
مجلس یازدهم با رأی مردم ایران ریل گذاری شد. یاران انقالب حتی در شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی »انتخابات« را تنها نگذاشتند

همتی: با تصمیم جدید FATF مشکلی ایجاد نمی شودحمالت موشکی انصاراهلل به آرامکو 

امریکا با تحریم به استقبال انتخابات ایران رفت

عالوی امروز کابینه عراق را به پارلمان معرفی می کند

نرخ تورم بهمن ۳۷ درصد 

انتخابات ایران مانند همیش�ه مورد توجه رس�انه   ها 
قرار گرفت. در حالی که شبکه   هایی مانند بی بی سی، 
گفته اند که نتیج�ه انتخابات ای�ران احتماالً مجلس 
نزدیک به اصولگرایان است، رسانه   های دیگر، انتخابات 
را از زاوی�ه رویارویی ایران با امری�کا تحلیل کردند. 
آسوشیتدپرس با توجه به تشدید تحریم های امریکا 
علیه ایران، این رأی گیری را بس�یار سرنوشت س�از 
خواند. سی ان ان در بخش�ی از گزارش خود موضوع 
انتخابات را به تنش های میان ای�ران و امریکا گره زد 
و نوشت که بعید به نظر می رسد این انتخابات تأثیری 
در تنش های میان تهران و واش�نگتن داش�ته باشد. 
دولت امری��کا روز پنج  ش��نبه ب��ا تحریم به اس��تقبال 
دموکراتیک    ترین عمل سیاس��ی ایرانی��ان رفت. وزارت 
خزانه داری امریکا، آیت اهلل احمد جنتی، دبیر ش��ورای 
نگهب��ان و چه��ار عض��و دیگر آن، ش��امل عباس��علی 
کدخدایی، سیامک ره پیک، محمدحسن صادقی مقدم 
و آیت اهلل محم��د ی��زدی را تحریم کرد. دول��ت امریکا 
مدعی ش��ده که تحریم های جدید را ب��ه دلیل حمایت 
 از آنچ��ه »برگزاری انتخاب��ات آزاد و عادالن��ه« نامیده، 

اعمال می کند. 
س��یدعباس موس��وی، س��خنگوی وزارت خارج��ه در 

واکنش به تحریم های امریکا گفت: »دولت، ملت و همه 
ارکان جمهوری اسالمی نه برای ش��ما و نه تحریم های 
جنون آمیز و جبونانه ش��ما کوچک ترین ارزش��ی قائل 
 نیس��ت و با صالبت ب��ه راه و آینده روش��ن خ��ود ادامه 

خواهد داد.«
   اولین انتخابات بعد از تحریم امریکا

بنگاه خبرپراکنی انگلیس، »بی بی س��ی«، با اش��اره به 
اینکه انتخابات اولین انتخابات بعد از احیای تحریم های 
امریکا است، نوش��ت: احتماالً نتیجه انتخابات، مجلسی 
نزدیک به اصولگرایان و وفادار به رهبر ایران باش��د. این 
شبکه انگلیسی نوشت همزمان با اینکه مسئوالن دولتی 
انتظار دارند مش��ارکت باالیی در این انتخابات رخ دهد 
که نشان دهنده حمایت از نظام و دولت باشد، مخالفان 
جمهوری اس��المی اما از مردم خواس��تند رأی دادن را 

تحریم کنند. 
بیشتر منابع خبری انتخابات دیروز را از زاویه رودررویی 
ایران و امریکا تحلیل کردند. الجزیره گزارش کرده که این 
نخستین انتخابات ایران در پی تشدید تحریم های امریکا 
علیه ایران است. رویترز هم نوشت: »انتخابات پارلمانی 
ایران روز جمعه ، انتخاباتی اس��ت که انتظ��ار نمی رود 
نتیجه آن بر روابط پرتنش ایران با امریکا تأثیر بگذارد.« 

 اش��اره این خبرگزاری به پیروزی احتمالی چهره    هایی 
اس��ت که مخالف هرگونه مذاکره یا برق��راری هرگونه 
رابطه با ایاالت متحده امریکا هس��تند. آسوشیتدپرس 
با اش��اره به آغاز رأی گیری نوش��ت با توجه به تش��دید 
 تحریم های امریکا علی��ه ایران، این رأی گیری بس��یار 

