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جوادنوائیان رودسری

ظریف :سیرک کارتونی امروز ارزش پاسخ گویی ندارد ،به موضوعات جدی تر بپردازیم
همان طــور که انتظار می رفــت ،آخرین روز پنجاه و
چهارمین اجالس کنفرانس امنیتی مونیخ ،با سخنرانی
نتانیاهو و الجبیر علیه ای ــران صحنه تــکــرار نمایش
ضدایرانی عبری-عربی بود که این بار هم با نمایش
آهن پاره هایی توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی
و البته پاسخ ظریف وزیر خارجه کشورمان همراه بود؛
نتانیاهو که در میانه سخنرانی اش تکه ای آهن قراضه
را از زیر تریبون بیرون کشید ،وزیر خارجه کشورمان را
(که البته در آن لحظه در سالن اجالس حضور نداشت
به صورت غیابی) مورد خطاب قرار داد و گستاخانه گفت
که آقای ظریف ،این را میشناسید؟ باید بشناسید! این
متعلق به شماست .میتوانید با خود یک پیام برای تهران
ببرید :اراده اسرائیل را امتحان نکنید .ادعای این مقام
صهیونیست در شرایطی است که مقامات کشورمان،
ایرانی بودن پهپاد ساقط شده در خاک فلسطین اشغالی
را رد کرده بودند .به گزارش فارس ،نتانیاهو با بیان این
که توافق هسته ای موجب تعدیل رفتار ایران نه در داخل
و نه در خارج ایران نشد ،افزود :توافق هستهای ایران را
میانهرو نکرده بلکه ببر خطرناک ایرانی را در منطقه و
جهان رها کرده است .وی که در داخل رژیمش به شدت
با بحران مشروعیت روبه روست ،با تکرار چندباره این
ادعا که ایران مشغول بلعیدن خاورمیانه است ،ادامه
داد« :تجاوزکاری ایران در منطقه یک پیامد مثبت هم
داشته و موجب نزدیکی بی سابقه عرب ها با اسرائیل
شده است؛ ما نه تنها علیه دست نشاندگان ایران بلکه
خود ایران اقدام خواهیم کرد!» وی که در سال های اخیر
نقاشی هایش در سازمان ملل و نقشه ارائه شده اش در
کنگره آمریکا دست مایه طنز فضای سیاسی شده بود،
این بار هم نقشهای را نشان داد که در آن مناطق تحت
کنترل گروه تروریستی داعش با مناطقی در خاورمیانه
که ایران در آن ها نفوذ کرده ،مقایسه شده بود .به ادعای
نتانیاهو ایران میخواهد عالوه بر 100هزار موشکی
که حزبا ...دارد ،موشکهای نقطهزن نیز در اختیار
آن ها قرار دهد .سالحهایی که قواعد بازی در منطقه را
تغییر میدهد.
▪الجبیر :مشکالت منطقهای با انقالب ایران آغاز شد

پــس از نخست وزیــر رژیــم صهیونیستی وزیــر خارجه
عربستان سعودی هم در راستای اظهارات نتانیاهو گفت:
مشکالت منطقهای با انقالب ایران آغاز شد و این کشور
برای بیثبات کردن سوریه ،عراق ،یمن و لبنان تالش

(اسرائیل) فرو ریخته است .رئیس دستگاه دیپلماسی
کشورمان در حاشیه اجالس مونیخ با برخی همتایان خود
از جمله وزرای خارجه ارمنستان و گرجستان و کاترین
اشتون مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار
و گفتوگو کرد.
▪کری :اظهارات نتانیاهو درست نیست

پیش از سخنرانی دکتر ظریف نیز جان کری وزیر خارجه
سابق آمریکا در واکنش به ادعاهای بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران با دفاع از توافق
هسته ای تصریح کرد :اظهارات نتانیاهو درباره رسیدن
ایران به سالح هسته ای و نیز برجام اساسا درست نیست.
جهان بدون برجام جهان خطرناکی خواهد بود .
▪واکنش کارل بیلدت به ادعاهای نتانیاهو

میکند .به گــزارش ایلنا به نقل از اسکا ینیوز« ،عادل
الجبیر» همچنین مدعی شد که ایران پناهگاهی امن را
برای «اسامه بنالدن» رهبر پیشین القاعده فراهم کرد!
▪ظریف :سیرک کارتونی امروز ارزش پاسخ گویی ندارد

