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وضعیتمعیشتمردمراپیگیریمیکنیم
درخواست دو نماینده برای بررسی وضعیت معیشتی 
مردم و گرانی ها در جلسه ای غیرعلنی، اعالم وصول سوال 
از وزیران علوم و آموزش و پرورش، اصالح مصوبات بودجه 
۹۸ برای رفع ایراد شورای نگهبان، انتقاد »قاضی پور« از 
نامه غیررس��می ش��ورای نگهبان درباره بودجه، تعیین 
مجازات برای تخلف مجریان و ناظران انتخابات مجلس، 
مخالف��ت مجلس ب��ا امکان ع��زل نمایندگان، تش��کر 
نمایندگان مجل��س از مقام معظم رهبری برای انتصاب 
رئیس جدید قوه قضاییه و... از مهمترین اخبار جلس��ه 

دیروز مجلس شورای اسالمی است. 
در این جلس��ه حجت االسالم احمد سالک خطاب 
ب��ه علی الریجان��ی رئیس مجلس گفت: من از ش��ما 
خواه��ش می کنم که برای معیش��ت مردم و کاالهای 

اساسی و همچنین مقابله با گرانی اقدامی کنید.
حس��ینعلی  و  دهم��رده  حبی��ب اهلل  همچنی��ن 
حاجی دلیگانی در تذکر های جداگانه خواستار بررسی 
وضعی��ت معیش��تی م��ردم و گرانی ها در جلس��ه ای 
غیرعلن��ی ش��دند. همچنی��ن حاجی  دلیگان��ی عضو 
کمیسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« نیز در تذکری 
خطاب به هیئت رئیسه گفت: قرار بود جلسه ای برای 
رس��یدگی به وضعیت معیشت مردم برگزار شود تا ما 
تکلیف خود را در ایام عید و در مواجهه با مردم بدانیم 

که چه پاسخی به آن ها در این زمینه بدهیم.
الریجانی در پاس��خ به این تذکر گفت که موضوع 

را پیگیری خواهند کرد.
س��خنگوی هیأت نظارت ب��ر رفتار نماین��دگان از 
بررس��ی پرونده سلحش��وری نماینده تهران درباره  نطق 
خود و تعیین تکلیف پرونده کریمی نماینده بیجار درپی 
درگی��ری با یکی از مأموران نیروی انتظامی در جلس��ه 
هی��أت نظارت خبر داد و گفت: ب��ا توجه به عذرخواهی 
آقای کریمی مأمور راهور نیز از شکایت خود صرف نظر 
کرد اما هیأت نظارت تذکرات الزم را به این نماینده داد.

همچنین یک عضو هیئت رئیس��ه مجلس س��وال 
نمایندگان از وزی��ران علوم و آموزش و پرورش را اعالم 
وصول کرد. در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به 
مصوبات الیحه بودجه سال ۹۸، علی مطهری در تذکری 
گفت: یکی از اصالحاتی که کمیسیون تلفیق در الیحه 
بودج��ه اعمال کرده به دنبال ایرادی اس��ت که مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گرفته در حالی که ما معتقدیم 
مجم��ع نمی تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و مانند 

شورای نگهبان بگوید که باید مصوبه را اصالح کنید.
نادر قاضی پور هم در اخطاری با اس��تناد به اصل 
۷۷ قانون اساس��ی از نامه غیررس��می شورای نگهبان 

درباره ایرادات بودجه ۹۸ انتقاد کرد.
در ادامه این جلس��ه نماین��دگان مجلس با اعمال 
اصالحاتی در مصوبات بودجه ۹۸ ایرادات شورای نگهبان 
را رفع کردند و با اصرار بر مصوبه خود بر بند و تبصره ۶ 

آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.
همچنین نماین��دگان پس از رفع ای��رادات مجدد 
شورای نگهبان به مصوبات بودجه سال ۹۸ با ۱۰۵ رای 
مواف��ق، ۵۲ رای مخالف و ی��ک رای ممتنع از مجموع 
۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس ش��ورای اسالمی اعالم 
کردن��د که در ص��ورت ایراد مجدد ش��ورای نگهبان به 
مصوبات بودجه س��ال ۹۸ در مصوبه خود اصرار کرده و 
آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می کنند.

