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رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام:

جنگی رخ نخواهد داد

رهبر انقالب اسالمی در تبیین علل مذاکره نکردن با آمریکا فرمودند :جنگی
ب��ه وقوع نمیپیوندد و گزینه قطعی ملت ایران مقاومت اس��ت .به گزارش
«عص��ر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم رهبری،
حض��رت آیتاهلل خامنهای در دیدار با کارگزاران نظام با بیان اینکه مذاکره
سم است؛ جنگ هم نمیش��ود ،اظهار داشتند :گزینهی قطعی ملت ایران،
مقاومت مقابل آمریکا است و در این رویارویی ،آمریکا وادار به عقبنشینی
خواهد ش��د .ایش��ان افزودند :این رویارویی ،نظامی نیست؛ چون بنا نیست
جنگی انجام بگیرد .نه ما دنبال جنگ هس��تیم ،نه آنها؛ که میدانند که به
نفعشان نیست .این برخورد ،برخورد ارادهها است و ارادهی ما قویتر است،
چ��ون عالوه بر ارادهی خ��ود ،توکل به خدا را هم داری��م .رهبر انقالب با
تأکید بر اینکه مذاکره س��م است ،تا وقتی آمریکا این است که االن هست
و مذاکره با دولت کنونی آمریکا یک س��م مضاعف اس��ت ،تصریح کردند:
مذاکره یعنی معامله و داد و س��تد اما آنچه در نظر آمریکاس��ت ،نقاط قوت
ماس��ت .میگویند مذاکره کنیم دربارهی سالح دفاعی شما که چرا موشکی
ب��ا فالن برد میس��ازید؛ این ب��رد را کم کنید که اگر ش��ما را زدیم نتوانید
پای��گاه ما را بزنید و جواب بدهید! حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :خب
معلوم اس��ت که هیچ ایرانی غیرتمند و باش��عوری دربارهی نقاط قوت خود
معامله نمیکند .ی��ا مث ً
ال میگویند دربارهی عم��ق راهبردیتان در منطقه
صحبت کنیم؛ یعنی این را از دس��ت بدهید .پس اصل مذاکره غلط اس��ت،
حتی با آدم حس��ابی .اینها که آدم حس��ابی هم نیستند و به هیچ چیز پایبند
نیس��تند .البته هیچکس در عقالی ما هم دنبال مذاکره نیست .ایشان ادامه
دادند :شکی نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقالب شروع شده ،امروز
شکل آش��کار به خود گرفته است .قب ً
ال هم همین دشمنی بود ولی به این
صراحت نبود .االن صریح میگویند و تهدید میکنند .باید دانست کسی که
با صدای بلند تهدید میکند ،قوهی واقعیاش آنقدر نیس��ت .رهبر انقالب
خاطرنش��ان کردند :اینها [دولتمردان آمریکا] مصالح رژیم صهیونیس��تی را
بیش��تر از هر دولت دیگری رعایت میکنند .فرمان بسیاری از کارها دست
جامعهی صهیونیستها اس��ت .آمریکاییها احتیاج دارند به اینکه هارت و
پورت کنند .میگویند رفتار ما ایران را تغییر داد! بله ،این را درست میگویند؛
تغیی��رش این بود که نفرت مردم ایران از آمریکا  ۱۰برابر ش��ده و نزدیک
ش��دن آنها به منافع جمهوری اسالمی برایشان دستنیافتنیتر شده؛ همت
جوانان ما برای آماده نگه داش��تن کشور بیش��تر شده و نیروهای نظامی و
امنیتی ما حواسشان جمعتر شده .حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :ببینید
چقدر دستگاه محاس��باتی دشمن [دچار اشتباه است] که رئیسجمهورشان
میگوید هر جمعه در تهران علیه نظام راهپیمایی اس��ت .او ًال جمعه نیست
و شنبه اس��ت؛ ثانی ًا تهران نیست و پاریس است .رهبر انقالب ادامه دادند:
در سیاس��ت مقابله با جمهوری اس�لامی هم قطع ًا آمریکا شکست خواهد
خورد و به نفع ما تمام خواهد ش��د .آمریکا در درون ،مشکالت اجتماعی و
اقتصادی زیادی دارد .وضع دولتش��ان منسجم نیست؛ یک نفر یک حرفی
میزند ،فردایش یک نفر ض ّد آن را میگوید .این نش��انهی آش��فتگی است.
در گزارش وزارت کش��اورزی آمریکا  ۴۱میلیون آمریکایی دچار گرسنگی
هس��تند .در زمینهی اجتماعی ،طبق گزارش مرکز ملی آمار حیاتی آمریکا،
 ۴۰درصد والدتها نامش��روع اس��ت ۲ ،میلیون و  ۲۰۰ه��زار زندانی دارند،

