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 مائیم و سرفصلی جدید

نو است. برجامی در مناسبات رسد، سرآغاز فصلیهر فصلی از مناسبات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که به انتها می

ست و روا نیست کشور ی جدیدیاجتماعی ما نوشته شد و اکنون به انتها رسیده است. وقت آغاز دوره –سیاسی 

ها به علت برجای ماندن استراتژی روند مذاکره با آمریکایی نگه داریم.معطل ها را به امید مذاکره با اروپایی

لک رات ما با غرب، استراتژی بشقاب لکاستراتژی طراحی شده در مذاک لک، راه به جایی نخواهد برد.بشقاب لک

بزرگ، امکان  یلک قرار دارد اما او با منقارها معنا که بشقاب سوپ در مقابل لک نیبه ا در قالب یوتِرن است.

مقابل او  الملل نیدعوت شد و بشقاب غذا در صحنه اقتصاد ب یجهان افتیبه ض رانیغذا را ندارد. ا نیاستفاده از ا

در  رانیا هیموفق عل یاستراتژ نیامکان استفاده از آن را ندارد. ا وتِرن،یقرار گرفت اما به علت برداشته شدن 

 گرید رانیوضع شد، ا رانیا هیظالمانه عل یها میکه تحر 9557شد. از سال  انینما  U-Turnقالب برداشته شدن 

 کایآمر ست، یالملل نیپول ب کایچون واحد پول آمر ی؛ از طرفبا دالر معامله کند میبه صورت مستق توانست ینم

هم باشد. به  میزمان تحر با دالر معامله داشته باشد و هم میرمستقیبتواند غ رانیرا وضع کند تا ا یناچار بود قانون

کرد. تا کشورها  میرا تنظ« "U-Turn" ای یدور برگردان مال»به نام  یقانون کایآمر یوزارت خزانه دار بیترت نیا

 یدر کشورها ییکایآمر یها کمعامله کرده و سپس پول خود را در شعب بان رانیبا ا یپول یواحدها گریبا د

 میتوانست ینه م گریقانون را برداشت. د نیا کایآمر 9539بدهند. سال  رانیمختلف به دالر چنج کرده و به دست ا

 . گشت یپول آن به کشور بازنم م،یفروخت یکه م یپس نفت م؛یدور بزن نکهیو نه ا میمعامله کن میمستق

های المللی ایران برداشت و یکی از خیانتیوتِرن را از معامالت بین 33چند ماه پیش از وقوع فتنه سال آمریکا 

درگیر ی انقالبیون همهآن روزها . این فاجعه در غفلت فرو بردندبیداری برای گران این بود که کشور را از فتنه

ی ی یوتِرن مغفول ماند. برداشته شدن ِ این دوربرگردان، زمینههای فتنه شدند و مسألهخنثی کردن توطئه

درصد 09یک جنگ ارزی با ایران طی یک روز،  درها آمریکایی 79سال تضعیف اقتصاد ایران را فراهم آورد تا در 

ای شد تا بعد از آن ت را بپذیرد و همین مسأله زمینهارزش ریال را نابود کردند. دولت وقت حاضر نشد این واقعی

به  در برجام،برجام به تصویب رسید.  70سال  ی مشکالت را به گردن عدم تعامل با آمریکا بیندازند.گروهی همه



ثانویه به پیش بردند در  یهاها را به دو گروه ثانویه و اولیه تقسیم کردند و مذاکرات را حول تحریمغلط تحریم

 بود که در صورت رفع نشدن (9)یوتِرن و ایسا های اولیههای ثانویه، همان تحریمی تحریمالی که ریشه و پایهح

 ،یا هسته ذاکراتم میمسؤول ت ف،یجواد ظر. هیچ تفاوتی باهم نداشتند ثانویه،های ، بودن یا نبودن تحریمآن

 یها میو تحر وتِرنیدر خصوص  یصحبت چیمذاکرات ه یط» گفت:  در جلسه ویژه اتاق بازرگانیپس از برجام 

مبتنی بر این مصیبت، امید حصول نتیجه از مذاکره با اروپائیان،  به طور خالصه یعنی هیچ! «!انجام نشد ستایا

برای مردم ما گرم نمی ه با کشورهای باقی مانده در تهِ دیگِ برجام،و هیچ آبی از این مذاکر امید به هیچ است.