چند ساعت بعد ظریف به سالن اجالس مونیخ آمد و روی
همان تریبون رفت و همان ابتدا خطاب به حضار در حالی
که خنده روی لب داشت ،گفت« :شما صبح امروز مخاطب
یک سیرک کارتونی بودید که حتی ارزش پاسخ گویی
ندارد .بنابر این بیاییم به موضوعات جدی تر برسیم!» در
ادامه ظریف به پرسش ها پاسخ داد؛ از جمله از او پرسیده
شد که نظرش درباره اظهارات نتانیاهو مبنی بر این که
در صورت لغو توافق هسته ای ایران کاری نخواهد کرد،
چیست؟ که در پاسخ با جدیت و صراحت گفت :من به
شما اطمینان می دهم اگر منافع ایران تأمین نشود ایران
پاسخ جدی خواهد داد .به گزارش تسنیم ،وزیر خارجه
کشورمان به صورت غیرمستقیم به مواضع الجبیر هم
واکنش نشان داد و گفت :سال گذشته ایران پیشنهاد
ترتیبات امنیتی را در خلیج فارس اعالم کرد؛ اما برخی
از همسایگان ما از این فرصت استفاده کردند برای اتهام
وارد کردن به ایران.
▪ایران به دنبال قویتر شدن منطقه است و نه هژمون
شدن خود

وی با بیان این که ایران به دنبال قویتر شدن منطقه است

و نه هژمون شدن خود افزود :برای ساختن یک منطقه
قوی باید واقع بین باشیم و تفاوت ها را بپذیریم .وزیر امور
خارجه ادامه داد :آمریکا و مشتریان محلی آن از انتخابها
و تصمیمات نادرستشان در حال عذاب کشیدن هستند.
ظریف همچنین به تهاجم اسرائیل به لبنان و اشغال
غیرقانونی فلسطین و تهاجمهای هر روز به سوریه توسط
این رژیم اشاره و اظهار کرد :سقوط جنگنده اسرائیلی در
چند روز پیش نشان داد که اسطوره دولت شکست ناپذیر
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نوشتههای ناخوانده

