روزخند
بیانیه آقاي چيز ،پولیتزر را برد!
حسینقدیانی

بیانیه جدید مهندس چيز ،برنده جایزه ادبی پولیتزر
شد .به گزارش خبرضراریها ،این جایزه جهانی که به
بهترین متن ادبی جراید اختصاص مییابد در مراسمی
که ب��زودی در تاالر «ابوعباس»(!) برگزار میش��ود ،به
مهن��دس اعطا خواهد ش��د .هیات داوران با اش��اره به
ترمینولوژی این بیانیه ،اشاره به نکاتی را خالی از لطف
ندانست.
یکم :پولیتزر عنوان جایزهای قدیمی است برگرفته از نام
مرحوم پولیتزر .پولیتزر وقتی دیده به جهان گشود که
نوزادی بیش نبود .وجه تسمیه پولیتزر ،جمع  2کلمه
«پول» و «حرف مفت» یا همان «زر» است .پولیتزر در
نسخ قدیمی ترکیبی بوده از کلمات پول به عالوه یت به
عالوه زر به «کسر ز» .برخی ادبای قرن  17و اوایل 18
و اواس��ط  19میالدی معتقد بودند کلمه «یت» حرف
اضافی اس��ت که به مرور زمان در لهجه آنتی باکتریال
نوع  Aبه کلمه «پولزر» اضافه شده و ترکیب پولیتزر
را ساخته است.
دوم :به اعتقاد عدهای از منجمان پول زر ،پولی بادآورده
یا همان مفت اس��ت که چون معموال ب��ادآورده را باد
میبرد ،این نوع پول در مقایسه با دیگر پولهای دریافتی
ارزشی ندارد.
سوم :پول زر از آنجا که همان پول به عالوه زر است،
یعن��ی زر بزن ،پول بگیر .یعنی دریافت پول در ازای
زر اضافی .برای روشن شدن مخاطب مثالی میزنیم؛
مهندس در فتن��ه  88زیاد زر زد و در ازای این زر از
محمودعباس پول گرفت که البته مهندس چندی
پیش پول گرفتنش از ابوعباس را تکذیب کرد! و این
در حالی است که اصوال مهندس از ابوعباس پول زر
یا همان پولیتزر نگرفته بود که بخواهد آنرا تکذیب
کن��د ،بلکه از محمودعباس پ��ول گرفته بود و همه
میدانند محمودعباس یک چیز اس��ت و ابوعباس
ی��ک چیز دیگر! بگذریم که م��ا «ابومازن» منفور را
ش��نیده بودیم ،محمودعباس هم شنیده بودیم اما
مهن��دس ابوعباس را از کجای خود بیرون آورد ،این
را ما نمیدانیم .شاید زهره کوهنورد بداند! شاید هم
مهندس ،چون دیده شیخ بیسواد هر کاری میکند،
کس��ی وی را آدم حس��اب نمیکند ،خ��ودش را به
بیسوادی زده!
چهارم :برخی ادبای فرانس��وی ساکن در اواخر خیابان
 18قیطریه ،این ور پارک ،جنب پمپ بنزین ،معتقدند
پولیتزر در واقع پولیتزور یا همان پول زور بوده است که
به خاطر حفظ تعادل کلمه ،بعد از اضافه ش��دن «یا»
و «ت» ب��ه پولیتزور« ،واو» از بین ح��روف «ز» و «ر»
برداشته شده و پولیتزور به پولیتزر مبدل شده است .هر
چند ساکنان شهرری و نواحی اطراف ،معتقدند پولیتزر
در اصل پولیت تزویر بوده اس��ت که مهندس آن را در
ازای تزویر میگرفته و میگیرد .بر همین اساس پولیت
به عالوه زر و زور و تزویر ،نشان میدهد که ما در کنار
مثل��ث َزر و زور و تزویر ،مثلث دیگری هم داریم با نام
ِزر و زور و تزویر.
پنجم :پر واضح است ترمینولوژی واژه پولیتزر نیازمند
ارائه مقاالت مفصل توس��ط کارشناسان محیط زیست
است و همه آن در این مقال نمیگنجد و آن چیزی که
ما حدس میزنیم بعید اس��ت با این طول و تفصیل در
مقال دیگری بگنجد!
شش�م :هیات داوران بهرغ��م تقدیم این جایزه ادبی به
مهندس ،انتقاداتی به ش��رح زیر از برنده جایزه پولیتزر
داشته:
الف -خانم ایمانوئل پولیش��زر از ن��وادگان پولیتزر دوم
بعد از ترمینولوژی دقیق آخرین بیانیه موسوی متوجه
شد که نویسنده این مقاله ،خانم مهندس بوده ،نه خود
مهندس! این سرقت ادبی نزدیک بود جایزه پولیتزر را
از مهندس بگیرد اما هیات داوران در اوج سگ صفتی،
در آخرین شور خود به این نتیجه رسیدند که مهندس
گناه دارد!
ب -این مورد خودش مشمول پولیتزر شد و چون حرف
مفت بود ،هیات داوران آن را بیخیالی طی کرد!
ج -هیات داوران با انتقاد شدید از نویسنده محترم ،در
بخش��ی از داوری خود آورده است :از آنجا که در این
بیانیه ،مبارک با فرعون قیاس شده است ،به استحضار
نویسنده میرساند ،رامسس دوم از فراعنه هم عصر با
موس��ی ،خود یک بار برنده جایزه پولیتزر شده بود و
آنقدرها هم آدم بدی نبود اما چون این موضع مهندس
از زاویه تزویر صورت گرفته بود ،در این بند به جهت
بیشرمی در اندازه تزویر صورت گرفته ،جایزه پولیت
تزویر را به مهندس اعطا میکند.
د -جین ش��ارپ ،بانو س��رندی پتی و دیگر اس��تاد
برجس��ته ادب و فرهنگ ،جناب مستطاب سیلویو
برلوس��کنی ،این فخر دوران ،این استاد اعظم کون و
مکان ،این مدیر باشگاه آث میالن ،این چشم چران،
اين عاشق فارسيوان ،اين مرد نيمههاي خالي ليوان،
این پولیتزر بالذات ،این گل سرسبد غرب ،از اعضای
هیات محترم داوران به دلیل مشغله مربوط به اوضاع
مصر ،با تاخیر  3ساعته خود را به جلسه رساندند.

