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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:[ 

 ١٣٩٣اسفند   ۵]تاریخ:[ 

 

 گفتند، مسلمان نیستی که با اعدام مخالفی/ علی کالئیسید ابوالحسن بنی صدر: 

ها، که پس از گذشت سال صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، نیاز به معرفی ندارد. با این دکتر سید ابوالحسن بنی

ی نقض حقوق بشر در های مطرح در زمینههای متعدد و نگارش کتب، به بسیاری از پرسشایشان طی مصاحبه 

ی خط ی این شماره از ماهنامهی ویژهاست، اما با توجه به پرونده پاسخ داده ۵۷های انقالب بهمن ها و سال آغازین ماه

های نخستین رئیس  از پیش مواضع و دیدگاه صلح، فرصت را الزم و مغتنم شمردیم تا به سراغ ایشان برویم و بیش

اش از  ی ریاست جمهوریصوص نقض آن در دوره ی حقوق بشر و اهمیت وی در خجمهوری ایران نسبت به مقوله

 .ها و یا اقدامات الزم را، از زبان خودش جویا شویمها، واکنشگیریطریق موضع

چنین در رابطه با موضوعاتی چون چگونگی اعدام امیرعباس هویدا، از نخست وزیران دوران  صدر هم از آقای بنی

آید، و یا وقایع ترکمن  ر دولت در طول تاریخ ایران به حساب می ترین ریاست بسلطنت محمدرضا پهلوی، که طوالنی

چنان با ها، هم رغم تالش مورخان و فعاالن حقوق بشری، پس از گذشت سالچنان و علی صحرا و کردستان که هم 

رطرف تر برود خوانندگان خط صلح را در راستای هرچه بیشام که امید میابهاماتی رو به رو است، سواالتی پرسیده

 .کردن این ابهامات، یاری رسان باشد

ی آقای خمینی در پاریس و در جریان اتفاقات پس از  آقای بنی صدر، شما به عنوان یکی از انقالبیون نزدیک به حلقه

ی حقوق بشر داشتید؟ به عبارتی چقدر به دنبال این بودید که حقوق شهروندان و به ویژه انقالب، به چه میزان دغدغه 

 سیاسی، اعم از موافق و مخالف حکومت تازه روی کار آمده، به سیاق دوران پهلوی نقض نگردد؟ فعاالن

البته )ها مطرح نبود لننیست-ها نظیر مارکسیستی نقض حقوق بشر برای بسیاری از گرایشما در شرایطی که مسئله 

دادند، در اولویت که خوشان تشخیص میهایی کردند منتها در این دفاع هم، آنها از زندانیان سیاسی دفاع میآن 

گفتیم آمیز را مطرح کردیم. ما می، حقوق بشر را بنا گذاشتیم و شعار دفاع عام از زندانیان سیاسی و نه تبعیض(بودند

یک زندانی سیاسی چه عضو حزب توده باشد و چه یک روحانی باشد، باید از آن دفاع کرد. اگر غیر از این عمل  

دفاع از  " فکار عمومی آن زمان اروپایی، حرفمان بردی هم نداشت. در این راستا سازمانی تحت عنوان کردیم، در امی

 .در فرانسه که یک سازمان ایرانی بود، تاسیس کردیم " حقوق انسان

به عالوه وقتی که من وارد فرانسه شدم مهندس بازرگان و مرحوم طالقانی قرار بود محاکمه بشوند. بر همین اساس 

های علمی و سیاسی غیردولتی رفتم و با ژان پل سارتر هم مالقات کردم. سارتر از من خواست که  سراغ شخصیت

ی سارتر را که  های مطرح علمی و سیاسی در فرانسه، عضویت کمیتهی این موارد را به او بدهم. شخصیتپرونده

ی ایرانی،  ان بود، پذیرفتند و ما از طریق آن کمیتهکار آن دفاع عام و دقیق از زندانیان سیاسی و تجاوز به حقوق انس

گذاشتیم. غیر از تاسیس سازمان دفاع از حقوق انسان و همکاری با باید اطالعات صحیح در اختیار این کمیته می

های نظامی ی سوم کار، فرستادن ناظران به ایران برای محاکمات سیاسی، که آن زمان در دادگاهی سارتر، رشتهکمیته

