
نمي كنم دوامي داشته باشد. البته شايان ذكر است كه 
يكي از دانش آموختگان دانشگاه لطف كرده و به بخشي 
از اين پرسش ها و شايعات فضاي مجازي پاسخ داده است 

و عالقه مندان مي توانند به آن رجوع كنند. 
با اين توضيحات نگاه آقاي مهدوي به دانشگاه 

چطور بود؟
پدرم هيچ گاه برداشتش از دانشگاه يك برداشت مادي 
و انتفاعي نبود، به ما هم ي��اد دادند كه به موضوع به اين 
شكل نگاه نكنيم و دانشگاه را هيچ وقت يك وجهه دنيايي 
يا مالي نبينيم. من، مادر و خواه��رم را دارم مي بينم كه 
چقدر براي اين مجموعه زحمت مي كش��ند و آنها بعد 
از پدرم الگوي من هستند. همه تا جايي كه جان دارند، 
 براي خدمت به دانشگاه ، دانش��جويان و فرزندان مردم 
اين سرزمين مايه گذاش��ته اند. اين نكته اي بود كه حاج 
آقا هم در بياناتشان به ما مي گفتند و مي آموختند و بعد 
از فوتشان هم ديدم كه ايش��ان هيچ فيش حقوقي اي از 
دانشگاه نداشتند و برداش��ت شخصي از دانشگاه نكرده 
بودند. حتي انتظار داش��تند كه ما هم به همين ش��كل 
برخورد كنيم. اين شيوه  اي بود كه ايشان دوست داشتند. 
خدا ما را در اين راه از شر شياطين حفظ كند و همانطور 
كه پدر محبوب بودند ما هم ان ش��اءاهلل بتوانيم نزد خدا 
و  مردم محبوب باشيم. ايش��ان دانشگاه را مركزي براي 
ساختن نيروهاي انقالب و بازويي علمي براي گسترش 
و تحكيم نظام مي دانس��تند؛ مكاني كه با پيوند حوزه و 
دانش��گاه به توليد نيروهاي كارآمد درعرصه آموزش و 
محتواي علمي موردنياز انقالب طراحي شده  و درحال 
حركت به س��وي اهداف مورد تأييد ام��ام و مقام معظم 

رهبري است. 
آيت اهلل مهدوي در س�ال هاي آخ�ر عمر و با 
وجود بيماري، رياس�ت مجلس خب�رگان را 
پذيرفتند. زمينه هاي پذيرش اين س�مت از 

سوي ايشان چه بود؟
اين مسئله مربوط به دوره اي مي شد كه به بيماري پادرد 
وكمردرد مبتال شده بودند و اصاًل حال خوبي نداشتند، 
ولي وقتي اكثريت اعضاي خبرگان از ايشان درخواست 
كردندكه به ميدان بيايند، انگار حاج آقا بدنش��ان را تابع 
روحش��ان كردند. به ايش��ان گفته ش��د در حال حاضر 
موقعيت ايجاب مي كند شما وارد ميدان شويد و اين كار 
از شما برمي آيد و شرايط به گونه اي است كه كس ديگري 
نمي تواند در اين عرصه وارد شود. حاج آقا هم انگار همه آن 
بيماري ها را فراموش كردند. يادم هست من تهران نبودم 
ً  به من گفتند كه پدرم را با ويلچر به مجلس بردند. با  و بعدا
اينكه هميشه براي قبول مناصب مي گفتند كسالت دارم 
و نمي توانم بپذيرم، اما در اين مورد خاص با اينكه واقعاً 

بيمار بودند، قبول كردند. 
يك�ي از رويدادهايي كه در جهت خدش�ه به 
نظام و در دوران حي�ات آقاي مهدوي رخ داد 
واقعه كوي دانشگاه در س�ال 78 بود. ايشان 

نسبت به اين رخداد چه واكنشي داشتند؟
من در قضيه كوي دانشگاه س��ال 78 خيلي مضطرب و 
نگران ش��ده بودم. حتي بمباران تهران هم به آن شدت 
نگرانم نكرده بود كه خبر دادند موتورها را آتش زده و به 

خوابگاه دانشگاه تهران حمله كرده اند. 
علت نگراني تان چه بود؟

 اولين نگراني من هميش��ه خود حاج آقا بودند كه هيچ 
وقت اجازه ندادند سيس��تم حفاظتي ويژه اي داش��ته 
باشند. خودشان هميشه مي گفتند اگر دست من باشد، 
همين را هم جمع مي كنم. مي گفتند ضرورتي ندارد. ما 
در بين مردمي هستيم كه به من ارادت دارند و مثل قديم 
كه به مسجد مي رفتم در كنارم هستند. خيلي به مسئله 
حفاظت اعتقاد نداشتند و از اينكه عده اي معطل ايشان 
باشند خيلي اذيت مي شدند،  لذا در قضيه حمله به كوي 
چون دانشگاه حفاظت درستي نداشت، خيلي نگران حاج 
آقا بودم،اما خود ايشان به هيچ وجه نگراني نداشتند. بار 
اولي بود كه بعد از انقالب درتهران چنين مسئله اي پيش 

