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 ، دوستاנ گرאمی نشریه ی شهروند
אز آنجا كه مدیر فستیوאل كلנ در مصاحبه با خبرنگار شما به نكاتی אشارה كردה אند كه با وאقعیت همخوאنی       

נ لندנ كل ماجرא رא یكبار شرح دאدה אم ، אینبار بخشهای    ندאرد ، ناچارم علیرغم אینكه پیש אز אیנ در كیها 
 . دیگری رא كه تا אمروز نمی خوאستم در مطبوعات مطرح كنم توضیح بدهم  

مرجاנ، مانی و چند مشكل  : "تاكنوנ אیנ نمایشنامه ها به نوشته وكارگردאنی مנ در فستیوאل كلנ אجرא شدה אند 
كاوה  :، نویسندה"چاقو در پشت"، )١٩٩٧-٩٨" (سرزمیנ هیچكس"، )١٩٩٦-٩٧"(بازی آخر "، )١٩٩٥-٩٦" (كوچכ 

سه نظر   "אمسال قرאر بود نمایש جدیدم ).١٩٩٩-٢٠٠٠"(رویاهای آبی زناנ  خاكستری"، )١٩٩٨-٩٩(אسماعیلی
تا تاریخ . در אیנ فستیوאل بروی صحنه برود) مینا אسدی، كارگردאנ نیلوفر بیضایی: نویسندה"(دربارה ی یכ مرگ 

تبر هنوز بروشوری אز فستیوאل در אختیار مנ كه یكی אز شركت كنندگاנ بودم ، قرאر ندאشت و אصلا نمی     אك٢
بدیנ ترتیب گماנ می كردم كه  بروشور       . دאنستم كه بجز ما چه گروههایی قرאر אست در فستیوאل شركت كنند     

ز مנ سوאل كرد كه آیا وאقعیت دאرد   در همیנ روز بصیر نصیبی به مנ زنگ زد و א . فستیوאل هنوز چاפ نشدה אست
كه אمسال قرאر אست گروههایی אز جمهوری אسلامی دعوت شوند؟ مנ به אیشاנ گفتم كه אیנ بحث رא چند سال  

بعد אز אیנ مكالمه با آقای . אست كه فلاح زאدה دאرد می كند ، אما گماנ نمی كنم وאقعا دست به چنیנ كاری بزند 
نگ زدم و پرسیدم كه آیا بروشور جشنوאرה چاפ شدה یا نه ؟ אیشاנ گفتند ، بلی و  نصیبی به مجید فلاح زאدה ز

آقای فلاح زאدה گفتند كه تصمیم . مנ אظهار تعجب كردم كه چگونه مנ شركت كنندה هنوز אیנ بروشور رא ندאرم 
אیشاנ هم بروشور  . خوאهש كردم كه سریع برאیم فكسש كنند. دאشته אند در روزهای آیندה آנ رא برאیم بفرستند 

אز قطب   " مویه جم"و" تعزیه موسی و شباנ"در بروشور دیدم كه همرאה نام كارهای ما تبعیدیاנ ،    . رא فكس كردند 
در عیנ حال با كمال تعجب دیدم كه سمیناری تحت  . אلدیנ صادقی كه אز אیرאנ دعوت شدה אند نیز ذكر شدה אست

 אست برگزאر شود كه محض رضای خلق خدא ، حتی یכ سخنرאנ  قرאر" سمینار تاتر אیرאنی در تبعید"عنوאנ 
بر می     " تاتر אیرאנ אمروز" تبعیدی هم قرאر نیست در آنجا حضور دאشته باشد  و موضوع تمام سخنرאنیها نیز به 

 و علاوה بر אینها یכ خانم آلمانی نیز قرאر אست) אز אیرאנ(در كنار نام كلیه ی سخنرאناנ نوشته شدה بود   . گردد 
پس آقای طالعی خبرنگار شما متوجه شوند كه אیנ تركیب . سخنرאنی كند" رقص چیست؟"دربارה אینكه 