بهارستان

تولیتجدیدآستانقدسدرسفرنوروزیرهبریتعیینمیشود
نماینده ولی فقیه در اس��تان خراسان رضوی گفت: گزینه هایی برای تولیت 
آستان قدس رضوی مطرح است که رهبری فرمودند در سفر نوروزی به مشهد 

مشخص خواهند کرد.
آیت اهلل س��یداحمد علم الهدی با اشاره به انتصاب حجت االسالم والمسلمین 
رئیس��ی تولیت آس��تان قدس رضوی به عنوان رئیس قوه قضائیه اظهار داش��ت: 
گزینه هایی برای تولیت آس��تان قدس رضوی مطرح هس��تند که مقام معظم رهبری 

فرمودند که در سفر نوروزی به مشهد، تولیت آستان را مشخص خواهند کرد.
وی همچنین درخصوص اولویت های رئیس جدید دس��تگاه قضا گفت: به نظر بنده 
حجت االس��الم والمسلمین رئیس��ی باید اولویت خود را مبارزه با فس��اد قرار دهند تا از 
س��ودجویی و منفعت طلب��ی برخی افراد و گروه ها که از طریق فس��اد به کس��ب درآمد 

می پردازند، جلوگیری شود و مشکالت معیشتی مردم هم حل شود.  تسنیم

نظرگاه
اجرایبیشاز۱۶هزارپروژهمحرومیتزداییدرخوزستان

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی س��پاه از اجرایی ش��دن ۱۶ هزار و ۲۲۵ پروژه 
عمرانی و غیر عمرانی در قالب پروژه های محرومیت زدایی در استان خوزستان 

خبر داد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار سیدضیاالدین حزنی در آئین افتتاحیه فاز نخست 
ش��هر آبی خرمش��هر، اظهار کرد: تاکنون ۱۶ هزار و ۲۲۵ پروژه محرومیت زدایی 
توس��ط سپاه پاسداران انقالب اسالمی در استان خوزستان اجراشده که از این میان، 

هشت هزار و ۲۳۸ پروژه عمرانی و هفت هزار و ۷۷۸ پروژه غیر عمرانی بوده است.
وی اجرایی ش��دن پروژه های آب رسانی به خوزس��تان را نمونه ای از این پروژه های 
اجراش��ده دانس��ت و اظهار کرد: در استان خوزستان ۲۵۹ آب رسانی، ۴۱۱ مورد احداث 
و مرمت سیس��تم آب رسانی و تصفیه و ۶۰۷ پروژه الیروبی انهار کشاورزی که عمدتاً در 

آبادان و خرمشهر بوده اند، اجراشده است.  میزان

پاسداران
نیرویقدسپیشانیانقالبدردفاعازملتهایمظلوماست

دس��تیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا اعطای نشان عالی ذوالفقار 
به سرلشکر سلیمانی را تبریک گفت.

درپیام سرلش��گر صفوی آمده است؛ زحمات، خدمات و مجاهدت آن برادر 
ارجمن��د و مجموعه نیروی پرافتخار قدس و س��ایر نیروهای س��پاه در دفاع از 
ملت های مظلوم و بی دفاع مسلمان در صحنه های دفاع عمیق استراتژیک انقالب 

اسالمی طی بیش از ۲۰ سال گذشته، به حق شایسته تقدیر است.
بحم��داهلل تدابیر راهب��ردی و حکیمانه رهبر معظم انقالب اس��المی در دفاع از بالد و 
ملت های اسالمی منطقه و فداکاری و رشادت های جنابعالی و نیروی قدس سپاه به عنوان 
پیش��انی انقالب اس��المی در صحنه های گوناگون مبارزه با صهیونیسم بین الملل و عوامل 
تروریستی و دست پرورده جبهه کفر و نفاق، به ویژه در کارزار دفاع مشروع و انقالبی در برابر 

جریانات تکفیری در شامات، امنیت و استقالل را برای ملت های مسلمان تأمین کرد.

دیدگاه

سفیر سابق ایران در عراق می گوید: سفر  رئیس جمهوری اس��المی ایران به بغداد نظ�����رگاه
می تواند معماری نظم جدید امنیتی در منقطه را ش��کل دهی 

کرده و این همکاری ها تبدیل به روابط راهبردی شود.
حس��ن کاظمی قمی در مورد بازتاب س��فر روحانی به 
عراق و اهمیت این س��فر اظهار داش��ت: آنچه که از بازتاب 
س��فر آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان به عراق منتشر 
و منعکس شد، بیانگر این است که این سفر دارای پیام ها و 
پیامدهای بس��یار مهمی است. این سفر در شرایطی صورت 
گرفت که ما از یک طرف ش��اهد ش��وق و شعف دولتمردان 
ع��راق ب��رای اس��تقبال از رئیس جمهور ایران و گس��ترش 

همکاری های همه جانبه با ایران هستیم.
وی گفت: در جنگ نیابتی و داعش��ی ک��ه با هدف نابود 
کردن نظام سیاس��ی مردمی و تجریه عراق روی کار آمده بود، 
این ایران بود که خالصانه و بدون هرگونه مالحظاتی دوش به 
دوش مردم، دولت و ارتش عراق در برابر این پدیده شوم جنگ 
نیابتی ک��ه مورد حمایت آمریکا، صهیونیس��ت و ارتجاع بود، 
ایستاد که این سرمایه بزرگ اجتماعی و مردمی برای جمهوری 
اسالمی است. این موضوعات موجب شد تا اعتماد عراقی ها به 
جمهوری اسالمی نیز پررنگ تر شود و این باور عراقی هاست که 
امروز ایران به عنوان کشوری اسالمی، متحد واقعی و حامی این 
عراق جدید بود که طبیعتا این باعث عالقه مندی عراقی ها به 

گسترش روابط با کشورمان شده است.
سفیر سابق ایران در عراق پیامدهای سفر رئیس جمهور 
ای��ران به ع��راق را گس��ترش همکاری ه��ای همه جانبه اعم 
از فرهنگ��ی، سیاس��ی، راهبردی، امنیتی، دفاع��ی و به ویژه 

اقتصادی در شرایط کنونی عنوان و موثر دانست.
وی ادام��ه داد: پیام��د دوم این س��فر، س��رآغاز ایجاد 
همکاری ه��ای منطق��ه ای در موضوعات��ی چ��ون امنیت، و 
حت��ی محیط زیس��ت اس��ت، چراک��ه منطقه از مش��کالت 
ریزگردها برخوردار اس��ت، ای��ن همکاری های منطقه ای در 
این س��فر به نوعی پایه گذاری ش��د؛ اینکه این کش��ورها با 
توجه ب��ه ظرفیت های و موقعیت ویژه ای که حداقل منطقه 
ما و کشورهایی همچون ایران، عراق، سوریه و ترکیه دارند، 
زمین��ه  همکاری ه��ا وجود داش��ته و این س��فر می تواند به 

شکل گیری چنین همکاری ها کمک کند.
کاظمی قمی خاطرنش��ان ک��رد: پیامد مهم دیگری که 
در این س��فر وجود دارد این اس��ت که با گذشت چند سال 
بحرانی در منطقه یعنی در حقیقت از س��ال ۲۰۰۱ تاکنون 
که دچار بحران های امنیتی، بی ثباتی و جنگ  در منطقه به 
ویژه از س��ال ۲۰۱۱ بودیم، به دلی��ل مقاومت ملت ها نظام 
امنیتی - تحمیلی آمریکا در منطقه شکس��ت خورد و امروز 
منطقه ما فاقد نظم امنیتی اس��ت که بتواند ثبات، امنیت و 
آرامش منطق��ه را تامین کند؛ لذا امروز کش��ورهای جبهه 
مقاومت از جمله جمهوری اس��المی ای��ران می توانند نظم 

جدید امنیتی را در منطقه پایه گذاری و معماری کنند.
وی در پایان گفت: نتیجه این س��فر تبدیل همکاری ها 
به روابط راهبردی اس��ت و نش��ان می دهد که هیچ اراده ای 
نمی تواند خللی در عزم و اراده ای که امروز عراق و ایران در 
هم پیوندی، گسترش، تحکیم و تعمیق روابط بین دو کشور 
ایج��اد کند و این س��فر قطعا به ثب��ات و امنیت منطقه ای 

کمک بزرگی خواهد کرد. الف

کاظمی قمی دستاورد سفر روحانی به عراق را تشریح کرد
شکست آمریکا در همسو کردن عراق برای اجرای تحریم ها

ایزدی:
 نشناختن بعد جهانی انقالب 
مشکل برخی مسئوالن است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران  گفت: یکی از مشکالت جمهوری دست ب�ه نقد
اسالمی ایران طی ۴۰ سال گذشته عدم شناخت بُعد 
جهانی انقالب توس��ط برخی از مس��ئوالن است. این 
ع��دم ش��ناخت س��بب ش��د نتوانی��م به درس��تی از 

فرصت های بین المللی بهره ببریم.
فؤاد ایزدی در سلسله نشست های تبیین بیانیه » گام 
دوم انقالب« گفت: یکی از مش��کالت جمهوری اسالمی 
ایران طی ۴۰ س��ال گذش��ته عدم شناخت بُعد جهانی 
انقالب توسط برخی از مسئوالن است. این عدم شناخت 
سبب شد نتوانیم به درس��تی از فرصت های بین المللی 
به��ره ببریم. برای نمونه فردی که می گوید یمنی ها نان 

خور اضافی اند متوجه جایگاه بین المللی یمن نیست.
وی اف��زود: رهبری در ف��رازی از بیانیه گام دوم 
انقالب، ای��ران را یک قطب جهان��ی می دانند. برخی 
چون به این موضوع توج��ه نمی کنند خیال می کنند 
با چهارتا جلسه گذاشتن و لبخند زدن مشکالت حل 
می شود. این)مذاکره( تفکر کودکانه و غیرکارشناسانه 

