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

  

  ي مهم ايرانبرخي از رويدادها
  

  اختتاميه فستيوال فرهنگي، سياسي پلي تكنيك 
  2004 اوت 20 – 1383 مرداد 30جمعه 

مراسم اختتاميه فستيوال فرهنگي سياسي پلي تكنيك با حضور دانشجويان و برخي از اساتيد اين 
  .فستيوال برگزار شد
حسين , ينده، محمود صدريدر اين مراسم سعيد حنائي آاشاني، حسين پا" ايلنا" به گزارش خبرنگار

  .سليمي و عزت اهللا فوالدوند از اساتيد آالس هاي فستيوال پلي تكنيك سخن گفتند
گفتني است؛ در ادامه برنامه ها با اهداي لوح هاي ياد بودي از اساتيد شرآت آننده در برنامه هاي 

  .فستيوال تقدير شد
: گي پلي تكنيك در اين مراسم گفتحسين پاينده؛ از اساتيد آالس هاي فستيوال سياسي فرهن

عالقه مندي دانشجويان رشته هاي علوم پايه، احساس مسووليت مرا براي حضور در اين برنامه بر 
  .انگيخت
در يك دانشگاه فني و علوم پايه در " روانكاوي فرهنگ عامه" تدريس در آالس تحت عنوان: وي افزود

 آه پس از برگزاري اين آالس ها اين ناآگاهي من در ابتداي آار من بسيار عجيب بود و خوشحال هستم
خصوص دانشجويان رشته هاي فني رفع شد، به ويژه اين آه با دانشجوياني برخورد آردم آه بسيار 

  .عالقه مند به بحث هاي روانشناسي بودند
پايه اين آه دانشجويان رشته هاي علوم : وي در خصوص دليل حضور خود در برنامه هاي فستيوال، گفت

نسبت به بحث هاي روانشناسي اظهار عالقه آرده بودند؛ باعث شد آه من نسبت به حضور و تدريس 
  .در اين آالس ها احساس مسووليت آنم

حسين سليمي استاد دانشگاه عالمه طباطبايي نيز در اين مراسم اختتاميه فستيوال سياسي 
فرهنگي در ايجاد انعطاف در فعاليت برگزاري جشنواره هاي سياسي و : فرهنگي پلي تكنيك ، گفت
  .هاي دانشجويي موثر است

اميدوار هستم گسترش بحث : ؛وي در ادامه سخنان خود در اين مراسم افزود" ايلنا" به گزارش خبرنگار
  .هايي نظير جهاني شدن به ما آمك آند آه همه چيز را د ر محيط بحران و چند گانگي نگاه نكنيم

، "راديكاليسم شديدي در ميان جنبش هاي دانشجويي وجود دارد"ين آه سليمي همچنين با بيان ا
بيشتر حرآت هاي سياسي و انقالبي از دانشكده ها و دانشگاه هاي فني بر مي خيزد و دليل : گفت

  .آن نگاه صفر و يكي دانشجويان فني است 
ست يا بد است و اگر بد دانشجويان فني معتقدند، يك نظام يا خوب ا"وي در ادامه با اشاره به اينكه 

؛ افزود اما دانشجويان رشته هاي علوم انساني بيشتر نگاه "است و آار آمد نيست بايد سرنگون شود
  .نسبي گرا دارند

انعطاف و تعادل بيشتري در : وي با ضروري خواندن برگزاري جشنواره ها مختلف فكري تصريح آرد
 جشنواره هاي اين چنيني در تحقق اين هدف فعاليت هاي سياسي اجتماعي الزم است آه برگزاري

  .بسيار موثر است
شور و اشتياق دانشجويان دليل حضور من در جشنواره پلي تكنيك : استاد دانشگاه تگزاس آمريكا ،گفت

  .بود
محمود صدري در مراسم اختتاميه فستيوال سياسي، فرهنگي پلي تكنيك، " ايلنا" به گزارش خبرنگار

