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ﺑﺨﺶ دوم:

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﺮان در ﺳﺪه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ در درﯾﺎی ﺧﺰر

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﻗﺮارداد ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﺮان و ﺷﻮروی در ﻣﮭﺮ  ۱۳۰۶و ﻣﻠﯽ ﺷﺪ ن ﺷﯿﻼت
ﺟﻨﻮب اﯾﺮان در  ۱۱ﺑﮭﻤﻦ ۱۳۳۶
ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم :ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺎھﯽ و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در درﯾﺎی ﺧﺰر
) - (۱اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ
) - (۲ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ
اﻟﻒ  -ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎی ﺧﺰر
ب  -ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض زﯾﺎﻧﺒﺨﺶ
پ  -ﻣﻌﻀﻞ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ
) - (۳ﻣﻘﺮرات و ﺳﻨﻦ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  - :اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان درﯾﺎی ﺧﺰر
ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ  - :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن
ﺑﺨﺶ ھﻔﺘﻢ  - :ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری و ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان درﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
) – (۱ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎردردھﮫ ۳۰
)- (۲ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎرﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزاراروﭘﺎ
) - (۳اﺑﻄﺎل ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار اﻣﺮﯾﮑﺎ
) - (۴ﻗﺮارداد ﺟﺪﺑﺪ ﻓﺮوس ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ
) - (۵ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ و ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
ﺑﺨﺶ ھﺸﺘﻢ  -:ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺨﺶ ﻧﮭﻢ  - :ﻧﮕﺎھﯽ از درون

) – (۱اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت
) - (۲اﻧﺘﻘﺎل ادارات ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻼت ﺑﮫ ﺷﻤﺎل
) - (۳اﯾﺠﺎد ﭘﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻧﺘﻄﺎﻣﯽ
) - (۴ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ
) - (۵ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎھﯽ و ﭘﺮﻧﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت
) - (۶ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎھﯿﺎن در درﯾﺎی ﺧﺰر
ﺑﺨﺶ دھﻢ - :ﺗﻼش در راه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
) – (۱آﻏﺎز دوران ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
) - (۲اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
) - (۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ در آﺑﮭﺎی اﯾﺮان
) - (۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
ﺑﺨﺶ ﯾﺎزدھﻢ - :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان در آﺑﮭﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر
) – (۱ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ
) - (۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در ﺗﮭﺮان و ﻧﺮخ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺎھﯽ
ﺑﺨﺶ دوازدھﻢ - :واﮔﺬاری ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺰدھﻢ  - :ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در ﺷﯿﻼت
ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻋﻼم

۱

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ دراﯾﻦ ﻧﻮﺷ���ﺘﮫ ﮔﺮد آوری ﺷ���ﺪه ،ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ھﺎﯾﯽ از ﺧﺎطﺮات  ۴۱۷روز ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺳ���ﮭﺎﻣﯽ ﺷ���ﯿﻼت
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد وظﯿﻔﮫ ای اﺣﺴ����ﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﺮای اطﻼع ﻋﻤﻮم و ﺑﮫ وﯾﮋه طﺒﻘﮫ ﺟﻮان ﮐﮫ ﻣﺸ����ﺘﺎﻗﺎﻧﮫ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﺸﻮراطﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و دﺳﺖ اوﻟﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺷﻤﮫ ای درﺑﺎره ﺷﯿﻼت ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﺑﮫ وﯾﮋه آن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ
زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺪﻣﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﮐﻮﺗﺎ ھﯽ از وﺿ��ﻊ ﺷ��ﯿﻼت ﯾﺎدآورﺷ��ﺪه ام ﺑﺎ آن ﮐﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺤﺮ
ﻋﻤﺎن در ﺷ��ﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸ��ﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮ ارزﺷ��ﯽ را در دﺳ��ﺘﺮس اﯾﺮان ﻗﺮار داده ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳ��ﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺸ��ﻮر ﺑﮫ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه ،ازاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم را ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
از اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ،دراﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎرﻓﻘﺮو ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ،روﺳﮭﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در آﺑﮭﺎی
اﯾﺮان را آﻏﺎز ﮐﺮده ،ﺳ������ﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺷ������ﺪﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری اﻧﺤﺼ������ﺎری از ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان در درﯾﺎی ﺧﺰر و
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﺑﺪﺳ��ﺖ آورﻧﺪ  .ﺗﺴ��ﻠﻂ روﺳ��ﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان ﺳ��ﺎﻟﯿﺎن درازی اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳ��ﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و روﺳﯿﮫ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۰۶ﺷﻤﺴﯽ اﻣﺘﯿﺎزﺷﯿﻼت از روﺳﮭﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ
و ﺑﮫ ﺷ�ﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷ�ﻮروی واﮐﺬار ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷ�ﺖ  ۲۵ﺳ�ﺎل از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷ�ﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از آن ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
درآﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۴۳ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﮫ ﻣﺪ ﯾﺮﯾﺖ ﺷ���ﯿﻼت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷ���ﺪم ،اﯾﻦ ﻣﻮﺳ���ﺴ���ﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوازده ﺳ���ﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ را ﭘﺸ���ﺖ ﺳ���ﺮ
ﮔﺬاﺷ��ﺘﮫ ،ﺷ��ﺮﮐﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .اﯾﺮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷ��ﻮروی دو ﮐﺸ��ﻮرﺻ��ﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎوﯾﺎر در ﺳ��ﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻ��ﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن

۲
ﺧﺎوﯾﺎری و ﻋﻤﻞ آوری ﺧﺎوﯾﺎر و ﺻ���ﺎدرات آن رو ﺑﮫ ﭘﯿﺸ���ﺮﻓﺖ ﮔﺬاﺷ���ﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺸ���ﮑﻼﺗﯽ ھﻢ درﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ اھﻢ آن ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﺎھﯽ و وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ذﺧﺎﯾﺮه آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮد ،ذﺧﺎﯾﺮی ﮐﮫ ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮای اﯾﺮان ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﺿﻊ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر اﻋﻢ از
ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری و اﺳ�����ﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺷ�����ﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴ�����ﺎﻋﺪ طﺒﯿﻌﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﮐﺎرﺷ���ﻨﺎﺳ���ﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺴ���ﻞ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳ���ﺘﻮرژن ،ﯾﺎدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران دﯾﻨﺎ ﺳ���ﻮرھﺎ ی درﯾﺎی ﺧﺰر در
ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳ��ﺖ .ﻣﺘﺎﺳ��ﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳ��ﺮﯾﻌﺘﺮ از آن ﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر داﺷ��ﺘﻨﺪ ،درﺣﺎل ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳ��ﺘﻦ اﺳ��ﺖ.
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﯾﺎر درﯾﺎی ﺧﺰرﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺸﻮر ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی
اﯾﻦ درﯾﺎ ﺷ��ﺘﺎب ﺑﯿﺸ��ﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳ��ﺖ.اﯾﺮان ﮐﮫ در ﺳ �ﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮫ دھﮫ  ۴۰ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﺳ��ﺎﻟﯽ در ﺣﺪود  ۲۰۰ﺗﻦ
ﺧﺎوﯾﺎر ﺻ��ﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺻ��ﺎدراﺗﺶ در ﺳ��ﺎل  ۱۳۸۸ﺑﮫ زﯾﺮ  ۱۰ﺗﻦ ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳ��ﺒﺐ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﺣﺶ
ﻋﻮاﻣﻞ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﻼت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل (۲۰۲۳)۱۴۰۲اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ ﺻﻔﺮﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺎطﺮات اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۳۴۳و  ۱۳۴۴در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان  ،ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷ��ﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ��ﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳ��ﺖ .اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎم ﺳ��ﻨﺘﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﺮان در
درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳ���ﺎﺳ���ﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد در درﺟﮫ اول ﺷ���ﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واﮔﺬاری ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮﯾﮭﺎی دﺳ���ﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ
ﮐﺎران در درﯾﺎ واﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان
ﮐﮫ اﻣﺮوزه در ﮐﺸ���ﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷ���ﺪه درآن ﺗﺎرﯾﺦ در ﺷ���ﯿﻼت اﯾﺮان ھﯿﭻ ﻣﻔﮭﻮم و ﺳ���ﺎﺑﻘﮫ ای ﻧﺪاﺷ���ﺖ .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در
رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن  -ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در درﯾﺎی ﺧﺰر -اﻗﺪام
ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷ��ﺘﮫ ﺷ��ﺪ .اﺟﺮای طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺻ �ﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در
ﮐﻨﺎر ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﻔﯿﺪ رود ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ دوره آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﺑﺨﺸ��ﮭﺎﯾﯽ ازﮐﺘﺎب وﺿ��ﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﺮان درﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰﺑﮫ اﺧﺘﺼ��ﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ��ﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳ��ﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن دردرﯾﺎھﺎی ﺟﻨﻮب ،ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺸ���ﻮرﻣﺎن اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ در ﺳ���ﺎل ھﺎﯾﯽ دراز ,ﻣﺤﺪود
ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ روﺷ����ﮭﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ درﮐﺮاﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻ����ﯿﺪ اﺷ����ﺘﻐﺎل داﺷ����ﺘﻨﺪ.ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﮫ اﯾﺮان وﺳ����ﺎﯾﻞ
واﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﻻزم رادراﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺳ������ﺎل ۱۳۱۴اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم را در راه ﺻ������ﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﺷ������ﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﺮداﺷ������ﺖ ودرﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ
ﻗﻮطﯿﮭﺎی ﮐﻨﺴ���ﺮوﻣﺎھﯽ و آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﺎﺳ���ﯿﺲ ﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ آﻏﺎز ﺷ���ﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﺳ���ﺒﺐ ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و
درﺳ�����ﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎﻟﮫ آن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸ�����ﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﯾﮑﯽ از ﯾﺎدﮔﺎر ھﺎی اﯾﺎم ﮔﺬﺷ�����ﺘﮫ اﺳ�����ﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون وﻗﻔﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ .

۳
دردھﮫ ھﺎی  ۳۰و  ۴۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﮔﺴ����ﺘﺮش ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺟﻨﻮب آﻏﺎز ﺷ����ﺪ و ﺷ����ﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﺳ����ﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ وﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﮫ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯿﺎورد .اﯾﺮان
دراﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮدﮐﮫ درﻗﯿﺎس ﺑﺎاﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ
در رﺷ��ﺘﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺻ��ﻨﺎﯾﻊ ،ﺗﻮﺳ��ﻌﮫ ﺻ��ﻨﻌﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی درﺟﻨﻮب ﺑﺴ��ﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﻮده وﯾﺎ ﺷ��ﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﺻ��ﻼ رﻧﮕﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
درآﻏﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی درﺗﻤﺎم آﺑﮭﺎی ﺷ��ﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺼﺎﺑﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
ﺟﻨﻮب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺨﺼ��ﻮص دوﻟﺖ اﺳ��ﺖ وطﺒﻌﺎ اﻧﺘﻄﺎرداﺷ��ﺖ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت اﯾﺮان در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺷ��ﻮد.
در ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ���ﯽ وﺿ���ﻊ و ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳ���ﻌﮫ اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﯾﺮ ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺑﻨﺪر
ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻢ و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮔﺰارﺷ���ﯽ ﺗﺴ���ﻠﯿﻢ ﻧﺨﺴ���ﺖ وزﯾﺮ ﮐﺮدم .دراﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺿ���ﻤﻦ ﺗﺸ���ﺮﯾﺢ وﺿ���ﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
درﺟﻨﻮب ،ﺿ��ﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ درﺳ��ﯿﺴ��ﺘﻢ ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﺸ��ﻮررا ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ،ﭘﯿﺸ��ﻨﮭﺎدھﺎﯾﯽ داده ﺑﻮدم .ﮔﺰارﺷ��ﯽ ﮐﮫ
ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از وزﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ وﻣﻮردﺗﻮﺟﮫ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ وﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اھﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ
در ﺣﻀ��ﻮر ﺷ��ﺎھﻨﺸ��ﺎه ﺗﺸ��ﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷ �ﺪ ،ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدد .ﮔﺰارش آﻣﺎده ﺷ��ﺪه و در در دی ﻣﺎه  ۱۳۴۳دردﺳ��ﺘﻮر ﺟﻠﺴ��ﮫ ﺷ��ﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺎه ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ د ﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ازھﻢ
ﻣﺠﺰی ﮔﺮدد وﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﻣﺪاﺧﻠﮫ ای ﻧﮑﻨﺪ وﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی در
ﺑﺎره ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﮐﺴ��ﻮر اﺳ��ﺎﺳ��ﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷ��ﺮح ﻣﻮﺿ��ﻮع در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ آﻣﺪه اﺳ��ﺖ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺪود  ۷ﺳ��ﺎل
ﺑﻌﺪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۵۰ﺷ����ﺎه ﺑﮫ ﺗﻠﺨﯽ از ﺗﺼ����ﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺷ����ﺮﮐﺖ ﺷ����ﯿﻼت
ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﮐﮫ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص اداره آن را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺗﻠﺨﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ
دﻗﺖ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎددا ﺷﺖ ﮐﺮده ام .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدم ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ ر ﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ر ﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﮫ
رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳ��ﺘﯽ ھﺎ واﺷ��ﺘﺒﺎھﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴ��ﺘﮫ ای درﻧﻮ ﺳ��ﺎزی ﮐﺸ��ﻮراﻧﺠﺎم داده ﮐﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷ��ﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴ��ﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﮫ
ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺖ ﻣﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ۱۵ﺳ��ﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوران ﺳ��ﻠﻄﻨﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸ��ﻮر ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷ��ﺘﮫ ام  ،ازﻧﺰدﯾﮏ ﺷ��ﺎھﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده ام.
در ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮی ازﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ام ﮐﮫ از دوران ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﯿﻼت ﺑﮫ ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮدم
از ﺷ���ﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اداری و ﻏﺒﺮه ﮐﮫ ﮔﺎه ھﻢ ﺑﮫ درازا ﮐﺸ���ﯿﺪه ﺷ���ﺪه ،اﯾﻦ اﺳ���ﺖ ﮐﮫ ﺗﺼ���ﻮﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ از
وﺿﻊ ﺷﯿﻼت درﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اراﺋﮫ دھﻢ وﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺸﮑﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت وروش ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ
آ ﺷﻨﺎ ﺳﺎزم .ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻧﻘﻞ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ درآن دوره درد ﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ وﺟﻮد
داﺷ������ﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ را ﺗﺎﺣﺪود اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﺸ������ﺮﯾﮫ ھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ام .درﻧﻘﻞ ﺑﺮﺧﯽ رﻗﻢ ھﺎ و
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﻘﺮﯾﺐ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ام و ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ ازاﺷﺨﺎص را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورده ام.

۴
دوﺳ����ﺖ و ھﻤﮑﺎرم ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﮭﺮاﻣﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳ����ﻔﺎﻧﮫ درﺳ����ﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﮫ رﺣﻤﺖ اﯾﺰدی ﭘﯿﻮﺳ����ﺘﮫ اﺳ����ﺖ  ،ﻣﺮا ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺴ��ﯿﺎر ﺗﺸ��ﻮﯾﻖ ﮐﺮد .او و ﻧﺎﺻ��ﺮ ﻓﺮھﺎد ﻣﻌﺘﻤﺪ ،دو ﻋﻀ��ﻮھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷ��ﯿﻼت و ﻣﺪد ﮐﺎرﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳ��ﻔﺮی ﮐﮫ ﭼﻨﺪ
ﺳ���ﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت و دﯾﺪارﺑﮭﺮاﻣﯽ او ﺑﮫ ﻟﻨﺪن رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ،ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﮫ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎ ﺷ���ﻨﻮاﯾﯽ ﺑﮫ ﺷ���ﺪت رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد،
ﻣﺪﺗﯽ از ﺧﺎطﺮات دوران ﺧﺪﻣﺖ در ﺷ���ﯿﻼت ﺑﺎھﻢ ﺳ���ﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و اوﺑﺎ اﺷ���ﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﻧﮑﺘﮫ ھﺎﯾﯽ راﮐﮫ ازﺧﺎطﺮم رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ
ﯾﺎدم آورد .ازﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ وﺷ������ﺎدروان ﻓﺮخ ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی دو دوﺳ������ﺖ ارﺟﻤﻨﺪی ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷ������ﺖ ھﺎرا دﯾﺪه و
ﺗﻮﺻ��ﯿﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ وو ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ھﻤﺴ��ﺮﻋﺰﯾﺰ وﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻣﺸ��ﻮق ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺷ��ﺘﻦ ﺧﺎطﺮات اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺘﻢ
ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺎل اﻣﺘﻨﺎن رادارم.
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ﺑﺨﺶ اول
اﻧﺘﺼﺎب وآﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ

ﻋﺼﺮ روز ۷آﺑﺎن  ۱۳۴۳ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻋﻮت ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮرﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫ دﯾﺪاراو رﻓﺘﻢ .او ﭘﺲ از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﺮﺳﻮم و ﺑﯿﺎن ﺷﻤﮫ ای
از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ اظﮭﺎر داﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮاﯾﻢ در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آرزو ﻧﻤﻮد.
ﺷ���ﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺠﺐ آورﺑﻮد .ﻧﮫ ﮐﺴ���ﯽ ﻗﺒﻼً در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ زده ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﭘﺮﺳ���ﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻣﻦ
ﺧﻮد داوطﻠﺐ ﺗﺼ��ﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴ��ﺘﯽ ﺑﻮدم .ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎھﯽ از ﺑﺎزﮔﺸ��ﺘﻢ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اوﭘﮏ در ژﻧﻮ ﻣﯽ ﮔﺬﺷ��ﺖ ودر اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺘﺎ ً در
ﻗﺴ��ﻤﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﺸ��ﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدم وﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳ��ﺎس ﺗﺼ��ﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ﺷ��ﻤﺎره  ۴۹۳۳۰ﻣﻮرخ  ۱۷ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه
 ۱۳۴۱ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان دروزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺸ�ﻐﻮل ﮐﺎر ﺷ�ﻮم) (۱و در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺨﺴ�ﺖ وزﯾﺮ ﭘﺴ�ﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷ�ﺮﮐﺖ
ﺳ��ﮭﺎﻣﯽ ﺷ��ﯿﻼت اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ داﺷ��ﺖ  .ﺑﺎ ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮ ﺳ��ﺎ ﺑﻘﮫ آﺷ��ﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷ��ﺘﻢ .درﻣﺮاﺟﻌﺘﻢ از ژﻧﻮﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ
دﯾﺪار او در ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻨﺼﻮر ﺿﻤﻦ اظﮭﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ زودی ﻣﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮاﺳﺖ.
از اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺮوم .ﻣﻨﺼﻮر ﮔﻔﺖ
رﻓﺘﻦ ﺑﮫ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺷ��ﺪه  ،ﻓﻌﻼً ﻗﺮار اﺳ��ﺖ ﺑﮫ ﺷ��ﯿﻼت ﺑﺮوﯾﺪ و اﺿ��ﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮد ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از
ﺷ���ﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷ���ﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ اﺳ���ﺖ و ﺗﻮﺳ���ﻌﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺷ���ﯿﻼت ﮐﺸ���ﻮر ﯾﮑﯽ از اھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ
دوﻟﺖ اﺳ��ﺖ و ﺑﮫ ﻋﻼوه ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺸ �ﮕﻼﺗﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳ��ﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ آن رﺳ��ﯿﺪﮔﯽ ﺷ��ﻮد .
ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺷ��ﺎھﻨﺸ��ﺎه ازﺳ��ﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼ��ﯿﻠﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ادارﯾﻢ ﻣﺴ��ﺘﺤﻀ��ﺮھﺴ��ﺘﻨﺪ وﻣﺮا ﺑﺮای ﺗﺼ��ﺪی ﭘﺴ��ﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﯿﻼت ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﻧﺪ.

۲
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮ ﻣﺮا ﭼﻨﺪ ﺳ��ﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮد و ﺑﮫ ﯾﺎد اﯾﺎﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎره وﺿ��ﻌﯿﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﺮده و ﻧﻈﺮاﺗﯽ در ﺑﺎره ﺑﮭﺒﻮد وﺿ��ﻊ ﺻ��ﯿﺪ و ﺻ��ﯿﺎدان ﺟﻨﻮب ﮐﺸ��ﻮر داده ﺑﻮدم  .در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ و ﺿ��ﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺟﻨﻮب را ﭘﯿﺶ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮدم وﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎل ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺻﯿﺎدان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﮫ ﺧﻮد راه دھﻢ .اﻣﺎدر ﻣﻮرد
ﻣﺸﮕﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در درﯾﺎی ﺧﺰر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺪان اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺖ ،اطﻼﻋﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﭼﮫ ﮐﮫ
در ﺟﺮاﺋﺪ راﺣﻊ ﺑﮫ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ  ،ﻧﺪاﺷ�ﺘﻢ .ﻧﺨﺴ�ﺖ وزﯾﺮ ﮔﻮﯾﺎ در ﻗﯿﺎﻓﮫ ﻣﻦ آﺛﺎری از ﺷ�ﮏ و دود ﻟﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ و
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﺧﯿﺎل ﻣﺮا راﺣﺖ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﺎر ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﮫ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳ������ﺎل ﺟﺎری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ر ﺳﯿﺪه و ﻗﺮارداد ھﺎ اﻣ ﻀﺎء ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ھﯿﭻ ﻣ ﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دا ﺷﺖ .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ا ﺷﺎره ﺣ ﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨ ﺼﻮر ﺑﮫ ﺳﺮو ﺻﺪاھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ درآن روزھﺎ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻞ راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴ��ﺎد در ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد  .ﺳ�ﺮﺗﯿﭗ روح اﻟﮫ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺪﺑﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺳﺮوﮐﺎرش ﺑﮫ دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد وﻣﺪﺗﯽ ھﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻧﺨﺴ�ﺖ وزﯾﺮ دﺳ�ﺘﻮرداد ﻓﻮرا ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻓﺘﺢ ﷲ ﺳ�ﺘﻮده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺷ�ﯿﻼت -ﮐﮫ ﺻ�ﺒﺢ ھﻤﺎن روز ﺑﺎﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳ�ﻤﺖ وزﯾﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف وﺗﻠﻔﻦ ﺑﮫ ﺷﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺤﻮل ﺑﮫ ﺷﻤﺎل ﺑﺮوم و ﮐﺎرم راﻓﻮری ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ.
درﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ وﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮﯾﺘﺘﺎن درﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻزم داده ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﺣﺰب را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷ��ﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎﭘﺴ��ﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﭘﯿﺪاﻧﮑﻨﺪ .ﯾﺎدآورﺷ��ﻮم ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻘﺎﺿ��ﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻀ��ﻮﯾﺖ در
ﺣﺰب ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ اوﻋﻀﻮ ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮدای آن روز،ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﮫ  ۸آﺑﺎن  ۱۳۴۳ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﮫ ﺳﺘﻮده اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺑﻨﺪرﭘﮭﻠﻮی )اﻧﺰﻟﯽ اﻣﺮوز(،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﯿﻼت رﻓﺘﯿﻢ وﺳﭙﺲ رھﺴﭙﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ درﮔﯿﻼن وﻣﺎزﻧﺪران وﮔﺮﮔﺎن )ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻣﺮوز( ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﻨﺪ روزه
ﺑﮫ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻢ وھﻤﺴﻔﺮ ﺧﻮدرا ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .ﺳﺘﻮده ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻣﺮدی ﮐﺎردان و ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد آﻣﺪه ﺑﻮد .ازاوﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدم
ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﻼت ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﻣﺮاراھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮫ طﺮح ھﺎﺋﯽ دردﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ وﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﻣﺸﮕﻼت ﭼﯿﺴﺖ
وﭼﮫ راه ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺳﺘﻮده ھﻢ اوھﻢ ﺑﺎﻧﮭﺎﯾﺖ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺮا درﺟﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮارداد و درطﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ
در ﺷﯿﻼت ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم واو وزﯾﺮ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف وﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎ ً در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ وھﻤﻮاره
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاراو ﺑﻮدم.
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ اول
)-(۱ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس آرام در ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﺴﺖ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ در ﺗﮭﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و اﻏﻠﺐ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و درﻣﻮاردی ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﺶ
دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ درآن ﺟﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .دراواﺳﻂ ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۴۴او ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﺶ دﻋﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ در ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ اﻣﺮوز ﺷﺎه
در ﻣﻮرد ﮐﺎدر ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ او ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﺗﺎزه ای ﺑﮫ رﮔﮭﺎی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ وارد ﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺘﻮر داده اﻧﺪ ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد ﺟﻮان

۳
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﺎدر ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ .آرام ﺳﭙﺲ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﮫ اوﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ .ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام آﻧﺎن در وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ اﻗﺪام ﺷﻮد  .در آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد
وﻣﺠﻠﺴﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد ﻧﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از طﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ ازﺑﺎز ﺷﺪن دو ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﮫ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺷﺘﯽ و ھﻮﺷﻨﮓ اﻧﺼﺎری وﻧﮕﺎرﻧﺪه و
ﯾﮏ ﯾﺎ دوﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺪارم ،دراﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎدرﺳﯿﺎﺳﯽ در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ورود اﺷﺨﺎص ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺘﻨﺪ  .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﮫ اوﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ھﻤﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ واﺳﺘﺨﺪام آﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد .ﺑﮫ آرام ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ ﻣﻨﺪرج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای
ﺻﺪور ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .آرام ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﺸﮕﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺼﺎدﻓﺎ ً در ھﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮاد روﺣﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اوﭘﮏ ،ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ اوﭘﮏ در ژﻧﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺶ
ﻣﺎھﮫ ﺑﮫ ژﻧﻮ ﺑﺮوم  .ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ ﺑﮫ ژﻧﻮ ﺑﺮوم وﺑﻌﺪ ازاﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻢ .در ھﻤﺎن دوره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻢ در ژﻧﻮ ،در روز  ۱۷ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۴۱ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ،ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ۴۹۳۳۰وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ را ﻣﺠﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎج ﺑﺨﺶ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﻢ و ھﻮﺷﻨﮓ ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ را در وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً در ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ رﺳﯿﺪ.

۴

ﺑﺨﺶ دوم
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﺮان در ﺳﺪه ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ
در درﯾﺎی ﺧﺰر
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎﻣﺮورﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺷﯿﻼت ) (۱اﯾﺮان در درﯾﺎی ﺧﺰر آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .از ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺳﺎﺣﻞ
ﻧﺸﯿﻨﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺠﺎور آن ،ﺑﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازاﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﮫ ای ﮐﮫ داﺷﺘﻨﺪ ،ازاﯾﻦ آ ﺑﮭﺎﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.درآن
اﯾﺎم وﺣﺘﯽ ﺗﺎدھﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ﺷﻤﺴﯽ)ﻗﺮن (۱۹ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ دراﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮐﺮﻓﺖ .دردوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﯾﮫ طﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻋﻮارض د ﯾﻮاﻧﯽ" ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﻞ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ داﺷﺖ اﺟﺎزه ﺻﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺪون آن ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎﻧﻮع ﻣﺎھﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﮫ اوﺿﺎع
وﺷﺮاﺋﻂ روز ودرﺟﮫ اﻧﺼﺎف ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ(۲).
روﺳﮭﺎی ﺗﺰاری درھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی دردرﯾﺎی ﺧﺰررا ﮔﺴﺘﺮش داده ودر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان درﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ
وﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﻮد ،داﻣﻨﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮدرا ﺑﮫ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺗﺴﺮی دادﻧﺪ .اﯾﺮان رادر ﺟﻨﮏ ھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﻗﺮارداد
ھﺎی ﺧﻔﺖ ﺑﺎر ﮔﻠﺴﺘﺎن ) ۲آﺑﺎن ۱۱۹۲ش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲۴اﮐﺘﺒﺮ ۱۸۱۳م(و ﺗﺮﮐﻤﺎن ﭼﺎی)اول اﺳﻔﻨﺪ۱۲۰۶ش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۱ﻓﻮرﯾﮫ
۱۸۲۸م( راﺑﮫ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان روس ﺑﺎﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ازﻣﺰاﯾﺎو اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺠﺎری وﻗﻀﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻗﺮارداد
ﺗﺮﮐﻤﺎن ﭼﺎی ﺑﮫ آﻧﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﺎﺻﯿﺎدان اﯾﺮاﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ روس ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﺗﺒﺎع اﺑﺮان ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف دودوﻟﺖ ﺑﻮد .در ﻣﻮاردی ﮐﮫ
ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ روﺳﯿﮫ ﺷﯿﻼت اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺮوزﻣﯽ ﮐﺮد ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﮫ در ﺗﮭﺮان ﻗﻮﯾﺎ ً ازدﻋﺎوی اﺗﺒﺎع
ﺧﻮدﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﻮری ،ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻟﺐ "ﻋﺼﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﯿﺎزات در اﯾﺮان" ) (۳اﺳﻨﺎد ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع دﻋﺎوی را
ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ازاﯾﻦ دﻋﺎوی ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﮫ درﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ازدﻋﺎوی ﻣﯿﺮاﺑﻮطﺎﻟﺐ اﻗﺮاﺳﻤﯿﻮف
)ﺗﺒﻌﮫ روﺳﯿﮫ( اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﻌﻮد وزﯾﺮ دول ﺧﺎرﺟﮫ وﻗﺖ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

ﺣﺎ ﺟﯽ ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﯽ ،ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ روﺳﮭﺎدرﺷﯿﻼت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از اﺟﺎره دادن ﺷﯿﻼت ﺑﮫ
اﺗﺒﺎع روﺳﯿﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺣﮑﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺪون اﺟﺎزه او ﺷﯿﻼت ھﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای را ﺑﮫ روﺳﮭﺎ
اﺟﺎره ﻧﺪھﻨﺪ .او ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺷﯿﻼت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش اداره ﺷﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻼت درﯾﺎی ﺧﺰر را ﺑﮫ
او اﺟﺎره دھﺪ وﺑﻌﺪاز آن ھﺮﻧﻘﻄﮫ ای از ﺷﯿﻼت را ﮐﮫ دراﺟﺎره ﺗﺒﻌﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﻮد و ﻣﺪت آن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ
ﺑﮫ اﺗﺒﺎع روﺳﯿﮫ اﺟﺎره ﻧﺪھﺪ.او ﺑﮫ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر روﺳﯿﮫ ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد ھﺮاﺟﺎزھﺎی ﮐﮫ ﺑﺪون اﺟﺎزه دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎطﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ ﺣﺎج ﻣﯿﺰا آﻗﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﺎﻟﺖ روﺳﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ داﺷﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻀﺮع آﻣﯿﺰی ﺑﮫ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر روﺳﯿﮫ ﻧﻮﺷﺖ و ازاو ﺧﻮاﺳﺖ ازﺗﺠﺎوز و دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻣﺎﻣﻮران روس
دراﻣﺮ ﺷﯿﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ھﻢ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮد .ھﺮﭼﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺰاآﻗﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاﻟﺘﻤﺎس و در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد
روﺳﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻼف ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺪر اﻋﻈﻢ اﯾﺮان ﺷﮑﻮه ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ درﺗﺎرﯾﺦ
۲ﻣﺮداد  ۱۲۲۶ش )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۴ﺟﻮﻻی  (۱۸۴۷ﺑﮫ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺑﮫ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر روس ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮫ "ھﯽ ﺟﺰاءاﻻﺣﺴﺎن اﻻ
اﻻﺣﺴﺎن" )ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺠﺰﻧﯿﮑﯽ ﭼﮫ ﻣﯿﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﯿﺮزاﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮﻧﯿﺰ در دوران ﺻﺪارت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﻔﻮذﺧﺎرﺟﯿﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ
وﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ روﺳﯿﮫ ﺗﺰاری در اﻣﻮر ﺷﯿﻼت اﯾﺮا ن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﯿﻼت را ﺑﮫ
ﻣﯿﺮزا اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺎن درﯾﺎﺑﯿﮕﯽ –ﺗﺒﻌﮫ اﯾﺮان – ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﮭﺎرﺳﺎل اﺟﺎره دھﺪ و اداره اﻣﻮر ﺷﯿﻼت اﯾﺮان را ﮐﻼ ﺑﮫ دﺳﺖ او
ﺑﺴﭙﺎرد .روﺳﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﻣﺰاﺣﻤﺘﮭﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ دﺳﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﺸﯿﺪ.
دردوران ﺻﺪارت آﻗﺎﺧﺎن ﻧﻮری ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺑﮭﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد .او ھﻢ ﺑﻨﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺖ روﺳﮭﺎ از ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﻣﺎھﯽ
اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎرﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد  .از ورود ﮐﺸﺘﯿﮭﺎی ﺟﻨﮕﯽ روﺳﺒﮫ ﺑﮫ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد وﺑﺮای ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان روﺳﯽ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺑﮫ وﺟﻮد آورد.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ،ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﻮری ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ) (۴اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ،ﺑﮫ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ھﺎ و زدوﺧﻮردھﺎی
ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ،ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ روﺳﮭﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .وﺳﺎﯾﻞ ﺻﯿﺪ از روﺳﯿﮫ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻋﻤﻠﮫ ﺻﯿﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی از روﺳﯿﮫ ﻣﯽ آﻣﺪ  ،ﮐﺸﺘﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺖ روﺳﮭﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ
ﻧﺒﻮد وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎھﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای ازﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی
روﺳﯿﮫ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .روﺳﮭﺎ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺎز ﻓﺮاوان داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ اﻗﺪام ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮران
دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ  ،ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ
اداﻣﮫ داﺷﺖ.
ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺑﺮ ﺧﻼف روﯾﮫ اﺳﻼف ﺧﻮد درﻣﻮرد ﺷﯿﻼت ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ
روﺳﮭﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ " .ﺗﺎﺟﺮ ﺣﺎج طﺮﺧﺎﻧﯽ" ) ﮐﮫ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺰودی اورا ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ (،

ﻗﺒﻼﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ی از طﺮﯾﻖ ﮐﻨﺴﻮل روﺳﯿﮫ ﺑﺮای اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان داده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﮫ وزﯾﺮ دول ﺧﺎرﺟﮫ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎرا ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ "ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮑﻮھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﺒﺘﮫ در ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﻗﻮﻧﺴﻮل ﻋﺬر ﺑﺨﻮاھﯿﺪ".
ﻣﻌﮭﺬا ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎه را راﺿﯽ ﮐﺮد اداره اﻣﻮر ﺷﯿﻼت را از طﺮﯾﻖ اﺟﺎره ﺑﺸﺨﺺ او واﮔﺬارد .ﻧﺎﺻﺮاﻟﯿﻦ ﺷﺎه
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ۱۲۵۵ش ۱۸۷۶/م ﺻﺎدر ﮐﺮد  ،ﺷﯿﻼت را ﺑﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﺳﯽ وﯾﮏ ھﺮاز ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر اﺟﺎره داد :
"از اﺑﺘﺪای ھﺬه اﻟﺴﻨﮫ ﺳﯿﭽﻘﺎن ﺋﯿﻞ ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻨﮫ  ۱۲۹۳ھﺠﺮی ﻟﻐﺎﯾﺖ ده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺸﮭﻮر و اﻻﯾﺎم
ھﻤﮕﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻞ ﺷﯿﻼت و ﺻﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯽ ﺧﺰر را-ﭼﮫ در ﮔﯿﻼن و ﺟﮫ در ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﻣﺮداب و ﻏﯿﺮه ،آﻧﭽﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﮫ اﺟﺎره ﺻﺤﯿﺤﮫ ﺷﺮﻋﯿﮫ ﻣﺘﺼﻠﮫ ﻏﯿﺮﻣﻨﻔﮑﮫ درﺳﺎﻟﯽ ﺳﯽ و ﯾﮏ
ھﺰارﺗﻮﻣﺎن وﺟﮫ راﯾﺞ ﺧﺰاﻧﮫ ﻋﺎﻣﺮه ﺑﮫ ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﺷﺮف ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺰا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﮫ ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر اﻋﻈﻢ
وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ واﮔﺬار ﻓﺮﻣﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎﻟﯽ ھﯿﺠﺪه ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮاﺟﺐ ﺧﻮدرا) (۵از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﺿﻮع
داﺷﺘﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺰده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ راﮐﮫ ﺧﺎﻟﺺ از وﺟﮫ اﺟﺎره ﻣﯽ ﻣﺎ ﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎزی دارد".
و دردﻧﺒﺎﻟﮫ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ " :وﺿﻤﻨﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم ﺗﻤﺎم ﺑﮫ ﺟﻨﺎب ﻣﻌﺰی اﻟﯿﮫ داده اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ ﺷﯿﻼت ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﻋﻤﻠﺠﺎت و اﺳﺒﺎب و آﻻت .ﺻﯿﺎدی و ﭘﯿﺮﭘﺎس و اﺑﻨﯿﮫ ﮐﮫ ﺻﻼح داﻧﺪ زﯾﺎد ﻧﻤﻮده و از ارﺑﺎب ﺧﺒﺮت و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﮭﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺒﯿﻨﺪ رﺟﻮع ﮐﺮده ﮐﻤﺎل ﺟﮭﺪ و ﮐﻮﺷﺶ را در ﺗﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورد"...
ﺳﭙﺴﺎﻻر ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن  ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲ژوﺋﻦ  ۲۳) ۱۸۷۶ﺧﺮداد  (۱۲۵۵ﻗﺮارداری ﺑﺎ اﺳﺘﭙﺎن ﻣﺎرﺗﯿﻨﻮوﯾﭻ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف
 Stepan Maritovic Lianazovﺑﺎزرﮔﺎن ارﻣﻨﯽ ﺣﺎﺟﯽ طﺮﺧﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﮫ روﺳﯿﮫ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ اﺟﺎره را ﺑﮫ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ازطﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ،ﭼﻨﺪان دواﻣﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﺄﻣﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر
و ﺑﺎ اطﻼع ﺳﻔﺎرت روس اﺳﺒﺎب ﺻﯿﺎدی وی را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﮐﺸﯿﺪ و ۳ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی
ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاردادی ﮐﮫ در ۴ا اﮐﺘﺒﺮ  ۱۲)۱۸۷۹ﻣﮭﺮ ﻣﺎه (۱۲۵۸در ﺗﮭﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،دوﺳﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﮫ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.ﺳﻨﺪ اول "ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻧﺎﻣﮫ" ای اﺳﺖ ﺣﺎوی ﺳﮫ ﺷﺮط ﮐﮫ ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر و ﻟﯿﺎﻧﺎزوف و وﮐﻼی آﻧﺎن اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﺐ آن طﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم دﻋﺎوی و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺎﺗﻤﮫ داده اﻧﺪ .ﺳﻨﺪ دوم "ﻗﺮارﻧﺎﻣﮫ ﮐﻨﺘﺮاﮐﺖ" ی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﺴﺎﻻر از ﯾﮏ طﺮف و ﺑﺮادران ﻟﯿﺎﻧﺎزوف و وﮐﻼی آﻧﺎن از طﺮف دﯾﮕﺮ در  ۱۰ﺷﺮط اﻣﻀﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ (۶ ).ﺷﺮط اول ﻗﺮار ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
"ﺳﭙﮭﺴﺎﻻراﻋﻈﻢ ووزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺧﺘﯿﺎر و اﻗﺘﺪاری ﮐﮫ از دوﻟﺖ اﯾﺮان دارد اﯾﻦ
ﻗﺮارداد را ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف و ﺷﺮﮐﺎءاواﻣﻀﺎﻣﯿﮑﻨﺪ" .طﺒﻖ ﺷﺮط اول ﻗﺮارﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر "ﺗﻤﺎم و ھﻤﮕﯽ
ﺷﯿﻼت وﻋﻤﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان راﮐﮫ" ﻣﻤﺴﯽ ﺑﺤﻼل و ﺣﺮام اﺳﺖ ") ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه
اﺳﺖ( از رودﺧﺎﻧﮫ آﺳﺘﺎرا ﮐﮫ ﺳﺮﺣﺪ دوﻟﺖ ﺑﮭﯿﮫ روﺳﯿﮫ اﺳﺖ اﻟﯽ رودﺧﺎﻧﮫ اﺗﺮک ﮐﮫ ﺳﺮﺣﺪ دوﻟﺖ
ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻋﺪ ۵ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯿﺎز ۹ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ۱۲۵۸ش)اول اﮐﺘﺒﺮ۱۸۷۹م (ﺗﺎ  ۹ﻣﮭﺮ ﻣﺎه
 ۱۲۶۳ش )اول اﮐﺘﺒﺮ  ۱۸۸۴م ( ﺑﮫ اﺟﺎره ﺻﺤﯿﺤﮫ ﻗﻄﻌﯿﮫ ﻣﯿﺪھﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﺟﺎره ھﺮﺳﺎﻟﮫ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰارﺗﻮﻣﺎن
ﭘﻮل راﯾﺞ اﯾﺮان ".