به سبب بی توجهی به مسائل دنیاست.
ایزدی تاکید کرد: آمریکا قدرت س��خت دارد ولی 
قدرت نرمش ضعیف است. قدرت سخت آمریکا شاید 
از ما بیش��تر باش��د ولی قدرت نرمش نیست. آمریکا 
موشک، سالح و... دارد ولی در سوریه شکست خورد، 
در حال��ی که ایران پیروز ش��د. دلیلش نیز نداش��تن 

قدرت نرم است.  فارس

قدیری مطرح کرد؛
وایتی از میهمانی رئیس اینستکس  ر

 در تهران؛ عراقچی هم راضی نبود
در  حاض��ر  بازرگان��ان  از  یک��ی  میهمانی س��فیر آلمان در تهران درح���اشیه
که به مناس��بت ورود فیش��ر رئیس اینستکس برگزار 
ش��ده بود، گفت: فیشر و س��فرا معتقد بودند که این 
اق��دام می تواند منافع برج��ام را حفظ کند و باید این 

مسیر گام به گام پیش برود.
فیش��ر مدیرعامل اینستکس - کانال مالی ایران و 
اروپا به ایران آمده تا درباره راه اندازی این کانال مالی 

با مسئوالن کشور مذاکره کند.
مجید قدیری گفت: دوش��نبه شب به خاطر حضور 
فیشر به دعوت سفرای فرانسه، انگلیس و آلمان ضیافت 
شامی در منزل سفیر آلمان برگزار شد که سفرای مطرح 
کش��ورهای اروپایی و همچنین چین و هند نیز حضور 
داشتند. آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و چهار 
ال��ی پنج نفر از بازرگانان بخ��ش خصوصی هم در این 
ضیافت ش��ام حاضر بودند. در این جلسه درباره شروع 
کار اینستکس صحبت شد. س��فیر آلمان و عراقچی و 

فیشر هم در این جلسه صحبت کردند. 
وی در پاس��خ به اینکه نظر حاضرین در این ضیافت 
شام در مورد اینستکس چه بود، گفت:  آقای فیشر و سفرا 
معتقد بودند که این اقدام می تواند منافع برجام را حفظ 
کند و باید این مسیر گام به گام پیش برود تا به طور کامل 
اجرایی شود و برنامه آنها این بود که کشورهای دیگری نیز 
به اینستکس اضافه کنیم. عراقچی هم به خاطر کند بودن 

اجرای اینستکس رضایتی نداشت.  فارس

نازنینزاغریجاسوسگرانقیمت
برایانگلیس

ادامه از صفحه اول
رسانه های انگلیسی اقدام دولت کشورشان را بسیار 
کم سابقه دانسته اند. چنین تصمیمی از سوی لندن برای 
حمایت از زاغری ارزش این جاسوس را نشان می دهد.

رفتارهایی که از سوی مقامات انگلیس سر می زند، 
کار را ب��رای دولت بریتانیا و نازنین زاغری س��خت تر 
می کند، هر اندازه که آنها با اقدامات خود باعث شوند 
حساس��یت ها نس��بت به زاغزی برانگیخته تر ش��ود، 
پرونده این جاسوس انگلیسی پیچیده تر خواهد شد.

تهدیدات مقامات انگلیس علیه ایران به خاطر یک 
جاس��وس، فشارهای سیاسی، رایزنی با دیگر کشورها، 
کش��یدن پای دبیر کل س��ازمان ملل به این موضوع، 
طرح مس��ئله در اتحادیه اروپا، همه نش��ان از اهمیت 

این موضوع برای لندن دارد.
پی��روزی انگلی��س در این پرونده پی��ش از پایان 
محکومی��ت نازنین زاغری، یک پی��روزی دیپلماتیک 
برای دولت این کش��ور خواه��د بود که موقعیت آن را 
در انگلیس بهبود خواهد بخشید و از سوی دیگر وادار 
کردن ایران به اجرای خواس��ته انگلیس باعث تضعیف 
و تحقیر سیاس��ی ایران خواهد شد که البته جمهوری 

اسالمی تن به چنین خواسته ای نخواهد داد.
کافی اس��ت مقامات انگلیس اندک��ی صبر کنند 
و آس��تانه تحم��ل خود را ب��اال ببرند تا پای��ان دوران 
محکومی��ت نازنی��ن زاغ��ری ف��را برس��د آن��گاه آزاد 
خواهد ش��د، هر چند پ��س از آزادی او باید در انتظار 

فضاسازی های رسانه ای علیه ایران باشیم.

