
»ترزا می« رأی گیری پارلمان درباره برگزیت را به تعویق انداخت

شورای همکاری شکاف بین قطر و عربستان را ترمیم نکرد 

»سگ دیوانه« تنها عاقل کاخ سفید
درشرایطی كه تنها سه ماه    جهان
دیگر برای تصویب توافق 
انگلیس با اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت فرصت باقی 
است، ترزا می، نخست وزیر انگلیس رأی گیری پارلمان 
بر س�ر این موضوع را ب�ه آینده موكول كرده اس�ت. 
پایگاه خب��ری بلومبرگ روز دو   ش��نبه به نق��ل از یک 
منبع آگاه گزارش داد ک��ه تصمیم ترزا می  برای تعویق 
رأی گیری در پارلمان انگلیس، پس از آن اتخاذ ش��ده 
که نخست وزیر هشدار   هایی را مبنی بر شکست قطعی 
طرحش در رأی گیری پارلمانی بر سر برگزیت دریافت 

کرده است. 

او تأکید کرد که رأی گیری در مجلس عوام بر سر خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا قرار بود عصر سه    ش��نبه برگزار 
شود اما ظاهراً زمان آن تغییر خواهد یافت. دبیر سیاسی 
شبکه بی بی سی نیز در توئیتی نوشت:»دو منبع کابینه 
به من خبر داده اند که رأی گیری به تعویق افتاده اما این 

موضوع رسماً تأیید نشده است«. 
تعویق رأی گیری در پارلمان انگلیس در حالی است که 
بسیاری از نمایندگان این کشور مخالف توافق دولت با 
اتحادیه اروپا هس��تند که دو هفته پیش انجام شد و به 
نظر می رسد ترزا می  نتواند توافق برگزیت را در پارلمان 
تصویب کند. از سوی دیگر، دیوان دادگستری اروپا حکم 

کرد که انگلیس می تواند به صورت یکجانبه روند برگزیت 
را متوقف کند. به گزارش رویترز، دیوان دادگستری اروپا 
در حالی این تصمیم را گرفته که این مس��ئله می تواند 
درخواس��ت    ها برای برگزاری دومین رفراندوم خروج از 

اتحادیه اروپا را قوت بخشد. 
در حکم دادگاه آمده که هر کش��ور عضو اتحادیه اروپا 
می تواند روند م��اده ۵۰ را بدون نیاز به تأیید از س��ایر 
کش��ورهای عضو متوقف کند. در ادامه این حکم آمده 
است:»انگلیس آزاد است به صورت یکجانبه از تمایلش 
برای خروج از اتحادیه اروپ��ا روی برگرداند و آن را لغو 

کند.«

  جهان نشست شورای همکاری 
خلیج فارس نه تنها باعث 
حل اختالفات قطر و عربستان نشد بلکه بیانیه تند دوحه 
نش�ان می دهد ش�کاف دو طرف عمیق تر شده است. 
»احمد الرمیحی« مدیر دفتر رس��انه ای وزارت خارجه 
قطر از بیانیه پایانی ش��ورای همکاری خلیج  فارس در 
نشست ریاض، انتقاد کرد. وی در صفحه توئیتر خود با 
اشاره به اینکه چرا در نشست ریاض به بحران به وجود 
آمده در روابط چهار کش��ور عربی با قطر پرداخته نشد، 
نوش��ت : »این چه بیانیه  پایانی اس��ت که ب��ه محاصره 
قطر و راهکاره��ای رفع آن پرداخته نش��د؟« الرمیحی 

به محاصره کنن��دگان قط��ر توصیه کرد که دس��ت از 
سطحی نگری و بی توجهی به مشکالت حقیقی شورای 

همکاری خلیج فارس بردارند. 
به نوش��ته روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم«، در بیانیه 
پایانی نشس��ت ش��ورای همکاری خلیج  فارس به طور 
مس��تقیم به موضوع راهکارهای حل بح��ران به وجود 
آمده در روابط چهار کش��ور عربی با قطر پرداخته نشد 
و در عین حال بر پایبندی این ش��ورا بر حفظ قدرت و 
وحدت بین اعضا تأکید ش��ده اس��ت. این مقام قطری 
به اظهارات »عادل الجبیر « وزیر خارجه س��عودی نیز 
واکنش نشان داد و گفت که الجبیر در کنفرانس خبری 

