
 

 

 :) ره(و نظامي پهلوي دوم از منظر امام خميني سياست خارجي

 سلطه بيگانگان بر ايران:  -1-5-3

ي كه رژيم منحوس آمد روي كار من ياد دارم رف اين پنجاه سال همه ما در اسارت بوديم و همه ديديم از اولدر ظ»

جنگلي  هايي از اين رژيم به دولت شريف ما رسيده است مأمورهاي آن وقت اصالً از انسانيت دور بودند از يك جوانكه چه تلخي

اكنون يك نوكري در عراق و يك نوكري در اينجا گذاشته بودند مثل اينكه همهم بدتر در آن وقت مملكت از ما نبود فقط نوكري 

كشيد و تمام ثروت اين ملت را به جيب دادند و ملت ما را به فقر و فالكت ميخواستند انجام ميهم در مصر دارند كه هر كار مي

 1«ريخت.ها و ديگران ميها و انگليسيامريكايي

 اليحه ننگين كاپيتوالسيون: پيامدهاي سوء تصويب -2-5-3

ين! كه تمام مستشاران وين و ثانياً الحاق كردند به پيمان وقانوني در مجلس بردند در آن قانون اوالً ما را ملحق كردند به پيمان »

آنها دارد شان با هر كس كه بستگي به شان با خدمهشان با كارمندان اداريهايشان با كارمندهاي فنينظامي آمريكا با خانواده

اينها از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند اگر يك خادم آمريكايي اگر يك آشپز آمريكايي مرجع تقليد شما را در 

هاي ايران حق ندارند محاكمه كنند وسط بازار ترور كند زير پا منكوب كند پليس ايران حق ندارد جلوي او را بگيرد دادگاه

آمريكا آنجا در آمريكا اربابها تكليف را معين كنند دولت سابق اين تصويب را كرده بود و به كسي نگفت بازپرسي كنند بايد برود 

ند و با يك قيام و ددولت حاضر اين تصويب نامه را در چند روز پيش از اين برد به مجلس و در چند وقت پيش از اين به سنا بر

ر اين چند روز اين تصويبنامه را بردند به مجس شورا و در آنجا صحبتهايي مطلب را تمام كردند و باز نفسشان در نيامد د قعود

كردند مخالفتهايي شد بعضي از وكالء هم مخالفتهايي كردند صحبتهايي كردند لكن مطلب را گذراندند و با كمال وقاحت گذراندند 

 2«كند.دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري مي
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