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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[

 

 آسو ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۴مهر  ٩]تاریخ:[ 

 

 های دینی در کشورهای مسلماِن خاورمیانه اقلیت تبعیض مذهبی علیه 

 جاناتان فاکس

درآمد: آزادی دینی به یکی از مسائل مهم در سیاسِت جهانی تبدیل شده است. این مطالعه به بررسی تبعیض مذهبی بین 

ی "دین و ژههای پروکشور مسلماِن خاورمیانه با استفاده از داده ١٧اقلیت دینی در  ۴٧علیه    ٢٠٠٨و  ١٩٩٠های سال

 گیرد.ها صورت میهای دینی به تفکیک اقلیتحکومت" اختصاص دارد. بررسی تبعیض

این مطالعه به بررسی تبعیض مذهبی بین  [١آزادی دینی به یکی از مسائل مهم در سیاسِت جهانی تبدیل شده است.]

ی "دین و های پروژهاستفاده از داده کشور مسلماِن خاورمیانه با ١٧اقلیت دینی در  ۴٧علیه    ٢٠٠٨و  ١٩٩٠های سال

 حکومت" اختصاص دارد. 

 تبعیض مذهبی: موضوعی نادیده مانده؟

حداقل سه دلیل برای افزایش توجه به تبعیض دینی وجود دارد. نخست این که تا اواخر قرن بیستم، الگوی 

کردند که اهمیت دین در سپهر بینی میپیشسکوالریزاسیون در علوم اجتماعی غالب بود. این مجموعه نظریات 

ی اخیر به ارزیابی  گفتند. اما رویدادهای چند دهه عمومی کاهش خواهد یافت، و بعضی حتی از محو دین سخن می

ی فزاینده به نقش سیاسی دین انجامیده است. بعضی از این رویدادها عبارتند از منازعات ی این نظریه و عالقه دوباره

ورهای کمونیستی سابق در دوران پس از جنِگ سرد، انقالب ایران، ظهور جنبش راسِت مسیحی در دینی در کش

 آمریکا، پیدایش تروریسم و بنیادگرایی اسالمِی جهانی و تنوع دینِی فزاینده در غرب. 

 المللی در امور کشورها تبدیل شده است."ی بینها به یکی از دالیل مداخله "بدرفتاری با اقلیت

ی اخیر دیگرگون شده است. به طور سنّتی، حاکمیت به این معنا بود که این که ماهیت حاکمیت در چند دهه دوم 

رود. اما از زمان پایان جنِگ سرد، مطلق بودِن این امر  ای صرفاً داخلی به شمار میسیاسِت داخلی هر کشوری مسئله

های مربوط به حقوق بشر، جزئی از ویژه جنبهلی، به هایی از سیاست داخبیش از پیش کاهش یافته است. اکنون جنبه

المللی در امور کشورها تبدیل ی بینها به یکی از دالیل مداخله المللی است. در واقع، بدرفتاری با اقلیتدستوِر کاِر بین

مر حاکی از  رود، اما این اترین موارِد نقِض حقوق بشر موّجه به شمار میشده است. هر چند مداخله تنها در وخیم

المللی است که بعضی از وجوه سیاست داخلی، از جمله تبعیض دینی، را به تغییری بسیار مهم در هنجارهای بین

 کند.المللی تبدیل میای بالقوه بینمسئله

های داخلی  ها و درگیریهای اخیر، شیوع جنگسوم این که توجه به تبعیض به طور کلی افزایش یافته است. در دهه 

ها یکی از علل  ها سال پژوهش نشان داده که تبعیض علیه اقلیتالمللی بوده است. ده های بینار بیشتر از جنگبسی

 محور است. این امر در مورد تبعیض دینی هم صادق است. های داخلِی قوم های قومی و جنگاصلی خشونت

های دینی به طور روزافزونی در  ادی "هر چند تبعیض دینی هنوز از بین نرفته اما اطالعات مربوط به نقض آز

 دسترس همگان قرار دارد." 
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ی تبعیض دینی و دیگر انواع آیا تبعیض دینی به دیگر انواع تبعیض قومی شباهت دارد؟ در مطالعات پیشین، با مقایسه

اقتصادی و  ی تبعیض دینی، فرهنگی، های قومی دریافتم که پاسخ این پرسش منفی است. مقایسهها علیه اقلیتتبعیض

آمیز  آمیز و غیرخشونتفردی بر منازعات قومی خشونتسیاسی نشان داد که هر نوع تبعیضی توزیع و تأثیر منحصربه

