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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١۴٠٠مرداد   ٢٣]  ٢٠٢١اوت  ١۴]تاریخ:[ 

 

 شد؟ لیبدون نفرت« چرا و چگونه تشک  رانیکارزار »ا

 اشکان خسروپور

 یهادر شبکه  رانیو کمک به کاهش آن در ا  ییجامعه بها هیعل ضیتوجه به تبع یبدون نفرت« برا رانی»ا نیکمپ 

  نیکمپ نیبدون نفرت« که به ابتکار ا ران ی»ا ی ترییبه راه افتاده است. طوفان تو یسیو انگل یفارس یاجتماع

را در سراسر جهان با خود همراه   یاسیو س یاعاجتم ،یهنر ،یفرهنگ  رگذاریتاث یهاشد، توانست چهره یزیربرنامه

 .کند

با   ر«یوارانیکمک کند؟ »ا  ران یدر ا ینید یهاتیاقل هیعل یپراکنبه کاهش نفرت تواندیم نیکمپ  نیا چگونه

 .وگو کرده استاند، گفتکه در آن شرکت کرده یاز کسان یبدون نفرت و جمع رانیاندرکاران کارزار ادست

*** 

 ،یرقانونیداشته باشد. مصادره اموال، بازداشت غ یکه تازگ ستین یاتفاق انییبها هیعل ی پراکنو نفرت کیستماتیآزار س

 انییبها هیعل رانیحکومت ا ی قهر یاز برخوردها یبخش ل،یتحص ایو نداشتن اجازه کار  مدتیطوالن یزندان یهاحکم

 .میخوانیها مآن  ها دربارهاست که معموال در رسانه

و  یدر مناصب شغل یافراد عاد دارد؛  انیجر زیآنها در سطح جامعه ن هیعل یپراکن. نفرتستین نیاما فقط ا ماجرا

ها و کمتر در رسانه ضی تبع نی. اکنندیرا تمسخر م شانیا یو تعصب گاه یمختلف از سر ناآگاه یاجتماع یهاگاهیجا

 . دیای به چشم م یعموم یفضا

  ییبه ابتکار انجمن جامعه بها ١۴٠٠بود که در مرداد  یابرنامه  ،یاجتماع یهابدون نفرت در شبکه رانیا نیکمپ 

 نیا یفهندژ«، سخنگو نیمیکه »س طورنیا آن، ییشد. هدف نها یاندازدر سازمان ملل متحد( راه یی)دفتر جامعه بها

 ایاز طرف دولت  یگرید  لیبه هر دل ای دهیبه خاطر عق کسچیاست که در آن، ه یبه روز دنی»رس د،یگویجمن مان

 « .ردیقرار نگ  ضیمورد تبع رانیدر ا یشخص

با  یاجتماع یهاو چهره استمدارانیس کارشناسان،  ،یشکل گرفت و مردم عاد یاجتماع یهاشبکه  یدر فضا نیکمپ نیا

 .گوناگون در آن شرکت کردند یهاقهیسل

 انییربهایو مشارکت غ یهمدل

و   یمجر هللا«،یول نایو »س «ی»ماز جبران گر،ی»مهناز افشار«، باز  ران،یساکن ا یاسیفعال س «،یمحمد نرگس»

شرکت کرده و به سرکوب  نیکمپ نیبودند که در ا ییهااز چهره یو... بخش دان خی تار «،یالنیهنرمند، »عباس م

 .معترض شدند ران یدر ا انییبها

دنبال شد و   زین «StopHatePropaganda#» و با هشتگ یسیبه زبان انگل نی کمپ  نیا د،یگویفهندژ م نیمیس

 .مختلف در آن شرکت کردند یهاتیاز مل ی افراد
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و   سیسوئد، انگل ا،یهند، لوکزامبورگ، هلند نروژ، اسپان  رلند،یا ش،یکانادا، آلمان، اتر  ل،یبرز ک،یبلژ ا،یاسترال

