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امام باقر(ع) می فرمایند:
إطعام َّ
عام.
الدما ِء َو
ا َِّن اُ ...ی ِح ُّب ِهرا َق َة ِّ
الط ِ
َ
خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد.
(المحاسن :ج  ، 2ص )143
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تازههای مطبوعات
••قانون -شنیده ها حاکی ازآن است که بعد از استیضاح
وزیر کار،تعاون وامور اجتماعی و ندادن رای اعتماد به او از
سوی مجلس وهمچنین اعالم وصول طرح سوال ازرئیس
جمهور ،بین دولت و هیئت رئیسه مجلس اختالفاتی ایجاد
شده است .برخی انتظار دارند درحالی که مجلس دهم
ازهمان ابتدای شکلگیری تعامالت بسیارخوبی با دولت
داشته است ،اکنون نیز با توجه به مشکالت پیش آمده و
بحران اقتصادی شکل گرفته در کشور ،مجلس با دولت
تعامالت بیشتری داشته باشد.
••اعتماد-حمیدرضاجالییپور،جامعهشناساصالحطلب
با بیان این که اعتراضات دی ماه و حدود دو هزار اعتراض در
دوسالگذشتهدرشهرهایمختلفایراننشانهشکلگیری
یکجامعهاعتراضیاست،افزود:آنچهامروزدرایراناتفاق
افتادهاست،شکلگیرییکقدرتاجتماعیمدنیاست،با
این قدرت نفس دولت بریده میشود و هرسازی نمیتواند
بزند .در ٢٠سال گذشته جامعه مدنی در ایران شکل گرفته
و قدرتی دارد که اجازه هر کاری را نمیدهد.
••جــوان  -شمار ههای معروف به شبکه هوشمند این
روزها برای مردم دردسرساز شده است .آنها که از چند
و چون این شماره بیخبرند ناگهان در قبض تلفن خود
رقمهای چند برابری میبینند و متوجه میشوند که با
یک خط هوشمند ( )۹۰۹ناآگاهانه تماس داشتهاند و
هر دقیقه تماس ،هزار تا چند هزار تومان برای آنها آب
خورده است.
••آفتاب یزد -به تازگی به جشن جدیدی برای نوزادان در
فضای مجازی برمیخوریم که در نوع خود جالب است؛
جشنی به عنوان جشن تعیین اســم! ایــن جشن به این
گونه است که پدر و مادر بعد از به دنیا آمدن فرزندشان به
محض انتخاب اسم ،آن را به کسی نمیگویند تا در جشنی
که خیلی هم مفصل و الکچری است آن را به همه اعالم
کنند .البته هنوز این مسئله چندان فراگیر نشده اما به
زودی شاهد خواهیم بود که پدرها و مادرهای بسیاری
به این جشن میپیوندند و آن را در اینستاگرام به نمایش
میگذارند تا از این قافله عقب نمانند.

...

انعکاس
•• اقتصاد نیوز نوشت :هفته گذشته مراسم عروسی دختر
رئیس جمهور حسن روحانی به دور از تشریفات معمول و
صرفا به صرف شربت و شیرینی برگزار شد« .کامبیز مهدی
زاده فرساد» ،متولد سال  ،۶۴داماد حسن روحانی ،رئیس
جمهور است که چند وقت پیش طی حکمی به عنوان «دبیر
ستاد توسعه فناوریهای حوزه انرژی» در معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.
••الف نوشت  :نادر قاضی پور نماینده ارومیه درباره عکسی
که از پسرش در فضای مجازی منتشر شد و او را در یک
گاوداری نشان می داد گفت« :عکس منتشر شده ،پسرم
است اما گــاوداری مال پسرم نیست بلکه متعلق به یکی
از دوستانش در روستای جبل کندی در جاده سلماس
اســت ...محمدصادق چوپان است و  150بره گوسفند
دارد و اکثر کار گوسفندها را خودش انجام می دهد .صبح
به صحرا می رود و غروب هم برمی گردد.»...
••مشرق نوشت :غالمعلی حــدادعــادل در واکنش به
سخنان رضا پهلوی در حساب توئیتر خود نوشت:رضا
پهلوی و سلطنتطلبان بعد از توافق اخیر خزر میخواهند
مردم را تحریک کنند .بهتر است ایشان دربار ه بخشهایی
از ایران ،مانند بحرین که در زمان پدر و پدربزرگش از ایران
جدا شد ،توضیح دهند.
••جام نیوز نوشت  :عطاء ا ...مهاجرانی وزیر ارشاد
دولت اول خاتمی ،به نوع انعکاس نارضایتی مردمی در
سوئد در تک گزارش بی بی سی فارسی و مقایسه آن با
موارد مشابه در ایران از سوی این رسانه واکنش توئیتری
جالبی نشان داد و توئیت کرد« :بی بی سی در سایت
خود تیتر مناسبی زده است که :تبهکاران  80ماشین را
در شهرهای مختلف سوئد آتش زده اند .بسیار خب! حاال
اگر شهرهای ایران بود و ماشین ها در تهران و پاسداران،
آتش زنندگان می شوند دموکرات و آزادی خواه و سکوالر
و رضا شاه روحت شاد!؟»
••الف نوشت  :یک منبع آگاه گفت که مینو خالقی به لحاظ
اداری پست مشاور سازمان امور اجتماعی وزارت کشور را
گرفته و قرار است در حوزه سمنها به این سازمان کمک
کند .وی همچنین تأکید کرد حکم وی به امضای رستم
وندی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور
نرسیده است.
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در آستانه شصت و پنجمین سالروز کودتای  28مرداد آمریکا« گروه اقدام ایران» را تشکیل داد

