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 نیلوفر بیضایی 
 

هفته   . روزهاست كه مانند همه ی مردم جهاנ تمام אخبار مربوط به جنگ رא دنبال می كنم  
مدتهاست كه אینگونه دچار  . هاست كه مانند بسیاری אز אجتناب ناپذیر بودנ אیנ جنگ مطمءنم  

ز چنگ ، خشونت و كشتار نفرتی عمیق دאرم و           چرא؟ אز یכ سو א      . حسهای بخشا متضاد نبودה אم     
 .می دאنم كه بیشتریנ قربانیاנ جنگ، زناנ و كودكاנ و غیر نظامیاנ هستند     

אز سوی دیگر برאی ما كه אز سرزمیנ אعمال خشونت گروهی بر مسند قدرت بر هر كس كه حاضر                  
وردر منطقه مایه ی نیست به رنگ سیاה و سبز پرچمدאرאنש در آید ، می آییم ، سقوط هر دیكتات 

 . אمید به آیندה ی אیرאנ אست 
 ساله ی سال אنقلاب كه אز یכ شور جمعی به وجد آمدה بودم و باور دאشتم         11 برאی مנ ، دختر 

كه با رفتנ شاה ، در אیرאנ آزאدی خوאهد آمد، برאی مנ ، كه دوسال بعد ، در אولیנ شب جنگ        
پخש אعلامیه در سلول كمیته ی عشرت آباد شب    אیرאנ و عرאق ، در سנ سیزدה سالگی ، به جرم    

رא به صبح رساندم و برאی אولیנ بار در زندگی אم تحقیر و توهیנ و خشونت  حاجی آقا بكایی و           
پاسدאرאنש رא در سנ چهاردה سالگی تجربه كردה אم و فحشهایی رא كه در عمرم نشنیدה بود و                  

 سالگی شاهد    14 אم ، برאی مנ ، كه در سנ      هنوز هم معنای بخشی אز آنها رא نمی دאنم ، شنیدה       
مدرسه ی   “ خوאهرאנ“אنحلال دبیرستانی كه كه می رفتم ، دبیرستاנ خوאرزمی و אشغال آנ توسط      

אسلامی علوی بودم ، برאی مנ كه شاهد אعدאم بیש אز نیمی אز دختركاנ نوجوאנ آנ مدرسه به               
تصاب بودم ، برאی مנ ، كه شاهد    جرم אعترאض ، به جرم پخש אعلامیه ، به جرم تحصנ و אع      

 سالگی برאی      14شكنجه شدה بودم، برאی مנ ، كه در سנ   “ توאبیנ “تصاویر تلویزیونی بسیاری אز   
بار دوم به زندאנ پل رومی بردה شدم  ، و אینبار توهیנ و تحقیر و كتכ אصلا مایه ی تعجبم                

سرزمینم بودה אم، برאی  مנ كه در   نبود، برאی مנ ، كه شاهد אعدאم هزאرאנ تנ אز بهتریנ فرزندאנ   
אنجمנ אسلامی مدرسه ی ژאندאرכ ، هر روز تا كفشهایم رא       “ خوאهرאנ “سالهای آخر دبیرستاנ ،  

پنهاנ كردה باشم و حتی در توאلت مدرسه هم        “ خطرناكی“אز پایم در می آوردند ، تا مبادא كاغذ     
 دفتر مدرسه فرא خوאندה می شد و  دאشتم، برאی مנ كه هر كس با مנ دوست می شد به “ مرאقب “

تهدید به אخرאج می شد، برאی مנ كه אز خشونتهای یכ حكومت خودكامه چیزها می دאنم و لحظه               
אز خودكامه و     “ نفرت“به لحظه رא در ذهنم به ثبت رساندה אم ، برאی مנ، دختر نوجوאנ آנ روزها                

روزهای جنگ و     . ری אست خودكامگی نیتجه ی منطقی تجربه ی زندگی در سایه ی دیكتاتو      
بمبارאנ های تهرאנ كه با كشتار های دسته جمعی صادقتریנ فرزندאנ אیرאנ توسط كریه تریנ و                 
مزور تریנ حكومت تاریخ אیرאנ همزماנ بود، تجربه ی مورد حمله قرאر دאشتנ אز همه سو،    

 .ودה אستאحساس عدم אمنیت ، آنهم در سنیנ نوجوאنی ، تجربه ی بسیاری אز همنسلاנ مנ ب       
 سالگی كار سیاسی بمعنای هوאدאری אز یכ سازماנ خاص سیاسی رא برאی همیشه          16مנ درسנ 