مي آمد و من به دليل اينكه جوان تر و بي تجربه هم بودم، 
آنقدر ترسيده بودم و فكر نمي كردم كه به هر حال انقالب 

اين پايين و باالها را دارد. 
گاهي اوقات بعضي ها براي ايج��اد آرامش در اطرافيان 
حرفي را مي زنند، ول��ي من اين آرامش را هميش��ه در 
پدرم مي ديدم. در عين دلسوزي و نگراني براي انقالب و 
نظام، ايمان داشتند كه اين انقالب حق است و صاحب 
دارد. يادم هست آن شب پيش پدرم آمدم و گفتم خبر 
داريد چه شده است؟ حاج آقا وقتي نگراني من را ديدند، با 
آرامش تمام گفتند:»شما شك داري كه انقالب صاحبي 
دارد و امام زماني هس��ت. هيچ اتفاقي نمي افتد. نگران 
نباش.« گفتم اين بار خيلي ش��لوغ ش��ده است. ايشان 
گفتند:»اين انق��الب از اين تالطم ها زياد ديده اس��ت. 
طوري نمي ش��ود. صاحب اين انقالب ام��ام زمان )عج( 
هستند.« من در حالي كه كاماًل از ترس فلج شده بودم، 

كالم حاج آقا آرامش را به من برگرداند. 
پيش از انتخابات س�ال 92 آي�ت اهلل مهدوي 
چند نفر از كانديداها را نصيحت  كردند، علت 

چه بود؟
در روزهاي آخر براي اينكه وقايع در مسير درست پيش 
برود ايشان همه تالششان را كردند و يك تنه به ميدان 
آمدند. كار هم دشوار بود،  چون آقاي دكترجليلي منتسب 
به دانشگاه امام صادق )ع( بود. آقاي دكتر واليتي منتسب 
به جريان اصولگرا و آقاي مهندس قاليباف همينطور و 
حتي منتسب به خود حاج آقا بود، مسئله خيلي حساس 
و س��خت بود. دليل اينكه حاج آقا به ج��اي حمايت از 
آقاي جليلي از آقاي قاليباف حمايت كردند اين بود كه 
مي گفتند اگر كسي در جايي يا سمتي آدم صالح و خوبي 
است، دليل نمي شود كه در مناصب ديگر هم آدم مناسبي 
باشد. يادم هست هر كدام كه آمدند و از حاج آقا مشورت 
خواستند، ايشان اين صحبت ها را با خود  آنها هم كرده 

بودند، اما باز برخي دوستان ترجيح داده بودند كه كانديدا 
باقي بمانند. البته خيلي ها ب��ه خاطر آقاي دكتر جليلي 
حاج آقا را تحت فشار قرار مي دادند و تماس مي گرفتند. 
حتي بعضي از بستگان مي پرسيدند چه دليلي دارد كه 
حاج آقا از آقاي جليلي طرفداري نمي كنند؟ مي گفتم ما 
كه نمي خواهيم اين موضوعات را وارد مباحث خانوادگي 
كنيم، ولي شايد نظر حاج آقا اين است كه تجربه اجرايي 
آقاي دكترجليلي در اين زمان مناسب اين منصب نباشد، 

وگرنه روي ايمان و تدين ايشان هيچ ترديدي ندارند. 
در واقع تجربه اجرايي ايشان را براي اين پست 

مناسب نمي دانستند؟
بله، مي گفتند ش��ايد در بحث امنيت و بحث هسته اي 
موفق بوده باش��ند، ولي قضيه رياست جمهوري خيلي 
جدي تر از آن است كه ايشان فعاًل بتواند وارد اين عرصه 
ش��ود. اين حرف را ه��م از روي دلس��وزي مي زدند كه 
نمي خواهيم ايشان با آمدن در اين عرصه و عدم توفيق، 

