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مزد  1400روز پایداری

محمدعلی صم�دی* :حیات
یاد
دنیوی ش��هید سیدمرتضی
آوینی 3 ،نقط��ه عطف دارد؛
آشناییباامامخمینی،پذیرش
قطعنامه ،598رحلت حضرت
امام ۳ .پیچ تند تاریخی که او
هیچ نقشی در پدید آمدنشان
نداشت و تنها توانست نسبت دقیق خود با این ۳تحول
تقدیری را تعیین کند .او اقبالش را و شاید بتوان ادعا
کرد توان و جنمش را داشت که مورد چهارمی به ۳
فقره پیشین بیفزاید و آن شهادتش بود .این نوشتار
تنها گوشهچشمی دارد به مصائب  1400روزه جناب
آوینی .یعنی ایامی که از وفات امام خمینی تا پایان
حضور مادیاش در دنیا گذشت.
س��یدمرتضی آوینی س��ال  ،1358مسیر جدید
زندگی خ��ود را به صراحت برای برادرش اینچنین
نوش��ت« :ما به امام خمینی پیوستیم» و برای درک
بهتر او اینگونه توصیف کرده است« :دست خداست
بر زمین ،آن همه به صفات خداوندی آراس��ته است
که هنگامی که دست محبتش را بر سر شیفتگانش
باال میآورد ،سایهاش زمین و آسمان را میپوشاند...
من بوی خوش��ش را از نزدیک شنیدهام و صورتش
را دیدهام که قهر موس��ی را دارد و لطف عیسی را و
آرامش س��نگین محمد صلواتاهلل علیه و آله را» .در
آن سال ،آوینی جوان که فارغالتحصیل کارشناسی
ارشد دانش��کده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (در
رشته معماری) و درگیر عوالم خاص روشنفکری رایج
در دهه  40و  50بود ،به صورت ناگهانی چرخش��ی
تعجببرانگیز پیدا کرد .او که چند سالی میشد دل
به هیچ کار ثابتی نمیداد ،به جهاد سازندگی پیوست.
مادرش این موضوع را نشان از ثبات در زندگی جوان
شوریدهحالش گرفت و به فرزند ارشدش که در سفر
بود ،مژده داد برادرت سر و سامانی پیدا کرده است.
جناب آوینی در نامهای به برادر ،درباره این ذوقزدگی
مادر ،توضیحاتی داده اس��ت که باید آن را به عنوان
«اساسنامه یک دهه آینده زندگی»اش به شمار آورد:
«مادر به تو گفت (در پشت تلفن) که من کار پیدا
کردهام .اینچنین نیست ،من زندگی را یافتهام .عشق
خمینی بزرگ و عظمت فرهنگی آنچه میگوید ،مرا
آنچنان شیفته خود ساخته است که نمیتوانم جز به
حکمتی که در حال تدوین آن و جز به فرهنگی که
در حال احیای آن هستیم ،بیندیشم ...و این فرهنگ
آن همه با آن فرهنگ کهنه و منحط غرب متفاوت
است و آن همه از آن فاصله دارد که نمیتوانم گفت.
کارم در راه خداس��ت (فیسبیلاهلل) و برای آن پولی
دریافت نمیکنم .تنها سهمی اندک از بیتالمال میبرم
که خورد و خوراک را بس باشد و بس .جهادی را که
آغاز کردهایم ،امام خمینی جهاد سازندگی نام نهاده
است .شمشیرمان قلم است و بیل و کلنگ و در راه
س��ازندگی ایرانی آزاد گام نهادهایم ،ایرانی که منشأ
حرکت نوین تاریخ و خاستگاه فرهنگ نوینی است که
دنیای تاریک را سراسر دربر خواهد گرفت».
از این پس ،ب��دون مبالغه ،نفس به نفس جناب
آوینی ،در  ۲حوزه خرج شد« :امام خمینی» و «جهاد

