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رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به 
عملیات روسیه در سوریه علیه گروه های تروریستی گفت: ایران، روسیه، سوریه 
و عراق در مبارزه با تروریسم همکاری دارند.  علی اکبر والیتی در گفت وگو با شبکه 
خبری العالم با اشــاره به عملیات روسیه در ســوریه علیه گروه های تروریستی و 
تأکید غربی ها مبنی بر همکاری روسیه با ایران در این حمالت و ادعای اینکه این 
حمالت پس از سفر سردار قاسم سلیمانی به روسیه آغاز شده، گفت: ما همکاری 

و همفکری بین ایران، روسیه، سوریه و عراق را نفی نمی کنیم.

همکاری مستمر ایران، روسیه، سوریه و عراق
وی بــا بیان اینکه این همفکری ها ادامه دارد، خاطرنشــان کرد، ایران، روســیه 
و عراق دوستان و متحدان ســوریه هســتند و از ابتدای بروز چنین اشکاالتی و 
هجوم تروریســت ها با پشــتیبانی بیگانگان به خصوص غربی ها و آمریکایی ها 

وصهیونیست ها و مرتجعین منطقه، همه آن  ها بنا را بر این گذاشته بودند که حلقه 
مقاومت ضد صهیونیست ها را بشکنند. ستون فقرات این مقاومت دولت سوریه 
بوده و شکســت دولت ســوریه باعث پاره شــدن حلقه مقاومت می شد. لذا همه 
هجوم کردند تا بشار اسد را که مردانه در خط مقاومت ایستاده بود ساقط کنند ولی 

به حمدالله موفق نشدند.

حمایت از دولت سوریه ادامه می دهیم
والیتی خاطرنشان کرد: ایران این موضوع را پنهان نکرده و پنهان نمی کند و آشکارا 
حمایت خود را از دولت بشار اسد اعالم کرده و همچنان ادامه خواهد داد، و دولت روسیه 
هم که در همین هدف با ما مشترک است، طبیعی است که با ما همفکری می کند. 
ما پنهان نمی کنیم که با سوریه، روسیه و عراق در مشورت هستیم، برای جلوگیری از 

تحقق خواسته نامشروع بیگانگان که می خواهند دولت قانونی سوریه را ساقط کنند.

انتقال عملیات روسیه به عراق؛ بعید می دانیم روس ها امتناع کنند
والیتی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد عملیات روسیه به عراق منتقل شود، 
گفت: این امر بستگی به خواست مردم و دولت عراق دارد. اگر دولت عراق بخواهد 
و درخواست کند، طبیعی است که این حق مردم عراق است که بخواهند روسیه 
کمک کند، همان طور که ایران به دولــت عراق کمک می کند؛ اگر دولت عراق 

بخواهد تا آنجا که اطالع داریم بعید می دانم که روس ها امتناع کنند.

طرح ایران؛ دولتی بر اساس خواست اکثریت مردم سوریه
والیتی افزود: کلیات این طرح همین است که دولتی بیاید که بر اساس خواست 
اکثریت مردم سوریه باشــد. همین ســال های اخیر بود که انتخابات در سوریه 
برگزار شد و بشار اسد رأی آورد، بنابراین رأی اکثریت مردم پشت بشار اسد است. 
و یقین داریــم اگر باز هم انتخابــات صورت بگیرد به خصوص بــا این فداکاری 
 که بشــار اسد برای مردم ســوریه انجام داده مردم ســوریه به احتمال زیاد به وی 

رای خواهند داد.

ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم همکاری دارند

اموال مسئوالن ثبت می شود
مسئوالنی که خالف واقع اموالشان را ثبت کنند، مجرم شناخته می شوند

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام از مشخص شدن گستره مسئوالنی که 
باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند، سخن گفت و اعالم 
کرد: مسئوالنی که خالف واقع اموالشان را ثبت کنند، مجرم شناخته می شوند.
محســن رضایی در نشســت خبری با خبرنــگاران درباره جلســه امروز مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام اظهار کرد: در جلســه امروز که با حضــور آیت الله 
هاشمی رفسنجانی برگزار شد، ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار سرافراز 
اسالم حسین همدانی، برخی از مواد قانون بررسی دارایی ها و اموال مسئوالن 

