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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  

   نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و
  را تشريح آرد  " حقيقت وحدت در دين"فرماندار مريوان اخبار مربوط به بازتاب انتشار آتاب
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فرماندار مريوان اخبار مربوط به تحصن و راهپيمايي مردم شهرستان مريوان در اعتراض به انتشار آتاب 

  .را رد آرد» حقيقت وحدت در دين«
گرچه مردم اعتراضاتي نسبت به چاپ و توزيع اين : گفت" ايلنا" گري در گفت و گو با خبرنگار  علي فعله

فرمانداري و جمعي از مسئوالن , شوراي روحانيت, هاي امام جمعه  آتاب داشتند و دارند، اما با رايزني
  . استمشكل خاصي در اين زمينه به وجود نيامده 

داري   هاي نماز جمعه اين قضيه را محكوم و مردم را به خويشتن  امام جمعه مريوان در خطبه: وي افزود
  . دعوت آرده است

" اين آتاب توسط شخصي به نام: گفت» حقيقت وحدت در دين«گري در مورد مشخصات آتاب   فعله
ن آسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد نوشته شده است و بدو" الدين رستگار جويباري  يعسوب... ا  آيت

  . اسالمي چاپ و در سطح شهر توزيع شده است
نويسنده آتاب در راستاي اهداف دشمنان نظام به مباحثي در مورد هفته وحدت : فرماندار مريوان افزود

  . نيز توهين آرده است) ره(پرداخته و به حضرت امام 
پلمپ شده است و پرونده آن در محاآم ,  اين آتاب آرده بوداي آه اقدام به چاپ  چاپخانه: وي تصريح آرد

  . شود  قضايي پيگيري مي
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 
  

  جانشين شيخ احمد ياسين و رهبر جديد حماس به شهادت رسيد 
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و تن از همراهانش ساعاتي پيش در حمله موشکي بالگردهاي رژيم دکتر عبدالعزيز الرنتيسي و د
  . صهيونيستي در غزه به شهادت رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري خودروي دکتر عبدالعزيز الرنتيسي ساعاتي پيش هدف 
  .حمله موشکي بالگردهاي رژيم صهيونيستي قرار گرفت 

خودرو که احتماال محافظان الرنتيسي بودند به شهادت رسيدند و خود دراين حمله دو تن از سرنشينان 
  .رنتيسي نيز در راه انتقال به بيمارستان شهيد شد 

در پي شهادت الرنتيسي مردم به بيمارستان غزه هجوم برده  و اهللا اکبر گويان به سر و سينه خود مي 
  .زدند 

بيانيه اي ضمن محکوم کردن ترور دکتر دفتر نخست وزير تشکيالت خودگردان فلسطين با صدور 
  . عبدالعزيز الرنتيسي خشم و انزجار اين تشکيالت را از جنايت رژيم صهيونيستي اعالم کرد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه دفتر نخست وزيز تشکيالت خودگردان ، رژيم صهيونيستي را 
اشغالي دانست و نگراني شديد خود را از مسئول تداوم قتل و خشونت و وخامت بيشتر اوضاع مناطق 

  .زير پا گذاشتن تمام خطوط قرمز توسط اين رژيم اعالم کرد 
برپايه اين گزارش نخست وزير تشکيالت خود گردان در اين بيانيه عمليات تروريستي رژيم صهيونيستي 

ر و کامل از اين را نتيجه تشويق آمريکا از سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي و جانبداري آشکا
  .رژيم عنوان کرد 

وي همچنين خواستار دخالت فوري سازمان ملل ، اتحاديه اروپايي ، و کميته چهارجانبه صلح خاورميانه 
براي جلوگيري از تداوم سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي و حمايت بين المللي ا زملت 

 .فلسطين شد 
  

  رين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمت
  

ارگان مشارآت نيست، ولي با آنها " وقايع اتفاقيه"روزنامه : گفت" وقايع اتفاقيه"مدير مسئول روزنامه 
  .  همكاري خواهيم داشت
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همان " يع اتفاقيهوقا"با اشاره به اينكه مواضع روزنامه " ايلنا"مصطفي خانزادي در گفت و گو با خبرنگار 

مواضع ما بيشتر در جهت بيان اخبار عمومي از جمله طرح مسائل : مواضع اصالح طلبان است، گفت
 فرهنگي و اجتماعي است و در اين جهت از برخي امكانات ارگان مشارآت نيز استفاده   سياسي،

  .شود  مي

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


هاي دين   عضاي تحريريه ـ انساندانيم، چون همگي ما ـ ا  ما دين را جداي از سياست نمي: وي افزود
  .گذاريم و احساسات مسئولين را نيز به بازي نخواهيم گرفت  مداري هستيم، به مقدسات احترام مي

با اشاره به اينكه همه بندهاي قانون اساسي را قبول داريم، اظهار " وقايع اتفاقيه"مدير مسئول روزنامه 
  .رددر چارچوب قانون اساسي حرآت خواهيم آ: داشت

ياس "آيا ترآيب روزنامه وقايع اتفاقيه، همان ترآيب روزنامه"خانزادي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
نيست ولي از برخي از اين افراد نيز استفاده " ياس نو"ترآيب ما همان ترآيب: گفت" است؟" نو

  .شود  مي
: د را حفظ خواهم آرد، تصريح آردوي با اشاره به اينكه خودم بر روزنامه نظارت دارم و نقش محوري خو

شان با   شود آه افرادي آه مواضع  اين دليل نمي. برخي مواضع ما مورد قبول همه افراد جامعه است
  .هاي ارزشي هستند  قطعًا افراد شاغل در اين روزنامه، انسان. مواضع من متناقض بود، آدم بدي باشد

ترآيب اعضاي تحريريه در : ترآيب اعضاي تحريريه گفتدر خصوص " وقايع اتفاقيه"مدير مسئول روزنامه 
نگار متعهدي آه در چارچوب آلي نظام و مصالح آن حرآت   ما از هر روزنامه. آينده اعالم خواهد شد

  .آند، دعوت به آار خواهيم آرد  مي
  .م بردنا" وقايع اتفاقيه"وي همچنين از علي مزروعي به عنوان يكي از اعضاي هيأت تحريريه روزنامه 

  پايان پيام
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نيروهاي ائتالف وساطت هيچ کشور خارجي را در عراق نمي پذيرند  
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ران را در اين نيروها وساطت هيچ کشور خارجي از جمله اي: دان سينور سخنگوي نيروهاي ائتالف گفت 
  . زمينه نا رامي هاي اخير نمي پذيرند 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العربيه  دان  سينور سخنگوي نيروهاي ائتالف در عراق امروز در 
کنفرانسي  مشترک با مارک کيميت معاون عمليات نيروهاي ائتالف اعالم کرد که نيروهاي ائتالف 

  .يهاي اخير نمي پذيرند وساطت هيچ کشور خارجي را در درگير
برنامه هاي اين هيئت به ما مربوط : وي در پاسخ  به سوالي در زمينه سفر هيئت ايراني به عراق گفت 
  .نيست و اين هيئت به دعوت نيروهاي ائتالف به عراق نيامده است 

ور اين هيئت از جانب ما مسئول گفتگو و يا وساطت نمي باشد و ما وساطت هيچ کش:  وي افزود 
  . خارجي را در اين زمينه نمي پذيريم 

  . حل اين مشکل تنها توسط عراقيها انجام شود نه ايراني ها : دان سينور گفت 
ما بارها از ايران خواسته ايم که نقش سازنده داشته باشد واز : سخنگوي نيروهااي ائتالف گفت 

  .داشتن نقش مخرب در عراق بپرهيزد 
  

   امنيتي عراق  آخرين اخبار درباره اوضاع
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 ساعته گذشته تاآنون، اوضاع امنيتي در شهرهاي عراق 24براساس آخرين گزارشهاي دريافتي طي 
  . بسيار وخيم و بحراني گزارش شده است

. اق خبردادازآزادي دوگروگان ربوده شده ژاپني درعر" الجزيره" شبكه خبري " مهر"به گزارش خبرگزاري 
شيخ عبدالسالم .ژاپني  به مسئوالن هيات علماي مسلمانان عراق تحويل داده شدند اين دوگروگان 

دو گروگان ژاپني آزاد شدند : الكبيسي يكي ازمسئوالن هيات علماي مسلمانان عراق هم اعالم آرد
  .ودروضعيت جسماني خوبي بسرمي برند

پن پنجشنبه گذشته ازبه گروگان گرفته شدن دو ژاپني الزم به ذآراست، مطبوعات و رسانه هاي ژا
سخنگوي هيئت دولت ژاپن نيزبا شرآت در يک کنفرانس " ياسائو فوکودا."درعراق خبر داده بودند

  .مطبوعاتي ربوده شدن آنها را تاييد کرده بود
گمرگ اما براساس گزارشهاي دريافتي ازعراق، صبح امروزمقرنيروهاي اشغالگرآمريكايي درمنطقه 

همزمان با اعالم . واقع درمرز عراق با سوريه هدف چند فروند گلوله خمپاره قرارگرفت" القائم" درشهر
  . انفجار مهيب در شهربغداد خبر داد5اين خبر الجزيره از شنيده شدن صداي 
را پس ازاين حمله دود غليظي محل استقرار نيروهاي آمريكايي : خبرنگارالجزيره ازشهرقائم گزارش داد

پوشاند و به دنبال آن  نيروهاي آمريكايي آه توسط هليكوپتر حمايت مي شدند مواضع افراد مسلح را به 
  .رگبار بستند

ما ديديم آه شماري ازنيروهاي آمريكايي زخمي شدند وبدنهاي آنها آغشته به :شاهدان عيني گفتند
الي ازشهروندان عراقي است و به گفته همين شاهدان، در حال حاضرخيابانهاي شهرقائم خ. خون بود

  .تنها مردان مسلح ملبس به لباس رزم سرگرم مبارزه با نيروهاي آمريكايي هستند
ازسوي ديگرنيروهاي اشغالگرآمريكايي ديشب با حمله به يك مسجد درنزديكي ميدان فردوس واقع 

منابع خبري . درمرآزشهربغداد، دوتن را دستگير آردند آه هنوزهويت اين افراد مشخص نشده است
اطالع دادند آه نيروهاي آمريكايي براي دستگيري اين دوفرد ابتدا باچند دستگاه تانك اين مسجد را 

  .محاصره سپس اقدام به دستگيري آنها آردند
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آخرين گزارشهاي دريافتي از شهربحران زده فلوجه حاآيست، مسئوالن نيروهاي آمريكايي مذاآرات 
يك هيات ميانجي متشكل ازاعضاي حزب اسالمي عراق . ن شهرآغاز آردندمستقيم خود را با رهبران اي

و دو تن ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي پيشترنشست هاي مشابه اي را با رهبران اهالي فلوجه 
  .برگزارآرده بودند

آمريكاييها ازهيات عراقي خواستند مبارزان خارجي و افراد مسلح عراقي مورد حمايت را تسليم 
چنين شرايطي نيروهاي آمريكايي درآخرين ساعات شب گذشته منازل عراقيها را درشهرفلوجه در.آنند

هيات علماي .  تن ديگرشد11 عراقي و زخمي شدن 9بمباران آردند آه منجربه آشته شدن دستكم 
مسلمانان عراق ازشهروندان خواست ازهرگونه حرآت نابجا درشهربغداد دراعتراض به آنچه آه در 

  .ي داده است، دوري آنندفلوجه رو
شيخ عبدالسالم الكبيسي عضو برجسته هيات علماي مسلمانان عراق گفته ، نيروهاي اشغالگر 

آمريكايي عمليات خود را براي احداث خندق ها در نواحي مختلف شهر فلوجه آغاز آرده اند واين بدين 
  .معنا است آنها قصد ماندن در اين شهررا دارند

درشهرآوفه ديشب وخيم بود به طوري آه درگيريهاي پراآنده بين طرفداران مقتدي اما اوضاع امنيتي 
ام " اين درگيريها حتي به منطقه. و نيروهاي آمريكايي درمنطقه روي داد"ارتش المهدي "صدرموسوم به 

  .درشمال شهر آوفه نيزآشيده شد" عباسيات 
ن مقتدي صدردرشهرآوفه به زد و خورد مي اين براي نخستين باراست آه نيروهاي آمريكايي با طرفدارا

مقتدي صدرروحاني تندرو شيعه عراقي اعالم آرده قصد انحالل ارتش المهدي را ندارد و . پردازند
اين روحاني شيعه عراقي همچنين .درهمان حال خواستارمحاآمه عامالن حمله به شهرفلوجه شد

  .آربال هشدارداده استنسبت به تهاجم نيروهاي اشغالگرآمريكايي به شهر نجف و 
  

  مذاآرات بين طرفهاي درگير در فلوجه به مرحله انجام نزديك مي شود  
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با نيروهاي آمريكايي خبر مي " فلوجه"منابع خبري از نتيجه رسيدن مذاآرات هيات گفتگو آننده شهر 
  .دهند

دو :" از بزرگان قبايل طوائف عراق ضمن اعالم مطلب فوق گفتبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا،يكي 
  ".در دادگاهي محلي محاآمه شوند,  پيمانكار آمريكايي4طرف توافق آردند عامالن مثله آردن اجساد 

بازگشايي شود و در عين " فلوجه"به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، همچنين قرار شد بيمارستان شهر
  .نيز از آن خارج شوندحال نيروهاي آمريكايي 

 هزار خانوار 5از ديگر بندهاي توافق نامه بازگشايي راه جنوبي منتهي به فلوجه آه امكان بازگشت 
  .فراري از فلوجه را فراهم مي سازد

  .در عين حال قرار شد نظاميان آمريكايي تا سه روز آينده بدون ايجاد درگيري شهر را ترك آنند
  . شهر فلوجه خبر داديك مقام آگاه از آرام بودن

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حالي شهر فلوجه در آرامش به سر مي برد آه در ادامه حمالت 
نيروهاي مقاومت مردمي به نظاميان آمريكايي، بزرگراههاي شمال و جنوب شهر بغداد مسدود شده 

  .است
يك سرباز آمريكايي را به گروگان گرفتند به گزارش خبرگزاري رويترز، از سوي ديگر افراد مسلح ناشناس 

  .و با پخش تصاويري خواستار عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از آشور شدند
به گزارش اين خبرگزاري، به دنبال گفتگوهاي صلح روز جمعه بين نمايندگان محلي و نظاميان آمريكايي 

  .براي اولين بار فلوجه عراق و غرب بغداد در آرامش به سر مي برد
  .يك مقام آگاه آمريكايي از ادامه گفتگوهاي صلح خبر مي دهد

  .مقامات آمرآيايي مسدود شدن بزرگ راه ها را در بغداد نا امن بودن آن براي شهروندان بيان مي آنند
از سوي ديگر امروز در پي انفجار يك بمب در مقابل نيروهاي گشت آمريكايي در مرآز بغداد يك شهروند 

  .عراقي زخمي شد
  دو خبرنگار ژاپني ربوده شده در عراق آزاد شدند  

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، گروگانگيران دو ژاپني ربوده شده را با حضور آنسولگري ژاپن به 
  .هيات علماي مسلمان عراقي تحويل دادند
وير برداري از خبرنگار ژاپني روز پنجشنبه گذشته آه براي تص2به نقل از شبكه تلويزيوني الجزيره قطر،

درغرب بغداد رفتند آه توسط افراد ناشناس ربوده " ابو غريب"حادثه سقوط بالگرد آمريكايي به منطقه 
  .شدند

اما در پي .  تن رسيد5ژاپني در عراق به  با به گروگان در آمدن اين دو ژاپني شمار گروگان هاي 
  .ذشته آزاد شدند گروگان ژاپني ديگر نيز از روز گ3درگيريهاي مقامات ژاپني 

  .علماي حوزه علميه نجف خواستار توقف درگيري ها در نجف شدند
به منظور : "به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، علماي حوزه علميه نجف با صدور بيانيه اي اعالم آردند

مقتدا "وابسته به ) عج(جلوگيري از ريخته شدن خون انسانهاي بي گناه شهر نجف از سپاه المهدي 
روحاني انقالبي عراق خواستند تا صحنه درگيري مقابله با نظاميان آمريكايي را به خارج از شهر " رصد

  .منتقل آنند
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به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، جمعي از علماي حوزه علميه نجف با صدور بيانيه اي ضمن تشويق 
 خشونت آميز اين گونه به انتخاب روشهاي مسالمت آميز و عدم انتخاب راههاي) عج(سپاه المهدي 

در اين صورت , نصيحت ما را نمي پذيرد و بر مقابله تاآيد داريد) سپاه المهدي(اگر شما :" بيان آردند
مقاومت صحنه و درگيري را به خارج از شهر نجف منتقل آنيد و در آنجا به مقابله با نيروهاي اشغالگر 

  ".بپردازيد
از , اي اشغالگر را آه شهر نجف اشرف را در محاصره دارنددر عين حال در اين بيانيه همچنين نيروه

  .حمله به شهر منع آردند
  . سرباز آمريكايي در حال آماده باش آامل قرار دارد2500شهر نجف در محاصره , الزم به ذآر است

در عين حال روز گذشته مسجد آوفه نيز مورد هدف آپاچي هاي آمريكايي قرار گرفتند و در اثر آن بيش 
  . تن از مردم عراق آشته و زخمي شدند20ز ا
  ".اگر نظاميان آمريكايي به شهر نجف حمله آنند به دفاع از آن مي پردازيم:"گفت" مقتدا صدر"

روحاني انقالبي عراق در سخناني صراحتا انحالل " مقتدا صدر"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،
  .را رد آرد) عج" (المهدي" سپاه

وي متعهد شد درصورت ,عراقي و نيروهاي اشغالگر, ه نرسيدن مذاآرات بين دو طرفبعد از به نتيج
  .حمله نظاميان آمريكايي به شهر نجف به دفاع از آن بپردازد

متعهد به مقابله با نظاميان آمريكايي شده " مقتدا صدر"به نوشته المستقبل چاپ بيروت، در حالي 
آنجا را و در ) عج" (المهدي"كايي با پرواز برفراز مقر سپاه است آه روز گذشته آپاچي هاي نظاميان آمري

