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 Human rights بشر حقوق

 
 بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ دسمبر ١٩

   صلح نوبلۀ جايزۀ انتخاب برندۀکميت

 ! از آبرو ريزی تا آبرو خری

١  
چرا که جايزه صلح نوبل مانند ديگر جوايز . شان است قبرای اولين بار جايزه صلح نوبل به کسانی تعلق گرفت که ح 

گذرد و سپس با در نظر گرفتن  ھا می داری و دولت آن، نخست از غربال سياسی نھادھای قدرتمند سيستم سرمايه

  .گردد ھای سياسی و ديپلماتيک اعطا می مصلحت

خابات تاکنونی کميته انتخاب برنده جايزه صلح اغلب انت. روشن است که اين انتخاب قابل مقايسه با انتخابات قبلی نيست

 با اين انتخاب اخيرش، به فکر آبرو خری کميته نوبل رسد احتماالً   بود اکنون به نظر میئینوبل، آبرو ريزی و رسوا

  . است افتاده

 ھر سال انتخاب ای که برنده جايزه صلح نوبل را نفره گذار اين جايزه، اعضای کميته پنج  به تصميم آلفرد نوبل، بنيان

 ر است کهاليک ميليون و دويست ھزار دجايزه صلح نوبل ارزش جايزه  .شوند  میتعيين نارویی پارلمان أکند، با ر می

  .شود    میء اھدانارویمبر به برندگان در مراسمی در شھر اوسلو پايتخت ھر ساله در روز دھم دس

از ھند دو برنده ) Kailash Satyarthi( »کايالش ساتيارثی« از پاکستان و )Yousafzay Malala( »زی مالله يوسف«

  . کنند دو برنده جايزه صلح نوبل در زمينه حقوق کودکان فعاليت می.  ھستند٢٠١۴جايزه صلح نوبل 

ھا برای  کميته انتخاب برنده جايزه صلح نوبل، از مبارزه اين دو نفر عليه سرکوب حقوق کودکان و جوانان و تالش آن

  .کودکان در آموزش تقدير کردحق ھمه 

استفاده مالی  کودکان بايد به مدرسه بروند در غير اين صورت مورد سوء: باره گفت ی نوبل در ايننارويس کميته ئير

ھايش برای ارتقاء سطح تحصيل  زی به دليل تالش س کميته نوبل اعالم کرده است که مالله يوسفئير. گيرند قرار می

ترين فرد در تاريخ نوبل است که برنده اين جايزه شده  مالله جوان. کند  جايزه را دريافت میدختران در پاکستان اين

  .است

ھا  ھای آن دفاع است که حق اعتراض ندارند و حرف اين جايزه متعلق به تمام کودکان بی: مالله در کنفرانسی خبری گفت

من از تمام کودکان سراسر جھان . دھد ت میأھايم جر ناين جايزه به من برای انگيزه و آرما:  وی گفت.بايد شنيده شود

کنم چرا که اين جايزه تنھا  ت میأ احساس افتخار، قدرت و جرمن حقيقتاً . خواھم تا برای گرفتن حقوق خود به پاخيزند می
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زه به من اين جاي. ای از اتاق خود قرار دھيد يک جسم فلزی يا مدالی نيست که به گردن انداخته و يا آن را در گوشه

  .دھد تا راه خود را ادامه دھم ت میأجر

مالله از تمامی حاميانش به ويژه پدرش که به ھمراه مادر و دو برادرش در ميان حضار حضور داشتند به خاطر 

 .اند، تشکر و قدردانی کرد ھا و اين که وی را در راه رسيدن به اھدافش محدود نکرده حمايت

کنند که با   داد که دختر و پسر از حقوق برابری برخوردارند اگرچه برادرانم فکر میپدرم به جھانيان نشان: وی گفت

 .ھا رفتار شده است من بھتر از آن

ھا ميان کشورھايشان صحبت کرده  مالله گفت، وی با سايتارتی درباره ھمکاری با يکديگر و تالش برای کاھش تنش

