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يادداشتامروز

تيترهايامروز
واکنش جواد ظریف به سخنان وزیرخارجه آمریکا
درباره برجام موشکی و تروریسم

ما برندهایم

ت وگوی حسین قدیانی با ابراهیم حاتمیکیا
گف 
درباره شهید سیدمرتضی آوینی

سربازم

اظهاراتکری
بیاساساست

صفحه 2

آیا پروژه پل شیخ حمید به شرمالشیخ
سلمان را هم آرزو به دل خواهد گذاشت؟

مهدی محمدی

آقا مرتضی فرمانده بود
بوی آشنا از مدافعان حرم میآید

دروازه صلح
عربستان واسرائیل

مطمئن بودم مدیحهسرایی
آقا مرتضی در این میدان گل میکرد

■■دولت مصر واگذاری جزایر صنافیر
و تیران را به عربستان رسماً تأیید کرد
صفحه 15

آیا در سال  95هم شاهد ورود محصوالت
دستکاریشده به کشور خواهیم بود؟

«تراریخته»

درایران ریخته!
صفحه 4

عكس  :ابراهیمحیدری ،وطنامروز

سوخت در جهان ارزان شد ،در ایران گران میشود

سناریوهایافزایش
نرخبنزین
صفحه 3

نگاه
بدعهدی ذاتي دولت آمريكا
به شهادت تاريخ معاصر ايران

از تاریخ بیاموزیم
سعید ملکی

در گرماگرم مذاکرات هستهای آنچه به کرات
از س��وی نخبگان و طیفهای مختلف جامعه و
حتی مردم ع��ادی از مذاکرهکنن��دگان ایرانی
خواسته میش��د ،همزمانی انجام تعهدات ایران
و رف��ع تحریمها بود؛ امری ک��ه دولت روحانی
معتقد اس��ت بدان دس��ت یافته(!) با همه این
احوال آنچه در عمل شاهد آنیم واقعیتی غیر از
این ادعاس��ت .اگرچه ایران طبق گزارش آژانس
بینالمللی انرژی هستهای به همه توافقات خود
و حتی باالتر از تعهدات ،عمل کرده اما وقتی از
برداشته شدن تحریمها سخن به میان میآید،
تاکید میشود پیشرفت در این زمینه «زمانبر»
است! همچنان که «باراک اوباما» رئیسجمهور
ایاالت متحده آمریکا بازگش��ت ایران به اقتصاد
جهانی را نیازمند زمان میداند .زمانبر بودن رفع
تحریمها ،توجیهی است بر کارشکنیهای ایاالت
متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی .امری که
امروز نیز برخی دولتیها خود آن را میپذیرند.
بهطوری که «عراقچی» دیپلمات ارش��د کشور
م��ا -اگرچه با کم��ی تاخی��ر! -در گفتوگوی
تلویزیونی اخیر خود تلویحاً به آن اشاره کرد.
اظه��ارات اوبام��ا در زمینه زمانب��ر بودن رفع
تحریمه��ا ،ش��اهد مثالی بود ب��ر بیانات حضرت
آیتاهللالعظم��ی خامن��های« :امروز در سرتاس��ر
کش��ورهای غربی و کس��انی که تحت تأثیر آنها
هستند ،همچنان معامالت بانکی ما دچار مشکل
اس��ت ،بازگرداندن ثروتهای ما در بانکهای آنها
دچار مشکل است ،معامالت گوناگون تجاریای که
احتیاج به دخالت بانکها دارد دچار مشکل است؛
وقتی دنبال میکنیم ،تحقیق میکنیم و میگوییم
چرا اینجور اس��ت ،معلوم میشود از آمریکاییها
میترس��ند .آمریکاییها گفتهاند م��ا تحریمها را
برمیداریم و روی کاغذ هم برداش��تند اما از طرق
دیگر ج��وری عمل میکنند که اثر رفع تحریمها
()1
مطلقاً بهوجود نیاید و تحقق پیدا نکند».
رهب��ر بزرگوار انق�لاب در جری��ان مذاکرات
دیپلماتهای ایرانی ب��ا غرب با محوریت آمریکا
باره��ا بر این نکته تاکید ک��رده بودند که اگرچه
با مذاکره با غرب در زمینه مناقش��ات هستهای
مخالف نیستند اما به طرف مقابل و به طور خاص
ایاالت متحده آمریکا هیچگونه اعتمادی ندارند.
این در حالی بود که در همان زمان بسیاری نگاهی
بیش از حد خوشبینانه به مساله مذاکره داشتند.
ادامه در صفحه 5

