پیرامٌن ىماىنگی ًرابطو ی سٌابق ً عملکردىای انحرافی برخی اعضای خانٌاده آقای "ىاشمی
!رفسنجانی" با اً
"اکجز ُبػوی رفظٌجبًی" کَ ثَ قن آهذ ؛ ثب قزاری هیبى پذرع ّ ثزادراى ("اکجز" ّ "طیذ کبظن)
هزػؼی" هیِوبى آًبى ػذ ّ ُز هبٍ پٌجبٍ تْهبى ثَ ػٌْاى ُذیَ سًذگی ثَ آًِب هی پزداخت .آًبى ثَ
سّدی خبًَ ای جذیذ ( اطتیجبری) تِیَ کزدًذ کَ رّثَ رّی هٌشل "حبج آقب رّح اهلل" {اهبم
خویٌی"}ثْد ّ اس ُویي جب رّاثط طیبطی در خبًْادٍ "ُبػوی" سادٍ ػذ...
{ثب هزّری گذرا در طبیت ُبیی کَ ثَ دفبع اس اًحزافبت ثزخی اس اػضبی خبًْادٍ ی "ُبػوی
رفظٌجبًی" هی پزداسًذ چَ طبیتِبی سرد ّ چَ پبیگبُِبی ضذ اًقالة هی تْاى ثَ ّفْر ثبستبة رفتبر
ُبی دػوي ػبد کي فزسًذاى ّ خبًْادٍ ی "ُبػوی رفظٌجبًی" را کَ تْطط هشدّراى ّ ّاهذاراًؼبى
در ػزؿَ ی جٌگ ًزم اطتفبدٍ هیؼْد هؼبُذٍ کزد  .در اثتذای ایي هجحج ثَ خالؿَ ای ثیْگزافیک
اس هختـز هؼخـبت ُْیتی اػضبی اػالم ػذٍ ی خبًْادٍ ی اّ اػبراتی خْاُن ًوْد تب هخبطت
ػالقوٌذ در جوغ ثٌذی هطبلت دچبر طزدرگوی رّاثط دّ خبًذاى "اکجزُبػوی رفظٌجبًی" ّ "ػفت
هزػؼی" ًگزدد}:
ثزادراىِ "اکجز ُبػوی (ًْقی  ،ثِزهبًی یب رفظٌجبًی"):
*"هحوذ ُبػوی" (ُوظزِ خبًن "ّجیَِ ًظزی" ّ پذرِ "ػلی ُبػوی"(ُوظز خبًن "جْادی (آهلی") هی
ثبػذ).
"هحوذ ُبػوی رفظٌجبًی" فبرؽ التحـیل اس کؼْر آهزیکب ثْدٍ ّ ریبطت طبسهبى ؿذا ّ طیوب را ثز
ػِذٍ داػتَ اطت.
*"احوذ ُبػوی"...
*"قبطن ُبػوی"(هزحْم ػذٍ طبل  )4687پذرِ "ػلی ُبػوی" (دّطت "طجشّار(هحظي)رضبیی
هیزقبئذ"اطت .ایي "ػلی ُبػوی" (هؼزّف ثَ "اطکٌذری") کَ در اطٌبد افؼب ػذٍ ی آهزیکبئی ُب [در
هجبحج ایزاى کٌتزا ثَ ػٌْاىِ ثزادرسادٍ "ًِفیْ آّ رفظٌجبًی" ( )nephew؛] ًقطَ ی توبص (کبًتکتِ)
کبًبل دّّم آهزیکبئیِب ثب آقبی "ُبػوی رفظٌجبًی" ثْد ثَ ُوزاُی "فریدًن ًردی نژاد" بانام مستعار
"ميدی نژاد" در مراًده با کاخ سفید آمریکا قرار داشت" .ػلی ُبػوی" ثزادر سادٍ ػیخ اکجز طبل
ُب (ظبُزاً اس سهبًی کَ  58طبل ثیغ تز ًذاػت) در هقبم هؼبّى ّسارت ًفت ثز فزّع ًفت کؼْر
ًظبرت داػت.
هزحْم "قبطن" ُوچٌیي پذر "فزػتَ ُبػوی" ثْدٍ کَ ُوظزِ "هِذی ُبػوی" پظز فزاری "ػیخ اکجز"
اطت.
