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مقدمه
دولت ه��ا همه برنامه ها و کارهای خود را به نام 
پشتیبانی از ش��هروندان خود انجام می دهند. به 
هر اندازه که این پش��تیبانی راس��تین، روشن و 
پیاپی باش��د؛ به همان اندازه نیز جایگاه معنوی 
دولت در نزد ش��هروندان خویش و شهروندان 
دیگر کش��ورها افزایش می یابد. از سوی دیگر 
بی پروایی نس��بت به ش��هروندان در فراس��وی 
مرزها نه تنها این نیروی معنوی دولت را کاهش 
می  ده��د و کاهش اعتب��ار ملی در ن��زد دیگر 
کش��ورها را به دنبال می آورد بلکه زمینه س��از 
ب��رای  فراوان��ی  بن بس��ت های  و  دش��واری ها 
شهروندان ایرانی در دیگر کشورها می شود که 
دیگر دولت نخواهد توانست، برنامه ای روشن 

و کارآمد برای زدودن آنها داشته باشد.

ایرانیان فراسوی مرزها را می توان بر پنج دسته دانست: نخست گروه 
مخالف که به ایرانیانی می پردازد که به جهت انقالب مردمی و اسالمی 
س��ال 57 یا رخدادهای سیاسی پس از انقالب به رویارویی با جمهوری 
اسالمی برخاس��ته اند. دوم، ایرانیان مهاجر و مقیم در دیگر کشورها که 
نرخ آن بس��یار باال اس��ت و بیش از هفت درص��د کل جمعیت ایرانیان 
در جهان را تش��کیل می دهد. بخش��ی بزرگ از این شمار، دانشجویان 
ایرانی اند؛ چندان که در برنامه محروم سازی ایران و شش کشور عراق، 
لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن از ورود به ایاالت متحده، ایران به 
تنهایی بیش از دوازده هزار تن و به اندازه س��ه برابر این شش کشور در 
آمریکا دانش��جو دارد. در سال 92 به گزارش وزارت علوم، 55 هزار و 
686 نفر از دانش��جویان ایراني خارج از کشور براي دریافت معرفي نامه 
در سامانه نشاء ثبت نام کردند که نرخ باالی دانشجویان ایرانی در بیرون 
از کشور را نشان می دهد. سوم، ایرانیان پناهنده که به ویژه در سال های 
پس از تحریم های بین المللی بر ش��مار آنها افزوده شده است و در سال 
1394، که برخی دولت ها مانند آلمان به پناه جویان خاورمیانه ای چراغ 
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بازداش�ت کش�تی های ایرانی در کناره های دریایی برخی کشورها، بازداش�ت یا گروگان گیری پیاپی 
ماهی گیران و ملوانان ایرانی، وضعیت ناگوار پناهندگان ایرانی در کش�ورهای دیگر، آزار ایرانی ها در 
برخی کش�ورها، بازدارنده های حقوقی مهاجران ایرانی و دش�واری های س�فر ایرانیان به خارج به ویژه 
ایاالت متحده آمریکا، دست اندازی به دارایی ایران در دیگر کشورها با دستورهای قضایی و مانند اینها 
در زمره رخدادها یا فرآیندهایی هستند که جایگاه و ارج ایرانی در فراسوی مرزها را به چالش کشیده 
است؛ به ویژه حس رهاشدگی از پشتیبانی های دولت نسبت به ایرانیان بیرون از مرز، سبب شده تا اعتبار 
ملی نه تنها در نزد خود ایرانیان که در نزد بیگانگانی که با ایرانیان رو برو می شوند، کم رنگ شود. این 
نوشتار با پرداختن به سرگذشت ماهی گیران و ملوانان و نیز پناهندگان ایرانی، در پی آن است که نشان 
دهد، پشتیبانی از ایرانی حتی اگر سرزمین مادری خود را ندیده باشد، یکی از برجسته ترین ویژگی های 

ارج و اعتبار ملی است که در سیاست خارجی دولت باید جایگاه باالیی داشته باشد.