خبر

رؤسای کمیسیون طرح نظارت
بر نمایندگان انتخاب شدند

فارس :اعضای کمیس��یون مش��ترک طرح نظارت بر
نماین��دگان ظهر دیروز طی جلس��های هیاترئیس��ه
این کمیس��یون را برگزیدند .این کمیسیون مشترک
متشکل از  9نفر از اعضای کمیسیون اصل نود 7 ،نفر از
کمیسیون حقوقی و قضایی و  7نفر از اعضای کمیسیون
تدوین آییننامه داخلی است .بر این اساس  9نفر اعضای
کمیسیون اصل نود شامل حجتاالسالم ابوترابیفرد،
س��یدعلی ادیانیراد ،غالمرضا اسدالهی ،حجتاالسالم
حس��ین اس�لامی ،حس��ین فدایی ،علیرض��ا زاکانی،
حجتاالسالم حسن نوروزی و سیدکاظم موسوی است.
 7نفر اعضای کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس
را نیز محمدمهدی مفتح ،عزتاهلل یوسفیانمال ،محسن
کوهکن ،محمدرضا باهنر ،امین شعبانی ،محسن نریمان
و انوش��یروان محسنیبندپی تش��کیل میدهند7 .نفر
اعضای کمیس��یون قضایی مجلس نیز حجتاالسالم
موس��یقربانی ،محمد دهقان ،امینحس��ین رحیمی،
عبدالرضا مرادی ،حجتاالس�لام موسی غضنفرآبادی،
حجتاالسالم محمدتقی رهبر و نیره اخوان هستند.
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گروه سیاس�ی :با گذش��ت حدود  40روز از برکناری وزیر
پیش��ین امور خارجه ،علیاکبر صالح��ی برای گرفتن رای
اعتماد به مجلس ش��ورای اسالمی رفت .علیاکبر صالحی
که پی��ش از رفتن به مجلس ش��ورای اس�لامی حمایت
کمیسیونها و فراکس��یونهای مختلف مجلس را با خود
به همراه داشت ،روز گذش��ته با  146راي موافق 60 ،راي
مخال��ف و  35راي ممتنع از مجموع  241راي ماخوذه به
عن��وان وزير امور خارجه راي اعتماد گرفت .صالحی اما در
حال��ی رای نمایندگان را برای تص��دی وزارت امور خارجه
گرفت که مخالفان او در مجلس از ادبیات خاصی برای ابراز
مخالفت خود با این مساله استفاده کردند .با این حال عمده
مخالفتها از جانب اعضای فراکس��یون اقلیت مجلس بود
که با ادبیات توهینآمیزی خواستار رای ندادن نمایندگان
به این وزیر پیشنهادی به دلیل برکناری متکی و همچنین
مخالفت با برنامههای رئیسجمهور برای تاثیرگذاری ایران
بر فرآیند مدیریت جهانی ش��دند .علی قنبری و مصطفی
کواکبیان که در مخالفت با وزیر پیش��نهادی امور خارجه
صحبت میکردند ،عدم تناسب مدرک تحصیلی و تخصص
وی ب��ا مس��ؤولیتهایی که به وی محول ش��ده اس��ت را
مهمترین دلی��ل مخالفت خود اعالم کردن��د اما در حین
نطقش��ان دالیل دیگری نیز برای این مخالفت نمودار شد.
به کار بردن ادبیاتی نظیر اینکه ش��ما مدیریت وزارت امور
خارجه را با مدیریت جهان و دبیر کلی سازمان ملل اشتباه
گرفتهاید یا بیان این مساله که برنامههای وزیر پیشنهادی
حاوی مقاالت وی به زبان انگلیس��ی است و آیا مطمئنید
مانند متکی برکنار نمیشود ،از جمله ادبیاتی بود که برای
مخالفت با وزیر پیشنهادی به کار گرفته شد .یکی دیگر از
مخالفان نیز علی مطهری نماینده مردم تهران و از مخالفان
سرسخت دولت بود که او نیز صالحی را فردی توانمند برای
مقابله با مکتب ایرانی ندانست !
دفاع رئیسجمهور از سیاست خارجی
رئیسجمهور ام��ا در روز گرفتن رای اعتماد صالحی
همانط��ور ک��ه در چند م��اه اخیر با آغاز ش��دن اجرای
هدفمندی یارانهها در تمام سخنرانیهای خود خبرهای
تازه ای از ابعاد اجرای این طرح بزرگ ملی میداد ،باز هم
گریزی به بحث هدفمندی یارانهها زد و از کاهش قیمتها
از فروردینماه س��ال آینده خبر داد .دکتر احمدينژاد با
اشاره به هدفمندي يارانهها گفت :هدفمند كردن يارانهها
كار مشترك دولت و مجلس و يك كار بزرگ است ،اتفاقي
كه شايد  30سال جزو آرزوهاي ملت ايران و همه دلسوزان
مل��ت بود .رئيسجمهور افزود :به طور متوس��ط بيش از
پيشبين��ي يعني بيش از  20درص��د در همين گام اول
در بخشه��اي گوناگون انرژي با صرفهجويي ملي مواجه
هس��تيم كه اين يك اتفاق بزرگ است .وي با بيان اينكه
البته بعضيها طي مقاالتي فقر و بحران را به مردم وعده
ميدهند ،تصريح كرد :اين مطلب اشتباه است و واقعيت
ندارد؛ شما ميدانيد ملت ايران هم بدانند كه يك موقعي
ميگفتند اين طرح اولش بد اس��ت و بعد خوب ميشود
اما اكنون كه اولش خيلي خوب ش��ده اس��ت ميگويند
اولش خوب شد و آخرش بد ميشود .رئيسجمهور تاكيد
كرد :من اين اطمينان را به ش��ما ميدهم ،البته شما اين

