
یک نماینده خبر داد:
طرح مجلس برای خواصی که 

علیه نظام اقدام کنند
به گزارش فارس، نماینده سبزوار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: نمایندگان طرحی را در مجلس کلید 
زده اند که در آن برای خواصی که به اقدام علیه نظام 
بپردازند و یا به تحریک اغتشاشــگران و آشوبگران 
مبادرت ورزند مجازات در نظر گرفته شده است. بهروز 
محبی نجم آبادی، افزود: در این طرح مجازات حبس 
درجه ۶ یعنی از ۸ ماه تا دو سال حبس برای خواصی که 
به اقدام علیه نظام بپردازند یا به تحریک اغتشاشگران 

مبادرت ورزند در نظر گرفته شده است.
    

مخالفت چین با تحریم های جدید 
اتحادیه اروپا علیه ایران

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در 
نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره تحریم های 
جدید اتحادیه اروپا علیه سه فرمانده ارشد نظامی و 
یک شرکت ســاخت پهپاد در ایران گفت که پکن با 
تحریم های غیرقانونی و یک جانبه که بدون دستور 
شورای امنیت سازمان ملل و بدون مبنایی در قوانین 
بین المللی اعمال می شود، مخالف است. بنابر گزارش 
وب سایت وزارت امور خارجه چین، وی تصریح کرد: 
ما تمام تالش های دیپلماتیکی را که برای حل و فصل 
مسالمت آمیز بحران اوکراین و تالش ها برای همکاری 
در جهت کاهش تنش مفید است، تشــویق و از آنها 

حمایت می کنیم.
    

مرندی در پاسخ به نماینده آمریکا در امور ایران:
به رویاپردازی ادامه دهید

محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشــور با انتشــار یک توئیت در حساب 
کاربری خود در واکنش به پیــام توئیتری راب مالی، 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران  که گفته بود» 
تظاهرکنندگان در واشنگتن و شهرهای اطراف جهان 
حمایت خود را از مردم ایران اعالم کردند،مردمی که به  
طور مسالمت آمیز تظاهرات می کنند تا دولتشان به 
حقوق بشر و کرامت آنها احترام بگذارد«، نوشت: رژیم 
شما از طریق تحریم های فشار حداکثری علیه مردم 
ایران مرتکب جنایات علیه بشریت می شود و شما در 
این جنایت شریک هستید. وی ادامه داد: به رویاپردازی 
ادامه دهید اما ایران در حال رشــد است. تامین مالی 
اغتشاشات و تروریسم همزمان با اعتراضات مردمی 
در پایتخت هــای غربی بی فایده اســت. اینجا ایران 

۱۹۵۳ نیست.
    

فیصل مقداد: 
آمریکا و غرب ایران آباد، پیشرفته 

و مستقل نمی خواهند
به گزارش ایســنا، فیصل مقــداد، وزیر خارجه 
ســوریه در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه کشورمان با اشاره به نتایج تلخ مداخالت 
خارجی در ســوریه به بهانه حمایت از حقوق بشر و 
تجربه شکست خورده رژیم صهیونیستی و حامیان 
آن در توطئه و بحران سازی علیه دولت و مردم سوریه، 
تاکید کرد: آنها به دنبال بحران سازی علیه کشورهای 
مستقل از جمله جمهوری اســالمی ایران، هستند. 
آمریکا و غرب، ایرانی ویران و وابسته می خواهند و نه 
ایران آباد، پیشرفته و مستقل. وی خاطرنشان کرد: 
همگان دیدند که آمریکا و متحدین با سوریه و عراق و 

افغانستان چه کرده اند.
    

