
  توھين به مقدسات يا توھين به نيمی از ملت ايران؟
  ھشدار ايران در آستانه خطر حذفی عظيم

   
امنيتی برخاسته  با کودتا، بيش از شش ماه است که به قلع و قمع  -حکومت و دولتی نظامی

خواھان  تنھااقشار مختلف ملتی که به صحنه آمده و  بدون خشونت و  مسالمت آميز تظاھرات
را  به تصور خفه کردن  و مسلط شدن بر ملت به خاک  آزادی و حقوق ذاتی و خدادی خويش شده

اما برنامه ريزان و سردمداران و@يت ديکتاتوری مطلقه فقيه که با کشتن و . و خون کشيده است
 که اندود اعتراف گرفتن طرفی برنبسته و نتوانسته دسته دسته سرازير زندانھا کردن و به زعم خ

ملت باز به  از اين مسئله تجربه بياموزند و به جای اينکه مردم را به خفقان و سکوت وادار نمايند، 
 حق سرنوشت خدادی آنھا را به خودشان واگذار اختيار  و داشتن آزادی و حقوق  ملتگردند وبه  
حکايت از سرکوبی بزرگ گردن بگذارند،  به طرفند ھای پوسيده و نخ نما شده ای که  نمايند و به 

  توھين به مقدسات  و  پوشيدن زن لباس:  دارد، دست زده اند را و حذف بخشی از ملت
از طريق کودتا اولين رئيس جمھور  ۶٠اولين بار در خرداد سال  کودتا گران، که وقتی  -١

يز که در از صحنه حذف کردند، و او ن  و آزاد منش ملت ايران را ،استقVل طلبمنتخب آزاديخواه
معرض کشتن قرار داشت توانست از دست جVدان و@يت فقيه بگريزد، به دروغ و برای نشان 

نظر به اينکه . دادن اينکه او ضعيفه و ناتوان است، اعVن کردند که با لباس زن فرار کرده است
که در قاموس اينان زن  ھميشه موجودی ضعيف و آلت در دست مردان بوده  است،  لباس زن را 

نماد  داشت را به مانند دوران جاھليت نيمی از بشريت است و بدون زن مردی وجود نخواھد
و به ھمين علت وقتی فرزند بروند ايران . ر، خواری و عقب افتادگی تلقی کرده و می کنندتحقي

دفاع کرد و به جھاد  ستاد و از حقوق خود و ملتيزمين آقای مجيد توکلی در برابر سلطان جائر ا
است دست زد، برای تحقير و کوچک جلوه دادن عمل ، حٍق عند سلطاٍن جائر فضل که کلمةا

ملت آگاه و ھوشيار ايران که از زن و  اما. ا لباس زنانه فرار کرده استبزرگ وی گفتند که وی ب
ن آزادی و حقوق خويش ھستند، ھمه در سايتھای اينترنتی دنيای خبر امرد پير و جوان خواھ

و يکصدا گفتند ما ھمه مجيد  دمادھای مختلف پوشش بانوان کردنخود را ملبس به ن زیرسانی  مجا
و با اين عمل خويش نشان دادند که او@ً ھمه با ھم ھستند و ثانياً نه تنھا لباس بانوان . توکلی ھستيم

بلکه نماد بزرگی و عزت و  ر و کوچکی نسيتينماد تحق ،بر خVف ديکتاتوران و@يت مطلقه
ت است و ثالثاً جامعه به آن حد از رشد و  بلوغ خود رسيده که مرد و زن را يکسان و برابر شراف

و لباس زن ديگر برايش نماد تحقير و ضعف تلقی نمی شود و رابعاً نشان داد که اين  می داند
  .طرفند ھا ديگر کارآئی و اثر خود ر ا از دست داده است

بار دوم با طرح از پيش  ذاقشان خوش آمده بود،مچشيده و به وکودتا گران که طعم کودتای اول را 
 و@يت  و قانون اساسی ملھم از آن  طبيعت نظام رترتيب کودتای سقيفه را دادند که بنا ب تھيه شده،

gھم او از آِن فقيه مسلم و اعلم است  و تنھا بر قامت  آيت آ ًVبه قائم مقام   منتظری می آمد و قب
مراجع بنود و سلسله را که نه تنھا در ِعداد  ه ای کسیشده بود، حذف و آقای خامنرھبری تعيين 