 .است

 اين اش خواست تا در مراسم اھدای  ھند و نواز شريف، ھمتای پاکستانیدر پايان مالله از نارندرا مودی، نخست وزير

 .مبر سال جاری ميالدی شرکت کنندجايزه در دس

زمان روابط اين دو کشور اغلب تيره و آميخته به جنگ و خصومت بوده   سال پيش از ھند جدا شد و از آن ۶٧پاکستان 

وزيران فعلی دو کشور، محمد  اس ھستند و از جمله نخست ديگر در تم البته رھبران اين دو کشور با يک. است

  .اند ھای اخير ديدار کرده نوازشريف و ناريندا مودی در ماه

 اعالم ٢٠١۴زای به عنوان يکی از برندگان جايزه نوبل صلح سال  که مالله يوسف ساعاتی پس از آن  لمان،اخبرگزاری 

  .را تھديد به مرگ کردشد، يک گروه اسالمی پاکستان، اين فعال نوجوان 

جدا شد، اواخر روز جمعه » تحريک طالبان پاکستان«که در ماه اوت از طالبان پاکستان موسوم به » جماعت االحرار«

 تحريک طالبان پاکستان که يک سازمان متشکل از .زای واکنش نشان داد تر به تعلق گرفتن اين جايزه به يوسفئيدر تو

 .زای اظھار نظر نکرده است باره موفقيت يوسف گروه است، ھنوز در١٠بيش از 

در سال . ش را آغاز کرد اما خشم طالبان خيلی زود متوجه مالله شدتر نداشت، فعاليت يازده سال بيشمالله زمانی که 

هللا تھديد کرد که اگر مدارس دخترانه ظرف يک ماه بسته نشود عواقبش را خواھند   رھبر محلی طالبان مال فضل٢٠٠٨

 .ديد

از ارتش پاکستان تقاضای کمک . زی، پدر مالله که صاحب مدرسه مالله ھم بود از اين تھديدھا ترسيد الدين يوسف ضياء

 اما اين اطمينان ارتش .کنند و از او خواستند مدرسه را نبندد ھا به او اطمينان دادند که امنيت را برقرار می آن. کرد

 روزمره مدرسه رفتنش و اين که دوستانش چطور يکی يکی مجبور او خاطرات. ھای مالله نبود پاسخی به ترس

 وبالگی که سرويس اردوی بی بی سی آن را بدون ذکر .نوشت شدند دره سوات را ترک کنند را در يک وبالگ می می

 .ی پاکستانیئ ھای دختر مدرسه ؛ وبالگ يادداشتکرد نام مالله منتشر می

در سال . و از اين که در مورد حق دختران از تحصيل بگويد و بنويسد ترسی نداشتبا آن که نام مالله در وبالگش نبود ا

ھايش را به دره سوات آورده بود صحبت کرد و از حق دختران و   مشھور تلويزيونی که دوربينۀ در يک برنام٢٠٠٩

 .برای تحصيل گفت

مدرسه نشسته بود، گروھی از مردان طالبان ھا در اتوبوس   ميالدی زمانی که مالله با بقيه بچه٢٠١٢بر سال ونھم اکت

  تان را باز نکنيد، ھمه ايد، اگر دھان تان مالله د کدامئيبگو«: زند مردی فرياد می. آيند کنند و باال می اتوبوس را متوقف می

ند و ما شود، اما زنده می او به شدت زخمی می. کنند شود و مردان به سرش شليک می  میئیمالله شناسا» کشم را می

 .شود برای درمان به انگليس منتقل می

کوپتر مالله را از دره سوات  يک ھلی. اش را برای روزھا از دست داد از زمانی که به سر مالله شليک شد او ھوشياری

  .به يک بيمارستان نظامی در پيشاور منتقل کرد؛ آغاز سفری که نه تنھا مالله را از دره سوات که از پاکستان دور کرد
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ش متوقف شده ھای پشت گذشتن از گردنش در مھرهوله از قسمتی از باالی ابروی چپ مالله وارد سرش شده بود و با گل

