
  :خي تارانياپ هي نظرييکايخالق آمراذعان 

   ممكن نيست ايران جدايي دين از سياستدر
 در بررسي قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران          " فوكوياما فرانسيس"

ضمن اشاره به اين مطلب كه اسالم را نمي توان از قانون اساسـي ايـران                

ست در ايران را غيـرممكن توصـيف        جدا كرد، فكر جدايي دين از سيا      

  .مودن

ي  فوكوياما استاد اقتصاد سياسي در دانشگاه جـان هـاپكينز طـ          فرانسيس

مقاله اي در روزنامه وال استريت ژورنال بـه بررسـي تحـوالت كنـوني               

به نظـر مـن برخـي وجـوه         : ايران و قانون اساسي پرداخت و عنوان كرد       

كــه انكاركننــده  شخــصيتي احمــدي نــژاد خــوب نيــست از جملــه ايــن 

 قوي هسته اي شدن ايران بـه شـمار          حاميهولوكاست است و همچنين     

  .مي آيد 

ايـران، اسـالم و حكومـت      «اش كـه بـا عنـوان         ر مقاله شناس د   جامعه اين

حكومت ايران استبدادي نيست زيرا يك      : نوشت ،منتشر گرديد » قانون

 و  دهدحكومت استبدادي اوال، هرگز اجازه برگزاري انتخابات را نمي          

ي زه نخواهد داد تظاهرات در اعتراض به نتايج انتخابات تا جاي          ثانيا، اجا 

  .پيش برود كه از كنترل خارج شود

  

  :كميته ويژه مجلس خبر دادمخبر 

  شدگان از وضعيت زندان بازداشترضايت 
ان مخبر كميته ويژه مجلس با اشاره به ديدار اعضاي اين كميتـه از زنـد              

 اخير از برخورد و رفتار مسئوالن        شدگان حوادث   بازداشت: اوين گفت 

  .اي نداشتند زندان اوين راضي بودند و گاليه

كاظم جاللي نماينده مردم شاهرود و مخبر كميتـه ويـژه مجلـس بـراي               

شدگان حوادث اخير در مجلس با اشـاره بـه            پيگيري وضعيت بازداشت  

شدگان حوادث اخير      از بازداشت  بازديد روز گذشته اعضاي اين كميته     

طي بازديدي كه اعضاي كميتـه از زنـدان         : در زندان اوين اظهار داشت    

اوين داشتند با همه افـرادي كـه در زنـدان اويـن بودنـد بجـز اشـخاص                   

مجموعاً ايـن افـراد   : وي ابراز داشت. وگو كرديم  سياسي ديدار و گفت   

ن افـراد داشـتند راضـي       از مسئوالن زندان اوين و رفتاري كه آنها بـا ايـ           

  . بودند

شــدگان از برخوردهــايي كــه از زمــان  برخــي بازداشــت: وي ادامــه داد

هـايي    دستگيري تا تحويل به دستگاه قضايي صورت گرفته بـود گاليـه           

داشتند كه مـا ايـن مـسائل را يادداشـت كـرديم تـا در جلـساتي كـه بـا                      

ن مـسائل را    مسئوالن خواهيم داشت آنها را مطـرح نمـاييم و طبيعتـاً ايـ             

: ر گفـــت و گـــوي ديگـــري افـــزودي د و.پيگيـــري خـــواهيم كـــرد

ــراي حفــظ حقــوق    بازداشــت گــاه كهريــزك چــون شــرايط الزم را ب

  .شدگان را نداشت به دستور رهبر معظم انقالب بسته شد بازداشت

اي به رييس قوه قـضائيه، خواسـتار          جمهور در نامه    رييسهمين حال   در  

شـدگان حـوادث      اعمال حداكثري رأفت اسـالمي نـسبت بـه بازداشـت          

اي از شهروندان كـه       داشت عده  با اشاره به باز     نژاد در اين نامه     احمدي .اخير شد 

براساس دعوت و تحريك برخي افراد و جريانات سياسي داخلي و بـا حمايـت       

تبليغاتي دشمنان خارجي روي داده اسـت خواسـتار تـسريع در رسـيدگي همـه                

جانبه به وضعيت كلي متهمين و تعيين تكليف آنان و اعمال حـداكثري رأفـت               

كـه ناآگاهانـه در ايـن مـسير قـرار           اسالمي نـسبت بـه آن دسـته از شـهرونداني            

  .اند شد گرفته

  

