و مادربــزرگ رفتیــم .پدر در روســتای بهرمان ســخنرانی آتشــینی کردند که
هیچــگاه فرامــوش نمیکنم؛ اشــاره بــه ســقوط قریبالوقوع رژیــم .بعد از
برگشــت از بهرمان شــورای چند نفرهای برای مدیریت انقالب تشکیل شده
بــود که در اواخــر آبان با پیشــنهاد حکم امام به شــورای انقــاب تغییر نام و
شــروع بــه کار کرد .پدر هــم یکی از اعضا بــود .بعضی از جلســات در خانه ما
نیز مخفیانه تشــکیل میشــد که من نقش پذیراییکننــده را بازی میکردم.
ولی به بحثها نیز گوش میدادم .دانشــگاه ملی (شهید بهشتی) در شمال
تهران آغاز به کار کرده بود .در ســال آخر دبیرســتان ارتباط خوبی با دانشگاه
پیدا کردم .اغلب روزها برای ناهار به دانشــگاه میرفتیم .ارزان بود و کیفیت
خوبی داشــت ،بــا دانشــجویان و فعالیت آنها آشــناشــدیم .کارهایی را هم
انجام میدادیم .ماه محرم در آذرماه و نقش تظاهرات تاســوعا و عاشورا در
 19و  20آذرماه  57در کمک به پیروزی انقالب اســامی بسیار مهم بود .خبر
حادثه پادگان لویزان برای ترور افسران گارد شاهنشاهی در عاشورا دهان به
دهان میگشت و اعتصاب در صنعت نفت و قطع صادرات نفت کمر رژیم
را شکست .امام خمینی برای کنترل اعتصاب به نفت به داخل کشور کمیته
ســوخت را تشــکیل داد که پــدر در کنار مهندس بــازرگان مأموریــت یافتند،
اعتصــاب را در حد مصرف داخلی مدیریــت کنند .من و دانشآموزان دیگر
در تهــران در نحوه تقســیم نفت ســفید ،بنزیــن و گازوئیــل فعالیتهایی به
سرانجام رساندیم که در زمستان به همه به اندازه الزم سوخت برسد.
 ëëفعالیت انقالبی خودتان چه بود؟
بعــد از فــرار شــاه در  26دیمــاه و آمــدن امــام در  12بهمن ،انقــاب روز
بــه روز به پیــروزی نزدیکتر میشــد .در زمــان ورود امام ،من بــا هماهنگی
دانشجویان دانشــگاه شهید بهشتی در گروه انتظامات محل سخنرانی امام
در بهشــت زهرا قرار گرفتیم و شــب را در مسجدی بهنام مادرشاه در نزدیک
بهشت زهرا گذراندیم .صبح ضمن منظم کردن مردم منتظر ورود امام به
بهشــت زهرا بودیم ،که البته بهدلیل جمعیت زیاد نتوانســتیم به مأموریت
خود به خوبی عمل کنیم .مبارزات مردم ایران در بهمن  57نتیجه داد .ماه
عجیبــی بــود .منزل ما مرکز رفت و آمــد انقالبیون و برنامهریــزی بود .لذا در
کنــار پدر تجربههای زیادی آموختم .یکی از آنها تماس با نوفل لوشــاتو بود،
ارتبــاط تلفنــی برای دریافت اعالمیههــا و بیانیههای امــام خمینی و چاپ و
پخش آنها در تهران و شهرستانها و....