برایان هوک :انتصابم همزمان با سالروزکودتاعلیه مصدقاتفاقی است!
مقام سابق سیا :آمریکا بعد از  65سال از سرنگونی دولت مصدق در کودتا هنوز درس عبرت نگرفته است

ادیب  -وزارت خارجه آمریکا در آستانه شصت و پنجمین
سالگردکودتای 28مردادعلیهدولتقانونیدکترمصدق،
یک کارگروه ویژه با عنوان «گروه اقدام ایران»تشکیل داد
تا اقدامات ضدایرانی خود را با هماهنگی بیشتری انجام
دهد.درباره ماموریت های این گروه هنوز خبری منتشر
نشده است اما بر اساس برخی گــزارش ها «گــروه اقدام
ایران» قرار است سازمان ها ،دستگاه ها و اجزای مختلف
دولت آمریکا را در اقدام علیه ایران هماهنگ کند.
 31اردیبهشتگذشتهوزیرخارجهآمریکادربنیادمحافظه
کار «هریتیج» جلسهای با عنوان «استراتژی جدید پیرامون
ایران بعد از برجام» برگزار و طی آن تصریح کرد که آمریکا
قصد دارد چنین کارگروهی را تشکیل دهد .بنا بر آن چه
مقامات وزارت خارجه آمریکا در این جلسه گفتند ،هدف
نهایی این کارگروه تغییر رفتار ایران در سه زمینه هسته ای،
موشکیومنطقهایاست.دراهدافجزئیتراینمجموعه
هم سیاست به صفر رساندن فروش نفت ایران تا  11هفته
دیگر (تا آبان ماه موعد اعمال تحریم های نفتی) اعالم شده
است؛ چنان که هوک مسئول کارگروه در نشست خبری دو
روز پیش گفت :دولت ترامپ آماده است همه کشورهایی
که نفت ایران را پس از مهلت تعیین شده در نوامبر وارد
میکنند از جمله چین که بزرگ ترین خریدار نفت ایران
است ،هدف تحریم قرار دهد.
▪باز هم تناقض میان اظهارات پمپئو و ترامپ درباره
مذاکره با ایران

در این نشست وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به جنایت
های آمریکا علیه مردم ایران طی سال های گذشته گفت:
«تهران طی چهار دهه مسئول رفتار خشونتبار بیثبات
کننده ضد ایاالتمتحده و همپیمانان و شرکای ما بوده
اســت ».پمپئو برخالف اظهارات اخیر «دونالد ترامپ»
مبنی بر مذاکره بدون پیششرط با ایران گفت« :مذاکره
منوط به تغییر رفتار رژیم ایران است ».نکته جالب این است
که پمپئو حتی رفع تحریم ها را منوط به تغییر رفتار ایران
نکرده ،بلکه اصل گفت و گو با ایران را بر تغییر رفتار ایران
معلق کرده که نشان دهنده نوعی تناقض بین اظهارات
او با رئیس دولتش است .این مسئله مورد پرسش یکی
از خبرنگاران حاضر در نشست خبری نیز قرار گرفت .به