در ﺷﺮط ﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﺪراﻋﻈﻢ اﺧﺘﯿﺎر داده ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﺣﻼل را در اﺧﺘﯿﺎرﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ دوازده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻋﻤﺮ ده ﺳﺎﻟﮫ ﺻﺪارت ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ازاﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ،اواز ﺻﺪارت ﻣﻌﺰول و
ﺑﮫ ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ ﻋﺰل ﺳﭙﮭﺴﺎﻻرازﻣﻘﺎم ﺻﺪارت ،ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎره ﺷﯿﻼت را از ﺳﭙﮭﺴﺎﻻرﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ وآﻧﺮا ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮزاﻧﺎﯾﺐ
اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﺳﭙﺮد .ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻧﺎﺻﺮاﻟﯿﻦ ﺷﺎه ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﮫ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ ﮐﮫ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ﺷﯿﻼت و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﺑﮫ ﺗﮭﺮان
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮاﻟﯿﻦ ﺷﺎه ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻧﻮﺷﺖ از ای ﮐﮫ ﺷﯿﻼت را ﺳﺮو ﺻﻮرﺗﯽ داده و
ﻣﯿﺰان ﻣﺎل اﻟﺠﺎره را ﺑﮫ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ ﺑﺮده"ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮواﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﺎھﺎت" را ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﻔﻀﺎی ﻣﺪت اﺣﺎره ،ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪاﺟﺎره ﺑﺎ ﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮزا ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺖ وﺷﯿﻼت را ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت ۶
ﺳﺎل اﺟﺎره ﮐﺮد) ۱۲۶۲ش  ۱-اﮐﺘﺒﺮ(۱۸۸۴و ﺷﺶ ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاﺟﺎره اﻓﺰود .اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﮐﺎ ﻣﺮان ﻣﯿﺮزا
و ﻣﯿﺮزا ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎن وزﯾﺮاﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ازطﺮف اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.ﻗﺮارداد ﺷﯿﻼت ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ووراث او ﯾﮏ ﺑﺎردر ۲۱
ﻣﮭﺮ ۱۲۶۷و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﺳﺎل  ۱۳۷۲ش  ۱۸۹۳-م ( ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻟﯿﺎﻧﺎزف ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻗﺮارداد اﺧﯿﺮ درﺳﺎل
 ۱۲۷۵ش ) ۸۹۳۱م( درﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،اﻣﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﮐﮫ در ﻣﻘﺎم ﺻﺪارت اﺑﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ۱۹ﻣﮭﺮ
۱۲۷۵ش ۱۰/اﮐﺘﺒﺮ  ( ۱۸۹۶ﻗﺮارداد ﺷﯿﻼت را ﺑﺎﮔﺌﻮرﮔﯽ اﺳﺘﭙﺎﻧﻮوﯾﭻ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف
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ﻓﺮزﻧﺪاﺳﺘﭙﺎن ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ) وﻓﺮزﻧﺪان او ﭘﺲ از ﻓﻮﺗﺶ(-ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد وﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﺪت آن اﻓﺰود .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
ﺣﻖ داﺷﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم "ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻞ ﺻﯿﺎدی" ﺷﯿﻼت ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎورد و "از روی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ روﺳﯿﮫ دراﻧﻌﻘﺎد
و داﯾﺮ ﻧﻤﻮدن آن ﺷﺮاﮐﺖ ﻣﺨﺘﺎرﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد".
درھﻤﯿﻦ اﯾﺎم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﺗﺪرﯾﺠﺎﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺰاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ووارد ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺪرن و ﻧﺼﺐ دو ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ
–ﯾﮑﯽ در اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎظﺮﻗﯿﺖ  ۷۸۰ﺗﻦ و دﯾﮕﺮی در آﺷﻮراده ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ  ۲۵۰-۲۰۰ﺗﻦ و ﺗﺠﮭﯿﺰ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺪرن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮد در
اﯾﻦ آﺑﮭﺎ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد.
درﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۲۸۵ﺷﻤﺴﯽ  ۳۰/ﻣﺎرس (۱۹۰۶ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﯿﺮزا ﻋﯿﻦ اﻟﺪوﻟﮫ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻗﺖ ﻣﻄﻔﺮاﻟﯿﻦ ﺷﺎه ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﯿﻘﮫ
ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺰاﻧﮫ – ﮐﮫ ھﻤﻮاره در آن اﯾﺎم ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد –"ﻗﺮارداد ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ " ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وراث ﮔﺌﻮرﮔﯽ
ﺳﯿﻨﺎﻧﻮوﯾﭻ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﮫ "ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪه ﭘﯿﺸﮑﯽ ﺑﺪھﻨﺪ" .ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ۱۲۸۶و۱۲۸۷و ۱۲۸۸

ﺷﻤﺴﯽ ) ۱۹۰۸-۱۹۰۷و  ۱۹۰۹ﻣﯿﻼدی ( را -ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﻮل ان وﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪو ھﺸﺘﺎد ھﺰارﻓﺮاﻧﮏ ﻣﯿﺸﺪ  -ﭘﺲ از
ﮐﺴﺮ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﻌﺎدل  %۶درﺳﺎل ﯾﮑﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و اﯾﺮان طﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺗﺎﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮاردار ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ وراث ﮔﯿﻮرﮐﯽ اﺳﺘﯿﭙﺎﻧﻮﯾﭻ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﮐﻨﺘﺮات ھﺎی ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﺴﺦ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
درﺳﺎل  ۱۲۹۶ﺷﻤﺴﯽ  ۱۹۱۷/ﻣﯿﻼدی وراث ﻟﯿﺎﻧﺎزوف  ،ﺑﻌﻠﺖ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﺻﺪور ﭘﻮل طﻼازروﺳﯿﮫ
ازﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره اﺳﺘﻨﮑﺎف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﺎراﻟﻤﻠﮏ وزﯾﺮوﻗﺖ ﻣﺎﻟﯿﮫ در  ۱۲ﺧﺮداد  ۱۲۹۷ش ۱ /ژوﺋﻦ  ۱۹۱۸ﻗﺮارداد را
ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در  ۲۴ﺧﺮداد  ۱۲۹۸ش  ۱۳/ژوﺋﻦ  ۱۹۱۹اﯾﺮان ﺷﯿﻼت درﯾﺎی ﺧﺰر را ﺑﺎﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ
ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎﻧﺲ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ از اﺗﺒﺎع روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺘﺮووﯾﭻ واﻧﯿﺘﺴﻒ  Gerigori Petrovic Vanitsovﺑﮫ ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل اﺟﺎره
داد .ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﻣﺰﺑﻮر ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﯾﺪات ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد و از آن
ﮐﺬﺷﺘﮫ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد درﺳﺎل اول ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،در ﺳﺎل دوم  ۱۵۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،درﺳﺎل ﺳﻮم
 ۲۰۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،درﺳﺎل ﭼﮭﺎرم  ۲۵۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن،درﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ  ۳۰۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن واز ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﺒﻌﺪ ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ۵۰۰
ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازد .اﻣﺎ واﻧﯿﺘﺴﻒ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎره وی در ۱۲اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه
 ۱۳۰۰ش ۲/ﻣﮫ ۱۹۲۱ﻣﯿﻼدی ﻓﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﻮال و داراﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﻠﺐ دوﻟﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ(۷ ).
وراث ﮔﺌﻮرﮔﯿﺎ ﺳﺘﭙﺎﻧﻮوﯾﭻ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒﺎ ً ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ادﻋﺎی ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ورﺛﮫ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﺑﮫ ﺣﮑﻤﯿﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد .ذﮐﺎءاﻟﻤﻠﮏ ﻓﺮوﻏﯽ رﯾﯿﺲ وﻗﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ و دﮐﺘﺮ وﻟﯽ اﻟﮫ ﻧﺼﺮ رﯾﯿﺲ وﻗﺖ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮاﻟﮫ
ﺗﻘﻮی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم وﻗﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ھﺎی اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ روس ھﻢ از طﺮ ف ورﺛﮫ
ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ دﻋﺎوی دو طﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﮑﻢ ھﺎ در آﺑﺎن  ۱۳۰۱ھ ش۱۹۲۲/
ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ وراث ﻣﺬﮐﻮر وﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان رأی دادﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ رای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ازﺷﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﺪت  ۸ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻧﻘﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ وراث ﻟﯿﺎﻧﺎزوف واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت  ۷ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﺪت ﻗﺮارداد
اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ دوم
) -(۱ﺷﯿﻼت ﺟﻤﻊ ﺷﯿﻞ و ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﻨﻮب درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮔﯿﻼن ﺑﺮای ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎھﯿﺎن
ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در اﺻﻞ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺗﺪرﯾﺤﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺘﮫ وﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ازآن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .
)- (۲ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ در ﺟﻠﺪ دوم داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او درﺳﺎل  ۱۳۵۷در ﺗﮭﺮان ﺑﭽﺎپ رﺳﯿﺪه درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺨﺠﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
دردرﯾﺎی ﺧﺰر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﺋﯽ ازآن دراﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)" -(۳ﻋﺼﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﯿﺎزات دراﯾﺮان "ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﻮری  .ﭼﺎپ ﺗﮭﺮان  .۱۳۳۲ﺗﯿﻤﻮری در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم " )ﺻﻔﺤﺎت
 ۲۷۴ﺑﺒﻌﺪ ( اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺷﯿﻼت" اطﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ
از آن ﺑﺎ اظﮭﺎر ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﻮﻟﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ.
)– (۴ن.ک .ﺑﮫ ﺗﯿﻤﻮری ص ۲۹۰

)– (۵ﻓﺮﯾﺪون آدﻣﯿﺖ درﮐﺘﺎب ﺟﺎﻟﺐ " اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺮﻗﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن" ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺒﺴﻮطﯽ در ﺑﺎره رﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه دوران
ﺻﺪارت او ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ھﯿﭻ اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﯿﻼت ﻧﺪارد  .او درﭼﺪﯾﻦ ﺟﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و از ﺟﻤﻠﮫ در ﺻﻔﺤﮫ  ۱۲۸ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر
"ﺣﺘﯽ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺻﺪارت ﻣﻮاﺟﺐ ﻧﮑﺮﻓﺖ".
) (۶ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻧﺎﻣﮫ و ﻗﺮارﻧﺎﻣﮫ در ﺻﺺ –۲۹۵-۲۹۳ﮐﺘﺎب ﺗﯿﻤﻮری ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
) – (۷ن.ک .ﺑﮫ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ص . ۱۵۷۳ﺗﯿﻤﻮری ص ۳۰۵

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﻗﺮارداد ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﺮان و ﺷﻮروی
وﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
ﭘﺲ ازاﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۲۱وروی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺷﻮروی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮد -اﯾﺮان ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﻨﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل واﻣﻀﺎی ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮدت  ۸اﺳﻔﻨﺪ  ۲۶/۱۲۹۹ﻓﻮرﯾﮫ
 ۱۹۲۱ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر ﮔﺸﻮد  .درﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﻋﮭﺪ ﻧﺎﻣﮫ دوﻟﺖ ﺷﻮروی رﺳﻤﺎ اﻋﻼن ﮐﺮده ﺑﻮد(۱):
"از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﺑﺮاﻧﮫ ای ﮐﮫ دوﻟﺘﮭﺎی روﺳﯿﮫ -ﮐﮫ ﺑﮫ اراده ﮐﺎرﮔﺮان و دھﺎﻗﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪﻧﺪ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
اﯾﺮان ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.دوﻟﺖ ﺷﻮروی روﺳﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎھﺪات و ﻣﻘﺎوﻻت و ﻗﺮاردادھﺎراﮐﮫ
دوﻟﺖ ﺗﺰاری ﺗﺰاری روﺳﯿﮫ ﺑﺎاﯾﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده وﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان راﺗﻀﯿﯿﻊ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻣﻠﻐﯽ وازدرﺟﮫ اﻋﺘﺒﺎرﺳﺎﻗﻂ
ﺷﺪه اﻋﻼن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ".
ﺑﺎاﯾﻦ ﮐﮫ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﮫ روﺳﮭﺎدردوران ﻗﺎﺟﺎردر ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ ازﻣﺼﺎدﯾﻖ آﺷﮑﺎر ھﻤﺎن "ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﺎﺑﺮاﻧﮫ و اﺳﺘﻌﻤﺎری" ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻌﮭﺬا ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﮫ داﺷﺖ ﺷﻮروﯾﮭﺎ
درﻣﺬاﮐﺮات ﻋﺪﯾﺪه ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮﺑﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﮔﺬﺷﺘﯽ درﻣﻮرد ﺷﯿﻼت ﻧﺸﺪﻧﺪ  .در ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎردھﻢ
ﻋﮭﺪ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ " اھﻤﯿﺖ ﺷﯿﻼت ﺑﺤﺮ ﺧﺰر ﺑﺮای اﻋﺎﺷﮫ روﺳﯿﮫ " ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮار ﮐﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﺑﮫ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ"
"ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ اھﻤﯿﺖ ﺷﯿﻼت ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﺧﺰر ﺑﺮای اﻋﺎﺷﮫ روﺳﯿﮫ )ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﻧﮑﺎرﻧﺪه اﺳﺖ( دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی
اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﺒﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮره ﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ا داره ارزاق ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ اﺗﺤﺎدی اﺷﺘﺮاﮐﯽ

ﺷﻮروی روﺳﯿﮫ ﻗﺮاردادی درﺑﺎب ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﻮروی روﺳﯿﮫ داﺧﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﺳﯿﺪن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺬﮐﻮره
در ﻓﻮق اﻣﮑﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮره راﺑﮫ روﺳﯿﮫ درﻧﻈﺮادارات ارزاق ﺟﻤﮭﻮری اﺷﺘﺮاﮐﯽ روﺳﯿﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺸﻮد".
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎردھﻢ ﻋﮭﺪ ﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮕﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻄﺮ دو دوﻟﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮروﯾﮭﺎ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﯿﻼت را اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﮫ اﺟﺎره دادن ﻧﺒﻮد و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺎوی ھﺮ دو طﺮف ﺑﺮای ﺑﮭﺮه
ﺑﺮداری از ﺷﯿﻼت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد  .ﭼﻮن ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻮروی در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۶ﻣﮭﺮ  ۸/ ۱۳۰۰اﮐﺘﺒﺮ
 ۱۹۲۱ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﺗﺎاﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل دو طﺮف ،ﻗﺮار ﻣﻮﻗﺘﯽ داده ﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﺮآورده ھﺎی ﺷﯿﻼت ﺑﺸﻮروی
ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﻮد ودوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ روی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن داد  .طﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ھﯿﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮرخ  ۲۸اﺳﻔﻨﺪ ۱۹) ۱۳۰۰
ﻣﺎرس  (۱۹۲۲اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻼت ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروﯾﮭﺎ ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﻮد.
درھﻤﯿﻦ اﯾﺎم وراث ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴آﺑﺎن  ۱۶/۱۳۰۱ﻧﻮاﻣﯿﺮ  ۱۹۲۲ﻣﺎﺗﺮک ﻟﯿﺎﻧﺎروف را
ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ً ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﯾﮑﯽ از وراث ﮐﻠﯿﮫ ﺳﮭﺎم ﺧﻮدرا ﺑﮫ اداره ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﯿﺎدی دوﻟﺖ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی واﮔﺬار ﻧﻤﻮد .دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﻮق ورﺛﮫ ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﻗﺮار ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺮای
اﺟﺮای ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎردھﻢ ﻋﮭﺪ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﮑﺮارا از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﻮد  .در اواﺳﻂ ﺳﺎل
۱۳۰۶ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﺎن دوﮐﺸﻮردرﺑﺎره ﺷﯿﻼت ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺘﺞ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادی ﺷﺪ ﮐﮫ در ۸
ﻣﮭﺮ ﻣﺎه /۱۳۰۶اول اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۲۷ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دودوﻟﺖ  ،ﻟﺌﻮن ﮐﺎراﺧﺎن ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم ﮐﻤﯿﺴﺮﯾﺎی اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮروی و ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ
ﺧﺎن اﻧﺼﺎری وزﯾﺮاﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان،درﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . (۲).اﯾﻦ ﻗﺮارداد در  ۲۱ﻣﺎده و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ،روﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﮫ ا ھﻢ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آن ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ(۳).
اﻟﻒ -اﯾﺠﺎدﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮن و ﺷﻮروی
دوﻟﺘﯿﻦ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ واﻣﺘﯿﺎزﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ درآﺑﮭﺎی اﯾﺮان راﮐﮫ  -ﻗﺒﻼﺑﮫ
ﺑﺮادران ﻟﯿﺎﻧﺎزوف داده ﺷﺪه ﺑﻮد -از طﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﮔﺬارﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺪت ﻗﺮارداد  ۲۵ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﮭﺮان اﺳﺖ و ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  ۶ﻧﻔﺮی )۳ﻧﻔﺮازاﯾﺮان و ۳ﻧﻔﺮاز ﺷﻮروی( آﻧﺮا اداره ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ب -ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺣﺮام و ﺣﻼل
ﺗﻤﺎم ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺑﯽ ﻓﻠﺲ ) ﺣﺮام ( )(۴درﺣﻮزه اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺻﯿﺎدان آزاد و ﺻﯿﺎدان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎرا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای دوره ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از طﺮف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮارﻣﯿﺸﻮد ﺑﮫ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ھﯿﮭﺎی ﺑﺎ ﻓﻠﺲ)ﺣﻼل( ﮐﮫ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﯿﺎدان آزاد و ﺻﯿﺎدان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﻮد آﻧﮭﺎﺳﺖ و آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ھﻢ ﺑﮑﻤﭙﺎﻧﯽ ).ﻣﺎده  ۳ﻗﺮارداد(.
ج -ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد
ﺣﻖ اﻻ ﻣﺘﯿﺎزی ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮد ازد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻋﺎﯾﺪات ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ
اﺿﺎﻓﮫ  %۱۵ازﺑﻘﯿﮫ ﻋﺎﯾﺪات ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ادازی وﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻋﺎﯾﺪات ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﮫ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﮫ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ )اﯾﺮان و ﺷﻮروی( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ) .ﻣﻮاد۷
و ۸ﻗﺮارداد(
د( -اﻧﻘﺼﺎی ﻗﺮارداد و اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ
طﺒﻖ ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم ﻗﺮارداد ،ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺗﻌﮭﺪات دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺼﻞ  ۱۴ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮدت اﯾﺮان و
ﺷﻮروی ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﯿﻼت ﻣﻨﺤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎدوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﮭﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻗﺮارداد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ آن ﺗﺎ ﻣﺪت  ۲۵ﺳﺎل ﺷﯿﻼت ﺑﺤﺮﺧﺰرراﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ
دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﺗﺒﺎع آﻧﮭﺎ واﮔﺬار ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ وﻧﯿﺰ ﻣﺘﺨﻀﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺮای اداره ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﻨﺪ(۵).
ﻗﺮارداد  ۸ﻣﮭﺮ  ۱۳۰۶ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ داده ﺷﺪ وﭘﺲ از ﺷﻮر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮭﺎ ی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان در درﯾﺎی ﺧﺰررا ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﺮارداد را ﺑﮫ ﺻﻼح اﯾﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽ داد .اﯾﺮان ﮐﮫ ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ روﺳﮭﺎ را در ﺑﺎب ﺷﯿﻼت ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﮐﺸﻮرﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ رد ﮐﺮدن ﻗﺮارداد ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺳﺪی درﺳﺮآﻏﺎزﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎدوﻟﺖ ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻮروی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .رﺿﺎ ﺷﺎه
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد وﺑﺎ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎی ﻋﺪﯾﺪه ای روﺑﮫ رو ﺑﻮد ،ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اداره ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوﯾﺎردرآن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭﺘﺮاﺳﺖ درﮐﺎر ﻣﺎھﯽ وﺧﺎوﯾﺎرﭼﻨﺪی
ﺑﺎ ﺷﻮروی ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻻزم را ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎوﯾﺎر ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وزﯾﺮﻣﺨﺘﺎر وﻗﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ درﺗﮭﺮان  Sir R. Cliveﮐﮫ ازاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮﻋﮫ اش ﺑﺎ ھﺮﻧﻮع
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺮان واﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد وﺗﺤﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ دو دوﻟﺖ را درﺗﮭﺮان دﻗﯿﻘﺎ ً ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ﻗﺮارداد اول اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۲۷را ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮔﺰارﺷﯽ در ۲۱اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۲۷ﺑﺮای اطﻼع وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻟﻨﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎده ودر
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﻮﺷﺖ  " (۶):ﺷﺎه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺑﺮاز داﺷﺘﮫ و اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﮐﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ازآن
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ ".او در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮔﺰارش  ،ﺑﮫ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻨﯿﺪه  ،اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ " ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ
ﮐﮫ روﺳﮭﺎ ﺑﺮای ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮارداد درﻣﺠﻠﺲ ﭘﻮﻟﮭﺎﺋﯽ ﺧﺮج ﮐﺮده ووﻋﺪه داده اﻧﺪ ﺑﻌﺪازﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪھﻨﺪ .رﻗﻢ
ﯾﮑﺼﺪ ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ) ۴۰ھﺰارﭘﻮﻧﺪ(ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺻﺤﺖ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.

اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان و ﺷﻮروی دراواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ودوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺒﮫ  ۱۱ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه۱۳۳۱
)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۱ژاﻧﻮﯾﮫ  (۱۹۵۳اﻧﺤﻼل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی اﻋﻼم داﺷﺖ و ﺷﯿﻼت اﯾﺮان را ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .
اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۸۰۱۴۳۰۲�۱۵﷼ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ وﺑﯿﻦ
اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺗﻨﺼﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .(۷).ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺸﺘﺎد ﻣﻠﯿﻮن ﷼ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺸﺖ ھﺰار ﺳﮭﻢ ده ھﺰار رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
،ﮐﻠﯿﮫ ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ وﺗﻤﺎم آن ﺗﻌﮭﺪ و ﻧﺼﻒ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ا ﺳﻨﺎ ﺳﻨﺎﻣﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۳۳ﻣﺎده در ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻣﮭﺮﻣﺎه  ۱۳۳۲ﺑﮫ اﻣﻀﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﮐﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻮرخ  ۳۰دی ﻣﺎه  ۱۳۳۱اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .
درﻣﺎده اول اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه:
"ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ و ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎھﯽ و ﺣﻔﻆ و ازدﯾﺎد ﻧﺴﻞ ﻣﺎھﯽ واﯾﺠﺎدﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﻧﺠﺎم
ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎھﯽ در ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد".
در ﻣﺎده  ۳۱اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ
" ﺻﯿﺪ در درﯾﺎی ﺧﺰر و ﮐﻠﯿﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﻮزه ﺑﺤﺮ ﺧﺰر وﻣﺮداﺑﮭﺎی ﭘﮭﻠﻮی وﺧﻠﯿﺞ ﮔﺮﮐﺎن ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت
اﯾﺮان واﮐﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد"
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
) -(۱اﺳﻨﺎدی از رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎطﻘﯽ از آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی .اداره اﻧﺘﺴﺎرات  .اﺳﻨﺎد دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وزارت ﺧﺎرﺣﮫ .ﺳﺎل ۱۳۷۳
) - (۲ﺑﮫ ﻗﺮار ﮔﺰارش ﺳﺮراﺑﺮت ﮐﻼﯾﻮ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻗﺮاردادی در  ۱۷ﻣﺎده راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻦ
ﺷﻮروی و اﯾﺮان در ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و دوﻟﺖ آن را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا داده ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺠﻢ در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﮫ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره آن ﻧﺸﺪ.ر.ک.ﺑﮫ:
F.O. 371/1/17290. Sir Robert Clive to Dir Austin Chamberlain, Oct, 21, 1927
) -(۳ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮارداد راھﻤﮑﺎرم ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ورارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ درﺗﮭﺮان ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
) -(۴اﺻﻄﻼح ” ”non placéدر ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح  unclear fishدرزﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﻓﻠﺲ)ﺣﺮام(و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺑﺎ ﻓﻠﺲ )ﺣﻼل( ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) -(۵ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﮔﯿﻮ ﻣﯿﺮ ﻓﻨﺪرﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد:
Guive Mirfendereski: A Diplomatic History of the Caspian: Treaties, Diary Other Stories.
New York, Palgrave 2001
) Sir R. Clive – (۶وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﮭﺮان ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮطﯽ در زﻣﯿﻨﮫ اﯾﻦ ﻗﺮارداد و ﺳﻮاﺑﻖ آن را ﺑﺮای اطﻼع وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﺗﮕﻠﯿﺲ F.O. 371/17290و ﻣﺠﻠﺪات دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارد.
) -(۷ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﮫ دھﺨﺪا .ﺟﻠﺪ ﻧﮭﻢ ص ۱۲۹۷۲

ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺎھﯽ و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در درﯾﺎی ﺧﺰر

ﻣﺸ��ﮑﻠﯽ ﮐﮫ درآﻏﺎز ﮐﺎر در ﺷ��ﯿﻼت ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﮫ ﺷ��ﺪم ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮ ھﻢ ﺗﻮﺟﮫ داده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮭﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در
اﻣﺮ ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮی در درﯾﺎی ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻣﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ روز درآورده ﺑﻮد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫ
طﻮر ﺧﻼﺻﮫ ازاﻓﺰاﯾﺶ روزاﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ازﯾﮑﻄﺮف و ﮐﺎھﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﯽ از طﺮف دﯾﮕﺮﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .
دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿ��ﻤﻦ ﺑﺮرﺳ��ﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮﺳ��ﻌﮫ اﻗﺘﺼ��ﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳ��ﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼ��ﺮف ﻣﺎھﯽ
ودر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﺮخ و ﺑﯿﺸ����ﺘﺮ ﺷ����ﺪن ﺻ����ﯿﺪ ھﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ ﺷ����ﺪه ﺑﻮد .زﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺸ����ﻮر وارد ﺷ����ﺪه ﺑﻮد
ﺑﺮﺧﻮاھﯿﻢ ﺷ���ﻤﺮد وآﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺸ���ﺮﯾﺢ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ھﺎ و ﺗﻤﮭﯿﺪاﺗﯽ ﮐﮫ ازطﺮﯾﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻ���ﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ وﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
) —(۱اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻻزم اﺳﺖ در اطﺮاف
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﭼﺮا اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎھﯽ ﺧﻮر ﺑﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ وازﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺪ ﻏﺬای روزاﻧﮫ آﻧﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺤﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﮐﻨﺎردرﯾﺎ ھﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺠﺎورزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮔﺬﺷﺘﮫ ای ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﮭﻢ ﻏﺬاﯾﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻮدن ﻣﺎھﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸ�����ﻮر ،دور ﺑﻮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼ�����ﺮف از ﻣﻨﺎطﻖ ﺻ�����ﯿﺪ ،ﻧﺒﻮد راه و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻧﮕﺎھﺪاری را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺮد .ﻓﻘﺮ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﮐﺸﻮر و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ وﻏﻔﻠﺖ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎن را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ داﺷﺖ .دراﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺼﺮف

ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر را ﺑﺮﺧﻮد ﺷﺮﻋﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻣﺎ در درﯾﺎی ﺧﺰر راه ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ را ﻣﯽ
ﭘﯿﻤﻮد .روﺳ��ﯿﮫ ،ﺑﮫ ﺷ��ﯿﻼت اﯾﺮان دﺳ��ﺖ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ،ﺑﺎ ﺗﺪارک وﺳ��ﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﯾﺎ ﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳ��ﺐ ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان را ﺑﺪﺳ��ﺖ
ﻣﺼ���ﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روس در ﺷ���ﮭﺮھﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺮﺳ���ﺎﻧﯿﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪی ﮐﮫ در ﺳ���ﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ ،در ﻓﺼ���ﻞ  ۱۱ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮدت ۸
اﺳﻔﻨﺪ  ۲۶)۱۲۹۹ﻓﻮرﺑﮫ  ( ۱۹۲۱اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﮫ "اھﻤﯿﺖ ﺷﯿﻼت ﺑﺤﺮ ﺧﺰر ﺑﺮای اﻋﺎﺷﮫ روﺳﯿﮫ" ﺷﺪه  ،در واﻗﻊ اﺷﺎره
ای ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی در ﯾﺎی ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺻ������ﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﻮد راه و وﺳ�������ﺎ ﯾﻞ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺘﯿﮭﺎی روﺳﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﺑﮫ ﺷ�ﮭﺮھﺎی روﺳ�ﯿﮫ ﺑﻔﺮﺳ�ﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺰان اﻧﺪﮐﯽ از آن ﺑﺎ وﺳ�ﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻧﺎﻣﺠﮭﺰآن زﻣﺎن و در ﻻﺑﻼی ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﯾﺦ ﺑﮫ
ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺧﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷ����ﺪ و ﺑﺪﺳ����ﺖ ﻣﻌﺪودی از ﻣﺮدم ﺷ����ﮭﺮھﺎی ﺷ����ﻤﺎﻟﯽ و طﺒﻘﺎت ﻣﺮﻓﮫ ﺳ����ﺎﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽ رﺳ����ﯿﺪ.
ﺳ��ﺮدﺧﺎﻧﮫ و وﺳ��ﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺎھﯽ ﻧﺒﻮد .و اﺻ��ﻮﻻ ﻣﺼ��ﺮف ھﯿﭻ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺦ زده در اﯾﺮان ﮔﺪﺷ��ﺘﮫ راﯾﺞ
ﻧﺸﺪه ،ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺣﺮام ﻣﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ درواﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻟﻮﮐﺲ و اﺷﺮاﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر و آﻧﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ
دودی ﺑﺮﺳﺮﺳﻔﺮه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ در آن دوره ھﺎ ،ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎزم زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺪا و ﯾﺎ ﻋﺘﺒﺎت و ﺷﺎﻣﺎت
و ﯾﺎ ﮐﺸ��ﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،راه ﺳ��ﻔﺮﺷ��ﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از طﺮﯾﻖ روﺳ��ﯿﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ واز آﻧﺠﺎ ﺑﺎﮐﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﮐﻮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و از آن ﺷﮭﺮ راھﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﮭﺎ ھﻨﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی
ﺑﺮق را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮاﮐﺰی در اطﺮاف ﺷ���ﮭﺮ ﺗﮭﺮان و ﺑﻌﻀ���ﯽ از ﺷ���ﮭﺮﺳ���ﺘﺎ ﻧﮭﺎ ﺑﻨﺎم "ﯾﺨﭽﺎل"وﺟﻮد داﺷ���ﺖ ﮐﮫ در
ﻣﺎھﮭﮭﮭﺎی ﺳ��ﺮد زﻣﺴ��ﺘﺎن ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ ﯾﺦ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﯾﺦ را در ﺗﺎﺑﺴ��ﺘﺎن دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼ��ﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ (۱).
ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب ھﻢ طﺒﻌﺎ راھﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﺸ����ﻮر ﻧﺪاﺷ����ﺖ .ﺻ����ﯿﺪ در ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻠﯽ و
ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﺰدﯾﮏ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺻ��ﯿﺎدان ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﮫ را در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺧﺸ �ﮏ ﮐﺮده ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺼ��ﺮف ﻣﯽ رﺳ��ﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
دردھﮫ ھﺎی  ۳۰و ۴۰ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻ�����ﻼﺣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺑﺮق و راه ﺗﺪرﯾﺠﺎ ظﺎھﺮ ﺷ�����ﺪ .اﺳ�����ﺘﻔﺎده از وﺳ�����ﺎﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳ���ﺮﯾﻌﺎ راﯾﺞ ﺷ���ﺪ وازﺟﻤﻠﮫ اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿ���ﮫ و ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﺎھﯽ در ﻓﺮوﺷ���ﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﻨﺎزل
ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷ���ﮭﺮﺳ���ﺘﺎﻧﮭﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و وﺿ���ﻊ اﻗﺘﺼ���ﺎدی ﮐﺸ���ﻮروﺳ���ﻄﺢ درآﻣﺪ
وطﺮز ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم رو ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی ﮔﺬارده ﺑﻮد .ﮐﺴ��ﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﮔﺬﺷ��ﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﺎھﯽ ﺳ��ﺮوﮐﺎری ﻧﺪاﺷ��ﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت آن را
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎھﯽ ﺧﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دراﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن و اھﻤﯿﺖ آن در ﺗﻐﺬ ﯾﮫ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎھﯽ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸ���ﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺼ���ﺎدﻓﺎ در اﯾﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺎد ﮐﮫ ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﮫ ﺷ���ﺪت ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و

ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺗﻘﺎﺿ��ﺎھﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﮫ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد وﻟﯽ ذاﺋﻘﮫ ﻣﺼ��ﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﻮ
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻤﺎل ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ.
) – (۲ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ
ﮔﺰارﺷ�����ﮭﺎی ﻣﺸ�����ﺮوح و ﻣﺴ�����ﺘﻨﺪ ﺑﮫ آﻣﺎر وارﻗﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸ�����ﺎﻧﮕﺮ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ اﻧﻮاع ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺎھﯿﺎن
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷﻮروی اﻏﺎز ﺷﺪه وھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺷ��ﻨﺎﺳ��ﺎن ذﺧﺎﯾﺮ از ھﻤﺎن اﯾﺎم ﻧﮕﺮان وﺿ��ﻊ ذﺧﺎﯾﺮ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻧﺴ��ﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن اﻋﻼن ﺧﻄﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﻧﺴﻞ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﻮرژن ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧ ﺴﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر ،در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎطﺮه ﺟﺪی ﻗﺮاردارد .ﺑﺮﺧﯽ ازاﻧﻮاع
اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷ�����ﺪه ،ﺑﻘﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻠﯽ از اﻧﻘﺮاض ﺗﺪرﯾﺠﯽ را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﻠﻮﮔﺎ ) ﻓﯿﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ( ﮐﮫ در ﺳ�����ﺎﻟﯿﺎن
ﮔﺬﺷ���ﺘﮫ در اﯾﻦ آﺑﮭﺎ ﺻ���ﯿﺪ ﻣﯽ ﺷ���ﺪ و ﺗﻮﺻ���ﯿﻒ آن را در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ از ﺻ���ﯿﺎدان ﮐﮭﻨﺴ���ﺎل ﺷ���ﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﯿﺴ��ﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﺳ��ﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،وزن آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ  ۱۴۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم و طﻮل ﻗﺎﻣﺘﺸ��ﺎن را ﺗﺎ  ۶ﻣﺘﺮ ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ "ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد (۲).
ذر ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ھﻢ ﮐﺎھﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای داﺷﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻨﺎﺗﻮر دﮐﺘﺮ
اﻣﯿﺮ ﺣﮑﻤﺖ از دوﻟﺖ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر راﺟﻊ ﺑﮫ وﺿﻊ ﺷﯿﻼت در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،ھﻮﯾﺪا وزﯾﺮ داراﺋﯽ در ﺟﻠﺴﮫ  ۱۱دی
ﻣﺎه  ۱۳۴۳ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ(۳) .
" ...ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﭙﻮر ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵-۳۶درﺣﺪود  ۱۷۵ﺗﻦ ﺑﻮده در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮاز۱۰ﺗﻦ رﺳﯿﺪه و ﻣﺎھﯽ
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺶ ار  ۲۰۶۶ﺗﻦ داﺷﺖ  ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ  ۱۷۲ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.طﺒﻖ آﻣﺎر ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ در ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ۴۱۷ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﺳﺎل ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری -۱۳۱۹
 ۱۳۱۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۵۸۲۲ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﯿﺰان ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﻣﺜﻞ آزاد ،ﺳﻮف ،ﮐﻠﻤﮫ و ﺳﯿﻢ ﺑﮫ ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ".
ﮐﺎرﺷ�ﻨﺎﺳ�ﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷ�ﻮروی ﮐﮫ درزﻣﯿﻨﮫ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯽ ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷ�ﺘﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺳ�ﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﺋﻂ طﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺧﺰر ،آﻟﻮدﮔﯽ آب درﯾﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﯿﺪ ھﺎی ﺑﯽ روﯾﮫ اﺳﺖ.

