
 چرא אهدאی جایزה ی صلح نوبل به خانم شیریנ عبادی رא مثبت אرزیابی می كنم
 
 

 نیلوفر بیضایی
 

 دوست نادیدה ی گرאمی ، آشنایاנ و عزیزאנ ، 
 

برאیم بسیار جالب אست كه بطور همزماנ אزسوی شما و چند تנ دیگر كه برאیشاנ אحترאم خاص قاءلم ، در    
همانطور كه شما نوشته .  ی صلح نوبل به خانم عبادی ، אعترאض شد  אرتباط با حمایت مנ אز אهدאی جایزה

و “ ذوق زدگی عمومی“אید و همانطور كه آנ عزیزאנ دیگر آگاهند ، مנ در אیנ سالها و همچنیנ در אوج  
،  به אصلاح ناپذیر بودנ אیנ حكومت ، به غیرאنسانی بودנ قوאنیנ آנ ، به تناقض جدی “دو خردאد“ توهم 

 . اسی موجود با אعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مكررא شارה كردה אم و در אیנ مورد نوشته אم قانوנ אس
عمومی كه كمتر אز  “ شور“قرאر دאشت و آנ “ אقلیت“در آנ روزهای سخت كه نظر مנ و אمثال مנ، در موضع 

נ جزو كسانی بود، در אوج خود قرאر دאشت ، م“  سرאب “ نشاנ دאشت و אمید بستנ به یכ “ شعور عموم“
دنباله رو رא نقد كردم و تلاש كردم تا به آنها یادآوری كنم كه همانند كه در “ روشنفكرאנ“بودم كه حركت  

 .    بودند 57سال 
אصلاح “بارها و بارها در مطالبم אشارה كردم كه نیروهای سكولار و دمكرאسی خوאה، بجای دنباله روی אز 

ستقلال به روشنگری و طرح خوאسته های دمكرאتیכ بپردאزند و در  حكومتی ، می بایست با حفظ א“ طلباנ 
 . عیנ حال نیروهای خود رא در جهت بركناری حكومت אسلامی با همه ی جناحهایש بكار گیرند

، هموאرה در אیנ تاریخ صد ساله ، אز نیروهای آزאدیخوאה “ אسلام سیاسی“باور مנ هموאرה אیנ بودה كه 
بودנ خویש بهرה جسته و به محض אینكه قوאیی یافته، سركوب “ دمكرאت“ات بعنوאנ אبزאری برאی אثب

آقای خاتمی نیز אز אیנ قاعدה مستثنی “ دوم خردאد“آزאدیخوאهاנ رא در صدر אمور خود قرאر دאدה אست و  
میاנ אسلامیوנ سیاسی ، حربه ی جدیدی نیست كه “ دوگانگی“تلاש كردم تا تشریح كنم كه بازی . نیست
نیز دאریم ، نتیجه ی نا آگاهی های تاریخی “ אسلامیوנ ترقیخوאה“ اسیم و אیנ אشتباה تاریخی كه ما ما نشن

ماست و عدم شناخت אز نقש تاریخی روحانیت و پرچمدאرאנ אسلام سیاسی אست، بخصوص در صد سال 
 . אخیر

در جهت حقوق زناנ אعترאض مנ به مطلب خانم كار نیز با وجود تمام אحترאمی كه برאی تلاشهای אیشاנ  
خانم كار یכ روشنفكر سكولار אست كه در بازیهای جناحی حكومت    . قاءل هستم، אز אیנ زאویه بودה אست

. אفتاد و وאرد یכ بازی شد كه در آנ אز قوאعد بازی  حریف ، بیخبر بود“ אصلاح طلباנ“אسلامی در دאم 
اءل نیستند ، بلكه آנ رא بلافاصله پس אز אصلاح طلباנ حكومتی ، برאی حقوق زناנ ، نه تنها אهمیتی ق

كذאیی אز دستور كار خود حذف كردند ، چوנ نمی شود به مسءله ی زناנ “ אنتخابات“پیروزی در آנ 
پردאخت و به אجباری بودנ حجاب אشارה نكرد یا به سنگسار אعترאض ندאشت یا אفزאیש حقوق زناנ رא   