 دانشجويان و برگزاري آالس هاي روشنفكري ديني بسيار خرسند شدم و از حضور در جمع: گفت
استفاده آردم و دليل حضور من در اين آالس ها اين بود آه با شوق و هيجان جمعي از دانشجويان پر 

  .شور مواجه شدم و به همين جهت دعوت آن ها را براي حضور در اين جشنواره پذيرفتم
ژوهشگر قرآني هم برگزاري برنامه هايي نظير فستيوال پلي تكنيك را عزت اهللا فوالدوند؛ مترجم و پ

  .حرآتي موثر در ايجاد فضاي همگاني براي طرح ديدگاهها دانست
من يك دانشور مستقل هستم و با دانشجويان و محيط دانشگاه سر و : عزت اهللا فوالدوند در ادامه افزود

ز جايي حقوقي دريافت نكنم تا زير بار منت آسي آاري ندارم و اين ايده من براي زندگي است آه ا
نباشم تا بتوانم حرفم را بزنم اما براي اين آه احساس آردم در اين فستيوال مي توانم خدمت آوچكي 

  .انجام دهم در اين آالس ها حاضر شدم
ه و گمان نمي آردم چنين توج: وي باابراز رضايت مندي از حضو ر و استقبال دانشجويان ،اظهار داشت

  .اشتياقي از سوي دانشجويان براي استفاده از بحث هاي فكري و انديشه اي وجود داشته باشد
: فوالد وند استقالل اقتصادي برگزار آنندگان فستيوال پلي تكنيك را بسيار مثبت ارزيابي آرد و افزود

 ارزش و اهميت آنگره هاي بسياري آه با هزينه هاي گزاف و بازدهي اندك درآشور ما برگزار مي شود
آار دوستانه دانشجو را در برگزاري اين فستيوال به اثبات مي رساند و اين برنامه ها مي تواند عامل 

  .موثري در پيشرفت اجتماعي جامعه ما باشد
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فضاي همگاني به معناي : وي با اشاره به اين آه ما در آشور خود فضاي همگاني نداشته ايم، گفت
ر در آن امكان طرح ديدگاه ها و خواست هاي خود را داشته باشند و مردم جايي است آه مردم با حضو

با حضور در اين عرصه احساس مي آنند آه به سرنوشت خود تاثير گذار هستند و فرد با حضور در آن 
احساس هويت در جامعه مي آند تا امكان مواجهه با گروه هايي پيدا مي آند آه به تنهايي هرگز قادر 

 با آن ها نبود برگزاري اين گونه فستيوال ها حرآتي موثر در ايجاد فضاي همگاني مناسب به رويارويي
  .بود آه امكان طرح ديدگاه ها را فراهم آرد

هر چه بر سر مي آيد ناشي از ناآگاهي : ، گفت"ضرورت آسب آگاهي ها در جامعه" وي با تاآيد بر
 بخشي ما را در مورد عقل و انديشه بر سر است و من اميدوارم آه اين گونه فعاليت ها با آگاهي

ْآن مي   التفات آورد چرا آه عقل مانند هر ابزار ديگري است و ارزش ان بستگي به نوع استفاده اي آه از 
شود دارد و مي توان آن را براي استعمار يا رشد و پيشرفت جامعه به آار گرفت جوانان ما با برگزاري 

  .ام شدند و اميدواريم آه پيران ما از آن ها بياموزنداين برنامه ها اين عرصه پيشگ
  دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه امير آبير از عضويت در اين تشكل استعفا داد  

دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه امير آبير با حضور در مراسم اختتاميه فستيوال پلي تكنيك 
  .المي دانشجويان اين دانشگاه اعالم آرداستعفاي خود را از عضويت در انجمن اس

، مهدي حبيبي در مراسم اختتاميه فستيوال سياسي و فرهنگي پلي تكنيك "ايلنا" به گزارش خبرنگار
آليد امر : افزود" رسالت ويژه جريان روشنفكري در ايران آگاهي بخشي است" با اشاره به اين آه