حسین قدیانی :حتی «سعادتآباد» هم میتواند
«ش��هادتآباد» ش��ود ،اگر پس از چندین و چند
س��ال ،ابراهی��م حاتمیکیا قفل س��کوت خود را
بش��کند و عاقبت ،ولو در حد چند کالم ،س��خن
از «سید شهیدان اهل قلم» براند .هنوز هم وقتی
آن نامه معروف ققنوسی را میخوانم ،میمانم در
نسبت آوینی و حاتمیکیا اما اینقدر هست که نامه
دارد داد میزند آوینی ،حاتمیکیا را جور دیگری
دوس��ت دارد ،یکجور متفاوت! دوستداشتنی از
جنس تعصب ش��اید! مثل تعصب به��ار به باران...
که نمنم و عاشقانه داشت میبارید شنبه بعدازظهر
که رسیدیم محل قرار .با وجود بهار ،بیخود پاییز
را «پادش��اه فصلها» میخوانند! گمانم آس��مان
«عکس حجل��های» انداخت از زمین ،با آن رعد و
برق تمیز بهاری! ه��وا دونفره بود! و وقتی عکاس
روزنامه داش��ت از حاتمیکی��ا عکس میانداخت،
اشاره کردم به همین هوای دونفره! خندید! خندید
و گف��ت« :چه تعبیر خوبی!» ش��اید ی��اد باران و
بهارانی افتاد پر از عطر آوینی! «یاد ایامی !»...یاد آن
روزه��ا که مرتضی بود و هنگام دلتنگیها ،هوای
دل ابری ابراهیمش را داش��ت! یاد آن روزهایی که
جماعت ،از سینمای روشنفکری بت ساخته بودند!
ی��اد آن روزهایی که «حلزونهای خانه به دوش»
خیال میکردند «بسیجیان چفیه به دوش» سینما
را نمیفهمند و اصال حق ورود به این عالم را ندارند!
جماعت ،هنوز هم همین گونهاند! فیلم میسازند
اما برای سفارت! برای آن سوی آب! برای مجسمه!
میخواهند بگویند ایرانی خس��ته است ،دستش
بسته است؛ غواص و غیرغواص ندارد! میخواهند
ریش و ریشه را با هم بزنند! و با همه این تفاصیل
دور و دراز ،ش��گفتا! گاه از مرتضای آوینی هم دم
میزنن��د! واهلل این امت حزباهلل نبود که بردارد با
فتوش��اپ ،چفیه گردن تصاویر آوینی بیندازد! کار
خودش بود! دل خودش بود! معرفت خودش بود!
رس��یده بود به جایی ...به مقامی ...به مقاماتی که
بگوید« :کربال یک ش��هر نیس��ت ،یک افق است
که ما آن را به تعداد ش��هدایمان فتح کردهایم»!
زورش��ان به این جمله نمیرسد ،حزباهلل را متهم
به استفاده ابزاری از شهید آوینی میکنند! همان
شهیدی که میگفت« :در جمهوری اسالمی آزادی
برای همه هست اال حزباللهیها»! همان شهیدی
که میگفت« :ای��ن همه مغموم مباش دوکوهه»!
همان ش��هیدی که حتی با س��یمان ،آهن و آجر
ه��م درددل میک��رد ،اگر که مجم��وع این همه
«س��اختمان گردان حبیب» را درست کرده باشد!
همان ش��هیدی که میگفت« :پندار ما این است
که ما ماندهایم و شهدا رفتهاند اما حقیقت آن است
که زمان ،ما را با خود برده است و شهدا ماندهاند»!
و همان ش��هیدی که آخرین نبرد ما را با مروجین
و قائلین «اسالم آمریکایی» میدانست! و حاال که