سرمقاله

رئیس مجلس خبرگان رهبری  با بی��ان اینک��ه بای��د هرچه خب����رگان
می توانیم ب��ه مردم خدمت کنیم و مس��ئوالن هر 
کاری که می توانند باید برای این مردم انجام دهند،  
گفت: دش��منان نمی توانند بر مقدرات الهی پیروز 
ش��وند. این انقالب، اسالمی است و دشمنان با خدا 

طرف هستند.
آیت اهلل احمد جنتی در شش��مین اجالس��یه 
مجلس خبرگان رهب��ری در دور پنجم، با تبریک 
م��اه رج��ب و اعیاد و نیز تس��لیت ش��هادت امام 
 هادی)ع( گفت: از دس��ت دادن دو عضو برجسته 
مجلس خبرگان؛ یعنی آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی 
و آیت اهلل مومن را تس��لیت می گوی��م. فقدان این 

عزیزان برای ما مصیبت بزرگی بود.
آی��ت اهلل جنتی ب��ا بیان اینکه تم��ام هم و غم 
دش��منان این ب��ود ک��ه انقالب شکس��ت بخورد، 
خاطرنش��ان کرد: در همین راستا مشکالت عدیده 
اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی را ایجاد کردند ولی 
خدا انقالب را حفظ کرد. وی تصریح کرد: دشمنان 
نمی توانند بر مقدرات الهی پیروز شوند. این انقالب، 

اسالمی است و دشمنان با خدا طرف هستند.
رئیس مجلس خبرگان با تش��کر از مردم بابت 
حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این از مفاخر 
ما اس��ت و باورکردنی نیس��ت برای کسانی که از 

س��نت های الهی آگاه نیس��تند که مردمی که در 
شرایط سخت اقتصادی هستند و برای گوشت شان 
و مسایل ضروری خود معطل هستند، وقتی دعوت 
به راهمیمایی می شوند بهتر از سال های قبل حاضر 
می شوند. باید هرچه می توانیم به این مردم خدمت 
کنیم و مسئوالن هر کاری که می توانند باید برای 

این مردم انجام دهند.
وی، حض��ور ش��بانه ترام��پ در ع��راق و عدم 
اس��تقبال مسئوالن عراقی از وی را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: این وضعیت رئیس کش��وری است که 
خود را ابرقدرت دنیا می داند. رئیس مجلس خبرگان 
در همین زمینه، حضور رئیس جمهور ایران در عراق 

را نشان دهنده قدرت ملت ایران دانست.
آیت اهلل جنتی با اشاره به سخن روحانی مبنی بر 
سپردن فرماندهی جنگ اقتصادی از سوی رهبر انقالب 
به رئیس جمهور گفت: فرمان��ده جنگ اقتصاد بودن، 
قدرت بزرگی اس��ت؛ رئیس جمه��ور می خواهد با این 

قدرت چکار کند و چه برنامه ای برای مشکالت دارد؟
وی با اش��اره به مش��کالت اقتصادی گفت: یک 
 شبه آشوب ارزی درست کردند و رانت های زیادی ایجاد 
شد که پرونده های آن ها در قوه قضاییه رسیدگی شد 
و از آقای آملی الریجانی تشکر می کنم که برخوردهای 

خوبی انجام داد و در حال انجام است.
رئی��س مجلس خبرگان، با تش��کر از خدمات 

۱۰  س��اله رئیس س��ابق قوه قضاییه گفت: آیت اهلل 
آملی در طول ده س��ال قاطعان��ه کار کرد. از عدم 
انعطاف ایش��ان مقاب��ل دیگران بای��د تقدیر کرد. 
خیلی ها می خواستند اهداف خودشان را از طریق 

وی دنبال کنند، اما او زیر بار نمی رفت.
آی��ت اهلل جنتی با بیان اینک��ه واقعاً از انتصاب 

آقای رئیسی به س��مت ریاست قوه قضاییه خیلی 
خوش��حال ش��دم، تصریح کرد: باید دست رهبری 
را بابت این انتصاب ها بوس��ید. وی انتصاب آیت اهلل 
رئیس��ی را بجا دانس��ت و افزود: نش��انه این به جا 
بودن، این اس��ت که داد دشمن را درآورده است. 
هرجا دشمن عصبانی شد یعنی ما موفق شده ایم.

رئیس مجلس خبرگان به برنامه های اعالم شده 
از س��وی رئیس جدی��د قوه قضائیه اش��اره کرد و 
گفت: باید توصیه ه��ای رهبری مبنی بر تحول در 

قوه قضاییه، دنبال شود.
آی��ت اهلل جنت��ی ادام��ه داد: ضم��ن تقدیر از 
گذشتگان باید تحول ایجاد شود. آقای رئیسی باید 
رانت ه��ای ارزی را پیگیری کند و این باید در صدر 
کارها باش��د؛ چرا که خیل��ی ضربه وارد کرد و باید 
مشخص شود که چه کس��ی باید با این ها برخورد 
کند. وی لزوم مقابله با دانه درشت ها را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: دانه درشت ها همان کسانی هستند 
که وقتی دستگیر می شوند، تلفن ها به کار می افتد.

