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  )۲(ا بهشت يران؛ جهنم يا

  

 يا بانکداري ياقتصاد يبا مدرک دکترا يفرد .باز شد ياندک اندک سر صحبت با نفر کنار. چند ساعت در فرودگاه معطل پرواز بودم
ران بود که يغرب ا نيمناطق کردنش يپدرش از پولدارها و کدخداها. کرده بود و متولد آنجا بود يسال در کانادا زندگ ۳۰بود که حدود 

ران جرات نکرده بود يط ايشرا ران و ترس ازيه ايعل يغات منفيل تبليسال بدل ۲۸او حدود . ران خارج شده بودنديل انقالب از ايدر اوا
با را  يران نکات جالبيدر مورد تفکرات خود درباره ا. اد شده بوديران زيبه ار رفت و آمدش يدو سال اخ يکيدر . ديايران بيکه به ا

  :گفتيمر يمضمون ز

هاي مخالفان شنيديم و در تلوزيون و مجالت، مدام از اعدامآوري از ايران ميوقتي ما در کانادا بوديم از کودکي چيزهاي وحشت"
ان کردم تفريح آخر هفته مردم تهرطوري شده بود که فکر مي. ديديمها و زندانهاي طوالني و شکنجه و غيره ميدستگيري سياسي و

در يکي از کنفرانسهاي علمي در کشور ثالث با . دميديران را در فقر و فالکت محض ميمردم ا!. هاي گروهي استتماشا کردن اعدام
ام به شدت مخالف بودند و خانواده. دعوت کرد يآموزش يهادوره يبرگزار يهاي ايران آشنا شدم و از من برايکي از اساتيد دانشگاه

 يرانيباالخره گفتم من ا ينگران بودم ول يليخودم هم خ !.بوده "خان" م چون پدرمشوير ميران دستگيورود به اگفتند به محض يم
ران يا يو راه دوره را انجام دادم يبرگزار يهايلذا هماهنگ. ران را داشته باشميد حق رفتن به ايدارم لذا با يرانيپاسپورت ا هستم و

  .شدم

-ير درميآژ يکردم که االن صدايشدم فکر ميت رد ميداشتم از گ يوقت. ه بودسترس تمام وجودم را گرفتاده شدن در فرودگاه، ايبا پ
- ين ميکند و داخل ماشيپشت مرا خفت م از يکيکردم االن يهمواره فکر م. ت رد شدميفتاد و من از گين يچ اتفاقيه يول... . د و يآ

چ يفورا تماس گرفتم و گفتم ه. نگران بودند يليام خخانواده. ک هتل رفتميگرفتم و به  يتاکس. فتادين يباز هم اتفاق يول... . اندازد و
تلفن ثابت هتل تماس نکه خودشان با شماره يکردند تا ايپدر و مادرم باور نم. نداشت و من االن در هتل هستم يکس با من کار

  . ...گرفتند و 

. چ جا نشده بودميشب قبل، از استرس و ترس متوجه ه. گرفتم و به داخل شهر رفتم يک تاکسيگذار،  گشت و يبراروز بعد صبح 
ايران اتوبان کردم اصال فکرش را نمي. برايم خيلي عجيب بوددم که يديم يليض و طويعر يهااتوبان ،گشتميدر تهران م يوقت

. شلوغ وکثيف بود نگ و کج و کوله و خيابانهاي کم عرض وتهاي ديديم کوچههايي که از ايران ميچون ما در اغلب فيلمداشته باشد 
به ديدن برج ميالد رفتم و از !! ديديماي که در ايران هم ساخته شده بودند ما همين تصاوير را از ايران ميحتي در فيلمهاي جشنواره

سازند هاي خارجي فيلم ميدر جشنواره هاي ايراني که با هدف شرکتدانم چرا کارگردانواقعا نمي. عظمت و زيبايي آن حيرت کردم
اي هستند براي بدبخت اي جايزهالبته اين فيلمهاي جشنواره [ !!دهند؟نشان نميرا هاي شهر تهران يک نما از برج ميالد يا اتوبان