نماینده مجلس: 
وضعیت فقر در اسپانیا و انگلیس 

از ایران بدتر است
علیرضا عباســی، نماینده کرج در مجلس گفت: 
نباید به جوانان گفت در نظام مشــکلی وجود ندارد، 
معیشت، اقتصاد و فرهنگ دچار اشکال است، اما باید 
دید از کجا به کجا رسیده ایم. جهاد تبیین مد نظر رهبر 
معظم انقالب باید برای جوانان تشریح شود، البته وضع 
موجود مطلوب نیســت و باید تالش کرد. وی افزود: 
بزرگنمایی ایرادات جوانان را دچار تناقض و ترغیب 
به براندازی می کند، در حالیکه فقر مطلق ۵۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است. عباسی اضافه کرد: بر اساس 
شاخص گرسنگی، اسپانیا و انگلیس از نظر فقر وضعیت 

بدتری نسبت به ایران دارند.
    

میرسلیم: 
 افرادی را لخت مادرزاد 

در خیابان دیده ام
نماینده تهران در مجلس گفت که »دشــمنان 
نظام برای ضربه زدن به حاکمیــت برنامه دارند« و او 
در ماه های گذشــته »در چند مورد، افرادی را لخت 
مادرزاد« در خیابان های تهران دیده است. مصطفی 
میرسلیم، همچنین خواستار پخش اعترافات اجباری 

بازداشت شدگان اعتراضات اخیرشده است.
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یکی از کسانی که عالقه بسیاری به 
ایرانیان خارج از کشور داشت، محمود 
احمدی نژاد بود. او بهار ۸۸، کمی پیش 
آنکه انتخابات ریاســت جمهوری آن 
سال به یک بلوا و آشوب بزرگ در تاریخ 
ایران تبدیل شود و موجی از مهاجرت را 
راه بیندازد، پس از یک نشست پرشور با 
ایرانیان خارج از کشور، خبر داد که ایجاد 
»مجتمع ایرانیان خارج از کشور« در 

دستور کار دولت اوست.
روزنامه دولتی ایران، آن زمان نوشت 
که بسیاری از ایرانیان مقیم خارج در 
هنگام ورود و خروج احمدی نژاد تالش 
می کردند تا با وی دست داده، روبوسی 

کنند و با او عکس یادگاری بگیرند. 
زمان گذشــت. دولــت دوم او نیز 
سپری شد و رویای جذب ایرانیان خارج 
از کشور کماکان تعبیر نشده باقی ماند. 
پس از او، دولت حسن روحانی برای این 
منظور تالش کرد. به ویــژه با امضای 
برجام، روحانی نیــز در جمع ایرانیان 
مقیم آمریکا حضور یافت و با اشاره به 
آماده بودن طرح هــای 2۰۰ میلیارد 
دالری در حوزه انــرژی و 7۰ میلیارد 
دالری در بخــش پتروشــیمی برای 
ســرمایه گذاری، از ایرانیــان خارج از 

کشور دعوت کرد.
با بالیی که بر سر برجام آمد اما باز 
هم این رویا، تعبیر نشد. اسفند پارسال، 
ابراهیم رئیسی به میان ایرانیان مقیم 
قطر رفت و گفت: »ایرانیــان خارج از 
کشــور، ســرمایه های ایران اسالمی 
هســتند.« چند ماه قبل از آن نیز در 
جمع دیگری از ایرانیان مقیم خارج در 
تاجیکستان، گفته بود: »ایرانیان عزیز 
خارج از کشور همواره تالش کرده اند، 
میهن شان را در حوزه های اقتصادی، 
علمی، فنی و مهندســی از داشته ها و 

توانمندی هایشان بهره مند کنند.«

 ثروتی معادل 4 برابر کل 
درآمدهای نفتی در صد سال

اساسا در هر دوره ای از ایرانیان خارج 
از کشور همواره به عنوان »سرمایه« یاد 
شده است. پاییز پارسال سایت اکوایران 
گزارشی از دپارتمان اقتصادی سازمان 
ملل منتشر کرد که در آن ثروت ایرانیان 
مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ را هزار و ۳۰۰ 
میلیارد دالر و ثــروت ایرانیان مقیم 
آمریکا به تنهایی را بالغ بر ۹۰۰ میلیارد 
دالر برآورد می کــرد.  بنا بر آن گزارش 
این ثروت در سال ۱۳۹4 به سه تا چهار 
هزار میلیارد دالر رسیده بود که ۱۰ برابر 
تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک به 
4 برابر کل درآمدهــای نفتی ایران در 

