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این شام آخر نیست!

این روزها هموطنان مسیحی مشغول برگزاری 
آیین های کریسمس و جشن سال نوی میالدی هستند  
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ایران در زمینه تالش برای برابری جنسیتی 
پسرفت داشته است
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 محسن رضایی پس از نشست 
 کمیسیون مشترک مجمع:

 CFT بررسی شتابزده 
به مصلحت نيست
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گزارش »توسعه ایرانی« از جدیدترین اقدامات هند 
 در قبال مسلمانان 

 ناسيوناليسم
 به سبک مودی 
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رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: 
آمریکایی ها اعالم می کردند آماده مذاکره هستند 
و این ایران اســت که پای میز مذاکره نمی نشیند، 
این توطئه ای بودکه موفق به شکست آن شدیم و 
در سفر به ژاپن هم باردیگر تکرار شد در مذاکره و 

صحبت کردن با هیچ کس مشکلی نداریم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی دیروز در جلسه هیأت دولت گفت: در 
این ایام برای ما ملموس تر شد که مشکالتی که به 
واسطه فشار آمریکا و از لحاظ اقتصادی برای مردم 
وجود دارد، تنها منحصر به ملت ایران نیســت. در 
اجالس ۴ جانبه ایران، مالزی، ترکیه و قطر دیدیم که 
کشورهای دیگر هم در تعامل با آمریکا با مشکالتی 
مواجه هستند. وی ادامه داد: یکی از سران کشورهای 
حاضر در این اجالس عنوان کرد که برخی سالح ها 
را از آمریکا خریداری کرده و امروز که نیاز به قطعات 
و تعمیرات داریم، آنها به گونه ای برخورد می کنند 
که باید چند برابــر هزینــه آن را پرداخت کنیم. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه در زمینه مســایل 
بانکی و مالی اتفاق نظری در ایــن اجالس وجود 
داشــت که جهان باید خود را از دالر خالص کرده 
و راه حلی را پیدا کند، اظهار داشــت: موضوع رمز 
ارزها، مبادله با پول ملــی و مبادالت از طریق طال 

مســایلی بود که در این اجالس مطرح شد و مورد 
اتفاق نظر ۴ کشور بود که باید برای آنها راه حل پیدا 
کنیم. روحانی خاطر نشان کرد: مشکالتی که امروز 
ملت بزرگ ایران با آن مواجه است، دیگران هم کم 
و بیش با آن مواجه هستند. رئیس جمهوری با بیان 
اینکه امروز همه کشورها از جمله کشورهایی که در 
اجالس اخیر مالزی حضور داشتند، آمریکا را مقصر 
اصلی در ماجرای فشار به ملت ایران می دانند، گفت: 
هیچ کس در این مسأله تردید ندارد که جمهوری 
اسالمی ایران به تعهدات خود به طور کامل عمل 
کرده و در چارچوب صلــح، ثبات و امنیت منطقه 
و جهان گام برداشــته و این طرف مقابل است که 
تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. روحانی تصریح 
کرد: این موضوع مهمی است که امروز افکار عمومی 
فرهیختگان، سیاســتمداران و حتی قدرت های 

سیاسی جهان نه تنها در دل بلکه با زبان به آن اعتراف 
می کنند که ایران راه و مسیر درستی را انتخاب کرده 
است. روحانی ادامه داد: اگر امروز کشورهای ۵+۱ 
نســبت به عمل به همه تعهدات خود اراده داشته 
باشند و بخواهند اشتباهات گذشته را جبران کنند، 
آماده گفتگو هستیم و اینطور نیست که بخواهیم 
بگوییم، راه بازگشت وجود ندارد؛ این موضوع را در 
سفر ژاپن به طور واضح بیان کردیم و در این راستا 
نیز پیشنهاداتی هم از سوی ژاپن و هم از سوی ما ارایه 
شد که آنها را دنبال می کنیم. رئیس جمهوری تأکید 
کرد: هیچ تردیدی نداریم، اگر امروز ملت ایران در 
دنیا عزیز بوده و سخن مان در جهان شنونده داشته 
و گوش شنوای فراوانی برای منطق ملت ایران وجود 
دارد، تنها به دلیل مقاومت و ایستادگی این ملت 
بزرگ است. رئیس جمهوری افزود: هنگامی که رقم 
بزرگی از درآمد کشور دچار مشکل می شود، طبیعی 
است که این مشکالت به مردم منتقل می شود و اگر 
بخشی از منابع درآمدی ما به هر دلیل دچار مشکل 
شود، مردم آن را در زندگی خود احساس می کنند، 
اما در عین حال ملــت ایران از لحــاظ مقاومت، 
ایستادگی و هوشیاری نسبت به شرایط از آگاهی 
باالیی برخوردارند و مطمئن هستند این مقاومت 