 فرق دارد.  دارد. همچنین فهمیدم که علل تبعیض دینی با دیگر انواع تبعیض

المللی برای نظارت بر بین یهای روزافزون در عرصه توان در تالشبازتاب توجه فزاینده به مسائل دینی را می

ی  های ساالنهشروع به انتشار گزارش ١٩٩٩ی آمریکا در سال تبعیض دینی دید. برای مثال، وزارت امور خارجه 

ی  های سازمان ملل، آثار دانشگاهی نظیر دانشنامههای مهم عبارتند از گزارشآزادی دینی در جهان کرد. دیگر نمونه

[. افزون بر این، بسیاری ۴] ١٨[، و انجمِن ٣المللی برای آزادی دینی]یی مثل ائتالف بینها[، و گروه٢جهانی مسیحی]

توان از عفو  ها میهای دینی دارند. از میان این گروههای حقوق بشری توجه خاصی به آزار و اذیت از سازمان 

ترین کشورها هم شفافیت ستبدادیترین و انام بُرد. در نتیجه، حتی در بسته [۵الملل و حقوق بشر بدون مرز]بین

های دینی وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چند تبعیض دینی هنوز از بین نرفته اما  ی تبعیضای دربارهفزاینده

 های دینی به طور روزافزونی در دسترس همگان قرار دارد. اطالعات مربوط به نقض آزادی 

کثر  های دینی افزایش یافته است. اما ا سازی تبعیضهای پژوهشگران برای کّمیی اخیر، کوششدر دو دهه 

ی هر کشور در مورد آزادی  کنند. به عبارت دیگر، کارنامهای برای هر کشور بسنده میی نمرهها به ارائه دادهمجموعه

گانه  های دینی را به طور جداسنجند، بی آن که رفتاِر متفاوت آن کشور با هر یک از اقلیتیا تبعیض دینی را می

ی تبعیض دینی تنها یکی از متغیّرهای تبعیِض کلّی است، که آن هم فقط به  کنند. در بعضی از موارد، نمرهارزیابی 

های داده ای که در مجموعه های دینیکند. تنها استثنا عبارت است از اقلیت ها، اشاره میتک اقلیتکل کشور، و نه تک

ها افزودن بُعدی  دادهاند، زیرا هدف از این مجموعه های قومی هم ثبت شدهقلیتبه عنوان ا [۶] های در مخاطره" "اقلیت

اندازی جهانی از تبعیض ی قومی اختصاص داشت، و نه فراهم آوردن چشم هایی بود که به منازعه داده دینی به مجموعه

 دینی.

دهد که  د، این امر به ما اجازه میگیرهای دینی کشورهای مورِد نظر را دربرمی ی اقلیتهای این پژوهش همهداده 

اند که بعضی از  تر از پیش مطالعه کنیم. بسیاری گفتهای جامعهای دینی را به شیوهها و اقلیتتعامل میان کشور

دهد تا این نظر را به صورتی های این تحقیق به ما امکان میبینند. تحلیل دادههای دینی بیش از دیگران آزار می اقلیت

 تر ارزیابی کنیم.ر و جامعروشمندت

 آزادی دینی در خاورمیانه

ی جهان در این منطقه های خودکامهکند. بیشتر دولتنام خاورمیانه و شمال آفریقا آزادی را در ذهن تداعی نمی

فریِدم  و  [٧های پالیتی]دادههای گوناگوِن سنجِش آزادی و دموکراسی، خواه مجموعهاند. استفاده از نظاممتمرکز شده

ی آزادی  ی خوبی در زمینهرساند: این منطقه کارنامهی مشابهی میتر، ما را به نتیجههای جامعیا رهیافت [٨هاوس]

کنند، در این منطقه از هر  ندارد. عالوه بر این، تعداد کشورهایی که دین رسمی دارند یا از دیِن اکثریت حمایت می

 های دینی نیست.کیب استبداد و دین رسمی به نفع آزادی جای دیگری بیشتر است. بدیهی است که تر

دهد که همبستگی  کنند. مطالعات نشان میهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از اسالم حمایت می"اکثر حکومت

 شدید و معناداری میان حمایت دولتی از یک دین و تبعیض دینی وجود دارد." 