»مسخره« خود سعی کرد مواردی را که در بیانیه پایانی 
از قلم افتاده ب��ود، توجیه نماید. الجبیر روز یک   ش��نبه 
در یک کنفرانس خبری گفت که مواضع عربس��تان در 
خصوص بحران به وجود آمده با قطر »برای همه روشن 
و آشکار « است. وی افزود: »برادران ما در قطر می دانند 
که چه چیز   هایی از آنها برای بازگش��ت به جایگاه خود 
به عنوان عضو فعال ش��ورای هم��کاری خلیج ]فارس[ 

خواسته شده است«. 
سی ونهمین نشست شورای همکاری خلیج  فارس روز 
یک   ش��نبه با غیبت امیر قطر، س��لطان قابوس و رئیس 

امارات، در ریاض برگزار شد. 

دس�تیاران، وزیران و معاونان دونالد ترامپ یکی پس 
از دیگری كاخ س�فید را ترک می كنند؛ ش�رایطی كه 
باعث ش�ده رس�انه های امریکایی بگویند تنها عاقل 
و بزرگس�الی كه در دولت امریکا مانده جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع اس�ت كه به »س�گ دیوانه« ش�هرت دارد. 
نیک آیرز، رئیس دفتر مایک پنس که قرار بود به عنوان 
رئیس س��تاد کارکنان کاخ سفید جانشین جان کلی در 
کاخ س��فید ش��ود به یکباره اعالم کرد که در پایان ماه 
میالدی جاری از دولت ترامپ خارج خواهد شد. براساس 
گزارش آسوش��یتدپرس، دو منبع آگاه گفته اند که آیرز 

با دونالد ترامپ برای در اختیار گرفتن پس��ت ریاس��ت 
کارکنان کاخ سفید به توافق نرس��یده است. جان کلی، 
رئیس فعلی ستاد کارکنان کاخ س��فید قرار است تا دو 
هفته دیگر به خاطر اختالفاتش با ترامپ از سمت خود 
کناره گیری کند. پیش از ای��ن منابع امریکایی از آیرز به 
عنوان جانش��ین وی یاد می کردند. نزدیک به دو س��ال 
از ریاس��ت جمهوری ترامپ می گ��ذرد و خیلی از وزرا و 
معاونان ترامپ از جمله رکس تیلرس��ون و مک مستر از 

دولت وی جدا شده اند. 
رسانه های امریکایی با اشاره به استعفاهای بی پایان در 

دولت ترامپ نوش��تند تنها فرد عاقلی که در کاخ سفید 
مانده جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا است. شبکه خبری 
بلومبرگ در گزارشی آورد: »از دو سال پیش که دونالد 
ترامپ قدرت را در امریکا در اختیار گرفته است بسیاری 
از متح��دان واش��نگتن در اروپا و آس��یا و جاهای دیگر 
تعداد افراد عاقل و بالغ را ک��ه می توانند ترامِپ غیرقابل 
پیش بینی را محدود کنند، شمارش می کردند. با جدایی 
قریب الوقوع جان کلی رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، 
االن فقط جیمز ماتی��س، وزیر دفاع از ای��ن حلقه باقی 

مانده است.«

ضرغامی: تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شدوعده ارزاني 20درصدي با FATF ، پس از گراني 200درصدي با برجام!
  سياسي وقتی در اغتشاشات دی ماه 
دیدی�م هماهنگی  ه�ا در 
تلگرام انجام می شود، در شورای عالی فضای مجازی بحث 
شد و با دس�تور آقای رئیس جمهور تلگرام فیلتر شد. 
به گزارش فارس، عزت اهلل ضرغامی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی در ویژه برنامه روز دانشجو که به همت 
بسیج دانش��جویی دانش��گاه تربیت دبیر شهید رجایی 
در این دانش��گاه برگزار شد، در پاس��خ به سؤال یکی از 
دانشجویان درباره فیلتر شدن تلگرام، گفت: برخی تیتر 
زدند ضرغامی مخالف فیلتر برخی از شبکه های مجازی 
است، این درست است ولی کامل نیست، در مورد توئیتر 
از من سؤال شد و من گفتم من صاحب حساب توئیتری 
هس��تم، چون توئیتر فقط حالت کالم دارد و بحث های 
فکر در آن مطرح می ش��ود و وقتی دیدیم بس��یاری از 
مس��ئوالن در توئیتر هس��تند، گفتم باید درباره توئیتر 