 موقعيت هاي ديگر را هم از دست بدهد. 
در مورد  دكت��ر واليتي و  مهندس قاليب��اف در روزها و 
لحظات آخر حاج آقا احس��اس كردند خيلي بهتر است 
كه اتحاد، اتفاق بيفتد و تالش كردند براس��اس تعهد و 
قولي كه در ائت��الف اصولگرايان از قب��ل داده بودند كه 
هركدام درنظرس��نجي روزهاي آخر موفق تر بود به نفع 
او ديگران كنار بروند، آقاي واليت��ي را مجاب كنند كه 
به نفع آقاي قاليباف كنار بروند. چن��د روز مانده به روز 
انتخابات خيلي دنبال آقاي واليتي گشتند، اما ايشان در 
شهرس��تان ها درگير بودند ولي كسي گوش نداد و همه 
ترجيح دادند به شكل انفرادي در انتخابات شركت كنند 
و متأس��فانه ضربه اش را هم خورديم. در نتيجه حاج آقا 
نامه اي نوش��تند، ولي گفتند اس��تخاره كرده اند و آن را 
منتشر نخواهند كرد. يادم هست  وقتي آقاي روحاني رأي 
آوردند، حاج آقا گفتند خوشحاليم كه يك روحاني و يك 
دوست قديمي رأي آورده و حاال كه ايشان رئيس جمهور 
شده است ما هم رأي مردم را به رسميت مي شناسيم و 
حمايت مي كنيم. حاج آقا براي كس��اني هم كه با آقاي 
روحان��ي كار مي كردند احترام قائل بودن��د و من هرگز 

نديدم كه بخواهند شخصيت آنها را خرد كنند. 
توصيه هاي ايشان در سال هاي آخر حياتشان 

به خانواده چه بود؟
 در سال هاي آخر احساس مي كرديم كه حرف هاي ايشان 
به نوعي وصيت است، اما نمي خواستيم باور كنيم. هميشه 
توصيه مي كردند در خانواده گذشت داشته باشيد و با هم 
باشيد. قدر با هم بودن را بدانيد. به مادرتان احترام بگذاريد 
و شأن ايشان را رعايت كنيد. به نظر من توصيه هاي ايشان 
مي تواند براي همه مردم آموزنده باشد. هميشه مي گفتند 
بچه هايم خيلي آبروي مرا حفظ كرده اند و هميشه ما را 
دعا مي كردند. خدا را شاكرم كه هميشه از ما ابراز رضايت 
مي كردند. اميدواريم حاال هم از ما راضي باشند. اين نكته 
را هم خوب است پدرها ياد بگيرند كه از كارهاي خوب 
فرزندانشان اعالم رضايت كنند و مطمئن باشند كه با اين 
كار جلوي فرزندانشان س��بك نمي شوند. چنين انسان 
برجسته و بزرگواري هميشه جلوي روي خود ما ، دامادها 
و عروس هايشان از كارهايشان تعريف و تجليل مي كردند 
و به نظر من اين تشويقي بود كه  در استمرار و راهي كه 
انتخاب كرده بودند و پايداري و مقاومت در آن راه بسيار 
مؤثر بود. خيلي ها مي گفتند و هن��وز هم مي گويند كه 
آقاي مهدوي خانواده خودش را براي اداره دانشگاه آورد. 
هميش��ه مي گفتند خدا را ش��كر مي كنم كه خانواده ام 
هرچه را كه در توان دارند مي گذارند كه اين دانش��گاه 
را حفظ كنند و هر كدام به نوبه خودش��ان تالششان را 
مي كنند. اميدوارم حاج آقا راضي باش��ند. همه اعضاي 
خانواده دوس��ت دارند اين امانت حفظ شود و همانطور 
كه ايشان مي خواستند، باقي بماند. گاهي اوقات بعضي از 
طعنه ها دل آدم را آزرده مي كند، ولي به خودم مي گويم 
اشكال ندارد. خدا خودش گواه اس��ت كه نيت ما از اين 
كاري كه انجام مي دهيم، اول رضايت خداست و بعد هم 

از آنجا ك�ه حاج آقا به برگزاري مراس�م 
مذهب�ي ب�ا ش�يوه هاي س�نتي خيلي 
عالقه داش�تند حتم�ًا ماه صف�ر و ايام 
فاطميه مراس�مي را برگ�زار مي كردند 
و الحمدهلل در دانش�گاه هيئ�ت ميثاق 
به عنوان ي�ادگار از ايش�ان باقي مانده 
اس�ت. گاهي كه تعطيالت ب�ود و افراد 
داخ�ل دانش�گاه ك�م بودن�د، ب�از هم 
حاج آقا مي گفتن�د جلس�ات ذكر اهل 
بي�ت )ع( را تعطيل نمي كن�م و با تعداد 
كم هم كه شده مجلس را برگزار مي كنم
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ايام فتنه می گفت:صاحب اين انقالب امام 
زمان است و معاندان موفق نخواهند شد

  سمانه صادقی
نخس�تين بخش از اين گفت و ش�نود را روز گذش�ته از 
نظر گذرانديد. اينک بخش پايانی پيش رويتان اس�ت. 

