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Iran’s Top Leader Dashes Hopes for a Compromise
Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, sternly cut off any compromise
over the nation’s disputed elections on Friday. In a long and hard-line sermon, he
declared the elections valid and warned of violence if demonstrators continue, as
they have pledged, to flood the streets in defiance of the government.
Opposition leaders who failed to halt the protests, he said, “would be responsible
for bloodshed and chaos.” The tough words seemed to dash hopes for a
peaceful solution to what defeated candidates and protesters call a fraudulent
election last week, plunging Iran into its gravest crisis since the Islamic
Revolution in 1979.
“Flexing muscles on the streets after the election is not right,” he said, before
tens of thousands of angry supporters at Tehran University. “It means
challenging the elections and democracy. If they don’t stop, the consequences of
the chaos would be their responsibility.”
But opposition leaders, who stayed home Friday, called for yet another huge rally
on Saturday afternoon, setting the stage for a possible showdown between
protesters and security forces, perhaps a violent one.
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The sermon put Ayatollah Khamenei, who prefers to govern quietly and from
behind the scenes, at the forefront of a confrontation not only among factions of
the government but among Iranians themselves.
It also presents Mir Hussein Moussavi, whom the opposition says was the real
winner of last Friday’s elections, with an excruciating choice. The former prime
minister and long-time insider must decide whether to escalate his challenge to
Iran’s supreme leader and risk a bloody showdown, or abandon his support for a
popular uprising that his candidacy inspired.
During the tough sermon, Ayatollah Khamenei tried to tamp down factional
disputes among the elite, at one point even chastising pro-government militias
and President Mahmoud Ahmadinejad for their role in the crisis. But he hardened
his stance on the election results. On Monday, a crowd that the mayor of Tehran
estimated at three million rallied for the first of four days, and Ayatollah Khamenei
ordered an investigation into the election results, which declared Mr.
Ahmadinejad the winner, with 63 percent to Mr. Moussavi’s 34 percent. Then on
Wednesday, the government invited Mr. Moussavi and the other two presidential
candidates to meet with the Guardian Council, the powerful body that oversees
the elections.
But the ayatollah said Friday that there was nothing to discuss, as he again
endorsed the victory of Mr. Ahmadinejad, seated in the audience, and called the
elections “an epic moment that has become a historic moment.” He dismissed
allegations of fraud.
“Perhaps 100,000 votes, or 500,000, but how can anyone tamper with 11 million
votes?” he asked as the crowd burst into laughter. “If the political elite ignore the
law — whether they want it or not — they would be responsible for the bloodshed
and chaos,” he said.
He added that foreign agents were behind the street unrests and that there were
efforts to stage a “velvet revolution.”
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“They thought Iran is Georgia,” he said, adding, “Their problem is that they don’t
know this great nation yet.”
Tens of thousands of Mr. Ahmadinejad’s supporters gathered for the sermon.
Television showed the streets filled with people near Tehran University.
Newspapers said Thursday that a group of members of Parliament reported that
the paramilitary forces of Basij were responsible for the attack on a dormitory in
Tehran and a housing complex called Sobhan this week. Students said that five
students — two women and three men — were killed in the attack.
In his sermon, Ayatollah Khamenei criticized those who carried out the attack.
“Have you calculated the impact of going to the dormitories in the name of the
leader?” he asked. “Muscle-flexing after elections is not right. Put an end to this.”
The nation’s complex politics and maneuvering were on display in the sermon
when he defended an influential politician and former president, Ali Akbar
Hashemi Rafsanjani, a bitter rival of Ayatollah Khamenei’s who many Iranians
say is a major force in challenging the election.
Ayatollah Khamenei criticized Mr. Ahmadinejad for accusing Mr. Rafsanjani, his
children and a former speaker of Parliament, Ali Akbar Nateq Nouri, of corruption
during a televised debate, saying that both had risked their lives for the
revolution.
“No one had accused them of corruption,” he said. But he did not remove the
cloud of suspicion from Mr. Rafsanjani’s children, noting that there had been
accusations, unproven, against them.
There was no immediate reaction from Mehdi Karroubi, another presidential
candidate who accused the government of fraud. Many analysts and aides to Mr.