فرستاد. عالوه بر  شد، بود. البته در آن زمان غیر از ما، کنفدراسیون دانشجویان هم، به ایران ناظر میبرگزار می

چنین ما شد. همهای دانشجویی غیر ایرانی مربوط میی چهارمی هم بود که آن به همکاری با سازمانها یک رشتهاین

 .کردیمشات نقض حقوق انسان همکاری میبا سازمان عفو بین الملل هم از طریق ارسال گزار
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 …ی کوتاه بودهای ما در راستای دفاع از حقوق بشر در آن دورهی فعالیتها مجموعهاین

های زیادی در اوایل انقالب شکل گرفت و  جناب دکتر بنی صدر شما اولین رئیس جمهور تاریخ ایران هستید. اعدام 

ها هست برویم؛ موضع  ی مشهور که کماکان هم ابهاماتی در آن غ دو پروندهاگر اجازه بدهید به عنوان نمونه، به سرا

 های هویدا و تقی شهرام چه بود؟ شخص شما در جریان پرونده

دادند، یکی از ایرادهایی را که وارد کردند، این بود که بنی صدر  ببینید وقتی که ترتیب عزل بنده در مجلس را می 

ی این آقایان روحانی که در زندان  ی قبل از انقالب، همهن در حالی بود که در دوره ست و ایغربی   مدافع حقوق انسان

ها هم که یکسره شاه بودند از همان دفاع سود برده بودند؛ ولی به هر حال چنین بحثی مطرح شد. در رابطه با اعدام 

در مسلمان نیست چرا که با حدود و  مخالف آن بودم، حتی آقای خمینی یک بار به شهید الهوتی گفته بود که این بنی ص

اعدام مخالف است… البته آقای خمینی ایشان را قسم داده بودند که این مسئله را نباید به من بگوید. منتها وقتی شهید  

توانم به شما بگویم، من به ایشان گفتم که شما  مطرح شده ولی من نمی ی مهمیالهوتی نزد من آمد و گفت که مسئله

خالف حق تعهد کنی و بر اساس همین اشتباه تعهد شما هم باطل است و باید مسئله را با من در میان  حق نداشتی 

که من به شکل علنی هم  ای به آقای خمینی دادم. ضمن این بگذاری. در نهایت او گفت و من هم جواب البته سر بسته

 .دهندامه میها ادکنند و با بهترینها شروع میگفتم که اعدام را با بدترینمی

هایی که من نسبت به آن موضع گرفتم، مربوط بود به تقی شهرام و عباس امیرانتظام. اعتراض من در  اما اولین پرونده

ی تقی شهرام به این بود که مدارک ارائه شده به شورای انقالب، آن طور نبود که بخواهند وی را  مورد پرونده

ای ایشان را گرفتید؟ کسی  انتظام هم به آقای خمینی گفتم که شما به چه قاعده جاسوس قلمداد کنند. در مورد آقای امیر 

ها های شما در تهران بودند و او فقط نزد آن ی کسانی بوده که نمایندهگیرد و ایشان واسطه در دنیا واسطه را نمی 

یرانتظام خیانت کرده. پرسیدم که گرفته. آقای خمینی گفت که امداده و پیغام میرفته و به سفارت امریکا پیغام میمی

خب خیانتش چه بوده که دیگر حاضر به توضیح نشد. البته در اسناد سفارت امریکا، این مسئله که صحبت کنار 

چه  گذاشتن آقای خمینی بود، وجود دارد و ممکن است که این مورد را به پای امیرانتظام نوشته باشند اما به هر حال آن 

در اختیار داشتند، چیزی نبود که زندانی کردن و محکوم کردن او به حبس ابد را بتواند توجیه که به عنوان پرونده 

 .کند

در مورد آقای هویدا هم، زمانی که آقای مبشری، وزیر دادگستری به من تلفن کرد و خبر داد که آقای هویدا به او یک 

المللی ترتیب بدهیم، اگر ما یک دادگاه علنی بین  نامه نوشته و اعالم آمادگی کرده که همه چیز را بگوید و گفت که

های بعد ی دنیا بفهمند رژیم شاه بر ایران چه کرد و ثانیاً نسل امروز و نسلست که اوالً همهفرصت بسیار مغتنمی

