تغییر اظهارات وزیر اقتصاد در کمتر از  5روز

تورم۱۵درصدی منتفیشد!
چرا نمایندهموساد
اسکارگرفت؟

صفحه 5

9

انتقادقلعهنویی
ازفضایفوتبال

آیا دانشگاه آزاد اموال شخصی است؟

دفاعهاشمی ازملک
750هزارمیلیاردی

10

صفحه 2

دوشنبه  19اسفند 8 1392جمادیاالول 10 1435مارس  2014سال ششم شماره 12 1274صفحه 500تومان

تيترهايروز
فسادی که باید بر سر زبان خبرنگاران باشد

فشارکرسنتی
ذینفوذها

محسنی اژهای :در پرونده کرسنت افراد ذینفوذ
تالش کردند روند رسیدگی را مختل کنند و نگذارند
به درستی به پرونده رسیدگی شود
الیاس نادران :چرا نمیگذارند مفسدان کرسنت
اعالم شوند؟

صفحه 2

«بیپولی» همچنان معضل فدراسیون فوتبال!

رئیس فدراس��یون فوتبال که (یکشنبه) اولین
تجرب��ه حضور در برابر دوربین مجموعه تلویزیونی
را پی��دا کرد ،درباره این تجربه و مس��ائل پیرامون
تیم ملی ب��ه صحبت پرداخت.علی کفاش��یان در
گفتوگوی��ی در حالی ک��ه از صحنه فیلمبرداری
مجموعه تلویزیونی «پایتخت  »3بیرون آمده بود،
درباره حض��ورش جلوی دوربین س��یروس مقدم
گفت :من در این صحنه...
صفحه 10

بازگشت بارندگی در روزهای آخر سال4/
پخش برندگان اسکار  2014از شبکههای سیما9/
حامد زمانی و اجرای زنده در سیما 9/
روسیه پیمان « »STARTرا تعلیق میکند11/
ادامه عملیات جستوجوی هواپیمای مالزی11/

خبر

اردوغان :ترکیه را فتنهگرهای
ساکن آمریکا اداره نمیکنند

نخس��توزیر ترکی��ه در آخرین حمل��ه خود به
جماعت خدمت و پدر معنوی آمریکانشین آن گفت:
«این کشور را فتنهگرهایی که در مزارعی در پنسیلوانیا
نشس��تهاند هدایت نمیکنند .این کشور را همیشه
مردم اداره کرده و خواهند کرد» .به گزارش تس��نیم،
رجب طیباردوغان ،نخس��توزیر ترکیه در صفحه
توئیتر خود با اش��اره ضمنی ب��ه فتحاهلل گولن ،رهبر
جماعت خدمت نوش��ت« :این کشور را فتنهگرهایی
ک��ه در مزارعی در پنس��یلوانیا نشس��تهاند هدایت
نمیکنند .این کش��ور را همیش��ه مردم اداره کرده و
خواهند کرد» .فتحاهلل گولن ،متحد سابق حزب عدالت
و توس��عه که اکنون تبدیل به دشمن درجه یک آن
در عرصه سیاس��ی ترکیه شده است از سالها پیش
به تبعیدی خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا
رفته اس��ت .درگیری بین جنب��ش خدمت و حزب
عدالت و توس��عه زمانی آغاز شد که پلیس ترکیه در
عملیاتی که ظاهرا ً برای مبارزه با فساد مالی و رشوه و
در پی اتهام پولشویی  87میلیارد یورویی توسط رضا
ض��راب تاجر ایرانیتبار در ترکیه انجام داد 57 ،نفر را
بهاتهام دریافت رش��وه از وی ،همچنین همکاری در
پولشویی ،نقل و انتقاالت غیرقانونی پول و قاچاق طال
بازداشت کرد .گفته میشود اعضای جنبش خدمت از
سالیان دور و بنا بر تعلیمات فتحاهلل گولن در سطوح
مختلف پلیس و سیستم قضایی ترکیه نفوذ کردهاند
و زمانی که دولت این کشور میخواست مدرسههای
خصوصی را که یکی از منابع عمده کس��ب درآمد و
عضوگیری این جنبش اس��ت تعطیل کند ،با شروع
عملیاتی گسترده دست به مقابله به مثل زدند .رجب
طیب اردوغان که در ماههای اخیر بارها درباره وجود
دولتی درون دولت دیگر هشدار داده است در توئیتی
دیگر چنین نوشته« :شروع کردهاند به تکرار یک نفر،
یک دیکتاتور .آنهای��ی که مرا دیکتاتور میخوانند را
مورد خطاب قرار میدهم 22 .روز بعد انتخابات است،
بفرمایید و دیکتاتور را سرنگون کنید».
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گام
هنگفت!

