
پیرامون ھماھنگی ورابطھ ی سوابق و عملکردھای انحرافی برخی اعضای خانواده آقای "ھاشمی 
!رفسنجانی" با او

"اکبر ھاشمی رفسنجانی" کھ بھ قم آمد ؛ با قراری میان پدرش و برادران ("اکبر" و "سید کاظم) 
مرعشی" میھمان آنان شد و ھر ماه پنجاه تومان بھ عنوان ھدیھ زندگی بھ آنھا می پرداخت. آنان بھ 

زودی خانھ ای جدید ( استیجاری) تھیھ کردند کھ روبھ روی منزل "حاج آقا روح هللا" {امام 
خمینی"}بود و از ھمین جا روابط سیاسی در خانواده "ھاشمی" زاده شد...

ر سایت ھایی کھ بھ دفاع از انحرافات برخی از اعضای خانواده ی "ھاشمی {با مروری گذرا د
رفسنجانی" می پردازند چھ سایتھای زرد و چھ پایگاھھای ضد انقالب می توان بھ وفور بازتاب رفتار 

ھای دشمن شاد کن فرزندان و خانواده ی "ھاشمی رفسنجانی" را کھ توسط مزدوران و وامدارانشان 
نرم استفاده میشود مشاھده کرد . در ابتدای این مبحث بھ خالصھ ای بیوگرافیک در عرصھ ی جنگ 

از مختصر مشخصات ھویتی اعضای اعالم شده ی خانواده ی او اشاراتی خواھم نمود تا مخاطب 
عالقمند در جمع بندی مطالب دچار سردرگمی روابط دو خاندان "اکبرھاشمی رفسنجانی" و "عفت 

مرعشی" نگردد:}

راِن "اکبر ھاشمی (نوقی ، بھرمانی یا رفسنجانی"):براد
*"محمد ھاشمی" (ھمسِر خانم "وجیھھ نظری" و پدِر "علی ھاشمی"(ھمسر خانم "جوادی (آملی") می 

باشد.)
"محمد ھاشمی رفسنجانی" فارغ التحصیل از کشور آمریکا بوده و ریاست سازمان صدا و سیما را بر 

است.عھده داشتھ 
می"...*"احمد ھاش

) پدِر "علی ھاشمی" (دوست "سبزوار(محسن)رضایی 1354*"قاسم ھاشمی"(مرحوم شده سال 
میرقائد"است .این "علی ھاشمی" (معروف بھ "اسکندری") کھ در اسناد افشا شده ی آمریکائی ھا [در 

انتکِت) ) ؛] نقطھ ی تماس (کnephewمباحث ایران کنترا بھ عنواِن برادرزاده "نِفیو آو رفسنجانی" (
"فریدون وردی نژاد" بانام مستعار کانال دّوم آمریکائیھا با آقای "ھاشمی رفسنجانی" بود بھ ھمراھی 

"علی ھاشمی" برادر زاده شیخ اکبر سال "مھدی نژاد" در مراوده با کاخ سفید آمریکا قرار داشت.
بر فروش نفت کشور سال بیش تر نداشت) در مقام معاون وزارت نفت25ھا (ظاھراً از زمانی کھ 

نظارت داشت.
مرحوم "قاسم" ھمچنین پدر "فرشتھ ھاشمی" بوده کھ ھمسِر "مھدی ھاشمی" پسر فراری "شیخ اکبر" 

است.
*"محمود ھاشمی" بخشدار کھک قم در دوران طاغوت و فرماندار قم پس از انقالب و از مسئوالن 

.ارتباطات وزارتخارجھ و امور خاورمیانھ و... بوده است 

برادران و خواھران خانم "عفت مرعشی":
*رضا *اقدس *عذرا *حسین *اشرف *قدس *نصرت * کاظم * فرخنده *علی

*"عذرا مرعشی" ( ھمسر "عبدالکریم ساالری" و مادِر "مھین ساالری" و "محمود ساالری" می 
"اعظم ھاشم پور" باشد. ) "مھین ساالری" ، ھمسِر "علی ھاشم پور" و مادر "اعظم ھاشم پور" است. 

ھمسِر "محسن ھاشمی" (پسر "شیخ اکبر" ) می باشد."محمود ساالری" نیز پدِر "مریم ساالری" است 



کھ ھمسر "یاسر ھاشمی (پسر دیگر "شیخ اکبر") است.