مشخصا مسئله حل شود. 
ضرغامی درباره پیام رس��ان   ها هم تصری��ح کرد: فضای 
مجازی در ایران ناقص الخلقه متولد ش��ده است، ما در 
حوزه پیام رس��ان  ها عقب ماندگی داری��م، تلگرام هم از 
داخل پش��تیبانی ویژه ای پیدا کرد و نزدیک س��ه سال 
دوپینگ فنی و سیاسی ش��د و به عنوان یک پیام رسان 
متمرکز معرفی ش��د و آرام آرام هم توانس��ت اعضایش 
را افزایش دهد. زمانی که به 2میلیون عضو رس��ید من 

گفتم باید پیام رس��ان های داخلی را تقویت کنیم ولی 
توجهی نشد. 

وی ادامه داد: فیلتر اول تلگرام با دس��تور رئیس جمهور 
انجام ش��د، البته م��ن می بین��م برخی در ای��ن رابطه 
ش��ایعاتی درس��ت می کنند که اصاًل اینگونه نیس��ت. 
وقتی در اغتشاش��ات دی ماه دیدی��م هماهنگی  ها در 
تلگرام انجام می شود، در ش��ورای عالی فضای مجازی 
 بحث ش��د و ب��ا دس��تور آق��ای رئیس جمه��ور تلگرام 

فیلتر شد. 
رئیس سابق صداوسیما گفت: رهبری از دولت خواستند 
که بروند برای مصالح ملی پیام رسان داخلی راه اندازی 
کنند، البته روایت های نادرس��تی از فرمایش��ات رهبر 
انق��الب در این رابطه ش��د ولی وقتی پیام رس��ان های 

خارجی وارد ارز دیجیتال شدند یک دفعه می بینید که 
ارز کش��ور و مردم از کشور خارج ش��ده است، آن موقع 
نظام باید ج��واب بدهد، رهبری هم ب��رای این موضوع 
خواستند تا پیام رسان های داخلی راه اندازی شود. وی 
تأکید کرد: ما در بحث موشکی و دفاعی مشکلی نداریم 
ولی آیا نمی ت��وان در بحث پیام رس��ان های داخلی هم 

همین گونه عمل کرد؟ 
اگر پیام رسان های داخلی تقویت شوند و قدرت بگیرند 
مشکلی نیست که پیام رسان های خارجی هم بیایند ولی 
مشکل این است که کاری کنید پیام رسان های داخلی 
نتوانند سرپا بایستند. عضو شورای عالی فضای مجازی 
ادامه داد: پیام رسان  ها داشتند خوب جلو می رفتند ولی 
در اوجی که باید به اینها کمک   می شد، محکم ایستادگی   
می شد، این کار نشد. وقتی تلگرام طالیی و پوسته های 
دیگر تلگرام آمد، یک دفعه با این طرح نادرست استقبال 
از پیام رس��ان های داخلی س��یر نزولی پی��دا کرد. وی 
تصریح کرد: به آق��ای جهرمی گفتم باید پیام رس��ان 
داخلی پرقدرت داشته باش��یم و توقع ما این است شما 
بروید کنار پیام رس��ان های داخلی باش��ید. اگر دولت 
و آقای جهرمی هم��ت کنند و پیام رس��ان های داخلی 
را تقویت کنند، مش��کل حل می ش��ود. در مورد آقای 
 روحانی هم بعید می دانم که عزم جدی برای این مسئله 

داشته باشند. 

  اقتصادي رئیس جمهور دیروز در حالی 
که روند قانونی پیوس��تن یا 
نپیوستن به FATF در کشور جاری است، در رویکردی 
پوپولیستی وعده داد اگر به FATF بپیوندیم، 2۰ درصد 
ارزانی می شود!  روحانی سه س��ال پیش نیز همین مقدار 
)2۰درصد( وعده داده بود که اگر برجام را بپذیریم، ارزانی 
خواهد شد! با این حال تکرار وعده 2۰ درصدی در شرایطی 
که ارزانی 2۰ درصدی پس��ابرجام به گرانی حداقل 2۰۰ 

درصدی منجر شده، خیلی عوام فریبانه است. 

