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(واحد تأمین محتوا)

|***1

باسمه تعالی
اشاره
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز (دوشنبه) در دیدار
هزاران نفر از قشرهای مردم از استانهای مختلف در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و
معیشتی ،شرارتهای امریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی مردم و
مسئوالن خاطرنشان کردند :مشکالت اقتصادی و راهحلهای آن معلوم است ،هیچ بن بستی
در کشور وجود ندارد و مسئوالن در هر سه قوه باید با تالش ،کار مشترک و استفاده از
نظرات کارشناسان ،مشکالت و فشارها را از دوش مردم بردارند .ایشان همچنین در
خصوص موضوع مذاکره با امریکا تأکید کردند :با امریکاییها به علت وجود استداللهای
دقیق ،تجربه گذشته و ضررهای فراوان مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره نمی
کنیم و در پرتو وحدت و همدلی مردم و مسئوالن ،این مرحله را به خوبی پشت سر
خواهیم گذاشت.
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود با اشاره به مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور و
گرانیهای فراوان اخیر که به بخش هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است ،گفتند:
اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئوالن متفق هستند که عامل همه این مشکالت
تحریم ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی
است.
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مشروحسخنانمعظمله
ریشه مشکالت اقتصادی اخیر چیست؟
من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد ،اما عمده مشکالت اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها
است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگامتر و قویتر باشد ،تحریم ها تأثیر زیادی
نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد ...در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ
 1۸میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم ،بر
اثر بی تدبیری ،به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند .این موارد
مشکالت مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود ،مشکالت فعلی بهوجود می آید
زیرا این قضیه دو طرف دارد ،یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف
دیگر آن کسی است که عرضه می کند .همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه
را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی
تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است
که با یک تخلف و خطای بزرگ ،زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.
ما به دالیل گوناگون ،دشمنان خبیث و رذل کم نداریم ،آنها کمین گرفته اند تا همچون
مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکالت ناشی از خطای برخی افراد،
ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.
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راهکار حل مشکالت اقتصادی کشور
در کشور هیچ بن بستی وجود ندارد؛ زیرا مشکالت کشور شناخته شده است و برای همه
آنها نیز راه حل های شناخته شده ای وجود دارد و فقط باید مسئوالن کمر همت ببندند...
اخیراً هم عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب
نام هستند ،نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکالت
ساختاری و موجود اقتصادی ،راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حلها اکثراً
صحیح بودند.
اغلب این راه حل ها قبالً در شعارهای سال و سیاستهای کلی اعالم شده بود ...بنابراین
مشکالت اقتصادی کشور راه حل دارد و اینگونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله رو
او در داخل و در رسانه ها ،خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن بست رسیده و هیچ راهی جز
پناه بردن به فالن شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد ...مسئوالن اجرای برخی از این راه حل
ها را شروع کردهاند اما باید جدی تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات
خصوصی به رؤسای سه قوه و مسئوالن کشور گفته ام و آنان نیز به اندازه توان خود پیگیر
این موضوعات هستند« ...مسئوالن باید همکاران خوبی را برای خود انتخاب کنند».
تأکید بر سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
همانگونه که در عید فطر خطاب به مسئوالن گفتم ،باید این نقدینگی به سمت تولید و
بخشهای صنعت ،کشاورزی و مسکن هدایت شود و اگر چنین کاری انجام شود ،نقدینگی
که امروز یک تهدید است ،به فرصت تبدیل خواهد شد ...بار دیگر به مسئوالن دولتی
سفارش مؤکد می کنم که با فکر و برنامه ریزی و مشورت با افراد آگاه ،راههای سوق
دادن نقدینگی به سمت تولید را پیدا کنند.
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ما در اقتصاد به بن بست نرسیده ایم
برخی می گویند علت مشکالت فعلی در بازار ،و کسب و کار این است که چون فعاالن
اقتصادی از زمان آغاز تحریم ها یعنی نیمه مرداد و یا نیمه آبان مطلع بودند ،کارهایی انجام
دادند ،حاال سؤال این است که اگر فعاالن اقتصادی مطلع بودند و کارهایی کردند،
مسئوالن دولتی هم باید خود را برای مقابله با تحریم بیشتر آماده می کردند .البته اکنون هم
دیر نشده است و می توان تصمیم ها و اقدامات الزم را در مقابل تصمیم خبیثانه دشمن،
اتخاذ کرد و اگر کسی بگوید دیر شده و ممکن نیست ،یا جاهل است و یا حرف بی
جهت زده است ...هرکسی که اعالم کند ،ما به بن بست رسیده ایم ،یا جاهل است و یا
حرف او خائنانه است .ایشان در ادامه مطالب مربوط به مسائل و مشکالت اقتصادی ،به
موضوع فساد و لزوم مقابله با آن اشاره کردند و گفتند :نامه اخیر رئیس قوه قضاییه یک
گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد است.
فساد اژدهای هفت سر است
ایشان با اشاره به نامه هفده سال پیش خود به سران سه قوه برای مقابله با فساد افزودند :فساد
یک اژدهای هفت سر است که باید با آن به طور کامل و جدی مقابله شود ،ضمن اینکه
وقتی با فساد و مفسد مقابله می شود ،قطعاً جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می شود...
بیانِ علنی این موضوع برای این است که همه بدانند ،بنای نظام ،برخورد قاطع و بدون
مالحظه با مفسد است ...برخی درخصوص فساد به گونه ای صحبت می کنند که گویا
همه نظام فاسد است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می کنند در حالی که اینگونه نیست
و ما در کشور ،مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن ،ظلم به این
افراد و ظلم به نظام اسالمی است.
در نظام اسالمی حتی تعداد کم افراد فاسد ،زیاد است و باید با آنها قاطعانه برخورد شود.
افراط و تفریط غلط است .برخی در صحبت ها و نوشته های خود بی مالحظه هستند.
نمیتوان فساد در برخی دستگاهها و یا در میان برخی افراد را به کل کشور تعمیم داد ...راه
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حل مشکالت اقتصادی کشور اعم از راه حلهای ساختاری و کوتاه مدت شناخته شده
