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 ﷲ" }اﻣﺎم
ﺧﻣﯾﻧﯽ"{ﺑود و از ھﻣﯾن ﺟﺎ رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده "ھﺎﺷﻣﯽ" زاده ﺷد...
}ﺑﺎ ﻣروری ﮔذرا در ﺳﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع از اﻧﺣراﻓﺎت ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ی "ھﺎﺷﻣﯽ
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ" ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﭼﮫ ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی زرد و ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺿد اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ وﻓور ﺑﺎزﺗﺎب رﻓﺗﺎر
ھﺎی دﺷﻣن ﺷﺎد ﮐن ﻓرزﻧدان و ﺧﺎﻧواده ی "ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ" را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣزدوران و واﻣداراﻧﺷﺎن
در ﻋرﺻﮫ ی ﺟﻧﮓ ﻧرم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﻣﺷﺎھده ﮐرد  .در اﺑﺗدای اﯾن ﻣﺑﺣث ﺑﮫ ﺧﻼﺻﮫ ای ﺑﯾوﮔراﻓﯾﮏ
از ﻣﺧﺗﺻر ﻣﺷﺧﺻﺎت ھوﯾﺗﯽ اﻋﺿﺎی اﻋﻼم ﺷده ی ﺧﺎﻧواده ی او اﺷﺎراﺗﯽ ﺧواھم ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﺧﺎطب
ﻋﻼﻗﻣﻧد در ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣطﺎﻟب دﭼﺎر ﺳردرﮔﻣﯽ رواﺑط دو ﺧﺎﻧدان "اﮐﺑرھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ" و "ﻋﻔت
ﻣرﻋﺷﯽ" ﻧﮕردد{:
ﺑرادرا ِن "اﮐﺑر ھﺎﺷﻣﯽ )ﻧوﻗﯽ  ،ﺑﮭرﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ"(:
*"ﻣﺣﻣد ھﺎﺷﻣﯽ" )ھﻣﺳرِ ﺧﺎﻧم "وﺟﯾﮭﮫ ﻧظری" و ﭘدرِ "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
ﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت.
*"اﺣﻣد ھﺎﺷﻣﯽ"...
*"ﻗﺎﺳم ھﺎﺷﻣﯽ")ﻣرﺣوم ﺷده ﺳﺎل  (1354ﭘدرِ "ﻋﻠﯽ ھﺎﺷﻣﯽ" )دوﺳت "ﺳﺑزوار)ﻣﺣﺳن(رﺿﺎﯾﯽ
ﻣﯾرﻗﺎﺋد"اﺳت .اﯾن "ﻋﻠﯽ ھﺎﺷﻣﯽ" )ﻣﻌروف ﺑﮫ "اﺳﮑﻧدری"( ﮐﮫ در اﺳﻧﺎد اﻓﺷﺎ ﺷده ی آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ]در
ﻣﺑﺎﺣث اﯾران ﮐﻧﺗرا ﺑﮫ ﻋﻧوا ِن ﺑرادرزاده "ﻧِﻔﯾو آو رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ" ) (nephew؛[ ﻧﻘطﮫ ی ﺗﻣﺎس )ﮐﺎﻧﺗﮑتِ(
ﮐﺎﻧﺎل دوّ م آﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﮭﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی "ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ" ﺑود ﺑﮫ ھﻣراھﯽ "ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد" ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر
"ﻣﮭدی ﻧژاد" در ﻣراوده ﺑﺎ ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار داﺷت" .ﻋﻠﯽ ھﺎﺷﻣﯽ" ﺑرادر زاده ﺷﯾﺦ اﮐﺑر ﺳﺎل
ھﺎ )ظﺎھراً از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  25ﺳﺎل ﺑﯾش ﺗر ﻧداﺷت( در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون وزارت ﻧﻔت ﺑر ﻓروش ﻧﻔت ﮐﺷور
ﻧظﺎرت داﺷت.
ﻣرﺣوم "ﻗﺎﺳم" ھﻣﭼﻧﯾن ﭘدر "ﻓرﺷﺗﮫ ھﺎﺷﻣﯽ" ﺑوده ﮐﮫ ھﻣﺳرِ "ﻣﮭدی ھﺎﺷﻣﯽ" ﭘﺳر ﻓراری "ﺷﯾﺦ اﮐﺑر"
اﺳت.