رئیس مجلس خبرگان افزود: نمی خواهم اسم 
نهاده��ا را بیاورم ولی از افراد نام و نش��ان دار زنگ 
می زنن��د که این ف��رد گناهی نک��رده و قابل حل 
اس��ت. اینجاست که ایستادگی می خواهد. باید هم 
با کسانی که زمینه فساد را فراهم می کنند برخورد 
شود هم با کسانی که این کارها را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه مردم باید به وعده های الهی 
دلگرم باش��ند، مش��کالت را مورد اشاره قرار داد و 
گف��ت: امکانات زیرزمین��ی و روزمینی کم نداریم؛ 
در عین حال از آن ها اس��تفاده نکرده ایم و معطل 
مانده اند. باید یک فکری برای این وضعیت کرد تا 

مردم از نظام زده نشوند.
آی��ت اهلل جنتی بیانیه گام دوم را مورد اش��اره 
قرار داد و با بیان اینکه همه از این بیانیه استقبال 
می کنی��م، تصریح کرد: هم م��ردم و هم خبرگان 
باید برای نش��ر و تبیین و عمل به بیانیه گام دوم 
تالش کنند. وی با اش��اره به اعطای نشان ذوالفقار 
به سردار س��لیمانی گفت: بسیاری از کارهایی که 
سردار س��لیمانی انجام داده، کس��ی از آن ها خبر 
ندارند. در هرجا که نقش��ه ای بود، این مرد حاضر 

می شد و توطئه ها را خنثی می کرد.
سفر بشار اس��د به تهران، موضوع دیگری بود 
که مورد اشاره رئیس مجلس خبرگان قرار گرفت. 
آیت اهلل جنتی، این س��فر را دارای پیام دانس��ت و 
گفت: پیام سفر رئیس جمهور سوریه برای دنیا این 
بود که س��وریه را ایران نج��ات داد و در حالی که 
تمام دنیا متحد ش��ده بودند که بش��ار اسد نباشد، 
ایران مانع این کار ش��د. این افتخ��ارات را والیت 
فقیه می آفریند و دشمنان هم درصدد تضعیف این 

جایگاه هستتد.  فارس

آیت اهلل جنتی:

برنامه رئیس جمهور به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی چیست؟

 حجت االسالم  رئیسی
نایب رئیس مجلس خبرگان شد

محمود  آیت اهلل  درگذشت  درپی 
فقید  نایب  رئیس  هاشمی شاهرودی، 
مجلس خبرگان رهبری، انتخابات هیئت 
برای  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه 

انتخاب نایب  رئیس اول برگزار شد.
براساس این گزارش، حجت االسالم 
با  رئیسی  سیدابراهیم  والمسلمین 
اول  نایب  رئیس  به عنوان  آرا  اکثریت 
انتخاب شد. آیت اهلل صادق آملی الریجانی 
برای  نیز  گلپایگانی  فاضل  آیت اهلل  و 
انتخاب به عنوان نایب  رئیس اول مجلس 

خبرگان رهبری نامزد شده بودند.

نمای نزدیک

اولین موش��ک بالستیک ۲۱  اسفند س��ال ۶۳ و در جریان امنیت و اقتدار
دف��اع مقدس از کرمانش��اه به س��وی پاالیش��گاه 

کرکوک شلیک شد.
۲۱ اسفند سال ۱۳۶۳ برای نخستین بار و در 
پاسخ به حمالت موشکی رژیم بعث عراق به شهرها 
و مناطق مس��کونی که تنه��ا چند روز پس از آغاز 
جنگ تحمیلی ش��روع شده بود، موشک بالستیک 

اسکادB از ایران به سوی عراق شلیک شد.
این موش��ک پس از رایزنی های وزیر س��پاه و 
هیئت ایرانی همراه با وی از جمله رحیم صفوی از 
کش��ور لیبی دریافت شد. گرچه جمعی از اعضای 
توپخانه س��پاه به فرماندهی حس��ن طهرانی مقدم، 
دوره آموزش��ی کار با موشک اس��کادB را گذرانده 
بودند و می توانس��تند خود موش��ک شلیک کنند، 
ام��ا قذاف��ی دس��تور داده بود ک��ه تی��م لیبیایی 
به فرماندهی ژنرال س��لیمان به ایران بیایند و کار 

شلیک موشک ها را انجام بدهند.
زمستان س��ال ۶۳ اولین س��ری از موشک ها 
ب��ه ایران رس��ید. در غیاب حس��ن طهرانی مقدم، 
»امیرعل��ی حاج��ی زاده« فرمانده کنون��ی نیروی 
هوافضای سپاه مسئولیت تش��کیل یگان موشکی 
حدید را پذیرفت و پادگانی را در غرب کشور برای 