Moussavi have been arrested and were not available for comments. But the

3

human rights group Amnesty International warned that Ayatollah Khamenei’s
speech indicated that the authorities were willing to conduct a violent crackdown.
“We are extremely disturbed at statements made by Ayatollah Khamenei which
seem to give the green light to security forces to violently handle protesters
exercising their right to demonstrate and express their views,” the group said in a
statement.
In a letter on Friday, Mr. Karroubi urged the Guardian Council to nullify the
elections. “This is not the demand of an individual, it is the demand of the
people,” he wrote in a letter posted on his Web site. “I warn you that insulting
people would only intensify their rage.”
The council is expected to meet with the three presidential candidates on
Saturday.
Web sites associated with both Mr. Moussavi and Mr. Karroubi said that the large
rally scheduled for Saturday was still on.
In Paris, a friend of Mr. Moussavi’s who said he was acting as his spokesman
said Friday that Ayatollah Khamenei’s statements would be met by large
demonstrations.
“What happened is beyond cheating,” the friend, Mohsen Makhmalbaf, a film
director, said in a hastily organized news conference in Paris. “Since Friday, a
30-year-old page was turned. We’ve fallen into dictatorship. For the first time in
30 years there have been grass-roots demonstrations with millions of people,
and these demonstrations stand as a proof that people want democracy.”
His daughter Samira, also a filmmaker, said, “Until Friday we had 80 percent
dictatorship and 20 percent democracy, and since Friday we have 100 percent
dictatorship.”
By NAZILA FATHI, Steven Erlanger contributed reporting from Paris.
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متن کامل سخنان آیت هللا خامنه ای در نماز جمعه
مقام معظم رهبری :ـ از اعماق دل در مقابل عظمت ملت ایران و جوانانمان ،ابراز تواضع می کنم .ـ مناظره
های شفاف ،جدی و صریح ،خنثی کننده تبلیغات بیگانگانی بود که رقابت های انتخاباتی را غیرواقعی می
دانستند.

29/3/1388

آیت هللا خامنه ای مقام رهبری ایران در نماز جمعه تاریخی امروز تهران در سخنان بسیار مهمی ،یاد خدا ،اعتماد
به کمک پروردگار و افزایش سکینه و آرامش را عامل مهم عبور سرافرازانه ملت مؤمن ایران از طوفان ها و
حوادث  03سال اخیر خواندند و با تبیین صریح و روشن ابعاد مختلف رقابت های انتخاباتی و مسائل پس از
انتخابات تأکید کردند :حضور بی نظیر و حماسی ملت در  22خرداد ،نمایش عظیم اعتماد و امید و شادابی ملی،
زلزله ای سیاسی برای دشمنان و جشنی تاریخی برای دوستان ایران و انقالب بود و همه  03میلیون شرکت کننده
پرشور و فهیم انتخابات ،به امام و انقالب و شهدا رأی داده اند و هر  0نامزد محترم نیز متعلق به نظام اسالمی
هستند بنابراین همه باید در چارچوب قوانین روشن موجود مسائل را پیگیری کنند .
مقام معظم رهبری در خطبه دوم نماز که بارها با تکبیر و ابراز احساسات مردم همراه شد در تبیین و تشریح
مسائل گوناگون مربوط به انتخابات ،خطاب به «ملت ،نامزدهای ریاست جمهوری و نخبگان ،فعاالن سیاسی» ،و
نیز سران برخی دولت های مستکبر غربی ،مطالب جداگانه ای مطرح کردند .
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ایشان با تجلیل از ملت آگاه و مؤمن ایران ،حضور نزدیک به  03میلیون رأی دهنده عزیز را در انتخابات 22
خرداد ،نمایش عظیم «احساس مسئولیت و روح مشارکت جوی »مردم دانستند و افزودند :حماسه پرشور اعالم
دلبستگی یکپارچه مردم به نظام اسالمی و مشارکت بسیار کم نظیر  58درصدی مردم در انتخابات ،نشان دهنده
رحمت و تفضل پروردگار و عنایت خاص ولی عصر (عج) به ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی است .
