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 هاى ايالتى و واليتى([سخنرانى ]در جمع بازاريان تهران )لزوم لغو اليحه انجمن

 1382جمادى االول  28/ 1341آبان  6زمان: 

 مكان: قم، منزل امام خمينى

 موضوع: لزوم لغو اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى

 -توفيقى مظاهرى، ميرزا على -حضار: دويست نفر از كسبه بازار تهران از جمله آقايان: نيلچى، حسين

 (1خراز، جوانمرد ) -خراز، ميرزا عباس -بزاز، على نقى -پيش قدم، لطف اللَّه

 [حمن الرحيم]بسم اللَّه الر

... آيا من از شما تشكر بكنم، يا شما از من تشكر بكنيد؟ هيچ كدام از يكديگر تمناى تشكر نداريم؛ بلكه 

(، انجام نشود. و اگر 2وظيفه دينى همه ماست كه بگوييم و بخواهيم كه قانون شركت نسوان در انتخابات )

استه اكثريت مردم، شرط است؛ اكثر مردم اين قانون عملى بشود، دنبالش چيزهاى ديگرى است، و خو

اين مملكت از اين امر بيزارند. و شما فعلًا تعطيل عمومى نكنيد. خدا نياورد آن روز را كه تعطيل عمومى 

كنم كه از اين عمل به طور آرام جلوگيرى شود. خدا نياورد آن روزى را كه علما بشود! و باز هم دعا مى

خواهد بكند؟! اين كار بازخواست و ( در اين مملكت چه مى3ه عَلم )بگويند تعطيل بكنيد! اسد اللَّ

( اين موضوع را خواسته بودند؛ ايشان قبول 4هاى بعدى دارد. به طورى كه شنيدم، از امينى )محاكمه

بگويند:  -يكطرفه -( هم روزى خواهند رسيد. اگر تمام دنيا5نكرد و به كنار رفت. به حساب ارسنجانى )

 گويم: نبايد بشود. نه وظيفه مند! من يكى مىبايد بشو

______________________________ 
در ديدار با  41/ 8/ 6مأمور ويژه شهربانى قم، بيانات امام خمينى در ساعت ده صبح  1341/ 8/ 6بنا بر گزارش مورخ  -(1)

 حدود دويست نفر از كسبه بازار تهران در منزل امام خمينى ايراد شده است.



به اليحه انتخابات انجمنهاى ايالتى و واليتى اشاره شده است كه بر اساس آن به طور نمايشى به زنان حق رأى و انتخاب  -(2)

 شد. حضرت امام با آگاهى از اهداف بعدى رژيم شاه، مخالفت خود را با تصويب و اجراى اين قانون اعالم كرد.شدن داده مى

 كرد.يب و اجراى اليحه انتخابات انجمنهاى ايالتى و واليتى پافشارى مىنخست وزير وقت. وى بر تصو -(3)

 وزيرى داشت.على امينى پيش از اسد اللَّه عَلم، سِمت نخست -(4)

 حسن ارسنجانى، وزير كشاورزى. او مجرى اصالحات ارضى بود. -(5)
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 مملكت است كه بگويند اين كار صالح نيست ...تنهاست، بلكه وظيفه شاهنشاه و همه افراد اين 

 ]خطاب به حجت االسالم انصارى، واعظ شهير قم:[

شود كه اگر دستبند به دست من و شما بزنند و به اند. چه مى( را بسته1ام دو شب است زبان تو )شنيده

ن مام نقاط اين كشور، ايگوشه زندان بيندازند؟ مگر ما از حسين بن على و امام سجاد باالتر هستيم؟ در ت

 اندجريان، رويش بحث است و مردم تنفر خودشان را از اين امر چه به شاهنشاه و چه به دولت، نوشته

 قانون اين كشور قانون امام جعفر صادق )ع( است

( 2اش قانون امام جعفر صادق است و بايد تا موقع ظهور امام زمان، اين قانون )اين كشور، قانون اسمى

( نزد من آمد و گفت: من تا 3اقى بماند. از كليه علما بخواهيد تا آنها بخواهند. فرستاده آقاى بهبهانى )ب

هاى رسمى كه اين عمل نقض كنم. دولت بايد بنويسد در روزنامهآخرين نفس براى اين موضوع اقدام مى

كار دارد. چه كارى از اين كار  ام آقاى فرماندار گفته است: دولتشد و علناً به مردم اعالم كند. شنيده

واجبتر است كه رضايت بيست ميليون جمعيت را فراهم كنند؟ چون از ده ميليون نفر جمعيت زن ايران، 

فقط يكصد نفر زن هر جايى مايل هستند كه اين كار بشود. سازمانهاى ادارى بايستى به دولت بگويند؛ و 

؛ و همه جمعيت پشت سر او هستند، و حتماً امشب زبان گوياى مردم قم است و تنها نيست« انصارى»

 بايستى به منبر بروى و جريان را كاملًا شرح دهى كه مردم بيدار شوند ...



______________________________ 
 آقاى انصارى از وعاظ قم كه در آن ايام به دستور ساواك و شهربانى قم ممنوع المنبر شده بود. -(1)

 بينى شده در قانون اساسى مشروطه.، پيش«نظارت پنج روحانى طراز اول بر نحوه تصويب قوانين»اشاره به اصل  -(2)

 آقاى سيد محمد موسوى بهبهانى )فرزند آقاى سيد عبد اللَّه بهبهانى( از علماى سرشناس تهران. -(3)
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