درصد از کشورهای جهان گنجانده شده اما این رقم در میان کشورهای   ٩٠اصِل آزادی دین در قانون اساسی حدود 

و قانون اساسی ایران تنها سه اقلیت دینی  [٩کشور(] ١٧کشور از  ١١درصد است ) ۶۵ی ما تنها حدود مورد مطالعه

کشور، قانون اساسی اکثر آنها، به استثنای قانون اساسی مصر   ١٧شناسد. افزون بر این، از میان این را به رسمیت می

کند. آزادی دینی تضمین شده در این قوانین  عراق، این آزادی دینی را مشروط و مقیّد می  ٢٠٠۵و قانون اساسی سال  

،  [١٩٩٠]محدود به قید و بندهایی همچون ُعرف کشور )بحرین، اردن، عمان، یمن(، نظم عمومی )عراقاساسی 

،  [ ١٩٩٠]، اردن، قطر، یمن(، و قوانین کشور )عراق[١٩٩٠] اردن، عمان، قطر، سوریه، تونس(، اخالقیات )عراق

 کند.های دینی را فراهم میادی های مندرج در قانون اساسی، دستاویِز حقوقِی نقض آزقطر( است. این محدودیت

دهند که اصوِل قانون اساسی  ها اجازه میها اغلب به دولت وجود این قید و بندها در قانون اساسی مهم است زیرا دادگاه 

سنجند و اغلب یکی را  ها اصوِل متفاوِت قانون اساسی را با یکدیگر میرا نادیده بگیرند. در بسیاری از موارد، دادگاه 
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کند. اند که آزادی دینی را نقض میدهند. در این موارد، خوِد این اصول شامل قواعد متناقضیری ترجیح میبر دیگ 

توان تفسیری از آنها ارائه داد که دستاویِز حقوقِی اقدامات عالوه بر این، این اصول، کلّی و مبهمند و به آسانی می

 آمیِز گوناگون را فراهم کند.تبعیض

های مندرج در قانون اساسی به چند دلیل زیاد  ها برای نقض آزادی های استبدادی از این تاکتیکی نظاماحتمال استفاده

ها در بهترین حالت ناپایدارند. های قانونی نباشند، این آزادی ها قادر به تضمین آزادی است. نخست این که اگر دادگاه

برند. دوم این که  کنند یا از بین میاِل خود را محدود می های اقتدارگرا امکاِن بررسی قضائی اعمبسیاری از حکومت

های دولتمردان نیست بلکه حاکی از آن است که  های استبدادی، اصول قانون اساسی بازتاب آرمان در حکومت

های ها جلوه دهند. سوم این که حتی در نظامخواهند خود را در داخل و خارج از کشور حامی این آرمان می

ی امنیت ملی  ویژه اصول مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادالنه، را به بهانهاصول قانون اساسی، به  دموکراتیک،

کنند. مطالعات های خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از اسالم حمایت میگیرند. چهارم این که اکثر حکومتنادیده می

 از یک دین و تبعیض دینی وجود دارد. دهد که همبستگی شدید و معناداری میان حمایت دولتی  نشان می

 هاداده 

های دینِی  ی "دین و حکومت" است که اطالعات مربوط به سیاستهای دوِر دوِم پروژه داده این تحلیل مبتنی بر مجموعه

 -های بخش "دین و حکومت کند. داده آوری مینفر دارند، جمع ٢۵٠٠٠٠کشوری را که جمعیتی بیش از  ١٧٧رسمی 

  ٠.٢۵گیرد که حداقل ای را دربرمی های دینیی اقلیتهای دینی اختصاص دارد و همه به رفتار با اقلیتها" اقلیت

های مسیحِی کشورهای ی اقلیتهای مربوط به همهدهند. عالوه بر این، داده درصد از جمعیت کشور را تشکیل می

ی ی بازههای ساالنهها" داده اقلیت -ی "دین و حکومتشود. دوِر دوِم پروژهآوری میی آنها جمعاسالمی فارغ از اندازه

 گیرد.را دربرمی ١٩٩٠  -٢٠٠٨زمانی 

های محدودکردن یک دیِن اقلیت به شدت  ی ادیان کشور، از جمله دیِن اکثریت، با انگیزههای محدودکردن همه"انگیزه

 فرق دارد." 