آیت هللا خامنه ای حضور لبریز از «شور و شعور» جوانان سراسر کشور را در انتخابات ریاست جمهوری
دهم ،تجلی استمرار «تعهد سیاسی و احساس مسئولیت» نسل اول انقالب در نسل جوان امروز خواندند و
افزودند :از اعماق دل در مقابل عظمت ملت ایران و جوانانمان ،ابراز تواضع می کنم .
مقام معظم رهبری با اشاره به اختالف سلیقه مردم و رأی دادن آنان به نامزدهای مختلف انتخابات ریاست
جمهوری افزودند :در ورای همه آرای متفاوت مردم ،احساس تعهد جمعی برای حفظ کشور و نظام موج می زند
به گونه ای که حضور «زن و مرد و پیر و جوان»« ،اقوام و پیروان مذاهب گوناگون» و «شهری و
روستایی» ،حماسه ای فراموش ناشدنی رقم زده است که برای دشمنان ایران و انقالب ،زلزله ای سیاسی ،و
برای دوستان ملت ایران در سراسر جهان ،جشنی واقعی و تاریخی محسوب می شود .
ایشان شرکت  03میلیون نفر در انتخابات  22خرداد را جنبش عمومی ملت برای ابراز وفاداری به امام و
انقالب و شهدا برشمردند و افزودند :با این حرکت عظیم ،نظام اسالمی برای ادامه راه پیشرفت و سرافرازی،
نفس تازه کرد و معنای حقیقی مردم ساالری دینی ،به رخ بدخواهان نظام کشیده شد .
آیت هللا خامنه ای حضور همراه با «اعتماد ،آزادی ،امید و شادابی» ملی را در انتخابات ریاست جمهوری،
جواب ملت ایران به تبلیغات مغرضانه دستگاه رسانه ای مستکبران دانستند و خاطرنشان کردند :اعتماد ملت به
نظام ،به عنوان بزرگترین سرمایه جمهوری اسالمی بار دیگر در انتخابات  22خرداد ،متجلی شد و دشمنان
اسالم و ایران ،تالش می کنند با ایجاد شک و تردید درباره انتخابات ،این اعتماد ملی را متزلزل کنند و با کاهش
مشارکت مردم ،مشروعیت نظام را زیر سؤال ببرند که اگر این هدف شوم محقق شود با هیچ زیان و خسارت
دیگری قابل مقایسه نیست .
ایشان با یادآوری تبلیغات چند ماهه جبهه استکبار مبنی بر تقلب در انتخابات  22خرداد افزودند :در سخنرانی
اول فروردین ،به دوستان خوبمان در داخل تذکر دادم که حرف دشمن درباره تقلب را تکرار نکنند چرا که
بیگانگان درصددند اعتمادی را که نظام با مسئوالن و عملکردش در طول سی سال بدست آورده ،زیر سؤال
ببرند .
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مقام معظم رهبری رقابت های کامالً آزاد و جدی نامزدها در دوران تبلیغات انتخابات از جمله مناظره های شفاف
و صریح تلویزیون را یادآور شدند و افزودند :رقابت های شدید  0نامزد محترم انتخابات ،رقابت جریان های
متعلق به نظام اسالمی بود اما رسانه های متعلق به صهیونیست های خبیث با دروغ پردازی محض سعی می
کنند این رقابت ها را دعوا میان مخالفان و طرفداران نظام جلوه دهند .
آیت هللا خامنه ای با اشاره به آشنایی نزدیک و شناخت وسیع خود از  0نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزودند:
یکی از نامزدها ،رئیس جمهور خدوم ،پرکار ،زحمتکش و مورد اعتماد است ،یکی دیگر  5سال نخست وزیر
خود بنده بوده است ،نامزد دیگر فرمانده سپاه و از فرماندهان اصلی دفاع مقدس است و نامزد دیگر هم دو دوره
ریاست مجلس بوده است بنابراین همه این آقایان از عناصر نظام و متعلق به نظام هستند و رقابت آنها برخالف
تبلیغات خباثت آمیز رسانه های صهیونیستی ،امریکایی و انگلیسی ،رقابت درون نظام است .
