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مطالعه ناسا برای ساخت تلسکوپ با کمک خورشید
با پیشروی منجمان ناســا در فضاهای بین ستارهای نیاز آنها به تلسکوپهای قدرتمند
بیشتر احساس میشود و به همین دلیل طرحی برای استفاده از نور ...
سرمقاله

سرمقاله

محمد      عسلی

جهان در سالی که گذشت
سال  95هم ســال کوتوله های سیاسی در جهان
بــود ،کوتوله هایی که جهان پرآشــوب کنونی را با
جنگ ،آوارگی ،فقر ،تبعیض نژادی و سیاســت های
اسالم هراسی رقم زده اند.
 پیروزی دونالد ترامپ با تأثیرپذیری از پوپولیسم
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا بدین معنی
است که مردم آمریکا ،بویژه کسانی که به ترامپ رأی
دادند از سیاست های غیرشــفاف و مزورانه رؤسای
جمهور قبلی و حتی قبل تر به تنگ آمده اند.
دیگر آنکــه فقر ،بیکاری و خســارات جنگ های
آمریکا در آســیای جنوب غربی و شرقی مانند عراق
و افغانســتان چهره کریه خود را به مردم نشان داده
و هر آنچه بعد از فــرو ریختن برج های دوقلو آثار بد
اقتصادی را به جای گذشــت بعدتر از آن بدهی های
دولت آمریکاســت که ترامپ را وادار می کند بگوید:
«ما در جنگ پیروزی نداشته ایم»
 خــروج انگلیس از اتحادیه اروپــا نیز بی تأثیر
از مشــکالت اقتصادی و باال رفتن نــرخ بیکاری در
انگلیس نیست که آن را به یک زلزله سیاسی در اروپا
تشبیه کرده اند.
 اختالفات روســیه و ترکیه که بازتاب وســیع
سیاســی و اقتصادی داشــت و ســقوط یک فروند
جنگنده میگ روسی توسط هواپیماهای ترکیه مسایل
اختالفی روســیه با ترکیه در مورد جنگ در سوریه را
تحت الشــعاع قرار داد که نهایتاً با ترور سفیر روسیه
در ترکیه دامنه اختالفات باالتر رفت نیز از اهم اخبار
جهان بوده اند.
 کودتای عقیــم نظامیان ترکیه بــر علیه دولت
اردوغان و دستگیری و زندانی هزاران نفر از مخالفان
و مظنونین نیز برای چند ماه از اخبار روزانه شبکه های
جهانی بــوده و هم اکنون نیز اختالف ترکیه با اروپا بر
سر جلوگیری از ورود وزیر امور خارجه ترکیه به هلند
دامنه گسترده تری پیدا کرده است.
 دستاوردهای جنگ ســوریه برای بشار اسد که
منجر به آزادســازی حلب و بخش های وســیعی از
شــهرها و روستاهای اشغال شــده توسط داعش و
مخالفان گردیده برگ برنده بیشتری را نصیب دولت
ســوریه در مذاکره بــا مخالفان کــرده و روز به روز
وضعیت بهتر و شــرایط مطلوب-تری را برای دولت
سوریه رقم زده است.
 جنــگ عراقی ها با داعــش و پیروزی هایی که
دولت عراق در آزادســازی شــهرهای مهم عراق به
