ناکامی تصویرسازی جعلی رسانههای خارجی

«باغنمیر»تسکیندهندهاعصاب«جکاستراو»
جــک اســتراو – وزیــر امــور خارجــه پیشــین بریتانیــا – در مــورد
 3روز ســفر بــدون تشــریفاتش در دفتــر یادبــود هتــل «مشــیر» و
«بــاغ نمیر» تفت مینویســد« :همســرم ،دوســتانم ،و من شــب
فوقالعــادهای را در بــاغ نمیــر تفــت گذراندیــم .مــا مجــذوب
کیفیــت و نــوع بازســازی شــدیم کــه باعث زیبا شــدن ایــن مکان
گشــته اســت .غذایی که در اینجــا خوردیم بهتریــن غذایی بود که
در ایــران خورده بودیم .ما یزد را دوســت داریــم و از اقامتمان در
هتــل مشــیرالممالک یــزد لــذت بردهایــم .کارکنان هتــل خیلی
صمیمــی و کمک کننده هســتند .غذا خوب اســت و فراتــر از اینها
زیبایــی هتل اســت در یک بــاغ ایرانی روح افزا که تســکین دهنده
اعصاب است».

تلفیق سنت و مدرنیسم

اجت

ما
عی
www.iran-newspaper.com

سالنامه 1395

172

«نلی هوانگ» که در ســال  2014در ســفرش به کشــورهای مســیر
جاده ابریشــم – قرقیزستان ،قزاقســتان ،ازبکستان ،ترکمنستان،
ترکیــه و ایــران – دیــداری ســه هفتــهای از ایــران داشــته اســت
مینویسد« :اگر میخواهید شگفت زده شوید به ایران سفر کنید.
کشــوری با یک فرهنگ اســامی و تاریخ پارســی کهن ،ســرزمین
شــعرا ،هنرمنــدان و تجاری که در طول قرنها ســنت هایشــان را
حفظ کردهاند .با سایتهای چندین هزار ساله و معماری ایرانی
و شهرهای شــگفت انگیز .ایران مدرن کنتراستی است با ترافیک
و شــهرهای شــلوغ که همه با شتاب از این ســو به آن سو میروند.
اما در میان همه چیزهایی که هست ،فقط یک چیز نیست ،ایران
یــک کشــور جنگ طلــب نیســت و این قطعــاًبر خــاف آن درکی
است که جهان از آن دارد».