50

اعتبار ملی، فراتر از مرزها

س��بز نش��ان دادند، ش��مار ایرانیان پناهجو نزدیک به ش��مار پناه جویان 
کشورهای جنگ زده مانند عراق، سوریه و افغانستان بوده است. چهارم، 
ایرانی��ان متهم یا محک��وم، خواه کیفری و خواه غیرکیف��ری که نیاز به 
پش��تیبانی حقوقی دارند که در این میان محکومان به اعدام از وضعیت 
بدتری رنج می برند. پنجم، ایرانیان بازرگان یا پیشه ور مانند ماهی گیران 
ک��ه به جه��ت تحریم های بین الملل��ی و یا نبوِد پش��تیبانی های دولتی از 
وضعیت شایسته ای برخوردار نیس��تند. به اینها باید دارایی های ایران در 
دیگر کشورها و نیز سرزمین ایستا یا همان سفارتخانه ها و از همه مهم تر، 
سرزمین پویا یا سیال یعنی ابزارهای ترابری مانند کشتی و هواپیما را که 

با پرچم ایران به آمد و شد می پردازند، افزود.
هرچند دولت یازدهم هم به جهت سیاست های اعالم شده پیشین، هم 
به دلیل رویکردهای باز در حوزه سیاس��ت خارج��ی و هم از دید حقوق 
شهروندی به ویژه با رونمایی از منشور حقوق شهروندی ایرانیان می کوشد 
ت��ا به پش��تیبانی از ایرانی��ان بیرون از کش��ور بپردازد ولی این سیاس��ت ها 
نه یکپارچه اس��ت و نه دنباله دار. برای س��نجش این سیاس��ت ها به برخی 
رخدادهای پیونددار با ایرانیان بیرون از کش��ور پرداخته می شود. پیش از 
آن باید گفت دامنه پشتیبانی ها بسته به وضعیتی است که شخص یا پدیده 
مورد پش��تیبانی دارد: نخس��ت ایرانیانی که در ایران زندگی می کنند ولی 
به جهت پیش��ه بازرگانی یا سیاسی یا پژوهشی یا آموزشی یا مانند اینها به 
کش��ورهای دیگر آمد و شد دارند. دوم، ایرانیانی که زندگی را در کشور 
دیگ��ری گزیده یا ب��ه طور چندگاهه به ایران می آیند یا نمی آیند. س��وم، 
دارایی ایس��تا و پویای ایران که همه دارایی های غیر منقول و منقول دارای 
پرچم یا وابس��ته به ایران و نیز وابس��ته به ایرانیان را در برمی گیرد. در آغاز 
ب��ه ملوانان ایرانی به عن��وان نمونه ای از ایرانیانی پرداخته می ش��ود که در 
ایران زندگی می کنند ولی فراتر از س��رزمین به فعالیت می پردازند و نیز به 
پناهندگان و مهاجران که در ایران زندگی نمی کنند و سپس به دارایی های 
ایران در بیرون از کش��ور در پیکره تهدیدها پرداخته می شود. در پاسخ به 

این تهدیدها در دنباله به بایسته های حمایت نیز اشاره می شود:

الف: تهدیدها
1- ملوانان و ماهی گیران ایرانی

بزرگ تری��ن چالش ملوانان، ماهی گیران و کش��تی های غیر نظامی در 
س��ال های کنونی، تهدید راهزنان دریایی س��ومالی است. این تهدید، 
بزرگ ترین تهدید دریایی آغازه سده بیست و یکم در جهان است که 
همه گستره دریایی خلیج عدن که هفت درصد کل نفت جهان از این 
خلیج آمد و ش��د دارد، بخش باختری اقیانوس هند و دریای عرب را 
دربرمی گیرد. راهزنان سومالیایی در سال 2000 با 22 راهزنی دریایی، 