 عراقي 5را مورد هدف قرار دادند آه بنابر آخرين گزارشات " آوفه"عين حال خيابانهاي منتهي به مسجد 
  . تن ديگر زخمي شدند20آشته و بيش از 

ا به عواقب حمله به دو در بيانيه اي ضمن هشدار نظاميان آمريك" آيت اهللا علي سيستاني" در عين حال
اين دو شهر خط قرمز هستند و نظاميان آمريكايي نبايد به آن تجاوز :" تاآيد آرد" آربال"و " نجف" شهر
  ".آنند

در سخنانش همچنين اشاراتي به امكان صدور فتواي حمله اسلحه براي " آيت اهللا علي سيستاني"
  .شيعيان عراق را داشت

  .مريكايي را به اسارت گرفتندافراد مسلح ناشناس يك سرباز آ
در اين نوار . به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، شبكه تلويزيوني الجزيره قطر نواري ويديويي دريافت آرد

گروهي از افراد مسلح ناشناس يك سرباز آمريكايي را دستگير آرده بودند و اين سرباز خود را با نام 
  .كا معرفي آرداز يگان اول ارتش آمري" آيت ماتيو ماوين"

نام يك ,اسم نام برده شده در نوار:"به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، سخنگوي ارتش آمريكا گفت
 ماه 9سرباز آمريكايي است آه بعد از حمله نيروهاي مقاومت عراق به يك آاروان نظامي آمريكا در 

  .در غرب بغداد مفقود شده است" ابو غريب" جاري آوريل در منطقه
با اين سرباز طبق موازين اسالمي و به عنوان اسير برخورد :"وي افراد مسلح ناشناس اعالم آردسخنگ

  ".مي شود
اين سرباز را با گروهي از عراقياني آه به دست نيروهاي اشغالگر آمريكايي اسير :"وي همچنين افزود

  ".مبادله مي آنيم, هستند
 9 مليت در عراق ربوده شدند و 12 تن از 40 تاآنون در عراق, گزارشات صادره از سوي نظاميان آمريكايي

  .تن از اين گروگانهاي آمريكايي هستند آه دو سرباز هم در بين آنها ديده مي شود
 

  عراقخالصه مهمترين اخبار 
  2004آوريل   17  -1383  فروردين 29ه شنب

ياب ايراني در عراق خبر  قتخبرگزاري فرانسه امروز از پايان يافتن ماموريت هيات حقي: خبرگزاري فارس
   .داد
اي و با توجه به وضعيت مراآز فروش  اتمي پس از بررسي تصاوير ماهواره المللي انرژي آژانس بين* 

هاي غيرمتعارف عراق در انها در  ادوات پيشرفته دست دوم اروپا آه برخي اقالم تاسيسات توليد سالح
اي عراق در غياب تهيديدات امنيتي به   تاسيسات هستهاند، اعالم آرد برخي از معرض فروش قرار گرفته

  . اند حال خود رها شده
المللي انرژي اتمي سه هفته پيش با ارسال  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس مقامات آژانس بين

شود اين اطالعات  گفته مي. هاي خود قرار دادند متحده آنان را در جريان يافته اي براي مقامات اياالت نامه
در قالب نامه محمدالبرادعي، دبيرآل آژانس به طور همزمان در اختيار اعضاي شوراي امنيت سازمان 

  . متحد نيز گذاشته شده است ملل
  
چك و همچنين دو چيني و آانادايي آه چند روز پيش در عراق به گروگان گرفته  سه تبعه جمهوري* 

  . شده بودند روز گذشته آزاد شدند
 فرانسه يكي از روحانيون سني عراق روز گذشته از تحويل سه چيني به گروگان به گزارش خبرگزاري

فاضل،  اين خبر درحالي منتشر شد آه احسان. گرفته شده به سفارت اين آشور در بغداد خبر داد
هاي آانادايي مقيم امان، پايتخت  تبار تبعه آاناداآه پيشتر زنده بودنش از سوي ديپلمات امدادگر سوري

  . گيرها آزاد شد عالم شده بود نيز از سوي گروگاناردن ا
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واشنگتن روز جمعه از دمشق درخواست آرد براي جلوگيري از نفوذ احتمالي مهاجمان به عراق، * 

  . مرزهاي خود را با اين آشور آنترل آند
سفير " بيمارگارت اسكو"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، وزارت امور خارجه آمريكا تاآيد آرد، 

  . اين آشور در دمشق پيامي با همين محتوا تسليم فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه آرده است
  
بيني مدت حضور نيروهاي استراليايي، انگليسي و ديگر  معاون وزير امور خارجه آمريكا گفت، پيش* 

  . نيروهاي ائتالفي در عراق غيرممكن است
ما به نيروهاي  « :نوشت» ريچار آرميتاژ«ره امروز خود به نقل از در شما» ايج«روزنامه استراليايي 

  » .ائتالفي تا زماني آه مطمئن شويم يك آشور دموآرات، امن و باثبات ايجاد خواهد شد، نياز داريم
با اين حال وي تصريح آرد، تصميم براي نگاه داشتن نيروها در عراق بايد توسط آشورهاي متبوع آنان و 

  . تخاذ شودنه آمريكا ا
  
آميز در عراق، نشانه موفقيت  هاي خشونت وزير انگليس روز گذشته مدعي شد، ناآرامي نخست* 

  . ائتالف تحت رهبري آمريكا در بازسازي عراق پس از صدام است
سي در سفارتخانه .بي.وگو با تلويزيون ان در گفت" توني بلر"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 

  » .ما در تالش براي بازسازي عراق هستيم«:  واشنگتن با اعالم اين مطلب گفتاين آشور در
  
 سرباز نيروهاي دفاعي عراق را آه از 200سربازان عراقي اعالم آردند، نيروهاي آمريكايي حدود * 

  . مشارآت در حمله آمريكا به شهر فلوجه خودداري آرده بودند، بازداشت آردند
  . زاري رويتر از بغداد، نيروهاي آمريكايي از تائيد خبر بازداشت اين افراد خودداري آردندبه گزارش خبرگ