 شود.

در « برد -برد »ی کلمه .بازار ما جهت رفع بیکاری و فروش کاالهای خود به اینجا احتیاج دارد هگرچه اروپا ب

مجله همان گفته او در مصاحبه با « برد -برد »جمهور از مذاکراتِ منظور رئیسابداع نشد؛  79مذاکرات سال 

که در آن گفته بود ما باید کاری کنیم تا مراودات داخلی برای  در ویژه نامه عید آن است. 9539شهروند در سال 

ن سیاست میبا ه طرف اروپایی آن قدر شیرین و پرمنفعت باشد که خروج از بازار ایران برایشان به صرفه نباشد.

های خارجی باز کاالها و شرکتانواع  روی صورت افراطی به سال گذشته درهای کشور را به 5بود که طی 

 ند.گذاشت

 

 حس بودن در میان یک جنگ تمام عیار اقتصادی را بیابیم

ی اقتصادی، واقعیتی انکارناپذیر است. هیچ اهل حقی در طول حیات نهضت خود نبوده که درگیر محاصره

ی اقتصادی بودند. در محاصره )ع(و ائمه )ص(ی انبیاها و حصرهای مختلف دشمن خود نبوده باشد؛ عمدهمحدودیت

 کلی سه نوع جنگ داریم:به طور 

 جنگ سخت  )جنگ نظامی( -9

 تجاری( -مالی و ارزی  –جنگ نیمه سخت )جنگ اقتصادی  -9

 ها(ها و ذهنجنگ نرم )تسخیر قلب -5

محاصره، اعالم جنگ است. زمانی که خرمشهر و آبادان در محاصره یا اشغال دشمن بودند، حسِ بودن در 

ی آبادان شکسته شد. ن علت شهر خرمشهر آزاد شد و محاصرهشرایطی جنگی به مردم دست داده بود و به همی

یکی از کارهای اساسی ما به نتیجه رساندن این  را به مردم منتقل کنیم.اقتصادی اینبار نیز ما باید حسِ جنگ 

 ی دشمن قرار داریم، باید این محاصره را به یاری خدا و همدیگر بشکنیم وباور در جامعه است که ما در محاصره

 تفوق و برتری بیابیم. در آن



 

 و اینک میدان جنگ اقتصادی

 هنر یک استراتژیست در انتخاب میدان است.  و استراتژی، علم به میدان آوردن نیروهاست

 .یاسی به میدان آمدندسسیاسی بود لذا منابع انقالبی انقالب اسالمی در روزهای نخست آن،  -9

نتیجه  و منابع این سو رفتند. بود گرینیاز کشور، به نظامی با تهدید نظامی که پیش آمده بود، سپس -9

 ی نظامی داشتیم. در عرصه نمندتوابسیار ی دفاعی، ما نیروهای انقالبی آنکه پس از دهه

 - پردازیکرسی نظریه –جنگ نرم  –تهاجم فرهنگی  – شبیخون فرهنگی»ی بعد، با مطرح شدن دهه -5

فرهنگی وارد شدند. در فضای شبه روشنفکری وارد ضد و خورد -فکریمنابع به میدان « آزاداندیشی

برد، فرصتی برای ما فکری و فرهنگی شدیم. این تهدید فکری که مبانی اسالم و انقالب را زیر سؤال می

د و به حول قوه الهی امروز نفرهنگی انقالب رشد کنند و وارد صحنه بشو -ایجاد کرد که جریانات فکری

اگر دشمن  داریم.فرهنگی  انقالبیعناصر ای از ی گستردهدایرهو  ایرسانه ،نشمندانهنرمندان، دا

تا در این عرصه  شدیمهای خود در حوزه فکری انقالب نمیکرد، ما متوجه خالءمباحث فکری را رو نمی

 .نُضج بگیریم

تحقق  ،مردممشکالت معیشتی ، حل ی پنجم انقالب در میدان جنگ اقتصادیچهارم در دهه میدان -0

و  ؛ها به میدان اقتصادی استی اشارههمه قسط اجتماعی و زدودن ربا از ساختار اقتصادی کشور است.