هزار   ۵از  شیدر مجموع  ب د،یگوی که فهندژ م گونهنیبرنامه بودند. ا نیکننده در اشرکت یجزو کشورها کایآمر

  ۸۸از  شیب  هاتییتوی ارسال شد. در مجموع، ر نیکمپ نیبه ا یافراد رسم ایشناخته شده  یهااز چهره یرسم هیان یب

 د. بار بازنشر شده بو ونیلیم

و  یفعاالن اجتماع ایاند نقل کرده هاضیکه خاطرات خود را از تبع ییهاییبدون نفرت، به جز بها رانیا نیکمپ در

 . اندامضا شده اینوشته  یاسیرسیو غ یکه از طرف مردم عاد  خورندیبه چشم م ییهاپست ،یاسیس یهاچهره

  مز،یتا  ورکیویمثل ن یالمللنیمعتبر ب یهادر رسانه  یمتعدد یها: »سالهاست مقالهدیگو یم بارهنیفهندژ درا نیمیس

مقاالت باعث   نیکرده است. ا تیرا روا ران یدر ا ییبها  انتید روانیپ  تیمنتشر شده و وضع میو مجله تا ترزیرو

 «.است دهش هاضیآزارها و تبع  نیمردم جهان با ا شتریب ییآشنا

 ر«یواران یرابطه به »ا نیعبدالرحمن برومند در هم ادیبن گذارانانیاز بن یک یبرومند«، فعال حقوق بشر و  ایرو»

  ستی. در بگرفتیاما کمتر جواب م انداخت،یبه راه م یغاتیجنگ تبل انییبها ه یعل شهیهم رانی: »حکومت ادیگویم

احکام دادگاه را به چند زبان منتشر  کنند،یاند. مصاحبه مشده رتفعال انییکرده و بها  رییتغ طیاما شرا ریسال اخ یس

 «.کندیرا نگران م رانیحکومت ا ها،نی. همه اسندینویو کتاب م کنندیم

 ان ییدر برخورد با بها رانیروش حکومت ا رییتغ

 ل،یاز جمله منع حق تحص یمختلف یهااوج گرفته و در قالب  رانیپس از انقالب ا ران،یدر ا انییبها  کیستماتیس آزار

  نیمیطور که سسال گذشته اما آن  کیآرامگاه وجود داشته است. در حدود  بیتخر یحت  ای ییمصادره، برخورد قضا

  یها( در شبکهیبربولی)سا یمجاز یو در قالب قلدر شده  دهیهم کش یمجاز یآزارها به فضا نیا د،یگویفهندژ م

 .شودیم دهیهاوس و... دافکن در کالبتفرقه  یهابحث جادیا ،یاجتماع

 انییبها یهادر مصادره خانه  ول«یدادگاه »ا ی : »لحن قاضدیگوی رابطه م نیدر هم زی برومند، فعال حقوق بشر ن ایرو

 « .دارد نیخشمگ  یمعمول متفاوت است و حالت یینسبت به احکام قضا زین

داشته باشد،   یو نگران یثبات ی: »حکومت هر وقت بدیگویو م داندیم یعیباره را طب نی در ا رانیحکومت ا ینگران او

اما  انییدارد. در مورد بها شیبرا یکمتر یاسیس یاعمال فشار است که بها یچون نوع کند؛یرا سرکوب م هاتیاقل

حکومت به  ان،ییدر مورد بها دهد؛یرخ م هاشیو نوک انیحیکه در مورد مس یمثل رفتار ،یبرخالف سرکوب عاد

هستند و   گرانیتر از دتر و فعالشدهشناخته انییحال، بها  نیهست. در ع زین  یمذهب بیرق  کیدنبال دست به سر کردن 

 «.سرکوب استفاده کند یبرا یشتریمتنوع و ب  یهااز روش کندی حکومت را وادار م ن،یهم

در   انییبها هیبدون نفرت شرکت کرده، درباره خشونت عل رانیا نیکه در کمپ شناسرانیمورخ و ا ،یالنیم عباس