واکنش ایرانی به سیرک صهیونیستی

انعکاس
••اعتمادآنالینمدعیشد :سیدرضااکرمی،عضوجامعه
روحانیت روز گذشته در البهالی مصاحبهای اعالم کرد که
«آقای جنتی دیگر نماز جمعه نمیخواند ».گرچه این خبر
هنوز از سوی ستاد برگزاری نمازجمعه تأیید نشده است
اما انتصاب سیدمحمد ابوترابی فرد به سمت امامت جمعه
تهران میتواند مهر تأییدی بر درستی این خبر باشد.
اکرمی البته در گفتوگو با اعتمادآنالین درباره منبع این
خبر گفت که من این موضوع را شنیدهام.
••پارس نیوز مدعی شد  :از حدود 70هزار کارخانه و واحد
تولیدی در کشور تقریبا نیمی از آن ها با مشکل پرداخت
حقوق مواجه بوده و همچنین دارای معوقات در پرداخت
حقوق هستند .این کارخانه ها و واحدهای تولیدی حقوق
های خود را به موقع پرداخت نکرده یا بدهی های انباشته
جدی به بانک ها دارند و تجمیع این ها با همدیگر موجب
شده که این واحدها عمال ورشکسته باشند!
••عصرایران نوشت  :علی مطهری درباره پیشنهاد رئیس
جمهور در رابطه با برگزاری رفراندوم در برخی مسائل
گفت :من متوجه نشدم چه ضرورتی داشت در شرایط فعلی
بحث رفراندوم مطرح شود .رفراندوم در مسائل عقیدتی و
ایدئولوژیک اصال معنا ندارد .شاید زمانی ضرورت داشته
باشد در یک موضوع خاص نظر مردم را جویا شد .موضوعی
که نظر مردم میتواند در آن موثر باشد.
••جهان نیوز نوشت  :انتصاب حجت االسالم ابوترابی
به امامت موقت جمعه تهران با استقبال بسیار گسترده
اصالح طلبان و اعتدالیون مواجه شد .آن ها نه تنها از
ابوترابی استقبال کردند بلکه درباره ویژگیهای مطلوب
شخصیتی او و نوع خاص نماز جمعه اش نیز سخن گفتند.
اصالح طلبان ،ابوترابی فرد را معتدل ،آرام ،اخالق مدار،
متین ،حق طلب ،پاکدست ،فرهیخته و ...معرفی کردند.
امــا یک روز پس از اولین خطبه  نماز جمعه ابوترابی،
رسانههای اصالح طلب نه تنها در صفحه یک خبری از
نماز جمعهاش ننوشتندبلکه اکثریت آن ها حتی یک خبر
معمولی نیز از نماز جمعه ابوترابی منتشر نکردند.
••جمهوریت نوشت  :سیداحمد خاتمی گفت :من بیش
از  ۲۰سال است خــارج فقه میگویم و می دانــم چطور
حرف بزنم ،گفتم آن افرادی که غارت کردند و لیدرها که
آدم کشتند را بکشید ،چرا تحریف می کنید ،مرد باشید و
عین حرف را بزنید.بدخواهانی که خدا هدایتشان کند ،در
فضای مجازی نوشتند خاتمی چون تندروی کرد ،برکنار
شده است ،بیمعرفتها الاقل به فکر آبروی خود باشید،
من دو هفته دیگر خطبه میخوانم.
••رویـــداد  24مدعی شــد  :رئیسدفتر رئیس دولت
دهم به دادســرای فرهنگ و رسانه احضار شد .اسفندیار
رحیممشایی از ســوی بازپرس شعبه چهارم دادســرای
فرهنگ و رسانه احضار و به او ابالغ شده که در صورت حضور
نیافتن جلب خواهد شد .علت حضور وی مشخص نیست.
••تابناک نوشت  :حمید رسایی فعال اصولگرا و نماینده
سابق مجلس در واکنش به توئیت ناهید خداکرمی عضو
شورایشهرتهران،کهدرتوئیتیکمترینحقزنانراانتخاب
نوع پوشش خود در جامعه ذکر کرده بود در توئیتر نوشت:
چطور یک شهروند در انتخاب نما و پوشش ساختمان خود
آزاد نیست ولی حق دارد با هر پوششی در جامعه «اسالمی»
تردد کند؟و بعد از این بود که بار دیگر خداکرمی در پاسخ به او
نوشت:انساندارایاختیار،عقلوشعوراست.استداللشما
در مقایسه انسان با اشیا شایسته نیست .حاضر به شرکت در
یک جلسه گفت وگو یا مناظره در این زمینه هستم.
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در پاسخ به ادعاها و خیمه شب بازی جدید نتانیاهو در اجالس مونیخ مطرح شد