خمینی  ست. سپس با هم به قم نزد آقایبدانند که این انقالب اساساً چرا به وقوع پیوست؛ گفتم که پیشنهادی بسیار عالی 

ای که ناظران  رفتیم و مسئله را برای ایشان توضیح دادیم. آقای خمینی هم موافقت کرد. ما هم از چنین محاکمه

هایش را بزند، بسیار خوشحال بودیم المللی در آن حضور داشته باشند و طوالنی هم باشد تا هویدا بتواند تمام حرفبین

زگشتیم اما صبح روز بعد اعالم شد که هویدا اعدام شد. خب این برای ما  و به این ترتیب با خیال راحت به تهران با

ی سختی بود. در شرایطی که ما توانسته بودیم موافقت آقای خمینی را بگیریم، چطور ممکن است که شبانه او ضربه 

ن اعدام ندارد.  را بکشند!؟ شروع به پرس و جو کردیم، آقای خمینی گفت که سر حرفش ایستاده بوده و اطالعی از ای

ی آقای خمینی قضیه را به آقای خلخالی اطالع داده و او شبانه خودش را به تهران  کمی بعد معلوم شد که کسی از خانه

ی کذایی برده و بعد هم که  ها را هم قطع کرده و سپس هویدا را به محل آن محاکمه رسانده، به قول خودش، سیم تلفن

 …ه سر او زده و این جنایت بزرگ را رقم زدآقای هادی غفاری تیر خالص را ب

 …اما آقای غفاری تاکنون چندین بار این مسئله را تکذیب کرده

اوالً که چرا همان زمان نگفت که این کار [ خنددمی]کنم!که همه مومن و مسلمان شده باشند، تعجب میخب من از این 

، در واقع باید این را هم بگوید که اگر او گلوله را شلیک کندآید و تکذیب میرا نکرده، ثانیاً اگر آقای غفاری می

ی تمام پرس و جوهای ما این است که آقای غفاری این کار را  نکرده، پس چه کسی این کار را انجام داده!؟ ثالثاً نتیجه

 .دیدکنید، به واقع جنایت کرروید شبانه این کار را می انجام داده… وقتی قرار بر محاکمه است و شما می
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ها و ی وقایع ترکمن صحرا که البته پیش از دوران ریاست جمهوری شما بود، مطالبات آنموضع شما در زمینه

آمدند، چه بود؟ به عالوه، موضع شما در مورد  چنین قتل تعدادی از رهبران جنبش که برای گفتگو به تهران میهم

 ئیس جمهور سکوت کردید؟وقایع کردستان چه بود؟ اگر مخالف بودید چرا به عنوان ر

کردند که بنی صدر گفته تا کردستان را سرکوب ها تا چند سال به دروغ تبلیغ میدر مورد کردستان، برخی گروه

هایتان را در نیاورید. آن مدرک خوشبختانه به خارج از کشور رسید و در حال حاضر هم دست ما  نکردید، چکمه

ربطی به کردستان نداشت. حرف من خطاب به آن گروه به اصطالح کند که حرفی که من زدم هست و ثابت می

ای را به گروگان گرفته بودند، بود؛ من گفته بودم تا آن افراد مسلح را  و مسلحی که در خوی فرماندار و عده   راهزن

ر آن  هایتان را در نیاورید. خب این حرف سر سوزنی به کردستان ربط نداشت. اتفاقاً ددستگیر نکردید، چکمه

ایم آن پیشنهادات را بپذیریم سخنرانی که در میدان آزادی صورت گرفت، راجع به کردستان هم حرف زدم، که ما آماده 

 .جا خود مختار بشود اما نه تنها این حرف را سانسور کردند که چنین دروغی را هم ساختندو آن 

که من هنوز رئیس جمهور هم  بود، با اینیا در خصوص کشتاری که در یک روستایی به نام قارنا صورت گرفته 

هایی که  ای نوشتم تحت عنوان “در سوگ قارنا”. همین طور در مورد اعدام ی انقالب اسالمی سرمقاله نبودم، در نشریه

ی انقالب اسالمی، اعتراض کردم. خب  هایم و چه در نشریه در فرودگاه سنندج شده بود، به سختی چه در سخنرانی 

