
اواخر كه مريض احوال تر ش��دند، در حد در جمع 
نشستن و صحبت كردن با بچه ها و جوان ترها اين 
ارتباط را حفظ مي كردند. هيچ وقت پيش نيامد كه 
ايشان بگويند كار دارم و بروم  به كارهاي سياسي و 
علمي خود برسم، سر و كله زدن با بچه ها و جوان ها 

در شأن من نيست. 
به عنوان يكي از شخصيت هاي تأثيرگذار 
در پيروزي انقالب نحوه ارتباطشان با مردم 

چگونه بود؟
همانطور كه اش��اره كردم ايشان براي همه افراد، در 
هر مقامي كه بودند ارزش قائل مي شدند. طرز سالم 
كردن پدرم به مردم و ش��يوه احوالپرسي و تحويل 
گرفتن ديگران نكته اي اس��ت كه همه به آن اذعان 
دارند. بس��يار صميمي و گرم و خوش مشرب بودند 
و به خاطر مردمي بودنش��ان افراد مختلف از اقشار 
گوناگ��ون اجتماع��ي را در طيف كاري خ��ود قرار 
مي دادن��د. همچنين در كار مديريتي ب��ه اين اكتفا 
نمي كردند ك��ه بروند و با مديري��ت بخش صحبت 
كنند، بلكه از كارگر دانشگاه در حد باغبان با ايشان 
ارتباط داش��ت تا مديران، استادان و كاركنان ديگر. 
به اين ترتيب ه��م يك مديريت كارآمد داش��تند و 
همه قلوب و دل ها را تس��خير مي كردند. من خودم 
بارها ديده بودم كه حاج آقا مثالً  از زندگي كسي كه 
برگ هاي خشك زمين هاي دانشگاه را جمع مي كرد، 
كاماًل خبر داشتند و مي گفتند كه مثاًل او 9 سر عائله 
دارد و پيش من درددل كرده اس��ت. حاج آقا كاماًل 
وقوف داش��تند كه مثاًل باغبان دانش��گاه چه زماني 
بچه دار ش��ده، كي پس��رش را داماد كرده يا مشكل 
اجاره خانه دارد. اجازه مي دادند كه افراد دردهايشان 
را به ايشان بگويند. از احوالشان مي پرسيدند و با خبر 
بودند. حتي در سفرها يا ديگر جاهايي كه مي رفتيم 
محافظان حاج آقا به قدري به ايشان نزديك بودند و 
همه حرف هايشان را به پدرم مي زدند كه من گاهي 
مي گفتم كمي هم به ما فرصت بدهيد كه با پدرمان 

حرف بزنيم. 
حساس�يت هاي سياس�ي پدرت�ان بر چه 

مواردي استوار بود؟
 در مواردي كه خدشه اي به مقام رهبري وارد مي شد، 
حاج آقا خيلي ناراحت مي ش��دند و به ايش��ان فشار 
مي آمد.  گاه��ي اوقات هم در جلس��اتي كه بزرگان 
انقالب حضور داشتند، در زمينه فهم مباني اسالمي 

در سياست، خيلي مصر بودند. البته در جلساتي كه 
با مس��ئوالن انقالب داش��تند اگر هم بحثي مي شد 
براي ما تعريف نمي كردند ولي اگر در جايي مخالفت 
با مباني وجود داش��ت و فهم اجته��ادي حاج آقا در 
آن مس��ئله اقتضاي خاص��ي مي ك��رد، از دعواهاي 
طلبگي كوتاه نمي آمدند و گاهي اوقات كه از جلسات 
برمي گش��تند، كاماًل از خس��تگي و ناراحتي ايشان 
معلوم بود كه كار در آن جلس��ه خيلي باال كش��يده 
است. اما به قول خودشان اينها دعواي طلبگي بود و 

نه عصبانيت و دلخوري. 
مثاًل همي��ن بحث نظ��ارت خبرگان ي��ا بحث هاي 
پيچيده درباره مباني اسالمي، از بحث ها به صورت 
دعواي علمي و مباحثات اجته��ادي ياد مي كردند. 
خيلي وقت ها مي گفتند كه من اين نكته را خدمت 
خود حضرت امام هم بردم و ايش��ان درباره آن تأمل 
كردند. شايد اين مصداق سياس��ي هم نباشد، ولي 
انتقاد به يكي از كتاب هاي شهيد مطهري كه چاپ 

شده بود، معروف است. 
انتقادش�ان به كدام كتاب شهيد مطهري 

بود؟
حضرت ام��ام فرموده بودن��د كه هم��ه كتاب هاي 
آقاي مطهري بدون اس��تثنا خوب است، اما حاج آقا 
به يكسري از يادداش��ت هاي اقتصاد اسالمي ايشان 
كه قرار بود چاپ ش��ود نقد داش��تند. چ��ون اغلب 
اين مطالب فيش هاي اس��تاد از مناب��ع مختلف بود 
نه نظرات خود اس��تاد و مركز نشر استاد قرار بود آن 
يادداشت ها را به عنوان نظرات خود ايشان چاپ كند. 
براي همين بيان كردند كه اين كتاب هم يك نظر و 
ايده و قابل بررسي و نقد است و توصيه كردند روي 
اينگونه مسائل بازبيني و دقت صورت گيرد. در اين 
زمينه حرف هاي زيادي هم پيش آم��د، اما حاج آقا 
خدمت امام رس��يدند و مقرر ش��د كتاب با توجه به 

نظرات حاج آقا اصالح و تأليف گردد. 
 ايشان در اداره دانش��گاه هم سعي مي كردند اصول 
اسالمي را چه از نظر علمي و چه از نظر اخالقي اجرا 
كنند. در اينگونه موارد وقتي افراد نمي خواس��تند 
همكاري كنند، حاج آق��ا ناراحت مي ش��دند. البته 
گاهي اوقات كه افراد متوجه نمي شدند، ولي گاهي 
ديگران عمداً نمي خواستند بفهمند يا مي خواستند 
تجربه هاي غربي را وارد موضوع كنند، باعث ناراحتي 

ايشان مي شد. 

گفته مي ش�ود آيت اهلل مه�دوي به ندرت 
عصباني مي ش�دند. مي توانيد به موردي 

اشاره بفرماييد.
 حاج آقا از اينك��ه افرادي كه ب��راي انقالب زحمت 
كشيده بودند را به دليل بعضي رفتارها يا عقايدشان 
كاًل زير س��ؤال ببرند، خيلي ناراحت مي  شدند. البته 
شايد خودشان به عملكرد آن افراد نقدهايي داشتند، 
ولي نقد داش��تن با تهمت زدن به شخصيت يا همه 
خدمات كسي را زير س��ؤال بردن افراد خيلي فرق 
مي كند. حتي به خ��ود ما هم اج��ازه نمي  دادند كه 
يك خطا را به كل خدمات افراد تعميم دهيم. بسيار 
حس��اس بودند كه بهانه به دست دشمن داده نشود 
كه يك عضو اصلي و مؤثر انقالب زير سؤال برود. به 
عنوان مثال حدود 20 روز قبل از فوتشان سفري به 
قم داشتند و در آنجا در حرم يكي از جوان هاي پرشور 
و داغ با لحن بدي به مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني 
ايراد مي گيرد و از عبارات سخيف استفاده مي كند. 
حاج آقا به قدري ناراحت ش��دند كه وقتي به تهران 
برگش��تند، به خاطر ناراحتي قلبي در بيمارس��تان 
بستري ش��دند. ايش��ان مي گفتند آن جوان مرا به 
ش��دت عصباني كرد و من تحمل اين طرز صحبت 
كردن را درباره  يكي از بزرگان انقالب ندارم. به قدري 
به حاج آقا فشار آمد و حالشان بد شد كه دكتر قدغن 
كرد از تهران خارج شوند يا زياد كار كنند. حتي دكتر 
به ما هم گفتند كه شما هميشه در دسترس و كنار 

حاج آقا باشيد. 
آقاي مهدوي اين نوع واكنش را نسبت به 

ديگران هم داشتند؟
 ايشان نه در مورد شخص آقاي هاشمي در مورد هر 
كس��ي كه قرار بود باب غيبت در موردش باز شود يا 
به خاطر يك ايراد، ش��خصيت فرد زير سؤال برود، 
ناراحت مي شدند و آنقدر ويژگي هاي مثبت آن فرد 
را بيان مي كردند كه طرف س��كوت مي كرد. گاهي 
اوقات خود من در مورد افرادي مثاًل در دولت آقاي 
روحاني نقدهايي داشتم و حاج آقا آنقدر از جنبه هاي 
مثبت شخصيت آن فرد مي گفتند كه من به فكر فرو 
مي رفتم و اصالً  جاي صحب��ت برايم باقي نمي ماند. 
ايشان نگاهشان بس��يار مثبت بود و بسيار مقيد به 
حفظ اساس و پايه هاي انقالب و نظام اسالمي بودند 
و همواره تأكي��د مي كردند كه نباي��د باعث تفرقه و 
بدگويي شد و  به افراد لقب داد و برچسب زد. خيلي 
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 خدشه به رهبري
 نقطه حساسيت پدر بود

  سمانه صادقي
روزه�اي كنون�ي، تداعي گ�ر چهارمي�ن س�الگرد 
ارتحال ي�ار ديرين امام و رهب�ري، مرحوم حضرت 
آيت اهلل حاج شيخ محمدرضا مهدوي كني)اعلي اهلل 
مقامه الش�ريف( اس�ت. از اين رو و در بازشناس�ي 
س�يره سياس�ي و اجتماعي آن بزرگ�وار، با دخت 
ارجمندش س�ركار خانم دكتر مهديه مهدوي كني 
ب�ه گفت وگ�و نشس�تيم ك�ه نخس�تين بخ�ش 
از آن را پي�ش رو داري�د. امي�د آنكه مقب�ول افتد. 

  
در نگاه اول و در مقام انديشيدن به پدر ايشان 

را با چه خصوصياتي به ياد مي آوريد؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. سعه صدر حاج آقا در مورد هر 
طيف و هر صنفي، چ��ه در خانواده و چ��ه در بيرون از 
خانه خيلي زياد بود. سعه صدر را به معني صبر نگيريد. 
چيزي كه مدنظر قرآن هم است، شايد تحمل افراد براي 
راهنمايي شان باشد. من فكر مي كنم حاج آقا اين مسئله 
را به تمامي رعايت مي كردند و نگاهشان به افراد خانواده 
و همه به اين ش��كل بود، به عبارتي ب��راي همه فرصت 
داش��تند و نگاهشان اس��تادانه و پدرانه بود و ما واقعاً از 
لحظه لحظه وجودشان بهره مي برديم و از عمل و گفتار 

ايشان بهترين الگوها را مي گرفتيم. 
عالوه بر اين در برخورد با مردم هم بس��يار خوش خلق 
بودند كه به نظر من ناشي از سعه صدر و سعه وجودي 
ايش��ان بود و من به عنوان دخترش��ان وقت��ي در كنار 
پدرم قرار مي گرفتم، اي��ن ويژگي ها را به عينه در رفتار 
و گفتارشان مش��اهده مي كردم. بُعد عبادي ايشان هم 
در خانواده بس��يار مش��هود و محوريت زندگي ما عبد 
بودن حاج آق��ا بود. پدرم هميش��ه خ��ود را در محضر 
خدا مي دانس��تند. اين مس��ئله به صورت نماز، رعايت 
بيت الم��ال، حق الناس و... احس��اس مي ش��د. حاج آقا 
همواره خدا را ناظر بر اعمال خود مي دانس��ت و فرقي 
نمي كرد كه در سمت سياسي و در معرض قضاوت مردم 
باشد يا نه، فقط اين نكته براي ايش��ان مهم بود كه در 
محضر خدا هس��تند و آنچه را كه خدا مي پسندد انجام 
مي دادند. اين نكته هم  در ظاهر ايشان و هم در عمل و 
گفتارشان مشهود بود، لذا بس��ياري از كارهاي ايشان 
حول محور نماز انجام مي شد، يعني اگر مي خواستيم به 
منزل كسي يا مسافرتي برويم يا كاري را انجام بدهيم، 
اولين نكته مهم اين بود كه خدشه اي به نماز و عبادتشان 
وارد نش��ود. ايشان س��عي مي كردند اول نماز و مسائل 
عبادي را به بهترين نحو انجام بدهند و بعد به تفريح و 

