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تعالیباسمه

0011بهمناسبتدههفجروارهسخنرانیطرح

 یک ملت انقالب یتروا

 «اسالمی انقالبعصر درخشان سیاه پهلوی و دوران   های واقعیت حقایق و  روایتبرای جهاد تبیین »

 مقدمه

ختیوسازیتهدیدودفعخطراست.جهادتبیینبرایمقابلهباجنگشناجهادبرایمبارزهبادشمن،خنثی

هایدشمندرشرایطکنونیاست.اینکدشمنبرتصویرسازیغلطومثبتازرژیمطاغوتوجنگروایت

تالشبرایتطهیررژیمتصویرسازیغلطومنفیازانقالبوجمهوریاسالمیتمرکزراهبردیکردهاست.

ایانقوالباسوالمیوشاهوارائهتصوویریکارممودازایونرژیوموهم،نوین،زیرسودا بوردردسوتاورده

درخوردهانقالبملتایراردشمنارقسمتمرکزیکشور،دومحورمهمنماییازشرایطکنونیومیندهبستبن

 است.بودههایاخیرعلیهانقالبونظامجمهوریاسالمیدرسا وادراکیجنگشناختیپروسه

اتصویرسازیمطلوبازرژیمشاه،ازانقالبو،ایناستکهبطرحترینهدفطراحارومجریارایناساسی

زداییکنند.بهعبارتدیگر،تطهیرکنندگاررژیمشواهدردوددهسوتندتوانظامجمهوریاسالمی،مشروعیت

اینگونهبهمخاطبارخودالقاکنندکهاساساًشرایطکشوردرزمارپهلویدومنامساعدنبودکهنیازیبهانقالب

هایکاذب،یکیازعللموجدهانقالبسراییهادردددهستندتابااینداستارواقع،ایندر.واعتراضباشد

کهدرشرایطیکهرژیومستاینتردیددرذهنمردماجادایتبلیغاتمذکورهدفغاییرامخدوشسازند.

نزدیوککوردهبوود،«هوایتمودردروازه»دادوبهتعبیرخودشاه،کشوررابهشاه،اقداماتمناسبیانجاممی

سویبلقوراردادهمانودگاریانقوالبنیوزروانوی-ایمسلما،دراینپروسهرسانهانقالبضرورتینداشت!!!

بدینمعناکهباهدفقراردادرعلتموجدهانقالبودستاوردهایمر،دردددهستندتادرشرایطشود؛می

 کنونی،ماندگاریانقالبراازبینببرند.

هایعملیوموفقیتدرسازیایننقشهدشمنبایدضمناثباتکارممدینظامدرعردهبلهوخنثیبرایمقا

وابسته،،استبدادیفاسدهاوماهیتحلورفعچالشهایزندگیروزمرهمردم،تصویریواقعیازناکارممدی

واقع،درالمیبازگوشود.دریمقابل،دستاوردهایانقالباسرژیمشاهارائهشودودرنقطهساختوبیگانه

گشاییازمسوائلزنودگیروزمورهبرایارتقایسطحکارممدیبهمنظورگرهمسئوالرودلسوزارکنارتالش
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ازطریقبازنماییواقعیاتعصرتاریکپهلویمردم،بایدبهجهادتبیینبادومحورتوجهجدیدورتگیرد؛

یروایتوتحلیلواقعیودرستدرزماررژیمشاهوارائهتحلیلدرستازوضعیتکشوروروایتجهاد

گریوتبییندقیقتالششودتاجامعوه.بهعبارتی،بایستیباروایتاسالمیازدستاوردهایانقالبونظام

هایزمارحاضرکشورباگذشته،بهقضواوتیندیده،ضمندرکتفاوتمخاطب،بویژهنسلجواروانقالب

هایرژیمشاهودستاوردهایانقالببرسد.هاازناکارممدینیبرواقعیتمنصفانهومبت

 تاریک پهلویعصر بخش اول: روایت 

 تا تعمیق وابستگی و سرکوب ساخت بودن بیگانهماهیت دولت پهلوی؛ از  -1

رینشانده،وابسته،فسادملود)گرفتاردرفسادسیستمی(،مطلقهودیکتاتوپهلویاو ؛دولتیدست-1-1

نشانده،وابسته،فسادملود)گرفتاردرفسادسیستمی(،مطلقهودیکتاتوریپهلویدوم؛دولتیدست-1-2

 سیمای فرهنگ در عصر پهلوی -2

 ایرانی –تقابل با فرهنگ و هویت اسالمی  -2-1

نندهایمذهبیماملیوستیزباارزش–تبلیغوترویجفرهنگغربومقابلهبافرهنگاسالمی-2-1-1

حجاب.