کم به طور کامل  ش بدتر شد و کمبعد از چھار ساعت وضعيت. ه گرفتاو را عمل کردند و بعد تحت مراقبت ويژ. بود

ديده بود که تکلم و حرکت دست و   مغز مالله آسيب قسمتی از.مغزش به شکل خطرناکی متورم شده بود. ھوش شد بی

در نھايت مالله را عمل کردند و بخشی از جمجمه را برداشتند تا فشاری که روی مغز . کند ل میوپای راست را کنتر

 .بود کم شود

خيلی خوب ام منتقل شد و مراحل بھبود را ھن اليزابت بيرمنگئي مالله به بيمارستان کو٢٠١٢بر سال ودر پانزده اکت

 .اند عالوه بر کيفيت و نوع مراقبت روح مقاوم و اراده خودش خيلی کمک کننده بود آن طور که پزشکان گفته. گذراند

گويد که حتی يک کودک  شريعت می«:  بودند اش به مالله، در بيانيه خود نوشته طالبان پاکستان پس از حمله تروريستی

  ».اشدتواند کشته شود، اگر مخالف اسالم ب می

جا  زی پس از اين ترور و بھبودی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور يافت و سخنرانی کرد و آن مالله يوسف

  .سوادی شد نيز از حق تحصيل برای ھمه کودکان دفاع کرد و خواستار تالشی جھانی عليه بی

به ھمت او و .  کار اجباری کودکان است ساله و از فعاالن حقوق کودکان و پيشرو در مبارزه با۵٣کايالش ساتيارتی 

  .اند ھا ھزار کودک در ھند از کار اجباری خالص شده و به بازپروری و تحصيل روی آورده نظرانش تاکنون ده ھم

کايالش ساتيارتی که مھندس برق است، به ھمراه ديگر فعاالن حقوق بشر ھند مراکز توان بخشی متعددی را به منظور 

 .اند ی کودکان بنا کرده امکانات براتأمين

 وی از پيشروان .ھا قرار داده است  بر حقوق کودکان و مبارزه با کار اجباری آن١٩٨٠ھای خود را از  ساتيارتی تالش

ھا ھزار کودک را از شرايط بد خارج کرده و امکان  نھضت جھانی خاتمه دادن به بردگی کودکان است و تاکنون ده

 .ستھا را فراھم کرده ا تحصيل آن

داشت ھمه آن کودکانی است که ھنوز در بردگی رنج  گرامی«ساتيارتی در واکنش به اين خبر گفت که اين جايزه 

ن سرشناس و پيشرو در مبارزه با کار کودکان وی در ھند، از فعاال» .شوند کشند، به کار گمارده شده و يا قاچاق می می

ھا  از کار اجباری خالص کرده و به بازپروری و تحصيل آن ھزار کودک را ٨٠شود و تاکنون سازمانش  محسوب می

  .کمک کرده است

و » جمعيت الغای کار کودکان در ايران«، توسط »کودکی ربوده شده« در استکھلم به نام ٢٠١٠ جونسميناری که دوم 

وی در . ر بودنيز يکی از سخنرانان اين سمينا راتىيش ساتيبرگزار شده آقای کايال» مرکز ادبيات کودک، داروگ«

  :بخشی از سخنان گفت

اين .  گلوبال است نيست، اين يک پديدهامريکافريقا و آسيا و التين ا  ی منحصر به پاکستان، بنگالدش،اکار کودک پديده«

کنيد، کشی مستقيم نمی کار کودک وجود ندارد و شما در کشورتان از کودکان بھرهيدن در کشور شما سودرست که فعالً 

 ھای جھانی، در تداوم پروسهبسياری از سياست. ايدا ھم به طور غيرمستقيم در تداوم اين شوربختی کودکان سھيماما شم

بسياری از مسايل سياسی اين جھان گلوبال در به وجود آوردن اين پديده و . اندھا دخيلکشی از آنکار کودکان و بھره