به تصویب رسید.
اگر در گزارشاتی مشخص شود که خوداظهاری ها درست نبوده بر اساس قانون 
مجازات اســالمی با این مسئوالن برخورد خواهد شــد.   وی افزود: در ماده ۲ 
این قانون تعیین شد که مسئوالن مشخص شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، 
باید فهرست دارایی های همســر و فرزندان تحت تکفل خود را به قوه قضائیهـ  
، ارائه دهند. برای رسیدگی به جهت اینکه من غیر الحق به دست نیامده باشدـ 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: همچنیــن در ماده ۳ این 
قانون، گستره مسئوالن کشور غیر از مسئوالنی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی 
آمده است، مشخص شدند. این مســئوالن شامل نمایندگان مجلس خبرگان 
رهبری، اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب رهبری، 
اعضای شــورای نگهبــان، نمایندگان مجلــس، معاون رئیس قــوه قضائیه، 
دادستان کل کشــور، رئیس دیوان عالی کشــور، رئیس دیوان عدالت اداری، 
رؤسای کل دادگســتری و معاونان آن ها، رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان، مشــاوران سران سه قوه، 
دستیاران ارشــد سران سه قوه، دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه 
شــورای عالی انقالب فرهنگــی، دبیرخانه شــورای عالی فضــای مجازی، 
فرماندهانی که درجه نظامی آن ها ســرتیپ تمام به باالتر باشــد، استانداران و 

معاونــان آن ها، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها، ســفرا و کارداران، رئیس کل 
گمــرک، رئیس ســازمان امور مالیاتــی، نمایندگان دولــت در مجامع عمومی 
و هیئت مدیره ها، تمام اعضای شــوراهای شــهر و روســتا و شهرداران کالن 
شــهرها و معاونان آنان می شــود. از این رو گســتره وسیعی از مســئوالن باید 
فهرســت اموال خود را به صــورت خوداظهاری در ســامانه ای ثبت کنند و این 
ســامانه این فهرســت های خود اظهاری را به رئیس قوه قضائیه ارائه می دهد. 
رضایی همچنین درباره نوع اموال مســئوالن که باید اعالم شود، گفت: کلیه 
اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آن ها، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری ها، 
موجودی حساب ها و هرگونه منبع درآمدی مســتقر و اموال منقول باارزش به 
عنوان دارایی های مسئوالن به حساب می آید که باید فهرست آن ها در هنگام 
تحویل مسئولیت ارائه شود. همچنین زین پس شرط احراز مسئولیت مقامات 
همین خوداظهاری خواهد بود. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا درباره چگونگی 

راستی آزمایی خوداظهاری مســئوالن در ارائه لیست های 
اموالشان، خاطر نشان کرد: در این زمینه در بحث های 

بعدی بررسی های الزم را انجام خواهیم داد. اکنون 
شرط احراز مسئولیت این است که مسئوالن لیست 
اموال خود و خانوادهایشــان را اعــالم کنند، اگر در 

گزارشاتی مشخص شود که خوداظهاری ها درست 
نبوده بر اساس قانون مجازات اسالمی با این مسئوالن 
برخورد خواهد شــد جزئیات برخورد با این جرم در ماده 

۱۲ قانون بررسی اموال مسئوالن لحاظ شده است. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به 

حوادث وقوع یافته در منطقه خاورمیانه، تأکید 
کرد: منطقه ای کــه در آن زندگــی می کنیم 

بیش از پیش نظامی  و امنیتی  شــده است. داعش استان شمالی افغانستان که 
با تاجیکستان هم مرز است را به دست گرفته، همچنین حوادثی در بیمارستان 

آمریکایی ققنوس به وقوع پیوسته که به دلیل همین تحوالت جدید است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یک ناو هواپیمایی آمریکا بعد 
از هفت سال از خلیج فارس خارج شده و ناوی جایگزین آن نشده است، به نظر 
می رسد که این ناو به دریای مدیترانه و سوریه برود. همچنین چین آمریکایی ها 
را تهدید کرده اســت که ناوی وارد دریای چین نشــود ولی خودشان ناوی را به 

