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1- »بع��د از پيروزي انقالب، نظام با بزرگواري و س��ماجت با منافقين برخورد و آن 
پرونده س��ياه را فراموش كرد، اما آنها خباثت خود را نش��ان دادند و رفتار وحشيانه 
آنها باعث تصفيه آنها ش��د. نشناختن اسالم، تعبد ناپذيري در برابر آن، بي بصيرتي 
و بازي خوردن از بيگانگان جزء اين عوامل بود، اما اساس��ي ترين عوامل سقوط آنها 
واليت س��تيزي بود. ... در نگاه ما ولي فقيه تنها رهبر سياسي نيست؛ حجت شرعي 
اس��ت، يعني نايب امام زمان است و مخالفت با نايب امام زمان)عج( مخالفت با خود 
امام زمان)عج( اس��ت. در روايت هس��ت كسي كه دستور ولي فقيه را زير پا بگذارد، 
دس��تور امام معصوم را زيرپا گذاشته و كسي كه دستور امام معصوم را زيرپا بگذارد 
رد بر خدا گفته است. سربسته مي گويم عبرت بگيريد ببينيد آخر و عاقبت آنها كه 

با واليت درافتادند چه شد و ديگر كسي اين تجربه تلخ را تجربه نكند.«
2- »اين كار خدا بود كه بعد از بمباران هايي كه درباره عدم شركت شد، اين تعداد 
پاي صندوق هاي رأي آمدند و به نظام جمهوري اس��المي ايران آري مجدد گفتند. 
شكر اين نعمت اين است كه كدورت هاي قبل از انتخابات را كنار بگذاريم و برادرانه 

رفتار كنيم.«
3- »به عنوان خطيب جمعه كه وظيفه اش موعظه و نصيحت است عرض مي كنم، 
ه��م كانديداي پيروز و ه��م كانديداي غير پيروز اخ��الق را رعايت كنند. كانديداي 
پي��روز جان��ش را كانون محبت همه قرار دهد، چه كس��اني كه به او رأي داده اند و 
چه كس��اني كه به او رأي نداده اند. كانديداهايي كه موفق به كس��ب رأي اكثريت 
نش��ده اند هم حلم و بردباري پيش��ه كنند، برخورد منطقي داشته باشند؛ مگر شما 
در چارچوب اين نظام نيامده ايد؟ مگر شما نيامديد تا به خيال خودتان به اين نظام 
خدمت كنيد؟ دوستانه مي گويم رفتار بعضي از شما آب به آسياب دشمن مي ريزد. 
ببينيد دش��منان چقدر از وضعيتي كه پيش آمده شادي مي كنند؟ دوستان انقالب 
اس��المي نه تنها در ايران بلكه در سراس��ر جهان رنجيده مي شوند. اخالق را رعايت 
كنيد! معناي انتخابات همين است و كسي كه مردم ساالري را مي پذيرد، بايد لوازم 

آن را نيز بپذيرد.«
4- »حس��اب تظاه��رات غيرقانوني، يك حس��اب اس��ت كه نبايد بش��ود، تظاهرات 
غيرقانوني هم خالف قانون اس��ت و هم، چون آقا نهي كرده اند، خالف ش��رع است، 

من به آن كاري ندارم، اما اغتشاشات، تخريب ها، آتش زدن مساجد، آتش زدن اتوبوس ها، 
تخريب امكانات مردم، ايجاد ناامني و وحش��ت و اذيت و آزار مردم از ديدگاه فقه ما 
دو عنوان دارد ؛ يكي عنوان بغي، يعني هر كس��ي خروج كند عليه نظام اس��المي، 
اس��مش بغي است  اين فرمايش ش��يخ طوسي است  امام و رهبر جامعه اسالمي 
م��ي تواند تا نابودي كامل ب��ا او بجنگد. عنوان دوم عنوان محاربه اس��ت. مرحوم 
محقق مي گويد هر كس مسلحانه به جنگ با مردم بيايد، چه با سالح گرم و چه با 

سالح سرد، محارب است و اسالم اشد مجازات را براي محاربين پيشنهاد كرده است.«
5- »همين جا مي گويم اين رس��انه هاي دروغ پرداز بدانند زمستان تمام مي شود، 
اما روس��ياهي براي ش��ما دروغگوها باقي مي ماند! در رابطه با س��يماي منافقانه 
سران دولت آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان و دبير كل سازمان ملل هم بايد گفت 
دبيركل س��ازمان ملل احساس نگراني كرده؟ بيچاره! 400 طفل درغزه كشته شد 
تو احس��اس نگراني نكردي؟ بيش از 100 زن بي پناه درغزه كشته شدند احساس 
نگراني نكردي؟ هر روز آمريكايي ها در افغانستان و عراق آدم مي كشند احساس 

نگراني نكردي، اينجا احس��اس نگراني مي كني!؟«

رفتار وحش�يانه منافقي�ن
باعث تصفيه آنها ش�د
روز جمعه 19 تير 88 آیت اهلل سيداحمد خاتمی به عنوان امام جمعه ی موقت 
تهران به تریبون امت اس�امی رفت تا در ش�رایطی ک�ه تهران متعاقب 
خطاب�ه های رهبر معظم انقاب اس�امی روی آرامش به خود گرفته بود؛ 
به تبيين خطبه های تاریخی رهبر انقاب بنش�يند و سپس کسانی را که 
همچنان درس�ی از والیت نگرفته بودند را ب�ه موعظه هایی گرم و رهنما 

بخواند. بخش هایی از آن را انتخاب کرده ایم:




