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روی موج کوتاه

سعید قاسمی، ســردار بازنشسته 
ســپاه را با ادبیات کوچه بازاری و شور و 
هیجان سخنرانی ها و البته جنجال های 
ریز و درشتی که در این سخنرانی های 
شورانگیز به پا می کند، می شناسند؛ این 
بار اما جنجال تازه او ابعادی بسیار فراتر از 

تمام ادعاهای پیشین او دارد. 
این روزها که سیل دامن کشان از این 
شهر به آن شــهر می رود و دست هالل 
احمر ایران به دلیل تحریم های آمریکا 
از تمام کمک های نقدی کشــورهای 
دیگر کوتاه است و البته واشنگتن هم 
سپاه را رســما ســازمانی تروریستی 
اعالم کرده است، سردار در یک برنامه 
ویدئویی اینترنتی وقتــی مجری از او 
پرسید »شــما با چه عنوانی در بوسنی 
فعالیت می کردید«، گفت: »حاال دیگر 
همه می دانند، مــا هالل احمری هایی 
بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای 

مجاهدین )به بوسنی( رفتیم.«
ســردار به همین مقــدار کفایت 

نمی کند و توضیح مفصل تری می دهد 
کــه »ایــن را چــون آمریکایی ها در 
کتاب هایشان نوشته اند و مدارکی در این 
زمینه دارند )می گویم(، خود این خانم 
کریستین )امانپور( که در فتنه ۸۸ هم 
فعال بود همه دولتمردهای ما ازجمله 
آقای احمدی نژاد و روحانی دوست دارند 
با ایشــان صحبت کنند و احتماال یک 
خواهرخواندگی با دولتمردان ما دارد. 
یکی از مسئولینی که در آنجا موظف بود 
اطالعات را لو دهد این بی شرف )امانپور(  
جاسوس سی ان ان و بی بی سی بود که 
اطالعات را لو داد. ولی واقعیت این است 
که در بوسنی در قلب اروپا اتفاقاتی افتاد، 
ما حضور پیدا کردیم، به تبع ما القاعده 
آمد. القاعده ای ها )بعد از حضور( استیل 
ما را گرفته بودند از سربند و پرچم گرفته 
تا شکل گردان ها و... همان استیل ما را 
آنها در آنجا به اجرا درآوردند. مجاهدین 
از سرتاسر دنیا به آنجا آمدند و یک اتفاق 
جدید رقم خــورد. یگان های جهادی 

مسلمان در آنجا تشکیل شد. این چیزی 
که در ســوریه اتفاق افتاد قبل از آن در 

بوسنی اتفاق افتاده بود.«
شکایت هالل احمر از سردار

بعد از انتشــار این ســخنان، جمع 
کثیری انگشت حیرت به دهان گزیدند 
و بعد هم هالل احمر ایران بیانیه داد که 
»هالل احمر هیچگاه اجازه استفاده از 
نشان و لباس خود را به نیروهای نظامی 
نمی دهد. طبق کنوانسیون 4 گانه ژنو در 
مخاصمات مسلحانه بی طرفیم؛ چون 
کار مهم حمایت از انسانیت و کمک به 
غیرنظامی ها را داریم. اگر فرد یا نهادی 
از نشان و لباس جمعی هالل احمر ایران 
اســتفاده کرده، قطعاً بدون هماهنگی 

بوده است.« 
هالل احمر این را هــم اضافه کرده 
بود که »به دنبال اقرار سعید قاسمی، از 
فرماندهان سابق نظامی به استفاده از 
پوشش هالل احمر برای اهداف نظامی 
در زمان جنگ بوسنی، جمعیت هالل 

احمر جمهوری اســالمی ایران از وی 
به مراجع قضایی شــکایت کرده و حق 
پیگیری این موضوع را تا زمان رسیدن 

به نتیجه برای خود محفوظ می داند.«
درخواست پرهیز از 

اظهارنظرهای غیرمسئوالنه
اما موضوع به شــکایت هالل احمر 
ختم نشد و سپاه پاســداران نیز ناگزیر 
به واکنش شد. سردار رمضان شریف، 
سخنگو و مســئول روابط عمومی کل 
ســپاه دیروز درباره ویدیوی منتشــر 

شده از ســعید قاســمی در خصوص 
بوسنی، گفت که »اظهارات آقای سعید 
قاسمی که مدتی داوطلبانه در بوسنی 
حضور داشته اند و سال های زیادی هم از 
بازنشستگی ایشان می گذرد، دیدگاهی 
شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی هم 

نیست.«
وی افزود: »مواضــع و کارکردهای 
سپاه در عرصه های مختلف تابع منطق و 
منطبق با قوانین و مقررات بوده و اقدامات 
امدادی سپاه به مردم مسلمان بوسنی نیز 

از این قاعده تبعیت کرده است.«
سردار شریف همچنین با اشاره به 
تالش امریکایی ها برای قلب واقعیات و 
وارونه جلوه دادن اقدامات سپاه در حوزه 
های مختلف تصریح کرد: تجربه نشان 
داده است مســتنداتی که امریکایی ها 
برای واقعیت سازی های موردنظر خود 
ارائه می کنند فاقد وجاهت و اعتبار بوده 
و بایســتی با تردید و هوشمندی با آن 

برخورد شود.
در آخر هم ســخنگوی سپاه با بیان 
اینکه این گونه اظهارات از آقای سعید 
قاسمی مسبوق به ســابقه است، از او و 
دیگر کسانی که از سپاه بازنشسته شده یا 
به گونه ای جدا شده اند، خواست که »از 
اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خالف 
واقع پرهیــز نموده و برای دشــمنان 
انقالب و ملت ایران تولید بهانه و دستاویز 

نکنند.«
پاس گل به آمریکا

حرف های عجیب سردار قاسمی، 
صدای دولت را هــم درآورد، به طوری 
که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس 
جمهوری دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در واکنش به اظهارات قاسمی، 
گفت: این گونه حرف ها در این مقطع 
خاص که آمریکایی ها این گونه علیه سپاه 
تالش می کنند، پاس گل دادن به آمریکا 
و دشمن اســت. چه لزومی دارد ایشان 
حرف هایی بزند که واقعیت ندارد و اصال 
درست نیست و بخواهد دست دشمنان 

را که سپاه را نشانه گرفته اند، قوی کند.
واعظی شکایت هالل احمر از سردار 
سعید قاسمی را نیز تایید کرد و ادامه داد: 
این که فردی کلیپی پر کند و حرفی بزند، 
قابل استناد نیست. آنچه که من دیدم 

هیچ کدام صحت ندارد. 
 هر سخن جایی

 و هر نکته مکانی دارد
بدین ترتیب در هالل احمر، دولت، 
بهارستان، سپاه، فضای مجازی و ... 
بسیاری از این اظهارات شگفت زده 
و شوکه شده اند. همزمان اما افرادی 
هم هستند که مطرح می کنند، آنچه 
سردار سعید قاسمی در این گفتگو به 
زبان آورده، جزء اسرار نظامی نبوده 
و آمریکایی هــا بارها در گزارش های 
خود این مطالــب را آورده اند. چنین 
اســتداللی به اندازه اظهارات خود 
سردار شگفت انگیز اســت؛ چراکه 
طرح چنیــن موضوعاتی از ســوی 
دشمن نه دلیلی بر درستی آن است 
و نــه توجیهی برای آنکــه نیروهای 
خودی نیز آن را تکرار کنند، حتی اگر 

آن ادعاها درست باشند. 
از سوی دیگر اوج ناشی گری است 
که در شرایط فشار حداکثری بر ایران 
آن هم با ادعاهایی از همین دست، یک 
نظامی سابق در یک رسانه فراگیر، این 

چنین ِگرا به دشمن بدهد!

ادعاهای دردسرساز سردار برای سپاه و هالل احمر؛

ناشیگری!

خبر

محمدجواد ظریف در پاســخ به پرســش 
خبرنگاری درباره اینکه آیا حامل پیامی از سوریه 
برای مقامات ترکیه هســتید؟ گفت: در سفر به 
دمشــق گفت وگوی طوالنی با آقای بشار اسد 
داشتم. گزارشی از گفت وگویم را خدمت آقای 
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه 
ارائه خواهم داد. حتما به عنوان جمهوری اسالمی 
ایران دوست داریم تمام کشورهای دوست ما در 
منطقه، رابطه خوب، رو به جلو و آینده نگر با هم 
داشته باشــند.  وزیر امور خارجه کشورمان که 
روز سه شنبه در دمشق با بشار اسد دیدار کرد، به 
منظور دیدار و گفت وگو با مقامات ترکیه و انجام 
رایزنی های مستمر با این کشور در آنکارا به سر 
می برد.  وی در نشست مشترک خبری با مولود 
چاووش اوغلو همتــای ترکیه ای خود، درباره 
آمادگی های نظامی ترکیه در شرق فرات گفت: 

ما از نگرانی های دوستانمان در ترکیه نسبت به 
تهدیدات کامال مطلع هستیم و همواره به دوستان 
در منطقه اعالم کرده ایم بهترین راه برای حفظ 
امنیت همه کشــورهای منطقه استقرار ارتش 
سوریه در مرزها با ترکیه و اطمینان از عدم تعرض 
هرگونه حرکت تروریســتی علیه دولت و مردم 
ترکیه از سمت سوریه است. ظریف تصریح کرد: 
حتما برای ما امنیت و آرامش مردم ترکیه بسیار 
مهم است و در این زمینه همکاری های خوبی با 

هم در بحث امنیتی داریم.
قدردانی از موضع ترکیه در قبال سپاه

وزیر خارجه ایران در این نشســت خبری از 
دولت، مردم و هالل احمر ترکیه در ارسال کمک ها 
در پی ســیل اخیر در ایران و همچنین حمایت 
ترکیه از ایران در پی اقدام غیرقانونی و بی سابقه 
آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران که یک گروه 

مبارز با تروریسم اســت در لیست تروریستی، 
قدردانــی کرد. رئیس دســتگاه دیپلماســی 
کشورمان تصریح کرد: ما با دوســتان خود در 
ترکیه و روســیه تالش هایمان را ادامه خواهیم 
داد به ویژه برای گسترش و پیشبرد روند سیاسی 
در سوریه از طریق کمک به تشکیل کمیته قانون 
اساسی و کاستن آالم انسانی در سوریه از دو مسیر 
بازگشــت آوارگان به خانه هایشان و همینطور 
تبادل زندانیان و اجساد کسانی که در دو طرف 
هســتند. ظریف همچنین گفت: گزارشــی از 
دیدارهایم با مقامات سوریه را به همتای خود ارائه 
کردم و به آقای اردوغان نیز ارائه خواهم کرد. درباره 
تحوالت بســیار نگران کننده ای که در منطقه 
درحال شکل گیری است گفت وگو کردیم و ما و 
ترکیه امیدواریم درنهایت خواست مردم در این 

منطقه حاکم شود.

 برای تجارت با شرکت های آمریکایی 
مشکلی نداریم 

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه ما مشکلی 
نداریم با شــرکت های آمریکایی تجارت کنیم، 
تصریح کرد: ولی به آمریکا این اجازه را نمی دهیم 
که تجارت ما را با سایر کشورها زیر سؤال ببرد یا 

آن را متاثر کند.

ظریف اضافــه کــرد: را ه هــای فراوانی 
برای ادامــه روابط کشــورها وجــود دارد، 
مکانیسم هایی مثل اینســتکس یکی از این 
راه هاســت مخصوصا اینکــه کل آمریکا با 
تحریم هــای آمریکا مخالف اســت، آمریکا 
کار غیرقانونی کرده و بــه صورت غیرقانونی 

سیاست هایش را بر دنیا تحمیل می کند.

ظریف در ترکیه:

خواستار روابط روبه جلو و آینده نگر با کشورهای دوست هستیم
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جزئیات سفر عمران خان 
به تهران

به گزارش تسنیم، »عمران خان«، نخست وزیر 
پاکستان روز یکشنبه، اول اردیبهشت سفر 2 روزه 
خود را به همراه هیأت عالیرتبه به کشــورمان آغاز 
می کند. سفر عمران خان به تهران نخستین سفر وی 
به تهران محسوب می شود و به دلیل شرایط منطقه 
و همچنین روابط ایران و پاکستان از اهمیت خاصی 
برخوردار است. مذاکرات رســمی مقامات ایران و 
پاکستان در روز دوشنبه در تهران و همچنین دیدار 
با مقامات عالی کشور از برنامه های این سفر است. 
پیشتر منابع پاکستانی خبر داده بودند که دیدار با 
مقام معظم رهبری نیز در دستور کار سفر عمران 

خان به تهران است. 
    

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
موضوع FATF نباید تحت تاثیر 

خبرهای یومیه قرار گیرد 
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری 
به خبرآنالین گفت: همه اعم از رســانه ها، دولت، 
مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را دربار اف ای 
تی اف کارشناسی نگه دارند نه سیاسی. در چنین 
فضایی اتفاقا بــه نظر من عاقالنه تــر و منطقی تر 
تصمیم گرفته خواهد شد. اما اگر فضا را بیش از حد 
سیاســی کنند و موضوع تحت تاثیر هر جو و خبر 
یومیه ای قرار بگیرد، ممکن اســت تصمیم منفی 

گرفته شود.
    

مشاور و دستیار فرمانده کل قوا:
بعید می دانم خطر تهاجمی 
زودهنگام به سراغ ما بیاید

سرلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور و دستیار 
فرمانده کل قوا در یازدهمین جشنواره جوان سرباز با 
بیان اینکه بعید می دانم خطر تهاجمی زودهنگام به 
سراغ ما بیاید، تصریح کرد: مهمترین خطر عملیات 
روانی، مشکالت اقتصادی و بالیای طبیعی است. 
وی تاکید کرد: اگر خطری برای کشور پیش بیاید 
جوانان نیروی وظیفه بهتر از جوانان قدیم پیش قدم 
می شوند و در برابر حوادث آینده سینه سپر می کنند. 

    
وزیر کشور پیشنهاد کرد؛

کاهش مدت خدمت سربازی 
برای امدادگران جوان

سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور خبر داد: 
وزیر کشور با ارائه پیشنهادی پیگیر آن است که مدت 
زمان حضور داوطلبانه جوانان در امدادرســانی به 
هموطنان آسیب دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه از 
مدت سربازی آنها کسر شود. وی افزود: این پیشنهاد 
از طریــق مراجع مربوطه پیگیری می شــود تا در 
صورت تصویب و موافقت نهایی، جوانانی که در قالب 
جمعیت هالل احمر، بسیج یا سازمان های مردم نهاد 
این حوزه برای امدادرسانی در بحران های طبیعی و 
حوادث غیرمترقبه اعزام می شوند، مشمول کسری 

خدمت سربازی شوند.
    

سردار پاکپور شایعات درباره 
شهر حمیدیه را تکذیب کرد

ســردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی 
سپاه شایعات ایجاد شــده در فضای مجازی مبنی 
بر احتمال وقوع ســیالب مجــدد در حمیدیه و 
روستاهای اطراف این شهر را تکذیب کرد و گفت: 
این موضوع در روزهای اول بــوده و هم اکنون این 
شهر مشکلی ندارد. وی در حاشیه راه اندازی مجدد 
جاده خرم آباد-معموالن، درباره آخرین وضعیت 
سیل در استان های لرســتان و خوزستان، افزود: 
اکنون وضعیت شهر پلدختر به یک ثبات نسبی 
رســیده اســت و ِگل و الی از خیابان ها و خانه ها 
جمع آوری شده اســت. در خوزستان نیز به طور 
کلی آب تثبیت شده و در صورت تداوم شرایط جوی 

کنونی و عدم بارش مجدد جای نگرانی نداریم.
    

کدام احزاب 
حق فعالیت ندارند؟

حمید موالنــوری، مدیرکل سیاســی وزارت 
کشور گفت: براساس قانون سال ۶۱، 2۵۵ حزب در 
کشور وجود داشت، اما فقط۱۰۵ حزب شرایط خود 
را با قانون جدید احزاب تطبیق داده اند. احزابی که 
این تطبیق را انجام نداده اند قانونا نمی توانند فعالیت 
سیاسی داشته باشــند و برای فعالیت باید مجدد 
تقاضای تاسیس دهند. وی درباره شکایت برخی 
اعضای اعتماد ملی اظهار کرد: شکایتی به ما نرسیده 
است. آن ها شــکایت خود را به دیوان عدالت اداری 
مطرح کردند و ما هم پاسخ استعالم دیوان عدالت 
اداری را داده ایم. آقای منتجب نیا تقاضای تأسیس 
حزب جمهوریت را داده است که مراحل آن هم در 

کمیسیون ماده ۱۰، در حال طی شدن است.