صحبت با ديگران و صله رحم بپردازند. 
 شيوه تربيتي ايشان چطور بود و آيا ترس از 
برخورد پدر در خانواده ب�ه آن معنا كه رايج 

است، وجود داشت؟
در خانواده ما پدرساالري و ترس از پدر وجود نداشت و 
هميشه مهرباني و توجه ايشان را به تربيت بهتر خودمان 
قبول داشتيم. در نتيجه از حاج آقا نمي ترسيديم، ولي 
اگر مي خواس��تيم كاري را انجام دهيم ك��ه مغاير نظر 
ايشان بود، شرمنده مي ش��ديم و خجالت مي كشيديم 
و دوس��ت داش��تيم كه همه اعمال و رفتارمان مطابق 
مالك ها و مورد پس��ند ايشان باش��د. به همين خاطر 
مسائلمان را از طريق مادر يا با خودشان چك مي كرديم 
تا مطمئن شويم كاري را كه انجام مي دهيم مورد تأييد 
ايش��ان اس��ت يا نه. البته اگر هم كاري را مطابق ميل 
ايشان انجام نمي داديم مؤاخذه نمي شديم، ولي خودمان 
احساس مي كرديم حاج آقا مالك هستند و بايد به نحوي 

عمل كنيم كه مطلوب ايشان باشد. 
گويا به آراستگي هم بسيار اهميت مي دادند؟ 
مالك ايش�ان براي لب�اس و ظاه�ر افراد چه 

بود؟ 
آراستگي و تميزي ايش��ان چه در مورد خودشان و چه 
در محيطي كه حضور داشتند كاماًل مشخص بود. آنچه 
متعلق به ايشان بود، بسيار تميز و با سليقه بود و فرقي 
نمي كرد كه دفتر كارش��ان، دانشگاه يا منزل و اتاقشان 
باشد. پوشش ايشان را همه ديده اند كه در عين سادگي 
و لباس طلبگي، بسيار آراس��ته و پاكيزه بود. اعتقاد به 
همواره در محضر خدا بودن، آراس��تگي و پاكيزگي را 
ايجاب مي كرد و بعد هم به دليل احترام به مردمي كه با 
ايشان سر و كار داشتند، بسيار به پاكيزگي و آراستگي 
خود توجه داشتند و همواره در اين زمينه به ديگران هم 
تذكر مي دادند كه مثاًل چرا عمامه تان را بد بس��ته ايد، 
چرا لباستان منظم نيست؟ چرا سر و صورتتان را مثل 
يك روحاني اصالح نكرده ايد؟! يك روحاني بايد پاكيزه 
و آراسته باشد و در تماس با مردم نبايد لباسش چرك يا 
چروك باشد و بدنش بوي بد بدهد، لذا استفاده از عطر، 
اتوي لباسشان، واكس داشتن كفششان، تميزي جوراب 

و... خيلي برايشان مهم بود. 
آي�ت اهلل مهدوي ب�ا توج�ه به مش�غله هاي 
فراوانش�ان چقدر براي خان�واده و اطرافيان 