  
يك بمب آه ظاهرا هدف آن يك گشتي آمريكايي بوده است در مرآز بغداد منفجر شد آه بر اثر آن يك * 

  . غيرنظامي عراقي زخمي شد
ي سالحهاي سبك در بغداد شنيده شد آه اين به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، بعد از اين انفجار صدا

  . روي داد» سنت رافائل«انفجار در خيابان باريكي در نزديكي بيمارستان 
  
ترين حالت خود قرار دارد، تعداد نيروهاي آمريكايي آه در  ها در عراق در وخيم در حالي آه درگيري* 

باالترين حد خود از زمان جنگ ويتنام اند، به  تيراندازي از سوي نيروهاي مهاجم در عراق آشته شده
  . رسيده است

) ماه جاري ميالدي(نيمه اول ماه آوريل«: چاپ آمريكا با بيان مطلب فوق نوشت» نايت ريدر«روزنامه 
 روز اول 15 نيروي آمريكايي در 87ترين دوره براي نيروهاي آمريكايي در عراق بوده است بطوريكه  خونين

 نيروي آمريكايي در 82ندازي از سوي نيروهاي متخاصم آشته شدند در حاليكه ماه آوريل در جريان تيرا
  » .دو هفته آغازين حمله آمريكا به عراق آشته شدند

  
آارشناسان انتخاباتي سازمان ملل يك روز پس از اعالم اينكه بايد يك تشكيالت انتخاباتي ملي تا  * 

  . ژانويه در عراق تشكيل شود، بغداد را ترك آردندپايان ماه مه براي اطمينان از برگزاري انتخابات 
، سخنگوي سازمان ملل گفت اين گروه »ماري اوآابه«به گزارش خبرگزاري فرانسه از مقر سازمان ملل، 

  . هاي خود را در اختيار دبير آل اين سازمان قرار خواهد داد يافته
  
امنيتي در عراق اين آشور ممكن است تر شدن اوضاع  وزير آشور پرتغال اعالم آرد در صورت وخيم* 

  . نيروهاي خود را از عراق خارج آند
وگو با راديو عمومي  روز گذشته در گفت» آنتونيو فيگوئريدو لوپز«به گزارش خبرگزاري فرانسه از ليسبون، 

اگر درگيري بيشتر شده و گارد ملي آنچه را آه براي انجام ماموريتش الزم است، «: گفت» 1آنتنا «
  » .شته باشد تنها راه حل، خروج از عراق خواهد بودندا
  
» ساخت آمريكا«نامزد دموآرات رياست جمهوري آمريكا امروز از بوش خواست تا به اشغال عراق * 

  . خاتمه دهد
در نطق راديويي هفتگي حزب دموآرات همچنين " جان آري"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 

  . تغيير چشمگير در سياست آمريكا در عراق مطرح آرددرخواست جديدي را براي 
  
  . يك بازرگان اردني آه گذرنامه امارات متحده عربي همراه داشت در بصره به گروگان گرفته شد* 

يك مقام نيروهاي ائتالفي در عراق «: چاپ انگليس در شماره امروز خود نوشت» اسكاتسمن«روزنامه 
بصره آمده بود و هنگام ربوده شدن در پنج روز پيش گذرنامه اماراتي دو ماه پيش به " وائل ممدوح"گفت 

  . به همراه داشت
  
مخالفان ضد جنگ امروز با تجمع در مقابل دفتر نخست وزيري اين آشور در لندن به تظاهرات * 
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  . پرداختند
و " دائتالف جنگ را متوقف آني"« : چاپ انگليس در شماره امروز خود نوشت» اسكاتسمن«روزنامه 

  » .اعالم آردند، خواستار برمال شدن قتل عام مردم در عراق هستند" سازمان مسلمانان انگليس"
  
در مرآز بغداد هدف حمله " الفردوس"نيروهاي آمريكايي شب گذشته يك مسجد را در نزديكي ميدان * 

  . هوايي قرار دادند
ي همچنين دو نفر را در اين مسجد به گزارش روز شنبه شبكه تلويزيوني الجزيره، نيروهاي آمريكاي

  . بازداشت آردند
  
در مرز سوريه هدف اصابت چندين " القائم"مقر نيروهاي آمريكايي صبح امروز در منطقه گمرك در شهر * 

  . گلوله خمپاره قرار گرفت
به گزارش روز شنبه شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، دود غليظي در حال بلند شدن از مقر نيروهاي 

  . كايي در اين منطقه مشاهده مي شودآمري
  /. انتهاي پيام

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  دستور توقف فعاليت آميته خامنه اي در عراق

  همبستگي ملي
 يك مسئول ايراني بلندپايه نزديك به دفتر رهبر علي خامنه اي گفت :27/1/83روزنامه الشرق االوسط 

غ نموده آه دستور توقف فعاليتهاي آميته اي آه دفتر خامنه آه وي به رئيس جمهور محمد خاتمي ابال
اين . اي پس از سقوط رژيم صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق تشكيل داده بود، را داده است

تصميم پس از جلسه فوق العاده شوراي عالي امنيت ايران آه در آن رئيس جمهور خاتمي فشار آورده 
متوقف شده و مرز مشترك با عراق بر روي اعضاي انصار االسالم و بود تا آمك ايران به مقتدي صدر 

الشرق االوسط همچنين . ... القاعده آه از آن به عراق نفوذ مي آنند ، بسته شود، اتخاذ شده است
مطلع شد آه تصميم اعزام حسين صادقي مدير آل اداره خليج به عراق درجلسه فوق العاده شوراي 

وي قبال به عراق سفر . را آه صادقي آارشناس امور عراق وخليج مي باشدعالي امنيت گرفته شده، چ
يك ... آرده و با اعضاي بلندپايه شوراي حكومتي و دولت موقت چندين بار ديدار و مالقات داشته است

وي گفت آه . مسئول در وزارت خارجه آمريكا ديروز تكذيب آرد آه واشنگتن از تهران آمك خواسته باشد
از يك هيئت ايراني براي سفر به عراق در چهارچوب آرام آردن بحران در جنوب عراق دعوت انگلستان 