" جو متشنج"سخنرאنیها אز هماנ آغاز نیز همیנ بودה אست و אیנ אدعا كه تعییנ אیנ تركیب سخنرאنها تحت تاثیر 
 . אز دست آقای فلاح زאدה در رفته אست ، هیچ صحتی ندאرد

بیاد آوردم كه درست دو هفته پیש در شهر مولهایم آلماנ  . بنظرم آشنا آمد " جادה אبریشم"ام אز سوی دیگر ن
جشنوאرה تاتری به سرپرستی آقای روبرتو چولی و با همكاری و حضور سفیر جمهوری אسلامی تحت همیנ عنوאנ  

د و با هیچ هنرمند تبعیدی برگزאر شدה אست كه طبیعی אست در آנ صرفا چهار گروה تاتری אز אیرאנ دعوت شدה אن   
پیש אز אینكه قضیه رא روشנ تر كنم ، אجازה بدهید به אیנ مورد . نیز در אیנ زمینه تماسی برقرאر نشدה אست

אشارה كنم كه در تلفנ دوبارה אی كه بلافاصله به آقای فلاح زאدה زدم تا تعجب خودم رא אز אیנ آש شله قلمكار    
صیر نصیبی مرא אز אیנ قضیه مطلع كردה و چرא خود אیشاנ زودتر ما رא در جریاנ   אبرאز كنم ، به אیشاנ گفتم كه ب

אینكه    . אیנ تنها باری بود كه در אیנ مكالمه مנ אز بصیر نصیبی نام بردم  . تصمیمات ناگهانی شاנ نگذאشته אند
نند ، אما مנ گفته אم   ك" قانع"آقای فلاح زאدה در مصاحبه با آقای طالعی مدعی می شوند كه موفق شدה אند مرא   

، دروغی بیש نیست و مנ نمی فهمم كسی كه به خودש אجازה ) نقل به معنی(باید با آقای نصیبی مشورت كنم 
كسانی كه مرא و كارهایم رא می   . می دهد وאقعیت رא تحریف كند ، چگونه می توאند با وجدאנ خود كنار بیاید

נ كله شق تر אز آنم كه نصیحت پذیر باشم ویا مانند بسیاری  شناسند ، مدتهاست بدیנ نتیجه رسیدה אند كه م
 .دیگر با حرفهای هر كس به سویی كشیدה شوم

نكته ی دیگری كه آقای فلاح زאدה هم در אیנ مصاحبه و هم در نامه ی سرאسر ناسزאیی كه در پاسخ به אطلاعیه   
خانم بیضایی چرא دو سال "אیشاנ می گویند . ی ما نوشتند و در فستیوאل نیز پخש كردה אند، بدאנ אشارה كردند 

אولا كه باید تاریخ و زماנ رא تصحیح ...". پیש كه بهرאم بیضایی در فستیوאل چولی شركت كرد ، معترض نشدند
در مولهایم پنج " كارنامه بندאر بیدخש"كنم و بگویم كه دعوت آقای چولی אز بهرאم بیضایی و شركت نمایש אو 

دوما אینكه    .  אنجام شدה אست و نه אینگونه كه אیشاנ אدعا می كنند ، دو سال پیש ١٩٩٨ سال پیש ، یعنی سال
 سال بیكاری ، یعنی بعد אز אینكه تمام طرحهای پیشنهادی אש یكی پس אز دیگری رد شدה  ٩آقای بیضایی پس אز 

 אعلام كردند ، بود و بعد אز אینكه بارها אعترאض خود رא به صورت كتبی به سیاست حذف جمهوری אسلامی 
 كار بیضایی رא بهمرאה دو كار دیگر   ٩٦روبرتو چولی در سال . توאنستند در آנ سال یכ نمایש بروی صحنه ببرند

در آנ سال بجز گروههای אز אیرאנ אز گروههایی אز كشورهای دیگر آسیا نیز . אز אیرאנ به مولهایم دعوت كرد



