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تاریخ

عصبانيت هيستيريك
و ديگر هيچ!

ش�اپور بختيار ،واپسين نخس�توزير دوران سلطنت
پهلوي دوم

خبرن�گار ان .ب�ي .س�ي امري�كا در
آغاز گفت و شنود خويش با آيتاهلل
طالقاني ،ايران را كش�وري پيشرفته
ميداند ك�ه قاعدت ًا با رهبري ش�اه و
حمايت امريكا ،ب�ه چنين جايگاهي
نائل شده اس�ت! طالقاني بالفاصله با
خدشه در مفروضات س�ؤالكننده،
گزارش�ي از ش�رايط داخل�ي ايران
ارائه ميكند كه همچن�ان تاريخي و
روش�نگر اس�ت .وي در ادامه ،ضمن
انكار نياز ايران به امريكا ،تداوم رابطه
اين دو كش�ور را صرف� ًا در چارچوب
احترام و تفاهم متقابل مقدور ميداند

«تبيين هويت انقالب اسالمي» در بازخواني گفت و شنود آيتاهلل سيد محمود طالقاني
با تلويزيون ان .بي .سي امريكا

ايران مستقل
محتاج به تأیيد امريكا نيست!

نیما احمدپور
 43سال پيش و در چنين روزهايي ،زندهياد
آيتاهلل س�يدمحمود طالقاني ،پس از آزادي
از واپس�ين زندان خويش در آب�ان ماه ،57
در فرآيند پيش�برد انقالب اسلامي نقشي
مه�م داش�ت .اعالميه ه�ا ،س�خنرانيها و
مصاحبهه�اي آن مرح�وم در مقط�ع مورد
اشاره ميتواند آیينهاي از آرمانهاي انقالب
اسالمي و نيز خوانش كارنامه دودمان پهلوي
قلم�داد ش�ود .در نوش�تار پي آم�ده ،متن
مصاحبه آي�تاهلل طالقاني ب�ا تلويزيون ان.
بي .س�ي امريكا ،به مثابه تبيين�ي از هويت
انقالب اسلامي ،م�ورد خوانش�ي تحليلي
قرار گرفته اس�ت .اميد آنك�ه تاريخپژوهان
و عم�وم عالقهمندان را مفي�د و مقبول آيد.
حكومت پهلوي ،كشاورزي صنعت و مهم
تر از همه استقالل ايران را از بين برده است!
خبرنگ��ار ان .ب��ي .س��ي امريك��ا در آغ��از اي��ن
گفتوشنود ،ايران را كش��وري پيشرفته ميداند
كه قاعدت��اً با رهبري ش��اه و حماي��ت امريكا ،به
چنين جايگاهي نائل شده است! آيتاهلل طالقاني
بالفاصله با خدش��ه در مفروضات س��ؤالكننده،
گزارشي از ش��رايط داخلي ايران ارائه ميكند كه
همچنان تاريخي و روشنگر اس��ت .وي در ادامه،
ضمن انكار نياز ايران به امريكا ،تداوم رابطه اين دو
كشور را صرفاً در چارچوب احترام و تفاهم متقابل
مقدور ميداند:
«خبرنگار :ايران پيش�رفت قابل مالحظهاي
كرده و در دنيا صاحب يك پرستيژ و آبرويي
شده!

طالقاني نقش امريكا در پايان س�لطنت
ش�اه را فرو ميكاهد و خلع وي را از سنن
الهي و محص�ول اراده ملت ايران قلمداد
ميكند .اين در حالي است كه بسياري از
مخالفان انقالب و نظام اسالمي در ساليان
اخير ،ف�رو افتادن پهلوي از س�لطنت را
محص�ول اراده امري�كا و كش�ورهاي
اروپايي ،در كنفرانس گوادلوپ ميدانند!