تهدید خود را آشکار و سپس در سال های 2008، 
2009 و 2010 به نوبت 108، 216 و 218 مورد، 
راهزنی کردند. راهزنان دریایی سومالی در سال 
2011 بیش از 700 گروگان و 32 فروند کش��تی 
تج��اری در اختیار داش��تند. پ��س از اوج گیری 
تهدید اینان در س��ال 2009 تا 2012، که در هر 
س��ال راهزنی هایش��ان فراتر از 200 مورد بود؛ با 
کنترل خلیج عدن و بخش باختری اقیانوس هند 
از س��وی کش��تی های رزمی برخی کشورها به 
ویژه کش��تی های آمریکایی، اروپایی و ایرانی، 
ش��مار تهدیدها کاهش یافته است ولی به جهت 
ناتوانی دولت مرکزی در س��ومالی و ناتوانی از 
دیده بانی س��رزمین دریایی، پیوند استوار دزدان 
دریای��ی و مقام های محلی و نهادهای بیمه ای در 
س��ومالی، توانایی در جابه جای��ی مکان راهزنی 
در دریاها و گس��تردگی ح��وزه فعالیت، تهدید 
راهزنان دریایی س��ومالیایی کنترل ناپذیر اس��ت 
و س��ال های چن��دی دنبال��ه خواهد داش��ت. بر 
پایه گ��زارش یک بنی��اد پژوهش های اقتصادی 
آلمانی، دزدان دریایی س��ومالی کس��انی اند که 
پیش از راهزنی پیش��ه خود را از دس��ت داده اند 
و باور بر این دارند که ماهی گیران و کشتی های 
بیگانه نیز در محروم سازی آنها بی تأثیر نبوده اند. 
از ای��ن رو ب��ه راهزنی دریایی ب��ه دیده تجارت 
می نگرند و گام گام به این تجارت خو گرفته و 
باندهای مجرمانه چندی پدید آورده اند. راهزنان 
با مقام ه��ا و مردم محلی س��ومالیایی نیز پیوند و 
برای گروگان ه��ای خود نیز جا ب��رای پنهان یا 
زندانی ک��ردن دارند تا در زمان و جای مناس��ب 
بتوانند به داد و ستد گروگان ها و پول بپردازند.

تهدید دزدان س��ومالیای برای کش��تی های 
ایران��ی و ملوان��ان ایرانی نیز به چهره چالش��ی 
راستین درآمده است. نزدیک به دو سال پیش 
یک لن��ج ایرانی با 12 تن ماهی گی��ر و ملوان، 
گرفت��ار دزدان دریایی س��ومالی ش��دند. گفته 
می شود که چهارتن از این شمار، کشته شده اند 
و هش��ت ت��ن دیگر با دس��ت و پای ب��ه زنجیر 
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بسته، در ش��رایط بسیاری بدی گذران زندگی 
می  کنن��د. پی��ش از آن، دو لن��ج دیگر یکی با 
17 و دیگری با 22 سرنش��ین نیز گرفتار دزدان 
دریایی س��ومالی ش��ده بودند ولی یا توانس��ته 
بودند از دست گروگان گیرها با درگیری های 
خونین بگریزند یا کش��تی های دیگر کشورها 
ب��رای گریختن ب��ه آنها کمک ک��رده بودند. 
در این میان نیز در برخی موردها، کش��تی های 
نیروی دریایی ارتش ایران، با دیده بانی دریایی 
و پش��تیبانی از کش��تی های بازرگان��ی ایرانی 

جلوی انجام راهزنی را گرفته اند.
کشته ش��دن چندی��ن گ��روگان ایران��ی و 
نی��ز وضعی��ت بس��یار ب��د گروگان ها، س��بب 
واکنش های گس��ترده به تهدی��د راهزنان برای 
ملوان��ان و کش��تی های بازرگانی ایرانی ش��ده 
اس��ت تا جایی ک��ه خانواده ه��ای گروگان ها 
پذیرفته اند تا پول درخواستی گروگان گیرها را 
بدهند ولی در این زمین��ه وزارت امور خارجه 
هم��ه تالش های خ��ود را ب��رای آزادی آنها به 
کار گیرد. به درازاکشیدن بازداشت گروگان ها 
سبب شد تا نماینده مردم زاهدان، بدون بررسی، 
به رسانه ها بگوید که هشت ملوان باقی مانده در 
دست دزدان دریایی سومالی، از طریق سفارت 
کش��ور س��نگال به عنوان رابط، آزاد ش��ده اند. 
ولی وزرات خارجه این خبر را نادرست دانسته 
و گفته اس��ت که ملوانان آزادشده، کسانی اند 
که به اشتباه به آب های س��رزمینی تانزانیا وارد 
شده و دستگیر ش��ده بودند. سرنوشت ناروشن 
گروگان ها ب��ه همراه آزادی خونین یا از س��ر 
خوش شانس��ی گروگان ه��ای پیش��ین، به طور 
فراگیر امنی��ت ذهنی ماهی گی��ران و ملوانان و 
نزدی��کان آن��ان از یک س��و و امنی��ت دریایی 
جنوب خاورمیانه که کشتی های ایرانی در اینجا 
آمد و شد فراوان دارند را تهدید می کند؛ ولی 
فراتر از همه اینها تهدیدی اس��ت که به س��وی 
اعتبار دولت در پیگیری ش��هروندان ایرانی در 

فراسوی جهان نشانه رفته است.