وقت مي گذاشتند؟
 با توجه به مشغله هاي فراواني كه حاج آقا داشتند شايد 
اگر كسي غير از ايش��ان بود، تصور مي كرد مثاًل براي 
يك بچه دو س��اله نبايد وقت بگذارد، ول��ي حاج آقا از 
يك بچه شيرخواره هم غفلت نمي كردند و كارهايشان 
مطلقاً از روي تظاهر نبود كه بخواهند خانواده شان را 
راضي نگه دارند يا فقط تكليف��ي را انجام دهند. واقعاً  
مي ديديم كه ب��ه آن نوزاد هم عش��ق مي ورزند. انگار 
وجود خود را تقس��يم كرده و بخش��ي را ب��ه خانواده 
اختصاص داده بودند ك��ه حتماً خان��واده هم بايد در 
آن جا بگيرد، نه اينكه چون پدر هس��تم بايد اين كار 
را كنم. خود ما گاهي اوقات براي رفع تكليف و بستن 
دهان بعضي ها كاري را مي كنيم تا بتوانيم به كار اصلي 
خودمان برسيم،اما حاج آقا اينطور نبودند و آدم واقعاً 
از توجه و لطف واقعي و صميمانه ش��ان كيف مي كرد. 
بنابراين هم حاج آقا از وجود بچه ها لذت مي بردند و هم 
بچه ها از حضور ايش��ان. عالوه براينكه حاج آقا تحمل 
بازيگوشي ها و ش��يطنت هاي بچه ها را هم داشتند و 
حتي جوان تر كه بودند با بچه ها بازي مي كردند، فيلم 
مي ديدند و پياده روي مي كردند ب��ه طوري كه اگر به 
باغي مي رفتيم، بچه ها مي گفتن��د مي خواهيم همراه 
بابا مهدوي برويم س��بزي يا ميوه بچيني��م. البته اين 

در مواردي كه خدش�ه اي به مقام رهبري 
وارد مي ش�د، حاج آق�ا خيل�ي ناراحت 
مي ش�دند و ب�ه ايش�ان فش�ار مي آمد.  
گاهي اوقات هم در جلس�اتي كه بزرگان 
انقالب حض�ور داش�تند، در زمينه فهم 
مباني اسالمي در سياس�ت، خيلي مصر 
بودند و اگ�ر در جايي مخالف�ت با مباني 
وجود داش�ت و فهم اجته�ادي حاج آقا 
در آن مس�ئله اقتضاي خاص�ي مي كرد، 
از دعواه�اي طلبگ�ي كوت�اه نمي آمدند

روي اين موضوعات حساس��يت داشتند، اما در 
جايي كه احس��اس مي كردند قرار است مباني 
اسالمي زير سؤال برود، مقدم بر همه كس وارد 
بحث مي ش��دند و همان فش��اري را كه  هنگام 
شنيدن آن حرف ها و توهين ها نسبت به مرحوم 
آقاي هاشمي به ايشان وارد شد، شايد در بحث 
با خود ايشان هم در مورد مسائل و مباني تحمل 
مي كردند و اينطور نبود ك��ه كوتاه بيايند، اما در 
حضور ديگران و در نگاه عامه به شدت از كساني 
كه نقش هاي اصلي را در پيروزي انقالب ايفا كرده 

بودند، دفاع مي  كردند. 
نگاه پدرتان ب�ه رفتار خان�واده آقاي 
هاش�مي و ديگ�ر مس�ئوالن نظام چه 

بود؟
حاج آقا با تيپ افكار منحرف و رفتارهاي يكي از 
دختران مرحوم هاشمي مخالف بودند. از زماني 
كه ايشان نشريه اي زد و افكار فمينيستي را رواج 
داد و مسائل زنان جامعه اس��المي را با آن افكار 
سنجيد تا اين اواخر كه مواضعي درباره  بهائيت 

نشان داد، شديداً مخالفت مي كردند. 
ب�ا توجه ب�ه اينك�ه آي�ت اهلل مهدوي 
عضويت در هيچ حزب�ي را نپذيرفتند، 
نگاه ش�ان به عضويت در اح�زاب چه 