دســت آورده نیز از اهم خبرهای رسانه های جهانی
بوده اســت .نهایتاً ســال  95برای داعشی ها سال
شکســت و عقب نشــینی های ممتــد از مناطق و
شــهرهایی بوده است که در سوریه و عراق به دست
آورده بودند.
 یکی دیگر از وقایع مهم و خبرســاز مرگ فیدل
کاسترو بود که منجر به بهبودی روابط کوبا با آمریکا
گردید.
 استیضاح رئیس جمهور برزیل ،صلح دولت کلمبیا
با مخالفان ،رکوردشــکنی تورم در ونزوئال و برکناری
رئیس جمهور کره جنوبی به جرم حمایت از فســاد
مالی یکی از دوســتان و انتخاب آنتونیو گوترش به
سمت مدیرکل سازمان ملل متحد نیز از موارد خبرساز
در سال  95بود.
 عمیات تروریســتی در اروپا از جمله فرانســه،
بلژیک و ...ناامنی بیشتری را در اروپا رقم زد.
 ســیل های ویرانگر در آمریکا ،اروپا ،کشورهای
آسیای جنوب شــرقی و چین و خشکسالی در آفریقا
نیز از خبرهای نسبتاً مستمر سال  95بود که منجر به
کشته و بی خانمان شدن بسیاری از مردم کشورهای
مذکور گردید.
و اما بعد:
وقایعی مهمی نیز در کشــور عزیزمان ایران روی
داده که اهم آن از این قبیل است:
 آثــار و تبعــات اقتصادی و سیاســی برجام و
مخالفت های پی درپی رئیس جمهور جدید آمریکا با
توافق  5+1با ایران نیز از جمله خبرهای مستمر سال
 95بود.
 جلوگیری از مردم مســلمان  7کشــور از جمله
ایران برای ورود به خاک آمریــکا که تاکنون با اما و
اگرهای بسیاری مواجه بوده است و اختالف و شکاف
عمیقی بین مردم آمریکا و رئیس جمهور جدیدشــان
ایجاد کرده به نحوی که دســتور ترامپ توسط چند
قاضی ایاالت های آمریکا مردود اعالم شده و موجب
عقب نشــینی ترامپ از مواضع خــود در این مورد و
موارد دیگر تصمیمات و اظهاراتش گردیده است.
 ورود دو فروند از هواپیماهای شرکت ایرباس به
ایران که از دســتاوردهای توافق برجام بوده ،فروش
نفت تا ســقف دو برابر فروش قبل از برجام و ورود
بسیاری از ســران کشــورهای اروپایی ،آسیایی و
آفریقایی به ایــران برای قراردادهای جدید اقتصادی
و همکاری های سیاســی و فرهنگی نیز از این دست
بوده اند.
 ارتحال آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی یار دیرین
امام و رهبری که ضایعه اسفناکی توصیف گردید و خأل
وجودی ایشان در جایگاه ریاست تشخیص مصلحت
نظام نیز یکــی از اخبار مهم رســانه های داخلی و
اد امه د ر ستون روبرو
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سوریه جنگنده رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی از حمالت جنگندههای این رژیم به پایگاههایی
در سوریه خبر داد...