آيتاهلل طالقاني :از چه جهت پيشرفت كرده؟
خبرنگار :نظر شما درباره پيشرفت چيست و
شما پيشرفت را چگونه تعريف ميكنيد؟
آي�تاهلل طالقان�ي :پيش��رفت هر ملت��ي و هر
جامعهاي ،يك قسمت پيش��رفت اقتصادي است،
يك قسمت استقالل و حاكميت ملي است و يك
قسمت پيشرفت استعدادهاي انساني است .از نظر
ش��ما ايران از نظر اقتصادي چه پيش��رفتي كرده
است؟ جز اينكه از جهت مواد اوليه زندگي و حياتي
مثل غذا ،وسايل ،نان .همين ايراني كه در سالهاي
جنگ ميتوانست به پاي خود زندگي را اداره كند،
االن اگر اين دهانه خليج[ فارس] بسته شود ،تمام
اين مردم گرسنه ميمانند .همه مواد غذايي ما ،االن
از خارج وارد ميشود و تمام كشاورزي ما كه اساس
زندگي و حيات سنتي ايران بوده است و سرزمين
ايران از قديم ،سرزمين كشاورزي و منابع طبيعي
مثل درياها ،جنگلها ،رودها و صحراها بوده ،االن
وضع مردم طوري شده است كه از ميوه و غذا و مواد
خوراكي ما ،ش��ايد 70درصد از كشورهاي خارج
مخصوصاً امريكا وارد ميشود.
خبرنگار :آيا مقصودتان اين است كه اگر نفت
صادر نش�ود ،پولي نخواهيد داشت كه مواد
غذايي وارد كنيد؟
آيتاهلل طالقان�ي :مقصود م��ن در مرحله اول،
كش��اورزي منهاي نفت است .مس��ئله نفت ،يك
مسئله جداس��ت .اگر كش��اورزي ما تأمين شود و
مردم آزاد بودند از فشار حكومت (در اينجا خبرنگار
حرف آيتاهلل طالقاني را قطع و سؤال زير را مطرح
ميكند).
خبرنگار :ما ميدانيم ك�ه آيتاهلل خميني از
يك جامعه اسلامي صحب�ت ميكنند ،يك

جامعه اسلامي يا حكومت اسالمي چه نوع
حكومتي است؟
آيتاهلل طالقاني :جواب س��ؤال اول ش��ما هنوز
تمام نش��ده .منظورم اي��ن بود كه اگ��ر رضايت از
يك حكومتي ،از جهت وضع اقتصادي اس��ت كه
وضع كش��اورزي ما به كلي غلط اس��ت و اگر چند
روزي همين دهانه خليجفارس يعني دهانه هرمز
بس��ته ش��ود ،خيال ميكنم كه تمام اين مردم از
گرسنگي بميرند! يعني يك اكثريتي ،يك همچو
وضع نابساماني ما پيدا كردهايم .از جهت صنعتي
هم صنعتهاي ما مونتاژي است كه از غرب و براي
نمايش وارد ايران كردهاند و اين صنايع رو به انهدام
است .يعني اين صنايع ،تبعي و بياستقالل است.
از همه اينها گذشته ،مس��ئله استقالل ملي است.
