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 تكذيب انتقال مهندسان ربوده شده 
ايراني به لبنان 

وزير كشور لبنان خبر انتقال مهندسان ربوده شده ايراني از 
سوي گروه هاي مسلح در سوريه به شمال كشورش را رد كرد.
ــربل با بيان  ــبكه المنار، مروان ش به گزارش مهر و به نقل از ش
ــان دهد ايراني هاي  ــن خبر افزود: تاكنون اطالعاتي كه نش اي
ربوده شده در سوريه به شمال لبنان منتقل شده اند، وجود ندارد.

ــاره به حوادث داخلي كشورش اظهار كرد: گروه هاي  وي با اش
سياسي لبناني با توجه به حوادث منطقه بايد به اصل گفت وگو 

براي حل مشكالت كشور توجه ويژه اي داشته باشند.
شبكه ملي اطالعات براي افزايش 

امنيت در فضاي سايبر
ــبكه ملي  ــاوري اطالعات گفت: ش ــر ارتباطات و فن وزي
ــايبر ايجاد  ــت در فضاي س ــراي افزايش امني ــات، ب اطالع
ــور افزود: با  ــزارش واحد مركزي خبر، تقي پ ــد. به گ خواهدش
ايجاد اين شبكه، شبكه هاي داخلي از اينترنت جدا خواهد شد.

ــات، اينترنت براي  ــبكه ملي اطالع وي گفت: در كنار ش
ــبكه  كاربردي عمومي و دريافت اطالعات مورد نياز كه در ش
داخلي در دسترس نيست، استفاده خواهد شد.وزير ارتباطات با 
بيان اين كه استفاده از اينترنت براي ارسال اطالعات ارزشمند 
ــبكه ملي اطالعات به عنوان يك  ــت، افزود: ش قابل اتكا نيس
ــي در اين حوزه پيش بيني شده و اقدام هاي الزم  راه حل اساس
ــت.وزير  ــراي افزايش ضريب امنيت روي آن در حال اجراس ب
ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: امنيت موضوعي است كه 
ــود و بايد به بحث  همراه هر پديده و تكنولوژي بايد تعريف ش

پدافند غيرعامل نيز در كنار امنيت توجه شود.
 تظاهرات ضدجنگ ها در لندن

 در حمايت از ايران
ــا فعال ضدجنگ در تظاهراتي در لندن به مداخالت  صده
ــوريه اعتراض كردند. به گزارش ايسنا، اين  غرب در ايران و س
ــالف جنگ را متوقف كنيد»  ــط گروه  «ائت تظاهرات كه توس
ــازماندهي شده بود، در مقابل سفارت آمريكا در لندن كه در  س
ــده است،  برگزار شد و چند نفر نيز به  ــونور واقع ش ميدان  گراس
سخنراني پرداختند.معترضان پرچم هايي را كه روي آنها نوشته 
شده بود  «به ايران حمله نكنيد» و  «دست از سر ايران و سوريه 
ــعار مي دادند:  «يك، دو، سه،  ــت داشتند و ش برداريد» در دس
ــش، هفت، هشت،  چهار، جنگ ديگري نمي خواهيم. پنج، ش
ــف كنيد». اين ائتالف با  ــتن را متوقف كنيد، تنفر را متوق كش
كليه مداخالت نظامي غرب در ايران كه با ابراز نگراني از برنامه 
ــت و تصريح كرد  ــته اي ايران انجام مي گيرد، مخالف اس هس
هيچ توجيهي براي مداخالت غرب وجود ندارد.جان ريز، فعال 
اين ائتالف اظهار كرد، تاريخ نشان داده است كه مداخله هاي 
ــود كنترل آينده يك كشور از دست مردم  خارجي باعث مي ش
ــن ائتالف گفت: بايد  ــود. يكي ديگر از فعاالن اي ــارج ش آن خ
ــان حاصل كنيم كه تاريخ خود را تكرار نخواهد كرد. ما  اطمين
اينجا جمع شده ايم كه اطمينان حاصل كنيم جنگ ديگري در 

هيچ كجاي دنيا با رهبري آمريكا يا اروپا انجام نمي گيرد.