طول ۱۰۰ سال گذشته بود. 
گزارش می افزود که فقط در سال 
۱۳۹۰، ایرانیان ساکن آمریکا حدود 

4۰۰ میلیارد دالر در خــارج از ایران 
سرمایه گذاری کرده اند که تقریبا معادل 
تولید ناخالص داخلی ایران اســت. با 
مهاجران ۱۰ ســال اخیر و ارزی که با 
خود برده اند، این ثــروت امروز قطعا 

عددی بسیار بزرگتر را نشان می دهد.

 سرآمد در اقتصاد، سیاست
 و دانش

با این ثروت هنگفت، جذب ایرانیان 
خارج از کشور همیشه برای دولت ها 
وسوســه برانگیز بوده است. گذشته 
از این، آنها ســرمایه های ارزشمندی 
برای ارتباط با جهان خارج نیز بوده اند. 
بسیاری از آنان، مردان اول هلدینگ ها 
و شرکت های بزرگ اقتصادی و تجاری 
در جهان هستند. بســیاری دیگر به 
هسته های اصلی قدرت های سیاسی 
در کشــورهای مختلفی کــه در آنها 
پراکنده شــده اند، نزدیک هســتند 
و می تواننــد البی گــران خوبی برای 

سیاست خارجی ایران باشند.
همین چند روز پیش وزیر شدن دو 

زن ایرانی در کابینه سوئد به شدت در 
شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز 
شــد. یکی از آنها وزیر اقلیم و محیط 
زیســت و دیگری ســکاندار وزارت 
فرهنگ در سوئد شد. جالب آنکه یکی 
از این وزرای ایرانی تبار متولد »اشنویه« 

در ایران است. 
این دســت موقعیت های سیاسی 
برای ایرانیان خارج از کشور، موضوع 
تازه ای نیست. ســال گذشته پارلمان 
آلمان در تعداد نمایندگان دوتابعیتی 

رکوردشکنی کرد و در این میان ایرانیان 
مقیم آلمان با شش نماینده بیشترین 
ســهم را داشــتند. در میان آن شش 
نماینده نیز، برخی در ایران متولد شده 

و سپس مهاجرت کرده بودند. 
عالوه بــر اینها، دســته بزرگی از 
ایرانیان مهاجر، سرمایه علمی هستند. 
مــدال آوران المپیادهــای علمی و 
رتبه های برتر کنکور کــه مهاجرت 
کرده انــد، در انــواع پروژه های بزرگ 
تحقیقاتی و اکتشــافی از پروژه های 
فضایی ناســا گرفته تا ساخت واکسن 
کرونا نه تنها مشارکت دارند، بلکه بعضا 
در صدر هستند. آنها فی نفسه می توانند 
منشــا ورود دانش روز جهان به کشور 

مبدأ خود باشند. 

 پُر کردن دست غرب
این روزها اما بیش از آنکه از ایرانیان 
خارج از کشــور به عنوان »سرمایه« 
یاد شــود، از دردسر هایی که این گروه 
از ایرانیان برای نظــام حاکم در ایران 
ایجاد می کنند، خبر می رسد. فارغ از 

تجمعات، راهپیمایی ها و فراخوان هایی 
که از سوی ایرانیان مقیم خارج صورت 
می گیرد، طی یک ماه گذشته، چندین 
ســفارتخانه و کنســولگری ایران در 
کشورهای مختلف و نهادهای دیگری 
چون مراکز اسالمی ایران در کشورهای 
اروپایی مورد تعرض و خشونت ایرانیان 