است و هدف از درخواست برای تشکیل جلسه مشترک سه قوه ،یافتن مشترک راه حل ها
با کمک گرفتن از کارشناسان امین است که این کار در حال انجام است.
ضرورت نظارت برای پیشگیری از فساد
دستگاههای نظارتی وابسته به دستگاههای اطالعاتی ،قوه قضاییه و مجلس نیز باید با قدرت
و با چشم باز در میدان باشند و آحاد مردم مؤمن نیز باید با احساس وظیفه ،در این
خصوص ،نقش ایفا کنند ...قوای مجریه و مقننه باید راههای فساد را ببندند ،گفتند :اگر در
همین قضایای ارز و سکه ،نظارت و دقت و پیگیری الزم انجام می گرفت ،راههای فساد
مسدود می شد.
ملت ایران همواره در مقابل دشمن بصیرت داشته است و همه باید بدانند که دشمن به
دنبال سوءاستفاده از نقطه ضعف ها ،بر ضدّ خود مردم است .انتقاد اشکالی ندارد اما نباید
مردم را ناامید کرد .گاهی در یک روزنامه یا در یک برنامه تلویزیونی و رادیویی،
بهگونهای سخن گفته می شود که گویا همه درها بسته است؛ در حالی که اینگونه نیست.
ملت ایران و نظام اسالمی ،همچنانکه تا به حال از مراحل سختی عبور کرده است ،از این
مرحله نیز که آسان تر از مراحل قبلی است ،عبور خواهد کرد.
بی ادبی سیاسی و دیپلماتیک طرفهای مذاکره با ایران
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان با اشاره به وقیح تر و بی ادب تر شدن
مسئوالن امریکایی در ماههای اخیر خاطرنشان کردند :آنها قبالً نیز ادب سیاسی و
دیپلماتیک را در حرفهایشان رعایت نمی کردند اما مسئوالن کنونی رژیم امریکا به گونه
ای وقیح و بی شرم و بیادب با دنیا حرف می زنند که انگار حیا را کامالً از آنها گرفته اند.
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وجدان جهان در مقابل این جنایات تکان خورد و دولتها نیز ولو به صورت تعارف آمیز
اظهار تأسفی کردند اما امریکایی ها به جای محکوم کردن این فجایع ،بیشرمانه از روابط
راهبردی خود با سعودیها حرف زدند و این سؤال را پیش آوردند که آیا مسئوالن
امریکایی واقعاً انسانند؟ جدا کردن حدود 2هزار کودک از مادرانشان و زندانی کردن آنها
در قفس را به بهانه مهاجر بودن این افراد ،جنایت بی سابقه ای است .نکته تأمل برانگیز این
است که امریکاییها بدون هیچ خجالت و شرمی این اقدامات را در جلوی چشم جهانیان
انجام میدهند.
جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد
رهبر انقالب با اشاره به حرفهای بی ادبانه مقامات رژیم امریکا درباره تحریم ،جنگ و
مذاکره فرمودند« :البته آنها مسئله جنگ را صریحاً مطرح نمی کنند اما درصددند با اشاره
و کنایه« ،شبح جنگ» را ایجاد و بزرگ کنند تا ملت ایران و یا ترسوها را بترسانند...
جنگی رخ نخواهد داد چرا که ما مثل گذشته هیچ وقت شروع کننده جنگ نخواهیم بود و
امریکاییها هم حمله را آغاز نمی کنند چون می دانند که صددرصد به ضررشان تمام
خواهد شد زیرا جمهوری اسالمی و ملت ایران ثابت کرده اند به هر متعرّضی ،ضربه
بزرگتری وارد خواهد کرد» .حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ناکامی مفتضحانه و
حقارت آمیز امریکاییها در حمله سال  13۵9به صحرای طبس افزودند :آنها ممکن است
خیلی چیزها را نفهمند اما احتماالً اینقدر میفهمند که نتیجه تعرض به ایران را تصور و
درک کنند.
پیشنهاد مذاکره ،طرحی برای مقابله با جمهوری اسالمی و ملت ایران
آنها البته در این موضوع براساس یک بازی و روش پیش پا افتاده و بی ارزش سیاسی
عمل می کنند؛ یک نفر می گوید بدون پیش شرط ،نفر دیگر پیش شرط می گذارد ...بر
خالف تصور عده ای در داخل ،درخواست امریکاییها برای مذاکره مسئله جدیدی نیست
و در  ۴۰سال اخیر بارها تکرار اما با پاسخ منفی ایران مواجه شده است .حتی ریگان رئیس
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جمهور وقت امریکا که نسبت به فعلی ها مقتدرتر بود ،در قضیه معروف به مک فارلین ،او
را مخفیانه برای مذاکره به تهران فرستاد که بعد از  2۴ساعت بدون نتیجه بازگشت.
استداللهای ایران برای مذاکره نکردن با امریکاییها
آنها برای مذاکره فرمول خاصی دارند که باید آن را درک کرد و سپس به این سؤال
پاسخ داد که آیا هیچ آدم عاقلی با این فرمول مذاکره می کند؟
حقیقت مذاکره در عرف سیاسی «داد و ستد» است .امریکاییها در هر مذاکره به پشتوانه
قدرت نظامی ،تبلیغاتی و مالی خود تالش می کنند هرگونه مقاومت در مقابل تحقق
اهدافشان را ناکام بگذارند.
فرمول مذاکره به سبک امریکاییها
آنها اوالً اهداف اصلی را کامالً مشخص می کنند البته همه این اهداف را اعالم نمی کنند
اما در طول مذاکرات با دبه و چانه زنی ،همه اهداف را پیگیری می کنند .نکته دوم اینکه
امریکاییها از این اهداف اصلی یک قدم عقب نمی نشیند ...امریکایی ها در مذاکرات ،با
الفاظ ظاهراً اطمینانبخش فقط وعده می دهند اما از طرف مقابل امتیازات نقد می خواهند
و وعده نمی پذیرند.
این واقعیت را ما در برجام تجربه کردیم همچنانکه در مذاکره با کره شمالی هم
امریکاییها همین روش را در پیش گرفته اند ...هر جای مذاکره اگر طرف مقابل از دادن
امتیاز نقد امتناع کند ،امریکاییها آنچنان هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای در جهان راه می
اندازند که معموالً طرف مقابل کم می آورد و دچار انفعال می شود« ...آنها پس از
مذاکرات نیز به راحتی زیر وعده ها می زنند و به آنها عمل نمی کنند».
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دلیلی برای مذاکره با امریکا نداریم
به کدام دلیل باید با رژیم زورگوی متقلبی که اینگونه مذاکره می کند ،پشت میز
گفتوگو نشست؟ برجام نمونه ای واضح از نتیجه مذاکره با امریکایی ها بود( ،که البته
برخی خطوط قرمز تعیین شده در آن رعایت نشد) .با توجه به فرمول امریکاییها در
مذاکره ،هر دولتی در جهان با آنها مذاکره کند ،دچار مشکل می شود مگر جهت گیری
هایش با واشنگتن یکی باشد که البته دولت فعلی امریکا حتی به اروپایی ها هم زور می
گوید.
ما فقط وقتی می توانیم وارد بازی خطرناک مذاکره با امریکا شویم که از لحاظ اقتصادی
و سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد نظرمان برسیم و فشارها و هوچی گری های او نتواند در
ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره قطعاً به ضرر ما تمام می شود و ممنوع است .امام
راحل عظیم الشأن هم مذاکره با امریکا را تا وقتی این رژیم آدم نشود ممنوع کرده بود ما
هم بر همین نکته تأکید می کنیم.
ایشان افزودند :حتی اگر به فرض محال قرار بود با امریکایی ها مذاکره ای کنیم قطعاً با
دولت فعلی هرگز مذاکره نمی کردیم.
نکته مهم رهبری خطاب به همه سیاستمداران ،دیپلماتها ،جوانان پرانگیزه،
دانشجویان رشته های سیاسی و فعاالن عرصه سیاست
مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقع امریکا وسیله ای برای رفع یا کاهش دشمنی آنها نیست
بلکه دادن ابزاری به امریکا است که با آن می تواند بیشتر و بهتر اعمال دشمنی کند و
اهداف خود را پی بگیرد.
تمرکز شیطان بزرگ بر جنگ اقتصادی ،ناشی از ناامیدی از جنگ نظامی ،سیاسی و امنیتی
و حتی جنگ فرهنگی است ...رویش های جوان و پربرکت انقالب و شکست حوادث و
آشوبهای امنیتی سیاسی سال  ،۸۸نشان دهنده شکست و یأس دشمن در این عرصه هاست.
|***9