  !مجلس ختم؛ اجراي سفارش جين شارپ
مخالفـان  ) هاي مخملي   تئوريسين مشهور انقالب  (اجراي توصيه جين شارپ     در  

  .راي اكثريت به دنبال ايجاد تشنج از طريق برگزاري مجالس ختم هستند

سـابقه دانـستن درخواسـت مجـوز بـراي       كشور بـا بـي  مدير كل سياسي وزارت    

 اغتـشاشات   ط كروبـي و ميرحـسين بـراي قربانيـان         مراسم ترحيم توس  برگزاري  

تاكنون سابقه نداشته كه فردي بـراي برگـزاري مجلـس تـرحيم از              : گفتاخير  

وزارت كشور مجوز تقاضا كند، مگر اين كه متقاضي مقاصد سياسـي ديگـري              

  .به جز مجلس يادبود را دنبال كند

از باختگـان حـوادث اخيـر         زاده مشكيني با اشاره به شكايت اوليـاي جـان          عباس

ــانون ــكنان قـ ــين ":  و تجهيزكننـــدگان اغتـــشاشگران گفـــتشـ هـــدف از چنـ

 كه در اين    وي با بيان اين    ".دستانه است   هايي فرافكني و رفتارهاي پيش      حركت

ايام براي هيچ فـرد و گروهـي از جريانـات مختلـف حتـي اصـولگرايان مجـوز          

و بـه   درخواسـت مجـوز بايـد بـه صـورت كتبـي             : صادر نشده است تأكيد كرد    

كشور تسليم و تعهدات الزم     صورت حضوري توسط نماينده حزب به وزارت        

در امـا   . ارائه شـود  ... از جمله تعهد عدم حمل سالح و عدم اخالل در امنيت و             

از نفـر   ۲بلكه بـا امـضاي      نه با امضاء نماينده گروه سياسي       يادادشتي  ايام گذشته   

  .جايگاه شخصيت حقيقي و نه حقوقي به وزارت كشور ارسال شده است

 چـاپ لنـدن از      "تـايمز "همين حال عالوه بر تلويزيون بي بـي سـي روزنامـه             در  

را بـه   شـدگان حـوادث اخيـر         برگزاري مراسـم يـادبود كـشته      موسوي خواست   

حسين موسوي هم در جمع برخي از هواداران خود گفته          مير  . شدت دنبال كند  

اعتـراض خـود بايـد نهايـت اسـتفاده را           از هر مناسبتي براي نـشان دادن        : " است

هاي قـدر     شبو ايام   وي اعياد شعبانيه     در همين راستا برخي از نزديكان        ".ببريم

مبــارك رمــضان را بهتــرين زمــان بــراي انجــام برخــي حركــات اعــالم ر مــاه د

  ."اند كرده

رجب ماه گذشته موسوي شعار اعتكاف سبز را براي بـه درگيـري             در نيمه   البته  

هاي معنـوي اعتكـاف را مطـرح كـرد امـا چـون هـواداران وي                   كشاندن مراسم 

اعتقادي به اين مراسم نداشتند ناكام ماندند و به همين سبب، بي بي سـي اعـالم         

  بـا عنـوان   سراسـر كـشور  كرد كـه حكومـت، سـه روز مـردم را در مـساجد        مي

يكي از اعضاي ستاد ميرحـسين      .  نگه داشته است   باش البيض به حالت آماده     ايام

هـاي    ما به ايـن مراسـم     چون حاميان   كه   هشدار داده بود  ها    اين حركت در مورد   

آبروريـزي البتـه در   ايـن  . شـوند  ميمذهبي آشنايي ندارند بيشتر مايه آبروريزي  

  .جريان نماز جمعه آقاي هاشمي رفسنجاني رخ داد
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  * مصرفياصالح الگو يحركت به سوسال *
  :فرزانه انقالب اسالميرهبر 

  ايـن امتحـان،   در  . سر جلسه امتحانند؛ امتحان عظيمي است     نخبگان  

ال عقب بيفتيم؛   مردود شدن، رفوزه شدن، فقط اين نيست كه ما يك س          

  .سقوط است



  :جديد جريان مخالف آراء اكثريتترفند 

   با سوء استفاده از خطاهاي قابل جبرانتخريب دولت
 جريـان مخـالف     درون هيئت دولت سبب شـده اسـت كـه         اخير  مسائل  