نسل جوانی که امروز وارد این میدان بشوند،  با باید منابع نیروهای انقالب را به این سو ببریم تاحاال می

 ا داشته باشیم. رالملل ی اقتصاد بینهای عرصهسی سال بعد، قاسم سلیمانی

های گذاریدر این امر نباید منتظر سیاستباید از مباحث کلی اقتصاد مقاومتی، وارد مباحث جزئی آن بشویم؛ 

ریزی در پنج سال گذشته دولت و مجلس نباید بمانیم. چراکه سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه

های نظام»کتاب  توسعه و منظور ما از اقتصاد مقاومتی، ی ششماند که مبنای دولت در برنامهسه بار اعالم کرده

 درجه زاویه دارد. 939قتصاد مقاومتی اکتابی که با  جمهور است.آقای رئیس« اقتصادی

در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص  9533ست که در سال سندی« های اقتصادینظام»کتاب 

ای شد. این کتاب هشتصد صفحه ارسالای به مسؤولین کشور و امام خامنه و سپس مصلحت نظام به چاپ رسید

ای درش به و امام خامنه )ره(امام خمینی اقتصادی یا مباحث ترندگذاری )ع(که هیچ آیه یا روایت از معصومین

ای دست صفحه چیدن صغری و کبری به چنین نتیجه 939کتاب، پس از  939ی در صفحه ،خوردچشم نمی

 ه است:یافت



که  رسد ینظام .... به نظر م یها از منظر اسناد فرادست آن یابیو ارز  یانواع مکاتب اقتصاد یپس از بررس»

قرابت  رانیا یاسالم یمطلوب توسعه در جمهور یبا الگو دیجد یها ینزیو ک انیمکاتب نهادگرا یها هینظر

 «داشته باشند. یشتریب

 



ی فرهنگ امر ای در حوزهاگر امام خامنه ست.اقتصاد مقاومتی خالی شان در مبانی نظریدولت و مجلس دست

یافته کنند، در اقتصاد نیز نیاز به یک حرکت آتش به اختیار ساختیا کار فرهنگی تمیز می« آتش به اختیار»به 

 دهد.شکل  ورود مردم به عرصه و حرکت خودجوش و مردمی ساختار اقتصاد را باکه  در اقتصاد مقاومتی داریم

 

های زیرین جامعه باید شکل بگیرد و به الیهاز الیه بایدمی های اقتصاد مقاومتیهسته

 های باال تسری یابد

یکی از این یازده مورد،  تمدن غرب در طول ششصد سال گذشته، یازده انقالب اقتصادی به خود دیده است.

ای قلیل حرکتی خودجوش توسط عدهانقالبی که از باال توسط اندیشمندان طراحی نشد، بلکه انقالب بانک بود؛ 

انقالب بورس، اوراق قرضه، بیمه )که در انگلیس  آرام گسترده شده و به باال تسری پیدا کرد.آرامبود که از پایین 

یک به صورت فرمایشی از باال به پایین نبوده؛ هیچ و... توسط دو کشیش اسکاتلندی آغاز شد( تأمین اجتماعی

ی آن به تحریر درآمد و به عنوان تجربه ، سپسو آرام آرام فراگیر شد هشروع شدجاهای کوچک همگی از بلکه 

دهی حرکتی از باال به پایین را داشته باشیم، به خطا ما نیز اگر انتظار شکل ها ورود پیدا کرد.علم به دانشگاه

های زیرین ؛ از الیهکند دهیهای اقتصادی و معیشتی را از کف جامعه شکلن انقالبی باید انقالبجریا رفتیم.

