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وطن امروز

شماره 5 2508

دکتر فرشته روحافزا ،همسر شهید احمد حاتمی در گفتوگو با «وطن امروز» در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره تالش برای بهبود رابطه با سعودی:

آقای ظریف! روی خون شهدای منا و مسجدالحرام پا نگذارید

گروه سیاس�ی :با گذشت  3سال از حادثه دلخراش
منا و مس��جدالحرام و به شهادت رسیدن نزدیک به
 500ایرانی اما همچنان پیگیری موثری در این رابطه
از سوی دستگاه دیپلماسی انجام نشده است .این در
حالی است که بر اس��اس دستور رهبر انقالب الزم
است کمیته حقیقتیاب تا حصول نتیجه این موضوع
را پیگیری کند .این موضوع در حالی است که اخیرا
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه در گفتوگویی
از تالش برای بهبود رابطه با عربستان صحبت کرده
اس��ت .در واکنش به این اظه��ارات« ،وطنامروز» با
دکتر فرشته روحافزا ،همسر شهید احمد حاتمی از
شهدای حادثه مسجدالحرام گفتوگو کرد.
***

آق�ای ظریف اخی�را در صحبتهای�ی در تداوم
اظهارات رئیسجمهور ،گفته اس�ت خواهان بهبود
روابط با عربس�تان ،بحرین و امارات هس�تیم ،این
موضع در شرایطی اس�ت که تکلیف شهدای منا و
حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام هنوز تعیین
نشده است؛ نظر شما درباره این اظهارنظر چیست؟

رهبر معظم انقالب اخیرا در جریان سفر حجاج
درباره پیگیری فاجعه منا و مس��جدالحرام تاکید
کردند خسته نشوید و کمیته حقیقتیاب هم باید
اقدامات خود را تداوم بخشد و موضوع را پیگیری
کند .من نمیدانم واقعا وزارت امور خارجه در قبال
این اظهارات آقای ظریف در نهایت چه تصمیمی
میخواه��د بگیرد .خ��ب! بحرین ک��ه وضعیتش
مشخص است؛ انواع و اقسام فشارها علیه شیعیان
و علما در حال وقوع اس��ت و دس��ت این حکومت
به خون مردم این کش��ور آلوده است .امارات هم
که دست راس��ت عربستان برای حمله و به خاک
و خون کش��یدن مردم مظلوم یمن است .وضعیت
عربس��تان هم که مشخص اس��ت؛ رژیمی حامی
تروریس��م که هم دس��تش به خون علمایی چون
آیتاهلل شهید نمر آلوده است ،هم هر روز جنایات
تازهای در یمن مرتکب میشود و هم عامل شهادت
نزدیک به  500ایرانی در فاجعه منا و مسجدالحرام
اس��ت و وضعیت خون شهدای ایرانی همچنان در
هال های از ابهام است .تاسفآور اینکه عربستان در
این رابطه نه پاس��خگو است ،نه حتی عذرخواهی
کرده اس��ت .متاسفانه مس��ؤوالن ما چه در وزارت
امور خارجه و چه در س��ازمان حج و زیارت ،قدمی

ج��دی در این زمینه برنداش��تهاند .هر بار هم که
م��ا در این زمینه مصاحب��های کردهایم میگویند
ما دیه ش��هدا را به ش��ما میدهیم؛ انگار مثال گیر
خانواده شهدای منا و مسجدالحرام دیه است ،اگر
چ��ه یقین کنید آن را هم پرداخت نمیکنند .لذا
بحث ما اصال و ابدا سر دیه نیست ،چرا که ما وقتی
میخواهیم درباره خونخواهی شهدایمان صحبت
کنیم ،بالفاصله موضوع دیه را وسط میکشند .اگر
از نظر آقایان با دیه مساله حل میشود ،خب! پس
هرکسی برود یک نفر را بکشد و بعد هم بگوید دیه
او را میدهم! ش��ما بیمه آنها را هم درست ندادید
حاال میگویید دیه میدهیم! نزدیک به  500ایرانی
به ش��هادت رسیدهاند .بعضی از ش��هدا آنجا دفن
ش��دهاند ،بعضی جنازههایشان هم تحویل نشده
اس��ت و بعضی دیگر هم وضعیتش��ان همچنان
در هالهای از ابهام اس��ت .نمونه آن همس��ر خود
بنده که پیکر ایش��ان را صدها کیلومتر آنطرفتر
تحویل دادهاند .عکس��ی که بنده از پیکر همسرم
دارم که در حال تحویل از سوی عربستان به ایران
است ،همسرم در حالت خوابیده به شهادت رسیده
اس��ت ،لب ،دهان و پیراهن ایشان یک قطره خون
ندارد .آیا این سوال برای وزارت امور خارجه مطرح
نشده که اگر ایشان در حادثه جرثقیل به شهادت
رس��یده با آن وضعیت خونابه و باد و توفان چطور
ممکن اس��ت هیچکدام از این آثار در بدن ایش��ان
مشاهده نشود؟! هیچ آثاری از شکستگی یا لهیدگی
روی بدن دکتر حاتمی نبود .حتی لباس ایش��ان
هم کثیف نش��ده بود .چطور میش��ود در حادثه
سقوط جرثقیل ایش��ان شهید شده باشد اما هیچ
آثاری در بدن و لباسهای ایش��ان نباشد؟! یا بدن
شهید رکنآبادی که کامال تخلیه شده بود .جالب
اینکه همان موقع وزیر وقت ارشاد مصاحبه کرد و
گفت به خاطر اینکه اجزای بدن فاسد نشود تخلیه
کردهاند ،در صورتی که همس��ر بنده هم در میان
ش��هدا بود اما بدن او را تخلیه نکردند پس نش��ان
میدهد مساله چیز دیگری بوده است.
عل�ت ش�هادت دکتر حاتمی را چ�ه چیزی ذکر
کردند؟

