
 فراز چهارم : 

کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غربِ ستمگِر من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می

شکر  از []ایکافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایدارً پایبند بوده، و لحظه

این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و 

زنند دلیل برقدرت های گروهی عالم و قدرتهای شیطانی غرب و شرق اشتلم میاراده آهنین آنان رخنه نکند؛ و بدانند که هرچه رسانه

 .«إنَّه ولی النِّعَم وبِیدِه ملکوتُ کلِّ شیءٍ»خداوند بزرگ سزای آنان را هم در این عالم و هم درعوالم دیگر خواهد داد. الهی آنان است و 

خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان و با کمال جِد و عجز ازملتهای مسلمان می

یسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و عالم بشریت به طور شا

ای منحرف نشوند و به اسالمی است، ذره امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها است، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه

هب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحرافی، مقدمه سقوط مذهب و احکام اسالمی و حکومت عدل وسواس خناسان معاند با حق و مذ

الهی است. و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند، که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق 

راسم عزاداری ائمه اطهار و بویژه سید مظلومان و سرور شهیدان، حضرت ابی تعالی بر جمهوری اسالمی ایران است. و از آن جمله م

گاه غفلت نکنند. و بدانند آنچه دستور عبداهلل الحسین ـ صلوات وافر الهی و انبیا و مالئکه اهلل و صلحا بر روح بزرگ حماسی او باد ـ هیچ

است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است، تمام فریاد ائمه ـ علیهم السالم ـ برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اسالم 

 اهلل و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه ـلعنهدانید که لعن پیشه در طول تاریخ الی االبد. و میقهرمانانه ملتها است بر سردمداران ستم

 .شکن استمگران جهان و زنده نگهداشتن این فریاد ستماند، فریاد بر سر ستعلیهم ـ با آنکه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده

به طور کوبنده فجایع و ستمگریهای ستمگران هر عصر  ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه حق ـ علیهم سالم اهلل ـو الزم است در نوحه

جمله وی و سایر وابستگان به آنان و از آن و مصر یادآوری شود؛ و در این عصر که عصر مظلومیت جهان اسالم به دست امریکا و شور

لعنه اهلل و مالئکته و رسله علیهم ـ است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود. و همه  _حرم بزرگ الهی سعود، این خائنین به آل

عشر ـ علیهم یژه شیعیان ائمه اثنیباید بدانیم که آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است که حافظ ملّیت مسلمین، بو

 .صلوات اهلل وسلم ـ ]است[

الشأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع و آنچه الزم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی ـ الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیم

 .باشدملل اسالمی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می



ای ما و ملت ما را به خود واگذار نکند و از عنایات غیبی خود به این فرزندان اسالم و خواهانم که لحظهاز خداوند ـ عزوجل ـ عاجزانه 

 .ای[ دریغ نفرمایدرزمندگان عزیز لحظه ]

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 


