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دادگاه حمید بقایی
 ۲۵مهرماه برگزار میشود

...

ویژه های خراسان
مدیران دولتی مراقب سوابق کارمندان
خود باشند
بر اساس ابالغیه یک مقام مسئول به تعدادی از سازمان
ها و ادارات دولتی ،تاکید شده با توجه به ابهامات و برخی
اشتباهاتی که در سامانه کارگزینی تعدادی از مستخدمان
دولتی مشاهده شده ،مدیران مربوطه باید توجه داشته
باشند امکان احتساب سوابق فعالیت های غیردولتی
کارکنان دولت ،در ارتقای پایه و رتبه آن ها وجود ندارد
و صرفا بنا به شرایطی که در قانون مصوب سال ۱۳۷۲
مجلس مشخص شده ،برخی از این سوابق در بازنشستگی
آن ها لحاظ خواهد شد.

دستور به آخوندی برای تهیه نقشه بارانی
ایران
بر اساس ابالغیه جدید دولت به وزیر راه و شهرسازی تاکید
شده است با توجه به پیشنهاد پنج عضو کابینه برای مدیریت
هرچه بهتر منابع آبی حاصل از نــزوالت جوی ،سازمان
هواشناسی موظف است ظرف شش ماه از زمان ابالغ این
مصوبه،نقشهوفهرستشهرهاوروستاهایدارایمیانگین
بلند مدت بارش ساالنه یعنی  250میلی متر و باالتر از این
مقدار را در سراسر کشور تهیه و به دولت اعالم کند.

...

ضرورتفشارسیاسیواقتصادیبهدولتبیرحممیانمار

حضرتآیتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیصبح
دیروز (سهشنبه) در ابتدای جلس ه درس خارج فقه با اشاره
به حوادث فاجعهآمیز میانمار ،از سکوت و بیعملی مجامع
جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال این فجایع بهشدت
انتقاد کردند و با تأکید بر این که راهحل این قضیه ،اقدام
عملی کشورهای مسلمان و فشار سیاسی و اقتصادی به
دولت بیرحم میانمار است ،خاطرنشان کردند :جمهوری
اسالمیبایدعلیهظلمدرهرنقطهازجهان،صریحوشجاعانه،
اعالمموضعکند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترحفظو
نشرآثارحضرتآیتا...خامنهای(،)Khamenei.irایشان
تقلیلفاجع همیانماربهیکدرگیریمذهبیبینمسلمانانو
بوداییهارانادرستخواندندوافزودند:البتهممکناستدر
اینحادثهتعصبمذهبیتأثیرداشتهباشدامااینقضیه،یک
قضی هسیاسیاست،زیرامجریآن،دولتمیانماراستودر
رأسآندولتنیززنیبیرحمقرارداردکهبرند هجایز هصلح
نوبلبودهوباایناتفاقات،درواقعِ ،
مرگجایز هصلحنوبلرقم
خورد .ایشان افزودند :این فجایع در مقابل چشم کشورها و
دولتهای اسالمی و مجامع جهانی و دولتهای ریاکار و

یک خبرگزاری عراقی مدعی شد که سردار قاسم سلیمانی
به منظور دیدار با مقامات ُکرد به کردستان عراق سفر کرده
است .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسکای پرس،
رسانههای کردی مدعی شدند که سردار قاسم سلیمانی،
فرماندهسپاهقدسایرانبهاقلیمکردستانسفرکردهاست
و پس از دیدار با برخی مقامات در سلیمانیه راهی اربیل
شده است تا در مورد مسئله همه پرسی استقالل کردستان
با مقامات ُکرد گفتوگو کند .این رسانه مدعی شده است
که سردار سلیمانی تالش دارد تا بارزانی همه پرسی را لغو
کند .ادعای این رسانه درحالی است که هنوز منابع معتبر
داخلی این خبر را تأیید نکرده اند.
▪شمخانی :برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان
موجب تشدید اختالف گروه های ُکرد می شود

در همین حال به گزارش ایرنا ،دبیر شورای عالی امنیت
ملیگفت:برگزاریهمهپرسیدراقلیمکردستانمیتواند
موجب تشدید اختالف نظرهای موجود میان احــزاب و
گروه های کرد شود .علی شمخانی افزود :افزایش تنش
های ناخواسته در این منطقه مصائب و رنج های مضاعف
را برای مردم ستمدیده و شجاع اقلیم رقم خواهد زد .وی
تأکید کرد :اکنون که با همت کشورهای خط اول مبارزه
با تروریسم به پایان حضور فیزیکی عناصر تکفیری وابسته
نزدیک می شویم ،برخی اقدامات نسنجیده می تواند خطر
شکل گیری منازعات جدید و ناامنی را افزایش دهد.