رکت چشمگیری دارند، دیگر کشورهای خاورمیانه را هایشان مشاغیر از لبنان و اسرائیل که غیرمسلمانان در دولت

ی آنها سازد زیرا در همه ی آنها را ممکن میایم. محدود کردن تحلیل به این کشورها مقایسهدر این تحلیل گنجانده

ها های این کشورهای سیاستها و تفاوتدهد که شباهتکثریِت مسلمان بر دولت سلطه دارند. این امر به ما اجازه می ا

 های دینی را مطالعه کنیم. در قبال اقلیت

اقلیت   ۵اقلیت هندو،  ۶اقلیت مسیحی،   ١٧ها عبارتند از اقلیت دینی وجود دارد. این اقلیت ۴٧کشور  ١٧در این  

اقلیت مسلمان که شیعیان ساکِن کشورهای سنّی یا   ١٣اقلیت دروز، و   ١اقلیت سیک،  ١اقلیت بهائی،  ۴بودائی، 

رفتند گروه اکثریت به شمار می ٢٠٠٢ها تا سال گیرد. در عراق، سنّیِن کشورهای شیعه را دربرمیهای ساکسنّی

ها بود اما در دوران پس از صدام، شیعیان که اکثریت عددی را  زیرا در رژیِم صدام حسین، قدرت در دست سنّی

 [ ١٠]روند.دهند، گروه اکثریت به شمار میتشکیل می

های دینی را ردیابی  محدودیت دینی علیه این اقلیت ٢٩ها" اقلیت -ی "دین و حکومت ژههای پرودادهمجموعه

های وضع شده بر شعائر و مناسک یا نهادهای دینی گروه اقلیت، بی ها عبارتند از محدودیتاین محدودیت  [١١کند.]می

ی ادیان کشور، از  های محدودکردن همهآن که علیه دیِن اکثریت هم وضع شده باشند. این تمایز مهم است زیرا انگیزه

های شعائر و  های محدودکردن یک دیِن اقلیت به شدت فرق دارد. تمرکز بر محدودیتجمله دیِن اکثریت، با انگیزه

ای نیست که ممکن  های سیاسی، اقتصادی و فرهنگیمناسک یا نهادهای دینی به معنای انکار اهمیِت دیگر محدودیت

های دینی، و  ی "دین و حکومت" بر سیاستاقلیت وضع شود. این امر صرفاً بازتاب تمرکز پروژههای است علیه گروه

 نه تبعیض به طور کلی، است.

ُکدگذاری کردیم. این کدها مبتنی بر  ١٩٩٠ -٢٠٠٨ی زمانی هر متغیّری را به طور جداگانه برای هر سال در بازه

های  اند و گزارشی "دین و حکومت" فهرست شدهی دوِر دوِم پروژهاند که به طور دقیق در ُکدنامهمنابع گوناگونی

های های دولتی و غیردولتی، منابع دانشگاهی، منابع خبری موجود در پایگاه دادهحقوق بشرِی سازمان

گیرند. به هر متغیّر ُکدی در بع اولیه از جمله قانون اساسی و قوانین کشورها را دربرمی[، و منا١٢ِلکسیس/نِکسیس]

معادل "محدودیت زیاد" است.  ٢معادل "محدودیت کم" و  ١معادل فقدان چنین سیاستی،  ٠ایم، که داده ٠-٢مقیاس 
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های قانونی در ثال، نه تنها محدودیتتوانند مبتنی بر قوانین یا سیاست منسجِم دولتی باشند. برای مها میکدگذاری

خصوص مبلّغین دینی بلکه دستگیری و آزار و اذیِت دولتی آنها در کشوری که تبلیغ دین در آن قانونی است، کدگذاری  

 گیرد.را دربرمی ٠-۵٨آید که از عدد، عدد تبعیض دینی جهانی به دست می ٢٩شود. از ترکیب این می

 تحلیل

های مسلمان کمترین میزاِن تبعیِض دینی در کشورهای مسلماِن خاورمیانه را  دهد که اقلیتن مینتایج این تحقیق نشا

این تبعیض از  ٢٠٠٨و  ١٩٩٠های ی سالکنند. با وجود این، این میزان تبعیض هم کم نیست. در فاصله تجربه می

محدودیت  ٧تا  ۴لیت مسلمان با  به این معنا است که هر اق ۶ . ۶٧کاهش یافت. اما عدد   ۶ .۶٧به   ٩.٩٣میانگین 

روبرو بوده است. مثال بارِز این امر، اقلیت مسلمان شیعه در کویت است. بنای مساجد جدید شیعیان یا تعمیر مساجِد 

کشد و به کمبود مساجد شیعی  موجود، مشروط به صدور مجوزهای دولتی است، روندی که مدت زیادی طول می

مسجد شیعی وجود داشت،  ٣۵مسجد سنّی، تنها  ١٠٠٠، در مقایسه با بیش از ٢٠٠٧انجامد. برای مثال، در سال  می

ی فضای مسجدی که  دهند. به عبارت دیگر، سرانهدرصد از جمعیت کشور را تشکیل می  ٣٠به رغم این که شیعیان 

جوز بنای شش  ، دولت تنها م٢٠٠٧تا سال  ٢٠٠١برابر شیعیان است. از سال  ١٢های کویت اختصاص دارد، به سنّی