ز اعدامیان، حتی کسی حضور داشت که بیمار بود و روی برانکارد گذاشته بودند و تیر بارانش کرده  جزو آن گروه ا

 .بودند

شود به شمال ایران؛ همان طور که خودتان هم گفتید، من هنوز به ریاست جمهوری  حال در موردی که مربوط می

اطرم هست و باید آن را تاکید کنم این است که استقراری نجسته بودم و مراسم سوگند هم انجام نشده بود. موردی که خ

به هر حال در گنبد عمل مسلحانه انجام داده بودند و سپاه پاسداران موفق شده بود که آن اقدام مسلحانه را سرکوب کند. 

تگیر آمدند، دسدر همین راستا چهار نفر را هم دستگیر کرده بودند. پس در واقع این افراد برای مذاکره به تهران نمی

ها را کشته بودند. این مسئله به من گزارش شد و من بر عهده گرفتم که  شده بودند و در مسیر انتقال به تهران، آن 

ها هم معلوم شد که این افراد به دستور آقای خلخالی کشته شدند. آقای خلخالی گفته مسئله را پیگیری کنم. طبق پیگیری

مثل آقای غفاری که منکر -هدور الدم و مستحق اعدام هستند. البته آقای خلخالیها به دلیل قیام مسلحانه، مبود که این

های سپاه هست و مورد تحقیق ما بود، منکر چنین چیزی شد. ولی ابو شریف، که از اولین فرمانده  -کشتن هویدا است

 .در مورد دستور آقای خلخالی، شهادت داد

ای که دکتر محمد ملکی ی انقالب فرهنگی پیش آمد؛ مسئله، مسئلهی ریاست جمهوری شماآقای بنی صدر، اواخر دوره

برد و به هر حال  اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقالب هم، از آن به عنوان کودتای فرهنگی نام می

ت. افتد که مصداق بارز نقض حقوق بشر اسهای نمازی شیراز و جندی شاپور اهواز میاتفاقاتی که در دانشگاه

 کنید؟ عملکرد خودتان را به عنوان رئیس جمهور در آن دوره چگونه ارزیابی می

اتفاقاً من هم معتقدم که آن کودتا بود. منتها آن کودتا در واقع بر ضد رئیس جمهور بود. حتی آن نوارهای آقای آیت هم  

شان که من  تهیه کردیم )همان طرح اولیهگوید که اگر طرحی به دست آمد و در همان زمان منتشر شد. در آن نوار می 

شود. خب اعتقاد آن را به هم زدم و اجرایی نشد و بعد طرح دوم را به اجرا گذاشتند( پدر بنی صدر هم حریف نمی

ها هستند و هدف این بود تا چنین نیرویی را از دست ما  داشتند که نیروی محرِک در اختیار رئیس جمهوری، دانشگاه

 .خواستند یا مردم را از او جدا کنند یا او را از مردم ی رئیس جمهوری با مردم قطع شود؛ می طهبگیرند تا راب

 ها نبود…!؟یعنی بحث حضور نیروهای مسلح در دانشگاه

ها را تعطیل کنند تا دست بنی صدر را از  خواستند دانشگاهنه خیر، اول چنین بحثی نبود؛ بحث همان بود که گفتم: می

ها دکتر ی او را با مردم قطع کنند. از طرف دو نفر که به خاطر دارم یکی از آن کوتاه کنند و رابطهها دانشگاه

ها به من رسید و من که در خوزستان بودم، به تهران  زاده، رئیس دانشگاه ملی بود، گزارش تعطیلی دانشگاهتقی

ها را تعطیل کنید؟  خواهید دانشگاهکه چرا می جا من پرسیدم بازگشتم. در منزل آقای هاشمی رفسنجانی جلسه شد. آن 

درصد بی   ۸۰درصد ضد مکتبی و  ١۰مکتبی، -درصد انقالبی ١۰ها سه دسته هستند؛ گفتند که این استادان دانشگاه

درصد بی تفاوت هم از  ۸۰درصد ضد مکتبی را تصفیه کنیم و با این کار آن   ١۰خواهیم که آن  تفاوت. ما می

