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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۶خرداد  ٢۴]تاریخ:[ 

 

 ایران و حمایت از حقوق بهاییان؛ نقدها و امیدها/ شاهد علوی ی مدنی جامعه

ی مدنی ایران، به خاطر تردید در خصوص عاملیت آن، دشوار است و  ی جامعهنوشتن درباره – ماهنامه خط صلح 

  شود. پرسش ازگردد، به مراتب تشدید میی مدنی با بهاییان برمیی نسبت جامعهاین دشواری وقتی به بحث درباره

ی مدنی ی مدنی در ایران، پرسش معتبری است اگر بپذیریم که تعاریف معمول از جامعهوجود موثر یا عاملیت جامعه

ی مدنی ایران بدون جرح  توان برای اشاره به جامعهدهند، نمیتر نهادهایی که به این مفهوم معنا میرا یا به بیان دقیق 

 .و تعدیل به کار بست

عمل   " به طور مستقل و جدا از دولت" ها و افرادی که اند: نهادها و گروهی از جمله گفتهی مدندر تعریف جامعه

کنند. در  می  " حقوق و تمایالت شهروندان را آشکار یا نمایندگی" کنند، معموالً خودکفا هستند و خود نهاد یافته، و می

مکانات و ِخرِد ابزاری این سیستم در حدی  توان گفت اقتدارگرا چون اچهارچوب سیستم سیاسی اقتدارطلب ایران )نمی

ی بسامان نشده است که بتوان آن را یک سیستم اقتدارگرا خواند و ارباب قدرت قادر به اعمال سلطه همه جانبه 

ی های مختلف اجتماعی را به واسطه های مردم نهاد ایران در حوزهی ایران نیستند(، گروهاقتدارگرایانه در جامعه 

توان به صورت دقیق مستقل راقانونی و یا الزامات و مقررات به ظاهراً قانونی بسیار محدودکننده نمیاعمال نفوذ ف

 .گی کنندرا به معنای دقیق بازتاب داده و نمایند " حقوق و تمایالت شهروندان" شان در حدی نیست که نامید و یا استقالل

حدودیت تعاریف توجه داشت. با در نظر گرفتن همین ی مدنی ایران باید به مبه این ترتیب، در بحث از جامعه

ی مدنی موثر مستقل از دولت داریم قاعدتاً با توجه به اهداف متصور  محدودیت اگر اجماالً بپذیریم که در ایران، جامعه 

ی مدنی در پرسیم آیا نهادها یا افراد موثر جامعهپردازیم و میها میی مدنی به ارزیابی کارکردهای آن نهادهای جامعه

آموزش شهروندی در جهت " ی و یا وظیفه " ترویج و گسترش اشتراک سیاسی شهروندان ترفیع، " ایران از جمله در 

 اند؟کم به صورت موثری فعال بودهاند یا دستموفق بوده " دفاع از حقوق بشر در سطح جامعه

دفاع از منافع گوناگون اعضای وابسته به صنف،  ی مدنی در ایران در در نگاهی کلی، شاید بتوان گفت نهادهای جامعه

های کارگران، زنان،  اند و برای نمونه؛ اتحادیهقشر یا طبقه و یا عالیق اجتماعی خود به صورت موثری فعال بوده

اند. اما چه  ها در این مسیر گام برداشته نگاران و یا نهادهای زیست محیطی و امثال این معلمان، دانشجویان، روزنامه

ی مدنی در برخورد با منافع مشروع، عالیق و حقوق بنیادی بخشی ی جامعههای شناخته شدهاین نهادها و چه چهره

کم  و گام موثر و یا دست اند به شکل ترسناکی ساکت بودهها بودهمشخص از شهروندانی که از جمله اعضای آن 

ای است که ادعای  اند. این نقطهیان حاکمیت مستقر برنداشتهپاهای بی اندازیها در برابر دستآشکاری برای دفاع از آن 

ی ی آن این مدعاست: جامعه کند. تردید که نتیجهمدنی را در ایران با تردید مواجه میی موثر بودن یا عاملیت جامعه

ی ور مشخص، کارنامههای انکار شده یا به حاشیه رانده شده به ط ها به طور کلی و اقلیت مدنی ایران در پیوند با اقلیت

 .موفق و مثبتی ندارد

های آئینی، ی مدنی در ایران تا چه میزان نسبت به نقض حقوق اقلیتپرسش اساسی این است که نهادهای جامعه

های عملی،  اند و یا با هدف پایان دادن به این نقض حقوق گامی آن موضع گرفته اتنیکی و جنسی حساس بوده، درباره

های اند؟ در روزهای اخیر فضای ایران انتخاباتی بود. در این فضای انتخاباتی، نهادها و چهرهداشتهولو ناموفق، بر

های آئینی ی نقض حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری زنان و اقلیتی مدنی تا چه حد بر مسئلهی جامعهبرجسته
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ای کردند؟ در همین فضای  ین زدند و یا کار رسانهی آن چقدر محتوا تولید کردند؟ کمپغیر شیعه مانور دادند؟ درباره 