ه سخت )در حوزه یمما باید از ظرفیت جنگ تمام عیار ن های مقاومت اقتصادی را تشکیل دهد.جامعه، هسته

مبانی نظری  بهره بگیریم.های بومی مالی خودمان اقتصادی، تجاری، ارزی و مالی( در جهت تسریع انقالب

ولی در این مجال، به چند نمونه به صورت فهرست 9پایه و اسالم پایه امروز حاضر استهای اقتصادی دینانقالب

 شودوار اشاره می

 

 انقالب مالی و پولی اسالم

 یرا به معنا یاگر مسئوالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومت» حکم کردند که:  75شهریور سال  93رهبر انقالب در 

 یاقتصاد یدالر را در زندگ ییدشمن خالص کنند و ارزش و آقا یو پول یمال یمحقق و کشور را از جادو یواقع

ما امروز درگیر جادو و شعبده بازی  «آنها الگو خواهند شد. یو برا  نجات داده زیرا ن گرید یبشکنند، کشورها

ه است؛ راز این شعبده بازی که امام جامعه از سر حکمت آن ی خود گرفتپولی دشمن هستیم که ما را در چنبره

 "Money – Currency"ی ی فارسی پول در انگلیسی معادل دو واژهرا بیان فرمودند، در این است که کلمه

 مانی است.بار فرمودند ربوی است،  999پولی که مراجع انگشت روی آن گذاشته و در دو سال گذشته  است.

ای در سال امام خامنه خودش ذخیره کرده باشد. ی ارزش باشد. یعنی ارزشی را درذخیره ست کهمانی پولی



برای حل مشکالت اقتصاد کشور باید مشکل بانک را حل کنیم و برای »در دیدار با فضالی قم فرمودند:  9590

ی ناظر به خواستهاما  «حل آن باید مشکل پول حل شود. بروید بنشینید ببینید در اسالم پول به چه معناست

نشست برای بررسی این امر رهبری  حتی یکتاکنون  90ها از سال ها و مجلسیک از دولتایشان در حوزه، هیچ

مبانی  ،ی مدیچی، انقالب مالی را با مبانی نظری غلطی رقم زدند اما ما امروز برای آنخانواده برگزار نکردند.

 باید دارای چند ویژگی باشد: اسالمیاقتصاد در مقاوم پول  متقن و قطعی داریم.

ی طال ذوب شده یا له بشود، دیگر سکه نیست، اما باز هم طالست اگر یک سکه .باید ذخیره ارزش باشد -9

و ارزش طال را در خود دارد. در حالی که اسکناس کاغذی اگر سوزانده شده یا پاره شود، دیگر هیچ 

ی ارزش نیست. کارنسی پولی است که ذخیرهی، ذخیرهبه این علت که این اسکناس کاغذ ارزشی ندارد.

ی ارزش نیستند و هیچ پشتوانهها دیگر ذخیرهی ارزش نباشد. اکنون بیشتر از چهل سال است که پول

 .ی این فتنه را ایاالت متحده گذاشتای هم ندارند. پایه

و  گیریپول، واحد اندازهمعنا که  به این« پول نباید کار کند.»فرمودند:  )ره(امام خمینی نباید کار کند. -9

های واحدهای همان قدر که تغییر اندازهگیری نباید متغیر باشد. است و کاال نیست. واحد اندازه سنجش

پول نیز واحد سنجش  جمهور کم و زیاد بشود،ی یک رئیسگیری چون اینچ و یارد و متر با عطسهاندازه

آور است. پول در حکم فقهی امام خمینی، نباید کم و زیاد است و کم و زیاد شدن آن، مضحک و خنده

گیری کنند. همچون طال که قیمت آن با عیار ثابت در همه جای ها نباید همدیگر را اندازهو پول بشود

 جهان ثابت است.