ت و جريان دانشجويي هم بايد امر آگاهي دادن را توسعه آزادي و دموآراسي ايجاد آگاهي عمومي اس
  .به عنوان يكي از آار آردهاي مهم خود بپذيرد

وي در ادامه از همكاري رئيس دانشگاه امير آبير و خبرنگاران و روزنامه نگاران در برگزاري اين جشنواره 
  .تشكر آرد

 در انجمن اسالمي مانع رشد حضور طوالني مدت آساني چون من"وي در پايان با بيان اين مطلب آه 
در همين راستا استعفاي رسمي خود را از : ،اظهار داشت" افكار گوناگون در اين تشكل مي باشد

  .انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه امير آبير از همين تريبون اعالم مي آنم 
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  )ع( سيستاني با تحويل گرفتن آليدحرم امام علي موافقت آيت اهللا
  2004 اوت 20 – 1383 مرداد 30جمعه 

آيت اهللا سيدعلي سيستاني ، از مراجع تقليد عراق جمعه شب به اعضاي دفتر خود  :خبرگزاري فارس 
  . ددر شهر نجف دستور داد آليدهاي حرم امام علي عليه السالم را از هواداران مقتدا صدر تحويل بگيرن

 دفتر آيت اهللا سيستاني  :سخنگوي آيت اهللا سيستاني در لندن گفت  به گزارش خبرگزاري رويتر از لندن،
در نجف موظف شده است پس از خروج هوادارن مقتدا صدر از حرم امام علي عليه السالم آليدهاي 

  . اين حرم مطهر را تحويل بگيرد
 دستور آيت اهللا سيستاني به هواداران مقتدا صدر در سخنگوي آيت اهللا سيستاني از اين موضوع آه آيا

  . شهر نجف و داخل حرم علوي رسيده است يا خير اظهار بي اطالعي آرد
اگر تمامي مردم حاضر در  :سخنگوي آيت اهللا سيستاني خطاب به افراد حاضر در حرم علوي اعالم آرد

ا قفل آنيد و آليد را در پوشش مخصوص درها ر حرم مطهر امام علي عليه السالم محل را ترك آردند ،
  . خود قرار داده و به دفتر آيت اهللا سيستاني در نجف تحويل دهيد 

 حضرت آيت اهللا به اعضاي دفتر خود اعالم آرده اند آه آليد را تحويل  :اين سخنگو خاطرنشان آرد 
  . بگيرند

  
   نفر مجروح شدند70 عراقي آشته و 77در درگيريهاي امروز نجف 

  2004 اوت 20 – 1383 مرداد 30عه جم
 77در درگيريهاي امروز نجف بين شبه نظاميان طرفدار صدر و نيروهاي آمريكايي، : خبرگزاري فارس
  . نفر ديگر مجروح شدند70عراقي آشته و 

به گزارش خبرگزراي فرانسه از بغداد،يك منبع در وزارت بهداشت عراق ضمن اعالم اين خبر گفت،اين 
  .  ساعت گذشته بوده است24به درگيريهاي آمار مربوط 

وي در ادامه افزود،درگيريها در نجف همچنان ادامه دارد و هر لحظه بر تعداد آشته شدگان و مجروحان 
  . افزوده مي شود

شهر نجف امروز و ديروز صحنه درگيري شديد بين طرفداران مقتدي صدر نيروهاي عراقي و آمريكايي 
  . است

از اين است آه نيروهاي ارتش آمريكا و پليس عراق حمالت شديد خود در شهر آخرين خبرها حاآي 
  . نجف را آغاز آرده اند آه از شديدترين حمالت در دو هفته گذشته محسوب مي شد

به آسمان بلند )ع(در پي حمالت اين نيروها در شهر نجف،ستونهاي دود از اطراف حرم امام علي 
 شنيده شدن صداي شليك دهها خمپاره از مقبره امام علي اين درحالي است آه شاهدان از.شد

  . محل استقرار نيروهاي ارتش المهدي خبر دادند)ع(
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به ويرانه تبديل شده و خسارات ) ع(همچنين بر اثر شدت حمالت، خيابانهاي اطراف حرم اميرالمومنين
  . بسيار شديدي به بخش دروني حرم اميرالمومنين وارد شده است

