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تذکر دادم حاال که من جوابی برای استدالل آیتاهلل [خامنهای] ندارم ،اقال رهبری شورایی باشد
پاس�دارها از خواب بلندم نکردند .نزدیک بود
نماز صبحم قضا ش�ود .خدا را برای پرس�تش
خدای خوبی تشخیص دادهام .ارحمالراحمین
است و بخشندگیهایی دارد .بهشتی [دکتر]
آمد .از مصباح [یزدی] گله کرد که چرا دربارهی
ش�ریعتی [علی] قضاوت تن�د دارد .بیم آن را
داشت که این اتمامحجتها کار دست انقالب
بدهد .تذک�ر دادم که ت�ا من هس�تم ،انقالب
لطمهای نمیخ�ورد که خندید .به ش�ش زبان
زندهی دنیا مسلط اس�ت و بین من و خامنهای
[آی�تاهلل] بیشت�ر ب�ه آی�تاهلل [خامنهای]
مای�ل اس�ت .خاط�رهی آس�یاب ب�ه نوبت را
نگفت و رف�ت .تذک�ر دادم دفعهی بع�د ابعاد
مظلومیتم را بیشتر بکاود .مطهری [اس�تاد]
آمد .از علی [ش�ریعتی] کفری ب�ود که چرا در
ارش�اد [حس�ینیه] دور را از دس�تش گرفته.
پرسیدم دربارهی این کچل [شریعتی] بیشتر
نظر بهش�تی [دکت�ر] و آی�تاهلل [خامنهای]
را میپس�ندد ی�ا نظر ی�زدی [مصب�اح] را که
محلم نگذاشت و رفت .شریعت [مداری] آمد.
ش�اکی بود از دست قدیانی [حس�ین] و گفت
که مصباح اتفاق�ا در انقالب خیل�ی هم نقش
داش�ته .اش�اره داش�ت به آیهی کنار لوگوی
مجلهی پاس�دار اسلام .به مداری [شریعت]
تذکر دادم که طرفداره�ای مصباح هم انصافا
با حس�ین [قدیانی] خوب تا نکردهاند .گفت:
«من هم عمدا در کیهان برایش س�ابقهی بیمه

رد نکردم تا قش�نگ متوجه نق�ش مصباح در
انقالب بش�ود!» تذکر دادم که این برخوردها
بیشتر دافعه دارد .عفت از بروکس�ل زنگ زد
که سعی کن حس�ین [قدیانی] را جذب کنی.
تذکر دادم که ای�ن پدرصلواتی بیشتر به امام
[خمین�ی] و خامن�های [آیتاهلل] و بهش�تی
[دکتر] تمایل دارد .ناراحت شد و خداحافظی
نکرده ،قطع کرد .فاطی از لتیان [سد] زنگ زد
که به سد [لتیان] بیا .پاسدارها اشکال کردند
که روز تاسوعا چه وقت آبتنی است؟ خواستم
عهدم با شهدا را به یاد بیاورم که فاطی تماس
گرفت و گوش�ی را داد به فائزه .مدعی بود آب
لتیان از فرات منشعب میشود و جت [اسکی]
در ای�ن آب در روز نهم محرم کراه�ت ندارد.
عصر به لتیان [س�د] رفتی�م .عضالتم هنگام
اسکی [جت] کشیده شدند که پاسدارها ماساژ
دادند .شب با آقایان به جماران رفتیم .در خالل
یادداشت روحانی [حسن] من [اکبر] هم به خط
مبارکم چند جمله به محاسن مذاکره با آمریکا
اضافه کردم .امام [خمینی] و دکتر [بهش�تی]
با اس�تدالل خامنهای [آیتاهلل] موافق بودند
که ما س�ودی از رابطه با آمری�کا نمیبریم که
نپسندیدم .کمی بغض کردم و به خمینی [امام]
تذکر دادم« :حاال که من جوابی برای استدالل
آیتاهلل [خامنهای] ندارم ،اقال رهبری شورایی
باشد!» پذیرفتم فقط حسن [روحانی] بپذیرد.
مقداری گریه کردم.