 باید خرید و فروش بشود.ن -5

هر  به میزان بده و بستان کند و ارزش آن بستهی ارزش نیست؛ کار میپول امروزی در اقتصاد مدرن، ذخیره

کند تا با ی جهان را وادار میباال بودن ارزش دالر به این علت است که آمریکا همه شود.کم و زیاد می  کشور،

چرا باید پول یک کشور  کند تا ریال ایران کار نکند.همین نسبت تمام تالش خود را نیز می دالر او کار کنند و به

که دارد و بسته به کوچکی یا بزرگی اقتصاد آن، کم و زیاد بشود در حالی که طال چنین بسته به میزان مراوداتی 

 نیست؟ 

توانیم ی چنین مبانی نظری به جلو برویم، میسال با پایه 99سازی پول در اقتصاد به این معناست و اگر مقاوم

توانستیم تولید یکف نمیسال پیش، نه تنها موشک که حتی فشنگ کالشن 55ریال قوی داشته باشیم. اگر 

 ،حات بومی داخلی داریملیای از تسکنیم، اما امروز موشک بالستیک و کروز با برد چند هزار کیلومتر و زنجیره

در تفکر قدم در راه گذاشتند. « توانیممی»چون جوانانی داشتیم که با ایمان و توکل به خدا و باور به اینکه 
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 بازگشت به توان داخل

ی واردات ما قاچاق است و آن عمدهحساب و کتاب است؛ بخش درصد واردات و صادرات کشور ما بی 35باالی 

و  LCبرای باز کردن  شود نیز محل اشکال است پس چه لزومی داردبخشی هم که از مبادی رسمی وارد می

ما باید به سمت وزارت تجارت داخلی برویم.  تأمین ارز برای این واردات اینهمه هزینه به کشور تحمیل کنیم.

های صنعت و معدن را با وزارت خانهرتات گرفت مبنی بر اینکه وزهای پیش خطای بزرگی در مجلس صورسال

عزیز ما نصف اروپا میهن تجارت ادغام کردند و شتر گاو پلنگی پدید آمد که تجارت در آن به طور کامل گم شد. 

مع ج)یعنی وسعتی برابر  گیرند.وسعت دارد. هفت کشور بزرگ اروپایی در داخل مرزهای جغرافیایی ایران جا می

تنها کشور انگلیس در داخل استان  داریم کهانگلیس  اتریش، سوئیس و ، سوئد،هلندکشور فرانسه، آلمان، هفت 

ی روزمینی و زیرزمینی غیر از نفت و ایران، بهشت منابع دست نخورده .(گیردما جای می سیستان و بلوچستان

جغرافیایی و شرایط اقلیمی چهارفصلی که از آن گاز است که به همراه منابع انسانی عظیم، موقعیت استراتژیک 

  ای برای ما بوجود آورده است.، شرایط ویژهبرخورداریم

نظامیان سه میدان زمینی، دریایی، هوایی را دارند؛ جنگ فرهنگی هم شامل پنج میدان تعلیم و تربیت، وزارت 

ی آن درخشید. جنگ اقتصادی نیز شامل علوم، رسانه و هنر و فضای سایبر که جریان انقالبی در هر پنج حوزه

های نظام مالی، تجاری، عمرانی )که قرارگاه سازندگی ختم توانست الگوی موفق ایرانی از این سازوکار را حوزه

پیاده و اجرا کند؛ ظرف پنج سال گذشته، هشتاد درصد آنچه که دولت افتتاح و عملیاتی کرد، توسط این قرارگاه 

ریزی، تولید و امروز به عراق و سوریه و لبنان نیز منتقل شد( تأمین منابع، نظام برنامهانجام شد و این تجربه 

باید ایم میای که در آن وارد شدههای جزء هر حوزه آماده است.( در جنگ اقتصادیصنایع زودبازده و... )که طرح

 ها وارد عمل بشویم. در تمامی این حوزه

نگاه به سی استان به مثابه سی کشور زنده، عالج حل احیای وزارت تجاری داخلی، و 

 مشکالت اقتصادی کشور است.

