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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[

 

 خط صلح ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱۴۰۰فروردین  ۱]  ۲۰۲۱مارس  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 زاده، روانشناس/گفتگو از ماری محمدیهای دینی؛ در گفتگو با رضا کاظماقلیتستم مضاعف بر زنان 

های دینی غیررسمی )مانند مسیحیان فارسی زبان،  در حکومت جمهوری اسالمی شاهد هستیم که برخورد با اقلیت

برخوردهای غیر مستقیم و اعمال ی برخوردهای مستقیم و امنیتی و هم ها و غیره( به دو شیوهبهاییان، یارسان

گیرد. اما همزمانِی قرار گرفتن در  ها صورت میهای جدی اجتماعی با شدت تمام با هدف حذف آن محرومیت

ای خاص و بسیار دشوار  گیرند، شرایط را به گونههای جدی قرار میهایی که به طور سیستماتیک مورد تبعیضهگرو

ایم؛  های دینی غیر رسمی تعلق دارند پرداخته صلح به وضعیت زنانی که به اقلیت زند. در این شماره از خطرقم می 

زنانی که عالوه بر تحمل تبعیضات گسترده به واسطه زن بودن و اقلیت دینی غیر رسمی بودن، باید در برابر 

ومت کنند. به همین  شان سینه سپر کرده نیز مقاهای دینی غیررسمی علیه مشکالتی که به طور خاص برای زنان اقلیت

 .منظور در این شماره، خط صلح با آقای رضا کاظم زاده گفتگو کرده است

بروکسل و  ULB رضا کاظم زاده روانشناس بالینی و روان درمانگر خانواده است. او تحصیالت خود را در دانشگاه

ه کتاب »ادبیات، فرهنگ و  لوون به پایان رسانده است. از او تا کنون س UCL اش را در دانشگاهدوره تخصصی 

به   ۲۰۱۹و »روان شناسی خشونت سیاسی«  ۲۰۰۹، »روانکاوی بوف کور« ۲۰۰۸جامعه از منظر روانشناسی« 

چاپ رسیده است. از او مقاالت متعددی در زمینه روانشناسی خشونت، روانشناسی خانواده، نقد ادبیات )بررسی 

ی از آثار اصغر فرهادی، حمید نعمت هللا و مازیار میری( در مجالت روانکاوانه آثار هدایت( و نقد فیلم )بررسی برخ

 .داخل و خارج از ایران منتشر شده است

با این حال عالقه و مرکز اصلی کارهای تحقیقی او مطالعه فرهنگ )به ویژه فرهنگ ایرانی( از منظر علوم 

ریف«، »آبرو«، »احترام« و »غیبت« روانشناسی است. او در این حوزه مقاالتی در باب مفاهیمی همچون »تعا

 Exil .در شهر بروکسل در بلژیک است Exil نوشته است. کاظم زاده در حال حاضر مدیر کلینیک روان درمانی

کنند. او هم زمان در  ترین مراکز درمان در اروپا است که با قربانیان خشونت سازمان یافته کار مییکی از قدیمی

سائل مربوط به مهاجرت و ارتباط در موقعیت میان فرهنگی در چند مدرسه عالی در  زمینه روانشناسی فرهنگی، م

 .کندهای آموزشی برگزار میبلژیک دوره

شود. اما ادغام  های دینی غیررسمی معموال به طور تفکیک شده پرداخته میهای اعمال شده بر زنان و اقلیتبه تبعیض

 آورد؟ نی غیررسمی پدید میهای دیاین دو چه وضعیتی برای زناِن اقلیت

هایی از کنند و قربانی هر دو نوع ستمی که در جامعه ایران به بخش های دینی ستم مضاعف را تحمل می زنان اقلیت

شود، هستند؛ یکی در ارتباط با زن بودنشان و دیگری در ارتباط با تعلق داشتن به اقلیت دینی اجتماع اعمال می

