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بزندروحانيتبهضربهخواهدمیپدرمخمينیمصطفی

 

 وجود  با ، اسالمی انقالب سالگرد دومين و چهل در تهرانی علی استاد ، کوتاه  تلفنی یگفتگو يک در 
 ايشان که کنم می يادآوری. دادند پاسخ بودم نموده ايشان از که پرسشی به جسمانی ضعف و بيماری سن، کهولت

 . هستند سالگی 95 درسن اکنون هم

 : تهرانی استاد از من پرسش

 نظرم به  که - پرسش يک  تنها  ، جنابعالی حال به توجه با و گفتگو اين قبول از سپاس  با استاد ✓
به  ، مردم بر جور و  ظلم همه اين با کنونی نظام که  شد چه شما نظر به استاد. دارم شما از  – است اساسی

 ؟ قدرت رسيد

 : نمودند بيان قاطعانه بسيار تهرانی استاد

 يک نه اسالمی جمهوری:  گفت خمينی که ريخت زمين بر اين خاطر به همه ، خونها اين همه ✓
. نيست درست  مطلب اين نفهميدند آنزمان ايرانی سياستمداران حتی و مردم .بيشتر حرف يک  نه و کمتر  حرف

 اسالم  صدر در آنچه عنوان هيچ به .است اسالم صدر زمان شرايط با مغاير فعلی شرايط که ساده دليل يک به
 انتخاب  به بايست می«  ايران جمهوری» . نمود احيايش به تصور  امروز توان نمی  را است بوده  ممکن

 ! اسالمی جمهوری نه و شد می گذاشته

 موقع  به اعتراض و مکردي سکوت ههم مردم و ما. چيست قضيه که فهيمد شريعتمداری آقای تنها آنزمان
 شده دستگير خمينی که زمانی همان . رفتم می زياد خدمتش و داشتم ارادت یدارشريعتم آقای به من. ننموديم

 در فعاليتهايم  اين به خاطراتم در. رسيدممي شريعتمداری آقای خدمت من( عراق به تبعيدش از قبل)نيز   بود
 ،  رضغ .کنيد مراجعه خاطراتم به. ندارم را جزئيات بيان برای الزم توان ناآل. ام کرده مفصل اشاره آنزمان

 .شد خاطر اين به ها نابسامانی اين تمام ، ها خونريزی اين تمام
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 را  آن  .بود کرده خطاب لجباز را ینخمي ايشان آن در که داشتم شريعتمداری آقای از تذکرنامه يک من
 و  روحی قدرت مفصلش تعريف .است مفصلی قضيه  . دزديدند جيبم از اساسی قانون ناخبرگ شورای در

 . دزديدند من  جيب  از خبرگان مجلس تو که تعجبه. بله .ندارم ديگر امروز من که خواهد می جسمی

 و  کمتر  حرف يک  نه اسالمی جمهوری» به. گرفتيم می را کاریخالف اين یجلو اول همان بايست می
 و است الزم بيشتر حرف يک که گفتيم می او به بايد .گفتيم می نه بايست می خمينی «بيشتر حرف يک نه
 قایآ پيش  رفتند. کشتند را شريعتمداری آقای!   حيف  ، حيف ، حيف. است آنزمان غير زمان اين:  اينکه آن

 هر در. نيست من کردن  انحالل به نيازی:  گفت. کن منحل را حزبت تو.  که  گفتند او به و شريعتمداری
 ! بريد می بين از و کنيد می سرکوب شما را خودتان غير صورت

 اين شريعتمداری. بزند روحانيت  به ضربه خواهد می پدرم که گفتيم( خمينی ارشد فرزند) صطفیم آقا
 .بود فهميده را

 که  دهد می انجام را جنهمست  کارهای اينجور و است مخالف روحانيت اين با پدرم:  گفتيم مصطفی آقا
 ه زرو و نماز از است عبارت اسالم:  گفت می تنها او آنموقع. هست خمينی صحبتهای. شود برچيده روحانيـت

 و  نفهميدند .کند خالصه را اسالم اينچنين که کرد می  ايجاب برايش روزآن شرايط که بود اين بخاطر اين...  و
 و متوهم مهمتر همه از که کنم می فکر من .است هندی که نندک ي م متهمش ها بعضی ! را خمينی نفهميديم

 زمان  شرايط ، ايشان امثال و شريعتمداری آقای که نبود متوجه. است اينجوری که کرد می خيال. بود نادان
 .کردند می نگاه را زمان شرايط ، بهايی شيخ مثل سابق  علمای. کنند می نگاه را

 اعتقاد هم پيغمبرش و خدا به حتی که کنم می فکر من که هستند رذل مشتی حکومت در وارثينش االن
  .ندارند چندانی

 من  . مشد مخالف زود خيلی ولی .بودم اينها با موافق آنوقت. نکردم اعتراض و بودم آنزمان هم من البته
 دکتر مرحوم مثل ها  خيلی ! ديگر یها خيلی مثل ، را خمينی کردم تاييد بلکه ، نکردم اعتراض اول همان
 .نکردند بيان حکومت  اين آغاز در را خودشان مخالفت ولی بودند مخالف ملکی
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