ما ميدانيم ،شما ميدانيد شاه ميداند ،همه دنيا
ميداند كه اين ش��اه متكي به ملت نيست .قبل از
شما امريكاييها و دستگاههاي غرب ،انگليسيها
مركز اتكاي اين رژيم بودند .بعد از جنگ بينالملل
دوم ،انگليسيها عقبنشيني كردند و در كارهاي
استعماري ،امريكا اين(ش��اه) را روي پا نگهداشته
است .آيا هيچ ملتي ،ملت با شرافتي ،ميتواند قبول
كند يك رژيم متكي به خ��ارج ،گرچه اين قدرت
خارجي حسننيت هم داشته باشد ،به فرض اينكه
حسنيت هم داشته باشد ،ولي حكومت كند؟
خبرنگار :آيا ش�ما نميخواهيد كه امريكا از
ايران تأييد و پشتيباني كند؟
آيتاهلل طالقاني :آنچه مورد نظر اسالم است ،ما
اگر به حال خود باشيم ،هيچ دشمني نميتواند با
ما مقابله كند ،تا محتاج به تأييد باش��يم .با وضعي
كه امريكا مردم را از كمونيس��م ميترساند ،دولت
امريكا منظوره��اي ديگ��ري دارد .منظورش اين
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هاروارد ،بس��يار عصباني به نظر ميرسد .او به زمين و
زمان ميتازد و به همه بد ميگويد! از رهبران انقالبي
ايران گرفته تا دوستان و هممسلكان قديمي خويش .او
همه را مقصر ميشمارد ،زيرا نگذاشتهاند آرام بر صندلي
نخستوزيري تكيه زند و كشتي طوفانزده ايران را به
ساحل نجات برساند .بختيار بهقدري عصباني و رنجيده
خاطر است كه در بيشتر موارد پا را از جاده ادب بيرون
ميگذارد و از اشخاص مختلف ،با القاب بد و واژههاي
توهينآميز ياد ميكند! ناشر ضمن آنكه خود را مقيد
به حفظ امانت ميداند و تمام گفتههاي بختيار را عيناً
آورده ،اما در عين حال در موارد معدودي (حداكثر 20
كلمه) ،كلمات و واژههاي سخيف و به دور از ادب او را
حذف كرده است .موارد مورد نظر ،در متن با عالمت ()...
و در پاورقي با عالمت [ ] ...مشخص شدهاند».
اين مقدمه در ادامه خود ،به نحوه اخذ خاطرات در واحد
تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد اشاراتي به اين قرار دارد:
«در شهريور ماه سال ( 1360سپتامبر سال ،)1981
طرح تاريخ شفاهي ايران در مركز مطالعات خاورميانه
دانش��گاه هاروارد آغاز به كار كرد .ه��دف اصلي طرح
اين بود كه خاط��رات اف��رادي را ك��ه در رويدادهاي
سياسي و تصميمات مهم ايران نقش مهمي داشتهاند،
جم��عآوري و نگهداري كند .طي دو س��ال اول طرح،
نخست با سالمندترين و برجس��تهترين افراد مذكور
در فهرس��ت مقدماتي ،مصاحبه به عمل آمد .بررسي
سن روايتكنندگان حاكي است 21 ،درصد آنان 75
سال يا بيش��تر و  5درصد كمتر از  45س��ال داشتند.
جوانتري��ن روايتكنن��ده ،يكي از رهبران پيش��ين
سازمان چريكهاي فدايي خلق بود كه  30سال داشت
و س��المندترين راوي كه بيش از  80س��ال از عمرش
ميگذش��ت ،يكي از مالكين سرشناس بود كه زماني
نماينده مجلس و در دورهاي ه��م عضو هيئت دولت
بود .بررسي محل تولد روايتكنندگان نشان ميدهد
از كل راويان ايراني 48 ،درصدشان در تهران 8 ،درصد
در مش��هد 6 ،درصد در اصفهان و  3درصد در رشت به
دنيا آمدهاند»...
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آنچه شاپور بختيار
به طرح تاريخ شفاهي هاروارد سپرد

محمدرضا كائيني
اثري كه ه��م اينك
در معرفي آن سخن
م��يرود ،مدخل��ي
به منظ��ر تاريخي و
ش��خصيت اخالقي
ش��اپور بختي��ار،
واپسين نخستوزير
حكومتپهلوياست.
