
 نامھ سرگشاده گروھی از ایرانیان مقیم اروپا بھ رییس جمھور
  

 جناب آقای دکتر روحانی، رییس جمھور محترم،
  

  با سالم و تبریک بھ مناسبت عید سعید قربان،
 

کرده اند،  این نامھ را بھ عنوان گروھی از ایرانیان مقیم اروپا و شھروندانی کھ رفتار دستگاھھای امنیتی کشور را از نزدیک تجربھ
 بھ این امید کھ با نگاھی سازنده بھ نکات ذیل توجھ شود. -می نویسیم 

  
ھمھ می دانیم کھ کشور عزیزمان ایران در برھھ ای بحرانی قرار گرفتھ و بھ تمام داشتھ ھای خود برای عبور از بحران نیازمند 

متاسفانھ در   ایفا کند، ایرانیان خارج از کشور می باشند. یکی از سرمایھ ھایی کھ می تواند نقشی سازنده در شرایط کنونی  است.
چند سال گذشتھ با پدیده زشت بازداشت زنجیره ای ایرانیان دو تابعیتی روبرو بوده ایم و با وجود تمام دروغ بافی ھایی کھ دستگاھھای 

داشت این افراد ربطی بھ نگرانی ھای امنیتی امنیتی و رسانھ ھای آنھا منتشر می کنند، در بیشتر موارد، مشخص است کھ انگیزه باز
در واقع رفتار دستگاھھای حکومتی بھ گونھ ای بوده کھ باید اذعان کرد کھ جمھوری اسالمی اتباع خود را برای   ندارد. ایران

بھ موارد زیر  اگر باور ندارید، لطفا نگاھی ژرف  دستیابی بھ منافع سیاسی گروگان گرفتھ و در حال تالش برای باج گیری است.
 بیاندازید:

  
شھروند ایرانی انگلیسی با اتھامات واھی بازداشت و بھ زندان محکوم می شود و بعد از تالش ھای متفاوت  –خانم نازنین زاغری  )١

زاغری شامل  خانم می گوید کھ پرونده ضیدیپلماتیک، آقای عباسی قا
   »کند. پرداخت ایران بھ را خود بدھی بریتانیا دولت کھ زمانی تا شد نخواھد بخشودگی یا مرخصی مشروط، آزادی«

 اگر این گروگان گیری و باج خواھی نیست، پس چیست؟
  
آقای سیامک نمازی شھروند ایرانی آمریکایی ھم اکنون حدود چھار سال است کھ با اتھامات دروغین در زندان اوین بھ سر می  )٢

در جامعھ ایرانیان مقیم آمریکا بوده و عالوه بر کارآفرینی و انتقال دانش مدیریتی بھ داخل او انسانی وطن دوست و تاثیر گذار   برد.
 کرده، انتقاد شدیدا دارو بھ ایران مردم دسترسی بر آمریکا ھایتحریم منفی تاثیر در پروژه ای شخصی از ١٣٩٢کشور، در سال 

و با رایزنی با مقامات آن دوره، ه کرد شناسایی را حقوقی تنگناھای
جالب اینجاست کھ ھمان اقدام   است. افزایش داده قلم از چھارصد بیش بھ قلم صد از کمتر از را ایران بھ صدور قابل داروھای لیست

یعنی اوج رفتار  –وطندوستانھ آقای نمازی با دروغ و افترا توسط نھادھای مربوطھ بھ یکی از اتھام ھای اصلی ایشان تبدیل گشت 
  غیراخالقی. 

بی پایھ بودن   تصور می کنید کھ سرنوشت سیامک نمازی چھ پیامی را برای شھروندان تاثیر گذار خارج از کشور دارد؟شما 
 یاتھامات و بعد سیاسی این مورد نیز ھنگامی آشکارتر شد کھ رسانھ ھای نزدیک بھ مسببان این نوع بازداشت ھا در یادداشتھای

  برای آزادی سیامک نمازی پرداخت خواھد کرد. » میلیاردھا دالر«عنوان کردند کھ آمریکا 
  

نگاھی دقیق   جنابعالی و مقامات دیگر دولتی چندین بار عنوان کرده اید کھ دولت نمی تواند در امور قوه قضاییھ مستقل دخالت کند.
نبوده است: حتما استحضار دارید بھ پرونده سیامک نمازی نشان می دھد کھ رفتار شما از دید ایرانیان خارج از کشور رضایتبخش 

نظریھ ای کھ دیوان  در است. » ھمکاری با دولت متخاصم« اتھام سیامک نمازی و برخی دیگر از شھروندان ایرانی آمریکایی کھ
عالی کشور در پاسخ بھ دادخواھی ایشان داده است، عنوان شده است کھ شورای عالی امنیت ملی نھادی است کھ بایستی تخاصم یا 

ابتدا باید اذعان کرد کھ این غیر قابل قبول است کھ یک بخش از حکومت ایران افراد   دم تخاصم بین ایران و آمریکا را تبیین کند.ع
بیگناه را بھ چنین اتھامی روانھ زندان میکند و بخش دیگری در دادگاه بین المللی الھھ از آمریکا با ارجاع بھ پیمان مودت شکایت 

ر آن، این نقد بر شما جاری است کھ بھ عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی ھنوز تصمیم قاطعی در مورد تخاصم عالوه ب  می کند.
مسلم است کھ در صورت نھادینھ شدن   بنگرید.» حقوقدان«بھ موضوع بھ عنوان یک می کنیم  خواھش  یا عدم تخاصم نگرفتھ اید.