سايه خبر

ــالمي ايران گفت: دموكراسي از لوله   رئيس جمهوري اس
ــد و آنها جز فقر و  ــكا و متحدانش بيرون نمي آي ــگ آمري تفن
ــرد. اصال خود آنان از  ــارت بر ملت ها تحميل نخواهند ك حق
ــه مي خواهند آن را به ما  ــد ك ــي و آزادي برخوردارن دموكراس

هديه كنند ؟
ــم آغاز به كار اجالس   محمود احمدي نژاد ديروز در مراس
بين المللي جوانان و بيداري اسالمي كه با حضور 1500 جوان 
ــد با اشاره به اين كه نظام سلطه  ــور جهان برگزار ش از 73 كش
ــته ميالدي بيش از 60 ميليارد دالر به كشورهاي  سال گذش
ــيد:  ــت از حاضران در اجالس پرس ــالح فروخ ــه ما س منطق
سالح ها براي چيست؟ براي صلح، آزادي و دموكراسي است 
يا براي كشتار و جنگ و ايجاد اختالف ؟ من به صراحت اعالم 

مي كنم عدالت، آزادي و كرامت حق همه ملت هاست.
رئيس جمهور  با طرح اين سوال كه چرا رژيم صهيونيستي را 
مستقر كردند؟ خود پاسخ داد: براي تسلط بر نفت، خيزش هاي 
مردمي و انقالبي خاورميانه و تسلط بر خاستگاه اصلي انبياي 
ــوم بود كه اين يك طراحي تاريخي  ــي در اين منطقه. معل اله
است.وي گفت: ريشه همه مشكالت مردم منطقه وجود رژيم 
صهيونيستي و مستكبران است،  صد سال قبل عده اي اشتباه 
ــا آمدند، عده اي به  ــلط بر منطقه م كردند، غربي ها براي تس
اشتباه با آنان همراهي كردند و باعث حاكميت صد ساله آنان 

بر منطقه ما شدند.
معيار دموكراسي در جهان امروز

ــاره به اين كه ريشه مشكالت ما وجود  رئيس جمهور با اش
ــت، تصريح كرد: اگر در  ــتي و نظام سلطه اس رژيم صهيونيس
مناطق ما ديكتاتوري حاكم بوده و اكنون هم در برخي مناطق 
ــه را بايد در دخالت هاي نظام سلطه و رژيم  ــت، ريش حاكم اس

صهيونيستي جستجو كرد.

ــت،  ــت: امروز كه منطقه ما و جهان در انقالب اس وي گف
معيار سنجش صداقت سياستمداران چيست؟ خيلي ها امروز 
ــي هستند ولي معيار  ادعا مي كنند انقالبي و طرفدار دموكراس
اصلي سنجش صداقت آنها عالوه بر پاكي و ايمان، اين است 
ــتي در  ــا گروه به طور اصولي با رژيم صهيونيس ــه آن فرد ي ك

منطقه و به طور اصولي با سلطه آمريكا مخالف باشد.
رئيس جمهور در ادامه سخنانش در اجالس جهاني جوانان 
ــالمي تاكيد كرد: قدرت هاي استعماري امروز با  و بيداري اس
ــر همان اهداف استعماري را  ــي و حقوق بش ــعار دموكراس ش
ادامه مي دهند.رئيس جمهور در بخش ديگر سخنانش با بيان 
اين كه آمريكا با بيش از300 ميليون نفر جمعيت فقط دو حزب 
ــك هاي خيمه شب بازي و پشت صحنه  دارد كه هر دو عروس
ــت ها هستند، پرسيد: چرا مردم بايد از اين حزب به  صهيونيس
ــه قبلي را دنبال  آن حزب پناه ببرند؟ اين مي آيد و همان نقش
مي كند و در شرايطي كه اين دو حزب هزينه هاي زيادي براي 
تبليغات مي كنند كدام كانديداي مستقل در آمريكا امكان رأي 
ــي  آوردن دارد ؟ اينها چطور مي خواهند به ديگران دموكراس

و آزادي بدهند؟ 
ــيار تلخ و مضحك اين  وي افزود:  يكي از صحنه هاي بس
ــت كه در منطقه ما بعضي ها كه در فرهنگشان انتخابات و  اس
آزادي معني ندارد، دور هم جمع شده اند و براي ديگران فرمان 

دموكراسي و آزادي صادر مي كنند.
ــند زيرا  ــيار باش ــدار داد: همه بايد هوش احمدي نژاد هش
مي خواهند اختالف مذهبي و نژادي ايجاد كنند من به سران 
ــت شما  ــورهاي منطقه گفتم كه آمريكا مي خواهد با دس كش
سوريه را بزند و وقتي اين كار را كرد فردايش نوبت شماست.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بحران هاي 
اقتصادي، اخالقي و اجتماعي حاكم در غرب گفت: همانگونه 

كه ماركسيسم به تاريخ پيوست، اومانيسم، ليبراليسم و انديشه 
سرمايه داري غرب به رغم همه فريادهاي جگرخراش آن در 

سراشيبي سقوط است و بايد به فكر جايگزين باشيم.
رئيس جمهور افزود: آيا جايگزيني بهتر از حكومت موعود 
ــان ها و هديه خدا به همه  وجود دارد؟ اين متعلق به همه انس