  
در فضاي اجتماعي به خصوص در فضاي مجازي 
صحبت از اين اس�ت كه مديريت دانشگاه امام 
صادق )ع( كاًل در اختيار خانواده و اقوام آيت اهلل 
مهدوي است. پاسخ شما به اين نقد چيست؟ آيا 
فكر نمي كنيد بهتر باش�د كه مديريت دانشگاه 
پوس�ت اندازي كند و كمي از حال�ت خانوادگي 
خارج شود و نيروهاي جديدتري كه نسبتي هم با 

خانواده ندارند جايگزين شوند؟
اگر واقعاً بخواهند حقيقت را ببينند اصالً  اينطور نيست. در 
رأس دانشگاه، هيئت امناي دانشگاه غير از خانواده هستند. 
البته افراد خانواده هم در اين هيئت امنا هستند، ولي افراد 
ديگري مثل آيت اهلل آملي الريجاني و آقاياني كه مقام معظم 
رهبري منصوب كرده اند، حضور دارن��د. در مقوله انتصاب 
رياست جديد دانشگاه هم رأي هيئت امنا و فرمايش مقام 
معظم رهبري بوده است. در تصميم گيري ها چه در پرديس 
خواه��ران و چه در پردي��س مركزي، ما تصمي��م نهايي را 
خانوادگي نمي گيري��م. اگر جايي از م��ا بخواهند به خاطر 
تجربه مان كمك كنيم، اين كار را مي كنيم، ولي اين به خاطر 
نفوذ خانوادگي نيست. در حال حاضر نه من و نه خواهرم در 

دانشگاه سمتي نداريم و فقط عضو هيئت علمي هستيم. 
تمام كساني كه با دانشگاه امام صادق )ع( سروكار داشته اند، 
نمي توانند دانشگاه را از زندگي خود حذف كنند. من و شايد 
بقيه  اعضاي خانواده چون تعلق بيش��تري به ايشان داريم 
بيشتر اين احساس تعلق را به دانشگاه داريم. من مي توانستم 
دانشگاه ديگري بروم، ولي براي تحصيل ،كار و تدريس اينجا 
را انتخاب كردم. برادر و خواهرم هم همينطور. خواهرم، دوره 
كارشناسي و ارشدشان در دانشكده  الهيات دانشگاه تهران 
بودند و دكتراي خود را اينجا گذراندند، من دوره كارشناسي 
اينجا تحصيل كردم و ارشدم را در دانشگاه تهران و دكتري را 
در دانشگاه مذاهب گذرانده ام. برادرم از ابتداي كارشناسي تا 
دكتري در دانشگاه امام صادق بوده اند. اگرچه موازي رشته 
الهيات دانشگاه امام صادق در دانشگاه مهندسي دولتي هم 
پذيرفته ش��ده بود،اما تحصيل در اين دانشگاه را ادامه داد. 
همه  اين پايبندي ما به دانش��گاه از عالق��ه و اعتقادمان به 
حاج آقا و منش ايشان نشئت مي گرفت. تمامي فرزندان ما 
موازي پذيرش در دانشگاه امام صادق در دانشگاه هاي دولتي 
تهران و رشته هاي تخصصي خودشان پذيرفته شده بودند، 
ولي دانشگاه امام صادق را انتخاب كردند. همه بچه هاي امام 
صادق)ع( اين ِعرق را دارند كه بيايند و اينجا خدمت كنند. 
در دوره اي سمتي به من داده شد و من هم مثل ديگران در 
دوره اي مديريت داشتم.  كسي اينجا خانوادگي نمي خواهد 
منصبي و عنواني داش��ته باش��د، ولي وقت��ي وظيفه اي بر 
عهده مان قرار مي گيرد تا جايي كه بتوانيم تكليف خود را ادا 
مي كنيم. حاج آقا به شوخي مي گفتند ما عرضه داشتيم و 
دانشگاهي را راه انداختيم. شما هم عرضه داريد راه بيندازيد 
و خود و خانواده تان را وقف دانشگاه كنيد.  ما در خانه هيچ 
بحث ديگري جز كار و امور دانش��گاه نداش��تيم. شبانه روز 

