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 ة والوعاظ وجميع الهيئات الدينية،بيان سماحته إلى: خطباء المنابر الحسيني
 الهجرية 3131لك بتاريخ شهر محرم وذ

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

)ع( ينية ومقيمي املآمت لسيد الشهداءليعلم حضرات املبلغني واخلطباء احملرتمني ـ كثر اهلل أمثاهلم ـ كافة وكذلك مجيع اهليئات الد
وليكونوا على بينة من ان السلطة الطاغية خوفًا من أن تتعرى وتنفضح جرائمها وأعماهلا الالإنسانية ومعاداهتا للدين وملصاحل الوطن 

أخرى عندما قررت أخذ  «فضيحة»أقدمت على  ،العليا.. خشية أن تتعرض للهتك من فوق منابر جتمعات املسلمني يف هذه األيام
ث عن ظلم السلطة الباغية... ومن الضروري أن داخلطباء ورؤساء اهليئات الدينية واملآمت احلسينية بعدم التحالتعهدات من املبلغني و 

هدات إضافة لكوهنا فاقدة لقيمتها القانونية فهي ال تؤثر أيضًا على من خيالفها ألن الذين حياولون فرض عأذكركم بأن هذه الت
 يستحقون املطاردة والعقاب..االلتزامات عليكم هم من اجملرمني الذين 

الساحقة!! فإذا كان  األكثريةب معها وحتظى بتأييد عالذي يثري االستغراب هو أن السلطة تدعي وبكل وقاحة أن عامة الش واألمر
اذا ؟! ومليف كل املدن والقرى واألرياف إرهايبجو  إلشاعةا تستخدم السلطة كل أساليب القمع والضغط ذهذا االدعاء صحيحاً فلما

لتشويش  ؟ وإال فإن إشاعة األكاذيبيقة املاليني الستة لشعوب العاملوتنكشف حق! رب عن تأييده هلاعب حريته ليعال ترتك للش
 جرمية يعاقب عليها. -خالفاً ملصلحة اإلسالم -أفكار الناس

. فالسلطة الطاغية تندفع بكل قواها أمية. اخلطاء واملبلغون بأن اخلطر الذي أحدق اليوم باإلسالم ال يقل عن خطر بين وليعلم السادة
فوضعت مبتناول أيديهم كل أجهزة االعالم والبالط. وهم اليوم يسيطرون على  «فرقة الضاللة املضلة»ملعاضدة إسرائيل وعمالئها 

 لخطر إسرائيل وعمالئهاوعليكم أنتم أيها السادة توعية الجماهير وتنبيهها املراكز احلساسة يف اجليش والتعليم وبقية الوزارات. 
 اإلسالم ومراكز الفقه والدين وما لقيه أنصار الشريعة اإلسالمية. أصابتوالرتكيز على احملن واملصائب واملؤامرات اليت 

البهائية عمالء  من عناصراإلسالم والشعب والوطن ) أعداءعلنوا شجبكم واستنكاركم لعمل احلكومة اخلياين وإرساهلا آالف من أ
 ( إىل لندن للمشاركة يف اجتماع املؤمتر املعادي لإلسالم والوطنية.يف إيراناليهود 

 ان السكوت يف هذه األيام ليس هو تأييداً ملواقف السلطة الغامشة بل هو أيضاً دعم ألعداء اإلسالم يف كل مكان.
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ون أمام اهلل اب اإلسالم ضرر فأنتم املسؤولوغضب اهلل تعاىل. فإذا ما أص األمورفخافوا عواقب جمال للخوف والرهبة،  فإن كان هناك
ان تنصروا »انتصروا لدين اهلل وأعلموا  «يظهر علمه وإال فعليه لعنة اهلل إذا ظهرت البدع فعلى العامل أن»تعاىل وأمام الشعب املسلم 

 .«أقدامكماهلل ينصركم ويثبت 

فهم ملزمون ومغلوب عل أمرهم وان الكثري عيد السلطة واجهزة أمنها وشرطتها، يدخل قلوبكم الرعب من هتديد وو ال ختافوا وال 
 منهم من أنصاركم وحاقدون على السلطة العليا. 

 والسالم عليكم وعلى من اتبع اهلدى 

 روح اهلل املوسوي اخلميين 


