ﮐﺘﺎب ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﺑﻤﺐ
ﻟﻮک ﺑﺎرﺑﻪ ،ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ اروﭘﺎ
ﺑﺮﮔﺮدان از اﻧﻮر ﻣﯿﺮﺳﺘﺎری ،ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ اروﭘﺎ
ﺑﺨﺶ  ۱۰و ) ۱۱ﭘﺎﯾﺎن(
ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد و ﻏﻠﻂ
اﻧﺪاز اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد از ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺪاری از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ آن را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،از ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺨﺮد و ﺳﭙﺲ
از ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ۱۰
درس ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه »ا.پ.س.ی«.
• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ
ای ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻼﻫﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺴﺎزد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻄﻌﺎت و
ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻼح
ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،آنﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﻃﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ راﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪ ای و ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮآوری در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺮده ﭘﺎ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در
ﺗﯿﺮ رس ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ا.پ.س.ی «.ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ اﻣﺎ
ﺻﺎدرات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮی
ﻧﺪادﯾﻢ؟
• ﺷﯿﻮه واﮐﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آن اداره را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ

ای ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرا ،ﮐﺎرش ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﺧﺮﻓﻪ ای
ﺻﺎف و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،در ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻣﯽ
ﭼﺮﺧﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در ﮐﻤﺎل ﺑﯽﺧﺒﺮی ﻣﺎ،
ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺒﻌﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﺳﺦ دادن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ
»ﮐﻤﯿﺘﻪ ر« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ درک وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ رو ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوﺑﺎره در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
• ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺧﻮدش دروغ ﮔﻔﺖ.
از آن ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دروغ در ﭘﺎﺳﺦ رﺳﻤﯽ وزﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ
ارﺑﺎب ﺑﺰرگ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻘﺪر دروغﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﮔﯽ و
ﻧﺎ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻣﻘﺮرات در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺸﻪای و ﭘﺎﯾﻪای ﺷﻮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ؟
• در ﺑﺎره ﮔﻤﺮک ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ) ،ﺑﻠﮋﯾﮏ از ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻟﻮن ،ﻓﻼﻣﺎن و ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ـ ﻣﺘﺮﺟﻢ( آنﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ اداره ﮔﻤﺮﮐﯽ را از اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن ﻫﻢ ﭘﺲ از
دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد» .ا.پ.س.ی «.دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺮس ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
ادارهای ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ اداره ﺣﺘﯽ
ﮔﻤﺮک ﻣﻌﺮوف »اﯾﻨﺂﺗﺎن« واﻗﻊ در ﮐﻤﻮن »رارﺋﻦ« در ﺑﺨﺶ آﻟﻤﺎﻧﯽ زﺑﺎن
واﻟﻮﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻟﯿﮋ ـ ﻣﺘﺮﺟﻢ( را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﮑﺮد .ﮔﻤﺮک ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد ﮐﺎﻻ ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• آﯾﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ؟ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻪ .و اﻣﺎ در
ﺑﺎره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ،ﻧﻮاﺣﯽ و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ آن ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ ای
ﭼﻨﺪان ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽزد.
• اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدی ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؟
ﻓﻘﻂ دورﻧﻤﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد :ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺠﺎری

ﻓﻼﻣﺎن ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫـﺎی ﻫﺴـﺘﻪ ای اﺳـﺖ ،ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿـﻢ؟ ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از ﮔـﺰارش
ﻫﺎی CANPANﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼﻣﺎن ،اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را از دﯾﺪی ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ او ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد .ﻣﻘﺮرات ﻓﺪرال در ﺑﺎره ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ
ای ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼﻣﺎن ،اﻏﻠﺐ ﯾﮏ ﺳﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ.
• ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮد ﺗﺎ از زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل »ﮐﻤﯿﺘﻪ ر« در
رود .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه
اداری ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﮐﺸﻤﮑـﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .از ﺳـﻨﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن دو را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
• اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪ روز ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻣﺎ آن را ﻣﺪﯾﻮن ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺳﺌﻮال درﺳﺘﯽ را
در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻃﺮح ﮐﺮد و »ﮐﻤﯿﺘﻪ ر« ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﻪ ﺳﻮراخ و ﺳﻨﺒﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ و زﯾﺮ و رو ﮐﺮد» .ﮐﻤﯿﺘﻪ
ر« ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻟﺰوم و ﺑﻪ درد ﺧﻮر ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
داد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ« وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
آن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،دوﻟﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر »ﮐﻤﯿﺘﻪ ر« و » ﮐﻤﯿﺘﻪ پ«،
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای در ﺑﺎره ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
• ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای
اﯾﺮان اﻏﻠﺐ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .در ﻣﺎه ﻣﻪ  ،۲۰۰۵در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه »ا.پ.س.ی «.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ ای
داﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .و ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﻦ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﯾﮏ ﺳﻮی و اﯾﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
اوراﻧﯿﻮم در ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﻢ ،ﮐﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻮد .در  ۱۲ژاﻧﻮﯾﻪ  » ،۲۰۰۵دﯾﺮک واﻧﺪر ﻣﺎﻟﻦ« از
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﻼﻣﺎن ،ﻣﻮرﯾﻞ ﺟﺮﮐﻨﺲ از ﺣﺰب ﺳﺒﺰ اﮐﻮﻟﻮ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
از ﻫﻤﺘﺎ ﻫﺎی آﻧﺎن ﻻﯾﺤﻪ ای را در ﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای،
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .در ۱۷ﻣﺎرس
ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر در ﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،در
ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻧﮕﺸﺖ » ﮐﺎرل دو ﮔﻮﮔﺖ« از ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال ﻓﻼﻣﺎن و
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ،اﯾﺮان را

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ » :اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد ،ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی
وﯾﮋه ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﺸﺪارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﻪ ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺸﻮر از ﭘﺮوﻧﺪه آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ دو دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر و ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ اﺳﺖ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺒﺎ و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﯽ ﺧﺮ و
ﭘﻒ و ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮی دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت واﻗﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﯿﭻ
ﭘﺮوﻧﺪه ای از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن دوم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺎن اول ﻫﻮﯾﺪا ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮب ،آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﻤﺎش وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
• ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮏ اﻓﺘﻀﺎح و آﺑﺮو رﯾﺰی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،رخ داد .ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از
ﮐﺎرﻫﺎی »ا.پ.س.ی «.ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ
را ﺟﺪیﺗﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ادارات ذﯾﻨﻔﻊ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮد.
• ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه آﻟﺴﺘﻮم ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
را رو ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻋﻤﯿﻘﺎً ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ا.پ.س.ی «.ﮐﯽ وارد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ!
آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ در ﻫﻤﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻨﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺣﺴﺎس و
ﻣﻬﻢ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺳﯿﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ادارات ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ
و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در اﯾﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﻢ ،ﺷﻨﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﮕﺮان
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ .ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻨﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دوﻟﺖ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﻪ ﮔﺮد آنﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ زده و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
 ۲۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۳
anwarmirsattari@gmail.com

ﺑﺨﺶ )ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ( ۱۱
از ﺷﻬﺮ »ﻫﺎل« در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺎن ﻓﻼﻣﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺗﺎ اﯾﺮان
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺮوﻧﺪه »ا.پ.س.ی ،«.ﯾﮏ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ ﺻﺎدراﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ را ﻟﺮزاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﺟﺮاﯾﺪ اﻓﺸﺎ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎم در ﺑﺎره ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪ ای از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻢ » ﺗﯿﻦ
واﻧﺪر اﺷﺘﺮاﺗﻦ« از ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺑﺨﺶ ﻫﻠﻨﺪی زﺑﺎن ) ﮔﺮون( از
وزﯾﺮ آب و ﻫﻮ و اﻧﺮژی ،آﻗﺎی ﭘﺎول ﻣﺎﻧﯿﺖ ) ار ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎﺳﺦ وی ﯾﮏ ﮔﺰاره ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﻨﮓ در ﺑﺎره
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ واﻧﺪر اﺷﺘﺮاﺗﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﺶ دوم ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﮐﺮد .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺣﺮفﻫﺎی او را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورم » :در
ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ،در ﺑﺎره
ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻗﺮص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﻣﻨﻔﯽ داد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ
داده ﺑﻮد .ﭼﻮن در ﺻﺎدرات ﻗﺮص ﮔﺮاﻓﯿﺖ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮاغ
دارم ،ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪ ای رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و در ﮐﺎر ﻗﺮص ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ،اﻣﺮ ﺧﻼﻓﯽ روی داده اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دو ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺰﺑﻮر ،در ﺻﻮرت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ،ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎری ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﮑﻨﺪ« .ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از وزﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ داد » :ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش
اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ وی ،ﺟﺎی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻗﺮﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻓﯿﺖ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺮﺻﯽ ﮔﺮاﻓﯿﺖ در ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻈﺮش را ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﺎرش اوﻟﯿﻪ داده ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﮏ

ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ،ﻧﺎﻣﻪای را از ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم و اﺟﺒﺎری در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻔﺎرﺷﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﭼﺎرﭼﻮب درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎزه را از
ﻧﻮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص ﮔﺮاﻓﯿﺖ در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار
دادن داده ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻣﺸﺮوﺣﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺎﻇﺮ از ﺳﻮی
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﻄﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻪ ای در ﺳﻔﺎرش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺼﺮاﻧﻪ در ﻓﻨﻮن و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ،
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﻫﺎ را ﭘﺮس ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻪ درد اوراﻧﯿﻮم ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺑﻘﯿﻪ اﺟﺰا و
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺎﺷﯿﻦ
داده ﻧﺸﺪ و ﻫﺮ ﮔﺰ ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺎدر ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﺧﻼﻓﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺻﺎدراﺗﭽﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن« و در دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد .از آن ﭘﺲ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب
ﺧﻼﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی » اوراﺗﻢ« ،ﻣﻨﻊ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ،آﺋﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮوه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﺎره اﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
» ﺗﯿﻦ واﻧﺪر اﺷﺘﺮاﺗﻦ« دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺗﺎزهای زد و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ » آرﻣﺎن دو دوﮐﺮ« ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ »ﮐﻤﯿﺘﻪ ر« در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻣﻮر را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
»آرﻣﺎن دو دوﮐﺮ« در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از »ﮐﻤﯿﺘﻪ ر«
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺰارﺷﯽ را در ۸
ژوﺋﻦ  ۲۰۱۰اراﺋﻪ داد .ﮔﺰارش ،ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ،
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و رﮐﻦ  ۲ارﺗﺶ،
ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪه در ﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی  CANPANو وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ از اﻣﻮر
»ا.پ.س.ی «.ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد» ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ر« اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ
ای دارد .ﺑﺎﻻﺧﺮه» ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ر« ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﺪ .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﯿﺪوار ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﻫﺴﺘﻪ ای را روﺷﻦﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ درس ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی از
آن ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم » ﮐﻮرﺗﻮا« ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد و
در ﺷﻬﺮ ﻫﺎل واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر و ﻣﯿﻞ ﺧﻮد» ،ﮐﻤﯿﺘﻪ«  CANPANرا از
ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺎزه را ،ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و آب ﻫﻢ از آب ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد و در آﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﺎﯾﺪش ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻮدی را در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﻣﻘﺎﻣﺎت
را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روی داد .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎدﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ،آنﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻮرﺗﻮا اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و از آن ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش را ﺧﻮش ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و
وﺟﻬﻪ اش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻼﻫﻤﺎن را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﻮرﺗﻮا
ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ.
درس دوم :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ راهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ذره ﺑﻪ ذره ،ﺑﻪ اﺟﺰا
و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮای آرزوﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﻮا ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را
داده ﺑﻮد ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد .اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮان در اﻧﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺳﻔﺎرش داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ
درواﻗﻊ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺪف اﯾﺮان ﭘﺮس ﮐﺮدن

اوراﻧﯿﻮم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری و ﺧﻼف ﮐﺎری
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  CANPANﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻻزم داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس
ﮔﺮاﻓﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس اوراﻧﯿﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد و ﻏﻠﻂ اﻧﺪاز اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه را ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺪاری از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ آن را ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،از
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺨﺮد و ﺳﭙﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﺧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ .او اﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .ﯾﮏ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ CANPANﺑﻪ آﺷﮑﺎرا آن را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی در اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﻧﺪ«.
زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم و اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم ):(IRIDIUM & ZIRCONIUM
در اﮐﺘﺒﺮ  ،۲۰۱۰ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ .ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺗﺎزه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد
و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎزه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،ﻫﻨﻮز
از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً اﺣﮑﺎﻣﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ »ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﺎﻟﻮو« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ،ﺑﺨﺶ ﻫﻠﻨﺪی زﺑﺎن )ﮔﺮون( در ﺑﺎره ﺻﺎدرات ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد.
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ از ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ »ﭘﺎول ﻣﺎﻧﯿﺖ« ،وزﯾﺮ آب و ﻫﻮا و
اﻧﺮژی ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دو ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ دو آن ﻫﺎ در ﺑﺎره اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﻼف ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﻮدر »زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم« و دﯾﮕﺮی اوراﻧﯿﻮم ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد» .ﭘﺎول ﻣﺎﻧﯿﺖ«،
وزﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻨﮓ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد،
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ
ای ،CANPAN،ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻟﻮو ﺳﺌﻮال دﯾﮕﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﻫﻢ ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﮐﺮد .در
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪای از اﯾﻦ ﮐﺎر آورده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ واﻟﻮﻧﯽ » ام .د .اس .ﻧﻮردﯾﻮن« ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ »

ﮔﺎﻣﺎ ﮔﺮاﻓﯽ« و رادﯾﻮ اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎ )اﯾﺮﯾﺪﯾﻮم( را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاورده
ﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اوراﻧﯿﻮم ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه ،اﻧﺒﺎر
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدی
ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻌﯽ از اوراﻧﯿﻮم
ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دارد و از ﻣﻘﺪار آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ
ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺎﻣﺎﮔﺮاﻓﯽ ) رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ
ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ـ ﻣﺘﺮﺟﻢ( و رادﯾﻮ ـ اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﺴﺘﯿﮑﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻟﻮن ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ) (CANPANو ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ آن را
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪار » ،ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻤﺎی ﻃﻠﻮع« ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر،
ﺗﻬﺮان ،واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻣﺎ ،ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای راﺑﻄﻪ دارد.
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ .دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ و
ﻓﺪرال ﮐﺸﻮر ،اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و دﻓﺎع ﻫﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ دادﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻟﻮن
در زﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮات در ﺑﺎره اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح
ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای،ﺑﺮای ادای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ
دوران ،ﺷﺮﮐﺖ واﻟﻮﻧﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼﻣﺎن را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺻﻼﺣﯿﺖ آن را ﻧﺪارد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ .او ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮه ﺧﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن CANPAN
ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼﻣﺎن ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
»آﻗﺎی س .ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﺧﻮد ﻗﺪﻏﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
» ام .د .اس .ﻧﻮردﯾﻮن« ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻟﻮﻧﯽ و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ،ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن
ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ.
»ام .د .اس .ﻧﻮردﯾﻮن« ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺪرال ﻫﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ

ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال را ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه از ﺳﻮی
دادﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻨﻊ ﻫﺴﺘﻪ ای ،در دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ » .دوﺗﯿﺪ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻠﻨﺪی زﺑﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺻﻠﯿﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر آﻧﺘﻮرﭘﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﺎره ﺻﺎدرات »زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم«
ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻮد» .زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم« ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آﻟﯿﺎژﻫﺎی
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻊ و ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﮔﺮ »زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻮم« ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻧﺎ آﺷﻨﺎ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺎدرات ﺣﺴﺎس در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﻫﺴﺘﻪ ای را ﻓﻮری ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮوﮐﺴﻞ ) در
اﯾﻨﺠﺎ آزاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آزاد اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از آزادی در آنﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﻠﺰ در ﺳﺎل  ۱۹۵۳اﻧﺠﺎم داد
و وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،آن را در ﺳﺎل  ۱۹۵۹از ﻟﺤﺎظ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ ای ،در
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺴﺎس و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وارد ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﺻﻼ ً ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ ای وﺟﻮد دارد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
ﺑﺮﮔﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﺸﺪار داد و ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﮔﻪ ،ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮده ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮﺣﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ،ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﻪ آﺷﮑﺎرا ،ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت و
ادارات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۲ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪی و ﻣﺤﮑﻢ در ﺑﯿﻦ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﮔﻔﺘﺎر) :ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺘﺮﺟﻤﻢ و اﻟﻤﺎﻣﻮر و
اﻟﻤﻌﺬور ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت آﻗﺎی ﻟﻮک ﺑﺎرﺑﻪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺒﻮدم ،اﻣﺎ وﺟﺪان اﻣﺎﻧﺖ داری ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪون
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺳﺎﻧﺴﻮر ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورم و ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﺬارم .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﺮان ﺷﻨﺎس
اﺳﺖ و ﻧﻪ اﯾﺮان را دﯾﺪه و ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﯾﺎدی در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .ـ
ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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