اﻟﻒ –ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎی ﺧﺰر
ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎی ﺧﺰر در ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬ ﺷﺘﮫ د ﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮ ﺳﺎﻧﺎت ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮده ا ﺳﺖ .ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ آب اﯾﻦ درﯾﺎ از
ﺳ���ﺎل  ۱۳۰۵ﺷ���ﻤﺴ���ﯽ ﺗﺪرﯾﺠﺎ آﻏﺎز ﺷ���ﺪه ،ھﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺎم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ اداﻣﮫ داﺷ���ﺖ و ﺑﺤﺪود  ۱۵۰ﺳ���ﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﻗﺴﻤﺘﯽ از درﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﺑﮫ اراﺿﯽ ﮐﺮاﻧﮫ ای ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ھﺎ " اراﺿﯽ
اﻣﺴ��ﺘﺤﺪﺛﮫ ﺳ��ﺎﺣﻠﯽ " ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷ��ﺪه و ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﮫ در  ۲۵ﻣﺮداد  ۱۳۴۶ﺑﮫ ﺗﺼ��ﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺴ��ﯿﻦ رﺳ��ﯿﺪه ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوﻟﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۳۵۴ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ،اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ(۴ ).
ﻧﻘﺼ���ﺎن ﺳ���ﻄﺢ آب درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﺑﺮای اﻗﺘﺼ���ﺎد ھﺮ دو ﮐﺸ���ﻮر ﺳ���ﺎﺣﻠﯽ وﻗﺖ ،اﯾﺮان و ﺷ���ﻮروی ،زﯾﺎن آورﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳ��ﻄﺢ آب اﯾﻦ درﯾﺎ در ﺳ��ﻨﻮات اﺧﯿﺮ) (۵ھﻢ ﺧﺴ��ﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺒﺎر آورده اﺳ��ﺖ .در ﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﮐﺎھﺶ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﺑﺮاز ﺷ��ﺪه اﺳ��ﺖ .در ھﻤﺎن اﯾﺎم ﮐﺎرﺷ��ﻨﺎﺳ��ﺎن ﺷ��ﻮروی در ھﺸ��ﺘﺮﺧﺎن )ﯾﺎﺣﺎج طﺮﺧﺎن( ﮔﺮد آﻣﺪ ﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸ��ﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ازﺟﻤﻠﮫ طﺮح ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دراﯾﻦ اﺟﻼس ﻣﻄﺮح ﺷ�����ﺪ ،طﺮﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷ�����ﻨﺎس روﺳ�����ﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾﻤﺘﺮوف ﯾﺎ
دﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻮف ﻋﺮﺿ��ﮫ ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .او در طﺮح ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺴ��ﻤﺖ اﻋﻈﻢ آب درﯾﺎی ﺧﺰر از دو رود ﺑﺰرگ ﺷ��ﻮروی
)ارس و اورال( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿ ﺸﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در آوردن ﺳﻄﺢ آب درﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﯾﻦ درﯾﺎ ،ﺳﺪی از
ﺷ����ﺮق ﺑﮫ ﻏﺮب اﺣﺪاث ﺷ����ﻮد ﺑﻨﺤﻮی ﮐﮫ ﺣﺪود  ۱/۳درﯾﺎ را از ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳ����ﺖ آن ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺮی ھﻢ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﮐﺸ����ﺘﯿﮭﺎ
وﻣﺎھﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ طﺮح ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ درﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری ازﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ طﺮح درﺑﺮداﺷﺖ ،اﺻﻮﻻ اﺣﺪاث آن ﺑﺮای ﮐﺮاﻧﮫ
ھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺳ������ﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی اﯾﺮان و ﺷ������ﻮروی را درﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺴ������ﯿﺎر زﯾﺎن آور و
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﻮد وﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ) (۶و ﺑﮫ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروی آﻧﺮا طﺮﺣﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ
ﺷﻤﺮدﻧﺪ .ظﺎھﺮا ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی ھﻢ درآن زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دو درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ودرﯾﺎی ﺧﺰراﺳﺖ .ظﺎھﺮا در ﮔﺬﺷﺘﮫ
ھﺎی دور ،درﯾﺎھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺧﺰر و آرال ﺑﮭﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ب :ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض زﯾﺎن ﺑﺨﺶ
ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺂﻻً ﺳﺒﺐ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از اﻧﮭﺎر وﺗﺎﻻب ھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺪﻣﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺨﻢ رﯾﺰی وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺑﺰﯾﺎن زده اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻌﺪودی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﭘﺎ و ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرن ﮐﺸﻮرھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎھﯿﺎن زﯾﺎن
آور ﺑﻮد .ازﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺎﺿﻞ آﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺳﺮازﯾﺮﻣﯽ ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎی

ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺷﯿﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ آب رودﺧﺎﻧﮫ ای ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﮫ ﭼﺎﻟﻮس ﮐﮫ از ﮐﻨﺎر ﺷﮭﺮ ﭼﺎﻟﻮس ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﺿﻞ
آﺑﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻓﯿﺒﺮ ﺳﺎزی ﭼﺎﻟﻮس ﺑﮫ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﺮازﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺑﺰﯾﺎن را ﺷﺪﯾﺪا آﻟﻮده ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺸﺎورزی ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ در اﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن )ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی( ﮐﮫ آب ﺑﺮداری ازرودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ
ﭘﻤﭗ ھﺎی آﺑﯿﺎری درھﻤﺎن اوان راﯾﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﻮری و اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﮫ(
ﭘﻤﭗ ھﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺷﻨﺎور در آب روداﻧﮫ ھﺎ را ﻣﮑﯿﺪه و ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف آﻧﮭﺎ در ﻣﺰارع ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﺑﯽ ﺿﺮر ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮد.
پ  :ﻣﻌﻀﻞ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ
ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳ����ﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳ����ﻔﺎﻧﮫ رﺷ����ﺪ ﻋﻠﻔﮭﺎی ھﺮزه در اﯾﻦ
ﻣﺮداب در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﺿﺮورت دارد ،اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ از آﻏﺎز ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﻼت،
طﺮح ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺮداب ھﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮد وﻟﯽ اﺟﺮای آن ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ﮔﺰاﻓﯽ اﺳﺖ ،ھﯿﭽﮕﺎه ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
درﯾﮑﯽ از ﻧﺸ��ﺮﯾﺎت ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺷ��ﯿﻼت از ﻗﻮل ﯾﮏ ﻣﻘﺎم رﺳ��ﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﮫ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷ��ﺖ ﺳ��ﺎ ﻟﯿﺎن
دراز ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﺻ��ﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻀ��ﻞ ﺣﻞ ﻧﺸ��ﺪه ﺑﺎﻗﯽ اﺳ��ﺖ .در طﺮﺣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷ��ﻨﺎﺳ��ﺎن روﺳ��ﯽ در ﮔﺬﺷ��ﺘﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿ��ﻊ
ﻣﺮداب ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎھﯽ ﻋﻠﻔﺨﻮار در درﯾﺎی ﺧﺰراﺷ�����ﺎره ﮐﺮده ،ﻧﻮﺷ�����ﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ
ﻋﻠﻔﺨﻮارﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻔﮭﺎی ھﺮزه ﻣﺮداب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دراﯾﻦ طﺮح ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺪ رﺷﺪ
ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪ روزاﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻋﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ  ۲۰ھﺰار ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ
از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﻋﻠﻒ ﺧﻮاررا ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﻣﻌﺮوف ﺷﻮروی دادﯾﻢ .ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﮐﮫ ﺷﺨﺼﺎ ً
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ  ،طﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﺎھﯿﮭﺎ در ﺣﻮﺿﭽﮫ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﺪرﯾﺠﺎ در ﻣﺮداب رھﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ر ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬ ﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳ��ﺖ ﮐﺎر ﺷ��ﻨﺎﺳ��ﺎن اﻓﺘﺎد ،طﻮل آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۷۰ﺳ��ﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و وزﻧﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲۰۰ﮔﺮم ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .ﯾﻘﯿﻨﺎ ً اﯾﻦ
ﻣﺎھﯿﮭﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﻮر ﺻﯿﺎدان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.

) - (۳ﻣﻘﺮرات وﺳﻨﻦ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﻮرخ  ۶ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۳۲ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی دردرﯾﺎی ﺧﺰر و ﮐﻠﯿﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺣﻮزه آن و ﻣﺮداب ﭘﮭﻠﻮی ) اﻧﺰﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ( و ﺧﻠﯿﺞ ﮔﺮﮐﺎن )ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی( ،ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت واﮔﺬارﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺬﮐﻮر درﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ازاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه دوﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺮر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ:
اﻟﻒ  -ﺻﯿﺪﻣﺎھﯽ ﻏﻀﺮوﻓﯽ)اﺳﺘﻮرژن( و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺧﺎوﯾﺎردراﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ وﮐﻠﯿﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪان

اﻋﻢ از ﺻﯿﺪ وﻋﻤﻞ آوری و ﻓﺮوش راﺳﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺷﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ب –درﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻼت واﮔﺬاری ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از آن ﺑﮫ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﯿﻼت ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺎره دادن درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ازدﯾﺮ ﺑﺎز دراﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺻﯿﺪ در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺠﺎز ﺻﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺠﺎز و
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺳ��ﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت ﺻ��ﯿﺪ و ﺻ��ﯿﺎدی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﺸ��ﺨﺺ ﺷ��ﺪه و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ
آن ﺑﻮدﻧﺪ.
درھﺮﯾﮏ از  ۳اﺳﺘﺎن ﮐﺮاﻧﮫ ای اﯾﺮان درﯾﺎی ﺧﺰر ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﮫ
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ازاﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ،طﺒﻖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ از طﺮف ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران اﺟﺎره داده
ﻣﯿﺸ����ﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎ در اﺳ����ﺘﺎﻧﮭﺎ ﻣﺸ����ﺨﺺ ﺷ����ﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ زﯾﺎد و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯿﺸ����ﺪ .در اﺻ����ﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ را "ﭘﺮه") (۷و روﺷﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود "ﭘﺮه ﮐﺸﯽ"ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده وﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻ������ﯿﺎدان ﺣﺮﻓﮫ ای درﻣﺤﻞ ﺑﮫ طﻮر دﺳ������ﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎر ﺗﺪارک وﺳ����ﺎﺋﻞ ﺻ����ﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ ﺑﻮد .ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺑﺼ����ﻮرت روزﻣﺰدی ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﺸ��ﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎردرﺗﻘﺴ��ﯿﻢ ﻣﺤﺼ��ﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮد .ﺑﻌﻀ��ﯽ از ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ھﻢ در رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ طﺮف ﻗﺮارداد ﺷ��ﯿﻼت
ﺑﻮدﻧﺪ وھﻢ در ﮐﺎر ﺻ���ﯿﺪ در درﯾﺎ دﺳ���ﺖ داﺷ���ﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺪودی از آﻧﺎن ازاﯾﻦ راه ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرﺗﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و در اﺻ���ﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ
آﻧﺎن "ﺳ ّﻤﺎک" ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﯿﻼت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﻮد  ۵۲ﻧﻔﺮ از ﺳﺮان اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎرﯾﮭﺎ
در درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮه ﮐﺸﯽ را درﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﺮه ﮐﺸﯽ ﮐﺎرﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪادی
از آﻧﺎن از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳ���ﺖ ﺑﺮداﺷ���ﺘﮫ و ﺑﺮای ﺗﺤﺼ���ﯿﻞ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸ���ﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺪارک وﺳ���ﺎﺋﻞ و در ﮔﺮوه ھﺎی ﺳ���ﮫ
ﭼﮭﺎرﻧﻔﺮی ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی روی آوردﻧﺪ و ﺳ����ﻤﺎﮐﺎن ھﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای ازﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼ����ﻠﯽ ﺑﺎ
دﺳ�ﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮاﺳ�ﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳ�ﺎﻟﮭﺎی آﺧﺮ دھﮫ  ۱۳۳۰ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف ھﻤﮫ ﺳ�ﺎﻟﮫ ﻋﺪه ای ازﮐﺸ�ﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻠﺨﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﯾﺎم ﺑﯿﮑﺎری و ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﺼ��ﻠﯽ ﺑﺮای اﺷ��ﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﺻ��ﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎ ﻣﯿﺂﻣﺪﻧﺪ .آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸ��ﺎن ﻣﯿﺪاد در ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮫ دھﮫ  ۱۳۴۰ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﺗﻌﺪاد
ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ را ﺑﺠﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﺮه ﮐﺸ���ﯽ اﺟﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﻌﻀ���ﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﺪرﺗﺎ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ از ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﭘﺮه ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.

ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺎھﯿﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ای ھﻢ ﺑﺮاﺳ���ﺎس اﺟﺎره داری ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد .اﺟﺎره داری در رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎری
در درﯾﺎ ﺷ��ﻐﻠﯽ ﭘﺮ درآﻣﺪ ﺑﻮد .ادارات ﺷ��ﯿﻼت ھﺮﻣﺤﻞ ھﻤﮫ ﺳ��ﺎﻟﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺎھﯿﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ رادر ﻓﺼ��ﻞ ﻣﺠﺎز ﺻ��ﯿﺪ
از طﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺎره ﻣﯿﺪادﻧﺪ .درﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره آﻧﮭﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺼ������ﺪ ھﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ادارات ﺷﯿﻼت ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره را راﺳﺎ اﻣﻀﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ  .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ھﺎی اﺟﺎره ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺒﻼ در اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯿﺸ���ﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﮫ ﺷ���ﯿﻼت اﺳ���ﺘﺎﻧﮭﺎ ﻓﺮﺳ���ﺘﺎده ﻣﯿﺸ���ﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺎل اﻻﺟﺎره
رودﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻮد ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم
) –(۱ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎﻟﮭﺎ را در ﺧﺎرج از ﺷ�������ﮭﺮ ﺗﮭﺮان دﯾﺪه ﺑﻮدم و آن را دﻗﺒﻘﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم" .ﯾﺨﭽﺎل" ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ درﺣﺪود  ۸۰-۷۰ﻣﺘﺮ طﻮل و ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﻣﺘﺮ ﻋﺮض داﺷ���ﺖ) .اﯾﻦ اﺑﻌﺎد در ﺷ���ﮭﺮ ھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد( ﻣﺸ���ﺨﺼ���ﮫ آن دﯾﻮارﺑﻠﻨﺪی
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه از ﺧﺸﺖ و ﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ درراﺳﻨﺎی طﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺒﮭﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻮطﮫ را ﻣﻤﻠﻮ از آب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ
ازاﻧﺠﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ آب ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺦ راﺧﺮد ﮐﺮده ﺑﮫ ﺳ�������ﺮداﺑﮭﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺦ دراﯾﻦ ﺳ�������ﺮداﺑﮭﺎ ی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ودر ﻓﺼ���ﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴ���ﺘﺎن درھﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﻓﺖ .وﯾﺎ ﻓﺮوﺷ���ﻨﺪﮐﺎن دوره ﮔﺮد ﺑﺎ ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن آن را در ﻣﻨﺎطﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮭﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
) ( ۲ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر ﮐﺎظﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳ����ﺴ����ﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎھﯿﺎن در اﯾﺮان در ﺳ����ﺎﯾﺖ ﺳ����ﯿﻼت در اردی ﺑﮭﺸ����ﺖ  ،۱۳۸۸وﺿ����ﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری را
" ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺤﺮاﻧﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
) - (۳روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯿﮭﺎن ،ﺗﮭﺮان  ۱۱دی ﻣﺎه ۱۳۴۳
) - (۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ا ﻗﺎﻧﻮن " ۱۳۵۴ارا ﺿﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪث ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زﻣﯿﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺤﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮع
ﺟﺮﯾﺎن آب درﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی درﯾﺎ و درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ و ﺟﺰاﯾﺮﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ آب ﯾﺎ ﺧﺸﮓ ﺷﺪن ﺗﺎﻻﺑﮭﺎ ظﺎھﺮ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ".و در ﺑﻨﺪ
اﻟﻒ ﻣﺎده  ۲ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﻋﺮض اراﺿﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪث درﯾﺎی ﺧﺰرﺧﻂ ﺗﺮازﯾﺴﺖ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﯾﮑﺼﺪو ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﺗﻨﯿﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آب در آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آب درﯾﺎ در ﺳﺎل "..۱۳۴۲
) - ( ۵ﺑﺮای اطﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮد ﮐﮫ ازاواﺧﺮ دھﮫ  ۱۳۴۰ﻧﻮﺳﺎت ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎی ﺧﺰر وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺎزه ای ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺟﺎی
ﮐﺎھﺶ رو ﺑﺎﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ  ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ در ﺳﻨﻮات ﮐﺬﺷﺘﮫ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻄﺢ اب درﯾﺎ ازآﻧﭽﮫ در
ﺳﺎل  ۱۳۰۵ﺑﻮده ،ﺑﺎﻻ ﺗﺮھﻢ رﻓﺘﮫ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎراﺗﯽ زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
)- (۶درآن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ طﺮح ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮده وﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮطﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدم .
دراﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآﯾﺪ ﺟﮫ زﯾﺎﺗﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن
ﭼﮫ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﯿﺮد.
) - (۷اﺑﺰاری ﮐﮫ دراﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود ﺗﻮرﺑﺰرک ﻧﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ طﻮل آن ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر وﺷﯿﺐ و ﻋﻤﻖ
آب و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻮراﻧﺪازی از  ۱۱۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  ۱۴۰۰ﻣﺘﺮ وارﺗﻔﺎع آن ار  ۸ﺗﺎ  ۱۵ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮه ﮐﺸﯽ –درھﺮ ﭘﺮه در
ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮه ﮐﺸﯽ ﺑﮫ ا ﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮه را ﺑﺎﻗﺎﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای دور از ﺳﺎﺣﻞ ﮐﮫ درﯾﺎ ﻋﻤﻖ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ وآﻧﺮا ﺑﮫ اّب اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت د ﯾﻮاری دردرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ -ﻣﯿﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﮔﻮھﺎی ﺳﺒﮏ وزن
ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه درطﻮل ﭘﺮه روی آب ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و د ﯾﻮار ﺗﻮری رادر درﯾﺎ ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﮭﻤﯿﺪارد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮه ﮐﺸﮭﺎ
ﻣﻨﺘﮭﯽ اﻟﯿﮫ ھﺮ دو ﺳﻮی ﺗﻮررا ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺷﻨﺎﮐﻨﺎن آﻧﺮا ﺑﺎﺧﻮد ﺑﮫ طﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺮه ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﻢ داﯾﺮه در ﻣﯿﺎﯾﺪ .
ﺳﭙﺲ ﭘﺮه ﮐﺸﺎن ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﻧﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ھﺮﮔﺮوه ﭘﺮه ﮐﺸﺎن ﺑﮫ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ازھﻢ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ ﮐﻮﺷﮫ ای از ﺗﻮررا ﺑﺮوی
دوش ﺧﻮد ا ﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯿﺮوﻧﺪ وآﻧﻘﺪر ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮه ازآب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺮه ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر ﭘﺮه ﮐﺸﺎن اﺳﺖ .

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان درﯾﺎی ﺧﺰر
ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻓﺎﺣﺶ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿ������ﮫ و ﺗﻘﺎﺿ������ﺎی ﻣﺎھﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی در درﯾﺎی ﺧﺰر رادﺟﺎراﺧﺘﻼﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﻣﺎھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮﭼﮫ ﺗﻘﺎ ﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﻔﺖ ﺑﮭﺎی آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺮﻓﺖ وﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
طﻮز ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران،واﺳ�ﻄﻌﮫ ھﺎوھﻤﮫ دﺳ�ﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﻣﺎھﯽ ازاﯾﻦ ﺑﺎزار ﮔﺮم ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳ�ﺘﻔﺎده را ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ وﺻ�ﯿﺎدان ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در
ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺣﻔﺎظﺖ آﺑﮭﺎ در ﺷ������ﯿﻼت ﻋﻤﻼ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴ������ﺘﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﺗﻮروﻗﺎﯾﻖ ووﺳﺎﺋﻞ ﺻﯿﺎدی ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﻮد .وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه دراﻧﺒﺎرھﺎی ﺷﯿﻼت روﯾﮭﻢ ﺗﻠﻨﺒﺎرﺷﺪه وواﻗﻌﺎ ﺣﯿﺮت آور ﺑﻮد.
درﭼﻨﯿﻦ ﺷ��ﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺸ��ﯿﻼت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﺑﻮد ﺳ��ﺮﯾﻌﺎ ً دﺳ��ﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺰﻧﺪ وﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪی درﮐﺎر ﺻ��ﯿﺪ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد .اوﻟﯿﻦ
ﮔﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮدا ﺷﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن د ﺳﺖ وا ﺳﻄﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران وﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﮫ ای ازدﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واﮐﺬاری اﺟﺎره دادن ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺻﯿﺪ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .
ﺗﺎآن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﮐﺎرﺷﯿﻼت اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮد .ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان  ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳ��ﯿﺴ��ﺘﻢ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎری طﺮف ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﺿ��ﻮاﺑﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺻ��ﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد اﺻﻮﻻًﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای ﻋﻀﻮ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدی اﺟﺎزه ﺻﯿﺪ داده ﺷﻮد.ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷ��ﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀ��ﺎء و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﺴ��ﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳ��ﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ای ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ طﻮ ل ﮐﺸ��ﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮای آن ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ درآن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ھﺘﮕﺎم ﺗﮭﯿﮫ اوﻟﯿﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ
ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮان درﯾﺎی ﺧﺰردرﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎآﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ،ﺑﺸﺮح زﯾﺮﺑﻮد:
اﻟﻒ -ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﯾﮑﺎه ھﺎی ﺻﯿﺪ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ طﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ وﺣﺪاﮐﺜﺮﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﺠﺎز در ﺳﮫ اﺳﺘﺎن ﮐﺮاﻧﮫ درﯾﺎ
ﺟﻤﻌﺎ  ۳۰ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ب -ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺎره دادن و ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﺮوک ﮔﺮدد و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ازﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا دراﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ج -ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای راﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﻮدرا
ﺑﮫ وﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ وﻣﺎﻟﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
د -ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮﺣﺮﻓﮭﺎی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻐﻠﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی واﻋﺎﺷﮫ اوﻓﻘﻂ از اﯾﻦ راه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ه -ھﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﺑﮫ ھﺮﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﯿﺪ واﮐﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ طﻮر ﺧﻼﺻ����ﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧﻄﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿ����ﻊ ذﺧﺎﯾﺮ،ﺑﮫ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  ۳۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای اﺟﺎزه ﺻ����ﯿﺪ در
طﻮل ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی اﯾﺮان در درﯾﺎی ﺧﺰر داده ﺷ��ﻮد.اﺳ��ﺎﺳ��ﻨﺎﻣﮫ ﺷ��ﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮان درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﮭﯿﮫ ﺷ��ﺪ وﺑﺎﺗﺼ��ﻮﯾﺐ
ھﯿﯿﺖ وزﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪ.
در ﺑﺎره اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻧﮑﺮد وﻟﯽ در ﺑﻌ ﻀﯽ از ﺟﺮاﯾﺪ از آن
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "اﺻﻼﺣﺎت درﯾﺎﯾﯽ" در ﺑﺮاﺑﺮاﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ وازآن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.اﻣﺎﮔﺮوھﯽ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ
ازاﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﺎ آن ﺷ�������ﺪ ﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻘﻮﻗﯽ در درﯾﺎ و
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭘﺮه و ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﮫ روی دﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪو ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﯿﻼت راازاﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزﻧﺪ.
از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺷ�����ﯿﻼت در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ راه اﻧﺪازی و ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺟﺎری ﺷ�����ﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭼﻨﺬی ﺑﺎ
اﺷ����ﮑﺎل روﺑﺮو ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﮫ رﻏﻢ ھﻤﮫ ﻣﺸ����ﮑﻼت ،ﺷ����ﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺷ����ﯿﻼت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ در ھﺮ ﺳ����ﮫ اﺳ����ﺘﺎن ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﻣﺸ����ﻐﻮل ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ
دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان درﯾﺎی ﺧﺰر
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻢ در ﺷﯿﻼت از طﺮف دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ داده ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷ������ﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان در درﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﻮد در ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﺪام ﺷ������ﻮد و
ﺷ��ﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎی ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﺻ��ﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸ��ﺪ .ﺗﻨﮭﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ طﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی دررودﺧﺎﻧﮫ ﺷ���ﻠﻤﺎن در ﻓﺼ���ﻞ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﺎھﯿﺎن در ﺳ���ﺎل  ۱۳۴۳ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﺷﺮح آن را در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮑﺎرش اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎ  ،ﺑﯿﺎد ﻣﺬاﮐﺮه ای اﻓﺘﺎدم ﮐﮫ در ھﻤﺎن اﯾﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﮔﯿﻠﮏ درﺑﺎره ﺣﻔﻆ
ذﺧﺎﯾﺮ داﺷﺘﺘﻢ وﺣﯿﻔﻢ آﻣﺪ آن را ﻋﯿﻨﺎ در ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻧﻘـﻞ ﻧﮑﻨﻢ).(۶اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه طﺮز ﻓﮑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
و ھﻤﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﮭﺮﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﻣﻌﺪودی از ﻣﺎ ھﯿﮑﯿﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﻼت ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺐ و روز ﺳﺮو ﮐﺎر
داﺷﺖ راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣﺮ ﺣﻔﺎظﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ

) – (۶دراﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻔﺎظﺖ دردﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﻮد ،ھﻤﮫ روزه ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی در ﻣﺪﺧﻞ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻼت
در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻋﺘﺮاض ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﻗﯿﺎﻓﮫ ﻣﺮدی ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺧﺎش ﮐﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮاد داﺷﺖ آﺧﺮ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﺑﺮوم و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﯿﻼت دو ﮐﻠﻤﮫ ﺣﺮف ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﺑﺰﻧﻢ .از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎﻧﻊ ورود او ﻧﺸﻮﻧﺪ و او ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ م واردﺷﺪ .ﻣﺮد ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻤﯽ ﻓﺮﺑﮫ ﺑﺎ
ﻣﻮھﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﮔﯿﻼس آب ﺧﻨﮏ ﺑﺎو ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدم وازاو ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
و آزاداﻧﮫ ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﮫ دارد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .او ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎآراﻣﯽ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ ﺟﺎن آﺧﺮ ﭼﺮا ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮاب ﮐﻦ ﻣﺎ ھﯿﮑﯿﺮ ھﺎ
ﺷﺪه ای؟ ﻣﺎ ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ ازاﯾﻦ درﯾﺎ ﻣﺎھﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ارﺗﺰاق ﮐﺮده اﯾﻢ  .ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﻧﺎن ﻣﺎ را ﺑﺒﺮی؟ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﻧﻘﺮاض
ﭘﻨﻘﺮاض ﮐﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ای ﭼﮫ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟ اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﮔﯿﻠﮏ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎو دادم و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ روی ﻣﯿﺰم ﺑﻮد ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دادم و ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪم ﺳﺎل ﺑﺴﺎل ﭼﮫ ﻗﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎھﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﭼﺮا ﺷﯿﻼت ﻣﺠﺒﻮرﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﻞ ﻣﺎھﯿﺎن را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺻﯿﺪرا ﻣﺤﺪود و ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﻨﺪ .آﻣﺎری از ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرھﺎ ی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎزی ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎو ﻧﺸﺎن دادم و ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر
ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ درﯾﺎ ارث ﭘﺪری ﺻﯿﺎدان ﮔﯿﻼﻧﯽ– ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ وﯾﺎ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ آزاداﻧﮫ ودر ھﺮﻣﻮﻗﻊ ودر ھﺮﮐﺠﺎ
وﺑﮫ ھﺮاﻧﺪازه ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ درﯾﺎ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺴﻠﮭﺎی آﯾﻨﺪه ھﻤﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻌﻠﻖ دارد و آﻧﺎن اﯾﻦ
ﻣﺎھﯿﮭﺎرا ﺑﮫ طﻮر اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ وﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺛﺮوت را از ﻧﺴﻞ ھﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ ﻣﻮظﻔﯿﻢ ﻋﯿﻨﺎ آﻧﺮا ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﯿﻢ ودراﯾﻦ راه ھﻢ ﻣﻦ -ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی را
ﺑﺪﺳﺘﻢ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ  -و ھﻢ او ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪا ً اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﻣﺨﺎطﺐ ﻣﻦ
ﺑﺎ آراﻣﯽ ﺣﺮﻓﮭﺎی ﻣﺮا ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ در ﻗﯿﺎﻓﮫ او ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ ازاﯾﻦ ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﻣﻦ در او اﺛﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪﯾﺪم.
اوﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﺐ ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﮭﺠﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﮔﻔﺖ:آﻗﺎ ﺟﺎن -آﻗﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮ ھﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮاﻧﯽ  ،ﺗﺮا ﺧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺌﻮال از ﺗﻮدارم و ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﯾﮏ ﮔﺎو در ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ ﻣﯿﺰاﯾﺪ؟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﮔﺎو
ﻧﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺎده  .ﮔﺎو ﻧﺮ اﺻﻼً ﻧﻤﯿﺰاﯾﺪ .او در ﺟﻮاﺑﻢ ﮔﻔﺖ :آﻗﺎ ﻣﻐﻠﻄﮫ ﻧﮑﻦ ﻣﻨﻈﻮرم را ﺧﻮب ﻓﮭﻤﯿﺪی  .ﺳﺌﻮاﻟﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ ﮔﺎو
ھﺎی ﻣﺎده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﺪا آن ﭘﺪرت را ﺑﯿﺎﻣﺮزد درﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺌﻮال دﯾﮕﺮ ھﻢ از ﺗﻮ دارم  .آﯾﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد؟ درﺟﻮاب اوﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد -در ﺣﺪود  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ھﺰار ﺗﺨﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد .ﺑﺎز ﮔﻔﺖ
آﻓﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﺖ ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ  .ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ آﯾﺎ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪه ای ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﮔﺎو در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض
اﺳﺖ؟ ﭼﺮا راﺟﻊ ﺑﮫ ﮔﺎو ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ ﻣﯿﺰاﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﮋاد ﮔﺎو در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﺮا ﺗﻮ
ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ  ۵۰-۴۰ھﺰار ﺗﺨﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰد ﻧﮋادش رو ﺑﮫ اﻧﻘﺮاض ﻣﯿﺮود؟  .آﻗﺎ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎ را ﺑﮕﺬار ﮐﻨﺎر ،ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎن
ﺧﻮردن ﻣﺎ ﻧﺸﻮ .ﺑﮫ ظﺮم آﻣﺪ ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﺑﯽ ﯾﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ وﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮی آﻧﺮوزی ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ازﻣﺬاﮐﺮات آﻧﺮوز ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،ﭼﻘﺪر آرزو ﻣﯿﮑﻨﻢ اﺑﻦ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ را ی ﮐﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﻢ و ﺑﺎو ﺑﮕﻮﯾﻢ :
ھﻤﻮطﻦ درآﻧﺮوزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ﻣﻤﮑﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۲۰ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد و
ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ ازﻧﯿﻢ ﻗﺮن از آن روزﮔﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ،رﻗﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﮫ زﯾﺮ  ۱۰ﺗﻦ رﺳﯿﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﮫ ودر ﻧﺸﺮﯾﺎت رﺳﻤﯽ ھﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﭼﮫ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن
در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل آﮔﮭﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﺟﺎره رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻣﺸﻐﻮل
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای اﺟﺎره رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ ) (۱ﺳﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد) (۲ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و دو ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎارﻗﺎﻣﯽ
ﺳﻮم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ در ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
دوم و ّ
ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ،ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ّ
ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
از روزی ﮐﮫ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن ﺑﮫ ﺗﮭﺮان رﺳﯿﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﯿﺎدان در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﯿﻼت ﮔﺮد آﻣﺪه و ﻣﺼﺮا ً
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎء ﮔﺮدد وﺑﮫ آﻧﺎن اﺟﺎزه ﺷﺮوع ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری داده ﺷﻮد  .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺮ روز ﺑﮫ ﺷﯿﻼت
ﺗﻠﮕﺮاف زده و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺷﺮوع ﺻﯿﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎزﯾﺎن وارد ﺷﺪه وﺷﯿﻼت راﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ وروﻧﻮﺷﺖ
ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت را ﺑﺮای اطﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﺎل ﺟﺎری ھﻤﺎن ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ  .ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺘﺠﺎوز
از ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ درﺳﺎل  ۱۳۴۳ﮐﮫ ﺑﮭﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺎھﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﮫ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮭﺎی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد،
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﺘﺮی را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد داده اﺳﺖ .
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه راﺷﺨﺼﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﺑﺎ او و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ وﺷﺮﯾﮏ ﺑﮫ ھﻤﺮاه او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدم .آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآن ﮐﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺣﺪاث ﺳﺪ وﮐﻠﮭﺎم )(۳ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ
ﻗﺮارداد ﺣﺬف ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﻮﻗﻮف اﻻﺟﺮاء ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد.

ﺗﯿﺠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان روﺳﺘﺎ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮطﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،رودﺧﺎﻧﮫ
ﺷﻠﻤﺎن رادر واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻧﺤﺼﺎری و ﺗﯿﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ وﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ظﺎھﺮ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﮫ طﻮر اﻧﻔﺮادی رﺳﻤﺎ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﮫ در ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺳﮭﯿﻢ و ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮازﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ،ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن در اﻣﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﻢ
ﻧﻈﯿﺮداﺷﺖ  .ھﻤﮫ ﻧﻮع ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق دوﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺷﯿﻼت ﺑﺎﻗﺎﯾﻖ ازﻗﺴﻤﺖ ھﺎﺋﯽ از ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن دﯾﺪن ﮐﺮده  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺤﻠﮭﺎی
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﺎھﯿﺎن را ﺑﺎﭼﺸﻢ ﺧﻮددﯾﺪه ﺑﻮدم و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ اﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدم) .(۴وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ
آوردم ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎ ھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰرﭼﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ وراه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺷﻮد،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺻﻮﻻ ﺗﮑﺜﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﮭﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ  -ﺑﺎﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﺗﺄﺳﻒ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎره ﺑﮭﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی ،اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ رادرﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎطﺮه ﻗﺮارداده و ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران ﺳﻮد
ﺟﻮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ؟ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﺮا ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ در آن ﺳﺎل از اﺟﺎره دادن اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮده و آن
را ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺼﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ  .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮرا ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﻼت در ﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎدم ھﻤﮫ آﻧﺮا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﻧﺘﯿﺤﮫ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران و ﺗﻌﺪادی ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﺘﻀﺮر و ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺎھﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ در دراز ﻣﺪت اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﭼﻮن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺑﮫ دﯾﺪاراﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا وزﯾﺮ داراﯾﯽ رﻓﺘﻢ وﮔﺰارش ﻣﺸﺮوﺣﯽ ﺑﮫ او
دادم .وﻗﺘﯽ در اداﻣﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس وظﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد درﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ را در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺼﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻢ را ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد وآﺷﮑﺎرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﺟﺎ
ﺳﺨﻨﻢ راﺑﺮﯾﺪ وﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻄﻞ ﭼﮫ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﻓﻮرا ً آﻧﺮا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .درﺟﻮاب وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ در اﺻﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آﻧﺴﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن در ﻣﺴﯿﺮ طﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯿﺶ از ۴۸
ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮی ﺧﻮد از ﮐﻨﺎر روﺳﺘﺎھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .اﮔﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎاﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﯿﻼت
اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎران و ھﻤﮫ ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮان ﻣﻨﻄﻘﮫ راﺑﯽ اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ،ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ
ھﻤﺎن ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎﻧﺎ از اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدم ﺗﻨﮭﺎ راه ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺻﯿﺪ در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﺎطﺖ از آن را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ارﺗﺶ واﮔﺬارﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻔﺘﻢ درھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ در درﯾﺎی ﺧﺰر
ﺷﻮروﯾﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺧﻼﺻﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺪه ای  ۲۰۰ﻧﻔﺮی ازارﺗﺶ ﺑﺮای اﺟﺮای
طﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ دراﺧﺘﯿﺎر ﺷﯿﻼت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
ھﻮﯾﺪا ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﺼﺪﯾﻖ اھﻤﯿﺖ و ﻓﻮرﯾﺖ آن ،ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﮭﺒﺪ اﺳﺪﷲ ﺻﻨﯿﻌﯽ،
وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ  ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺮوﺣﺎ ً اورا درﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪام ﻓﻮری ﺷﺪ .ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻠﻔﻨﯽ دو وزﯾﺮ ﻣﺪﺗﯽ
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ وﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪم وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ در آن ﺳﻮی ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﺟﻮاب ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ھﻮﯾﺪا

اظﮭﺎر داﺷﺖ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ درﺣﻮاب او اظﮭﺎر داﺷﺘﮫ در ارﺗﺶ ھﯿﭻ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺪون اﻣﺮﯾﮫ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .او
در اوﻟﯿﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ﮐﮫ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﮫ ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ اﻓﺴﺮان دارد ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﮫ ﺷﺮﻓﻌﺮض ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات در دﻓﺘﺮ ھﻮﯾﺪا در ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ روز ھﺎی ھﻔﺘﮫ )ﺷﻨﺒﮫ ﯾﺎﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .وزﯾﺮ داراﺋﯽ ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ زا ﻣﻮﮐﻮل ﺑﮫ آﻣﺪن ﻣﺎﻣﻮران ارﺗﺶ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺷﯿﻼت ﺑﻼدرﻧﮓ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﺻﺎدر ﮐﺮده ،ﮐﺎرش را
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ھﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﮫ ﺑﺎﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻧﻔﺮات ارﺗﺶ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ دراﺧﺘﯿﺎر ﺷﯿﻼت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﮫ
وزﯾﺮ داراﺋﯽ ﮐﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ واﻓﻘﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎﭼﮫ ﺣﺪی ﺑﮫ ﺣﻔﻂ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ.ﻣﻦ ﯾﮑﺒﺎر ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ
ﮔﺰارﺷﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﻌﺮض ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪم ،دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﮐﺪی راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻔﺎظﺖ ذﺧﺎﯾﺮ دادﻧﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اطﻼع از
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﻮرا اﺟﺎزه ﺧﻮاھﻨﺪ داد و ار اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدم ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻓﻮرﯾﺖ اﻣﺮ و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﮐﺎر ازﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﯿﻼت
ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد و ﺑﮭﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﺧﻮدﺷﻤﺎ وﯾﺎ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﻓﻮری
ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎرا ﺑﮑﻨﻢ .درﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،ﺻﯿﺎدان واھﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن را ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ درﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺘﻮﺟﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ وزﯾﺮ اطﻼع داد ﺗﯿﻤﺴﺎر دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺑﺮای دﯾﺪاراوآﻣﺪه و دراطﺎق اﻧﺘﻈﺎراﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی-ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎه داﺷﺖ -درب اطﺎق ھﻤﮫ وزرا ﺑﺮوی او ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎز ﺑﻮد .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ آﻣﺪن دﮐﺘﺮ
اﯾﺎدی در آن روز ﺳﺮزده ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد .؟ اﻣﺎﺑﮭﺮﺣﺎل ھﻮﯾﺪا ﺑﺎ دﯾﺪن اواظﮭﺎر ﻣﺴﺮت ﻓﺮاوان ﮐﺮد و ﺑﮫ او
ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺤﻮل ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﮐﻼ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ( ۵).او ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ اﯾﺎدی ﮔﻔﺖ ﺣﺎل
ﮐﮫ ھﺮ دوی ﺷﻤﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﯿﺪ وﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎھﻢ در ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﮐﺸﻮر
ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﯾﮏ ﮐﺎر ﻓﻮری و ﻣﮭﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل  ،از ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ -دﮐﺘﺮاﯾﺎدی
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم .ھﻮﯾﺪا آن ﮔﺎه درﺑﺎره طﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺷﻠﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺒﺴﻮطﯽ داد ودرﺑﺎره اھﻤﯿﺖ و ﻓﻮرﯾﺖ
ان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺳﭙﺲ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﮐﮫ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ
وزﯾﺮﺟﻨﮓ داﺷﺘﮫ و ﺟﻮاﺑﯽ راﮐﮫ از او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﺷﺨﺺ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ
ﺑﺎب اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﮑﻨﺪ واز اواﻧﺘﻈﺎرﮐﻤﮏ دارد.
دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺳﺆاﻟﯽ ازھﻮﯾﺪا و ﯾﺎ از ﻣﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺨﺼﻮص را از روی ﻣﯿﺰ وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ وزﯾﺮﺟﻨﮓ
ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺖ .ﻟﺤﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ وﻟﯽ ﻗﺎطﻊ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ آن ﭼﮫ را ﮐﮫ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ازآن ﺳﻮی ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ وزﯾﺮداراﺋﯽ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﯾﻢ ،او ﯾﻘﯿﻨﺎ ھﻤﺎن ﺟﻮاﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا داده ﺑﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد  ،وﻟﯽ آﻧﭽﮫ
راﮐﮫ اﯾﺎدی ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﮫ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﮔﻔﺖ ،ھﺮدوی ﻣﺎ ﺑﮫ وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ و اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﮫ
وزﯾﺮﺟﻨﮓ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﺎﻟﺖ از ھﺮﺟﮭﺖ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮﯾﮫ را ازھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﺟﯿﺒﺖ ﺑﺪان .ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ داراﺋﯽ راﺟﻊ
ﺑﮫ ﺿﺮورت ﮐﻤﮏ ارﺗﺶ ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﮔﻔﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺨﺼﻮص اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اﺳﺖ وﺑﺴﯿﺎرﻓﻮرﯾﺖ دارد .ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﺮﺗﯿﺐ

اﻋﺰام  ۲۰۰ﺳﺮﺑﺎز از ﮔﺎرد ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ را ﺑﺪه ﻣﻦ ﻓﺮدا ﺧﻮدم ﺻﺒﺢ زود ﮔﺰارش ﺷﺮﻓﻌﺮﺿﯽ را ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ
ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺧﻮدم اواﻣﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﻣﯽ آورم ﺑﮫ دﻓﺘﺮت ودرآن ﺟﺎ ﯾﮏ ﭼﺎی ﺑﺎھﻢ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ .
دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ وزﯾﺮ داراﺋﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﺎری را ﮐﮫ ازﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ اﻧﺠﺎم دادم ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻓﻮراً اﻗﺪام ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ رو ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ھﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ از ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺰام ﻧﻔﺮات
را ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی دراﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻠﻘﻨﯽ ﺑﮫ وزﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮕﻔﺖ ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﮐﮫ داﺷﺖ ھﻤﭽﻨﺎن درﺧﺎطﺮم
ﻣﺎﻧﺪه و ﻋﯿﻨﺎو ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮐﻢ و ﯾﺎ زﯾﺎدی آن را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ام .دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﺑﺪون اطﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
و از طﺮف ﺷﺨﺺ او در ﺑﺎره ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺮات در ارﺗﺶ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ دﺳﺘﻮری ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﯾﻘﯿﻦ دارم ﻧﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﻧﮫ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻟﺸﮕﺮی ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﺗﯽ راﺣﺘﯽ ﺑﮫ ذھﻦ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ.
آﻧﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ از دﻓﺘﺮ وزﯾﺮ داراﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم در ﺷﯿﻼت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ھﻤﮑﺎران را ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ از ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ  ،در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮭﯿﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ و ﺗﺪارک اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺪﯾﻢ .در
ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺷﺐ از طﺮف اداره ﻣﺨﺎﺑﺮات ارﺗﺶ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرم درﺗﮭﺮان ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮫ زودی از طﺮﯾﻖ ھﻤﯿﻦ ﺧﻂ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻋﺰاﻣﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ وھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻢ ﺷﺪ.
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﺎﻣﺪاد زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺻﺪا درآﻣﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻋﺰاﻣﯽ ازﮔﺎرد ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﮐﮫ درﺟﮫ ﺳﺮھﻨﮕﯽ
داﺷﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد )ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﺎم او در ﺧﺎطﺮم ﻧﻤﺎﻧﺪه( -ﮔﺰارش ﮐﺮد طﺒﻖ اﻣﺮﯾﮫ درﯾﺎﻓﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﺮات از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺠﯿﻞ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﺷﻠﻤﺎن وارد ﺷﺪه ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ در طﻮل دوطﺮف رودﺧﺎﻧﮫ در ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار ھﺴﺘﻨﺪ
واﺳﺘﻘﺮارﮐﺎﻣﻞ راﻣﺘﻌﺎ ﻗﺒﺎ ً ﮔﺰارش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت داﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن ﺳﺤﺮﮔﺎه ھﻤﺎن روز ﺻﺎدرﺷﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ از آن در ﺟﻠﻮ
در ورودی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت در ﺗﮭﺮان ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺼﺮ آن روز ھﻢ ﺑﺮای اطﻼع ﻋﻤﻮم در ﺟﺮاﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
)- (۱رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻤﺎن از ﮐﻮه ﺗﯿﺮﯾﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۱۵۸۵ﻣﺘﺮ ،واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺳﯿﺎھﮑﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯿﮕﯿﺮد و در ﻏﺮب
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎی رودﺳﺮ و اﻣﻠﺶ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺷﻠﻤﺎن در ﻣﺴﯿﺮ  ۴۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮد آﺑﺎدﯾﮭﺎی ﺑﻠﻮرﮐﺎن –ﺳﻨﮕﺘﺎش -ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﻠﮫ ﭼﮭﺎرده – ﺷﻠﻤﺎن و آﺑﺎدﯾﮭﺎی
دﯾﮕﺮرا ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﮑﻨﺪ و آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﻠﮫ رود-آﺑﮕﺮم رود و ﻟﻨﮕﺮود را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ آﺑﺎدی ﮔﺎﻟﺶ ﮐﻼم ﺑﮫ درﯾﺎی
ﺧﺰر ﻣﯽ رﯾﺰد.
)--(۲رﻗﻢ دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﻨﻈﺮم  ۹۷۵ﯾﺎ  ۹۸۵ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
) -(۳آب ﺑﻨﺪ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ وﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮان درﻣﺴﯿﺮرودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﻧﺎ ﻣﺎھﯿﺎن را در ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺑﺪام ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.

)- (۴ﻧﺤﻮه ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺴﻞ وﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺎھﯿﺎن واﻗﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ وﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺧﺎص و
ﺑﯽ آن ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد،ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﺑﺘﺪا ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن آب درﻣﺴﯿﺮ
رودﺧﺎﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﮫ طﺮف ﻣﺼﺐ آﺗﻘﺪر ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻨﺎطﻖ ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ وﮐﻢ آب ﺑﺮﺳﻨﺪ ودر ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮔﺎھﯽ
ھﻢ در واﻗﻊ روی آب ﭘﺮش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﺷﮑﻢ ﺧﻮدرا ﺑﺮوی ﺳﻨﮕﮭﺎ و ﺷﻨﮭﺎی ﮐﻒ
رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﯿﻤﺎﻟﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﺴﮫ ﺗﺨﻢ ﺧﻮدرا ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ھﺎرا ﯾﺒﺮون ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ آﻣﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .آﻧﮭﺎاﺳﭙﺮم ﺧﻮدرا ﺑﮫ روی ﺗﺨﻢ ھﺎ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺨﻢ ھﺎرا ﺑﺎرورﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺨﻢ
ﻣﺎھﯿﮭﺎ اﺑﺘﺪا رﻧﮕﯽ روﺷﻦ دارد و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ و طﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺳﺮاز ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون آورده
و درآب ﺷﻨﺎور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
) -(۵اﺷﺎره ھﻮﯾﺪا ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮطﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ھﻔﺘﻢ
ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری و ﺧﺎوﯾﺎراﯾﺮان
در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ
دراﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﺘﯿﺎزﺷﯿﻼت اﯾﺮان در دﺳﺖ روﺳﮭﺎ ﺑﻮد ،ﺧﺎوﯾﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی دراﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل روﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﺳﺎل  ۱۳۳۱ﮐﮫ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان رأﺳﺎ ً اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻞ آوری و
ﻋﺮﺿﮫ و ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ھﺎی ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺮد ،ﻧﺎم اﯾﺮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺤﺼﺎری ﺧﺎوﯾﺎردر ﺟﮭﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ واﯾﻦ دوﮐﺸﻮردر ﺣﺪود  %۹۵ﺧﺎوﯾﺎر ﻣﺼﺮف ﺟﮭﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان درﺳﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری را ﺑﮫ ﺣﺪود  ۲۳۰۰ﺗﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر
را ﺑﮫ ﺣﺪود ﺳﺎﻟﯽ ۲۳۰ﺗﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری و ﺧﺎوﯾﺎراﺻﻮﻻ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻮای ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻘﯿﮫ آن ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪد .ﺷﻮروی ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﻤﺪه ﻣﺎھﯽ
ﺧﺎوﯾﺎری و ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان ﺑﻮد و ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻓﺮآورده ھﺎی اﯾﺮان را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﮫ آن ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﺑﮫ
دو ﺑﺎزار اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﺎﯾﺮﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺎزﺧﻮدرا ازﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ دو
ﺑﺎزارﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .دردوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺷﯿﻼت ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﺑﺎزار ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮزﯾﻊ وﻣﺼﺮف ﺧﺎوﯾﺎر اﻧﺠﺎم داد
و در ﻧﻈﺮﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزار ھﺎی ﺧﺎور دور و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ھﻢ ﻣﺰاﯾﺪه ھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﻮد
وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
) (۱ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎره ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر در دھﮫ ۳۰
در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎراﯾﺮان درﺳﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮫ ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﻼت ﺑﮫ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ اطﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎوردم .اﺟﻤﺎﻻً ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ازھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﻣﻮﺳﺴﮫ ای ﮐﮫ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ،
دوﻟﻮ ﺑﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را اﺣﺴﺎﻧﮫ ﻧﯿﮑﺨﻮاه د ٌوﻟﻮ
ﻣﻮﺳﺴﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ٌ
دوﻟﻮ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺖ .او ﮐﮫ ﺧﻮد از ﺳﮭﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ داﯾﯽ ﻣﻨﯿﺮاﻋﻈﻢ د ٌوﻟﻮ ﻗﺎﺟﺎر  ،ﻣﺎدر اﻣﯿﺮ ھﻮﺷﻨﮓ ٌ

ﻣﻨﯿﺮاﻋﻈﻢ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎرداﺷﺖ .او دﺧﺘﺮﮐﺎﻣﺮان ﻣﯿﺮزا ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﮫ و ﺧﺎﻟﮫ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد .اﻣﯿﺮ ھﻮﺷﻨﮓ
دوﻟﻮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺤﺒﺖ وﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ازﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ او داﺷﺖ ،ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذی دردرﺑﺎر و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ٌ
دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و درزﯾﺮﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﺑﺎر و دوﻟﺖ ،ﻋﻤﻼً اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان در اروﭘﺎ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآور ﺑﻮد ،اﺷﺨﺎص و ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮی ھﻢ  ،ﺑﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻏﻠﺐ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ دوﻟﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﮭﺰی ﮐﮫ در اروﭘﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻻﺑﺮدن ﺑﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ
رﻗﯿﺒﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﻤﯽ داد .او ﺑﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺎوﯾﺎ ر اﯾﺮان ﺷﮭﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
در دوران ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﯿﻼت ،ﺳﺮﺗﯿﭗ روح ﷲ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،در  ۲۸آذرﻣﺎه ،۱۳۳۹
ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮده ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﮫ ﺳﺎل و درھﺮﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ۵۰ﺗﻦ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮای
ﺗﻮزﯾﻊ در اروﭘﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ در اردی ﺑﮭﺸﺖ  ،۱۳۴۰دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﺷﺪ .اﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد را در راس ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،در ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
ﺗﻌﺪادی از اﻣﯿﺮان ارﺗﺶ را ﮐﮫ ﻗﺒﻼً در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺪر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﯿﻒ وﻣﯿﻞ
اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار داده ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد ) (۱ﺳﺮﺗﯿﭗ روح ﷲ ﻧﻮﯾﺴﯽ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺑﻖ
ﺷﯿﻼت ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻧﻔﺮاز ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺷﯿﻼت )ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی و ﻣﮭﺪی ﻋﮭﻈﯿﻤﺎ ( وھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺴﺎﻧﮫ ﻧﯿﮑﺨﻮاه دوﻟﻮ،
ﺳﮭﺎﻣﺪار و ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان در  ۲۳اردی ﺑﮭﺸﺖ  ۱۳۴۰ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و در دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﯿﻼت در ﺷﻌﺒﮫ ﭼﮭﺎرم دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ھﻤﺮاه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮭﻤﺎن در  ۲۹آﺑﺎن  -۱۳۴۰ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل
و ﻧﯿﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﺠﺮد و اﻧﻔﺼﺎل اﺑﺪ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۳ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﻋﻈﯿﻤﺎ و ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ﺑﮫ  ۱۸ﻣﺎه
ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ و اﻧﻔﺼﺎل اﺑﺪ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دوﻟﻮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل وﻧﯿﻢ ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ
و ﭘﺮداﺧﺖ  ۴۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪ (۲) .ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﮫ آرای ﺻﺎدره اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده وﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻌﺒﮫ
 ۱۱دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺷﯿﻼت را ﺧﺎرج ار ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره را ﻧﻘﺾ ﺑﻼ ارﺟﺎع
ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺷﯿﻼت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل و اﻧﺪی د ر زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺧﺾ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ(۳).
ﺷﺮوع ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺘﺢ ﷲ ﺳﺘﻮده ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﺪت ﻗﺮاردادی ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﯿﻼت در  ۱۳۳۹ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺘﻮده در  ۲۳اردی ﺑﮭﺸﺖ  ۱۳۴۳ﺷﺮﺣﯽ ﺑﮫ اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا وزﯾﺮ داراﯾﯽ وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺖ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺎب اروﭘﺎ) (۴از طﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻦ
آﮔﮭﯽ ﻣﺰاﯾﺪه راھﻢ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎل داﺷﺖ) .(۵ھﻮﯾﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ دو آﮔﮭﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر از طﺮف ﺷﯿﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ۶۰ﺗﻦ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ۵۰ﺗﻦ
ﺑﺮای ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﺑﻮد .در ھﺮ دو ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ظﺮف ﻣﮭﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.

) - (۲ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮای
ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزار اروﭘﺎ
ﯾﮑﯽ ازاوﻟﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درھﻤﺎن دوﺳ���ﮫ روزھﺎی اول ﺷ���ﺮوع ﮐﺎر روی ﻣﯿﺰم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮای
ﺗﻮزﯾﻊ در اروﭘﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﺴ����ﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼ����ﻮرﻧﺨﺴ����ﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺼ����ﺎﺑﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎردراروﭘﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻗﺮارداد آن اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و ﻗﺮارداد در
دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را طﯽ ﮐﺮده  ،و ﻟﯽ ھﻨﻮز ﺑﮫ ا ﻣﻀﺎء ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﺿﯿﺢ آﻧﮑﮫ در ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺷﯿﻼت ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،دو آﮔﮭﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ۶۰
ﺗﻦ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزارآﻣﺮﯾﮑﺎ ودﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ۵۰ﺗﻦ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ودرھﺮ
دو ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿ��ﯿﺎﻧﯽ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،ﯾﯿﺸ��ﻨﮭﺎدھﺎﯾﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺸ��ﻨﮭﺎدھﺎی رﺳ��ﯿﺪه طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ��ﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮ دو ﻣﺰاﯾﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎزار اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ روﻣﺎﻧﻒ ﺧﺎوﯾﺎراﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزاراروﭘﺎﺋﯽ
ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد اول آﻣﺎده ﺷ���ﺪه  ،وﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷ���ﯿﻼت ،ﻓﺘﺢ ﷲ ﺳ���ﺘﻮده ،آن را اﻣﻀ���ﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷ������ﺮﮐﺖ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﮫ اروﭘﺎ ھﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را طﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای اﻣﻀ������ﺎی
ﺳ��ﺘﻮده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ھﻤﯿﻦ اوان ﻣﻨﺼ��ﻮر ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮ اورا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﺴ��ﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﮫ ﺷ��ﺎه
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد.
درﻣﺤﺎﻓﻞ وﺟﺮاﯾﺪ آن اﯾﺎم راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴ�����ﺎد" ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺑﺮازﻣﯽ ﺷ�����ﺪ .ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺑﯿ ﺸﺘﺮ رﻧﮓ ﺳﯿﺎ ﺳﯽ دارد .اﺣ ﺴﺎﻧﮫ دوﻟﻮﯾﮑﯽ از ﺑ ﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﯿﺮ ھﻮ ﺷﻨﮏ دوﻟﻮﺑﻮد ،و اﻣﯿﺮ
ھﻮﺷﻨﮏ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗ ﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣ ﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎوﯾﺎر
اﯾﺮان را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دﻗﯿﻖ ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮﺗﻮﺳ������ﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸ������ﺎورﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻢ  .ﺑﺮای اﯾﻦ
زﺳ���ﯿﺪﮔﯽ اﻣﺮﷲ ﻣﺒﺼ���ﺮ ﻗﺎﺿ���ﯽ ﺑﺎزﻧﺸ���ﺴ���ﺘﮫ دادﮔﺴ���ﺘﺮی وﻣﺸ���ﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷ���ﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را-ﮐﮫ از ﺳ���ﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﯿﺸ����ﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﮫ او ﻧﮭﺎﯾﺖ اطﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻘﺎد راداﺷ����ﺘﻢ  ،ﺑﺎ ﺗﺼ����ﻮﯾﺐ دو ﻣﺪﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﺷ����ﺮﮐﺖ )ﻧﺎﺻ����ﺮ ﻓﺮھﺎد ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
ﺑﮭﺮاﻣﯽ ( -ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸ���ﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷ���ﯿﻼت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم .ﻣﺒﺼ���ﺮ ﭘﺲ از رﺳ���ﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺳ���ﻮاﺑﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻧﻈﺮ اﻋﻼم ﺷ���ﺪه ازطﺮف
ﻣﺘﺼﺪ ﯾﺎن ﺷﯿﻼت راﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد وﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان را ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدم .در ﺗﻤﺎم دوره ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﺷﯿﻼت دﮐﺘﺮ اﻣﺮاﻟﮫ ﻣﺒﺼﺮ ھﻤﻮاره در ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎور ﻣﻦ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﮐﺎرﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎاو اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

) -(۳اﺑﻄﺎل ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ
دراواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۴۳ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻗﺒﻠﯽ ﺷﯿﻼت ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﻓﺮوش  ۶۰۰ﺗﻦ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮫ
ﺑﻮد  .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺪارم وﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ طﺮف ﻗﺮارداد -و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر آن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﻼت در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد  -ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﮫ دراﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻗﺮارداد ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ازاﺑﺘﺪای ﺗﺼ���ﺪی ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﺷ���ﮑﺎل ﻣﻮاﺟﮫ ﺷ���ﺪ .ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﮑﺮرﺑﮫ ﺷ���ﯿﻼت ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ ازﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزا ر اروﭘﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﮭﺪش ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﻣﺎھﯿﮭﺎی
ﺧﺮﯾﺪاری راﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ودر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزاراو ﺻﺪﻣﮫ زده اﺳﺖ .از آن ﮔﺬﺷﺘﮫ او ادﻋﺎ داﺷﺖ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳ��ﺖ ﻣﺎ ھﯽ ھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷ��ﮭﺪه اورا ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴ��ﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺳ��ﺎس ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷ��ﺪه در ﻗﺮارداد
او ﺑﺎ ﺷ������ﯿﻼت ﻣﺎھﯿﮭﺎرا ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ واز اﯾﻨﺮوﺗﻘﺎﺿ������ﺎ داﺷ������ﺖ ﺟﺪول ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷ���ﺪه ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﺟﺮای ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺮاردادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷ���ﺪ
و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ ھﺰار دﻻر ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را )ﮐﮫ طﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﺮای
ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮭﺪاﺗﺶ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد و ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ از اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد( ،ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮای رﺳ���ﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿ���ﺎی ﺧﺮﯾﺪارﺟﻠﺴ���ﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷ���ﯿﻼت ﺗﺸ���ﮑﯿﻞ ﺷ���ﺪ .در ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷ���ﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮫ
ﺗﻌﮭﺪاﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﺮوﺷ��ﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳ��ﭙﺮده اورا ﺿ��ﺒﻂ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺿ��ﺒﻂ ﺳ��ﭙﺮده ﺳ��ﯽ ھﺰاردﻻری ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺸ��ﮕﻞ ﺷ��ﯿﻼت ﺣﻞ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  .ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ ﺑﮫ زودی ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن اﺳﺘﺤﺼﺎﻻت ﺻﯿﺪ ﺗﺎزه در ﺳﺮد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﯿﻼت اﻟﺰاﻣﺎ ً راھﯽ
ﺟﺰ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﺳ���ﺮد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺻ���ﯿﺪ ﺷ���ﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺒﻮد و ﻓﺮوش  ۶۰۰ﺗﻦ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺸ���ﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎﺻ���ﯽ
درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرداﺷﺖ و طﺒﻖ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻄﻠﻘﺎًﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮﻧﻤﯽ رﺳ��ﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳ��ﯽ ﻣﺸ��ﺎورﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺿ��ﺒﻂ ﺳ��ﭙﺮده ﺧﺮﯾﺪار ﻋﺠﻠﮫ ای ﻧﺸ��ﻮد وﺑﮫ او ﻋﻤﻼً ﻓﺮﺻ��ﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎھﯽ داده ﺷ��ﻮد.ﺿ��ﻤﻨﺎ ً ﺑﺮای ﺿ��ﺒﻂ در ﺳ��ﻮاﺑﻖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺻ��ﻮرت ﻣﺠﻠﺴ��ﯽ ﺑﮫ اﻣﻀ��ﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺎزرﺳ��ﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﺷ�ﺪ ﮐﮫ ﻣﺸ�ﺮوﺣﺎ ً ﻋﻠﻞ ﺗﺼ�ﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه را روﺷ�ﻦ ﻣﯽ ﺳ�ﺎﺧﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮای آن ﮐﮫ ازﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﯽ از ﺷ�ﯿﻼت
ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺮدد اداره ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﻄﺎرﯾﮫ ھﺎی ﻻزم را ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪاراﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﮫ آن ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دو
ﻣﮭﻠﺖ  ۲۰روزه ﮐﮫ ﻋﻤﻼً ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪار داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ او ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮭﺪاﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﯿﻼت ﻧﺎﭼﺎر
ﺷﺪ رﺳﻤﺎ ً اﺑﻄﺎل ﻗﺮارداد رااﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان دﺳﺘﻮرداده ﺷﺪ ﺳﭙﺮده اورا ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ﺑﮫ ﺧﺰاﻧﮫ دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ای ازوزﯾﺮداراﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ  -ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر) (۶ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻼت رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن دوﻟﺖ در ﺟﻠﺴﮫ ای ﮐﮫ در دﻓﺘﺮ اوﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﭽﮫ ﻣﻨﻈﻮری اﺳ��ﺖ.در روز ﻣﻘﺮر ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه دو ﻋﻀ��ﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺳ��ﯿﺮﻧﮓ و ﺣﺴ��ﯿﻦ ﺑﮭﺸ��ﺘﯽ
ﺑﺎزرﺳﺎن دوﻟﺖ در ﺷﯿﻼت ﺑﮫ وزارت داراﯾﯽ رﻓﺘﯿﻢ و در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزارت داراﯾﯽ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در آﻏﺎز ﺟﻠﺴ������ﮫ وزﯾﺮ داراﯾﯽ اظﮭﺎر ﮐﺮد اﺧﯿﺮا ً از ﻣﺠﻠﺲ ﺳ������ﻨﺎ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ وزارت داراﺋﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﺎھﯽ در
ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺷ���ﯿﻼت رﺳ���ﯿﺪه و از وزارت داراﯾﯽ ﺧﻮاﺳ���ﺘﮫ ﺷ���ﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ واو ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺮای اﻗﺪام ﻻزم ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت داراﺋﯽ ارﺟﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ .اوﺳﭙﺲ از ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮدرا ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت داراﯾﯽ –اﯾﺮج ﮐﺮﯾﻤﯽ  -در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده وﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ اﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ طﺮف ﻗﺮارداد اﺷﺎره ﮐﺮده وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﻨﺲ ﺧﻮدداری و از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮭﺪات ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﯿﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮭﺪات ﺧﺮﯾﺪار را ﺑﻼدرﻧﮓ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ودراﯾﻦ راه ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬاﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت داراﯾﯽ ﺟﺮم
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺮز و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﯾﯽ در دﯾﻮان ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ وزارت داراﯾﯽ ،آﻣﻮزﮔﺎر رو ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﺮده ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﺑﻮد.اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ ا ﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ا ﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ وزارت داراﯾﯽ ﺗ ﺼﻮر ﮐﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﯾﮑﯽ از ادارات ﺗﺎﺑﻌﮫ وزارت
داراﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ اداره ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش راﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺒﻼً اطﻼﻋﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﮫ ﺑﭽﮫ ﻣﻨﻈﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ از وزﯾﺮ داراﯾﯽ ،از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ ً
اﺿ�ﺎﻓﮫ ﮐﺮدم ﺟﻨﺎب وزﯾﺮداراﯾﯽ ﻣﺴ�ﺘﺤﻀ�ﺮﻧﺪ ﺷ�ﺮﮐﺖ ﺳ�ﮭﺎﻣﯽ ﺷ�ﯿﻼت اﯾﺮان ﯾﮏ ﺷ�ﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
اﺳ�ﺖ .ﺷ�ﺮﮐﺖ وزﯾﺮداراﯾﯽ درﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎرﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺳ�ﺖ .ﺻ�ﺎﺣﺐ ﺳ�ﮭﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎره
ھﺮ ﻣﻮ ﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮ ﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاھﺪ ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗ ﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘﺮردر ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ا ﺳﺎ ﺳﻨﺎﻣﮫ
ﺷ�ﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی و ﯾﺎدر ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻ�ﺎﺣﺒﺎن ﺳ�ﮭﺎم  .ﺳ�ﭙﺲ در دﻧﺒﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻣﻘﺎم
وزارت ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﻠﺴﮫ اﻣﺮوز ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت
اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮭﻢ اﯾﺮاداﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب آن راﺑﺪھﻨﺪ .و در دﻧﺒﺎﻟﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻔﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
وزارت داراﯾﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺷﯿﻼت ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده و راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺳﺆاﻻﺗﯽ داﺷﺖ  .ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ و
ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ را در اﺧﺘﯿﺎراو ﮔﺬاﺷ��ﺘﻢ وﺗﻮﺿ��ﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﮫ او دادم ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳ��ﻔﻢ ﮐﮫ او ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﻮﺿ��ﯿﺤﺎﺗﯽ
ﮐﮫ دادم دراﯾﻦ ﮔﺰارش اﺷ��ﺎره ﻧﮑﺮده اﺳ��ﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ھﺮ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ -ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻ��ﺎﺣﺐ ﺳ��ﮭﻢ
ھﺴ��ﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎاﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺳ��ﺮﻣﺎﯾﮫ ﺧﻮدرا در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﮔﺬارده اﺳ��ﺖ ،اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﮫ ﻣﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ

ﺳ��ﺌﻮال ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷ��ﯿﻼت ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﺼ��ﻠﺤﺖ اﺳ��ﺖ ﮐﮫ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸ��ﻮد ﻣﺎھﯽ
ﺧﺎوﯾﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﻮد و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮاﻣﺮوز ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺖ آﻧﺮا ﻣﻮﻗﺘﺎ اﻧﺒﺎرﮐﺮد .ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ ﻣﺎھﯽ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﺎوﯾﺎری ﯾﺦ زده اﺳ���ﺖ ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺨﺼ���ﻮﺻ���ﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸ���ﻮر دارد و ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن
ﮐﺎر ﯾﮑﯽ دو روز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻼت ﮐﮫ ﺑﻨﺎی ﮐﺎرش را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮوش از طﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮔﺬارده اﻧﺪ .ﻓﺮوش از طﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت طﻮﻻﻧﯽ دارد و در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺎھﯽ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻓﻀﺎی ﻋﻤﺪه ای از ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ روزاﻓﺰون اﺳﺖ  .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ
ﻣﺪﯾﺮان ﺷ���ﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ دو راه در ﭘﯿﺶ داﺷ���ﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻮاﻗﺐ اﻗﺼ���ﺎدی اﻣﺮ وﺑﺎ ﻗﺒﻮل زﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﮐﮫ
ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺑﮫ ﺷﯿﻼت وارد ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻓﻮری ﺳﭙﺮده ۳۰ھﺰاردﻻری ﺧﺮﯾﺪار را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ وﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻤﻼً ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪارﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻌﮭﺪاﺗﺶ رااﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﮭﻠﺖ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ راه اﺧﯿﺮ راﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ و ﺻﻼح ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ
و آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.واﺿ��ﺢ اﺳ��ﺖ ﮐﮫ ﺳ��ﭙﺮده ﺧﺮﯾﺪار در ھﺮ ﺣﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﺷ��ﯿﻼت ﺑﻮد و ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻣﮑﺎن ﺿ��ﺒﻂ آن ﺑﻮد
ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﭙﺮده را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﯾﻢ.
وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﮐﮫ اظﮭﺎرات ﻣﺮاﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﺧﺎش از ﮐﺮﯾﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺳﻮاﺑﻖ را دﯾﺪه و اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﺮا در ﮔﺰارﺷﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬارده اﯾﺪ و وی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاب ﻣﻘﻨﻌﯽ ﺑﮫ وزﯾﺮ ﺑﺪھﺪ .ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ اظﮭﺎر ﮐﺮد طﺮز ﻋﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎی اﯾﺮادی ﻧﺪارد و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت داراﯾﯽ اﺳﺖ .او ﺳﭙﺲ از ﺳﯿﺮﻧﮓ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻮاﺑﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ را ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای اﻣﻀﺎی او آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.