برای نمونه هر استان  سی استان خود را باید به مثابه سی کشور اقتصادی ببینیم که باهم مبادالت تجاری دارند.

درصدی  5ها و ستاندرصد آن را از دیگر ا 95درصد نیازهای داخلی خود را خودش تأمین نماید،  39باید تا می

ها دارم، به جرئت میبا توجه به سفرهایی که مرتباً به دیگر استان .درا از خارج از کشور تأمین کن دکه ناچار بمان



های ما ظرفیت انجام چنین طرحی را دارند. کاالهای باکیفیت و خوبی در برخی مناطق گویم که تمامی استان

های مجاور آن باشد اما به علت عدم وجود سخگوی نیاز هر استان و استانتواند پاشود که به خوبی میتهیه می

اکنون باید ای بمانیم بلکه از همخانهی عمومی ندارند. نباید منتظر تشکیل چنین وزارتهگستری، چنین نگاه

استراتژیک مطرح طراحی ای به جای ای که امام خامنهورز )واژههای اندیشهها را با ایجاد هیئترقابت بین استان

انداز بیست یعنی چشم انداز رسمی ما درون حکومتی چشمبرنامه های استانی آغاز کنیم.و اندیشکده (نمودند

و برای پس از آن، هیچ برنامه ستآغاز شده و تنها هفت سال تا پایان آن باقی 9530از سال  (9090)افق  ساله

انداز سی سند چشم تشخیص، در اندیشکده یقین همزمان با مجمعاما جریان انقالبی . ی رسمی در کشور نداریم

ارائه کرد  70نیز تهیه و در سال را  9000انداز پنجاه ساله برای افق و سند چشم تهیه کرد. 9090ساله تا افق 

ی کشور را ی هفتاد و پنج سالهبه امید خدا برنامه 9099سال از آن باقیست. همچنین در سال  09 اکنون که

در منابع انسانی،  های استان خودجریان انقالبی در هر استانی باید ظرفیت نظیم و ارائه خواهیم نمود.ت

 9090انداز و سند چشمرا سنجیده  کشاورزی، راه و ترابری، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، صنعت، طال و...

  ماند.همین آش و کاسه همین کاسه میها نماند وگرنه آش ها و دولتو به امید مجلس خود را تأمین کند

با آمریکا که به شکست این کشور منتهی شد رسماً اعالم  75کشور چین پس از جنگ ارزی چهل روزه در سال 

ای که ما در اقتصاد کرد باید استراتژی خود را از تجارت خارجی به تجارت داخلی تغییر دهیم؛ یعنی همان نتیجه

باید نیازهای بازار هشتاد میلیونی خوش سلیقه کشور خود را بسنجیم و برای دیم. مییافته بومقاومتی بدان دست

 ها به ابتکار عمل دست بزنیم.تأمین آن مابین استان

ها هستند ها و مجلسماند بلکه این دولتها نمیها و مجلسجریان انقالبی آتش به اختیار است و منتظر دولت

های استانی ورز آن و اندیشکدههای اندیشهی هر استان، هیئتی عاقلهقوهبدوند.  باید به دنبال جریان انقالبیمی

های خود اندازی کرده و اندیشکدهورز خود را راههای اندیشهکه هیئتچون استان مرکزی هایی استان آن است.

سیاسی، نظامی و سایر  اند و آن را به مسؤولینخود شدهی ی برنامهخوشبختانه موفق به ارائهرا شکل دادند، 

طرح های درونی خود، با شناسایی ظرفیتباید هر استان به مثابه یک کشور می اند.مقامات استان خود رسانده

ها نباید اغلب منابع معیشتی مردم خود را از بیرون تهیه کنند. و باید استان استراتژیک استان خود را روشن کند.

ی داخلی در خود استان دست بیگانه بگیریم و به دست تولید کننده چشم مردم خود را از دوخته شدن به

  بسپاریم.
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