▪مقام سیا :آمریکا بعد از  65سال هنوز درس عبرت
نگرفته است

گزارش یورونیوز ،برایان هوک در پاسخ به سوالی مبنی بر
سخنان متناقض وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا درباره
ایران ،گفت ۱۲« :شرط پمپئو و پیشنهاد مذاکره بدون
پیش شرط ترامپ در مسیر موازی جلو می رود ».زمانی که
هوک پشت تریبون قرار گرفت ،یکی از خبرنگاران از وی
پرسید :آیا همزمانی تشکیل گروه اقدام ایران با سالگرد
کودتای  28مرداد علیه مرحوم دکتر مصدق ،پیام خاصی
دارد؟ هوک در پاسخ گفت« :این فقط یک اتفاق است».
وی البته افزود :ازسرگیری کامل مبادالت تجاری و روابط
سیاسی با ایران ،منوط به تغییر کامل رفتار تهران به ویژه
در حوزههای موشکی ،هستهای و نفوذ منطقهای است.
▪بی بی سی :این انتصاب دارای پیامی سیاسی است
نه عملی

تحلیل گر بی بی سی تشکیل این کارگروه را یک پیام
سیاسی دانست و تأکید کرد که «اقدامات این کارگروه
قب ً
ال در وزارت خارجه آمریکا انجام می شده اما کاخ سفید
با این اقدام می خواهد[به کشورهایی که با ایران مراوده
دارند] بگوید که در اعمال فشار علیه ایران کام ً
ال جدی
است ».به عبارت دیگر این تغییرات و انتصاب ها دارای
پیام سیاسی است .به گزارش تسنیم ،دنیس راس ،مقام

خشم آمریکا از تالش کشورها برای
دور زدن تحریم های ایران
یک پایگاه آمریکایی نوشت که همپیمانان منطقهای ایــران و
اروپاییها تالش میکنند در قالب طرحهایی ،تحریمهای آمریکا
علیه ایران را دور بزنند و این اقدامات خشم و واکنش مقامات
آمریکایی را به دنبال داشته اســت .بنابر گــزارش واشنگتن
فریبیکن ترکیه و عراق به صراحت در مقابل تحریم های آمریکا
صف آرایی کرده اند؛ از جمله «حیدرالعبادی» نخستوزیر عراق
که اظهارات اولیه اش انتقادهای گسترده ای را در فضای داخلی
عراق برانگیخته بود ،در اظهارنظر دوم خود تصریح کرده که عراق
بههمهتحریمهایآمریکاعلیهایرانپایبندنخواهدبود.بهرغمهمه
این اما و اگرها در بازگشت تحریم ها دو روز پیش وزیر خزانهداری
آمریکا در پاسخ به سوال ترامپ درباره برنامههای تحریم این کشور
به موضوع تحریمها علیه ایران اشاره کرد و گفت که روند بازگشت
آن ها به خوبی پیش میرود.
▪رئیس جمهور عراق :تحریم ها بر روابط تجاری بین تهران و
بغداد تأثیر نخواهد گذاشت

با این حال دیروز رئیس جمهور عراق هم دراین باره اظهارنظر کرد.
به گزارش ایسنا فواد معصوم در مصاحبه با العالم که بخشهایی
از آن پخش شد ،افــزود :حیدر العبادی نخست وزیر عراق تابع
تصمیمات آمریکا نیست و درباره تحریم های تحمیلی به ایران
نیز تصمیماتی وجود دارد که خارج از کنترل دولت عراق است.
وی با بیان اینکه «برخی تصمیمات مانند مبادالت بانکی خارج
از کنترل دولت عراق است» بر لزوم رعایت ویژگی روابط تاریخی
بین ملتهای عراق و ایران تاکید کرد و گفت :عراق از تحریمهای
تحمیلی به ایران خرسند نیست زیرا به عراق ضرر خواهد زد.
وی تصریح کرد :تحریم ها بر روابط تجاری بین تهران و بغداد
تأثیر نخواهد گذاشت.از سوی دیگر مقامات ارشد ترکیهای هم
دستوراتی از «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه دریافت
کردهاند تا به این وسیله به ایران کمک کنند تحریمهای جدید
آمریکا را دور بزند.

سابق آمریکایی هم که آشنا به مسائل منطقه و ایران است،
درباره سمت جدید برایان هوک میگوید که این سمت
جدید میتواند مانوری بوروکراتیک برای شفاف کردن
سیاست واشنگتن در قبال تهران باشد.

پل پیالر مقام سابق سیا در یادداشتی در اندیشکده
آتالنتیک نوشت :دولت آمریکا باید از کودتای  ۲۸مرداد
ایراندرسعبرتبگیردودرامورداخلیاینکشورمداخله
نکند.ویطییادداشتیدراندیشکده«آتالنتیک»بااشاره
به سرنگونی دولت مصدق توسط آمریکا نوشت :سیاست
های دولت ترامپ در راستای تغییر حکومت ایران است.
دقیقا  65سال قبل در همین ماه (اوت  )1953آمریکا در
امور داخلی ایران مداخله کرد تا با برکناری محمد مصدق،
نخست وزیر سابق این کشور ،تغییری در رژیم ایران ایجاد
کند .برخی درس عبرت های آن حادثه با تالش امروز
آمریکا برای تغییر نظام در ایران و این که آیا واشنگتن قادر
به انجام این کار است و این اقدام چه منافعی را برای آمریکا
به دنبال دارد ،مرتبط است .وی در عین حال به شکست
احتمالی آمریکا در این پروژه هم اشاره کرده و نوشته است:
اما دولت دونالد ترامپ امروز در اجرای سیاست هایش در
قبال ایران منزوی است و به جز عربستان سعودی ،امارات
و رژیم صهیونیستی ،هیچ حامی بین المللی دیگری برای
اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران ندارد.

فرا خبر

برایان هوک کیست؟
برایان هوک ،حقوق دان و دیپلمات 50ساله که اکنون مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکاست ،باید هماهنگی
اقدامات در وزارتخانه های مختلف آمریکایی علیه ایران از یک سو و رایزنی های بین المللی با متحدان ایاالت متحده را
از سوی دیگر پیگیری کند .او در سال های  2006و  2007مشاور ارشد جان بولتون نماینده وقت آمریکا در سازمان
ملل بوده و از چهره های نزدیک به منافقین است .هوک تا پایان دولت بوش در وزارت خارجه آمریکا ماند و در انتخابات
 2012ریاست جمهوری آمریکا هم مشاور میت رامنی رقیب اوباما بود .بعد از روی کار آمدن ترامپ بالفاصله به وزارت
خارجهآمریکابرگشتودردوران«رکستیلرسون»بهعنوانمدیردفتربرنامهریزیهایسیاسیوزارتخارجهمنصوب
شد .قدرت گرفتن جان بولتون در کاخ سفید او را به یک سمت ویژه رساند تا اکنون مسئول کارگروه ضدایرانی وزارت
خارجهآمریکاباشد.فارینپالیسیدرگزارشینوشتکههوکروابطمستحکمیبامقاماتکاخسفیددرشورایامنیت
ملی و به ویژه با جرد کوشنر ،داماد ترامپ دارد .به گزارش پولیتیکو ،او بعد از گذشت مدت کمی از وزارت تیلرسون ،در
نامهایبهاونوشتهبود:آمریکابایدازحقوقبشربهعنوانچماقیعلیهمخالفانشمثلایران،چینوکرهشمالیاستفاده
کند و در همان حال دست متحدان سرکوبگری مانند فیلیپین ،مصر و عربستان سعودی را باز بگذارد.

