گ فتگو با استاد علی تهرانی – شهریور ماه
1398
اگر با خمينی مبارزه نمی کردم  ،بد می شد !

در منزل ( )1استاد علی تهرانی هستيم .ايشان  ،افسرده و خسته از گذر و رنج زمان  ،ولی بسيار گرم و خودمانی  ،ما
را در اتاق خ صو صی و در کنار کتابخانه شان پذيرا شدند .مايليم بسياری پرسش از ايشان داشته باشيم .ولی با توجه به
کهولت سنننه که لوصنننله کافی برای گهتیوی های بلند و باگ نری گذارد  ،دول م دود و مختصنننر بودن پرسنننشنننهايران را
ميدهيم و گهتیو با ايشان را  ،پس از سالم و الوالپرسی م رول  ،می آغازيم (.)2
-

استاد مايليم  ،هرانطور که در خاطراتتان  ،که بر روی سايت شرا ( )3در شـنننننبکه اينترنت تحت عنوان

« خاطرات مه » منتشنننر شنننده اسنننت  ،بيان داشنننته ايد  ،مختصنننری از خودتان  ،تاريت و مح تولدتان را برای
آغاز گهتیو بشنويم.
استاد علی تهرانی :
مهصنننالا در خاطراتم دوران کودکی و نوجوانی ام را شنننرا داده ام .م رالا بیويم که مه  12ربيع اگول  1345درری
مـننننننصادف با  4ارديبهشت  1305شـننننننـننننننرسی در محله سرچشره تهران بدنيا آمدم 5 .ساله بودم که مرا به مکتب دران
گذاشنننتند  ،سنننپس در سنننه ههت سنننالیی به مدرسنننه يیانیی که مدير

لنننيا الديه دری ن ف آبادی بود  ،رفتم .پدرم در

زمان کشننف ل اا از تهران به النیه رفت .اجداد ما از آن ا بودند .پدرم به کار کشنناورزی و درخت داری مشنن.ول شنند.
مه ابتدا درتهران خانه عره ام بودم و تابسننننتانها به النیه می رفتم ولی نهايتا به النیه رفتم و به پدرم در کار کشنننناورزی
کرک می کردم .خويشنناوندی به نام لاج شننيت علی برهان داشننتيم .به پدرم گهت که پسننرت خو

اهه اسننت و ليف اسننت

که دروس دينی نخواند .پدرم دبول کرد و مه نيز از  18سالیی به دم برای تحصي علوم دينی رفتم.

-

شيريه تريه خاطره زندگی شرا  ،که هنوز در اهه شرا لالر است را می توانيد برای ما بیوييد ؟

استاد علی تهرانی :
خاطره شيرينی در اهنم نرانده است .از زمانی که  ،در هران کودکی  ،پدرم تهران را ترک کرد و به النیه رفت  ،از
آن ا به ب د هره ا
-

مشک بود و تلخی !
تلت تريه خاطره شرا چه بوده است ؟

استاد علی تهرانی :
خاطره تلت زياد دارم .تلت تريه خاطره ام  ،فوت برادرانم اسننننت .در عر

يک ههته سننننه برادرم را از دسننننت دادم.

برادرم لسنننه  ،از مه دو سنننال کوچکتر بود .جوانی فالننن  ،متديه و آگاه بود .فوت او تلختريه خاطره ای اسنننت که در
اهنم هنوز زنده است.
-

ا ستاد با توجه به هره آنچه بر شرا گذ شته ا ست  ،چه شيريه و چه تلت  ،آيا از ورود به لوزه سيا ست

پشيران هستيد ؟
استاد علی تهرانی :
بطور کلی پشيران نيستم .ف ال تنها از ايه نارالتم و مت م که با وجود آنهره م ضالت  ،هنوز زنده مانده ام.
در زمان شاه  ،بر ايه باور بودم که شاه می خواست اسالم را از بيه ببرد  ،تاريت اسالم را عو

کند و جام ه را به

فساد اخالدی کشانده بود .برای اسالم الساس خطر نرودم.
ب د از آن هم  ،خرينی که ابتدا ما به او م تقد بـننننوديم  ،آنچنان از آا در آمـننننـنننند که گزم ديدم در مقابلش بايـننننستم .از
مبارزه ام با خرينی خيلی رالنننی هسنننتم .مخصنننوصنننا که دبال تروي ش را نروده بودم .اگر با خرينی مبارزه نری کردم ،
خيلی بد مـيشد.
-

هرانطور که می دانيد  ،خرينی فريبی بزرگ بود که تنها شننننرا را به تله نينداخت .توصننننيه شننننرا برای

نيهتادن دوباره ديیران در هرچون تله ای چيست ؟
استاد علی تهرانی :
بايد ب سيار ددت کرد .بايد م شورت نرود .يکطرفه به دا لی نرفت .متا سهانه ن سبت به خرينی جوری نبود که
بشنود درسنت دضناوت کرد .هره دنيا را  ،و لتی آمريکا و غرا را نيز فريب داد .ديديم که موجب پيروزيش و
آمدنش به ايران شدند.
يکی از چيزی هايی که پشيرانم و در مورد

اشتباه کردم .البته هره ا شتباه کردند  ،لتی مهندس بازرگان !