*"هحوْد ُبػوی" ثخؼذار کِک قن در دّراى طبغْت ّ فزهبًذار قن پض اس اًقالة ّ اس هظئْالى
ارتجبطبت ّسارتخبرجَ ّ اهْر خبّرهیبًَ ّ ...ثْدٍ اطت .
ثزادراى ّ خْاُزاى خبًن "ػفت هزػؼی":
*رضب *اقذص *ػذرا *حظیي *اػزف *قذص *ًـزت * کبظن * فزخٌذٍ *ػلی
*"ػذرا هزػؼی" ( ُوظز "ػجذالکزین طبالری" ّ هبدرِ "هِیي طبالری" ّ "هحوْد طبالری" هی
ثبػذ" ) .هِیي طبالری" ُ ،وظزِ "ػلی ُبػن پْر" ّ هبدر "اػظن ُبػن پْر" اطت" .اػظن ُبػن پْر"
ُوظزِ "هحظي ُبػوی" (پظز "ػیخ اکجز" ) هی ثبػذ".هحوْد طبالری" ًیش پذرِ "هزین طبالری" اطت

کَ ُوظز "یبطز ُبػوی (پظز دیگز "ػیخ اکجز") اطت.
"فبطوَ ُبػوی" فزسًذ ارػذ "ُبػوی" اطتُ ،وظز "طؼیذ الُْتی" ػذ تب ػزّص آیت اهلل "الُْتی"
گزدد" .طبرا" دختز "فبطوَ" (ّ "لیال" ّ "هزین" دختز "طبرا") ُظتٌذ" .فبطوَ" رئیض ثٌیبد اهْر
ثیوبریِبی خبؽ ثْدٍ.
"طبرا الُْتی" چٌذی ثزای در اختیبر قزار دادى خبطزات "ُبػوی" ثب ُفتَ ًبهَ ػِزًّذ ُوکبری
کزدٍ ّ در گزدآّری خبطزات "ُبػوی" ًقؼی داػتَ اطت.
"هحظي ُبػوی" ریبطت دفتز تؼخیؾ هـلحت ًظبم را در کبرًبهَ دارد اهب اس آى هِنتز هزد اّل
پزّژٍ هتزّ تِزاى اطت .اّ پظز ارػذ "ُبػوی" اطت ّ گزدآّری خبطزات پذر ّاثظتَ ثَ "هحظي"
اطت.
ُوبى رّسُبیی کَ گفتَ ػذ"ُبػوی" تْطط گزٍّ فزقبى هْرد حولَ قزار گزفت "هحظي" رّاًَ
ثلژیک هیػْد تب ُن در خبًَ خبلَ ی ػشیش خْد درص را ثَ اتوبم رطبًذ ُن جبًغ در اهبى ثبػذ .
کبًبدا هقـذ ثؼذی "هحظي" جِت اداهَ تحـیل در رػتَ هکبًیک اطتُ .وظز اّ "اػظن ُبػنپْر"
اطت ( "اػظن" ًٍْ خبلَ ی "هحظي" اطت) .
"هحظي" ثزػکض "فبطوَ" کَ طَ دختز ّ دختزسادٍ دارد طَ پظز را در ػٌبطٌبهَ خْد هی ثیٌذ:
"ػوبد"" ،احظبى" ّ "ػلیزضب" کَ اس ایي طَ تي "ػوبد" در گزدآّری خبطزات "ُبػوی" ًقغ
ػوذٍای داػتَ اطت حضْر "ػوبد" ثیؼتز اس طبیزیي در دفتز ًؼز هؼبرف اًقالة کَ ثَ هذیزیت
"هحظي" هیثبػذ حضْر دارد.
حذف "فبئشٍ" اس لیظت هٌتخجبى هجلض ػؼن یکی اس جولَ ُشیٌَ ُبیی ثْدٍ کَ در راٍ پذر پزداخت
کزدٍ اطت.
"فبئشٍ" در ػیي حبل تٌِب فزسًذ "ُبػوی" اطت کَ در حْادث فتٌَ ی طجش ثبرُب هقبم هؼظن رُجزی
را ثب دریذگی ّ گظتبخی ثذّى ُیچ لقجی "خبهٌَای" خطبة هی کزدٍ اطت.