عنوان يك فرصت برآيـد       ها به   از آن برداري    درصدد بهره آراء اكثريت   

از .  ميليوني مردم بپـردازد    ۲۴براي منكوب كردن راي     سازي    و به شايعه  

جمله جديدترين شايعات سفر مراجع تقليد ايران به نجف در اعتـراض            

بيوت مراجع معظم تقليـد     اين در حالي است كه      . استجمهور    به رئيس 

اند و تنها يكي از مراجـع در واكـنش بـه              چنين ادعايي را تكذيب كرده    

آميز چنين هـشداري   تندروي برخي از روحانيون قم در اظهاراتي گاليه     

  .را مطرح كرده است

 نيـز بـه آن      هاي اصولگرا   ات كه گاه برخي از رسانه     جمله ديگر شايع  از  

تيرماه هيئـت دولـت اسـت       ۳۱ند جزئياتي از جلسه چهارشنبه      ا  هدامن زد 

جمهور در    دفتر رئيس رساني    و اطالع معاونت ارتباطات   كه روز گذشته    

مجادلـه،  بيانيه صـحت نداشـتن   دراين . ها توضيح داد اي درباره آن    بيانيه

 نـژاد   ر اين جلسه، استمرار رياسـت احمـدي       بحث، اعتراض يا مناقشه د    

 عدم حضور باقري لنكراني در ايران به هنگام اين جلـسه         ،تا پايان جلسه  

ايـن  جلـسه   فتني است در هنگام تنفس       گ .مورد تأكيد قرار گرفته است    

رهبـر معظـم انقـالب    دسـتور   كه چهـار روز پـس از   ‐روز هيئت دولت 

اونـت رئـيس جمهـور تـشكيل شـده           درباره لزوم بركناري مشايي از مع     

اي وزيــر  االســالم محــسني اژه  وزرا از جملــه حجــت ازتعــدادي ‐بــود

 رئـيس جمهـور     دسـتيار ارشـد    صفار هرندي وزير ارشاد از       اطالعات و 

تـــر دك( رئــيس دفتـــر وقــت رئــيس جمهــور     هاشــمي ثمــره و نيــز   

قـل  تنـژاد من  بـه احمـدي    را    اين نظر آنـان    خواسته بودند، ) االسالمي  شيخ

تــشكيل شــود مــشروع اي را كــه بــه رياســت مــشايي  جلــسهكننــد كــه 

جمهـور نيـز دسـتور عـدم        رئـيس   . كنند  دانند و در آن شركت نمي       نمي

يي بـه   كه قرار بود به رياست مـشا      ‐را  تشكيل جلسه پس از زمان تنفس       

  . داد‐يل شودعنوان معاون اول تشك

اي از خـدمات    نماينده مجلس در بيانيـه  ۲۱۰در همين حال روز گذشته      

سـوي  از  . خالصانه وزير اطالعات در چهارسال گذشـته تقـدير كردنـد          

  ناصحان خطاب بـه    سخن ديگر تأكيد بر تبعيت از ولي فقيه همچنان در        

سيد احمد خاتمي عـضو هيئـت رئيـسه         ... ا آيت. نژاد ادامه دارد    احمدي

 تعلل و امروز و     در دستورات رهبر نبايد   : مجلس خبرگان رهبري گفت   

آن : ي افـزود   و .از ولي فقيه اسـت    گانه     و مشروعيت قواي سه    فردا شود 

چه حجت حق است فقط فرمايشات رهبر و ولي فقيه اسـت و موضـوع               

  . سخنان فالن شخصيت سياسينه واليت براي ما حجت است

جمهـور بـا      نـژاد بـرادر رئـيس       ديگري نيز حاكي است امير احمدي     خبر  

دعوت از آحاد مردم و به ويژه حاميـان و دوسـتداران دولـت و رئـيس                 

هـاي دولـت    جمهور به شركت در مراسم دعـا و نيـايش بـراي پيـروزي          

 و زعامت نايب بر حق آن       )ع(عصر  توجهات حضرت ولي  مكتبي تحت   

اي ابراز اطمينان كرد كـه بـا هوشـياري     العظمي خامنه... ا حضرت، آيت 

هـاي    جمهوري و نيز دعاي خيـر مـردم، شـيطنت           رئيسدولت و شخص    

و برخـي  به ظـاهر دوسـت      و دشمنان    داخلي و خارجي اخير خنثي شود     

  ."در دايره خودي رسوا شوندعناصر نفوذي 

  

  :سوي مشاور امور مجلس دولت مطرح شداز 

  درباره تركيب كابينه دهمها  زني گمانهآخرين 
احتمـال دارد يكـي از      : ايرج نديمي مشاور امور پارلماني دولـت گفـت        