سازندگی» .با شروع دفا ع مقدس ،موضوع دیگری نیز
به این دوگانه اضافه شد و آن «مردان جنگ» بود .هر
چه از این مرد طی  10سال بعد به ظهور و عینیت
رسید ،اعم از مکتوبات نظری ،مباحث فلسفی ،مقاالت
سینمایی ،مستندات تصویری و ...تنها در نسبت با این
 ۳موضوع بود.
پذیرش قطعنامه  ،598برای جناب آوینی ضربهای
خردکنن��ده بود اما هنوز از گیجی این چالش بزرگ
خارج نشده بود که ارتحال حضرت امام خمینی چون
صاعقهای بر روانش نشست .شاید بتوان فشار سنگین
این فاجعه بر قلب او را در این قطعه ادبی که نگاشته،
بهتر درک کرد:
روح نمازمان
قبض شد،
و الشههاي سرد ركوع و سجودمان
بيكفن و دفن
بر خاك ماند،
و قلب،
گوري شد كه در آن جنازه فطرت را
به خاك سپردند.
*
اعصار بينات
پايان گرفت و باز،
ماييم و عقلمان
ماييم و عقلمان
اين فرشته مطرود بال شكست
بر مهبط زمين
در اين جزيره تنها.
*
كي باشد كه ادريس بيايد؟
*
پتک بعدی که بر روح زخمی جناب آوینی نشست،
تحوالت نهاد جهاد سازندگی پس از جنگ بود .حذف
این  ۳چش��مه جوش��ان که یک دهه ،جان ناآرام او را
سیراب میکرد ،باعث شد بیتابی آرام ناپذیری ،سالهای
باقیمان��ده عمرش را فرابگیرد .اتمس��فر خفقانآور و
بیرحمی که به نام س��ازندگی ،نیم��ه اول دهه  70را
فراگرفته بود ،برای جناب آوینی و بسیاری از زمره او،
حقیقتا حکم مرگ تدریجی را داشت .کسانی مانند او
که در وجدان خود هیچ بهانهای برای همراهی با این جو
چندشآور نمیدیدند ،تجارب بسیار سختی را پشت سر
گذاشتند .تمام  ۳سال و  10ماه پس از رحلت حضرت
امام خمینی ،به تقالی این سید دلشکسته برای نگاه
داشتن آنچه طی  10سال گذشته اندوخته بود گذشت.
راستش آنچه امروز ،این پایداری مثالزدنی را (که آن
روزها به چش��م جمعی از اطرافیان« ،دنکیشوت»وار
به نظر میآمد) س��تودنی و تحسینبرانگیز مینماید،
تنهایی او است .و تنهایی اگر با نبوغ و سرسختی بیامیزد،
نخستین نتیجهاش برانگیختن دشمنیهای برخاسته از
حسادت یا جهل است« .محمدعلی فارسی» مستندساز
صریحاللهج��ه و قلندری که در ماههای پایانی زندگی
جناب آوینی ،به مقتضای شغلش ،از نزدیکترین افراد
به او بود ،شرح واضح و...
ادامه در صفحه 8

روحانی از یک سوراخ  ۲بار گزیده میشود؟

مه�دی گرگان�ی :بهرغ��م
نگاه
خس��ارات س��نگینی که از
مذاکرات مستقیم میان آمریکا و دولت تدبیر و امید و
ماحصل این مذاکرات یعنی «برجام» به کشور وارد شد،
به نظر میرسد دولت دوازدهم دوباره در همان مسیر
غلط و اشتباه قرار گرفته است و برخالف سیاستها
و جهتگیریه��ای کلی نظام ،قص��د دارد دوباره با
واشنگتن وارد مذاکره شود.
1ـ اگر چه طی چند ماه گذشته دولت از هرگونه تعامل
مس��تقیم با آمریکاییها منع شده و هر چند مقامات
وزارت ام��ور خارجه طی روزهای اخیر تاکید کردهاند
هیچ نوع مذاکره مستقیم و غیرمستقیم میان ایران و
آمریکا در کار نخواهد بود اما رویهای که مجموعه دستگاه
دیپلماسی دولت در پیش گرفته است ،نشان میدهد
خواسته یا ناخواسته در یک بازی حسابشده و از پیش
طراحیشدهفروافتادهونشستمجازیکمیسیونبرجام
در روز جمعه و نشست حضوری سهشنبه [پریروز] در
وین در همین راستا برنامهریزی شده است.
2ـ مقامات دولت ،پیش از این بارها تاکید کرده بودند
بازگشت به برجام نیازی به هیچ مذاکره و هماهنگی
ندارد و فقط به اراده طرف آمریکایی وابسته است .با
این حال اکنون در اتریش هستند تا مذاکراتی در این
زمینه برگزار کنند« .سیدعباس عراقچی» ،معاون وزیر
امور خارجه روز یکشنبه تاکید کرد در وین هیچ مذاکره
مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا نخواهیم داشت و
هیچ طرح گام به گامی نداریم و قبول هم نمیکنیم.
اما اظهارات طرفهای دیگر ـ بویژه مقامات آمریکایی
که در سطح باال در وین حاضر شدهاند ـ نشاندهنده
مسائل دیگری است.
«رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران گفته:
هدف آمریکا از حضور در نشس��ت وین این اس��ت
ک��ه ببیند چه گامهایی میتواند برای بازگش��ت به
پایبندی به توافق هس��تهای اتخاذ کند و همچنین
ایران چه گامهایی باید برای بازگش��ت به پایبندی
به برجام ب��ردارد .او همچنین تاکید کرده :از طریق
ش��رکای اروپایی به دنبال مشخص کردن گامهایی
هستیم که برای بازگش��ت ایران و آمریکا به برجام
مشخص شود .چنین اظهاراتی کامال با همان طرح
گام به گام موردنظر طرفهای غربی همسو است .هر
چند اظهارات رابرت مالی با صحبتهای عراقچی در
تناقض کامل است ،با این وجود با توجه به بیانیه پایانی
نشست کمیسیون برجام در روز جمعه به نظر میرسد
به صورت غیرمستقیم هماهنگیهایی میان طرفین در
این چارچوب انجام شده است که اکنون بازتاب آن را
در مواضع طرفهای غربی مشاهده میکنیم.
3ـ در سیاس��ت بینالملل بس��یاری از کشورها در
جهتگیریهای سیاس��ت خارجی خ��ود از «اصل
سیاست اعالمی و سیاست اعمالی» پیروی میکنند.
ای��ن اصل به آنها کمک میکن��د ضمن بر هم زدن
محاس��بات دش��منان و رقبا ،از ترکشهای اجرای
سیاس��تهای غیرعادی در امان بمانند .حال به نظر
میرس��د دولت روحانی برای فری��ب افکار عمومی
داخل(!) در حال اجرای چنین روشی است؛ بدین نحو
که هر روز بر سیاستها و رویکردهای مجموعه نظام