 .غیررسمی

شوند اما قوانینی که در مورد زنان در جامعه ما در حال  ه عنوان زن به رسمیت شناخته میها باز یک طرف آن 

ها را تبدیل به شهروند درجه دوم کرده است. از طرف  آمیزی هستند که آنشوند قوانین کامال تبعیضحاضر اجرا می

ن مسیحی و بهاییان، با نوع دیگری  دیگر به عنوان عضوی از یک اقلیت دینی که به رسمیت شناخته نشده، مثل نوکیشا

ها تعلق دارد را به رسمیت از ستم رو به رو هستند؛ ستمی که این بار حتی مقام و منزلت فردی که به این اقلیت
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های دینی غیررسمی افرادی هستند تر اشاره کردم، اعضای اقلیت شناسد. به عبارت دیگر برخالف موردی که پیشنمی

ها را در تعریفی که از  برد این است که حتی آن شوند. مکانیزمی که تبعیض به کار مینده می که به حاشیه جامعه را

های کامال متفاوت و  خودشان دارند، مثال به عنوان یک انسان مسیحی، حاضر نیست به رسمیت بشناسد و به شیوه

کند به نوعی با تحمیل  در واقع سعی می ها را به حاشیه جامعه براند و در حاشیه نگاه دارد.کند آنغیرمستقیم سعی می

 .محرومیت از امکانات اجتماعی امیدشان را به آینده نابود کند

ها چه عواقبی های اجتماعی و اقتصادی متاثر از این محرومیتسلب حق تحصیل و حق کار و جلوگیری از پیشرفت

 آورد؟ برای زنانی که اقلیت دینی غیر رسمی نیز هستند، به بار می

های دینی های اجتماعی و اقتصادی از زنانی که به اقلیتهدف از سلب حق تحصیل و حق کار و جلوگیری از پیشرفت

توان گفت تمامی امکاناتی را که یک فرد  غیررسمی متعلق هستند در ارتباط با همان سیاست به حاشیه راندن است. می 

ندگی خود را سامان دهد، اداره کند و پیشرفت کند، از این  تواند داشته باشد که از طریق آن زبه لحاظ اجتماعی می 

جایی طبقاتی  ترین وسائل پیشرفت اجتماعی، جابه گیرند. به عنوان مثال تحصیل در جوامع مدرن یکی از مهمافراد می 

د و  شویکنید مانع رشد و پیشرفت او میو تغییر وضعیت اجتماعی فرد است. وقتی فردی را از حق تحصیل محروم می

تر و الیت جامعه جدا کرده و  های پیشرفتهشود از بافت تالشتان این است که آن فرد را به طور کلی تا آن جا که می 

کنید این اقشار را در جامعه همچنان ضعیف نگاه دارید. ضعیف نگاه داشتن سبب  دور نگاه دارید. در واقع، سعی می

شود. هدف حکومت از القای این احساس حقارت به این افراد و  القای احساس خود کم بینی نیز به این افراد می

کنند، این است که با تحقیرهای مکرر به نوعی احساس  ها تجربه میفرزندانشان که به طور مداوم در این محرومیت

  خود کم بینی و در مواردی حتی نفرت و بیزاری از خود، موقعیت و تعلقات اجتماعی خانوادگی، دینی و غیره را

دهد و به چالش  ایجاد کند که به طور صریح و روشن هویت اجتماعی، مرکزی و فردی افراد را هدف قرار می

 .ها را در بحران نگاه داردها را به طور مدام سرکوب کند و یا الاقل آن کند این هویتکشد و سعی میمی

یم. حکومت از این اقدام چه هدفی  سال گذشته شاهد سلب حق حضانت فرزند از یک زوج مسیحی فارسی زبان بود

 دارد؟ چرا یک زن مسیحی فارسی زبان حق مادر شدن ندارد؟ 

دهد.  آل ارائه میگرا و غیردموکراتیک تصویری از انسان و جامعه ایدههای تمامیتجمهوری اسالمی مانند تمامی رژیم