وقتی جواز فوت همس��ر بنده را صادر کردند در
آن عنوان ش��ده بود زیر دست و پا له شده و سکته
کرده است .یعنی همان گواهیای که برای ماجرای

بهبود روابط با عربس��تان مط��رح میکنند ،آن هم
در ش��رایطی که هنوز تکلیف خون نزدیک به 500
ش��هید ایرانی نامشخص است .عربستان با ما قطع
رابطه کرده است ،آن هم با یک حادثه ساختگی که
از قبل منتظر آن بودند .اصال حضور هم نداش��تند.
یک تابلو از آنها شکست ،بالفاصله رفتند قطع رابطه
کردند .حاال  500ایرانی را که در میان آنها نخبگان
زیادی هم وجود داش��تند به شهادت رساندهاند آن
وقت حاضر نیستند یک عذرخواهی کنند .نزدیک 3
سال از این حادثه میگذرد و ما هنوز دقیقا نمیدانیم
برای این شهدا چه اتفاقی افتاده است.
خ�ب! علت اصلی انفع�ال وزارت امور خارجه در
قبال عربستان را چه میدانید؟

من��ا صادر کردند ،برای ماجرای مس��جدالحرام هم
ص��ادر کردند .خب! حداقل قضیه این اس��ت که بر
حسب ظاهر ،سعودیها خبر نداشتند دکتر حاتمی
کجا به شهادت رس��یده است ولی واقعیت امر این
است که کامال مشخص است ایشان به جایی برده
ش��ده و در حالت خوابیده به شهادت رسیده است.
االن هم میدانم میگویند من دارم به نفع خودمان
صحبتی را مطرح میکنم اما دقیقا  4س��اعت بعد
از شهادت دکتر حاتمی یک رسانه اسرائیلی نوشت:
«دانشمند فضایی ایران در حادثه سقوط جرثقیل در
مکه جان خود را از دست داد» .یعنی زودتر از اینکه
اصال کس��ی خبر داشته باشد یک دانشمند فضایی
ایرانی در حج حضور داش��ته اس��ت .جالبتر اینکه
پایین خبر کلیدواژه «آدمربایی» را نیز قرار میدهد.
حال آیا وزارت امور خارجه نباید این همه ش��واهد
را بررس��ی و موضوع را از دولت س��عودی پیگیری
کند؟ قبال میگفتند ما چون سفارت نداریم امکان
ارتباط هم نداریم و نمیتوانیم بخوبی پیگیری کنیم
ولی االن  2س��ال است حجاج اعزام میشوند پس
امکان طرح س��وال و پیگیری وج��ود دارد .نهتنها
درباره حادثه شهدای ایرانی سوال نشد ،بلکه درباره
اصل شهادت  7000مسلمان نیز پیگیریای انجام

نشد .بعضی از این کشورها پیگیری کردند که هم
عربستان از آنها عذرخواهی کرد و هم دیه شهدای
آنها پرداخت ش��د؛ کش��ورهایی که شاید به لحاظ
ابزارهای پیگیری بس��یار از ما ضعیفتر باشند .ما
کشوری هستیم که منجی مسلمانان و مظلومان دنیا
و خط اول مطالبهگری هستیم؛ این هم حرف امام
راحل اس��ت و هم حرف مقام معظم رهبری .خب!
ماجرای ش��هدای مکه از همین نمونههایی بود که
 7000مس��لمان به شهادت رس��یدند؛ دولت باید
پاسخگو باشد که در بعد بینالمللی برای این قضیه و
خون  7000شهید مسلمان چه اقداماتی انجام داده
است .به هر نقطهای که نگاه کنید رد پای جنایات
عربس��تان وجود دارد؛ از یمن و جنایتهای داعش
در س��وریه گرفته تا اقدامات تروریس��تی در داخل
کش��ور خودمان و حمایت آل س��عود از گروههای
تروریستی داخلی همچون جیشالعدل .از همه اینها
مهمتر حمایت عربستان از منافقین است؛ منافقینی
ک��ه دستش��ان به خ��ون  17هزار ش��هید ایرانی
آلوده اس��ت .حاال آقای ظریف میگوید میخواهیم
روابطمان را با این رژیم بهبود ببخشیم .هنوز زمان
زیادی از گفتمانس��ازی ناموفق وزارت امور خارجه
در ماجرای برجام نگذشته که نسخه جدیدی برای