مهاجر قرار گرفته است. 
آنهــا کارزاری برای فشــار به دول 
اروپایی و آمریکایــی به راه انداخته اند 
تا تحریم بیشــتری بر حکومت ایران 
وارد کرده، سفرای آن را اخراج کنند، 
به روابط دیپلماتیک خود پایان دهند 
و حتی تیم ملی فوتبال ایران را از جام 

جهانی حذف کنند!
هرچند که دول مذکور برای اتخاذ 
سیاست های خود نه مطالبات ایرانیان 
مهاجر، بلکه منافع و اهداف سیاســی 
خود را مد نظر قــرار می دهند اما این 
وضعیت دســت آنها را در قبال ایران 
پُر کرده اســت. در واقع ایرانیان خارج 
از کشــور که با نفوذ و البی های خود 
می توانســتند گره هــای پیش روی 
سیاســت خارجی ایران را باز کنند، 
خود در نقش یک اهرم فشــار بر ایران 

ظاهر شده اند. 

 علیه »صیانت«
دایره اقدام ایرانیان خارج از کشور 
حتی به طرح پر سر و صدای »صیانت« 
هم رسیده است! پس از آن همه جنجال 
بر ســر طرح صیانت فضای مجازی، 
محدودیت بیــش از یکماهه اخیر در 
اینترنت و فیلتر پلتفرم های خارجی، 
اینترنت ماهواره ای اســتارلینک در 
حال تهدید برنامه ریزی ها برای فیلتر 
و محدودیت اینترنت در ایران اســت.  
در این میان، دو روز پیش سید حسن 
هاشــمی، رئیس نظام رایانه ای کشور 
در توئیتی در همین ارتباط نوشــت: 
»حتی در پروژه اســتارلینک هم نام 
نخبــگان ایرانی به چشــم می خورد. 
یکی فارغ التحصیل دانشــگاه خواجه 
نصیر و دیگری فارغ التحصیل دانشگاه 
امیرکبیر. بــه این نخبــگان افتخار 
می کنیم اما خدا نبخشد کسانی را که 
انگیزه مهاجرت نخبه را تقویت و امید به 
بازگشتش به وطن را ناامید می کنند.«

بدین ترتیب ایرانیان مهاجر حتی 
برای برنامه حصر مجازی ایران نیز نه 
به عنوان سرمایه، بلکه به عنوان تهدید 
ظاهر شــده اند. اما چه شد که چنین 
شد؟ چه شد که آن سرمایه، تبدیل به 

تهدید شد؟

 فراخوانی برای »ناراضی ها«
کمتر از سه ســال پیش وقتی یک 
زن روی آنتن زنده تلویزیون آنهایی که 
شبیه او فکر نمی کردند را دعوت کرد 
که »جمع کنند و بروند«، به خیلی ها 

برخورد. حتی خیلــی از همفکران او 
توصیه کردند که بهتر اســت از تمایل 
شدید خود به »انگیزیسیون« اینگونه 
بی پروا پرده برنــدارد.  عمق فاجعه و 
جهالت نهفته پشت آن اظهارات را اما 
امروز بیش از هر زمان دیگری می توان 
دید. امروز پیداست که آن رویکرد اتفاقا 
در حال دشمن تراشی برای ایدئولوژی 
متبوعش و در حال صادرات نارضایتی 
به بیرون از مرزهــای ایران بود؛ جایی 
که دیگر دستی برای کنترلش نیست. 