مقام معظم رهبری اختالف در دیدگاه ها ،جهت گیری های سیاسی و برنامه های  0نامزد انتخابات را یادآور
شدند و خاطرنشان کردند :این اختالف دیدگاه ،اختالف نظر در درون چارچوب نظام است البته بنده برخی را
برای خدمت به کشور مناسبتر می دانم اما نظر و تشخیص خود را برای مردم بازگو نکردم و الزم هم نبود که
مردم براساس آن عمل کنند چرا که انتخابات مال مردم است و نتیجه آن براساس تشخیص ملت رقم می خورد .
ایشان ،مناظره های تلویزیونی را ابتکاری مهم و جالب ارزیابی کردند و افزودند :مناظره های شفاف ،جدی و
صریح ،خنثی کننده تبلیغات بیگانگانی بود که رقابت های انتخاباتی را غیرواقعی می دانستند .
آیت هللا خامنه ای  ،جدیت ،صراحت ،مجبور شدن افراد به دفاع و پاسخگویی در مقابل سیالب نقد و انتقاد ،و
شفاف شدن مواضع اشخاص و گروه ها را از نکات مثبت مناظره ها دانستند و افزودند :مردم با دیدن مناظره و
دیگر برنامه های تبلیغاتی ،قدرت قضاوت بدست آوردند و احساس کردند که نظام اسالمی ،اندرونی و بیرونی
ندارد و مردم را بیگانه نمی داند و حقیقتا ً برای ملت حق انتخاب آگاهانه قائل است .
ایشان آزادی بیان ،پرورش ذهنها و افزایش قدرت انتخاب ملت را از دیگر آثار مثبت مناظره ها برشمردند و با
اشاره به کشیده شدن مطالب مناظره ها به خیابانها و خانه ها تأکید کردند :یقینا ً یکی از عوامل افزایش ده میلیون
آراء نسبت به دوره های قبل ،مشارکت ذهنی و فکری مردم در انتخابات بود که باعث شد ملت به عرصه انتخاب
بیایند ،بنابراین از این دیدگاه مناظره ها ،امری مطلوب بشمار می آید .
آیت هللا خامنه ای ادامه مناظره ها در سطوح مدیریتی را خوب و ضروری دانستند و افزودند :باید با حذف عیوب
و نکات منفی مناظره ها ،آنها را ادامه داد تا همه افراد و مسئوالن خود را در معرض نقد و انتقاد و پاسخگویی
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ببینند .
مقام معظم رهبری در تبیین نکات منفی مناظره ها ،به ایجاد کدورت و کینه ،تکیه بر شایعات ،ضعف جنبه
منطقی مباحث و احساساتی و عصبانی شدن طرفین مناظره اشاره کردند و با ابراز ناخرسندی از این عیوب
افزودند :متأسفانه برخی مواقع مناظره ها حالت تخریبی پیدا می کرد و به سیاه نمایی افراطی خدمات دولت فعلی
و در مقابل ،سیاه نمایی عملکرد دولتهای قبلی کشیده می شد و در میان طرفداران نامزدها التهاب و نگرانی ایجاد
می کرد .
آیت هللا خامنه اي با اشاره به مقصر بودن دو طرف مناظره ها افزودند :یك طرف به رئیس جمهور قانوني
كشور ،صریحترین و خجالت آورترین اهانتها و تهمتها را بیان مي كرد و با پخش كارنامه هاي جعلي براي
دولت ،رئیس جمهور متكي به آراي مردم را دروغگو ،خرافاتي و رمال مي نامید و اخالق و قانون و انصاف را
زیر پا مي گذاشت و طرف دیگر هم ،با اقداماتي مشابه ،كارنامه درخشان  03ساله انقالب را كمرنگ جلوه مي
داد و شخصیتهایي كه عمرشان را در راه نظام صرف كرده اند زیر سؤال مي برد و اتهاماتي را كه در مراجع
قانوني اثبات نشده است بیان مي كرد .
مقام رهبری با انتقاد از طرح مباحثي درباره فساد مالي اطرافیان آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي ناطق نوري
افزودند :البته كسي ،خود این آقایان را به فساد مالي متهم نكرد اما هر كس هر ادعایي در مورد بستگان آنها نیز
دارد نباید قبل از اثبات در مراجع و مجاري قانوني ،در رسانه ها بیان كند ،چرا كه اینگونه اقدامات در جامعه و
بویژه در اذهان جوانان ،تلقي نادرست ایجاد مي كند .
