




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ی کنسولی، حقوقی و پارملانی وزارت امور خارجهبود که حسن قشقاوی، معاون حوزه ۱۳۹۲دی ماه  ۸

ی متهیداتی برای بازگشت ایرانیان خارج از ارائه«ی رشق از وگو با روزنامهی حسن روحانی در گفتکابینه

فته بود اعالم کرد برای تسهیل بازگشت لقب گر » مقام مسئول«وگو او که در این گفت ١خرب داد.» کشور

به هر «کسانی که » اما متایل دارند به کشور بازگردنداند کسانی که به هر دلیلی مجبور به ترک میهن شده«

العموم، نگران هستند، ی حقوقی در داخل کشور اعم از شاکی خصوصی یا مدعیدلیلی از داشنت پرونده

این کار اختصاص یافته، ایمیل بفرستند و از وضعیت حقوقی خود اطالع پیدا  توانند به آدرس ایمیلی که برایمی

 »کنند.

تواند از ما استعالم نگرانی دارد می کشور واقعن [ورود به]گر کسی برای ا« :وگو وعده دادقشقاوی در این گفت

گذاری دنبال تلهی بهزنند. کسکنیم و آنها حرف درست را به ما میربط استعالم میکند. ما از نهادهای ذی

ی قضایی دارید، اگر به ایران بیایید دچار کننده گفتیم، ش� پروندهنیست. مواردی بوده که ما به درخواست

ها هم، توانند از بخش کنسولی سفارتخانهشوید، اختیار با خودتان است که بیایید یا خیر. افراد میگرفتاری می

کنیم مشکلی ندارند، دیگر درنگ نکنند. ما به واردی که استعالم و اعالم میاستعالم کنند. البته بهرت است در م

و » رود.خارجه زیر سوال میگوییم چون اگر در یک مورد هم دروغ بگوییم اعتبار وزارتافراد دروغ �ی

 ازوطنان خارج هم«ی دعوت از جمهور خرب داد که وظیفهیی به دستور شخص رییسچنین از تشکیل کمیتههم

 در وزارت اطالعات تشکیل شود. را بر عهده دارد و بنا است» کشور
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یی خرب داده بود که حسن روحانی در قشقاوی البته حرف جدیدی نزده بود. او تنها از اجرایی شدن وعده

احتی به ما باید کاری کنیم متام ایرانیان به ر «های انتخاباتی آن را به زبان آورد. روحانی گفته بود: دوران رقابت

هایی که مشکل دارند نیز بتوانند برای مدت کوتاه به ایران بیایند و بازگردند. من به دنبال این هستم که ایرانی

یی که تقرینب بالفاصله بعد از استقرار دولت روحانی وعده ٢»ایران بیایند و بازگشت آنها تضمین شده باشد.

ی دیدار هیات دولت با تکرار شد. علوی در حاشیه ی اوتوسط سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات کابینه

ی کسانی که مرتکب به کلیه«د گفت: اناز کشور خارج شده ۸۸خربنگاران، در مورد کسانی که بعد از سال 

 ٣»دهیم که در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند.اند، تضمین میخالفی نشدند و از کشور رفته

گیری رسمی وزیر اطالعات و تشکیل کمیته در وزارت اطالعات تا پیش از موضعاما ح» بازگشت به وطن«نسیم 

» آشتی ملی«به خارج از کشور رسیده بود. در میان شور و شعف  ،و اعالم ایمیل از سوی وزارت امور خارجه

مشارکت حاال هنگام بازگشت به ایران و  کردند کهشان را تشویق میگریخته بودند کسانی که دوستان از ایران

تحت انقیاد دولت را تا » ملِت «کردند مرزهای معتدالِن امیدوار تالش می در حالی کهدر ساخنت وطن است. 