گسترشسپاهدینبهجایروحانیور.-2-1-2

تغییرتقویمکشوربهتاریخشاهنشاهی.-2-1-3

حوزبجوانوارنشوریاتیماننودمجلوهمیداردادربهنیروهایبهائیودرجمقاالتضددینیدر-2-1-4

رستاخیز

وسوینمادرمبتوذ یهوافویلمنموایشوهوافروشیمشروبفحشا،مراکزها،قمارخانهگسترش-2-1-5

تلویزیور

 تقلید از غرب -2-2

پهلویعصردانشگاهینظامفرهنگدروعلمتوسعهوخودباوریجایبهگراییترویجغرب-2-2-1

حجابهماننددانشجویاراسالمیوارزشیرفتارهایازوممانعتغیرادبیرفتارهایترویج-2-2-2

و«هفتوهاین»،«پسرارودخترار»،«سیاهوسپید»،«روززر»انندهمنشریاتیگستردهتوزیعوچاپ-2-2-3

ضداخالقیمطالبوهاعکسبا«مصورتهرار»
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ازسویایرانیاربیگانهفرهنگبرتریپذیرشاستفادهازرادیوبهعنوارابزاریبرای-2-2-4

  شاهی به روایت آمار ستم همردم در دوراقتصاد و معیشت  -3

بود.بارودرمواردیهممنفیوخسارتحاتارضیبرایروستائیاردفرادالنتایج-3-1

بردند.درددروستائیارازسوءتغذیهرنجمی1351،33-55هایدرفادلهسا -3-2

شد.درددنیازهایغذاییکشورازخارجواردمی1355،14درسا -3-3

بودمجبوروداشتسا درروز33رابرایمردمیغذایموادتأمینتواناییفقطدولت،1355سا در-3-4

.کندواردخارجازراغذاییموادباقی

داشتند.کنتر درراهاشرکتدردد35خانواده،45تنها-3-5

قانونیدستمزدحداقلازکمترکارگرار،دردد33حدود،1353سا نبود)درمساعدکارگراروضعیت-3-5

داشتند.سختیزندگی...وتورمدرممد،نابرابرتوزیعخاطربهشهرهامردمیتاکثروگرفتند(میمزد

ونوزادارمیرومرگنرخباالترینبیمار،-پزشکنسبتبدترینخاورمیانهدرهنوزایرار1355سا در-3-3

.استبودهداراراجمعیتبهبیمارستارتختنسبتترینپایینواطفا 

دردد43به،1345دردردد35ازکردندمیزندگیاتاقیکدرتنهاکهشهرنشینهایخانوادهتعداد-3-3

.یافتافزایش1355در

بهیکبود.99ازهردهنفردرتهرار،یکنفرخودرویشخصیداشتوایننسبتبرایدیگرمناطق،-3-9

نداشتند.برقهاروستادردد1359،95دهههایسا در-3-19

 عیت استقالل کشور در دوره پهلویوض -4

درکنوارارتوش،دربواروهایخارجیبهعنواررکنچهارمحکوموتپهلوویقرارگرفتنحمایت-4-1

بوروکراسی.

بهبعدمبنوا49یکهازاواسطدهه«مستقلملی»حامیدرراهبردقدرتقراردادرممریکابهعنوار-4-2

.قرارگرفت

.ازنفتایراربهممریکادرقالبکنسرسیومنفتیددیدر49سهمواگذاری-4-3

.بهمنظورمقابلهباکمونیسمدرمنطقهپیمارنظامیبغدادعضویتایراردر-4-4

.وممریکاایراربینجانبهدودفاعیپیمارانعقاد-4-5

.تحمیلکاپیتوالسیوربهایرار-4-5
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.دورتدوفاکتوشناساییرژیمدهیونیستیازسویایراربه-4-3

.کیسینجر–ژاندارممنطقهشدرایراردرقالبدکتریندوستونینیکسور-4-3

بورایایسویاتبدیلایراربهپایگاهادلیممریکادرمنطقهوتبدیلساواکبهبخشیازشبکهمنطقه-4-9

کنتر ،سرکوبوایجادخفقار.