"فبئشٍ" ُوظز "حویذ الُْتی" اطت .اّ ُن چْى "فبطوَ" ػزّص آیتاهلل "الُْتی" هؼزّف هی ثبػذ
کَ قجل اس فْتغ اس ثشرگتزیي حبهیبى "ثٌی ؿذر" ثْدٍ اطت.
"فبئشٍ" دختزی ثَ ًبم "هًْب"ّ پظزی ثَ ًبم "حظي" دارد.ایي طَ تي در یک ًکتَ هؼتزکٌذ تٌِب
اػضبی خبًذاى "ُبػوی" ُظتٌذ کَ ُز طَ چٌذ طبػتی در ثبسداػت ثْدٍاًذ.
"هِذی ُبػوی" دکتزای خْد را اس داًؼگبٍ آساد گزفتَ اطت پض اکیذاً ػضْ ُیئت اهٌبی ایي داًؼگبٍ
ثْدى چٌذاى تضبدی در هؼبغل "هِذی" ًذارد.
"هِذی" دختزػوْی خْد یؼٌی "فزػتَ ُبػوی" کَ فزسًذ "قبطن" اطت را ثَ ُوظزی ثزگشیذٍ اطت.
"فْاد" ّ "یبطیي" حبؿل ایي اسدّاج ُظتٌذ.
"هِذی" ،قبئن هقبم "حظیي هزػؼی" در کویتَ راُجزدی طتبد حبهیبى "هیزحظیي هْطْی" ثْدٍ اطت .
اّ رطبًَ ای تزیي فزسًذ "ُبػوی" در حوبیت اس "هْطْی" اطت داهٌَ اًتقبدات "هِذی" حتی سثبى
کٌبیَ "کزّثی" را ُن ثبس کزدٍ ثْد.
چَ طیف حبهیبى "کزّثی" ّ چَ طیف حبهیبى "احوذی ًژاد" اّ را گزداًٌذٍ طبیت جوِْریت هیداًٌذ

طبیتی کَ ُوبى اًذاسٍ ثز "احوذیًژاد" هی تبخت گبُی فزاهْع هیکزد "هِذی کزّثی" یک ارادتوٌذ
قذیوی پذرع اطت.
"هِذی ُبػوی" ػالٍّ ثز ایٌکَ در ّسارت ًفت حضْر داػتَ ریبطت ثِیٌَ طبسی هـزف طْخت
را ُن داػتَ اطت .اس هیبى فزسًذاى "ُبػوی" ؛"هِذی" پتبًظیل سیبدی ثزای ثَ هیبى آّردى ًیزُّبی
دهْکزاطی خْاٍ دارد .گفتَ هیػْد در اًتخبثبت ًِن قْل دادٍ ثْد اگز "ُبػوی" رخت ریبطت ثز تي
کٌذ ُوَ دیگزاى را ثَ هحبق خْاُذ فزطتبد.
"یبطزُبػوی" فزسًذ کْچک "ُبػوی" ّ ظبُزاً غیز طیبطی تزیي ایي خبًذاى طیبطی ًیش اطت.
فؼبلیت در هزکش تحقیقبت اطتزاتژیک هجوغ تؼخیؾ هـلحت در کبرًبهَ اّطت.
ُوظز اّ "هزین طبالری" ،دختز دایی "اػظن ُبػن پْر"(ُوظز "هحظي") اطتً ،بم تک فزسًذػبى
"لیلی" اطت.
{ثَ ًقل اس گفتگْی " ُبػوی رفظٌجبًی" ثب پبیگبٍ اطالعرطبًی ُبػوی رفظٌجبًی دات آی آر}:
{طؤال  }:اس ًقغ خبًْادٍ ّ سحوبتی کَ ُوظز ػوب ،طزکبر خبًن "ػفت هزػؼی" در دّرٍ هجبرسٍ
جٌبثؼبلی هتحول ػذٍاًذ ،ػزایط ثچَُب ّ پذری کَ هؼلْم ًجْد ُز خذاحبفظی ایؼبى طالهی در پی
داػتَ ثبػذ ،دطتگیزی حبج خبًن در قن ّ فؼبرُبیی کَ در هذرطَ ثَ ثچَُب ّارد هیػذ ،اگز ًکتَای
اطت ثفزهبییذ:
...اس ّقتی کَ هي ّارد هجبرسٍ ػذم تب سهبًی کَ ػٌبختَ ػذم ّ پبین ثَ طزثبسی ّ سًذاى رطیذ،
ثچَُبی هبى در اضطزاة سًذگی هیکزدًذ ،سیزا یب در سًذاى ّ یب هْرد طْءظي طبّاک ثْدم .ثب
یک ًْػتَ ّ طخٌزاًی هب را احضبر هیکزدًذ .هؼوْالً سهبًی کَ هٌتظز هِوبى ًجْدین ّ درة خبًَ
را هیسدًذ ،فکز هیکزدًذ کَ پلیض اطت .پٌج فزسًذ داػتین کَ ُوظزم ثبیذ آًِب را در ُز ػزایطی
حفظ هیکزدًذ .دّراى طختی ثْد.