با رأی  146نماینده

صالحی وزیرامورخارجه شد
رئیسجمهور در مجلس :قیمتها از فروردین کاهش مییابد

نما
سوابق کاری و اجرایی صالحی
علياكبر صالحي دانشيار دانشگاه صنعتي شريف ،رئيس سابق اين دانشگاه ،سياستمدار و رئيس كنوني سازمان انرژي اتمي
ايران و وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اس�ت .او برادر جواد صالحي است .وي مدرك كارشناسي خود را از دانشگاه
آمريكايي بيروت و دكترا را در علوم فني در سال  1977از امآيتي آمريكا دريافت كرد .علياكبر صالحي با مرتبه علمي دانشيار،
عضو هيات علمي دانش�كده انرژي دانشگاه صنعتي شريف است .وي بين س�الهاي  1361تا  1363و  1368تا  1372رياست
دانشگاه صنعتي شريف را بر عهده داشت .پس از بركناري منوچهر متكي كه در سفر ديپلماتيك به سر ميبرد در آذرماه 1389
وي با حفظ سمت رياست سازمان انرژي اتمي به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه منصوب شد .صالحي در تاريخ  3بهمن
 1389به عنوان وزير پيشنهادي امور خارجه به مجلس شوراي اسالمي معرفي شد.

اطمينان را داريد كه به فضل الهي هر روز كه بگذرد وضع
بهتر خواهد ش��د .احمدينژاد با بيان اينكه با اجراي اين
طرح تازه كاهش قيمتها شروع ميشود ،افزود :سال كه
تمام بشود ،يعني با آغاز فروردينماه كاهش قيمتها آغاز
ميش��ود و از فروردينماه  90بركات اين طرح خودش را
نشان ميدهد.
رئیسجمهور همچنین با اش��اره به اینکه سیاس��ت
خارجی از روز اول از ارکان اصلی انقالب بوده است ،گفت:
انديشه انقالب اس�لامي ،انديشه جهاني است؛ آرمانهاي
انقالب آرمانهاي جهاني است و برآمده از فطرت پاك بشر
و در جهت آرزوهاي بشريت است .احمدينژاد اضافه كرد:
ما در آس��تانه يك تحول بزرگ و سرنوشتساز قرار داريم
و ماموريت امروز ما به مراتب س��نگينتر از  5سال قبل و
 20سال قبل است .امروز ملت ايران هم بايد انديشه الهي
انقالب را تبيين و برجسته كند و در دنيا معرفي كند و هم
به صورت تمامقد در برابر ساختارها و مديريت استكباري
بايستد و هم مديريت آينده جهان را سامان دهد و اين يك
ماموريت بسيار خطير است و مسؤوليت سياست خارجي
بسيار فراتر از منافع ملي است كه منافع ملي هم در بستري