بورایبیشوتررسویدموینظوربهکهبودشدهنزدیکمتحدهایاالتبهمنقدرشاه»:استمپلدیجار-4-19

«.ایرارهایهدفتاکندمیفعالیتممریکامقادد

 وضعیت دفاعی کشور در زمان رژیم شاه -5

وقدرتدفاعیکشوررادروابستگیبهخارجوبویژهخریدتسلیحاتازممریکاشاهراهتقویتبنیه-5-1

.دیدمی

میلیارددالر(4/19خریدارتسلیحاتازممریکابود)ایراربزرگترین-5-2

ایکهدربرابرتجاوزبهگونهویژگیقدرتدفاعیرژیمشاهمهمترینبهعنواربودر«غیرکارکردی»-5-3

خارجیظرفچندساعتفروریخت.

سلحوسوایرمهمترینکارکردنیروهایمبهعنوارکنتر مخالفاررژیموجلوگیریازهرگونهانتقاد-5-4

هایامنیتیموازیهاوسازمارشبکه

بهعنوارپیامدمحکمکردربندهایاسارتووابستگیکشوربهممریکاازدسترفتنعزتکشورو-5-5

وخسارتوابستگیدفاعی

 فسادهای رژیم شاه -6

 فسادهای پهلوی اول -6-1

هابهقدرتبادستخالیباکمکانگلیسیرضاخاررضاشاهبهعنواربزرگتریندزدتاریخایرار)-5-1-1

(.شدتبدیلایرارفردثروتمندترینبهکهکردتصاحبثروتقدرمررسیدو...

45برابرزمار،مرکهدرداشتاششخصیهایحسابدرریا میلیور53رضاشاههنگامتبعید،-5-1-2

.بودکشورکلنقدینگیدردد

هزاردوکمربهرضاشاه53دگیکارخانجاتنساجیدرسراسرایرار،هزاردوکریسن299از-5-1-3

تعلقداشت.
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میلیورریا 1313،559-1313هایگذاریانجامشدهدرفادلهسا میلیورریا سرمایه1399از-5-1-4

داریدولتیوشخصشاهبود.متعلقبهسرمایه

 فسادهای پهلوی دوم -6-2

وبورایرفوترژیمشاهبهسمتایجادسواختارهاونخبگواروابسوتهمرداد،23بعدازکودتای-5-2-1

.گذاشتشاررادرمفاسدمختلفبازهایمنها،دستتضمینوفاداری

بودکهابزارادلیشاهوخانوادهسلطنتیبرایعملیاتمالیدرداخل«بنیادپهلوی»کانورفسادها-5-2-2

.وخارجکشوربود

میلیوردالرکمک49شد)ساالنهبیشازبهدورتپنهانیازخزانهدولتیتأمینمیبنیادیهاهزینه-5-2-3

هایدریافتیازممریکاوبانکجهانیبهاینبنیادمنتقلگرفت(وقسمتیازفروشنفتونیزوامدولتیمی

12درممدماهیانوهمرشد)درددازدرممدهایمربهحسابخاندارسلطنتیواریزمی49تا29شد،امامی

.میلیوردالربودهاست(

اشبرانواعفسادهایاخالقیملودهبود.شاهعالوهبرفسادهایمالی،خودوخانواده-5-2-4

 بخش دوم: روایت دستاوردهای انقالب اسالمی

 دستاوردهای بنیادین و معنوی انقالب اسالمی -1

(دینیساالریمردم)والیینظامایجاد-1-1

باتحققحاکمیتملی.سیاسیمشارکتبحرارحل-1-2

.اخالقومعنویتگسترش-1-3

.ایراردردولتطبقاتیماهیتبردربیناز-1-4

.هافردتنسبیبرابریایجاد-1-5

واحیایعزتملی.ملیاستقال تأمینوخارجینفوذقطع-1-5

انجمن.وبیارپاسداشتمزادی-1-3

علمی)باالترازمتوسطجهانی(رشدشتابار-1-3

.هایبنیادین،فناورینانوو...ای،فناوریفضایی،سلو مانندهستههایراهبردیدستیابیبهدانش-1-9
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هایقرنیهجهار،قرارگرفتندرمیوارپیشرفتدرحوزهپزشکیمانندداشتنیکیازبزرگترینبانک-1-19

هایواگیروعفونی،تنهاتولیدکنندهداروهایکنکردربیماریارند،ریشهکشورهاییکهتواناییپیوندقلبد

نوترکیبدرغربمسیا،رتبهسومدنیادردرمارناباروریو....