اند که ھمه به دنبال پيدا کردن توليدات ارزان قيمت. ی بازار جھانیھای اقتصادتداوم آن نقش دارند، از جمله سياست

اما استفاده از اين محصوالت يعنی چشم بستن بر روی شرايط و . تر و سودآورترخرجکم. شودتوسط کودکان ساخته می

ای ديگر توسط ھکشی از کودکان؛ کفش، لباس، فرش و بسياری از چيزھا، يعنی چشم بستن بر بھره توليد آننحوه

  .شودکودکان کار و کودکان برده توليد می

خواھم بگويم اين مقوله از يک طرف به حقوق کودکان ربط مان میيھادر اختمام اين صحبت، برای زنده کردن وجدان

کان استثمار کود.  جھانی است، برای اين که سيستماتيک استمسألهاين . ی حقوق بشرھادارد و از سوی ديگر به دغدغه
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ی و حقوق بشر مربوط ئ به نقض حقوق پايه کار کودک، صرفاً ۀپديد. ھا قربانی اين امرندآن. امری سيستماتيک است

 ايزوله نيست، اين امری گسترده ۀای از قوانين و حقوق ربط دارد؛ چرا که کار کودک يک پديدنيست، بلکه به مجموعه

به عالوه، . ای مربوط به حقوق کل شھروندان جامعه استمسألهاين .  بشری است شھروندان جامعهۀو مربوط به ھم

کند،  راه خود فقر را بازتوليد میشود، بلکه کار کودک به ھمھا محدود نمیھا و رنج آن کار کودک فقط به آنپديده

  .زندآفريند و تروريسم را دامن میگی میمحدوديت و ايزول

 کشورھا وجود دارد، اين مشکل با فاندمانتاليسم در ھمه. شود زده می يسم حرف زيادھا مد شده در مورد فاندمانتالتازگی

چيزی که جھان بايد بيش از اين پديده به آن بپردازد و از آن . اما اين مقوله جدل اصلی نيست... در ھندوستان، نپال و

ھای بسته و ارتجاعی ھا برای انديشهھا از تحصيل و طعمه شدن آنکشی از کودکان، محروميت آننگران باشد، بھره

 تاکيد شده که بسياری از کشورھا درصد ناچيزی از مسأله که در اين مورد صورت گرفته، بر اين ئیھادر بحث. است

دھی بيشتری شود و اين امر کاناليزه بايد برای اين امر سازمان. دھندشان را به امر آموزش اختصاص میاقتصاد سرانه

يکی ادبيات برای : در دو بخش. رفت اين امر تخصيص دھد پيش ر را بهالقرار است شانزده ميليون ديونسکو . شود

و اين .  به اين امر اختصاص داده شده استدالرانه تاکنون فقط چھار ميليون متأسف. ھاکودکان و يکی امر تحصيل آن

آور باشد که ھا تعجبيد برای بسياری از شماشا. اين مقدار پول، چيز عجيب و غريبی نيست.  حرف و عمل استفاصله

يعنی اگر مخارجی . شودھا می  ارتشۀ درصد درآمدی است که صرف خرج روزان بگويم اين مقدار پول فقط دو و نيم

و اين کار . ھای دنيا را با سواد کرد بچهۀتوان با پول آن ھمشود، فقط برای دو روز قطع شود، میھا میکه برای ارتش

شود،  خرج يک روز استفاده از لوازم آرايش میئیو شاقی نيست؛ چرا که تمامی پولی که در کشورھای اروپاسخت 

 خرج سيگار و امريکابيست درصد پولی که در .  کندتأمينھا را تواند خرج تحصيل اين کودکان و استثمار نشدن آنمی

شود ھم ھای مختلف مینصف پولی که خرج نوشيدنی.  کندتأمينتواند اين مخارج را  شود ھم میساير موادی مانند آن می

کنند، بيش از کل مخارج تحصيل تمامی ھا واريز می و انگليس به بانکامريکادو درصد پولی که دولت . طورھمين

  .کودکان جھان است

 سال دو ھزار و  کردن اين ھدف، يعنی امر تحصيل کودکان جھان تاتعيينھا چيست؟ اين که منظورم از اين حرف