) - (۴ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷ�����ﺪ .ﻣﺘﻦ آﮔﮭﯽ ﺷ�����ﯿﻼت ﻣﺰاﯾﺪه در ﺟﺮاﯾﺪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﻤﺒﻮد ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
در ھﻤﯿﻦ اوان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﺷ����ﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ دﻓﺎﺗﺮ ﺷ����ﯿﻼت دراﻧﺰﻟﯽ و ﺗﮭﺮان ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮده واظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ وی ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺰاﯾﺪه ای ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﺪ .او روزی ﺑﮫ دﯾﺪن ﻣﻦ آﻣﺪ و رﺳﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺪرج درﻗﺮارداد ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ را داد .ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﻤﻞ
ﻓﻮری ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺠﻠﮫ داﺷ��ﺖ  .اﯾﻦ ﭘﯿﺸ��ﻨﮭﺎد راه ﮔﺸ��ﺎی ﻣﺸ��ﮑﻞ روز ﺷ��ﯿﻼت ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳ��ﯿﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ آن را در
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم وﺣﺪت ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﮑﺮدم ،اﮐﺜﺮا ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺴ��ﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺸ��ﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﮫ وزﯾﺮ داراﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻ��ﺎﺣﺒﺎن ﺳ��ﮭﺎم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺸ��ﮑﻼت اﻣﺮ وﻗﻮف دارد ﮔﺰارش ﮐﻨﻢ وازاو ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ  .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷ��ﺪه ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻀ��ﻤﻮن را اﻣﻀ��ﺎء
ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﭼﮫ ﻧﻮع ﺟﻮاﺑﯽ از وزﯾﺮ داراﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻢ داﺷ�������ﺖ ،ھﻤﯿﻦ طﻮر ھﻢ ﺷ�������ﺪ .ﺟﻮاب

آﻣﻮزﮔﺎر در ﺣﺎﺷ�ﯿﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷ�ﯿﻼت ﺧﯿﻠﯽ ﺳ�ﺎده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .او ﺧﻄﺎب ﺑﻤﻦ ﻧﻮﺷ�ﺘﮫ ﺑﻮد "ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺻ�ﺮﻓﮫ و ﺻ�ﻼح ﺷ�ﺮﮐﺖ" و ﺑﺎ
"ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل دارﯾﺪ .واﺿ����ﺢ اﺳ����ﺖ ﮐﮫ ﺻ����ﺮﻓﮫ و ﺻ����ﻼح ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮫ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﮫ
دﯾﮕﺮی اﺳ������ﺖ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ،ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد،ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﮐﺴ������ﯽ دﯾﮕﺮھﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻤﺸ������ﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد ﺟﻮاﺑﯽ
ﺟﺰاﯾﻦ ﻧﻤﯽ داد.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ دراﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻄﻮرﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ازاو ﻣﺪد ﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻗ ﻀﺎت ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮫ دادﮔ ﺴﺘﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ او آ ﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دا ﺷﺘﻢ و ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد او و دﮐﺘﺮ اﻣﺮﷲ ﻣﺒ ﺼﺮ ﻣ ﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷ��ﯿﻼت ﺑﮫ دﯾﺪارﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀ��ﺎﺋﯽ دروزارت دادﮔﺴ��ﺘﺮی رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺸ��ﮑﻞ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد ﯾﻢ .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺸ��ﻮرت اﯾﻦ
ﺑﻮدﮐﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯿﮭﺎی ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﺒﻮده اﺳ������ﺖ .اﮔﺮﭘﯿﺸ������ﻨﮭﺎد را ﺑﭙﺬﯾﺰﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳ������ﺖ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﯿﺸ������ﻨﮭﺎد راﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و درﺧﻼل اﯾﻦ ﻓﺎﺻ������ﻠﮫ
ﺧﺴ���ﺎراﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷ���ﯿﻼت ﺑﺸ���ﻮد از ﻟﺤﺎظ اداری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ھﺴ���ﺘﯿﻢ ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ دراﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام
ﮐﺮده اﯾﻢ.دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﯾﮏ راه ﻋﻤﻠﯽ ھﻢ ﻣﻄﺮح و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد وﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎده ای در
ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷ����ﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳ����ﺒﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷ����ﺪ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺰاﯾﺪه آﺗﯽ ﺑﺪﺳ����ﺖ آﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﮭﺎی ﻣﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ  ،ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد
و ﺳﭙﺮده ﻻزم را ھﻢ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺴﭙﺎرد .
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﮭﺪی را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴ����ﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽ رﻓﺖ و ﺷ����ﯿﻼت ھﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد از اﯾﻦ ﺷ����ﺮط ﻋﺪول ﮐﻨﺪ  .ﺧﺮﯾﺪار ﭼﻨﺪ روزی ﻣﮭﻠﺖ ﺧﻮاﺳ����ﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ و ۲ﯾﺎ  ۳روز ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد ه ﺷﺮط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ھﻤﺎن اﺳﺎس ﻗﺮارداد ی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ ودر
ﺷﮭﺮﯾﻮر ﯾﺎ ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ۱۳۴۴ﺑﮫ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ ﺷﺮط ﺷﯿﻼت را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﻮد.
) -(۵ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ و ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
ازطﺮف وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮروی ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ھﯿﺌﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ و ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺎﻟﯽ
درﺣﺪود  ۵۰۰ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎری و در ﺣﺪود  ۵۰ﺗﻦ از ھﺮ ﺳﮫ ﻧﻮع ﺧﺎوﯾﺎر)ﺑﻠﻮﮔﺎ-اوﯾﺴﺘﺮا و ﺳﻮروﮔﺎ( ازطﺮﯾﻖ
ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ازاﻧﻮاع ﺧﺎوﯾﺎرھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ )ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻠﻮﮔﺎ( ازﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﮫ آن ﮐﮫ درﺷﻮروی اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽ
ﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮ ﺑﻮد وﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ روﺳﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎوﯾﺎر ﺧﺮﯾﺪاری از اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ از ﻗﺪﯾﻢ
ﺧﺮﯾﺪار آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .درﺧﺼﻮص ﻋﻠﻞ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻄﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی
ﺧﺰر ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ آب ھﻢ روﺑﮫ ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ طﺒﻌﺎ روی ﻣﺎھﯿﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ).(۷
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺎھﯽ و ﺧﺎوﯾﺎرﺑﺨﺮﻧﺪو ﺑﮭﺎی آن ھﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس

ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﻮد .در آن ﺳﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﮭﺎی
ﺧﺎوﯾﺎر دراروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ارﻗﺎم دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺨﺎطﺮم ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺑﻨﻈﺮم ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﻮروی ھﺎ آن ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﺳﺎل ﺑﮭﺎی
ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎوﯾﺎر ﻣﺜﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۳۱ﯾﺎ  ۳۲دﻻر ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎر ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺑﺎزارھﺎی اروﭘﺎوآﻣﺮﯾﮑﺎ درآﻧﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه واﮐﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ ﺑﮫ ﺣﺪود۵۰دﻻر درھﺮﮐﯿﻠﻮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ آن
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﻼت ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎررا زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮروی
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎھﯽ و ﺧﺎوﯾﺎر را ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و اﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎر ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺼﺮف
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻣﺬاﮐﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺗﮭﺮان ،زاﯾﺘﺴﻒ )  (G.T. Zaytsevﺑﮫ ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد وﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروﯾﮭﺎداده ﺑﻮدم ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم  .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﮫ اوﮔﺰارش ﮐﺮدم ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮫ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﻮرت
ﮐﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﺴﯿﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ) (۸وﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎری ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﺷﯿﻼت دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن ﺑﺎزار ﺷﻮروی ﺑﺮای ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ازﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﺰارش
اظﮭﺎررﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺪاد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬاﮐﺮاه ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ وھﯿﺌﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﻣﺎ طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ھﯿﺌﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮروی ﺑﺮای اداﻣﮫ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﮫ
ﺗﮭﺮان آﻣﺪ و ﻗﺮارداد را ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﻨﺤﻮی ﮐﮫ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺷﯿﻼت ﺑﻮد ﭘﺬ ﯾﺮﻓﺖ .ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺷﻮروﯾﮭﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺮای آﻧﮭﺎ اﻣﺮی
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد .ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﺗﮭﺮان ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد طﺒﻖ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد
دردﻓﺘﺮواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺎﻣﻨﺎر درﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان اﻣﻀﺎء ﺷﻮد .ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﺮف
ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ در آن ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ وﻗﺮارداد ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو طﺮف رﺳﯿﺪ.
ﭘﭙﺶ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ ھﻔﺘﻢ
) -(۱ﻧﺎم اﻣﯿﺮان ﺑﺎز داﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد :ﺳﭙﮭﺒﺪ ﺣﺎﺟﻌﻠﯽ ﮐﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اداره دوم ﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ارﺗﺸﺪاران  ۰ﺳﭙﮭﺒﺪ ﻣﮭﺪﯾﻘﻠﯽ ﻋﻠﻮی ﻣﻘﺪم
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺸﻮر ( در دوﻟﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎﻣﯽ(.ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺿﺮﻏﺎم وزﯾﺮ داراﯾﯽ اﺳﺒﻖ )در دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ اﻗﺒﺎل( .اﯾﺮج اﻣﯿﻨﯽ در ص  ۳۳۰ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان "ﺑﺮ ﺑﺎل ﺑﺤﺮان .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ " راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺪرش دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻨﯽ " ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ در ﺑﺎره ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ اﻣﯿﺮان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده اﺳﺖ.
) -(۲رای ﻣﻄﻮل دادﮔﺎه در روزﻧﺎﻣﮫ اطﻼﻋﺎت  ،در روزھﺎی ۳و ۴و  ۵ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۴۰ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
) -(۳ﺑﺮای اطﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻤﯿﺮان ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ھﯿﭻ دادﮔﺎھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪ و ھﻤﮫ ﺑﺎزداﺷﺘﯿﮭﺎ ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪی از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
) -(۴اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد.
) -(۵ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۲در ﮔﺰارش ﻋﺰت ﷲ ﻧﻌﯿﻤﯽ راد در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺟﻼل ﻓﺮھﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮان" درﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ۱۳۸۶ص  ۱۶۷-۱۶۶ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)– (۶دراوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ای ﮐﮫ ﺑﻌﺪ ازﺗﺮور ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر در روز  ۷ﺑﮭﻤﻦ  ۱۳۴۳ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﺖ وزارت داراﺋﯽ
راﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻗﺖ وﺳﭙﺲ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ در روز۱ ۱۲ردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۱۳۴۴ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر را ﮐﮫ ﻗﺒﻼ وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاری ﺑﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ داراﺋﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
)- (۷ﮔﻮﯾﺎ در ﺿ���ﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀ���ﻮر اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴ���ﺖ وزﯾﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷ���ﺪه ﺑﻮد و ﻋﺪه ای از ﺳ���ﻔﯿﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ ﺣﻀ���ﻮر داﺷ���ﺘﻨﺪ ﺻ���ﺤﺒﺖ ﺑﮫ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎوﯾﺎر و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺧﺎوﯾﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و روﺳﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ه وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮑﯽ از ﺣ ﻀﺎر ،ھﻮﯾﺪا ﮐﮫ در

ﻟﻄﯿﻔﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﯾﺪی طﻮﻻﻧﯽ داﺷ�����ﺖ  ،اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎھﯿﮭﺎ در ﺳ�����ﻮاﺣﻞ ﺷ�����ﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺧﺰرﮐﻤﺘﺮ دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و.ﺑﺎ راﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎل دھﺎن ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﻨﺪ  ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻗﻼب ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
) -(۸ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ ھﺸﺘﻢ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری درداﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری و ﺧﺎوﯾﺎراﯾﺮان ،ھﻤﯿﺸ���ﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﺋﯽ ﻟﻮﮐﺲ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺨﺼ���ﻮص ﺻ���ﺎدرات ﺷ���ﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷ���ﺪه ﺑﻮد و در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.دراواﯾﻞ دھﮫ ۴۰ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ رﻗﻤﯽ ﺣﻮاﻟﯽ  ۹۰ﺗﻦ  ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از  %۵ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد و ﺧﺮﯾﺪاران آن ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻏﺬﯾﮫ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ار ﻧﻮع دودی آن ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دادﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮادر ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﺸ��ﻮر دﭼﺎرﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﺷ��ﺖ و ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ ﺳ��ﻔﯿﺪ ﺷ��ﻤﺎل ﺑﮫ اﺻ��ﻄﻼح ﺳ��ﺮ و دﺳ��ﺖ
ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺖ؟
ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳ��ﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ واﭘﺴ��ﯿﻦ ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻ��ﻔﻮﯾﺎن وﺣﺪﯾﺜﮭﺎی ﻓﺮاوان ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪه ازﻓﻘﯿﮭﺎن آن دوران ﺑﺎز ﮔﺸ��ﺖ.
آﻧﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری را ﺑﺪون ﻓﻠﺲ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وازآﻧﺠﺎﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺠﺎزﻧﻤﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ،
ﺑﺮﭼﺴ����ﺐ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن اﻟﺼ����ﺎق ﺷ����ﺪه ﺑﻮد .ظﺎھﺮا ازھﻤﺎن اﯾﺎم اﺳ����ﺖ ﮐﮫ در اﻓﻮاه ﺑﮫ ﺟﺎی "ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری" وﯾﺎ"ﻣﺎھﯽ
ﻏﻀﺮوﻓﯽ " وﯾﺎ "ازون ﺑﺮون" اﺻﻄﻼح ھﺎی "ﻣﺎھﯽ ﺣﺮام" و ﯾﺎ " ﻣﺎھﯽ ﺑﯽ ﻓﻠﺲ" وﯾﺎ ﮔﺎھﯽ "ﺳﮕﻤﺎھﯽ" ﺑﺮﺳﺮزﺑﺎﺗﮭﺎ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮاﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰراﺻﻄﻼح "ﻣﺎھﯽ ﺣﻼل " راﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ ازاﺳ������ﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺪﯾﻤﯿﺘﺮﯾﻦ آن ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ دوﻧﻮع اﺻ������ﻄﻼح اﺷ�������ﺎره دارد "ﻗﺮارﻧﺎﻣﮫ ﮐﻨﺘﺮاﮐﺖ" ﻣﻮرخ ۱۲
ﻣﮭﺮ ۱۲۵۸ﺷﻤ ﺴﯽ ) ۴اﮐﺘﺒﺮ  ۱۸۷۹ﻣﯿﻼدی (ا ﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﭙﮭ ﺴﺎﻻرﺑﺎ رو ﺳﮭﺎ اﻣ ﻀﺎ ﮐﺮده و ﻣ ﺸﺮوح آن راﻗﺒﻼدر ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب دﯾﺪﯾﻢ .ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﺳ�����ﻨﺪ روﺳ�����ﮭﺎرا ﯾﺎری داده اﻧﺪ ،ﺑﺮای ان ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
درﯾﺎرا ازﻗﻠﻢ ﻧﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ" :ﺗﻤﺎﻣﯽ وھﻤﮕﯽ ﺷﯿﻼت وﻋﻤﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان را ﮐﮫ ﻣﻤﺴﯽ
ﺑﮫ ﺣﻼل و ﺣﺮام اﺳﺖ".

درﻗﺮارداد ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی  ۸ﻣﮭﺮ  /۱۳۰۶اول اﮐﺘﺒﺮ( ۱۹۲۷اﯾﺮان و ﺷﻮروی،ﮐﮫ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ازدوران ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر ﺑﮫ اﻣﺼﺎرﺳﯿﺪه،
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﻗﺮارداد " ﺻﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯽ ﻓﻠﺲ )ﺣﺮام (و ﺗﻤﺎم ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﺲ )ﺣﻼل ("
در اﻧﺤﺼ���ﺎر ﺷ���ﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷ���ﻮروی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ" و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﯽ ﻓﻠﺲ ﺣﺮام و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﻓﻠﺴ���ﺪار
ﺣﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻨﺴ����ﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ روﺳ����ﮭﺎ از ھﻤﺎن دوران ﮔﺬﺷ����ﺘﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ و طﺮاح اﺻ����ﻠﯽ ﻗﻀ����ﯿﮫ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎھﯿﺎن
ﺧﺎوﯾﺎری ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ دراز ﺳﯿﺎ ﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎﺗﻮ ﺳﻞ ﺑﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺗﻌ ﺼﺒﺎت و ﻧﺎآﮔﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﺮدم اﯾﺮان دﺳ��ﺖ ﺑﮫ ﮐﺮﯾﺒﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳ��ﺎن زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری رادرﭼﺸ��ﻢ ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻮام "ﺣﺮام" و
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﻮارو ﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ وﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ راه ﺑﺮدن آن را ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻨﯽ ﺑﺨﺲ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
وﻗﻔﮫ ای ﮐﮫ درﺳ���ﺎل ۱۳۴۴دراﻣﺮ ﺻ���ﺎدرات ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﮫ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻣﺸ���ﺮوح آن را ﻗﺒﻼً ﺑﺮرﺳ���ﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺮاﺑﮫ
ﻓﮑﺮ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸ�����ﻮر اﻧﺪاﺧﺖ  .ﮔﻮﺷ�����ﺖ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوﯾﺎر اﺧﺘﺼ�����ﺎص ﺑﮫ
ﺻ��ﺎدرات ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸ��ﻮر داﺷ��ﺖ و ﺷ��ﯿﻼت ﺑﺎ داﺷ��ﺘﻦ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸ��ﻮر ﺿ��ﺮورﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺎھﯿﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸ����ﻮراﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮑﻨﺪ .درآن ﺳ����ﺎﻟﮭﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﻌﺼ����ﺒﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آرای ﺑﮭﻀ����ﯽ از ﻓﻘﯿﮭﺎن آن دوره ،ﺑﮫ
اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺼﺮف آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﺮوه ﺑﻮد (۱).اﻣﺎ ھﯿﭻ
ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿ����ﮫ و ﻓﺮوش آن ﻧﺒﻮد و درﻓﺮوﺷ����ﮑﺎھﮭﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎﯾﺎری ﺑﺮاﺳ����ﺎس ﺳ����ﻔﺎرش ﻗﺒﻠﯽ در دﺳ����ﺘﺮس
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻮد وﻟﯽ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﻧﺪاﺷ�ﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼ�ﻤﯿﻢ ﮐﺮﻓﺘﮫ ﺷ�ﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻮﺷ�ﺖ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﻣﻨﺠﻤﺪ آﻣﺎده
ﺑﺮای ﻣﺼ��ﺮف داﺧﻠﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺷ��ﻮد وﺑﮫ طﻮرآزﻣﺎﯾﺸ��ﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻌﺒﮫ ھﺎی ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﺷ��ﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮای آن
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﯾﺦ زده ﺑﻮد ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .روی ﺟﻌﺒﮫ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب ازون ﺑﺮون ﭼﺎپ ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه ای ﺑﻮد ﮐﮫ طﺮز ﻧﮕﺎھﺪاری و ﭘﺨﺖ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری
را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪا د .ﺑﮭﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ھﺮ ﻗﻮطﯽ  ۳۵رﺑﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ وﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﺳﯿﺎری در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ داﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .دراﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ درﮐﻨﺎرﮐﺎﻣﯿﻮن
ﯾﺨﭽﺎل دارﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﮐﮫ ازاﯾﻦ ﺟﻌﺒﮫ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،وﺳ��ﯿﻠﮫ ﮐﺒﺎب ﭘﺰی ﺣﻀ��ﻮری ھﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ را ﮐﺒﺎب ﮐﺮده و
از ﻗﺮار ھﺮ ﺳ���ﯿﺨﯽ  ۱۰رﯾﺎ ل ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺮﺿ���ﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ﺷ���ﯿﻼﺗﯽ ﺗﺎآن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳ���ﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷ���ﺖ و
ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺮاﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰدراﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮآورده در ﺗﮭﺮان وﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن وﺳﯿﻠﮫ ﮐﺎﻣﯿﻮن ھﺎی ﺷﯿﻼت ﺣﻤﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮاﺟﮫ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮫ ﯾﺎددارم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ اطﻼع ﻣﯽ داد ﻣﺤﻤﻮﻻت ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺎھﯽ
ﺧﺎوﯾﺎری ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﮫ ﺷ��ﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺳ��ﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﻔﺮوش رﻓﺘﮫ اﺳ��ﺖ و ﺗﻘﺎﺿ��ﺎ داﺷ��ﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺎﻣﯿﻮن دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺼ�����ﺪ ﺷ�����ﮭﺮ اھﺮاز ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﺑﻮد  -واھﺎﻟﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ – در ھﻤﺎن ﺷ�����ﮭﺮ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﺷ���ﻮد .ﺣﺎطﺮه دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﯿﺎدم ﻣﺎﻧﺪه اﺳ���ﺘﻘﺒﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه اھﺎﻟﯽ ﺷ���ﮭﺮری اﺳ���ﺖ .

ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﯿﺎری ﻋﺎزم ﺷﮭﺮ ری ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن اظﮭﺎرﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬھﺒﯽ
در ﺣﻀ���ﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﺷ���ﮑﺎﻻﺗﯽ در ﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﻋﺮﺿ���ﮫ ﺷ���ﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳ���ﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آزﻣﺎﯾﺸ����ﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ده دوازده روزاداﻣﮫ داﺷ����ﺖ .آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻓﺮآورده دردﺳ����ﺘﺮس
ﻧﺪارم وﻟﯽ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ رﺿ�������ﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد وﻣﺸ������ﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮرﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ازﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻ��ﺮف وﻗﺖ ودرد ﺳ��ﺮ در ﺑﺪر دﻧﺒﺎل ﻣﺸ��ﺘﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸ��ﻮر ﺑﮕﺮدﯾﻢ .ﭼﮫ ﺧﻮب ﺷ��ﺪ ﺳ��ﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺷ�����ﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸ�����ﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺗﺮ وﺟﻮد ﻓﻠﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺸ�����ﮕﻞ زﯾﺎن ﺑﺨﺸ�����ﯽ را ﺣﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ(۲).
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ ھﺸﺘﻢ
)-(۱ھﻮﺷﻨﮏ ﺷﮭﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺳﺘﻮن در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺣﺮام و ﺣﻼل ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ،در ﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﮫ آﯾﺖ ﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﺳﺎل  (۱۹۸۴)۱۳۶۲داده و ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺧﺎوﯾﺎری را ﺣﻼل داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
"...ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ھﺮ  ۳ﻧﻮع ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﺷ�������ﮭﺮ ﻗﻢ ﺑﺮده ﺷ�������ﺪ  .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ۱۳۶۲ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ازﻋﻠﻤﺎ)ﺟﻌﻔﺮ
ﮐﺮﯾﻤﯽ ،آذری ﻗﻤﯽ  ،رﺷﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و اﺑﻄﺤﯽ( ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎرا ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮارداده  ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﺎﺣﯿﮫ دم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ وزﯾﺮ
ﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺿﻤﺎﯾﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ازون ﺑﺮون دارای ﻓﻠﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ..ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس آﯾﺖ اﻟﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻓﺘﻮا داد " اﮔﺮ ﻓﻠﺲ
دارد و ﻟﻮ آن ﮐﮫ در دم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ"  ..ﺑﺮای اطﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ رﺟﻮع ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
How Caviar turned out to Halal: Gastromica. The Journal of Food & Culture. Vol.2
Spring 2007
) - (۲درھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ درﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﮫ ﭼﺮا ﻣﺎ ھﯽ اوزون ﺑﺮون در ﻗﺪﯾﻢ ﺣﻼل ﻧﺒﻮده و اﻣﺮوز ﺣﻼل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺮﺗﻀﯽ آﻗﺎ
ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ:
"ﻣﺎ ﺣﮑﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺎھﯽ ﭘﻮﻟﮏ داﺷ��ﺖ ﺣﻼل اﺳ��ﺖ .اوزون ﺑﺮون روی ﭘﻮﺳ��ﺘﺶ ﭘﻮﻟﮏ ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر زﻣﺎن ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺸ��ﺖ ﮔﻮش اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ
ﭘﻮﻟﮏ وﺟﻮد دارد ﺑﻌﻼوه ﭘﻮﻟﮏ ھﺎی روی ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﯽ رﯾﺰد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻌﺪ از ﻓﮭﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺎھﯽ اوزون ﺑﺮون را ﺣﻼل اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻣﺮی ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻞ ﺣﮑﻢ ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،ﮐﮫ ﺣﺮام داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدن در آن زﻣﺎن .
ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ< < www.irannews.ir

ﭘﺨﺶ ﻧﮭﻢ
ﻧﮕﺎھﯽ از درون
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺎھﯽ از درون در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷ������ﻮد از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﮑﺘﮫ ھﺎ و ﺧﺎطﺮاﺗﯽ
اﺳ��ﺖ ﮐﮫ از اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ در ﺷ��ﯿﻼت ﺑﮫ ﯾﺎد دارم و ﻧﻘﻞ آن در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺸ��ﮭﺎی دﯾﮕﺮﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﺑﺮای روﺷ��ﻨﺘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺿﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت درﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۳۴۴ -۱۳۴۳ﻣﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ.

)-(۱اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ در دوران ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷﻮروی وﺟﻮد داﺷﺖ ،
ﮐﺎر ﺧﻮدرا ﺷ��ﺮو ع ﮐﺮد و ﺑﺮ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ از ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را اداﻣﮫ داد .ﺻ��ﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﻏﻀ��ﺮوﻓﯽ وﻋﻤﻞ
آوری وﻓﺮوش ﺧﺎوﯾﺎر،ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺑﻮد ،دراﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ) ﺷﯿﻼت ( ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ  .ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷ���ﺮﮐﺖ –اﻋﻢ ازﮐﺎرﮔﺮوﮐﺎرﻣﻨﺪ –در دھﮫ اول ﺳ���ﺎﻟﮭﺎی ﭘﺲ ازﻣﻠﯽ ﺷ���ﺪن رﻗﻤﯽ درﺣﺪودھﺸ���ﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻ��ﯿﺎدی در ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺻ��ﯿﺪ ﺑﮫ دﺳ��ﺖ ﺻ��ﯿﺎداﻧﯽ ﮐﮫ در اﺳ��ﺘﺨﺪام ﺷ��ﯿﻼت ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﺳ��ﭙﺲ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ی
ﺻﯿﺪ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ آوری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰاﺻﻠﯽ ﺷﯿﻼت در اﻧﺰﻟﯽ ،ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺎده وﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺎھﯿﮭﺎی ا ﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ه دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧ ﺼﻮ ﺻﯽ
واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﺮد.

رو ﺳﮭﺎ در دوران ﺗ ﺴﻠﻂ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻼت اﺑﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺎ ﺳﯿ ﺴﺎت ﻓﻨﯽ و دﻓﺎﺗﺮ اداری و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ا ﺳﮑﺎن
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﯿﻼت ،ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎوﯾﺎر و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪان در  ۳اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ  ،ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪ وﺑﮫ آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﻦ ا ﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺷ���ﯿﻼت  ،ﮐﺎرآﻣﻮزی را در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ ﻧﺨﺴ���ﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼ���ﺼ���ﺎن روﺳ���ﯽ وﭘﺲ از رﻓﺘﻦ آﻧﺎن زﯾﺮ دﺳ���ﺖ ﮐﺎر
ﺷ��ﻨﺎﺳ��ﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ ،دررﺷ��ﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﮭﺎرت ﻻزم را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﮫ در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ روﺷﮭﺎﺋﯽ راﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .روزی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از دواﯾﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﻧﺰﻟﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم ﮐﮫ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺗﮑﮫ)(۱ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ھﺴﺘﻨﺪ  .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ اﺑﺰارﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ھﻨﻮزھﻢ در ﺷﯿﻼت راﯾﺞ اﺳﺖ.ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
ﺳ���ﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺣﺴ���ﺎﺑﺪاران ﺑﺎ ﭼﺮﺗﮑﮫ ﭼﯿﺰی از ﺳ���ﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺴ���ﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺷ���ﯿﻦ ﺣﺴ���ﺎب ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪارد و
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ.
ﻓﻘﺪان ﮐﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده درﮐﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﯿﻼت از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯿﺶ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ،ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ای ﺑﻮد .در ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸ��ﺘﺎق ﺑﮫ ﺗﺤﺼ��ﯿﻞ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷ��ﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷ��ﮑﯽ وﻣﮭﻨﺪﺳ��ﯽ و ﺣﻘﻮق و ﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﺗﺸ��ﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ-ﺑﮫ
ﻧﯿﺎزی ﮐﮫ ﮐﺸ���ﻮر درزﻣﯿﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ و ازآن ﺟﻤﻠﮫ در رﺷ���ﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷ���ﯿﻼت داﺷ���ﺖ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺸ���ﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
روﺳﮭﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﯿﻼت اﺑﺮان را دردﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺗﺤﺼ��ﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺮاﻧﯽ اﺳ��ﺎﺳ��ﺎ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .در طﻮل  ۲۵ﺳ�ﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﯾﺮان و ﺷ��ﻮروی ﮐﮫ
اﯾﺮان در ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳ��ﮫ ﻧﻔﺮﻋﻀ��ﻮ داﺷ��ﺖ و ﻓﺮﺻ��ﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎدر ﺗﺤﺼ��ﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷ��ﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯿﮫ ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪ ن ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﯿﻼت ازﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن روش ﮐﺎر ﮐﺮدن
را درﻋﻤﻞ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  .در ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی ﻧﺨﺴ��ﺘﯿﻦ دھﮫ ۱۳۴۰ﺗﻨﮭﺎ ﺳ��ﮫ ﻧﻔﺮ ازﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷ��ﯿﻼت ﺗﺤﺼ��ﯿﻼت داﻧﺸ��ﮕﺎھﯽ داﺷ��ﺘﻨﺪ و از
داﻧﺸﮑﺎھﮭﺎی ﺷﻮروی درﺟﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺎرن ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪه و رﻓﺘﮫ ﺑﻮد  .ﻧﻔﺮ
دوم ،ﻣﮭﻨﺪس ﺳ���ﺎﺣﻠﯽ)ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ اورا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺪارم( ،ﻣﺘﺨﺼ���ﺺ ﻣﺎﺷ���ﯿﻦ آﻻت و ﺳ���ﺮﭘﺮﺳ���ﺖ ﺳ���ﺮدﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ
دراواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۴۳ﺑﺎز ﻧ ﺸ ﺴﺘﮫ ﺷﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ آﻧﺎن ﻓﺮھﺎد ﻓﺮﯾﺪ ﭘﺎک ،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺎھﯽ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﮐﮫ درآن اﯾﺎم در ﺷﯿﻼت
ھﻨﻮز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻓﺮﯾﺪﭘﺎک در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺳ��ﺘﻮده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮد وﭘﺲ از آن در ﻣﺪت ﯾﮑﺴ��ﺎل واﻧﺪی ﮐﮫ ﻣﻦ دراﯾﻦ ﭘﺴ��ﺖ ﺑﻮدم،
ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ را ﻋﮭﺪه دار ﺑﻮد و ادارات ﺷﯿﻼت رادر ﺷﻤﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻣﺮدی ﭘﺎک و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ،و در ﮐﺎر ﻣﺎھﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﻼت ﮐﮫ در آزﻣﺎﯾﺸﮑﺎھﮭﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮ دﺳﺖ اوآﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

از ﺑﺪو ﻣﻠﯽ ﺷ��ﺪن ﺻ��ﻨﻌﺖ ﺷ��ﯿﻼت دوﻟﺖ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﺷ��ﻨﺎس در ﺻ��ﻨﺎﯾﻊ ﺷ��ﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎده  ۲۵اﺳ��ﺎﺳ��ﻨﺎﻣﮫ ﻣﻘﺮرداﺷ��ﺘﮫ ﺑﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮕﯽ را ﮐﮫ رﺷﺘﮫ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎھﯽ
را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﮭﺪ داﯾﺮﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺗﺤﺼ������ﯿﻞ ﭘﻨﺞ ﺳ������ﺎل در ﺷ������ﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازد .دردوران
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دو ﻧﻔﺮ داﻧﺸ��ﺠﻮ ﺑﺮای ﺗﺤﺼ��ﯿﻞ در رﺷ��ﺘﮫ ﻣﺎھﯽ ﺷ��ﻨﺎﺳ��ﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮫ ﺧﺎرج اﻋﺰام ﺷ��ﺪﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ درھﻤﺎن اﯾﺎم
ھﻤﻮطﻨﯽ ﮐﮫ در رﺷ��ﺘﮫ ﻣﺎھﯽ ﺷ��ﻨﺎﺳ��ﯽ در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼ��ﯿﻞ ﺷ��ﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﻘﺎﺻ��ﺎی اﺳ��ﺘﺨﺪام
داﺷﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺨﺪام او ﺳﺮﯾﻌﺎ ً داده ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮑﺎه ﺷﯿﻼت ﺑﮫ اﻧﺰﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
ﺧﻮﺷ��ﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮫ  ۴۰ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸ��ﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در داﺧﻞ وﯾﺎ درﺧﺎرج از ﮐﺸ��ﻮر در رﺷ��ﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﯿﻼت درآﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﯿﻼت
درآن ﺳﺎﻟﮭﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎرﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ .

) (۲اﻧﺘﻘﺎل ادارات ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻼت ﺑﮫ ﺷﻤﺎل
درﺑﮭﺎر ﺳ��ﺎل  ۱۳۴۴ﺑﺮاﺳ��ﺎس ﺗﺼ��ﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ،ادارات ﻣﺮﮐﺰی ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﻣﺴ��ﺘﻘﺮ در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺑﻨﺪر ﭘﮭﻠﻮی)اﻧﺰﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ(
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣﻮر در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،دوﻟﺖ ﺗﺼ���ﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد دﻓﺎﺗﺮ ﺷ���ﺮﮐﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ راﮐﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت
آﻧﮭﺎ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎﺳﺖ ،از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎﺳﺖ  ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺷ�ﺮﮐﺖ ﺷ�ﯿﻼت ﺳ�ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ راﮐﮫ درﺗﮭﺮان در اﺟﺎره داﺷ�ﺖ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﺮد .اﺑﻮاب ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷ�ﯿﻼت در ﻣﺮﮐﺰ درآن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮم در ﺣﺪود  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺿ��ﺮوری و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎدﺳ��ﺘﮕﺎھﮭﺎ ی دوﻟﺘﯽ و ﺷ��ﺮﮐﺘﮭﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان درﺗﮭﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ وزارت داراﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﮐﮫ
ﮐﺎر ﻣﺸ���ﺨﺼ���ﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷ���ﺎن در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷ���ﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺰودی ﻋﻤﻠﯽ ﺷ���ﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳ���ﺘﮫ از
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻ��ﺘﯽ داده ﺷ��ﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺣﺎﺿ��ﺮ ﺷ��ﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ آﻧﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺎﯾﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻼت در اﻧﺰﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در اﻧﺰﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺬ ﺷ���ﺘﮫ از اﯾﻦ دﺳ���ﺘﮫ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﮔﺮوھﯽ در ﺣﺪود  ۱۲-۱۰ﺗﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ وزارت داراﯾﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ در ﺷ���ﯿﻼت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ روﺷ���ﻦ ﻣﯽ ﺷ���ﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ را از ﺑﻮدﺟﮫ ﺷ���ﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻧﮫ
ﺗﺨﺼ��ﺺ ﺧﺎﺻ��ﯽ داﺷ��ﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﺸ��ﺨﺼ��ﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ اﺑﻼغ وزارﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳ��ﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﺮای او ﺻ������ﺎدر ﺷ������ﺪه ﺑﻮد ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷ������ﯿﻼت را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮددرﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
دراﺳ��ﺎﺳ��ﻨﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴ��ﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷ��ﺖ .وﺿ��ﻊ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﯾﻦ دﺳ��ﺘﮫ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻧﺎن واﻗﻌﺎ ً
ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺪود دوﺳ��ﺎل ﭘﯿﺶ ازآن ،در دوران ﺗﺼ��ﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺘﺢ ﷲ ﺳ��ﺘﻮده ﻣﻄﺮح ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .ﺳ��ﺘﻮده ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ

ﺻ��ﺪاﻗﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ داﺷ��ﺘﮫ آﻧﺎن را ﺑﮫ وزارت داراﯾﯽ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﺎن اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷ��ﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﮫ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻼت اﺳﺖ  ،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺟﺮای آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪدی ﮐﮫ از وﺿﻊ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﮫ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ آﻧﺎن ﺑﮫ وزارت داراﯾﯽ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ھﻤﮫ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﮫ ای ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﮫ ﭼﻮن
ادارات ﺷﯿﻼت ﺑﮫ ﺷﻤﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ درآن ﺟﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷ��ﯿﻼت اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداﺷ��ﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳ﻣﺎه ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸ��ﺎن در ﺷ��ﯿﻼت ﺧﺎﺗﻤﮫ داده
ﺷ������ﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ وزارت داراﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  .ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺰﺑﻮرﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮد .اﻋﻀ������ﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﮫ طﻮر
دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺗ ﺼﻤﯿﻢ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﺟﺮم ھﺎﯾﯽ ھﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣﻔﺼ��ﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﺴ��ﯿﻮﻧﮭﺎی ﻋﺮاﯾﺾ ﻣﺠﻠﺴ��ﯿﻦ و دﺳ��ﺘﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ دوﻟﺘﯽ و ﺟﺮاﯾﺪ ﻧﻮﺷ��ﺘﮫ ،ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﺷ��ﯿﻼت ﺷ �ﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ازﺟﻤﻠﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﺸ��ﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻧﻮﺷ��ﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺑﻄﺎل ﺣﮑﻢ ھﺎی ﺻ��ﺎدره ﺑﮫ اﻣﻀ��ﺎی وزرای
داراﯾﯽ ﺳ����ﺎﺑﻖ و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸ����ﯿﻨﺎن آﻧﺎن اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وزارت داراﯾﯽ اﺳ����ﺖ و وزﯾﺮ داراﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺷ����ﯿﻼت ﻓﺮﺳ����ﺘﺎده ﺑﻮد .
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﺎﺳ��ﺦ ﺑﮫ ﺟﻤﺸ��ﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﻧﻮﺷ��ﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﺼ��ﺐ و ﻋﺰل ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﺟﺰو اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺴ��ﻠﻢ
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷ��ﺮﮐﺖ اﺳ��ﺖ و اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴ��ﺖ  .آﻣﻮزﮔﺎر در ﺣﺎﺷ��ﯿﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷ��ﺖ ﮐﮫ ﻣﻀ��ﻤﻮن آن ھﻢ
ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪه اﺳ��ﺖ .او ﺿ��ﻤﻦ ﺗﺄﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻧﻮﺷ��ﺘﮫ ﺑﻮد "اﮔﺮ در ﮔﺬﺷ��ﺘﮫ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﺪاﻣﯽ ﺷ��ﺪه آن اﻗﺪام ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺑﺎﺷ���ﺪ" .ﺷ���ﺎﮐﯿﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳ���ﻞ ﺑﮫ اﻧﺘﺸ���ﺎر ﯾﮏ آﮔﮭﯽ ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺷ���ﯿﻼت در ﺟﺮاﺋﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺟﺎی "آﮔﮭﯽ
ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ" اﺷﺘﺒﺎھﺎ ً "آﮔﮭﯽ ﻣﺰاﯾﺪه" ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﯿﻼت اﺻﻮﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ و ﻣﺰاﯾﺪه را ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ.
ﺑﮫ رﻏﻢ ھﻤﮫ ﺷ���ﮑﺎﯾﺘﮭﺎ و ﺗﻌﺎطﯽ ﻣﮑﺎ ﺗﺒﺎت وﻗﺖ ﮔﯿﺮ دﺳ���ﺘﻮر دوﻟﺖ در ﻣﻮرداﻧﺘﻘﺎل ﺷ���ﯿﻼت ﺑﮫ ﺷ���ﻤﺎل ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷ���ﺘﮫ ﺷ���ﺪ
وﮐﺎرﮐﻨﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان دراﻧﺰﻟﯽ ﻣﺴ��ﺘﻘﺮوﻣﺸ��ﻐﻮل ﮐﺎر ﺷ��ﺪﻧﺪ .ﺟﻠﺴ��ﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻋﺼ��ﺮھﺎ ﺗﺸ��ﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷ��ﺪ وﺗﺎ ﭘﺎﺳ��ﯽ
ازﺷ��ﺐ اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸ��ﮕﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺷ��ﯿﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎﺳ��ﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺷ��ﮑﺎﯾﺎت  ،ﺷ��ﺨﺼ��ﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم
ﯾﮏ ﭘﺎ در ﺗﮭﺮان و ﭘﺎی دﯾﮕﺮ در اﻧﺰﻟﯽ داﺷ���ﺘﮫ ﺑﺎﺷ���ﻢ .ﻣﺘﺎﺳ���ﻔﺎﻧﮫ در آن روزھﺎ وﺑﺎی اﻟﺘﻮر در ﺷ���ﮭﺮھﺎی رﺷ���ﺖ واﻧﺰﻟﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷ�����ﺪه،ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﮫ را آﻟﻮده و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﻔﺘﮫ ای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺎﺻ�����ﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﮭﺮان و اﻧﺰﻟﯽ را ﮐﮫ ﺣﺪود  ۵ﺳ�����ﺎﻋﺖ ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸ��ﯿﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدم.اﻏﻠﺐ ﺳ��ﺎﻋﺎﺗﯽ دﯾﺮ وﻗﺖ از ﺷ��ﺐ از اﻧﺰﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم و در ﺻ��ﻨﺪﻟﯽ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷ�����ﯿﻦ در ﺳ�����ﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ راﻧﻨﺪه طﯽ ﻣﺴ�����ﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ دﻓﺘﺮﺗﮭﺮان ﺑﺮﺳ�����ﻢ.اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳ�����ﻨﮕﯿﻦ
وآزاردھﻨﺪه در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﺷﯿﻼت ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داﺷﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﯿﻼت ﺑﮫ ﺷﻤﺎل ﺑﮫ رﻏﻢ ھﻤﮫ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی
ﻣﻮاﺟﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﯿﺎورد .ﺣﻀﻮر ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﯿﻼت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﮭﺮان
ﺑﮫ اﻧﺰﻟﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای ﮔﺮان ﺷ��ﺪن ﮐﺮاﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ دران ﺷ��ﮭﺮ ﺷ��ﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷ��ﯿﻼت در وﺳ��ﻂ ﺳ��ﺎل
ﺗﺤﺼ��ﯿﻠﯽ از ﺷ��ﮭﺮﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷ��ﮭﺮ ﻧﺴ��ﺒﺘﺎ ً ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﻮن اﻧﺰﻟﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد ھﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﯾﺠﺎد ﮐﺮد .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﯾﻦ ﺷ������ﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﻣﺮارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺳ������ﺴ������ﺎت

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دﺳ���ﺘﮕﺎھﮭﺎی دوﻟﺘﯽ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷ���ﺖ  .ﺑﮫ ﯾﺎددارم دردو ﻣﻮرد ﮐﮫ ﺷ���ﯿﻼت در ﺷ���ﮭﺮ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﮔﮭﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ھﯿﭻ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻧﺸﺪه و ﻋﻠﺖ آﻧﺮا دورﺷﺪن ﺷﯿﻼت
از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت و اﺷ��ﮑﺎﻻت ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ درآﻏﺎز دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻧﺸ��ﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
 -ﺷ��ﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻼﯾﺮی ،-ﺗﺼ��ﻤﯿﻢ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل دﻓﺎﺗﺮ ﺷ��ﯿﻼت ﺑﮫ ﺷ��ﻤﺎل ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ واداره ﻣﺮﮐﺰیﺷﯿﻼت ﻣﺠﺪدا ً ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺿ����ﻤﻨﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻ����ﻠﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ ازﭘﺎﯾﺎن دوران ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺷ����ﯿﻼت اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ را ﮐﮫ ﺷ����ﯿﻼت ﺑﮫ
وزارت داراﯾﯽ ﭘﺲ ﻓﺮﺳ��ﺘﺎده ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳ��ﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸ��ﺘﻨﺪ .در اوﻟﯿﻦ ﺳ��ﻔﺮی ﮐﮫ ازﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﮫ
ﺗﮭﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدم وطﺒﻖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات اداری ﺿﻤﻦ ﺻﺮف ﻧﺎھﺎر ﺑﺎھﻮﯾﺪا ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم  ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ
دﺳﺘﮫ ازﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ وزارت داراﯾﯽ را ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪﯾﺪ؟ ھﻮﯾﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻧﺪادوﻟﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻄﻠﺐ را دراﻣﺎﺗﯿﺰه ﻣﮑﻦ) ا ﺻﻄﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮد( و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮدت ﺑﺮس .ﺗﻮ
ﺣﺎﻻ ﻣﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﮭﻤﺘﺮی داری وﮐﺎرت را در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎرج ازﮐﺸ����ﻮر از ھﻤﺎن اول ﺑﺎ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺷ����ﺮوع ﮐﺮده ای ،ﺧﺒﺮش را
دارم .

)-(۳اﯾﺠﺎد ﭘﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ دراﻣﻮراﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت
ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ ،ﻣﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳ��ﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﺷ��ﯿﻼت ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد وطﺒﻌﺎ اداره ای ﮐﮫ از ﺳ��ﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ آﺑﮭﺎ وﺟﻮد
داﺷ��ﺖ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺟﺮای وظﺎﯾﻒ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﻤﻮل ﺷ��ﺪ ،ﭘﺴ��ﺘﯽ در ﺳ��ﻄﺢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﻓﺴﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺮھﻨﮓ اﺳﻤﻌﯿﻞ آرﯾﺎﻣﮭﺮ) (۲در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪ و از ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪ اﻓﺴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﯿﻼت ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ
ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻓﺴﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد و ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺳﺮھﻨﮓ ﻋﻠﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳ��ﺮھﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﺷ��ﺨﺼ��ﺎ ﻧﻤﯽ ﺷ��ﻨﺎﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﺎم او ﻧﺎ ﺷ��ﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد .درﻣﺤﺎﻓﻞ و در ﺟﺮاﯾﺪ ازﺧﺸ��ﻮﻧﺖ او ﺑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮭﺮان ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪاو ﺑﺎ داﻧﺸ�����ﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ درﯾﮑﯽ از ﺳ�����ﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ
ھﺎی اﯾﺮان در اروﭘﺎ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﺮده  ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .ازاﯾﻦ رو از ﭘﺎﺳ��ﺦ واﺻ��ﻠﮫ ازﺳ��ﺘﺎدارﺗﺶ اﺳ��ﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮده و ﻧﺎﻣﮫ
ﺳﺘﺎد ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪ.
روزی ﺳ��ﺮھﻨﮓ اﺣﻤﺪ ﮐﺴ��ﺮی ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺳ��ﺮﻟﺸ��ﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﻧﺼ��ﯿﺮی)ﺳ��ﭙﮭﺒﺪ وارﺗﺸ��ﺒﺪ ﺑﻌﺪی( رﺋﯿﺲ ﺳ��ﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت
واﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸ��ﻮر) ﺳ��ﺎواک (ﺗﻠﻔﻨﯽ اطﻼع داد رﺋﯿﺲ ﺳ��ﺎواک ﻣﺎﯾﻞ اﺳ��ﺖ ازاو دﯾﺪاری ﺑﮑﻨﻢ .ﺳ��ﺮھﻨﮓ ﮐﺴ��ﺮی راازﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺷ��ﻨﺎﺧﺘﻢ
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺼ���ﯿﺮی ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ آَﺷ���ﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷ���ﺘﻢ و ﻧﻤﯽ داﻧﺴ���ﺘﻢ ﻋﻠﺖ دﻋﻮت او ﭼﯿﺴ���ﺖ؟ روزی ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﺪار او رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﺴ���ﺮی
ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﮫ ای داﺷﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮاﺑﮫ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﮔﻮﺷﻢ آھﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ

ﮔﻔﺖ) Du calme, s'il te plait :ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﻧﺴ���ﺮدی ﺧﻮدت راﺣﻔﻆ ﮐﻦ( .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را درﺳ���ﺖ
ﻧﻔﮭﻤﯿﺪم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺼ���ﯿﺮی آﻏﺎز ﺑﮫ ﺳ���ﺨﻦ ﮐﺮد و از ﺳ���ﺮھﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻮﺻ���ﯿﮫ ﺳ���ﺮھﻨﮓ ﮐﺴ���ﺮی ﺷ���ﺪم.
ﺧﻼﺻﮫ ﺣﺮف رﺋﯿﺲ ﺳﺎواک اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﻼت اﻓﺴﺮی را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﭘ ﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺷﯿﻼت ﺧﻮاﺳﺘﮫ وﻟﯽ ﺳﺘﺎد
ارﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آن اﻓﺴ����ﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷ����ﺘﮫ واﻓﺴ����ﺮواﺟﺪ ﺷ����ﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﺟﺎی اوﭘﯿﺸ����ﻨﮭﺎد ﮐﺮده  ،ﭼﺮا ﺑﺎﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ او
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ درﭘﺎﺳ����ﺦ اوﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺻ����ﯿﮫ ﺳ����ﺮھﻨﮓ ﮐﺴ����ﺮی ﺧﻮﻧﺴ����ﺮدی ﺧﻮدرا ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪم .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺳ�����ﺮھﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ در ﺷ�����ﯿﻼت ﺷ�����ﺪ و ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷ�����ﺮﮐﺖ و از ﺟﻤﻠﮫ اداره ﺣﻔﺎظﺖ از آﺑﮭﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺼ���ﺎﻓﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼ���ﺪﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺳ���ﺮھﻨﮓ ﻋﻠﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ وظﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﮫ را ﺑﺎ ﺻ���ﻤﯿﻤﯿﺖ وﻣﺮدﻣﺪاری
ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داد وازطﺮزﮐﺎر او ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﺑﻮدم.

) (۴ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ
در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ روز ھﺎی ﺑﮭﺎر ﺳ�����ﺎل  ۱۳۴۴در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎﮔﻮاری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﻣﺠﺮوح
ﺷ������ﺪن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .در آن روز ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در داﺧﻞ ﻣﺮداب ﺑﮫ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﮑﺮر
ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ داﺋﺮ ﺑﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻ��ﯿﺪ وﻗﻌﯽ ﻧﻨﮭﺎده وﻣﺸ��ﻐﻮل ﺗﻮراﻧﺪازی ﺑﻮدﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯿﻦ ﺻ��ﯿﺎدان و ﺳ��ﺮﺑﺎزان ﻣﺴ��ﺌﻮل
ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻟﻔﻈﯽ در ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .دراﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی آﻟﺖ ﺧﻮد
درآورده و آن را ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﮫ او را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن داده و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺰن
و ﺳ��ﺮﺑﺎز ھﻢ ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﻮرد اھﺎﻧﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ و ﮐﻨﺘﺮل اﻋﺼ��ﺎب ﺧﻮدرا از دﺳ��ﺖ داده ﺑﻮد ﻓﺸ��ﻨﮕﯽ در ﺧﺸ��ﺎب
ﺗﻔﻨﮓ ﻧﮭﺎده و ﺑﮫ ﻣﻮﺿ����ﻊ ﻣﺨﺼ����ﻮص آن ﺻ����ﯿﺎد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی آﻟﺖ آن ﺷ����ﺨﺺ ﻗﻄﻊ ﺷ����ﺪه ودﭼﺎر
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷ��ﺪﯾﺪی ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎدﺛﮫ در وﺳ��ﻂ روز ودر ﺟﻠﻮی ﭼﺸ��ﻢ ﻧﻈﺎرﻓﺮاواﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﮫ از اﺑﺘﺪا ﺷ��ﺎھﺪ ﺻ��ﺤﻨﮫ ﻣﺸ��ﺎﺟﺮه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮ آن ﺑﮫ ﺳ��ﺮﻋﺖ در ﺷ��ﮭﺮ ﭘﺨﺶ ﺷ��ﺪ .درﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﮔﻮارﻋﺪه ای ﺻ��ﯿﺎد و ﻏﯿﺮ ﺻ��ﯿﺎد ﮐﮫ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻ��ﯿﺪ
ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻏﺘﺸﺎش ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،درﻣﺪ ﺧﻞ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﻼت ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺷﺮوع ﺑﮫ
ﺗﻈﺎھﺮات ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻋﺼ���ﺒﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺳ���ﺮداده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳ���ﺮﺑﺎزان ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮﺑﯽ ﮔﻨﺎه را ﮐﺸ���ﺘﮫ اﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ
زﺣﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺮوح را ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه در داﺧﻞ ﺷﯿﻼت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از دﺧﻮل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﻮﻧﺪ.دردرﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺷ���ﯿﻼت ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳ���ﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺰﺷ���ﮓ و وﺳ���ﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺠﺮوح ﻧﺒﻮد وﺿ���ﺮورت داﺷ���ﺖ اورا ﺳ���ﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .دردرﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺜﺮت ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن
درب ﺑﺰرگ ﺳ������ﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷ������ﯿﻼت ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷ������ﺪن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺨﺎطﺮه ﻧﺒﻮد .در آن ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺮﺗﻨﺶ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻦ ھﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎ ً زﻧﮓ ﻣﯽ زد و ھﻤﮫ از ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﻠﻮای ﺑﺰرگ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪا اظﮭﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﯾﺎدم آﻣﺪ ﺻ������ﺒﺢ ھﻤﺎن روز در اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎغ ﺑﺰرگ ﻗﻠﻢ ﮔﻮده ﮐﮫ ادارات ﻣﺮﮐﺰی ﺷ������ﯿﻼت در آن ﺟﺎ ﻗﺮار دارد،
ﺑﻮﻟﺪوزری را ﻣﺸ��ﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر دﯾﺪه ﺑﻮدم  .ﺑﮫ ﺳ��ﺮھﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻌﺎون اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷ��ﯿﻼت ﮔﻔﺘﻢ ﺳ��ﺮﯾﻌﺎ ً و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺴ��ﯽ
ﺟﻠﺐ ﺷ��ﻮد ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر دﯾﻮار ﺑﺎغ را ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﻣﺠﺮوح را ﮐﮫ در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،ازھﻤﺎن طﺮﯾﻖ از ﻣﺤﻮطﮫ ﻋﻘﺐ
ﺷﯿﻼت ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺪ .زﯾﺒﺎﺋﯽ ھﻢ ﺑﻼدرﻧﮓ اﻗﺪام ﮐﺮد و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺮﯾﺎن اطﻼع

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮوح و ﺳ���ﺮھﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ از اﻧﺰﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷ���ﺪه و ﺑﮫ ﺳ���ﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺳ���ﻮی ﺗﮭﺮان در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺮوح در ﺑﯿﻤﺎرﺳ��ﺘﺎن ﭘﺎرس ﺗﮭﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷ��ﮑﯽ ﻣﺮﺧﺺ
ﮔﺮدﯾﺪ).(۴
ﺣﺪود ﺳ��ﮫ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ﺷ��ﺨﺺ ﻣﺼ��ﺪوم ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺷ��ﯿﻼت در ﺗﮭﺮان آﻣﺪه و ﺗﻘﺎﺿ��ﺎی دﯾﺪار ﻣﺮا داﺷ��ﺖ .ﺟﻮاﻧﯽ رﺷ��ﯿﺪ و
ورزﺷ��ﮑﺎر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳ��ﯿﺪ و ﺷ��ﺪﯾﺪا ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴ��ﺖ  .او اطﮭﺎر داﺷ��ﺖ ﺑﺎ وﺿ��ﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﺰد ﺳ��ﺮ و
ھﻤﺴﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪه ،ﺑﭽﮫ ھﺎی ﻣﺤﻞ او را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ واطﺮاف ﺑﮫ ﺟﺴﺖ و
ﺟﻮی ﮐﺎری ﺑﺮود .ﺗﻘﺎﺿ��ﺎ داﺷ��ﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ای دوردﺳ��ﺖ ﮐﺎری ﺑﮫ او ارﺟﺎع ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای او ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ در اداره ﺣﻔﺎظﺖ آﺑﮭﺎی
ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ واو را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎدم.

) – (۵ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎھﯽ و ﭘﺮﻧﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻗﺎﭼﺎق درﺷ������ﯿﻼت ﺧﺎطﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ راﺑﮫ ﺧﺎطﺮم ﻣﯽ آورد.روزی ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴ������ﺖ وزﯾﺮ دﯾﺪار داﺷ������ﺘﻢ ﮔﻔﺖ
ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ازاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﯾﺎراظﮭﺎر ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دراﯾﻦ ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﻮد.ﭘﺎﺳﺦ دادم ﺷﻤﺎ
ﺧﻮدﺗﺎن در وزارت داراﯾﯽ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮد ھﺎی ﺷﯿﻼت وﻗﻮف ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
درﯾﺎﯾﯽ ﺷﯿﻼت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺑﺎرﮐﺎس )ﻗﺎﯾﻖ(ھﺎی ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا و ﻓﺮﺳﻮده و ﮐﻢ ﺗﺤﺮک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران ﻟﯿﺎﻧﺎزوف ھﺎاﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ درد ﮐﺎر اﻣﺮوز وﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳ��ﺎﺋﻞ ﭘﯿﺸ��ﺮﻓﺘﮫ ای ﻣﺠﮭﺰﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .ﻋﻮاﻣﻞ ووﺳ��ﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺷ��ﯿﻼت ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ درﯾﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ وﻧﺎ رﺳﺎﺳﺖ .ﻣﻌﮭﺬاﺗﺎ ﺣﺪوداﻣﮑﺎن دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده و
ﺑﺎزھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
درآن اﯾﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﮭﺮان ،ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮑﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد و در ﭘﺎﺳﺎژھﺎی
دو طﺮف اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷ��ﮑﺎه ﻣﯿﻮه و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﺳ��ﺒﮏ ﺳ��ﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﮭﺎی ﮐﺸ��ﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺣﺪاث ﺷ��ﺪه ﺑﻮد و اﮐﺜﺮا
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺘﻤﮑﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺸ���ﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺮوﺷ���ﮕﺎھﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺰارﺷ���ﮭﺎی رﺳ���ﯿﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷ���ﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮑﺎھﮭﺎﺧﺎوﯾﺎرو ﻣﺎھﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺷ��ﮑﺎر) (۵و ﮐﻼﻧﺘﺮی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ )ﮐﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳ��ﺘﺎﻧﺒﻮل در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ آن ﻗﺮارداﺷ��ﺖ( ھﻢ
آھﻨﮏ ﺷ���ﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ روز ﻋﺼ���ﺮﻣﺎﻣﻮران ﺷ���ﯿﻼت و ﮐﺎﻧﻮن ﺷ���ﮑﺎر وﺻ���ﯿﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﭘﺎﺳ���ﺒﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳ���ﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷ���ﮕﺎھﮭﺎ رﻓﺘﮫ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺧﺎوﯾﺎروﻣﺎھﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺸ���ﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاورده ھﺎ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻ���ﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺿ���ﺒﻂ و
اﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﮫ ﺳ����ﺮدﺧﺎﻧﮫ داﻧﯿﺮﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷ����ﺪ وﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ دردﺳ����ﺘﮕﺎه ﻗﻀ����ﺎ ﯾﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .درﺳ����ﺖ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺪارم اﯾﻦ
ﻓﺮآورده ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﺟﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﻮد واز ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷ���ﮑﺎه ﺟﻤﻊ آوری ﺷ���ﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺷ���ﯿﻼت رااز

طﺮف دوﻟﺖ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دارم.دراول وﻗﺖ ﻓﺮدای آن روز ،ﺟﻤﺸ������ﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر وزﯾﺮ
داراﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ ً زد و ﺑﺎﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳ��ﯿﺪ ﭼﺮا ﻓﺮوﺷ��ﮕﺎھﮭﺎرا ﻏﺎرت ﮐﺮده اﯾﺪ؟ از ﺷ��ﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﮫ ﻏﺎرت ﺑﺴ��ﯿﺎرﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷ��ﺪم وﮔﻔﺘﻢ
درﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪم ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از ﻏﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﯾﺮوزﻋﺼﺮ درﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺿ����ﯿﺢ دھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺖ -ﻓﺮاورده ھﺎﯾﯽ راﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿ����ﮫ
ﺷ��ﺪه ﺑﻮد،طﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿ��ﺒﻂ ﮐﺮده اﻧﺪ .وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﮐﻔﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم در اﯾﻦ ﺑﺎره اطﻼع ﺻ��ﺤﯿﺤﯽ ﺑﮫ ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮ ﻧﺪاده
اﻧﺪ و ﮔﻔﺖ اﻋﻀ��ﺎی ﺻ �ﻨﻒ ﻣﺎھﯽ ﻓﺮوش و ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوش ھﻢ اﮐﻨﻮن درﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده واز ﺷ��ﯿﻼت ﺷ��ﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿ��ﻮع ﺑﯽ اطﻼع اﺳ��ﺖ و ﻻزم اﺳ��ﺖ ﻓﻮرا ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻮﺿ��ﻮع راﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ.
درھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ھﻮﯾﺪا ﭘﺸ���ﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳ���ﺶ وزﯾﺮ داراﯾﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﺮﺳ���ﺶ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن رﯾﯿﺲ ﺻ��ﻨﻒ ﻣﺎھﯽ ﻓﺮوس و ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوش) (۶ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﻋﻀ��ﺎی ﺻ��ﻨﻒ در ﻧﺨﺴ��ﺖ وزﯾﺮی ھﺴ��ﺘﻨﺪ واز ﺷ��ﯿﻼت
ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .
در ﺟﻮاب ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﮔﻔﺘﻢ اﺻﻨﺎف ﮔﺰارش ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﮫ ﻋﺮﺿﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ
دادﮔﺴﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم و ظﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪو درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮطﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دادم .در ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺪای ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ در ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻗﺪام ﺷﯿﻼت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻣﯽ داد و ﺑﮫ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد .ھﻮﯾﺪا در دﺑﻨﺎﻟﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﺻﻨﺎف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را ﻗﺒﻼ ﺑﮫ آﻧﺎن
اﺑﻼغ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم ھﻤﮫ ﻣﻘﺮرات در روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
و ﺑﮫ اطﻼع ھﻤﮕﺎن و از آن ﺟﻤﻠﮫ اﺻﻨﺎف رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﻢ ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻣﯽ داد ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدم  .او ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﻼت را اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯿﺎن را
ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ رد ﮐﺮد  .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺷﺎﮐﯿﺎن از دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،او از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﮐﺎری
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﮑﻨﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ دادﺳﺮای ﺗﮭﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اواﻣﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ وزﯾﺮ
دادﮔﺴﺘﺮی اﺑﻼغ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮب .ازاﯾﻦ ﭘﺲ ھﺮوﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﻗﺒﻼ ﻣﺮا ﻗﺒﻼً درﺟﺮﯾﺎن
ﺑﮕﺬار ﮐﮫ ﻏﺎﻗﻠﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮم. .ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻨﺎف ﺑﮫ ﻧﻄﺮم واﻗﻌﺎ ً ﺷﮕﻔﺖ آورﺑﻮد و ﻋﻠﺖ آن راﺑﮫ
درﺳﺘﯽ درک ﻧﮑﺮدم .ھﻮﯾﺪا اﻣﺮ ﺷﺎه را ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﮐﺪ ﺧﻮدش اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ طﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی آﺷﻨﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ اﺟﺮای آن ﺑﻮد و در دوران ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﺷﯿﻼت و در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﮭﺎی
دﯾﮕﺮ ھﻤﻮاره از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ اﺻﻼح وﺿﻊ و ﻧﻮ آوری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ﺟﺪا ً ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وھﻤﻮاره ازاو ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
ﺑﻮدم .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻨﺎف -ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ وﺟﺎر وﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮫ
راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ و ﺑﻄﻮر دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،اورا ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ وﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ اﺑﺪا ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در دوران ﺧﺪﻣﺘﺶ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮو ﺻﺪاﯾﯽ از ھﯿﭻ ﺟﺎی ﻣﻤﻠﮏ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد.

) -(۶ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﮑﺜﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﻼت دو ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ وﻗﺖ درﯾﺎی ﺧﺰر ،اﯾﺮان و ﺷﻮروی  ،ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎی داﻣﻨﮫ داری را ا ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد و
اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری ،آﻏﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.و اﯾﻦ ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه در دھﮫ  ۱۳۴۰ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
و ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ھﻤﮑﺎری ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت وﺷﻮروﯾﮭﺎ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدد ،طﺮح ﺟﺎ ﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻤﻮﺟﺐ اﯾﻦ طﺮح زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۳۰ھﮑﺘﺎر ،در  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن
رﺷﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﺳﻔﯿﺪ رود ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﮫ ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺧﺎوﯾﺎری درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه
ﺑﻮد .دراﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﮫ ھﺎ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۷ﺗﺎ  ۸ﻣﺎه ﭘﺮورش ﻣﯿﺎﻓﺘﻨﺪ وﭘﺲ از رﺷﺪ در رودﺧﺎﻧﮫ رھﺎﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ظﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﺳﮫ ﻣﻠﯿﻮن وﻧﯿﻢ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح در ھﻤﺎن اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ در ﺷﯿﻼت
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدم ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ﮔﺰاﻓﯽ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﻣﺎده ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪ ه ،رﺳﻤﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻋﻮت ﻣﻨﻀﻮر روﺣﺎﻧﯽ،وزﯾﺮ آب وﺑﺮق وﻗﺖ )، (۳ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﮫ در آن وﻗﺖ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮدم ،دراﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻢ .اﯾﻦ طﺮح ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در درﯾﺎی ﺧﺰردر آن اﯾﺎم
ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
درﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن درﺑﺎره ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﺷﯿﻼت ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎره ای ﺑﺸﻮد .دردھﮫ  ۴۰ﺗﻨﮭﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ھﺎ و ﺣﻮﺿﭽﮫ ھﺎ ی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮑﺎھﮭﺎی ﺷﯿﻼت
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد و ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ از ﻧﻮع ﻏﻀﺮوﻓﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﺲ از رﺷﺪ اوﻟﯿﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ رھﺎ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ  .ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺰﺷﮕﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻨﺎم دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﮫ ﺧﺮج داده وﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﻌﺘﯽ،درﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮫ
ﮐﺮج ﻣﻮﺳﺴﮫ ای ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد وﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ داﺷﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪن ﮐﺮده،
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ای اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه اﺳﺖ واﻣﮑﺎن
اﺟﺮای آن در ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﻼت
درﻣﯿﺎن ﻧﮭﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﮫ ای را اﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و.در ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﺑﺮای ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎدﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻢ درﺷﯿﻼت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﺸﺪ.
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺲ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﻧﮭﻢ
)" - (۱ﭼﺮﺗﮑﮫ" از زﺑﺎن روﺳ�ﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷ�ﺪه )،و در اﺻ�ﻄﻼح ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻓﺎرﺳ�ﯽ ﺑﺪان ﭼﺘﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ( اﺑﺰاری اﺳ�ﺖ ﮐﮫ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳ�ﺒﮫ ارﻗﺎم
ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ وﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺣﻠﻘﮫ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎﺷ��ﯿﻦ ﺣﺴ��ﺎب اﻣﺮوزی داﻧﺴ��ﺖ .ﭼﺮﺗﮑﮫ ﺑﺸ��ﮑﻞ ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴ��ﺘﻄﯿﻠﯽ اﺳ��ﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﮫ ھﺎی ﻣﻮازی درآن
ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه وروی ھﺮﯾﮏ ده ﺣﻠﻘﮫ ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
) -(۲ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺴ����ﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻗﺒﻼ اﺑﻮ ﺗﺮاﺑﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آرﯾﺎ ﻣﮭﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد  .ﺑﻌﺪ از اﻋﻄﺎی ﻟﻘﺐ آرﯾﺎ ﻣﮭﺮ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷ����ﺎه  ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آرﯾﺎ ﻣﮭﺮ
ﺑﺮای اﻓﺴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪ.
)-(۳ﻣﻨ ﺼﻮر روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺑﺮق وآب ﮐ ﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺑ ﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ﮐ ﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده ا ﺳﺖ  .ﻣﺘﺎ ﺳﻔﺎﻧﮫ اورا در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ا ﺳﻼﻣﯽ
اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.