 10روز پس از مذاکرات استانبول رخ داد

آغازاختالفدرکاخسفیددربارهتحریمایران

گروه سیاس�ی :نحوه تعامل با جمهوری اسالمی ایران
پس از نشست استانبول موضوع اختالف جدید رهبران
کاخسفید شده است .در حالی که برخی از نزدیکان اوباما با
اشارهبهعدمتاثیرگذاریمناسبتحریمها،رویکردتقابلی
با ایران را سبب رویکرد تهاجمی جمهوری اسالمی در
مذاکرات و پیشرفتهای غیرقابل پیشبینی در موضوع
هستهای کشورمان عنوان میکنند ،برخی دیگر از سران
کاخسفید تشدید تحریمها را سبب تضعیف موضع ایران
و راه آم��دن با قدرتهای بزرگ میدانند .این در حالی
اس��ت که کارشناس��ان علت اصلی استعفای استوارت
لوی ،مجری اصلی تحریمها علیه جمهوری اس�لامی
را ناکارآمدی این شیوه میدانند .لوی ماموریت داشت
تحریمه��ا علیه ایران را به یک رویه جهانی تبدیل کند
اما اخیرا روشن شده این تحریمها حتی در خود آمریکا
هم نقض میشود .تاثیرناپذیری محاسبات استراتژیک
ایران از تحریمها روشنتر از هر جای دیگر در مذاکرات
استانبول آشکار شد؛ جایی که آمریکاییها انتظار داشتند
ایران در اثر فشار ناشی از تحریمها آماده امتیازدهی شده
باشد اما آنچه مشاهده کردند کامال عکس بود .از سوی
دیگر عدم همراهی برخی کشورهای  5+1با تحریمهای
جدید علیه ایران ،سران کاخسفید را برای پیگیری این
شیوه با تردید جدی روبهرو کرده است .رئیس دستگاه
دیپلماسی کاخس��فید در جریان سفر هفته پیش هو
جینتائو ،رهبر چین به واش��نگتن گفته بود که برخی
ش��رکتهای چینی تحریمها علیه ایران را آنطور که
مدنظر واشنگتن است رعایت نمیکنند و به این ترتیب
امکان تحریم علیه آنها وجود دارد .اما سخنگوی شورای
امنیت ملی آمریکا موضع متفاوتی اتخاذ کردهاست که
با اظهارات خانم کلینتون همخوانی چندانی ندارد .مایک
همر همکاری چین و آمریکا درباره تحریمهای ایران را
عال��ی توصیف و بهطور تلویحی این نظر را که تعدادی
از شرکتهای چینی تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه
ایران را نقض میکنند ،رد کرد و گفت :ما درباره نقض
مستقیم تحریمهای ایران نه مدرکی دیدهایم ،نه درباره
آن نگرانیم اما باید همچنان مراقب باشیم و با دولتهای
دیگر همکاری کنیم تا جامعه بینالمللی با اتخاذ موضعی
قاطع پیامی محکم به ایران بفرس��تد .البته اظهارنظر
مایک همر در حالی است که همزمان با آغاز مذاکرات
استانبول خبرگزاری رویترز گزارش داد «چین اعالم کرد
قراردادهای نفتی خود با ایران را تمدید میکند» .رویترز
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به نقل از منابع آگاه خود تاکید کرد «چین قراردادهای
واردات نف��ت خام از ایران را برای س��ال  2011تمدید
ک��رد و میزان نفت وارداتی در این قراردادها تقریبا برابر
با س��ال گذشته حدود 460هزار بش��که در روز است».
این منابع که اطالعات مستقیم از این قراردادها دارند،
افزودند ش��رکت دولتی وهای شنرونگ که بزرگترین
ش��رکت واردکننده نفت خام ایران به ش��مار میرود با
ش��رکت ملی نفت ایران برای خری��د روزانه  240هزار
بشکه نفت خام در روز در س��ال 2011میالدی توافق
کرده است .روس��یه نیز از جمله کشورهای  5+1است
که به صراحت تاکید کرده «گفتوگو تنها گزینه تعامل
با جمهوری اسالمی درباره موضوع هستهای» به شمار
میآید .س��رگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات
 5+1با ایران ،با رد دیدگاههای مقامهای آمریکایی درباره
تاثیر تحریمها علیه ایران گفت :مس��کو معتقد اس��ت
تحریمها علیه ایران بیفایده و فاقد کارآیی است و این
سیاس��ت تاثیری بر ایران ندارد .ریابکوف با بیان اینکه
بهکارگیری تحریمها علیه کشورها ،موجب سرسختتر
شدن و تشدید مواضع آنها میشود ،تصریح کرد :سران
و مقامهای روسیه بارها اعالم کردهاند که با تحریمهای
یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالف هستند و این رویکرد
را غیرقاب��ل قب��ول میدانند .البته پی��ش از ریابکوف،
خبرگزاری ایتارتاس از مس��کو گزارش داد وزیر خارجه
روسیه تاکید دارد گفتوگوهای ایران و غرب ادامه پیدا
کند .ایتارتاس از قول الوروف نوش��ت« :نشست جدید
بین ایران و  6قدرت جهان هنوز برنامهریزی نش��ده اما
ما خواستار ادامه این گفتوگوها هستیم» .الوروف ادامه
توگوهای استانبول این است که
داد« :نتیجه اصلی گف 
ما همگی متوجه شدیم که ضروری است گامبهگام و از
یک مرحله به مرحله دیگر برویم» .گفتنی است چندی
پیش روزنامه آمریکایی «واشنگتنپست» در گزارشی
با اشاره به شکست کش��ورهای غربی در مطرح کردن
موضوع هستهای ایران در نشست استانبول و خبرهایی
که درباره احتمال افزایش تحریمها علیه تهران منتشر
شده اس��ت ،تاکید کرد :ایران هیچ هراسی از تحریمها
ندارد .حتی اگر دولت تهران هم ذرهای در برابر تحریمها
احس��اس ترس داش��ته باش��د ،کوچکترین نشانهای
از ه��راس ای��ران از این تحریمها در عملکرد «س��عید
جلیلی» مذاکرهکننده ارشد ایران در مذاکرات استانبول
مشاهده نشد.