كنار گذאشتم و אز هماנ زماנ با خود قسم خوردم كه دیگر هرگز همگام با یכ موج عمومی ذوق    
با אینهمه هموאرה یכ אنساנ سیاسی باقی خوאهم ماند و به         . زدה و هیجاנ زدה قرאر نگیرم   

 ساله אم و هجدה سال אست كه در تبعید    35אمروز مנ . شت كشورم حساس خوאهم بود    سرنو
تاریخ منقطع ما مانع אنتقال        . אرتباط ما با نسل هنوز بسیار جوאנ قطع אست         . زندگی می كنم 

تجارب نسلها به یكدیگر شدה و آنچه بعنوאנ تاریخ تحویل هر نسل دאدה می شود ، تحریف تاریخ          
معترض بجای بزیر علامت سوאل بردנ دیكتاتور و عملكردש كه قتل عام یכ        אست و حمله به  

 .نسل بودה אست 
علت آوردנ אیנ مقدمه، نه پردאختנ صرف به تجربه های شخصی، بلكه یادآوری אیנ نكته بود                

אز یكسو فشار و تهدید و خشونت      . كه  فشار بر ما אیرאنیاנ در دورאנ جنگ ، فشاری مضاعف بود           
 . אز سوی دیگر بمبارאנ و خشونت جنگ    حكومتیاנ و

نیروهای سكولار אیرאנ قلع و قمع شدند و آנ بخש ناچیز كه باقی ماند یا به سكوت وאدאر شد یا              
هایی كه روزی با تحقیر آمیز تریנ و غیر         “ אنجمנ אسلامی “אمروز شاهدیم كه    . تנ به تبعید دאد

 אندیشه با ما روبرو می شدند ،        אنسانی تریנ شیوה های تفتیש عقاید و تجاوز به حریم         
شدה אند، بدوנ אینكه كوچكتریנ אشارה אی به אیנ تغییر جایگاה ناگهانی خود   “ خودی “אپوزیسیوנ 



های سفارت آمریكا به هوאدאرאנ אمروزی آمریكا ، אز مفتש            “ گروگانگیر“و تبدیل ناگهانی شاנ אز     
آری אیנ حكومت می خوאهد      . بكنند“ رمردمسالا “ و  “ دمكرאت“به  “ אطلاعاتی “و אسلحه بدست و    

 . بماند، به هر قیمتی  
. بسیار אز ما شاید یכ حس دوگانه دאشته باشیم . אمروز در همسایگی خود، شاهد جنگ هستیم  

אز یكسو אز אینكه حكومت دیكتاتوری صدאم حسیנ در معرض نابودی אست ، شاد باشیم و آנ رא        
אز سوی دیگر و אز آنجا كه خود   . كم بر אیرאנ بدאنیم  نوید دهندה ی  سقوط حكومت دیكتاتوری حا

جنگ رא تجربه كردה אیم، بدאنیم كه نتیجه ی جنگ אز بیנ رفتנ جاנ بسیاری אز אنسانهای بیگناה      
هر چند كه אیנ אدعا نیز درست אست كه صدאم با אستفادה אز سلاحهای شیمیایی در         . אست 

 . ز جاנ אنسانهای بیگناה رא می گیرد  نظامی خود نی-سركوب ملت عرאق و سیستم پلیسی    
אما فرאموש نكنیم كه حمله ی אمریكا به عرאق، حتی אگر به سقوط حكومت دیكتاتوری صدאم            
حسیנ هم منجر شود ، پیامد تلخ تشدید روحیه ی ضد آمریكایی و אسلامیستی در كشورهای خاور            

حكومتی אیرאנ אز هر دوجناح ،         در عیנ حال میدאنیم كه مقامات      . میانه رא بهمرאה خوאهد دאشت      
אز آنجا كه حكومت خود رא در خطر می بینند ، مدتهاست كه در אیجاد روאبط و مذאكرה با آمریكا و           

همچنیנ . تضمیנ منافع خود ، با یكدیگر مسابقه گذאشته אند، تا به سرنوشت عرאق دچار نشوند      
روسیه نیز אز سر אنساندوستی   می بایست در نظر بگیریم كه دولتهای آلماנ، فرאنسه، چیנ و   

نیست كه با جنگ مخالفند، بلكه قرאردאهای كلاנ نفتی و تجاری خود رא با كشورهای خاورمیانه           
 . ، אز جمله אیرאנ در خطر می بینند   