فرمان ضد مهاجرتی ترامپ ناکارآمد و بی رحمانه است
«دیوید میلیبند» وزیر خارجه پیشــین انگلیس بابیــان اینکه ورود پناهجویان به آمریکا در
طول تاریخ سبب شکوفایی و عامل موفقیت این کشور بوده است...

دادستان کل کشور خبر داد

با شبکههای اجتماعی متخلف در زمان انتخابات قطعا برخورد میشود

حجتاالســام والمسلمین منتظری گفت :ما در
آســتانه یک تحول دیگر -انتخابات  -هستیم و اگر
کانالها و شــبکههای اجتماعی بخواهند علیه افراد
و مصالح کشــور سوءاســتفاده کنند و خالف قانون
مرتکب شوند ،قطعا برخورد میشود.
به گزارش ایســنا ،دادســتان کل کشــور اظهار
کرد :در زمینه نظارت قضایی بر موسســات مالی یا
انبوهســازان ،یک بحث بسیار مهمی  که در دادستانی
کل داریم و خیلی حســاس هستیم ،بحث صیانت از
حقوق عامه اســت و ما برای همین مساله هم یک
معاونت داریم .این معاونت وظیفهاش این اســت و
ما مرتب به دادســتانهای کل کشور این موضع را
گوشــزد کردیم که هر جا منافــع عامه مورد تعرض
قرار گیرد ،دادستان وظیفه دارد ورود کند.
وی افزود :حقوق عمومی  آنطور که باید و شــاید
تعریف نشده ،این در حالی است که مصادیق زیادی
دارد .از حقوقدانهای باتجربه درخواست کردیم در
این زمینه بــه ما کمک کنند ،زیرا جای زیادی برای
کار دارد کــه هم مصادیــق را و هم نحوه برخورد با
متعرضــان را تعریف کنیم .در واقع هرجا که تعرضی
به حقوق عامه شود ،قطعا وظیفه دادستانهاست که
برخورد کنند ،اما تداخل در وظیفه و مسئولیتها نباید
شود .متأسفانه بخشی از مســائل به این برمیگردد
که مردم توجهی به تذکــرات نمیکنند .مردم باید
توجه کننــد که به این موسســات اعتمــاد نکنند؛
متأســفانه شاهد هســتیم برخی ســودجویان ورود
میکنند و دام گســتردهای برای مردم پهن میکنند.
دادســتان کل کشور با حضور در گفتوگوی ویژه
خبری شــبکه دو سیما ،در پاســخ به سوالی مبنی
بر اینکه چطور ممکن اســت فردی یک متر سدمعبر
میکند و شهرداری به سرعت با او برخورد میکند اما
موسســهای غیرمجاز به راحتی با  ۵۰شعبه در سطح
کشور فعالیت میکند ،گفت :اینها جزو وظایف بانک
مرکزی است که باید نظارت کند .عالوه بر آن نیروی
انتظامی  بــرای پروانه فعالیت مجــوز میدهد .انتظار
داریم نیروی انتظامــی  در این موارد به عنوان ضابط
قضایی هرجا دید موسســهای تشکیل شده و مجوز
الزم را نــدارد ،برخورد کند .طــرف میخواهد بقالی
بزند ناجا و دستگاهها ســراغ او میروند ،در    باره این
موسســات هم ناجا و بانک مرکزی باید ورود کنند.
همچنین دادســتانها و مجموعه قضایی به عنوان
مدافع حقوق عمومی  باید ورود کنند .مصادیقی داریم
که دادستان وارد شــده و جلوی خسارت سنگینی را
گرفته است.

منتظــری در    بــاره آخریــن وضعیــت پرونده
دوتابعیتیها نیز گفت :وظیفه دادستان کل ،وظیفه ای
تعریف شــده در حیطه قانون است که سبقه قضایی
دارد و ســبقه امنیتی و اطالعاتی ندارد؛ اطالعات که
میرسد ما باید بررسی کنیم .در همین زمینه به من
اطالعات و لیستی داده شد که این افراد در سه گروه
دارای ،گرین کارت ،دوتابعیتی و اقامت هســتند .ما
وقتی دیدیم به اعتبار اینکه این افراد مظنون هستند
و ابزار تحقیقات در اختیار ما نیســت ،این لیســت را
به صورت محرمانه برای وزیر اطالعات فرســتادیم.
اولین لیســت  ۱۶نفری بود .بعد از آن دنبال کردیم
که بررســی کنید زیرا به ما گفته بودند این افراد در
برخی دســتگاههای دولتی و خصوصی هســتند .ما
بــه صورت قاطع نگفتیم که کدام یک دارای تابعیت
مضاعف هســتند ،اما لیستی که داده بودند مشخص
بود چه کسانی در زمره کدام گروه هستند .گزارش را
به وزارت اطالعات دادیم.
وی اظهــار کرد :آقایان از اول میگفتند در دولت
مدیر دوتابعیتی نداریم ،اما وظیفه دارم هشدار بدهم
که این افراد میتوانند خطرناک باشــند ،زیرا با این
دوتابعیتیهــا که داریم و مخصوصا کســانی که به
آمریکا میروند باید ســوگندهای عجیبی بخورند .به
موجب قانون ،بکارگیری این افراد ممنوع اســت؛ در
هر ســمتی حتی در نهادهای عمومی  غیردولتی مثل
شــهرداری و مجامع عمومی  هم نباید به کار گرفته
شــوند .وزارت اطالعات به ما پاســخ داد که آن ۱۶
نفر را بررســی کردیم .خوشبختانه از این تعداد هیچ
کــدام آنطور نبود که کامال منتفی باشــد .همه آنها
دارای گرین کارت بودند و مدتش به پایان رســیده
بوده است .گرین کارت هم آثار و تبعاتی دارد .یکی را
گفتند داشته و از کشور خارج شده است یا فرار کرده