دوران نوجوانــی مــا اگرچه توأم بــا انقالب بود ،امــا خصوصیات خودش
را داشــت ،خاطــرم هســت کــه جوانــان بــا شــعارهای انقــاب هم شــوخی
میکردند.بعــد از پیروزی انقالب و ترور شــهید مطهری ،مادر به من توصیه
میکردند که همراه پدر باشــم .ایشان خودشان رانندگی میکردند .من هم
باید کنکور ســال  58میدادم ،درس هم نصفه نیمــه میخواندم ،مدارس
تــق و لق بود .منزل ما دزاشــیب بود .از کمیته مســجد همــت تجریش آقای
ملکــی دو نفر را برای حفاظت پدر فرســتادند .یکی از آنهــا آقا جالل ،نقاش
بــود .او نیرویــی بهنام ســعید را بــا خود آورد .باز پدر خودشــان بــا پژوی خود
رانندگــی میکردنــد .آنهــا در جلــو و عقب مینشســتند .کمکم یکــی از آنها
رانندگــی میکرد .ولی پدر در صندلی جلو کنار راننده مینشســتند و محافظ
دیگر ،عقب.
 ëëروز ترور مرحوم هاشمی توسط گروه فرقان شما هم همراه پدر بودید؟
از تــرور شــهید مطهــری تــا تــرور پــدر فاصلــهای نشــد .ســپهبد قرهنی 3
اردیبهشــت ،آقای مطهــری  11اردیبهشــت و پدر  4خــرداد .1358آن زمان
هنــوز حفاظت حرفهای نبود .حســاب و کتابی هم نبــود .محافظان آموزش
ندیده بودند ،غذایشــان را نیز خودمان تأمین میکردیم .امکانات حفاظتی
کاملی جز یک اسلحه نداشتند .آقا جالل ،کار نقاشی خود را هم داشت.
مــادر کار داشــتند .بــه من گفتنــد بــرای محافظــان از بیرون غــذا بگیرم،
برای شــب شــام نداشــتند .پدر هم بعد از خروج من به خانه رســیده بودند.
با ماشــین دوم خانواده به تجریش رفتم که غذا بگیرم .پل تجریش ،خیابان
کاخ ســعدآباد .جوجــه ســوخاری معــروف بــه کنتاکــی .در صــف کــه بودم،
ماشــینهای کمیته با ســرعت و بوق میرفتند .مرغ سوخاری را خریدم و به
سمت خانه در دزاشیب آمدم .باالی بوعلی راه بسته بود .در پاسخ به سؤال
مــن گفتند امام جماعت مســجد را تــرور کردند .فوراًذهنــم رفت پیش پدر.
فشــار آوردم و به خانه آمدم .نبودند .پدر را برده بودند بیمارستان تجریش.
خودم را فوری به بیمارستان و پیش ایشان رساندم.

 ëëاین ترور طبیعتاً شــرایط را برای زندگی خانواده سخت میکرد .به نوعی
ترس از ترورهای بعدی و دردسرسازی برای خانواده هاشمی بیشتر میشد.
ایــن ترور از جمله در رفت و آمدهای بچههــا بیاثر نبود .آن روزها من در
شــیراز در رشــته الکترونیک قبول شــده بــودم و تقریباًهفتگــی در حال رفت
و آمــد بــه آنجا بودم .البته وقتی به شــیراز میرفتم ،در ابتــدا در بیرونی بیت
آیتاهلل حائری مســتقر شــدم .در حفاظــت و حمایت آنها بودم تــا اینکه از
دانشــگاه خوابگاه گرفتم ،اما نابســامانی وضعیت دانشگاهها در آن روزها و
نیز زیاد شــدن این رفــت و آمدها ،نگرانیهای مــادر را ،بیش از پیش تقویت
کرد .بویژه آنکه پیشــنهاد همراه داشــتن محافظ هم قابل قبول برای خود و
شــرایط تحصیل در دانشگاه نبود .بهتر دیدند فکر دیگری برای من بکنند تا
هم خیال مادر آسوده شود و هم من به درس خود برسم.
 ëëو شما را به فرنگ فرستادند.
ســرانجام پس از چند مــاه بحث و گفتوگو ،اواخر ســال 1358قرار شــد
من را بهصورت ناشــناس بــرای تحصیل به خارج بفرســتند .خالهام ،مقیم
بلژیــک بود؛ مادر پیشــنهاد کرد کــه برای تحصیل بــه آنجا بــروم؛ پذیرفتم.