از تحوالت جهاني و اس��تقرار عدال��ت و توحيد در جهان
قابل تعريف است .احمدينژاد با بيان اينكه امروز نيازمند
سياست خارجي با نشاط ،مقتدر و اثرگذار هستيم ،افزود:
س��اختار وزارت خارجه بايد به طور كامل متحول ش��ود،
متناس��ب با ماموريت تاريخي ام��روز ايران .رئيسجمهور
در ادام��ه صحبتهاي خود با اش��اره ب��ه معرفي صالحي
بهعنوان وزير امور خارجه اظهار کرد :صالحي برادري مؤمن،
معتقد به آرمانها ،پيگير ،عالم ،باتجربه و مسلط به مسائل
بينالملل با يك كارنامه روشن در خدمت انقالب اسالمي و
آرمانهاي الهي است.
برنامههای صالحی برای وزارت امور خارجه
بعد از صحبتهای موافقان و مخالفان وزارت علی اکبر
صالحی ،وی در سخنانی به بیان برنامههایش برای اداره وزارت
امور خارجه پرداخت .صالحی در نخستین اقدام به این انتقاد
نمایندگان مخالف وزارتش که گفته بودند تخصص صالحی
به ماموریت جدید او ارتباطی ندارد ،پاسخ داد و گفت :اينكه
گفته ميشود تخصص من با ماموريت جديدم تناسب ندارد
را اينگونه بايد پاس��خ داد كه وقتي  10سال در اين عرصه
كار كردهام و يكي از موضوعات اصلي سياس��ت خارجي ما

پرونده هس��تهاي ايران است ،لذا اين مساله ميتواند مفيد
و مؤثر باشد .صالحي درباره برنامههاي كاري خود نيز گفت:
دس��تگاه ديپلماسي نيازمند خيزش تحولآفرين جديد در
ابعاد روزآمد ساختن ادبيات سياسي ،بازسازي نيروي انساني،
دگرديسي ساختاري در صف و ستاد و ارائه ايدههاي نوآورانه
و ابتكاري است تا انتظارات رهبر انقالب محقق شود و بنا بر
فرمايش ايشان بتواند هوشمندانه ،شجاعانه ،متعهدانه عزت
و اقتدار نظام را منعكس كند و از آن در راستاي منافع ملي
بهرهبرداري شود .صالحي خاطرنشان كرد :وظيفه دستگاه
سياس��ت خارجي به كارگيري ديپلماس��ي كيفي ،قوي و
كارآمد براي پيش��برد سياس��ت ضد نظام سلطه است كه
الزمه آن ايستادگي منطقي بر اصول انقالب و مباني شرعي
ب��ر پايه  3اصل عزت ،حكمت و مصلحت اس��ت .وي ادامه
داد :اولويتهاي اين نوع ديپلماس��ي بايد به گونهاي تنظيم
ش��ود كه منافع و امنيت ملي را ارتقا بخشد و مخاطرات را
به حداقل كاهش دهد .صالحي افزود :بنده شعار «ديپلماسي
تحولآفرين» و «رواب��ط خارجي عدالتمحور» را برگزيدم
بر اين اساس مايلم اولويتهاي سياستهاي كاري خود را
اعالم كنم كه اولين آن توس��عه و تعميق روابط همهجانبه
با همسايگان ،منطقه و جهان اسالم و كشورهاي واقع در 4
منطقه خليج فارس ،آسياي ميانه ،خاورميانه و جنوب آسيا
كه حريم استراتژيك جمهوري اسالمي را تشكيل ميدهند
اس��ت .صالحي ادامه داد :با توجه به اينكه كشورمان نيمي
از س��واحل خليج فارس را در اختيار دارد بايد نقش بسيار
مهمي در حفظ امنيت اين منطق ه ايفا كند از اين رو اينجانب
به همكاري با شوراي همكاري خليجفارس به منظور تقويت
پيوندهاي اخوت و همسايگي و دفع مخاطرات و تامين منافع
مشترك عزم راس��خ دارم .وي درباره درياي خزر نيز گفت:
جمهوري اس�لامي ايران با عنايت به حفظ منافع ملي در
اين حوزه استراتژيك و لزوم احترام به حقوق همه طرفها
در حفظ زيست بوم و برخورداري از منابع قابل توجه درياي
خزر تالش خواهد كرد تا با همكاري همه كشورهاي ساحلي
در مسير تعيين عادالنه رژيم اين دريا گام بردارد .وي افزود:
از ديدگاه ما درياي خزر بايد درياي دوستي و همكاري باشد
و در يك فضاي مودتآميز خواهان حفظ منافع خود در اين
حوزه استراتژيك هستيم .وزير پيشنهادي وزارت امور خارجه
همچنين گفت :ما ميتوانيم با توسعه تعامالت همهجانبه به
عنوان يك بلوك قدرتمند جهاني وارد عرصه معادالت جهاني
ش��ويم .وي افزود :دستگاه ديپلماسي كشور براي تقويت و
نهادينهسازي تعامالت با كشورهاي آسيايي و همگرايي برون
قارهاي با عنايت به سياس��ت نگاه به شرق دولتهاي نهم و
دهم تالش ميكند .گسترش روابط با قاره آفريقا ،حضور و
مش��اركت فعاالنه در مديريت جهاني و گسترش و تعميق
مناس��بات با تعدادي از كشورهاي آمریکایجنوبی از دیگر
برنامههای وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه بود .صالحی
همچنین تصریح کرد که سياست ايران در قبال كشورهاي
اروپايي به نوع رفتار و مواضع آنها بستگي دارد.
بعد از صحبتهای صالحی ،نمایندگان آرای خود را در
گلدانها ریختند و در نهایت وزیر پیشنهادی امور خارجه با
کسب  146رای از مجموع آرای اخذ شده به عنوان دومین
وزیر امور خارجه دولت دهم انتخاب شد.

