
 ى ايالتى و واليتى([هانامه ]تشكر به آقاى محمد تقى فلسفى )اعتراض به انجمن

 1382جمادى االول  29/ 1341آبان  7زمان: 

 مكان: قم

 هاى آقاى فلسفى در اعتراض به تصويب اليحه انجمنهاىموضوع: تشكر از فعاليتها و خطابه

 ايالتى و واليتى

 مخاطب: فلسفى، محمد تقى

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

امت د -خدمت ذى شرافت جناب مستطاب ثقة االسالم و المسلمين آقاى فلسفى، خطيب شهير اسالمى

 افاضاته

رساند، ان شاء اللَّه مزاج محترم قرين سالمت و سعادت است. از مساعى جميله جنابعالى به عرض عالى مى

پليد و نيات فاسد، علماى ( منحرفين از مقاصد 1در نشر حقايق و احكام اسالم و ابطال باطل و ردع )

مندان به اسالم و استقالل مملكت جعفرى متشكرند. اميد است خداوند اين زبان گوياى اسالم اعالم و عالقه

تواند مىاى نرا از شرّ اشرار حفظ فرمايد. يقين داشته باشيد كه خداى تبارك و تعالى با ما است و هيچ قوه

كه خواست ملت اسالم، تبع آن است  -عجل اللَّه تعالى فرجه -ربا خواست خداوند متعال و حضرت ولى ام

تْ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّ .مبارزه كند و به خواست خداوند تعالى نصرت با اسالم و مسلمين است

ى، اين قضيه دين( اميد است كه جنابعالى و ساير وعاظ محترم كه زبان قرآن و ملت هستند در 2. )أَقْدامَكُمْ

صلى اللَّه عليه و آله  -ديْن خود را به وجه احسن ادا فرمايند و موجب رضاى خداوند تعالى و نبى اسالم

 را فراهم فرمايند. و السالم عليكم و رحمة اللَّه و بركاته. -عليهم صلوات اللَّه -و ائمه هدى -و سلم

 روح اللَّه الموسوي الخمينى



______________________________ 
 بازداشتن و طرد و منع كردن. -(1)

 «.اگر خدا را يارى كنيد خداوند شما را يارى رساند و گامهايتان را استوار گرداند»سوره محمد:  7بخشى از آيه  -(2)

 85، ص: 1صحيفه امام، ج

 نامه ]به آقاى محمد تقى فلسفى )تجمع در مسجد سيد عزيز اللَّه([

 1382جمادى الثانى  2/ 1341آبان  9زمان: 

 مكان: قم

موضوع: صدور اعالميه آقاى خوانسارى در رابطه با تجمع مردم تهران در مسجد سيد عزيز اللَّه، و انتقاد 

 امام خمينى از عدم برخورد انقالبى و فراگير در اعتراض به تصويبنامه اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى

 مخاطب: فلسفى، محمد تقى

 اللَّه الرحمن الرحيم بسم

امت د -خدمت ذى شرافت جناب مستطاب ثقة االسالم و المسلمين آقاى فلسفى، خطيب شهير اسالمى

 افاضاته

رساند، ان شاء اللَّه مزاج محترم خالى از نقاهت است. ضمناً اعالميه آقاى خوانسارى را به عرض عالى مى

اقدام ايشان بسيار به موقع و الزم است لكن كيفيت آن ( اصل 1مالحظه كردم و خالى از تعجب نبود. )

خيلى نارسا و سست است. براى اين مطلب دينى كه اساس روحانيت و ديانت و مليت در خطر است، 

مجلس روضه درست كردن و در ضمن آن، اساس ديانت را قرار دادن، بسيار موهن است نسبت به مقصد. 

شود. و ه را كه چهار هزار جمعيت مقدس بازارى در آن مجتمع مىو از آن بدتر آنكه مسجد سيد عزيز اللَّ

ترسد، تا از بازارى متدين و دعاى اينها يا نفرين آنها وحشت كند؛ دولت دانيد دولت از ديانت نمىالبته مى

كند. بايد يك اجتماع دينى كه آقاى فلسفى سخنگوى از مردم فعال و جوان و احزاب و دانشگاه مالحظه مى

 كند و آقاى خوانسارىانت اسالم صحبت مىدي



______________________________ 
اى در پى دعوت امام خمينى از علما و مراجع براى اعتراض به اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى، آقاى خوانسارى اعالميه -(1)

بسمه تعالى شأنه. به مناسبت »ايشان چنين است: اى به موضوع مذكور نشده بود. متن اعالميه صادر كردند كه در آن هيچ اشاره

الى  9مجلس ذكرى از ساعت  -عليها سالم -تصادف روز پنجشنبه سوم جمادى الثانيه با رحلت حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا

ى مهم مذهبدر مسجد سيد عزيز اللَّه منعقد؛ اميد است براى عرض اخالص به مقام مقدس پيغمبر اكرم )ص(، به استماع موضوع  11

شركت فرمايند. االحقر: احمد الموسوي  -دامت بركاتهم -كه الزم است به اطالع رسد، عموم طبقات، خاصه آقايان علماى اعالم

 «.الخوانسارى

 86، ص: 1صحيفه امام، ج

 خواهد صحبت كند در مسجد سيد عزيز اللَّه كه حكم يك صندوقخانه را دارد، نباشداز مراجع وقت مى

دانم اين چه فداكارى است؟ بايد اين امر به توسط يك كرور اعالميه به تهران و حومه تهران حتى من نمى

قزوين، قم و بالد نزديك و دور منتشر شود و گفته شود و نوشته شود كه چون براى اين اجتماع، جايى در 

، يا آنكه با سرنيزه رويم. در اين صورت از دو حال خارج نيستتهران نيست، خارج تهران در بيابان مى