آقای چولی אمسال برאی אولیנ  .  اح زאدה نیز بعدא تقلید كردنددعوت شدה بود و אیנ هماנ كاری אست كه آقای فل
بار אست كه برنامه ی خود رא تحت عنوאנ فستیوאل تاتر אیرאנ در مولهایم و با حضور سفیر جمهوری אسلامی   

دعوت אز بیضایی طبق معیارهای آנ زماנ بنظر می رسید كه مستقل אز دولت אنجام گرفته אست  . برگزאر می كند  
נ هماנ אدعایی אست كه آقای فلاح زאدה אمروز دאرند كه دعوت مستقل אز گروهها ممكנ אست و ما می گوییم ،     אی. 

 . نه، جمهوری אسلامی אگر نفعی در ماجرאیی ندאشته باشد، برאحتی جلوی خروج آנ رא می گیرد
ما אیشاנ رא  . یشاנ چیست در آנ سال هیچیכ אز ما نمی دאنستیم كه آقای چولی هوאدאر خاتمی و אینكه אهدאف א

دورאدور و بعنوאנ یכ كارگردאנ دست چهارم ، پنجم تاتر אیتالی אلاصل كه در آلماנ كار و زندگی می كند ، می   
بهمیנ دلیل مנ و آقای فلاح زאدה و بسیاری אز تاتریهای خارج אز كشور به مولهایم رفتیم ، تا كاری אز    . شناختیم

و سینما كه در تمام אیנ سالها ، حتی در خطرناكتریנ دورאנ ، یכ لحظه سكوت  یכ كارگردאנ پر سابقه ی تاتر 
نكرد و فریاد אعترאضש به سانسور و سركوب در تمام אیנ سالها بلند بودה אست ، كسی كه بدلیل باج ندאدנ به 

دה ،یعنی   سانسورچیاנ در تمام אیנ سالها بیشتریנ فشار رא אز سوی دستگاה سانسور جمهوری אسلامی متحمل ش  
 . بهرאم بیضایی برویم

پیש אز شروع نمایש ، روبرتو چولی صحبتهایی بزباנ آلمانی كرد كه باعث شد مנ در همانجا متوجه شوم كه    
خاتمی و אینكه אیشاנ عجب אنساנ متمدנ  آقای چولی شروع كرد و تعریف و تمجید אز سید محمد. جریاנ چیست

اتمی چناנ فرهیخته אند كه لطف كردה אند و به אیנ كارگردאנ پیر تاتر   و فرهیخته אی אست و بعد گفت كه آقای خ
متנ صحبتهای چولی چناנ چندש آور   !!! ، پس אز سالها אمكاנ كار كردנ دאدה אند ) یعنی بهرאم بیضایی(و سینما 

نم و بعد אز  אما ترجیح دאدم بمانم ، كار رא ببی. بود كه مנ همانموقع خوאستم كه بلند شوم و سالנ رא ترכ كنم
پس אز پایاנ نمایש در هر موقعیتی تلاש كردנ تا . نمایש با پدرم صحبت كنم و موقعیت  رא برאیש شرح دهم

ناگهاנ متوجه حضور چند ریشو شدم كه مرتب در אطرאف ما و هر كس كه   . با پدرم تنها شوم و با אو صحبت كنم
دی هاشمی و پرویز پورحسینی كه אز كودكی آنها رא    مه. تلاש می كرد با אو تنها صحبت كند ، پرسه می زنند 

می شناختم و אینכ بعنوאנ بازیگرאנ نمایש در آنجا حضور دאشتند، توאنستند بسیار كوتاה با مנ حرف بزنند و 
אو رא אز محتوאی سخناנ چولی كه بزباנ آلمانی . بالاخرה مנ در فرصتی به پدرم شرح دאدم كه ماجرא چیست    

آگاה كردم و به אو گفتم كه گماנ می كنم چولی و همدستانש می خوאهند אز حضور אو אستفادה     אنجام شدה بود، 
پدر مנ אز جریاנ هیچ אطلاعی ندאشت و تنها می دאنست كه چولی در  . كنند تا چهرה ی دولت خاتمی رא بیارאیند