يعنی اين که مشکل برای امر تحصيل کودکان ما فقر اين جھان نيست، بلکه . پانزده، کار عجيب و غير ممکنی نيست

در غير اين صورت، چيزی که امروز قولش را . بستگی ما و در غير انسانی بودن اين جامعه استمشکل در عدم ھم

  .به نتيجه برسد، ھمين امروز ممکن و شدنی استاند که شايد در سال دو ھزار و پانزده داده

تر  و تصويب کنوانسيون صد و ھشتاد و دو کم» رژه جھانی عليه کار کودک«در حال حاضر تعداد کودکان کار بعد از 

سوسن بھار ھم يکی از ماھا .  جھانی، صد و سه کشور جھان و ھفتصد ھزار نفر شرکت کردنددر اين رژه. شده است

 کودکان تا آن زمان وجود نداشت و اين گلوبال المللی برای منع کار پر مخاطرهھيچ قانون بين.  جھانی بوددر اين رژه

نامه تا به حال،  از زمان تصويب اين مقاوله. مارش ما بود که باعث و بانی اين کنوانسيون بود و آن را به تصويب رساند

 تعداد صد و سی ميليون کودک خارج از چرخه.  کم شده استسی و پنج ميليون نفر از تعداد کودکان کار در جھان

رفت  رشد و پيشمسأله تخصيص داده شده به ده سال قبل، کل بودجه. تحصيل ھم به ھفتاد و پنج ميليون تقليل يافته است

   بسياری از. ست بود، اما امروزه به چھار بيليون رسيده است، يعنی چھار برابر شده ادالردر اين زمينه فقط يک بيليون 

شان را بر روی توانند ديگر چشمھا به دليل فعاليت اجتماعی سازمان داده شده و انعکاس آن در مطبوعات نمیکارخانه

اين يک موفقيت .  کار کودک سر باز بزندۀيت در مورد پديدمسؤولتواند از کس نمی ھيچ. ممنوعيت کار کودک ببندند

  .است
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ھای  برنامه در ھندوستان ما. تری در سطح جھانی بشود  کودکان دختر بايد تمرکز بيشمسألهو البته ھنوز بر روی 

  .آموزندھای برابر میياری را به عنوان انسانکاری و ھمکودکان دختر ھم. ايمخاصی را در اين باره سازمان داده

ھای آتی ما با کاریھا و ھم بحث حقوق بشر است و من اميدوارم صحبت امروز مدخلی برمسأله کودکان کار، مسأله

 برای اين تأسفافتد و اظھار خواھم صحبت آخرم را در مورد اتفاقاتی که در غزه میمی.  باشديدنینھادھای سو

دانم تعداد اند و من میدر حمالت اخير، نيروھای داوطلب مردمی و کارگران ضربات سختی خورده. موضوع تمام کنم

 کودکان به مسأله. اند  تحصيل و آموزش محروم ماندهه دليل ھمين معضل از چرخهزيادی از کودکان درست ب

استفاده در  کودکان نبايد مورد سوء. ساالن سودجو وابسته است ھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی دنيای بزرگ خواسته

و اين بھترين کاری . ی داشته باشندکودکان بايد در برابر اين مسايل مصونيت جانی و اجتماع. ای قرار بگيرندھيچ زمينه

  »!توانيم در اين زمينه انجام دھيم، بھترين کاراست که ما می

و ھمکارانش، ھمواره مورد تھديد قرار » رژه جھانى عليه کار کودک«دبير حرکت گلوبال مارش  کاٮاليش ساتيراتى

، در حالى که به ٢٠٠٤ جوالی ١٥نبه کاٮاليش، روز سه ش. قصد شده است گيرند و يک بار ھم به جان وی سوء می

 سال که در سيرک بزرگ ھندوستان در ١٤ھمراه برخى از والدين کودکان براى نجات گروھى از کودکان زير 