ایشان با اشاره به شناخت بیش از  83ساله خود از آقاي هاشمي رفسنجاني و خدمات وي به انقالب و نظام
افزودند :آقاي هاشمي رفسنجاني در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهي از اصليترین و جدي ترین افراد نهضت و
بعد از انقالب هم از مؤثرترین شخصیتهاي همراه امام بوده و بارها تا مرز شهادت پیش رفته است ضمن اینكه
پس از رحلت امام بزرگوار هم ،تا امروز در كنار رهبري بوده است .
مقام رهبری افزودند :آقاي هاشمي قبل از انقالب ،اموال خود را صرف مبارزه مي كرد و در سي سال اخیر هم
با به عهده گرفتن مسئولیت هاي فراوان ،در حساس ترین مقاطع در خدمت انقالب و نظام بوده و هرگز از انقالب
براي خودش ،مالي نیاندوخته است و مردم باید به این حقایق توجه داشته باشند .
آیت هللا خامنه اي در عین حال به اختالف نظر طبیعي خود با آقاي هاشمي رفسنجاني در موارد متعدد اشاره
كردند و افزودند :این اختالف نظر طبیعي است و مردم نباید دچار توهم شوند و به گونه اي دیگر فكر كنند .
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ایشان افزودند :میان آقاي هاشمي و رئیس جمهور نیز از سال  50اختالف نظرهاي متعددي درباره مسائل
خارجي ،نحوه اجراي عدالت اجتماعي و برخي مسائل فرهنگي وجود دارد كه البته نظر رئیس جمهور به نظر
بنده نزدیكتر است .
رهبری ،آقاي ناطق نوري را نیز جزو شخصت هاي خدوم انقالب دانستند و افزود در دلبستگي آقاي ناطق به
نظام و انقالب هیچ شكي وجود ندارد .
آیت هللا خامنه اي با تأكید مجدد بر لزوم بر طرف شدن آسیبهاي مناظره اعالم كردند در همان ایام بعد از مناظره
به رئیس جمهور تذكر دادم چون مي دانستم ترتیب اثر مي دهد .
ایشان ،با تكرار موضع نظام درباره مبارزه جدي و پیگیري با فساد مالي افزودند :اگر فساد اقتصادي در كشور
نبود چند سال قبل نامه هشت ماده اي به رؤساي سه قوه ارسال نمي شد .اما بدون تردید جمهوري اسالمي از سالم
ترین نظام هاي سیاسي ـ اجتماعي دنیاست و نباید به استناد مراكز و مراجع صهیونیستي ،كشور را به فساد متهم
كنید و یا در زمینه فساد مالي اشخاص و مسئوالن را بی جهت زیر سؤال ببریم .
رهبر انقالب اسالمي در جمع بندي این بخش از سخنانشان خاطر نشان كردند :ملت عزیز ایران در  22خرداد
حماسه اي تاریخي و جهاني آفرید اما برخي از دشمنان تالش مي كنند این پیروزي مطلق نظام را به شكست ملي
تبدیل كنند و با مشكوك و قابل تردید جلوه دادن انتخابات نگذارند باالترین نصاب مشاركت جهاني به نام این ملت
ثبت شود كه البته ثبت شده است و نمي توان این واقعیت را تغییر داد .
آیت هللا خامنه اي ،در ادامه جمع بندي این بخش از سخنان خود خطاب به ملت افزودند :همه كساني كه به یكي از
چهار نامزد محترم رأي داده اند در درون جبهه انقالب و متعلق به نظامند و انشاء هللا از اجر الهي برخوردارند
به همین علت باید گفت خط انقالب 03 ،میلیون رأي دارد نه بیست و چهار و نیم میلیون رأي كه متعلق به رئیس
جمهور منتخب است .
رهبر انقالب اسالمي تأكید كردند مردم البته اطمینان دارند اما برخي طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند
كه نظام جمهوري اسالمي اهل خیانت در آراي مردم نیست و ساز و كارهاي قانوني انتخابات در كشور ما اجازه
تقلب نمي دهد آن هم تقلب در حد یازده میلیون رأي .