*"ﻣﺣﻣود ھﺎﺷﻣﯽ" ﺑﺧﺷدار ﮐﮭﮏ ﻗم در دوران طﺎﻏوت و ﻓرﻣﺎﻧدار ﻗم ﭘس از اﻧﻘﻼب و از ﻣﺳﺋوﻻن
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 ﺳﺎﻻری" و ﻣﺎدرِ "ﻣﮭﯾن ﺳﺎﻻری" و "ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻻری" ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد" ( .ﻣﮭﯾن ﺳﺎﻻری"  ،ھﻣﺳرِ "ﻋﻠﯽ ھﺎﺷم ﭘور" و ﻣﺎدر "اﻋظم ھﺎﺷم ﭘور" اﺳت" .اﻋظم ھﺎﺷم ﭘور"
ھﻣﺳرِ "ﻣﺣﺳن ھﺎﺷﻣﯽ" )ﭘﺳر "ﺷﯾﺦ اﮐﺑر" ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد".ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻻری" ﻧﯾز ﭘدرِ "ﻣرﯾم ﺳﺎﻻری" اﺳت

ﮐﮫ ھﻣﺳر "ﯾﺎﺳر ھﺎﺷﻣﯽ )ﭘﺳر دﯾﮕر "ﺷﯾﺦ اﮐﺑر"( اﺳت.
"ﻓﺎطﻣﮫ ھﺎﺷﻣﯽ" ﻓرزﻧد ارﺷد "ھﺎﺷﻣﯽ" اﺳت ،ھﻣﺳر "ﺳﻌﯾد ﻻھوﺗﯽ" ﺷد ﺗﺎ ﻋروس آﯾت ﷲ "ﻻھوﺗﯽ"
ﮔردد" .ﺳﺎرا" دﺧﺗر "ﻓﺎطﻣﮫ" )و "ﻟﯾﻼ" و "ﻣرﯾم" دﺧﺗر "ﺳﺎرا"( ھﺳﺗﻧد" .ﻓﺎطﻣﮫ" رﺋﯾس ﺑﻧﯾﺎد اﻣور
ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺧﺎص ﺑوده.
"ﺳﺎرا ﻻھوﺗﯽ" ﭼﻧدی ﺑرای در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن ﺧﺎطرات "ھﺎﺷﻣﯽ" ﺑﺎ ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭروﻧد ھﻣﮑﺎری
ﮐرده و در ﮔردآوری ﺧﺎطرات "ھﺎﺷﻣﯽ" ﻧﻘﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت.
"ﻣﺣﺳن ھﺎﺷﻣﯽ" رﯾﺎﺳت دﻓﺗر ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ دارد اﻣﺎ از آن ﻣﮭمﺗر ﻣرد اول
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
ﺑﻠژﯾﮏ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ھم در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﮫ ی ﻋزﯾز ﺧود درس را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧد ھم ﺟﺎﻧش در اﻣﺎن ﺑﺎﺷد .
ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻘﺻد ﺑﻌدی "ﻣﺣﺳن" ﺟﮭت اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در رﺷﺗﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ اﺳت .ھﻣﺳر او "اﻋظم ھﺎﺷمﭘور"
اﺳت ) "اﻋظم" ﻧوه ﺧﺎﻟﮫ ی "ﻣﺣﺳن" اﺳت( .
"ﻣﺣﺳن" ﺑرﻋﮑس "ﻓﺎطﻣﮫ" ﮐﮫ ﺳﮫ دﺧﺗر و دﺧﺗرزاده دارد ﺳﮫ ﭘﺳر را در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧد:
"ﻋﻣﺎد"" ،اﺣﺳﺎن" و "ﻋﻠﯾرﺿﺎ" ﮐﮫ از اﯾن ﺳﮫ ﺗن "ﻋﻣﺎد" در ﮔردآوری ﺧﺎطرات "ھﺎﺷﻣﯽ" ﻧﻘش
ﻋﻣدهای داﺷﺗﮫ اﺳت ﺣﺿور "ﻋﻣﺎد" ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﯾرﯾن در دﻓﺗر ﻧﺷر ﻣﻌﺎرف اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت
"ﻣﺣﺳن" ﻣﯽﺑﺎﺷد ﺣﺿور دارد.
ﺣذف "ﻓﺎﺋزه" از ﻟﯾﺳت ﻣﻧﺗﺧﺑﺎن ﻣﺟﻠس ﺷﺷم ﯾﮑﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑوده ﮐﮫ در راه ﭘدر ﭘرداﺧت
ﮐرده اﺳت.
"ﻓﺎﺋزه" در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﻧﮭﺎ ﻓرزﻧد "ھﺎﺷﻣﯽ" اﺳت ﮐﮫ در ﺣوادث ﻓﺗﻧﮫ ی ﺳﺑز ﺑﺎرھﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری
را ﺑﺎ درﯾدﮔﯽ و ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺑدون ھﯾﭻ ﻟﻘﺑﯽ "ﺧﺎﻣﻧﮫای" ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐرده اﺳت.