جالب تر آنکه آن رویکرد کماکان 
تداوم نیــز دارد؛ روز گذشــته توئیت 
علیرضا قزوه، شاعر و مدیر دفتر شعر و 
موسیقی و سرود سازمان صداوسیما 
در همین خصوص بازتاب بســیاری 
پیدا کرد. او در توئیتر فیلترشده درباره 
ایرانیان خارج از کشور نوشت: »هیچ 
کس به ماشین حمل زباله گل نمی زند 
تا با آن عروس را به خانــه بخت ببرد. 
زباله های خارج نشــین ایضا زباله اند و 
جایشان سطل خاکروبه است و سرشار 

از میکروب واگیرند.«

 ترانزیت »خشم«!
روســای جمهور بر اساس همان 
وسوســه برانگیزی ثروت و موقعیت 
ایرانیــان خــارج از کشــور، همواره 
کوشیده اند آنها را تشویق به بازگشت 
کنند و به آنها اطمینــان دهند که در 
صورت بازگشت، آغوش وطن به روی 

آنها باز است.
اظهاراتی از نوع آنچه قزوه گفته اما 
هرچه روسای جمهور رشته اند را پنبه 
می کند. بماند که دالیل ایرانیان خارج 
از کشور برای بازنگشتن بسیار فراتر از 

اینهاست اما نکته اصلی این است.
نکته اصلی دیگــر در این میان این 
است که با اتفاقات رخ داده در چند هفته 
اخیر کشور، موج تازه دیگری از مهاجران 
را خواهیم داشت که »خشم« را با خود 
به بیرون از ایران خواهند بُرد؛ آنچنانکه 

سال ۸۸ خیلی ها با خشم رفتند.
با رفتن این گروه جدید نیز باید گفت 
بر تعداد ایرانیان خارج از کشوری که 
دیگر آن سرمایه مدنظر روسای جمهور 

نخواهند بود، افزوده خواهد شد!

تعریف »ایرانیان خارج از کشور« چگونه از فرصت به تهدید تغییر کرد؟

گفتمان تبدیل سرمایه به زباله!
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محبوبه  ولی
روی موج کوتاه

در پی وقایع چند هفته اخیر، 
موج تازه دیگری از مهاجران 

را خواهیم داشت که 
»خشم« را با خود به بیرون 

از ایران خواهند بُرد. با رفتن 
این گروه جدید بر تعداد 

ایرانیان خارج از کشوری 
که دیگر آن سرمایه مدنظر 

روسای جمهور نخواهند 
بود، افزوده خواهد شد!

با انتشار نام دو ایرانی در 
پروژه استارلینک باید گفت 

ایرانیان مهاجر حتی برای 
برنامه حصر مجازی ایران نیز 
نه به عنوان سرمایه، بلکه به 

عنوان تهدید ظاهر شده اند. 
اما چه شد که چنین شد؟ چه 
شد که آن سرمایه، تبدیل به 

تهدید شد؟

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: راه اندازی 
دفتر نیرو های مسلح در دانشــگاه ها برای تعامل بیشتر بین 

دانشگاه و نیرو های مسلح در زمینه های علمی است.
به گزارش ایلنا، مهرداد ویس کرمی در خصوص راه اندازی 
دفتر نیرو های مسلح در دانشگاه ها گفت: هدف چنین طرحی 
افزایش تعامالت بین دانشگاه و نیرو های مسلح است. برخی از 
طرح های پژوهشی نیرو های مسلح از طریق دانشگاه ها انجام 
می شود به طور مثال در ســاخت پهپادها، مسلما با نخبگان 
دانشگاهی کار انجام می شــود. در این طرح نیز برای تقویت 

کار های پژوهشی و بهتر شدن آن این ارتباط برقرار می شود تا 
راحت تر و بهتر این رابطه ایجاد شود و از ظرفیت نخبگان برای 
ارتباط بهتر بین نیرو های مســلح و دانشگاه ها استفاده شود و 

بیشتر چنین ارتباطی جنبه های علمی دارد.
وی درباره قانون مصــوب ۳۰ مردادمــاه ۱۳7۹ مبنی بر 
»ممنوعیت ورود نیرو های مسلح به دانشگاه ها و مراکز آموزش« 
گفت: این قانون حاکم است و مربوط به ورود نیرو های نظامی به 
دانشگاه ها است که کماکان ممنوع است و نیرو های نظامی وارد 

دانشگاه نمی شوند.