2- مهاجران و پناهندگان
مهاج��رت قانونی و غی��ر قانونی ایرانیان به کش��ورهای دیگر در دو موج 
گسترده پس از ناآرامی های س��ال 1388 و تحریم های بین المللی پس از 
س��ال 1390 افزایش چشمگیری داشته است. موج سوم نیز در سال 1394 
بود؛ هنگامی که برخی از کش��ورها به ویژه آلم��ان درب های خود را به 
روی پناه جوی��ان جنگ زده خاورمیانه و ش��مال آفریقا گش��ود و در این 
میان نیز ش��مار فراوانی از ایرانیان از فرصت، بهره گرفته و به ش��یوه های 
گوناگ��ون به اروپا کوچیدند که خودکش��ی برخی از آنها، کشته ش��دن 
در حی��ن جابه جایی و لب دوختن برای اعتراض ب��ه وضعیت بد خود، به 
طور گس��ترده رسانه ای شد. در همه این سال  ها، ایرانیان پس از سوری ها، 
عراقی ها و افغانی ها، در باالی فهرس��ت ش��هروندان کش��ورهایی بودند 
که به پناهجوی��ی روی آوردند؛ حتی گاهی ایران در صدر کش��ورهای 
مهاجرفرست یا پناهنده فرست جای می گرفت. برای نمونه، بر اساس آمار 
اداره مهاجرت استرالیا بیش از یک سوم پناه جویان غیر قانونی این کشور، 
ایرانی هس��تند. تنها در هفت ماه پیش از آگوس��ت 2013، بیش از 5500 
ایرانی کوشیدند خود را به استرالیا برسانند. روزنامه گاردین در گزارشی 
از افزایش سه برابری ورود پناه جویان ایرانی به کناره های دریایی استرالیا 
در سال 2013 آگاهی داده است. بنا بر این گزارش از 15 هزار پناهجویی 
که از آغاز س��ال جاری میالدی به ط��ور غیر قانونی به کناره های دریایی 
استرالیا رسیده اند، بیش از یک سوم آنها ایرانی است. همچین به گزارش 
نهادهای بریتانیایی در بهار 1395، ایرانی ها بیشترین متقاضی پناهندگی به 
بریتانیا بوده اند و نزدیک به 4800 تن درخواس��ت از س��وی ایرانیان برای 
ورود به این کش��ور ثبت شده است. اداره  مرکزی ثبت احوال خارجی ها 
در آلم��ان گفته که در س��ال 2014 و 2015، بی��ش از یک میلیون و نیم 
پناهنده به این کشور وارد شده که بیشترین آنها از سوریه، افغانستان، ترکیه 
و ایران بوده اس��ت. تا پیش از پذیرش گسترده پناهندگان در این کشور، 
ایران در رتبه دوم پناهنده فرست به آلمان پس از ترکیه جای داشت که در 

هر دو کشور وضعیت جنگ زدگی در میان نبوده است.
چال��ش دیگر، وضعیت دانش��جویان پرش��مار ایران��ی در اروپا، 
آمریکا و استرالیا است که پس از گذراندن بن بست ها و دشواری های 
تحریم ه��ای بین المللی، هم اکنون با وضعیت ش��کننده ای در آمریکا 
رو برو هس��تند. 12 هزار دانشجوی ایرانی هم اکنون به کمک دستگاه 
قضایی آمریکا توانسته اند به ثبات نسبی برای پیوند با خانواده یا سفر 
به ایران برس��ند ولی سیاس��ت دولت ترامپ در برابر ایرانیان هنوز به 
حالت عادی برنگش��ته و نگرانی فزاینده ای برای ایرانیان این کش��ور 
پدید آورده اس��ت. آزار برخی از ایرانیان در ماه های کنونی نیز نشان 
از دنباله داربودن وضعیت ش��کننده آنها دارد. در فروردین 96، آزار 
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جسمی ش��دید یک پناهجوی نوجوان ایرانی در لندن سبب واکنش 
برخی مقام های انگلیس��ی از جمله رهبر حزب کارگر شد. همچنین 

گزارش هایی از آزار ایرانیان در ترکیه نیز بازتاب داشته است.
ایرانیان خارج از کشور، همچنین یکی از باالترین نرخ های زندانی 
و اعدامی را دارا  هستند که بخش بزرگی از آن، به جهت محکومیت 
به قاچاق مواد مخدر به ویژه به کش��ورهای جنوب خاور آسیا است. 
پس از تنش میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه 
عربستان، ش��مار اعدامی های ایرانی در این کشورها نیز افزایش یافته 
اس��ت؛ چندان که در آذرماه 95، دادگاهی در عربس��تان 15 تن را به 
اتهام جاسوس��ی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. پیش از آن 

