 ëëاشــاره کردید کــه دوران راهنمایی برایتان خوشــایند نبود .بــا وجود بهتر
شدن اوضاع اقتصادی خانواده که برای هربچهای جذاب است ،چرا چنین
حسی داشتید؟
واقعاً دوران راهنمایی یعنی در ســن و سال  11تا  14سالگی ،دوران سختی
بــود .فکــر میکنم اکثــر پســرها در دوران پیش از بلوغ مشــکل جــدی دارند.
اصــوالً خانوادههــا و مــدارس نمیتواننــد صحیح و بــا موفقیت شــاگردان و
فرزندانشــان را از ایــن دوران عبــوردهند؛ دورانی اســت که اگر درســت عبور
داده شــود میتوانــد آینــده فرزنــدان را تضمین کنــد .این دوران بــرای من،
دوران خوبــی نبــود ،چرا کــه در شــرایط دوگانگی یــا حتی ســهگانگی ،یعنی
جامعه ،مدرسه و خانه قرار گرفته بودم.
 ëëاز چه لحاظ؟
تلفیقــی از همــه چیــز .مدرســه علــوی ســعی داشــت بــا جداســازی
دانشآمــوزان از اجتماع فاســد و غــربزده آن روز ،تعلیمــات دینی همراه
بــا تعلیمات علمــی و تخصصی را طوری به شــاگردان تزریق کنــد که از آنها
انســانهایی متدیــن و متخصــص ســاخته باشــد ،بهگونــهای کــه در مقابل
تمامی تهاجمات غیردینی ،غیراخالقی واکســینه شــده باشــند و به ســمت
کمال پیش روند .اســاس کارشــان شــعر نویی بود که از همــان ابتدای ورود،
همه همکالســیها مجبــور به حفظ کردن آن شــدند« :زندگی چیســت چرا
میآییم /بعد از این چند صباح به کجا باید رفت؟»
 ëëطبیعتاً این شیوه نباید حداقل با شیوههای تربیتی خانواده شما تعارضی
میداشت؟
در خانــواده مــا نــه ،ولی در مقابــل این حــال و هوای مدرســه ،جامعهای
وجــود داشــت که از طــرف رژیم پهلــوی و دســتاندرکاران رژیــم بهصورت
کامــاً غــربزده و مخالــف تربیــت اســامی اداره میشــد و رهبــران آن بــا
استفاده از تئاتر ،کتاب ،رادیو ،تلویزیون ،سینما ،مجالت ،جشنوارهها و حتی
کتابهای درســی ،ســعی در القای تفکرات خود داشــتند .البته این موضوع
در خانوادههــا ،اقــوام نزدیــک و همســایهها رســوخ کــرده بــود .بیحجابــی
بشــدت تشــویق میشــد ،مدل لباسهای غربی رواج جدی داشت و کمکم
فســاد و فیلمهای همراه با تصاویر مستهجن در سینما ،تلویزیون و مجالت
رنگارنگ آن دوران رواج جدی پیدا کرد.
 ëëمدرسه مثالً با سینما رفتن دانشآموزان مخالف بود؟
آقــای عالمــه و معلمــان تربیتی مدرســه میگفتنــد ورزش کنیــد ،کتاب
بخوانیــد ،عبادت کنیــد .بین خودمــان میگفتیم داخل بچهها جاســوس و
خبرچیــن گذاشــتهاند و ما را کنترل میکنند .یادم هســت بــا دو نفر از بچهها
رفتیم فیلم وســترن «بیلی دوکالهه» را در سینما دیدیم .یکبار هم با بچهها
رفتیم کله پاچه خوردیم .هر دو را فهمیدند و تذکر دادند و حتی با ما برخورد
کردند .برای هر بار خطا از نظر آنها ،والدین را به مدرسه فرا میخواندند .از
نظر مدیران مدرسه حتی داشتن تلویزیون در خانه هم ممنوع بود .مدرسه
علوی روش تربیت خاصی داشت .نماز جماعت ظهر حتماً انجام میشد.
بعد از نماز ناهار میخوردیم و باید نیم ساعتی میخوابیدیم که اگر میشد
خیلی هــم مفید بود .بچهها نمیتوانســتند ،نمیخوابیدنــد و بیدار بودند و
شیطنت میکردند ،ولی آنها که میخوابیدند ،سود میبردند.
کالس اول راهنمایی بودم که پدر در مهرماه آن سال از زندان آزاد شدند.
ایشان فعالیت سیاسی در هیأت انصار را ادامه میدادند .حسینیه ارشاد نیز
گهگاهی باز و بســته میشــد .اختالفاتی بین علما ،ســخنرانان و روشنفکران
پیــش آمــده بــود؛ در ســال  1351بیــن آقــای مطهــری و دکتــر شــریعتی در
حسینیه ارشاد بحثها و اختالفاتی پیش آمده بود.
 ëëاختالف بر سرچه؟
صحبــت از انحــراف در عقیــده میشــد .آنموقع به طــور دیگری مطرح
بــود .گفته میشــد کــه جوانهــا را بــا حرفهــا و بحثهــای مذهبــی جذب
میکنند ،بعد آنها را کمکم بهســمت ایدئولوژیهای کمونیستی و انحرافی
میکشــانند و از مذهــب میبرند .میگفتنــد این نوع ترویج اســام صحیح
نیســت و تبعاتــی دارد .شــاید هم اختالفــات از این عمیقتر بــود .گهگاه این
انحرافات و تفکرها به رخ کشیده و نصیحـتها میشد.