آیا رئیس جمهور می خواهد گرانی های احتمالی آینده را 
به فرض نپیوستن به FATF به نفع خود مدیریت کند یا 
می خواهد با این وعده اهرم فشار فراقانونی برای پیوستن 

به گروه ویژه اقدام مالی ایجاد کند؟!
روحانی دیروز همچنین گفت که در دولت گذشته 4۵ 
هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به مسکن مهر داده 
شد که 4۵ درصد تورم ایجاد کرد. این ادعا در حالی است 
که ت��ورم 4۰ تا 4۵ درصدی حداقل تورم فعلی کش��ور 
است و دولت دوازدهم با ارتقای نقدینگی از 47۰ هزار 

میلیارد به 17۰۰هزار میلیارد تومان، حتی یک واحد از 
مسکن اجتماعی را که وعده داده بود، نساخت. 

روحانی البت��ه منازعه ای را هم با برخ��ی مراجع تقلید 
راه انداخت که پیوس��تن به FATF را خالف مصلحت 
اسالمی کشور اعالم کرده بودند و خطاب به آنان گفت: 
»ش��ما از اس��الم چه می دانید؟! « به نظر می رسد اداره 
کشور در ش��رایط حاضر به رویکردی عقالنی تر احتیاج 

دارد تا رویکری عوامانه و حمله به چپ و راست. 
صفحه 4 را بخوانید
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ضرغامی: 

 تلگرام اولین بار 
با دستور روحانی فیلتر شد

   وقتی در اغتشاشات دی ماه دیدیم هماهنگی  ها در تلگرام 
انجام می شود، در ش��ورای عالی فضای مجازی بحث شد و با 

دستور آقای رئیس جمهور تلگرام فیلتر شد | همین  صفحه

ويژه هاي جوان  

 آقاي روحاني! دوران شعار و وعده دادن 
گذشته است

 نماينده مجلسي كه فرق كولبر و تروريست را 
صفحه 2نمي داند!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه  شنبه  20 آذر 1397   -    3 ربیع الثانی 1440
سال بیستم- شماره 5537 - 16 صفحه

قیمت:500تومان

  FATF  وعده ارزاني 20درصدي با 
پس از گراني 200درصدي با برجام!

   اقتصادي

رئیس جمهور که سال 94 وعده داد با پذیرش برجام 2۰درصد ارزاني مي شود،  دیروز در فضاي گراني 2۰۰درصدي پسابرجام دوباره وعده داد که با پذیرش 
"FATF 2۰درصد ارزاني مي شود. به نظر مي رسد روحاني در شرایطي که بررسي FATF در مسیر قانوني خود قرار دارد هم از اهرم فشار استفاده مي کند

همین  صفحه و هم با فرض تصویب نشدن FATF در مجمع تشخیص، بهانه اي براي  گراني هاي احتمالي آینده  جور مي کند 

اعتراضات  از  پس  4هفته  ایران  دیپلماسي  دستگاه   
جلیقه زردها در فرانسه كه به كشته شدن تعدادي و دستگیري 
هزاران تن انجامید، با بر حذر داشتن ایرانیان مقیم فرانسه از 
حضور در مراكز درگیري ها و اعالم اینکه ایران در امور فرانسه 
دخالت نمي كند، عبور بسیار آرامي از مقابل این حادثه داشت 
در حالي كه ماكرون رئیس جمهور فرانسه در اعتراضات دي ماه 
سال گذشته در تماس با روحاني، پلیس ایران را دعوت به 

خویشتنداري كرده بود! |  صفحه 15

عبور آرام دولت ایران 
از فرانسه ناآرام
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 همتي: از امروز بانک مرکزي با بانک هایي که باالتر از 2۰ درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت 
برخورد خواهد کرد. از نظر ما نرخ سود هماني است که شوراي پول و اعتبار تصویب کرده است

 سود 20 درصدی  
خط قرمز بانک مرکزی شد

 100 هزار میلیارد  تومان رانت 
از دل كاالهای اساسی

 3 میلیارد دالر قاچاق 
سهم كاالهاي سالمت محور 

پورابراهیمي: ارز ترجیحي عمدتاً به رانت و فساد 

 

در كشور منجر شده است
60درصد فرآورده هاي آرایشي و بهداشتي و 1۸درصد 

فرآورده هاي غذایي، قاچاقي وارد مي شود
صفحه 4صفحه 3 صفحه 12

وزارت خارجه بدون محکوم كردن رویکرد 
خشونت بار دولت فرانسه صرفاً به ایرانی هایي 
كه قصد سفر به فرانسه را دارند، هشدار داد