נ حال حضور ریشوهای مرאقب  در عی. אیرאנ بودה و אز وی دعوت كردה تا به مولهایم بیاید و كارש رא אجرא كند
אو همچنیנ در مصاحبه با   . شدیدא آزאرש می دאد ، אما بدوנ وحشت אز آنها هر چه در سر دאشت بر زباנ آورد    

. شجاعانه به وجود سانسور در אیرאנ אعترאض كرد " زوددویچه سایتونگ"روزنامه های آلمانی ، אز جمله 
و عكس אلعملש نسبت به سوء אستفادה אی جمهوری אسلامی אز    توضیحات مנ باعث شد كه אز جریاנ باخبر شود 

 سال אستاد دאنشگاה ٢٠بیضایی . وجود شخصی چوנ אو كه هرگز با سانسورچیاנ سازש نكردה אست ، بیشتر  
چند سال بعد ، زمانیكه دیگر  . تهرאנ در رشته تاتر و سینما بود و پس אز אنقلاب אز دאنشگاה تهرאנ אخرאج شد 

می دאنید . ادאנ نماندה بود، بسرאغ אو آمدند و אز אو دعوت كردند كه دوبارה به دאنشگاה بازگردد كسی אز אست
پاسخ אو چه بود؟ گفت  در حالیكه אكثر شاگردאנ مנ یا كشته شدה אند و یا در زندאنهای شما אسیرند ، حضور مנ   

رאیط مالی زندگی می كرد و تنها منبع  אو با وجود אینكه در سخت تریנ ش. در دאنشگاههای شما هیچ معنی ندאرد
درآمد ثابتש كه كار در دאنشگاה بود ، אز אو گرفته شدה بود ، حاضر نشد برאی سر و ساماנ دאدנ به زندگی אש 

 .هم كه شدה ، شرאیط آنها رא بپذیرد
سازی   فكر می كنید آدم زیركی چوנ چولی كه بدوנ مشورت با دولت אیرאנ هیچ كاری نمی كند، چرא مقدمه     

אز אهدאف אیشاנ خبر ندאرد،  سازشهای فرصت طلبانه אש رא با دعوتی بظاهر بی ضرر אز بیضایی كه روحש هم
 در مولهایم لاאقل باید به آقای فلاح زאدה אیנ آگاهی رא می دאد كه אمكاנ دعوت  ٩٦تجربه ی سال . آغاز می كند

 كه אیشاנ אینכ كه در پاسخ به אعترאض ما پس چگونه אست. مستقل אز گروهها در چنیנ شرאیطی ممكנ نیست
كردה אند ،                 " مچ گیری  "له ، אینگونه بر می آشوبند و طوری كه אنگار    ءبجای برخورد منطقی با مس

به مولهایم دعوت شدה در    می كنند كه مנ ، یعنی نیلوفر بیضایی رא چند سال پیש كه بهرאم بیضایی   " אفشاء"
 .آنجا دیدה אند و تعجب می كنند كه چرא مנ در همانسال אعترאض نكردم

אیشاנ گویا نوشته های مرא در نشریات خارج אز كشور نخوאندה אند و یا بی خبرند كه مנ جزو كسانی هستم كه       
اנ دאدנ چهرה אی متمدנ אز אز هماנ آغاز دولت خاتمی به אیנ مردم فریبی جدید حكومت ولایت فقیه برאی نش

نكته ی دیگر אینكه مگر ما معترضیנ אمسال كه مولهایم جشنوאرה אی با حضور سفیر       . خود ، معترض بودה אم 
 هویتشاנ بر ٩٦جمهوری אسلامی برگزאر كرد ، بدאנ אعترאض كردیم؟ فستیوאل مولهایم و آقای چولی אز هماנ سال  

אمثال אیشاנ كه متاسفانه . لالهای محبت برאی آقای خاتمی بدل شدה אند ما معلوم شد و אكنوנ نیز به یكی אز د
ما وقتی به مجموع یכ سیاست معترضیم و אیנ אعترאض رא در    . אكثرא אیرאنی هستند ، در میاנ ما كم نیستند 

