
  يک سايت فرانسوی ادعا کرد که هماهنگی خوبی بين ايران و امريکا
  .در طی عمليات عليه پژاک وجود داشت

  

: سايت خبری گفت اين به يک منبع اگاه. ، ايران و امريکا در اين عمليات با يکديگر متحد شده بودند  انتخاب به گزارش
  .بودند هوايپماهای بدون سرنشين امريکا هم شاهد درگيری ها

  . گرفته بودصورت همکاری خوبی بين ايران و امريکا برای نابودی اين گروه : وی افزود

در حالی که ايران در حال انجام عمليات بود، يک هواپيمای بدون سرنشين امريکا بر فراز کوه های : رهبر پژاک می گويد
  .قنديل پرواز می کرد

  .امريکا اطالعات خود را به ترکيه می دهد و ترکيه آن را به ايران منتقل می کند: وی ادعا کرد

عليه پژاک را کرده است که کردها از  ن از مسئوالن کرد درخواست شرکت در عملياتبر اساس اين گزارش، دولت ايرا
  .قبول اين پيشنهاد خودداری کرده اند

   

  ابالغ حکم اخراج رسول بداقی از آموزش و پرورش

  

ايران اين حکم که از سوی هيات بدوی استان  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در
  .از همکاران وی به عبدالفتاح سلطانی وکيل ايشان ابالغ شده است تهران صادر گريده است، توسط يکی

و اين اليحه اعتراضی به هيات تجديد نظر تخلفات اداری ای به اين حکم اعتراض نموده است  آقای سلطانی با تهيهٔ اليحه
  .ارسال شده است

های اعتراضی  غيبت، حضور در گردهمايی در اين حکم علت اخراج اين عضو هيات مديرهٔ کانون صنفی معلمان ايران،
  .عليه امنيت ملی اعالم شده است فرهنگيان، فعاليت عليه نظام و اقدام

 پس از احضار به اداره آموزش و ١٣٨٨شهريور های اسالم شهر، دهم بداقی دبير دبيرستانالزم به يادآوريست، رسول 
اجتماعی  های از سوی دادگاه بدوی به شش سال زندان و پنج سال محروميت ازفعاليت وی. پرورش اسالم شهر بازداشت شد

  .محکوم گرديد که در دادگاه تجديد نظرنيز عينا اين حکم تاييد شد



برد و در اين مدت حتی اجازه شرکت  می ن کنشگر مدنی نزديک به دوسال است که در زندان رجايی شهر بسرهم اکنون اي
  .در مراسم ختم مادرش را نيافت

   
 