با كمی دقت در می یابیم كه در אیנ معادله ی پیچیدה، هر كس منافع خود رא دنبال می كند و         
 . אیנ قانوנ سیاست אست  

كا در جنگی كه آغاز كرد، یכ محاسبه ی غلط رא بنای كار قرאر دאد و آנ אینكه پس אز آغاز             آمری
جنگ، אكثریت عرאقیها كه مسلماناנ شیعه هستند در مقابل صدאم سنی خوאهند אیستاد و فورא             

نادیدה گرفتנ نفرت ریشه دאر در خاور میانه אز آمریكا و قدرت אسلامیستها            . تسلیم خوאهند شد 
طقه بیש אز آנ אست كه آنها به هر دلیلی אز آمریكا حمایت كنند، منجر به فرسایشی شدנ       در من

و طولانی شدנ جنگی خوאهد شد كه طبق حدسیات آمریكایی ها بنا بود به سرعت به نتیجه    
 .برسد

آنجا كه مسءله ی منافع كشورها در میاנ אست ، باید אیנ نكته ی مهم رא در نظر بگیریم كه                 
منافع حكومت   .  אیرאנ با منافع حكومت حاكم بر אیرאנ بهیچوجه با هم یكی نیست    منافع ملت

אسلامی در حال حاضر אیجاب می كند كه برאی ماندנ، خود رא به هر آب و آتشی بزند و אز هر                     
. حتی אگر אیנ منافع در درאز مدت אز طریق نزدیكی با آمریكا تامیנ شود      . אمكانی אستفادה كند 

ملت אیرאנ دچار یכ אشتباה بزرگ تاریخی    . אנ אما در رفتנ אیנ حكومت אست   منافع ملت אیر 
تصحیح אیנ אشتباה بزرگ تنها و تنها بدست    . یعنی حمایت אز قدرت گیری حكومت אسلامی شد     

אیנ ملت אست كه می توאند אنجام گیرد، یعنی אنسجام و طرح خوאست رفتנ אیנ حكومت و       
یנ مسیر تنها در صورت אنسجام و پافشاری بر אیנ خوאست      در א. برقرאری دمكرאسی در אیرאנ  

אساسی אست كه سازماנ ملل و אتحادیه אروپا وאدאر خوאهند شد كه אز دل بستנ به אیנ یا آנ                
אیנ صدא ، یعنی صدאی ملتی كه  אستبدאد نمی خوאهد و אینبار می        . جناح دولتی دست بردאرند    

ت سیاسی رא می خوאهد ، אینכ باید رساتر אز هر         دאند كه دمكرאسی و كوتاهی دست دیנ אز قدر    
 . زماנ به گوש جهانیاנ رساندה شود   

در چنیנ شرאیط حساسی باید هوشیار بود، چرא كه אیנ אمكاנ وجود دאرد كه حكومت אسلامی با    
 . سوءאستفادה אز بحرאנ منطقه، موج جدید سركوب نیروهای مخالف رא تدאرכ ببیند        

عات جنگ אیرאנ و عرאق آسیبها دیدה אست و همچنیנ هویت حكومت          ملت אیرאנ كه خود אز ضای     
جنگ طلب و منفعت جوی حاكم بر אیرאנ می شناسد، بخوبی می دאند كه شبهای درאز و بی پایاנ                   
بمبارאנ و تخریب مناطق مسكونی و אز دست رفتנ جاנ אنسانهایی كه אز یكسو تحت تهدید و        

رند و אز سوی دیگر אز بمبهای آمریكاییها و אنگلیسیها         فشار دیكتاتوری چوנ صدאم حسیנ قرאر دא      
همدردی با مردم عرאق و در عیנ حال عزم رאسخ در אیستادנ در               . در אماנ نیستند، یعنی چه   

مقابل دیكتاتوری خود ساخته ، منجر به نزدیكی دو ملت خوאهد شد كه خوאهاנ سرنگونی 
 حال بر حفظ אستقلال و تمامیت אرضی خود         دیكتاتورها و برقرאری دمكرאسی هستند ، אما در عیנ       

آنها قیم نمی     . و در تصمیم گیری در مورد سرنوشت خویש ، אینכ אز بلوغ كافی برخوردאرند               



אینبار پای   . خوאهند ، بلكه پشتیبانی جهاנ رא در رאهی كه بسوی آیندה می روند ، نیاز دאرند  
 ! منافع ملتها در میاנ אست و نه دولتها   

 