اهند کرد. من گفتم خب این دقیقاً همان چیزی ست که من مخالف آن هستم، دانشگاه جای این گونه ها پیروی خومکتبی
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ها نیست و اگر چنین کاری بکنید، دیگر اسمش دانشگاه نیست و باید اسمش را حزب جمهوری ها و بازیتصفیه

خواهید کودتا کنید و دارید  واقع می دهم؛ شما در اسالمی گذاشت. تاکید کردم که اگر چنین کاری بکنید من استعفا می

آوردید. قرار شد برویم نزد آقای خمینی و رفتیم. آقای هاشمی رفسنجانی به آقای خمینی گفت که در صورت  بهانه می

ها تعطیل نشود و بگذارید کارشان ها، بنی صدر استعفا خواهد داد. آقای خمینی هم گفت نه، دانشگاهتعطیلی دانشگاه

ند و امتحانات داده بشود و خب همین طور هم شد. اما در نهایت و در تابستان، آقای خمینی آن حکم کذایی ادامه پیدا ک

که آن انقالب فرهنگی انجام بگیرد. در آن  ها باز نخواهد شد، مگر اینرا انتشار داد و طی آن گفته بود که دانشگاه

ضو شورای عالی انقالب فرهنگی کرده بود، گفتم که بنا  زمان، من به آقای شمس آل احمد که آقای خمینی او را هم ع

را تشکیل بدهد و این عملی غیر   بر قانون اساسی، آقای خمینی و دیگران چنین حق و اختیاری ندارند که این کمیته

 .گذارم این کار را انجام دهید و از او خواستم که این پیغام را به بقیه هم بدهدقانونی است و تا من هستم نمی

ها، عرض کنم خدمتتان که رهبران فداییان خلق آمدند پیش من و گفتند ما ی زد و خورد در دانشگاهاما در مورد مسئله 

که این ماجرای دانشگاه در واقع کودتا بر ضد شماست. گفتم خب این خیلی خوب است که شما قبل از    متوجه شدیم

که عد از وقوع، متوجه کودتا نشدید! بر این اساس، پس قبل از این ای شدید و مثل حزب توده، بوقوع متوجه چنین مسئله

ی خونین درست شود، شما دانشگاه را تخلیه کنید؛ در خارج از دانشگاه هم ای به وجود بیاید و یک واقعهبهانه

ها درست کرد. آن ای توانید پاتوق و فعالیت داشته باشید. به هر حال دانشگاه محل انبار اسلحه نیست و نباید بهانهمی

ی من نزد من آمد و گفت که دورتادور پیشنهاد من را قبول کردند ولی متاسفانه این مسئله عملی نشد… برادرزاده 

جا جمع شدند. به او گفتم که شما برو یک دانه از این بلندگوهای دستی دانشگاه را کمیته گرفته و مردم هم آمدند و آن 

جا خونریزی شود، بگو اطراف دانشگاه را خواهند امروز این ن توطئه است و میبگیر و خطاب به مردم بگو که ای

ها همین کار را کردند و در نتیجه آن خونریزی انجام نشد؛ البته قضیه تا نیمه شب به طول انجامید و خالی کنند. آن 

بودند، بتوانند بیرون بیایند و  سرانجام هم بخشی از دیوار دانشگاه را تخریب کردند تا دانشجویانی که داخل دانشگاه 

 .ی خونین به نحوی خنثی شد و انجام نگرفتها را به تیر ببندند. به این ترتیب آن غائله آقایان کمیته چی نتوانند آن

که رئیس جمهور ایران بودید و فعال سیاسی هستید، کاراکتر دیگری هم دارید که  آقای دکتر بنی صدر، شما غیر از این 

پذیرید، نسبت حقوق بشر عام را کند. به طور مشخص اگر این خصلت را میعنوان یک روشنفکر دینی فعالیت میبه 

 بینید؟ طور میبا دین چه 

دانم. دین یا بیان استقالل و آزادی هست یا من روشنفکر دینی را که قبول ندارم و خودم را هم روشنفکر دینی نمی

ی بیان استقالل و آزادی انسان و حقوقمندی انسان و باید آن دین را به مثابه  نیست، اگر نیست که بیان قدرت است

بازیافت. این چیزی است که من به آن معتقدم و کامالً در تضاد با این بحث است که دین را با وضعیت امروز توضیح  

