رﻫــﺒﺮ اﻧﻘﻼب در دﯾــﺪار ﻣــﺮدم
ﻧﺠﻒآﺑـﺎد :ﻣﻠـﺖ ﻧـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ دوﻟﺘـﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﻧـﻪ ﺿـﺪ دوﻟﺘـﯽ /ﺑﯽدرﻧـﮓ
ـﺮاز
ـﻦ اﺑـ
ـﻒ دﺷﻤـ
ـﺪ از ﺗﻌﺮﯾـ
ﺑﺎﯾـ
ﺑﯿﺰاری ﮐﺮد /ﻧﻔﻮذی اﻟﺰاﻣﺎً از
دﺷﻤﻦ ﭘﻮل ﻧﻤﯽﮔﯿﺮ
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ﺿﺪ
دوﻟﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻠﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺠﺎع و ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻔﺶ
آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﻋﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در دﯾﺪار
ﭘﺮﺷﻮر ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻤﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ
دﻗﯿﻖ دو واژه »ﻣﯿﺎﻧﻪ رو و ﺗﻨﺪرو« و دﻋﻮت ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری در ﻗﺒﺎل ﺗﺮﻓﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را »ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪ
دروﻏﯿﻦ و اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ،
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﻣﻠﯽ« و ﺗﺠﻠﯽ وﻓﺎداری و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺰت و
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺰت اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎ در
روز ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در ﭘﺎی
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ،ﺑﻪ دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن در روز ﺟﻤﻌﻪ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻫﻤﯿﺖ اﺻﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮐﺸﻮر ،ﻓﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رأی دادن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮدن و ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ،ﺑﻌﺪ
از اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺒﺎﺛﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﻮﺟﺐ ﻫﯿﺒﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺠﺪد
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺎن

دادن »ﻗﺪرت و ﻋﺰم و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﯽ« ،وﻓﺎداری ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮی ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ را در ﮐﺎرزار ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻏﺮض آﻟﻮد ،ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر آﺣﺎد واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دﺷﻤﻦ در  ۳۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻧﮑﺎر و دروغ ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در اﯾﺮان«» ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮐﻢ رﻧﮓ و ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«،
و »اﻟﻘﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن از ﻗﺒﻞ« ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ
دوراﻧﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ،درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺻﺮﯾﺢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،اﻓﺰودﻧﺪ :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﮑﻮت
ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و رﯾﺰهﺧﻮاران آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل
اﺟﺮای ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد »دو ﻗﻄﺒﯽﻫﺎی دروﻏﯿﻦ« روی آورده اﻧﺪ ﺗﺎ
اﻟﻘﺎی وﺟﻮد دو دﺳﺘﮕﯽ در ﻣﺮدم ،ﺑﮑﻨﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ،ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط و ﺑﺮﺗﺮی و ﻋﺪم ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ:
اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﺮﺗﺮی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ و
اﯾﺠﺎد دو دﺳﺘﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﻨﺎد ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
اﻟﻘﺎی وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ در اﯾﺮان ،دروغ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،دو ﻗﻄﺒﯽ واﻗﻌﯽ در اﯾﺮان را دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﯿﺎن
»وﻓﺎداران ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﺻﻮل اﻣﺎم )ره(« ،و »ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر و
ﻫﻤﻔﮑﺮان آن« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ ،ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان» ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻣﺎم)ره( و ﺗﻔﮑﺮ
و اﺻﻮل اﯾﺸﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺳﺎزی ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ،در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دو ﻗﻄﺒﯽ ِ »ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺘﯽ« و »ﻣﺠﻠﺲ ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ« را
ﯾﮑـﯽ از دو ﻗﻄـﺒﯽ ﻫـﺎی دروﻏﯿـﻦ در ﻓﻀـﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧـﺪ و
اﻓﺰودﻧﺪ :ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻄﺒﯽ ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ.

ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻪ »ﻣﺘﺪﯾﻦ«» ،ﻣﺘﻌﻬﺪ«» ،ﺷﺠﺎع«» ،ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮر«» ،ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻃﻤﻊ ورزی ﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر«» ،ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﺰت و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻠﯽ«» ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر«» ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان«» ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد درون زا«» ،آﺷﻨﺎ ﺑﺎ درد
ﻣﺮدم« و »ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم« ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﻋﻮب اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :آﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم
اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ،ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای
اﯾﺮان و ﻃﺮﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﺪاف ﭘﻠﯿﺪ آﻧﻬﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺤﮑﻢ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺣﻀـﺮت آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﺧـﺎﻣﻨﻪ ای ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻔـﻮذی ﻫـﺎ را راﻫﮑـﺎر
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ و ﻟﺰوم ﻫﻮﺷﯿﺎری در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﻮذی ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻋﺪه ای
در داﺧﻞ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا داﺋﻤﺎً ﺣﺮف از ﻧﻔﻮذ زده ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﺠﺎ و ﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ و ﻧﻔﻮذی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﻓﺮد ﻧﻔﻮذی ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎمِ ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺠﺮ ّب ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﺨﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ واﺳﻄﻪ از زﺑﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻪ
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰودﻧﺪ :اﯾﻦ ﻓﺮد ِ ﻣﻮﺟﻪ ،ﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی
داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ دﺷﻤﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻧﻔﻮذ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻔﻮذی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎً
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺣﺮف دﺷﻤﻦ ،ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﻧﺪ :در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺄت
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﺳﺨﺖ و در واﻗﻊ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺪهای ﻃﺮﺣﯽ ﺳﻪ ﻓﻮرﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آوردﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺮف ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻮد و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻌﻠﯽ
در آن زﻣﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن را ﺑﻪ

ﻫﻮﺷﯿﺎری آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ :ﻻزﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد دودﺳﺘﮕﯽ در
ﻣﺮدم ،از ﻓﻼن ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻓﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽدرﻧﮓ اﺑﺮاز ﺑﯿﺰاری و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم)ره( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
»اﮔﺮ دﺷﻤﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،در رﻓﺘﺎر و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ«،
اﻓﺰودﻧﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ» ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﻘﻼب« اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﺮد و دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺸﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻻزﻣﻪ اداره ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن
اﻣﻮر ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ و رﺷﺎدت» ،ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﭼﺸﻢ ﺑﺎز و ﻋﺰم راﺳﺦ«
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﮑﺮار
ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺷﻤﻦ ،ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺗﻨﺪرو« و »ﻣﯿﺎﻧﻪ رو«
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن
اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ از ﺗﻨﺪرو ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻔﮑﺮ و اﺻﻮل اﻣﺎم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﺗﺮ و ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺼـﻮد آﻧﻬـﺎ از ﻣﯿـﺎﻧﻪ رو ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﺎزش ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ را
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در
اﺳﻼم ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯿﺎﻧﻪ و وﺳﻂ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »راه
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ راه ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﺪروی ﻗﺮار ﻧﺪارد
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪه ای ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﮐﻨﺪﺗﺮ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ
داﻋﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺪرو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داﻋﺶ ﻣﻨﺤﺮف از اﺳﻼم ،ﻗﺮآن و
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮزﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﻨﺪرو را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن
ﺟﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در داﺧﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ،ﻫﺪف دﺷﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ
ﻣﯿﺎﻧﻪ روﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار
اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
اوﻗﺎت اﺷﺘﺒﺎه و ﻟﻐﺰش ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ »اﻧﺘﺨﺎب« ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻋﻢ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ِ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ،رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :ﺗﻼش ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺼﯿﺮت و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﺘﻤﺎً از ﺗﺪﯾﻦ ،ﺗﻌﻬﺪ ،وﻓﺎداری ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در راه
اﻧﻘﻼب ،ﻣﺮﻋﻮب ﻧﺸﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ و ﻋﺰم و ﺷﺠﺎﻋﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ رأی دﻫﯿﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ رأی ﻧﻤﯽ دﻫﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﻦ ،ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﺼﯿﺮت آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ،ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،راه ،ﻫﺪف
و وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﻓﺰودﻧﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً در آن ﺻﻮرت ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ
اﻟﻬﯽ دﺷﻤﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮﺑﻪ ای وارد
ﮐﻨﺪ.
رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﻤﺎن،
ﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎداری و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﺠﻒ آﺑﺎد در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدم ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،در دوران ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر و ﻓﻬﻢ
ﺑﺎﻻی ﺧﻮد را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
رﺷﺎدت ،ﻏﯿﻮری ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﯽ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺎدت ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺷﻬﯿﺪﭘﺮور اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در دوران ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰۰ﺷﻬﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎوﻓﺎی ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﺑﺎ اﻣﺎم)ره( و رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب
ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.