البته به حمداهلل ضمن آنکه ناشناسی
خود را بهصورت مناســبی حفظ کردم،
توانســتم خــوب هــم درس بخوانــم،
واقعاً دوران راهنمایی یعنی
فــوق لیســانس گرفتــم و در دوره
دکتــرا پذیرفتــه شــدم ،هــر چنــد که در
در سن و سال  11تا  14سالگی،
ســال ،1365به علت نیازی که به رشته
دوران سختی بود .فکر میکنم
تحصیلیام بــود ،ادامــه تحصیل را در
مقطع دکترای مهندســی مکانیک رها
اکثر پسرها در دوران پیش از
کرده و بــرای خدمت به مردم و میهن،
بلوغ مشکل جدی دارند .اصوالً
به ایران بازگشــتم و در صنایع دفاعی و
خانوادهها و مدارس نمیتوانند
موشکی مشغول به کار شدم.
 ëëدر جوانی ،عاشق هم شدید؟
صحیح و با موفقیت شاگردان
بلــه .قضیــه از ایــن قــرار بــود کــه
و فرزندانشان را از این دوران
وقتی یک شــب آیــتاهلل منتظــری در
عبوردهند؛ دورانی است که اگر
تهــران منــزل آیــتاهلل ربانی املشــی
دادســتان وقــت کل کشــور حضــور
درست عبور داده شود میتواند
داشــتند 27 .تیــر ماه  61با پــدر به دیدار
آینده فرزندان را تضمین کند.
ایشــان رفتیم .افطــار میهمــان بودند.
این دوران برای من ،دوران
آیــتاهلل منتظــری تــا مــن را دیدنــد از
پــدر پرســیدند کــه آیــا او را زن دادهای
خوبی نبود ،چرا که در شرایط
یــا خیر؟! طبعــاً جواب منفی بــود .فوراً
دوگانگی یا حتی سهگانگی،
بــا همــان لهجــه زیبــای نجفآبــادی
یعنی جامعه ،مدرسه و خانه
فرمودنــد که زود زنش بــده! چهرهاش
نشــان میدهد که موقع همســرگزینی
قرار گرفته بودم
اســت! پدر بعد از مالقات به من گفتند
که انتخابت را اعالم کن .قبل از رفتنم،
همســرم را در ســفری کــه بــا خانــواده
و بچههــا بــه شــمال رفتــه بودیــم و نوه
خالــهام نیز همراهمان بود انتخاب کردم .در تردیــد بودم که زود اقدام کنم
یا با طمأنینه و با حوصله .ولی بعد از برگشت به بروکسل تصمیم گرفتم که
سرعت بیشتری به ازدواج دهم.
 ëëیعنی چطوری؟
بــرای ازدواج با مــادر تلفنی تماس گرفتم و انتخاب را در میان گذاشــتم.
مــورد اســتقبال مادر قــرار گرفــت .نوه خالــهام خانــم اعظم هاشــمیپور را
انتخــاب کــرده بــودم .شــرایط جنگــی کشــور و شــهدا و غیــره اجازه مراســم
و میهمانــی را نمــیداد .من هم وارد ســال ســوم دانشــگاه شــده بــودم .لذا
پیشنهاد کردم که بدون حضور من خواستگاری و عقد انجام گیرد و همسرم
را به بروکســل بفرســتند .پدر  22مهر با احمدآقا راجع بــه کارهایی که با امام
داشــتند و تعییــن وقــت اجرای صیغــه عقــد ازدواج صحبت کــرده بودند و
باالخره در  24مهر ســاعت هشت با اعضای خانواده و بستگان نزدیک برای
عقــد ازدواج خدمــت امام رفته بودند .پــدر به وکالت از طرف مــن و امام به
وکالت از طرف عروس صیغه عقد را خوانده بودند.
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