يك مسئول ايراني بلندپايه نزديك به دفتر رهبري ايران . آرده است و آمريكا با آن مخالفت ننموده است
جاري علي خامنه اي گفت آه شوراي عالي امنيت ملي ايران در جلسه اخير خود آه در ابتداي هفته 

در چگونگي برخورد ايران با “ يك شبه انقالب”را اتخاذ آرده آه اجراي آن به “ تصميم مهمي”برگزار شد 
اين منبع گفت آه خامنه اي به خاتمي ابالغ آرده آه وي دستور ... طرفهاي عراقي منجر خواهد شد

ام حسين رئيس متوقف آردن فعاليتهاي آميته خاصي آه دفتر خامنه اي پس از سرنگوني رژيم صد
جمهور سابق عراق به رياست علي آقا محمدي مشاور رهبر و جانشين رئيس راديو و تلويزيون تشكيل 

در اين آميته همچنين محمد باقر ذوالقدر جانشين فرمانده سپاه و سرتيپ . داده بود را صادر آرده است
ات سپاه عالوه بر حسن قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس و سرتيپ مرتضي رضايي فرمانده اطالع

الشرق .... آاظمي قمي معاون سابق رئيس اطالعات سپاه وآاردار ايران در عراق، عضويت داشتند
االوسط مطلع شد آه اياالت متحده يك هشدار شديد اللحني از طريق يك شخصيت انگليسي آه داراي 

. ، به ايران داده استرابطه قوي با دبير شوراي امنيت ملي حجت االسالم حسن روحاني مي باشد
آمريكا تأآيد نموده آه براي مجازات تهران و اتخاذ اقدامات شديد عليه آن ، به اندازه آافي داراي اسناد و 

در اين هشدار آمريكا همچنين گفته شده آه . مدارآي مبني بر دخالت ايران در عراق در اختيار دارد
ي در عراق براي آرام آردن اوضاع و پايان دادن به پديده دربها هنوز براي ايران باز است تا نقش سازنده ا

اين منبع . مقتدي صدر در شهرهاي شيعه نشين و انصار االسالم و القاعده در مثلث سني، ايفا نمايد
گفت آه رهبري ايران اين هشدارها را جدي گرفته بطوريكه خامنه اي دستور توقف اعزام آمكهاي مالي 

در شروع هفته و در يك جلسه داغ شوراي عالي امنيت ملي ، .  داده استبه مقتدي صدر و گروهش را
خاتمي رئيس جمهور در اين جلسه گفت آه . تحوالت عراق و نقش مقتدي صدر مورد گفتگو قرار گرفت

شيعه در عراق براي اولين بار در تاريخ جديدش يك نيروي خارجي را مواجه شده آه مايل به تضمين 
 اشاره به رژيمهاي طالبان در افغانستان و رژيم صدام حسين در عراق ، اضافه وي در. حقوق آنهاست

وي . “طي دو سال گذشته خطرناآترين وبدترين دشمنان ايران را از بين برده است”آرد آه اياالت متحده 
بجاي اينكه از اين فرصت تاريخي براي تعديل چهره خود استفاده آنيم و بعنوان يك شريك ”گفت آه 

براي اياالت متحده در منطقه ظاهر شويم، اقدام به در پيش گرفتن سياستهايي نموديم آه ما را قوي 
مأموريت صادقي بنا به گفته اين منبع وزارت خارجه اين ....“هم سنگر با طالبان و صدام حسين نمود

ايران . است آه به شوراي حكومتي اطمينان خاطر دهد آه ايران ديگر از مقتدي صدر حمايت نمي آند
همچنين مانع ورود اعضاي انصار االسالم و گروههاي شورشي ديگر عراق از خاك ايران به عراق خواهد 

صادقي همچنين حمايت معنوي ايران از مرجعيت عليا آه خود را در آيت اهللا سيستاني نشان مي . شد
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ه آار و تندروان سيستاني تا همين اواخر هدف حمالت اعضاي جريان محافظ. دهد اعالم خواهد آرد
در زمينه اوضاع داخلي ايران، الشرق االوسط مطلع شد آه رهبر رژيم علي خامنه اي به . ايران بود

خاتمي دستور داده آه وزير آشور عبدالواحد موسوي الري و وزير آموزش مرتضي حاجي و وزير اقتصاد 
در “ واليت فقيه”ن ماده طهماسب مظاهري را بدليل مخالفت با دستورات رهبر در مورد وارد آرد

درسهاي تعليمات ديني و همچنين مخالفت با اينكه مبلغ يك ميليارد دالر از سپرده هاي خارجي بشكل 
ارز را در اختيار دفتر ولي فقيه براي پوشش هزينه هاي دفترش در لبنان و عراق و برخي از آشورهاي 

، ] رژيم[ت خاتمي با دستورات خامنه اي ، رهبر پس از مخالف. آفريقايي، قرارگيرد از آنار برآنار نمايد
دادستان سعيد مرتضوي آه متهم به قتل زهرا آاظمي روزنامه نگار آانادايي و سرآوب نويسندگان و 

 روزنامه و مجله اصالح طلبان است را مأمور تهيه پرونده اي عليه موسوي 130روزنامه نگاران و بستن 
طلع شد آه مرتضوي هيچ دليلي را آه بتوان موسوي الري را الشرق االوسط همچنين م. الري نمود

لذا او يكي از معاونين الري را تهديد نموده آه اگر . متهم به فساد مالي و يا اخالقي نمود نيافته است
اين اعترافات در مورد اختصاص بدون . عليه وزير آشور شهادت دروغ ندهد، او را دستگير خواهد آرد

 .در استان فارس مي باشد) زادگاه موسوي الري(روژه آبادي شهر الر مجوز مبالغي براي پ
  

  هيأت ايراني بدون سفر به نجف به تهران بازگشت  
  2004 آوريل  17  -1383  فروردين 29شنبه 

فرستاده ويژه جمهوري اسالمي ايران آه به منظور مذاآره با مرجعيت ديني عراق، مسؤوالن شوراي 
مدت چهار روز در رأس هيأتي بلندپايه به عراق رفته بود، شب    اين آشور بهحكومتي و رهبران سياسي