او در گفتوش��نود
خود با واح��د تاريخ
شفاهي دانشگاه هاروارد ،به تمامي از مكنونات ذهني
خود پرده بر ميدارد و چهره وقايع و رجال سياس��ي
را از دريچه ذه��ن خود ،باز مينماياند .چنانكه ناش��ر
ايراني اين مصاحبه ،در ديباچ��ه خويش بر آن چنين
آورده است «:شاپور بختيار نامي آشنا براي آناني است
كه ماهه��اي آخر عمر رژيم پهل��وي و پيروزي انقالب
اسالمي را درك كردهاند .آنها خوب به ياد دارند كه در
آن ماهها و روزها ،طوفان سركش انقالب با قدرت تمام
به پيش ميتاخت و همه موانع را ،از سر راه كنار ميزد
و ديگر به همه مسلم و قطعي شده بود كه شاه رفتني
و رژيم افتادني است .در آن شرايط كه همه يكصدا به
شاه و حكومتش نه ميگفتند ،شاپور بختيار به كمك
شاه شتافت و با اش��تياق ،پذيراي نخستوزيري شد!
پست و مقامي كه ديگر تقريباً هيچ خريداري نداشت.
بختيار با اين اقدام عجيب خويش نشان داد كه سخت
دلبسته قدرت است ،اگرچه اين قدرت فقط روي كاغذ
باشد يا رو در روي اكثريت قريب به اتفاق مردم و حتي
هممسلكان سياس��ي خود قرار بگيرد .او بدون ترديد
ميدانست ،مرد آن ميدان نيست و كاري از او برنميآيد،
اما با اين همه دم را غنيمت شمرد و نام خود را در شمار
نخستوزيران ايران ثبت كرد .بهزودي شعارهاي ضد
بختيار ،به ساير شعارهاي انقالبي مردم اضافه شد و او
را مضحكه عام و خاص ساخت! عمر كابينه بختيار ،از
 37روز تجاوز نكرد و در روز  22بهمن سال  1357ابتدا
مخفي شد و چندي بعد مخفيانه به فرانسه گريخت.
بختيار در خالل گفتوگو با پروژه تاريخ شفاهي دانشگاه
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نيس��ت كه يك ملتي روي پاي خود بايس��تد.
مسئله كمونيست در ايران ،هيچ خطري نيست
كه شما امريكاييها ،دائماً در بوق و كرنايتان به
دنيا ميرسانيد .يك كشوري است داراي سنن
ملي و س��خت عالقهمند به مذهب و تابعيت از
مراجع و رهبري مذهبي .كمونيس��تي كه در
ايران هس��ت ،يك عده ناراضيهايي هستند،
كه اگر رضايت آنها در يك نظام عادلي تأمين
شود ،آنها از حرفها و نظريات چپي خودشان
برميگردن��د و اگ��ر منظورت��ان تهاجمهاي
نظامي اس��ت كه ام��روز در دنيا اين مس��ئله،
هيچ مفهومي ن��دارد و حت��ي كوچكترين و
ضعيفترين كش��ورها را هيچ كس نميتواند
با تهاجم نظامي اشغال كند ،مگر اينكه جنگ
بينالمللي در بگيرد .منظور از تأييد امريكا از
ايران ،اگر منظور پشتيباني اين رژيم است كه
نه و اگر منظور اين است كه تفاهم متقابل باشد،
ما با همه ملته��اي آزاد تفاهم متقابل داريم،
اين منحصر به امريكا نيست».