ها برای کاندیدا شدن )به صورت فردی و نه حزبی که  ی محرومیت بهاییی مدنی چه میزان بر مسئله انتخاباتی، جامعه

العدل بهاییان درباره آن چه موضعی که بیتدر آئین بهایی منع شده است و همچون یک حق شهروندی و فارغ از این 

 ی آن سخن گفت یا نوشت؟ د( برای هرگونه مقام انتخابی تمرکز کرد و دربارهدار

کنند، البته ها که جایی دور )ذهنی یا عینی( از ما زندگی میو نقض حقوق آن " هادیگری" توجهی و یا ندیدن ستم بر بی

های معلمان ایران اگرچه همیشه تالش برای تحقق شود. برای نمونه، شورای هماهنگی اتحادیهتنها به بهاییان ختم نمی

ها و مسائل خاص معلمان،  مطالبات مشترک معلمان ایران را نمایندگی کرده است اما عموماً از نیازها، محدویت

ها ها خوزستان و یا ترکها در بلوچستان، عرب آموزان و فضای آموزشی در پیوند با کردها در کردستان، بلوچدانش

اند و درک دقیقی از مشکالت خاص های زنان عموماً مرکز محور بودهدر آذربایجان غافل مانده است. یا مثالً تشکل

های آنان، مسائل خاص این زنان چندان  اند و در مبارزات و اولویتر در ایران نداشته زنان کرد و بلوچ و عرب و ل

ها در این موارد به هر دلیلی و ناشی از هر اضطراری که  جایی نداشته است. نادیده گرفتن یا فراموش کردن اقلیت

ها ی بازی آن تر قدرت در حوزهیشاندازی باش تقلیل جایگاه مدنی و پایگاه اجتماعی این نهادها و دستباشد نتیجه

 .خواهد بود

تر است، اما در نهایت هم، ی مدنی برای فعالیت بیشهای جامعهدر مورد بهاییان، هرچند محدودیت نهادها و چهره

تر اشاره شد کارکرد  که پیشی بهاییان نیست. چنانی مدنی دربارههایی نافی اصل مسئولیت جامعهچنین محدودیت

ی های حکومت است. به این ترتیب باید پرسید جامعهاندازیمدنی، دفاع از حقوق شهروندان در برابر دست ی جامعه

ی بهائیان ی مدنی آیا توانسته است مسئلههای جامعهمدنی ایران در دفاع از بهاییان تا چه حد فعال بوده است؟ فعالیت

 ی افکار عمومی بدل کند؟ کم به مسئله را اگرنه حل، دست

ی دشوار و  چون یک بهایی زیستن در ایران کنونی تجربهی بهایی بودن و همها در ایران، تجربهموقعیت بهایی

های مشابه تاریخی دارد، اما درک آن برای شهروندان غیر بهایی ایرانی چندان  منحصر به فردی است که اگرچه نمونه

ی حاکمیت نازیسم و ادآور وضعیت یهودیان آلمان در دورهها در ایران از لحاظی یآسان نیست. وضعیت کنونی بهایی

 .ی نخست قرن بیستم استهای جنوبی آمریکا در نیمهوضعیت سیاهان ساکن در ایالت

ها پیوند کنند اما سیاست در ایران با ناپرهیزی تمام با زندگی و وجود آن ها در ایران از فعالیت سیاسی پرهیز میبهایی

ی مدنی در سی و پنج سال  کند. در واقع جامعهها را رها نمیگریزند اما سیاست آنز سیاست میها اخورده است. آن 

 .ها را برجسته کرده استی سیاسی وضعیت بهاییها به آشکارترین وجه ممکن جنبهی بهاییاخیر با سکوت درباره

والن انتخابات شوراهای شهر و روستا ای به مسئاحمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، چندی پیش با نوشتن نامه

های دینی رسمی )زرتشتی، مسیحی، یهودی( در انتخابات شوراهای شهر و روستا در  خواهان ممنوعیت نامزدی اقلیت

که در شهر یا  این یعنی این ." ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستندهایی شده بود که “اکثریت مردم آن حوزه

توانند نامزد این انتخابات  ها نمیاکنانش، شیعه مذهب هستند، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیروستایی که اکثریت س

ها و مندائیان در این نامه را که به معنی های دینی سرکوب شده یعنی بهاییان، یارسانشوند. سخن نگفتن از اقلیت

ی  ی مدنی در بدل کردن مسئلهکارآمدی جامعهها در این حوزه باید دانست آیا معنایی جز ناکامی یا ناحقی مطلق آنبی

 ی جامعه دارد؟ ها به مسئلهاین اقلیت 

اند. ماموران سپاه پاسداران ربوده و از آن تاریخ ناپدید شده ١٣۵٩عضو محفل روحانی ملی بهاییان ایران را سال   ٩

ت آنان خبری در دست نیست. با در ایران ربوده شده و از سرنوش ۵۸تعداد نامعلوم دیگری هم از بهاییان از سال 