السالم نجف آه قبور بسياري از علماي بزرگ اسالم در آن است، نيز دچار خسارات  ي قبرستان واد
  . جدي شده است

 
  حرم امام علي به تصرف نيروهاي پليس عراق در آمد

  2004 اوت 20 – 1383 مرداد 30جمعه 
ره نظاميان آمريكايي بعدازظهر امروز با تشديد حمالت خود به سوي نيروهاي مقتدي صدر پس از محاص

  . تعداد زيادي از نيروهاي مقتدي صدر را دستگير آردند)ع(آامل حرم امام علي 
بنا به آخرين گزارشات از نجف اشرف نيروهاي پليس عراق , الملل ايلنا  به گزارش خبرنگار سرويس بين

  . را به تصرف خود در آوردند) ع(حرم امام علي 
 نيروهاي مقتدي صدر دستگير و همه آنها را به گفتني است؛ در اين يورش ناگهاني تعداد زيادي از

  . اند  صورت خوابيده در روي صحن حرم مطهر دستگير و بازداشت شده
ها را از آنها گرفته شده و پس از اندآي ضرب و شتم آنها را به   به دنبال بازداشت نيروها تمامي سالح

  . اند  جاي نامعلومي انتقال داده
  . دهند  آگاه از نجف از فرار مقتدي صدر از حرم خبر ميگفتني است؛ برخي از منابع 

از , مقتدي صدر موفق شد) ع(براساس اين گزارش؛ در حمله نظاميان آمريكايي به حرم حضرت علي 
  .محل اختفاي وي نامعلوم است.چنگ اين نيروها فرار آند
   بعد از ظهر وارد حرم شدند6نيروهاي امنيتي ساعت  :صدر در گفت وگو با ايلنا  يكي از نزديكان مقتدي

را ترك آرده ) ع( ساعت قبل با سنجش اوضاع وخيم نجف حرم مطهر حضرت علي 24مقتدي صدر از 
  بود؛  

با تشديد حمالت نظاميان اشغالگر : گفت, يك منبع نزديك به مقتدا صدردر گفت و گو با خبرگزاري ايلنا
آه ) ع(حمالت سنگيني عليه مدافعان حرم حضرت علي , نيروهاي آمريكايي از بامداد امروز تاآنون

  . نيروهاي وفادار به مقتدا صدر بودند شروع شد
هر به وقت عراق نيروهاي آمريكايي به آمك گارد ملي توانستند از سد  بعدازظ6بعدازظهر امروز نزديك به 

عبور آنند و با شكستن اين حريم وارد صحن مطهر شده و با دستور ) ع(مدافعان حرم حضرت علي 
  . تسليم نيروهاي مقتدي صدر آنها را دستگير آردند

مك نيروهاي اشغالگر آمريكايي در حمله افراد گارد ملي عراق نيز از صبح امروز با آ: اين منبع آگاه افزود
به سپاه المهدي فعال بودند آه در لحظات آخر حمالت خود به آمك اين نظاميان توانستند با استفاده از 

  .  گازهاي فلج آننده نيروهاي مقتدي صدر را دستگير آنند
سي بر اثر ريوي و دستگاه تنف, بسياري از نيروهاي مقتدي صدر از ناحيه عضله سينه: وي گفت

اي آه منابع بيمارستاني از نجف حال اين   اند به گونه  استفاده از گازهاي فلج آننده به شدت آسيب ديده
  . اند  مجروحان را بسيار وخيم اعالم آرده
 ساعت قبل آليد حرم مطهر حضرت علي 24مقتدا صدر از : گفت, يك منبع آگاه از نجف به خبرنگار ايلنا

  .  اهللا سيستاني واگذار آرده بود  ر آيترا به رئيس دفت) ع(
منابع خبري اعالم آردند؛ ,شود  در حالي آه اخبار ضد نقيض از شهر نجف مخابره مي, به گزارش ايلنا

