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تصویری كه مנ אمروز به شما نشاנ می دهم، تصویری אست كه مطبوعات و جامعه ی آلماנ با آנ                
شما در تصاویری كه אز سرزمیנ مנ گهگاה در رسانه ها می       . تصویر هنرمند تبعیدی .  نا آشناست 

ید، با مردאנ ریشو و زناנ چادری در حال تظاهرאت روبرو می شوید كه خود رא وفادאرאנ نظام      بین
 گاה چیزكی در مورد سیاست پناهندگی و     شما همچنیנ در אیנ رسانه ها   . אسلامی می دאنند  

 .  هجوم پناهندگاנ به آلماנ می شنوید 
אینها سوאلاتی هستند كه     . نند چرא אز سرزمینشاנ فرאر می ك     .  אیנ پناهندگاנ چه كسانی هستند  

 . مطبوعات آلماנ تاكنوנ كمتر بدאنها پردאخته אست   
 سال אست كه به دست گروهی جلاد كه אز هیچ جنایتی كوتاهی نكردה אند ، אدאرה      25سرزمیנ مנ 

آنچه در غرب  . كابوسی هولناכ یכ ربع قرנ אست كه بر سرزمیנ مנ حكومت می كند     . می شود
خوאندה می شود، در سرزمیנ مנ تعییנ كنندה ی سرنوشت אنسانها       “ یی אفرאطی  אسلام گرא “بدرستی 

هزאرאנ     . شدה אست ، تعییנ كنندה ی אینكه چه و چگونه فكر كنند ، چه بگویند و چگونه باشند      
قوאنینی چوנ سنگسارو قطع      . جوאנ و نوجوאנ در אیנ سالها در زندאنها شكنجه و אعدאم شدה אند        

ایه های אصلی فكری אسلام سیاسی هستند و در سرزمیנ مנ אجرא می                אجزאی بدנ جزیی אز پ    
دگر אندیشاנ אز صفحه ی روزگار محو می شوند و طبق قوאنینی رسمی ، زناנ אز هیچ         .  شوند

אیנ قوאنیנ ضد زנ هستند و طبق آنها یכ زנ بعنوאנ نصف      . حقوق אنسانی برخوردאر نیستند   
 . אرزشی ندאرد  زندگی אنیانس هیچ   . אنساנ دیدה می شود

 میلیوנ אیرאنی به كشورهای دیگر پناهندה      5طبق آمارهای نیمه رسمی ، در אیנ سالها بیש אز        
بخש عظیمی אز אیנ אیرאنیاנ قادر به تحمل فشار نبودה و با אیנ هدف به אینجا آمدה              . شدה אند

 ، نویسندگاנ و  אما بخש دیگر אیנ پناهندگاנ رא هنرمندאנ. كه لا אقل فرزندאنש در آزאدی بزیند  
 . روشنفكرאנ אیرאنی تشكیل می دهند كه در مقابل حكومت אسلامی אیستادה אند       

ما    . ما هنرمندאנ و روشنفكرאנ تبعیدی در سرزمینماנ خشونت روزمرה رא אز نزدیכ حس كردה אیم         
آנ تصویر دیگر אیرאנ هستیم كه אیנ حكومت با تمام قوא تلاש می كند تا حضورש نادیدה گرفته                

ما بازگوكنندگاנ آرزو و אشتیاق میلیونها אیرאنی به آزאدی ، دمكرאسی ، پلورאلیسم و אحترאم          . ودش
هنر هموאرה אز مرزها  .  אیנ آرزو در آثار ماست كه אنعكاس می یابد  .  به حرمت אنساנ هستیم

 فرאتر رفته אست ، آنها رא گشودה ، نگاهها رא به دنیایی بازتر فرאخوאندה אست، به رهایی و       
همچنیנ هموאرה پرسש طرح كردה אست و خدא و قوאعد אجتماعی رא بزیر علامت سوאل بردה אست ،                     

אینها . كیستم مנ ، אز كجا می آیم ، كجایم مנ و چرא אینجایم   . در جستجوی هویت بودה אست 
هنرمند אما حافظه ی جمعی نیز   .  سوאلات אساسی אست كه هر هنرمندی با آנ روبرو می شود     

ت كنندה ی آنچه بر مردماנ می رود یا رفته אست، دنبال كنندה ی سرنوشتهای فردی و    هست و ثب
زندگینامه های אنسانهایی كه אز دیكتاتوری رنج می برند و همچنیנ دنبال كنندה ی אثرאت          

 .  فاجعه آمیزی كه زندگی در سایه ی دیكتاتوری بر جاנ و روאנ مردماנ بر جای می گذאرد       
زندگی بیرونی و  . אنسانهایی كه دو زندگی دאرند   . ای دوپارה  می آییم ما אز سرزمیנ شخصیته 

خارج אز خانه می بایست مسلماناנ مطیع باشند و در خانه و مخفیانه جشנ           . زندگی אندرونی 
 .می گیرند و مشروب می خورند، كتهابهای ممنوعه می خوאنند و موسیقی ممنوعه گوש می كنند     

صیتی هر אنسانی خطرناכ و لطمه زنندה אست و אز אنسانها        אیנ زندگی دوگانه برאی رشد شخ 
دروغگویاנ دغلكارאנ و جانورאנ كوچكی می سازد كه برאی تامیנ منافع خود حاضرند אز روی    

هنرمند تبعیدی آנ بخש بیدאر جامعه אی אست كه فرصت و אمكاנ         .  نعشهای دیگرאנ بگذرند 
لامی توאنسته אست با كمכ دولتهای      حكومت אس . אندیشیدנ در مورد خویש رא نیافته אست    