حضرت آیت هللا خامنه اي افزودند :در عین حال به شوراي محترم نگهبان تأكید شده كه به مستندات ارائه شده از
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جانب كساني كه شبهه دارند حتما رسیدگي شود و اگر در مواردي نیاز به باز شماري صندوقها بود با حضور
نمایندگان نامزدها انجام شود .
بار بدعتهاي
ایشان مجاري قانوني را تنها مسیر رسیدگي به شبهات مطرح شده خواندند و تأكید كردند :بنده زیر ِ
غیرقانوني نمي روم چرا كه در هر انتخاباتي طبعا برخي برنده نیستند و اگر امروز چارچوبهاي قانوني شكسته
شود در آینده نیز هیچ انتخاباتي مورد اعتماد نخواهد بود و مصونیت نخواهد داشت .
آیت هللا خامنه اي ،با اشاره به كامل بودن قانون رسیدگي به شكایات انتخاباتي افزودند :قانون همانطور كه به
نامزدها حق نظارت و شكایت داده ،راه رسیدگي به شكایات را هم مشخص كرده است و همه كارها باید براساس
روال درست قانوني انجام شود .
آیت هللا خامنه اي در ادامه خطبه دوم خطاب به سیاسیون ،نامزدها و گردانندگان احزاب و جریانهاي سیاسي
خاطر نشان كردند :امروز یك لحظه حساس تاریخي براي كشور است و نگاهي به وضع دنیا ،خاورمیانه،
كشورهاي همسایه و همچنین وضع اقتصادي جهان ثابت مي كند كه در نقطه تاریخي قرار داریم ،بنابراین همه
وظیفه داریم كه در این مرحله تاریخي هوشیار و دقیق باشیم و اشتباه نكنیم .
ایشان با تأكید بر اینكه مردم در قضیه انتخابات حقا و انصافا به بهترین وجه به وظیفه خود عمل كردند افزوند:
سیاسیون و كساني كه به نحوي مرجعیتي براي بخشي از افكار عمومي دارند باید خیلي مراقب رفتار و گفتار
خود باشند زیرا با اندكي افراط گري آنها ،دامنه افراط گري در بدنه مردم به مراحل حساس و خطرناكي خواهد
رسید كه خود آنها نیز نخواهند توانست ابعاد آنرا جمع كنند .
رهبری با اشاره به اینكه هر حركت افراطي ،به افراطي گري دیگران دامن خواهد زد تأكید كردند :اگر نخبگان
سیاسي بخواهند قانون را زیر پا بگذارند ،خواسته یا ناخواسته ،مسئول خونها ،خشونتها و هرج و مرج ها خواهند
بود .
آیت هللا خامنه اي افزودند :به همه این دوستان قدیمي و برادران توصیه ميكنم با سعه صدر برخود مسلط باشند و
دستهاي دشمن و گرگهاي گرسنه و كمین كرده را كه امروز بتدریج نقاب دیپلماسي را كنار زده اند ببینند و از آنها
غفلت نكنند .
ایشان با تأكید بر اینكه این آقایان باید به مسئولیت كارهاي خود در نزد خداوند فكر كنند خاطر نشان كردند:
برادران ،آخرین وصایاي امام بزرگوار را به یاد بیاورید كه مي گفت همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند .
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رهبری حل و فصل همه اختالفات را در سر صندوق رأي ،فلسفه انتخابات خواندند و خاطر نشان كردند :
انتخابات براي این است كه در صندوق هاي رأي معلوم شود كه مردم چه مي خواهند نه در كف خیابانها .
آیت هللا خامنه اي تأكید كردند :اگر قرار باشد بعد از هر انتخابات ،آنهایي كه رأي نیاورده اند اردوكشي خیاباني
كنند و در مقابل این حركت ،كساني هم كه رأي آورده اند طرفدارانشان را به خیابانها بكشانند پس اصال چرا
انتخابات برگزار مي شود؟ ضمن آنكه مردم چه گناهي كرده اند كه باید به علت این كارهاي ما ،از كسب و كار و
زندگي خود باز بمانند .
