ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی در ﺑﺮﻟﻴﻦ:ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ اﻳﺮان دارم ،ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎک اﻳﺮان ﺑﮕﺬارد

ﺻﺪای ﺁﻟﻤﺎن :ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی ﺣﻘﻮﻗﺪان اﻳﺮاﻧﯽ و دارﻧﺪﻩی ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻳﺮان ﻣﻦ« ﺑﻪ زﺑﺎن ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٩ﺁورﻳﻞ  ٢٠٠٦در ﻳﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﭘﺎﺳﺦ داد.
در ﺁﻏﺎز از ﻃﺮف ﺑﻨﮕﺎﻩ اﻧﺘﺸﺎرات  Pendoدر ﺁﻟﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی ﺧﻮشﺁﻣﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎﺿﯽ زن در اﻳﺮان ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺪﻩی ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ .در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات )اﺗﻮﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﯽ( ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻄﻮر هﻤﺰﻣﺎن در  ١٢ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺳﻨﺪی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺑﺮای دﻟﻴﺮی و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺰﻣﺎن ﻧﮕﺎهﯽ ژرف ﺑﻪ درون زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ از ﺣﻀﻮر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﮐﺮد و ﻳﺎدﺁور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪاش
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ او از اﻳﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن
درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ را درﺑﺮﻣﯽﮔﻴﺮد .
ﻋﺒﺎدی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ روﻳﺪاد ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺪق ﺗﺎ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻐﻠﯽ درﮔﻴﺮ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎی
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎهﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ) (NGOدر اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ در اﻳﺠﺎد ﺁنهﺎ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .وی اﻓﺰود ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩهﺎﻳﯽ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح هﺮ ﻳﮏ از
ﺁنهﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﺒﺎدی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ از ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،در
زﻧﺪﮔﯽ راﻩ دﺷﻮاری را ﭘﻴﻤﻮدﻩ و اﻋﺘﻼی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و
ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .او در ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
زن ﺑﻮدن ،ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻀﺎوت را از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ .وی در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﮔﻮاهﯽ دو زن هﻢارزش
ﮔﻮاهﯽ ﻳﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ .اﻳﻦهﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای رﺷﺪ
و ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﺻﻠﯽ او در ﮐﺘﺎﺑﺶ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرهﺎی
اروﭘﺎﻳﯽ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ و او ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺁﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺁﻳﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶهﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،از ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ در ﻣﻮرد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻳﮏ
ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی دﻳﮕﺮی را ﻧﺪارد و در ﺑﺎزیهﺎی
ﻗﺪرت ﻧﻴﺰ وارد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﺤﻮﻻت رأس هﺮم ﻗﺪرت در اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎی
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان وی را ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﻋﺒﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺁﻣﺎدﻩﺳﺎزی اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ
اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﻴﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﻳﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ اﻳﺮان دارم ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺣﺘﺎ ﻳﮏ ﺳﺮﺑﺎز
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎک اﻳﺮان ﺑﮕﺬارد .ﻋﺒﺎدی اﻓﺰود ﮐﻪ هﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮدی وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺑﺮﻧﺪﻩی ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدم .هﺮ دوی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ از اﻳﺮان و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ،در
اﻋﻼﻣﻴﻪی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی اﻳﺮان و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد
را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎنهﺎ
و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ را در ﮐﺘﺎﺑﺘﺎن زﻧﺎن درﻏﺮب
ﻣﯽداﻧﻴﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖهﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻳﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ ﻋﺒﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
درﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد دارد دﻧﻴﺎ زﻳﺒﺎﺳﺖ .ﺁرزوی ﻣﻦ
ﺑﺮای هﻤﻪی زﻧﺎن ﭼﻪ در اﻳﺮان و ﭼﻪ در ﻏﺮب اﻳﻦﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮدن ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ هﻤﺮاﻩ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪهﺎ ﺣﺘﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﺎل در اﻳﺮان ﻣﺎﻧﺪﻳﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن و ﭘﻴﮑﺎر ﮐﺮدن در اﻳﺮان را از ﮐﺠﺎ ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ ﻋﺒﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ راهﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرود
ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد دارم
و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽدهﺪ .ﻣﻦ اﻳﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﺮان ﺑﻤﺎﻧﻢ و
اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﺑﻤﻴﺮم .

از ﻋﺒﺎدی ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻩ اﺳﺖ؟
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﺎن
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﺷﭙﺰی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﯽروم و در هﻤﺎن ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺁن را هﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادﻩام .ﺑﺎز هﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ وﻗﺘﯽ
ﺷﺐهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﻢ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺎدر و هﻤﺴﺮ
ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻳﺰﻩی ﻧﻮﺑﻞ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر ﻣﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪادﻩ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﺁن اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎ و ﺗﺮﻳﺒﻮنهﺎی
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮاﻳﻢ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻢ را ﺑﺰﻧﻢ.
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری از ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺎر ﺁﻣﺪن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮای او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭼﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎﻳﯽ درﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺁﻳﺎ ﺻﺤﺖ
دارد ﮐﻪ از ﻃﺮف او در هﻠﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻧﺰدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺁﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟ ﻋﺒﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭼﻨﺪ وﮐﻴﻞ دﻳﮕﺮ ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﻳﺮان ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻳﻢ .ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ،دﻓﺎع از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻄﻮر راﻳﮕﺎن اﺳﺖ .ﺣﺪود  ٨٠در ﺻﺪ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻃﺮف اﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮن دﻓﺎع ﺷﺪﻩاﻧﺪ .وﻇﻴﻔﻪی دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﭘﺎﻳﺎن هﺮ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎری از
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﺑﺘﺪای
ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﺁن را ﮐﺮدﻩاﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻨﯽ و ﺁﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ هﻢ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻧﺪارﻳﻢ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ از ﻣﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻄﺎی ﺟﺎﻳﺰﻩی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎﻧﻮن ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دوﻟﺖ اﻳﺮان
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ .در زﻣﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺁﻗﺎی
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ و اﻳﻨﮏ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن ﺁﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ
دهﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ هﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد .
و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﻞﻗﻮلهﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ از ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﺎزﻩای ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺎهﯽ ﺣﺘﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺮا ﺑﺪون اﻃﻼﻋﻢ زﻳﺮ اﻋﻼﻣﻴﻪای
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ روﺣﻢ از ﺁن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻳﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮلهﺎ
را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎرهﺎ ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻦ در ﮐﺘﺎبهﺎﻳﻢ و ﻧﺸﺮﻳﺎت
رﺳﻤﯽ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﮐﻪ
اﻻن در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺠﺎزات هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان اﻋﺪام و ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق اﺳﺖ .و اﮔﺮ زﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم اﻋﺪام
ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻳﻦ

ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎزاتهﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ در دﻧﻴﺎی ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻳﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﻳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪای ژﻧﺘﻴﮏ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻳﺠﺎد ژن هﻴﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
از ﻋﺒﺎدی ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ﮐﻪ در ﻏﺮب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﻋﺒﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در دﻧﻴﺎ
ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺪارﻳﻢ و رﻧﮓهﺎی زﻳﺎدی ﺑﻴﻦ ﺁنهﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﺳﻴﺎﻩﺗﺮ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪﺗﺮ ﺟﻠﻮﻩ دادن اوﺿﺎع ﻳﮏ ﮐﺸﻮر هﻴﭽﮑﺪام ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮐﺸﻮری ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﭘﺎداﺷﺶ ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﻈﻮرم ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق اﺳﺖ .در اﻳﻨﮑﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻳﮏ
دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﻮد ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﺳﻘﻮط اﻳﻦ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻋﺮاق ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؟ ﻣﻮزﻩهﺎی ﻋﺮاق ﻏﺎرت و ﺻﻨﺎﻳﻊاش وﻳﺮان ﺷﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶ از
 ١٠٠هﺰار ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮدک ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ هﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﻳﻌﻨﯽ هﺮ روز ﻋﺪﻩای ﺑﺎ ﺑﻤﺐ و ﺗﺮور ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺮاق در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪی ﻳﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦهﺎ ﺗﻤﺎم از
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻤﻠﻪی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﺴﺎل ﭘﻴﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق ،ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪهﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او روزی دوﺳﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮب ﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻳﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ
هﺪﻓﺶ را از اﻳﻨﮑﻪ در ﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎدﻩی ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ از اﻧﺮژی هﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ از »وﺳﺎﻳﻞ هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ« ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩاﻳﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از ﺁن
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩی ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ از اﻧﺮژی هﺴﺘﻪای را دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎ
ﺻﺤﺖ دارد؟ ﻣﻦ هﻴﭽﻮﻗﺖ داﺧﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮدﻩام و ﻧﻤﯽداﻧﻢ در اﺗﺎقهﺎی
درﺑﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮی دارم .ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان ،اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮلﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ در اﻳﺮان ﻣﺮدم ﺁزاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و ﻳﺎ
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼً ﺻﻼﺣﻴﺖ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاهﺎ از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮد .هﺮ ﮐﺲ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رد ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻳﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪی واﻗﻌﺎً دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺮدم ﺑﺮ هﻤﻪی ﮐﺎرهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺁنهﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﻳﺪ

ﻧﻤﯽداﻧﻢ در اﺗﺎقهﺎی درﺑﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﻪ دﻧﻴﺎ داد.
ﺑﻬﺮام ﻣﺤﻴﯽ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺻﺪای ﺁﻟﻤﺎن در ﺑﺮﻟﻴﻦ