سرنوشت ساز است. 
خبرگزاری فرانس��ه نیز با انتش��ار تصاویری از انداختن 
رأی مقام معظم رهبری نوشت که این انتخابات اهمیت 
ویژه ای برای ایرانی��ان دارد. خبرگزاری رویترز در پایان 
نوشت: با افزایش فش��ار   ها علیه ایران در سطح جهانی و 
همچنین مشکالت اقتصادی در داخل، انتخابات پارلمانی 
ایران یک همه پرس��ی درباره نحوه مدیریت بحران های 
سیاس��ی و اقتصادی رهب��ران ایران به ش��مار می رود. 
آسوش��یتدپرس دیروز به ص��ورت زن��ده، از حوزه های 
رأی گیری در مشهد مقدس تصویر پخش و گزارش کرد: 
از لحظات اولیه آغاز انتخابات مجلس ایران، صف طوالنی 
در این حوزه تشکیل شده است و مردم برای رأی دادن 
باید انتظار زیادی بکشند. المیادین نیز مشارکت مردم 
در ساعات نخست أخذ رأی را »باال« توصیف کرد و ملحم 
ریا در خصوص چرایی این حضور گفت، اولین دلیل این 

حضور، حس ملی  مردم ایران است. 

سخنگوی نیروهای مسلح  بینالملل
یمن از عملیات مشترک 
یگان پهپادی و موشکی ارتش به نام توازن بازدارندگی 
س�وم در عم�ق عربس�تان س�عودی خب�ر داد. 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه 
از انجام عملیاتی در عمق سعودی خبر داد و آن را »توازن 
بازدارندگی سوم « نامید. به گزارش شبکه المسیره، وی 
اعالم کرد، این عملیات با دو موشک  بالستیک »قدس«، 
۱2 پهپاد صماد-۳ و موشک بالستیک و دوربرد ذوالفقار 
انجام شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: 
در این عملیات شرکت آرامکو و اهداف حساس دیگر در 
ینبع با دقت هدف گرفته شد. سریع تأکید کرد: عملیات 
بازدارنده سوم پاسخ طبیعی و مشروع به جنایات ائتالف 

اس��ت، جنایاتی که آخرین نمونه آن حمالت به الجوف 
بود. وزارت بهداش��ت یمن اعالم ک��رد، در حمله اخیر 
ائتالف س��عودی به اس��تان الجوف ۳۵ تن از جمله 2۶ 
کودک کش��ته و 2۳ نفر از جمله ۱۸ ک��ودک، مجروح 
شده اند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هشدار داد:»در 
صورتی که نظامیان سعودی به حمالت و محاصره خود 
ادامه دهند، باید منتظر ضربات دردآور و سختی باشند«. 
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن اعالم ک��رد که طی 
روزهای آینده از پدافن��د جدید هوایی خود که موفق به 
سرنگونی جنگنده     ها و پهپادهای متجاوز دشمن سعودی 
می شود، رونمایی می کند. این مقام نظامی یمن تصریح 
کرد:»سیستم های پدافند هوایی یمن با فناوری مدرن و 
پیشرفته متمایز شده اند و تجربیات موفقی در سرنگون 

کردن تعداد زیادی هواپیم��ای جنگنده و هواپیماهای 
جنگی داشته اند که همه اینها به لطف خدا و قدرت او بوده 
است«. اظهارات یحیی سریع در حالی است که مقامات 
سعودی مدعی ش��دند که موش��ک های شلیک شده از 
سوی انصاراهلل را رهگیری کرده اند. به گزارش خبرگزاری 
رس��می عربس��تان )واس(، ترکی المالکی، سخنگوی 
ائتالف متجاوز عربی در سخنانی گفت که پدافند هوایی 
عربستان بامداد جمعه چند موشک بالستیک را رهگیری 
کرد که از سوی انصاراهلل یمن به سمت عربستان شلیک 
شده بود. وی تأکید کرد:»این موشک     ها به طور عمدی 
و برنامه ریزی ش��ده برای ه��دف قرار دادن ش��هر    ها و 
غیرنظامیان شلیک ش��ده بودند که نقض صریح قانون 