مردم م�ا ،اطاعت از رهب�ران ديني را
واجب ميدانند
چيس��تي و چگونگي انتخاب رهبران ديني و
سياسي در اسالم ،از ديگر محورهاي سؤاالت
خبرنگار ان .بي .س��ي اس��ت .او درب��اره نحوه
گزينش امام خميني رهبر انقالب اس�لامي،
توسط مردم سؤال ميكند و آيتاهلل طالقاني
آن را نه از طريق انتخابات به مفهوم رايج آن و
نه شيوه گزينش رهبران مسيحي ،بلكه طبيعي
و خودجوش ميدان��د .اين ديدگ��اه طالقاني
همچنان در مباحث مربوط به رهبري در اسالم
در جامعه ما ،ميتواند بازتاب داشته باشد:
«خبرن�گار :بعض�ي از م�ردم ميگويند:
آيتاهلل خميني مدت 15س�ال در ايران
نبودهان�د ،پس چ�را بايد م�ردم ايران از
ايشان پيروي كنند؟
آيتاهلل طالقاني :ب��ودن و نبودن يك مرجع
ديني در داخل يا خارج كشور ،شرط نيست .از
نظر شيعه ،يك مرجع ديني در هر جا كه باشد،
تا مادامي كه زنده اس��ت ،نظر و فتوايش مثل
يك پيغمبر است و پيروي و عمل به آن ،بر همه
واجب است و همين مسئله اس��ت كه دنياي
غرب و امريك��ا ،هنوز متوجه نف��وذ مرجعيت
شيعه[ نش��ده و] آنطور كه بايد[ آن را] درك
نكرده و در تأييد اوضاعي كه پيش آمده  ،حالت
تحير دارند.
خبرنگار :ش�ما خدا نيس�تيد ،ش�ما يك
انس�انيد ،آيتاهلل خميني هم يك انسان
است ،ش�اه هم يك انس�ان است .ممكن
است سؤال كنم :چه كس�ي شما يا آقاي
خميني را به عنوان ليدر يا رهبر انتخاب
كرده است؟
آيتاهلل طالقاني :در اصول اسالم و قرآن كه
كتاب آس��ماني ماس��ت و ميليونها مسلمان
به قرآن معتقدند و آن وحي اس��ت و از طرف
خداست و دستورات و معيارهايي كه از طرف
بزرگان دين ما كه امامان ما باشند ،براي رهبري
ديني مشخص شده است و شرايط و معيارهايي
از جهت اعلمي��ت و نفوذ و درك مس��ائل و از
جهت پاكي و تقوي و عدالت براي رهبر ديني
معين شده اس��ت ،روي اين معيارها اين رهبر
مذهبي مش��خص ميش��ود .بنابراين نه تابع
آرای عمومي اس��ت كه رأي دهن��د و نه مثل
انتخابات دس��تگاههاي مس��يحيت است .اين
انتخابي است كه خودبهخود خودش را نشان
ميدهد ،ش��خص ميفهماند و مردم روي آن
تجربه ميكنند و وقت��ي فهميدند كه او خوب
ميفهمد و صالحيت دارد ،تنزه دارد و آلوده به
گناه نيست و داراي عدالت است ،آن وقت تمام
طبقات مردم و تمام قش��رها ،به حكم دين ما،
بايد از او تبعيت كنند .از اين جهت اين تبعيتي
كه ميدانيد مردم اي��ران از مراجع ما و مرجع
تقليد ما آيتاهلل خميني ميكنند ،تنها به دليل
مسئله فش��ار اقتصادي نيست ،تنها نارضايتي
نيست ،بيش از اين فشارها و نارضايتيهايي كه
از هیئت حاكمه دارند ،مردم واجب ميدانند از
چنين شخصيتي پيروي بكنند».
چيستي حكومت اسالمي و محتواي آن
بيتردي��د هويت مملك��ت و طبع��اً حكومت
اس�لامي ،بر بس��ياري از جهاني��ان ،از جمله
خبرنگ��ار ان .بي .س��ي مجهول بوده اس��ت.
آيتاهلل طالقاني در اين بخ��ش از گفتوگو و
البته به زبان ساده ،سعي كرده است كه آن را به
مخاطب تفهيم كند:
«خبرن�گار :ش�ما راجع به ي�ك مملكت
اسلامي صحبت ميكنيد .ممكن اس�ت
بفرماييد اين مملكت اسالمي چيست؟
آيتاهلل طالقاني :ممالك اسالمي كشورهايي
هستند كه اكثريت آنها ،يك زندگي اجتماعي
اسالمي و نظامي و حكومتي مبتني بر معيارهاي
اسالمي را ميپذيرند و اين كشورهاي اسالمي
كه فع ً
ال موجودند ،البته متفاوتند در معيارها.