نگاه میکنم میبینم چه پیشبینی خوبی! و چقدر
دقیق! آری مرتضای ش��هید! حق با تو بود! زمان،
ما را با خود برده اس��ت و تو ماندهای! اینجا تهران
است! بیس��ت و چند سال بعد از شهادت تو! حاال
دیگر همه تو را میشناسند و همه میخواهند تو
را از آن خ��ود کنند و چنان بح��ث دربارهات گرم
اس��ت که گویی آن چند قطره خون ریختهش��ده
بر خاک پاک فکه قرار نیس��ت دس��ت از جوشش
بردارد! عشق است حکومت خون! عشق است آن
فتح را که تو راوی بودی! آفتاب آن است که خود
بتابد! آوینی بیش از ما به آمریکا میگفت «شیطان
بزرگ»! نوش��تههایش هس��ت! آوینی بیش از ما
به روش��نفکران غربزده میتاخت! نوشتههایش
هس��ت! دل او در گ��رو ش��یران بهمنش��یر بود!
وقت��ی اراده میکرد فتح را روایت کند ،از «ش��ب
عاشورایی» میگفت ،از «پیران توپخانه» ،از «پاتک
روز چهارم» ،از «قاس��م و رض��ا» و از «علمدار»...
میگفت« :زمان بادی است که میوزد ،هم هست
و هم نیست؛ آنان را که ریشه در خاک استوار دارند
از توفان هراسی نیست» .با خود میاندیشیدم چه
حیف میشود اگر گفتوگو با ابراهیم حاتمیکیا،
آنه��م در ای��ن ه��وای فروردین��ی ،مطلع��ی جز
سیدمرتضی آوینی داشته باشد .از قبل میدانستم
ناظر بر همان «سکوت» خیلی مایل به صحبت در
این باره نیس��ت اما حضرت راوی را مگر میشود
روای��ت نکرد؟ ب��رای راضی ک��ردن حاتمیکیا به
صحبت درباره آوینی ،هم این را گفتم ،هم اینکه؛
«راس��تش آقاابراهیم! خسته ش��دیم از حرفهای
تکراری درباره شهید آوینی ...از دعواهای تکراری...
از ادعاهای تکراری ...و از تکرار این جمله که آوینی
مرد خوبی بود که اصال عصبانی نمیش��د!» با این
هم��ه ،اعتراف میکنم بیش از ک��م و کیف اصرار
من ،این دل تنگ خود حاتمیکیا بود که قفل این
سکوت چند س��اله را شکست .تا شما خوانندگان
گرامی این مصاحب��ه را بخوانید ،توضیحاتی الزم
اس��ت .اوال همه وق��ت این قرار ،ب��ه «مصاحبه»
نگذش��ت .حرفهای بیش��تری هم بود از جنس
«صحبت» یا بهتر بگویم «درددل» که همان بهتر
در دل من و جناب حاتمیکیا بماند .ثانیا دوس��ت
میداشتم این مصاحبه  2نیم داشته باشد؛ با شهید
آوینی ش��روع شود و در ادامه برسد به «بادیگارد»
که هر چند س��واالتی در این باره پرس��یده شد و
پاس��خهایی گرفته شد اما بنا به دالیلی این بخش
از مصاحبه نیمهتمام ماند که انشاءاهلل با یک قرار
دیگر ،کامل شود.
با ذکر صلواتی نثار روح ملکوتی «سید شهیدان
اهل قلم» این گفتوگو را میخوانیم.
***

از نسبت امروز خودتان با شهید آوینی بگویید و
اینکه آیا این نسبت با نسبتی که با ایشان در زمان

