پرونده سال

ایـــران مـــا

خبرنگار امریکایی  -دانمارکی از مشاهدات یکهفتهای خود در ایران میگوید

لمس «بهشت» در سرزمین شجاعان
کیم هیمگارد /خبرنگار یواسای تودی
مترجم :وصال روحانی

«اواخــر ماه ژوئن  2018بود ک ه ایمیلی برایم رســید و از این طریق مطلع شــدم که با درخواســت
دیــدارم از ایران موافقت شــده اســت .به من فرصتــی یکهفتهای داده شــده بود تا کشــوری را
ببینم که به مدت  40ســال و به واقع پس از انقالب بزرگ ســال  1979خود هرگز دست از مبارزه با
امریکا برنداشــته و رؤســای جمهوری مختلف امریکا طی این مدت بارها طعم ناکامی مقابل آن
را چشــیدهاند ».این مقدمهای اســت که کیم هیمگارد خبرنگار امریکایی  -دانمارکی و گزارشگر
یــواسای تودی از مشــاهدات تابســتان  2018خود از ایران با تقســیم آن در یــک قالب پنج روزه
نگاشته اســت .آنجا که وی متذکر میشــود مســئوالن امر به وی اطمینان دادند اگر صادق باشد
و مشــکلی ایجاد نکنــد ،اقامتی راحــت در ایران خواهد داشــت و چنیــن نیز شــد .او در ایران از
احساســات پاک مردمی مطلع شــد که مثل روزهای شــکلگیری انقالب همچنان پای آرمانهای
آن ماندهاند و به جمهوری اسالمی عشق میورزند.
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تهــران را در جایــی شــهری 12
روز اول؛
میلیون نفری و در مکانی دیگر
ترافیک
 16میلیــون نفــری (شــاید بــا
امنیت
و
احتســاب جمعیت شناور آن)
معرفــی کردهاند امــا در هر دو
حال این شهر در تسخیر اتومبیلها و گرفتار ترافیک
شدید است .پس از مستقر شدن در هتلی  27طبقه
در شــمال تهران نقشــه شــهر را گرفتم و محلهای
موردنظــرم بــرای بازدیــد را بررســی و آدرسیابــی
کردم .در همان روز نخست حضورم در ایران هنگام
رســیدن به مقاصد مــورد نظرم در ســفرهای درون
شــهریام در تهــران ،فهمیــدم ترافیــک مشــهور
شهرهای استانبول و بانکوک مقابل ترافیک تهران
کم میآورند ،اما مردم بلد هستند چطور با آن کنار
بیاینــد .افــراد زیــادی را دیدم که برای عبــور از میان
شلوغیهاازموتورسیکلتاستفادهمیکردندوحتی
زنان نیز «ترک» موتورها نشسته و شوهران خود را در
این ســفرهای ســخت همراهــی میکردنــد .از من
نپرســید کــه چــرا مشــاهدات روز اول مــن بیشــتر
درخصوص شلوغیهای تهران بوده است زیرا برای
هر مســافر و تــازهواردی یک فرآیند عجیب اســت.
مترجمام به من گفت« :نگران نباش ،به شما نشان
میدهمچطوربایدازبینایناتومبیلهاعبورکرد».
بــا این حــال فضــای ســیال شــهر و زندگیهای

راحــت و بــدون دغدغــه مقابلــم نشــان مــیداد
قصهسازی رسانهها در غرب درخصوص ناامنی در
ایران افســانهای بیش نیســت و امنیت کامالً حاکم
اســت و در نتیجه مردم فقط به امور زندگی روزمره
خــود فکر میکننــد .آن هم در شــهری که ســفارت
ســابق امریکا  40ســال پس از تســخیر شدن توسط
دانشــجویان جوان پیرو امام خمینی(ره) همچنان
النه جاسوســی نامیــده و مکانی منفور بــرای اثبات
تخلفهایپنهانیامریکاتلقیمیشود.
امریکاییهــا همهجــا ادعــا
روز دوم؛
کردهانــد کــه ایــران کشــوری
مردمانی
کینــهورز اســت و از خصومــت
مهربان
لــذت میبــرد امــا در
توگوهایــم بــا مــردم در
گف 
سطحشهرتهرانبهباورهاییکامالًمتفاوترسیدم.
توگوها میگیرید ،این
اولین نتیجهای کــه از این گف 
است که ایرانیها مردمانی مهربان و خونگرماند و با
ملــت امریــکا هیــچ عداوتــی ندارنــد و اگــر ایــرادی
میگیرند ،از سیاســتگذاریهای دولت امریکا است.
آنها با رفتارشان نشان میدهند که تا چه میزان با کره
شــمالیها کــه برخــوردی ســردتر در عرصههــای
بینالمللــی دارند ،متفاوتانــد و میخواهند ثابت
کنند که به سایر انســانها احترام میگذارند و قصد
توهین ندارند .یکی از آنها وقتی اسمام را به او گفتم