با حضور رئیسجمهور و توسط متخصصان وزارت دفاع انجام شد

افتتاحبزرگترینآزمایشگاهفضاییخاورمیانه

گروه سیاسی :در آستانه دهه مبارک فجر و  14بهمن
روز فناوری فضایی ،بزرگترین آزمایشگاههای سازه و
سیستمهای فضایی در خاورمیانه با حضور رئیسجمهور
افتتاح شد .اين آزمایشگاه را متخصصان وزارت دفاع با
هدف تقويت زيرساختهاي صنايع فضايي جمهوري
اسالمي ايران با  3محور تامين نيازها و تجهيزات تست،
تربيت نيروي انساني خبره و مشاركت و نقشآفريني
در پروژههاي فضايي در قالب  10آزمايش��گاه مجهز به
عنوان يك مركز منحصر به فرد در سطح منطقه و در
بخشهايي نيز با قابليته��اي كالس جهاني طراحي
کرده و س��اختهاند .س��ردار س��رتیپ احمد وحیدی،
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در مراس��م
افتتاح این مرکز تصریح کرد :طراحی و س��اخت مرکز
آزمایشگاههای سازه و سیستمهای فضایی در ادامه گام
بلند و محکمی است که متخصصان کارآمد وزارت دفاع
در  14بهمن  1387برداش��تند و با قرار دادن ماهواره
بومی سفیر در مدار زمین ،آرزوی دیرینه ملت سلحشور
و انقالبی ایران را در دستیابی به فضا تحقق بخشیدند.
وی ب��ا بیان اینک��ه این اقدام ایران چش��م جهانیان را
خیره کرد و تحس��ین دوس��تان و حتی دش��منان را
برانگیخت ،افزود :در آس��تانه دهه فجر و سالروز ورود
تاریخی و دورانساز امام خمینی(ره) به کشور ،فرزندان
معنوی امام راحل و خلف شایس��ته ایش��ان حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای ،با تاسی به آموزههای اسالم
ناب محمدی و همت مضاع��ف و کار مضاعف ،عرصه
دیگ��ری از خودباوری و اقتدار علمی و ملی را به منصه
ظهور رساندند .به گزارش واحد مرکزی خبر ،وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :مرکز آزمایشگاههای
سازه و سیس��تمهای فضایی مرکزی مهم و راهبردی
و نش��انه دیگری از عزم و اراده نخبگان ،دانشمندان و
جوانان این مرز و بوم اس��ت که قادرند با خودباوری ،از
هر مانع و سدی عبور کنند .وی اضافه کرد :این مرکز که
همه مراحل طراحی و ساخت آن به دست متخصصان
اقتدارآفری��ن وزارت دفاع اجرا ش��ده ،با هدف تقویت
زیرساختهای صنایع فضایی جمهوری اسالمی ایران
با  3محور تامین نیازها و تجهیزات تست ،تقویت نیروی
انس��انی خبره و مشارکت و نقشآفرینی در پروژههای
فضایی در قالب  10آزمایشگاه مجهز به تجهیزات مورد
نیاز و نیروی انسانی خبره به عنوان مرکزی منحصر به
فرد در منطقه (در بخشهایی نیز دارای قابلیتهایی با