سوریه فرستاده اند.
رضایــی با بیــان اینکه کانــون درگیری ها امروز در ســوریه اســت، ادامه داد: 
چالش روسیه و ناتو اوج گرفته است و ناتو قصد دارد که پایگاه هایی را در جنوب 
روســیه فراهم کند. ناتو، روســیه را تهدید کرده اســت و از این رو مجموعا وارد 
ناامنی جدیدی شــده ایم که کانونش در خاورمیانه اســت. ما باید بیش از پیش 
هوشــیاری مان را حفظ کنیم. ایران به عنوان جزیره ای باثبات می تواند امنیت 
منطقه را تأمین کند و در آینده نقش مؤثرتری در برقراری امنیت خواهد داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: واقعیت تلخ این است که طی 
قرن های اخیر هر گاه جنگی در هر منطقه ای وقوع یافته بعد از مدتی امنیت 
در آنجا مستقر شــده است اما در خاورمیانه ۷۰ سال ناآرامی وجود دارد و هیچ 
گاه این منطقه روی آرامش را ندیده اســت چرا که اینجا محل اســتقرار 
مسلمانان است. آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل ضدامنیتی 
در منطقه هســتند و این سیاســت را در خــاور میانه حفظ 
می کنند. ما باید اقتدارمان را حفظ کنیم و کانون امنیت ساز 
در منطقه باشیم. حمایت دولت و مردم از نیروهای مسلح 
و هوشــیاری خود نیروهای مســلح الزمه گذشت از این 

شرایط است.

دعواهای داخلی بر سر توافق به دلیل موضوع انتخابات است
رئیــس جمهور گفت: در مذاکرات تنها به دنبال حل مشــکل هســته ای نبودیم، بلکه بــه دنبال ایجاد فضای جدیدی در منطقه و جهان و تعامل ســازنده با دنیا بودیم. روحانی با اشــاره به  گروه های 
افراطی مخالف توافق، گفت این افراد عده شــان کم و نانشــان در دعواســت و ما به هرحال آن ها را تحمل می کنیم. رئیس دولت یازدهم به کاهش ۵۰-۶۰درصدی قیمت نفت در ســال گذشــته و 
تاثیرات منفی آن بر اقتصاد اشــاره کرد و مشــکل دیگر در رکود اقتصادی را  فاصله ای خواند که بین توافق و اجرای توافق افتاده اســت. وی تاکید کرد که فرازو نشــیب درخصوص توافق در آمریکا و 

همچنین ایران به دلیل موضوع انتخابات اســت، این در حالی اســت که این توافق در سازمان ملل به تصویب رسیده است و یک موضوع داخلی نیســت که با آن این چنین برخورد می کنند. روحانی 
درخصوص سیاســت های اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست کاهش تورم تا پایان دولت یازدهم ادامه خواهد داشت، گفت ممکن اســت عده ای نقدهایی وارد کنند که این سیاست ها نمی تواند 

به خروج از رکود کمک کند، ولی در ســال گذشته از رکود مســتمری که ۸ فصل به طور مداوم با آن مواجه بودیم خارج شدیم. او درخصوص ســرمایه گذاران آمریکایی نیز تصریح کرد که ایران 
هیچ وقت مانع حضور آن ها نبوده است.

سوریه سقوط می کرد اگر همدانی نبود
فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( استان 
همدان با تاکید بر نقش ســردار همدانی در 
جبهه مقاومت سوریه، گفت: سوریه سقوط 
می کرد اگر ســردار همدانی در آنجا حضور 

نمی یافت.
در جمــع  ابوحمــزه  ســردار غالمعلــی 

خبرنگاران، اظهار کرد: نقش سردار همدانی به عنوان مدافع حرم و مستشار 
ارشد سپاه در جبهه سوریه، بسیار تعیین کننده و اساسی بوده و اگر تالش ها، 
 مجاهدت ها و سیاســت های ایشــان نبود، احتمال سقوط ســوریه وجود 

داشت.
وی ادامه داد: از فعالیت های مهم ایشان هماهنگ کردن مجموعه مردم 
و جوانان سوریه در قالب جیش الوطنی و انتقال تجربیات هشت سال دفاع 

مقدس خود به مردم و دولت سوریه بود.