ما را به موفقیت نهایی و پیروزی حتمی می رساند. 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: بررسی شتابزده الیحه CFT »کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم« را به مصلحت کشور 

نمی دانیم.
به گزارش ایلنا، محســن رضایــی پس از 
نشست کمیســیون مشترک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با تبیین ســابقه بررســی لوایح 
چهارگانــه FATF )اف  ای تی اف( در مجمع، 
گفت: دو مورد از این لوایح با کمترین اشــکال 
در مجمــع تصویب شــد، اما دو مورد شــامل 

کنوانسیون های پالرمو و CFT به علت ابهامات 
بســیاری که درباره آن مطرح بــود، به حضور 
نمایندگان مجلس و دولت در جلسات مجمع 

نیاز داشت.
وی افزود: باید مســائل با حضور رؤسای دولت 
و مجلس مطرح و به پرســش های اعضای مجمع 
پاسخ داده می شــد، اما رئیس جمهور در جلسات 
مجمع شرکت نکرد. به این علت ۱۱ پرسش مربوط 
به ابهامات اعضای مجمع به رئیس جمهور ارائه شد و 
آقای روحانی هم آن را به وزارتخانه های ذی ربط ارائه 

کرد و حدود یک ماه است که پاسخ این پرسش ها به 
مجمع رسیده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به 
محض دریافت پاســخ های دولت به پرسش های 
۱۱ گانه، کمیسیون های ذی ربط مجمع به ویژه 
کمیسیون مشترک متشــکل از کمیسیون های 
اقتصاد، سیاسی- دفاعی- امنیتی و حقوقی قضایی 
فعال و امروز سومین نشست کمیسیون مشترک 
برای بررسی الیحه CFT برگزار شد و روز شنبه 

جلسه چهارم این کمیسیون برگزار می شود.

خبر

خبر

روحانی در جلسه هیأت دولت:

توطئه القای رویگردان بودن ایران از مذاکره را شکستیم

محسن رضایی پس از نشست کمیسیون مشترک مجمع:

بررسی شتابزده CFT به مصلحت نیست

 وقتی رسانه های خارجی منبع اخبار 
مربوط به »آبان« می شوند؛

تاوان  سکوت

سياست 2

زیر سایه سکوت مسئوالن کشور، این منابع و رسانه های 
خارجی هســتند که جای خالی آنها را پــر می کنند و آمار 
کشته شدگان حوادث آبان را اعالم می کنند؛ آماری که حاال 
آنقدر عدد بزرگی شده که واکنش بسیاری از مسئوالن کشور 
از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تا علی ربیعی، 

سخنگوی دولت را برانگیخته است.
از همان روزهای ابتدایی اعتراضات، نهادها، شــخصیت ها و منابع 
خبری مختلف، میزان خسارات ناشی از اغتشاشات را اعالم می کردند 
اما خبری از اعالم تعداد کشته  و بازداشت شدگان نبود. در مقابل منابع 
خارجی مانند سازمان عفو بین الملل به طور مرتب و مداوم گزارش هایی 
مربوط به کشته شــدگان را منتشــر می کرد. آمار کشته شدگان در 
هر گزارش این ســازمان بیش از گــزارش قبلی بود. یــک بار تعداد 
کشته شدگان حوادث آبان در ایران را 208 نفر اعالم می کرد و چند روز 
بعد گزارش می داد که »تنها بین روزهای 2۵ تا 28 آبان دست کم 30۴ 

نفر در اعتراضات کشته و هزاران نفر مجروح شدند.«
همزمان با انتشار این آمار و تبعات آن، دستگاه های مسئول در ایران 
همچنان برای ارائه هرگونه توضیحی در این مورد مقاومت می کردند. 
این سکوت تا آنجا ادامه پیدا کرد که خبرگزاری رویترز در هفته جاری 

از عدد بزرگی رونمایی کرد. 
ادعای رویترز درباره سه مقام وزارت کشور 

این خبرگزاری گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه »در حدود کمتر 
از دو هفته ناآرامی ها که از ۱۵ نوامبر در ایران آغاز شــد، حدود ۱۵00 

نفر کشته شدند.« ...

روحانی در جلسه هیأت دولت:

توطئه القای رویگردان بودن ایران از مذاکره را شکستیم
همين صفحه

شهرنوشت 6

آلودگی هوا 13هزار نفر را روانه اورژانس کرد

دیروز شاخص ها سر  به  فلک کشید!