مسجد شیعی را صادر کرد. در کویت هیچ مرکزی برای تربیت روحانیون شیعه وجود ندارد و آنها مجبورند به 

های متفاوتی را برای عزاداری عاشورا وضع  ی خارج از کشور بروند. هر سال دولت محدودیتهای علمیهحوزه

هایی مثل اسم عزاداری عاشورا برگزار شود و در سال دهد که مرمی اجازه  ٢٠٠۴هایی نظیر سال  کند. در سال می

هایی مجوز  ها با وضع محدودیتکند، اما در اکثر سال برگزاری این مراسم را به طور کامل ممنوع می٢٠٠۵سال 

کند  ها پیروی از اسالم شیعی را به طور کامل ممنوع نمیکند. هر چند این محدودیتبرگزاری این مراسم را صادر می

 سازد. آزادی دینی را به شدت محدود میاما 

های بسیار شدیدی است که در  های مسلمان بیش از هر چیز ناشی از رفع محدودیتهای اقلیتکاهش میانگین محدودیت

های مسلمان تغییر نکرده یا  های اکثر دیگر کشورها نسبت به اقلیتدوران صدام حسین در عراق وجود داشت. سیاست

های ی دیگر اقلیت های مسلمان و همههای اقلیت، تفاوت میان محدودیت٢٠٠٨وده است. در سال تغییراتش ناچیز ب 

 دینی از نظر آماری معنادار بود.

های مسلمان است، و میانگین آن در هر دو  های مسیحی بیشتر از اقلیت های اقلیتدهد که محدودیتها نشان مییافته

عمدتاً ناشی از کاهش شدید  ١٣.١٨به  ١٣.۵٨ت. کاهش ناچیز این رقم از بوده اس ١٣بیشتر از   ٢٠٠٨و   ١٩٩٠سال 

ی خوبی برای آگاهی از طرز برخورد  تبعیض در عراق پس از سقوط صدام حسین است. مسیحیان قبطی مصر نمونه

زنند میلیون نفر تخمین می ١۶تا   ٨اند. تعداد مسیحیان قبطی مصر را بین با مسیحیان در کشورهای مسلمان خاورمیانه

دهند. هر چند پیروی از این دین ممنوع نیست اما دهد بخش مهمی از جمعیت این کشور را تشکیل میکه نشان می

های فراوانی روبرویند. برای مثال، بنای یک کلیسای جدید مستلزم صدور فرمان رئیس جمهور، پیروانش با محدودیت

کشد. بر اساس  ای است، روندی که مدت زیادی طول میط به تصویب دولت ناحیهو تعمیر یک کلیسای موجود، مشرو

شرط است، از جمله این که یک کلیسا باید حداقل   ١٠های غیراسالمی مشروط به قوانیِن وزارت کشور، بنای عبادتگاه

موافقت کنند. در موارد ترین مسجد فاصله داشته باشد و مسلماناِن محل باید با احداث آن کلیسا متر از نزدیک ١٠٠

طالق، وقتی مادر مسیحی و پدر مسلمان است )زنان مسلمان مجاز به ازدواج با مردان مسیحی نیستند(، معموالً حِق  

سال با مادر است.   ١۵کند حق حضانِت فرزندان زیر دهند، به رغم وجود قانونی که تصریح میحضانت را به پدر می 

کنند و آنها را ادیانی تحریف شده و  ِب دولت، اغلب مسیحیت و یهودیت را تمسخر میهای دولتی و امامان منصورسانه

ی کافر بودن مسیحیان منتشر کرد. کسانی  ای را دربارهخوانند. برای مثال، یکی از نشریات ارتش مصر مقاله باطل می

ب درسی مدارس دولتی، که توسط شوند. کتگروند با آزار و اذیِت شدید نهادهای دولتی روبرو میکه به مسیحیت می

خوانند و تصویر نامطلوبی از یهودیان و مسیحیان ترسیم شود، اسالم را "تنها دین حقیقی" میوزارت آموزش تهیه می

 زند. کند یا از دستگیری مهاجمین سرباز میها مشارکت میکنند. پلیس در حمله به قبطیمی

های مسلمان روبرو است. دیگر هایی شبیه اقلیتخاورمیانه با محدودیتتنها گروه سیِک موجود در کشورهای مسلماِن 

روند و نهادهای دولتی به دستگیری و ها غیرقانونی به شمار میهای مسیحی همچون شاهدان یهوه و مورمونگروه