 رو اين با. و دروس خارج را طی نکرده بود، بر خود و ملت ايران تحميل کردند مراتب روحانيت
س قدرت به رأ صعودش را ه پلکان انی است کھمين آقای خامنه ای در صد د نه تنھا حذف کس

امنيتی و  –بلکه با تکيه به نيروی نظامی  قيفه مانند تدارک ديدند،با کودتای س ت مطلقه فقيهو@ي
خود، در صدد حذف فيزيکی و غير فيزيکی کسانی را که دم برآورند و  یامنيت –دولت نظامی 

ھمچنانکه در مورد پوشيدن لباس زن مشاھده شد، . باشدی خواھان حقوق و آزادی خويش باشند، م
امنيتی،  -ھائی که آقای خامنه ای و اعوان و انصار مختلف نيروھای نظامیھيچکدام از طرفند



بسيجی و  لباس شخصی ھا برای خفه کردن ملت بکار می برده م و می برند در کشور ما و در 
طول سی سال حکومت و@يت فقيه بی سابقه نبوده و ھر کدام مسبوق به سابقه ای کوچکتر و يا 

و ھمچنين است پاره کردن عکس آقای خمينی و توھين به . ستگسترده تر در گذشته بوده ا
  .مقدسات

  .توھين به مقدسات و پاره کردن  -٢
کردن قدرت و حذف آقای بنی صدر  حزب جمھوری اسVمی و روحانيت حاکم برای قبضه

و فرمانده کل قوا از صحنه سياسی کشور که وی را مانع و سدی در برابر  یجمھور تسريا
استقرار ديکتاتوری و@يت فقيه می دانستند، طرح و توطئه سازمان يافته ای را برای حذف وی 
سازمان دادند که با ھوشياری ملت و روحانيان آزاديخواه و بويژه آيت هللا گلپايگانی در نطفه خفه 

هللا @ھوتی و آقای سVمتيان تعدادی  ، در مشھد،در حين سخنرانی آيت۵٩ در ھشتم آذر. شد
هللا منتظری را پاره  اخVلگر اجير شده بوسيله آقای غفوری فر استاندار خراسان عکسی از آيت

راه انداختند که به و@يت فقيه ! و سپاه و بعضی از ارگانھای تحت فرمان استاندار و احسينا کردند
که اين بار  اجراء شد دنباله سناريو در اصفھان بدين ترتيب. ت و اسVم از بين رفتتوھين شده اس

و تلويزيون از آن  و گوشه ای از آن پاره شده بود به عکس آقای خمينی در يک سخنرانی توھين
در پی آن در تھران و قم و   .حرکت فيلمبرداری و در مرکز سيمای اصفھان به نمايش گذاشته شد

فقيه توھين شده است که در  و صدا راه انداختند که به ساحت مقدس روحانيت و ولیاصفھان سر 
هللا  ای در اعتراض به پاره کردن عکس آيت هللا طاھری امام جمعه اصفھان طی اطVعيه پی آن آيت

متعاقب آن، نھادھای  .، اصفھان را ترک کرد۵٩آذر  ٢۴منتظری و اھانت به ولی فقيه در تاريخ 
که روز شھادت دکتر مفتح، روز وحدت روحانی و  ۵٩آذر  ٢٧ائمه جمعه در روز  انقVبی و

دانشجو بود، به مناسبت تجديد عھد با رھبر و محکوم کردن اھانت به و@يت فقيه، اعVم راھپيمايی 
   .سراسری کردند

آذر برای کامل کردن توطئه، آقای پرورش نايب رئيس مجلس که آن روز  ٢۶در روز چھارشنبه 
برای اينکه بار ديگر ملت ما ھمآھنگی خودش و اراده «کرد، اعVم کرد،  جلسه مجلس را اداره می