گوى آرام از طرف وى و  و وضعيتى شبيه بردگى به کار مشغول بودند به محل اين سيرک رفته بود، در حين يک گفت

اى که از طرف مدير سيرک براى گرفتن جان او و صداى  مورد اصابت گلولهگرانه از طرف مدير سيرک،  پرخاش

 .قصد جان سالم بدر برد کايکاش از اين سوء. طلبانه و گرمش شليک شد، قرار گرفت حق

تر او را به دليل ابداع  ی، آلفرد نوبل که بيشيدندان سوکيميادار و  ، به وصيت کارخانه١٨٩۵جايزه نوبل در سال 

زه طبق وصيت وی، پنج جاي.  شدء نيز نخستين جوايز اين بنياد اھدا١٩٠١گذاری شد؛ و در سال  شناسند، پايه ديناميت می

ترين  گيرد که بيش زيولوژی و پزشکی، ادبيات و صلح؛ به افرادی تعلق می، فکيميازيک، ھای ف  طور ساالنه در رشته به

  .خدمت را به بشر کرده باشند

اين . وقف شده است يدنیگر و مخترع سو صنعت  که توسط آلفرد نوبل ج جايزه نوبل استجايزه صلح نوبل يکی از پن

به کسی «نامه خود گفته است که اين جايزه بايد  در وصيت  آلفرد نوبل. اعطا شد١٩٠١جايزه برای اولين بار در سال 

ھا يا تشکيل و ترغيب   ارتشترين کوشش را در راه برادری ملل يا انحالل با کاھش داده شود که بھترين يا بيش

اين جايزه ھر . شود  داده نمی جايزه نوبل صلح تنھا جايزه نوبل است که در استکھلم» .ھای صلح کرده باشد کنفرانس

  .شود  میءاھدا نارویساله در اسلو پايتخت 

ب يای تصو  اساسنامهس شد ويسأ ت١٩٠۵ه نوبل در سال يای جھت اداره اموال و سرما رهيت مدأياد نوبل به صورت ھيبن

 :ر واگذار شديت به شرح زأيز نوبل بر عھده چھار ھيشد كه بر اساس آن اعطای جوا

  زيک و فکيميا فرھنگستان سلطنتی علوم برای رشته -١

 برای رشته سويدن فرھنگستان سلطنتی -٣زيولوژی؛ نتی کارولين برای رشته پزشکی و فه پزشکی سلطمؤسس -٢

ته يك كميز پنجگانه يك از جوايچنين برای ھر  برای صلح؛ ھمنارویی نوبل وابسته به پارلمان ئنارو کميته -۴ادبيات؛ 

توانند  نه میين زميری در ايگ ميز و ھر نوع تصمي برندگان جواتعيينمتشكل از سه تا پنج عضو به وجود آمد كه درباره 

  .نديت برای مشورت دعوت نمايشمندان دارای صالحياز اند

ك مدال طال يشود عبارتند از  مبر ھر سال مصادف با سالگرد تولد نوبل به برندگان اعطا میكه در اول دسيز نوبل جوا

ك نفر يش از يز به بين جوايدر صورتی كه ا. دالرزه نقدی در حدود يک ميليون و دويست ميليون يپلم سپاس و جايك دي

ه نوبل مؤسسزه به نفع يزه خودداری كند آن جايافت جايرشود اگر برنده از د م میيھا تقس ن آنيرد به تساوی بيتعلق گ

 .ضبط خواھد شد
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گذاری شد که البته در ليست   پايهيدن، توسط بانک مرکزی سو١٩۶٨ششمين جايزه يعنی نوبل اقتصاد نيز در سال 

اتی را مبنی بر اضافه ای با اين سوابق، دانشمندان را واداشته تا پيشنھاد جايزه.  نداردئیجوايز مرتبط با بنياد نوبل جا

  . به اين ليست، ارائه دھندهھای بشردوستانه و يا ديگر خيري نھای علمی ديگر با حمايت سازما کردن برخی رشته

توان ميان چند نفر و حداکثر سه نفر تقسيم کرد، اما جايزه  طبق مقرراتی که تدوين شده، جوايز نوبل را در ھر رشته می