که در داخل روی آن اجماع شده است ،تاکید میکند
ام��ا در نهایت کار خود را کرده و کار را به روشهای
مورد عالقه خود اجرا میکند!
 -4حس��ن روحانی طی هفتههای گذشته مخالفان
برجام را به سیاسیکاری و بازیهای انتخاباتی متهم
کرد و دیروز هم مدعی توبه(!) آمریکا ش��د اما عجله
دولت وی برای س��اخت و پاخت با طرف آمریکایی
مؤید این مساله اس��ت که دولتمردان بیش از همه
به انتخابات ریاستجمهوری  1400چشم دوخته و
تالش میکنند تا قبل از برگزاری انتخابات ،به صورت
فرمایشی و ظاهری هم که شده برجام را زنده کنند
تا بتوانند از ق َِبل احیای برجام ،برنامه انتخاباتی خود را
پیش ببرند .این همان طرحی است که از آن به عنوان
«بازگشت بد» به برجام یاد میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن هش��دار درباره
تبعاتسنگینچنینطرحیتاکیدکردهرفعتحریمها
در قالب بیانیه سیاس��ی و حتی تغییرات حقوقی در
دس��تورالعملهای خزانهداری آمریکا نه تنها منافع
اقتصادی ایران را تضمین نخواهد کرد ،بلکه ایران را
در چرخه تکراری «محدودسازی برنامه هستهای در
ازای تقریباً هیچ» گرفتار خواهد کرد.
5ـ دولت جو بایدن برای رفع تحریمهای ایران موانع
زیادی در مقابل خود دارد و حتی اگر فرض بگیریم
قصد دارد به وعده انتخاباتی خود برای بازگش��ت به
برجام عمل کند ،در عمل نمیتواند کاری از پیش ببرد.
اصلیترین مانع در برابر واشنگتن ،کنگره آمریکاست.
برخالف این ادعا که گفته میشد تحریمها به صورت
کامل رفع خواهد شد اما رفع کامل تحریمها نیازمند
مصوبه خانه نمایندگان و سنای آمریکاست .در نهایت
روی کار آمدن دونالد ترامپ ثابت کرد نه تنها امضای
جان کری تضمین نبود بلکه تحریمها به صورت موقت
تعلیق ش��ده و با امضای یک دس��تور اجرایی ساده،
دوباره سرجای اول خود بازگشت .اکنون هرگونه وعده
آمریکاییها برای رفع تحریمها همان تعلیق موقت یا
تخفیف در تحریمهاست نه لغو تحریمها .مانع دیگر،
تالش البیهای صهیونیستی و سعودی برای گنجاندن
مساله موشکی و سیاس��تهای منطقهای ایران در
مذاکرات مربوط به برجام است .وزیر خارجه سعودی
طی هفتههای گذشته بارها تاکید کرده مساله موشکی
و فعالیتهای منطقهای ایران قرار اس��ت در هرگونه
توافق جدید با ایران گنجانده شود.
 - 6در نهایت باید تاکید کنیم رویکرد کنونی دولت
روحانی دقیقا همان چیزی است که تیم امنیت ملی
دولت بایدن با همکاری ش��رکای اروپایی خود از اول
طراحی و برنامهریزی کرده بود و دقیقا برای مقابله با
همین طرح بود که حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
رهبر حکیم انقالب اسالمی ،سیاست قطعی جمهوری
اس�لامی ایران در موضوع برجام را مطرح فرمودند و
مجلس شورای اس�لامی نیز قانون «اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها» را تهیه و تصویب کرد .با این حال،
دولت روحانی برای فرار از شکست بزرگ در دوران 8
ساله خود و انتخاباتی که در پیش است ،در حال زیر
پا گذاشتن اصول بنیادین نظام و بر باد دادن منافع
ملی کشور است.