فعالیت های موشکی آماده کرد.
حم��الت موش��کی و هوایی عراق به ش��هرها 
در بهمن و اس��فند ۶۳ افزایش یافت��ه بود، اما امام 
خمینی)ره( و مس��ئوالن نظام هنوز دستور شلیک 
موش��ک را صادر نکرده بودند و ای��ران همچنان با 
جنگنده ها و توپ های خود به حمالت موشکی عراق 
پاسخ می داد. موضوع داغ مجلس شورای اسالمی در 

روز ۱۴ اس��فند، تجاوز هوایی عراق به اهواز و لزوم 
پاسخگویی ایران بود. هاشمی رفسنجانی رئیس وقت 
مجل��س در خاطرات خود آورده اس��ت که آن روز 
جلس��ه ای با حضور آیت اهلل خامنه ای رئیس جمهور 
وقت در مجلس برگزار شد که سرانجام در آن جلسه 

مقرر شد مقابله به مثل شود.
۱۵ اس��فند دوب��اره موض��وع مقابل��ه به مثل 
موش��کی در جلسه سران قوا که در منزل موسوی 
اردبیلی برگزار ش��د، به بحث گذاشته شد. به نقل از 
هاشمی رفسنجانی در آن جلسه مطرح شد که امام 

اظهارنظر صریح نکرده اند.
گرچه هنوز به طور رسمی دستور شلیک موشک 
صادر نش��ده بود، اما نیروهای یگان موش��کی برای 
پرتاب موشک در تکاپو بودند و حسن طهرانی مقدم، 
فرمانده لیبیایی ها را فراخوانده بود تا ۲ موش��ک را 
برای ش��لیک آم��اده کنند. موضع��ی به نام حضرت 
زینب)س( هم در نزدیکی کرمانش��اه برای ش��لیک 
موش��ک انتخاب شده بود. برخی از فرماندهان سپاه 
همچون حس��ینی تاش و س��عیدی نیز به کرمانشاه 
رفته بودند تا با فرماندهان یگان حدید درباره بهترین 
هدف برای حمله موش��کی گفت وگو کنند که آن ها 
محدوده کاخ ریاس��ت جمهوری ص��دام در بغداد را 
انتخاب کردند که البته خودشان هم حدس می زدند 

که ممکن است مورد تأیید قرار نگیرد.
آی��ت اهلل خامنه ای روز قبل از این جلس��ه در 
خطبه ه��ای نمازجمعه ته��ران گرفته ب��ود: »این 
افتخار نیس��ت که از چند صد کیلومتری، مناطق 
مسکونی و شهرها را بمباران و کشتی های نظامی 

را ه��دف قرار می دهند. ما در ای��ن زمینه بارها به 
س��ازمان ملل و جهان اس��الم اع��الم کرده ایم که 
نگذارید صدام این شرارت ها را ادامه دهد... ما میل 
نداری��م یک نفر از مردم آس��یب ببینند و هرجا را 
که از عراق زده ایم مراکز اقتصادی بوده اس��ت... ما 
مش��ت را با مشت محکم تری پاسخ می دهیم... اگر 
رژیم ع��راق وقاحت را از اندازه بگذراند، هدف های 

مهم تر از بصره را در هم می کوبیم«.
در نهایت در روز ۱۸ اسفند هاشمی رفسنجانی 
خدمت امام رس��ید تا درباره پاسخ موشکی کسب 
تکلی��ف کند. او جلس��ه آن روز را این گونه روایت 
می کند: »...برای مذاکره در مورد موش��ک زدن به 
بغداد، به زیارت امام رفتم. امام می گویند، "ممکن 
است با زدن بغداد، آن ها روی تهران شرارت کنند 
و قدرت ه��ای بزرگ هم دستش��ان را باز گذارند و 
کمک ش��ان کنند و زدن تهران }توس��ط عراق{، 
برای ما مش��کل درس��ت می کند."، قب��ول کردند 
ک��ه به جاهای دیگر عراق، موش��ک بزنیم تا آن ها 
بفهمن��د که موش��ک داریم و بغ��داد هم در خطر 
است«. البته بعدها با ادامه یافتن حمالت موشکی 
عراق به ایران، امام خمینی)ره( با ش��لیک موشک 

به سوی بغداد موافقت کردند.
پس از اعالم موضع امام خمینی)ره(، پاالیشگاه 
کرکوک در ۲۵۰کیلومتری بغ��داد به عنوان اولین 
هدف شلیک موش��ک انتخاب شد و عصر روز ۱۹ 
اس��فند دستور ش��لیک موش��ک به یگان موشکی 

