چرا به همایش ایرانیان خارج از کشور نرفتم؟
ترانه جوانبخت
یگگگذرد
با وجود این که بیش از یک دهه در خارج از ایران زندگی کردهام اما از آنچگگه در ایگگران م 
جدا نبودهام .مدتی قبل آقای محمود اسعدی مدیر برنامه تلویزیونی چهرههای ماندگار در ایمیلگگی
که به من فرستاد از من خواست فرم شرکت در همایش ایرانیان خارج از کشگگور را پگگر کنگگم و در
این همایش شرکت کنم.
یدانستم که حضور شخصی مثل من برای این همایش وزنهای قابل تگگوجه اسگگت کگگه او چنیگگن
م 
موردی را در ایمیل از من خواسته اما به چند دلیل از رفتن به این همایش خودداری کردم:
دلیل اول این که من از آن عده افرادی نیستم که به خاطر برخگگی مزایگگا خگگود را در هگگر گگگروه و
لها به استعدادها و پشتکار خودم تکیه کردهام و مستقل از افگگراد
یدهند  .من که سا 
دستهای جام 
و گروهها و تشکیلت بودهام نیازی به رفتن به چنین همایشی ندارم.
یدانستم چه کسانی در این همایش حضور پیدا خواهند کرد و این مورد دلیل
دلیل دوم این که م 
مهم دیگری برای نرفتنم بود.
یشناسگگم.
ی است کگگه اصگگل نم 
دلیل سوم این که معتقدم شان من بالتر از همراه شدن با مهمانان 
یخواسگگتم در کنگگار
معلوم نبود از کدام کشور کدام فرد را به این همایش دعوت کرده بودنگگد و نم 
یشناختم حضور داشته باشم.
افرادی که اهدافشان را نم 

من همیشه از این مورد که از من وسیلهای برای تبلیغ بگگرای یگگک عگگده  -در هگگر کشگگوری و بگگه
خصوص در ایران  -بسازند متنفر بودهام.
نها و رادیوها و
این که همواره مورد توجه رسانههای کشورهای مختلف بودهام و با من در تلویزیو 
نشریات مصاحبههای گوناگون کردهاند و از مطالب مگگن در نشگگریات اسگگتفاده کردهانگگد بگگه دلیگگل
یهایی که اهگگداف سیاسگگی
یهایم بوده و اصل مایل نیستم شخصیت من در محاق گردهمای 
توانای 
دارند برود .سرمایهای هستم برای مردم دنیگگا کگگه هرکدامشگگان طبگگق توانگگایی و شگگناختی کگگه از
حوزههای مختلف علمی ،فلسفی ،ادبی ،هنری و … دارند از استعدادها و آثگگار مگگن بهگگره بردهانگگد.
یام پیمودهام ادامه دهم.
یتکلف و صادقانه در زندگ 
یدهم به همین مسیر که ب 
ترجیح م 

