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 یک بنیاد حقوق بشری در آمریکا با تبدیل یک خودرو پیکان متعلق به نیکوالی چائوشسکو، رئیس جمهوری
های جنسی و جنیستی ایران حمایت کردرومانی، به یک اثر هنری، از اقلیت پیشین  . 

یک دستگاه ماشین پیکان هیلمن به نیکوالی چائوشسکو، رئیس ۱۹۷۴محمدرضا شاه پهلوی در سال   
 جمهوری وقت رومانی، اهدا کرده بود. بعدها، پس از مرگ چائوشسکو این خودرو در یک حراج فروخته

 .شد

ای به نام »پیکانحقوق بشری »انجمن آزادی اسلو« در شهر میامی آمریکا این پیکان را در قالب پروژه بنیاد   
کار آرت « (PaykanArtCar) در اختیار علیرضا شجاعیان هنرمند نقاش مقیم پاریس قرار داد تا با 

ی در ایران جلبهای جنسی و جنسیتها را به سرکوب اقلیت آفرینش یک اثر هنری روی این ماشین، توجه   
است هایی از اساطیر شاهنامه خلق شده کند. روی این پیکان یک اثر هنری با زمینه  . 

 علیرضا شجاعیان، هنرمند نقاشی که در این پروژه کار کرده است، در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا
هایبط با اقلیت گوید: »به عنوان یک هنرمند، تمرکز اصلی من به لحاظ موضوعی روی مسائل مرتمی   

 جنسی و جنیستی بود. این پروژه به من این امکان را داد که برای اولین بار با مخاطبان ایرانی این موضوع 
 ».را طرح کنم و از طریق هنر بتوانم یک فضایی برای مکالمه ایجاد کنم

کان نمایش آثارش درآقای شجاعیان با اشاره به این که به دلیل شرایط حاکم و سانسور موجود در ایران ام  
گوید: »من مجبور به ترک ایران شدم و در لبنان در طول سه سال، توانستمداخل کشور را نداشته است، می   

 با افرادی از کشورهای عربی از طریق آثارم ارتباط برقرار کنم. اما هرگز این امکان را با مخاطبان ایرانی 
 ».نداشتم

های جنسی و جنسیتی در ایران گفت: »بزرگترینه بر وضعیت اقلیت آقای شجاعیان درباره تاثیر این پروژ  
شان دربارهکند تا افراد با هم صحبت کنند و اطالعات کمک این پروژه این است که فضایی ایجاد می   

های جنسی و جنسیتی باال برود. ما در ایران مشکل عدم آگاهی داریم و پروژه های این چنین، فضایی اقلیت   
ها اطالع رسانی بیشتر کنیمد که درباره اقلیت کنفراهم می  .« 

 قرار است این ماشین بعد از نمایش در شهر میامی در ایالت فلوریدا، در نمایشگاه هنر آسیایی در شهر
 .پاریس نیز به نمایش در آید



انهای گذشته، بارها از سوی ایاالت متحده و نهادهای حقوق بشری به عنوجمهوری اسالمی ایران در سال  
های جنسی و جنسیتی، متهم شده استها، از جمله اقلیتناقض حقوق اقلیت  . 

 
 

 
 

 
ضا شجاعیان ی از علنر ن روماین با اثر هنن  (PaykanArtCar عکس از ویدئوی) تصویری از خودروی اهدایی محمدرضا شاه پهلوی به رئیس جمهوری پیشیر
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