و در صورت  شود پردازند. از ورود مبلّغین مسیحی خارجی به این کشورها جلوگیری میآزار و اذیت اعضای آنها می

هایی است که علیه هندوها،  ها بسیار کمتر از محدودیتشوند. با این همه، این محدودیتورود، بازداشت و اخراج می 
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ی است و در فاصله  ١٧ها بیشتر از ها، دروزها و بهائیان وضع شده است. میانگین تبعیض علیه این گروهبودائی

های ها از دیگر اقلیت های این گروهنداده است. بنابراین، محدودیتتغییر مهمی در آن رخ  ٢٠٠٨و  ١٩٩٠های سال

 دینی کشورهای مسلماِن خاورمیانه بسیار بیشتر است.

های استبدادی و هم  آفریند. هم حکومتهای ناروادار می ها ضرورتاً به این معنا نیست که اسالم دولت"اما این یافته

ی کلی و نارواداری نسبت به ادیاِن اقلیت، همبستگی آماری دارند، فارغ حمایت رسمی از یک دیِن خاص با ناروادار

های فراوانی با های خاورمیانه از نظر سیاسی تفاوتاند که حکومتاز این که از چه دینی حمایت شود. بسیاری گفته

عمدتاً به خاورمیانه  های اسالمی دارند. بسیاری از مطالعات نشان داده که پیوند میان اسالم و استبداددیگر نظام

 رود." ای را در نظر بگیریم، این پیوند از بین میاختصاص دارد، و اگر کشورهای مسلماِن غیرخاورمیانه

های دینی کشورهای مسلمان خاورمیانه، به استثنای عربستان سعودی، بهائیان ایران با بیشترین ی اقلیتدر میان همه 

ای ضالّه  شناسد و آنها فرقه یران، بهائیان را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت نمیتبعیض دینی روبرویند. قانون اساسی ا

شناسد، آنها را به شدت زیِر نظر دارد و فهرست اعضای  روند. دولت ایران هم بهائیان را به رسمیت نمیبه شمار می

  ۵۴،  ٢٠٠۶برای مثال، در سال  کند. تدریس و تبلیغ این دین و پیروی از آن ممنوع است. این گروه را روزآمد می 

بهائی که سرگرم آموزش کودکاِن محروم بودند، دستگیر شدند. اتهام آنها تبلیغِ "غیرمستقیِم" آیین بهائی بود. بهائیان به 

شوند. در بعضی از موارد، آنها را به جاسوسی  طور منظم به اتهاِم اقدام علیه امنیت ملی و نشِر اکاذیب دستگیر می

ها یا کنند زیرا مرکز جهانی بهائی در اسرائیل است. معموالً آنها را پس از پرداخت جریمه یل هم متهم میبرای اسرائ

ی بهائی ها، اماکن مقدس، بناهای تاریخی، مراکز اداری و دیگر اموال جامعهکنند. قبرستانهای سنگین آزاد می وثیقه

و  داده تاکنون تنها بخش بسیار ناچیزی از این اموال را بازپسمصادره شد.  ١٣۵٧تقریباً بالفاصله پس از انقالب سال 

ی تأمین اجتماعی محرومند. تا همین اواخر،  اند. بهائیان از حِق ارث، دیه و بیمهبخش مهمی از آن را نابود کرده

ا، که در ایران  های بهائی را به زنشناختند، و در نتیجه ممکن بود که زوجازدواج و طالق بهائیان را به رسمیت نمی

کنند و به آنها اجازه جرم است، متهم کنند. افزون بر این، گاه و بیگاه بهائیان را از دسترسی به قبرستان محروم می

 دهند که غّسالخانه بسازند. نمی

های جالب این است که غیر از مسلماناِن سنّی در عراِق پساصدام و مسلمانان شیعه در ترکیه،  یکی از دیگر یافته

های  های دینی روبرویند. از میان اقلیتهای دینی در کشورهای مسلماِن خاورمیانه با محدودیتی دیگر اقلیتهمه

گیرند. بنابراین، تبعیض می ۵ای کمتر از غیرمسلمان، تنها مسیحیان در عراِق پساصدام از نظر تبعیض دینی، نمره

 است. های دینی در این کشورها نوعی هنجاردینی علیه اقلیت

به استثنای تغییِر   -نوع تبعیض ٢٩ی این  دهد که همه های دینی موجود در این کشورها نشان میبررسی انواع تبعیض

در کشورهای مسلماِن خاورمیانه وجود دارد. بنابراین، تبعیض دینی صرفاً محدود به چند نوعِ خاص  -دیِن اجباری