نیز چندین ایرانی به همراه شیخ نمر النمر اعدام شده بودند.
روشن است که شمار ایرانیان مهاجر، پناهجو، زندانی و اعدامی، 
نه تنها منجر به ش��کل گیری ذهنیت منفی نس��بت به ایرانی و برخورد 
بد با آنها در دیگر کش��ورها می ش��ود، بلکه این دی��د منفی را پدید 
می آورد که ایرانیان پراکنده در جهان، از کش��وری دور شده اند که 
در آن حس پش��تیبانی از سوی دولت نداش��ته اند، چه رسد به اینکه 

اکنون از آن دولت و سرزمین نیز جدا شده اند.

3- دارایی های ایران در خارج از کشور
در آغ��از فروردین 96، دادگاه لوکزامبورگ اع��الم کرد که دارایی 
توقیف ش��ده ای��ران را آزاد نخواهد کرد. این واپس��ین کنش قضایی 
بر ضد دارایی ه��ای ایران در دنباله رویه دادگاه های برخی کش��ورها 
ب��ه وی��ژه آمریکا در این زمینه اس��ت. پی��ش از آن، در نیمه نخس��ت 
اردیبهش��ت 1395، دی��وان عالی ایاالت متحده آمریکا، درخواس��ت 
فرجام خواه��ی از آرای��ی را نپذیرفت که بر پای��ه آن، ایران را به طور 
قطع��ی به پرداخت نزدیک به یک میلیارد و 750 میلیون دالر به س��ود 
ش��اکیان پرونده ها محکوم می کند. ش��اکیان پرونده ه��ا بزه دیدگان یا 
بازماندگان کشته ش��ده های چندین اقدام تروریستی بر ضد آمریکا در 
س��ال های پیشین بوده است که ادعا شده اس��ت دولت ایران به عنوان 

حامی مرتکبان این اقدام های تروریستی بوده است.
حکم دادگاه لوکزامبورگ به درخواس��ت شماری از بزه دیدگان 
رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا است که ایران متهم 
به همکاری با القاعده شده است. هرچند حکم دادگاه بر توقیف اموال 
ایران بوده اس��ت و نه رس��یدگی به اتهام همکاری ای��ران با داعش در 
یورش به آمریکا، ولی چنین اقدامی، امنیت دارایی های ایران در دیگر 
کش��ورها حتی کشورهایی که با ایران پیوند سیاس��ی عادی دارندرا با 

خطر روبرو می کند. 

می بایس��ت  برج��ام،  از  پ��س  آنک��ه  ب��ا 
دارایی های مسدودش��ده ایران، آزاد شود ولی 
اح��کام برخی دادگاه ها ب��ه توقیف یا مصادره 
دارایی ه��ای ایران؛ نه تنها فرآیند آزادس��ازی 
دارایی های ایران را با تهدید روبرو کرده است 
ک��ه حتی ب��رای دارایی های کنون��ی ایران نیز 
ناامنی پدید آورده است. با آنکه بانک مرکزی 
ایران در اطالعیه ای در واکنش به حکم دادگاه 
لوکزامب��ورگ، آن را به معن��ای اجرای حکم 
قطعی دادگاه های آمریکا نمی داند ولی تهدید 
مصادره دارایی های ایران به ویژه با تأیید دیوان 
عالی آمریکا در چهره رویه قضایی نمود یافته 
و نشان می دهد که رویارویی آمریکا و برخی 
کشورهای دیگر، از رویکرد سیاسی یا تقنینی 
به سمت رویکرد قضایی رفته است. رویکردی 
که تهدیدش در س��نجش با دو رویکرد دیگر، 
خطرناک تر، دنباله دارتر و البته مشروع تر است.