 شده که ء جايزه اھدا۵۴٩ در مجموع ٢٠١١ تا سال گذشته، ١٩٠١از سال .  نيز تعلق گيردھا تواند به سازمان صلح می

 جايزه به دست ١٣ھا با  ترين جوايز را فرانسوی در رشته ادبيات بيش.  سازمان بوده است٢٠ زن و ۴٣ مرد، ٧٨٣به 

 ٧ھا نيز تاکنون  يدنی سو.  جايزه٢٢۴ھا شده است با  ئیامريکاترين جايزه نصيب  ھای علمی بيش اند و در رشته آورده

اين جايزه از يک مدال که تصوير الفرد نوبل برآن . اند  جايزه صلح دريافت کرده۵ جايزه علمی و ١۶جايزه ادبی، 

ارزش مادی جايزه در .  ميليون کرون است، تشکيل شده است٨نصب شده، يک ديپلم و پول نقد که ارزش آن امسال 

کننده اين مبلغ در سال جاری داشته، به  تأمين که بنياد نوبل، ئیھا ن کرون بود، اما به دليل زيان ميليو١٠ھای گذشته  سال

 . ميليون کرون کاھش يافته است٨

 تأئيد، پزشکی و ادبيات کيميازيک، ھای ف لمی بنياد نوبل را در رشتهدر حالی که تقريبا تمام مجامع علمی جھان جوايز ع

المللی موجب  ترين جايزه صلح بين دھا و در نھايت معرفی يک نفر به عنوان برنده معروفکنند روند انتخاب نامز می

کنند که کميته نوبل در گذر زمان ثابت کرده است نه تنھا  منتقدين ادعا می. انتقادھای بسياری از کميته نوبل شده است

 جھانی پيروز ميدان صلح جھان را انتخاب ھای گری نگاھی فراملی و جھانی ندارد بلکه سازمانی سياسی است و با البی

زند که روند   میئیھا  خود در افکار عمومی جھان دست به انتخابتأثيرھا معتقدند بنياد نوبل با آگاھی از  آن. کند می

  .زند بخشد بلکه به زوال و ناديده گرفته شدن آن دامن می صلح و امنيت در جھان را نه تنھا بھبود نمی

. کند  میتأئيدھا اين انتقادھا را  ھا در بين آن ترين جايزه صلح جھان و ديدن برخی نام گان با ارزشبررسی ليست برند

 به دليل خدماتش به ١٩۵٣در سال    George Catlett Marshall»- ئیامريکاجورج کتلت «برای مثال برنده شدن 

رد بلکه بيانگر رويکرد يک جانبه کميته  در جريان جنگ جھانی دوم و جنگ سرد نه تنھا مفھومی جھانی نداامريکا

ھا و  ايجاد برادری در ميان ملت«کتلت در طول عمرش نه تنھا طبق معيار آلفرد نوبل به . نوبل در انتخاب برندگان است

کمک نکرد بلکه فرماندھی دو » طلبانه ھای صلح انحالل يا کاھش نيروھای نظامی يا برگزاری يا حمايت از ھمايش

 . را بر عھده داشتوريا و کامريکای بزرگ در جريان جنگ جھانی دوم و جنگ بين عمليات نظام

او در حالی . خورد نيز به چشم می»  (Henry Kissinger)-ھنری کيسينجر «در ليست برندگان جايزه صلح نوبل نام 

از ويتنام جايزه » لی دوک تو« و ويتنام به صورت مشترک با امريکابس جنگ   به دليل تالش جھت آتش١٩٧٣در سال 

اين اقدام بنياد .  به پايان رسيد١٩٧۵را دريافت کرد که ھنوز جنگ در ويتنام جريان داشت و دو سال بعد يعنی در سال 

 به ويتنام به عنوان مبارزه با کمونيسم امريکا بر افکار عمومی و به حق جلوه دادن تجاوز تأثيرنوبل تالشی ديگر برای 