سال حاکمیت جمهوری  ٣٩ی ناپدید شدگان قهری بهاییان در ی مدنی ایران درباره ی تاریک، جامعهوجود این سابقه

 اعدام در ایران، چه میزان اطالع دارد و حساسیت نشان داده است؟

العدل اعظم(،  های مرکز دینی خود )بیتلی اخیر و به تاسی از دستورالعمساله  ٣٩بهاییان متاثر از سرکوب خونین 

اند و نه حتی ها نه سودای انتخابات و قدرت داشته اند و در این سال خود را از فعالیت سیاسی و حزبی برکنار کرده

ها شان با دیگران. آن هایی باورهایشان یا به اشتراک گذاشتن اندیشه ای برای حق آزادی بیان برای بیان آزادانه داعیه 

خواهند کسی وادارشان نکند دین خود را تغییر دهند یا مثالً به خاطر باور دینی از ورود به دانشگاه محروم نها میت

ی مدنی تا چه حد بر حق  های دانشجویان، زنان، معلمان و روزنامه نگاران و سایر نهادهای جامعهنشوند. اتحادیه
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و شهروندان بهایی برای تحصیل در دانشگاه پای فشرده و  آموزاندانشجویان محروم شده از تحصیل، زنان، دانش 

 اند؟ ی آن گفته و نوشتهدرباره

ی بهایی و برخی ی رهبران جامعهای اول انقالب که از جمله موجب اعدام همه های فلهی سیاه اعدام پس از دوره

توانند در  هایشان را به سختی میردهها هنوز می بهایی در شیراز شد، بهاییساله  ١٧فعاالن دینی آنان و حتی دختر 

 .شوندشوند و از مشاغل دولتی اخراج میهای خاصی به خاک بسپارند، رهبرانشان کماکان زندانی میقبرستان

ها به  ها از حق تحصیل، آن ی اخیر وضعیت به مراتب بهتر هم شده است! اکنون عالوه بر محرومیت بهاییدر دهه 

های که شغل و تجارت شوند. برخورد با بهاییند از حق کار و اشتغال هم محروم میتدریج و به طور مستمر دار

های اخیر و در دولت اعتدال و امید شدت یافته است و محل کسب و کار و ها و ماهخاص خودشان را دارند در سال

های کسب و کار باً تمام جوازشود. در سمنان برای نمونه، تقری ها گاه و بیگاه تفتیش و تخریب و مصادره میزندگی آن 

 .هایشان تعطیل شده استهایشان بسته شده و مغازهها باطل شده است، کارگاهبهایی

گیرد، گاهی به کلی نادیده  ی مدنی درمیی عمومی و به نحوی در فضای جامعه هایی که در حوزهبهاییان حتی در بحث

منتشر  ٩٢ای که عبدهللا نوری و محمد خاتمی به مناسبت پیروزی روحانی در انتخابت سال شوند. در بیانیهگرفته می

میرحسین موسوی و نیز زهرا رهنورد و دیگر زندانیان   کردند، آزادی سریع رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی و

آغاز راهی به سوی همدلی و وحدت حکومت با منتقدین و بازگشت مدیریت کشور به مسیر  " اصالحات و جنبش سبز

ی مدنی در برخورد با  توصیف شد. جامعه  " عقالنیت و به حاشیه راندن اقتدارگرایان و دیگر جریانات تندرو و افراطی

ی اصالح طلبان، از صرف اشاره به زندانیان بهایی ی شناخته شدهی بهاییان چگونه عمل کرده است که دو چهرهمسئله

ها برای زیستن را اصوالً موضوعی  زنند و حق آن اند، سرباز میی دینی خود بازداشت شدهکه صرفاً به دلیل عقیده

 آورند؟مربوط به عقالنیت و وحدت ملی به شمار نمی

ورزی اصالح طلبانه یا هرگونه کنش سیاسی  گرچه بسیار دیر، اما ضروری است به یاد بیاوریم سیاستاینک ا

ی صریح، روشن و آشکار به دگرگونی بنیادین وضعیت حقوقی معطوف به تغییرات دمکراتیک در ایران، بدون اشاره 

گرفتن بهاییان پیشاپیش عقیم بودن و نارس و حقیقی بهاییان در ایران، از ابتدا محکوم به شکست است؛ چون با نادیده 

بودن و چونان بهایی زیستن  ی بهایی طلبانه تنها زمانی به مسئلهورزی اصالحبودن خویش را ندا داده است. اما سیاست

ی مدنی پیشاپیش به این پوشی مواجه شود که جامعه در ایران اهمیت خواهد داد و ناچار خواهد شد با آن بدون پرده 

ی مدنی  ها و نمایندگی مطالباتشان، جامعهها در ایران و از جمله بهاییی اقلیتبرسد که بدون تمرکز بر مسئله باور

 .نارس ایران به بلوغ و استقاللی که باید نخواهد رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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