ب: پشتیبانی های بایسته
دولت ایران برای پش��تیبانی از ایرانی��ان بیرون از 
کش��ور باید دو پندار پنهان ش��ده در سیاست ها و 
اندیشه های چند س��ال کنونی را بزداید: نخست 
اینک��ه تنگناه��ا و مش��کل های پرش��مار درون 
س��رزمینی و نیز درگیری پیاپی سیاست خارجی 
ب��ا پرونده های کالن��ی مانند توافق هس��ته ای یا 
درگیری های س��وریه و دیگر کشورها یا تنش ها 
با اسرائیل و عربستان، برای دولت همیشه درگیر، 
وقت��ی نمی گذارد که به ایرانیان بیرون از کش��ور 
بیاندیش��د و برای آنها برنامه و سیاس��ت روشن و 
تأثیرگذاری داشته باشد. دوم این پندار که ایرانیان 
خاطی چه آنها که پناهنده می ش��وند یا به ناروا به 
سرزمین دریایی کش��ورهای دیگر می روند یا به 
قاچاق مواد مخدر یا کاالی ممنوع روی می آورند 
یا به جهت کوتاهی خود، گرفتار راهزنان دریایی 
می ش��وند و مانند اینها را چرا باید پشتیبانی کرد؟ 
اینان به پای خود و به خواس��ت خود به س��مت 
گرفتاری ها و تهدیده��ا رفته اند و دولت نباید در 

اعتبار ملی، فراتر از مرزها
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این زمینه هزینه کند. هر دو پندار به راس��تی ناروا 
اس��ت؛ چرا که هر دولتی برای اعتبار و ارج ملی، 
ب��ه ملیت و تابعیت می نگرد و ن��ه به عارضه های 
آن. به س��خن دیگر، برای یک دولت نیرومند و 
ش��هروندمدار، فرقی نمی کند که چه خطایی از 
شهروند سر زده یا چه تهدیدی را به جان خریده 
است؛ بلکه وظیفه اش پشتیبانی نوعی از شهروند 
است. در نزد دولت، اعتبار ملی هنگامی به دست 
می آید که همه ش��هروندان ایرانی در هر کجای 
جهان، جدا از رویکرد سیاس��ی، مذهبی، زبانی، 

نژادی، جنسیتی و مانند آن پشتیبانی شوند.
پ��س از این پیش ف��رض که دول��ت باید 
پش��تیبانی نوعی از ایرانیان را داش��ته باشد و نه 
شخصی و موردی؛ باید گفت که پشتیبانی های 
دول��ت می تواند به چهار ش��کل نمود داش��ته 

باشد: نظامی، سیاسی، حقوقی و معامله ای.
تدبیرهای نظامی برای دفاع مش��روع در برابر 
سرزمین پویا یا همان ابزارهای حامل پرچم مانند 
کش��تی اس��ت. در دریاهای آزاد که از آِن همه 
کشورها پنداشته می شود، هرگونه کنِش نظامی 
در براب��ر یورش به ویژه از س��وی دزدان دریایی 
روا دانسته می شود. بنابراین یکی از دستاویزهای 
برجسته برای رویارویی با راهزنان دریایی سومالی 
چنان چه در دریاهای آزاد باش��د، بهره گیری از 

رویارویی نظامی از سوی دولت ایران است.
تدابیر سیاس��ی، پایه ای ترین و برجسته ترین 
تدبی��ر برای پاسداش��ت حقوق ای��ران و ایرانیان 
خارج از کشور است. تنش زدایی، برقراری پیوند 
سیاسی استوار، همکاری های بین المللی و پلیسی 
بدون نگرانی و یا وس��واس، لغو روادید گسترده 
و دوری از پیام ه��ای تهدیدآمیز و تالفی جویانه 
به ویژه نس��بت به کشورهای همس��ایه می تواند 
زمینه شایس��ته ای برای آرام��ش ایرانیان بیرون از 
کشور داشته باش��د چه در جهان امروز نمی توان 
به آس��انی پذیرفت که ایرانیان بیرون از کش��ور 
از سیاست های خارجی حاکمیت در ایران تأثیر 
نمی  پذیرند و در کناره  آسایش ایستاده اند؛ بلکه 