 ëëیعنی هیأت انصار پاتوق سیاسی -مذهبی پدر بود؟
هیــأت انصــار همیشــه در یــک خانه تشــکیل نمیشــد ،بلکــه بهصورت
گردشــی بود و هربــار در خانه شــخصی از اعضای هیأت برگزار میشــد .هم

سیاســیون بودند و هم مذهبیها .خاطرم هســت به تازگی مجاهدین خلق
را دســتگیر کــرده بودنــد و میخواســتند اعــدام کننــد و به همیــن خاطر پدر
رضاییهــا خیلی گل کرده بود .گاهی به جلســات انصــار میآمد .رضاییها
از مؤسســین مجاهدین خلــق و خانواده معروفی بیــن انقالبیون و آدمهای
خوبــی بودند .یکی از هســته مذهبی اولیه ســازمان مجاهدیــن خلق ،اعدام
شــد .پدرشان را خیلی احترامگذاشــتند .آن دوران از خارج کشور هم نسبت
به اعدامها و زندانیها حساس بودند.
 ëëهیچ وقت دربــاره زندانهای مرحوم هاشــمی هم حساســیتی از خارج
کشور نشان داده میشد؟
چنــد نامــه از ســازمان عفــو بینالملل بــرای پیگیــری وضع پدر بــه وزیر
کشــور ،رئیس ســاواک و قوه قضائیه آمده بود .از سرنوشــت پدر ســؤال کرده
بودنــد .در واقع ،انقالبیون خارج از کشــور نام انقالبیــون داخلی را میدادند
تا نهادهای بینالمللی از سرنوشــت آنها در ایران سؤال کنند تا با آنها خشن
برخورد نشــود و اعدام نکنند .برای پدر هم اقدام شده بود .این حساسیتها
کمکم شکل گرفته بود .آن زمان ،فشار روی مبارزان روزافزون بود و صحبت
از بمبگذاریهــا و درگیریهــای خیابانــی بــود .بعــد از دســتگیری پــدر در
اوایــل دهه  ،50حرف و ســخن هم زیاد
گفته میشــد و حتی صحبــت از حبس
ابــد و اعــدام مطــرح میکردنــد .برای
مــا بچههــا ســخت بــود .بــرای همیــن
پدر بهدلیل فعالیتهای
و رســیدن بــه واقعیــت پرونــده ،مــادر
اجتماعی و فرار و زندانی شدن،
از طــرق مختلــف تــاش میکردنــد.
شاید برای زندانی ســخت نباشد چون
کمتر به مسائل خانه و رسیدگی
تکلیف خــود را میدانــد .راه مبــارزه را
به فرزندان ،حتی رتق و فتق
انتخــاب کرده اســت ولی برای همســر
امور جاری خانه میپرداخت
و فرزنــدان زندانــی کــه آگاهــی کمی از
موضــوع دارند گهگاه ســختتر اســت،
و همه اینها بر دوش مادر بود.
چــرا کــه بــدون ارتبــاط ،بــا التمــاس،
مادر میدانستند یک روحانی
درخواســت و پیگیریهــای معمــوالً
موفق باید درس بخواند و
بیثمر دنبال دالیل و مالقات هســتند.
طــوری اســت کــه نمیتواننــد موضوع
تالش اجتماعی و تبلیغی
را رهــا کننــد .نبــود پــدر و همســر در
زیادی داشته باشد .بر همین
منــزل ،دل مــادر را آشــوب میکــرد .به
همین خاطــر ،برای اطالع بــه هر دری
اساس با ایشان همگام بودند.
میزدنــد .دهــه  50که پــدر را دســتگیر
در مورد مادر حرفهای زیادی
کردنــد ،مــادر از دوســتان پــدر کــه بــا
برای گفتن دارم ،چون کمتر
بعضــی از مقامــات رژیــم و مســئوالن
آشنا ارتباط داشتند تا مقامات مذهبی
حق ایشان ادا شده است
ماننــد آیاتــی چــون شــریعتمداری و
موسی صدر ســراغ ایشان را میگرفتند
تا بلکه خبری کسب کنند .جالب اینکه
تمام این تالشها نیز از طرف ســاواک
رصد میشد و در اسناد ساواک ثبت و ضبط است.
 ëëباالخره فهمیدید پدر را کجا بردهاند؟
از طریــق آقــای الهوتــی کــه بــا رئیــس بانکی بــه نام موحــدی آشــنا بود،
فهمیدنــد پــدر را به اوین بردهانــد .میگفتند هر که را اوین میبرند شــکنجه
میدهنــد .مــادر ناراحت میشــدند و گریــه میکردند .از طرفــی من هم هر
زمان به منزل داییام که ســردفتر اســناد رســمی بود میرفتم ،میگفت هر
کس برود اویــن ،زنده بیرون نمیآید .فاطمه هم آن موقع احساســیتر بود
و شــبها گریه میکرد .من هم اشک در چشــمانم جمع میشد ،ولی سعی
میکردم گریهام را بروز ندهم چون در مدرسه بهمن میگفتند که تو مردی،
گریه نکن.
 ëëمیخواستید در نبود پدر مثالً بگویید مرد خانهاید!
دقیقــاً! مــادر کــه بــه برادرشــان زنــگ میزدند تــا ب ه منــزل مــا بیاید من
ناراحت میشدم و میگفتم من مرد خانه هستم ،چرا ب ه آنها میگویید و به
مــن برمیخورد کــه از دیگران کمک میخواهید ،ولی مادر قبول نداشــتند و
زنگ میزدند و نزدیکان میآمدند و پیش ما میماندند.
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