توسط ) ع(رئيس دفتر مقتدا صدر خبر تسليم مقتدا و شكستن حريم محاصره حرم مطهر حضرت علي 
  .رده استنظاميان آمريكايي و گارد ملي عراق را تكذيب آ

: ادعا آرد, ضمن تاييد اين خبر, وگو با خبرنگار ايلنا  اين در حالي است آه يك منبع آگاه در نجف در گفت
و تسليم نيروهاي سپاه ) ع(نظاميان اشغالگر آمريكا پس از شكستن حريم حرم مطهر حضرت علي 

من بازداشت نيروهاي اند و ض  شده) ع(المهدي به آمك نيروهاي پليس عراق وارد حرم حضرت علي 
  . اند  مقتدا صدر آنها را از حرم خارج و حرم را به تصرف آامل خود در آورده

  .را تكذيب آرد) ع(در عين حال وزارت دفاع آمريكا ورود نيروهاي عراقي به حرم امام علي
روهاي پليس خبر ورود ني : اعالم آرد" پنتاگون"يك مقام وزارت دفاع آمريكا  به گزارش خبرگزاري فرانسه

  . عراق به حرم شيعيان در نجف و خروج شبه نظاميان مقتدا صدر از اين محل درست نيست
  . نيروهاي آمريكايي و نيروهاي پليس عراق همچنان در خارج از حرم مستقر هستند :وي افزود

 با شود آهيك منبع نزديك به مقتدا صدردر گفت و گو  ها منعكس مي  اين اخبار در حالي در رسانه
, با تشديد حمالت نظاميان اشغالگر نيروهاي آمريكايي از بامداد امروز تاآنون: گفت, خبرگزاري ايلنا

شروع , آه نيروهاي وفادار به مقتدا صدر بودند) ع(حمالت سنگيني عليه مدافعان حرم حضرت علي 
  . شده است
ي به آمك گارد ملي توانستند از نيروهاي آمريكاي,  بعدازظهر به وقت عراق6نزديك به ساعت : وي افزود

عبور آنند و با شكستن اين حريم وارد صحن مطهر شده و با دستور ) ع(سد مدافعان حرم حضرت علي 
  .  تن از نيروهاي مقتدا صدر را دستگير آردند500تسليم حدود 

مريكايي در حمله افراد گارد ملي عراق نيز از صبح امروز با آمك نيروهاي اشغالگر آ: اين منبع آگاه افزود
به سپاه المهدي فعال بودند آه در لحظات آخر حمالت خود به آمك اين نظاميان توانستند با استفاده از 

  . گازهاي فلج آننده نيروهاي مقتدي صدر را دستگير آنند
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ريوي و دستگاه تنفسي بر اثر , بسياري از نيروهاي مقتدي صدر از ناحيه عضله سينه: وي گفت
اي آه منابع بيمارستاني از نجف حال اين   اند به گونه  گازهاي فلج آننده به شدت آسيب ديدهاستفاده از 

  .اند  مجروحان را بسيار وخيم اعالم آرده
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  ايران، عامل عدم پذيرش شرايط آنگره ملي عراق توسط مقتدا صدر بود   :مشاور شعالن مدعي شد
  2004 اوت 20 – 1383 مرداد 30جمعه 

  
   خبرگزاري آار ايران-تهران

نيروهاي خارجي و در رأس آن ايران، عامل عدم پذيرش شرايط : مشاور وزير دفاع عراق، مدعي شد
  .اند  آنگره ملي از سوي سيد مقتدا صدر بوده

نجف ها حكايت از صلح در   نشانه: نوشت" حازم الشعالن"به نقل از مشاور " السياسه" روزنامه آويتي
  .گانه آنگره ملي مخالفت شود  داشت ولي نيروهاي خارجي باعث شدند با شروط سه

  .اش در لبنان است  ها در جنوب عراق به ضرر ايران و همپيمانان شيعه  آردن تنش  فروآش: وي ادعا آرد
يراني شود آه وزراي دولت انتقالي عراق، همچنان بر حجم اظهارات ضد ا  اين ادعاها در حالي مطرح مي