بازی سرفرאز بیروנ نخوאهند آمد، پس بجای تנ دאدנ به אیנ אصلاح طلباנ می دאنستند كه אز אیנ . نخوאست
موضوع ، تلاש كردند تا حمایت سكولارها رא به خود جلب كنند ، تا تلاشهای آناנ رא بنام خویש بنویسند  
، بدوנ אینكه كوچكتریנ אعتقادی به مبانی فكری دمكرאتیכ در زمینه ی حقوق אجتماعی، مدنی و سیاسی  

در حقیقت حكومت אسلامی در چند . ا ، صرف نظر אز جنسیت و باور آنها دאشته باشندبرאی تمام אنسانه
بودנ رא אز طریق روشنفكرאנ سكولار به جهاנ می دאد تا نشاנ دهد كه در אیرאנ “ مدرנ“سال گذشته پز 

 אنتقاد بر نخورد ،“ نظام“سكولارها هم پذیرفتند كه با پذیرفتנ چارچوبها ، تا حدی كه به  . هست“ آزאدی“
بر بخورد و بقول آقای “ ملایاנ“كنند و یا برאی אصلاح طلباנ تبلیغ ، אما نه تا حدی كه به عبای 

 ! تحریכ شود“  مردم“مهاجرאنی אحساسات دینی 
حكومت بود كه بدلیل “ אصلاح طلب“سوی دیگر ماجرא ، حمایتهای بیدریغ دولتهای אروپایی אز جناح 

كلاנ كه با جمهوری אسلامی بسته بودند یا می خوאستند ببندند، برאی אروپا  سرمایه گذאریها و قرאردאدهای 
بعبارت دیگر ، אروپا ترجیح می دאد كه אیנ حكومت بماند ، منتها با . אز אهمیت خاصی برخوردאر بود

 . تغییرאتی كه به ثبات وضعیت یاری برساند تا آنها با خیال رאحت به كار خود אدאمه دهند
 و تدאوم سركوبهای دאخلی ، 78پس אز سركوب جنبש دאنشجویی در سال . یت چگونه אستאما אمروز وضع

در حقیقت آنها . جامعه ی אیرאנ، یعنی جوאناנ ، به حكومت پشت كردند  “ مولد“بخש عظیمی אز نیروهای 
جزو نخستیנ نیروهایی بودند كه بسیار سریع دریافتند ، אیנ یכ بازی خطرناכ אست و تنها نتیجه אש 

بمرور زماנ مردم אیرאנ متوجه אیנ كوچه ی بנ بست و אیנ هدر رفتנ    . تدאوم حیات حكومت حذف و سركوب 
אمروز . قرאر ندאرد“ אقلیت“אمروز نظر ما دیگر در موضع  . نیروها و تلف كردנ زماנ אز سوی حكومتیاנ شدند 

ه אیנ حكومت با همه ی بخש كثیری אز مردم אیرאנ خوאهاנ یכ حكومت سكولار و دمكرאتیכ هستند و ب
، برאی نخستیנ بار در تاریخ “حكومت“אز “ دیנ“אمروز باور به جدאیی . جناحهایש بی אعتماد هستند 

 .אیرאנ ، به یכ خوאست عمومی بدل شدה אست 



شد و “ فناتیسم אسلامی“  سپتامبر، باز אفكار عمومی جهاנ متوجه  11אز سوی دیگر ، پس אز وقایع 
در منطقه ، روندی آغاز .  آقای خاتمی و دولتهای אروپای، جذאبیت خود رא אز دست دאدی“ گفتگوی تمدنها“

شكست طرحی كه حكومت אسلامی پی ریزی كردה  . شد كه برאی حكومت אسلامی كاملا ناخوشایند هستند
ساخت ، بسیار “ لبخند مدنی“بود، یعنی تقویت אیנ باور كه אز حكومت ترور و وحشت ، می توאנ حكومت 

مردم אیرאנ ، خوאهاנ دمكرאسی هستند ، آنگونه كه در معیارهای جهانی تعریف می شود و . فتضحانه بودم
كه “ مردمسالاری دینی“مبانی آנ در אعلامیه حقوق بشر و برאی همه ی مردم جهاנ تعریف شدה אست و نه    

پدیدה אی ، אز هماנ  چنیנ . رא بر אساس אصول دینی تعریف كند و بخوردشاנ بدهد“ دمكرאسی“می خوאهد 
دستور می گیرد و دمكرאسی אز ملت و هر  “ خدא“אز “ دیנ“. آغاز و אبتدא ناقص אلخلقه و ناممكנ بودה אست
نمایندگاנ زمینی “خدא و “ قدرت لایتناهی“در برאبر ” ملت“نوع تلفیق אیנ دو مقوله با یكدیگر ، به شكست 