تازههای مطبوعات
••ایران – بهروز بنیادی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس و نماینده کاشمر از طرح مجلس برای جداسازی
سازمان زندان ها و پزشکی قانونی از قوه قضاییه خبر داد و
گفت :با جدا شدن پزشکی قانونی و سازمان زندانها از این
قوه و الحاق آن به وزارت دادگستری عم ً
ال امکان نظارت بر
آن ها و پاسخ گو کردنشان فراهم میشود.
••شرق – اعظم جنگروی که پنج شنبه گذشته به علت
برداشتن روسری و بر سرچوبکردن آن در خیابان انقالب
بازداشت شده بود ،به گفته منابع مطلع ،آزاد شد .همچنین
نرگس حسینی هم با تودیع وثیقه از زندان قرچک آزاد شد.
••ایــران – منصور غالمی وزیــر علوم در گفت و گو با این
روزنامه گفت :موضوع دانشجویان ستاره دار تقریب ًا تمام
شــده اســت و ما دیگر دانشجوی ستاره دار بــرای سال
تحصیلی  96نداریم.
••کیهان – این روزنامه در گزارشی با اشاره به این که سه
سال از برجام گذشته اما نه تنها هیچ تحریمی لغو نشده
بلکه به گواهی فایننشال تایمز حلقه محاصره تنگتر
هم شده است!نوشت :ظاهرا برای دولت ،نبرد دشمن
معنایی ندارد و حفظ برخی شبکهها اولویت بیشتری دارد!
این وسط اگر مردم هم زیر بار گرانی و تورم ،زیر بار رشد
سرسا مآور قیمت ارز له شوند ،حداکثر میتواند موجب
«تکدر رئیسجمهور» شود نه بیشتر!
••اعتماد  -محمود ساالرکیا ،معاون سابق دادستان تهران
گفت  :مسئوالن باید پاسخ گو باشند وقتی جمعیت کیفری
ما این قدر باالست ،کار مسئوالن زندانها بسیار سخت
است ...ما تا کی میتوانیم زندانیها را کف خواب کنیم و
یک جوری داخل هم بچپانیم؟ او گفت :سالمت زندانی با
زندانبان است ،اما با این همه زندانی ،نظارت کم میشود.
••شرق -سفیر مسکو در تهران ،به این روزنامه گفت :انتظار
داریدازترکیهانتقادکنیم،نمیکنیم.اوازاقدامترکیهدرسوریه
حمایتکردودلیلاقدامآنهاراامنیتمرزهایخوددانست.
••جام جم  -مسعود منصور ،معاون حفاظت واموراراضی
ســازمــان جنگلها ،با اشــاره به قانون امکان خریداری
زمینهایتغییرکاربریدادهشدهگفت:ساالنهحدودیکصد
تا 200هزار هکتار دراختیار سازمان امور اراضی قرار داده
میشود که با وجود چنین مصوبهای ساالنه دست کم حدود
صدهزارهکتار زمین به افراد واگذار (فروخته)میشود.
••شــرق – محمدباقر نوبخت سخنگوی دولــت دربــاره
مؤسسات اعتباری منحله  گفت :اگر بخواهیم نفی کنیم که
عدهایبدونداشتنپشتوانههایعملیواجراییتوانستند
بیایند ومجوزهایی را بگیرند واین میزان ازمنابع مردم را
جذب کنند ،حرف نادرستی زدهایم؛ بهویژه مقاومتهایی
که پس از آن صورت گرفت و پشتیبانیهایی که داشتند.
هرکدامشان باالخره به یک نهاد و قــو های وصل بودند.
منظور من تشکیالت دولتی یا حکومتی نیست.
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کــارل بیلدت وزیــر خارجه سابق سوئد و رئیس کنونی
اروپاییروابط خارجی» هم از اظهارات
اندیشکده «شورای
ِ
ضد ایرانی نخستوزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس
امنیتی مونیخ به شدت انتقاد کرد .کنفرانس مونیخ روز
شنبه نیز به صحنه دفاع اروپا و روسیه از برجام برابر آمریکا
تبدیل شد و «ارنست مونیز» وزیر انرژی دولت باراک اوباما
در حضور «جان سولیوان» معاون وزارت خارجه دولت
دونالد ترامپ با دفاع از برجام گفت :نقصی در برجام وجود
ندارد که بخواهید اصالحش کنید!

