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<یکشنبه تلخ> به روایت دختر <آیتاهلل>
فائزه هاشمی :بابا همه را حالل میکردند و میگفتند رنجشی از کسی ندارند

سیا

چاییخزدهرویمیــزرابرمیداردتابغضشرامهاربکند؛اما
دوبارنهفنجانســردچایونهجدیتهمیشگی،نمیتواند
مرجان طباطبایی
مانعاشکهایششــود.لحظهایکهبهبیمارستانمیرسدو
خبرنگار
ناباورانهباپیام«تسلیت»مواجهمیشود؛زمانیکهتعریف
میکندمهدیدرزندانازطریقزیرنویستلویزیونباخبرمیشــودآیتاهللهاشــمیرفســنجانیفوتکردهاســت.بافائزه
توگوکردیم؛دفتریکههماننددخترآیتاهلل،سیاهپوشاستودرگوشهو
هاشمیرفسنجانیدردفترنشرمعارفانقالب،گف 
کنارشعکسهایآیتاهللهاشمیوسبدهایپژمردهگلباپیامهایتسلیت،خودنماییمیکند.فائزهدراینمصاحبهضمن
روایتنخستینســاعاتبعدازدرگذشتآیتاهللهاشمیرفسنجانی،بهشایعاتیپاســخمیدهدکهبعدازدرگذشتپدر
توگوی«ایران»باویرادرزیرمیخوانید...
مطرحشد.گف 
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ازصبحیکشــنبه 19دیشــروعکنیــم؛برنامــهکاریآنروزتان
تابعدازظهرچهبودوچطورازوضعیتپدرتانمطلعشدید؟
برنامــه صبــح خاطــرم نیســت ،اما یکشــنبه بعــد از ظهر بــا آقای
میرزاده جلســه داشــتم .چون موبایل نــدارم ،منزل آقــای میرزاده که
رسیدم ،آنجا مطلع شــدم؛ خود آقای میرزاده به محض مطلع شدن
منتظر من نمانده و راهی بیمارســتان شــده بود و مــن و خانم میرزاده
همبهسمتبیمارستانحرکتکردیم.
خانممیرزاده!دقیقاًبهشماچهگفتند؟
گفتندکهبابابیمارستاناست؛ولیانگارجدینیست.
چهساعتیسمتبیمارستانحرکتکردید؟
فکر میکنم  8شــب یا کمی قبلتر؛ ترافیــک روان بود ولی خیابان
شــریعتی باالتر از بولینگ عبدو که رســیدیم ،راه قفل شــده بود .در آن
فاصله دوســتان و آشنایان مدام به خانم میرزاده زنگ میزدند؛ بعداً
تعریــف کردند که همان موقــع خبر فوت را به ایشــان داده بودند .من
ی هاشــمی در بیمارستان
حدس میزدم ترافیک به خاطر حضور آقا 
باشــد؛ خیلی طول کشــید و دقیق یادم نیســت چه ســاعتی بــود که به
میدان تجریش رســیدیم .جلوی بیمارســتان جای پارکی پیدا کردیم
و وارد بیمارســتان که شــدم ،به من تســلیت گفتند؛ من جــا خوردم که
چرا تســلیت میگویید؟ مگر بابا در بیمارســتان نیست؟ گفتند که نیم
ساعتقبلپیکرشانرابهجمارانمنتقلکردند.خیلیناگهانیبود.
یهاشــمیبحثهاییمطرح
درموردوضعیتســامتیآقا 
بود؛اینکهگفتهبودندسالهابیماریدیابتداشتند...
حــاد نبود؛ قند داشــتند که کنترل شــده بــود .یک ســری بیماریها
ناشــی از کهولت سن اســت مانند کمر دردی که ایشــان داشتند و برای
درمــان به اســتخر میرفتند .قندشــان هم حاد یــا نگران کننــده نبود.

بــه خاطر همین خبر فوت شــوکه کننده بود؛ در بیمارســتان گفتم مگر
میشــود به همین ســرعت از بیمارســتان منتقل شــوند؛ باالخره باید
چندساعتیدربیمارستانمیماندندتامطمئنشوند.