اخيرا ا به دکتر ملکی هم گهتم .ايه بود که خرينی در اوليه انتخابات  ،که  98درصننند و خورده ای از مردم به آن
رأی دادند  ،گهت که بياييد به جرهوری اسالمی نه يک کلره کرتر و نه يک کلره بيشتر رأی بدهيد .ما می بايست

هران ا متوجه می شديم که ايه انتخابی درست نبود .جرهوری اسالمی هم اگر می خواست (خرينی) ،می بايست
می گهت «جرهوری اسالمی ايران» .مث جرهوری اسالمی پاکستان .جرهوری اسالمی نه يک کلره کرتر و نه
يک کلره بيشتر ي نی لکومت عالری ! زمان پي.ربر نيست که با شرشير کشور گشايی کنيم ! به هريه خاطر نيز
ش ن ار صنندور انقالا را سننر دادند و ديديم که چیونه به هره در عالم ه ره کردند و می کنند .بايد

بود که ب د

هرانرودع فکر می کرديم  ،که متاسهانه فکر گزم را در زمان گزم ننـروديم.
هران مودع ما و مردم اگر صننحبتهای آدای ش نري ترداری را گو
شننري ترداری را در خانه ا

می کرديم  ،کار به اين ا نری کشننيد .آدای

محصننور کردند  ،نیذاشننتند م ال ه شننود و بالخره نيز کشننتند  .در ايه مورد مه

در خاطراتم توليح گزم را داده ام.

-

شننننرا دوسننننتداران

بسننننياری داريد که هنوز در
گوشننه و کنار ياد شننرا را به
خننناطنننر دارنننند و ازخنننود
گذ شتیی و صدادت شرا را
تحسيه می کنند .پيام شرا به
آنننان و بطور کلی بننه مردم
رن ديده ايران چيست ؟

-

استاد علی تهرانی :
نصنننيحت مه ايه اسنننت که اوگ م تقد به خدا و روز جزا باشنننيد و به مهرات و محکرات ديه عر کنيد .از خرافات و
پرداخته به جزئيات پرهيز کنيد .اسننتحکام در خلقت  ،نشننان از وجود پروردگاردارد .هريه که انسننان الترال وجود خدا و
درسنننت بودن ديه اسنننالم را بدهد  ،کافی اسنننت .دوما به اخالديات که جنبه انسنننانی دارند و ربطی به ديه هم ندارند  ،بايد
توجه نرود .اخالدي ات خوا و اعرال نيک را عق آدميزاد فرمان می دهد .به دول افالطون عر کردن به اخالق خوا و
کارهای خوا نبايد به خاطر و يا در انتظار جزايی ان ام بشننننننوند .اخالق خوا و عر خوا را بايد برای خوبی خود
اخالق و خود عر ان ام داد.
-

نام « علی تهرانی » درمنظراجتراعی و تاريت م اصرايران مترادف با شهامت  ،صدادت  ،انسانيت ،

نوع دوسننننتی  ،تقوا و بسننننياری صننننهات نيک ديیر می باشنننند .مطرئنا تاريت از شننننرا به نيکی ياد خواهد کرد و
هرچنيه اجر آخرت شننرا بی پايان خواهد بود .در ادامه و يا در تکري خاطراتتان  ،که بر روی سننايت شننرا در
شنننبکه اينترنت تحت عنوان « خاطرات مه – از تولد تا سنننال  »1381منتشنننر شنننده اسنننت  ،آيا نکته و يا نکات
مضاعهی را مايليد  ،در ايه فرصت  ،بيان کنيد ؟

استاد علی تهرانی :
لطف داريد .اينها لسنننه شه شنننراسنننت .مه در خودم آنچه
بيان کرديد را نری بينم .اگن در آسننننتانه  94سننننالیی هسننننتم.
توان بيان و انرژی بس ـ ـ ـيار کری دارم .مطالب بسياری ديیر
را می بايسننننننت بیويم ولی خوا هريه اندک را از ايه لقير
بپذيريد .تاليهات بي شراری ( )4دا شتم که مکررا ا در زمان سابق
ن شر و پخش شده بودند .اميدوارم روزی دوباره ب شود آنها را
در اختيار هریان درار داد.

اجازه بدهيد در اين ا نوشننته دکتر لريد عنايت را که ايشننان در مورد کتاا طرا کلی نظام اسننالمی که از تاليهات مه
اسنت  ،گهته بخوانم .در مورد دضنايای مشنروطه و مرلوم آخوند و نائينی نوشنته اسنت .ايشنان مينويسند  :مه نويسننده ايه
کتاا را از پوينده گان ايه راه می شنا سم .آ شنايی مه با آدای علی تهرانی از راه نو شته های فل سهی و دينی اي شان ا ست.
از آنها بهره برده ام و يقيه دارم که هره آنها سهری ارزنده در بيداری فکر دينی ايرانيان خواهند داشت.

با سنننپاس از فرصنننتی که به ما داديد  ،دوباره مراتب الترام خود را ابالغ می نراييم .برای شنننرا و خانواده گراميتان ،
از جانب خود و هره دوستداران شرا  ،سالمت و س ادت بيکران آرزو می کنيم.
با الترام – شهريور 1398
جر ی از دوستداران و ياران دديری استاد
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– تهران
 مصالبه گهتاری با استاد علی تهرانی را ابتدا بر روی کاغذ آورديم و سپس به اندازه نياز  ،بدون آنکه به کليتو روا گهتار ايشان صدمه ای وارد آيد  ،ويراستاری نروديم.
– آدرس سايت استاد علی تهرانی http://www.ali-tehrani.com :
ليست تاليهات استاد را در سايت ايشان می توانيد ببينيد.