کالس جهان��ی) و یکی از ابزار توانمند صنعت فضایی
کشور آماده خدمترسانی به دانشمندان فضایی کشور
است .وحیدی با بیان اینکه سازه نیز یکی از بخشهای
اصلی یک س��امانه حامل ماهواره اس��ت ،گفت :سازه
حامل ماهواره از لحظه آمادهسازی در کارخانه و حمل
و نقلهای زمینی تا رسیدن به نقطه تزریق ماهواره در
مدار با محیطهای گوناگون مانند بارهای استاتیکی و
شبهاستاتیکی ،بارهای حرارتی ،بارهای شوک ،ارتعاش
و اکوستیکی مواجه است که باید توان تحمل آنها را با
قابلیت اطمینان بسیار باال داشته باشد.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در ادامه به
آزمایشگاههای افتتاح شده درباره مدل رفتار سازههای
فضایی اش��اره کرد و افزود :این آزمایشگاهها با توجه به
ماموریتهای کنونی و آینده نزدیک طراحی و س��اخته
ش��ده اما برای انجام دادن ماموریته��ای آینده مانند
ماهوارهبرهای با قابلیت حمل چند ماهواره یا ماهوارههای
بزرگت��ر و س��نگینتر نیاز به توس��عه و بهروزرس��انی
قابلیتهای آن وجود دارد.
برخی طرحهای در آستانه یا آماده بهرهبرداری وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بدین شرح است:
 -1ماهوارهبر سفیر با قابلیت حمل ماهواره تا وزن 50
کیلوگرم در مدار بیضوی  300تا  450کیلومتری
 -2بهینهس��ازی ماهواره برای پرتاب ماهواره رصد با
افزایش ارتفاع مداری به  275کیلومتر
 -3ماه��واره رص��د به عن��وان نخس��تین ماهواره
تصویربرداریکشور
 -4ماهواره فجر به عنوان نخستین ماهواره با ماموریت
مانور مداری کشور که موجب افزایش طول عمر ماهواره
به یک و نیم سال میشود.
 -5کاوشگر  4مجموعه آزمایشگاه فضایی با محموله
زیستی با همکاری پژوهشگاه هوا ـ فضا
 -6ایس��تگاه زمینی ثابت برای دریاف��ت تصاویر از
ماهوارههای سنجش از دور با قطر آنتن  8متر
 -7ایس��تگاه زمینی ثابت برای دریاف��ت تصاویر از
ماهوارههای سنجش از دور با قطر آنتن  6متر
 -8شبکه فرماندهی و کنترل امنیت فضایی ،مرکز
آزمایش موتور ماهوارهبر با تراست  150متر ،سامانه جامع
بهرهبرداری از اطالعات فضایی ،شروع ساخت مرحله اول
پایگاه مراقبت فضایی کشور ،سامانه ردیابی و شناسایی
سیگنالی و سامانه ردیابی راداری آرايه فازی.

سایه روشن
اظهارات جالب اصالحطلبها
درباره کمک ابومازن به موسوي

شنیده ش��ده تعدادی از چهرههای سرشناس
جریان اصالحطلبی که از همان ابتدا با کاندیداتوری
موس��وی مخالف ب��وده و پس از انتخاب��ات نیز در
محافل خصوصی خ��ود از رفتار ساختارش��کنانه
موسوی بشدت انتقاد میکردند؛ پس از انتشار خبر
کمک مالی 50میلیون دالری ابومازن به موسوی،
در جمعه��ای خصوصی خود درب��اره این موضوع
اظهارات جالبی داشتهاند .به گزارش «وطن امروز»
این اصالحطلبان اخیرا در جلس��های که در منزل
یکی از وزرای دوران اصالحات تش��کیل ش��ده ،با
اشاره به وضعیت تشکیالت خودگردان ،با تمسخر
گفتهاند که «نباید از جماعتی که خودشان محتاج
هستند ،کمک گرفت» .اين اظهارات البته در حالي
اس��ت كه موسوي روز شنبه در يادداشتي موضوع
كمك 50ميليون دالري به خود را تكذيب كرد اما
نكته جالب اين بود كه موسوي در اين تكذيبيه با
بهكاربردن كلمه «ابوعباس» بهجاي ابومازن ،گفت
كه از ابوعباس پول نگرفته است .موسوي همچنين
گفته بود كه ش��بكه الجزيره عليه او پروندهسازي
كرده است .گفتنی است ،پس از آنکه آیتاهلل جنتی
ماجرای یکمیلیارد دالر کمک به یکی از س��ران
فتنه را بیان کرد ،واکنشهایی از سوی سران فتنه
مطرح شد که تلویحا موضوع دریافت پول به یکی
از آنها نسبت داده میشد .حتی  2نفر از سران فتنه
در دیداری ،اقدام فرد س��وم را درباره دریافت پول
محتملدانستند.