البته به توفیق الهی و هوشیاری مسئوالن و مردم ،امریکا در جنگ اقتصادی نیز شکست
خواهد خورد ...یک عقب مانده ذهنی به ملت ایران می گوید دولت شما پول شما را در
سوریه خرج می کند در حالیکه رئیس او اذعان کرده که امریکا هفت تریلیون دالر در
منطقه خرج کرده اما هیچ چیزی عایدشان نشده است .ما به دو کشور دوست یعنی سوریه
و عراق در مقابل تهدیدات امریکا و سعودی ها کمک کرده ایم که این کمک ها نوعی
مبادله بین دولتهای دوست است ...ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به مواضع نظام از
اهداف مشخص دشمنان ملت ایران است .آنها می خواهند با جنگ اقتصادی نارضایتی
ایجاد کنند تا شاید این نارضایتی به اغتشاش و ناامنی تبدیل شود.
اخباری از پشتصحنه اقدامات امریکاییها ،صهیونیستها و سعودیها
آنها برای ایجاد ناامنی در دی ماه گذشته ،چند سال فعالیت کرده بودند اما ملت با
هوشیاری تحسین برانگیز ،به میدان آمد و زمینه سازی های چند ساله آنها را به باد داد.
دشمنان سپس به سال  97دلبستند و برخی مقامات امریکا گفتند  ۶ماه دیگر خبرهایی از
ایران خواهید شنید ،منظور آنها همین حوادث مرداد بود که با وجود هزینه های فراوان
مالی و سیاسی دشمنان اینگونه محدود از آب درآمد.
مردم با هوش و با بصیرت هستند البته مشکالت معیشتی و اقتصادی اوقات خیلی از آنها را
تلخ کرده اما این ملت زیر بار خواستهای سیای امریکا و فالن رژیم روسیاه نمی رود...
دشمن همانگونه که تاکنون ضعیف و ناتوان و شکست خورده بوده است در آینده نیز
ناکام خواهد ماند به شرط اینکه همه بیدار باشیم و با پرهیز از ناامیدی به وظایف خود عمل
کنیم.
دولت باید کناربرود یا سرکار بماند؟
برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می خواهیم اوضاع را درست کنیم ،خودشان
ملتفت نیستند اما عمالً در چارچوب نقشه دشمن حرف می زنند و اقدام می کنند ...آنها
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که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش آفرین هستند .دولت باید
سرکار بماند و با قدرت ،وظایف خود را در حل مشکالت انجام دهد.
حقوق و تکالیف دولت و مجلس در شرایط کنونی چیست؟
هر دو قوه باید ضمن برخورداری از حقوق خود ،کرامت طرف مقابل را حفظ کنند و سه
قوه با هم افزایی مشکالت را از پیش ملت بردارند.
حرف آخر!
ایشان در پایان سخنانشان با اشاره به سخنان امام خمینی درباره دست قدرت خدا بر سر
ملت ایران و نظام اسالمی افزودند :ما هم این دست قدرتمند خدا را احساس می کنیم،
قدرتی که در ایمان ملت متجلی است.
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تحلیلسخنانارزشمندمقاممعظمرهبری

