پرونده سال

ایـــران مـــا

نگاه متفاوت به ایران از چشم محسن جالل پور

ایران من با «ایران سیاستمداران»
متفاوت است
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

چه کســی اشــتباه میکند؟ من که میخواهم بمانم یا آنکه شــب و روز به فکر مهاجرت است؟
محســن جاللپور ،رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران که یکــی از بزرگترین تولیدکنندگان پســته
ایــران اســت و طی  35ســال اخیر بیش از یک میلیارد دالر صادرات به  70کشــور داشــته اســت
مانــدن در ایــران را ترجیح میدهــد و میگوید :ما؛ دو ایــران داریم .یک؛ «ایران مــردم» که بوی
عشــق میدهد و دوم؛«ایران سیاســتمداران» که خیلیها از آن گریزانند .او با آنکه ســرمایهاش
بارها به خاطر تصمیمهای اشتباه سیاستگذاران به خطر افتاده است ترجیح میدهد که وطنش
را ترک نکند و با تمام مشــکالت کنار بیایــد .وی میگوید :بیایید از سیاســتمداران خواهش کنیم
هیچ کاری نکنند چرا که تصمیمهای غلط آنها ممکن است وطن گریزی را بیشتر کند.
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ëëچراایرانرادوستدارید؟
ســؤالی عجیــب و غافلگیرکننده اســت .از جنس
عشــق و دوســت داشــتن که کمیت پذیر هم نیست.
در اقتصــاد تــاش میکننــد کیفیتهــا را تبدیــل به
کمیت کنند و بهصورت گراف و نمودار شرح دهند اما
چیزهایی هست که هرگز به کمیت تبدیل نمیشود.
مثــل عشــق ،دوســت داشــتن و فکر میکنــم مقوله
«دوست داشتن ایران» هم از آن دست کیفیتهایی
است که کمیتپذیر نیست .دوست ندارم احساسی
فکر کنم راســتش وطنم را دوست دارم و هر سرودی
مرتبط با آن اشــکم را ســرازیر میکند .نمیدانم این
وطن چیســت اما هرچه هست پشت آن یک عادت
قدیمی اســت .دوست داشتن هم هست ،اعتماد به
نفس هم هست و از همه مهمتر غربت نیست .مهم
نیســت کجا بچگــی کرده باشــی ،هر کوچــهای از این
مرز و بوم موطن بچههایی اســت که دلشــان را آنجا
جا گذاشــتهاند .احتماالً روی یک درخت انجیر ،کنار
دیوارســنگی ،ته کوچه بنبست یا حتی روی نیمکت
چوبی مدرسه .یاد محمد علی جمالزاده میافتم که
نمیدانم در کدام کتابش نوشــته بود«وطن اول آدم
شکم مادر است و وطن دوم ،حیاط خانهای است که
در آن به دنیا آمدهای».

ëëباآنکهشــرایطبســیارخوبیداشــتیدکهدرخارجاز
کشور زندگی کنید و کســب و کار داشتید چرا ماندید؟
خیلی از مردم دوست دارند از ایران بروند و میگویند
فشــارهایی که به آنهــا وارد میشــود ،غیرقابل تحمل
است؟
این ســؤالی اســت که خیلیها از من میپرســند.
بعضیها میپرسند چرا در کرمان ماندی و به تهران
نرفتی و خیلیها میپرســند چــرا در ایــران ماندی و
مهاجــرت نکردی؟ بگذارید یــک واقعیت را بگویم؛
آدمهای این زمانه دنبال چیزی که هســتی نیســتند،
دنبال چیزی هستند که میخواهند باشی .بیشتر این
آدمهــا به فکر مهاجرتنــد و همیشــه از آدمهایی که
شرایط رفتن را دارند میپرسند «تو که میتونی بری،
خب چرا نمیری؟» من همیشــه در پاسخ میگویم
نمیروم چون هم کرمان را دوســت دارم و هم ایران
را؛ هــردو موطن من هســتند .میدانیــد واکنش آنها
چیست؟ چشمانشان را گرد میکنند و به لبهایشان
پیــچ و تــاب میدهنــد .گاهی هــم با پوزخنــد مواجه
میشوم و بعضیها هم سر تکان میدهند طوری که
انگار به سرم ضربهای خورده یا حواسم پرت است و
من متعجب میمانم که کدام اشتباه میکنیم؟ من
که از ابراز عالقهام به وطن ســخن میگویم یا کســی

