بهناز عابدی

روزنامه نگار

اگــر ته چهره هرســه پســر اکبــر هاشــمی رفســنجانی از او دور نیســت ،اما در
سیاســتورزی این محســن اســت که اشــبه الناس خانواده به پدر محسوب
میشــود .مــردی غلتیده بر پهلوی «چــپ» و فرزند سیاســتمداری که روزی
محافظــه کاران در پناهــش به قدرت رســیدند و روزی دیگر در آغوشــش ،از
کســب قــدرت بازماندنــد؛ روزی اصالحطلبــان بــا همراهــی اش صاحــب
منصب شــدند و روزی دیگر بــدون حضورش از قدرت رانــده .همکاریاش
با طیف  9گانهای از شهرداران پایتخت ،از منتهی الیه راست تا آخرین نقطه
چپ ،او را به چهرهای بدل کرده که با «راســت» نشسته و با «چپ» برخاسته
اســت«:اصوالً جنبه اجرایی شــخصیتم بــه جنبه سیاســی آن میچربد و به
همین خاطر کارکردن با افراد با گرایشهای سیاســی مختلف برایم دشــوار
نیســت ».محسن هاشــمی رفســنجانی روزگار کودکی برایش به رفت و آمد
در خانه دو آیتاهلل گذشــته؛ آیتاهلل شــهید سیدمحمدحســین بهشــتی و
حضرت آیتاهلل خامنهای.
پســر هم درســت شــبیه پدر ،از نگاه محافظهکاران ،اصالحطلب است
و از نــگاه برخی اصالحطلبــان ،محافظهکار .گرچه خــود میگوید در میانه
سیاســت زیســته اســت .محســن هاشــمی بهرمانی که بــا حیــات و ممات
دو پاییــز دیگــر 60 ،ســاله میشــود ،حســرت شــهردار شــدنش در تهــران،
بــر دل همتشــکیالتیهایش در کارگــزاران و جماعــت فــراوان دیگــری
مانــده اســت؛ چه آن زمــان کــه در رقابتی نامنصفانــه ،نتیجــه را به محمد
باقــر قالیبــاف واگــذار کــرد و چــه حتــی زمانــی کــه صدرنشــین فهرســت
امیدیهــا برای شــورای شــهر تهــران ،باالنشــین آرای انتخاباتــی و بعدها
گزینــه بالقــوه جانشــینی محمدعلی نجفی در «بهشــت» شــد ،اما عطای
شــهردار شــدن را به لقایش بخشــید تا به جای «طبقه هفتم» شــهرداری،
در «طبقــه اول» شــورا بنشــیند و بــا یــک خیابــان اختــاف ،مانــع اختالف
دان ســردار ســازندگی حاال
همجناحیهایــش شــود .میــراثدار و خاطره ِ
چهــره در چهــره من نشســته اســت و یادی از گذشــتهها میکنــد ،از زندگی
و زمانهاش.
 ëëاولین تصویر ذهنی شما از خانه پدری به چه زمانی برمیگردد؟
ما تا  5ســالگی را در قــم در خانه ملکی پدر خیابــان صفائیه کوچه ممتاز
گذراندیم .از آن ســالها مطلب مهمی یادم نیست .میگویند اوج مبارزات
منتهــی بــه 15خــرداد  1342و در نهایت تبعیــد امام خمینی بــه عراق بوده
اســت .پدر روحانی جوانی بود که تبلیغ مرجعیت امام خمینی بعد از فوت
آیتاهلل العظمی بروجردی ،مبارزه و زندان از اولویتهای زندگیشان بود.
در آن زمــان مجله «مکتب تشــیع» را منتشــر میکرد .من هــم پدری بودم،
لــذا در کودکــی ضربه روحی خــوردم .در یــک و نیم ســالگی ،در  21فروردین
ســال  42یعنی  20روز بعد از فاجعه خونین مدرســه فیضیه که رژیم شــروع
به ســربازگیری غیرقانونی طالب کرد ،پدر از اولین کسانی بود که به سربازی
اجباری برده شــد .مادر همیشــه از تردد قم به تهران با ســه بچه قد و نیم قد
میگویند.
 ëëو بعد از قم؟
به دلیل فراری بودن پدر ،به تهران آمدیم .منزل قم نیز به حجتاالسالم
ی فروخته شد .در محله نایبالسلطنه،
والمسلمینســیدهادی خسروشاه 
نزدیک خیابان ایران مســتقر شــدیم .خانهای اجارهای در دو طبقه ،که ما در
طبقه همکف مینشستیم و طبقه باال خانواده آیتاهلل خامنهای .در همین
دوره بــود که آیتاهلل هاشــمی ،کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با اســتعمار
را تألیف کرد.