دفاع ظریف ازمحتوا و زمانکنوانسیون خزر
ظریف:در دوره پهلوی ،شوروی از دریای خزر  ۷۰سال نفت را صادر میکرد و یک قطره به ایران نرسید
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به شایعات درباره
سهم ایران از دریای خزر و با تاکید بر این که درباره
سهم ایران از دریای خزر نه موضوع  ۵۰درصد و نه
 ۱۱درصد هیچ کدام مبنا ندارند گفت« :هیچ اقدامی
که ضرری برای تمامیت ارضی ما داشته باشد حتما
در کنوانسیون نیست ».وی افزود :متاسفانه در رژیم
گذشته به دلیل وابستگی شدید این رژیــم طرف
مقابل اجازه نمیداد ایران حتی یک لحظه از خط
حسین قلی و آستارا باالتر برود .این در حالی است
که شــوروی در باکوی آذربایجان  ۷۰سال نفت را
صادر میکرد و یک قطره نفت از این منطقه به ایران
نرسیده بود .به گزارش فارس و ایسنا محمد جواد
ظریف که در گفتوگوی ویــژه خبری حاضر شده
بود ،تاکید کرد :ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی
اجازه ندادیم در حوزه  ۲۰یا نزدیک  ۲۰درصدی
ما دیگر چنین اتفاقی بیفتد .ظریف درباره برخی
از مباحث مبنی بر سهم  ۱۱درصدی ایران از این
دریــا نیز گفت :ایــن موضوع نیز اعتباری نــدارد و
عد های مبتنی بر یک رویه موهوم تاریخی
این موضوع را مطرح میکردند در حالی
که چنین چیزی اعتبار ندارد .ظریف
گفت :تاکید می کنم هیچ تعیین مرز
و سرزمینی در این کنوانسیون به ضرر
ما انجام نشده است .وی با انتقاد از
برخی ها که توافق اخیر درباره
دریـــای خــزر را بــی ارزش
جلوه مــی دهــنــد ،اظهار
کــرد :یــک زمــان برجام
بود که ترامپ میگفت

سر ما کاله رفته و بعضیها خالف آن را میگفتند،
ترامپ خارج شد ولی برخی میگفتند آمریکا هیچ
وقــت از بــرجــام خــارج نمیشود .رئیس دستگاه
دیپلماسی کشورمان با اشاره به این که مذاکرات
مربوط به کنوانسیون خزر در بهترین شرایط ایران و
زمانی که تحریمها برداشته شده بود ،صورت گرفت.
گفت :این کنوانسیون نهتنها تمامیت ارضی ما را
حفظ میکند بلکه باعث میشود روابط دوستانه
ما با کشورهای همسایه شمالی گسترش پیدا کند.
وی اضافه کرد :این کنوانسیون هم افتخار دیگری
برای ایران است ،این افتخار را هم تبدیل به یاس
نکنیم .وی همچنین ضمن اشاره به ضرورت تصویب
این کنوانسیون در مجلس ،افزود :دولت به تنهایی
دربــاره این کنوانسیون تصمیم نگرفته است .این
کنوانسیون روند خود را در کشور طی کرده است.
▪آمریکایی ها در موضوع مذاکره جدی نیستند

وزیر خارجه تأکید کرد که آمریکایی ها در موضوع
مذاکره جدی نیستند ،چرا که پل های قبلی را
خــراب کــرده انــد .ظریف با بیان ایــن که آن
ها تالش میکنند یک فضای روانــی علیه
ایران ایجاد کنند ،تاکید کرد :به قول آقای
رئیسجمهور اگــر آن ها به دنبال مذاکره
بودند چرا پلهای قبلی را خراب کردند.
برای برجام دو سال با آن ها
مذاکره شد .آمریکاییها
بیشتر به دنبال فضای
روانــی هستند و مردم
ما نیز هوشیارتر از این
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هستند که این فضای روانی بر آن ها تاثیر بگذارد.
ظریف که در گفتوگوی ویژه خبری حاضر شده بود،
فشارهای اقتصادی فعلی را موقتی دانست و افزود:
وقتی کم کم اجماع جهانی علیه آمریکا شکل بگیرد
هم مقاومت ما بیشتر میشود و هم این فضای روانی
شکسته میشود.
▪اروپایی ها تا یکی دو ماه آینده که تحریم های نفتی
عملیاتی شود ،فرصت دارند

ظریف در ارزیابی عملکرد اروپا در زمینه حفظ برجام،
با بیان این که اروپاییها تاکنون خوب عمل کرده اند
چنان که میبینیم آن ها در برابر متحد خود یعنی
آمریکا در ارتباط با برجام ایستادهاند ،افزود :حتی
نزدیکترین متحدان آمریکا با این کشور در زمینه
برجام همراهی نکردند و انزوای آمریکا در دنیا در
هیچ حوزهای به اندازه برجام متبلور نشده است .وی
در عین حال گفت :اروپاییها در مرحله عمل هنوز
حاضر نشدند آن قدر که باید هزینه بپردازند ،این کار
را انجام دهند ،البته یکی دو ماه تا این که تحریمهایی
چون تحریم نفتی عملیاتی شود فرصت دارند.