فضایبیمارستانچگونهبود؟
همه تســلیت میگفتند؛ مــردم زیــادی جلوی بیمارســتان بودند
و شــعار میدادنــد .همان موقع کســی گفت که این شــعارها به خاطر
حضــور محســن در آنجاســت و مــا را بــه آن طــرف خیابــان و بــه کنــار
محســن برد ،ولی محسن نبود .مهدی و محســن رفته بودند .با دیدن
مــن ،شــعار «فائــزه ،فائزه ،تســلیت /تســلیت» شــروع شــد .از جلوی
بیمارســتان تــا میدان تجریش همــراه با جمعیت و فشــار جمعیت و
حلقــهای که نیروی انتظامی و تعــدادی از مردم درســت کرده بودند،
بــه کندی پیش رفتیــم؛ تا میدان تجریــش همان طور که مردم شــعار
میدادنــد و من گریــه میکردم ،آمدیم .ماشــین خودمــان که جلوی
بیمارســتان در جمعیــت بود و نمیشــد حرکتــش داد؛ دخترخالهام
که جلوی بیمارســتان به هم رســیده بودیم ،گفت که ماشین همراه او
ســر دربند اســت و میتوانیم با آن به جماران برویــم ،آن را نیافتیم .با
پیشــنهاد نیروی انتظامی با ماشــین آنها بــه جماران رفتیــم .بابا را در
حســینیه گذاشــته بودند و خانــواده بودند .آمــد و شــد و ازدحام مردم
هــم بســیار زیاد بــود ،میآمدند گریــان و داغــدار و تســلیت میگفتند
و میرفتنــد و گــروه دیگــر ...وقتــی صورت ایشــان را باز کردنــد ،زخم و
ســیاهی در چهره نبود .آنچه که من در این شــب دیدم ،با تصویری که
منتشــر شــد ،به نظرم خیلی متفاوت بود .این تفاوت به خاطر تاریکی
شب ،زاویه نور یا دستکاری و فتوشاپ نمیدانم چه بود .البته ته چهره
بابا کمی زردی و کبودی و کمی هم ورم داشــت؛ آن ســرخی و سفیدی
همیشگینبود.

یهاشمیچهروایتیشنیدید؟
ازنحوهیاعلتفوتآقا 
در راه بیمارســتان به جماران ،خانم میــرزاده جزئیاتی را به نقل از
اطرافیان و نزدیکان میگفتند .من گریه میکردم و متوجه حرفهای
ایشاننمیشدم.حسینیهکهرسیدیم،پرسوجوکردم.
یهاشــمیچگونــهازفوتپدرمطلعشــد؟ظاهراًبا
آقایمهد 
لباسزندانبهبیمارستانآمد؟
با لباس زندان؟ بعیــد میدانم ،مهدی در زندان هم لباس زندان
تنش نیست؛ در مالقاتها هم لباس زندان نداشت.
یکشنلیاکاپشنمشکیبود...
نمیدانــم؛ بار اول اســت که میشــنوم .مهــدی دو روز قبل از فوت
بابــا برای عقد لیلی ،دختر یاســر مرخصی گرفته و روز شــنبه به زندان
برگشــته بود .عصر جمعه آمد و فردایش هم برگشــت .در زندان پای
تلویزیون مطلع میشــود که بابا فوت کرده اســت؛ گریان و پریشان راه
میافتد ،مانعش نمیشــوند؛ درها را برایش باز میکردند؛ با ماشــین
خود زندان هم میآورندش .مهدی هم در ترافیک چهارراه ولیعصر
و چمران که به دلیل حرکت ســیل مردم به طرف بیمارستان شهدای
تجریش بوده ،گیر میکند و با موتور خود را به بیمارســتان میرســاند.
او هم وقتی به بیمارســتان میرســد که بابا را برده بودند جماران .من
مهدی را در جماران دیدم.
یهاشــمیپابهســنگذاشــتهبودندولیچراکسیبهمرگ
آقا 
ایشانفکرنکردهبود؟
چون ســامت ،قبــراق و ســرحال بــود؛ ورزش میکرد و نشــانهای
وجود نداشــت که بخواهیم بــه فوت فکر کنیم .حتی مشــکل قلبی که
عنوانشد،چنینچیزینبود.