راھپيمايی خواھد بود و بدين منظور ) ن. آذر ٢٧(خودش را به جھانيان ثابت کند، روز پنچشنبه 
   ».مجلس نيز روز پنجشنبه تعطيل خواھد بود

نامه پايان راھپيمايی از رھبر انقVب آقای طبق برنامه طرح ريزی شده، قرار بود که در قطع
ر را از فرماندھی کل قوا برکنار کند و با برکناری صد خمينی خواسته  خواسته شود که آقای بنی

  . وی از فرماندھی کل قوا زمينه حذف وی از رياست جمھوری آماده شود
که در تظاھرات سراسری  تھيه شده بودقطعنامه راھپيمائی که در حزب جمھوری اسVمی متن  

يان قطعنامه از آقای خمينی درخواست شده اخوانده شود، در پ  ٢٧/٩/۵٩کل کشور در پنجشنبه 
ما و دفتر رياست جمھوری که بموقع از آن  .  ر را از فرماندھی کل قوا عزل کنندصد است که بنی

، و با مراجع و روحانيت مشھد  دست بکار شديم   م،مطلع شده و متن آن را بدست آورده بودي
و قم تماس حاصل کرديم و خطر چنين عملی را برای کشور و خود روحانيت به آنھا  شيراز

 گوشزد کرديم نظر به اينکه ھنوز روحانيت و مراجع تا به اين حد اجير و وابسته نشده بودند، فوراً 
گلپايگانی  و مطلع شدن از متن قطعنامه و خطر  در مVقات با آيت هللا. اقدام کردند مراجع

ای برای آقای خمينی  فرستاد  ديکتاتوری که از ناحيه حزب جمھوری متوجه کشور شده بود،  نامه
ای محکم و مستدل که شفاھی برای ما  نامه.   و از ايشان  خواست که جلو اين مسائل را بگيرند

  : خوانده شد مضمون آن را بقرار زير است
هللا خمينی دامه توفيقاته وقتی کشور با جنگ خارجی روبروست و رياست  حضرت آيت
ر ارتش را بازسازی کرده و تھاجم نيروھای اشغالگر را متوقف و بخشی از صد جمھوری آقای بنی



تضعيف ايشان، . ھای جنگ را ھدايت کرده است اراضی اشغالی را پس گرفته و به خوبی جبھه
جمھور بدست عده  يف اسVم و جمھوری اسVمی است و اگر شما اجازه بدھيد اولين رئيستضع

قليلی که درصدد، تضعيف و برکناری ايشان ھستند در کار خود موفق بشوند، ديگر چه کسی 
خواھم که خود جلو اين اعمال را بگيريد که  حاضر به پذيرش مسئوليت است من مصراً از شما می

    .من مسئول ھستم که خودم نظر شرع را اعVم کنمدر غير اينصورت 

ھدف اصلی راھپيمائی که در چند روز گذشته،  بطرق مختلف در جرايد کشور و ساير منابع و  
ھا منعکس گرديده بود و آقای خمينی که از تمامی آنھا مطلع بود با مواجه شدن با مخالفت  رسانه

و اشخاص غير وابسته و آزاد، احساس خطر کرده و عمومی تمامی مراجع تقليد و ساير روحانيون 
ای در  در آن شرايط انجام راھپيمائی را به صVح نديده بود، از جانب ايشان دفترشان طی اطVعيه

با توجه ... " : بخشی از متن اطVعيه به قرار زير است. ، راھپيمايی را لغو کرد٢۶/٩/۵٩تاريخ 
العملی نشان  ر به من و يا عکس من اھانت شد، مردم عکساند که اگ به اينکه بارھا اعVم کرده

شود از راھپيمايی که قرار است باين عنوان انجام شود  ندھند، بدين وسيله از عموم آنان تقاضا می
اگر کسی به من توھين کرد و يا به قصد توھين عکس مرا و يا ديگران را ...   صرفنظر نمايند و

و بدينوسله در آن روز غائله طراحی شده از  "العمل نشان بدھد عکس پاره کردند، کسی حق ندارد 
اما روش استفاده از توھين به مقدسات ھمچنان بر جا ماندو امروز بعد از  .پيش در ھم شکسته شد

