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گواه تاريخ عليه ملت  به دنبال اصالحات اقتصادي كه محمدرضا انجام داد به جاي آنكه نتايج آن به نفع ملت باشد به

 كنيم:تمام شد حال به بيانات امام در اين زمينه توجه مي

 : بردن منابع ملياز بين  -1-4-3

به دست آمريكا و اسرائيل است و بازار ايران از دست ايراني و مسلم خارج شده است و  امروز اقتصاد ايران»

غبار ورشكستگي و فقر به رخسار بازرگانان و زارع نشسته است و اصطالحات آقايان بازار سياه براي امريكا و اسرائيل 

 1«درست كرده است و كسي نيست كه به داد ملت فقير برسد.

ها آبهاي زيرزميني تمام جنگلها و ملي كردن مراتع ملي كردن آبها ملي كردن رودخانهبا اسم ملي كردن » 

جاهاي خوب را به شركتهاي بزرگ آمريكايي و صهيونيستي يا انگليسي دادند دشتهايي كه براي مرتع جوري بوده است 

د رفت دشت اوژن فقط از دور اش پيش من است( نوشتند كه وقتي كه شوهر ملكه انگلستان آمكه نوشتند )اآلن نوشته

مرتع است از براي دامپروري هر جور بهترين مالحظه كرد آنجا را و گفت كه بهترين جايي است كه در دنيا هست 

ها دادند و اآلن هم آنطور كه به من نوشتند و اآلن نوشته موجود است ملكه اينها ملي كردند و بعد هم به انگليسيدامي 

كنند براي دامپروري كه گوشت درست ثروتمندهاي آنجا و شركتهاي آنجا اينجا را دارند چه مي انگلستان با يك عده از

داند دشت عمران كه اطراف قزوين است درست كنند يا به ما هم يك مقدارش را بدهند خدا ميكنند حاال براي خارج 

ها به د و آوردند بيرون دادند دست يهوديگويند بهترين جاست از براي زراعت تمام مردم آنجا را از آنجا كوچ دادنمي

كنند شركتهاي آمريكايي و صهيونيستي دارند در آنجا اروپا دادند دست آنها، آنها اآلن دارند از آنجا استفاده مي

كنند و اين زمينها كه بهترين زمينهاست از براي كشت و زرع در دست آنهاست و اين ملت بيچاره برداري ميبهره

است دشت مغان از دشتهايي است كه باز ملي كردند و مردمش را بيرون كردند و دامداران از بين رفتند  گرسنه مانده

و اين را هم دادند دست يك دسته ديگري اين سد دز را كه هفتصد ميليون براي ساختن آن است و يك ميليارد و 

حضرت است به آنجا اين هم در تقديم  اعليدويست ميليون دالر يا تومان هم خرج كردند براي كانالي كه آب برساند 

و اين جاها را ملي كردند يعني براي همه ملت  بردندها را از بين و دارو دسته ايشان صد و پنجاه روستا از بين رفت اين

 2«حضرت و دارو دسته ايشان.لكن مال خود اعلي

ي قدرتها را بر ما مسلط كند و همه خواست به روي ما باز بكند يعناين دروازه تمدني كه شاه مخلوع مي» 

ببرند و براي ما پايگاه براي خودشان درست بكنند ما اين ما را دارايي ما را ببرد و چند تا عروسك براي ما بفرستد نفت 

خواهيم چه بكنيم اين تمدن است اين پدر و پسر و خصوصاً اين پسر كشور ما را به عقب راند و همه تمدن بزرگ را مي
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اهلل و بخواهند تعمير كنند آن بحمد اندن همه ملت دستشان را به هم دادهالرا به باد داد به طوري كه اگر اچيز ما 

له آمريكا سيچيزي كه در اين قريب پنجاه سال برما گذشته است و آن چيزي كه از بيست و چند سال پيش از اين به و

 1«يم كنيم اينها را.مربر مملكت ما گذشته است سالهاي طوالني الزم است تا ما ت

 وابستگي اقتصادي: -2-4-3

ت جاسوسان اين تصويبنامه كه شايد به دس هخطر بزرگي كه براي اسالم و استقالل و كيان مملكت به واسط»

آقاي علم  دولت يهو د و صهيونيستها تهيه شده براي نابودي استقالل و به هم زدن اقتصاد مملكت به قوت خود به نظر

اشد يا بر بداند كه به آن عمل كند هر چند مخالف قانون شرع يا قانون اساسي حق ميدولت خود را ذي باقي است و

 خالف احساسات ديني و ملي بيست ميليون جمعيت ايران يا تمام مسلمين باشد.

كنم قرآن كريم و اسالم در اينجانب حسب وظيفه شرعيه به ملت ايران و مسلمين جهان اعالم خطر مي

خطر است استقالل مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيستهاست كه در ايران به حزب بهايي ظاهر معرض 

شدند و مدتي نخواهد گذشت كه با اين سكوت مرگبار مسلمين تمام اقتصاد اين مملكت را با تأييد عمال خود قبضه 

ايران پايگاه جاسوسي يهود است و دولتها  كنند تلوزيونكنند و ملت مسلمان را از هستي در تمام شئون ساقط ميمي

كنند و اگر كسي سكوت كند كند ملت مسلمان تا رفع اين خطرها نشود سكوت نميناظر آن هستند و از آن تأييد مي

 2«در پيشگاه خداوند تا هر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است.

 غارت اموال ملي: -3-4-3

تقل كرده است اينها همه مشروع است يا استفاده نرد اين اموالي را كه به خارج مشاه اين اموالي را كه اآلن دا»

دانيد شاه تر از همه مجرمها هستيد و اگر غيرمشروع ميدانيد خود شما مجرمغيرمشروع است اگر استفاده مشروع مي

كرده است دزديها از ملت هايي از ملت هفاددانيد به اقرار شما شاه مجرم است يك شخصي است كه استرا مجرم مي

كرده است و غارتگريها كرده است و خيانت به ملت كرده است و شاه به حسب قوانين اگر خائن باشد شاه نيست 

و اموال مملكت را چپاول به اين هستيد كه از طرف شاهي مبعوث شديد كه خائن به مملكت است  مسقربنابراين شما 

اند خوب شما شاه را بگيريد كنم اين اشخاصي كه خيانت كردهمحاكمه مي دهيد كه منكرده است خوب شما وعده مي

 3«شما كه چنين قدرتي داريد شاه را بگيريد نگذاريد فرار كند محاكمه كنيد اموال مردم را از او بگيريد.
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