 طرح برجام قطعا در مجلس رای می آورد
عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام گفت: 
قطعا طرح برجام در مجلس شورای اسالمی 
رای خواهد آورد و در این موضوع نیز شــکی 
وجود ندارد، فقط ممکن اســت تغییراتی در 
محتوای آن ایجاد شود. محمد مهدی زاهدی 
گفت: اینکه یک فوریت این طرح تصویب شد 

خوب است زیرا نمایندگان مجلس زمان بیشتری برای بررسی و تامل بر روی آن 
خواهند داشت. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به علت مخالفت 
برخی نمایندگان برای تصویب دو فوریت طرح رسیدگی به برجام تصریح کرد: 
گزارش کمیســیون برجام دیروز )یکشــنبه ۱۲ مهرماه( به مجلس ارائه شد و 
نمایندگان مصلحت ندانستند که این طرح به صورت دو فوریتی تصویب شود، 
زیرا نمایندگان معتقدند باید بیشتر بر روی محتوای گزارش کمیسیون مطالعه 

کنند تا بتوانند در نهایت رایی به صورت اجماع داشته باشند

 عارف رئیس شورای سیاست گذاری می شود
محسن رهامی گفت شورای سیاست گذاری 
انتخاباتی اصالح طلبان شــامل دبیران کل 
احزاب شورای هماهنگی جبهه اصالحات و 
اعضای کمیته راهبردی اصالح طلبان است و 
البته قرار است اعضای مجمع اصالح طلبان، 
فراکسیون اصالح طلبان مجلس و نمایندگان 

احزاب اعتدال و توسعه، اتحاد ملت ایران، ندا و مجمع ایثارگران نیز در این تشکل 
حضور یابند. وی با بیان اینکه از آقای عارف دعوت کرده ایم که در این شورا حضور 
یابد، اظهار کرد: در جلسه فردا یا خود عارف یا نماینده وی حضور می یابد. اصرار ما 
این است که عارف رئیس شورای سیاست گذاری شود. عارف نیز با حضور در این 
شورا مخالفتی نکرده است. احتمال اینکه وی به ریاست این شورا برسد بسیار 
زیاد است. احتمال دارد در جلسه فردا، نماینده عارف حضور یابد و پس از اینکه 

آیین نامه به تصویب رسید، عارف در جلسات شرکت کند.

بهبود روابط ایران و 
عربستان کامال شدنی است

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص احتمال 
ترمیم روابط دو کشــور ایران و عربستان، گفت: »اگر 
بخواهیم انجام بدهیم، کامال شدنی است. البته یک 
طرفه نمی شود. مثال از طرف ما آمادگی باشد، اما برای 
آن ها شرایطی باشد که نپذیرند یا به یک دلیل سیاسی 
و منطقه ای و یا هر چیز دیگر نخواهند و یا ما نخواهیم. 

ولی به نظر من کامال شدنی است.«
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود 
تندروها در اوایل انقالب، خاطرنشان کرد: »در همان 
موقع انســان های افراطی بین ما بودنــد که حرف  از 
صدور انقالب، نه آن گونه که امام می گفتند، می زدند. 
بعضی ها، نه باز با رویکرد و منظوری که امام داشتند، 
می گفتند: با دولت ها کار نداریم و با ملت ها کار داریم. 
این حرف های عجیب و غریب، باعث شــد که کم کم 
اختالف پیش بیاید. عراق بیش از همه ترسید و عامل 
اجانب شــد و علیه ما جنگ بــه راه انداخت.« آیت الله 
هاشمی رفســنجانی با بیان اینکه مسئله تروریسم با 
مســائل عقیدتی پیوند خورده اســت، اظهار داشت: 