بشر است.
 انقالب ايران نقطه عطف جنبش بيداري اسالمي 

ــر واليتي رئيس اجالس جهاني جوانان و بيداري  علي اكب
اسالمي نيز در آغاز اين اجالس گفت: انقالب اسالمي ايران به 
رهبري حضرت امام خميني (ره) به عنوان بنيانگذار جمهوري 
ــالمي ايران و سپس رهبر معظم انقالب، نقطه عطف مهم  اس
ــمار  ــالمي به ش و تعيين كننده اي در تاريخ جنبش بيداري اس

مي آيد.
ــا همت و  ــالمي كه ب ــداري اس ــش بي ــزود: جنب  وي اف
ــلمان از  ــخصيت هاي مس ــمندان، فعاالن و ش تالش انديش
ــال گذشته آغاز شده، با تحوالت و خيزش اخير  قريب150س

مردم در كشورهاي عربي وارد مرحله جديدي شده است.
رئيس اجالس جوانان و بيداري در آغاز اين اجالس افزود: 
غربي ها تالش دارند با كمرنگ ساختن هويت اسالمي جنبش 
ــالمي و جنبه هاي استقالل خواهانه آن و محدود  بيداري اس
كردن اين جنبش به برخي حقوق و آزادي هاي اجتماعي، آن 

را تنزل دهند و از مسير اصلي خود منحرف كنند.
دبير كل مجمع جهاني بيداري اسالمي گفت: اين بيداري 
ــي به چند قرن تاريخ استعمار و تاراج ميراث ملت هاي  واكنش
ــالم مي توان  ــت و در خيزش كنوني جهان اس ــلمان اس مس

شاهد ظهور انسان مسلمان در صحنه سياست جهاني بود.
 واليتي افزود: جوانان در اين جنبش تاثيرات تعيين كننده اي 

داشتند و در آينده نيز شاهد چنين تاثيراتي خواهيم بود.

احمدي نژاد :آمريكا دموكراسي ندارد
در مراسم آغاز به كار اجالس بين المللي بيداري اسالمي مذاكرات  هيات آژانس در تهران

رئيس مجلس: اگر آژانس معقول و فني رفتار كند مسير همكاري باز خواهد شد 
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ــه از آژانس بين المللي انرژي اتمي  ــروز هياتي عالي رتب دي
ــت هرمان ناكارتس براي مذاكره درباره فعاليت هاي  به رياس

هسته اي كشورمان وارد تهران شد.
ــه آمانو در آخرين  ــد از آن صورت مي گيرد ك ــفر بع اين س
ــران، فعاليت هاي  ــته اي اي ــود درباره برنامه هس ــزارش خ گ
هسته اي كشورمان را زير سوال برد و تهران را به تالش براي 
ــي و غيرصلح آميز متهم كرد.در آن  ــتيابي به اهداف نظام دس
ــلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس درباره  زمان علي اصغر س
ــار چند  گزارش آمانو گفت كه اين گزارش مديركل تحت فش
كشور غربي از جمله آمريكا بوده و مطلب جديدي درباره ادعاي 
ــت و صرفا مطالب  ــاد احتمالي نظامي در اين گزارش نيس ابع
تكراري گذشته كه عمدتا ذيل مطالعات ادعايي مطرح مي شده 

در اين گزارش آمده است.
ــار اين گزارش آژانس  ــال ايران 2 ماه بعد از انتش ــا اين ح ب
ــازمان انرژي اتمي به تهران  ــان س ــفر بازرس بين المللي با س
ــفر خود به ايران  ــس از آن بود كه آژانس از س ــت كرد.پ موافق
خبر داد و حاال نيز اين تيم 6 نفره بازرسان به رياست ناكارتس، 
ــنبه مذاكراتي در  ــت تا سه ش ــاون مديركل آژانس قرار اس مع
ــته باشد.در همين حال يوكيا آمانو، مديركل آژانس  ايران داش
بين المللي انرژي اتمي سفر بازرسان آژانس به تهران را به نفع 
ــتيم كه هر اقدام سازنده اي را  ايران خواند و گفت: مصمم هس

درخصوص برنامه هسته اي ايران انجام دهيم.
 خوشبين هستيم

ــورمان نيز در اين  علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه كش
ــته اي ايران در بستر و مسير خوبي قرار  باره گفت: موضوع هس

گرفته است و ما در اين باره خوشبين هستيم.
ــرودگاه آديس آبابا، پايتخت اتيوپي  ــدو ورود به ف وي در ب
ــاره به همكاري وسيع و نزديك جمهوري اسالمي ايران  بااش