بعضي10درصد تا20درصد يا كمتر و بيشتر،
به معيارهاي اس�لامي عمل ميكنند .همين
قدر كه قبول ميكنن��د معتقد به يگانگي خدا
هس��تند و نبوت پيامب��ر را ميپذيرند و قرآن
را كتاب وح��ي ميدانن��د و رو به ي��ك مركز
واحد يعني كعبه نم��از ميخوانند ،اين مردم
مسلمانند و حكومتهاي آنها ،بايد قطعاً ناشي
از افك��ار عمومي و نظري��ات عمومي آن مردم
باشد .اين معيار مجملي از جامعه اسالمي .االن
در ايران اكثريت مردم مس��لمانند .ميگوييم
كشور اسالمي و چون اكثريت مردم مسلمانند،
حكومت هم باي��د راه و روش آن بر معيارهاي

اسالمي باشد و آنچه االن ما ميخواهيم همين
و اختالف ما با حكومت هم همين است».
ش�اه با حمایت ي�ا بيحماي�ت امريكا
خواهد رفت!
اهمي��ت بخش پايان��ي گفتوش��نود آيتاهلل
طالقاني با ان .بي .سي در آن است كه وي نقش
امريكا در پايان سلطنت شاه را فرو ميكاهد و
خلع وي را از سنن الهي و محصول اراده ملت
ايران قلمداد ميكند .اين در حالي اس��ت كه
بسياري از مخالفان انقالب و نظام اسالمي در
ساليان اخير ،فرو افتادن پهلوي از سلطنت را
محصول اراده امريكا و كش��ورهاي اروپايي در
كنفران��س گوادلوپ ميدانند! ذك��ر اين نكته
تاريخي نيز ضرور مينماي��د كه امريكا پس از
نااميدي از بقاي شاه در دي ماه  ،1357ظاهرا ً
از ادامه حمايت خويش از وي چش��م پوشيد،
اما در عين ح��ال ژنرال رابرت هاي��زر را براي
بررسي امكان كودتا به نفع پهلوي دوم ،به ايران
فرستاد! طالقاني در باب نقش امريكا در ادامه يا
قطع سلطنت شاه ،بر اين باور است:
«خبرنگار :آيا شما ميخواهيد كه شاه از
اين مملكت خارج و مملكت را ترك كند؟
آيتاهلل طالقاني :نظر من ترك يا ترك نكردن
شاه نيست( .در مورد س��لطنت) زمان خاصي
بود .مردم هم اي��ن رژيم را نميش��ناختند و
ميخواستند سلطنت محدود باشد و حاكميت
نداشته باشد و اساساً سلطنت در نظام اسالمي،
آن هم سلطنت وراثتي نفي شده است ،چه رسد
به آنكه سلطنت ظالمانه و غاصبانه هم باشد .به
فرض هم كه سلطنت غاصبانه و ظالمانه نباشد،
از نظر اس�لام منتفي است .چه رس��د به اين
س��لطنتهايي كه از روي ظلم و فشار و بدون
هيچ معياري جز زور سرنيزه و تبليغات دروغ و
به اتكاي خارج ،ميخواهند بر مردم حكومت
كنند .از اين جهت ما اين را نخواهيم پذيرفت
و به فرض اينكه اين نس��ل امروز هم نتواند آن
را نفي كند ،در آينده دير يا زود منتفي خواهد
شد و از اين جهت مسئله ،مسئله بودن يا نبودن
شاه و شخص شاه نيست ،بلكه مسئله حاكميت
شاه است در اينجا.
