
 

 

 :) ره(پهلوي دوم از منظر امام خمينيسياستهاي اجتماعي  -

شد مخصوصاً امور مذهبي كه دايرهاجتماع و امور آن چيزي جدا از ديگر امور نمي شئون را  اش به حدي گستردهبا ست كه تمام  ا

ي همان نظرات زاييده گيرد با توجه به سياستهاي مذهبي محمدرضا نگاهي هم به سياستهاي اجتماعي او كه در حقيقتمي در بر

 اندازيم:است مي
 فساد و اوضاع نابسامان اجتماعي:  -1-3-3

اند و دولتمردان هاي اخير از هر پيشرفتي محروم كردهمعلوم است ما را در طول تاريخ نه چندان دور خصوصاً و در سده» 

دستاوردهاي خودي و نيز خود كوچك ديدنها و يا ناچيز ديدنها ما را از هر  عليهو مراكز تبليغاتي خائن و دودمان پهلوي خصوصاً 

وان و مردان خصوصاً طبقه جوان به اقسام بانفعاليتي براي پيشرفت محروم كرد وارد كردن كاالها از همه تالش و سرگرم كردن 

ها و مصرفي بارآوردن اتي از قبيل ابزار آرايش و تزئينات و تجمالت و بازيهاي كودكانه و به مسابقه كشاندن خانوادهاجناس وارد

انگيز دارد و سرگرم كردن و به تباهي كشاندن جوانها كه عضو فعال هستند با فراهم آوردن هر چه بيشتر كه خود داستانهاي غم

 1«اين مصايب حساب شده براي عقب نگه داشتن كشورهاست.و دهها از ها مراكز فحشا و عشرتكده

 مهاجرت به شهر: -2-3-3

اينها به اسم اصالح ارضي زراعت ايران را به باد دادند يعني دهقان و رعيت بيچاره را بيچاره كردند كه ديگر نتوانستند »

نند به كاطراف شهر تهران به وضع بدي زندگي مي هاي خودشان از آنجا كه كوچ كردند و آمدند به تهران واينها بمانند در مزرعه

 2«وضع بسيار اسفناكي.

 نتايج خقت بار انقالب سفيد: -3-3-3

اين انقالب ننگين و خونين به اصطالح سفيد كه در يك روز با تانك و مسلسل پانزده هزار مسلمان را آن طور كه »

گي دهقانان و زراعين اسير را بيشتر تباه كرد اكنون در بسياري از تر ساخت زندمعروف است از پاي درآورد روزگار ملت را سياه

شهرستانها و اكثر روستاها درمانگاه دكتر وارد وجود ندارد از مدرسه حمام و آب آشاميدني سالم خبري نيست و به حسب اعتراف 

 3«برند.بعضي از مطبوعات در بعضي از دهات كودكان معصوم را از گرسنگي به چرا مي
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