ایشان با اشاره به اینكه تجمعات خیاباني بهترین پوشش براي تروریستهاي نفوذي و ضربه هاي تروریستي است
افزودند :اگر در این تجمعات اقدام تروریستي انجام شود مسئولیت آن باكیست؟ مسئولیت همین افرادي كه از مردم
عادي و بسیج در روزهاي گذشته جان باخته اند با كیست و چه كسي جواب آنها را مي دهد؟ محاسبه و
پاسخگویي در قبال واكنشهاي احساسي در مقابل ترورها با چه كسي است؟
رهبری با انتقاد شدید از برخي وقایع روي داده در كوي دانشگاه تهران خاطر نشان كردند :اینكه بروند در كوي
دانشگاه و جوان دانشجوي مؤمن و حزب اللهي را آنهم با شعار رهبري مورد تهاجم قرار دهند دل انسان را واقعا
خون مي كند .
حضرت آیت هللا خامنه اي با اشاره به اینكه زورآزمایي خیاباني بعد از انتخابات در واقع به چالش كشیده شدن
اصل انتخابات و مردم ساالري است ،تأكید كردند :از همه ميخواهم به این روش غلط خاتمه دهند كه اگر خاتمه
ندهند مسئولیت تبعات و هرج و مرج آن ،بعهده آنها خواهد بود .
ایشان افزودند :برخي ها بدانند كه با حركات خیاباني نمي توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئوالن
را وادار كرد تحت عنوان مصلحت زیر بار خواسته هاي آنها بروند چرا كه تن دادن به مطالبات غیر قانوني زیر
فشار ،شروع نوعي دیكتاتوري است .
رهبری خاطرنشان كردند :اینگونه تصورات و محاسبه ها ،اشتباه است و اگر این تصورات غلط ،عواقبي هم پیدا
كند مستقیما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد بود كه اگر ضروري شد مردم آنها را در وقت الزم خواهند
شناخت .
ایشان با دعوت از همه دوستان و برادران براي برادري و تفاهم و رعایت قانون افزودند :راه قانون و راه محبت
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و صفا باز است و امیدوارم همه در این راه حركت كنند و جشن پیروزي  03میلیوني مردم را گرامي بدارند و
اجازه ندهند دشمن این جشن بزرگ را خراب كند .
رهبری در عین حال هشدار داد اگر كساني بخواهند راه دیگري بروند آنوقت من خواهم آمد و با مردم صریح تر
صحبت خواهم كرد .
آیت هللا خامنه ای در ادامه مباحث مربوط به انتخابات به مواضع مقامات برخی کشورهای اروپایی و امریکا
اشاره کردند و افزودند :قبل از شروع انتخابات ،جهت گیری رسانه های غربی و دولتمردان آنها تالش برای
ایجاد تردید در انتخابات و زمینه سازی بمنظور حضور کمرنگ مردم بود اما حضور عظیم  03میلیونی مردم
در انتخابات ،رسانه ها و مقامات غربی را شوکه کرد و به آنها فهماند که سرفصل جدیدی در مسایل مربوط به
جمهوری اسالمی ایران بوجود آمده است که چاره ای جز پذیرش آن ندارند .
رهبری با اشاره به برخی اعتراض ها و مسایل پیش آمده بعد از انتخابات افزودند :در چنین شرایطی برخی
مقامات غربی فرصت را مغتنم شمردند تا موج سواری کنند و لحن آنها نیز تغییر کرد و بتدریج نقابها کنار رفت .

آیت هللا خامنه ای خاطرنشان کردند :از اوایل هفته تعدادی از سران دولتها و وزیران خارجه غربی موضع گیری
کردند و دشمنی خود را با نظام اسالمی نشان دادند که از همه خبیث تر دولت انگلیس بود .