هاي معاونت اولي رياست   قايان سعيدلو، رحيمي و ثمره هاشمي گزينه      آ

وي  .هـا ادامـه دارد       و بررسـي     اگر چه در اين زمينه بحث      ،جمهوري دهم باشند  

هاي كابينه منتشر     ها در خصوص گزينه     درباره ليستي كه از سوي يكي از سايت       

 ۸۰ الـي    ۷۰در يـك كـالم بايـد بگـويم ليـست ايـن سـايت                : شده است، گفت  

  .درصد به واقعيت نزديك است

هـاي   كـه گزينـه   مشاور امور پارلماني دولت در پاسـخ بـه سـوالي مبنـي بـر ايـن               

احتمالي وزير اطالعات دولت دهـم ممكـن اسـت چـه كـساني باشـند؟ اظهـار                  

هـا در داخــل مجلــس شـوراي اســالمي آقــاي روح اهللا    يكــي از گزينــه: داشـت 

  . شوراها استحسينيان رئيس كميسيون سياست داخلي و امور

 نفـر ديگـر نيـز در ايـن خـصوص            ۳،  ۲اين در حـالي اسـت كـه در مجلـس بـا              

  .مذاكرات ادامه دارد

وي در پايان گفت كـه بـه احتمـال قـوي يـك نفـر از اعـضاي ارشـد جمعيـت              

  .ايثارگران انقالب اسالمي در دولت دهم حضور خواهد داشت

  

  : منافق١٠٠زخمي شدن حدود با 

  عراق باالخره قرارگاه منافقين را تصرف كردپليس 
وز گذشته به هنگام ورود نيروهاي پليس       اعضاي گروهك تروريستي منافقين ر    

يـك منبـع امنيتـي گفـت كـه          . ها درگيـر شـدند      عراق به اردوگاه اشرف، با آن     

نيروهاي ارتش و پليس عراق به زور وارد اردوگاه اشرف شدند كه در جريـان               

.  نفر از اين نيروها زخمـي شـدند  ٥٠ نفر از اعضاي گروهك منافقين و     ١٠٠آن  

 نفر از اعـضاي گروهـك تروريـستي منـافقين را بازداشـت            ٥٠ اين درگيري در  

يـك منبـع    . اشـاره كـرد   " ادامـه رويـارويي   "اين منبع امنيتي همچنين بـه       . كردند

بعد از شكـست مـذاكرات چنـدين سـاعته بـا گروهـك       : نظامي عراق گفته بود   

 بـه  نيروهـاي ارتـش  منافقين براي اجازه ورود مسالمت آميز به اردوگاه اشرف،      

هـا و     اكنـون ورودي     وارد اين اردوگاه شـدند و هـم        دستور مالكي نخست وزير   

اين منبـع نظـامي تـصريح كـرد كـه تـصميم        .داخل آن را در كنترل خود دارند   

ورود به اردوگاه اشرف در چارچوب توافقنامه ميان بغداد و واشنگتن در پـاييز              

 .ها اتخاذ شده است به عراقيها  گذشته درباره تحويل مسئوليت
  

 ر كوتاهاخبا
 محمد فروزنده را براي يك دوره       رهبر معظم انقالب اسالمي طي حكمي      

 .پنج ساله ديگر به رياست بنياد مستضعفان منصوب كردند
لوي قـائم مقـام وزارت      اي، مجيد ع     محسني اژه  االسالم   حجت در پي عزل   

 .ات شداطالع
بـدني،   هـاي تربيـت   نمايندگان مجلس يك فوريـت طـرح تبـديل سـازمان         

ث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت و الحاق              ميرا

طراحان در ضـرورت   .سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش را تصويب كردند        

هـاي   اين طرح اعالم كردند كه در حال حاضر سه حوزه اجرا در زمره معاونـت  

يما بـه   رياست جمهوري قرار دارند كه اندك وقت يـا نارسـايي در آنهـا مـستق               

هاي مورد نظر پاسخگويي نـسبت   شود از طرفي معاونت جمهور منتقل مي    رئيس

جمهـور بـراي مـوارد جزيـي صـحيح            به مجلس ندارند و بازخواسـت از رئـيس        

توانـد بـدون تغييـر در داخـل         نيست لذا تبديل اين سه معاونت به وزارتخانه مـي         

 . صورت گيرد۸۹مجموعه و بدون هزينه از ابتداي سال 