آغاز عملیاتهای دیپلماتیک بایدن در منطقه

فرزانه دانایی :همزمان با اعالم
دیدگاه
آمادگ��ی آمریکاییه��ا برای
توگو
بازگش��ت به می��ز مذاکرات با ای��ران جهت گف 
درب��اره آینده برجام در اجالس وین ،بخش دیگری از
تیم سیاست خارجی بایدن به رهبری آنتونی بلینکن،
وزیر خارجهاش در تماس تصویری با فؤاد حسین ،وزیر
خارجه عراق در حال تدارک شرایط الزم برای حضور
بیشتر در عراق هستند.
صحنه سیاست خارجی عراق در قبال واشنگتن از
زمان عملیات تروریستی آمریکا علیه شهید سلیمانی
و ش��هید ابومهدی المهندس بشدت تیره و تار است.
عراقیها از آن زمان تاکنون خواس��تار عقبنش��ینی
نیروهای آمریکایی از کشورشان بودهاند .بعد از مدتی
دولت عراق با ترامپ به توافق رس��ید که  2500نفر از
نیروهای نظامی آمریکا از این کشور خارج شوند .این
کار همزمان با برنامه ترامپ برای خارج کردن نیروهای
آمریکایی از افغانستان بود .بایدن اما حاال ،هم در مذاکره
توگو با طالبان به دنبال عمل
با عراقیها و هم در گف 
نکردن به وعدههای ترامپ و باقی ماندن نیروهای آمریکا
در این  ۲کش��ور است .همانطور که تاریخ نشان داده
اس��ت ،این بار نیز قرار است تعویض رئیسجمهور در
آمریکا منجر به تغییر شدید سیاستها و در عین حال از
بین رفتن تمام عهد و پیمانهای بینالمللی آمریکا باشد.
با این حال به نظر میرسد عراق بیشتر از هر جای
دیگری در منطقه برای بایدن اهمیت دارد .همچنین
مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر عراق ،به نخستین رهبر
جهان عرب در منطقه تبدیل شد که بایدن بعد از انتخاب
شدن به عنوان رئیسجمهور ایاالتمتحده با او تماس
تلفنی برقرار کرد .حاال واشنگتن و بغداد به درخواست
دولت الکاظمی نشستی برگزار کردهاند تا تکلیف مسائل
امنیتی و همچنین حضور نیروهای آمریکایی در این
کش��ور را مش��خص کنند .به نظر میرسد مهمترین
خواس��ته بغداد از دولت بایدن ،ادامه کمکهای مالی
و نظامی به این کشور و در عین حال خروج نیروهای
نظامی آمریکا از این کشور باشد که تحت عنوان «ائتالف
ضدداعش» همچنان مدتها پس از نابودی داعش ،در
این کشور جا خوش کردهاند .با این حال به نظر میرسد
واشنگتن چندان هم تمایلی ندارد به صحبتهای عراق
در این باره توجهی نش��ان دهد .آنطور که رسانههای
آمریکایی گفتهاند ،سخنگوی کاخ سفید هدف اول این
توگوها را صحبت درباره مسائل تجاری ،فرهنگی و
گف 
موضوعات آب و هوایی دانسته و گفته است بعد از آن
درباره مسائل امنیتی و نقش نیروهای آمریکایی در عراق
نیز بحث خواهد شد .جن ساکی در این باره خاطرنشان
کرده است در این جلسه روشن خواهد شد که نیروهای
آمریکایی تنها برای مس��اله آموزش و مشاوره نظامی
به نیروهای عراقی در این کش��ور هستند تا اطمینان
حاصل کنند داعش دیگر در این کشور ظهور و بروزی
نخواهد داشت .اما رسانههای دیگر در گزارشهای خود
گفتهاند مهمترین مساله برای آمریکا در این گفتوگوها
بحث با دولت عراق درباره هدف قرار گرفتن نیروهای
آمریکایی توسط شبهنظامیان این کشور است .به نوشته
نشریه «نشنال» ،بزرگترین اختالفنظر بین واشنگتن و
بغداد اما در نوع نگاه این  ۲کشور به مساله شبهنظامیان