1

رهبر معظم انقالب اسالمی در شرایطی از رد هرگونه مذاکره با دولت فعلی آمریکا
صحبت کردند که رئیس جمهوری ایاالت متحده به اشکال مختلف تالش دارد ایران را
پای میز مذاکره بنشانند .بدیهی است که خواسته آقای ترامپ به هیچ وجه این نیست که
مشکل ایاالت متحده با ایران را حل کند و یا مشکالت مردم ایران را کم کند و یا اینکه
تحریم ها را از باالسر ایرانی ها بردارد .وی باور دارد که بهتر از پیشینیان خود می تواند به
ایران نارو بزند و به این دلیل است که می خواهد پای میز مذاکره بنشیند .آقای ترامپ که
یک کاسب کار است همان روش کاسب کاری را در سیاست خود پیش گرفته و از
مطرح کردن گفتگو با ایران چند هدف را مد نظر دارد:
اهداف ترامپ از مذاکره
 .1به جامعه داخلی آمریکا بگوید که برعکس همه شایعاتی که بر علیه او مطرح می
شود وی توانسته با کشورهای متخاصم گفتگو کند و رهبرانشان را پای میز مذاکره
بنشاند در حالی که رهبران پیشین ایاالت متحده نتوانستند چنین کاری کند .در واقع
این ماجرا می تواند موقعیت طرفداران آقای ترامپ در انتخابات میاندوره ای کنگره
را تقویت کند و آنها را از یک شکست مفتضحانه نجات دهد.
 .2به همپیمانان اروپایی خود نشان دهد که ایران را می توان با فشار پای میز مذاکره
نشاند و ازش امتیاز گرفت و آنها بلد نبودند با ایرانی ها رفتار کنند .اگر ایران حاضر
1

