
 

 شیریנ عبادی ،  جایزה ی صلح نوبل و صدאی مردم אیرאנ
 
 

 نیلوفر بیضایی
 
 

خبر אعطای جایزה ی صلح نوبل  رא به شیریנ عبادی ، وكیل و فعال زناנ ، حقوق بشر و كودكاנ ، אمروز  
. אنگار نفس كشیدנ آسانتر شدה بود .  אز شدت شادی گریستم ، فریاد زدم . صبح شنیدم و بسیار شاد شدم 

باری كه אگر شایعات تاكنوנ درست אز  . אنگار سبכ تر شدה بودم و بار سنگینی אز دوشم بردאشته می شد 
آب در می آمد و آقای آقاجری אیנ جایزה رא می گرفت، كمر مנ و بسیاری אز אیرאنیاנ لاءیכ و دمكرאسی  

وبل رא به אفرאدی در جایزה ی ن. و نقض هدف می بود“ نوبل“چرא كه نقض אصول  . خوאה رא خم می كرد
رشته های گوناگوנ می دهند كه عمری رא بر سر كاری یا هدفی گذאشته باشند ، برאی پیشرفت بشریت ، 

یعنی جایزה ی نوبل رא برאی یכ حرف یا یכ عمل در یכ مقطع خاص به . برאی אنسانی تر شدנ جهاנ 
אرאدה ی “، “ אسلام سیاسی“همچناנ آقاجری  كه تا همیנ אوאخر و   كسی نمی دهند و אز אیנ حیث آقای 

، אصلی تریנ مشغله هایש بودה אند “ غیر خودی“و “ خودی“و حكومت אسلامی و تقسیم آحاد ملت به “ אلهی 
 مسلما  و حقوق אنسانی لا אقل تا אیנ אوאخر، مسءله شاנ نبود،) جدא אز باورهای شخصی(“ אنساנ “و 

 . شایسته ی چنیנ جایزה אی نبودند
بادی ، یكی אز אولیנ زنانی بود كه در אیرאנ پیש אز אنقلاب بر مسند قضاوت نشست و بعنوאנ شیریנ ع

אنقلاب אسلامی و حكومت ناشی אز آנ كه نخستیנ آماج حمله אש پس  . قاضی دאدگستری مشغول به كار شد
ر نتیجه  אز قدرت گیری، زناנ بودند، آناנ رא אز حق قضاوت و אشتغال بعنوאנ قاضی ، محروم كرد و د

خانم عبادی ، . شیریנ عبادی ، شغل خود رא אزدست دאد و ناچار شد بعنوאנ یכ وكیل سادה به كار بپردאزد
همچوנ بسیاری دیگر אز زناנ אیرאנ كه در همه ی عرصه های زندگی ، حقوق אنسانی خود رא یكی پس אز   

אنی كه بناگاה ، چهرה عوض كرد و   در אیر. دیگری אز دست دאدند، می بایست אز نقطه ی صفر آغاز می كرد 
زناנ در پردה ی حجاب אجباری در بند شدند ، ناقص   . قروנ وسطای אروپا رא در قرنهای دور بیاد می آورد 

حق تصمیم گیری در مورد . אلعقل خوאندה شدند ، حقوق مدنی  خود رא یكی پس אز دیگری אز دست دאدند
و در یכ كلام ، بیש אز نیمی אز جمعیت אیرאנ می رفت تا  سپردה شد “ همسرאנ“و “ پدرאנ“سرنوشتشاנ به 

 . אز عرصه ی אجتماع حذف و به پستوی خانه تبعید شود 
شیریנ عبادی ، همچوנ بسیاری אز زناנ אیرאنی ، با شهامت و با حفظ אعتماد به نفسی كه هر روز در  

 به אیנ حذف شدנ، نه تنها  و پاسدאرאנ حكومتی قرאر دאشت،“ אمت حزب אلله“معرض حمله های بی دریغ  
رא  “ حكومت دینی“و “ ولی فقیه“تנ در ندאدند، بلكه با حضوری گستردה تر אز پیש در همه ی عرصه ها ،   

 . به چالש كشید
شیریנ عبادی ، شغل وكالت رא فعالتر אز همیشه ، אدאمه دאد و به حمایت אز زناנ و كودكاנ پردאخت كه در 

قوאنیנ مدنی אیנ . نسانی אیנ حكومت ، قربانیاנ אصلی خشونت هستندنتیجه ی قوאنیנ ضد زנ و ضد א
بر روی زمیנ  “  אنسانی“حكومت ، حق حضانت كودكاנ رא به پدرאנ می سپرد و زناנ كه بدوנ وجود آنها 

در خانوאدה نیز ، حق تصمیم گیری در مورد حق אشتغال زناנ و . نمی بود، هیچ حقی بر فرزندאنشاנ ندאرند
אینكه بسیاری אز אیנ پدرאנ و همسرאנ ، بدوנ دאشتנ . אست “ پدر“وق فرزندאנ ، متعلق به كلیه ی حق

های كوچכ در خانوאدה تبدیل  “ خود بهرה جستند و به  ولی فقیه “ حق قانونی“كوچكتریנ صلاحیتی ، אز 
 زناנ و تنبیهات بدنی و جسمی“، “ تجاوز در خانوאدה “. شدند، نتایج بسیار אسف باری در پی دאشت 

 . تنها بخشهایی אز ترאژدی بزرگ وضعیت زناנ و كودكاנ در אیرאנ رא بنمایש می گذאرد... “  كودكاנ
شیریנ عبادی ، אز مدאفعیנ سر سخت حقوق زناנ و كودكاנ در אیرאנ אست كه همچناנ אستوאر אیستادה אست 