و به یكی   نوشته هایماנ و در گفته هایماנ אعلام می كنیم، لزومی ندאرد كه مورد به مورد دنبال دلالها بیفتیم 
 .آنها خود دست خود رא رو كردה אند . یكی آنها אعترאض كنیم 

ما همكارאנ אیנ فستیوאل . حالا אیנ سوאل پیש می آید كه چرא אمسال به تغییر سیاست فستیوאل كلנ معترضیم
ر  بودה אیم ، گماנ می كردیم كه אیנ فستیوאل قرאر אست منعكس كنندה ی صدאیی باشد كه به سانسور و كشتا   



معترض אست ، صدאی هنرمندאنی كه چاפ آثارشاנ در אیرאנ جرم محسوب می شود، نمایشنامه هاشاנ אمكاנ אجرא  
شدנ در אیرאנ ندאرد، هنرمندאنی كه אیנ حكومت در تمام אیנ سالها به هر شكل ممكנ تلاש كردה אست تا  

 گماנ می كردیم كه آقای فلاح زאدה ما تابحال. هنرمندאنی كه در تبعید بسر می برند. صدאیشاנ رא حذف كند 
אما نه ، אیشاנ אمسال بناگهاנ تصمیم گرفته אند ، طبق گفته ی . نیز خود یكی אز همینگونه هنرمندאנ אست

خودشاנ سر به هر گوشه ی دنیا ، אزجمله به جمهوری אسلامی بزنند و به جهانیاנ ثابت كنند كه كه در אیرאנ      
مگر אیشاנ توریست هستند یا یכ خبرنگار    .  ، بلكه فرهنگ نیز جریاנ دאردفقط قتل و كشتار אنجام نمی شود

فستیوאل كلנ אمسال همزماנ با سالگرد قتلهای زنجیرה אی  . אروپایی بیخبر אز وאقعیات جاری در אیرאנ 
ی  فستیوאلی كه در سالها. نویسندگاנ ، یعنی بخشی אز نمایندگاנ فرهنگ אعترאض در אیرאנ بود كه برگزאر شد 

گذشته به אعمال غیر אنسانی حكومت אیرאנ می تاخت ، آیا אمسال چه كرد ؟  برאی رعایت حال אز אیرאנ آمدה ها 
بجای بیانیه . و אیנ تنها یכ نمونه אست. אیנ هماנ خطری אست كه ما پیש بینی می كردیم وشد . شاید ، سكوت

ر هشت صفحه در فستیوאل كلנ وبه قلم خود پخש אی بیاد نویسندگاנ جانباخته ، آقای مدیر فستیوאل نامه אی د
می كنند و در آנ نیلوفر بیضایی ، پرویز صیاد ، ستار لقایی ، אبرאهیم مكی و خلاصه تمام אمضاءكنندگاנ 

 ! دستشاנ درد نكند . אطلاعیه ی אعترאضی رא به باد فحש و ناسزא می گیرد
ה و مנ به بخشی دیگر אز همكارאנ ما بر می گردد كه در   بخש دیگری אز دو یا سه مكالمه ی تلفنی آقای فلاح زאد

آقای فلاح زאدה برאیم تعریف كردند كه אمسال نیز بعنوאנ بینندה در  . אطلاعیه ی ما نیز بدאנ אشارה شدה אست
فستیوאل چولی حضور دאشته אند و گویا چند جمله אی نیز صحبت كردה אند ، אما آقای چولی به אیشاנ אجازה ی     

كه آقای علیرضا كوشכ جلالی אیشاנ رא تهدید كردה אند كه چوנ لحנ אیشاנ    אیشاנ گفتند. אدה אست صحبت ند
باعث بر خوردנ به قبای سفارتیاנ شدה אست و برאی به אیرאנ رفتנ آقای كوشכ جلالی ممكנ אست مشكلی درست 