"ﻓﺎﺋزه" ھﻣﺳر "ﺣﻣﯾد ﻻھوﺗﯽ" اﺳت .او ھم ﭼون "ﻓﺎطﻣﮫ" ﻋروس آﯾتﷲ "ﻻھوﺗﯽ" ﻣﻌروف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧدان "ھﺎﺷﻣﯽ" ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﺑﺎزداﺷت ﺑودهاﻧد.
"ﻣﮭدی ھﺎﺷﻣﯽ" دﮐﺗرای ﺧود را از داﻧﺷﮕﺎه آزاد ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﭘس اﮐﯾداً ﻋﺿو ھﯾﺋت اﻣﻧﺎی اﯾن داﻧﺷﮕﺎه
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.
"ﻣﮭدی" ،ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم "ﺣﺳﯾن ﻣرﻋﺷﯽ" در ﮐﻣﯾﺗﮫ راھﺑردی ﺳﺗﺎد ﺣﺎﻣﯾﺎن "ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی" ﺑوده اﺳت .
او رﺳﺎﻧﮫ ای ﺗرﯾن ﻓرزﻧد "ھﺎﺷﻣﯽ" در ﺣﻣﺎﯾت از "ﻣوﺳوی" اﺳت داﻣﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎدات "ﻣﮭدی" ﺣﺗﯽ زﺑﺎن
ﮐﻧﺎﯾﮫ "ﮐروﺑﯽ" را ھم ﺑﺎز ﮐرده ﺑود.
ﭼﮫ طﯾف ﺣﺎﻣﯾﺎن "ﮐروﺑﯽ" و ﭼﮫ طﯾف ﺣﺎﻣﯾﺎن "اﺣﻣدی ﻧژاد" او را ﮔرداﻧﻧده ﺳﺎﯾت ﺟﻣﮭورﯾت ﻣﯽداﻧﻧد

ﺳﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑر "اﺣﻣدیﻧژاد" ﻣﯽ ﺗﺎﺧت ﮔﺎھﯽ ﻓراﻣوش ﻣﯽﮐرد "ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ" ﯾﮏ ارادﺗﻣﻧد
ﻗدﯾﻣﯽ ﭘدرش اﺳت.
"ﻣﮭدی ھﺎﺷﻣﯽ" ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در وزارت ﻧﻔت ﺣﺿور داﺷﺗﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻣﺻرف ﺳوﺧت
را ھم داﺷﺗﮫ اﺳت .از ﻣﯾﺎن ﻓرزﻧدان "ھﺎﺷﻣﯽ" ؛"ﻣﮭدی" ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل زﯾﺎدی ﺑرای ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آوردن ﻧﯾروھﺎی
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواه دارد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﮭم ﻗول داده ﺑود اﮔر "ھﺎﺷﻣﯽ" رﺧت رﯾﺎﺳت ﺑر ﺗن
ﮐﻧد ھﻣﮫ دﯾﮕران را ﺑﮫ ﻣﺣﺎق ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد.
"ﯾﺎﺳرھﺎﺷﻣﯽ" ﻓرزﻧد ﮐوﭼﮏ "ھﺎﺷﻣﯽ" و ظﺎھراً ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﯾن اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز اﺳت.
ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﻣرﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اوﺳت.
ھﻣﺳر او "ﻣرﯾم ﺳﺎﻻری" ،دﺧﺗر داﯾﯽ "اﻋظم ھﺎﺷم ﭘور")ھﻣﺳر "ﻣﺣﺳن"( اﺳت ،ﻧﺎم ﺗﮏ ﻓرزﻧدﺷﺎن
"ﻟﯾﻠﯽ" اﺳت.
}ﺑﮫ ﻧﻘل از ﮔﻔﺗﮕوی " ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ" ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ دات آی آر{:
}ﺳؤال  {:از ﻧﻘش ﺧﺎﻧواده و زﺣﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺷﻣﺎ ،ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم "ﻋﻔت ﻣرﻋﺷﯽ" در دوره ﻣﺑﺎرزه
ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﺷدهاﻧد ،ﺷراﯾط ﺑﭼﮫھﺎ و ﭘدری ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ھر ﺧداﺣﺎﻓظﯽ اﯾﺷﺎن ﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،دﺳﺗﮕﯾری ﺣﺎج ﺧﺎﻧم در ﻗم و ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺑﭼﮫھﺎ وارد ﻣﯽﺷد ،اﮔر ﻧﮑﺗﮫای
اﺳت ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد:
...از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن وارد ﻣﺑﺎرزه ﺷدم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدم و ﭘﺎﯾم ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزی و زﻧدان رﺳﯾد،
ﺑﭼﮫھﺎی ﻣﺎن در اﺿطراب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ،زﯾرا ﯾﺎ در زﻧدان و ﯾﺎ ﻣورد ﺳوءظن ﺳﺎواک ﺑودم .ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣﺎ را اﺣﺿﺎر ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﻌﻣوﻻً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣﮭﻣﺎن ﻧﺑودﯾم و درب ﺧﺎﻧﮫ
را ﻣﯽزدﻧد ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘﻠﯾس اﺳت .ﭘﻧﺞ ﻓرزﻧد داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﺳرم ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را در ھر ﺷراﯾطﯽ
ﺣﻔظ ﻣﯽﮐردﻧد .دوران ﺳﺧﺗﯽ ﺑود.
اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﻣﺿﯾﻘﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﮐردﻧد ،ﭼون ﺧودﺷﺎن داﺷﺗﻧد .زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً روی ھﻣﺎن درآﻣد
ﺣﺎﺻل از ارث ﻣﺎ و ﻣﺎدر ﺑﭼﮫھﺎ ﺑود و اﮔر ﮐﻣﺑودی ﭘﯾدا ﻣﯽﮐردﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧودﺷﺎن را ﺗﺄﻣﯾن
ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ھﻣﯾﺷﮫ در اﺿطراب ﺑودﻧد.
آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﮔذﺷت ،وﻟﯽ ﺻﺑوراﻧﮫ ﺗﺣﻣل ﮐردﻧد و ﻣزاﺣم ﻣن ﻧﻣﯽﺷدﻧد .ﭘﺎﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ روی
داراﯾﯽھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﭘدرﻣﺎن داﺷﺗﯾم .وﻟﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑود .ﻣن ھم ﮐﺎر ﻣﯽﮐردم و وﺿﻊ ﻣﺎ ﺧوب
ﺑود .زﻣﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐردم ،از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﯾم ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﯾم.
ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ھم ﺑﮫﺗدرﯾﺞ ھرﮐدام از ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻋﻼﻗﮫ ﺧود وارد ﺧدﻣﺎت ﮐﺷوری ﺷدﻧد" .ﻣﮭدی"
ﺑﯾﺷﺗر دﻧﺑﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺎﺧت ﺻﻧﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﺑود ،آن زﻣﺎن وﺿﻊ ﮐﺷور در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑد ﺑود و او ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺟﺑران ﮐﻧد}؟!{
"ﯾﺎﺳر" ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺟﻧﺑﯽ ﻟﺑﻧﯾﺎت رﻓت و ﻋﻣده ﮐﺎرھﺎﯾش ﺑﺎ وزارت در ﺟﮭﺎد }ﺳﺎزﻧدﮔﯽ{ ﺑود .آﻧﮭﺎ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ  ١۶ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯾدﻧد ،داﺋﻣﺎ ً در ﺟﻧﮓ ﺑودﻧد.
ﻓﺎطﻣﮫ وارد ﺑﻧﯾﺎد اﻣور ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺧﺎص ﺷد و ﻋﻣرش را در اﯾن راه ﺻرف ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓﺎﺋزه ھم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﯾﺎﺳت و ورزش زﻧﺎن رﻓت .اﯾﻧﮑﮫ در ﮐﺷور ﺑﮫ زﻧﮭﺎ ﻣﯾدان ﻧﻣﯽدھﻧد ،ﯾﮏ ﻧﻘص
اﺳت ،او رﻓت و ﺗﺎﺑوﯾﯽ را ﺷﮑﺳت و ھﻧوز ھم در اﻣور ورزش زﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل
اﺳت.
"ﻣﺣﺳن" زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه رﺳﯾد ،در ﺷراﯾط ﻧﺎاﻣﻧﯽ ،اول اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد در داﻧﺷﮕﺎه ﺑراﯾش

ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﮕذارﯾد .او ﻗﺑول ﻧﻣﯽﮐرد .ﺑد ھم ﺑود ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺑراﯾش ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﮕذارﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر
ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور رﻓت ،ﻣﺎ در ﻣوﺷﮏﺳﺎزی ﺑﮫ ﺗﺧﺻص او ﻧﯾﺎز ﭘﯾدا ﮐردﯾم .ﺗﺣﺻﯾل
در ﻣﻘطﻊ دﮐﺗرا را رھﺎ ﮐرد و ﺑﮫ اﯾران آﻣد و در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣوﺷﮑﯽ ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی ﮐرد .ﺑﻌد ھم در دﻓﺗر
ﻣن و ﺑﻌد در ﻣﺗرو ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺷﻐول اﺳت...