ــازي افزود: ما  با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي شفاف س
ــبت به ماموريت هيات اعزامي اين آژانس به ايران و نتايج  نس
كار اين هيات بسيار خوشبين هستيم.وي اضافه كرد: من فكر 
مي كنم نشست 1+5 اين بار موفق باشد، چون طرف مقابل هم 
ــت يك برون رفتي پيدا شود.وزير خارجه با بيان  عالقه مند اس
ــري و مخفي نداريم و همه چيز  اين  كه ما هيچ نوع فعاليت س
در زمينه فعاليت هاي هسته اي آشكار است، افزود: اگر فعاليت 

سري داشتيم هيچ وقت با قوت و قدرت صحبت نمي كرديم.
 رفتار آژانس مهم است

ــوراي اسالمي با توجه به  در همين حال، رئيس مجلس ش
همكاري پيوسته كشورمان با آژانس بين المللي انرژي اتمي و 
گزارش اخير آمانو، اين مرحله را براي جمهوري اسالمي ايران، 
ــت.علي الريجاني در  نقطه اي مهم براي تصميم گيري دانس
ــفر به اندونزي و با توجه به سفر چند نفر از بازرسان  ــتانه س آس
ــورمان گفت: آنچه كه  ــس بين المللي انرژي اتمي به كش آژان
ــركل بود كه با  ــد، گزارش اخير مدي ــداري باعث تعجب ش مق
وجود همكاري هاي خيلي فراتر از چارچوب ها، گزارشي درخور 
ــد.وي افزود: انتظار مي رود كه آژانس رفتار گذشته را  داده نش
ــرا كه از اين نهاد انتظار كار فني مي رود؛ امري  ــالح كند، چ اص
كه مي تواند موجب باز شدن مسير براي همكاري هاي بيشتر 

شود.
 بنابراين، اين مرحله آزموني براي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي است و نقطه مهمي براي تصميم گيري جمهوري اسالمي 
ايران كه اگر رفتار آنها معقول، تكنيكي و حرفه اي باشد،  مسير 
براي همكاري هاي بعدي باز خواهد شد، ولي اگر از مسير خود 
منحرف شده و تبديل به ابزار شوند، آن گاه جمهوري اسالمي 
ناچار است كه روي مناسبات خود با آژانس تامل بيشتري كند 

و چارچوب جديدي را در نظر بگيرد.

ــروي انتظامي  ــالمي، ني ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
ــده را در  ــوران انتظامي آموزش دي ــد كه مام ــف كردن را موظ
ــه و تعزيرات حكومتي  ــكام قوه قضايي ــاي اجراي اح واحده

مستقر كند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي اليحه مبارزه با قاچاق 
ــازمان تعزيرات  ــتري و س ــن وزارت دادگس كاال و ارز همچني
ــتقرار  ــي را موظف كردند كه امكانات الزم را براي اس حكومت

نيروهاي انتظامي آموزش ديده فراهم كنند.  
همچنين نمايندگان مجازات هايي را براي عدم پاسخگويي 
به استعالم مراجع رسيدگي كننده به پرونده هاي قاچاق تعيين 
كردند.در ادامه مجلس مصوب كرد پايگاه اطالعات محكومين 
قاچاق كاال و ارز در مركز ملي داده هاي قضايي تشكيل شود.

نمايندگان مجلس روز گذشته با بررسي ماده 77 و آخرين 
ماده اين اليحه، كار بررسي آن را پايان دادند.

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه اي غيرعلني 
و غيررسمي بحث رد صالحيت شدن برخي از نمايندگان فعلي 

مجلس را پيگيري كردند.
ــه غيرعلني و  ــد از اين جلس ــزارش «جام جم»، بع ــه گ ب
ــالمي  ــوراي اس ــته در مجلس ش ــه روز گذش ــمي ك غيررس
ــه علني را در  ــت جلس ــد، محمدرضا باهنر كه رياس برگزار ش
ــان اين كه بايد در  ــت با بي ــاب علي الريجاني برعهده داش غي

ــود، گفت: تعدادي از  ــورد ردصالحيت ها به قانون توجه ش م
نمايندگان به دليل عدم احراز صالحيت، رد صالحيت شده اند 
و اين درحالي است كه نمايندگان افرادي شناخته شده هستند 
و عدم احراز صالحيت آنها معنا ندارد، لذا بايد صالحيت آنها رد يا 
تاييد شود.براساس شنيده ها تاكنون حدود 43 نفر از نمايندگان 
فعلي مجلس ردصالحيت شده اند كه بخشي از اين عدد مربوط 

به عدم احراز صالحيت مي باشد.

تكاليف جديد ناجا براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز

 بررسي ردصالحيت ها در جلسه غيرعلني نمايندگان