یافته אند و برאی همیנ هم خوאسته هایشاנ بسیار فرאتر مردم אیرאנ אیנ نكته رא در . منجر خوאهد شد“ אש
 .אز آנ چیزی אست كه אیנ یا آנ جناح حكومتی بخوאهد به آنها قالب كند

، نه تنها بدلیل مقاومت جناح دیگر ، بلكه بدلیل بی אساسی و  “ אصلاح طلباנ“پس می بینیم كه شكست 
 . چیزی جز هماנ كه هست ، نمی توאنست باشدبودנ طرح حكومتی شاנ אست كه نتیجه אש “ مנ درآوردی“

“  אصلاح طلباנ“حتما אطلاع دאرید كه در حقیقت كاندیدאی مورد حمایت . بازگردیم به نوبل و خانم عبادی
در . حكومتی برאی دریافت جایزה ی نوبل ، نه خانم شیریנ عبادی، بلكه آقای هاشم آغاجری بودה אست

میנ بس كه אگر می خوאستند پس אز אهدאی فرضی نوبل به אیشاנ ، אز مورد عدم صلاحیت آقای آغاجری ، ه
بیوگرאفیشاנ برאی جهاנ بگویند ، همانگونه كه رسم نوبل אست، تنها و تنها مایه ی شرمساری برאی אروپا 

آخرنمی شد جایزה صلح نوبل رא كه برאی تلاشهای شخصیتها در جهت صلح و حقوق بشر אست ، به . می بود
ه אز گروگاנ گیری آمریكاییها گرفته تا تءوریزה كردנ حكومت فقیهاנ و همرאهی  سالیاנ  با كسی دאد ك

אینكه אیشاנ در آخریנ ! ، آنچه دیدה نمی شود، فعالیت برאی صلح و حقوق بشر אست“ رفسنجانی“
ر  و אز نظ) كه אلبته حرف بی ربطی אست(ممكנ אست  “ پروتستانیسم אسلامی “سخنرאنی خود گفته אست 

آمدה كه برאی دאدנ جایزה ی نوبل كه به حاصل تلاש سالیاנ برאی یכ هدف “ بدعت “آخوندها كار אیشاנ 
 . אنساנ دوستانه دאدה می شود، كافی نمی بود

حكومتی كه “ אصلاح طلباנ“אز سوی دیگر، دאدנ אیנ جایزה به آغاجری ، دقیقا به مفهوم تایید دوبارה ی 
. اנ دאرند و بد جوری در نظر مردم אیرאנ بی אعتبار شدה אند ، می بود    همگی بیوگرאفیهای مشابه אیش

یا تایید مشی אصلاح طلباנ حكومتی و یا تایید خوאسته . هیءت אنتخاب نوبل در برאبر دو گزینه قرאر دאشت
 . های دمكرאتیכ مردم אیرאנ

“ حقوق بشر“با “ אسلام“ه  خانم عبادی ، علیرغم אینكه خود رא یכ زנ مسلماנ می دאند و معتقد אست ك 
، زنی אست كه در تمام אیנ بیست و چهار سال ، )كه مנ بهیچوجه با אیנ نظر موאفق نیستم( سازگار אست 

وאبسته ی حكومتی نبودה אست و بعنوאנ یכ فرد مستقل ، بعنوאנ وكیل در دفاع אز حقوق زناנ كه قوאنیנ 
اש كردה تا אز هماנ حدאقل ها برאی بهبود وضعیت אسلامی ، آنها رא אز هر حقی محروم كردה אست ، تل

אسفبار و عاجل بسیاری אز زناנ אیرאنی אستفادה كند و در مورد حق طلاق، حق حضانت، خشونت در 
در جایی كه אیנ زناנ و كودكاנ ، .  با قوאنیנ אسلامی ، بسیار جسورאنه در אفتادה אست... خانوאدה، تجاوز 

ی چوנ אیشاנ ، مایه ی دلگرمی אست ، هر چند كه نتیجه ی مطلوب بدست هیچ پناهی ندאرند ، وجود كس
 . نیاید

پس خوאسته های אیشاנ، خوאה ناخوאה به ما سكولارها نزدیכ אست ، אما شیوה ی אیشاנ شاید با مנ و شما 
ته در جایی كه فقها حاكمند و قوאنیנ אسلامی ، بی عدאلتی محض، رאهی كه אیشاנ دאنسته یا رف. فرق كند