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

واقعیت های تاریخی یادآوری می خواهد!
طبیعت انسان فراموشی است و این فراموشی البته از
نعمت های خداست که اگر نبود ،باقی ماندن تصویرهای
درد و ناکامی در ذهن و استمرار احساس مصیبت و رنج در
جان می توانست زندگی انسان را مختل سازد .در همین
حال انسان برای زندگی خود در همه چیز نیازمند به خاطر
سپردن و به یاد آوردن است ،که اگر این توان و قدرت را
نداشت در ساده ترین مسائل زندگی روزمره دچار مشکل
می شد .تفاوت این جاست که فراموشی طبیعت انسان
است  -البته گاهی به صورت استثنایی نیازمند تالش و
کوشش برای از یادبردن می شود -و بر عکس ،به خاطر
سپردنتمرکزوکوششذهنیوفکریمیخواهد-هرچند
که گاهی این جا نیز استثنا وجود دارد -و اصل بر این است
که به یادداشتن ،عزم و قصد و تمرین و آموزش می خواهد.
شاید از همین رو در دستورات الهی به پیامبران و اولیای
دین معموال سخن از یــادآوری و تذکر است ،زیرا به طور
طبیعی انسان وقتی در عرصه زندگی مادی قرار می گیرد
و گرفتار دل مشغولی های خورد و خواب و زن وفرزند
میشود به یــادآوری نیاز پیدا می کند.یکی از چیزهایی
که  -مانند حقایق معرفتی و آغاز و انجام زندگی  -باید به
انسان یادآوری شود ،واقعیت های تاریخی است .حتی
کسانی که در متن رویدادهای تاریخی بوده و همه چیز را
به چشم خود دیده و با تمام وجود لمس کرده اند ،نیازمند
تذکر و یادآوری هستند ،چه رسد به نسل جدید و نوجوانان
و جوانانی که آن روزها را درک نکرده اند و آن صحنه ها را
شاهد نبوده اند!
دشمنی ها و دوستی ها ،خیانت ها و صداقت ها ،مهربانی
ها و جنایت ها ،غم ها و شادی ها و خالصه لحظه به لحظه
تجربه های متنوع و شگفت تاریخی این کشور و مردمانش
چگونه باید به نسل های جدید برسد و برای نسل های قبلی
یــادآوری شود؟ سال هاست که دشمنان ما با استفاده از
دقیق ترین ابزارها و شیوه های ارتباطی در رسانه های متنوع
و رنگارنگ خود از فضای مجازی تا فیلم های سینمایی،
روایت و قرائت خاص خود از واقعیت های تاریخی را عرضه
می کنند و گاه نسخهای کامال متناقض را با جذابیت و
اثرگذاری بسیار منتشر میسازند.اگر دست روی دست
بگذاریم و شتاب نکنیم ،بیتردید نه تنها در ترسیم و نقل
تاریخ انحرافهای جدی صورت می گیرد ،بلکه حتی جای
دوست و دشمن عوض میشود و جنایتکاران خود را به عنوان
قربانی معرفی می کنند! چنان که امروز منافقان شکنجه گر
وتروریستخودراباسیماییکامالمتفاوتمعرفیمیکنند،
در حالی که هنوز خون خاطرات قربانیان شان در ذهن و جان
نسل ما خشک نشده است .چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمیفرصتیاستتابهجایشعارهاوتعارفهایمرسوم
قدم هایی آگاهانه و حساب شده برای یادآوری واقعیت های
تاریخی برداریم ،کاش این فرصت را از دست ندهیم!

...
خبر

درگیری در مرز کردستان؛  ۴مرزبان
مجروح شدند
میزان  -معاون امنیتی استاندار کردستان از درگیری میان
نیروهای مرزی و ضد انقالب در منطقه مرزی بانه خبر داد
و گفت :این درگیری ساعت  20و  30دقیقه پنج شنبه شب
گذشته و زمانی اتفاق افتاد که خودروی گشت نیروهای
مرزبانی در جاده برده بوک نزدیک روستای ابوالحسن
در کمین نیروهای ضد انقالب افتاد .حسین خوش اقبال
افزود :بر اثر تیراندازی ،چهار نیروی مــرزی کشورمان
زخمی شدند که بالفاصله در بیمارستان تحت درمان قرار
گرفتند و خوشبختانه حال آنها رو به بهبود است.
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