آل که  آل است. این انسان یا جامعه ایدهایدهها به وجود آوردن این انسان و جامعه یکی از وظایف مهم این نوع حکومت

دهد تا بتوانند شهروندانی را که از  ها قرار میشود توجیهی در اختیار این قبیل حکومتبر اساس ایدئولوژی تعریف می

ا گر رشوند به عنوان پارازیت و موجودات اخالل ها برازنده این سیستم یا نظام نیستند و یا ضد آن تعریف مینظر آن

شوند شناسایی و به جامعه معرفی بکند و به حاشیه بفرستد و حذفشان کند. این نوع  که باعث نرسیدن به این اهداف می

آلیسم در خدمت سرکوب مستقیم هر کسی است که مخالف تشخیص داده شود.  ایدئولوژی، یا ظاهرا اخالق گرایی و ایده

های کمونیستی سابق مثل اتحاد جمله جمهوری اسالمی، رژیم  گرا ازهای تمامیتتوان گفت رژیماز این بابت می

آلیست بودند. یعنی  های ایدههای هیتلری و موسیلینی همگی حکومتهای فاشیستی مثل نظامجماهیر شوروی، رژیم

 کردند. این اهداف ظاهرا بسیارآلی از یک انسان و جامعه تعیین میهدف دولت را در درجه اول رسیدن به یک ایده

کند که موردی که شما ذکر  واال و ایده آل است که امکان سرکوب و وضع قوانین تبعیض آمیز را در جامعه ایجاد می 

 .توان به عنوان یکی از این موارد به حساب آوردکردید را هم می 

ه چه  های دینی غیر رسمی ندارند؟ این مسئلچرا سایر اقشار جامعه درک صحیحی از وضعیت اسفناک زنان اقلیت

های دینی غیر رسمی درک و تصوری از  کند؟ غالبا دیده شده حتی مردان اقلیتفشارهای روانی بر این قشر وارد می

 .رنج و تبعیض زنان هم کیش خود ندارند

های اجتماعی جدا از هم و  هایی که بر تبعیض استوار هستند، ایجاد گروهیک خصوصیت مشترک بین تمامی نظام

ها است. به عنوان مثال در مورد جامعه خودمان برای این که بتوانند بر زن تبعیض قائل ن این گروهکاهش ارتباط میا

شود، رابطه زن و مرد را  شوند باید زن و مرد را کامال از هم تفکیک کرد که این کار در ایران به نام دین انجام می 

هایی را که در جامعه  ها و نقشو آمد و حتی شغلشدیدا کنترل کرد و تا آن جا که امکان دارد محیط تربیتی، رفت 

ها این است که هر چه بیشتر امکان ارتباط میان این دو توانند بر عهده بگیرند نیز تفکیک کرد. هدف از این تفکیکمی

بخش از جامعه را کاهش دهند. کاهش رابطه بین این دو بخش باعث عدم اطالعات کافی از موقعیت، وضعیت و  
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شود. این امر در ارتباط با ها دچار شده باشند، میایی که ممکن است هر کدام از این دو بخش به آن هگرفتاری

کنند، قواعد و فرهنگی را در  ها را از هم تفکیک میکند. یعنی در ضمن این که این اقلیتهای دینی هم صدق می اقلیت

د با یکدیگر و با اکثریت مسلمان جامعه در ارتباط نباشند. ها تا آن جا که امکان دارکنند که این اقلیتجامعه ترویج می

ها برخوردار باشند و این سیاست که افرادی که به گروه اکثریت تعلق دارند از اطالعات هر چه کمتر در مورد اقلیت 

تر مثل یکها ارتباط داشته باشند از جمله روابط عاطفی، دوستانه، همسایگی و حتی روابط نزدنیز هر چه کمتر با آن