مــرا با نــام کوچکم صدا کــرد و گفت« :امیــدوارم در
پایانبازدیدازکشورمدیدگاهیکامالًمتفاوتباآنچه
قبــاً به تو تحمیل کردهاند ،پیدا کنی .اینجا بهشــتی
است که میتواند برای تمامی قشرها جذاب باشد و
هر فردی را به ســوی مبارزه بر سر اصول انسانی و به
سمت شــجاعت و آرمانخواهی ســوق بدهد ».یک
ایرانــی دیگــر در هتــل اقامتــم به مــن گوشــزد کرد:
«هرچه درمورد تندروی ما و اعدام خارجیها توسط
ما گفته میشــود ،دروغی بیش نیست و ما برعکس
در صلح و آرامش هستیم و دلیل مخاصمهها را در
توجو کن.وقتی در
رفتار کشور خودت (امریکا) جس 
سطحبزرگراههاوبرخیخیابانهایبزرگترتهرانبه
حرکــت درآمدم ،نشــانههای صحت ایــن اظهارات
بیش از پیش بر من روشــن شــد .از همــه جالبتر و
مهمتــر این بــود که زندگــی کامالً راحت و ســیال در
سطح شهر جریان داشــت و برخی جادههای باالی
شهر و عمارات ،مدرن و همانند نمونههای اروپایی و
امریکاییخویشبودند.پیشازآمدنمبهایرانگفته
بودند ایرانیها با مصادیق تکنولوژی و وسایل مدرن
ارتباطــی بیگانهاند ،اما به چشــم دیــدم که اکثر آنها
صاحــب اشــراف بــه اینترنــت و وســایل مختلــف
ارتباطیاند و مدرنترین موبایلها را
حمل و با آن کار میکنند .ایرانیها به
لحاظرویکردبهموسیقیهاوفیلمها
نیز افرادی فعال و خوشسلیقهاند و
فضای
هم محصوالت داخلی را میبینند و
سیال شهر و
همجدیدترینفیلمهایوارداتیراو
زندگیهای
بــه موزیکهــای خارجــی هم گوش
راحت و بدون
میسپارند.یک تبلیغ نادرست دیگر
دغدغه مقابلم
کــه غربیهــا رواج میدادنــد و پی به
عدم صحت آن بردم ،این اســت که
نشان میداد
مقامهــای ایرانــی امــکان دســتیابی
قصهسازی
مــردم ایــن کشــور بــه تفریحــات و
رسانهها
هنرهای سایر کشورها را محدود و در
در غرب
این راه سدســازی کردهاند اما چنین
درخصوص
نبــود و جدیدتریــن فیلمهــا و
ناامنی در
موسیقیهای غربی نیز به گونهای در
ایران افسانهای
تهــران قابــل دســتیابی اســت .یــک
بیش نیست و
جوان در رســتورانی در تهــران از من
امنیت کامالً
پرســید آیــا ســریال «»Friends
حاکم است
(دوســتان) هنــوز در امریــکا تولیــد
میشــود که به او گفتــم خیر و هرچه
اینــک در حــال نمایــش اســت،
بازپخشآنهااستودیگرسریالیکه
وصف آن را بسیار شنیدم «بازی تاج
و تخت» بود .اینجا بود که فهمیدم تعابیر ارائه شده
از زندگی مدل ایرانی در رسانههای غربی که طی آن
ایران «ســرزمین ناآرام و همیشــه در حال مناقشه»
توصیف شده ،صحت ندارد و مردم و ورزش دوستان
و هنردوستان زندگی شیرین و دلخواهی را در تهران و
سایر شهرهای ایران دنبال میکنند .از همهجا بیشتر
در تهــران به این مصادیق مدرن و راحتیها برخورد
میکنید اما این بدان معنا نیست که در سایر شهرها
نیز رفاهی از این دست قابل یافت و لمس نیست.
طــی ســفر دو ســاعتهام بــه
روز سوم؛
شهرســتان قم و در مسیری که
رهاوردهای
طی میکردیم با بیلبوردهایی
سفر به قم
مواجــه شــدم کــه روی آن