هایی بود که در نیافت، متاس ای بازتابرگز در هیچ بنگاه خربیفراسوی مرزهای وطن بگسرتانند، آنچه که ه

 انجامکشور برقرار شد. مسئولیتی که چند ماه بعد ی بعد از انتخابات از داخل کشور با خارج از های اولیهماه

یی ویژه به وزارت اطالعات ابالغ شد، توسط هواداران جریان اعتدال، گاه به صورت با تشکیل کمیتهآن 

ها را مدون و ی ویژه تنها باید این متاسشده بود و گویا آن کمیته ، انجامخودجوش و گاه بنا به دستور

ی حاشیه، که مدیر مسئول آن برادِر مصطفا پورمحمدی وزیر ن جمله رسدبیر نرشیهکرد. از آ ساماندهی می

، با کسانی در خارج از کشور متاس ۸۸های بعد از عاشورای ی جدید بود، و خودش از توابدادگسرتی کابینه

 د.ایی نخواهد شگرفت و به آنها اطمینان داد اطالع واثق دارد که در صورت بازگشت به ایران با آنها برخورد قض

در داخل ایران، هواداران و فعاالن جریان اصالحات و » آشتی ملی«در خارج از کشور هم به موازات فضای 

ترین کنند، تا به ایران بازگردند. معروفوکاله میوکاله کردند، یا الاقل وا�ود کردند که دارند شالاعتدال شال

اش در بروکسل به قصد مرتب گزارش مراحل بازپس دادن خانه ی آن سیدابراهیم نبوی بود که به طور�ونه

 شد.رو میکرد و با کف و سوت و هورای اصحاب اعتدال روبهبازگشت به ایران را منترش می

 آنها که بازگشتند

های سابقن سبِز ی رشق و بازتاب وسیع آن در رسانهوگوی حسن قشقاوی با روزنامهتنها چند روز بعد از گفت

الدین میردامادی به ریاست قاضی ی دادگاه رسیدگی به اتهامات رساجاولین جلسه ،دولت روحانیحامی 

ترین هوادار دولت در خارج از کشور بود که شب تنفیذ دولت روحانی وارد صلواتی برگزار شد. او شاید صادق

دامادی که پرسدایی علی اش را بالفاصله ماموران مستقر در فرودگاه ضبط کردند. میر تهران شد و گذرنامه

های بعد از انتخابات به ایران بازگشت و رسانجام بعد از یی، رهرب جمهوری اسالمی بود در فضای شادیخامنه

بازداشت شد. بازداشت میردامادی چند هفته بعد  ۱۳۹۳بارها بازجویی و جلسات متعدد دادگاه در اردیبهشت 
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طلبی بود که دو ماه قبل از اسرتالیا به ایران بازگشت و در ر اصالحنگانژاد، روزنامهاز بازداشت حسین نورانی

 بازداشت شد. ۹۳اول اردیبهشت 

در تبلیغات رسخی از اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، که الله عربرسخی، فرزند فیضساجده عرب

از فرانسه به ایران برگشت و  ۹۲انتخاباتی حسن روحانی در خارج از کشور سنگ متام گذاشته بود، در شهریور 

سه ماه بعد بازداشت شد. عبدالحسین هراتی، مشاور سابق رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر فعال 

 بازداشت شد. ۹۳ن بازگشت و در خرداد طلبی بود که با روی کار آمدن دولت روحانی به ایرااصالح

ال به جریان اعتدال در راهروهای بازجویی و دادگاه طلب بخت این را داشتند که مدتی با اتصاگر فعاالن اصالح

ی تلویزیونی یک ماه بعد از بازگشت از کانادا و کاظم کنندهبه رس بربند اما مصطفا عزیزی، نویسنده و تهیه

ی زندان بعد از بازگشت از آملان از ه�ن فرودگاه روانه ۸۸برجسته، از اعضای ستاد میرحسین موسوی در سال 

چنین نازک هم از ایران خارج شدند. آزاد و زندان ه بعد از طی مدتی از محکومیتشان، ازهر دو البت شدند. این

بازداشت شده بود در  ۸۸افشار، کارمند سابق سفارت فرانسه در تهران که پیش از این و در جریان وقایع سال 

 فرودگاه بازداشت شد. ، در فضای شاد تبلیغاتی برای لیست امید به تهران بازگشت و در۹۴اسفند 

هایی در این میان پروندهتنها فعاالن سیاسی نبودند که بعد از بازگشت به ایران بازداشت شدند. البته این 

حمید بابایی، دانشجوی ایرانی وکیف آنها اطالع درستی ندارد. برای �ونه کس از کممطرح شد که تقرینب هیچ