خانواده دانشگاه بوده و هست. 
اما برخی به همين ش�يوه حضور خانواده آقای 

مهدوی هم در دانشگاه انتقاد دارند...
اگر مردم اين را انتفاع مي دانند، اين بارِ سنگين مسئوليت را 
به هر كسي كه چنين تصوري دارد تقديم مي كنيم. كساني 
كه از نزديك با ما كار و دش��واري كار را درك مي كنند، اين 
حرف ها را نمي زنند، بلكه كس��اني كه بيرون گود هستند و 
از واقعيت ها خبر ندارند اين حرف ها را مي زنند، آنهايي كه 
نزديك هستند، مي دانند كه همه تصميم ها شورايي است و 
نظر افراد متخصص هميشه اعمال شده و هرگز اينطور نبوده 
كه مهدوي ساالري يا خاندان ساالري اينجا حاكم بوده باشد. 
مثالً هركس كه شايستگي داشته، معاون آموزشي شده است. 
ما به هر حال در حد خدمتگزار و كساني كه شايد با منويات 
حاج آقا آشناتر و به آنها نزديك تر بوديم خدمت مي كنيم. 
خيلي ها از ما مي پرس��ند كه ح��اج آقا چه مي خواس��تند 
و هدفش��ان چه بود؟ ه��م ارادت و هم اعتم��اد دارند و من 
خوشحال هستم كه ديگران مي دانند ما  اينجا نه به عنوان 
كساني كه قرار است حكم بدهند، بلكه به عنوان كساني كه 
روحياتشان به حاج آقا نزديك بوده و است مي توانيم مبين 
اهداف ايش��ان باش��يم، ولي اگر چنين تصوراتي هست كه 
خانواده ساالري اينجا حاكم است، شواهد و مستنداتي هم 
هست و مي توانند بيايند و ببينند كه آيا مثاًل فيش حقوقي 
من با كس ديگري كه اينجا كار مي كند متفاوت است يا چيز 
بيشتري گرفته ايم؟ يا از امكانات و رانت غيرشرعي استفاده 
برده ايم؟ نه، ما هم مثل هر عضو هيئت علمي ديگري هر جا 
كه الزم بود كار كرديم و به همان ميزان هم حقوق مي گيريم، 
حاج آقا هم كه تا زنده بودند اصاًل از اينجا حقوقي نگرفتند. 

اين تبليغات را چه كساني انجام مي دهند؟
كساني كه از دوره هاي قديم دوس��ت داشتند اينجا باشند 
و دستش��ان از همه جاي انقالب كوتاه ش��ده و االن چون 
دانشگاه امام صادق )ع( را مؤثر مي دانند و فكر مي كنند كه 
از اين طريق حتي در بعضي از اركان نظام مي توانند اعمال 
نظر يا نفوذ مي كنند، دوست دارند برگردند و از اين طريق 
راهي پيدا كنند، بعضي هايشان اينطور هستند و بعضي ها 
هم عقده هاي رواني دارند. وقتي به ريش��ه هاي حرف هاي 
اينها برمي گرديد، كاماًل مشخص است. حتي درحيات حاج 
آقا هم نس��بت هايي مي دادند كه ناشي از همين عقده هاي 
سياسي است وگرنه دوستاني كه از نزديك با ما كار مي كنند، 
من هميشه سپاسگزارشان هستم كه چه در پرديس مركزي 
و چه درپرديس خواهران رابطه صميمانه فراتر از يك كارمند 
يا استاد را  با ما داشته اند. چون ما هم به آنها همينطور نگاه 
كرده و مسير حاج آقا را ادامه داده ايم، اگر منش حاج آقا در 
رفتار ما ادامه پيدا نكند، خود به خود حذف مي شويم و فرقي 
نمي كند كه خانواده مهدوي كني باشد يا به نوعي خود را به 
ايشان منتسب  كند. در هر حال اگر نخواهد آن راه را ادامه 
دهد خود به خود از اين مجموعه حذف مي شود يا شده است. 
چون يك پايه الهي  و مردمي را گذاش��تند و رياست طلبي 
و مال گرايي در آن وجود نداش��ت. حاج آقا در اين دانشگاه 
به دنبال منفعت طلبي و جاه طلبي نبود. الحمدهلل بسياري 
از محصوالت دانش��گاه هم اين تفكر را نشان مي دهد. چه 
من و چه هر كس ديگر كه اينجا كار مي كند، اگر بخواهد به 
كارش ادامه دهد بايد همان مسير را دنبال كند، وگرنه فكر 

حفظ بچه هاي مردم كه به صورت امانت به دس��ت 
ما مي سپارند و بعد هم دلخوشي و رضايت حاج آقا. 
ايشان در حياتشان دوست داشتند كه ما اينجا باشيم 
و از بودنمان احساس رضايت و آرامش مي كردند و 
اين را باور داشتند كه هيچ كدام از ما اينجا كيسه اي 