دروغگویمدعیحقوقبشرازسویدولتبیرحممیانمار،
درحالرخدادناست.رهبرانقالباسالمیباانتقادازاکتفا
کردن دبیرکل سازمان ملل به محکوم کردن جنایات در
میانمارافزودند:مدعیانحقوقبشرکهگاهیبرایمجازات
یکمجرمدریککشور،جنجالوهیاهومیکنند،درمقابل
کشتار و آواره شدن دهها هزار نفر از مردم میانمار ،هیچ
عکسالعملینشاننمیدهند.حضرتآیتا...خامنهایبا
تأکیدبرلزومورودواقدامعملیدولتهایاسالمی،گفتند:
البته منظور از اقدام عملی ،لشکرکشی نیست بلکه باید
فشار سیاسی ،اقتصادی و تجاری خود را بر دولت میانمار
افزایش دهند و علیه این جنایات در مجامع جهانی فریاد
بکشند.ایشانتشکیلکنفرانسسازمانهمکاریاسالمی
با موضوع فجایع میانمار را ضروری خواندند و خاطرنشان
کردند :دنیای امروز ،دنیای ظلم است و جمهوری اسالمی
باید این افتخار را برای خود حفظ کند که علیه ظلم در هر
نقطهازجهان،چهدرمناطقاشغالیتوسطصهیونیستها،
چهدریمنوبحرینوچهدرمیانمار،موضعصریحوشجاعانه
خودرااعالمکند.

ششمین دور مذاکرات آستانه با حضور هیئت های خارجی و معارضان سوری فردا آغاز می شود

کلید حل بحران سوریه در آستانه 6
برخی خبرها از احتمال اضافه شدن قطر به مذاکرات

طاهری -ششمین نشست بینالمللی آستانه برای حل
و فصل بحران سوریه از فردا به مدت دو روز آغاز می شود.
براساس گزارش های منتشر شده ،در این مذاکرات ،گفت
و گوها برای کنترل نیروها در ادلب ادامــه خواهد یافت.
براساس اعالم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان،
محمد جواد ظریف نیز امروز در صدر هیئتی برای دیدار و
گفتوگوبامقاماتفدراسیونروسیهعازم«سوچی»میشود
که براساس گمانه زنی ها موضوع تحوالت سوریه و نشست
آستانه از جمله محورهای مورد بحث در این سفر است.
▪اردوغان:باایرانوروسیهمشکلیبرسرادلبنداریم

در همین زمینه به گزارش فارس« ،رجب طیب اردوغان»
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به بحران سوریه گفت :ترکیه
با روسیه بر سر سرنوشت «ادلب» اختالفی ندارد و فرایند
درباره این منطقه ،با توجه به توافقات قبلی آنکارا با مسکو
پیش میرود .رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد :با ایران نیز
اختالفیوجودنداردزیراارتباطسالمیمیاناینکشورها

درنشستآستانهبرقراروتحوالتمثبتاست.
▪گزارشهاازاحتمالحضورقطردرمذاکراتآستانه

درهمینبارهبرخیازرسانههاهممدعیشدندقطرنیزدر
ایننشستدرکنارایران،روسیهوترکیهحاضرخواهدبود.
بهنظرمیرسدباحضورگروههایمعارضسوریوهمچنین
برخی از کشورهای اثرگذار در تحوالت منطقه ،این دور از
مذاکراتنشستآستانهاهمیتزیادییافتهاست.سرگئی
الوروفوزیرامورخارجهروسیهنیزکهدراردنبهسرمیبرد،
طی سخنانی تأکید کرد :عربستان در حل بحران سوریه
جدیاستوازمذاکراتآستانهحمایتمیکند.
▪ادعایالحیاتدربارهتوافقمحرمانهروسیهواردن

در همین حال انتخاب گزارش داد ،بنا بر ادعای الحیات،
دیپلمات هــای غربی فــاش کردند که واشنگتن و امان
مذاکراتیرادرمسکودرخصوصزماناعالممنطقه«کاهش
تشنج» در جنوب سوریه انجام می دهند که براساس آن

نیروهای مورد حمایت ایران  40کیلومتر از مرزهای اردن
دورمیشوند.
▪ادعای روزنامه اسرائیلی درباره درخواست روسیه از
بشاراسد

از سوی دیگر نیز به گزارش عصر ایران ،روزنامه اسرائیلی

...

گفت و گو

رهبر انقالب با انتقاد شدید از سکوت و بی عملی مجامع جهانی در قبال فجایع میانمار مطرح کردند

گزارش خبری
ادعای یک رسانه عراقی درباره سفر سردار
سلیمانی به اقلیم کردستان

ایلنا -سید علی اصغر حسینی ،وکیل حمید بقایی گفت :بر اساس اعالم دادگاه شعبه ۱۰۵۷کیفری ،۲اولین جلسه دادگاه موکل این جانب
آقایحمیدبقاییبرای ۲۵مهرماهتعیینوقتشدهاست.ویافزود:رونوشتمتنکیفرخواستبهبندهدادهنشدوفقطازآنرونویسیدستی
به عمل آمد .اتهامات مندرج در کیفرخواست دادستان تهران همان موارد قبلی است و نکته جدیدی وجود ندارد.