بعد از بازگشت به ایران  ،ای نداشته استیچ فعالیت سیاسیی همرسش هرگز هکه به گفته ،ساکن بلژیک

گفته شد او به دلیل رسپیچی از  چهار سال حبس تعلیقی محکوم شد. وبازداشت و به شش سال حبس تعزیری 

 ی خربچینی از ایرانیان ساکن بلژیک، مجازات شده است.خواست وزارت اطالعات در زمینه

دارد شفاف نبودن ارتباطات فعاالن سیاسی خارج از ایران با نهادهای مشکل بزرگی که در این میان وجود 

اند تنها چند نفر حکومتی است. از میان افرادی که برای ایمیل اعالم شده از سوی وزارت امور خارجه ایمیل زده

آیا  اند. به درستی معلوم نیستاند در این مورد صحبت کنند که هیچ پاسخی دریافت نکردهمعدود حارض شده

کسی پاسخی از وزارت امور خارجه دریافت کرده است یا نه؟ اما حتا اگر هرگز پاسخی به این سوال داده نشود 

اکنون روشن است که وزارت اطالعات فهرست کاملی از کسانی را در اختیار دارد که قصد دارند به ایران 

چنین کسانی که به ایران . همباط باشندو برای این کار حارضند با سفارت جمهوری اسالمی در ارت بازگردند

توانند به ایران ند که میاهقانع شد ی چه روندیاند که در نتیجههبازگشتند هیچ توضیحی در این مورد نداد

ی ن درآوردند. آخرین �ونهآنها اغلب ناگهان از انظار عمومی ناپدید شدند و بعد رس از ایرابازگردند. 

 ۹۵کیانوش سنجری، کارمند سابق تلویزیون فارسی صدای آمریکا است که در مهر ماه ی این اتفاقات شدهآشکار 

عالوه بر این بسیاری از کسانی که بعد از روی کار آمدن به ایران بازگشت و چند هفته بعد بازداشت شد. 

رب آن منترش هایشان توقیف شده اما خاند و پاسپورتاند بارها بازجویی شدهدولت روحانی به ایران بازگشته

بعد از ا های متعدد بهمن دارالشفایی زمانی منترش شد که رسانجام او ر نشده است. برای �ونه اخبار بازجویی

 برای مدت کوتاهی بازداشت کردند.وآمد به داخل کشور، چندین بار رفت

ها و احضارها وییدست شدن اخبار بازجبههای عمومی و دستهای متعدد در رسانهبا انتشار اخبار بازداشت

وکاله کرده باره فروکش کرد. آنها که شالمتام آن جار و جنجال بازگشت به وطن به یک ،در محافل خصوصی



اند، دوباره بساطشان را در خارج از کشور پهن کردند و سیدابراهیم وکاله کردهکردند که شالبودند یا وا�ود می

ی ایمنی کسل، رس از آمریکا درآورد تا از راه دور و با حفظ فاصلهاش در برو خانهنبوی، شاید از خجالت صاحب

به دفاع از دولتی  »زیتون«و  »روز آنالین«و  »املللی دفاع از حقوق برشکمپین بین«و  »حلزون«روزانه در 

 مشغول باشد که بنا بود الاقل بتواند رشایط بازگشت هوادارانش در خارج از کشور را فراهم کند و نکرد.

های هایشان تالش کردند کارشکنیصحاب اصالح و اعتدال اما مانند همیشه برای توجیه عمل نکردن به وعدها

دانستند بدون ه�هنگی ها نشان دهند. آنها البته از ابتدا هم میمخالفانشان را عامل اصلی عملی نشدن وعده

یی را نخواهند چنین وعدهکان عملی کردن ای مانند اطالعات سپاه، امبا نهادهای قضایی و نهادهای اطالعاتی

های مجازی داشت با این همه روی وقاحت و دروغی حساب کرده بودند که در قامت هوادارانشان در شبکه

یش از این حسن قشقاوی از این گفته آنها فراموش کردند که پ شود و درست هم حساب کرده بودند.تکثیر می

اند که ی قضایی دارند و به برخی هم گفتهاند که پروندهبه برخی خرب دادهبود که مسئوالن وزارت امور خارجه 

سیدکاظم سجادی،  ۹۳در اردیبهشت مشکلی ندارند و انتظار دارند که برای بازگشت به ایران درنگ نکنند. 