ها" حاصِل  اقلیت -ی "دین و حکومت گیرد. متغیّرهای پروژهیرا دربرم نیست بلکه طیف وسیعی از انواع تبعیض

های دینی در دنیا را  های رایج علیه اقلیتی محدودیتبررسی تبعیض دینی در سراسر جهانند و تقریباً همه

های دینی رایج در دیگر نقاط جهان در ی انواع تبعیضگیرند. به عبارت دیگر، غیر از یک مورد، همه دربرمی

 یانه وجود دارد. خاورم

ترین انواع تبعیض در خاورمیانه عبارتند از محدودیت/ممنوعیِت تبلیغ دین و محدودیِت احداث یا تعمیر و  رایج

اقلیت با این دو نوع محدودیت روبرو بودند. با توجه به  ٣٠و  ٣١، به ترتیب، ٢٠٠٨ها. در سال نگهداری عبادتگاه

اقلیت مجبور به تحصیل و  ٢٩قره از این ادیاِن اقلیت، غیرقانونی است. ف ٢٧این امر، عجیب نیست که گرویدن به 

اقلیت با محدودیت  ٢٣های نگارش، انتشار و توزیع نشریات دینی، و اقلیت با محدودیت ٢٣یادگیری دیِن اکثریتند. 

های دینی و ارهاقلیت با محدودیت برگزاری عمومِی مراسم و جشنو ٢٣وارد کردن این نشریات از خارج روبرویند. 

 محدودیت دیگر مواجهند.  ٩اقلیت با  ١٠رعایت تعطیالت مذهبی روبرویند. حداقل 

 سخن آخر 

ها حاکی از سه الگوی مهم است. نخست این که تبعیض دینی در کشورهای مسلماِن توان گفت که یافتهدر مجموع می

هایی علیه نهادهای ها با محدودیتخاورمیانه بسیار زیاد است. در کل، تبعیض شدید است و شماِر بسیار اندکی از اقلیت

هایی که از تبعیضی کمتر از میانگیِن رایج در خاورمیانه رنج  گروهدینی خود یا پیروی از دینشان روبرو نیستند. حتی 
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مندند. این امر با توجه به وجود  توان گفت از آزادی دینی بهرهبرند، آن قدر با تبعیض روبرویند که نمیمی

 های استبدادی در این منطقه و حمایت رسمی آنها از یک دیِن خاص عجیب نیست.حکومت

دانند. با وجود تر از پیروان دیگر ادیان میهای اسالمی را مشروعاورمیانه، پیروان دیگر فرقه "کشورهای مسلماِن خ

ای بالقوه شدید در  های یک دیِن واحد به علت منازعات فرقه توان انتظار داشت که فرقه این، از لحاظ نظری می

 های بیشتری قرار گیرند."معرض تبعیض

های استبدادی و هم  آفریند. هم حکومتهای ناروادار می معنا نیست که اسالم دولت  ها ضرورتاً به ایناما این یافته 

حمایت رسمی از یک دیِن خاص با نارواداری کلی و نارواداری نسبت به ادیاِن اقلیت، همبستگی آماری دارند، فارغ 

ورمیانه از نظر سیاسی های خااند که حکومتاز این که از چه دینی حمایت شود. افزون بر این، بسیاری گفته

های اسالمی دارند. بسیاری از مطالعات نشان داده که پیوند میان اسالم و استبداد  های فراوانی با دیگر نظامتفاوت

ای را در نظر بگیریم، این پیوند از بین عمدتاً به خاورمیانه اختصاص دارد، و اگر کشورهای مسلماِن غیرخاورمیانه

ای  های مسلماِن غیرخاورمیانهی تولید ناخالِص داخلی را کنترل کنیم، عملکرد دولتأثیر سرانهرود. در واقع، اگر تمی

 ی دموکراسی، "فراتر از انتظار" است.در زمینه

تبعیض دینی در خاورمیانه کاهش یافته اما  ٢٠٠٨و  ١٩٩٠های ی سالدوم این که هر چند از نظِر آماری، در فاصله 

ناشی از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق است. در دوران حکومت صدام حسین، تبعیض تقریباً کِل این کاهش 

های دینی عراق چنان زیاد بود که سقوط او به کاهش میانگیِن تبعیض دینی در کِل منطقه انجامید. عالوه بر علیه اقلیت

امروز تبعیض رسمی ناچیزی در  ی نیروهایی خارج از این منطقه است و هر چند ی مداخله این، این کاهش نتیجه

های دینی پس از خروج ی آزادی ای رایج ما را به آیندههای فرقه عراق وجود دارد اما حمالت انتحاری و درگیری