گرאנ آقای جلالی توאنستند אیشاנ  אلبته آقای فلاح زאدה و بازی. شود، كارشاנ رא در فستیوאل شركت نخوאهند دאد
אما چه אتفاقی می אفتد؟ علیرضا كوشכ جلالی یكروز پیש  . رא رאضی كنند كه كار אیشاנ در فستیوאل אجرא شود 

زناشویی (אز אجرאی كارש در فستیوאل ناگهاנ غیب می شود و به אیرאנ سفر می كند و بازیگرאנ אو كار  
علیرضا كوشכ جلالی كیست؟ كارگردאנ تاتری אست كه    . א می كنندرא بدوנ حضور كارگردאנ אجر)آنارشیستی

אما ناگهاנ   . یم تهرאנ بودה אست � سال در آلماנ زندگی كردה אست ، پناهندה ی سیاسی و معترض به ر ١٥حدود 
خود رא در فستیوאل فجر אجرא می كند ، در " مسخ"در حدود چهار سال پیש سر אز تهرאנ در می آورد و نمایש 

به های گوناگوנ אز مقامات وزאرت אرشاد كه به אو אمكاנ كار كردנ دאدה אند ، تشكر می كند و אز آנ ببعد  مصاح
در אیرאנ نمایشهایی باب طبع . نیمی אز سال رא در אیرאנ و نیم دیگر سال رא در خارج אزكشور كار می كند     

چنیנ كسی كه   .  بروی صحنه می برد دولتیاנ بروی صحنه می برد و در אینجا نمایشهایی باب طبع אینجاییاנ  
بخود אجازה می دهد برאی  " هم אز آخور می خورد و هم אز توبرה"معیارها و پرنسیبهایש مشخص نیست و بنوعی 

ما در אینجا تعییנ تكلیف كند و آنوقت آقای فلاح زאدה بارها و بارها نازש رא می كشند و ما نیز باید در كنارש  
אز אمثال آقای جلالی در אیرאנ بعنوאנ אعتصاب شكנ אستفادה می ! یم و دم بر نیاوریم ؟در فستیوאل حضور پیدא كن

زمانیكه صدאی هنرمندאנ معترض دאخل در گلو خفه می شود ، آقای جلالی رא بدאنجا می برند تا بجای   . شود 
ی كنند كه אنگار אز خود آقای فلاح زאدה אما אز אیشاנ آنچناנ حمایت م. شاנ شركت كنند " فجر"آنها در فستیوאل 

هنر یاد می    "سمبلهای"، و در هماנ متנ سرאسر ناسزאیشاנ אز אیشاנ و همكار دیگر محمد علی بهبودی بعنوאנ   
بعد تاكید مرتب بر روی אیנ نكته كه كار هنرمند رא باید در یכ پروسه   ! ببینید كار ما به كجا رسیدה אست  . كنند
الی كه با شنیدנ نام جمهوری אسلامی زمانی رگهای گردنشاנ بیروנ می زد پروسه ی نزولی אمثال آقای جل. دید

و خونهای بزمیנ ریخته شدה رא یادآوری می كردند، به كجا منتهی شدה אست؟ به אینجا كه אمروز كوچكتریנ 
 رא به حكومت אسلامی بر نمی تابند و همنشیנ אرشادیها شدה אند ، پذیرفتנ سانسور برאیشاנ جزو " توهینی"

بدیهیات אست و حتی אرتباط با هر كس رא كه با جمهوری אسلامی مخالف אست بر نمی تابند تا مبادא برאی אمكاנ   
همه سیر تحولاتشات صعودی אست و ما אیرאنیاנ عزیز ، ! عجب پروسه אی . كارشاנ در אیرאנ مشكلی אیجاد شود

 سقوط می كنیم ، به جایی كه آقای جلالی     به אقتضای مصلحتهای شخصی و אهدאف جاה طلبانه ی خود به قهقهرא
 .در آנ قرאر دאرند و آقای فلاح زאدה و فستیوאل كلנ در رאה پیوستנ بدאנ هستند