یا
ددا
ش
ت سفر شیرین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال  ،1395خاطرهای ماندگار شد
شــدکهراهنمایانگردشگریمیهمان،باظرفیتهایفرهنگی
و طبیعی گردشــگری شــهرهای بازدید شــده ،زیرســاختهای
آرش نور آقایی
مرتبط با گردشــگری ،ســبک زندگــی ایرانیان ،موســیقی ،اقوام
رئیس هیأت مدیره کانون راهنمایان گردشگری
ایرانی،هنروصنایعدستی،خوراکونوشابهوتواناییراهنمایان
تنهــایــکســالپــسازتشــکیل«کانــونانجمنهــایصنفــی گردشــگری ایرانــی در برگــزاری تور و مراســم کنوانســیون آشــنا
راهنمایانگردشگریسراسرکشــور»()IFTGAوششماهپس شوند .به گفته بســیاری از راهنمایان گردشگری میهمان در این
ازعضویــتآندر«فدراســیونجهانیراهنمایانگردشــگری» کنوانسیون،تصویرقبلوبعدازسفرآنهابهنفعتصویرمثبتاز
(،)WFTGAرئیساینفدراسیونبهایرانسفرکردتاازنزدیک ایرانتغییریافت.
شــاهدبرگزاریهفتمیــنگردهماییراهنمایانگردشــگریدر حضورعالیترینمقاماجراییکشور(رئیسجمهور)وعالیترین
اســتانکرمانباشــد.وتنهادوســالبعدازتشــکیلکانــون 9،تن مقامســازمانجهانیجهانگردی(دبیرکل)درافتتاحیهمراســم
ازاعضــایآندرشــانزدهمینکنوانســیونجهانــیراهنمایــان کنوانســیونجهانیراهنمایانگردشــگریباعثشــدکههمنگاه
گردشگریدرکشور«چک»شرکتکردندومیزبانیهفدهمین ایرانیانوهمخارجیانبیشــتربهگردشگریایرانمعطوفشودو
کنوانســیونرابــرایایــرانبهارمغــانآوردند.همچنیــنقبلاز به سمت مثبت پیشرفت بیشتری داشته باشــد .با توجه به اینکه
حضــورتیــم 9نفــرهایــراندرپــراگوبعــدازآن،چندینمرتبه راهنمایانگردشگریایرانجزوجوانترینراهنمایانگردشگری
کالسهای آموزشــی بینالمللی بــرای راهنمایان گردشــگری دنیامحســوبمیشــوندوبرگزاریکنوانسیوننخستینفعالیت
عضوکانونزیرنظرفدراسیونبرگزارشد.
بینالمللیاعضایکانونمحســوبمیشــد،اهمیتکارگروهی
گردشگری
راهنمایان
ســاالنه
ازطرفیبرگزاری 9دورهگردهمایی
در ایــن پروژه بیــش از پیش مشــخص بود و بــه راهنمایــان ایرانی
آشــنایی،
باعث
تنها
نــه
کشــور-
هر ســال در یکــی از اســتانهایوخارجــیاثبــاتکردکهبــرخالفگزارههــاینادرســت،ایرانیها
آنها
به
بلکه
شد
کانون
عضو
گردشگری
همدلیواتحادراهنمایان
میتواننددراجرایفعالیتهایگروهیبسیارخوبعملکنند.
آموخــتکهبــرایبرگزارییکمراســمبایدچگونهســازماندهی شعاراینکنوانسیوناینبود:
انجامدهندوبهچهجزییاتیدقتکنند.
«ایران؛مردمانیمهربانباآغوشیباز،فرهنگیکهنوپررمزوراز»
گردشگری
راهنمایان
جهانی
همهاینهاباعثشدکهکنوانسیون
برگزاریکنوانســیونباعثشدکهتمامکلماتاینشعاربهمثابه
تهران،
همدان،
زنجان،
قزوین،
بهمدت13روزدراستانهایالبرز،
یکحقیقتبرایمیهمانانمشــخصشــود.دریــککالم،همه
که
شــود
برگزار
طوری
1395
مــاه
فــارس،یــزدواصفهاندربهمن
میهمانان تحــت تأثیر میهمان دوســتی و مهربانــی ایرانیان قرار
نظر
زیر
تاکنــون
که
باشــد
مراســمی
بــهاذعانمیهمانان،بهترین
گرفتند.این کنوانســیون با دریافت هزینه از میهمانان همراه بوده
فدراسیونجهانیراهنمایانگردشگریبهانجامرسیدهاست.
اســت،بنابراینحضورآناندرکشــور،ازلحاظمالیباریبردوش
حــدود 320راهنمایگردشــگریاز 45ملیتدنیــاازتاریخ 6تا 19نبــودهاســت.هرچندکــهایــرانبایدبــرایمعرفــیظرفیتهای
بهمنماهسال1395درایرانحضوریافتند.نتیجهاینحضورچه گردشگریوفرهنگیاشبسیارهزینهکند.
بوده اســت؟ در دو سال گذشته بسیاری از اخبار فدراسیون جهانی
راهنمایــانگردشــگری()WFTGAبهایرانپرداخت.درســایت
فدراســیونودرحــدفاصــلژانویه 2015تــا 2017نامایــران،لوگوو
اخبارکنوانســیونهرروزبهنمایشدرآمدکهاینموضوعازلحاظ
تبلیغاتی بسیار قابل توجه است .الزم به ذکر است که اعضای این
فدراسیون180000نفراز70کشوردنیاهستند.
همزمانباتبلیغبرایکنوانسیونوطیهمکاریکانونوسایت
«گاید ادوایــزر» https://www.guideadvisor.comدر پروفایل
بیــش از  60000راهنمــای گردشــگری خارجــی ،لوگــو و آدرس
سایتکنوانســیونبهنمایشدرآمدکهاینموضوعنیزازلحاظ
تبلیغاتی بسیار مناسب بوده اســت .برگزاری کنوانسیون باعث
عکس :سجاد صدیقی

