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بيانات براى يكى از سردفتران اسناد رسمى(مخالفت روحانيت با اسرائيل و

بهاييها)  .....ص 77 :
زمان 12 :شهريور  3 /1341ربيع الثانى 1382
مكان :قم
موضوع :مخالفت روحانيت با اسرائيل و بهاييها
مخاطب :يكى از سردفتران اسناد رسمى تهران ()1
[بسم اللَّه الرحمن الرحيم]
ما با «اسرائيل» و «بهاييها» مخالفيم
«راهى كه من انتخاب كردهام راهى است كه مردم خواهان آن مىباشند .و اگر من هم مثل دولتيها حرف
بزنم مردم مرا هم طرد خواهند نمود .من با هيچ يك از كشورهاى مسلمان رابطهاى ندارم ( ... )2ولى
موقعى كه اختالفاتى بين همان كشورهاى اسالمى و حكومت يهود به وجود مىآيد ،چارهاى جز جانبدارى
از حكومتهاى اسالمى ندارم .و اگر دولت ايران ،رابطه خود را با كشور اسرائيل قطع كند ،آن وقت
روحانيت ايران يكصدا بر ضد تحريكات كشورها  ...عليه حكومت شيعه ايران ،قيام خواهند نمود
اكنون كه پيشرفت آثار تمدن غرب و همچنين نفوذ تبليغات كمونيستى ،بسيارى از مردم ايران و جوانان
ما را به سوى فساد كشانيده ،براى جلوگيرى از اين خطر بزرگ ،چارهاى جز تقويت امور معنوى در مردم
نيست؛ و كسانى كه به نام تجدد ،روحانيت را ضعيف مىكنند به توسعه فساد دامنمىزنند .ما با اسرائيل
و بهاييها نظر مخالف داريم و تا روزى كه مسئولين امر ،دست از حمايت اين دو طبقه برندارند ،ما به
مخالفت با آنها ادامه مىدهيم».
______________________________
( -)1بيانات امام خمينى از گزارش «خيلى محرمانه» مورخ  1341 /6 /12ساواك استخراج گرديده است .گزارش زبور با اين

جمله آغاز مىشود « :آيت اللَّه خمينى به يكى از سردفتران اسناد رسمى تهران كه اخيراً به قم رفته و با وى مالقات كرده ،اظهار
داشته است »...
( -)2در آن زمان رژيم شاه با تبليغات خويش مخالفينِ همسويى اين رژيم با اسرائيل را وابسته به كشورهاى عرب (مصر ،عراق و
 )...معرفى مىكرد .سخن امام خمينى ،در حقيقت تكذيب اين ادعاى نارواى رژيم است.

صحيفه امام ،ج ،1ص78 :
تلگراف [به محمد رضا پهلوى درباره انجمنهاى ايالتى و واليتى]
زمان 17 :مهر  9 /1341جمادى االول 1382
مكان :قم
موضوع :هشدار امام در مورد تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و واليتى
مخاطب :پهلوى ،محمد رضا ()1
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
حضور مبارك اعليحضرت همايونى
پس از اهداى تحيت و دعا ،به طورى كه در روزنامهها منتشر است ،دولت در انجمنهاى ايالتى و واليتى،
«اسالم» را در رأى دهندگان و منتخبين شرط نكرده؛ و به زنها حق رأى داده است .و اين امر موجب
نگرانى علماى اعالم و ساير طبقات مسلمين است .بر خاطر همايونى مكشوف است كه صالح مملكت در
حفظ احكام دين مبين اسالم و آرامش قلوب است .مستدعى است امر فرماييد مطالبى را كه مخالف
ديانت مقدسه و مذهب رسمى مملكت است از برنامههاى دولتى و حزبى حذف نمايند تا موجب دعاگويى
ملت مسلمان شود.
الداعى :روح اللَّه الموسوي

______________________________
( -)1نخستين تلگرافى كه از سوى امام به محمد رضا پهلوى مخابره شده است.
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تلگراف به اسد اهلل علم درباره انجمنهاى ايالتى و واليتى  .....ص 80 :

زمان 28 :مهر  20 /1341جمادى االول 1382
مكان :قم
موضوع :هشدار به نخست وزير در مورد تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و واليتى
مخاطب :عَلم ،اسد اللَّه (نخست وزير وقت)
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
تهران -جناب آقاى اسد اللَّه عَلم ،نخست وزير ايران
در تعطيل طوالنى مجلسين ديده مىشود كه دولت اقداماتى را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس ،و
مباين صريح قانون اساسى است .مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسالم و قانون اساسى و قوانين موضوعه
مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و
نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد .ورود زنها به مجلسين و انجمنهاى ايالتى و واليتى و شهردارى
مخالف [است با] قوانين محكم اسالم كه تشخيص آن ،به نص قانون اساسى ،محول به علماى اعالم و
مراجع فتواست ،و براى ديگران حق دخالت نيست .و فقهاى اسالم و مراجع مسلمين به حرمت آن فتوا
داده و مى دهند .در اين صورت ،حق رأى دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل ،مخالف نص اصل
دوم از متمم قانون اساسى است .و نيز قانون مجلس شورا ،مصوب و موشّح ربيع الثانى  1325قمرى،
حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را در انجمنهاى ايالتى و واليتى و شهردارى از زنها سلب كرده است.
مراجعه كنيد به مواد هفت و نُه قانون انجمنهاى ايالتى و واليتى ،و پانزده و هفده قانون انجمن بلديه
(شهردارى) .در اين صورت ،چنين حقى به آنها دادن ،تخلف از قانون است .و نيز الغاى شرط «اسالم»

در انتخابكننده و انتخاب شونده ،كه در قانون مذكور قيد كرده ،و تبديل قسم به قرآن مجيد را به
«كتاب آسمانى» تخلف از قانون مذكور است؛ و خطرهاى بزرگى براى اسالم و استقالل مملكت دارد كه
يا غفلتاً يا خداى نخواسته عمداً
صحيفه امام ،ج ،1ص81 :
اقدام به اين امر شده است .اكنون كه اعليحضرت درخواست علماى اعالم را به دولت ارجاع فرمودهاند
و مسئوليت به دولت شما متوجه است ،انتظار مىرود به تبعيت از قوانين محكم اسالم و قوانين مملكتى،
اصالح اين امر را به اسرع وقت نماييد ،و مراقبت كنيد كه نظاير آن تكرار نشود .و اگر ابهامى در نظر
جنابعالى است مشرّف به آستانه قم شويد تا هر گونه ابهامى حضوراً رفع شود ،و مطالبى كه به صالح
مملكت است و نوشتنى نيست تذكر داده شود
در خاتمه يادآور مىشود كه علماى اعالم ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين ،در امور مخالفه با شرعِ
مطاع ،ساكت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالى امور مخالفه با اسالم رسميت نخواهد پيدا كرد.
صحيفه امام ،ج ،1ص82 :

تنظيم :گروه فرهنگی تبليغی به رنگ خدا گرگان
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