و در  لھای پشت سر خود را خراب کرده سال از آن واقعه آقای خامنه ای که تمام پ ٢٨گذشت 
طول شش ماه گذشته به عيان ديده است که نه مشروعيت مردمی، نه مشروعيت دينی و نه 

و نه مشروعيت رھبری که به ھر حال آقای خمينی از آن برخوردار بود، ندارد  مشروعيت جھانی
امنيتی از دست داده است ، دست به طرفند  -و ھمه چيز را در سايه ديکتاتوری حکومتی نظامی

  .گون زده استھای گونا
با توجه به سخنان آقای خامنه ای، فرماندھان سپاه و بسيح، وزير اطVعات، امام جمعه موقت 

ھدف از اين طرفند از پيش ...  تھران و مشھد  و، نمايندگان دست نشانده و جيره خوار مجلس و
  :حی شده اطر

  .دست به کشتار و حذف فيزيکی و غير فيزيکی زدن -
جامعه پوشاندن که به خاطر ترس از حرکت و دادخواھی باز بختک ترس را بر کل  -

 .ايستند
و چون ماه محرم در پيش است مردم جرئت احقاق حقوق حقه خود را در مراسم محرم و  -

 .عزای حسينی به خود راه ندھند
 .است ....و -

ملت ايران به ھوش باشيد، رژيمی که تمامی مشروعيتھای خود را از دست داده و تنھا به 
بدانيد اين رژيم نفسھای . امنيتی متکی است، نمی تواند ماندگار باشد –يزه و قدرت نظامی سرن

اگر به حرکت و جنبش عمومی ادامه داديد، پيروزی از آن شما ملت ايران . آخر را می کشد
است و اگر کوتاه آمديد و از ترس خانه نشين شديد، زمانی نه چندان دور، اين رژيم دمار از 

مۀ شما و کشور در خواھد آورد و  دور تر، قطعاً بھای سنگين تری  کشور و شما روز گار ھ
  .پرداخت خواھيد کرد

  
  محمد جعفری

  
  

 



   
  هللا الرحمن الرحيم بسم

ھای متعدد و بسياری که از طرف حضرات آقايان حجج اسVم و علمای اعVم  پيرو اطVعيه«
شورای اسVمی و انجمنھا، گروھھا و  شھرستانھا دامت برکاتھم و نمايندگان محترم مجلس

 ٢٧/٩/۵٩شخصيتھای محترم ديگری که در مورد راھپيمايی روز پنجشنبه دھم ماه صفر برابر 
اعVم شده بود حضرت امام خمينی مد ظله العالی ضمن تشکر و سپاسگزاری صميمانه از 

لی که ما گرفتار احساسات و عواطف ھمگی آنان فرمودند با توجه به حساسيت زمان و مقطع فع
مسأله جنگ با دشمن اسVم ھستيم و بايد به مسائل و مشکVت مملکتی بپردازيم و با توجه به اينکه 

العملی نشان ندھند، بدين  اند که اگر به من و يا عکس من اھانت شد مردم عکس بارھا اعVم کرده
عنوان انجام شود صرفنظر شود از راھپيمايی که قرار است باين  وسيله از عموم آنان تقاضا می

ا@مکان مردم را به  نمايند و به کارھای مھم و رفع مشکVت ديگری که دارند بپردازند و حتی
الدين طاھری  ا@سVم آقای حاج سيدجVل از جناب حجت: آرامش و نظم دعوت کنند ضمناً فرمودند

ين شھر بازگشته و کماکان کنم، تا به درخواست اھالی محترم اصفھان بد دامت افاضاته تقاضا می
اند به  به اقامه نماز جمعه و ارشاد مردم ادامه دھند و ارگانھای انقVبی ھم که اعVم تعطيل نموده

از خدای تعالی توفيق ھمگان و پيروزی کامل مسلمانان را بر . کارھای عادی خود مشغول گردند
 ٧١»دفتر امام خمينی ٢۶/٩/۵٩ا برابر ب ١۴٠١صفر  ٩بتاريخ . نمائيم دشمنان اسVم مسئلت می

 