ت وآمد داشتید.
ëëپس احتماالً به خانه رهبر انقالب زیاد رف 
از آن خانــه ،بــازی با فرزند بزرگ رهبری ،آقــا مصطفی که حدود  1/5تا 2
سال داشــت و دومین دســتگیری پدر در تهران را به یاد دارم .شروع مدرسه
را در شــش ســالگی در همین خانــه تجربه کــردم .مادر ،ســاختمان در حال
ســاخت در خیابان دولت را که پدرم آغاز کرده بود ،تمام کرد .هر دو مدرسه
علوی در خیابان ایران بودند .خانه تا مدرســه علوی فاصله زیادی داشــت و
بــه خاطر اینکه پدر در حالت فرار ،زنــدان و مبارزه بود ،من ،فاطمه و فائزه را
در مدارس اسالمی ثبتنام کردند .به دبستان ولیعصر(عج) در قلهک به
مدیریت حجت االســام والمسلمین خاکپور (سرافراز) بود .تا کالس پنجم
را در آنجــا به اتمام رســاندم .از مدیــران جدی بودند و توجــه ویژهای به من
داشتند.
 ëëمهمترین قابی که از روزهای زندگی در قم در خاطرتان مانده؟
مهمترین خاطرهای که از قم به یاد دارم ،حوض مثلثی شــکل کم عمق
حیــاط منزل پدری در صفائیه کوچه ممتاز اســت .این حــوض در هوای گرم
تابســتان بشــدت مورد توجه من بــود و در نبود پدر باعث ســرگرمی .خاطره
بعــدی از زندگــی در قــم هیبــت درشــت فردی اســت کــه بعدهــا فهمیدم
حجتاالســام والمســلمین ســید محمــود دعایــی مدیــر مســئول فعلــی
مؤسســه اطالعات بوده است .ایشان قبل از فرار به عراق به منزل ما میآمد
و اعالمیــه و اینهــا تایــپ میکرد .خود ایشــان چنیــن تعریــف میکنند« :هر
وقت به منزل شما میآمدم و مشغول کار میشدم ،تو به فاطمه ،خواهرت
میگفتی :فاطمه فاطمه! بیا ببین چه مردتیکهای».
 ëëرفقــا و همبازیهــای کودکیتــان
احتمــاالً بایــد از رجــال سیاســی امروز
نام و نام خانوادگی:
باشند.
بهترین دوســت و همکالســی من در
محسن هاشمی بهرمانی
دوران دبســتان ،شــهید حســام عراقــی
(معروف به هاشمی رفسنجانی)
فرزنــد مبــارز ،انقالبــی و همــرزم پدرم،
متولد 2 :آبان 1340
شــهید عراقی بود .این دوســت در ســال
صادره از :قم
 1358به دســت گــروه انحرافــی فرقان
نــام پــدر :آیــتاهلل اکبر هاشــمی به همراه پدرش شــهید شــد .درس او از
مــن بهتر بــود .همیشــه شــاگرد اول بود
رفسنجانی
و مــن شــاگرد دوم و گهــگاه ســوم بودم.
نام مادر :عفت مرعشی
البته همکالســیهای دیگــری در دوران
نام همسر :اعظم هاشمی پور
دبســتان بودنــد کــه خاطــرات خوبــی
احسان
فرزندان :عماد ،علی و
از آنهــا بــه یــاد دارم مثــل صالحیهــا،
زرگرآزاد ،حسینی و رمضانی.
از عالــم بچگــی دوران دبســتان
خاطــرات جالبی به یــاد دارم .کاظم پســرعمهام فرزند آیتاهلل هاشــمیان
نماینــده ولی فقیه و امام جمعه رفســنجان که متأســفانه فــوت کردهاند ،به
منزل ما آمد .آن موقع آیفون تازه در ســاختمانها اســتفاده میشــد .کاظم
رادیــو را پشــت آیفــون گذاشــت و خــود بــه کوچه میرفــت و گوش مــیداد.
صدای موســیقی رادیو ایران از آن پخش میشــد .پدر ناگهان از راه رسیدند،
با عصبانیت وارد شــدند و کاظــم را تنبیه کردند .کاظم البتــه یکبار دیگر هم
توســط پدر تنبیه شد و آن زمانی بود که یک توله سگ ولگرد را به حیاط خانه
آورده بود .آن زمان ،منزل ما مشرف به تپههای اتوبان صدر فعلی و خیابان
دولــت بود و هنــوز اقدامی برای عبــور اتوبان صــورت نگرفته بــود به همین
خاطر آن اطراف سگ و توله سگ فراوان بود.
ëëطبیعتاً کمتر پیش میآمد پدر در خانه باشــد؛ از طرفی تحصیل و مبارزه و
از طرفی زندان رفتنهای مکرر.
پــدر بهدلیــل فعالیتهــای اجتماعــی و فــرار و زندانــی شــدن ،کمتــر به
مســائل خانــه و رســیدگی بــه فرزنــدان ،حتی رتــق و فتــق امور جــاری خانه
میپرداخت و همه اینها بر دوش مادر بود .مادر میدانســتند یک روحانی
موفق باید درس بخواند و تالش اجتماعی و تبلیغی زیادی داشــته باشد .بر
همین اســاس با ایشــان همگام بودند .در مورد مادر حرفهای زیادی برای
گفتن دارم ،چون کمتر حق ایشان ادا شده است اما متأسفانه از حوصله این
مصاحبه خارج است.
پــدر را اواخر ســال  1343بــه زندان بردنــد و من اولین مالقــات در زندان
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