متن اصلی برگرفته از سایت مقام معظم رهبری با تحلیل نویسنده و تحلیلگر جریانات سیاسی کشور آقای دکتر عماد آبشناس.
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باشد پای میز مذاکره با ایاالت متحده بنشیند حتی اگر هم این مذاکرات هیچ
خروجی ای در بر نداشته باشد قطعا آقای ترامپ از آن استفاده تبلیغاتی خواهد کرد و
دیگر کشورها هم تشویق خواهند شد در صورتی که امتیازی از ایران می خواهند بر
علیه ایران و ایرانیها تحریم وضع کنند.
به کشورهای متخاصم با ایاالت متحده بگوید بقول معروف گردن کلف ترینتان پای
میز مذاکره با ما نشستند شما هم باید از خواسته های ما اطاعت به عمل آورید.
روحیه همپیمانان ایران که درحال پیشروی در همه جبهات جنگ می باشند را
تضعیف کند و از کانال رسانه های ایاالت متحده این ذهنیت را ایجاد کند که با
ایرانی ها پشت پرده به توافقاتی رسیده تا پشت آنها را خالی کنند.
آقای ترامپ به این باور رسیده بود که اوضاع داخلی ایران بسیار ناگوار است و شبانه
روز پای تلفن نشسته بود تا ایرانی ها تماس بگیرند و وی با آن روش متعارف معیوب
خود ایرانی ها را تحقیر کند.
جریانات برانداز داخل ایران روحیه پیدا کنند تا فشار بیشتر بر مردم ایران بیاورند تا
حکومت ایران مجبور شود تن به خواسته های ایاالت متحده دهد و طبق معمول
ایاالت متحده هیچ امتیازی را به ایران ندهد.

گوشمالی سیاسی ترامپ
عمال امام خامنه ای آب پاکی را روی دست ترامپ ریخت وبه وی گفت که ایران به هیچ
وجه این امتیاز را به او نخواهد داد و با شخصی که زیر توافق های نیاکان خود می زند پای
میز مذاکره نخواهد نشست .در واقع سخنان اخیر رهبر انقالب اسالمی ثابت کرد این پیر
سیاست بسیار شطرنج باز سیاسی ماهری است و سر به زنگاه می داند چگونه گوش طرف
مقابل خود را بپیچاند و اگر هم در شرایطی مملکت را به سمت نرمش قهرمانانه هدایت می
کند سر فرصت زیر یا خم را خالی کند تا دشمن تعادل اش را از دست دهد و زمین بیافتد
وشانه های حریف را خاک کند.
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پیام سخنان رهبری به دیگر کشورهای اروپایی
این سخنان رهبری پیغامی به کشورهای دیگر مخصوصا اروپایی ها بود که باید تکلیف
خود را با ایران و آمریکا روشن کنند وامروزه شرایط دیگر مانند سابق نیست که بخواهند
با ایران بازی در بیاورند .قطعا داده هایی که در اختیار رهبر ایران است در اختیار ما نیست
اما این صحبتها چند نکته مهم را نشان می دهد.
.1