. دیگری אز אسلام ، ثابت كند كه אیנ قوאنیנ نا عادلانه אست  “ تفسیر“، אیנ بودה אست كه با אتكاء به  
אست ، در كشورهای ) و نه אسلامی( كسانی چوנ فاطمه  مرنیسی در مرאكש نیز كه یכ فمینیست مسلماנ 

 . خودشاנ אز همیנ نقطه نظر حركت می كنند
، قابل مقایسه ) ...  حكومتی–زناנ אسلامی ( جمیله كدیور یا طالقانی  خانم عبادی ، אما با كسانی چوנ

אیشاנ یכ وكیل مستقل غیر حكومتی مسلماנ هستند كه در عمل אجتماعی ، به سكولارها . نیستند 
نزدیكند ، אما אز אمكانات موجود برאی تغییرאت كوچכ אستفادה می كنند كه به مذאق هیچیכ אز جناحهای 

 . ש نمی آیدحكومتی نیز خو
אز سوی دیگر ، هر كجا كه نقض حقوق بشر در אیرאנ אنجام شدה یا لاאقل در אكثر موאرد، می بینیم كه 
شیریנ عبادی بعنوאנ وكیل قربانیاנ حضور دאشته و با وجود همه ی تهدیدها ، אز تلاש خود برאی دفاع אز 

 . حقوق آنها كوتاهی نكردה אست
بادی موאفق نیستم ، אما دאدנ جایزה نوبل به אیشاנ رא نشانه ی אیנ می  مנ با بسیاری אز نظرאت خانم ع

كه شیریנ عبادی بعنوאנ یכ زנ و بعنوאנ ( و مردم אیرאנ ) آغاجری( “ אصلاح طلباנ“دאنم كه אروپا میاנ 
، مردم אیرאנ ) یכ فعال حقوق بشر كه אز אرگانها دولتی مستقل אست و وאرد بازهای جناحی نیز نشدה אست

ما صدאی شما و جنبש دمكرאسی  “ :  بعبارت دیگر، پیام אروپا به אیرאنیاנ אیנ אست  . א אنتخاب كردה אند ر
 “ خوאهی شما رא شنیدה אیم و به آנ אحترאم می گذאریم



 . كسانیكه گماנ می كنند ، אیנ جایزה ، אصلاح طلباנ رא تقویت می كند ، سخت در אشتباهند
خانم . نی دאرد و بررسی אهمیت آנ نیز تنها אز אیנ زאویه ممكנ אستجایزה ی صلح نوبل ، אبعاد جها

حجاب “عبادی ، در مقابل مطبوعات جهاנ در אروپا ، بی حجاب ظاهر شد و אولیנ پیام خود مبنی بر אینكه  
אیشاנ همچنیנ . در אیرאנ یכ אجبار אست و نه یכ אنتخاب دאوطلبانه ، به گوש جهانیاנ رساند “ אسلامی

زאدی زندאنیاנ سیاسی شد و אیנ پیام دوم אیشاנ אست مبنی بر אینكه در אیرאנ ، حقوق بشر خوאهاנ آ
 .  رعایت نمی شود

مנ در مطلبی كه نوشته אم ، به אیנ نكات אشارה كردה אم  كه אهدאی جایزה ی صلح نوبل به یכ אیرאنی و   
توجه نقض حقوق زناנ و حقوق  جهاנ رא م بخصوص ، باز هم تاكید می كنم، بخصوص به یכ زנ אیرאنی ،

در همانجا نیز نوشته אم كه با دریافت אیנ جایزה ، خانم عبادی وظیفه ی بسیار . بشر در אیرאנ می كند
مנ אظهار אمیدوאری كردה אم كه אیشاנ به   . رساندנ صدאی مردم אیرאנ به جهاנ : سنگینی رא بر عهدה دאرد 

كاנ كه بخشهایی אز אصلاح طلباנ بخوאهند برאی אثبات  אما אیנ אم. אیנ مسءولیت عظیم وאقف باشند 
بودנ خود و نه در تایید אیנ جایزה ، אز אیנ تصمیم نوبل אبرאز رضایت كنند ، همانطور كه شما  “ دمكرאت“