"فاطمھ ھاشمی" فرزند ارشد "ھاشمی" است، ھمسر "سعید الھوتی" شد تا عروس آیت هللا "الھوتی" 
فاطمھ" (و "لیال" و "مریم" دختر "سارا") ھستند. "فاطمھ" رئیس بنیاد امور گردد. "سارا" دختر "

بیماریھای خاص بوده.
"سارا الھوتی" چندی برای در اختیار قرار دادن خاطرات "ھاشمی" با ھفتھ نامھ شھروند ھمکاری 

کرده و در گردآوری خاطرات "ھاشمی" نقشی داشتھ است.
تر مرد اول مصلحت نظام را در کارنامھ دارد اما از آن مھم"محسن ھاشمی" ریاست دفتر تشخیص 

پروژه مترو تھران است. او پسر ارشد "ھاشمی" است و گردآوری خاطرات پدر وابستھ بھ "محسن" 
است.

ھمان روزھایی کھ گفتھ شد"ھاشمی" توسط گروه فرقان مورد حملھ قرار گرفت "محسن" روانھ 
ی عزیز خود درس را بھ اتمام رساند ھم جانش در امان باشد .شود تا ھم در خانھ خالھبلژیک می

پور" کانادا مقصد بعدی "محسن" جھت ادامھ تحصیل در رشتھ مکانیک است. ھمسر او "اعظم ھاشم
است ( "اعظم" نوه خالھ ی "محسن" است. )

بیند: "محسن" برعکس "فاطمھ" کھ سھ دختر و دخترزاده دارد سھ پسر را در شناسنامھ خود می
"عماد"، "احسان" و "علیرضا" کھ از این سھ تن "عماد" در گردآوری خاطرات "ھاشمی" نقش 

ای داشتھ است حضور "عماد" بیشتر از سایرین در دفتر نشر معارف انقالب کھ بھ مدیریت عمده
باشد حضور دارد."محسن" می

یی بوده کھ در راه پدر پرداخت حذف "فائزه" از لیست منتخبان مجلس ششم یکی از جملھ ھزینھ ھا
کرده است.

"فائزه" در عین حال تنھا فرزند "ھاشمی" است کھ در حوادث فتنھ ی سبز بارھا مقام معظم رھبری 
ای" خطاب می کرده است.را با دریدگی و گستاخی بدون ھیچ لقبی "خامنھ

"الھوتی" معروف می باشد هللا"فائزه" ھمسر "حمید الھوتی" است. او ھم چون "فاطمھ" عروس آیت
کھ قبل از فوتش از بزرگترین حامیان "بنی صدر" بوده است.

"فائزه" دختری بھ نام "مونا"و پسری بھ نام "حسن" دارد.این سھ تن در یک نکتھ مشترکند تنھا 
اند.اعضای خاندان "ھاشمی" ھستند کھ ھر سھ چند ساعتی در بازداشت بوده

را از دانشگاه آزاد گرفتھ است پس اکیداً عضو ھیئت امنای این دانشگاه "مھدی ھاشمی" دکترای خود
بودن چندان تضادی در مشاغل "مھدی" ندارد.

"مھدی" دخترعموی خود یعنی "فرشتھ ھاشمی" کھ فرزند "قاسم" است را بھ ھمسری برگزیده است. 
"فواد" و "یاسین" حاصل این ازدواج ھستند.

ن مرعشی" در کمیتھ راھبردی ستاد حامیان "میرحسین موسوی" بوده است . "مھدی"، قائم مقام "حسی
ای ترین فرزند "ھاشمی" در حمایت از "موسوی" است دامنھ انتقادات "مھدی" حتی زبان او رسانھ

کنایھ "کروبی" را ھم باز کرده بود.
دانند ت جمھوریت میچھ طیف حامیان "کروبی" و چھ طیف حامیان "احمدی نژاد" او را گرداننده سای



کرد "مھدی کروبی" یک ارادتمند نژاد" می تاخت گاھی فراموش میسایتی کھ ھمان اندازه بر "احمدی
قدیمی پدرش است.

"مھدی ھاشمی" عالوه بر اینکھ در وزارت نفت حضور داشتھ ریاست بھینھ سازی مصرف سوخت 
نسیل زیادی برای بھ میان آوردن نیروھای را ھم داشتھ است. از میان فرزندان "ھاشمی" ؛"مھدی" پتا

شود در انتخابات نھم قول داده بود اگر "ھاشمی" رخت ریاست بر تن دموکراسی خواه دارد. گفتھ می
کند ھمھ دیگران را بھ محاق خواھد فرستاد.