.2

.3

.۴

شرایط چند ماه پیش وزمانی که بحث خروج ایاالت متحده از برجام پیش آمد
بسیاری در داخل ایران کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفتند و از هول حلیم در
دیگ افتاده بودند و همراه آش می جوشیدند.
سخنان رهبر ایران نشان داد که امروزه شرایط داخلی ایران با توجه به ضمانت های
بین المللی که ایران توانسته در این مدت تامین کند در شرایط ثبات نسبی قرار گرفته
و آنقدر ثابت ومستحکم است که رهبر ایران با خیال راحت دست رد به پیشنهاد
رئیس جمهوری ایاالت متحده برای مذاکره می زند و به وی می فهماند که حاضر
نیست امتیازاتی را که برای بقای خود نیاز دارد به او بدهد وشرایط ایران هنوز به
جایی نرسیده که ایرانی ها به او زنگ بزنند والتماس مذاکره داشته باشند.
آنهایی که آیت اهلل خامنه ای را بخوبی می شناسند می دانند که وی بی دلیل سخنی
را بیان نمی کند و حرف به حرف سخنان خود را از پیش می سنجد و بعد بیان می
کند چون می داند که سخنان وی تامین حجت برای بسیاری از پیروان او است و او
مانند رئیس جمهوری ایاالت متحده نمی باشد که هر لحظه سخنی را به زبان بیاورد و
هنوز شنوندگان حرف هایش را هضم نکرده اند صحبت هایش را تغییر می دهد.
وقتی آیت اهلل خامنه ای از شرایط "نه جنگ و نه مذاکره" صحبت می کند به همه
ایرانیان این اطمینان را می دهد که بر اساس معیارهای مختلف سیاسی — امنیتی و
نظامی دشمن به هیچ وجه شرایط جنگ ندارد و اگر هم بخواهد به یک جنگ با
ایران ورود کند ایران شرایط بسیار مناسب برای رویارویی با دشمن را دارد و به همین
دلیل دشمن باید خیلی دیوانه باشد تا وارد یک جنگ با ایران شود .این ماجرا بیش از
اینکه برای خارج ایران اهمیت داشته باشد برای داخل ایران اهمیت دارد چون طی
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چند ماه اخیر بسیاری بر طبل جنگ می کوبیدند و فضای روانی جامعه را آنقدر
متشنج کرده بودند که بسیاری باور داشتند بزودی ایاالت متحده به ایران حمله
خواهد کرد.
 .۵بحث «نه به مذاکره» همانگونه که قبال نیز مطرح کردیم به این دلیل بود که رئیس
جمهوری ایاالت متحده در رفتار و کردار خود نسبت به ایرانی ها از همه خطوط
قرمز عبور کرده و متصور می باشد که با همان روشی که می تواند دیگر کشورها را
رام و مطیع کند می تواند ایران را نیز رام و مطیع کند .رهبر ایران نه فقط به آقای
ترامپ گوشزد کرد که رفتارهای خصمانه اش بر علیه ایران هیچ امتیازی برای او در
بر نخواهد داشت بلکه به مردم ایاالت متحده گفت که باب گفتگو کامال بسته نیست
اما درب اتاق گفتگو برای این دولت دقلکار بسته است چون این دولت صداقت و
اعتبار ندارد.
 .۶اینکه آقای خامنه ای اصرار داشتند "با این دولت نه" یعنی شاید اگر دولت دیگری
در ایاالت متحده سر کار باشد و آمریکا رفتار خود را تغییر دهد احتمال دارد ایران
قبول کند با آن مذاکره کند .همچنین این نشانه آن است که رهبر ایران یقین دارد
آقای ترامپ احتماال برای دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا انتخاب نخواهد شد و
شاید هم قبل از آن انتخابات سقوط خواهد کرد ولی ایران باقی خواهد ماند و در آن
زمان ممکن است که ایران با آمریکا سر برخی مسایل که می تواند منافع مشترک دو
کشور را تامین کند گفتگو نماید.
انتقاد یا حمایت رهبری از دولت
یکی از مسایلی که در بسیاری از رسانه ها روی آن مانور داده شده بود این بود که رهبر
جمهوری اسالمی برخی اعضای اقتصادی دولت را به کوتاهی متهم کرد و انتقاد تندی از
آنها به عمل آورد ومسئولیت مشکالت اقتصادی را بر گردن دولت انداخته امری که نشان
می دهد عملکرد دولت جمهوری اسالمی بی نظارت نمی باشد و همچنین دلیل اکثر
بحران های اقتصادی فعلی سیاست های اقتصادی غلط برخی رجال دولتی بوده نه تحریم
های آمریکا و رئیس جمهوری ایاالت متحده نباید خیلی دل به این تحریم ها خوش کند.
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همچنین رهبری علیرغم انتقادی که به تیم اقتصادی دولت داشتند یک حمایت تمام عیار
از دولت پرزیدنت روحانی انجام دادند و همه شایعات مبنی بر اینکه احتمال دارد دولت
آقای روحانی سقوط کند و یا اینکه در پرسش و پاسخ آتی رای اعتماد مجلسیان از او
سلب گردد را به نوعی رد کرد تا دولت آقای روحانی علیرغم انتقادات شدیدی که به
سیاست های اقتصادی اش شده با پشتوانه بسیار قدرتمند سیاسی به کار خود ادامه دهد.
میتوان تصور کرد که این سخنان به دلیلی مطرح شده که ایران احساس می کند شرایط
بین المللی در مقابل ایاالت متحده بگونه ای شده که ورق برگشته و امروزه روز به روز
کشورهای بیشتری به ائتالف مخالف ترامپیسم می پیوندند .درست است که ایاالت متحده
بزرگترین اقتصاد جهان را داد اما نباید فراموش کرد که این کشور بزرگترین بدهکار
جهان نیز هست و مرز اوج گرفتن و یا سقوط آن اینبار به یک مو بند است.
موضع ابرقدرت ایران در برابر ابرقدرت امریکا
اگر رفتارهای قلدرمعابانه آقای ترامپ نسبت به کشورهای مختلف جهان از جمله متحدین
ایاالت متحده ادامه یابد هیچ بعید نیست این مو دیگر کشش نداشته باشد و پاره شود.
بدیهی است که رهبر جمهوری اسالمی نیز فرصت بین المللی را بسیار مناسب دانسته تا
سطح مواضع ایران در مقابل ایاالت متحده را ارتقا بخشد .همچنین امروزه ایران می داند
که در سطح منطقه خاورمیانه در اوج قدرت خود قرار دارد و همپیمانان ایران در منطقه
توانسته اند همپیمانان ایاالت متحده را در همه محورها شکست دهند.
توجه داشته باشید که رهبری ایران توانمندی کشور خود را با نوچه های ایاالت متحده
مانند اسرائیل و عربستان سعودی مقایسه نکرده بلکه با ایاالت متحده مقایسه کرده و طرف
ایران را آمریکا به حساب آورده جالب اینکه آمریکایی ها هم در صحبت های خود ایران
را طرف خود قرار داده اند و این به دین معنا است که ایران از محدوده جغرافیایی خود
بسیار بزرگتر شده.
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ارزیابی ثبات و قدرت نظام در شرایط کنونی کشور
صحبت های رهبر ایران همچنین نشان می داد که وی بسیار نسبت به شرایط داخلی کشور
خود اطمینان دارد و اعتراض های داخلی که برای تاثیر بر ثبات داخلی ایران انجام شده
نتوانسته ستون های قدرت نظام جمهوری اسالمی را بلرزانند و وی علیرغم اینکه به وجود
مشکالت اقتصادی داخلی و فشار هایی که بر مردم وارد می شود اذعان داشت ولی بسیار
از ثبات اجتماعی راضی بود ،مضاف بر اینکه وی چند روز قبل با یک حکم حکومتی
مجوزی را برای قوه قضائیه صادر کرده که بر اساس آن محاکمه مفسدان اقتصادی نه فقط
خارج نوبت انجام شود بلکه دادگاه علنی باشد.
این بدین معنا است که می خواهد نوعی شفاف سازی در مورد دالیل اختالس ها و سوء
استفاده ها ایجاد شود و نظام جمهوری اسالمی از تهمت های مختلفی که دشمنان آن بر
علیه اش وارد می کند مبرا گردد ،البته بدیهی است برخی که از این ماجرا متضرر می
شوند سخن از اعتراض به میان آورند اما پس از اجرایی شدن قطعا این ماجرا می تواند
اعتماد مردم به نظام جمهوری اسالمی را چند برابر کند.