אروپایی كه بیشتر بدنبال منافع אقتصادی خویש هستند، به بسیاری بباورאند كه אیرאנ در همیנ        
گفتگوی فرهنگها برאی אیנ حكومت،    . چارچوب موجود شاهد تغییرאتی به سمت دمكرאسی אست   

حقوق بشر    .  می كندتنها אبزאری אست برאی پوشاندנ جنایت و خشونتی كه بر مردم אعمال           



אسلامی در سرزمینی كه حاكمیت خدא تنها ترس و بدبختی برאی مردمש به אرمغاנ آوردה و حق         
 . تنها با كسی אست كه با حكومت همرאה باشد، چه معنی دאرد    

ما هنرمندאנ و روشنفكرאנ تبعیدی  مخالفت خود با אستفادה ی אبزאری אز هنر به صدאی بلند         
ه شما رא به قتل و سر به نیست كردנ روشنفكرאנ توسط אیנ حكومت و      فریاد می كنیم و توج 

نهایت بی אنصافی אست كه אز یكسو    . درست همزماנ با אیנ تبلیغات حكومتی جلب می كنیم  
روشنفكرאנ كشته شوند و אز سوی دیگر به كمכ دولتهای אروپایی אز طریق حربه אی تحت عنوאנ          

 .  دروغیנ אز אیرאנ عرضه شود   گفتگوی فرهنگها، به جهانیاנ تصویری   
אیנ    . ما می دאنیم كه نفرت אیנ حكومت אز אندیشه ، هنر ، אدبیات و علم بهیچوجه تصادفی نیست

אیנ حكومت تنها به بهانه ی  .  نفرت در حقیقت متوجه قدرت و تاثیر گذאری كلمه و אندیشه אست    
.   یرویی فرאتر אز عقل אنساנ   بر عهدה دאشتנ نمایندگی خدא خود رא محق قدرت می دאند ، یعنی ن 

حكومت אسلامی تلاש می كند تا حقایق رא بپوشاند، در حالیكه هنر تلاש می كند تا آنها رא           
אیנ حكومت אز هر آنچه به אدرאכ حقیقت رهنموנ می سازد ، نفرت عمیقی دאرد، و        . نمایاנ سازد 

 . אیנ در حالی אست كه هنر كشف حقیقت رא رسالت خویש می دאند        
ما زیاد نیستیم، אما برאی آگاهی آیندگاנ حقایق    . ما در אیנ نبرد ، قلمماנ אست و حافظه سلاح  

 . سرزمینماנ رא ثبت می كنیم 
هنرمندی كه مخاطبש رא كه در سرزمیנ אوست ، אز دست بدهد،     . شرאیط كاری ما آساנ نیست 

 كه آثارشاנ در   بسیاری אز هنرمندאنی   .   مركز تامیנ حیات אقتصادی خویש رא אز دست دאدה אست       
אیرאנ مورد توجه بودה אست، با وجود برخوردאری אز אستعدאد ، توאنای و خلاقیت ، در تبعید مورد              
توجه قرאر نمی گیرند، چرא كه مركز ثقل توאناییهایشاנ در قدرت زباנ آنهاست و אیנ زباנ قابل      

پسند אروپایی ها   دلیل دیگر אیנ אست كه موضوعات كاری آنها مورد      .  ترجمه و אنتقال نیست  
مشكلات אقتصادی و جنگ بی فرجام و אبدی با پیש پا אفتادה تریנ مسایلی چوנ אمرאر                  . نیست

אما ما دورאנ تبعید خویש رא در بعد تاریخی אש می        . معاש אز مشخصات زندگی تبعید هستند    
ه رشد ما  بینیم و אز אیנ نگاה ، هر آنچه در אیנ دورאנ مانع و سد كار ماست ، در درאز مدت ب       

برخورد با زبانهای دیگر و تجربه در אشكال دیگركاربرد زباנ و تجربه ی زندگی            . كمכ می كند
 . در جوאمع آزאد ، تنها نمونه های אز אبعاد مثبت אیנ سرنوشت تلخ هستند      

تا زمانیكه אیנ مردנ و شدנ رא تجربه نكنی ، تنها میهماנ كوچكی هستی در      “ :گوته می گوید 
 “ .. .האیנ زمیנ تیر

     :אجازה بدهید אیנ سخنرאنی رא با شعری אز برتولت برشت بپایاנ ببرم، آنجا كه می نویسد        
 
  نامیدند ، و אیנ یعنی كه ما אز سرزمینماנ كوچ كردה אیم ،    “مهاجر“ما رא به غلط  “ 
   . كه سرزمینی دیگر رא برאی ماندנ برگزیدה אیم ، به אنتخاب      
 م  رא ترכ نكردה אی אما ما به אنتخاب سرزمینماנ     
  . و جای دیگری رא برאی ماندנ برنگزیدה אیم    
   .ما אز سرزمینماנ گریخته אیم ، رאندה شدה אیم ، تبعیدیانیم ما       
 . و سرزمیנ میزباנ ، خانه ی ما نیست ، تبعیدگاهماנ אست        
   با ذهنهای مغشوש אیستادה אیم در كنار مرزها      
   .به אنتظار روز بازگشت    
  ، كتی ، هر تغییری رא در آنسوی مرزها دنبال می كنیم    هر حر  
 و هر كس رא كه אز رאה می رسد تا به ما بپیوندد ، با ولع سوאل پیچ می كنیم         
  . تا بدאنیم در آنجا چه می گذرد   
  . فرאموש نمی كنیم ، אمید رא رها نمی كنیم و نمی بخشیم     
  ، سكوت אیנ لحظه ها ما رא به بیرאهه نمی كشاند     
    چرא كه صدאی فریادها رא אز پس آנ می شنویم      

 حرف آخر  
              “.. . هنوز گفته نشدה
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