یکصد  بیش از«ی رشق مدعی شد: وگویی با روزنامهدر گفت مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه

ایمیل از سوی ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت داشتند دریافت کردیم که به هر دلیلی از بابت داشنت 

ی آنها ایمیلی ارسال شده که مدارک خود را ارسال ای حقوقی در داخل کشور، نگران بودند. برای همهپرونده

نفر  ٤٠ربط استعالم کند، حدود از نهادهای ذی کننده،عنوان نهاد واسط و ه�هنگبه خارجهکنند تا وزارت

ی قضاییه ارسال کردیم اما تاکنون پاسخی از مدارک خود را فرستادند. ما هم مدارک را برای استعالم، به قوه

رسعت به ایرانیانی که ایم. هر زمانی که از سوی این قوه پاسخ دریافت کنیم، بهسوی این نهاد دریافت نکرده

ی کنسولی، معاون حوزهالبته هرگز معلوم نشد باالخره  و ٤»شود.میاند، اطالع داده ل فرستادهبرای ما ایمی

اند که بازگردند یا حقوقی و پارملانی وزارت امور خارجه دروغ گفته است که به برخی افراد پاسخ داده

ها ی قضائیه پاسخ استعالمه قوهگوید کمدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه دروغ میبازنگردند یا 

 دهد.را �ی

ی فتنه«ی غیابی عوامل از محکامه ۱۳۹۳ی قضائیه در فروردین ، سخنگوی قوهییاژهوقتی غالمحسین محسنی 

در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور  ۸۸ی برخی افراد که در جریان فتنه«سخن گفت و تاکید کرد: » ۸۸

هواداران اعتدال بهرتین مستمسک  ٥»ند به صورت غیابی محاکمه شده و محکوم شدند.گریخته بودند، در اسف

ی های سخنگوی قوهمخالفان دولت در حکومت یافتند تا با مانور تبلیغاتی روی حرف» کارشکنی«را برای 

 رییس گیری از سویخربگزاری فارس و یک موضع ی کیهان و یک خرب درقضائیه و یک مقاله در روزنامه

خواهد اما مخالفان دولت در دستگاه قضایی و نهادهای دادگسرتی فالن شهرستان نشان دهند که دولت می

یی گفته بود تفاوت چندانی با آنچه که مه آنچه که محسنی اژهگذارند. با این ه�ی» رهربی«امنیتِی تحِت نظر 

ی رشق گفت، نداشت. قشقاوی در آن مصاحبه گفته بود: ی معروف با روزنامهحسن قشقاوی در ه�ن مصاحبه

وطنی گوییم هر همزنیم، در این زمینه میدر مورد بازگشت آن گروه از ایرانیان، ما همواره حرف قانونی می«

بت رسیدگی باشد. در قضایی است باید در نو یداخل یا خارج تحت تعقیب قضایی و دارای پروندهکه در 
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 یهستند و دارای پرونده بودنش هیچ فرقی ندارد. غیر از مواردی که تحت تعقیب قضاییداخل یا خارج 

وصی یا ... شاکی خصوآمد داشته باشندقضایی هستند، بقیه همه آزادند که به رسزمین مادری رفت

عنوان شود. ما چیزی بهالعموم فرقی ندارد. هر فردی که پرونده دارد، شامل تعقیب قضایی میمدعی

ای انجام داده باشد، الورود در قانون کیفری نداریم، اما اگر فرد مجرم [باشد] یا متهم عمل مجرمانهممنوع

ل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار ربط به او دسرتسی پیدا کنند، مثمعلوم است که وقتی نهادهای ذی

ی قضاییه این بود که با صدور احکام غیابی و بعدها ابالغ آنها به برخی خارج در واقع ابتکار قوه »گیرد.می

را نخورند و از بازداشت و زندان » بازگشت ایرانیان به داخل«ها موجب شد آنها فریب فضای تبلیغاتی کشوری

 نجات پیدا کنند.