بازتابسخنانرهبریدررسانههایجهان
یانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام
خمینی(ره) بازتاب گستردهای در رسانههای جهان داشت .در همین راستا بسیاری از
رسانههای جهان به بازنشر بیانات ایشان اقدام کردند :
اسپوتنیک :این پایگاه خبری با اشاره به حرفهای رهبر جمهوری اسالمی ایران مبنی بر
عدم مذاکره با آمریکا اقدام به بازتاب سخنان حضرت آیتاهلل خامنهای کرد.
یورونیوز :این خبرگزاری با تیتر "رهبر ایران به دولت دستور عدم مذاکره با آمریکا را
صادر کرد" به انتشار سخنان رهبر پرداخت.
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خبرگزاری فرانسه :او با تیتر "نه با آمریکا مذاکره میکنیم نه وارد جنگ میشویم" این
بیانات را بازتاب داد.
اکونومیک تایمز :او نیز با تیتر مشابه "نه با آمریکا مذاکره میکنیم نه وارد جنگ
میشویم" سخنان حضرت آیتاهلل خامنهای را منتشر کرد.
نشنال :بیشتر برروی بخشی از سخنان رهبر که بعدم مذاکره باآمریکا تاکید و تمرکز کرد.

بازتابسخنانرهبرانقالبدررسانههایعربی
شبکه الجزیره :رهبر ایران هرگونه گفتوگوی مستقیم با آمریکا را ممنوع کردند.
پایگاه خبری عیون الخلیج :رهبر ایران اعالم کردند که سوءمدیریت در ایران بیشتر
از تحریم های آمریکا به اقتصاد کشور آسیب رساند.
سی ان بی سی عربی :رهبر ایران اعالم کردند که مدیریت اقتصادی در ایران نیاز به
بهبود دارد تا کشور بتواند بهتر در مقابل تحریم های آمریکا مقابله کند.
اسپوتنیک عربی :رهبری ایران هرگونه گفتوگوی مستقیم با آمریکا را ممنوع کردند.
این خبرگزاری در ادامه نوشت :آیت اهلل خامنهای فرمودند آمریکا امروز بار دیگر پیشنهاد
مذاکره می دهد ،این مساله جدیدی نیست اما اکنون معادالت تغییر یافته است و ما دیگر
مذاکره نمی کنیم.
سوئیس اینفو :رهبر انقالب اسالمی ایران تاکید کردند که مشکالت اقتصادی کشورشان
تنها به دلیل فشارهای آمریکا نیست بلکه سوءمدیریت داخلی نیز در آنها تاثیر دارد.
روسیا الیوم :این خبرگزاری نیز به بیانات امروز مقام معظم رهبری پرداخت و نوشت:
رهبر ایران مسئوالن کشورش را از هرگونه گفتوگوی مستقیم با آمریکا ممنوع کرد .وی
امروز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران اعالم کردند که اگر مسئوالن وظایف خود را
بهتر ،محکم تر و در زمان مناسب انجام دهند تحریم ها تاثیرات زیادی نخواهند گذاشت.
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اسکای نیوز عربی :این خبرگزاری با اشاره به اینکه «رهبر ایران مشکالت اقتصادی را
داخلی می داند» ،نوشت :رهبر ایران اعالم کردند که کارشناسان اقتصادی و بسیاری از
مسئولین بر این مسئله متفقند که عامل این مسئله خارجی نیست ،درونی است.
رسانه های مالزیایی :برخی از این رسانه ها نوشتند :رهبر عالی ایران به صراحت اعالم
کرد که ایران با آمریکا مذاکره و جنگ ندارد .تارنمای چپگرای فری مالزی تودی دراین
زمینه گزارش داد :رهبر عالی ایران تاکید کرد ایران جنگ یا مذاکره با آمریکا ندارد و با
کارکرد بهتر مسئوالن تحریم ها بی اثر می شود .این تارنما افزود :رهبر ایران اعالم کرد
مسائل اقتصادی کشور عمدتا ناشی از عوامل داخلی است نه تحریم آمریکا ...رهبر عالی
ایران به مردم گفت که مشکل خارجی نیست بلکه داخلی است و البته به این معنا نیست که
تحریم ها هیچ تاثیری در این مساله نداشته است اما مساله اصلی نحوه برخورد ما با آن
است .همچنین روزنامه مالزیایی استار نوشت :آیت اهلل خامنه ای ،رهبر ایران ،روز دوشنبه
امکان بروز هرگونه درگیری نظامی با ایاالت متحده را رد کرد .این روزنامه پرتیراژ
مالزیایی به نقل از مقام معظم رهبری افزود :اخیرا مقامات آمریکایی درباره ایران سخن
گفته اند  .آنها در مورد جنگ و مذاکرات صحبت می کنند .آنها در مورد احتمال جنگ
با ایران اظهار نظر میکنند .جنگی وجود نخواهد داشت .ما هرگز جنگی را آغاز نکردهایم .
شبکه خبر تلوزیون آسیا :رهبر ایران به مردم ایران اعالم کرد که این کشور با آمریکا
وارد مذاکره نمی شود و هیچ جنگی هم میان دو کشور روی نمی دهد ...رهبری ایران
تاکید کرد مشکالت معیشت امروز از خارج ناشی نمی شوند ،بلکه داخلی هستند ...موضع
ایران پس از خارج شدن آمریکا از توافق هسته ای حاکی از آن است که به میز مذاکره با
آمریکا برنمی گردد زیرا واشنگتن با زیرپا گذاشتن معاهده برجام که در سال  2۰1۵منعقد
شد ،عهد شکنی کردو ما به آمریکا کامال بی اعتماد هستیم.
رسانه خبری «استار ،آکشام ،صباح ،حریت و وطن» ترکیه
رسانه های خبری ترکیه نیز این فرمایشات را به شکل گسترده ای منعکس کرده است:

 .1روزنامه استار با درج عنوان 'با آمریکای متقلب مذاکره نمی کنیم' به تشریح فرمایش دیروز مقام
معظم رهبری در جمع قشرهایی از مردم پرداخت و نوشت :رهبر ایران ،دولت آمریکا را متقلب
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خواند و تاکید کرد که با آنها بر سر میز مذاکره نمی نشینیم و این کار را من ممنوع می کنم .این
رسانه نزدیک به دولت ترکیه افزود :آیت اهلل خامنه ای با صراحت کامل خطر جنگ بر سر کشور
ایران را رد کرد و ادبیات آمریکایی ها را بی ادبانه و بی شرمانه دانست.
 .2روزنامه آکشام نیز از دیگر رسانه های ترکیه است که برای انعکاس سخنان رهبر انقالب عنوان

'مذاکره ای دوباره با آمریکا نداریم' انتخاب کرد و نوشت :به گفته رهبر ایران ،تهدید به جنگ و
پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا یک جنگ روانی و بازی پیش پا افتاده ای به شمار می رود که
هدف آن مرعوب کردن ترسوها در داخل است.
 .3روزنامه صباح از رسانه های بسیار نزدیک به حزب حاکم ترکیه با انتخاب تیتر 'تصمیم رهبر
معظم انقالب اسالمی ایران در خصوص مذاکره با آمریکا' به انتشار بخش های از فرمایش مقام
معظم رهبری پرداخت و سخنان ایشان را حاکی از جدیت ایران برای مقابله با آمریکا و تسلیم
نشدن در برابر فشارهای آنها توصیف کرد .صباح نوشت :رهبر ایران با ممنوع اعالم کردن هر گونه
مذاکره با آمریکا تاکید کرد که جنگی نیز علیه ایران آغاز نخواهد شد که این گفته های آیت اهلل
خامنه ای به رفع نگرانی ها در جامعه ایران کمک می کند.
 .۴روزنامه حریت از دیگر رسانه های ترکیه است هم با درج عنوان 'خط و نشان ایران به آمریکا'
به انتشار خالصه ای از بیانات رهبر انقالب پرداخت و نوشت :رهبر ایران با یادآوری خروج ترامپ
از توافقنامه بین المللی هسته ای(برجام) ،مذاکره دوباره با دولت آمریکا را بی فایده دانست و این
اقدام را ممنوع اعالم کرد .حریت افزود :به گفته رهبر ایران ،افزایش تبلیغات آمریکایی ها علیه
نظام جمهوری اسالمی به دلیل خطاهای فاحش برخی عوامل داخلی است که زمینه سوء استفاده را
به آنها می دهد.
 .۵روزنامه وطن نیز به انتشار فرمایش مقام معظم رهبری در واکنش به تهدیدهای آمریکا پرداخت

و با درج عنوان 'به راه مذاکره مجدد با آمریکا وارد نمی شویم' به حکم قاطع آیتاهلل خامنه ای در
پرهیز از مذاکره با واشنگتن اشاره کرد و نوشت :به گفته رهبر ایران ،دشمنان این مرز و بوم به ویژه
آمریکایی ها عالوه بر عمل نکردن به وعده های خود ،در کمین نشستهاند و به محض مشاهده هر
گونه اختالف و نقصان در امور داخلی ایران ،حمالت خود را گسترده تر کرده و بالفاصله مثل
مگسی روی زخم می نشینند که مذاکره با چنین دشمنی بی فایده است.
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