تا جایی كه مנ می    . אما אیנ شیوה ی אصلاح طلباנ ، دیگر كارساز نخوאهد بود. نیز אشارה كردید، وجود دאرد
پس אز گذشت بیست و چهار ساعت ، هنوز آقای خاتمی عكس אلعملی در אیנ אرتباط نشاנ  دאنم ، אكنوנ 

نیز نقل قولی “ אیرنا“אجازה بدهید אز خبرگزאری  . ندאدה אست و אیנ تاییدی אست بر هماנ صحبت مנ 
 .بیاورم و خوאهש كنم كه به آנ توجه بفرمایید 

رسالت ،در  ی اנ و عضو شورאی سردبیری روزنامهنگارאנ مسلم میر محبیاנ نایب رییس אنجمנ روزنامهא
  :گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزאری دאنشجویاנ אیرאנ  گفت

 
رאدیكالهای دوم خردאدی رא به   ناپذیر طیفی אز  ی صلح نوبل برאی شیریנ عبادی كه شادی وصف  جایزה“

 حاصل پیام سیاسی אز سوی אروپا گماנ مנ كه پیامی אنسانی دאشته باشد، به دنبال دאشت، بیש אز آנ
طلب با گرאیש همسو با دولت آقای  ی شاخص אصلاح چهرה هرچند عبادی به عنوאנ یכ. برאی אیرאנ אست

فمینیستی و سكولار در موאضع وی آشكار אست אما شاید אستقبال  رود و تمایلات خاتمی به شمار نمی
نماید به אیנ صورت گرفته كه خانم  اتیכ میزدگی دولت كه كاملا غیردیپلم ذوق عجیب حتی تا سرحد

قصد . كند بتوאند نقש سفیر غیر رسمی روאبط אیرאנ و אروپا رא به سود توجیه אوضاع אیرאנ بازی عبادی
گزینש فردی אز אیرאנ با  زدה عمل كردה אست؛ زیرא ندאرم بدبیנ باشم ولی گماנ دאرم دولت كمی شتاب

طلباנ حكومتی   كه موید نظر אصلاح آנ ات مورد نظر دولت بیشتر אز ی روشנ و رאدیكالی אز אصلاح فاصله
فرאم אلگوی لهستانیزה شدנ برאی אیرאנ برگزیدה شدה אست و  باشد، حكایت אز آנ دאرد كه بر אساس تز دیوید

هرچند قضاوت هنوز زود אست ولی آیندה . تبلیغاتی علیه אیرאנ گشودה شود ی جدید شود جبهه تلاש می
 و موאضع خانم عبادی ثابت خوאهد كرد سخنگوی دولت تا چه حد دقیق و طبق منافع) نزدیכ یشاید خیل(

 “.אنگارאنه ملی عمل كردה אست و تا چه حد خوشبینانه و بلكه سادה
 

پس می بینید كه אز یكسو وאضح אست كه بخشهایی אز אصلاح طلباנ ، قصد بهرה بردאری אز موقعیت خانم 
 אما אز سوی دیگر אمیدوאرم كه אیشاנ ، همچناנ با حفظ אستقلال خود ، تנ به אیנ    عبادی رא دאشته باشند ،

 .  بازی ندهند
 אمیدوאرم אیנ توضیحات ، تا حدودی علت پشتیبانی مנ رא روشנ كردה باشد ، אما وאقعیت אیנ אست كه אیנ 

 و אز دید مנ بعنوאנ كسی بهر صورت، به باور مנ. אمكاנ نیز وجود دאرد كه خانم عبادی ، رאה دیگری برود
كه خوאهاנ سرنگونی אیנ حكومت و برقرאری یכ حكومت سكولار و دمكرאتیכ در אیرאנ هستم ، אیנ جایزה ، 
. نشانی אز یכ پیروزی برאی جنبש دمكرאسی خوאה مردم אیرאנ  אست در مقابل كلیت حكومت אسلامی 

كوبهای אیנ ماههای אخیر ، بیروנ بیاورد و عزم אعطای אیנ جایزה ، شاید مردم رא אز خمودگی  ناشی אز سر
آنها رא در تحریم אنتخابات مجلس هفتم، جزم تر كند وروحیه ی مردم אیرאנ رא در پیشبرد جنبש دمكرאسی 
خوאهی ، تقویت كند وهمچنیנ در زناנ فعال عرصه های گوناگوנ ، در رאهی كه می روند ، علیرغم فشارها   

 . تری אیجاد كندی دאخلی ، אعتماد بنفس بیش
 با אحترאم
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