است .ســه نفر اقامت داشتند که این افراد که دارای
اقامت بودند دو نفرشان مشاوره میدادند به مقامات
عالیه دولتی خصوصــا برادرانی که در جریان برجام
خدمت میکردند.
منتظری ادامه داد :مشــاوره دادن به این عزیزان
با داشــتن اقامت خارجی خیلی چیزها را زیر ســوال
میبــرد .یکی دیگــر از این افــراد دارای اقامت را
گفتند که نماینــده ایران در کانادا بوده و دیگر مدت
نمایندگی او تمام شــده و اوایل سال جدید جایگزین
معرفی میشــود .کســی که اقامت کانادا دارد چرا
مســئولیت مهم دولتی به وی داده میشــود؟ برخی
از این افراد مشــاور برخی مقامات عالی بودهاند .یک
صراحت نامه وزارت آمده ،دارای تابعیت
فردی که به
ِ
مضاعف بوده اســت .این فرد چطور در مرکزی که
اســرار کشور است نماینده مسئول میشود ولو اینکه
بگویند مشــاور ،مدیر نیست .وزیر اطالعات که این
اتفاقــات خللــی در محبت بین ما ایجــاد نمیکند،
میگوید مشاور گرفتن اشکالی ندارد مثل خیلی جاها؛
اما باید بگویم یک وقتی کسی میخواهد ساختمان یا
کارخانه بسازد ،مشاور میگیرد که اشکالی ندارد ،اما
اشکال ما این است که آن مرکز مهم که بسیاری از
اســرار کشور آنجاست چطور باید یک فرد دوتابعیتی
مشاور شود؟
دادســتان کل کشور در    باره ارسال لیست دوم در
این زمینه به وزارت اطالعات گفت :لیســت دوم به
دستمان رســید؛ نامه را به وزیر اطالعات فرستادم.
در لیســت دوم  ۵۲نفر دادیم که برخی گرینکارت و
برخی دوتابعیتی و یا اقامتی هستند .وزارت اطالعات
باید بررســی و طبق قانون عمل کند .ما دنبال این
موضوع هســتیم و به عنوان مدافع حقوق عمومی،
هرکس اطالعی داشــته باشــد و بدهــد پیگیری

حسین موسویان:

سازمان ملل در عاریسازی خاورمیانه از
سالحهای کشتار جمعی شکست خورده است

یــک دیپلمات پیشــین کشــورمان گفت :راه
عاریســازی خاورمیانــه و جهان از ســاحهای
هستهای از طریق برجام میگذرد.
به گزارش ایســنا ،سیدحسین موسویان در پانل
بینالمللی مواد شکافپذیر هستهای که در دانشگاه
بیروت با حضور حدود  40متخصین هســتهای از
 18کشــور جهان از جمله آمریکا ،اروپا ،روســیه،
چین ،ایران ،عربســتان ،ترکیه ،برزیل ،مصر ،ژاپن
و کره جنوبی به بررســی عاری ســازی خاورمیانه
از ســاح  های هستهای برگزار شد ، ،اظهار داشت:
«دیوید میلیبند» وزیر خارجه پیشین انگلیس با
بیان اینکه ورود پناهجویان به آمریکا در طول تاریخ
ســبب شــکوفایی و عامل موفقیت این کشور بوده
است ،فرمان ضد مهاجرتی دونالد ترامپ را سیاستی
بی رحمانه و ناکارآمد توصیف کرد.
به گزارش ایرنا' ،میلیبند' در یادداشــتی که روز
پنجشــنبه در روزنامه گاردین منتشــر شد ،نوشت:
دونالد ترامپ زیــر بار هیچ مخالفتــی در رابطه با
فرمان جدید ضدمهاجرتی اش نخواهد رفت؛ فرمانی
که عالوه بر منع ورود شــهروندان شش کشور به
آمریکا ،اسکان پناهجویان در این کشور را به مدت
 4مــاه منع خواهد کرد تا کاخ ســفید در این مدت
ســاز و کار ورود افــراد بــه خاک این کشــور را
موردبازنگری قرار دهد.
وی افزود :اما این فرمان از منظر سیاستگذاری،
ناکارآمد و اقدامی  بیرحمانه است که سبب میشود
تا بســیاری از افراد آسیبپذیر و قابلاحترام در دنیا
را بالتکلیف کند.
میلیبند ادامه داد :هــر چند فرمان جدید ترامپ
جار و جنجال کمتری را نســبت بهفرمان قبلیاش
به دنبال داشــت اما چیزی از تأثیــر مخرب آن بر
پناهجویان و اعتبار جهانی آمریکا کم نشده است.
وی با بیان اینکــه فرمان جدید ترامپ به مدت
 120روز از ورود پناهجویــان بــه خــاک آمریکا