اند، بر این  ها ایجاد کردهدانیم در جامعه ایران سدهای عظیمی برای این نوع ارتباطات بین گروهازدواج و غیره که می 

شود هم  اصل استوار است که شما هر چه کمتر از یک فردی بدانید نسبت به وضعیت، حال و ظلمی که به آن فرد می 

هایی که بر اساس تبعیض استوار است یک سری سا در تمامی نظامدهید. اساکمتر حساسیت از خود نشان می

کنند بخش تحت ستم را های اخالقی به نام ایدئولوژی، مذهب و یا قراردادهای عرفی برقرار است که سعی میارزش

  های دیگر شدیدا کاهش دهند. ظلم بر اساس نوعی ناآگاهی ازها جدا کنند و ارتباطش را با گروهاز سایر بخش

 .تواند دوام بیاورد و در دراز مدت به شکل یک روند همیشگی به اجرا دربیایدسرنوشت افراد می

 چرا سایر اقشار جامعه باید نسبت به تبعیض علیه قشری که به آن تعلق ندارند، اقدام عملی کنند؟

فته برای آن که  موضوعی که از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که نظامی که بر اساس تبعیض شکل گر

بتواند خودش را بازتولید کند و به حیاتش ادامه دهد این است که پیوندهای اجتماعی را شدیدا تحت کنترل درآورد و در  

مواردی حتی آن را کامال شکننده و سست کند. یعنی به میزانی که در جامعه افراد به دالیل مختلف مورد تبعیض قرار 

حتی روابط خانوادگی، دوستی و شغلی در خارج از خانه شکننده، سست و به راحتی   هاگیرند رابطه میان انسانمی

کنید مسلما به رابطه زن و مرد صدمه  بحران پذیر است. فرض کنید هنگامی که هم زمان به زن در جامعه ستم می

بعضی از مواقع اگر  تواند در خیلی از موارد احساس کند که مرد حتی به عنوان همسرش در زنید. چرا که زن می می

منفعتی داشته باشد همدست حکومت و پاسدار آن سیستم و نظام است. ما این مسئله را در فرهنگمان و در آن چه که آن  

نامیم، همکاری و همبستگی میان مردان با حکومت و نظام تبعیض را شاهد هستیم. یعنی  های ناموسی میرا قتل 

خصوصا کودک پسر، انتقال داده شده به نوعی از مردان همدستان ساکت و   ای که توسط تربیت به کودک،ایدئولوژی

های دینی های دینی هم صادق است. پیوند و نگاه اقلیتیا فعال با حکومت ساخته است. این مسئله در رابطه با اقلیت 

کنند، باید  عه زندگی مینسبت به اکثریت جامعه توام با تردید و گاهی بدبینی است. کسانی که به عنوان اکثریت در جام

این موضوع را در نظر بگیرند که در تمامی مواردی که به خاطر یک خصوصیت فردی به عنوان یک مرد، مسلمان 

توانند حتی با سکوتشان در کنار حکومت قرار بگیرند، به نام مسلمانان، به نام مردها و به نام  و یا دگرجنسگرا می

کنند. اگر شما به عنوان شهروندی که به اکثریت جامعه تعلق دارید از  ستم می دگرجنسگراها به اقشار دیگر جامعه

اید اما از طرف دیگر که بسیار مهم است از شرافت  ها کمک کردهکنید از یک طرف به اقلیت ها دفاع میحقوق اقلیت

کنید. به هر حال ممکن اع می های دیگر جامعه دارید، دفای که با یکایک اعضای گروهتان و پیوندهای اجتماعیانسانی

ای دیگر چون  است شما از برخی زوایا هم طرف حکومت قلمداد شوید )مثال شیعه زاده و مرد باشید( اما از زاویه

تواند باعث شود مورد ستم جدی قرار بگیرید. به همین خاطر هر کسی باید به  دگرجنسگرا نیستید، همین یک تفاوت می

