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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[

 

 بی بی سی ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳خرداد   ۳]تاریخ:[ 

 

 استفاده از باورهای دینی برای تقویت حقوق بشر 

 نازیال قانع 

 استاد در دانشگاه آکسفورد

شری امیدبخشی برای بازسازی،  کار حقوق بشر چند هفته پیش گفت که دین، حرکت حقوق ب الری کاکس، فعال کهنه

دهد. چنین سخنی سواالت مهمی را ایجاد می کند. چه دینی؟ دین چه کسی؟ کدام  مشروعیت و تاثیر بیشتر انجام می

 حقوق بشر و در کدام قسمت از جهان؟

مشترکی   کشند که اسالم و حقوق بشر تعهدمختاری، علی و فیتزگیبوندر در »اپن گلوبال رایتز« این بحث را پیش می

 .در قبال همدردی، عدالت اجتماعی و مبارزه علیه سرکوب و تبعیض دارند

 توانیم زمینه مشترکی را پیدا کنیم؟کند، آیا میاما در حالیکه دین، حقوق بشر را نقض می

دار  سازی و ریشه تاکید من در اینجا این است که درگیرشدن بیشتر ادیان با مسئله حقوق بشر، نیازمند نوعی »بومی

کردن« حقوق بشر است نه کاربست تو خالی معیارهای جهانی. توسل به رواداری و برابری، زمانی که مبتنی بر 

کند. این موضوع بیشترین ضرورت را در  های فرهنگی و فکری مردم باشد، به بهترین وجهی پیوند برقرار می سنت

 .های اجتماعی دارد ا یا گروههاجتماعات دینِی خاص از جانب دولت موارد ایذاِء دیرینه

هزار نفر، بزرگترین اقلیت دینی  ۳۰۰ایذاء بهائیان در ایران، یکی از این موارد است. بهائیان با پیروانی بیشتر از 

 .غیرمسلمان در ایران هستند

اساسی ایران،  شوند. قانون کند و به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمیقانون در ایران از بهائیان حمایت نمی

 .ها و مسیحیان، باورهای آنها را به رسمیت نشناخته استبرخالف یهودیان، زرتشتی

برای سال های طوالنی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اعدام شدند، و از تحصیل و زندگی محروم شدند، تحت 

 .ها از آنها اهریمن ساختندارعاب قرار گرفتند و در رسانه 

بهائی با اتهامات ثابت نشده در زندان   ۱۳۰، صدها نفر از آنها کشته شدند. هم اکنون نیز بیش از ۱۹۷۹بعد از انقالب 

نارواداری   ساله  ۳۵کنند. یک تاریخ سال زندان را سپری می  ۲۰برند. هفت نفر از مدیران پیشین آنها حکمبه سرمی

ظامند شده است. اذیت و آزار بهائیان اکنون در الگوی نقض حقوق بهائیان به طور مستمر توسط دولت نهادینه و ن

 .ها و روشنفکران استنگاران، اقلیتنمادی از سرکوب دولتی است، نمادی از هدفگیری فعاالن، روزنامه

کند که در بهترین حالت دین باید در حاشیه مباحثات  در نگاه اول، مسئله بهائیان ایران به نظر این تصور را تقویت می

  ۱۷۰اند رد. اما عملگراها برخالف این نظر معتقدند. چون رهبران سیاسی و دینی در ایران تالش کردهحقوقی قرار گی

سال بنای ضدیت با بهائیان را بر بنیادهای دین بگذارند، از اینرو توسل به معیارهای جهانی حقوق بشری به تنهایی  

 .آمیز کافی نیستبرای تحقق همزیستی احترام
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جهانی شایسته هستند اما پژواک کاملی ندارند. در ایران، و بسیاری از کشورهای دیگر، بهترین   در حالیکه معیارهای

های حاکم و متون مقدس دینی  راه دستیابی به حقوق بشر نشان دهنده این است که خواسِت حقوق بشر از طریق ارزش 

 .میسر است

کند، امید بیشتری را دمیده بهائیان حمایت می به نظر می رسد اظهارات اخیر یک روحانی شیعه که از همزیستی با

