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 سياستهاي فرهنگي پهلوي دوم از منظر امام خميني : -1

شده بوهمه مي سبب  سئله  صيل خود را در غرب گذرانده بود همين م ضا دوران جواني و تح د كه دانند كه محمدر

شته شاه فرهنگ غرب در تربيت او تأثيري عميق دا شد و به مقام  شد وقتي كه زمان وليعهدي وي تمام  سيد با ي ر

اي نه اشتتارهفرصتتت خوبي برا ف فراهش شتتد تا ا ن فرهنگ در افتي از غرب را در كبتتور به اجرا در هورد به وند نمو

 كنيش:گذرا مي

 اضمحالل فرهنگ:

ري است كه در سالهاي بسي االمراض است رواج روز افزون فرهنگ اجنبي استعماتوان گفت امهنچه مي» 

اند و از  ك فرهنگ فاسد طوالني جوانان ما را به افكار مسموم پرورش داده و عمال داخلي استعمار بر هن دامن زده

شود با د كوشف كنيد مفاسد فرهنگ حاضر را بررسي كرده استعماري جز كارمند و كارفرماي استعمار زده حاصل نمي

انساني را جا گز ن  -زده و به جاي هن فرهنگ اسالمي با خواست خداوند متعال هن را عقب و به اطالع ملتها برسانيد و

 1«پروري است تربيت شوند.سازي و عدلكنيد تا نسلهاي ه نده با روش هن كه انسان

مملكت ما را به اسش تمدن بزرگ همه ويزش را به عقب زدند فرهنگ ما  ك فرهنگ استعماري است كه »

هاي ما تربيت و رشد پيدا كنند بعد از تقر بًا هفتاد سال مدرسه داشتن و سي و وند سال  ا بيبتر چهگذارد بنمي

گو ند كه با د برود به لندن عمل بكند اگر  ك كسي اي را بخواهند عمل كنند ميذلك اگر  ك لوزهدانبگاه داشتن مع

اند نيروي جوانهاي ما رشد و خارج براي ا نكه نگذاشته اش مثالً درد داشته باشد  ا در  ك مرض وه با د برود بهسينه

 2«تربيت پيدا كنند.

 از بين بردن نيروي انساني:

دانند كه ا ن سپاه دانف و د ن براي وه سپاه دانف، سپاه وه، سپاه د ن، سپاه وه ا ن را همه مردم مي»

اش مأمور اش براي تبليغ باطل است همههمهاش براي ثناخواني براي ا بان است رفته است توي ا ن دهات ا نها همه

وه امر »اش تابع شاه باشندا ن هستند كه ا ن مردم را عقب نگه دارند ا ن مردم را تبليغات بكنند كه ا ن مردم همه

باشد منطق مردم تمام ا ن كارها ي كه ا ن هقا كرده است براي ا ن مملكت ا نها را برگردانده « خداوند وه امر شاه

 3«ه عقب.است ب

ما اآلن  ك كبوري دار ش كه سالهاي طوالني و خصوصًا در ا ن پنجاه و وند سالي كه ا ن پدر و پسر غير » 

صحيح، ا ن پدر و پسر جنا تكار در ا ن مملكت حكومت كردند نيروي انساني ما را از بين بردند اآلن شما با د وراغ 
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ها را نگذاشتند دانبگاه اسالمي باشد شتند انسان پيدا ببود دانبگاهبردار د و بگرد د دوره كه انسان پيدا بكنيد نگذا

ما را نگذاشتند درست ما درس بخوانيش فبارها اختناقها در هن زمان در ا ن زمان هر كدام  دانبگاه انساني باشد مدارس

حبا مراكز فحبا را به  ك شكلي جوانهاي ما را برا بان مراكز فحبا تهيه كردند و تبو ق كردند به ا ن مراكز ف

 1«گو ند بيبتر از كتابخانه هست و همينطور هش هست حاال انباء ا... اميدوارم جلوگيري شده باشد.مي

 ساله: 2500جشنهاي 

كند جبن تولد ا ن و دستگاه جبار صدها ميليون تومان از سرما ه ا ن مملكت را صرف جبنهاي ننگين مي»