ھا ھزار   به عنوان ميانجيگر صلح در جنگ ويتنام جايزه صلح دريافت کرد که بيش از دهکيسينجر در حالی. بود

اما در مقابل لی دوک تو ويتنامی به اين نمايش تن نداد و از پذيرش جايزه صلح نوبل . غيرنظامی در آن جان باختند

 .خودداری کرد

مصر و مناخم بگين صدراعظم وقت اسرائيل س جمھوری سابق ئي، جايزه صلح نوبل به انور سادات ر١٩٧٨در سال 

، پيمان به اصطالح صلح کمپ ديويد را امريکاھا، تحت فشار  ھا خالف منافع فلسطينی در حالی كه آن. تعلق گرفت

اما برای کميته صلح نوبل اھميتی نداشت که بگين در گذشته به عنوان رھبر گروه تروريستی . امضاء کرده بودند

  .عام کرده بود ھای بسياری را قتل ، فلسطينی»ايرگون«
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که شود؛ نامی  کنندگان جايزه صلح نوبل ديده می نيز در بين دريافت»  - Menachem Beginمناخيم ولفوويچ بگين«

او که پيش از اين . ل شدئي نخست وزير اسرا١٩٧٧بگين در سال . اوت است تا صلحسبيش از ھر چيز ديگری يادآور ق

 در فلسطين تحت قيوميت انگلستان ١٩۴٨ تا ١٩٣١که از ) نظامی زيرزمينی  گروه شبهيک( با عضويت در ايرگون

را به » قرارداد کمپ ديويد« با انور سادات ١٩٧٨زد در سال  در فلسطين به اقدامات مسلحانه دست می) کرد فعاليت می

 جمھور مصر دريافت  سئيات، رامضاء رساند و به ھمين دليل و در ھمان سال جايزه صلح نوبل را در کنار انور ساد

  .کرد

ترين جايزه صلح جھان   شايسته دريافت مھم١٩٩۴ل را در سال ئيوزيران اسرا چنين دو تن ديگر از نخست  بنياد نوبل ھم

شيمون پِرز و اسحاق رابين در کنار ياسر عرفات در آن سال به دليل تالش برای ايجاد صلح و انعقاد معاھدات . دانست

 .چنين به رسميت شناختن تشکيالت خودگردان فلسطين اين جايزه را دريافت کردند ه خاورميانه و ھمسياسی دربار

کميته صلح نوبل وی را به دليل تالش . ، جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی از ايران تعلق گرفت٢٠٠٣در سال 

در حالی که عبادی در ميان مردم ايران و . برای احقاق حقوق مردم به ويژه زنان ايران، شايسته اين جايزه دانست

 . ری نداشتيگ ھای چشم  ناشناخته بود و فعاليتجھان، فردی تقريباً 

 به عنوان برنده جايزه صلح نوبل در سال امريکاجمھور  س ئي ر ک اوباما، انتخاب بار ن تصميم کميته نوبل،تري اما عجيب

! بر ھمان سال شايسته اين جايزه دانسته شدوراه يافته بود در اکت به کاخ سفيد ٢٠٠٩ سال جنوریاو که در .  بود٢٠٠٩

ھای  کميته صلح نوبل در توجيه اين اقدام خود، اعالم کرد جايزه صلح نوبل به اين دليل به اوباما تعلق گرفته که او تالش

طور ويژه ه چنين ب  کميته ھماين. ھا انجام داده است المللی و ھمکاری ميان ملت فراوانی به منظور توسعه ديپلماسی بين

به .  برای خلع سالح در جھان و برقراری صلح در منطقه خاورميانه، قدردانی کردامريکاس جمھور ئيھای ر از کوشش

 و جيمی کارتر در سال ١٩١٩، وودرو ويلسون در سال ١٩٠۶اين ترتيب، اوباما پس از تئودور روزولت در سال 

  .کند  است که جايزه صلح نوبل را دريافت میاامريکس جمھوری ئي، چھارمين ر٢٠٠٢

  ادامه دارد

  