یدیعوتآحارانوتبهنقلازیکمنبعدیپلماتیکارشدروسیه
نوشت :روسیه از دولت بشار اسد خواسته است به حمالت
هوایی اسرائیل واکنش نشان ندهد .این منبع همچنین
افزود :مسکو تالش می کند به اسرائیل اطمینان بدهد در
صورتی که دخالت های ایران و حزب ا ...لبنان در سوریه
افزایشیابدروسیهآنهارامحدودخواهدکرد.

خبر مرتبط

شمخانی :نبرد با داعش در همه عرصه ها ادامه دارد
روزگذشتههمچنینعلیشمخانیدبیرشورایعالیامنیتملیکشورماندرگفتوگوباروزنامهالوفاقباتاکیدبراینکه
نبردباداعشدرهمهعرصههاادامهدارد،گفت:آمریکادرصددمدیریتداعشاستنهمبارزهباآنوامروزبرایسرپوش
گذاشتنبرحمایتهاییکهازاینگروهداشته،ژستمقابلهباآنراگرفتهاست.شمخانیهمچنینتصریحکرد:جمهوری
اسالمیایرانوسوریهازاقدامحزبا...لبناندرپاکسازیلبنانازوجودعناصرتروریستیداعشحمایتمیکنندو
اگراینقدرتوتواناییدرحزبا...وجودنداشت،لبناننیزامروزمیزبانتروریستهایداعشیازسراسرجهانبود.

امیرعبداللهیان:گروهخونعلیالریجانیدر
سیاستخارجیوامنیتملیبسیارقویاست
دستیار ویــژه رئیس مجلس شـــورای اســامــی در امــور
بین الملل معتقد اســت که «گــروه خــون علی الریجانی
در سیاست خارجی ،سیاست بین المللی و امنیت ملی
بسیار قــوی اســت» و «اگــر در ســال هــای قبل یا یک دهه
پیش ،دکتر الریجانی زمانی وزیر خارجه می شد ،ما می
توانستیم وزارت خارجه پویا و موفق تری داشته باشیم
که این به دلیل رویکرد و نگاه تخصصی است که ایشان از
روی ذوق و اشراف به موضوعات مختلف دارنــد ».حسین
امیرعبداللهیان که با ایرنا گفت و گو می کرد ،افــزود :به
دلیل ویژگی های الریجانی ،ساده ترین و در عین حال
پرتحرک ترین بخش دیپلماسی پارلمانی در این بخش
نهادینه شده است .وی درباره تحوالت منطقه با بیان این
که «جنگ ها در منطقه از نفس افتاده و سرعتش تقریبا با
سرعت راه حل های سیاسی برابر شده است» ،تاکید کرد:
اگر از این نقطه تالقی استفاده نشود ممکن است دوباره اوج
گیری تنش ها و بحران ها به زبان دیگری را شاهد باشیم.
امیر عبداللهیان در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید
براین که مسعود بارزانی و کردهای عراق را دوست خود می
دانیم درباره همه پرسی کردستان اظهار کرد :این کار تکرار
خطاهای راهبردی بارزانی و بازی با امنیت کردها و عراق
است .وی افزود :اگر بخواهم برداشت شخصی خود را از
دوستخوبمانآقایبارزانیبکنمایناستکهآقایبارزانی
گاهی اوقــات دچار خطاهای راهبردی می شود .اولین
خطای راهبردی که از بارزانی به یاد دارم در دوره حکومت
صدام بود .در آن سال ها شاید خود من به عنوان دبیر دوم
سفارت در بغداد بــودم و با دقت تحوالت عــراق را دنبال
می کردم .در شمال عراق مدار  36درجه منطقه ممنوعه
پروازی بود که توسط آمریکا ،انگلیس و فرانسه گشت زنی
می شد و اجازه نمی دادند که نیروی هوایی عراق در زمان
صدام آنجا پرواز و کردها را بمباران کند .در حالی که کردها
معارضجدیصدامبودندوباشیعهپیمانداشتندومجلس
اعال و حزب الدعوه به عنوان معارض علیه صدام فعالیت می
کردند ،به یک باره بارزانی ها با ارتش صدام همدست شدند
وبهمرکزاتحادیهمیهنیکردستانبهریاستجاللطالبانی
حمله کردند .امیرعبداللهیان اضافه کرد :دومین خطایی
که بارزانی مرتکب شد این بود که باالخره در جریان سقوط
موصل خیانت هایی در سطح داخلی و همراهی های بین
المللی و منطقه ای شکل گرفت که موصل سقوط کرد؛ این
که پس از سقوط موصل رهبر داعش اولین پیام خود را از یک
شبکهتلویزیونکردیپخشمیکند،ناشیازمحاسبهغلط
دوستان ُکرد ماست که اگر اهدافی را بخواهند برای خود
در سطح قومی و قبیله ای دنبال کنند ،نباید از ابزار داعش
استفاده کنند که کمتر از سه یا چهار ماه بعد رفتند به سمت
شهر اربیل که داعش فکر می کرد متحد آن خواهد بود.
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