ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ« ،اﯾﺮان» در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ واژه ﻣﺮﺳﻮم
«رﯾﺠﮑﺖ» ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻮاب ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺧﻂﮐﺸﯽﺷﺪه ﻣﻦدرآوردی ﻣﺎﻧﻌﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؟ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا ﺟﻮاب ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،دﻟﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎﻧﯽ از ﺣﻖ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺮوم
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﺷﻌﺎر ﻏﺮب اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
ﻫﺪﯾﻪ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻢﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاب «ﻧﻪ»
ﺷﻨﯿﺪه .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی دارد .ﻫﻤﻪ ﻣﺪارﮐﻢ را اراﺋﻪ دادم و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺳﺆالﻫﺎی ﻻزم را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ را ﺟﻮاب دادم .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ رد ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﻢ آﻣﺪ .دﻻﯾﻠﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ رد ﺗﻘﺎﺿﺎ
آﻧﻘﺪرﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺧﻨﺪهدار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻮاب داد
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ! ﺳﺆال ﻣﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر
ﺧﻮدم اﺳﺖ؛ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﯾﮏ ﮐﺸﻮر  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺣﻖ دارد ﻣﺮا از ﯾﮏ ﺳﻔﺮ  ۰۱روزه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺤﺮوم
ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻦ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ رد ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﻢ اﻋﺘﺮاض دادم و اﯾﻦ ﺑﺎرﻫﻤﻪ ﻣﺪارﮐﻢ را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل
ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﻮاب رد ﺷﻨﯿﺪم .واﻗﻌﺎً دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ .ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟»
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در آﻟﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰاﯾﺶ رد ﺷﺪه و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﻮزه
ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن .ﺗﻘﺎﺿﺎی زﻫﺮا و رﺿﺎ زوﺟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای دﯾﺪن دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ اﻣﺴﺎل رد ﺷﺪه؛ ﺑﯽدﻟﯿﻞ و ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ.
ﺷﺎﯾﺪﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭘﻮﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﯾﺶ
«ﺣﻖ ﺳﻔﺮ» ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺰا اﺳﺘﻮری )داﺳﺘﺎنﻫﺎی وﯾﺰا( را ﻫﻢ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﺳﻔﺎرت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﻢ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در
ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺒﺎﻟﺸﺎن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺪه« :ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺧﻂﮐﺸﯽﻫﺎی ﻣﻦدرآوردیاﻧﺪ ،ورﻧﻪ ﺟﻬﺎن از آنِ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺬر از اﯾﻦ ﺧﻂ ﮐﺸﯽﻫﺎ« ،وﯾﺰا» ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎور دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﺸﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از اﯾﻦرو راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ
وﯾﺰا در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ».
ﺗﻮرج ﺻﺎﺑﺮیوﻧﺪ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب «ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ» ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﯾﻦ
وبﺳﺎﯾﺖ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .او در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﭘﻮﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ« :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰهام ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮوم .دﻗﯿﻘﺎً ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﺳﻔﺎرت ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﻻلﻫﺎ
ﺑﭙﺮدازم .ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮدم و ﻓﻬﻤﯿﺪم واﻗﻌﺎً راه دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ آن دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﺳﻔﺎرت ،ﯾﮏ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم .در ﺟﻮاﺑﺶ ﺟﺎﯾﺰهام را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰه
را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای راﯾﺰن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎرت اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﯾﺮان ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺮﯾﺘﯽ ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮش را ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم و درﮐﻨﺎرش ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را  ۴ﯾﺎ  ۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد».
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ﺷﺪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺰا اﺳﺘﻮری .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ از
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
دﻻلﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ».
ﻧﯿﻤﺎ درﻫﻤﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﻧﻮﺷﺘﻪ« :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﻤﺮاه دو ﺗﺎ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎم ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﺮ ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﻧﺮوﯾﻢ .اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ وﻗﺖ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺪارﮐﻤﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﻧﻔﺮی  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﺑﺎزی وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ
وﯾﺰاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻫﺪف ﺳﻔﺮ رد ﺷﺪ .از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻔﺎرت ﺑﻮد .روز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻓﺮم
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮔﺬاﺷﺖ روﺑﻪروﯾﻤﺎن و ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ردی ﺗﻮﯾﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .از او ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻟﺤﻨﯽ ﺑﺸﺪت ﺑﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮم را ﻫﻢ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻣﺎن را ﭘﺲ ﻧﻤﯽداد .روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۰۶ﯾﻮرو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ .ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻔﺎرت
ﻫﯿﭻ واﺳﻄﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼً درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ».
ﻣﻬﺰاد اﻟﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﻮﯾﺶ ﺣﻖ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن ﺧﻮاﻫﺮم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻟﻨﺪن اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ وﯾﺰای ﺳﺮﯾﻊ اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ در راهاﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺑﺨﺶ وﯾﺰای ﺗﻬﺮان ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دﻻل وﻗﺖ
وﯾﺰا ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﺪارک ﺧﻮدم را در ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ وﻗﺖ  ۰۵۳دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدم .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﺰای اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۶۹۳۱اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺖ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدن ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﺖ وﯾﺰا و وﺟﻮد ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺳﻄﻪﮔﺮی و دﻻﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدم اﻋﺘﺮاض دارم».
ﻣﻬﺰاد ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﯾﻢ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ اﻣﯿﺪوار ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ را ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﯿﻢ و اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﻘﺎرتآﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺘﻤﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاض ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﺎزار دﻻﻟﯽﻫﺎ و ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﻮد».
اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶ «ﺣﻖ ﺳﻔﺮ دارﯾﻢ» ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ دور و ﺑﺮﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮفﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن و ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ،ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮاردی آژاﻧﺲﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
وﯾﺰا ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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