مصوبات سازمان ملل برای عاریسازی خاورمیانه
بعد از  40سال و با وجود دهها اجالس و کنفرانس،
بــه گل نشســته و از نظر اجرایی شــدن در نقطه
صفر اســت .همچنین مصوبات سازمان ملل برای
عاریســازی خاورمیانه از کل ســاحهای کشتار
جمعی بعد از  20ســال تالش نیز شکست خورده
و در نقطه صفر است.
وی گفت :امیدی به اجــرای این مصوبات هم
نیســت؛ زیرا در خاورمیانه فقط اســراییل ســاح
هستهای دارد و قدرتهای جهانی هم بنای فشار به
اسراییل برای خلع سالح و پیوستن به معاهده عدم
اشاعه سالحهای هســتهای ،ان پی تی ،را ندارند.
اســراییل هم این موضوع را به پروسه صلح مرتبط
کرده و این پروسه را هم بعد از  60سال مذاکره به
شکست کشانده زیرا تصمیم سازمان ملل در مورد
راه حل دو دولت فلســطینی و اسراییلی را رد کرده

اســت .امیدی هم نیســت که به این زودیها این
مسئله به نتیجه برسد.
وی بــا بیان این اعتقــاد کــه «خاورمیانه در
بحرانهای متعــدد از جمله تروریســم تکفیری،
جنگ داخلی ،دولتهای شکســت خورده و جنگ
قومی  غرق شده و در آستانه سقوط کامل قرار گرفته
است» افزود :ریسک دسترسی گروههای تروریستی
داعــش و القاعده بــه مواد و دانش ســاحهای
کشــتار جمعی به واقعیت پیوســته است؛ زیرا این
گروهها از سالح شیمیایی در سوریه و عراق استفاده
کرده و صدها موشک هم در اختیار دارند.
این دیپلمات پیشــین کشــورمان همچنین با
بیان اینکه «خأل وجود یک ساختار همکاریهای
مشــترک در منطقــه همچنــان عامــل دخالت
قدرتهای بزرگ و تشــدید بحرانهاست» ادامه
داد :برجام به عنوان جامعترین و برجستهترین سند

میکنیم .مشــکل اینجاست که خیلیها این موضوع
را پنهان میکنند و وزارت اطالعات باید با ابزار خود
به این موضوع ورود کند.
منتظری در پاســخ به ســوالی در    باره اینکه چرا
محاکم فســاد اقتصادی مستقیم و علنی برای مردم
پخش نمیشــود ،گفت :این انتظار به حقی اســت.
افکار عمومی  وقتی یک جریان فسادعمومی  را شاهد
هســتند ،انتظار به حقی دارند که علنی باشــد ولی
مشــکل قانونی دارد .اگر مجلس قانونی بگذارد که
دادگاه این موارد قابل پخش باشد ،ما مشکلی نداریم
تــا زمانی که حکم قطعیت پیدا نکــرده قوه قضاییه
مجاز نیست در رســانهها پخش کند .حتی خبرنگار
هم میتواند در دادگاه باشد به عنوان فردی عادی اما
معرفی کردن متهم تا زمانی که حکم قطعی نباشــد
ممنوع است.
وی در پاســخ به ســوالی در    باره نزدیک شدن
بــه زمان برگــزاری انتخابات و اقدام انجامشــده
برای تضمین ســامت انتخابات گفت :خوشبختانه
ما در آســتانه یک تحول دیگر هســتیم ،مقدمات
فراهم اســت .مســئولیت قضایی در ایــن زمینه
برعهده دادســتان کل کشور است .ماده  ۳۴قانون
انتخابات قوه قضاییه را مکلف کرده اســت شعبی
را برای رســیدگی به تخلفات و جرایم ایجاد کند.
تبصــره  ۲این ماده کار خوبی کــرده و مقرر کرده
اســت که برای پیشــگیری از وقــوع جرم ،ضمن
هماهنگی با ناظران و هیأتهای اجرایی ،اقدامات
الزم را در محــدوده قوانین انجام دهد .ریاســت
قــوه قضاییه دو یا ســه ماه قبل بخشــنامهای را
ابالغ کرد که در دادســتانی کل ســتاد پیشگیری
از جرایم انتخاباتی با ریاســت دادستان کل تشکیل
شــده اســت و البته در شهرســتان  ها هم داریم
و جلســات را شــروع کردیم و دســتورالعملهای
الزم نیــز بــه اســتانها صــادر شــده اســت.
دادســتان کل کشــور در    باره اســتفاده غیرمجاز
از برخی شــبکههای اجتماعــی و کانالها در    باره
انتخابــات گفت :اگر ایــن شــبکه  ها و کانال  ها
بخواهند علیه افراد و مصالح کشــور سوءاســتفاده
کنند و خالف قانون مرتکب شــوند ،قطعا برخورد
میشود .بسیاری از این موضوعات باید در کارگروه
تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه بررســی و
تصمیمگیری در    باره آنها به رأی گذاشــته شود تا
مصوب شــود .ما اینها را به کارگروه میبریم ،اگر
در آنجا مصوب نشــد و اگر وصف مجرمانه داشت،
قطعا از طریق قضایی با آنها برخورد خواهیم کرد.