»مسئله تروریسم با مسائل عقیدتی در گروه های سنی 
و شیعه ارتباط پیدا کرده اند. تروریسم در کشور ما ضعیف 
است. ولی در منطقه هست. االن عمدتا آن هایی که 
به اسم اسالم کارهای تروریستی می کنند، وهابی ها 
هســتند. آن ها اســالم را به یک صورت دیگر تعریف 
می کنند و به خصوص داعش که شیعه را کافر می داند. 
البته طالبان هم این گونه بودند و هستند. اشکال سر 
آن ها هم هست. االن تروریسم مسئله ای است که اگر 
چه تا به حال منطقه ای بوده، ولی در حال جهانی شدن 
است. مایه  اصلی ترویسم هم نارضایتی های نسل جوان 
است که خیلی مشکل دارند و مخصوصا فقرا و کسانی 
که در قدرت ها نیستند و دستشان به جایی نمی رسد.« 
وی افزود: »همین روزها من در سوریه خطر بزرگی را 
می بینم. روس ها دیدند که کم کم باید عملی وارد شوند 
و شــروع به آوردن نیرو و تجهیزات پیشــرفته کردند. 
آمریکا به روسیه اخطار داده که این کار خطرناک است. 
اتحادیه اروپا یک جلســه برای ورود رسمی به سوریه و 
جنگ تشــکیل داده و در حال بحث کردن هستند تا 
شاید به این نتیجه برســند که باید زودتر کار را با جنگ 
حل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، یک فاجعه  جدید خواهد 
بود. اگر ما این گونه پیش برویم، بیرون کردن تروریسم 
آسان نیست. تروریســم را از اینجا که بیرون کردید، به 
یک جای دیگر می رود.«  هاشمی رفسنجانی با اشاره به 
دلیل گسترش داعش در منطقه، تصریح کرد: »طبیعی 
اســت که االن جوان ها دنبال این کارها بروند. خیلی 
زود و به آسانی جذب می شوند. همین االن که داعش 
خودش را جهانی معرفی می کند، در اکثر کشورهای 
دنیا توانسته برای خودش هسته خلق کند که در بعضی 
جاها وسیع است. االن در مرز ما در افغانستان، پایگاه 
درست کردند و در این طرف هم نزدیک مرز ما هستند و 

مهم ترین نقطه برای آن ها ایران است.«

دولت بهار نوشت: »رکود کمر اقتصاد را شکست«
اشتباه بودن سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در دو سال و نیم گذشته نیاز به سند چندانی ندارد. همین که رئیس جمهور در پاسخ به نامه 

چهار وزیر دستور بازنگری در سیاست های اقتصادی دولت داده، این خودش مهرتاییدی در اشتباه بودن سیاست های اقتصادی است.

 بهارنیوز نوشت: »فاسدترین بخش کشور کشف شد؛ رسانه ها«
مشاور رسانه ای رئیس دولت های نهم و دهم با تأکید بر اینکه واردات در دولت قبل بر اساس قانون صورت گرفت، گفت:» طبق قانون هر 

کسی می تواند هر چه دلش خواست را به کشور وارد کند، هیچ دولتی هم نمی تواند مانع این کار شود«.

 پارس نیوز نوشت: »وحدت سه ضلعی«
 اگر در جریان اصولگرایی بحث بازگشت یاران احمدی نژاد با عنوان جدیدی وجود داشته باشد، این طرح موفق نخواهدشد اما از هر نشست 

و برخاستی که به دنبال بازسازی و وحدت جبهه اصولگرایان باشند که ائتالف سیاسی و تمام عیار ایجاد شود، استقبال خواهیم کرد.

 نامه نیوز نوشت: »احمدی نژاد و  استراتژی آقای دوربینی«
رئیس دولت های نهم و دهم از استراتژی »آقای دوربینی« برای بقای خود در فضای سیاسی کشور استفاده می کند. او برای رسیدن به 

هدف خود از هر مسیری که میسر باشد عبور می کند حتی یک مراسم ختم. 

 عصرایران نوشت: »چرا جایزه صلح نوبل به تونس رسید«
جایزه نوبل ۲۰۱۵ به جامعه مدنی تونس تعلق گرفت که توانست به دور از خشونت و درگیری های مسلحانه و نقش آفرینی گروه های 

تروریستی، کودتای نظامی، جنگ داخلی و دخالت نظامی خارجی، راه خود را بر مبنای گفت وگو ادامه دهد.

عکس روزسایت نگار

وهب همدانی، فرزند 
شهید حسین همدانی 
و سرلشکر محمدعلی 
جعفری، فرمانده کل 
سپاه پاسداران در مراسم 
استقبال از پیکر شهید 
حسین همدانی

خبرنامه