ی بازگشت ایرانیان به کشور معلق و مسکوت ماند و بعد از چندی همه با هم ترجیح ن نه تنها وعدهبنابرای

های شغلی جدیدی در موجب ایجاد موقعیتتنها دادند در این مورد حرفی نزنند، بلکه متام آن فضای تبلیغاتی 

شقاوی، فرزند حسن ی وزارت امور خارجه شد که بر حسب تصادف یکی از آنها را محمدرضا قمجموعه

روزی شورای عالی ایرانیان خارج از تاسیسی به نام مرکز شبانهمقام نهاد تازهقشقاوی در اختیار گرفت. او قائم

کشور شد. قشقاوی هرچند در دولت یازدهم هرگز به فرودگاه نرفت تا از کسانی که به ایران بازگشته بودند و 

گاه را طی کنند استقبال کند اما در دولت قبلی و در جایگاه معاون های مت�دی بازجویی و داد بنا بود ساعت

در  رادت کرده بود. علی وکیلیرشک ،کنسولی وزیر امور خارجه در استقبال رسمی از یک ایرانی بازگشته از خارج

به همراه محمد آزادی و فریدون بویراحمدی، با ماموریتی از جانب حکومت ایران، شاپور  ۱۳۷۰مرداد  ۱۵

بختیار و منشی او رسوش کتیبه را با کارد آشپزخانه از پای درآوردند ولی تنها کسی از میان آنان بود که در 

سوییس بازداشت و در فرانسه به حبس ابد محکوم شد. هرچند مقامات رسمی فرانسه و ایران همواره این خرب 

، »کلوتیلد ریس«روز بعد از آزادی  راد چنداما وکیلییی در کار بوده است که معاوضهرا تکذیب کردند 

اخراج از «حکم به جاسوسی متهم شده بود، و بازداشت  ۸۸که در جریان وقایع سال ای دانشجوی فرانسوی

راد در فرودگاه تهران مورد استقبال دریافت کرد. وکیلی آزادی از زندان و عودت به ایران و در واقع» فرانسه

کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی و حسن قشقاوی، معاون  رسمی و باشکوه کاظم جاللی، رییس

نژاد به های خارج از کشور در دولت احمدیچنین بود که ایرانی کنسولی وزارت امور خارجه قرار گرفت.

 بازگشتند اما در دولت روحانی بازنگشتند.» وطن«

 سفرای دولت در خارج از کشور

بخش دیگر هم داشت که کمرت مورد توجه قرار گرفت و هواداران پرشوِر های انتخاباتی اما یک متام آن وعده

حسن روحانی در ه�ن تبلیغات انتخاباتی در مورد بازگشت ایرانیان  اعتدال ترجیح دادند آن را نادیده بگیرند.

که بین  ی ایرانیان خارج از کشور سفیران ایران در جهان هستند و باید بدانندهمه«خارج از کشور گفته بود: 

ی وگو با روزنامهحسن قشقاوی در گفت» آنها و ایرانیان مقیم کشور از نظر حقوق شهروندی فرقی نیست.

هموطنانی که در خارج هم هستند، هر کدام «ی قشقاوی: . به گفتهین زمینه توضیحات بیشرتی دادرشق در ا

تواند مالک قاطعی باشد، ما باید از �یسفیر ایران باشند و منافع ملی ما را پیگیری کنند. ورود یا خروج 

ی مند به رسزمین خود هستند، در جهت منافع ملی و توسعههای این عزیزان که همه عالقهتخصص و توا�ندی

کشور استفاده کنیم. ما ارصاری نداریم که همه به داخل کشور برگردند. چون معقول هم نیست. چراکه یک 



ند یا در حال تحصیل هستند. ممکن است منافع ملی ما در این باشد که آنها اند و شغل دار رسی ازدواج کرده

در خارج از کشور باشند اما مهم این است که ایرانی باشند و ایرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی 

 »را تعقیب کنند.