انسانی بین المللی به شمار می رود.«

درحالی که کارگروه ویژه  اقتصادی
اقدام مال�ی )FATF( از 
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، رئیس کل 
بانک مرکزی در واکنش به ای�ن تصمیم تصریح کرد 
عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این 
اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که 
 چنی�ن وقایع�ی، مش�کلی ب�رای تج�ارت خارجی
 ای�ران و ثب�ات ن�رخ ارز ایج�اد نخواه�د ک�رد. 
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش به این خبر که دیده بان کارگروه ویژه مالی اعالم 
کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است، 
در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی امریکا 

و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت 
با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام   هایی که 
ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین 

مالی تروریسم و پولشویی برداشته است، نشان داد. 
وی افزود: این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان ۱۳٩۵ تا 
امروز ادامه داشته اس��ت. گاه به صورت بهانه جویی های غیر 
فنی در جری��ان مجمع FATF از س��وی نماینده امریکا و 
کشورهای هم پیمانش وگاه به صورت تالش برای اخالل در 

گزارش های کارشناسی. 
همتی در ادامه گفت: درحالی که در تمام بیانیه های مجمع 
گروه ویژه اقدام مالی، مش��خص بود که کش��ور ما گام های 
بلندی در این مسیر برداشته اس��ت. مردم عزیزمان خوب 

می دانند که در این دوران س��خت تحریم ه��ای ظالمانه و 
فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است 
ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از 
چارچوب FATF برقرار کند ک��ه تا حد زیادی تهدیدهای 
ناشی از سنگ اندازی و دش��منی امریکا را مهار کرده است. 
بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش های اقتصادی، مسیر 
خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون 

وقفه انجام خواهد داد. 
وی در پای��ان تصریح کرد: عملکرد بان��ک مرکزی در طول 
یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد 
کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی 

ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد  نخواهد کرد. 

بینالملل اعض�ای پارلمان عراق از 
تواف�ق قری�ب ب�ه اتفاق 
گروه های ش�یعی و اهل تس�نن منهای یک گروه از 
کرد    ه�ا ب�ا ترکی�ب کابین�ه ع�راق خب�ر دادن�د. 
به گزارش فارس، »عادل عبدالمهدی « نخست وزیر دولت 
پیش��برد امور عراق روز پنج  ش��نبه از پارلمان خواست با 
برگزاری نشستی فوق العاده در روز دو    شنبه آینده به کابینه 

محمد توفیق عالوی رأی اعتماد بدهد.  
به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، عبدالمهدی گفت که 
نشست پارلمان فقط باید مختص موضوع رأی گیری درباره 
تک تک نامزدهای معرفی شده از سوی مأمور تشکیل کابینه 

باشد. برهان المعموری عضو ائتالف سائرون در پارلمان عراق 
که بخش��ی از ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری است 
هم روز پنج  شنبه زمان ارائه ترکیب کابینه برای رأی گیری 
درباره آن را گامی در مس��یر درست توصیف کرد. المعمور 
گفت: »محمد توفیق عالوی قول داده که کابینه ای مستقل 
و دارای شایس��تگی را معرفی کند. امیدواریم همه اعضای 
پارلمان در جلسه روز دو    شنبه برای رأی گیری درباره دولت 

موقت جدید حضور داشته باشند«. 
وی بر اهمیت پاسخ به مطالبات معترضان و به ثبات رساندن 
کشور تأکید کرد و گفت: »اوضاع کنونی مستلزم ارائه یک 
برنامه دولتی قابل اجرا در مدت زمانی کوتاه است«. »نعیم 

العبودی« عضو فراکس��یون صادقون هم روز پنج  ش��نبه 
تأکید کرد که ٩۵ درصد از گروه های شیعی عالوی را برای 
تشکیل کابینه آزاد گذاش��تند و اهل تسنن هم قول دادند 
با دولت عالوی به ش��رطی که وزرایی مس��تقل از مناطق 
سنی نشین برگزیند موافقت کنند. العبودی در اظهاراتی 
تلویزیونی گفت: »هنوز دولت عالوی تصویب نشده و ٩۵ 
درصد از گروه های شیعی عالوی را برای تشکیل کابینه آزاد 
گذاش��تند«. وی با بیان اینکه رضایت اهل تسنن از دولت 
عالوی نمود یافته است، گفت: »اهل تسنن قول دادند اگر 
عالوی وزرایی مس��تقل از مناطق آنها برگزیند با دولت او 