  .]نشان دادن کشورهاي غير غربي



هاي مستعد و جوان. بال خوبي شد و راضي بودنداستق. کالسهاي آموزشي را براي برخي از موسسات بانکي و آموزشي برگزار کردم
بعد از آن، همکاري من با موسسات ايراني شروع شد و ادامه پيدا کرد و من از اين بابت خيلي . ديدممندي را در کالسهايم ميعالقه

هفته کار داشته باشم حداقل  ۳-۲م اگر يآيران ميهر دفعه که به ا. هر از چند گاهي به ايران بيايم اي شد تاچون بهانه خوشحال بودم
   .شومو با فرهنگ و اقتصاد بازار مردم ايران آشنا مي نميبيران را ميا يمانم و شهرهايهفته م ۴-۵

. ار تفاوت داشتيبس يآنچنان يهايريده بودم در مورد سختگيم جالب بود و با آنچه شنيحجاب هم کال برا ت پوشش زنان ويوضع
 امروز يتهايران در ذهنم بود که اصال با واقعيا از ياهير کامال سيواقعا تصو. ن کوتاه هم جرم استيش و آستيدن ريتراش کردميفکر م

   .خورم که چرا در اين سالهاي طوالني به کشورم نيامدمواقعا افسوس مي .کرديمطابقت نم

نجا وجود دارد با آنچه ياز موارد آنچه که ا ياريبسدر . دميران ديدر اقتصاد مردم ا يبيجالب و بعضا عج يزهايسال چ ۲ن يدر مدت ا
و هميشه  کنميآشکارتر احساس م يلين تفاوتها را خيک اقتصاددان ايمن به عنوان . متفاوت است يليدهد خيران نشان ميغرب از ا

ل در ين اقوام و فامديسفر کردم و کم کم به د يمختلف يبه شهرستانها. سعي کردم به جزئيات اقتصادي مردم بيشتر توجه کنم
هستند که در ماه چند صد  يل شخصياتومب يدارا) در شهرستانها يحت(ران ياز مردم ا ياديدم که تعداد زيد. رفتمکردستان هم 

چون  است يجهان باالتر از متوسط يليران خيدر ا )کيلومتر طي شده( ليمتوسط استفاده از اتومب. کننديمسافت م يلومتر هم طيک
ل يوسا. بزرگ دارند يياليو يهابزرگ هم مردم خانه يشهرها يدر شهرستانها و حت. و هستشه مفت بوده يران هميان در يبنز

بعد متوجه  يهم ندارند ول يون رنگيران االن تلوزيکردم مردم ايفکر م. باالتر بود يليخ يليداخل منازل هم از حد مورد انتظارم خ
همينطور در مورد يخچالهاي جديد دوقلو و سايد و  .ران استيا، ايدر دن LCD يونهايمصرف بزرگ تلوز ياز بازارها يکيشدم که 

ماليات  ،در ايران بعضي از مردم که زندگي اشرافي دارند. هاي لوکس ديدم در تورنتو نديدمتهران ماشينخيابانهاي آنقدر که در  .غيره
ن يچند ده برابر ماش يرارن لوکس فيک ماشي يابان برايات تردد در خيمالدر کانادا مثال . دهندهاي زندگي اشرافي را نميو هزينه

 يرود ولين لوکس نميسراغ ماش يآن براحت ياتين لوکس را هم داشته باشد، بخاطر تبعات ماليپول ماش ياست لذا اگر کس يمعمول
در کل زندگي اشرافي در غرب . ابديافزايش ميبصورت تصاعدي در آنجا ماليات منازل مسکوني بزرگ . ستينطور نيا اصال رانيدر ا

 ر ازيات مجزا دارد به غيون در منزل ماليداشتن تلوزدر آنجا . اينطور نيست کند ولي در ايران اصالتحميل ميخاص خود را هاي هزينه
 يک زندگيکنند تا بتوانند يخانواده کار مبالغ  يبا همه اعضايدر آنجا تقر. د پرداخت شوديمختلف که با يخصوص ينه کانالهايهز