بس��ته به بخردانه بودن یا نبودن سیاست ها، آرامش یا ناامنی ایرانیان بیرون 
از کشور چه بسا بیشتر از ایرانیان درون سرزمین خواهد بود. جدا از این، 
دول��ت و به ویژه وزارت امور خارجه در زمینه ایرانیان بیرون از کش��ور 
باید بسیار حساس تر از دیگر موضوع ها و چالش ها باشد. به سخن دیگر 
هدف نخس��ت وزارت امور خارجه، ب��ر پایه بهبود وضعیت ایرانیان پای 
گذاشته از مرز اس��ت و پرداختن به امور کشورهای دیگر، امور نظامی، 
نشس��ت های چندجانبه، موضوعات سازمان ملل و مانند آن به راستی در 
نوبت پس��ین جای می گیرند. روشن است که در دولت یازدهم، سیاست 
یکپارچه و روشنی برای پشتیبانی از ایرانیان خارج از کشور دیده نمی شود 
و از این جهت دولت یازدهم هرچند به انباشت چالش هایی از این دست 
در سنجش با دولت های پیشین روبرو بوده است ولی نتوانسته در مدیریت 
درس��ت این چالش ها موفقیت زیادی به دس��ت آورد که برونداد پایانی 
آن، کاهش یا دس��ت کم در وضعیت ناخوش��ایندماندِن اعتبار و پرستیژ 
ملی است که بخشی از آن را ایرانیان خطاکار به زیر کشانده اند و بخشی 
دیگر را دولت به جهت مدیریت نکردن این گروه بزرگ از ایرانیان. در 
برخی موردها وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت شهروندان ایرانی بوده 
است مانند دیدار وزیر امور خارجه در پاییز 95 با نرگس کلباسی پشتیبان 
کودکان نیازمند در هند که به قتل غیرعمد یک کودک متهم شد. پس 
از این دیدار سرکنسول ایران در حیدرآباد نیز از خانم کلباسی در دادگاه 
پش��تیبانی کرده تا در پایان، حکم دادگاه بر برائت بوده اس��ت. در اینجا 
قرارگیری اقدام کنسولی در طول اقدام سیاسی نشان از تأثیرگذاری داشته 
است ولی در قبال برخی رخدادها و پرونده های دیگر همیشه این چنین 

نبوده است.
تدابیر حقوقی بر پایه پیوندهای کنسولی دولت با نهادهای پلیسی و 
قضایی دیگر کشورها است. در دولت یازدهم و نیز با تصویب چندین 
قانون در زمینه انتقال محکومان در س��ال های کنونی از س��وی مجلس 
ش��ورای اس��المی، در این زمینه کوش��ش هایی انجام شده است؛ برای 
نمون��ه آمار زندانیان ایرانی در خارج از کش��ور از 3500 نفر در س��ال 
92 به 2370 نفر در س��ال 93 کاهش یافته و این کاهش همچنان دنباله 
داش��ته است. بخش��ی از این کاهش به انتقال و جابه جایی محکومان از 
بیرون از کشور به درون کشور است که خود می تواند به انباشت بیشتر 
زندان های داخلی و بارکردن هزینه های اقتصادی به دولت بیانجامد ولی 
در همان حال وضعیت مناس��بی برای ایرانی محکوم که به کشور خود 
آمده اس��ت، پدید می آورد. همین طور، در دولت یازدهم تا اندازه ای، 
فعالیت های کنس��ولی در سنجش با دولت پیشین افزایش یافته و در این 
راستا اقدام هایی نیز انجام شده است. در فروردین 95، سرکنسول ایران 
در حیدرآباد از آزادی 11 ماهی گیر ایرانی در هند آگاهی داد. کشتی 

ل
حلی

ت
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این ماهی گیران در جنوب هند به مدت هشت ماه بازداشت و سرنشینان 
آن نیز روانه زندان شده بودند. بازداشت سه ماهی گیر ایرانی در کویت 
در زمستان 1394 نیز با رایزنی های کنسول ایران در کویت همراه بود.

تدابیر معامله ای به معنای تن دادن به همراه چانه زنی به درخواست 
کس��انی اس��ت که از ایرانیان گرفت��ار در بیرون از کش��ور به عنوان 
دس��تاویِز دریافت باج، بهره می گیرند که این مورد درباره گروه های 
سازمان یافته جنایی و بزهکاران اس��ت و نه دولت ها. درباره راهزنان 
دریایی سومالی، که بیشتر فعالیت های خود را برای دریافت پول انجام 
می دهند، دولت ایران باید در کوتاه ترین زمان از همین دستاویز یعنی 
جابه جایی گروگان با پول درخواستی بهره می گرفت. دلیل این امر، 
ویژگی ه��ای راهزنی در خلیج عدن و باختر اقیانوس هند اس��ت که 
نشان می دهد نمی توان از دولت مرکزی سومالی یا دیگر کشورها یا 
با پیوندهای سیاسی یا گفتار تهدیدآمیر یا اقدام نظامی، به رویارویی 
با راهزنان دریایی پرداخت. نخس��تین راه در اینجا همانا معامله است 
در حالی که در همه این سال ها برای آزادی گروگان های ایرانی در 

این زمینه یا از این روش به خوبی بهره گرفته نشده است.