گفتوگو


بازخوانی گام میانی توافق ژنو
و مسأله اجرای قطعنامههای شورای امنیت

س�یدعابدین نورالدین�ی :دور نخس��ت مذاک��رات
کارشناسی ایران و  5+1برای طرح توافق جامع به پایان
رسید .موضوع غنیسازی  5درصد و همینطور رآکتور
اراک از جمله موضوعات مهم و قابل بحث در این دور
از مذاکرات است با این حال اکنون که طرفین در حال
توافقات جزئی برای شروع گام
نهایی هستند ،در داخل کشور
موضوع «گام میانی» توافق ژنو و
تعهداتی که طرف ایرانی در آن
داده است ،بسیار جدی است و
نگرانیهایی را موجب شده است.
طرح موضوع در دس��تور کار قرار گرفتن موشکهای
بالس��تیک ایران یکی از این نگرانیهاس��ت و دیگری
مسائل مربوط به غنیسازی  5درصدی است .در ادامه
بهصورت شفاف منشأ این نگرانیها از گامهای اضافی
توضیح داده میشود.
متن چالشبرانگیز گام میانی در توافقنامه ژنو بدین
شرح است:
«گامه��ای اضافی در می��ان اقدامهای اولیه و گام
نهای��ی ،از جمله ،در میان موارد دیگ��ر ،پرداختن به
قطعنامههای شورای امنیت با نظر به اینکه مالحظه
شورای امنیت سازمان ملل در این موضوع به صورت
رضایتبخش ،به نتیجه برسد».
There would be additional steps in
between the initial measures and the
final step, including,
among other things, addressing the
UN Security Council resolutions, with
a view toward
bringing to a satisfactory conclusion
the UN Security Council’s consideration
of this matter
بر این اس��اس ،ایران در توافق ژنو و در گام میانی
این توافقنامه تعهد داده است گامهایی اضافی بردارد.
به نظر میرسد با گنجاندهشدن این بند در توافق ژنو
عمال به طرف مقابل «چک س��فید امضا» داده شده
است .به این دالیل:
1ـ در توضی��ح گامهای اضافی ،این عبارت بهصورت
مطلق آمده اس��ت .یعنی نه محدود شده است و نه
مقید! بنابراین این عب��ارت میتواند به راحتی قابل
تأویل و تفسیر باشد و اساسا دست آمریکاییها برای
ارائه تفس��یر دلخواه از توافقنامه بیش��تر از کشوری
است که مس��ؤوالن آن میگویند خزانه خالی است
و قدرت دفاعی کش��ور با یک بم��ب از بین میرود!
اگر تیم مذاکرهکننده نمیخواسته قطعنامهها را اجرا
کن��د ،چرا به راحتی در متن تواف��ق به این موضوع
اش��اره نکرده اس��ت؟ یا حداقل چرا تالش نکرده با
گنجان��دن واژههای حقوقی مان��ع پرداختن به این
قطعنامهها شود؟
2ـ نکته بسیار مهم درباره این بند از توافقنامه یعنی
تعهد ایران به برداشتن«گامهای اضافی» این است که
در این بند تصریح ش��ده به گامهای اضافی پرداخته
میشود .به عبارتی نه یک گام و یک اقدام بلکه بیشتر
از یک گام و اقدام ( )additional stepsدر دس��تور
کار قرار میگیرد .اتفاقا در همان بند کوتاه ،کیفیت و
نحوه در دستور کار قرارگرفتن این گامها نیز توضیح
داده شده است .یعنی برخالف اظهارات برخی اعضای
تی��م مذاکرهکننده ایرانی که میگویند قرار نیس��ت
قطعنامهها در دس��تور کار قرار گی��رد ،اتفاقا در متن
توافق ،کیفیت در دستور کار قرار گرفتن قطعنامهها
آمده اس��ت .این عین عبارت آمده در متن توافقنامه
اس��ت« :پرداختن به قطعنامههای ش��ورای امنیت با
نظر به اینکه مالحظه شورای امنیت سازمان ملل در
این موضوع به صورت رضایتبخش ،به نتیجه برسد».
( )a satisfactory conclusionبنابرای��ن کام�لا
مش��خص اس��ت که در بند تصریح ش��ده در انتهای
پرداختن به قطعنامهها باید مالحظه ش��ورای امنیت
رضایتبخش باش��د .حاال چه طرفی میخواهد نوع و
کیفیت این رضایت را مشخص کند؟ کامال مشخص
اس��ت که با این بند ،طرف مقابل دارای حق رضایت
از اقدامات صورت گرفته درباره توافقنامه میش��ود و
مشخص اس��ت وقتی آمریکا دارای این حق میشود؛
درباره اج��رای قطعنامهها چ��ه نظ��ری دارد .آنها از
هماکنون درب��اره نگرانیهای خود صراحتا اظهارنظر
میکنند .وندی شرمن ،سرپرست تیم مذاکرهکننده
آمریکای��ی در بیتالمقدس صراحتا گفت «باید همه
نگرانیهای آمریکا» برطرف شود.
3ـ اما مواردی که در گام میانی و بهواسطه تعهد ایران
به برداش��تن گامهای اضافی ،قرار است در دستور کار
قرار گیرد ،چیس��ت؟ پاسخ این سوال مشخص است.