 کند.نیروهای خارجی از این کشور امیدوار نمی

کمترین تبعیض،   های مسلمان ازسوم این که الگوی تبعیض بر حسِب دیِن اقلیِت مورد نظر، متفاوت است. اقلیت

برند.  از تبعیضی بسیار بیشتر رنج می -اکثراً هندو، بودایی و بهائی -هامسیحیان از تبعیضی کمی بیشتر، و دیگر اقلیت

کند که مطالعات مربوط به تبعیض دینی )آزادی، آزار و اذیت، سرکوب و غیره( نباید تنها به اعطای این امر ثابت می

های گوناگون یکسان نیست و تفکیک نمرات ده کنند زیرا رفتار هیچ کشوری با اقلیتیک نمره به کل یک کشور بسن

 ی تبعیض کمک کند.تواند بالقوه به فهم انگیزهها میمربوط به برخورد با هر یک از اقلیت

تر از پیروان دیگر مشروعهای اسالمی را دهد که کشورهای مسلماِن خاورمیانه، پیروان دیگر فرقه این الگو نشان می  

های یک دیِن واحد به علت منازعات  توان انتظار داشت که فرقه دانند. با وجود این، از لحاظ نظری میادیان می 

 های بیشتری قرار گیرند.ای بالقوه شدید در معرض تبعیضفرقه 

روند. یکی غیرمسلمان به شمار می هایتر از دیگر اقلیتهای مسیحی مشروعدهد که اقلیتاین الگو همچنین نشان می

های اسالمی تنها بعضی از ادیان، معروف  های اسالمی باشد. آموزهتواند ناشی از آموزهاز دالیل احتمالی این امر می

های دینِی شمارد. از میان اقلیتشناسد زیرا آنها را مبتنی بر وحی حقیقی میبه اهل کتاب، را به رسمیت می

شوند. هر چند مسلمانان اهل کتاب را به رسمیت حقیق، تنها مسیحیان اهل کتاب محسوب میغیرمسلماِن این ت

تر هایی باشکوههایی همچون پرداخت جزیه یا ممنوعیت احداث عبادتگاهشناسند اما آنها به طور سنّتی با محدودیتمی

ها بر اساس هویت دینی آنها در گفتمان قلیتاند. این تمایز میان ااز مساجد یا بیش از حد نزدیک به مساجد روبرو بوده

 های این پژوهش باشد.تواند یکی از دالیل این وجه از یافته اسالمی معاصر هم وجود دارد و بنابراین می

توان گفت که تبعیض دینی همچنان یکی از مسائل مهم در کشورهای مسلماِن خاورمیانه است. این به اختصار می 

بود، تبعیض  های این کشورها دانست زیرا اگر چنین میاً ناشی از ماهیت استبدادی حکومتتوان صرفمسئله را نمی

تردید بود، اما در بسیاری از این کشورها چنین نیست. بیبایست یکسان میهای یک کشور میی اقلیتدینی علیه همه 

 چندمتغیّری برای بررسی تأثیر دیِن های بعدی عبارت است از تحلیلِ دین در این امر نقش دارد. دستوِر کاِر پژوهش

رسمی بر میزان تبعیض در این منطقه و همچنین مقایسه میان کشورهای مسلماِن خاورمیانه و کشورهای مسلمان در  

 دیگر نقاط جهان. 

ی هاگیرند اما به فهم تبعیض دینی و جنگرا دربرمی  ٢٠٠٨های به کار رفته در این مطالعه تنها تا سال هر چند داده 

های جدید انجامیده های قدیمی و ظهور دولترسانند. "بهار عربی" به سقوط نظامداخلی آتی در خاورمیانه یاری می
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تر کردن گرایی که به طور علنی خواهان اسالمی است. هر جا دولتی سرنگون شده یا تغییر کرده، نفوِذ احزاب اسالم

جویان این مقاله، این اتفاق در مصر و تونس رخ داده و ستیزه این کشورهایند، افزایش یافته است. در زمان نگارش

اند. با توجه به پیوند آشکار میان حمایت رسمی از یک دیِن خاص و تبعیض دینی،  شده مسلمان در لیبی و سوریه فعال 

اِن خاورمیانه های نارواداِر بنیادگرایاِن مسلمان، به احتمال زیاد تبعیض دینی در کشورهای مسلمو نیز ایدئولوژی

 افزایش خواهد یافت و همچنان یکی از مسائل مهم در این کشورها خواهد بود. 

 برگردان و بازنویسی: عرفان ثابتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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