خبر مرتبط
باز هم برخورد طنز کاربران با نمایش جدید نتانیاهو

مثل همیشه شبکه های اجتماعی خط مقدم واکنش های طنز و غیرطنز به جنجال جدید نتانیاهو بود؛ درست مثل
دفعات قبلی که او در سازمان ملل و کنگره آمریکا نقاشی هایی ارائه کرده بود .گزیده ای از این واکنش ها را در ادامه
می خوانید.
* جناب ظریف توی اجالس مونیخ گفت امروز شاهد سیرک کارتونی بودیم بهتره به موضوعات جدیتر بپردازیم؛ در
اصل به نتانیاهو گفته کار تو مثل میمون و گورخر و این جور حرفاست دیگه نه!؟
* [ضمن انتشار تصویر نتانیاهو که آهن پاره ای را در دست گرفته] :آهن قراضه ،مس کهنه ،یخچال کهنه ،آبگرمکن
سوراخ خریداریم...
* احمق یه آهن پاره نشون میده! ما پهپاد شما را تو ایران سالم پایین نشوندیم.
نتانیاهو :از غزه بیرون رفتیم ،ایران از طریق حماس وارد آن شد ،از لبنان بیرون رفتیم ،ایران با حزبا ...وارد شد.
[میخواهد سوریه و عراق را هم بگوید که بغض لعنتی اجازه نمیدهد].
* نتانیاهو اون دفعه نقاشی آورد ،این دفعه هم کاردستی آورده ،یه جعبه مدادرنگی بخرید سر صف بدین به این بچه
ولمون کنه بابا.
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پیمان سعدآباد؛ کمربندی که از ابتدا بسته نشد!
اواسط تیرماه سال ،1316وزرای خارجه کشورهای عراق،
افغانستانوترکیهبهایرانآمدندتادرجلسهایکهبهمیزبانی
پهلوی اول در کاخ سعدآباد برگزار شده بود ،شرکت کنند.
قرار بود ماحصل مذاکراتی که در این جلسه انجام میشود،
پیمانیباشدکهخواستبریتانیارامبنیبرایجادیککمربند
دفاعی در برابر دولــت تــازه تأسیس شــوروی ،تأمین کند.
نماینده انگلیس به عنوان ناظر در این جلسه حضور داشت.
در آن زمان ،رضاخان در ایران ،آتاتورک در ترکیه ،غازی اول
در عراق و محمدظاهرشاه در افغانستان ،قدرت را در دست
داشتند .باالخره ،پس از گفتوگوهای متداول دیپلماتیک،
پیماننامهای دفاعی به امضای حاضران در جلسه رسید؛
پیماننامهایکهبه«پیمانسعدآباد»معروفشد.کشورهای
عضو متعهد شدند که در صــورت هجوم نظامی به یکی از
اعضای پیمان ،سایرین به مهاجم اعالم جنگ دهند و از عضو
مورد حمله قرار گرفته ،حمایت نظامی ،مالی و دیپلماتیک
کنند .اما ظاهر قضیه ،با باطن آن تفاوت جدی داشت .در آن
روزگــار ،تقریب ًا همه میدانستند که پیمان سعدآباد ،ترفند
انگلیسبرایمقابلهبانفوذکمونیسمبهکشورهایتحتنفوذ
بریتانیاست .اما این قرار و مدار ،دیری نپایید؛ با ظهور هیتلر
در اروپا و افول قدرت انگلیس در خاورمیانه ،حاکمان وابسته
بهاستعمارپیر،یابهسمتقدرتنوظهورگراییدندیاطعمتلخ
سقوط را چشیدند .با این حال ،ماجرای پیمان سعدآباد تنها
به اضمحالل یک قرارداد از ابتدا تهی و بیفایده عملی برای
ایران ،محدود نمیشد .برنده اصلی این قــرارداد ،انگلیس
بودکهحتیبهصورتظاهری،توانستهبوداتحادیرادربرابر
قدرتونفوذروزافزونشورویایجادکند.ایناقدامبهویژهاز
نظر تبلیغاتی ،سخت به کار آنگلوساکسون ها میآمد .اما از
سوی دیگر ،ایران در این پیماننامه ،بازنده اصلی بود .دیگر
اعضای پیمان سعدآباد ،هر یک به فراخور حالشان ،منافعی
رابهدستآوردندوتوانستنددرسایهدوستیواتحادبهوجود
آمده،نهایتسوءاستفادهرابرایبهدستآوردنمنافعجدید،
انجام دهند .ترکیه قسمتی از ارتفاعات آرارات را که دارای
موقعیت سوق الجیشی بود ،از ایران گرفت؛ خط مرزی ایران
و عراق نیز ،به زیان ایران تعیین شد و رضاخان پذیرفت که
بابتعبورکشتیهاینفتکشایرانیازآبادانبهسمتخلیج
فارس،مبالغهنگفتیبهعراقبپردازدوپادشاهافغانستانهم،
باامضایاینپیمان،ازتالشاحتمالیایرانبرایپسگرفتن
مناطق تاجیکنشین این کشور ،در امان ماند .با آغاز جنگ
جهانی دوم و با وجود هجوم نیروهای متفقین به خاک ایران،
پیمان سعدآباد دردی از ایران دوا نکرد؛ ظاهر ًا کمربندی که
انگلیسیهابهدنبالایجادآنبودند،ازابتدابستهنشدهبود!





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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مظنه تبلیغ ستاره ها و عکس حاشیه ساز ستاد بحران یاسوج

31.7

9.9

ستاره ها برای تبلیغات چقدر می گیرند؟

اطــاع از مبالغ دریافتی ستاره های ورزشــی،
هرچندتعجببرانگیزاستامامردمتمایلزیادی
به دانستن آن ها دارند! به تازگی مبالغی منتشر
شده است که نشان می دهد ستاره های ورزشی
چقدر می گیرند تا روی بیلبورد بروند؟ برخی
اسامی این فهرست عبارتند از-1 :کارلوس کی
روش،قراردادبایکبانکحدودیکمیلیوندالر،
-2علی دایی ،قــرارداد با یک تاکسی اینترنتی
دومیلیارد تومان در سال-3 ،کریم باقری ،تبلیغ
خمیردندان 400میلیوندرسال-4،احمدرضا
عابدزاده ،دو تبلیغ مجزا ،هریک  300میلیون
تومان در ســال-5 ،علیرضا جهانبخش،تبلیغ
شامپو  500میلیون تومان-6 ،مهدی مهدوی
کیا و مهدی رحمتی،هریک حدود  500میلیون
توماندرسال-7،بهدادسلیمیوکیمیاعلیزاده،
حدود  100میلیون تومان در سال.