کــه از این ابراز عالقه متعجب میشــود.پیش خودم
میگویــم عجب زمانهای شــده ،کســی کــه آرزو دارد
وطنــش را ترک کند به کســی کــه آرزو دارد وطنش را
ترک نکند پوزخند میزند .به قول میرزاده عشقی؛
خاکم به ســر ،زغصه به سر خاک اگر کنم  /خاک
وطن که رفت ،چه خاکی به سر کنم؟
آوخ ،کاله نیســت وطن ،گر که از ســرم  /برداشتند
فکر کالهی دگر کنم
ëëواقعاًتعجبآورهمهســت.شــماخودتانیکیاز
منتقدین سیاستهایی هستید که باعث شده کسب
و کار شــما هم تحت تأثیر قرار گیرد .حال اگر ســرمایه
خود را به خارج از کشور ببرید دغدغه شما کم میشود
ومیتوانیدفعالیتخودراهمتوسعهدهید.
فکــر کردن به ترک وطن برای بعضیها ســخت
است و برای بعضیها آسان .من از آن دست آدمها
هســتم کــه حتــی نمیتوانــم
دربــارهاش فکــر کنم.گاهــی
فشــارهای زمانــه وادارم میکند
گوشــهای بنشــینم و بــه خــودم
دو ایران
بگویم«مرد بلند شو و چمدانت
میشناسم .یک
را ببنــد ،جــای تو اینجا نیســت»
ایران همان است
امــا درســت همیــن لحظه یک
که دوستش داریم
نفــر از درونــم فریــاد میکشــد
«مرد بنشین ســرجایت ،تو مال
و دوست داشتنش
همین جایی و بــه همین خاک
قابل اندازهگیری
تعلــق داری ،فقــط ســعی کــن
نیست .میتوانیم
خاکت را آلوده نکنی ».این بوده
اسمش را بگذاریم
که همیشه سرجایم نشستهام و
«ایران مردم»
تکاننخورد هام.
و یک ایران هم
ëëاز نظــر شــما ایــران چــه
ویژگیهایی دارد که باعث شــده
داریم که خیلی
آنراانتخابکنید؟
دوستش نداریم.
دو ایــران میشناســم .یــک
همان که خیلیها
ایران همان اســت که دوســتش
به خاطرش ترک
داریم و دوســت داشتنش قابل
وطن میکنند
اندازهگیــری نیســت .همــان که
کوچــه و بــازارش بــوی عشــق
میدهد و یک دم نفس کشیدن
در هوایــش با هیــچ چیزی قابل
مقایســه نیســت .میتوانیــم
اســمش را بگذاریــم «ایــران مردم» و یــک ایران هم
داریم که خیلی دوســتش نداریم .همان که خیلیها
بــه خاطــرش ترک وطــن میکنند .ایرانی که شــامل
سیاست و حکمرانی و ســاختمانهای دود گرفتهای
میشــود کــه پشــت دیوارهایــش بــرای مــا تصمیم
میگیرند .اسمش را بگذاریم «ایران سیاستمداران».
ایرانی که دوســت داشــتنی نیســت و خیلیهــا از آن
گریزانند.
ëëچــهکاریبــرایایــرانمیتــوانانجــامدادکههمه
نگاهیمثلشمابهوطنشانداشتهباشند؟
متأســفم بگویــم کــه قهرمانهــای امــروز ایران،
آنهایی نیســتند که کاری کردهاند یا قرار است بکنند؛
آنها هســتند کــه کاری نکردهانــد و قرار اســت نکنند.
آنهــا کــه دزدی نکردهانــد ،غــارت نکردهانــد ،خــاک
نفروختهانــد ،خونش را نریختهانــد و پا روی گلویش
نگذاشتهاند .برای ایران تنها کاری که میشود کرد این
است که کاری نکنیم .سیاستمداران عصر ما دست به
خیلی از کارها که زدهاند خرابکاری کردهاند .بیایید از
آنها خواهش کنیم هیچ کاری نکنند.