هر آنچه در قطعنامههای ش��ورای امنیت علیه ایران
آمده اس��ت میتواند در دستور کار مذاکرات گامهای
اضافی قرار گیرد .قطعنامههای شورای امنیت از ایران
چه میخواهد؟
بهطور کلی میتوان گفت قطعنامههای ش��ورای
امنی��ت در موضوع��ات فن��ی
هس��تهای  3موضوع را از ایران
مطالبه کرده اس��ت1 :ـ تعلیق
غنیسازی 2ـ تعلیق بازفرآوری
و 3ـ تعلیق فعالیتهای مربوط
ب��ه رآکتور آب س��نگین اراک.
نکته جالب توجه این است که این  3اقدام تا حدودی
در گام نخس��ت توافق ژنو از س��وی ایران اجرا شده
اس��ت .ایران بخش قابل تأملی از غنیسازی خود را
تعلیق کرده است .ایران با اجرای گام نخست در واقع
غنیس��ازی بیش��تر از  5درصد خود را تعلیق کرده
اس��ت 196 .کیلوگرم اورانی��وم  20درصد ایران طی
 2فرآین��د  3و  6ماهه به اکس��ید اورانیوم و اورانیوم
 3/5درصد تبدیل میش��ود .توقف غنیس��ازی 20
درص��د و از بین بردن ذخیره ارزش��مند آن یکی از
مطالبات بسیار مهم طرف مقابل از ایران بوده است.
طی سالهای گذشته و از زمانی که ایران با توجه به
نیازهای خود مبنی بر تهیه سوخت مورد نیاز رآکتور
تهران برای تولید رادیودارو ،غنیس��ازی  20درصد
خ��ود را آغاز کرد ،رژیم صهیونیس��تی این گام بلند
ایران در حوزه دستاوردهای هستهای را به عنوان یک
تهدید بزرگ برای خود دانس��ت .بزرگترین نگرانی
رژیم صهیونیس��تی و آمریکا از برنامه هستهای ایران
غنیس��ازی  20درصد و حجم اورانیوم تولید ش��ده
آن ب��ود که با اجرای گام نخس��ت تواف��ق ژنو ،ایران
این بزرگترین نگرانی رژیم صهیونیس��تی و آمریکا
را برط��رف کرد .آمریکاییها اکنون ای��ن اقدام را به
عن��وان یک برگ برنده و اقدام بزرگ تلقی میکنند
و وقتی سراغ دوستان اسرائیلی خود میروند نابودی
اورانیوم  20درصد را به آنها یادآوری میکنند .جان
کری ،وزیر خارجه آمریکا اخیرا در نشست آیپک به
همین موضوع اشاره کرد و گفت :از بین رفتن ذخیره
اورانیوم  20درصد ایران «اسرائیل را امن کرد»!
در کنار اورانیوم  20درصد ،موضوع بازفرآوری نیز
عمال منتفی ش��د و تجهیز رآکت��ور اراک نیز متوقف
ش��ده است .بنابراین ایران بخش عمدهای از مطالبات
اعضای شورای امنیت در توافق ژنو را اجرا کرده است.
خ��ب! اکنون در گامهای اضافی چه مطالبات دیگری
قرار اس��ت مطرح ش��ود؟ درگامهای میانی میتوان
پیشبینی کرد موضوع تعلیق غنیسازی  5درصد نیز
مطرح میشود تا مطالبه تعلیق کامل غنیسازی که
از قطعنامه  1696شورای امنیت سازمان ملل در 29
م��ارس  2006تا قطعنام��ه  1929در  9ژوئن 2010
آمده اس��ت؛ محقق ش��ود .به هر حال وقتی ایران در
توافق ژنو تعهد داده است به موضوع قطعنامهها آنگونه
ک��ه رضایت طرف مقابل را جلب کند بپردازد ،قاعدتا
باید یکی از محورهای اساسی و اصلی این قطعنامهها
که همان تعلیق غنیسازی است به صورت جدی مورد
بحث قرار گیرد.
اما دومین موضوعی ک��ه در گامهای اضافی و در
قالب پرداختن به قطعنامهها میتواند مطرح شود ،یک
موضوع بسیار مهم و خطرناک است .مقامات آمریکایی
طی ماههای اخیر بارها بر رفع نگرانیها درباره موضوع
تواناییهای موشکی ایران تاکید کردهاند .توافق ژنو این
اجازه را به آنها میدهد که آنان موضوع موش��کهای
بالستیک ایران را در قالب موضوع مرتبط با هستهای
مط��رح کنند .قطعنام��ه  1929صراحت��ا به موضوع
موشکهای بالستیک ایران پرداخته است.
در بند  9قطعنامه  1929شورای امنیت سازمان
ملل درباره ایران آمده است« :ایران نباید بههیچگونه
فعالیت��ی در ارتباط با موش��کهای بالس��تیک قادر
به حمل و انتقال س�لاحهای هس��تهای ،مش��تمل
بر فناوری پرتاب موش��کهای بالس��تیک مبادرت
ورزد و همه کش��ورها باید تدابی��ر الزم را به منظور
جلوگیری از فناوری یا کمک فنی در رابطه با چنین
فعالیتهایی به ایران اتخاذ کنند ».بنابراین مشخص
اس��ت در کنار تعلیق  5درصد ،موضوع موشکهای
بالس��تیک هم روی میز مذاکرات در گامهای اضافی
است .بهانه پرداختن به موضوع موشکها نیز ارتباط
آنها با موضوع هس��تهای اس��ت و در قالب قطعنامه
 1929زمینه پرداخت آنها فراهم میش��ود .بدیهی
اس��ت زمانی که موضوع موش��کها ب��ه عنوان یک
موضوع مطرح روی میز مذاکره قرار میگیرد ،تبعات
و هزینههایی را به دنبال خواهد داشت.
ادامه در صفحه 12