حیات دنیویشان داشتید تفاوت کرده؟

س��وال س��ختی اس��ت! من خودم را «سرباز
آقامرتض��ی» میدانم و نه بیش��تر .او فرماندهای
بود که نقش��ه میکش��ید و ما به عنوان سربازان
وفادار نقش��ههای ایش��ان را عمل��ی میکردیم.
مقدمات این کار در مستندس��ازی برای «روایت
فتح» کلید خورد و بعد از جنگ ،به «س��ینمای
داستانی» کشیده ش��د .حاال اگر از من بپرسید
که «اگر همین امروز و همین االن با آقا مرتضی
روبهرو شوی ،چکار میکنی؟» حس میکنم که
همچنان باید روی همان کالک عملیاتی قدم بزنم
و پیش بروم ،چه اینکه در همه این سالها روی
این کالک عملیاتی قدم زدهام و پیش رفتهام.
نس�بت خودتان با ش�هید آوین�ی را گفتید و
گفتید که این نسبت در گذر زمان تغییری نکرده.
حاال دوس�ت دارم بدانم از نظر جنابعالی ،شهید
آوینی چه نس�بتی با انقالب اسلامی داشت؟ با
توجه به عبارت «نقش�ه و کال�ک عملیاتی» که
گفتی�د ،نیز با توجه به اس�م و البته رس�م فیلم
در ح�ال اکرانت�ان ،آی�ا میتوانیم ایش�ان را از
«محافظان انقالب اسالمی» بنامیم؟

گفتن «محاف��ظ» برای اش��خاصی همچون
آقامرتضی کم اس��ت .نسبت ایش��ان با انقالب،
نس��بت فرزند است با پدر .نه فرزند میتواند پدر
را ان��کار کند و نه پدر چنین حق��ی دارد .هر دو
یکی ش��دهاند و از یک جوهره هستند .در قانون
فیلمنامهنویس��ی وقتی میخواهند شخصیت را
«تعریف تصویری» کنند ،میگویند ش��خصیت
باید در بستر ماجرا تعریف شود .یعنی اگر ماجرا
نباشد ،ش��خصیت ش��کل نمیگیرد و البته اگر
شخصیت نباشد ،ماجرا نیز شکل نمیگیرد .یعنی
این دو ،درهم تنیدهاند .حال اگر بخواهیم انقالب
اسالمی را در ساحت معنی و هنر توضیح دهیم
باید به آوینی اشاره کنیم و اگر آوینی را توضیح
دهیم انقالب را توضیح دادهایم.

آدم انقالب
از جواب ش�ما ای�ن را میفهمم که ِ
اسلامی یا خروجی و محصول انقالب اسلامی،
در عرص�ه هنر ،مثال میش�ود ش�هید آوینی اما
این شهید ،یک کل بهم پیوسته بود .من برخالف
بعضی دوس�تان ،هرگز معتقد نیس�تم ما با چند
آوینی طرفیم .همه این آوینیهایی که میگویند،
فیالواق�ع «یکی» بود .حال اما برایم این س�وال
پی�ش آمده و ش�ما را از جمله اف�راد صالح برای
پرسیدن این پرس�ش میدانم که علت این همه
زنده بودن و این همه حیات ش�هید آوینی را در
چ�ه نکتهای میبینید؟ تقریب�ا میتوان گفت در
وادی هن�ر ،درباره هیچ ک�س اندازه آوینی بحث
و جدل نمیش�ود ...خب! این بعد از گذش�ت 23
سال از شهادت ایشان چیز عجیبی است! خیلی
عجیب!