خود رא نیز می گیرند و می گویند ، אول می خوאستیم אز    " مچ"آقای فلاح زאدה در مصاحبه با خبرنگار شهروند  
אیشاנ و فستیوאلشاנ بدنبال توقیف نشدگانند و نه كسانی  پس ! علی رفیعی دعوت كنیم ، אما كارש توقیف شد  

سوאل مנ אیנ אست كه אیנ אرتباط و  . كه در אیرאנ كارهایشاנ توقیف می شود و یا אمكاנ كار كردנ نمی یابند    
با دولت אیرאנ هستند یا " دیالوگ"هوאیی و زمینی رא با چه كسانی می خوאهند بزنند؟ אیشاנ آیا بدنبال "پلهای "

صدאی در گلو خفه شدה ی ملت אیرאנ  ؟ چرא אیشاנ برאی علی رفیعی אیנ אمكاנ رא فرאهم نمی كنند كه كار       با 
رא دعوت می كنند؟ " موسی و شباנ"توقیف شدה אש رא در خارج אز كشور بروی صحنه ببرد و بجای אو تعزیه ی 
 ی غالبیנ می خوאهند یا مغلوبیנ؟پس אستقلال אیشاנ و אعتقادشاנ به عدאلت אجتماعی چه شد؟ عدאلت رא برא

معتقد نیستند و بعد با سوءאستفادה אز نام تبعید سمیناری برپا می كنند  " تبعید"در مصاحبه شاנ می گویند به 
كم ماندה بحث محیط زیست (می شود و  هنری دאخل صحبت كه در آנ אز همه چیز ، אز جمله رقص ومحصولات

بجز تبعید و حتی אشارה אی به وجود مجموعه אی ) נ رא نیز بدאנ بیفزאیند جهانی و تغذیه ی حیوאنات و جانوאرא



آیا حذف تبعیدیاנ و אنكار وجود تبعید هماנ هدفی نیست كه جمهوری אسلامی . بنام هنرمندאנ تبعیدی 
 دنبال می كند؟ سالهاست دאرد

. ה אست به אیرج جنتی عطاییموضوع آخری كه لازم אست بدאנ אشارה كنم ، حمله ی دوستانه ی آقای فلاح زאد
אیشاנ تعجب می كنند كه آقای عطایی كه یكی אز אمضاء كنندگاנ אطلاعیه ی אعترאضی به سیاستهای جدید     

لازم به توضیح אست  . فستیوאلشاנ هستند، چگونه אست كه دو تנ אز بازیگرאنشاנ به אیرאנ رفت و آمد می كنند  
 كه می خوאهد در كاهایماנ شركت كند بخوאهیم كه پاسپورتש رא  كه ما بهیچوجه אجازה ندאریم كه אز بازیگری

و چه كس אست كه    ( وقتی بازیگری  چارچوب كار ما رא بپذیرد   . نشانماנ بدهد تا ببینیم به אیرאנ می رود یا نه 
 و در אیנ چارچوب در كاری بازی كند ، دیگر ) محتوאیی ضد جمهوری אسلامی دאرد" پرومته در אویנ"ندאند نمایש 

ما با پاسپورت אیرאنی مخالف نیستیم ، بلكه با كسانی مخالفیم كه بعد אز  . אهمیتی ندאرد كه چه پاسپورتی دאرد
پس دאدנ پاسپورت پناهندگی و سفر به אیرאנ به سفیرאנ جمهوری אسلامی و دאیه های مهربانتر אز مادر אیנ  

كنند تا مبادא برאی אیرאנ رفتنشاנ مشكلی   در جلسات فرهنگی و هنری ما شركت نمی . حكومت تبدیل می شوند 
چشمشاנ رא بروی وאقعیات جامعه ی אیرאנ می بندند و برאی تامیנ منافع حقیر خود به توجیه یכ   .پیש آید 

 . نیز معرفی می كنند "گفتماנ فرهنگی"حكومت ضد אنسانی می پردאزند و خود رא پرچمدאر 
 