 سخنگوی سپاه از سردار 
قاسمی و دیگر کسانی 
که از سپاه بازنشسته 
شده یا به گونه ای جدا 
شده اند، خواست که 

»از اظهارنظرهای 
غیرمسئوالنه و خالف 

واقع پرهیز نموده و برای 
دشمنان انقالب و ملت 

ایران تولید بهانه و دستاویز 
نکنند«

 اوج ناشی گری است که در 
شرایط فشار حداکثری بر 
ایران آن هم با ادعاهایی از 

همین دست، یک نظامی 
سابق در یک رسانه فراگیر، 

این چنین ِگرا به دشمن 
بدهد!

رئیس دفتر رئیس جمهوری در خصوص اینکه گفته 
شده در شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد 
بنزین دو نرخی شــود و کمتر از دو ماه دیگر هم اعمال 
می شــود و افزایش در حد ۳۰ در صد باشــد، گفت: من 
در آن شورا حضور داشتم، بحث شــد و دو الی سه طرح 
مختلف نیز مطرح شد اما در نهایت به جمع بندی نرسید 
و مقرر شد اعضای محترم شــورا بر روی آن فکر کنند و 
بعداً تصمیم گیری شود. محمود واعظی در حاشیه جلسه 
هیأت وزیران در خصوص موضوع قاچاق سوخت، تصریح 
کرد: ما باید با توجه به اینکه قیمت سوخت افزایش پیدا 
نکرده، مصــرف بنزین را کنترل کنیــم. در حال حاضر 
باالی ۹۰ میلیون لیتر در روز و در برخی آخر هفته ها ۱۰۰ 

میلیون لیتر مصرف داریم که این رقم بســیار باال است. 
وی ادامه داد: باید یک چهارچوب مدیریت مصرف بنزین 
داشته باشیم؛ در حال حاضر بحث هایی صورت گرفته تا 
فشار بر روی خانواده ها نباشد. بحث می کنیم مقدار باقی 

مانده در بخش هایی مصرف شود که نیازمند هستند.
رئیس جمهوری به خوزستان و لرستان 

می رود
وی همچنین از سفر رئیس جمهوری به خوزستان و 
لرستان خبر داد و افزود: رئیس جمهوری در این سفر از 
نزدیک با مسئولین محلی صحبت می کنند و مشکالت را 
بررسی می کنند. واعظی اظهار داشت: بعد از دستور مقام 
معظم رهبری مبنی بر لزوم ارزیابی خســارات و بررسی 

میزان اعتباراتی که دولت خود می تواند اختصاص دهد، 
آقای جهانگیری این موضوع را مورد بررســی قرار داد و 

گزارشی به دولت داده شد.
پیش بینی سه هزار میلیارد تومان برای 

سیل زدگان نیازمند
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به بررسی افزایش 
حقوق ها در هیأت دولــت گفت: در راســتای افزایش 

حقوق، باید آئین نامه اجرایی مصوب دولت تدوین شود؛ 
این موضوع مورد بحث و بررســی قرار گرفت تا حقوق 
بازنشســتگان و کارمندان افزایش یابــد. امیدواریم بر 
اساس نیاز مردم و توان دولت، هم به سیل زدگان کمک 
کنیم و هم مشکالت معیشتی حقوق بگیران را تا حدی 
حل کنیم. وی افزود: این بحث هنوز نهایی نشده است اما 
در ستاد اقتصادی دولت و جلسه اخیر سران قوا بحث ها 
در این رابطه شروع شــده و امیدواریم هرچه سریع تر به 

جمع بندی برسد.
واعظی یادآور شد: رقم سه هزار میلیارد تومان از سوی 
سازمان برنامه پیش بینی شده است که به افراد نیازمند 
در سیل داده شود. با آقای همتی صحبت شد تا به بانک ها 
اجازه دهد که وارد موضوع شوند. بعد از جمع بندی که 
آقای جهانگیری انجام دادند، به محض اینکه بتوانیم از 
صندوق توسعه برداشت داشته باشیم سرعت پرداخت 

خسارت افزایش خواهد یافت.

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

شورای هماهنگی اقتصادی هنوز در مورد قیمت بنزین تصمیم نگرفته است