 .است

درباره   ۲۰۱۰هللا صدر در سال  و آیت  ۲۰۰۸هللا منتظری در سال  های آیتهلل عبدالحمید معصومی تهرانی، بر گفتهآیت

 .احترام به حقوق شهروندی بهائیان، باب تازه ای افزوده است

هایی بوده است که بیان کرد که تاریخ ایران دارای دوره ۲۰۱۴آوریل  ۷ای به تاریخهللا معصومی تهرانی در بیانیهآیت

های مذهبی و ادیان مختلف در مسلک ها و آیین های گوناگون در معاشرت های اجتماعی و همزیستی مسالمت  »فرقه 

با توجه آمیز« از تعامل اجتماعی و همزیستی روادار برخوردار بودند. این روحانی شیعی از کمرنگ شدن آن سنت، 

به تضعیف گسترده »حقوق بشر«، حق حیات و منزلت انسان ها اظهار ناراحتی کرده است. او واقعیت اجتماعی 

 .جاری ایران را به عنوان »آپارتاید دینی« توصیف کرده است

»اسم اعظم«،نمود رابطه  -تهرانی به عنوان هدیه به بهائیان، یک تابلوی خوشنویسی با نماد باور بهائیان،معصومی 

های مقدس بها تهیه کرد. این واقعیت که او نماد و و شعری از نوشته -مفهومی بین خدا، پیامبرانش و جهان خلقت

 .کندبلندنظری او را برجسته میمتونی از جامعه دینی مورد اذیت و آزار دیده را انتخاب کرده، 

نمودی از همدردی و   -هلل نمایان است: »من این نماد ارزشمند را نیت این حرکت به بهترین وجهی در کلمات خود آیت

گذارند نه به خاطر دین  ها احترام می دغدغه خود و از طرف شهروندان روشن ضمیری که به خاطر انسانیت به انسان

ی کنم به بهائیان سراسر دنیا و به ویژه بهائیان ایران که به طروق متعدد در نتیجهقدیم میت -شانیا شیوه پرستش

 «.اندتعصب کور دینی رنج دیده

های حقوق بشری هلل منتظری، صدر و معصومی تهرانی در خدمت تالشهای معنادار دینی توسط آیتچنین حرکت

 .دهندمیاست و امید به باز شدن راهی تازه و تاثیر بیشتر 

شناس پاکستانی، در »اپن گلوبال رایتس« معتقد است که باید بین نگرش سکوالر و نگرش دینی به ندا کرمانی، جامعه

های برابری و رواداری زمانیکه از  نگار هندی نیز می گوید که پیامحقوق بشر یکی را انتخاب کنیم. پارسا روزنامه

 .کنندشوند، ارتباط برقرار میعرضه می  های فرهنگی و فکری کشوریطریق منشور سنت

هایی هستند که فهم دینی از حقوق بشر را گسترش می دهند تا مومنان دینی نسبت به  هلل شیعی ایرانی نمونهاین سه آیت 

نقض حقوق بشر واکنش نشان دهند. این چیزیست که خاخام آشرمن در »اپن گلوبال رایتز« درباره سازمان خودش در  

 .ها برای استقرار حقوق بشر« حرف زد ه نام »خاخام اسرائیل، ب

بیشتر از چند حرکت توسط معدودی از رهبران   -بهائیان و دیگران-یقینا مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در ایران

کنند تا گرایش دیرینه در ایران به مشروعیت بخشیدن حمالت  دینی تک رو نیاز دارد. هر چند، نقش مهمی را بازی می

 .اعتبار کنندآمیز نسبت به حقوق بشر را بینی تحریکدی

پرورانند، سنت همزیستی با دیگری، تا در نبرد با سنت مسلِط مصونیت از مجازات  ای را می ها سنت تازهاین حرکت

وارد شود. همچنین تایید کننده لزوم پیش درآمدی برای بهبود وضع حقوق بشر در کشورهای عمیقا دینی اما بسیار  

 .بندی شده، مثل ایران هستندطبق

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