ویس کرمی ادامه داد: نیرو های مســلح که از هر مجرایی 
می تواند، اطالعات خودش را کسب کند، پس دفتر نیرو های 
مسلح در دانشگاه ها برای این نیست که مثال کار جدیدی انجام 
بدهند و قانون »ممنوعیت ورود نیرو های مسلح به دانشگاه ها 
و مراکز آموزش« هیچ ربطی به راه اندازی دفتر نیرو های مسلح 

در دانشگاه ندارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نیرو های مســلح جزئی از 
این کشور هســتند و چون جزوی از کشور هستند، طبیعتا با 
همه بخش های کشور تعامالتی دارند. به عنوان نمونه ارتش 

در جا های مختلف پادگان هایی دارد و طبق قانون مجلس، این 
پادگان ها را بیرون شهر ها می برد و بعد از خروج پادگان ها از شهر، 
برای این زمین های شهری باید تعاملی کنند و تغییر کاربری 
داده و به شهر واگذار شــود و این موضوعات همه موضوعاتی 

حقوقی است.

نماینده مجلس: 

راه اندازی دفاتر نیرو های مسلح در دانشگاه ها جنبه علمی دارد

خبر

اداره کل دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان انرژی 
اتمی ایران اعالم کرد: مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی 
بر نفوذ به سرور پست الکترونیک شرکت تولید و توسعه انرژی 
اتمی با هدف جلب توجه عموم و فضاسازی های رسانه ای صورت 

گرفته است.
واحد فناوری اطالعات شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه 
انرژی اتمی تصریح کرد: دسترسی غیرمجاز از مبدا یک کشور 
خارجی مشخص، به سامانه پست الکترونیک این شرکت منجر 
به انتشار محتوای برخی از پســت های الکترونیکی در فضای 

مجازی شد.

در پی این امر، واحد فناوری اطالعات شرکت تولید و توسعه 
انرژی اتمی بر اساس ترتیبات پیش بینی شده و در کوتاه ترین 
زمان ممکن ضمن انجام اقدامات الزم و پیشگیرانه، موضوع را 
از ابعاد مختلف مورد بررســی قرار داد و گزارش اولیه خود را به 

مسئوالن سازمان انرژی اتمی ارائه کرد.
الزم به ذکر است که محتوای موجود در ایمیل های کاربران 

حاوی پیام های فنی و تبادالت معمول و جاری روزمره است.
بدیهی اســت هدف از انجام این گونه تالش های غیرقانونی 
که از روی استیصال انجام می شود، به منظور جلب توجه عموم، 
فضاسازی های رســانه ای و عملیات روانی بوده و فاقد هرگونه 

ارزش دیگری است.
یک گروه هکری به نام »بلک ریوارد« )پاداش سیاه( مدعی 
شده بود با رخنه اطالعاتی به شــرکت مادر نیروگاه هسته ای 

بوشهر به اســناد و اطالعاتی از جزئیات فعالیت های هسته ای 
ایران دست یافته است.

در اســناد جدیدی که گروه بلک ریوارد هم رسانی کرده نیز 
عکس ها و نقشه هایی از تاسیسات هسته ای، قراردادهای میان 
نیروگاه بوشهر و شرکت های دیگر، فیش های پرداخت و اسناد 
مربوط به ارزیابی ایمنی تاسیســات دیده می شود. گروه بلک 
ریوارد پیش از همرسانی اسنادی که می گوید با رخنه به شرکت 
مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به دست آورده، 
پیامی در شبکه های اجتماعی همرسانی کرد و خواهان آزادی 

زندانیان سیاسی شد.
شــرکت بهره بــرداری نیــروگاه اتمــی بوشــهر یکی از 
زیرمجموعه های شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی 

اتمی ایران است.

ادعای یک گروه هکری و تأیید سازمان انرژی اتمی
گزارش