براي خودمان ندوخته ايم. 
 از روزه�اي بيماري و رحلت ايش�ان چه 

خاطره اي داريد؟
 حاج آقا هيچ وقت شركت در مراسم سالگرد امام را 
ترك نمي كردند و حتماً اصرار داش��تند كه شركت 
كنند. هر بار كه مي آمدند، چ��ون هواي آنجا گرم و 
ازدحام جمعيت هم زياد بود حالشان بد و تنفسشان 
س��خت مي ش��ود. آن روز هنگام��ي كه از مراس��م 
برمي گردند، خيلي معطل مي شوند تا حاج خانم را 
پيدا كنند، چون با هم رفته بودند، اصرار داشتند كه با 
هم برگردند. در نتيجه هم حاج خانم را پيدا نمي كنند، 
ولي بعد كه خيالشان راحت مي شود كه حاج خانم با 
يكي از دانشجوها برگشته است، برمي گردند. مادرم 
مي گويند ناهار خورديم و ظاهراً هيچ مشكلي نبود و 
ايشان طبق معمول به اتاقشان رفتند كه استراحت 
كنند و من مدت كوتاهي از ايشان غافل شدم. بعد كه 
به اتاقش��ان رفتم ديدم قرص هايشان  در دستشان 
است. چون بعد از غذا بايد يكسري قرص مي خوردند. 
مي گفتند قرص ها از دستش��ان افت��اده بود، مادرم 

بستگان را خبر مي كنند. 
 شما چطور با خبر شديد؟

 من به دليل تعطيالت از تهران خارج شده بودم، ولي 
منزل خواهرم نزديك بود. خواهرم مي گفتند پسرم كه 
كمك هاي اوليه را بلد بود، يكسري تنفس مصنوعي 
داد، ول��ي وقتي ديده ب��ود ديگر كاري از دس��تش 
برنمي آيد، به اورژانس زنگ زدند كه سريع نمي رسد 
و محافظان و افراد منزل حاج آقا را به بيمارس��تان 
بهمن مي رسانند. فاصله خانه تا بيمارستان زياد نبود، 
ولي بي��ش از يك ربع طول كش��يده  و مرگ مغزي 
اتفاق افتاده بود. در بيمارس��تان بهمن با اينكه روز 
تعطيل بود، ولي متخصص قلب حضور داشت و حاج 
آقا را احيا كرد. من خيلي از تهران دور نشده بودم و 
برگشتم. وقتي رسيدم يك ساعت طول كشيده بود تا 
حاج آقا احيا شوند و ايشان را به اتاق سي سي يو ببرند، 
اما فقط قلب احيا شد و گفتند به دليل  فاصله اي كه 
افتاده مغز احيا نمي شود، ولي ما هميشه اميد داشتيم. 
كادر بيمارستان بهمن و بيمارستان شهيد رجايي هم 
هر كاري از دستش��ان برمي آمد، انجام دادند و واقعاً 
نهايت تالش خود را كردند. دكتر واليتي و تيمي كه 
زير نظر ايشان بودند، همه با اميدواري كار مي كردند 
و هر آنچه مي توانس��تند انجام مي دادند. من به نوبه 
خودم از ايشان و زحمات تيم متخصص و متعهدشان 
كمال تشكر را دارم. همچنين از تيم پزشكي سنتي 
دكتر كردافشار كه تاآخرين لحظه اميدوارانه از درمان 
حاج آقا دست نكشيدند، تقدير و تشكر دارم. اجرشان 

با امام صادق)ع(. 
خاطرات�ي از روزهايي كه ايش�ان در كما 

بودند به ياد داريد؟
در مدتي ك��ه حاج آقا در كما بودن��د اتفاقات خيلي 
جالبي مي افت��اد كه ب��راي خود من هميش��ه اين 
خاطرات، يادآور مردان بزرگي اس��ت كه ش��ايد در 
كتاب ها داستانش��ان را مي خواندم و فكر مي كردم 
كه آنها خيل��ي از ما دور هس��تند، ولي بع��د از اين 
جريان تازه فهميدم كه در خدم��ت چه بزرگواري 
بودم. حاج آقا رفتارهاي اس��اتيد عرفان را نداشتند، 
ام��ا روح بلندمرتبه اي داش��تند كه به بس��ياري از 
شهودات رسيده بودند و زماني هم كه در كما بودند 
تأثيرگذاري يك استاد اخالق زنده را داشتند. آرامش 
عجيبي داشتند و تمام پرستاران و پرسنل مي گفتند 
ما كه شبانه روز سر و كارمان با بيماران مرگ مغزي 
است، تفاوت آرامش ايش��ان و بي قراري ديگران را 
مي بيني��م و درك مي كنيم. م��ن در مدتي كه آنجا 
بودم دو سه مورد را ديدم كه حتي بيمار را با طناب 
به تخت مي بستند، چون از شدت كالفگي آرام و قرار 
نداشت، اما هنگامي كه صداي قرآن يا اذان مي آمد 
حاج آقا چشم هايش��ان را ب��از مي كردند. همچنين 
دخترم در كنار تخت با حاج آقا حرف مي زد و گاهي 
پزشكان مي پرسيدند شما به پدربزرگت چه گفتي 
كه نشانه هاي روي دستگاه ها فرق كرده است؟ 10 
روز يا شايد دو هفته بود كه ايشان چشم هايشان را 
باز نكرده بودند، ولي با دعاهاي مردم، چشم هايشان 
را هم باز كردند و ما احس��اس مي كردي��م كه انگار 
تمام دنيا را به ما داده اند. پزشكان مي گفتند اين نوع 
حركات تحت اختيار خود بيمار نيست، ولي من خودم 
طي آن ماه ها مي ديدم كه وقتي صداي قرآن مي آيد 
يا ذكر اهل بيت )ع( گذاشته مي شود، ايشان واكنش 
نشان مي دهند. عكس هايش هم هست. هنگامي كه 
پرچم اميرالمؤمنين )ع( را آوردند و روي سينه شان 
انداختند يا آقاي مطيعي روضه مي خواندند، از گوشه 
چشم حاج آقا اشك جاري شد و چشم هايشان را باز 
كردند و آدم كاماًل احساس مي كرد كه بدن حاج آقا 