وط شويم و سقشود و ما غالب مىكنند و آن خيلى بعيد است. آن وقت تكليف يكسره مىجلوگيرى مى

كنند و عظمت مطلب، شوند و غوغا مىكنند، تمام ناراضيها به شما ملحق مىدولت حتمى است، و يا نمى

 آورد و طرفين مطلب به نفع مسلمين استآنها را از پا درمى

حاال اين فرصت از دست رفت، لكن فرصت ديگرى باقى است و آن اين است كه جنابعالى در ضمن 

خواهيم اجتماع بزرگ درست كنيم و الّا در صورت لزوم در خارج صحبت تكيه كنيد به اين نكته كه ما نمى

ند و كنرا تهيه مىرسانيم و در قم اجتماع ايران كنيم و مطالب مهمتر را به گوش ملت مىتهران اجتماع مى

 در صحراى قم، به مردم ايران مطالبى كه بايد گفته شود، شخصاً بعضى از علما خواهند گفت

دانيد در اين حال كه ما قرار گرفتيم قضيه از آشتى و صلح گذشته و پاى نابودى احكام اسالم و سركار مى

گيرند. شما را . آقاى خوانسارى را نمىنترسيد، مالحظه نكنيد«. هيهات منّا الذلّة»فتح در كار است و 

م عليكم توانم عرض بكنم. و السالدانيد. بنده از ناراحتى ديگر نمىگيرند؛ دنيا اقتضا ندارد. شما بهتر مىنمى

 و رحمة اللَّه.



 جمادى الثانيه. 2

 روح اللَّه الموسوي الخمينى

 87، ص: 1صحيفه امام، ج

 هاى ايالتى و واليتى([بيانات ]در جمع طلّاب و بازاريان )لزوم لغو اليحه انجمن

 1382جمادى الثانى  7/ 1341آبان  14زمان: 

 مكان: قم، مسجد اعظم، مجلس درس امام خمينى

 موضوع: لزوم لغو اليحه انجمنهاى ايالتى و واليتى

 (1حضار: طالب و فضالى حوزه و جمعى از بازاريان تهران )

شود؛ اگر درست نشد ما تنها نيستيم؛ تمام ... ان شاء اللَّه موضوع لغو شركت نسوان در انتخابات درست مى

ملت ايران و عشاير و حتى ساير ملتهاى كشورهاى مسلمان و سنى پشتيبان ما هستند. ما باز هم اميدواريم 

ببرد و جواب مساعد بدهد؛ مامورينى كه در مجلس حضور دارند اين مطلب را ه اشتباه خود پىكه دولت ب

دفاع شده ديگر اسالم بى -رحمة اهلل عليه -گزارش كنند تا دولت تصور نكند كه با فوت آيت اهلل بروجردى

ها ند. دين به آيت اهللاتوان به آن لطمه زد. هزاران آيت اهلل بروجردى به دين اسالم متكى بودهاست و مى

تكيه ندارد. مراجع اسالم، علماى دين و پيشوايان مذهب در هر زمانى با تكيه بر اسالم با قلدرها مقابله 

ود. شاند. امروز هم هر دست خيانتكارى كه براى لطمه زدن به اسالم دراز شود با قدرت اسالم قطع مىكرده

ر نشينند و دبه احكام اسالم و خيانت به مسلمين ساكت نمىمراجع اسالم ايران و نجف در مقابل تجاوز 

اين امر تنها نيستند، كليه مردم ايران، عشاير ايران، بلكه ملتهاى ساير كشورها پشتيبان مراجع دين هستند 

كنند. شما فعلًا آرامش را حفظ كنيد و بر سر كارهاى خود برويد. خداوند و اهانت به قرآن را تحمل نمى

ن روزى را كه ما درسها را تعطيل كنيم و دستور تعطيل عمومى بدهيم. اگر روزى الزم شد كه نياورد آ

كنيم و وظيفه عموم مردم را تعيين خواهيم كرد؛ اما نه در اينجا، نه وظيفه ملت معين شود به شما اعالم مى

داد.  توان تشكيلاها نمىبا اين جمعيت، بايد بيابانهاى قم را در نظر گرفت. آن اجتماع عظيم را در اين ج



جهت موجب ببرد و بزودى جواب مساعد به ما بدهد و بىولى ما اميدواريم كه دولت به اشتباه خود پى

تشنج و التهاب در مملكت نشود. و من از همه شما آقايان محترم كه امروز دست از كسب و كار خود 

واهم كه بر سر كار خود برگرديد و منتظر دستور خكنم و مىكشيديد و به اينجا آمديد، قدردانى و تشكر مى

 (2مراجع خود باشيد. و السالم عليكم و رحمة اهلل )

______________________________ 
 حسين پرتو )رئيس شهربانى قم( به اداره كل اطالعات شهربانى كل كشور: 41/ 8/ 14بنا به تلگراف مورخ  -(1)

دويست نفر از بازاريان تهران، به سرپرستى آقايان كسرايى خياط، حاجى آقا حسين  در حدود 41/ 8/ 14صبح روز  9ساعت 

نيلچى، امجد خرازى فروش، حاجى ميرزا عباس خرازى فروش، جوانمرد خرازى فروش، حاجى شيخ على نقى بزاز و حاجى ميرزا 

يد؟ و كنت براى چيست و چرا تعطيل نمىعلى سقط فروش، به مجلس درس آقاى خمينى رفتند و اظهار داشتند: درس و نماز جماع

 [ به جمعيت، سخنان باال را اظهار نمود.آقاى خمينى ]خطاب

 .1381، چاپ 194صفحه  1ر. ك: گزارش اسناد ساواك و كتاب نهضت امام خمينى جلد  -(2)

 88، ص: 1صحيفه امام، ج
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