موافقت می کنند.«

نرخ تورم ساالنه بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۳۷ درصد رسیده که در 
مقایسه با ماه قبل، ۱/6 واحد درصد کاهش نشان مي دهد. 
به گزارش »تسنیم«، نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراکي ها، 
آشامیدني ها و دخانیات« با کاهش 4/۳ واحد درصدي به 7/۱٩ 
درصد و گروه »کاال هاي غیرخوراک��ي و خدمات« با افزایش 
0/۱ واحد درص��دي به 27/۵ درصد رسیده اس��ت. منظور از 
نرخ تورم نقطه اي، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت 
به ماه مشابه سال قبل است.  نرخ تورم نقطه اي در بهمن ماه 

۱۳٩۸ به عدد 2۵ درصد رسیده است؛ یعني خانوار هاي کشور 
به طور میانگین 2۵ درصد بیشتر از بهمن ۱۳٩7 براي خرید 
یک »مجموعه کاال ها وخدمات یکسان« هزینه کرده اند.  نرخ 
تورم نقطه اي بهمن ماه ۱۳٩۸ در مقایسه با ماه قبل ۱/۳واحد 
درصد کاهش یافته اس��ت. این در حالي اس��ت که نرخ تورم 
نقطه اي براي خانوار هاي شهري 2۵/۱ درصد است که نسبت 
به ماه قبل ۱/۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این 
نرخ براي خانوار هاي روس��تایي 24/4 درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل 2/۶ واحد درصد کاهش داشته است.  تورم ماهانه 
براي گروه هاي عمده »خوراکي ها، آشامیدني ها و دخانیات« 
و »کاال هاي غیر خوراکي و خدم��ات« به ترتیب 0/۸ درصد و 
۱/2 درصد بوده است.  این در حالي است که نرخ تورم ماهانه 
براي خانوار هاي شهري ۱/2 درصد است که نسبت به ماه قبل 
0/۳ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ براي 
خانوار هاي روستایي 0/7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0/2 

واحد درصد افزایش داشته است. 

رویترز به نقل از یک دیپلمات:

گفت وگو با دکتر میثم مهدیار پیرامون ساختارهای 
 تاریخی- اجتماعی فساد و راه های مقابله با آن 

در گام دوم انقالب

FATF قضیه ایران را 
سرهم بندی کرد

مبارزه با فساد باید از مسیر 
قابلیت های فرهنگ عمومی باشد

ويژه  هاي جوان  

 خاتمي سر اعتبارش دوئل نكرد
 دولت دستاوردهايي هم داشت!

صفحه 2

یادداشتی از عباس حاجي نجاري

ارزش تاریخي رأي مردم ایران
 به مجلس یازدهم

صفحه 2

صفحه ۱0

صفحه ۱5

تجدید بنای »خانه ملت«
سیاسی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸   -    2۷ جمادی الثانی ۱44۱
سال بیست و دوم- شماره 5۸۷۳ - ۱6 صفحه

قیمت: ۱000  تومان

مشارکتمردمدرانتخاباتمجلسیازدهمدرسراسرکشور-صافی/دهشیری)جوان(-نجفزاده)تسنیم( 

  از فرداي خروج ایاالت متحده امریکا از تواف��ق برجام، حدود 22 ماه 
مي گذرد و سران کاخ سفید به مدد تبلیغات پرحجم رسانه اي کوشیدند 
با تحمیل بی سابقه ترین فش��ارهاي اقتصادي به ملت ایران که از آن به 

عنوان »راهبرد فشار حداکثري« یاد کردند، میان ملت ایران و حاکمیت 
نظام فاصله ایجاد کنن��د و به زعم خود نافرماني و فروپاش��ي از درون را 
کلید بزنند، اما در همه این 22 ماه ملت انقالبي ایران با حضور پرش��ور 

در مناسبت هاي ملي و اسالمي نش��ان دادند، اسیر این صحنه سازی ها 
نمي ش��وند و به رغم برخي نارضایتی ها همچنان پاي آرمان های امام و 
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