نتیجه گیری
کش��یدن تصویر ایرانی در پیک��ره یک پناهجو، مهاج��ر غیر قانونی، 
قاچاق چی و مانند اینها و پیرو آن، شناس��اندن ایران به عنوان کشوری 
در س��طح کشورهای آش��وب زده یا جنگ زده مانند سوریه، عراق و 
افغانستان، چالشی بوده اس��ت که دولت یازدهم نتوانسته است آن را 
از پیش رو بردارد. حتی می توان گفت با تنش های سیاسی پدیدآمده 
با برخی کش��ورهای همسایه یا ایاالت متحده، وضعیت بدتر هم شده 
اس��ت. هرچند برای تنش های بین الملل��ی، قوه مجریه پیش قدم نبوده 

ولی کنارزدن آنها، کار دستگاه دیپلماسی است.
چندین راهکار برای رسیدگی به وضعیت ایرانیان خارج از کشور به 
ویژه ماهی گیران، بازرگانان، پناه جویان و دانش��جویان و برساختن چهره 
راس��تین ایران و ایرانی در نزد جهانیان هست که باید به آنها روی کرد: 
نخست آنکه رفتن چندگاهه یا همیشگی ایرانیان به بیرون از کشور حتی 
در مقام پناهجوی ایرانی آنها را از ش��هروندی ایرانی و حقوق آن بیرون 
نمی برد. چنین کسانی از هر جهت همان حقوقی را دارند که شهروندان 
درون سرزمینی دارند؛ بنابراین دولت باید نگرش مثبت همراه با تدبیرهای 
پشتیانی کننده نسبت به چنین ایرانیانی داشته باشد؛ به ویژه آنکه دولت در 
رونمایی از منش��ور حقوق ش��هروندی در پاییز 1395، همه دستگاه های 
اجرایی و پیرو آن وزارت امور خارجه را مکلف ساخته که منشور حقوق 
ش��هروندی را در این زمینه پیاده کنند. بر پایه ماده 117 منش��ور، دولت 

برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور 
و بهبود وجهه بین الملل��ی ایران، برنامه ریزی و 
اق��دام خواهد نمود. اجرای ای��ن ماده به همراه 
دیگ��ر ماده ها ب��رای نهادهای دولتی بایس��ته و 
اجباری است. بنابراین پش��تیبانی از شهروندان 
ایران��ی بی��رون از کش��ور در ه��ر وضعیت یا 
جایگاهی که باش��ند نه تنها ب��رای بهبود چهره 
بین المللی ایران ک��ه به گونه ای تکلیف دولت 

بر دادن حقوق شهروندی است.
دوم آنکه سفارتخانه ها و کنسولگری های 
رویک��رد  دیگ��ر  کش��ورهای  در  ای��ران 
تبعیض آمیز نسبت به ایرانیان بیرون از کشور 
به ویژه پناه جویان نداشته باشند. باید سیاستی 
در پی��ش گرفته ش��ود ک��ه به طور روش��ن 
س��فارتخانه ها و کنسولگری ها، پذیرای همه 
ایرانی��ان و به ویژه پناه جویان ایرانی باش��ند؛ 
به ویژه آنکه وضعی��ت پناه جویان ایرانی در 
کش��ورهای دریافت کننده پناهندگان، بسیار 
دیرت��ر از پناه جویان کش��ورهای جنگ زده 
روشن می شود و در این مدت بسیار رخ داده 
که پناهجو از اقدام خود پش��یمان و آهنگ 

بازگشت به کشور خود را دارد.
س��وم اینکه، دولت باید برای سازمان های 
جنایی بین الملل��ی مانند راهزن��ان دریایی در 
کوتاه مدت از معامله و تن دادن به خواسته های 
آنان ب��رای نگاه داش��ت ج��ان گروگان های 
ایرانی بهره بگیرد و در میان مدت یا درازمدت 
به همکاری پیاپی و فراگیر با کشورهای دیگر 
بپردازد که آزم��وده بزه های س��ازمان یافته و 
تروریستی نشان داده است که تنها در سایه این 
همکاری های بین المللی و دوری از تک روی، 

کاهش آنها میسر شده است.

اعتبار ملی، فراتر از مرزها