) - (۴ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺳ����ﺎﯾﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳ����ﺘﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪه رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  ۲۲ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷ����ﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺷ����ﯿﻼت
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
)-(۵ﺑﻤﻮﺣﺐ ﺗﺒﺼﺮه  ۵ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﻏﻀﺮوﻓﯽ )اﺳﺘﻮرژن( و ﺧﺎوﯾﺎر دراﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮوش
و ﺻﺪور آن ﺑﺪون اﺟﺎزه دوﻟﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮕﺒﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ
ﻗﺎﺟﺎق ﻣﺎھﯽ و ﻓﺮ آورده ھﺎی آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﯿﻼت ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﮐﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
و اﺻ���ﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺻ���ﯿﺪ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز دردرﯾﺎی ﺧﺰر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﯾﻦ ﻓﺮآورده ھﺎ ﺷ���ﯿﻼت ﺑﺮرﺳ���ﯿﮭﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده
وﭘﯿﺸ���ﻨﮭﺎداﺗﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ داده ﺑﻮد .ﺑﺮاﺳ���ﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳ���ﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺻ���ﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از درﯾﺎی ﺧﺰر در اﺳ���ﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۴۶ﺑﮫ
ﺗﺼ����ﻮﯾﺐ ﻓﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ رﺳ����ﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻗﻮاﻧﺒﻦ ﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدآوری اﺣﻤﺪ ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴ����ﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ص  ۵۰۷و ( ۵۰۹
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد.
) -(۶ﻧﺎم رﯾﯿﺲ ﺻﻨﻒ ﻣﺎھﯽ ﻓﺮوش و ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوش ،ﻋﺒﺎس ﺗﯿﻤﻮری ،ﺑﯿﺎدم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ دھﻢ
ﺗﻼش در راه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن
ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
ﭘﯿﺶ ازآن ﮐﮫ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺳﺎز دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﻋﻤﺪه ﺻ���ﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺮوارﯾﺪ و ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﺷ���ﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﮐﺮاﻧﮫ ﻧﺸ���ﯿﻨﺎن درﯾﺎھﺎی اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ،از ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎی دور ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺳﻨﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﺠﺎد وﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺖ ﺻﺪف ﻣﺮوارﯾﺪ در ﺧﺎور دور
ﺑﺎزار ﻣﺮوارﯾﺪ طﺒﯿﻌﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺴﺎدﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن رواج داﺳﺖ.
)- (۱آﻏﺎر دوران ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
در ﺳ����ﺎل  ۱۳۱۴دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺻ����ﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ودرﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را آﻏﺎز
ﮐﺮد و از دﮔﺘﺮ ھﺮاﻟﺪ ﺑﻠﮕﻮاد  H. Belgvadرﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ زﯾﺴ����ﺖ ﺷ����ﻨﺎﺳ����ﯽ داﻧﻤﺎرک دﻋﻮت ﻧﻤﻮد در ﺑﺎره ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در اﯾﻦ
درﯾﺎھﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﺑﻠﮕﻮاد ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷ���ﻨﺎﯾﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟﻮﭘﻨﺘﯿﻦ  H. Loppenthinﺑﺮرﺳ���ﯿﮭﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم داده وﮔﺰارﺷ�ﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ داد .ﮔﺰارش دﮐﺘﺮ ﺑﻠﮕﻮاد و ھﻤﮑﺎراو) (۱ﻧﺨﺴ�ﺘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ای اﺳ�ﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎره
ﻣﺎھﮕﯿﺮی در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﻧﺘﺸ��ﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ و در ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﺳ��ﺘﻨﺎد ﭘﮋوھﺸ��ﮕﺮان و اﺳ��ﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ دوﻟﺘﮭﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ودرﯾﺎی ﻋﻤﺎن از ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر آﺑﺰﯾﺎن
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪاﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ﻧﻮع ﻣﺎھﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ آﺑﮭﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ(۲).

در ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻊ ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ
طﺒﻖ ﺳ������ﻨﻦ دﯾﺮﯾﻦ و ﺑﺎ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳ������ﺎﯾﻞ در آﺑﮭﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺮاﻧﮫ ﺻ������ﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﺻ������ﯿﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺼ��ﺎرف ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻘﺎط ھﻤﺠﻮاراﺳ��ﺖ .ﻧﮫ وﺳ��ﯿﻠﮫ ﭘﺒﺸ��ﺮﻓﺘﮫ ای ﺑﺮای ﺻ��ﯿﺪ و ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﺎھﯿﺎن دارﻧﺪ وﻧﮫ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و
ﺗﻮزﯾﻊ آن .از آن ﮔﺪﺷ����ﺘﮫ ﺑﺎزاری ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺼ����ﺮف ﻧﯿﺴ����ﺖ .دراﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺷ����ﺪه اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﮫ طﻮر ﺻ����ﺤﯿﺢ و
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ای از اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳ���ﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳ���ﺎﻻﻧﮫ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸ���ﺘﺮ از آن ﭼﮫ ﮐﮫ از ﻧﻔﺖ ﺗﺤﺼ���ﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ
دﺳﺖ آورد و راه ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت اراﺋﮫ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﮫ دﮐﺘﺮ ﺑﻠﮕﻮاد ،دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از داﻧﻤﺎرک ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺴﺮو و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ آرد ﻣﺎھﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ و
در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻧﺼ����ﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺼ����ﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺻ����ﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در آﯾﻨﺪه در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ از ھﺮﺟﮭﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﻣﺪﺧﻞ ﺷﺎھﺮاه آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪی واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﮫ اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﻨﺪ و
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد .ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻨﺴﺮو
و آرد ﻣﺎھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻧﮕﺎھﺪاری اﺳﺖ و ﺑﺎ آب و ھﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﮫ و درﻧﺒﻮد ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﺑﺮق
و راه و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ آن روز اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺎد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺗﺤﻮل ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای دراﻣﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی درﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳ��ﻔﺎﻧﮫ در ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎﻟﮫ آن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸ��ﺪ .اﮔﺮ ﺟﻨﮓ و ﻋﻮاﻗﺐ اﺳ��ﻒ ﺑﺎر ﻣﺘﺎﺛﺮ ازآن ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳ���ﺎزﻧﺪﮔﯽ آن اﯾﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷ���ﺪ ود ر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﯾﺮان دراﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻣﺮوزه
ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳ�����ﺎل  ۱۳۲۸ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻋﻮت اﯾﺮان ،ﮐﺎرﺷ�����ﻨﺎس داﻧﻤﺎرﮐﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﭘﺘﺮﺳ�����ﻦ  E. Petersonﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ٍو اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪ و از  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۸ﺗﺎ  ۲۹ﺧﺮداد  ،۱۳۲۹ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﮭﻢ ﺟﻨﻮب و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﻢ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر را ﮔﻮﺷﺰد
ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷ��ﺖ ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺳ��ﺎﻟﮭﺎ ﺗﻮﺳ��ﻌﮫ ﺻ��ﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳ��ﺒﺐ ﮐﺸ��ﺶ وﺟﺬب ﻋﺪه ای از
طﺒﻘﮫ ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺟﻨﻮب ﺑﮫ آن ﺳ�ﻮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرش ﺷ�ﺪه ﺑﻮد .ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ از اﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ازﺗﺮک وطﻦ
دﺳ��ﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد ھﻤﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴ��ﺎﻋﺪ و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷ��ﯿﻼت ﺟﻨﻮب،
ﺻﯿﺎدان در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓﮫ ﺻﯿﺎدی را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ(۳) .

) -(۲اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
در دھﮫ  ۱۳۳۰ﮔﺴ��ﺘﺮش ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺟﻨﻮب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳ��ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ژاﭘﻨﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم "ﺷ����ﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳ����ﻌﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب " را ﻣﺎﻣﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺑﺎﺑﺒﺎره ﻣﺎ ھﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷ����ﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ در
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۳۳۴ﺗﺎ  ۱۳۳۵اﻧﺠﺎم داد ،در واﻗﻊ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻼ درﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻠﮕﻮاد و ﭘﺘﺮﺳﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد :اﻧﻮاع
ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺤﺪ وﻓﻮر درﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن وﺟﻮددارد و ﺑﺴ������ﯿﺎر ﺑﮫ ﺟﺎ اﺳ������ﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺪارک ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن
وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻻزم ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﮫ راه اﻧﺪازد .
ﺳ��ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷ��ﮭﺎ و ﺗﻮﺻ��ﯿﮫ وﺗﺸ��ﻮﯾﻖ ﮐﺎر ﺷ��ﻨﺎﺳ��ﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷ��ﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸ��ﺮ ﯾﮏ
ﻣﺴ��ﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺷ��ﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ،ﺷ��ﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ ﺑﻨﺎم" ﺷ��ﺮﮐﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس" ﺑﺎ ﺳ��ﺮﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯿﮫ  ۳۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺗﺸ��ﮑﯿﻞ داد.
دو ﺳ��ﻮم ﺳ��ﮭﺎم اﯾﻦ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳ��ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮋاﭘﻨﯿﮭﺎ ﺑﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳ��ﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷ��ﺮﮐﺖ ظﺮف  ۶ﺳ��ﺎل ﺗﺎ ۹۰
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﺳ��ﺎﺳ��ﻨﺎﻣﮫ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳ �ﯿﺪ و ﻣﺮﮐﺰﺷ��ﺮﮐﺖ درآﺑﺎدان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ .ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷ��ﺮﮐﺖ ﭘﻨﺞ
ﻋﻀ����ﻮ داﺷ����ﺖ ﮐﮫ ﺳ����ﮫ ﻧﻔﺮ آﻧﺎن از طﺮف ﺳ����ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و دوﻧﻔﺮ از طﺮف ژاﭘﻨﯽ ھﺎ ﺑﻮد.ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﺳ����ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﺷ��ﺮﯾﮏ اﺻ��ﻠﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی درﺳ��ﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ازھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺸ��ﮑﻼﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد .ﮐﺸ���ﺘﯽ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی اﺳ���ﺘﯿﺠﺎری ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺻ���ﯿﺪ ﺷ���ﺪه ﺑﮫ ﺑﻨﺪر رﺳ���ﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳ���ﺮدﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای ﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﺎھﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪا ﺷﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﯾﮏ ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﮫ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در طﻮل ﺟﻨﮓ دوم ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻼ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﺪه و دراﺧﺘﯿﺎرﮔﻤﺮک ﺧﺮﻣﺸﮭﺮﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮﺷﺪ وﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺮده ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮوع ﮐﺎراﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺒﻮد ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﺳﮑﻠﮫ ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد در ﺧﺮﻣﺸ��ﮭﺮ زﻣﯿﻦ وﺳ��ﯿﻌﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳ��ﺮدﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎراﻧﺪاز و اﺳ��ﮑﻠﮫ ھﺎی ﻣﺘﺼ��ﻞ ﺑﺪان ﻣﻨﺎﺳ��ﺐ ﺑﺎﺷ��ﺪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ واز
طﺮف دﯾﮕﺮ ﺷ��ﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴ��ﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺳ��ﮭﻢ ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳ��ﺮدﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی را ﮐﮫ ﻗﺮار
ﺑﻮد از ژاﭘﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸ���ﺪن زﯾﺮ ﺑﻨﺎھﺎی ﺿ���ﺮوری ،ﺷ���ﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴ���ﺖ ﮐﺎر اﺻ���ﻠﯽ
ﺧﻮدرا ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ از راه ﺗﺒﻠﯿﻎ و ارزان ﮐﺮدن ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮد و اﯾﻦ اﻗﺪام اﻟﺒﺘﮫ در ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﻣ ﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪی دا ﺷﺖ .ﻣ ﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺎ آ ﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑ ﺴﯿﺎری از
ھﻤﻮطﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻨﻮب ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﮫ ﺗﻌﺪادی ازاﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن را ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﺮام داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ وھﻨﻮز ھﻢ اﯾﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ(۴).
ژاﭘﻨﯿﮭﺎ ﺳ���ﺮاﻧﺠﺎم در  ۱۵دی ﻣﺎه ۱۳۳۶ﺳ���ﮭﺎم ﺧﻮد را ﺑﺴ���ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ وﺷ���ﺮﮐﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر
رﻓﺘﻦ ﺷ���ﺮﮐﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺗﺼ���ﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی اداﻣﮫ دھﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸ���ﺘﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ۵۶۰ﺗﻨﯽ ژاﭘﻨﯿﮭﺎ را اﺟﺎره

ﮐﺮد وﺳ��ﮫ ﻧﻔﺮ از ژاﭘﻨﯿﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻓﻨﯽ وﻣﺘﺼ��ﺪی اﻧﺒﺎر ﺳ��ﺮدﺧﺎﻧﮫ اﺳ��ﺘﺨﺪام ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
اداﻣﮫ داد .ژاﭘﻨﯿﮭﺎ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد ،۱۳۳۸طﯽ دو دوره ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری در ﺣﺪود ۱۵۰۰ﺗﻦ ﻣﺎھﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ .ﻗﺴ������ﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﺑﻘﯿﻤﺘﯽ ارزان در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼ������ﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اھﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮب ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺳ��ﺮدﺧﺎﻧﮫ و ﻧﺪاﺷ��ﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ  ،ﻣﻘﺎدﯾﺮﻋﻤﺪه ای ازﻣﺎھﯽ ھﺎ درﻣﻌﺮض ﻓﺎﺳ��ﺪ ﺷ��ﺪن ﺑﻮد .ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺼ��ﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﮭﺎ را ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺑﻀ���ﺎ ﻋﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻘﺴ���ﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ژاﭘﻨﯿﮭﺎ ﭼﻨﺪی
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷ���ﺪ وﺑﺎر در اواﺳ���ﻂ ﺳ���ﺎل ۱۳۳۹اﺟﺎره ﮐﺸ���ﺘﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷ���ﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ژاﭘﻨﯿﮭﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻣﺎھﯽ ﺻ���ﯿﺪ ﮐﺮده ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ.
ﺳ��ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دراﯾﻦ اوان ﺳ��ﺮدﺧﺎﻧﮫ ای در ﺧﺮﻣﺸ��ﮭﺮﺑﻈﺮﻓﯿﺖ  ۲۰۰ﺗﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﻣﻮرد اﺳ��ﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد داده ﺑﻮدوﻟﯽ
ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ژاﻧﯿﮭﺎ و ﻣﺸ�ﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷ�ﺮﮐﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷ�ﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳ�ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﭼﺎرﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴ���ﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺳ���ﺮاﻧﺠﺎم ﺳ���ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻ���ﯿﮫ وزارت داراﯾﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آن را ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ طﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺳﺎل  ۱۳۴۰ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .داراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ از ﺗﻤﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬارﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺧﺮﻣﺸﮭﺮﺑﻮد(۵).
)-(۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ
درآﻏﺎز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺷ����ﯿﻼت ،ﯾﮏ ﺷ����ﺮﮐﺖ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی ﺧﺼ����ﻮﺻ����ﯽ ﮐﻮﯾﺘﯽ طﺒﻖ ﻗﺮادادی ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان داﺷ����ﺖ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺸﺨﺼﯽ ازآﺑﮭﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﮫ ﺷﯿﺦ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ وﻗﺖ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﯿﺮ دوﻟﺖ ﮐﻮﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷ��ﺮﮐﺖ دﮐﺘﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺳ��ﻮداﻧﯽ در ﺑﺪو ﺷ��ﺮوع ﺑﮑﺎرم در ﺷ��ﯿﻼت ﺑﺪﯾﺪارم آﻣﺪه ،دﻋﻮت ﻧﻤﻮد از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺖ درﮐﻮﯾﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﻢ.اﯾﻦ دﻋﻮت را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﺑﮫ ﮐﻮﯾﺖ رﻓﺘﻢ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺎدی ﻧﺎوﮔﺎن
ﺻﯿﺎدی ﻣﺠﮭﺰی ﻣﺮﮐﺐ ازﭼﻨﺪ ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮودﺗﯽ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد(۷).
ﻣﯿﮕﻮ ھﺎی ﺻ����ﯿﺪ ﺷ����ﺪه در اﻧﺒﺎر ھﺎی ﻣﺠﮭﺰ ﺷ����ﻨﺎورھﺎﻧﮕﺎھﺪاری ﻣﯿﺸ����ﺪ و طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی واﻧﺠﻤﺎد و ﺑﺴ����ﺘﮫ ﺑﻨﺪی در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﻣﯿﮕﻮدر ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪﯾﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﺑﺎزارھﺎی اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﯿﮕﻮی ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﮭﺮت ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ.
دﯾﺪار از ﮐﻮﯾﺖ ﻓﺮﺻ��ﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ازﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺻ��ﻨﻌﺖ ﺻ��ﯿﺪ و ﺻ��ﺎدرات ﻣﯿﮕﻮآﺷ��ﻨﺎ ﺷ��ﻮم و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸ��ﺖ از اﯾﻦ
دوروزه ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد آن ﭼﮫ را ﮐﮫ در آن ﺟﺎ ﻣﺸ��ﺎھﺪه ﮐﺮده ﺑﺎ آن ﭼﮫ در اﯾﺮان ﻣﯽ دﯾﺪم ﻣﻘﺎﯾﺴ��ﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﺗﺎﺳ��ﻒ اﯾﻦ
ﺳ��ﺌﻮال ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا ﮐﺸ��ﻮرﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸ��ﺪه ﺳ��ﺮوﺳ��ﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺿ��ﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
ﺑﺪھﺪ و ﺧﻮد را ازﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﺎزد .ﻋﺰم راﺳﺦ داﺷﺘﻢ در دوران ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﺷﯿﻼت ﻗﺪﻣﮭﺎﯾﯽ در راه ﺑﮭﺒﻮد

وﺿﻊ ﺑﺮدارم  .اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ درآن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن ﺷﻨﺎورھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺻﯿﺎدان در درﺟﮫ اول وﺗﺠﮭﯿﺰ
ﻗﺎﯾﻖ ھﺎی ﺻﯿﺎدان ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮودﺗﯽ درﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد.
)-(۴ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
دردھﮫ ﭼﮭﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ و آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﻨﺎدروﺟﺰاﯾﺮو ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮرطﺮف ﺗﻮﺟﮫ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ وﭼﻮن
اﺟﺮای ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای اﺑﺎداﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﻣﻼزﻣﮫ داﺷﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ دارد ،دوﻟﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری در رﺷﺘﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﻓﺘﺎد و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان " ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ  ۲۵۰۰۰ﺳﮭﻢ  ۲۰۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد:
) -(۱وزارت داراﯾﯽ

 ۵۰۰۰ﺳﮭﻢ

) -(۲ﺑﺎﻧﮓ ﺗﻌﺎون ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان

 ۱۲۵۰ﺳﮭﻢ

) -(۳ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون ﻣﺼﺮف ﮐﺎدر ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ

 ۹۷۵۰ﺳﮭﻢ

) -(۴ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮو ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ اﯾﺮان

 ۹۰۰۰ﺳﮭﻢ

ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۴۲رﺳ��ﻤﺎ اﻓﺘﺘﺎح و ﺷ��ﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮد .ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺑﺮطﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری
ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳ��ﯿﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﮫ ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﺳ��ﮫ ﻧﻔﺮی )رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و دوﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ(ﻣﺤﻮل ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ واﻋﻀ��ﺎی
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه را ﺻ��ﺎﺣﺒﺎن ﺳ��ﮭﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .اﻣﺎ ازﺑﺪو ﺗﺎﺳ��ﯿﺲ ،ﻋﻤﻼ ﺳ��ﺮﻟﺸ��ﮕﺮ)ﺳ��ﭙﮭﺒﺪ ﺑﻌﺪی ( دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ اﯾﺎدی،
ﭘﺰﺷ���ﮏ ﻣﺨﺼ���ﻮص ﺷ���ﺎه ،اﻣﻮر ﺷ���ﺮﮐﺖ را دردﺳ���ﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد وﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از طﺮف ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در واﻗﻊ
رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ و ﻣﺠﺮی دﺳﺘﻮرات اوﺑﻮد .ﻣﺪاﺧﻠﮫ دﮐﺘﺮاﯾﺎدی دراداره ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺧﺎطﺮآن ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﮑﺎ)اداره ﺗﺪارﮐﺎت
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ( ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﻮد و اﺗﮑﺎ زﯾﺮﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ﻗﺮار داﺷﺖ (۸).
ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ دھﻢ
)(۱

Blegvad and B. Loppenthin: Fish in Iranian Gulf. Copenhagen, 1942

) -(۲ﻧﺎم ﺗﻌﺪادی از ﺷ�������ﻨﺎﺧﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻨﻮب ﺑﺮای ﺧﻮراک ﻣﻮرد اﺳ�������ﺘﻔﺎده ﻗﺮار دارد ﺑﺸ�������ﺮح زﯾﺮ اﺳ�������ﺖ :ﻣﯿﮕﻮ  -ھﺎﻣﻮر -ﺳ�������ﺮﺧﻮ –
ﻗﺒﺎد)ﺷﯿﺮﻣﺎھﯽ(دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺧﺪا –ﺷﻮرﯾﺪه – ﺗﻦ – ﺳﺎردﯾﻦ –ﺣﻠﻮا –راﺷﮑﻮ
) -(۳ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮ ﮔﯿﺎھﯽ ﺳ���ﺮاواﻧﯽ ،ﭘﮋوھﺸ���ﮕﺮ ﻣﻮﺳ���ﺴ���ﮫ دھﻘﺎﻧﯽ و روﺳ���ﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان واﺑﺴ���ﺘﮫ ﺑﮫ وزارت ﮐﺸ���ﺎورزی و ﻋﻤﺮان روﺳ���ﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺮداد۱۳۵۸
درﺑﺎره ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺳ���ﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺑﻠﻮﭼﺴ���ﺘﺎن در ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﭘﮋوھﺸ���ﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳ���ﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اوﺿ���ﺎع ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
ﭼﺎﺑﮭﺎر ،ﮐﻨﺎرک وطﺒﺲ" از طﺮف وزارت داراﯾﯽ و ﻋﻤﺮان رو ﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ا ﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧ ﺸﺮﯾﮫ در  ۶۶ﺻﻔﺤﮫ ھﻤﺮا ه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ اطﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی
راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ و اﻟﮕﻮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎری از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮان در ﺟﺰاﯾﺮ و ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ار
ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﺳﺖ.
) -(۴در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ آﯾﺖ ﷲ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه " ﻟﻄﻔﺎ ً در ﻣﻮرد ﺧﻮردن ﻣﺎھﯽ ﺷﯿﺮ و ﻗﺒﺎد
ﮐﮫ در ﺷ��ﯿﺮاز ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳ��ﺪ و ﻣﺎ ﻓﻠﺴ��ﯽ روی آن ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ ،اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ" ﭼﯿﻦ ﺟﻮاب داده ﺷ��ﺪه اﺳ��ﺖ " :ﺧﻮردن ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﻓﻠﺲ ﻧﺪارد ﺣﺮام
اﺳ��ﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳ��ﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ﺷ��ﯿﺮ و ﻗﺒﺎد ﻓﻠﺲ دارد و ﻓﻠﺲ آﻧﮭﺎ ظﺮﯾﻒ اﺳ��ﺖ وای ﺑﺴ��ﺎ ﮐﮫ دردام ﻣﯽ رﯾﺰد" .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷ��ﺨﺺ دﯾﮕﺮی از راه دوری
ﻧﻮﺷ��ﺘﮫ" :ﻣﻦ در ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اوﻻً ﻣﯽ ﺧﻮاﺳ��ﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ اﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ھﻤﮫ ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﻓﻠﺴ��ﺪار را ﺑﺨﻮرم ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻧﺤﻮه ﻣﺮدن آﻧﮭﺎ ﻣﺸ��ﺨﺺ ﻧﯿﺴ��ﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺣﻼل و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺣﺮاﻣﻨﺪ".ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳ���ﺦ داده اﺳ���ﺖ " :ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﻓﻠﺴ���ﺪار ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺣﻼل ھﺴ���ﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﮫ در آب ﻣﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ازﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﯾﺎ ﻓﻘﻂ دو ﭼﯿﺰ ﺣﻼل اﺳﺖ :ﻣﺎھﯽ ﻓﻠﺴﺪار و ﻣﯿﮕﻮ ".ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ازWWW.makaremshirazi.org/persian :

ﺑﺨﺶ ﯾﺎزدھﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان درآﺑﮭﺎی ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺷﯿﻼت و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎھﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه
ﺑﻮد و ﺳ��ﺎزﻣﺎن و ﺗﺸ��ﮑﯿﻼﺗﺶ طﺒﻌﺎ ً ﺑﺮای اداره ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی دراﯾﻦ درﯾﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻ��ﻨﻌﺖ ﺧﺎوﯾﺎر طﺮاﺣﯽ ﺷ��ﺪه ﺑﻮد .ﺷ��ﺮﮐﺖ
ﺷﯿﻼت اﯾﺮان درآن اﯾﺎم ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺖ در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در آﺑﮭﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .وزارت داراﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﮐﻨﺴ��ﺮو ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﮐﮫ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳ��ﯿﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎ وﺳ��ﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ دﺳ��ﺖ ﺑﺪﺳ��ﺖ ﺷ��ﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺷ��ﺮﮐﺖ
ﺳ��ﮭﺎﻣﯽ ﺷ��ﯿﻼت اﯾﺮان ﺳ��ﭙﺮد .ﭘﺲ از آن ﺳ��ﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺸ��ﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ژاﭘﻨﯿﮭﺎ وﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﺷ��ﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﮫ واﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﯽ آن را ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان واﮔﺬاﺷﺖ.
ﺷ���ﺮﮐﺖ ﮐﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺧﻠﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳ���ﺎس ﻗﺮاردادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺷ���ﯿﻼت اﯾﺮان اﻣﻀ���ﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺻ���ﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ اﺷ���ﺘﻐﺎل
داﺷﺖ.
درآﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ درﺷ��ﯿﻼت ،دراوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻ��ﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳ��ﺖ آﻣﺪ ،ﺑﺮای رﺳ��ﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ وﺿ��ﻊ ﺷ��ﯿﻼت در ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻢ.
ﺷ��ﯿﻼت در دو ﺳ��ﻮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺧﺮﻣﺸ��ﮭﺮ و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس دو ﭘﺎﯾﮕﺎه داﺷ��ﺖ .ﺧﺮﻣﺸ��ﮭﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺿﺮوری ﺗﺮﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪ.
در طﻮل ﺳﻔﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در درﯾﺎھﺎی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم .از ﯾﮏ طﺮف درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪود
اﻣﺎ ﺑﺴ�����ﯿﺎر ﭘﺮ ارزﺷ�����ﺶ در ﻧﻈﺮم ﻣﺠﺴ�����ﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ درﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎطﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ  ،از طﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن را از ﭘﻨﺠﺮه ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪم ﮐﮫ ﮐﺮان ﺗﺎ ﮐﺮان ذﺧﺎﯾﺮﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫ ﮐﺸﻮر

ﻣﺎ ﻋﺮﺿ��ﮫ داﺷ��ﺘﮫ اﺳ��ﺖ .در دﻧﺒﺎﻟﮫ ھﻤﯿﻦ رﺷ��ﺘﮫ اﻓﮑﺎر ﺑﺎﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸ��ﯿﺪم ﺣﺎل ﮐﮫ دوﻟﺖ در ﺗﺪارک اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻ��ﯿﺪ در
ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در روزی ﮐﮫ ﻣﺮا در راس ﺷﯿﻼت ﻣﯽ ﮔﻤﺎرد،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺒﻮد و ﺿﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺟﻨﻮب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺨ ﺼﻮص دوﻟﺖ اﺳﺖ وﺣﻘﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ داﺷﺖ .اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ
ﮔﺴ��ﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی درﺟﻨﻮب ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳ��ﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷ��ﺘﻐﺎل و ﺑﮭﺒﻮد وﺿ��ﻊ زﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﮐﻢ ﺑﻀ��ﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷ����ﻮد ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی وﺳ����ﯿﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﺼ����ﺮف راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ھﻢ ﺑﮫ
ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﻢ از ﻓﺸﺎرﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﺑﮫ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺎﺳﺖ.
) - (۱ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ
دراوﻟﯿﻦ روز ورود ﺑﮫ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ و ﭘﺲ ازﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﮭﻨﺪس ﺻ���ﻨﻌﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺮای دﯾﺪار و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﺻ���ﯿﺎدان ،ﺑﮫ راﺳ���ﺘﮫ ﻣﺎھﯽ ﻓﺮوﺷ���ﺎن در ﺑﺎزار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس رﻓﺘﯿﻢ و در
ﯾﮏ دﮐﺎن ﻣﺤﻘﺮ ﻣﺎھﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .آﻧﺎن از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮﻋﺮق وطﻦ ﻧﺒﻮد ،آﻧﮭﺎھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺸﮭﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﮫ آن ﺳﻮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﮐﻠﯽ ﺻ��ﺤﺒﺖ ﮐﺮدم وﺗﻮﺿ��ﯿﺢ دادم ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺸ�ﮕﻼت آﻧﺎن واﻗﻒ اﺳ��ﺖ و ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿ��ﻊ ﻣﻌﯿﺸ��ﺘﯽ آﻧﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ در دﺳ���ﺖ ﺑﺮرﺳ���ﯽ دارد و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان در ﺷ���ﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸ���ﻮر ،در ﻧﻈﺮادارﯾﻢ ﺷ���ﺮﮐﺘﮭﺎی
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ وھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﺷﻤﺎل آﻣﺎده ﺷﺪه و در ﺑﻌ ﻀﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﮐﺎرﺷ����ﺎن را ﺷ����ﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﺟﻨﻮب ھﻢ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ طﺮح ﺑﺰودی ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﮔﻔﺘﻢ ھﻢ اﮐﻨﻮن طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
دردﺳ��ﺖ ﺑﺮرﺳ��ﯽ در ﻧﻈﺮ اﺳ��ﺖ ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳ��ﺐ ﺑﺎ آب و ھﻮای ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺧﺮﯾﺪاری ﺷ��ﻮد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﻧﺼ��ﺐ
روی ﻗﺎﯾﻖ ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﺑﮫ ﻓﺎ ﺻﻠﮫ ھﺎی دور ﺗﺮی از ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اظﮭﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدم ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا در آﯾﺪ و ﺻﯿﺎدان ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﯿﻼت را ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀ��ﻤﻮن در دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻ��ﯿﺎدان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﮫ ﻗﺼ��ﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﯾﺎ از ﺳ��ﺮﺑﺎز ﮐﺮدن وﯾﺎ
ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد .واﻗﻌﺎ ﺑﺪان ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ و ﻗﺒﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده وطﺮﺣﮭﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﯾﺎ در دﺳﺖ ﺗﮭﯿﮫ
داﺷﺘﻢ.
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدی آﺷﮑﺎری ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﻢ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳﺖ از اﯾﻦ وﻋﺪه ھﺎ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه
اﯾﻢ وﻟﯽ ﻋﻤﻼ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ .ﺧﻼﺻ�����ﮫ ﺗﻘﺎﺿ�����ﺎی ﺻ�����ﯿﺎدان در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻼﺻ�����ﮫ ﻣﯽ ﺷ�����ﺪ :اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدارد ،ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ از آﻧﺎن اﺳ���ﺖ .ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺣﺎﺿ���ﺮﻧﺪ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺗﺎزه ازآب ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪه را از ﻗﺮار ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۲﷼ ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

ﺗﻘﺎﺿ����ﺎی ﺻ����ﯿﺎدان زﯾﺎدی ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ اﻧﺠﺎم آن ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﺎدی ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻮد .ﺳ����ﺮد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﺷ��ﻮرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودی در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد داﺷ��ﺖ .ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ ازﺻ��ﯿﺎدان ،ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﻋﺮﺿ��ﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،و طﺒﻌﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴ��ﺘﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ وآﻣﺎده ﺣﻤﻞ ﺷ��ﻮد ،ﺑﺎر ﺳ��ﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﺎدی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺿ��ﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎری ﻣﺸﮕﻞ وﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺎده ﺻﯿﺎدان ﻓﻮری ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪھﻢ .ازاﯾﻦ رو
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد آﻧﺎن ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺪھﻢ و ﻓﯽ اﻟﻤﺠﻠﺲ اظﮭﺎر ﮐﺮدم ﺷﯿﻼت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎرا ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد وھﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﮫ
ﻣﮭﻨﺪس ﺻﻨﻌﺘﯽ رو ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻢ ازﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺗﺎزه ای را ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﻋﺮ ﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ وازﻗﺮارھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ۳رﯾﺎ ل) ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎ ل ﺑﯿﺸﺘﺮاز آن ﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ( وﺟﮫ آن را ﻧﻘﺪا ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .آن ﮔﺎه ﺧﻄﺎب
ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸ �ﮑﻞ ﺷ��ﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺣﻞ ﮔﺮدد.ﺟﻠﺴ��ﮫ ﺑﺎ دﻋﺎ ﮔﻮﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺻ��ﯿﺎدان
واداﻣﮫ ﻏﺮوﻟﻨﺪ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﮫ وﺿﻮح در ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم آن ﭼﮫ را ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان آﺳ������ﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴ������ﺖ .ﺳ������ﺮدﺧﺎﻧﮫ دﯾﮕﺮی درآن ﺗﺎرﯾﺦ در
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﻣﺎھﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺒﺎر ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺿﺮورت داﺷﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺎھﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ھﻢ ﺑﺮای ارﺳ���ﺎل ﻣﺮﺗﺐ آن ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﮭﯿﮫ ﺷ���ﻮد .ﻣﮭﻨﺪس ﺻ���ﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮری ﺑﺴ���ﯿﺎر ﻓﻌﺎل و
وظﯿﻔﮫ ﺷ������ﻨﺎس ﺑﻮد ﻣﺮا ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺸ������ﻮﯾﻖ ﮐﺮد وﻗﻮل داد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد دراﯾﻦ راه ﮐﻮﺷ������ﺶ ﮐﻨﺪ
واﻧ ﺼﺎﻓﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺑﮫ ﻧﺤﻮاﺣ ﺴﻦ اﻧﺠﺎم داد .اوﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻔﻨﺎ ً ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﮔﺰارش ﮐﺮد ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺎھﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه  ،اوﻟﯿﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ﺑﮫ زودی ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ از طﺮﯾﻖ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮآﻣﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ازآﻧﺠﺎ ﮐﮫ درآن اﯾﺎم وﺳ�����ﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺳ�����ﯿﺴ�����ﺘﻢ ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺴ�����ﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و راه ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺗﮭﺮان ھﻨﻮز دردﺳ���ﺖ ﺳ���ﺎﺧﺘﻦ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﺳ���ﺐ ﺗﺮﯾﻦ راه ارﺳ���ﺎل ﻓﺮآورده ای ﻓﺎﺳ���ﺪ ﺷ���ﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎھﯽ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ) ﮐﮫ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮد ﺳﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺳﭙﺲ از آن ﺟﺎ از
طﺮﯾﻖ راه آھﻦ ﺳ�ﺮاﺳ�ﺮی ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .از ھﻤﯿﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮﺳ�ﺴ�ﮫ ﺧﺼ�ﻮﺻ�ﯽ ھﻢ اﺧﯿﺮا ً ﺷ�ﺮوع ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب وارﺳﺎل آن ﺑﮫ ﺗﮭﺮان وﺑﻌ ﻀﯽ از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺷﯿﻼت در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ھﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ از
ھﻤﯿﻦ راه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎزارﻣﺼ��ﺮف درﭘﺎﯾﺘﺨﺖ درآن روزھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿ��ﮫ ﮔﻮﺷ��ﺖ و ﻣﺎھﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮد و رﺳ��ﺎﻧﯿﺪن
ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﻣﺎھﯽ از ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ،ازاﯾﻦ رو ﺑﮫ ﻓﮑﺮاﻓﺘﺎدم در آﻏﺎز ﮐﺎر و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان اﺿ����ﻄﺮارا ً ازھﻮاﭘﯿﻤﺎ ھﺎی ﺑﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ اﺳ����ﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ھﺎ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺳ����ﺮدﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴ�����ﺘﻨﺪ ظﺮف ﭼﻨﺪ ﺳ�����ﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﻣﺎھﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ راﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﮭﺮان ﺑﺮﺳ�����ﺎﻧﻨﺪ وازآﻧﺠﺎ وﺳ�����ﯿﻠﮫ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﮭﺎی
ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ دار ﺷﯿﻼت ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿ�ﺎ از طﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼ�ﻮص ﺑﮫ ﻋﺮض رﺳ�ﯿﺪ و از ﭘﺎدﺷ�ﺎه اﺟﺎزه اﺳ�ﺘﻔﺎده ازھﻮاﭘﺒﻤﺎھﺎی ﺑﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿ�ﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺘﻮراﻗﺪام ﻓﻮری ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﻞ ھﻮاﺋﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮭﺮآﺑﺎد ﻣﺎھﯽ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس

ﺑﮫ ﺗﮭﺮان رﺳﯿﺪ وﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮزﯾﻊ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻢ ودﯾﺪم ﻣﺎھﯿﮭﺎ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﮫ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻮد،ﺑﺎ ﭼﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ از طﺮف ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ.
) (۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب درﺑﺎزار
ﺗﮭﺮان و ﻧﺮخ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
در ﯾﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۴۳ﻣﺎھﯽ ﺳ���ﻔﯿﺪ ﺷ���ﻤﺎل ﺑﺴ���ﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب و ﺑﮭﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ���ﯽ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮان ﺷ���ﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺎھﯽ
ﺟﻨﻮب ﮐﮫ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان راه ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻣﯿﺮان ﺑﯿ ﺸﺘﺮی ﻋﺮ ﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ھﻢ ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب را در ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ودر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﻋﻤﻮم ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻓﺮو ﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮطﻒ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮخ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﻠ ﺴﮫ ای ﮐﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎی ﺧﺮده ﻓﺮو ﺷﯽ ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب
ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ﺿ����ﯿﺎاﻟﺪﯾﻦ ﺷ����ﺎدﻣﺎن ﺷ����ﮭﺮ دار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﮫ دراﯾﻦ ﺟﻠﺴ����ﮫ ﺣﻀ����ﻮرﯾﺎﺑﻢ .ﺷ����ﮭﺮداری
ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺿ�����ﻮاﺑﻄﯽ ﮐﮫ داﺷ�����ﺖ ،ﺑﮭﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷ�����ﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن ﺟﻨﻮب را از ﻗﺮار ھﺮﮐﯿﻠﻮ  ۲۷رﯾﺎ ل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮای
اطﻼع ﻋﻤﻮم درﺟﺮاﺋﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮدای آن روز دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ،ﺑﮫ دﻓﺘﺮم ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮده ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮد ﭼﺮا او را ﺑﺮای ﺷ���ﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴ���ﮫ ﺷ���ﮭﺮداری دﻋﻮت ﻧﻨﻤﻮده ام و
اظﮭﺎرﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب زﯾﺎن آورا ﺳﺖ .ﭘﺎ ﺳﺦ دادم ﺟﻠ ﺴﮫ را ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان ﺗ ﺸﮑﯿﻞ داده وﺑﺮا ﺳﺎس
ﺿ��ﻮاﺑﻂ ﻣﺸ��ﺨﺼ��ﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺮخ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ وﻣﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺮخ ھﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷ��ﺘﻢ و ﺧﻮﺑﺴ��ﺖ ﺑﺎ ﺷ��ﮭﺮدار
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ وﮔﻔﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺮﺧﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳﺖ  .دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺗﻮ ﺿﯿﺢ داد ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷ��ﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺮﻣﺸ��ﮭﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﮫ اﺿ��ﺎﻓﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﻧﺠﻤﺎد و ﺑﺴ��ﺘﮫ ﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ ﺟﻤﻌﺎ ً از۲۷
رﯾﺎ ل ﺑﯿﺸ���ﺘﺮ ﻣﯽ ﺷ���ﻮد .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷ���ﺪ ،ﺷ���ﯿﻼت ﺟﻨﻮب –ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ را از ﻓﺮوﺷ���ﻨﺪﮔﺎن
دﺳ�������ﺖ دوم و ﯾﺎ ﺳ������ﻮﻣﯽ درﺧﺮﻣﺸ������ﮭﺮﺑﺨﺮد – ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارد ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ دورﺗﺮی درﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮود ودر آﻧﺠﺎ از
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ راﮐﯿﻠﻮﺋﯽ  ۲رﯾﺎ ل ودر ﺑﺴﯿﺎری ازاوﻗﺎت ﮐﻤﺘﺮ ازآن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﻣﺎھﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﻣﺴ���ﺘﻘﯿﻤﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺸ���ﻮد و ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺼ���ﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ ودر ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳ���ﻮد ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﯿﺐ واﺳ���ﻄﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮر ﻣﻄﺮﻗﯽ و اﻣﺜﺎل او ﻣﯽ رود ،ﻋﺎﯾﺪ ﺷ���ﺮﮐﺖ ﺷ���ﻤﺎ ﺑﺸ���ﻮد .دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ﺑﺎاوﻗﺎت
ﺗﻠﺨﯽ ﮔﻔ��ﺖ ﺷ������ﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺧﻮدش ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧ��ﺪ ﭼ��ﮫ ﺑ��ﺎﯾ��ﺪ ﺑﮑﻨ��ﺪ وﻣ��ﺎھﯽ را از ﮐﯽ و از ﮐﺠ��ﺎ ﺑﺨﺮد .ﮔﻔ��ﺖ ﻣﻦ ﺑ �ﮫ ﻋﺮض
اﻋﻠﯿﺤﻀ�ﺮت رﺳ�ﺎﻧﯿﺪه ام ﮐﮫ ﺷ�ﯿﻼت ﺷ�ﻤﺎل ﻗﺼ�ﺪ دارد ﺷ�ﯿﻼت ﺟﻨﻮب را ورﺷ�ﮑﺴ�ﺘﮫ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارم وﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽ ﮔﯿﺮم وﻧﺮخ ﺷﮭﺮداری را ھﻢ اﺑﺪا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم وﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﯿﻦ اظﮭﺎرات دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻋﯿﻨﺎ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

واﺿ��ﺢ اﺳ��ﺖ ﮐﮫ ادﻋﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺗﺎﭼﮫ اﻧﺪازه ﻧﺎدرﺳ��ﺖ و وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳ��ﺘﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴ��ﺘﻢ ﺷ��ﯿﻼت
ﺟﻨﻮب را ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﮐﻨﻢ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ زود وﮐﻤﺘﺮ از دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ از آن روﺷﻦ ﺷﺪ آن ﺑﻮد ﮐﮫ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی از ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻘﺪﻣﮫ ﭼﯿﻨﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺎه ﺑﺮای دﺳﺖ اﻧﺪازی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ودراﺟﺮای
ﻣﻘﺼﻮد ش ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.
درﺧﺼ��ﻮص ﺑﮭﺎی ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳ��ﺖ ﮐﮫ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت ﺟﻨﻮب در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳ��ﺎل  ۱۳۴۳ﺑﺎ اﺳ��ﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﻣﯿﻮن ھﺎی ارﺗﺶ ﮐﮫ ﻣﺠﺎﻧﺎ ً در اﺧﺘﯿﺎر داﺷ��ﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳ��ﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷ��ﯿﻼت ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷ��ﮕﺎه ﺳ��ﯿﺎر
در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﮭﺮان ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب داﯾﺮﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺪون ر ﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮخ ﺷ������ﮭﺮداری ﮐﮫ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۷رﯾﺎ ل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺎھﯽ را ازﻗﺮار ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮐﺮم  ۳۷﷼ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳ���ﺎﯾﺮ ﻣﻮزﻋﯿﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷ���ﺪه
را ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ھﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ از ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ از ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﺑﮑﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ دوازدھﻢ
واﮔﺬاری ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﮫ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ازﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﮐﮫ ﺷﺮح آن در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﮫ دﯾﺪار ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ رﻓﺘﻢ و
ﺷﺮح اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻣﺸﺮوﺣﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدم وﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺟﻨﻮب از ﺷﻨﯿﺪن وﻋﺪه
ھﺎی ﻣﮑﺮری ﮐﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد وﺻﻊ ﻣﺎھﯿﮑﯿﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺣﺎﻻ واﻗﻌﺎ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻋﻤﻼ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ .دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺣﺎﺻﻞ اطﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ر ﮐﮫ دردوران
ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدم ﺑﮫ اطﻼع ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪم و ﻧﺎرﺳﺎﺋﯿﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎﺻﺮاﺣﺖ
ﺑﺮﺷﻤﺮدم .ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺟﻨﻮب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮدن ﺳﯿﺎ ﺳﺘﯽ طﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت و روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﺻﻮﻻ ﮐﺎردوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ
در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ در اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ درﮐﺎرﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﮭﺘﺮاﺳﺖ ﻧﻘﺶ ارﺷﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﭙﺎرﯾﺪ و ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ وﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ازﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان وﺑﺎ دادن
ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻻزم ﺑﮫ آﻧﺎن ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺻﯿﺎدان ﻓﺮاھﻢ آورد .ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺷﯿﻼت
ﺟﻨﻮب  ،ﮐﮫ ھﺪف از اﯾﺠﺎدآن ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺟﻨﻮب و ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﮫ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دوﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد  ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪﻣﯽ درراه اﺟﺮای وﺻﻮل ﺑﺪﯾﻦ ھﺪف ھﺎ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ھﻢ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اراﺋﮫ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎدر و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﮭﻢ ﺣﻔﺎظﺖ از ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎزﮐﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ،ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه ای ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی درﺟﻨﻮب ﺑﺮﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﻼﺻﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدم ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﮭﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی در
اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد وﺑﺎ ﮐﻤﮏ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ازﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎرﺟﮭﺎﻧﯽ)  ( FAOﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب را
ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داد.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮاﺻﻮﻻً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد و ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺮرداﺷﺖ ﺟﻠﺴﮫ ای ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد
)ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ( و وزﯾﺮﮐﺸﺎورزی ) ﺳﭙﮭﺒﺪ اﺳﻤﻌﯿﻞ رﯾﺎﺣﯽ ( و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ)ﺻﻔﯽ اﺻﻔﺒﺎ ( و
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺮای طﺮح در ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ) (۱ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدد.
ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺳﮫ ﻧﻔﺮازوزﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه دراطﺮاف ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮداده ﺑﻮدم  ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دادم .ھﺮﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ی راﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﮐﺸﻮر ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ اﯾﻦ طﺮح را – ﮐﮫ ﺑﺪان ﻣﻮﻗﺘﺎ "طﺮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان"
ﻧﺎم داده ﺑﻮدﯾﻢ  -ﺑﺮای ﺷﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻢ.
طﺮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ ودردﺳﺘﻮرﮐﺎر اوﻟﯿﻦ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﻣﺎه دی  ۱۳۴۳ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﻋﻀﺎی داﺋﻤﯽ ﺷﻮرا ،دﮐﺘﺮﻋﺒﺪاﮐﺮﯾﻢ اﯾﺎدی ھﻢ درﺟﻠﺴﮫ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .ﺣﻀﻮر وی ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن ﺑﻮد ﮐﮫ
اﺗﮑﺎ )اداره ﺗﺪارﮐﺎت ارﺗﺶ( ﺳﮭﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮاو ﻗﺮار داﺷﺖ(۲).
ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎه از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت از ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ "ﭼﺮا ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل ).(۳در ﮐﺎر
ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ " ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮر وزﯾﺮ ﻣﺸﺎور ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﺮض
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮوض داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﺰارش او ﺷﺎه را ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ازﺟﻮاد ﻣﻨﺼﻮرﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎرﺑﮫ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﯿﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت
اﯾﺮان درﮐﺎرﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی درﺟﻨﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺮاﺳﺎس وظﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﮐﺸﻮرﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﮫ
رﺳﯿﺪه ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دراﯾﻦ ﺑﺎب دادم و ﮔﻔﺘﻢ در اﺟﺮای ھﻤﯿﻦ وظﺎﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺧﯿﺮاًﺷﺮﮐﺖ
ﺷﯿﻼت اﯾﺮان در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎھﯽ از ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻓﺮاوان ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان ﺟﻨﻮب و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ازﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ از ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ھﻢ
ﭼﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﺒﺮدار ﻧﻈﺎﻣﯽ ) -(۴از آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﺮا ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و دراﻧﺘﻘﺎد ازاﻗﺪام ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل در اﻣﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎھﯽ ﺟﻨﻮب درﺷﮭﺮﺗﮭﺮان ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪھﺪ ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻟﺤﺎظ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی آﺷﮑﺎرا ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮫ ﺑﻮد و طﺒﻌﺎ ﺟﺎی ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ داﺷﺖ
وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ زﯾﺮا ﺷﺎه ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ درﭘﺎﯾﺎن اظﮭﺎرات دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ رو ﮐﺮده و
ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی دو ﺷﺮﮐﺖ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و
دﯾﮕﺮی ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮی در ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺳﺪ.

درطﻮل ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ھﻤﮫ وزﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ درﺟﻠﺴﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮده ،ھﯿﭻ
اظﮭﺎرﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﮫ ازﺳﺎﯾﺮﺣﻀﺎرﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺮ ﺑﻮدم  ،ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎه
از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ درآﻏﺎز ﺟﻠﺴﮫ ،درواﻗﻊ ﻋﻤﻼ طﺮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان را از دﺳﺘﻮر ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ .ازاﯾﻨﺮو
ﻣﺠﺪدا ً اﺟﺎزه ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮاﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﯿﺮﻓﻌﻼ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ رو
ﮐﺮده و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ دﺳﺘﻮر دادﯾﻢ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ درﺷﻤﺎل و دﯾﮕﺮی درﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
ﺑﺮﺳﻨﺪ وھﯿﭽﮑﺪام ازﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ درﮐﺎردﯾﮕﺮی ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺑﮑﻨﺪ واﮔﺮﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺟﻠﺴﮫ را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺮﯾﮫ ﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎطﻊ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺻﺮﻓﺎ ً درﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی از ﻣﺬاﮐﺮات در ھﻤﺎن ﺟﻠﺴﮫ اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﺧﻮاﺳﺘﮫ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی و زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﻗﺒﻠﯽ او ،ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد  .در ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا داﺷﺘﻢ ،اﮐﺜﺮاً از ﻣﺪاﺧﻼت دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی
در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺮاز ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺘﻤﻼً در ﺑﺎره اﻣﺮﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺎه ﺑﮫ
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﺑﻼغ ﮐﺮد ،ھﯿﭻ اطﻼع ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎطﺮه دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از آن ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﺑﺮﺧﻮردی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺑﺎﻧﮕﺎرﻧﺪه داﺷﺖ .درﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﮫ درﺳﺮﺳﺮای ﮐﺎخ ھﺮدو ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﻟﺘﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮدﯾﻢ او ﻣﺮا ﺷﻤﺎﺗﺖ ﮐﺮد ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از آن ﮐﮫ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اواﻣﺮی ﺻﺎدر
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺣﺮف زده ام و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ دﻣﺎغ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ
ﺑﮭﻨﯿﺎ وزﯾﺮداراﺋﯽ را ﺑﺎ آن ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﺎﻻﻧﺪم (۵).
دو ﯾﺎ ﺳﮫ روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ،ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮫ ای را ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﺑﮫ دﻓﺘﺮوزﯾﺮ داراﺋﯽ
ﺑﺮدم .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ طﺮح ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻣﺮاﻟﮫ ﻣﺒﺼﺮ ،ﻣﺸﺎورﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﯿﻼت ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در
ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻮرخ  ......ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﻮر ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎھﯽ درﺧﻠﯿﺢ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ
ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺰع ﮔﺮدد و ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان واﮔﺬارﺷﻮد .اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﭘﺲ ازﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ ﺧﻮدت در ﺟﻠﺴﮫ دﯾﺪی ﮐﮫ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﭼﻘﺪرﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺷﯿﻼت
ﺟﻨﻮب را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪه و ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮕﺬار ﺑﺮای ﺑﻌﺪ.
دراﺟﺮای اﻣﺮﯾﮫ ﺷﺎه ودﺳﺘﻮر وزﯾﺮداراﯾﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ه
ﺷﺪ  .ﻣﺎﻣﻮران ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ،اﺑﻮاب ﺟﻤﻌﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
درﺟﻨﻮب را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ واﮔﺬاری دراواﺧﺮ دی ﻣﺎه  ۱۳۴۳ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮاز ۳ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع

ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﺷﯿﻼت و ﺣﺪود ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗﺮورﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮرﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
دﯾﮕﺮھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ای در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧﺰرو
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن ﺷﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮم ﺑﮫ ﺟﻨﻮب دردوران ﺗﺼﺪ ﯾﻢ در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﻮد.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺳﻨﺎﺗﻮردﮐﺘﺮاﻣﯿﺮﺣﮑﻤﺖ درﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ازدوﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮر در ﺑﺎره وﺿﻊ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی در
درﯾﺎی ﺧﺰروﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ھﻮﯾﺪا وزﯾﺮ داراﺋﯽ در ﺟﻠﺴﮫ  ۱۱دی ﻣﺎه  ۱۳۴۳ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح
زﯾﺮﺑﺪان داده ﺑﻮد(۶):
" ...د ر ﻣﻮرد وﺿﻊ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب و ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ذﺧﺎﺋﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﻼً ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه وﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﮐﻠﯿﮫ درﯾﺎھﺎ وآﺑﮭﺎی ﮐﺸﻮر-ﮐﮫ ﯾﮏ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه دوﻟﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ
راه ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ازذﺧﺎﺋﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﻣﺮﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺰﺑﻮر
را ﻋﮭﺪه دار ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺟﻮد دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺰا ﯾﮑﯽ در ﺷﻤﺎل ودﯾﮕﺮی درﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮرﺳﺒﺐ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ھﺮﯾﮏ ازآﻧﮭﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺸﻮد و ﻣﺆﺛﺮا ً ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻗﺪﻣﮭﺎی
ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺰودی ازطﺮف دوﻟﺖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﯿﺪ در درﯾﺎھﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ وظﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و آﻧﭽﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ"(۷).
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺮا در آن ھﻨﮕﺎم اﺻﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ درﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺧﺎطﺮﻧﺪارم و
ﺗﺼﺎدﻓﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﺋﺪ آن اﯾﺎم ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب ﺑﺮﺧﻮردم .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
وزﯾﺮ داراﺋﯽ ﺳﻨﺎﺗﻮر اﻣﯿﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺠﺪدا ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﻓﺘﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ داﺋﺮ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در دﻧﺒﺎﻟﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻄﻮری ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
"ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﯿﻼت و ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﯾﮏ اﻣﺮﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺸﻮد ھﺮﮐﺲ رادررأس ﺷﯿﻼت ﮔﻤﺎرد".
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه طﺮح "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎھﯽ اﯾﺮان" ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ آورده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﮭﻢ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب
از ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮد و ﮔﺮھﯽ ازﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮕﻞ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺖ وﻣﻦ درﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻮرا در ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﺣﺎل ﭼﮫ ﺑﺴﺎ
واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﻣﺂﻻً اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺮوﺻﻼح ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ واﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ وﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ
دﮐﺘﺮاﯾﺎدی دارد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻊ ارﺗﺶ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ا زدرﯾﺎھﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر را ﮐﮫ آرزوی
ھﻤﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دھﺪ ،وﻟﯽ ﭼﮫ ﺣﯿﻒ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ و آرزوی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻦ روﯾﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد.
دردھﮫ  ۴۰ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺟﻨﻮب ھﻢ رو ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺼﺮف
ﻣﺎھﯿﮭﺎی ﺟﻨﻮب درﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی و ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ

و اﻓﺰاﯾﺶ ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب  -ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎھﯽ ﮔﯿﺮی
درﯾﺎھﺎی ﺟﻨﻮب را ھﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وظﯿﻔﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﺎه و ﻣﺮدم
ﺑﺮطﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ) (۸ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺎ ﻣﺮوردرﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﭘﺲ از دی ﻣﺎه ۱۳۴۳
ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﮐﻮﯾﺘﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و
ﻋﻤﻼ ﮐﺎردﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻮاردی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﮕﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﮫ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺷﺪه
اﻧﺪ(۹).
اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻘﺎل ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﮫ و دﻓﺘﺮ ﺧﺎطﺮات آن اﯾﺎم را ورق ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .ﺧﺎطﺮه ای ﮐﮫ در زﯾﺮ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوران ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﮐﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮ درآن ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻣﺎرات ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻘﻼل را ھﻢ ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺘﻢ .در ﻣﺮداد ﻣﺎه ) ۱۳۵۰ﺑﺮاﺑﺮ
اول  (۱۹۷۱ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻤﺎﻧﺪار ﺷﯿﺦ زاﺋﺪ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮭﯿﺎن ،اﻣﯿﺮوﻗﺖ اﻣﺎرت اﺑﻮظﺒﯽ (۱۰)،ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻋﻮت رﺳﻤﯽ ﺷﺎه
ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،وھﻤﺮاه ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺗﮭﺮان رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم .درﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺎھﺎری ﮐﮫ در ﮐﺎخ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﯿﮫ ﺑﮫ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﯿﺦ
زاﺋﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮطﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﻋﻠﻢ وزﯾﺮ درﺑﺎر ،اردﺷﯿﺮ زاھﺪی وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﮫ و ﻣﻌﺪودی از درﺑﺎرﯾﺎن و از آن ﺟﻤﻠﮫ دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻏﺬا ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺷﯿﺦ زاﺋﺪ از ﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﺮان ﮐﺎر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی را ﭼﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻋﮭﺪه داراﺳﺖ ؟ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻓﺘﺎد وﺑﺎ اﺷﺎره ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ
ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﯿﺦ زاﺋﺪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻔﯿﺮﻣﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯿﺶ ﻋﮭﺪه دار اﻣﻮر ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ داﺷﺖ.
وﻟﯽ آن ﺷﺨﺺ )در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ای ﺑﮫ طﺮف دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی
ﺟﻨﻮب راﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﺳﮫ ﺳﺎل وﻗﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺑﮭﺸﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﺘﺎن ﻣﯽ دھﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ از آن اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻣﺎﮐﮫ
ھﻨﻮزازاﯾﻦ ﺑﮭﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ درازھﯿﭻ ﮔﺎه آن را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ام وﻋﯿﻨﺎ ً ان را ﺑﺪون ذره ای
ﺗﻐﯿﯿﺮدر اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ام .ﮔﻔﺘﺎری ﮐﮫ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎری ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ﺗﻠﺦ و ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ درﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و آرزوی ﻓﺮاوان ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮدی وآﺑﺎداﻧﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻋﻤﺪه ای ﺑﮫ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ  ۷ﺳﺎل از اﯾﻦ واﮔﺬاری  ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن در ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ اظﮭﺎرﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺎی دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
دراﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﮭﻢ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ  -ﮐﮫ ﺧﻮد داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد -ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯿﺶ
از آن ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی وﺿﻌﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ .او ازﺷﻨﯿﺪن ﺑﯿﺎﻧﺎت آن روزی ﺷﺎه ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺛﺮی ازاﻧﻔﻌﺎل درﺳﯿﻤﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و ھﻤﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮑﯽ را ﺑﺮﻟﺐ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﺷﺎه از راه
ﻟﻄﻒ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺳﺮ ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح دارد.

ﭘﯽ ﻧﻮﯾﺴﮭﺎی ﺑﺨﺶ دوازدھﻢ
) -(۱ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻠﺴﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد ی دردﻓﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه در ﮐﺎخ ﻣﺮﻣﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮو ﺗﻌﺪادی از وزﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ درﮐﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﻋﻀﺎی داﺋﻤﯽ ﺷﻮرا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﻣﻌﻤﻮﻻً در
روزھﺎی ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
) -(۲ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ)ﺳﭙﮭﺒﺪ ﺑﻌﺪی( دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ اﯾﺎدی  ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎه و از ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺑﻮد  .او در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ی ﻋﻤﺪه ﺳﮭﺎﻣﺪار
ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺟﻤﻠﮫ اداره ﺗﺪارﮐﺎت ارﺗﺶ ) واردات دارو ،ﺗﮭﯿﮫ ﭘﻮﺷﺎک و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ (
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﻗﺮار داﺷﺖ .
)" –(۳ﺷﯿﻼت ﺷﻤﺎل" اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﻮﻻً ﺑﮫ ﺟﺎی " ﺷﯿﻼت اﯾﺮان " ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ.
) --(٤ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺗﺸﯽ ﮐﮫ درﭘﺴﺖ وزارت وﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﮭﻢ دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﺪر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎی وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ( و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ درﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺑﺎره اﯾﻦ روش ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل دﮐﺘﺮاﯾﺎدی ،ﯾﮑﯽ ازوزراﺣﺎﺿﺮ
درآن ﺟﻠﺴﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺑﺎ اوﻧﯿﻔﻮرم و طﺮز رﻓﺘﺎرﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺶ دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮای ﺗﻤﻠﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺷﺎه و ارﻋﺎب ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻮد.
) -(۵ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﮭﻨﯿﺎ در ﮐﺎﺑﯿﻨﮫ ﻋﻠﻢ وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺨﺼﯽ ازاﯾﻦ ﭘﺴﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و ﻋﻠﻢ ﺧﻮدش اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﻋﮭﺪه دار
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﮭﻨﯿﺎ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺷﺎه و ﻋﻠﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﭘﮏ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان را در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .درﻣﺼﺎﺣﺒﮫ
ای ﮐﮫ در اواﯾﻞ آﺑﺎن  )۱۳۸۷اﮐﺘﺒﺮ  (۲۰۰۸در ﺷﮭﺮ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﺎدروان ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ داﺷﺘﻢ و ﻧﻈﺮ او را در ﺑﺎره ﺑﮭﻨﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم  ،ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﻨﯿﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ زورﮔﻮﯾﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎدی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ازﻣﻮاردی ﮐﮫ
ذﮐﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺳﻤﺎﺟﺖ دﮐﺘﺮاﯾﺎدی درﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺳﮭﺎﻣﺪاران
ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﻼت ازﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﮭﻨﯿﺎ ،اﺗﮑﺎ ) ﺳﮭﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه در ﺷﯿﻼت
ﺟﻨﻮب( را ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺗﺶ ﺑﻮد ،دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ.
) - (۶روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﭼﺎ پ ﺗﮭﺮان ۱۱ .دی ﻣﺎه ۱۳۴۳
)- (۷واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی "در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دوﻟﺖ" ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯿﻦ اﻣﺮﯾﮫ ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .
) ..." – (۸ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮان و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻨﻮب و اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﮐﻤﮏ
ﺑﮫ ﺻﯿﺎدان ﻣﺤﻠﯽ "..اﻟﻔﺎظ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ردﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
) -- (۹در ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۷درﺷﮭﺮ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ  ،در ﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ در دوران ﺗﺼﺪﯾﺶ در
وزارت اﻗﺘﺼﺎد از ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،اطﻼﻋﺎت زﯾﺮرا دراﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﺳﭙﺎس از او ﻋﯿﻨﺎ ً در زﯾﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
...در ﺳﺎل  ،۱۳۴۸ﺷﺨﺼﯽ ) ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﻤﯽ آورد( ﺑﮫ او ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺪه ای ﺳﺮﺑﺎزاز ﺳﻮی
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻼت ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻮﺳﺴﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺨﺺ او ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ،و ﭘﺮورش و ﺻﺎدرات ﻣﯿﮕﻮ در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﯽ واﻗﻊ در ﺣﻮﻣﮫ ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ
ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،رﻓﺘﮫ و ﺑﺪون اراﺋﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻣﺠﻮزی ﻣﻮﺳﺴﮫ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر او ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﮐﯽ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ اش ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد
اوﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ درﺑﺎره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدرا ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﮫ ودرﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﮫ اش رو ﺑﮫ رو ﺷﺪه اﺳﺖ واﯾﻦ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن ھﻨﮑﻔﺖ او و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﻋﯿﻦ
ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه را ﺑﮫ ﻋﺮض ﺷﺎه رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎه ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺳﻒ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اظﮭﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ دﺳﺘﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ داد  .ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
ﺑﻌﺪا ً اطﻼع ﭘﯿﺪاﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎه ﭘﺲ ازﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ او ﺑﮫ ﺳﭙﮭﺒﺪ اﺳﺪاﻟﮫ اﺳﺪﷲ ﺻﻨﯿﻌﯽ وزﯾﺮﺟﻨﮓ ﮐﮫ درھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم در ﺟﻠﺴﮫ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ  ،ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮده و او را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮارداده و دﺳﺘﻮر رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻓﻮری داده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ دﺳﺘﯽ دراﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪا ﺷﺘﮫ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﺮﺑﺎز وﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺻﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﯿﮕﻮ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر دﮐﺘﺮ اﯾﺎدی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
) -- (۱۰ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮑﻠﯿﺴﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻨﮭﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل رﺳﯿﺪﻧﺪ ودر  ۲دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۷۱ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻣﺎرات را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ وﺷﯿﺦ زاﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﮭﯿﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺰدھﻢ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﺷﯿﻼت
روز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ آذر ﻣﺎه  ۱۳۴۴اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت درﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻏﺮﻓﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ازﻏﺮﻓﮫ ﺷ��ﯿﻼت اﯾﺮان ھﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ورود ﺷ��ﺎه ﺑﮫ ﻏﺮﻓﮫ ﺷ��ﯿﻼت ﻧﻮار ﻣﻮﺳ��ﯿﻘﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺖ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺒﻼ در ﺷﯿﻼت ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮھﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.ﮔﻮﯾﻨﺪه آﻣﺪن ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺻﯿﺎدان ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ای
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮔﯿﻠﮑﯽ ﮐﺮد.
ﺷﺎه ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻏﺮﻓﮫ دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻣﺎﮐﺖ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن
درﯾﺎی ﺧﺰر ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار داﺷ��ﺖ ،ﺑﺴ��ﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ واﻗﻊ ﺷ��ﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﮐﺘﮭﺎ ﺣﺎﺻ��ﻞ ﮐﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺎھﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺼ���ﺎدﻓﺎ ً ﺑﮫ ﺷ���ﯿﻼت آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ او آﺷ���ﻨﺎ ﺷ���ﺪه ﺑﻮدم .از او ﺧﻮاﺳ���ﺘﮫ ﺑﻮدم ﻣﺎﮐﺖ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﺳ���ﻮاﺣﻞ
اﯾﺮان در ﺑﺤﺮ ﺧﺰر را ﻋﯿﻨﺎ وﺑﮫ اﻧﺪازه و ﺷ��ﮑﻞ و رﻧﮓ طﺒﯿﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری در ﻣﻮزه ﻣﺎھﯽ ﺷ��ﻨﺎﺳ��ﯽ ﺷ��ﯿﻼت ﺑﺴ��ﺎزد.
ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﻌﻀ����ﯽ از آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻤﯿﺎب ،از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎھﯽ آزاد ،ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳ����ﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،ﺑﮫ زﺣﻤﺖ ﻣﯿﺴ����ﺮ ﺷ����ﺪ.
اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﺎﮐﺖ ھﺎھﻨﻮزھﻢ در ﺷﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
درﺑﺨﺸ��ﯽ دﯾﮕﺮازاﯾﻦ ﻏﺮﻓﮫ ،آﻣﺎر و ارﻗﺎم وﺟﺪاوﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺸ��ﺎﻧﮕﺮ وﺿ��ﻊ ذﺧﺎﯾﺮﻣﺎھﯿﺎن اﯾﺮان در درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮد ﺑﮫ طﻮردﻗﯿﻖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺨﺼ��ﻮص ﺷ��ﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و راﺟﻊ ﺑﮫ وﺿ��ﻊ ذﺧﺎﯾﺮ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿ��ﻊ ﻣﺎھﯽ وﺧﺎوﯾﺎردرآﯾﻨﺪه وھﻤﭽﻨﯿﻦ راﺟﻊ
ﺑﮫ ﭘﯿﺸ���ﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺷ���ﺮﮐﺘﮭﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮان درﯾﺎی ﺧﺰر ﺳ���ﺌﻮﻻت دﻗﯿﻘﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺴ���ﻠﻂ وﻋﻼﻗﮫ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺨﺺ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺸﮕﻼت روز و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﯿﻼت ﺑﻮد .ﺷﺎه درﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ وﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮک ﻏﺮﻓﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ درﺷﯿﻼت ﺧﯿﻠﯽ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ازﮐﺎرﺗﺎن راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﮫ آھﺴﺘﮕﯽ ازﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ؟ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا
در آن ﻟﺤﻈﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﮫ ﻗﻮل ﻗﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎھﻞ اﻟﻌﺎرف ﮐﺮدم و ﮐﻔﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن را درﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪم .وﻟﯽ
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﮫ در ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ آرام وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ داﺷﺘﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎه را ﮐﺎﻣﻼً درک ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﮫ
زودی ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺘﻢ درﺷ���ﯿﻼت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﺑﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺎرج از ﮐﺸ���ﻮر ﻣﯽ رﻓﺘﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺗﻤﺎم ﮐﺎرم در ﺷ���ﺮﮐﺖ
ﺷﯿﻼت ،ﺑﺮﺧﻼف آﻏﺎز آن ﮐﮫ ﺑﻼﻣﻘﺪﻣﮫ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺒﻮق ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﻮد .ﺣﺪود دوﻣﺎه ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺎرﯾﺦ در ﯾﮑﯽ
ازاوﻟﯿﻦ روزھﺎی ﻣﮭﺮ ﻣﺎه  ،۱۳۴۴اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ھﻮﯾﺪا ﻧﺨﺴ������ﺖ وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم ،او ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری
دارد .دﯾﺪار ﺑﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ او در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدم  .ﻓﺮدای آن روزﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ آرام ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ رﻓﺘﻢ ،او ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ درﻧﻈﺮ دارم ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﯿﺎورم اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳ��ﺖ .ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اوﭘﮏ ﺑﮫ ژﻧﻮ رﻓﺘﯿﺪ وروزی دﯾﮕﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ در ﺷ��ﯿﻼت ﺷ��ﺪﯾﺪ .آن ﮔﺎه
ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯽ از دﺳﺘﻢ درﺑﺮوی و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد طﺒﻖ ﻣﺮﺳﻮم دروزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ،در ﻟﯿﺴﺘﯽ
ازاﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﺋﻂ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرت در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﮫ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم  ،ﻧﺎم ﺷﻤﺎرا ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم.
ﺷﺎه از ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﻨﺪرج درآن ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺷﺎه ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ
ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﮐﻮﯾﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ وﻣﮭﻤﺘﺮﺑﻦ ﭘﺴﺖ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮراﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳ��ﺎل اﺳ��ﺖ ﮐﮫ ﺑﻼﺗﺼ��ﺪی ﻣﺎﻧﺪه اﺳ��ﺖ و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ درﻧﻈﺮ دارد درآن ﮐﺸ��ﻮر ﺳ��ﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺋﺮﮐﻨﺪ.
درﻧﻈﺮداﺷﺘﻢ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻓﻮرا ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ وﻟﯽ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﺎر ھﺎی
ﻧﺎﺗ ﻤﺎﻣﯽ در ﺷ������ﯿﻼت در دﺳ�������ﺖ اﻧ ﺠﺎم دار ﯾﺪ ،ﺑﮭﺘﺮاﺳ�������ﺖ در اﻋﺰاﻣ ﺘﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠ ﻠﮫ ﻧﺸ������ﻮد  ،ﺑ ﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮدﺳ��ﺘﻮراﯾﺸ��ﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﺧﻮد راﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻮﯾﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﻢ واﻟﺒﺘﮫ ﻣﻮﺿ��ﻮع را ﻓﻌﻼً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ دوھﻔﺘﮫ ﭘﺲ ازآن ،در روز  ۲۹آذرﻣﺎه  ۱۳۴۴آرام وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳ������ﻔﯿﺮ در
ﮐﻮﯾﺖ ﺑﮫ ﺣﻀ��ﻮر ﺷ��ﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .ﻓﺮدای آن روز ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺷ��ﺮﮐﺖ ﺷ��ﯿﻼت رﻓﺘﻢ و از ﻋﻤﻮم ھﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺪت  ۴۱۷روز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻢ در آن ﺳ���ﺎزﻣﺎن زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی ﮐﺸ���ﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺻ���ﻤﯿﻤﺎﻧﮫ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪی در
ﺷﯿﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮدم وﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدم.

