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 سياست مذهبي پهلوي دوم از منظر امام خميني: -2

شئون زندگي او تأثير مي صوالً تربيت و فرهنگ يك فرد در تمامي  ستهاي فرهنگيا سيا ضا  گذارد حال كه با  محمدر

ين دآشنا شديم خوب است كه توجهي هم به سياستهاي مذهبي وي كنيم كه اين سياستها همگي در راستاي حذف 

 امور اجتماعي مردم بوده است.و نابودي آن از 

 

 

 

 تظاهر مذهبي: 

ايستاد و رفت و ميكرد خدمت حضرت رضا هم ميگفت من مسلمانم قرآن هم طبع ميمگر محمدرضا نمي»

 1«كرد اما نبود اين طور.خواند و همه اين كارها را ميخواند و نماز هم ميبرايش زيارتنامه هم مي

هايي ديده بوديم باور ايم و قبل از آن صحنهنقالب اسالمي چيزهايي ديدهما در اين زندگي خود در اين ا»

انگيز از دوره افتادن رضاخان در تكايا و شمع روشن كردن تا قرآن طبع نمودن محمدرضا و احرام نكردني و شگفت

 2«بستن حج.

 تبليغات عليه روحانيت:

دولت  اسالم محصور و بعضي محبوس هستندمسلمين آگاه باشيد اسالم در خطر كفر است مراجع و علماي »

در و پنجره  پناه را كتك بزنند و بازار مسلمين را غارت كنند وهاي علميه را هتك كنند و طالب بيامر داد حوزه

 ها را بشكنند.مغازه

اي از اهلل بهبهاني را در محاصره شديد قرار دادن و عدهاهلل خوانساري و حضرت آيتدر تهران حضرت آيت

توانيم اطالع پيدا كنيم اراذل و اوباش علماي محترم و وعاظ معظم را محبوس نمودند و ما از آنها به هيچ وسيله نمي

شدند كه براي تبليغ اسالم كنند كه به علما و روحانيون اهانت كنند آقايان طالب و مبلغين را مانع ميرا تحريك مي

كنند كه به خداي متعال من اين زندگي ما معامله بردگان قرون وسطي مي در نواحي ايران بروند و تبليغ احكام كنند با

 3«الظالمين اال بر مااني ال اري الموت االسعاده و ال الحيوه مع»خواهم را نمي
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دانم كاش مأمورين من مرگ را جز سعادت و خوشبختي و زندگي با ستمگران را چيزي جز رنج و نكبت نمي

كليف نداشته باشم فقط جرم علماي اسالم و ساير مسلمين آن است كه دفاع از قرآن و ناموس بيايند و مرا بيرند تا ت

 1«نمايند و با استعمار مخالفت دارند اين است حال ما تا آقاي علم و ارسنجاني چه بگويند.اسالم و استقالل مملكت مي

خواهند ين معممين روحانيون ميدر زمان محمدرضا و در اوايل نهضت يك وقتي در يكي از كالمش گفت كه ا»

اند كه مملكت برگردد به حال سابق حتي كسي سوار اتومبيل هم نشود سوار طياره هم نشود اينها با اين هم مخالف

خواهند مثل همان سابق مثالً با االغ اين طرف و آن طرف بروند همان وقتي بود كه يكي از مراجع با طياره اينها مي

زد كه ما هم باالي منبر گفتيم همين حرفي كه اين همان وقت هم ايشان همين حرف را ميرفته بودند به مشهد 

زند روحانيت با فساد مخالفت است نه با زند اآلن بعضي از مراجع با طياره رفتند به مشهد چطور اين حرف را ميمي

 2«تمدن

 تبليغ جدايي دين از سياست

اش دادند كه ما هم اهل علم در عرض همين هم بود و توسعه يك نقشه ديگري كه قبالً هم كشيده بودند و»

اال البته يك نادري باورشان آمده بود كه بايد اينجوري باشد و او اينكه معممين را از سياست جدا كنند مجالسي كه 

ن خواهد صحبت بكند نبايد راجع به سياست صحبت كند آن قدر راجع به ايشود و اهل علم در آنجا ميتشكيل مي

اي ترويج كرده بودند كه علما هم بسياري از آنها باور كرده بودند و اگر يك كلمه« آخوندها را به سياست چه؟»معنا كه 

 3«گفت: اين سياست است به ما ربطي ندارد.شد ميگفته مي

 حمايت از روحانيون درباري:

ران معمم كرده تا دعا كنند اگر در اعياد اينها از فقهاي اسالم نيستند و بسياري از اينها را سازمان امنيت اي»

« جاللهجل»و ديگر مراسم نتوانست به زور و جبر ائمه جماعت را وادار كنند كه حضور يابند از خودشان داشته باشند تا 

ر اين شناسند داند مردم اينها را مياند اينها فقها نيستند شناخته شدهبه او )شاه( داده« جاللهجل»بگويند اخيراً لقب 

برند اينها را بايد رسوا كرد تا اگر آبرو دارند روايت است كه از اين اشخاص بر دين بترسند اينها دين شما را از بين مي

كنند اسالم را ساقط در بين مردم رسوا شوند ساقط شوند اگر اينها در اجتماع ساقط نشوند امام زمان را ساقط مي

 4«كنند.مي

 :تغيير تاريخ اسالمي كشور
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شما ببينيد چه جنايت بزرگي است در تمام جنايتهايي كه اين مرد كرده است همه خيانتهايي كه اين مرد »

كرده است از دادن نفت ما به خارج، از خراب كردن وضع زراعت ما، از خراب كردن فرهنگ ما از دست دادن حيثيت 

ك طرف بگذاريم. تغيير تاريخ اسالم به تاريخ گبرها نظام ما همه اينها را يك طرف بگذاريد قضيه تغيير تاريخ را در ي

شما اگر در يك طرف ترازو بگذاريد خيانتهاي اين آدم را و جنايتهاي اين آدم و همه چيزهاي ديگري كه از دست 

ايم ما به واسطة اين در يك طرف بگذاريد اين اهميتش بيشتر است و گمان نكنيد كه اگر ملت مهلتش داده بود داده

مين قدم بود اين همين است كه زرتشتيها به حسب آن زمانها زرتشتيها نوشتند به او كه تاكنون كسي پيدا قدم ه

نشده )به شاه نوشتند( تاكنون كسي پيدا نشده است كه به اندازه شما به مذهب ما خدمت بكند به مذهب زرتشتيها 

اهلل ملت توي دهنش قدمهاي ديگري داشت كه بحمدپرستها خدمت بكند اين قدم اولش بود كه تاريخ را تغيير داد آتش

 1«زد حتي تاريخ را هم برگردانيد به نحو اول.

 رواج فساد و فحشا

خواهد كه اين جوانهاي ما را فاسد كند و اين مراكز زياد فحشا اين رژيم و اين حكومت حكومتي است كه مي»

ها و به ها بكشند به ميخانهكه جوانها را از دانشگاهو همه اطراف و همه جوانب فحشا را رواج دادن براي اين است 

 2«كارهاي زشت و بد.
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