گفتوگوی «وطن امروز » با «حاج لیاقت بلوچ»
دبیرکل حزب جماعت اسالمی پاکستان

دستهای شیطانی
و مرزبانان ایرانی
سیدحسام رضوی

رهبر بزرگترین جماعت مسلمانان اهل سنت
در ش��بهقاره به مش��هد آمده بود تا از آستان امام
هشتم شیعیان دیدار تازه کند و این به همان اندازه
برای میزبانان پارس��یزبان وی در پاویون فرودگاه
شهید هاشمینژاد مشهد غیرمنتظره بود که اردو

عكس :ابراهیمحیدری،وطنامروز

علیکفاشیان
بازیگرمیشود

حماسهسیاسی،حماسهاقتصادی

نماینده اتحادیه اروپا در ایران چه میخواهد؟

بهانه حقوق بشر در پوشه اشتون
سخنگوی اشتون :ما نگران حقوقبشر در ایران هستیم!
انتشار اخباری مبنی بر دیدار اشتون با یکی از فعاالن فتنه88
جلیلی در دیدار با اشتون :خوشحالم از اینکه امکان پیدا کردید
پیشرفتهای جدید ایران را بهرغم همه تحریمها ببینید
والیتی در دیدار با اشتون :اقدامات آمریکا ناقض توافق ژنو است