من که اعتراف کردم س��ربازم! پس خواهش
میکنم س��واالتتان در حد درک یک س��رباز
باش��د! من ش��اهد بودم ک��ه آوین��ی مظلوم و
دلشکسته رفت .من شاهد بودم که منش ایشان
عافیتطلبانه نب��ود و وقتی احس��اس میکرد
حرفی را بای��د بزند ،با همه وج��ود میگفت و
منتظ��ر مصلحته��ای توخالی نب��ود .یعنی او
نگران عزتش در میان جمع نبود .میگفت آنچه
بای��د میگفت .در نتیجه عزتش را جمع ندادند
و خدا داد .دیگر آنک��ه او دائم در صیرورت بود.
میسوخت و میساخت و دوباره زنده میشد و
همین نشانه ،او را انسانی چندوجهی کرده بود.
دوس��تانی در پی گفتههای نظری او هستند و
جمعی در پی ساختههای هنری ایشان .جمعی
در گذش��ته قبل از انقالب��ش ماندهاند و دنبال
سوختههایش میگردند و جمعی سال تولدش
را به اول انقالب گ��ره زدهاند .دیگر آنکه آوینی
در س��قف ارتفاعی پرواز کرده که هنوز کس��ی
توان پریدن در آن س��قف را پیدا نکرده اس��ت.
او بحثهای��ی را مط��رح کرده که هن��وز زنده
است .هنوز غربستیزی او زنده است .هنوز قلم
تحلیلی گزندهاش در نقد سینمای روشنفکری،
در مباحث سینمای ایران جای بحث دارد .هنوز
و هنوزهای دیگر.

من واقعا مس�رورم که بعد از س�الها سکوت،
به این معنی دارید درباره ش�هید آوینی س�خن
میگویید ...و اما جالب اس�ت که میبینیم اهالی
همین س�ینمای روشنفکری یا شبهروشنفکری،
حتی با خود ش�ما هم بد تا میکنند .شما در نامه
به یک عزیز ،با ارائه چند دلیل منطقی و کامال هم
محترمانه ،به نکتهای معترض و متعرض میشوید
لیکن به جای جوابی در خور اعتراض یا نقد شما،
برمیدارند در اوج بیاخالقی ،جنابعالی را متهم به
حسادت میکنند!