بود؟
حاج آق��ا هم��واره از تح��زب پرهيز داش��تند و 
مي گفتند وقتي انس��ان زير پرچم يك حزب قرار 
بگيرد، مجبور اس��ت همه چيز آن حزب را تأييد 

كند و صف��ات و ويژگي هاي آن حزب به انس��ان 
تعميم پيدا مي كند. همه مي دانستند كه ايشان 
اينگونه نيس��تند كه خط مش��ي حزب و گروهي 
را دربست قبول داشته باش��ند و اگر احزابي مثل 
حزب مؤتلفه اسالمي ياجامعه اسالمي مهندسين، 
دانش��گاهيان و... را تأييد مي كردند، اينطور نبود 
كه همه چيز آنها را قبول داشته باشند و بگويند. 
هميشه مي گفتند ما سليقه هاي متفاوت سياسي 
داريم. احزاب را چاشني سياسي مي دانستند. چه 
با آنهايي كه همسو بودند و چه كساني كه همسو 
نبودند، چه جبهه اصولگرا و چه ديگران... ترجيح 
مي دادند كه از تفاوت آراي اح��زاب و گروه ها به 
تفاوت س��ليقه تعبير كنند. هر چه مي گذرد من 
بيشتر به  تأكيدات حاج آقا واقف مي شوم كه چقدر 
ظريف به اين مسئله وارد مي شدند، در حالي كه 
دوستان و افراد سياسي گاهي از اين مسئله خيلي 
جناحي مي گذشتند. االن كه اختالف ها و قشري 
بودن ها و تفاسيري كه در برجام و اقتصاد و امثال 
اينها پيش آمده، احس��اس مي كنم بس��ياري از 
اختالفات ناشي از اين مس��ئله است كه وقتي ما 
خودمان را با عقايد جداگان��ه اي تعريف كرديم، 
بهره اي كه دش��من مي برد و تعاريف��ي كه از اين 
حزب گرايي ها مي ش��ود، خس��ارت هايش خيلي 
بيشتر از پيش��رفت انقالب و تمسك به يك تيپ 
فكري و سياست غربي است. در واقع حزب گرايي 
براي نظام هاي غربي تعريف شده است و در نظام 
جمهوري اسالمي هيچ جايگاهي ندارد. حتي در 
تاريخ اسالم پيامبر )ص( هم به هيچ وجه به اين 
ش��كل عمل نمي كردند. چيزي كه در اين ميان 
وجود دارد، موضوعي به نام تقيه اس��ت كه زبان 
اميرالمؤمنين )ع( را هم مي بندد و نظام اسالمي 
به قدري ارزش��مند است كه ايش��ان از حق خود 
مي گذرند و مي گويند اس��الم باق��ي بماند، ولو با 
حكمراني ف��ردي غي��ر از اميرالمؤمنين علي)ع( 

باشد. 
علت مخالفتشان با حزب گرايي چه بود؟

حاج آقا معتقد بودند ك��ه حزب گرايي روحانيت 
در نظام تزلزل ايجاد مي كند براي همين خيلي 

روي اين مسئله حساسيت داشتند و در جاهايي 
كه احس��اس مي كردند اصل نظ��ام و واليت در 
معرض تهديد و تزلزل است و دشمن مي تواند از 
اين جناح صدمه بزند، هميش��ه با بياني پدرانه و 
دلسوزانه مي گفتند كه روحانيت نبايد خود را در 
چارچوب حزب گرفتار كند و بايد هميشه پدرانه 
به مس��ائل نگاه نمايد. عالوه براي��ن همواره به 
روحانيون توصيه مي كردند كه خودتان را گرفتار 
اين خط و ربط ها نكنيد. ما بايد خارج از اين گود 
باش��يم و از آنجا مردم را هدايت كنيم، بنابراين 
مس��اجد نبايد دس��ت دولت ها بيفتند و جامعه 
روحانيت نبايد به هيچ حزب سياسي اي وابسته 
شود تا بتواند وظيفه ارشادي پدرانه خود را نسبت 