خبرن�گار :تص�ور ميكنم ش�ما يك مرد
سياسي هستيد تا يك مرد روحاني؟
آي�تاهلل طالقاني :خير اينطور نيس��ت .من
يك مرد روحاني هس��تم كه اوضاع و ش��رايط
ايران مرا مجبور كرده اس��ت كه وارد سياست
ش��وم .آن روزي كه مردم زندگيش��ان رونقي
پيدا كرد و آگاه شدند ،من هم به كار روحانيم
برميگردم و شما موظفيد از طرف من به عنوان
يك شخصيت روحاني ،به همه مردم دنيا و به
همه كره زمين ،ب��ه منزله يك خان��ه خدا ،به
همه مردم امريكا و س��ران امريكا ،اين پيام ما
را برسانيد :اگر امريكا از پش��تيباني فاسدها و
قلدرها در ايران و در همه دنيا دس��ت بردارد،
نه كمونيسم در دنيا پيشرفت دارد و نه منافع
مش��روع امريكا ،منافع مش��روعش و مقاصد
مشروعش منتفي خواهد شد.
خبرنگار :چ�ه اتفاقي بع�دا ً در ايران رخ
خواهد داد؟
آيتاهلل طالقاني :من به شما گفتم كه روحاني
هستم اما پيغمبر نيستم!
خبرنگار :آيا ش�اه خواهد ماند يا خواهد
رفت؟
آيتاهلل طالقاني :اين را از سياس��تمدارها و
خودتان بپرسيد.
خبرنگار :آيا اين موضوع به امريكا مربوط
ميشود و به ميل امريكاست كه شاه برود
يا بماند؟
آيتاهلل طالقاني :تا حدي بله .اما به هر حال
خواهد رفت ،ولي مدت آن وابسته به آن است
كه امريكا تصميمش را بگيرد.
خبرن�گار :اگ�ر امري�كا تأييد كند ش�اه
ميماند و اگر دس�ت از پشتيباني و تأييد
شاه بردارد ،به نظر شما او رفتني است؟
آي�تاهلل طالقاني :چه امريك��ا تاييد بكند يا
نكند ،ش��اه يا به اجل خدا ميميرد يا خودش
كنار ميرود و برطرف ميشود ،ولي آنچه باقي
ميماند ،اين ملت اس��ت كه ش��ما از نزديك
ميبينيد و ناظر هيجانهاي آنها هستند .مردم
باقي ميمانن��د و خجلت و شرمس��اري براي
پشتيبانهاي [ شاه] باقي ميماند.
خبرنگار :اگر ش�ما رئيسجمهور امريكا
بوديد ،با توجه به اي�ن منابع عظيم نفتي
ايران كه مورد استفاده امريكا و اروپاست
و با توجه به ميزان عظيم اسلحه موجود در
ايران و نيز با توجه به نقش بسيار حساس
ايران در اين حوزه جغرافيايي ،آيا شما از
شاه پشتيباني نميكرديد؟
آيتاهلل طالقاني :با توجه به همين نكات ،از او
پشتيباني نميكردم.
خبرنگار :ما به نفت شما نياز زيادي داريم
و اين اسلحهها ،اگر به دست يك مملكت
دشمن بيفتد ،چه خواهد شد؟
آيتاهلل طالقاني :م��ا ميخواهيم نفتمان را
عادالنه بفروش��يم و به دنبال مشتري هستيم
و ميخواهي��م پولهايش را مص��رف زندگي
خودمان بكنيم و بايد اين ملت فقير و بيچاره
كه نه بهداش��ت دارد ،نه اقتصاد درس��ت و نه
وس��ايل زندگي ،از اين پول اداره ش��ود .اين
اسلحهها نه اينكه به درد دفاع نميخورد ،بلكه
مضر هم هس��تند .منظوري كه فروشندگان
اس��لحه دارن��د ،غيرمنظوره��اي اقتصادي و
برگرداندن پول نفت ،به ضرر خودش��ان تمام
خواهد شد».