زنجیره انسانی «سفیران صلح» در میبد

سرزمین نگاهبان مهر
خانــم «کوچون» یک دانشــجوی ســنگاپوری اســت که در رشــته
تاریــخ خاورمیانــه و آســیای میانــه در امریــکا تحصیــل کــرده و
بــرای گذرانــدن یــک دوره زبــان فارســی بــه ایــران آمــده بــود .او
در مقالــهای کــه در روزنامــه ماالیــی میــل مالــزی انتشــار یافــت
بــا توصیــف مشــاهداتش از مــردم ایــران ،ایرانیــان را نگاهبانان
مهــر مینامــد .او در وبالگــش مینویســد« :حتمــاً شــما راجــع
بــه مهربانــی ()kindnessایرانیهــا زیــاد شــنیده ایــد  kindدر
زبــان فارســی بــه معنــای «مهربــان» اســت کــه از نظــر لغــوی
ترکیبــی از دو کلمــه مهــر ( )loveو بــان ( )guardianبــه معنــای
نگاهبان است».

320راهنمایگردشگریجهانکهدرقلعهنارینمیبدزنجیرهانسانی
تشــکیلدادندونوشتند«ســفیرانصلح»هرگزحرفهایترامپرا
جدینگرفتند.قانونترامپدربارهممنوعیتورودشهروندانهفت
کشــورازجملــهایرانبودکهدرســتهمزمانبابرگزاریکنوانســیون
2017راهنمایانجهاندرایرانازسویرئیسجمهوریامریکااعالم
شــد.اماقانونترامپتنهاراهنمایانگردشــگریرارودررویآنقرار
ندادبلکهدستگاهقضاییامریکاییهممقابلاوایستادتاحرفهای
راهنمایان خیلی زود خود را نشان دهد« .فیلیسیتا رستینگ» رئیس
فدراســیونجهانــیراهنمایانگردشــگریهمانروزهــادرتهرانبه
روزنامــهایرانگفتکهفرمانترامپخیلــیدوامنمیآورد«.طالب
ریفاعی»رئیسســازمانجهانیگردشــگریهمگفــتزمانه،زمان
حرفهاییاســتکهحســنروحانی رئیسجمهــوریایرانمیزند
نــهترامپ.بســیاریازراهنمایانگردشــگریدرگفتوگــوباروزنامه
ایرانگفتندکهگردشــگرانفرمانترامپرامیشکنندچونبهدنبال
دوســتیوصلحمردمدنیاهســتند.برخیازآنهاترامــپرا«دیوانه»
خواندنــد.یکــیازراهنمایــانگردشــگریانگلیســیمیگفتدلش
میخواستساعتهای بیشــتری را درمیدان نقشجهان بگذراند؛

عکس :ایسنا

میدانی که در آن هم میشــود خرید کرد ،هم بناهای تاریخی را دید و
همدرپناهکاشیهایآبیمسجدامامولطفعلیخاندمیازدنیای
دیوانهجداشد.یکیازتورلیدرهایامریکاییهمگفت«:مندیدمکه
مــردمایرانچقدرخوبند.آمدنبهاینجــاآرزویمبوداماحاالکهبرای
کنوانسیونجهانیراهنمایانگردشگریاینجاهستیم،اینتصمیم
قلبمانراشکســته».منظوراوازتصمیمیکهقلبشــانراشکست،
قانــونممنوعیتورودمســلمانهاازســویترامپبــود.راهنمایان
پیــشازآنکــهدرتهــرانمخالفتخــودباتصمیــمترامپرایــادآور
شــوندجاذبههایقزوین،زنجــانوهمدانرادیدهبودنــد.بعدازآن
هم در تهران با غم مردم ایران در شــهادت 15آتشنشــان در حادثه
تلخپالسکوشریکشدند.بعدازدیدارازیزد،شیراز،همدانوکاشان
همگفتندکهلبخندمردموآغوشبازشــانآنهــارادوبارهبهایرانباز
میگرداند.آنهابزرگترینجاذبهایران رامردمیمهرباندانســتند
کــهبــهرویغریبههالبخندمیزننــد.ایندرحالیبودکــه راهنمایان
گردشگریجهانتنهابابخشیازمردمایرانآشناشدند.آنهاهمان
مسیرکالسیککهدر40سالگذشتهگردشگراندرآنترددمیکنندرا
دیدندنههمهایران.