این گفته ش��ما مرا یاد ایام��ی میاندازد که
خسته و سرخورده از ایام میشدم ولی میدانستم
که س��نگ صبوری مثل آقا مرتضی هس��ت که
میتواند به درددلهایم گوش کند و دوایی برای
این درمان باشد ولی حاال وقتی این جور مسائل
پیش میآید ،نمیدانم کجا پناه ببرم و تس��کین
پیدا کنم .چه سخت است مرور خاطره روزی که
در اتاق آقا مرتضی بودم و او از خودیهایی ناله
میکرد که تکفیرش میکردند .استیصال آن ایام
آقا مرتضی جوابی از من نداش��ت و اصال س��ن و
س��الم به آن حرفها نمیخورد ولی یادم هست
ک��ه گفتههایش پر از س��کوت و بغض بود .حاال
که سنم باال رفته ،میفهمم .درد بیدرمان وقتی
اس��ت که خودی زخم میزند .از دوست نالیدن
خیلی سخت است.
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صرفنظ��ر از آنچ��ه در دوران
مذاک��ره رخ داده ،در عم��ل و
حین اجرا ،برجام تا اینجا یک
توافق خس��ارتبار بوده است.
ادعاهای��ی که حی��ن مذاکره
درباره برجام برای توجیه امتیازدهیهای فراوان
از سوی دولت مطرح شده بود یکی یکی یا انکار
شده یا پس گرفته میشود.
دولت در حی��ن مذاک��رات میگفت عمده
تحریمهای اقتصادی که برای ایران مشکل ایجاد
کرده« ،تحریمهای مرتبط» با هس��تهای است
و اگ��ر ایران بتواند ب��ه دوران ماقبل تحریمهای
هستهای بازگردد ،وضعیت اقتصادی آن از اساس
دگرگون خواهد شد .برجام ،در واقع توافقی بود
که به شرط بازگش��ت برنامه هستهای ایران به
دوران پی��ش از  ،2010روی کاغ��ذ تحریمها را
هم به دوران ماقبل قطعنامه  1929بازمیگرداند.
اکنون برنامه هس��تهای ایران ب��ه ماقبل 2010
و بلک��ه قبلتر از آن بازگش��ته اس��ت اما رژیم
تحریمها ،جز تکانههای��ی مختصر ،تغییری به
خود ندیده است .دولت اکنون حرفهای جدید
میزند .سخنان این روزهای آقای رئیسجمهور
و برخی اعضای تی��م مذاکرهکنندهاش عمال به
این معناس��ت که تعلیق تحریمهای مرتبط با
هستهای کافی نبوده و برای آنکه گشایشهای
وعده شده محقق شود ،تعلیق تحریمهای ثانویه
غیرهستهای (که عمدتا با بهانههای تروریستی
و حقوق بش��ری وضع شده) و تحریمهای اولیه
آمریکا (که ادعا میش��ود محصول قطع روابط
دوجانبه ایران و آمریکاس��ت) نیز الزم است .در
واقع س��خن گفتن از برجامهای بعدی ،معنایی
جز این ندارد که آمریکا مایل است در حوزههای
دیگر نیز از ایران امتیازهایی شبیه آنچه در برنامه
هس��تهای گرفت ،دریافت کند و در مقابل مصر
است چیزی بیشتر از «وعده رفع محدودیتها
و گش��ایش اقتصادی» پیش روی ایران نگذارد.
نتیج��ه این اس��ت که دول��ت آق��ای روحانی
امتیازهای نقد میدهد ،وعدههای نسیه دریافت
میکن��د و همچنان آماده واگ��ذاری امتیازهای
بیشتر و دریافت وعدههای افزونتر است بیآنکه
لختی تامل کند که آیا در این مسیر اساسا نفعی
برای کشور وجود دارد؟
یکی دیگ��ر از ادعاهای تی��م مذاکرهکننده
حی��ن مذاکرات این بود که به س��بب قدرتمند
بودن ای��ران و به این دلیل که تعهدات ایران به
سرعت بازگشتپذیر اس��ت ،غرب قدرت خلف
وعده نخواهد داشت و مجبور است به تعهداتش
عمل کند .در واقع ،هرگاه از دولت سوال میشد
چه تضمینی وجود دارد ک��ه پس از آنکه ایران
تمام تعهدات خود را انجام داد غربیها انگیزهای
برای پایبندی به توافق داش��ته باشند ،جز این
پاس��خی وجود نداشت که ترس از اقدام متقابل
ایران چارهای جز عمل ب��ه تعهدات برای غرب
باق��ی نمیگذارد .اکن��ون میبینیم تنها چیزی
که از آن س��خن گفته نمیش��ود اشارتی حتی
نیمبند به این موضوع است که احتمال دارد در
حالی که تحریمها عمال تعلیق هم نشده ،ایران
در انجام تعهدات هستهایاش تجدید نظر کند.
دولت بشدت مراقب است مبادا چنین تهدیدی
از گوشهای صادر شود و به «شرکای آمریکایی»
بربخورد .اگر صریح باشیم ،این امر نشاندهنده
آن است که نه س��رعت بازگشتپذیری برنامه
هستهای ایران به میزانی است که ادعا میشد و
نه مکانیسمهای داوری و نظارت مندرج در برجام
اساسا برای ایران قابل مراجعه است .اراده سیاسی
هم برای ورود به یک چالش جدید که از طریق
به خط��ر انداختن موجودی��ت توافق ،پایبندی
آمریکا ب��ه آن را تضمین کند ،وجود ندارد ،چرا
که دولت آقای روحانی نمیخواهد مدلی به نام
برجام را که تازه قصد تکرار آن در حوزههای دیگر
را هم دارد ،ملکوک و بدنام کند.
یکی دیگر از ادعاها در دوران مذاکرات که در
متن برجام نیز اشارهای به آن شده ،این بود که
با حصول توافق هستهای «یک تغییر رویکرد»
اساس��ی در جهتگیری غرب نس��بت به ایران
حاصل شده و ایران وارد دوران جدیدی از تعامل
خود با جامعه بینالمللی خواهد شد .حدود  4ماه
پس از اجرای توافق ،تنها تغییر بینالمللی که در
رفتار قدرتهای غربی علیه ایران میبینیم این
است که انجام تعهدات خود را گروگان باجگیری
بیش��تر از ایران قرار دادهان��د .در واقع این باراک
اوباما بود که آب پاکی را روی دس��ت غربگرایان
ایرانی ریخت و به صراحت گفت عمل به «جسم
برجام» کافی نیست و...
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