حدید ابالغ شد.
ساعت ۸ ش��ب ۱۹ اس��فند کاروان موشکی از 

پادگان ش��هید منتظری به س��مت موضع حضرت 
زینب)س( حرکت کرد. لیبیایی ها مشغول آماده سازی 
مقدمات پرتاب موشک شدند، اما بخار آب در لوله ای 
که باید گاز هیدروژن را به بالن هواسنجی می رساند، 
یخ زده بود و هر کاری کردند که گرم شود، فایده ای 
نداش��ت. روغن هیدرولیک گهواره س��کوی پرتاب 
موشک هم یخ زده بود و هر کاری کردند، نتوانستند 
موشک را عمود کنند، در نتیجه عملیات انجام نشد 
و نیروها به پادگان منتظری برگش��تند. مقرر ش��د 
فرداش��ب دوباره عملی��ات را انجام بدهند و پیش از 
انجام عملیات، به طور طبیعی لوله ها را گرم نگه دارند 

و مانع از یخ زدگی شوند.
ساعت ۹ و نیم ش��ب برای دومین بار کاروان 
موش��کی از پادگان منتظری ب��ه راه افتاد. همزمان 
ب��ا حرک��ت کاروان ، رزمن��دگان در جبهه جنوب 
نی��ز آم��اده اجرای عملی��ات ب��در در منطقه هور 
بودند. لیبیایی ها دور موش��ک را گرفته بودند و به 
هیچ کس اجازه نزدیک ش��دن به آن را نمی دادند. 
حدود ساعت دو و نیم شب )۲۱ اسفند( کار گردان 
پرتاب تمام ش��د. دکمه فایر بین ژنرال س��لیمان، 
حس��ن طهرانی مقدم و س��یدعلی حس��ینی تاش 
)معاون وقت رحیم صفوی که جانشینی وزیر دفاع 
و معاونت راهبردی ش��ورای عال��ی امنیت ملی را 
در کارنامه خود دارد( دس��ت به دست شد که در 
نهایت حسینی تاش دکمه فایر را فشار داد و اولین 
موشک بالس��تیک از ایران پرتاب شد و موشک به 
پاالیش��گاه کرکوک اصابت کرد، اما عراقی ها آن را 

خرابکاری اعالم کردند.
پ��س از آن ش��لیک، چند ش��لیک دیگر نیز 
توس��ط لیبیایی ها انجام ش��د تا اینکه سلیمان از 

رفیق دوست خواس��ت تا یک موشک به عربستان 
بزن��د؛ ام��ا رفیق دوس��ت مخالفت ک��رد و گفت: 
»فرمانده ما امام خمینی)ره( است و ما با عربستان 
نمی جنگیم.«، این بهانه ای ش��د ت��ا لیبیایی ها که 
از س��وی عراق تحت فش��ار بودند، برخی قطعات 
موشک ها را جدا س��ازند و به لیبی برگردند؛ حاال 
ایران مانده بود و چند موشک که برخی از قطعات 
آن را نداشت و به سختی می شد شلیک کرد. از آن 

پس هم لیبی به ایران موشک نداد.
پس از قطع هم��کاری لیبیایی ها، در روزهای 
نخست بهمن سال ۶۵ برای نخستین بار تیم ایرانی 
موفق به پرتاب موشک شد. محسن رضایی فرمانده 
کل سپاه در این باره در نامه ای به امام نوشت: »...

الف. افراد لیبیایی که امکانات و سیس��تم موشکی 
در اختیارش��ان بود بدون اطالع ب��رادران ما دفعتاً 
۲۵ قطعه از دستگاه های موشک و سکوی پرتاب را 
برداش��ته و به سفارت لیبی منتقل کردند و پس از 
آن از هرگونه پرتاب، خودداری نمودند. ب: فرزندان 
پاس��دار حضرت عالی ظرف مدت ۱۷ )هفده( روز 
هم سایت پرتاب موشک و هم موشک ها را آماده و 
عملیاتی نمودند که این خود شبیه به یک معجزه 
اس��ت چرا ک��ه الطاف اله��ی در زمینه های فنی و 
تکنولوژی پیچیده نیز به یاری برادران ش��تافت. ج: 
اکثر عناصر لیبیایی که در ایران هس��تند و در این 
زمینه مس��ئولیت دارند، پس از شلیک موشک به 
برادران س��پاه گفتند: "حتماً یک هیئت از شوروی 
ب��ه اینجا آمده و این تجهیزات را راه اندازی کرده و 
امکان ندارد که خود ش��ما توانسته باشید این کار 
را انجام دهید چرا که این کار به سال ها آموزش و 

تجربه عملی نیازمند است.«  تسنیم

ماجرای شلیک اولین موشک بالستیک توسط ایران