الجتَ ُیچ ّقت هضیقَ هبلی پیذا ًویکزدًذ ،چْى خْدػبى داػتٌذ .سًذگی هب ػوذتبً رّی ُوبى درآهذ
حبؿل اس ارث هب ّ هبدر ثچَُب ثْد ّ اگز کوجْدی پیذا هیکزدًذ ،هیتْاًظتٌذ خْدػبى را تأهیي
کٌٌذّ .لی تب پیزّسی اًقالة ُویؼَ در اضطزاة ثْدًذ.
آى طبلِب ثَ ایي ػکل گذػتّ ،لی ؿجْراًَ تحول کزدًذ ّ هشاحن هي ًویػذًذ .پبیَ سًذگی هب رّی
داراییُبیی ثْد کَ اس پذرهبى داػتینّ .لی ثَ اًذاسٍ کبفی ًجْد .هي ُن کبر هیکزدم ّ ّضغ هب خْة
ثْد .سهبًی ُن کَ کبر ًویکزدم ،اس اهکبًبتی کَ داػتین ،اطتفبدٍ هیکزدین.
ثؼذ اس اًقالة ُن ثَتذریج ُزکذام اس ثچَُب ثَ دًجبل ػالقَ خْد ّارد خذهبت کؼْری ػذًذ" .هِذی"
ثیؼتز دًجبل تکٌْلْژی طبخت ؿٌبیغ دریبیی ثْد ،آى سهبى ّضغ کؼْر در ایي سهیٌَ ثذ ثْد ّ اّ هی
خْاطت ججزاى کٌذ{؟!}
"یبطز" ثَ دًجبل ؿٌبیغ جٌجی لجٌیبت رفت ّ ػوذٍ کبرُبیغ ثب ّسارت در جِبد {طبسًذگی} ثْد .آًِب
اس سهبًی کَ ثَ  4۱طبلگی رطیذًذ ،دائوبً در جٌگ ثْدًذ.
فبطوَ ّارد ثٌیبد اهْر ثیوبریِبی خبؽ ػذ ّ ػوزع را در ایي راٍ ؿزف هیکٌذ.
فبئشٍ ُن ثَ دًجبل طیبطت ّ ّرسع سًبى رفت .ایٌکَ در کؼْر ثَ سًِب هیذاى ًویدٌُذ ،یک ًقؾ
اطت ،اّ رفت ّ تبثْیی را ػکظت ّ ٌُْس ُن در اهْر ّرسع سًبى در کؼْرُبی اطالهی فؼبل
اطت.
"هحظي" سهبًی کَ ثَ داًؼگبٍ رطیذ ،در ػزایط ًباهٌی ،اّل اًقالة هیگفتٌذ در داًؼگبٍ ثزایغ

هحبفظ ثگذاریذ .اّ قجْل ًویکزد .ثذ ُن ثْد کَ در داًؼگبٍ ثزایغ هحبفظ ثگذارین .ثَ ُویي خبطز
ثزای تحـیل ثَ خبرج اس کؼْر رفت ،هب در هْػکطبسی ثَ تخـؾ اّ ًیبس پیذا کزدین .تحـیل
در هقطغ دکتزا را رُب کزد ّ ثَ ایزاى آهذ ّ در ؿٌبیغ هْػکی کوک سیبدی کزد .ثؼذ ُن در دفتز
هي ّ ثؼذ در هتزّ ثَ کبر هؼغْل اطت...