) يبرق مصرف( يرانيک منزل ايداخل  ييروشنا. کننديکند و همه ارتزاق ميپدر خانواده کار م ران فقطيدر ا يداشته باشند ول متوسط
د ولي خرناي ميمردم در ايران ميوه را جعبه .مصرف گاز که از اين حد هم خيلي باالتر است. است ييمنزل کانادا ۵معادل حداقل 

  .  خرنداي ميآنجا دانه

در غرب، همه . ستنديط نين شرايمتوجه ا يدارند ول يراحت و البته نسبتا مرفه يران زندگيمردم در ا، يط فعليبه نظر من در شراکال 
ت ينهايبآب  يحت گاز و کنند و در مصرف برق ويم يکوچک زندگ يکنند و آخرش هم در آپارتمانهايبالغ خانواده کار م ياعضا

رشد رفاه مردم در ايران در  .فرار مالياتي خيلي کم است کنند وماليات خود را هم تمام و کمال پرداخت مي .کننديم ييصرفه جو
چون مردم ايران [ شوداي نميشود و رسانهها و نمودارهاي اقتصادي جهاني باالست ولي هرگز از دل اسناد بيرون کشيده نميارزيابي

  .]در توهم بدبخت بودن باقي بمانند و فقط نق بزنندهميشه بايد 



تر از نييپا يليخ يليآنها خ يکار يکه بازدهيباالست درحال ير واقعيغکامال و  ي، بطور باور نکردنيزندگ ران ازيسطح توقع مردم ا
حاضر  دارند و يادياز رفاه عجله ز يدن به حد عاليرس يدم که برايد يمردم ،ن مدتيرا در اران يکال مردم ا .است يجهان متوسط

هر  دن به ثروت را ازيو رسن از کار ديران دزديمتاسفانه مردم ا .کوشش خود جبران کنند تالش وش ين عجله را با افزايستند اين
اگر روزي  .نيست کال فرمولهاي اقتصادي درايران خيلي جوابگو و دانندپرداخت ماليات را هنر مي فرار از .داننديم يزرنگ ينوع، يروش

رايط امروزي مردم ايران، اند و شايد شکردهنعمتي زندگي مي ميفهمند که در چه ناز و پول نفت در اين کشور تمام شود آنوقت مردم
  .!!بعدي يک خواب و رويا باشد نسلهاي براي

کنم مردم ايران بايد از شرايط کنوني حداکثر استفاده را بکنند و کمتر نق بزنند چون اين شرايط هميشگي و پايدار کال من فکر مي
  !!!.دادها اگر در کشورهاي غربي بودند، نان خالي هم براي خوردن کسي به آنها نميوه فعلي کار کردن ايرانينيست و با اين نح

سطح رفاه در شهرستانها . کشي شهري دارندگاز لوله هايران هم برايم جالب بود که ميديدم حتي روستاهاي کردستان و بقيه شهرهاي
  . که شنيده بودم فاصله زيادي داشت آنچناني  هايو از آن تبعيض ع شدهيهم نسبتا خوب توز

هاي غربي فاصله دارد ولي آلبه هر حال ساختار سياسي ايران با ايده. وجود دارد اغراق آميزيايران تبليغات  عليهدر موارد سياسي هم 
خوانده  ياديز يرد که محکوم به اعدام شده بود خبرهااز شهروندان کُ يکيکانادا که بودم در مورد . شودنمايي بيش از حدي ميسياه

 دم که او دريآنجا شن محلي به کردستان رفتم از خود مردم يوقت. کردميم يريگيموضوع را پ يليم خيرد بودکُ چون بودم و ما هم
ده يشن مدنیک فعال يغات از او يما در تمام تبل لیو! تجزيه ايران است انطرفداراز و مسلحانه دو نفر را به قتل رسانده  يريک درگي

   .دنطرف باشيد کامال صادق و بنتوانينم های غربیحتی رسانه ياچ رسانهيدم که هيفهم در کل!. ميبود


