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 ها، نشان از قدرت خداست آشوب: خزعلی

هاي به ظاهر دوست از جمله سعيد حجاريان،  حسين موسوي كه گوش به حرف برخي از آدم وي با انتقاد از مير

ايد كه گرداننده اين  شما به اين افراد به ظاهر دوست تكيه كرده: فر داده است، اظهار داشت بهزاد نبوي و عطريان

 .اغتشاشات هستند

 

قصد ميرحسين موسوي و طرفداران آنها ابطال انتخابات نيست، بلكه : و مجلس خبرگان رهبري گفتعض

 .سابقه است را زير سؤال ببرند درصدي مردم كه در دنيا بي 58خواهند اين كار بزرگ و حضور  مي

 

حسين  ه اعتقاد من ميرهللا ابوالقاسم خزعلي در مورد اغتشاشات اخير تهران با بيان اينكه ب به گزارش فارس، آيت

كرديم ايشان مردي واالست، اما پس از اغتشاشات  ما پيش از اين فكر مي: موسوي را از نو بايد شناخت، گفت

 .هاي او را از نو بررسي كنيم اخير، بايد انديشه

 

د تحمل انسان نبايد در انتخابات شركت كند، اما وقتي وارد شد باي: وي در ادامه خطاب به موسوي تصريح كرد

 .گوييد حتما آرا بايد باطل شود به چه دليل عقلي مي. شكست را داشته باشد

 

: عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه با اعتراض به حركت دادن بدون مجوز مردم در خيابان تصريح كرد

 كنيد؟ ها و دوران استبداد عمل مي دردهند چرا مثل قل مگر اين مملكت قانون ندارد؟ وقتي مجوز نمي

 

كرد، اين بار حاضر شد  ها را باز شماري نمي هللا خزعلي با بيان اينكه شوراي نگهبان كه هيچ وقت صندوق آيت

رويد شوراي  اما اگر شما واقعاً معترض هستيد، چرا نمي: ها را باز كند، خاطرنشان كرد درصد از صندوق 01

 .دستتان خالي است و دليل نداريد حتماً . نگهبان صحبت كنيد
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هاي به ظاهر دوست از جمله سعيد حجاريان،  حسين موسوي كه گوش به حرف برخي از آدم وي با انتقاد از مير

ايد كه گرداننده اين  شما به اين افراد به ظاهر دوست تكيه كرده: فر داده است، اظهار داشت بهزاد نبوي و عطريان

 .اغتشاشات هستند

 

تبليغات . خواهد پيرو حركت امام پيش برود، نوع تبليغاتش با رقص همراه نيست اگر كسي مي: ريح كردوي تص

 .شما زننده و حركتتان هم نامناسب بود

 

خواهند اين  هللا خزعلي در پايان با بيان اينكه قصد موسوي و طرفداران آنها ابطال انتخابات نيست، بلكه مي آيت

اين : سابقه است را زير سئوال ببرند، خاطرنشان كرد مردم كه در دنيا بي درصدي 58كار بزرگ و حضور 

ها را به شما نشان دهم و به  خواهم ماهيت انسان خواهد بگويد من مي ها نشان از قدرت خداست كه مي آشوب

 .گردد زودي آرامش به كشور عزيزمان برمي

 

 

 

 

 

 

 