باالترین آمار مصرف مواد مخدر را دارند و  ۳۱درصد تیراندازیهای جمعی
در آمریکا اس��ت .این وضع اجتماعی اینها اس��ت .بنابراین برخی دشمن را
خیلی بزرگ نکنند .البته "دش��من نتوان حقیر و بیچاره ش��مرد" اما دشمن
آنچنان قوی نیست و مشکل دارد .سیاستهای اینها عموم ًا از لحاظ سیاسی
و امنیتی به ضررش��ان تمام شده اس��ت؛ هم سیاستهای اروپاییشان و هم
سیاستشان در مقابل کشورهای آسیایی به ضررشان شده است .در سیاست
مقابل��ه با جمهوری اس�لامی هم قطع ًا آمریکا شکس��ت خواهد خورد و به
نفع ما تمام خواهد ش��د .االن صاحبنظران آمریکایی در مطبوعات هشدار
میدهند که این فش��ار ،به یک جهش اقتصادی در ایران منجر میش��ود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تأکید کردند :هیچکس نباید از هیبت ظاهری
آمریکا بترسد؛ نه از هیبت آنها و نه از ثروت قارونهای اطراف خلیج فار،
قدرتشان از این هیاهو خیلی کمتر است .هیچکس از هیبت ظاهری آمریکا
نباید بترس��د؛ این خیلی خطا است .ابرقدرتها کارش��ان را با هیاهو پیش
میبرند اما قدرتشان از این هیاهو خیلی کمتر است .نه از هیبت آنها و نه از
ثروت قارونهای اطراف خلیج فارس که هیچ غلطی نمیتوانند بکنند ،نباید
ترسید .میلیاردها دالر علیه ما خرج کردند و هیچ کاری نتوانستند بکنند.
معظ��م له با اش��اره به صحبته��ای رئیس جمهور فرمودن��د :اینکه آقای
رئیسجمه��ور بیان کردند که بایس��تی مدیریت و برنامهریزی بهتر ش��ود،
درست اس��ت؛ باید بشود و بکنند دیگر و بروند دنبال فعالیت جدی در این
زمینه و راه هم باز اس��ت .امروز مسئلهی اقتصاد مشکل عمده است؛ علت
آن هم فشار بر معیشت طبقات ضعیف و حتی متوسط است .وقتی اقتصاد
کش��ور دچار مشکل شد ،دش��من طمع میکند و اعتبار کشور هم کاهش
پیدا میکند .لذا باید به اقتصاد بهطور جدی پرداخت و هیچ بنبس��تی هم
در کش��ور نیست .دش��منان برای ضربه به جمهوری اسالمی ،تحریمها را
زیاد کردند؛ منتها مهم این اس��ت که جمهوری اسالمی فلز محکمی دارد.
بعض��ی ناظرین جهانی هم ای��ن را میگویند که ای��ن تحریمها هر جا بود
تغیی��رات مهمی اتف��اق میافتاد ،لکن جمهوری اس�لامی با تکیه به مردم
و همت مس��ئولین اس��تحکام دارد .ایش��ان «اعتماد به جوانان» را راه حل
اصلی برشمردند و خاطرنشان کردند :هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و
حداقل امکانات را در اختیارش گذاشتیم ،پیش رفتیم .رهبر انقالب تولیدات
ِ
تحس��ین برانگیز نظامی از جمله موشکهای نقطه زن بالستیک و کروز با
برد  ۲هزار کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن ،با انگیزه و خس��تگی
ناپذیر خواندند و افزودند :در بحث غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم و تأمین
نیازهای پزش��کی هس��ته ای نیز وقتی کار را به جوانان محول کردیم ،در
میان ناباوری بس��یاری ،کار به این مهمی را به س��رانجام رساندند ،ضمن
اینکه مشکل ترین بخش غنی سازی ،رسیدن به  ۲۰درصد است و مراحل
بعدی ،آس��انتر از این مرحله است .ایشان پرسیدند :آیا اینگونه جوانان نمی
توانند مش��کالت صنایع را حل کنند و با یافت��ن حلقه های مفقوده بخش
های مختلف ،کارها را به س��امان برس��انند؟ رهبر انقالب با ابراز تلخ کامی
از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی ،وزارت صنایع
را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین آالت،
قطع��ات و مواد اولیه) و ارائ��ه فراخوان برای رفع این نیازها توصیه مؤکد و
خاطرنشان کردند :بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.