تاریخ عدم اشــاعه توسط جامعه جهانی به رسمیت
شناخته شده؛ زیرا از کاملترین سیستم شفافیت و
ممانعت از ساخت بمب هســتهای برخوردار است.
برجام استاندارد جدید برای عدم اشاعه سالحهای
هســتهای در اختیار جامعه جهانی قرار داده و اگر
قدرتهای جهانی در مورد عاریســازی منطقه و
جهان از سالحهای هستهای صداقت داشته باشند،
میتوانند برجام را مالک عمل قرار دهند.
وی تصریح کــرد :در صورتی که اصول برجام
جهانی شــود ،باحذف پروســه بازفراوری پلوتونیم
و غنیســازی زیر  5درصد راه گســترش ســاح
هستهای در منطقه و جهان بسته خواهد شد.
وی گفت :تشکیل " سیستم همکاری جمعی"
را میتوان از خلیج فارس شــروع کرد و یک پیمان
جامع همکاریهای امنیتی ،سیاســی ،اقتصادی و
فرهنگی را بین کشورهای ایران و عراق ،عربستان
و ســایر اعضای عرب عضو شورای همکاریهای
خلیج فارس منعقد کرد .در قالب چنین سیستم جامع
همکاریهای مشــترک نیز میتوان عاریســازی
خلیج فارس از ســاحهای کشــتار جمعی و حتی
برنامه مشــترک چندجانبه همکاریهای هستهای
و غنیسازی را گنجاند.

دیوید میلیبند:

فرمان ضد مهاجرتی ترامپ ناکارآمد
و بی رحمانه است

جلوگیری میکند ،افزود :این فرمان ســبب شــده
است تا خانوادههایی که مراحل بازرسی را پشت سر
گذاشته اند اکنون دچار بالتکلیفی شوند.
میلیبند بیان داشــت که بر اســاس برآوردهای
صــورت گرفته بالغبر  60هــزار پناهجو و مهاجر به
موجب فرمان ترامپ لطمه خوردهاند.
این سیاســتمدار انگلیســی افزود :این در حالی
اســت که اکثر آنها به امید ســفر بــه آمریکا دار و
ندارشــان را فروختهاند و برخی هــم قرارداد اجاره
خانهشان را تمدید نکردهاند.
میلیبند نوشــت :فرمان جدید ترامپ بر اســاس
این فرضیه پایهگذاری شــده کــه پناهجویان قادر
باشند بدون گذراندن بازرسیهای معمول وارد خاک
آمریکا شوند .این در حالی است که بهطور میانگین
کار مصاحبه ،انگشــتنگاری و تکمیل فرمها  18تا
 24ماه طول میکشــد ،و بر همین اســاس به نظر
میرسد که ورود به آمریکا از طریق مسیر پناهجویی
نسبت به سایر مسیرها بهمراتب سختتر است.