  .گذشته بدون انجام ديدار با سيد مقتدا صدر، از رهبران سياسي عراق، به تهران بازگشت
امورخارجه در خصوص   فارس وزارت  به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، حسين صادقي، مديرآل خليج

اشرف نداشته است،   به عراق، با بيان اين مطلب آه هيأت ايراني سفري به نجفنتايج سفر اين هيأت 
دادن به بحران جاري در اين آشور ديدار   منظور پايان  ترين جريانات عراقي به  در اين سفر با مهم: گفت

  .داشتيم
رهبران امورخارجه، قرار بود وي با مرجعيت ديني و   اين در حالي است آه بر اساس اعالم وزارت

  .وگو داشته باشد  سياسي عراق ديدار و گفت
هيأت ايراني همچنين با سيد محمد بحرالعلوم، سيد عبدالعزيز الحكيم و ابراهيم الجعفري، از اعضاي 

انتقالي عراق و نيز جالل طالباني و مسعود بارزاني از اعضاي آرد اين شورا، ديدار   حكومت  شيعه شوراي
  .وگو آرد  و گفت
ملل متحد و نيز تعدادي از   أت همچنين با اخضر االبراهيمي، نماينده ويژه دبيرآل سازماناين هي

  .مسلمين عراق ديدار آرد  نمايندگان هيأت علماي
ما تقويمي براي : امورخارجه نيز درباره دستاورد اين سفر، تصريح آرد  فارس وزارت  آل خليج  ّمعاون اداره

  .هاي مختلف در اين خصوص ادامه خواهد يافت  ها در تهران نيز با طرف  نياوضاع عراق ارائه آرديم و رايز
گونه آه اعالم شد سفري به   هاي شيعه و سني ديدار آرديم ولي همان  ما با تمامي طرف: وي افزود

  .نجف نداشتيم
وي را ما قصد ديدار با : يك عضو هيأت ايراني به امكان ديدار با سيد مقتدا صدر اشاره و تأآيد آرد

  .نداشتيم و مأموريتي هم در اين خصوص به ما محول نشده بود
  .ترين وظيفه هيأت ايراني ياد آرد  به عنوان مهم" آسب اطالع از اوضاع عراق"وي از 

 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
   فروردين29شنبه : روزنامه های تهران

  2004 آوريل  17  -1383  فروردين 29شنبه 
روزنامه های اول هفته تهران در عنوان های اصلی خود از ترور کاردار سفارت ايران در عراق نوشته اند و 

گزارش های ضد و نقيضی از قول منابع مختلف خارجی درباره ميانجيگری ايران بين آمريکا و گروه های 
  .معترض عراقی به چاپ رسانده اند

 در عنوان بزرگ صفحه اول خود از آغاز حمالت نظاميان  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمیايران
آمريکائی به کوفه خبر داده و نوشته روز شنبه حمالت نظامی برای دستگيری مقتدی صدر به نجف آغاز 

  .می شود
 از زبان وزير خارجه ايران نوشته که جمهوری اسالمی قصد ميانجيگری بين آمريکاو معترضان شرق

 را ندارد چرا که معتقد است سرنوشت عراق بايد به دست مردم آن کشور عراقی به اشغال آن کشور
  .سپرده شود

 گزارش های خبری جهانی از دعوت آمريکا از ايران برای کمک به حل ناآرامی های عراق را کيهان
نشانه اهميت جمهوری اسالمی در عراق دانسته و از زبان مقامات آمريکائی نوشته که از ميانجيگری 

  .استقبال می کندايران 
 روزنامه صبح در سرمقاله خود با انتقاد از نرمش های وزارت خارجه نوشته جمهوری اسالمی

  .همسايگان عراق بايد با هر راه ممکن اين روحيه حماسی را در مردم عراق تقويت کنند
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به به نوشته جمهوری اسالمی ترور دبير اول سفارت ايران در عراق قطعا دستمزد آمريکائی ها 
سياستمداران منفعل ماست که بايد باعث شود که از سياست نرمش در برابر اشغالگران دست 

  . بردارند
ايران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در مقاله ای نوشته به اعتقاد ايرانی ها حلقه مفقوده بازی 

آمريکائی ها ايجاد مرگ و خشونت در عراق نبود يک اتوريته سياسی در آن کشور است و تا زمانی که 
  .يک قدرت مرکزی را از عراقی ها دريغ کنند کشتار ها ادامه خواهد داشت

محمد نوری نويسنده يادداشت صدای اين گلوله ها آشناست در روزنامه ايران، اظهار عقيده کرده که 
ن آن ها و آمريکائی ها به دادن قدرت به مردم عراق و مشارکت دادن ديگران تنها فجايع و مصايب را بي

  .همسايگانشان تقسيم می کنند
   در ماموريت  اختالل  معتقدند ترور ديپلمات ايرانی در عراق باعث  غربی  صاحبنظران  نوشته برخیاعتماد

 متمرکز در  روهای  و ميانه کاران  محافظه  رويارويی  آنان  زعم  و به  شده  در عراق  ايران  امور خارجه  وزارت تيم
  . خواهد داد  را افزايش  ايران ر خارجه امو وزارت

 و   می برند  فشار نام  اهرم  قدرتمندترين  عنوان  به  سيستانی اهللا  ازآيت به نوشته اعتماد کارشناسان
   بر اين  کند، گرچه عقيده  را جلب  اول نظر وی  خود بايد در وهله  ماموريت  انجام  برای  ايران معتقدند که

ها مورد پسند او   ديدگاه  ندارد و برخی  ايرانی های  با مقام آلی  ايده  تقليد روابط رجع م  اين  که است
  .  نيست

رييس جمهور خاتمی نسيم صبا در سومين روز از سفر هيات نمايندگی ايران به جنوب عراق به نوشته 
  .گفته است رويکرد نادرست آمريکا مانع به نتيجه رسيدن تالش های ايران شد

ايران از ابتدای بحران تالش کرد تا با استفاده از : اس خبر نسيم صبا محمد خاتمی گفته است بر اس
تمام امکانات و ظرفيت خود راه حلی برای خاتمه اين بحران پيدا کند که متاسفانه سياست و رويکرد 