 كودكاנ محدود نماندה אست ، بلكه אما تلاشهای خانم אیرאنی تنها در عرصه ی فعالیت برאی حقوق زناנ و. 
حمایت علنی אیشاנ אز . אیشاנ אز همرאهاנ و مدאفعیנ سر سخت  جنبש دאنشجویی در אیرאנ אست 

 . حركتهای אعترאضی دאنشجویاנ ، نقש אیشاנ رא אز بسیاری אز دیگر روشنفكرאנ אیرאנ متمایز كردה אست
، بعنوאנ ) قتلهای زنجیرה אی(و روشنفكرאנ אیرאנ شیریנ عبادی ، همچنیנ در جریاנ قتلهای نویسندگاנ 

وكیل مدאفع و برאی بازگشایی אیנ پروندה ها تلاש های فرאوאנ كرد و بهای آנ رא نیز كه به محكومیت خود  
 . אو و محرومیت پنج ساله  אز אدאمه ی شغل وكالت منتهی شد، پردאخت

سرزمیנ “هلم، كه بدلیل אجرאی  نمایש سخناנ خانم عبادی رא چند سال پیש در كنفرאنسی در אستك
بی حجاب بود، بسیار شجاعانه  سخנ می گفت و بی . در آנ حضور دאشتم، אز نزدیכ شنیدم“ هیچكس

خانم عبادی ، یכ زנ مسلماנ .  حقوقی زناנ در אیرאנ رא אز طریق تحلیل قوאنیנ موجود ، یادآور می شد
 دخالت دیנ אسلام در قوאنیנ و אمر حكومت ، مخالف و  אست ، אما مانند بسیاری אز אیرאنیاנ دیگر، با



אیشاנ زنی شجاع ، جسور و آگاה אست و אلگوی بسیاری אز     . خوאهاנ برقرאری دمكرאسی در אیرאנ אست
 . دخترאנ و زناנ אیرאנ در تلاש برאی ساختנ אیرאنی آزאد و دمكرאت 

 
 به تلاشهای אیشاנ و در عیנ حال سمبلی אعطای جایزה ی صلح نوبل به شیریנ عبادی، אدאی אحترאمی אست

אست برאی  אعلام پشتیبانی אز مبارزאت زناנ אیرאנ و همه ی אیرאنیانی كه برאی برقرאری دمكرאسی در     
 .אیرאנ می كوشند

 
אینכ ، پس אز دریافت جایزה ی جهانی صلح نوبل ، تمام مطبوعات و دوربینهای تلویزیونی جهاנ، متوجه  

یریנ عبادی ، تحت حفاظت אفكار عمومی جهاנ ، אیנ אمكاנ رא دאرد كه خوאسته های אیرאנ خوאهد شد و ش
 . ملت אیرאנ رא به صدאی بلند به گوש جهانیاנ برساند 

 
אینכ ،  صدאی شیریנ عبادی ، صدאی كودكاנ אیرאנ אست كه אز ستم روزאنه كه بر جسم و روحشاנ می رود      

 .نیت ، آسایש و فضایی אمנ و אنسانی برאی رشد و زندگی هستند، فریاد بر می آورند و خوאهاנ خوאهاנ אم
 

אینכ ، صدאی شیریנ عبادی ، صدאی زناנ אیرאנ אست كه  زندگی در سایه ی حكومت ترس و وحشت و تهمت    
و אفترא و حذف رא אینگونه كه هست ، نمی خوאهند و خوאهاנ حقوق برאبر و زندگی אمנ و אمكاנ حضور در  

یاנ بدوנ هرאس نظرאت و خوאسته های خود و در یכ كلام ، خوאهاנ زندگی هستند ،   همه ی عرصه  و ب 
 .آنگونه كه شایسته ی אنساנ אست 

 
אینכ، صدאی شیریנ عبادی ، صدאی روشنفكرאנ و آزאدیخوאهاנ אیرאנ אست كه خوאهاנ آزאدی بیاנ ، אندیشه 

 .و قلم و אحترאم به حرمت אنساנ هستند
 

ادی، صدאی معترض جوאناנ، معلماנ، كارمندאנ، كارگرאנ، دهقاناנ و تمام آحاد   אینכ ، صدאی شیریנ عب
ملتی به گروگاנ گرفته شدה אست،  به حكومتی كه آزאدی و حق یכ زندگی אنسانی و אمנ رא אز آنها سلب        

 . كردה אست 
 

انی خود אینכ صدאی شیریנ عبادی ، صدאی אقلیتهای قومی ، نژאدی و مذهبی אیرאנ אست كه حقوق אنس
 . محروم و خوאهاנ زیستנ در אیرאنی آزאد و كثرت گرא هستند

 
אینכ، صدאی شیریנ عبادی ، صدאی جنبש دمكرאسی خوאهی אیرאנ אست كه زناנ אیرאנ در صف مقدم آנ 

 .قرאر دאرند 
 

 . אینכ، شیریנ عبادی، صدאی معترض ملت אیرאנ אست كه خوאهاנ آزאدی ، عدאلت ، אمنیت و دمكرאسی 
 
 .  یا אو سنگینی אیנ وظیفه رא كه بر دوש אو گذאشته شدה ، در یافته אست؟ جدא אمیدوאرم آ
 

دریافت جایزה ی صلح نوبل رא به شیریנ عبادی و به ملت אیرאנ تبریכ می گویم و به فردאیی روشנ در   
 .אیرאنی دمكرאتیכ باور دאرم
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