قرون در بیان قدرت از خود  بدهید و بگویید که مدرن بشود یا نشود، از دید من این کاری کامالً عبث است. دین طی 

زاده شده و دین حقوق مدار، دین تکلیف مدار شده است. این را باید به حالت اولیه برگرداند که بیانگر استقالل و 

دانید که من کتابی تحت عنوان آزادی انسان و حقوق ذاتی انسان بشود. در مورد نسبت دین به حقوق بشر هم می

های مختلفی منتشرشده است. دین اگر بیان حق نباشد، بیان قدرت و این کتاب به زباننوشتم  " حقوق انسان در قرآن" 

است و چیز دیگری وجود ندارد؛ یا حق هست یا نیست و اگر نیست که غیر حق است و غیر حق هم زور است. یک  

مرامی  -گوید یک زمان هست که چون دینمرامی می-زمان هست که شما این حقوق را، چون آدمی دارد، دین

خواهد حرف بزند. انسان یک دانم. چون اگر عقل نباشد دین از چه می گوید، آدمی دارد و من این دومی را غلط می می

دهد که بخواهد آن  زند. دین حقی را به آدم نمیحقوق ذاتی دارد به این جهت است که دین باید از او حرف بزند یا می

اش، به یک حقوقی بستگی دارد که ما آن را حقوق ت آدمی و وجود و ادامه حق را پس بگیرد یا کم و زیادش کند. حیا

که دین  نامیم. برداشت الئیک از حقوق انسان این است که ما بیاییم و بگوییم که انسان حقوقی دارد، منهای این انسان می

ر طرز فکرهای مختلف بخواهند آید این است که اگجا پیش میی مهمی که در این ها را قبول دارد یا ندارد. مسئله آن 

ها یک اشتراکی با هم بیابند و این به صلح در دنیا  ها و مرامی دین شود همهحقوقی را که انسان دارد بپذیرند، باعث می

ها بگویند در دین ما چنین حقوقی کند اما اگر این طور نشد، یعنی آنها بسیار کمک میو خشونت زدایی در جامعه

کنیم، خب در چنین شرایطی یک دینی دارند که این حقوق را قبول  بیرون دین این حقوق را قبول می نیست ولی ما در

ها دائم باید که در تعارض باشند که اگر بخواهد گیرد و اینندارد و یک حقوق انسان دارند که بیرون آن دین قرار می 

آن حقوق عمل کند، باید دین را رها کند و این  به دینش عمل کند، باید از آن حقوق چشم بپوشد و اگر بخواهد به 
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ی جهانی حقوق بشر پیدا کرده است. پیشنهاد من این است که این حقوق انسان را به  شود همین وضعیتی که اعالمیهمی

های مختلف وارد کنند )حاال اگر در دینی چنین حقوقی وجود داشت که چه بهتر( تا یک اشتراکی به وجود بیاید؛ دین

 .وارم توضیح من روشن باشدامید

شود. در مورد  ی حقوق زنان و آزادی ادیان و مذاهب مطرح میپیرامون همین بحث حقوقی که مطرح کردید، مسئله

این دو مسئله نظر شما چیست و خصوصاً به نظر شما چرا از همان اوایل انقالب و در دوران ریاست جمهوری شما،  

 ر تند و غیر قابل توجیهی صورت گرفت؟خصوصاً با بهاییان برخوردهای بسیا

اوالً این نکته را بگویم که زنان، حقوق الحقی ندارند. انسان حقوق انسانی دارد و تفاوتی بین زن و مرد در  

شود و مثالً با توجه اش، به عنوان عضو جامعه، نقض میکه زن حقوق شهروندیبرخورداری از حقوق نیست اما این 

که حقوق ذاتی یک ست. یک عضو جامعه، عالوه بر این رسد، این بحث دیگریالیت به زن نمیبه استنباط آقایان، و

ست، یعنی حقوق سیاسی دارد و در حق حاکمیت شریک است همین طور انسان را دارد، دارای حقوق شهروندی

د و حقوق اقتصادی  حقوق اجتماعی یا حقوق فرهنگی به این معنا که فرهنگ خودش را حفظ کند یا داشته باشد، دار

کند که بسته به این هست که شما حق سعی را بپذیرید یا نپذیرید،  دارد که آن حقوق اقتصادی به حق سعی ربط پیدا می

اگر بپذیرید یعنی باید هر انسانی بنا بر میزان عدالت، تمام امکانات الزم را در اختیار داشته باشد تا بتواند کار کند.  