کنند، امکان دارد این اتفاق برای که این افراد به طور سیستماتیک از لحظه تولد تحمل می ای خودش بگوید عین تجربه

هایی در امان نیست. با تقویت و بازسازی پیوندهای اجتماعی که توسط نظام خودشان نیز بیفتد. هیچ کس در چنین نظام

 .شود جامعه بهتری برای همه ساختاند میتبعیض تضعیف شده

 ا بیش از چهل سال اعمال تبعیض سازمان یافته همچنان پابرجاست؟چگونه حکومت ب

یکی از دالیل بسیار مهم این است که سیستمی که بر پایه تبعیض استوار است و قصد دارد در دراز مدت به حیات  

د  توانهایی از جامعه را شریک و همدست خودش بکند. این شراکت و همدستی میخود ادامه دهد باید بتواند بخش

شود هایی از جامعه اعمال می بسیار فعاالنه باشد یا به شکل کامال منفعالنه باشد. یعنی همین که علیه ستمی که به بخش

های قبلی اشاره کردم، در  کنیم، همدستان خاموش و منفعل سیستم تبعیض هستیم. همان طور که در پاسخ اعتراض نمی

ی ما کامال اریم. شاید بتوان گفت در مجموع بیست درصد از جامعهجامعه دو صف کامال مجزا از قربانی و جالد ند

قربانی یا کامال جالد هستند. سایرین ترکیبی از این دو هستند. من امکان دارد به عنوان یک شهروند به لحاظ عقاید  

حکومت به ام تحت ستم باشم ولی به عنوان یک مسلمان زاده و شیعه زاده، فارس و دگرجنسگرا احساس کنم سیاسی

دهد ها انجام میکند. کاری که نظام تبعیض در تقریبا تمامی این سیستمنوعی طرف من است و از حقوق من دفاع می
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کنم، حکومت با سکوت من در این است که از منی که در رابطه با مسائل سیاسی خود را متفاوت احساس می

یا به عنوان یک مسلمان زاده در ارتباط با بهاییان برای های دیگر مثل حقوق زنان از من به عنوان یک مرد زمینه

کند چرا که به  های دیگری را هم فاسد می سازد. این سیستم تبعیض در ضمن اعمال سرکوب، بخشخودش همدست می

ندی دهد که امکان دارد بعدها به خاطر حفظ این آوانتاژها مثال یک مرد به عنوان شهروها در جامعه آوانتاژهایی میآن 

که نسبت به زن حقوق بیشتری در مسائلی مثل ارث، انتخاب شغل و بسیاری از موارد دیگر دارد، به طور غیرمستقیم 

فقط به صرف سکوت کردن به نوعی رضایت خود را برای سرکوب زنان در جامعه نشان بدهد. برای این که بتوانیم 

جامعه با تربیت درست و به بحث گذاشتن این نکات نشان دهیم   یک سیستم تبعیض را از بین ببریم باید بتوانید با افراد

دهیم به شود، همین که ما نسبت به آن واکنشی نشان نمیتفاوتی نسبت به ظلمی که در جامعه اعمال می که حتی بی

 نوعی در حال همدستی با سیستم هستیم و گاهی اوقات پشت این همدستی حتی حفاظت از منافع خودمان هم خوابیده

کنیم باید مطمئن باشیم که وقتی در جای دیگری مورد ظلم  است. اگر در یک جا که صاحب منافعی هستیم و سکوت می

های اجتماعی ها به گروهگیریم دیگران هم ساکت خواهند ماند. با این مکانیزم جدا کردن و تقسیم بندی انسانقرار می 

تواند به طور سیستماتیک و  ها است که یک سیستم میرخی از زمینه ها در بمتفاوت و با آوانتاژ دادن به برخی از آن 

 .دراز مدت به نظام تبعیض خودش ادامه دهد

 .با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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