وی افزود :شایانذکر است که فرمان منع ورود
پناهجویــان به خاک آمریکا  4ماه قبل از  4جوالی
 روز استقالل آمریکا  -به امضاء رسید و حاال جایتأسف اســت اگر آمریکا بخواهد این روند را که در
طول تاریخ با موفقیت مواجه بوده ،زیر پا بگذارند.
وزیر خارجه پیشــین انگلیس عنوان کرد :شمار
زیــادی از پناهجویان طی نســلهای گذشــته به
آمریکا مهاجرت کرده و به شهروندانی میهندوست
و کارآمد بدل گشتهاند.
وی همچنیــن عنــوان کــرد :در حالــی که
کشــورهایی نظیــر اوگانــدا ،کنیا ،لبنــان و اردن
میلیونها پناهجو را در خود جایدادهاند ،جای تأسف
است که آمریکا اکنون چنین سیاست جدیدی را در
پیشگرفته است.
میلیبند نوشت :هفته گذشته به لبنان که میزبان
 1.5میلیون پناهجوی ســوری اســت ســفر کردم.
برای مردم آنجا خندهدار بود که کشــورهای غربی
از پذیــرش چند هزار پناهجو مینالند؛ اما برایشــان

مهم بود که جامعه جهانی چگونه میخواهد در ازای
اسکان پناهجویان به آنها کمک اقتصادی کند.
وی افزود :زمانی که کشورهای غربی از پذیرش
پناهجویان امتنــاع میکنند ،تنها یک جریان پیروز
میشود :آنهایی که میگویند مسلمانان نبایستی به
آمریکا و سایر کشــورهای غربی از جمله انگلیس
اعتماد کنند.
وزیر خارجه پیشــین انگلیس نوشــت :کاهش
رونــد ورود مهاجران به دنیــای غرب هدیه بزرگی
برای جریان افراطی به شــمار میرود؛ از این نظر،
سیاســتهای داخلی آمریکا میتواند تأثیرات منفی
را در بعد خارجی به همراه داشته باشد.
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مطالعه ناسا برای ساخت تلسکوپ با کمک
خورشید

با پیشروی منجمان ناسا در فضاهای بین ستارهای نیاز آنها
به تلســکوپهای قدرتمند بیشتر احساس میشود و به همین
دلیل طرحی برای استفاده از نور خورشید به عنوان عدسی یک
تلسکوپ قدرتمند مطرح شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از انگجت ،محققان آزمایشــگاه
پیشــران جت ناســا در حال مطالعه برای استفاده از بزرگترین
شی موجود در منظومه شمسی به عنوان تلسکوپ هستند.
در طرح پیشنهادی این محققان قرار است از نور خورشید به
عنوان یک عدسی قدرتمند استفاده شود.
بر اساس نظریه نسبیت اینشتین اشیای بسیار حجیم فضای
اطــراف خود را مجبــور به گردش به دور خود کرده و مســیر
حرکــت آنها را خم میکنند و ایــن موضوع در رابطه با نور نیز
صادق اســت .در شرایط مشــخصی این نور خم شده میتواند
خاصیت بزرگکنندگی و تلسکوپی به وجود آورد.
به این پدیده همگرایی گرانشی گفته میشود و منجمان با
استفاده از خواص آن توانستهاند سیاره فراخورشیدی کپلر  425بی
را در فاصله چند صد میلیون ســال نوری از زمین کشف کنند.
ایــن طرح با وجود نقاط قوت خود چالشهای فنی بزرگی نیز
دارد .مهمترین چالش پیش روی محققان ناســا این است که
برای اســتفاده از نور خورشــید به عنوان لنز این تلسکوپ باید
در فاصلهای حدودا  550برابر فاصله زمین تا خورشــید مستقر
شود و در حال حاضر دورترین شیء ساخته دست بشر از زمین
فضاپیمای "وویجر  "1اســت که چهل سال پس از پرتاب به
فاصله ای  137برابر فاصله زمین تا خورشید رسیده است.