  .افزايند  خود مي
شود   گونه ادعاها را آه با هدف تخريب روابط ايران و عراق بيان مي  جمهوري اسالمي ايران بارها اين

  .تكذيب آرده است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مرداد٣٠: هفته نامه های ايران 

  2004 اوت 20 – 1383 مرداد 30جمعه 
چاپ تهران احتمال نامزدی ميرحسين موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات هفته نامه های 

رياست جمهوری سال آينده را در عناوين اصلی خود منعکس کرده و با بررسی ناآرامی های عراق به 
  .ارزيابی نقش ايران پرداخته اند

اص داده و ميرحسين موسوی و  ارگان انصار حزب اهللا، عنوان اصلی خود را به اين موضوع اختصيالثارات
اکبر هاشمی رفسنجانی را دو نامزد خيالی برای انتخابات رياست جمهوری معرفی کرده که مطرح 

  .کنندگان آنها، اهداف شيطانی را دنبال می کنند
با مطرح کردن آقای هاشمی : " به نقل از ناصر ايمانی از تحليلگران مسائل سياسی نوشتهيالثارات

واهند جناح مقابل را برای آوردن کانديداهای ديگر به صحنه خلع سالح کنند چون در رفسنجانی می خ
جناح مقابل وقتی آقای رفسنجانی به صحنه بيايد برخی از کانديداها مردد خواهند شد که آيا با وجود 

  ."آقای هاشمی بيايند يا نيايند
سوی گزينه اصلی هيچ کدام از به نوشته اين هفته نامه، آقای هاشمی رفسنجانی همانند آقای مو

  .طيف های دوم خرداد نيست
 نيز دعوت از هاشمی و راضی کردن موسوی را آخرين ترفند انتخاباتی اصالح طلبان عنوان نسيم البرز،

کرده که برای بقای خود دست به دامن اين دو نفر شده اند چون می دانند که با از دست دادن قوه 
  .سی فعلی را از دست می دهندمجريه امکان ادامه حيات سيا

راضی کردن اين دو برای حضور در انتخابات و سنگر گرفتن پشت سر اين دو : " نوشتهنسيم البرز
شخصيت موجه نظام درحقيقت به معنای گرفتن تضمينی برای حداقل بقا در حاکميت و بهره مندی از 

  ."قدرت و ثروت و ادامه حيات خفيف سياسی برای اين گروه هاست
چرا می خواهند او رئيس جمهور " ارگان جامعه اسالمی مهندسين با چاپ گزارشی با عنوان امج

، از تالش های برخی اصالح طلبان در متقاعد کردن آقای موسوی به عنوان ترفندی ياد کرده که "شود
در سعی دارند اصولگرايان را برای نشان دادن عکس العمل ترغيب و آنها را که به تازگی مجلس را 

  .اختيار گرفته اند از خدمت به مردم دور کنند
 ارگان حزب موتلفه اسالمی دعوت از آقای هاشمی رفسنجانی و آقای موسوی را نشانه خيال شما

 تکرار و باعث از دست ٧۶بافی و پندار گرايی اصالح طلبان عنوان کرده که يک بار در انتخابات دوم خرداد 
  .استرفتن خدمت و رفاه به جامعه شده 

قراين و شواهد در صحنه : " در گزارش هفتگی خود به تحليل وضعيت عراق پرداخته و نوشتهاميد جوان
سياست و قدرت در عراق از اين واقعيت تلخ حکايت می کند که در اين بازی، ايران در حال حذف شدن 

  ."است
ياز دانسته که هر دو را  سياست ايران در عراق را سياست چوب و پاميد جوان،مهرداد خدير نويسنده 

  .می خوريم ولی در فصل ميوه چنينی، سهمی از آن ما نمی رسد
درست در هنگامه ای که . همه اينها ناشی از دوگانگی رفتاری و گفتاری است: "اميد جوانبه نوشته 