دوربینهای العالم در تونلهای غزه

فیلم مس��تند «انفاق غزه» ،درباره تونلهای نوار
غزه در مرز با مصر توسط شبکه العالم تولید میشود.
به گزارش ایسنا ،در این مستند دوربینهای شبکه تا
عمق غزه وارد شده تا وضعیت تونلهای این شهر را
به تصویر بکشد .این مستند به بررسی این تونلها در
زمان تجاوز رژیم صهیونیستی در سال  2009میالدی
و بمباران و ویرانی کامل یا جزئی آنها میپردازد که در
نتیجه این تجاوز عدهای به شهادت رسیدند .در نتیجه
ناتوانی اسرائیل ،این رژیم مجبور به تخریب کامل این
تونلها شد اما فلسطینیان بازگشتند و این تونلها
را دوباره بازسازی کردند .شنیده شده مستندسازان
سرشناس کش��ورمان در ساخت این مستند حضور
دارند.

اکران فیلم ضدایرانی ایرانیوم
در اندیشکده هریتیج

فیل��م ضدایرانی «ایرانی��وم» که اک��ران آن در
کانادا به دلیل ش��کایت رسمی س��فارت ایران لغو
ش��د ،قرار اس��ت به صورت محدود و پیش از اکران
عمومی آن در اینترنت در اندیشکده هریتیج آمریکا
نمایش داده ش��ود .ب��ه گزارش فارس ،قرار اس��ت
فیلم ضدایران��ی «ایرانیوم» که به دلیلی ایمیلها و
تماسهای تلفني اعتراضي ،اکران آن در کتابخانه
و مرکز آرشیو اسناد کانادا لغو شد ،امروز به صورت
مح��دود و پیش از اکران عمومی آن در اینترنت در
اندیشکده هریتیج آمریکا با حضور کارشناسان ایران
اکران ميشود .در این فیلم ایران به عنوان کشوری
معرفی میشود که برای ساخت سالحهای هستهای
و ترویج تروریس��م تالش میکند .گفتنی است ،در
مس��تند ضدایرانی ایرانیوم که به سیاهنمایی علیه
دستاوردهای کشورمان میپردازد ،محسن سازگارا از
چهرههای فراری اصالحات به عنوان یک کارشناس
حضور داشته و همراستا با اهداف مستند به اظهارات
ضدایرانی پرداخته است.

درخواست  4اعدام برای عوامل
جنایت تروريستي تاسوعای چابهار

دادس��تان عمومی و انقالب زاهدان گفت 20 :
نفر از عوامل جنایت تروریستی تاسوعای حسینی
چابهار بازداش��ت شدهاند .به گزارش واحد مرکزی
خبر ،محم��د مرزیه در جمع خبرن��گاران گفت :
دادسرای عمومی و انقالب زاهدان تاکنون برای 4
نفر از عوامل جنایت تروریستی چابهار تقاضای اعدام
کرده اس��ت .وی با اش��اره به اینکه  12نفر هم در
بازداشت موقت هستند و تحقیقات از آنان همچنان
ادامه دارد ،گفت :پرونده این افراد پس از صدور قرار
مجرمیت و کیفرخواس��ت به دادگاه ارسال و حکم
قطع��ی در دادگاه صادر و با تایید مراجع ذیصالح
اجرا خواهد شد .دادستان عمومی و انقالب زاهدان
گفت :افرادی که در ارتباط با جنایت تروریس��تی
تاسوعای چابهار بازداشت شدهاند با مباشران جرم
و عوام��ل اصلی در جابهجای��ی ،حمل جلیقههای
انفج��اری و نگه��داری و اس��کان آن��ان همکاری
داش��تهاند .مرزیه گفت  :افراد متواری هم از طریق
پلیس اینترپل و قانون اس��ترداد مجرمان در حال
تعقیب هستند .وی در بخش دیگری از سخنانش
به بازداشت شماری از مفسدان اقتصادی سیستان
و بلوچستان در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت :
 8نفر به جرم اختالس و ارتشا بازداشت شدهاند که
از این عده  2نفر با قید وثیقه آزاد و  6نفر بازداشت
موقتهستند.

دامهای جدید بهائیت با طناب پوسیده

بهائیان به تازگی مسلمانانی را که جذب جلسات
خ��ود کردهاند در کالسه��ای ویژه تدریس کتاب
ایقان حاضر کرده و با اس��تفاده از این کتاب عقاید
آنها را بشدت تحت تاثیر القائات فکری خود قرار
میدهند .به گزارش«جوان آنالین» ،گفته میشود
جریان بهائیت در کالسهای ایقانخوانی با تفاسیر
خودخوان��ده ،محمدعلی باب را  -العياذباهلل  -قائم
آلمحمد دانسته و عنوان داشتهاند مسلمانان قومی
وحشی و جنگجو هس��تند که باید با آنها جنگید
و آنه��ا را ناب��ود کرد .کتاب موه��ن ایقان که فرقه
ضال��ه بهائیت آن را به عن��وان معجزه بهاء مطرح
ميكند ،مشتمل بر انواع اهانتها به ساحت علم و
عالم است.