"یاسرھاشمی" فرزند کوچک "ھاشمی" و ظاھراً غیر سیاسی ترین این خاندان سیاسی نیز است.
در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در کارنامھ اوست.فعالیت 

ھمسر او "مریم ساالری"، دختر دایی "اعظم ھاشم پور"(ھمسر "محسن") است، نام تک فرزندشان 
"لیلی" است.

رسانی ھاشمی رفسنجانی دات آی آر:}{بھ نقل از گفتگوی " ھاشمی رفسنجانی" با پایگاه اطالع
ش خانواده و زحماتی کھ ھمسر شما، سرکار خانم "عفت مرعشی" در دوره مبارزه {سؤال :} از نق

ھا و پدری کھ معلوم نبود ھر خداحافظی ایشان سالمی در پی اند، شرایط بچھجنابعالی متحمل شده
ای شد، اگر نکتھھا وارد میداشتھ باشد، دستگیری حاج خانم در قم و فشارھایی کھ در مدرسھ بھ بچھ

رمایید:است بف
...از وقتی کھ من وارد مبارزه شدم تا زمانی کھ شناختھ شدم و پایم بھ سربازی و زندان رسید، 

ظن ساواک بودم. با کردند، زیرا یا در زندان و یا مورد سوءھای مان در اضطراب زندگی میبچھ
یم و درب خانھ کردند. معموالً زمانی کھ منتظر مھمان نبودیک نوشتھ و سخنرانی ما را احضار می

کردند کھ پلیس است. پنج فرزند داشتیم کھ ھمسرم باید آنھا را در ھر شرایطی زدند، فکر میرا می
کردند. دوران سختی بود.حفظ می

کردند، چون خودشان داشتند. زندگی ما عمدتاً روی ھمان درآمد البتھ ھیچ وقت مضیقھ مالی پیدا نمی
توانستند خودشان را تأمین کردند، میود و اگر کمبودی پیدا میھا بحاصل از ارث ما و مادر بچھ

کنند. ولی تا پیروزی انقالب ھمیشھ در اضطراب بودند.
شدند. پایھ زندگی ما روی آن سالھا بھ این شکل گذشت، ولی صبورانھ تحمل کردند و مزاحم من نمی

کردم و وضع ما خوب ود. من ھم کار میھایی بود کھ از پدرمان داشتیم. ولی بھ اندازه کافی نبدارایی
کردیم.کردم، از امکاناتی کھ داشتیم، استفاده میبود. زمانی ھم کھ کار نمی

ھا بھ دنبال عالقھ خود وارد خدمات کشوری شدند. "مھدی" تدریج ھرکدام از بچھبعد از انقالب ھم بھ
شور در این زمینھ بد بود و او میبیشتر دنبال تکنولوژی ساخت صنایع دریایی بود، آن زمان وضع ک

خواست جبران کند{؟!}

"یاسر" بھ دنبال صنایع جنبی لبنیات رفت و عمده کارھایش با وزارت در جھاد {سازندگی} بود. آنھا 
سالگی رسیدند، دائماً در جنگ بودند.١۶از زمانی کھ بھ 

کند.اه صرف میفاطمھ وارد بنیاد امور بیماریھای خاص شد و عمرش را در این ر
دھند، یک نقص فائزه ھم بھ دنبال سیاست و ورزش زنان رفت. اینکھ در کشور بھ زنھا میدان نمی

است، او رفت و تابویی را شکست و ھنوز ھم در امور ورزش زنان در کشورھای اسالمی فعال 
است.

در دانشگاه برایش گفتند"محسن" زمانی کھ بھ دانشگاه رسید، در شرایط ناامنی، اول انقالب می



کرد. بد ھم بود کھ در دانشگاه برایش محافظ بگذاریم. بھ ھمین خاطر محافظ بگذارید. او قبول نمی
سازی بھ تخصص او نیاز پیدا کردیم. تحصیل ما در موشکبرای تحصیل بھ خارج از کشور رفت، 

ی کرد. بعد ھم در دفتر در مقطع دکترا را رھا کرد و بھ ایران آمد و در صنایع موشکی کمک زیاد
من و بعد در مترو بھ کار مشغول است...