این همان نگاهی است که خروجی آن میشود
برجام ،پذیرش  ،FATFسند  ،2030سند پاریس
و همه نگاههای اینچنین��ی .این موضوعات را من
در یک نگاه ارزیابی میکن��م ،یعنی همان دیدگاه
و تفکری که به برجام منتهی میش��ود ،در نهایت
میگوید مقابل عربستان منفعل باش.
این رویه چه آثاری در داخل کشور دارد؟

من قبال ه��م در گفت و گو ب��ا «وطن امروز»
گفت��م اگر اقدامی نمیکنی��د الاقل جگر ما را هم
نس��وزانید .بیانصافها نگویید ما مس��اله نداریم،
بگویید ما پا میگذاریم روی مساله و رد میشویم،
اینطور خیلی بهتر اس��ت .بگویید پایمان را روی
خون ش��هدا میگذاریم و رد میشویم و برایمان
هم مهم نیس��ت اما نگویید مساله نداریم .بگویید
م��ا برای این خانوادهها هیچ کاری نکردیم و حتی
به آنها تس��لیت هم نگفتیم .یا اینکه از مسؤوالن
عربس��تانی نخواس��تید حداقل ب��رای آرامش این
خانوادهه��ا یک عذرخواهی س��اده انج��ام دهند.
حتی نیامدید وعده پیگیری بدهید که مثال ما در
آینده مسائل شما را حل خواهیم کرد و موضوع را
پیگیری میکنیم .تازه از چپ و راست به ما تذکر
میدهند که در این زمینه مصاحبه نکنید.
کجاها تذکر دادند؟

مثال سازمان حج و زیارت یکی از این نهادهاست.

وزارت امور خارجه هم تذکر داده؟

این وزارتخانه کال ما را حساب نمیکند چه برسد
تذکر هم بدهد.

این ن��وع اقدامات وزارت ام��ور خارجه به اقتدار
کش��ور آسیب میزند .اگر نگاه و تدابیر رهبر معظم
انق�لاب را نداش��تیم و اگر ش��هدای مدافع حرم و
رزمندگان اسالم در جبهههای مختلف نبودند ،معلوم
نبود امروز اوضاع به چه صورت بود.

مثال کمیس��یون امنیت ملی مجلس هم هیچ
کاری نکرده اس��ت .ش��ورای عالی امنیت ملی هم
همینطور؛ هیچ اقدامی نکرده اس��ت .دستگاههای
حقوق بشری ما هم اقدامی نکردهاند.

ببینید! مستضعفان عالم چشم به ایران دوختهاند.
ای��ران مقتدر ،دلگرمی و الگ��و برای همه مظلومان
جهان است و امروز جمهوری اسالمی تعیینکننده
معادالت کالن جهانی است .من به عنوان یک نفر از
آحاد جامعه یک سیاست دوگانه بین مواضع کالن
نظام و اقدامات وزارت امور خارجه میبینم.
در همی��ن مورد مکه مگر رهب��ر انقالب تاکید
نکردند کمیته حقیقتیاب تشکیل شود و نباید در
این مسیر خسته شوید؟ ایشان تاکید داشتند حتی
اگر تا  10سال هم طول بکشد باید مساله شهدای
منا و مسجدالحرام مشخص شود .وزارت امور خارجه
باید مدافع حقوق مردم ایران در س��طح بینالملل
باشد .خب! آیا این مواضع دفاع از حقوق ما در عرصه
بینالملل است؟ اگر این دفاع است ،وقتی قرار است
دفاع نکنید چه اتفاقی میافتد؟!

وزارت امور خارجه و دولت باید در خدمت مردم
باش��ند ،ما که امکان پیگیری شخصی نداریم؛ این
وظیفه دستگاه دیپلماس��ی و سازمان حج و زیارت
است .خب! نهتنها این مطالبه شکل نگرفته ،در مقابل
دم از اص�لاح روابط میزنند .خواهش میکنم ابتدا
حقوق حقه ما را مطالبه و در دادگاههای بینالمللی
پیگیری کنید و بعدا در پی اصالح رابطه باشید .من
به آقای ظریف میگویم مراقب باشید پایتان را روی
خون ش��هدای منا و مسجدالحرام نگذارید .مطالبه
خون شهدای منا و مسجدالحرام تنها با دیپلماسی
مقتدر ممکن خواهد بود اما متاس��فانه دیپلماسی
امروز ما حتی منفعل هم نیست.

چه آثار بینالمللیای دارد؟

پیگیری بقیه نهادها چطور بوده؟

اگ�ر بخواهید در کنار همه این موضوعات مهمی
که مطرح کردید ،ب�ا توجه به اظهارات آقای ظریف
درباره بهبود رابطه با عربستان نکتهای را خطاب به
او بگویید ،چه چیزی را مطرح میکنید؟