سوریه جنگنده رژیم صهیونیستی را
سرنگون کرد

ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از حمالت جنگندههای
این رژیم به پایگاههایی در سوریه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری المیادین ،رسانههای
اسرائیلی اعالم کردند که یک موشک از خاک سوریه به نزدیکی
"اربد" در "غور اردن" شلیک شد و به دنبال این حادثه آژیرهای
خطر در این منطقه به صدا درآمدند.
بر اســاس گزارش رادیو رژیم صهیونیســتی ســامانههای
ضد موشکی ســوریه چندین موشــک را به سمت جنگندههای
اسرائیلی در این منطقه شلیک کردند.
ســخنگوی ارتش رژیم صهیونیســتی نیز اعــام کرد که
جنگندههای این رژیم پایگاههایی را در سوریه هدف قرار دادند.
ایــن ســخنگو مدعی اســت کــه جنگندههای اســرائیلی
کامیونهای حامل موشکهای پیشــرفته را که در حال حرکت
به سمت مقرهای حزباهلل در سوریه بودند ،هدف قرار دادند.
از سوی دیگر ارتش سوریه اعالم کرد که یک جنگنده ارتش
اسرائیل را طی حمالت پنجشنبهشب سرنگون و خسارتهایی را
به یک جنگنده دیگر وارد کرده است.
در همین راســتا رسانههای اسرائیلی حمالت متقابل موشکی
میــان نیــروی هوایی اســرائیل و ارتش ســوریه را یک حادثه
"دراماتیک" دانســتند که به موجب آن نیروی هوایی این رژیم
ملزم به برنامهریزی برای روند جدیدی خواهد بود.
اد امه از ستون روبرو

خارجی بوده است.
 رشد اقتصادی اعالم شده بین  9/5تا  11درصدی
از طرف دولت آقای روحانی و پایین آمدن نرخ بیکاری
بر اساس آمارهای اعالم شده و سرشماری نفوس و
مســکن و اعالم میزان جمعیت فعلی در ایران نیز از
اهم اخبار داخلی بود.
 نزول باران های ســیل آیا در غرب ،شــمال و
جنوب و شــرق ایران که باعث شــادمانی مردم و
پر شــدن بیشتر ســدهای کشور شــد نیز خبرساز
بــود هر چند تعدادی از هموطنان کشــته ،مجروح و
بی خانمان شدند.
 مانورهای نظامی و آزمایش های موشکی ایران
به ویژه اســتقرار موشک های پیشرفته  S300نیز از
جمله رویدادهای خبرساز در سطح رسانه های جهانی
بوده اند.
 آتش ســوزی در پاساژ پالســکو و فرو ریختن
آن که به شهادت تعدادی از آتش نشان های فداکار
انجامید و سوگواری و تألمات شدید مردم غیرتمند ما
را در پی داشت نیز از جمله وقایع ناگوار بود که برای
این واقعه  3روز عزای عمومی اعالم شد.
 خروج قطار مشــهد ،تبریــز از ریل که منجر به
کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان
بیگنــاه و زائرین گردید نیز از جمله وقایع خبرســاز
بوده است.
 و نهایتــاً کشــف فســاد و اختالس های کالن
در بخش دولتی و خصوصی که اخبار آن مســتمر از
شبکه های داخلی و خارجی پخش شده خبرساز بوده
و هستند.
 کشف و اعالم حقوق های نجومی توسط مدیران
بخش های دولتــی و نیمه دولتی نیز از جمله خبرهای
مهم و قابل تفسیر و تحلیل بودند.
 مرگ تنی چنــد از هنرمندان ســینما و تئاتر و
علمای اعالم و وقایع ناگوار دیگری که در حوصله این
نوشتار نیست از جمله وقایع تلخ سال  95است.
و در پایان ایران ما خوشــبختانه در ســال  95از
نعمت امنیت و آرامش خوبی برخوردار بوده و علیرغم
جنگ های همسایگان و ناامنی هایی که در کشورهای
همسایه از جمله افغانستان ،عراق ،بحرین ،عربستان
و ترکیه شــاهدیم ،ایران اســامی و مردم شریف و
عزیز ما از نعمت امنیت خوب و قابل قبولی برخوردارند
هر چند به لحاظ اقتصادی بازار گرفتار رکود و دولت با
کمبود شدید نقدینگی مواجه بوده اند.