به همه  اقشار جامعه درست انجام دهد. 
با اين تفاصيل علت جدا شدنش�ان از 

جامعه روحانيت چه بود؟
در مس��ائلي كه به انقالب و نظام مربوط مي شد، 
ويژگي بنده خدا بودن و پاسخگويي در برابر خدا 
همواره مدنظرش��ان بود. چه بس��ا دوستاني كه 
خود را با حاج آقا در يك گروه و حزب مي  ديدند، 
اما ب��ه خاطر رفتار مس��ئوالنه حاج آق��ا در برابر 
خدا نمي توانس��تند با ايشان س��ازگاري كنند و 
از رفتار عادالنه ش��ان ناراض��ي بودند. گاهي هم 
گله مي كردند كه چرا حاج آقا با اينكه همگروه با 
آنها هستند، به بعضي از رفتارهايشان نقد دارند. 
ايشان در مواردي كه بحث خدا و حقانيت مسئله 
بود كوتاه نمي آمدن��د و از هيچ ف��رد و جناحي 
به صرف همگروه و هم طيف ب��ودن جانبداري 
نمي كردند و اگر به اين نتيجه مي رس��يدند كه 
حرفي و نظري حق اس��ت، به هيچ دليلي كوتاه 
نمي آمدن��د و از اينكه كس��ي يا گروه��ي از آن 
س��خن برنجند يا ايش��ان را در انزوا قرار بدهند، 
ابايي نداش��تند، مالك ايش��ان همواره رضايت 
الهي بود. به تعبيري حاج آقا از جامعه  روحانيت 
كناره گي��ري نكردند، بلك��ه از دبي��ري جامعه 
روحانيت چند ماهي كناره گرفتند چون اكثريت 
اعضا نظرش��ان ثبت جامعه روحانيت به عنوان 
حزب دركميسيون وزارت كشور بود، اما حاج آقا 
مخالف ثبت بودند و معتقد بودند روحانيت حزب 

نيست، بازوهاي واليت است. 
موردي از در انزوا قرار گرفتن حاج آقا 
بابت نظرات مخالفشان را به ياد داريد؟

ايش��ان در مورد مباح��ث سياس��ي، اقتصادي، 
آموزش و پرورش و... ابداً كوتاه نمي آمدند. مثالً  
همان موضوع حزب نش��دن جامع��ه روحانيت 
يا در بحث مدارس ملي اس��المي )غير دولتي( 
خيلي حرص و جوش  خوردن��د و مي گفتند در 
سال هاي اول انقالب بارها با آقايان دولتي بحث 
كرديم يعني چه كه ما مدارس اسالمي خصوصي 
كه خوب هم كار مي كنن��د را حذف كنيم براي 
آنكه م��دارس دولتي عقب نمانن��د. خب كاري 
كنيد كه م��دارس دولتي ارتقا پي��دا كنند. بعد 
هم مگر خ��ود آقاي��ان فرزندانش��ان را در كدام 
مدارس ثبت ن��ام كرده اند؟ غير از اين اس��ت كه 
ش��ما فرزندانتان را در همين مدارس خصوصي 
اس��المي ثبت نام كرده ايد. حاج آق��ا براي حفظ 
چنين م��دارس ، دانش��گاه ها و مراك��ز مردمي 
تأكيد و روي آن خيلي حساس بودند و حمايت 
مي كردند. شايد اگر حمايت ايشان نبود بعضي از 
آقايان تندرو آن موقع اين مدارس را حذف كرده 
بودند. ايشان همچنين در پشتيباني از خيريه ها 
و مس��اجدي كه خدوم هس��تند يا بازار سخت 
پايداري مي كردن��د و به نقش ب��ازار در جامعه 
اسالمي بسيار اهميت مي دادند. به خاطر همين 
حمايت ها هم بارها به طرفداري از سرمايه داري 
متهم شدند. گاهي مي گفتند اگر من بگويم كه 
س��رمايه اي ندارم و براي پاس��خ دادن به بعضي 
از نيازها وكارهاي دانش��گاه و امور زير نظرشان 
به كمك احتياج اس��ت، حتي دوستان هم باور 
نمي كنند. چون هميش��ه تص��ور مي كردند كه 
س��رمايه داراني از حاج آقا حمايت مي كنند، در 