شود که هر انسانی کار خودش را بفروشد و اگر خریداری  یرفته نشود، سیستم مزدوری میاگر این حق سعی هم پذ

بود، آن کار را بخرد و اگر نبود، بیکار بماند و این تفاوت بسیار مهمی است؛ تفاوتی ست که اساساً حقوق ذاتی و 

د بعضی از این حقوق موضوعه  ی جهانی حقوق بشر، تمام حقوق ذاتی نیستنحقوق موضوعه با هم دارند. در اعالمیه 

داری است. از دید من این حقوق ذاتی و  اند؛ مثل بحث مالکیت شخصی که خواست سرمایههستند و وضع شده

ی جهانی حقوق بشر ست که در اعالمیهکه البته شمارش بیش از چیزی-موضوعه باید از هم جدا بشوند و حقوق ذاتی

 .قابل قبول باشد برای همه و با هر مرامی باید -هم آمده

که زنان طی قرون متمادی در موقعیت تحت سلطه قرار داشتند، از دید من باید یک ی ما، به لحاظ این در جامعه

امتیازاتی برای ایشان قائل شد. من در آن زمان گفتم، بعد هم مرتب تکرار کردم و در کتاب “خیانت به امید” هم این 

 .شودبا آزادی زن شروع می مسئله را مطرح کردم که آزادی انسان

شود که بهاییان هم مثل راجع به بهاییان هم باز باید به همان حقوق شهروندی رجوع کرد که خب طبیعتاً نتیجه این می

شود. یکی بحث آزادی دین و اظهار  جا دو بحث مطرح میتمامی شهروندان، از همان حقوق برخوردارند. اما در این 

ارکان " من همه نسبت به آن حق دارند، چرا که آزادی بیان محدودیت پذیر نیست و در کتاب  و عمل آن است که از دید

خواهند فحش هم به تفصیل توضیح دادم که چرا موافق آزادی بیان هستم؛ حتی من معتقدم که افراد اگر می " دموکراسی

ر اعمال شود و برای اعمال سانسور هم،  بدهند و یا کفر بگویند هم، باید آزاد باشند و در غیر این صورت باید سانسو

شود و بسیار مهم است اما، این است که نقد هم بایستی  شود. بحث دومی که مطرح میبه کار بردن زور، الزامی می 

آزاد باشد و هر دینی باید به این که قابل نقد است، تن بدهد. به هر حال اگر هدف آن دین، بیان استقالل و آزادی بود،  

د سود خواهد برد و اگر نبود باید نگران شود که مبادا حقیقتی عریان بشود و معلوم شود که آن دین بر  که از نق

 .خطاست

که به خاطر بهایی بودن، تحت تعقیب قرار گرفتند، بودم و خودشان  ی تجاوز به حقوق بهاییان و اینمن مخالف مسئله

رتب تشکر کردند. فکر کنم در شورای انقالب هم موافقت ها گرفتم، مهم از مواضعی که من در حمایت از حقوق آن 

ی دیگر حقوق مرسوم آن زمان را داشته باشند. با این حال ما ها حق کار، مدرسه رفتن، زندگی کردن و همه شد که آن 

ها و خصوصاً  دانیم که در طول تاریخ بشری، خصوصاً در کشور ما، یکی از امور مستمر این بوده که اقلیتمی

که تازه آن ایراداتی  -های دینی همیشه مرغ عروسی و عزا بودند! در حال حاضر هم که حتی به جان دراویش یتاقل

تابد و نه هیچ دلیل  اند. این سرکوبگری، نه هیچ منطقی را برمیافتاده -گیرند هم به دراویش وارد نیستکه بهاییان می

توانی از دین بیرون  گوید که میوجود ندارد. حتی دین اسالم میموجهی دارد. اساساً هم در اسالم چنین جرم دینی که 

 …گویند که مرتد هستند و حکمشان اعدام استبروی و باز برگردی و حاال آقایان می

 .سپاسگذار از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید
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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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