ایشان با اشاره به نقل قولی از برخی مقامات امریکایی مبنی بر اینکه ما منتظر چنین روزهایی بودیم که مردم به
خیابانها بریزند افزودند :این سخنان در حالی بیان می شود که از آن طرف نامه می نویسند و ابراز عالقه برای
روابط و اظهار احترام به جمهوری اسالمی می کنند ،کدام را باید باور کرد؟
رهبری خاطرنشان کردند :همزمان در داخل کشور هم ،عوامل این عناصر خارجی بکار افتادند و خط تخریب –
آتش سوزی – غارت اموال عمومی و مردم – و سلب امنیت مردم شروع شد که البته این تخریبها ارتباطی به
مردم و حامیان نامزدها ندارد بلکه مربوط به بدخواهان ملت ایران و مزدوران و دست نشاندگان سرویس های
جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی است .
آیت هللا خامنه ای افزودند :این وضعیت دشمنان را به طمع انداخت و تصور کردند که در ایران هم می توانند
دالر یک سرمایه دار صهیونیست ،انقالب مخملی کنند اما
همچون برخی کشورهای کوچک با چند ده میلیون ِ
مشکل اصلی این دشمنان نادان این است که هنوز هم ملت ایران را نشناخته اند .
ایشان خاطرنشان کردند :آنچه در این میان از همه زشت تر بود دلسوزی مقامات امریکایی برای حقوق بشر و
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ادعای سخت گیری بر مردم ایران بود اما کسانی که در افغانستان و عراق آن جنایات را به وجود آورده اند و از
رژیم ظالم صهیونیستی حمایت مادی و سیاسی می کنند ،چگونه دم از حقوق انسان می زنند؟
آیت هللا خامنه ای با یادآوری اقدام دولت دموکرات کلینتون در قتل عام بیش از هشتاد نفر از وابستگان فرقه
داودیان افزودند :شما که بیش از هشتاد زن ،مرد و کودک را زنده زنده در آتش سوزاندید ،اصوالً حقوق بشر را
می فهمید؟
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران پرچمدار حقوق انسان و دفاع از مظلومان است و نیازی به
نصیحت غربی ها ندارد ،خاطرنشان کردند :مسئوالن و سیاستمداران اروپایی و امریکایی قدری شرم و حیا کنند
و از این کارها دست بردارند .
رهبری در بخش پایان خطبه دوم نماز جمعه خطاب به حضرت ولیعصر (عج) فرمودند :ای سید و موالی ما ،ما
آنچه را الزم بود انجام دادیم و آنچه را باید گفت ،گفتیم و خواهیم گفت .ما جان ناقابل و اندک آبروی خود را در
کف دست گرفته ایم و آن را در راه انقالب و اسالم فدا خواهیم کرد ،ما این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد و
شما که صاحب حقیقی این انقالب و کشور هستید برای ما دعا کنید .
آیت هللا خامنه ای در خطبه اول نماز ،با اشاره به نقش یاد خدا و ایمان الهی در سکینه و آرامش روحی مؤمنان
تأکید کردند :در مقابل حوادث گوناگون که دلها را به تشویش و اضطراب می اندازد باید به یاد و ذکر خدا پناه
برد و به وعده های پروردگار اعتماد کرد که در این صورت ،خداوند کریم آرامش روحی را بر مؤمنان نازل
می کند و این سکینه و طمأنینه موجب محکم کردن دلها و استواری گامها خواهد شد .
رهبری با اشاره به حوادث گوناگونی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی رخ داده است خاطرنشان کردند:
هریک از این حوادث و طوفانها می توانست یک ملت و نظام را از جا بکند اما این کشتی استوار که متکی به
ایمان و اراده استوار مردم مؤمن است ،در این طوفانها اندک اضطرابی پیدا نکرد که این مسئله نشان دهنده
رحمت و تفضالت الهی است .
آیت هللا خامنه ای غرور و غفلت از یاد خدا را موجب پایان یافتن رحمت الهی دانستند و افزودند :باید مراقب بود
تا هیجانات سیاسی و بگو و مگوهایی که در یک کشور آزاد ،طبیعی است ،ما را از یاد خدا و هدف اصلی
منحرف نکند .
رهبری با یادآوری ایمان و معنویت جوانان عزیز ،به همه مردم بویژه جوانان بهره گیری کامل از فرصتهای
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معنوی را توصیه کردند و افزودند :ایام ماه رجب نزدیک است و باید دعاهای این ماه را که دریایی از معرفت
است ،غنیمت شمرد .
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