دستیابیبهقدرتایستادگیدرمقابلظالمینوستمگرارودفاعازمظلومینومستضعفین.-1-11

ستم.هایمستضعفوتحتهبردیدرمنطقهومیارملتدستیابیبهنفوذعمیقمعنویورا-1-12

 دستاوردهای عمومی و رفاهی -2

تواردرقالبجدو زیرنمایشداد:ایندستاوردهارامیمواردیازخالده

 موارد قبل از انقالب (5931بعد از انقالب)سال 

 رسانی برق میلیورمشترک1/3 میلیورمشترک3/33

 رسانی آب میلیورانشعاب3/2 میلیورانشعاب2/21

وتلفنثابتمیلیورخط5/35

 میلیورخطموبایل3/153
 تلفن ثابت هزارخط359

 جاده هزارکیلومتر35 بیشازیکمیلیورکیلومتر

 آهن راه کیلومتر4555 کیلومتر13433

 نرخ باسوادی دردد2/43 دردد5/33

 تعداد پزشکان هزارنفر15 هزارنفر159

 تولید دارو دردددرداخل25 دردددرداخل95

 دردد33 دردد93
درصد شهرهای دارای 

 بیمارستان

هزار199ازهرمورد29کمتراز

 زایمار
 هزارزایمار199ازهرمورد299باالی

مرگ و میر مادران بر اثر 

 زایمان

هزار199درهرمورد23

 (1339)درسا زایمار
 هزارزایمار199درهرمورد111

مرگ و میر کودکان هنگام 

 تولد

 شاخص توسعه انسانی -3
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.استرسیده2929سا در333/9به1999سا در533/9ازشاخصایندرایرارنمره-3-1

بوودهجهوانیرشودمتوسوطازباالتر،2913تا1999ازایرار،درانسانیتوسعهشاخصرشدمتوسط-3-2

.است

بسویایوراردرانسوانییتوسعهشاخصرشدمیزارنیزمنطقهثروتمندعربیکشورهایابمقایسهدر-3-3

.استبودهباالتر

 صنعتی یدستاوردها -4

.استداشتهبرابریهفتحدودرشدانقالب،ازقبلبهنسبتملومینیومتولید-4-1

.استمنطقهسطحدرفوالدتولیدکنندهدومیناکنورهمایرار-4-2

.استکردهرشددردد155نیزکشورسیمارتولیدفیتظر-4-3

.استشدهبرابر39ازبیشنیزپتروشیمیمحصوالتتولید-4-4

 حوزه دفاعی یدستاوردها -5

برخورداریازقدرتبازدارندگیدفاعیوقدرتضربهمتقابل.-5-1

(سپاهقدرتاحتساببدور)کشور149میاردرقدرتدفاعی14رتبه-5-2

پیشرفتهرتبهاو دنیادرتولیدپهپادهایفوق-5-3

زر.هاینقطهوبرخورداریازانواعموشکداشتنبزرگترینزرادخانهموشکیدرسطحمنطقه-5-4

برخورداریازقدرتدریاییراهبردی.-5-5

چهارمینقدرتسایبریجهار-5-5

دلیانقالباسالمی،یعنیتغییررویکردنظامسیاسیازوددهادستاورددیگرکههمهمنهادرپرتودستاوردا

خوواهویسمبهحاکمیتدینیواسالمیقابلاحصاء،افتخاروالگودهیبهتماممللمزادیالئیستهوسکوالر

زحماتزیادیکشیدهشدهوامروزحقیقتا.برایپدیدمیی،بالندگیوایستادرمردرقلهتحتستمجهاراست

هامعطووفهاومجاهدتپرتوبیانیهگامدومتمامتالشالزماستدرادیریختهشدهاستکههایزیخور

 .گرددنظاماسالمیماناییانقالبوتقویتروزافزور