دارد با اين صدا همراهي مي كند. شايد عالئم همان 
بود، ولي به نظر من اينها اتصال روحي بود كه ايشان 
نسبت به صداي قرآن ، اذان و مرثيه اهل بيت واكنش 
نشان مي داد. حتي دوس��تان خواب ديده بودند كه 
حاج آقا گفته اند من دوس��ت دارم هميش��ه صداي 

اذان را بشنوم. 
ماجراي اين خواب چه بود؟

وقتي به بيمارستان شهيد رجايي آمده بوديم، چون 
هنگام اذان صداي اذان را پخش نمي كردند حاج آقا 
به خواب يكي از دوستان آمدند و اين مسئله را مطرح 
كردند. ما هم از آن به بعد براي ايش��ان صداي اذان 
را پخش مي كردي��م. از طرفي رابط��ه دخترم زهرا 
با پدرم هم خيل��ي جالب بود چون هر ب��ار كه زهرا 
دست حاج آقا را مي گرفت، در عاليم حياتي ايشان 
تغييراتي ايجاد مي ش��د و مش��اهده مي كرديم كه 
روح معصوم ي��ك كودك با روح ي��ك عالم روحاني 
خيلي بيشتر از ديگران ارتباط برقرار مي كند. در آن 
دوران تمام اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان چه 
شاگردان حاج آقا مثل پروانه دور شمع وجود ايشان 
مي چرخيدند، ولي به خاطر آنكه حاج آقا هميش��ه 
تأكيد داشتند هيچ يك از كارهاي دانشگاه كه عصاره 
عمر و بسيار مورد عالقه و توجه ش��ان بود، تعطيل 
نشود ما در عين پرستاري از ايشان از كارها هم غافل 
نمي شديم. در ماه رمضان آن سال با توجه به اينكه 
دخترم تازه به سن تكليف رس��يده بود و بايد روزه 
مي گرفت، من عالوه بر مسئوليت گزينش دانشگاه 
در امتحانات دكتري هم شركت كرده بودم، االن كه 
فكر مي كنم مي بينم آن ايام چه دوران پربركتي بود، 
چون حاال نمي توانم آن همه كار را با هم انجام دهم 
و همه آنها را از بركات وجود ايشان مي دانم، بنابراين 
اغلب نصيحتي كه به فرزندان و دانشجويانم مي كنم 
اين  است كه انسان هر خدمتي كه به پدرش و مادرش 
كند، نتيجه اش را در همين دنيا مي بيند، لذا خيلي 
منتظر نباشد كه در آخرت پاداش ببيند. من در قبال 
خدمات و لطف هاي پدرم كاري نمي كردم، ولي همان 
خدمات اندكي را كه انجام مي دادم، بركات فراواني 
براي من به همراه داش��ت و به كاره��اي متعددي 
مي رسيدم بي آنكه احساس خستگي يا كسالت كنم، 
در حالي كه االن با آنكه آن موقعيت هاي دشوار وجود 
ندارند، نمي توانم آن كارها را انجام دهم. ان ش��اءاهلل 
كه ايشان از ما راضي باش��ند و امانت هايشان را كه 
دانشگاه، جمهوري اس��المي و نصايح ايشان درباره 

واليت است به سر منزل مقصود برسانيم. 
در دوران�ي  كه حاج آق�ا در بيمارس�تان 
بستري بودند مالقات ها و مراجعات مردمي 