 صدا و سيما اخبار مربوط به مقتدی صدر را بزرگ نمايی می کند و به صورت غير مستقيم او به عنوان
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نماد مقاومت عراق توصيف می شود، ميزبان احمد چلبی در تهران هستيم و تا گمان می کنيم که می 
  ."توانيم با اين مهره بازی کنيم خبردار می شويم که چلبی رفته است

 يک صفحه کامل به انتشار عکس هايی اختصاص داده که شبه نظاميان عراقی را با يالثارتدر مقابل، 
  .خيابان های نجف نشان می دهداسلحه در کوچه و 

 شبه نظاميان عراقی را فرزندان حماسه ساز علی معرفی کرده که دست به مقابله حيرت يالثارات،
  .انگيز در برابر اشغالگران دست زدند و بار ديگر نام شيعه و تشيع را در جهان پر آوازه ساختند

ست که در اصفهان منتشر صداه هفته نامه عنوان سرمقاله اين شمار" راز حضور ايران در وقايع عراق"
  .می شود

اگر عراق را آشوب و شورش فرا گيرد همگان ريشه را در دشمنی جمهوری اسالمی با : " نوشتهصدا
دولت امريکا و حتی به تازگی دشمنی ديرينه تاريخی ايرانيان با اعراب می جويند و اگر اوضاع عراق به 

بيند، همگان خواهند گفت ايران از در دوستی با اياالت متحده در سامان شود و چند روزی روی آرامش ب
  ."آمده است

هرگز از هم پيوندی و اثر بخشی دو سويه فکری ميان :  با ارائه تحليلی از روابط دو کشور نوشتهصدا،
ايران و عراق نمی توان چشم پوشيد و مجموعه همين تاثيرات، بسياری از غربی ها و شايد عراقی ها 

  .گران تکرار تجربه جمهوری اسالمی در عراق کرده استرا ن
آنها از يک سو نگرانند که مبادا جمهوری اسالمی ديگری در عراق بر پا شود و : " می نويسدصدا

سيستم واليت فقيه در اين کشور پا بگيرد و از سوی ديگر کسانی نيز در ايران هستند که نگران شکل 
  ." در عراق اندگيری يک حکومت سکوالر و غير دينی

 تجربه هر يک از دو کشور به طور مستقيم بر ديگری تاثير می گذارد چه صدا،به عقيده نويسنده 
  . جمهوری اسالمی حکومت موفقی در ايران باشد و چه حکومت سکوالر موفقی در عراق شکل بگيرد

ن سازمان مجاهدين  که سعی دارد نقش تئوريکی نظير هفته نامه توقيف شده عصر ما ارگانسيم البرز
انقالب اسالمی را برای محافظه کاران بازی کند در عنوان اصلی خود از مسئوالن خواسته در جلب 

  .اعتماد از دست رفته مردم بکوشند
در شرايط فعلی همگان اذعان دارند علی رغم آن که نظام اسالمی بر آمده : " نويسد اين هفته نامه می

 متاسفانه پاره ای از اقدامات باعث شده است که ميزان اعتماد از انقالبی عظيم و اسالمی است
  ."عمومی به تصميمات مسئوالن کاهش يابد

 از مسئوالن قوه قضائيه، شورای شهر، مجلس و نيروی انتظامی که در اختيار محافظه نسيم البرز
  .کاران قرار دارد، خواسته است با اقدامات خود به جلب اعتماد توده ها بپردازند

 نسبت به رواج مفاسد اجتماعی و اخالقی نظير بی حجابی، لباس های خالف عفت عمومی و جام،
بحران های جنسی هشدار داده و آن را به يک بمب ساعتی تشبيه کرده که امنيت آينده جامعه را به 

  .خطر خواهد انداخت
معتقد است که برخی گروه نويسنده بروز علنی و خطرناک بحران اخالقی را به دوم خرداد نسبت داده و 

های سياسی مدعی مشارکت و توسعه سياسی با سوء استفاده از عواطف جوانان، ناهنجاری های 
 www.iran-archive.com  .اخالقی و فرهنگ مبتذل را رسميت بخشيده اند