صفحه 2

پیرامون منشور حقوق شهروندی رئیسجمهور

چونکه صد آمد ،نود هم پیش ماست!
محمود فالحپرویزی

«هماکن��ون پیشنوی��س منش��ور
نگاه
حق��وق ش��هروندی روی س��ایت
ریاستجمهوری قرار گرفته و نخبگان و صاحبنظران
میتوانند درباره آن نظر بدهند».
این جمله را رئیسجمهور پنجم آذر امسال هنگام
ارائه نخستین گزارش  100روزه خود بیان کرد و پس
از آن ب��ود که صدها اظه��ار نظر ،مقاله ،نقد و تحلیل
ریز و درشت پیرامون «حقوق شهروندی» و منشوری
که معاون حقوقی دولت یازدهم تهیه کرده ،ابراز شد.
بنمایه اصلی اکثر این نقدها ،عالمت سوالی است که بر
ضمانت اجرایی این منشور که برای پاسداشت حقوق
ش��هروندان تدوین شده ،گذاش��ته میشود .عالمت
سوالی که بسیار جدی و درخور تأمل است!

حقوق شهروندی به سبک آمریکایی ،هرگز!

در عرص��ه بینالملل ،با آنک��ه ایاالت متحده خود
بزرگترین ناقض حقوقبش��ر است اما حقوقبشر به
طور عام و حقوق شهروندی به طور خاص ،معموال از
تریبون کاخ سفید معرفی و در لنز دوربین نظام سلطه
معنا میشود.
نقض حقوقبشر و حقوق شهروندی توسط ایاالت
متحده ،مربوط به دیروز و امروز و پارس��ال و امس��ال
نیست .سالهاست که خوی ضدبشری در سران کاخ
سفید دیده میشود .دنیای معاصر ،دنیای عجیبی است
و تناق��ض در آن به وفور دیده میش��ود .میتوان هم
کشنده بشر بود و هم ادعای حقوقبشری داشت ،حتی
جایزه صلح نوبل هم گرفت.
در طول تاریخ ،هیچ کش��وری جز آمریکا از بمب
اتم استفاده نکرده است .آمریکا در جنگ دوم جهانی
با بمباران اتمی  ۲شهر هیروشیما و ناکازاکی ،احترام
آمریکایی به حقوق ش��هروندان ژاپن��ی را بهخوبی به
نمایش گذاش��ت و فقط در چند ثانیه 200هزار نفر را
به کام مرگ فرستاد .در جنگ ویتنام هم بزرگترین
مدعی حقوقبشر با اس��تفاده از  76میلیون لیتر گاز
س��می موس��وم به عامل نارنجی ،باع��ث مرگ و میر
و فلج حدود  400هزار ش��هروند ویتنامی ش��د .بهره
شهروندان بیگناه افغانستان و پاکستان از حقوقبشر
آمریکای��ی هم ،همان هواپيماهای بدون سرنش��ینى
است كه باالى سرشان ميرود و بمبارانشان ميكند.
در عراق نیز ،ایاالت متحده آمریکا با بمباران شهرها و
منازل مسکونی شهروندان عراقی ،احترام به حقوقبشر
به سبک آمریکایی را با به کام مرگ فرستادن هزاران
شهروند عراقی از خود به یادگار گذاشت!
قصه پرغصه غزه را هم همه جهانیان ش��نیدهاند.
قطع��ه مظلومی از زمی��ن که از اط��راف به محاصره
درآمد .بيمار محتاج درمان اضطرارى ،روى زمين ماند.
نهتنها هیچگونه دارو و غذا و س��وخت در اختيارشان
ق��رار نميگیرد بلک��ه موجودی اندک ه��م در آتش
کینه صهیونیستها س��وخت! چرا؟ چون در منشور
حقوقبشر آمريكایی ،روی حقوق شهروندان فلسطین