چگونه بود؟
لطف مردم در آن روزها اندازه و نهايت نداشت. خود 
من تا وقتي كه ايشان زنده بودند، اين همه محبوبيت 
را درك نمي كردم. مثاًل يك خانم ارمني آمده بودند 
و مي گفتند من ارمني هس��تم، ولي چون مي دانم 
مسلمان ها به زيارت عاش��ورا خيلي اعتقاد دارند و 
به حاج آقاي مه��دوي ارادت خاص��ي دارم، آمده ام 
اينجا كه براي ايشان زيارت عاشورا بخوانم. من مانده 
بودم كه اين خانم از كجا پدرم را مي شناس��د و اين 
رابطه روحي را چگونه برقرار كرده اس��ت يا خانمي 
با ظاهري غيرمتدين از شيراز آمد و يكسري دعا به 
من داد و گفت اينها را براي حاج آقا بخوان. هر كس 
به نوعي لطف خود را ابراز مي كرد. مخصوصاً موقعي 
كه پدر در بيمارستان بهمن بستري بودند، به عينه 
مي ديدم كه مردم چقدر خوب كساني را كه به آنها 
خدمت مي كنند و دلس��وز آنها هستند را از ديگران 
تمايز مي دهند، بنابراين در طول مدتي كه حاج آقا 
در بيمارس��تان بودند، در عين حال كه بسيار دوره 
دشواري بود، اما به خاطر محبت و عشق مردم ما هيچ 
وقت احساس تنهايي نكرديم و ايام بسيار خوبي بود. 
حتي بعد از فوتشان مردم مي گفتند در خواب هايي 
كه  ديده اند، حاج آقا گفته اند كه من بايد همان روز 
اول از دنيا مي رفتم، ولي به خاط��ر خانواده ام اجازه 
دادند اين م��دت بمانم تا اينها آمادگ��ي پيدا كنند. 
چون مادرم خيلي بي تاب��ي مي كردند. فكر مي كنم 
هر كاري از دست پرسنل بيمارستان شهيد رجايي 
و بيمارستان بهمن برمي آمد انجام دادند و تا وقتي 
كه خدا نخواست ايشان را ببرد، زنده بودند. بهترين 
معالجات هم روي ايشان انجام شد، اما خدا مقدر كرده 

بود سه روز مانده به محرم ايشان از دنيا بروند. 
با توجه به اينكه ايشان س�ه روز مانده به 
محرم از دني�ا رفته اند از ح�االت معنوي 

ايشان هم برايمان بگوييد. 
 حاج آقا هميشه مي گفتند دوست دارم با عشق امام 
خميني و راه ايش��ان از دنيا ب��روم. ارادت خاصي به 
امام داشتند، بنابراين هر برنامه اي كه ترك مي شد، 
شركت در مراسم سالگرد امام و برنامه هاي مربوط به 
انقالب را ترك نمي كردند. در ارادت حاج آقا به اهل 
بيت )ع( هم كه ترديدي نبود. خيلي به امام حسن، 
حضرت سيدالش��هدا ، حضرت رض��ا )ع( و حضرت 
فاطمه زهرا )س( ارادت داشتند، لذا در دوره كما هم 
هنگامي كه پرچم ح��رم اميرالمؤمنين )ع( و پرچم 
حرم حضرت عباس)ع( را باالي سرشان آوردند اين 

پيوند روحي كاماًل قابل مشاهده بود. 
 گويا حاج آقا به برگزاري جلسات روضه هم 

خيلي عالقه مند بودند؟
 بله، از آنجا كه حاج آقا به برگزاري مراسم مذهبي با 
شيوه هاي سنتي خيلي عالقه داشتند حتماً ماه صفر 
و ايام فاطميه مراسمي را برگزار مي كردند و الحمدهلل 
در دانش��گاه هيئت ميثاق به عنوان يادگار از ايشان 
باقي مانده اس��ت. گاهي كه تعطيالت ب��ود و افراد 
داخل دانش��گاه كم بودند، باز هم حاج آقا مي گفتند 
جلس��ات ذكر اهل بيت )ع( را تعطيل نمي كنم و با 
تعداد كم هم كه شده مجلس را برگزار مي كنم. حتماً 
سالي يكي دوبار در برنامه هاي هيئت ميثاق شركت 
مي كردند و تا زماني كه حالش��ان خوب بود در همه 
روضه هايي كه بزرگان و دوس��تان دعوت مي كردند 

شركت مي كردند. 

من در قضيه كوي دانشگاه سال 78 
خيلي مضطرب و نگران شده بودم. 
حاج آقا وقتي نگراني من را ديدند، با 
آرامش تمام گفتند:»شما شک داري 
كه انقالب صاحبي دارد و امام زماني 
هست. هيچ اتفاقي نمي افتد. نگران 
نباش.« گفتم اين بار خيلي شلوغ 
شده اس�ت. ايش�ان گفتند:»اين 
انقالب از اين تالطم ه�ا زياد ديده 
است. طوري نمي شود. صاحب اين 
انقالب امام زمان )عج( هس�تند« 