  یروا داشته شده است. نوع انییبها هیخشونت عل ایسال گذشته، سه نوع نفرت  ی: »در طول صد و انددیگوی م رانیا

نجس شمرده شدن   ن،ید کیبه عنوان  تییشناخته نشدن بها تیاست که شامل به رسم یو قانون یاز خشونت جسم

 یقشر یبا تفکرها ی افراد یاست که از سو یاست. نوع دوم، خشونت کالم یامثل خامنه یاز طرف کسان انییبها

ارند که مثل  د یبه کسان یافراط یو نگاه کنندیتوطئه مطرح م  یتئور انییها در مورد بها. آن ردیگیصورت م

 «.کنندیخودشان فکر نم

  یعدالتی »ب نیاست که در برابر ا یسکوت شود،یروا داشته م انییبها ه یمعتقد است، خشونت بزرگ سوم که عل یالنیم

در حال شکسته شدن   وحشتناک سکوت« واری»د نیا ری است که در چند سال اخ نیوجود دارد. او البته خوشب «یخیتار

 .است

را رقم بزند:  یراتییتغ توانست ی که اگر در گذشته رخ داده بود، م داندیمثبت م یاسکوت را نشانه نیشکسته شدن ا او

تکرار   یجد یهاحرف ایجوک  ه،یاشتباهات را در قالب کنا نیروشنفکران ما ا ی»اگر خشونت سکوت نبود و برخ

 « .شدیم شتریداد، ب رییکرد و آن را تغ نهخشونت رخ نیبتوان در کانون ا کهنیامکان ا کردند،ینم

 ندهیبه آ یدواریام
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 های حوث ران،ی. به جز اداردیروا م ضیتبع کیستمات یبه صورت س انییبها هیسالهاست عل یاسالم یجمهور حکومت

به  د،یگویفهندژ م نیمیکه س یرفتار دهند؛یاست مورد آزار قرار م  یکشور را چند سال نیساکن ا انییبها زین منیدر 

 .شودیانجام م رانیحکومت ا کیتحر

بدون نفرت«   رانیمثل »ا  ییبود که کارزارها دواریام توانیم زیآمخشونت یرفتارها نیا یبا توجه به گستردگ ایآ

 .داشته باشند؟ یمثبت جهینت

مثبت فکر  دیبا د،یگو یم ریواران یشرکت کرده، به ا نیکمپ نیدر ا زیکه خود ن شناسرانیمورخ و ا ،یالنیم عباس

مخالف وجود داشته   ینظرها شهیهم خی: »در طول تارآوردی شاهد مثال م خیخود از تار ینی بشیپ دییتا یکرد. او برا

و  انیهودی هیدو گروه عل نیها، اپروتستان هیعل هاکی که کاتول دینی بیم د،یرا بخوان ریدوران شکسپ  یاست. اگر کتابها

 طانیبود، اسالم را برابر با ش نیاصالح د یداشتند. لوتر که مناد یجد یهاها مخالفتمسلمان  هیهمه آنها عل

آمد  رونیب یتناز دل س ی منتظر هللاتیآ زین رانی. در ادادی قرار م طانیاسالم را در کنار ش امبریو عکس پ شمردیبرم

 « .در آن وجود داشت تییکه سرچشمه عناد با بها

و   ینیبواقع ،یشرف انسان جهیدر نت یمنتظر هللات یآ ران،یکردند: »در ا رییتغ هانیاما همه ا یالنیگفته م به

مراکز قدرت در مقابل  نی تراز خشن  یبرخ زین خیداد. در طول تار ریینظرش را تغ که در وجودش بود، یخواهعدالت 

 «.دهندیشکل م  رییتغ  ت،یاستدالل و واقع خرد، 

 «.میخشونت سکوت نکن هیکه ما علدر سنگ؛ به شرط آن  نیآهن خیم رودی: »مکندیم دیتاک او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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