تاجگذاري و از همه مصيبتها باالتر جبن منحوس دو هزار و پانصد  هن جبن بيست و پنجمين سال سلطنت جبن

روزي براي مردم و وه وسيله اخاذي و غارتگري براي عمال استعمار داند وه مصيبت و سيهسال شاهنباهي كه خدا مي

مهاي شود اگر براي سير كردن شكهوري كه در ا ن امر مبتذل صرف ميبه بار هورده است بودجه هنگفت و سرسام

جو ي و خودكامگي كاست لكن استفادهاي از مصيبتهاي ما ميشد تا اندازهروزها خرج ميگرسنه و تأمين زندگي سيه

گذارد كه ا نها به فكر ملت باشند دستگاه جبار ما پول ملت مسلمان براي شاهاني كه در هر عصر ملتها را در ز ر نمي

ه هميبه با مذاهب حقه دشمني داشتند شاهاني كه دشمن سرسخت اند شاهاني كهاي نظامي خود خرد كردهوكمه

اسالم بودند و نامه مبارك حضرت رسول اكرم )ص( را پاره كردند شاهاني كه نمونه هنها در عصر حاضر پيف وبش 

كنند دنيا بداند كه ا ن جبنها و عياشيها مربوط به ملت شر ف و مسلمان گيرند و وراغاني ميهمه است جبن مي

 2«باشند.كننده ا ن جبنها خائن به اسالم و ملت ا ران ميران نيست و دا ر كننده و شركتا 

خواهيش وه كنيش جبن هنها با د بگيرند كه زندگي دارند هنها با د بگيرند ساله را مي 2500گفتند ما جبن »

راه دار د و هن ا ن است كه  كه  ك حكومتي دارند كه در تحت نظر هن حكومت در رفاه هستند در پناه هستند شماها

 كي  ك كاغذ بنو سيد كاغذ كه هنقدر تمبرش پولف ز اد نيست ولو مقوله شما كش است لكن  ك كاغذ براي خاطر 

ها را سير اند گرسنهخدا بنو سيد به حكومت ا ران بگوئيد كه : هقا ا ن جبن را دست از هن بردار د مردم گرسنه

 3«كنيد.

 تمدن بزرگ: تبليغات واهي در مورد

هقا ما وارث  ك مملكت هستيش كه همه ويزش را ا ن مردم به باد فنا داد همه ويزش را شما روي هر »

مطلبي كه دست بگذار د روي هر مظهري از مظاهر تمدن كه دست بگذاري ا ن به باد داده است به باد داد و فر اد زد 

گو د داد )مياش تقر باً داد زراعت ما را به باد فنا داد نفت ما را همهام دانبگاه ما را به باد فنا كه من تمدن بزرگ هورده
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دهيد بله( همه ويز را به باد فنا داد جوانهاي ما را فاني كرد و به بيست سال د گر مانده تمام ببود ا نطور كه شما مي

 1«باد فنا داد از همه جنا تها باالتر از دست دادن نيروي انساني است.

كرد و ا مبتال به ادعاها بود ش زماني كه محمدرضا خان بود ا نها ادعاها پبت سرهش راد و فر اد مياز اول م» 

كرد اولف اعليحضرت هر امهر را باز مي داد و مطبوعات هش دنبالف و هر وقت هدم روزنامهاش را ميتلو ز ون اعالميه

كرد د همين حرفها بود هر كس وقت راد و را باز مي وه فرمودند عليا حضرت وه فرمودند ملكه شهبانو وه فرموده هر

مملكت را ما »زدند كه: با ست همين حرفها را بزند خودشان هش دائمًا از همين حرفها ميخواست بكند ميصحبت مي

وقتي ردش كردند و رفت فهميد ش « خواهيش بكنيشخواهيش برسانيش ما وه ميوه وضعي كرد ش ما به تمدن بزرگ مي

بينيد خراب است و ا ن يچ كاري نكرده هيچ غلطي نكرده شما دست روي هر  ك از مظاهر تمدن بگذار د ميكه ه

 2«خرابف كرد.

 

                                 
 254ص  4 اهلل خميني، صحيفه نور، مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي، جلدروح 1

 271ص  4همان، جلد 2