عکس :فاطمه عالی ،مهر

موضعقطعیدرباره
«وضعیتنهایی»

تهادرتعطیالتنوروزیبیتوجهیکرد؟

در ع��راق و نحوه مواجهه با این گروههاس��ت؛ آن هم
در ش��رایطی که رهبران این گروهها در مصاحبهها و
اظهارنظرهای خود و بیانیههایشان بارها خواهان خروج
آمریکا از این کشور شدهاند.
در بیانیه گروههای مقاومت که اخیرا منتشر شده،
آمده اس��ت« :ما در برابر دور ی��ا دورهایی از مذاکرات
توگوها قرار داریم که [قرار اس��ت] دولت عراق
و گف 
توگوی
با دولت اش��غالگر آمریکا تحت عن��وان «گف 
راهب��ردی» وارد آن ش��ود ،آن هم افزون بر توافقها و
ائتالف با برخی از کش��ورهای همسایه که اقتصاد آنها
فروپاش��یده است .با توجه به دریافت اطالعاتی موثق،
توگوی فردا ،بیانیهای غیرمنس��جم و بدون
بیانی ه گف 
نظارت بر نتایج خواهد بود و در آن هیچ اش��ارهای به
اجرای مصوبه پارلمان درب��اره بیرون راندن نیروهای
آمریکایی اشغالکننده خاک عراق وجود نخواهد داشت.
این مساله باالترین خطر علیه کشور ،آینده و حاکمیت
خواهد بود» .البته این تنها گروههای نظامی نیستند که
خواهان خروج هر چه سریعتر آمریکا از عراق هستند.
به نوشته نشنال نیوز ،مصطفی الکاظمی در عین حال
بش��دت از طرف گروههای سیاس��یای چون جنبش
صدر تحت فش��ار قرار دارد که آمریکاییان را وادارد تا
نیروهایش��ان را از این کشور خارج کنند .عراقیهای
وابسته به جناح غرب هم در مقابل سعی دارند با کمک
واشنگتن توجیهات دیگری برای باقی ماندن آمریکا در
این کشور بیابند .بالل وهاب ،یکی از همکاران موسسه
آمریکایی «واشنگتن برای سیاستهای خاور نزدیک»
میگوید«:یکی از دالی��ل برای باقی ماندن آمریکا در
عراق این اس��ت که نیروهای نظام��ی عراقی در حال
حاضر آمادگیای بهمراتب کمتر از س��ال  2014دارند
و میگویند نمیتوانیم روی پای خودمان بایستیم و با
داعش مبارزه کنیم».
این در حالی است که بخش عمده مقابله با داعش
را نیروهای مردمی عراق و همچنین ارتش این کشور
انجام دادند و حضور آمریکا در این کشور بیشتر از اینکه
به دفع ویروس داعش از این کشور کمک کرده باشد ،در
شیوع آن نقش داشته است .پیش از این دولت آمریکا
معتق��د بود نیروهای عراقی دیگر توان و آمادگی الزم
برای قدرتمند ش��دن را دارند و به همین دلیل ترامپ
در توافق��ی با الکاظمی قرار ب��ود  2500نفر از  5هزار
نیروی باقیمانده در این کشور را به آمریکا بازگرداند.
دولت بایدن اما معتقد است این اقدام پیروزی چندانی
برای آمریکا به همراه نخواهد داشت زیرا ایران در غیاب
آمریکا همچنان در عراق باقی خواهد ماند و به آموزش
نیروهای شبهنظامی ادامه میدهد .نخستین پیام در این
باره در همان روزهای ابتدایی دولت بایدن منتقل شد .او
برای نخستین دستورش برای حمله نظامی به کشوری
دیگر ،دستور حمله به نیروهای وابسته به ایران مستقر
در س��وریه را داد و آن را اقدامی تالفیجویانه در برابر
هدف گرفتن نیروهای آمریکایی در عراق عنوان کرد.
توگوهای دیپلماتیک امنیتی
به همین دلیل هم گف 
بین بغداد و واشنگتن در ظاهر هر چه باشد ،در باطن
از سوی واشنگتن با هدف باقی ماندن نیروهای آمریکایی
در این کشور و همچنین گستردهتر کردن ابعاد قدرت
نرم آمریکا در عراق دنبال میشود.