سازماندهی شدند تا  »وشخودج«چنین بود که در مراحل اولیه هواداران اعتدال در خارج از کشور به صورت 

در محل زندگی خودشان دفاع کنند. از جمله بعد از توافقات ژنو در اغلب شهرهای اروپای » منافع ملی«از 

های پر کرد. تجمعح�یت می» برجام«هایی سازماندهی شد که از توافقات غربی و آمریکای ش�لی تجمع

مند از کشور که ناگهان به رسنوشت مردم ایران عالقهی دانشجویان ایرانی در خارج شوری با حضور گسرتده

ک علم در خارج از کشور بودند، حتا از کنار ی مشغول تحصیل نیز ۸۸ا بسیاری از آنها که در سال شده بودند ام

طلب و اعتدالی گان سیاسِی اصالحتظاهراِت حامیان جنبش سبز هم گذر نکرده بودند، با حضور خیل پناهنده

گسرتش و ترویج دموکراسی در «ها و بنیادهایی بودند که تحت عنوان ز آنها در استخدام رسانهکه بسیاری ا

ا ها علیه ایران ر که پیش از این تحریم گرفتندبودجه می ایهای غربیها و پارملاناز دولت» خاورمیانه و ایران

 .مصوب و اجرا کرده بودند

های ها بود در خارج از کشور و در البین بازگشتند که سالدر فضای پسابرجام به ایرا در این میان کسانی

جمهوری اسالمی در کشورهای غربی مانند بنیاد نایاک، عرق جبین ریخته بودند. هرچند بسیاری از آنها در 

گرفتند و از همراهی استادان دانشگاِه مروج گفتار های امپریالیستی میخارج از کشور ژست مخالفت با دخالت

بردند اما حقیقت این است که تفاوت آنها با همتایان ایرانِی طرفدار جنگ و �ری هم بهره میپسااستع

های های داخلی قدرتبندیتحریمشان تنها در این بود که خواهان مداخله و حضور جناح دیگری از صف

ه کتی در ارتباط بودند های امپریالیسامپریالیستی در ایران بودند. اگر بخشی از اپوزیسیون با جناحی در قدرت

این ایرانیان ی نظامی را هم در نظر داشتند، ی حملهخواستند و گزینهها علیه ایران را میتشدید تحریم

های خارجی در ایران و رسعت در پیوسنت ایران به بازار جهانی بودند، گذاریخواهان گسرتش رسمایه ،خواهوطن

ی هایش رسکوب وسیع طبقهترین برنامهکردند که یکی از اصلیمی وکاست از دولتی ح�یتکمو در نتیجه بی

گذاران بود. چنین است تامین امنیت رسمایه کارگر معرتض و اصالح قانون کار و قانون تامین اجت�عی در جهت

دهد که مانند یک اعتدالی صدیق از دولت روحانی دفاع های موجود از جیسون رضاییان نشان میکه مصاحبه

خواهی اند. آنها قربانی سهمها با بنیاد نایاک در آمریکا همکاری کردهکند و سیامک و باقر �ازی، سالمی

 اند.مافیای اقتصادی سپاه از توافقات تجاری پسابرجام شده

اثر کردن مخالفان و مدیریت فضای سیاسی بود. دولت ی دولت روحانی اما برای خارج از کشور بیبرنامه

ی دولت هاشمی بندی تجربهی ه�ن روندی بود که در دوران اصالحات و با جمعی اعتال یافتهندهروحانی �ای

بر جای گذاشته بود، سیاست مدیریت امنیتی  ٦هایی که سیاست امنیتی دولت اورفسنجانی و البته روی جنازه

های به خدمت حضور توابهای امنیتی با چنین بود که انواع تیم .ه جای رسکوب در دستور کار گذاشترا ب

درآمده با دانشجویان و پناهندگان ایرانی در خارج از کشور متاس برقرار کردند. به طور مشخص یکی از 

طلبی است که به فرانسه پناهنده نگار سابقن اصالحها حسین درخشان، روزنامهگان اصلی این تیمسازماندهنده

کند » تابوشکنی«ن در ارتباط قرار گرفت، به ارساییل سفر کرد تا ترین مراکز مخالفان حکومت ایراشد، با راست

                                                            
 به سازندگی به رشط چاقوه کنید برای اطالع در این مورد نگا -٦
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سال  ۱۸بگیر به ایران بازگشت، به نژاد با گسست از اپوزیسیوِن بودجهو رسانجام در دولت محمود احمدی

دنبال کردن ارتباطات حسین درخشان در زندان محکوم شد و از ه�ن زمان در خدمت نهادهای امنیتی درآمد. 