یهاشــمی
شــایعهایمطــرحبودمبنیبــراینکــهخانوادهآقا 
درخواستکالبدشکافیدادهاند؟
البتهدراینزمینهچیزهاییشنیدیمازجملهاینکهیکیازسایتها
که هک شده بود خبر فوت را یک ساعت قبل از فوت منتشر کرده بود و
یاتناقضاتیدرنظراتدکترهایباالیسرایشاندربیمارستانمطرح
شــد و یا مــواردی دیگر .ظاهراًبرخــی نهادهای امنیتی گفتنــد در حال
بررسیهستندکهمنتظرنتیجههستیم.
آزمایششد؟
خونگرفتند؛امابقیهاشرانمیدانم.اینمواردرامحسنپیگیری
میکرد.
یــکشــایعههمایــنبودکــهفیلــماســتخردرروزفــوتآقای
هاشمیپاکشدهاست؟
هیــچ زمــان در اســتخر دوربیــن فیلمبــرداری نبــود؛ خــود بابا هم
اجــازه نمــیداد محافظین در محوطه اســتخر حضور داشــته باشــند.
محافظان هم آیفونی را گذاشــته بودند تا از ســر و صدای داخل استخر
مطلعباشندتااگراتفاقیافتاد،خودشانرابرسانند.بههرحالاستخر
جای خطرناکی اســت و در استخرهای معمولی هم ناجی میگذارند
چون در آب هر اتفاقی ممکن است رخ دهد .بابا وقتی مطلع میشود
محافظــان آیفــون صوتــی گذاشــتهاند ،میخواهــد کــه قطــع کننــد؛
استداللشان هم این بود چون گاهی خانواده از آنجا استفاده میکند،
خوبنیستصداییبیرونبیاید.
آیفــونازکــیقطــعمیشــود؟شــایعهایبــودمبنیبــراینکه
پنجشنبههفتهقبلآیفونراقطعمیکنند؟
تا جایی که میدانم ،جدید نبود.
خــب پــس محافظــان چگونــه از اتفاقــات داخــل مطلــع
میشدند؟
محافظان سنســوری داشــتند که فقط نشــان مــیداد بابــا در کدام
محوطه استخر ایستاده است؛ در استخر است یا مثالً در رختکن یا...
یهاشمیوصلبود؟
سنسوربهآقا 
نــه؛ در محیــط بود و نشــان مــیداد که االن ایشــان در کــدام بخش
آن فضــا اســت .سنســور نشــان مــیداد کــه ایشــان االن در آب اســت،
امــا نشــان نمیداد کــه در چه حــال و در چه فعالیتی اســت ،مثالً شــنا
میکنــد ،راه مــیرود یــا ایســتاده اســت؛ در همین حــد بود .بــر همین
اســاس آخریــن اطــاع از ایشــان در آن روز توســط سنســور ایــن بــود
کــه بابــا داخــل آب اســت؛ قــرار بــوده ســاعت 5بیــرون بیایــد ،نیامد.
محافظــان  2-3دقیقــه صبــر میکننــد و داخــل اســتخر میشــوند و
میبیننــد آنچه را که نباید ببیننــد .اینکه چه مدت در آب بــوده؟ آیا در
آب اتفاقــی افتــاده یــا در بیرون و بعــد درون آب افتادهاند ،حدســیات
است.
کدامقسمتاستخربود؟کمعمقیاعمیق؟
در آن لحظه نمیدانم ،ولی ایشان شناگر خوبی بود.
استخرمتعلقبهمجمعتشخیصمصلحتبود؟
دراختیارمجمعبود.
ی هاشمی
یک ســایت مدعی شــده بود ســرتیم حفاظت آقا 
احضاروبرایمدتیبازداشتشدهاست؟
بازداشــت را نشــنیدم؛ ولــی حتمــاً صدایشــان کــرده و جریــان
را پرســیدند؛ همــان طــور کــه مــا هــم ســؤال کردیــم و همــه ســؤال
میکنند.