و غزه خط قرمز کشیده شده است!
دیدار رامس��فلد ،مأمور ویژه کاخ سفید در  29آذر
 1362با دیکتاتور عراق ،گوش��ه دیگری از حقوقبشر
آمریکای��ی را ب��ه نمایش گذاش��ت و اهمیت حقوق
شهروندان ایرانی را در نگاه سران کاخسفید به خوبی
نمایان ساخت.
هم��ه این موارد ب��ه همراه زندانه��ای خوفناک
ابوغریب و گوانتانامو ،جاسوسی از شهروندان و شنود
مکالم��ات تلفنی و صدها نمونه دیگر ،ش��اخصههای
خوبی اس��ت برای مح��ک زدن و اثبات کمعیار بودن
ادعاهای حقوقبشری و حقوق شهروندی نظام سلطه!
به گواه تاریخ و شواهد موجود ،حقوقبشر آمریکایی
همراه با تناقض در گفتار و رفتار اس��ت .حقوقبش��ر
آمریکای��ی یعن��ی دروغ ،نف��اق و دوروی��ی و حقوق
شهروندی هم با جاسوس��ی و شنود مکالمات و قتل
و غارت معنا میش��ود .بنابراین برای ما ،حقوقبشر و
حقوق ش��هروندی به معنای غربی آن با ویژگیهای
برشمرده شده ،کامال بیمعنی و بیارزش است .همه ما
بدون هیچ تردیدی از حقوقبشر به طور عام و حقوق
شهروندی به طور خاص به سبک آمریکایی آن بیزاریم!

بازگشت به قانون اساسی ،آری!