کند که اغلب از یی از کسانی را آشکار میپیچیدهی درهم، نیویورک، لندن و شهرهای دیگر اروپایی شبکهتورنتو

شدن با روش  ی آن برای آشنا، آشکارترین �ونهکننددولِت ایران در منطقه و جهان محافظت می» منافع ملی«

که در عرض چند سال از منتقد  است سی فارسیبیزاده، کارشناس اسبق مورد وثوق بیکار این تیم علی علی

آیند تا با قلب واقعیت از یی به میدان میآنها در هر موج رسانه .قد آن تبدیل شده مدافع متامحکومت ایران ب

آید توسط این های سیاسی حکومتی بر�یمنافع دولت ایران دفاع کنند، کاری که از دفاتر فرهنگی و رایزن

برای �ونه در ماجرای امتناع چند ورزشکار از رشکت در شود. ر به خوبی انجام مینگران و امیدوا» شهروندان«

مسابقات شطرنج در ایران به دلیل اجباری بودن رعایت حجاب برای ورزشکاران، با تقسیم مسئولیتی آشکار در 

جا بزنند و » یستیی امپریالمداخله«های مجازی تالش کردند این امتناع را شکلی از بوک و شبکهتوئیرت و فیس

های متعدد ورزشکاران زن ایرانی از از تضییع حقوق زنان ورزشکار ایرانی نوشتند اما هرگز در جریان محرومیت

 یی اعرتاض نکردند.رشکت در مسابقات جهانی کلمه

به ی سیاسی و دستگاه حکمرانی چنین محو کردن مرز میان پناهندهسیاست خارجی جمهوری اسالمی هم

بوده است. آنها با تالش ها، ی ارتباط و همکاری مدافعان دولت اعتدال در خارج از کشور با سفارتخانهواسطه

های ایرانی به ی سفر هیاتهای سفارت، برگزاری دیدار با هیات دولت در حاشیهبرای رشکت ایرانیان در جشن

اند یا به هر ترتیب امکان بازگشت به دهآمریکا و ارتباط آشکار با برخی کسانی که در خارج از کشور پناهنده ش

کنند اند بلکه به این ترتیب تالش میایران را ندارند نه تنها قبح همکاری با حکومت در خارج از ایران را شکسته

مسئول سابق نیروهای مخالف حکومت در خارج از کشور را به حاشیه برانند. برای �ونه محمد صادقی، 

ی کنفرانس ژنو در حاشیه حدت که به فرانسه پناهنده شده و بارهادفرت تحکیم و کمیسیون حقوق برش ادوار 

در  ۹۵در مهر  در مورد تضییع حقوق برش در ایران سخ�انی کرده است، بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و

ی اسالمی در ی ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی اروپا و معاون اول سفیر جمهور مراسمی با حضور �اینده

به عضویت تشکیالت حکومتی شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی در فرانسه درآمد و به  ،فرانسه

و البته این اقدام او با پشتیبانی بسیاری از اعضای سابق  ٧سمت دبیر و مسئول مالی انجمن اسالمی دست یافت

ی اینها باید اضافه به همه رو شد.کنند روبهزندگی میدفرت تحکیم وحدت و سازمان ادوار که در خارج از کشور 

های کمدی های فرهنگی در خارج از کشور، مانند اکران فیلمی هنگفتی که رصف فعالیتکرد بودجه

و جذب پناهجویان از طریق  ٨»وی پالستی«چندم سین�ی ایران با پشتیبانی مالی موسساتی نظیر دست

 شود که خود رشح مفصلی دارد.به سفارت می مساجد و مراکز مذهبِی وابسته

های دولت روحانی در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور متحقق نشد چنین بود که هرچند بخش اول وعده

 های خارج از کشور به سفرای جمهوری اسالمی به خوبی تحققها، یعنی تبدیل ایرانیاما بخش دوم این وعده

 تند به کشور بازگردند، حکومت توانست به میان ایرانیاِن خارج از کشور بیاید.اگر ایرانیان نتوانس یافت و

                                                            
 می دانشجویان ایرانی در فرانسهانجمن اسال انتخاب اعضای شورای مرکزی  -٧
 کنید. ، مراجعهآموزش گام به گام پرتاب تلویزیون از پنجرهکیدز، ی اول رادیو هیچوی پالس به ش�رهی تیدر مورد ماهیت موسسه -٨
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