می توانند متھم بھ ھمکاری با دولت آمریکا شده و در سفر بعدی خود بھ کشور مقیم آمریکا بالفاصلھ ایرانیان  اکثریت» تخاصم«
 مسئولیت آن با شماست. این روند ناسالم بایستی در ھمین مقطع حل شود و  بازداشت شوند.

  
ھ زندانیان دو عالوه بر حرکات غیرقانونی فوق، نھادھایی اقدام بھ تولید یک رشتھ مستندھایی دروغین کرده و با تھمت و افترا ب

شاید   تابعیتی و افرادی دیگر ماھیت غیراخالقی خود را آشکارتر کردند و نھاد رسمی صدا و سیما ھمان دروغ ھا را پخش کرد.



ساختھ و پخش » گاندو«اگر نھاد دولت ھمان موقع اقدامات الزم را در دفاع از افراد بیگناه انجام می داد، دیگر مجموعھ ای بھ نام 
 نمی شد.

  
شکی وجود ندارد کھ یک الیھ قدرتمند در  دور از وطنبرای امضا کنندگان این نامھ و بسیاری از ایرانیان   .نیاوریم سرتان را درد

داخل نظام دوست ندارد کھ ایرانیان خارج از کشور در روند تحوالت کشور نقش سازنده ای ایفا کنند و با حرکاتی غیر قانونی، غیر 
این   داریم عقیده  در حال طرد ایرانیان خارج از کشور بھ ویژه افراد تاثیرگذار، صاحب دانش و سرمایھ است. منطقی و غیر اخالقی

گروه با ذھنیتی اشتباه باور دارد کھ ایرانی دو تابعیتی نمی تواند دلسوز ایران باشد، در حالیکھ برخی از ایرانیان خارج از کشور بھ 
   سوزترین شھروندان کشور ھستند.خاطر تجارب بین المللی خود از دل

  
ھزار میلیارد  ٢توان بالقوه ایرانیان خارج از کشور بر شما پنھان نیست. تخمین زده میشود کھ شھروندان خارج از کشور نزدیک بھ 

صاد کشور را اقت میلیارد دالر) در ایران سرمایھ گذاری شود، ١٠٠دالر سرمایھ در اختیار دارند کھ حتی اگر پنج درصد آن (یعنی 
ھمان گروه آخرین سرمایھ ھای خود را از کشور خارج  معھذا ھم اکنون شاھد این ھستیم کھ  در شرایط کنونی متحول خواھد کرد.

از مزایای این سرمایھ بزرگ استفاده  ایرانی آیا دولت توان این را ندارد کھ امنیت این گروه را تامین کند تا جامعھ و اقتصاد می کنند. 
مروری بر رویکردھای کشورھای موفق در این زمینھ، ھمانند چین و ھند، راھکارھای فراوانی را بھ دولت ارائھ خواھد   کند.
مطمئن باشید کھ کشوری کھ سرمایھ ھای شھروندان خود را جذب کند، حتما چندین برابر آن سرمایھ گذاری خارجی نیز جذب  داد. 

 د روند معکوس آن ھستیم.ھم اکنون شاھدر ایران ما   خواھد کرد.
  

، از شما استدعا داریم کھ بھ این موضوع توجھ کنید و رابطھ نظام با ایرانیان مقیم اروپابھ عنوان اعضای کوچکی از جامعھ ایرانیان 
بازداشت ھا و آزادی زندانیان فعلی، تبیین مسئلھ تخاصم و جلوگیری از  ،حاکمیت قانون پافشاری بر خارج از کشور را ترمیم کنید. 

 گروگان گیری ھای آتی شروع خوبی برای نیل بھ این ھدف خواھد بود.
  

نیک می دانیم کھ می توان برخی کژرفتاری ھا را بر مبنای رفتار ناعادالنھ دولتھای غربی در قبال ایران توضیح داد، ولی در چشم 
توجیھ نیست و بیشتر بھ رفتار یک باج گیر شباھت دارد تا بھ ایرانیان خارج از کشور ھیچ یک از رفتارھای سرکوبگرایانھ قابل 

ھزینھ ای کھ اینگونھ رفتارھا برای کشور ایجاد می کنند، بھ ھیچوجھ   رفتار حکومتی کھ دوست دارد ایرانیان بھ آن احترام بگذارند.
 قابل توجیھ نیست.

  
یاغی خطاب کرد، ما ایرانیان خارج از کشور  ن را یک کشوربیاییم بعد از این طوری رفتار کنیم کھ وقتی یک مسئول غربی ایرا

 بتوانیم با قاطعیت بگوییم کھ نھ کشور ما یاغی نیست و بھ اصول اخالقی و انسانی پایبند می باشد.
  

 بھ امید سربلندی ایرانبا سپاس از حسن توجھ جنابعالی و 
  

 محمد علی شعبانی، لندن، انگلستان
 وئدروزبھ پارسی، استکھلم، س
 وین، اتریش ،بیژن خواجھ پور خویی

 