از غرب این کره خاکی به ش��رق میآییم! در این
سوی زمین .در جمهوری اسالمی ایران ،در جایجای
قانون اساسی بویژه در اصول بیست و چهارگانه فصل
س��وم بر حقوق ملت با جزئیات و به طور دقیق تأکید
شده اس��ت .از این رو به عقیده کارشناسان ،در ایران،
قانون اساسی خود بزرگترین حافظ حقوق شهروندی
و مهمترین منشور رسمی حقوق ملت به شمار میرود.
به همین دلیل گفته میشود :چونکه صد آمد ،نود هم
پیش ماست!
براساس اسناد موجود و ش��واهد تاریخی ،تأمین
حق��وق آحاد مل��ت از جمله مهمتری��ن دغدغهها و
راهبردهای اساسی نظام اس�لامی در طول  35سال
گذش��ته بوده است .سند اثبات این مدعا ،نص صریح
قانون اساسی و فرمان  8مادهای حضرت امام در سال
 61است .بر این اساس ،کارگزاران حکومتی و صاحبان
ق��درت از هر اقدامی که مخ��ل حریم خصوصی افراد
جامعه باشد یا حقوق شهروندی آنها را نقض کند ،منع
ش��دهاند اما با این وجود ،واژه حقوق شهروندی در دو
دهه اخیر ،بارها و بارها سر زبانها افتاد.
ابتدا در سال  1373کمیسیون حقوقبشر اسالمی
با اساسنامهای مستند به اصل  ۱۵۶قانون اساسی و بند
اول آن در قوهقضائیه تشکیل شد .بار دوم در تاریخ 20
فروردین  83بخشنامه «احترام به آزادیهای مشروع و
حقوق ش��هروندی» توسط رئیس وقت قوه قضائیه به
دستگاههای قضایی ،انتظامی و اطالعاتی ابالغ شد .در
این بخشنامه تقریباً بر همان مفاد قانون اساسی مجددا ً
تأکید شده است.
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ح��رفزدن خبرنگار ایرانی ب��رای میهمان گرانقدر
پاکس��تانی! با این همه حاجی لیاق��ت بلوچ آرام و
خونسرد و بیتکلف روبهروی من نشسته بود و چای
ایرانی مینوشید اما اطرافیانش در تکاپو بودند چون
تنه��ا چند دقیقه به پرواز وی ب��ه تهران مانده بود
و من که تازه به واس��طه آشنایی قبلی با نزدیکان
حاجی موانع حفاظتی و حراستی را به سالمت رد
کرده بودم ،دستگاه ضبط را درست رأس ساعت دو
و نیم بعدازظهر روشن کرده بودم که محافظ ایشان
نزدیک آمد و سه انگشتش را باز کرد یعنی فقط 3
دقیقه مانده اما پیر خوشسیما و خوشبرخورد اهل
الهور لبخندی عمیق زد و تا  10دقیقه پس از آن
به مصاحبت با «وطن امروز» ادامه داد.
دبیرکل حزب جماعت اس�لامی پاکس��تان به
دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در ایران
به سر میبرد .آن روز دیدارش تازه با آیتاهلل محمد
واعظزادهخراس��انی ،اولین دبیرکل مجمع جهانی
تقریب و حجتاالس�لام علیاکبر الهیخراسانی،
مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس
رضوی به پایان رس��یده ب��ود و بالفاصله در تهران
حجتاالسالم سیدمحمدحسن ابوترابیفرد ،نایب
رئیس مجلس در انتظارش بود .ش��نیدم در ادامه
ب��ه مالقات مقام معظم رهبری نی��ز خواهد رفت.
حزب جماعت اسالمی پاکستان بزرگترین حزب
اسالمی در شبهقاره هند است با حوزه نفوذی چند
ده میلیونی در پاکس��تان ،هندوستان ،بنگالدش و
کش��میر .رهبران و اعضای آن با وجود پیوندهای
تاریخی با جماعت اخوانالمسلمین در کشورهای
عربی ،از تفکراتی میانهرو برخوردارند و در خالل این
سالها به ورطه سلفیگری یا غربگرایی نیفتادهاند
اما از منظر ما ایرانیها ،جماعت اسالمی پاکستان
به خاطر روابط برادرانهش��ان با شیعیان این کشور
و سراس��ر جهان عزیز هستند .آن هم در کشوری
طالب��انزده که شیعهکش��ی با الق��ای وهابیت و
سرمایهگذاری غربی و سعودی تبدیل به یک معضل
اجتماعی و سیاس��ی شده اس��ت .نه فقط شخص
حاجی لیاقت بلوچ که مرحوم قاضی حسین احمد،
رهبر فقید این حزب نیز طی سالهای معاصر روابط
نزدیک��ی با جمهوری اس�لامی ایران داش��ت و در
جریان بیداری اس�لامی در منطقه نیز تمام تالش
خود را برای اتحاد میان مس��لمانان به کار بس��ت.
«جماعت اس�لامی» در ساختار سیاسی پاکستان
در عین حال بزرگترین اپوزیسیون مذهبی دولت
فعلی به ریاست نواز شریف محسوب میشود و بویژه
قدرتمندترین جریان منتقد وابستگی بیش از حد
اسالمآباد به ریاض و واشنگتن است.
ام��ا آنچه خبرنگار«وطن امروز» را واداش��ت تا
همه س��ختیهای مالقات با رهبر این جماعت را
به جان بخرد همراهی و همدلی ش��خص ایشان و
جماعت اسالمی پاکستان با مردم ایران در جریان به
اسارت رفتن  5مرزبان کشورمان به دست گروهک
تروریستی «جیشالجور» بود .اگرچه مصاحبت با
مردی دوست داشتنی مثل «لیاقت بلوچ» به واسطه
آرامش و خونسردی ایشان مقدور شد اما مصاحبه با
وی انصافا کار سختی بود چرا که به سختی میشد
او را به چالشهای مرسوم ژورنالیستی کشاند.
***

مهمترین مساله امروز میان جمهوری اسالمی ایران
و پاکستان اسارت  5مرزبان ایرانی در خاک پاکستان
است .موضع جماعت اسالمی در این باره چیست؟

این حادثهای که اتفاق افتاد و  5تن از مرزبانان
جمهوری اسالمی ایران توسط گروهک تروریستی
رب��وده ش��ده و به خاک پاکس��تان آورده ش��دند،
حادثهای بسیار اسفناک بود و جماعت اسالمی نیز
در همان ساعات اولیه پس از انتشار این خبر ،حادثه
مذکور را بشدت محکوم کرد.

حزب تحت رهبری ش�ما اقدام عملی هم انجام
داده است؟

بل��ه ،البته! جماعت اس�لامی بالفاصله پس از
این حادثه ط��ی تماسهای مکرر با دولت و ارتش
پاکستان از آنها خواست طی عملیاتی گسترده علیه
گروهک تروریستی جیشالعدل (جیشالجور) این
گروهک را نابود و مرزبانان جوان ایرانی را به سالمت
از چنگال آنها آزاد کرده و به جمهوری اسالمی ایران
تحویل دهد.
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