حالي كه اينطور نبود. 
دلي�ل حماي�ت  ايش�ان از هيئت ها و 

اصناف بازار چه بود؟
حاج آقا مي گفتند انقالب و حركت هاي اسالمي 
همواره با پش��توانه بازار صورت گرفته است، لذا 
هم آنها به حاج آقا ارادت داشتند و هم ايشان در 
مقابل دوستاني كه اعتقادي به خصوصي سازي 
نداش��تند، در بحث انقالب روي بازار حس��اس 
بودند. حاج آقا خيلي در سپردن اقتصاد،تجارت 
و توليد ب��ه بخش خصوص��ي اصرار داش��تند و 
دانشگاه ها و مدارس خصوصي را در ارتقاي سطح 
علمي و بحث هاي سياس��ي،اجتماعي، فرهنگي 

جامعه بسيار سهيم مي دانستند. 
برخي معتقدند چون آقاي مهدوي بعد 
از س�ال 60 جايگاهي در نظام نداشت 
ناچاراً به س�مت اداره دانش�گاه آمده 

بود؟
ايش��ان چه در كس��وت روحانيت و چه در يك 
منصب سياس��ي، هرگز از وظيف��ه حفظ نظام و 
شأن روحانيت خارج نشدند و چه بسا تهمت ها 
و انگ هاي زي��ادي را ه��م بر خودش��ان قبول 
مي كردند، لذا پس از وزارت كش��ور مدتي از كار 
در مناصب دولتي كنار كشيدند و اين به  خاطر 
ناتواني شان نبود، چون در قضيه پذيرش رياست 
خبرگان با وجود بيماري ش��ديد و كهنس��الي، 
وظيفه خود را به نحو احس��ن انج��ام دادند. در 
واقع ايش��ان در آن دوران احس��اس كردند در 
دانش��گاه بهتر مي توانند به نظ��ام خدمت كنند 
و به رغ��م اصرار ام��ام و ديگر ب��زرگان، تصميم 
گرفتند به كادرس��ازي براي اداره نظام بپردازند 
و فكر خود را در بين جوانان اشاعه بدهند و آنها 

را تربيت كنند. 

پ�درم از اينكه اف�رادي كه براي 
انق�الب زحم�ت كش�يده بودند 
را ب�ه دلي�ل بعض�ي رفتاره�ا يا 
عقايدش�ان كاًل زير سؤال ببرند، 
خيل�ي ناراحت مي  ش�دند. البته 
ش�ايد خودش�ان به عملكرد آن 
افراد نقدهايي داشتند، ولي نقد 
داشتن با تهمت زدن به شخصيت 
يا همه خدمات كسي را زير سؤال 
بردن اف�راد خيلي ف�رق مي كند

ك�ه  بودن�د  معتق�د  حاج آق�ا 
حزب گراي�ي روحاني�ت در نظام 
تزلزل ايج�اد مي كند براي همين 
خيلي روي اين مسئله حساسيت 
داشتند و در جاهايي كه احساس 
مي كردن�د اص�ل نظ�ام و واليت 
در معرض تهديد و تزلزل اس�ت 
و دش�من مي توان�د از اين جناح 
صدمه بزند، هميشه با بياني پدرانه 
و دلسوزانه مي گفتند كه روحانيت 
نبايد خ�ود را در چارچوب حزب 
گرفت�ار كن�د و باي�د هميش�ه 
پدران�ه ب�ه مس�ائل ن�گاه نمايد
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