 به نتيجه نادرست آمريکا اجازه نداد تا تالش ايران و هم چنين ساير کشورها و مجامع بين المللی،
  .برسد

شرق در خبری به نقل از يک مقام ايرانی نوشته هيئت ايرانی که به عراق سفر کرده قصد مالقات با 
  .مقتدی صدر ندارد و پس از ديدن واقعيات شهر نجف از نزديک به سراغ مراجع شيعی خواهيم رفت

يکا را مبنی بر آن که به نوشته شرق اين مقام ايرانی همچنين ادعای رئيس ستاد مشترک ارتش آمر
است، رد کرد و افزود کشورهای همسايه عراق از اوضاع » غير قابل قبول«دخالت تهران در امور عراق، 
  .امنيتی آن تاثير می پذيرند

 در صفحه اول خود با چاپ آگهی هائی از سوی آن روزنامه سخنگوی جناح محافظه کار و رسالت
عيمی را اعالم داشته و به خانواده وی تسليت گفته جمعيت موتلفه اسالمی کشته شدن خليل ن

  .است
کيهان و رسالت در گزارش های اصلی خود تشکيل جلسه نمايندگان آينده مجلس را نشانه ای از آغاز 

  .به کار محافظه کارانی کرده اند که اکثريت آن مجلس را به عهده خواهند داشت
بادگران روی سکوی پرتاب منعکس کرده و نوشته در اعتماد همايش منتخبان مجلس هفتم را با عنوان آ

 محمد   جلسه  رياست  خرداد هم حضور داشتند بنا بر مالک  دوم  جبهه حالی که عده ای از نمايندگان
  .رضا باهنر تنها از کسانی دعوت شده بود که از خودی ها بودند

ار است ترتيبی داده شود که در شرق خبر داده که به پيشنهاد موسی قربانی نماينده معمم قائنات قر
مجلس آينده استفاده از تريبون مجلس برای نطق های پيش از دستور نمايندگان با محدوديت هائی 

  .روبرو شود
به نوشته شرق بر مبنای اين محدوديت ها، نمايندگان ديگر قادر نخواهند بود مانند مجلس ششم نطق 

 اساسی بدهند، بلکه از پيش بايد رئيس مجلس را از پيش از دستور کنند و يا تذکر و اخطار قانون
محتوای نطق يا تذکر خود با اطالع کرده و پس از کسب موافقت رئيس و هيات رئيسه، به ايراد آن از 

  .طريق تريبون مجلس بپردازند
گزارشگر شرق احتمال داده است که به اين ترتيب محافظه کاران قصد دارند شرايط را برای اندک 

  .گان وابسته به جريان اصالحات که به نحوی به مجلس هفتم راه يافته اند، سخت تر کنندنمايند
اعتماد در گزارشی از همايش محافظه کاران نماينده مجلس آينده از زبان محمد رضا باهنر رييس جلسه 

  .نوشته تنها نمايندگانی که خودی بودند به اين جلسه دعوت شده اند
رت اهللا علی خانی نماينده بوئين زهرا که با عنوان هوادار اصالحات در مجلس کيهان با نام بردن از قد

ششم حضور داشت ولی به مقابله جدی با هواداران دولت پرداخته بود با اشاره به خدمات وی در 
  . مجلس گذشته از محافظه کاران خواسته که در جلسات آينده خود وی را هم دعوت کنند

 دختر   که  از خبرنگاران  المرد از يکی  نماينده حافظه کاران نوشته موسویاعتماد در حاشيه همايش م
 حضور   برای ؟ ما بايد فکری  حضور خواهيد داشت  هم  هفتم  بود، پرسيد آيا شما در مجلس جوانی

  نده آي  مجلس  به شايد من:   گفت  وی  به  خطاب خبرنگار يادشده.   بکنيم  آينده  در مجلس  زن خبرنگاران
  .  است  اصالحات  آنجا دولت  گفت  نيز با اظهار رضايت موسوی.   هستم  دولت  خبرنگار حوزه  من ، نيايم

کيهان در سرمقاله خود نوشته هرچند که مجلس هفتم مطابق قانون و به طور رسمی در خردادماه 
صورت گرفته می توان گشايش می يابد اما با اقداماتی که در هفته های اخير از سوی منتخبان ملت 

  .مجلس هفتم را، تشکيل يافته تصور کرد
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به نوشته نسيم صبا محسن رضائی دبير مجمع تشخيص مصلحت گفته که ايران در اقتصاد شکست 
  .خورده است

رسالت در سرمقاله ای با عنوان دست های مشکوک مدعی شده است که نقش دولت در حل 
تورم و بيکاری و گرانی از بزرگ ترين مسائل پيش روی مشکالت معيشتی مردم به حداقل رسيده و 

  .جامعه است
 روزنامه ای که از روز شنبه به جمع روزنامه های تهران پيوست از تشکيل جلسه ای وقايع اتفاقيه

برای ايجاد يک نهاد غير دولتی دفاع از زندانيان سياسی خبر داده که در آن سعيد حجاريان و عزت اهللا 
ت زندانيان و لزوم دفاع از کسانی گفته اند که به هر دليل به زندان می افتند و از سحابی از خاطرا

  .حقوق انسانی و قانونی خود محروم می شوند
به نوشته وقايع اتفاقيه که اولين روزنامه هوادار اصالحات است که نزديک دو ماه پس از توقيف ياس نو 

انجمن دفاع از حقوق زندانيان در واقع ما صاحب منتشر می شود حجاريان گفته است حاال با تاسيس 
  .گالين دوپل های خودی و وطنی شده ايم

گالين دو پل اولين فرستاده ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران است که در دهه هفتاد شمسی 
  .موفق به بازديد از ايران و ارائه گزارشی درباره زندانيان و محکومان سياسی و مذهبی در کشور شد

مردی که رئيس جلسه موسس کانون حمايت از زندانيان او را .  گزارش داده عزت اهللا سحابی شرق
خواند در سخنرانی خود گفت پيام و انديشه زندانيان هم نبايد فراموش شود و » پير زندانيان در دو زمان«

  .شايد بايد کسانی هم باشند که وظيفه شان اطالع رسانی درباره اين انديشه ها باشد
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