18.8

نانهای این نانوایی عطر مهربانی دارد!

بعد از دیــوار مهربانی ،همچنان خبرهایی از
کمک های خالقانه مردم به نیازمندان به گوش
می رسد .به تازگی یک نانوایی خــوشذوق در
شمالیترین نقطه کشورمان یعنی ساری ،یک
طرح متفاوت بــرای کمک به نیازمندان را در
نانواییاش کلید زده است .در این نانوایی هر
مشتری در ازای پرداخت هزار تومان یک کارت
مهربانی دریافت کرده و آن را روی تابلوی جلوی
نانوایی میچسباند تا نیازمندان هنگام مراجعه
به جای پرداخت پول ،کارت را به نانوا دهند و نان
رایگان دریافت کنند.

مرثیه نکونام و برهانی برای سقوط پاس

پاس آخرین تیم ایرانی بوده که سابقه قهرمانی
در جام باشگاه های آسیا را دارد و با قرار گرفتن
در رده نهم لیگ دسته دوم کشور به لیگ دسته 3
سقوط کرد .بازیکنانی مانند جواد نکونام و آرش
برهانی با این تیم به سطح اول فوتبال ایران و آسیا
معرفیشدند.ایندوبازیکنباانتشارپستهایی
در اینستاگرام های شخصی شان از این اتفاق
ابراز ناراحتی کردند .نکونام در این باره نوشت:
«به سالمتی و مبارکی ،دوستان زحمت کشیدند
و پــاس رو نابود کــردنــد ».برهانی هم نوشت:
«تشکر ویژه از مسئوالنی که با تدبیر ویژه ،باعث
شدند این تیم ریشه دار به این حال و روز بیفتد».

119.6
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بازماندهازسفرمرگبار
تصوير بلیت يكی از مسافران جامانده از پرواز
تهران به ياسوج که طبق آخرین خبرها تمام
مسافران آن احتماال کشته شده اند ،در شبکه
های اجتماعی منتشر شد .صاحب این بلیت که
به پرواز نرسیده و تا قبل از خبردار شدن از این
ماجرا ،ناراحت هم بوده است بعد از این اتفاق
گفته« :خدا خیلی به من لطف كرده ولی با تمام
وجودم برای عزيزان از دست رفته غمگينم».

حاشیهستادبحرانیاسوج!

روز گذشته و بعد از سقوط هواپیمای تهران
به یاسوج ،یکی از عکس های پربازدید مربوط
به جلسه ستاد بحراندر فرودگاه یاسوج بود.
این عکس با توضیح این که شش نفر از شرکت
کنندگان این جلسه سرشان در گوشی شان
است و یک نفر هم کال خواب است ،به این جلسه
معترضشدهبود.اماکاربرینوشتهبود«:واضحه
کهاینمسئوالنمشغولبررسیآخرینخبرهای
این حادثه هستند و به صرف تصویر یک لحظه
این جلسه نمی شه درباره آن قضاوت کرد»

ناسازمینراجابهجامیکند
مسئوالن ناسا مدعی شدند که بــراﻯ بهبوﺩ
بخشیدﻥ به ﻭضع گرﻡ شدﻥ کره ﺯمین آن ﺭا به
نقطه ﺍی خنک تر دﺭ منظومه شمسی منتقل
خوﺍهند کرﺩ! این متن با تیتر «ادعــای شگفت
انگیز ناسا :زمین را جابه جا می کنیم» ،یکی از
پربازدیدترین پست های منتشر شده در شبکه
های اجتماعی بود .با این حال و بر اساس گزارش
گاردین ،به منظور نجات زمین از گرمای جهانی
و افزایش طول عمر آن می توان این سیاره را به
مداری دورتر انتقال داد .البته برای انجام چنین
برنامه ای محاسبات بسیار دقیقی الزم است
زیرا یک اشتباه بسیار کوچک می تواند منجر به
نابودی زمین شود!
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