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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:[ 

 [ ۱٣٩۵تیر  ۲] ۲۰۱۶ژوئن  ۲۲ ]تاریخ:[

 

 پراکنی علیه بهاییان؛ در گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان/ سیمین روزگردنقض کرامت انسانی و نفرت 

ها و ها نه تنها از حق تحصیل در دانشگاهشده ترین افراد دانست. آن  توان از به حاشیه رانده بهاییان در ایران را می 

شان به ا و تحقیرها زندگیهمراکز آموزش عالی و یا حق استخدام در ادارات دولتی محروم هستند، و با انواع توهین

مانند؛ سنگ قبر مردگانشان  های سیستماتیک در امان نمیشود که حتی بعضاً پس از فوت نیز از گزند تبعیضسر می

شود. عالوه بر این موارد، محروم کردن بهاییان از حقوق اقتصادی و ضبط هایشان تخریب میشکسته و قبرستان

واحد   ۲۵سبوق به سابقه است. تنها در خردادماه سال جاری گزارش شده است که اموال ایشان در ایران نیز امری م

 .صنفی متعلق به بهاییان در شهر ارومیه، بدون هیچ توضیحی پلمپ شدند

ی گزارشگر ویژه" یلفلدهاینر بی" ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و گزارشگر ویژه " احمد شهید" به تازگی 

ی بهایی در  آزادی مذهب و عقیده اعالم کردند موج جدید تحریک و نفرت پراکنی علیه جامعه  سازمان ملل در مورد

های مذهبی توسط  ی عدم تحمل اقلیتسخنان مقامات مذهبی، قضایی و سیاسی در جمهوری اسالمی ایران بیان کننده

 .مقامات ایران است

مان، به سراغ دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی  ی ویژهندهی خط صلح و با توجه به موضوع پرو در این شماره از ماهنامه 

ایم. در این گفتگو از آقای ثابتان، که یکی از اعضای برد مشاوران  ، رفتهی بین المللی بهاییان در ایاالت متحدهجامعه

اییان در  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران نیز هستند، در رابطه با اشکال مختلف نقض کرامت و منزلت انسانی به

 .ایمایران و دالیل آن پرسیده

جناب ثابتان، به عنوان اولین سوال، خواستم بپرسم که اگر بتوان نسبتی بین کرامت یا منزلت انسانی و حقوق بشر در 

 نظر گرفت، تعریف شما از آن چه خواهد بود؟ 

عنی خودش را از دست بدهد. علت  من معتقد هستم که اساساً حقوق انسان بدون در نظر گرفتن کرامت انسان، شاید م

فرد -چه که یک نفر دیگری )یک گروهزنیم، در حقیقت از آن ی حقوق بشر حرف می هم این است که وقتی ما از مسئله

زنیم و قصد داریم که از آن جلوگیری کنیم. یعنی وقتی تواند بر آن انسان وارد بیاورد، حرف میمسئول یا جامعه( می

تواند این حق را از آن فرد بگیرد و کسی زندگی کردن دارد، به این معنی ست که کسی نمیگوییم انسان حق می

که آن فرد مستحق  جاست که مبنای این عدم آزار یا اینتواند او را بکشد و یا آزار بدهد. با این وصف، سوال این نمی

تواند باشد. یعنی انسان در اصل و  زندگی کردن است، چیست؟ پاسخ چنین سوالی، چیزی به جز کرامت انسانی نمی

نفسه موجودی واالست، و از این رو در وجود خودش بی نقص، الیق، شایسته  اصالت خودش شرافتمند است. انسان فی 

 .و در خور است که با آن به نحوی رفتار شود که بتواند در جامعه باقی بماند، ارتباط برقرار کرده و زندگی کند

بینم و معتقد هستم که با هم قرابت بسیار نزدیکی دارند. اما متاسفانه در  سئله را از هم جدا نمیبه همین سبب، این دو م

شود. خوِد انسان  شود، در واقع توامان معنای انسانیت هم زیر پا گذاشته میجوامعی که حقوق انسان زیر پا گذاشته می

د با او موانست نمود و باید با او با محبت رفتار کرد. شوآید و به معنای کسی است که میای است که از اُنس میکلمه

 .شودشود، به جای انس و موانست، با تنفر و تکدر با انسان رفتار می در جاهایی که حقوق بشر نادیده گرفته می

 شود؟ میشان نقض هایی در ایران کرامت انسانیتر چه گروهشما با در نظر گرفتن چنین نسبتی، معتقد هستید که بیش
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شود، افرادی هستند که به طور کلی باورشان با  شان نقض میرسد در ایران کسانی که کرامت انسانیبه نظر می

ی دیگری ی تفکر و معیار نظام جمهوری اسالمی متفاوت است. یعنی هر کسی که به نحوی دیگر بیندیشد، انگیزهنحوه

که به هر حال مسئولین امور، آن را به  -الگوی جمهوری اسالمی داشته باشد و یا طور دیگری فعالیت کند که با آن 

، مغایرت داشته باشد، مورد نقض حقوق بشر قرار  -دانندعشری و معتقد به والیت فقیه میی اثنیعنوان اصول شیعه

زنانی که به نحو نگاران، وکال و حتی از لحاظ جنسیتی، های دینی باشند یا روزنامهتوانند اقلیتگیرد. این افراد میمی

 .کنند و مثالً اعتقادی به این ندارند که زن باید خودش را با حجاب بپوشانداندیشند و رفتار میدیگری می

بینیم که نقض کرامت انسانی، طیف وسیعی از اقشار در ایران را که  کنیم، میوقتی به صورت اعم به مسئله نگاه می

 .شودهای دینی نمیگیرد و این مسئله فقط هم شامل اقلیتبر می  شان متفاوت است، درنوع رفتار و اندیشه

تر و ها در ایران شرایط سخت ها یا جمعیتبا شما موافق هستم اما به طور خاص باید در نظر گرفت که برخی گروه 

قتی خانم فریبا که اخیراً شاهد بودیم وتری دارند. در این خصوص شاید بتوان به بهاییان اشاره کرد؛ کما اینپیچیده

هایی را در پی داشت؛ در  ها و جنجالآبادی به مرخصی آمده بود، دیدار خانم فائژه هاشمی با ایشان، چه واکنشکمال

های مختلف فعالین سیاسی و مدنی، در دوران مرخصی و یا پس از آزادی از  ها و طیفکه دیدار با سایر اقلیتحالی 

 .نمایدانگیز نمیزندان، در حال حاضر امری جنجال بر

ای را به مواردی که گفتم اضافه کنم. وضعیت اقلیت بهاییان در حرف شما صحیح است. در این خصوص باید نکته

ی چه که گفته شد )مضاف بر تفاوت باور بهاییان با باورهای شیعه(، متاسفانه شامل یک الیهایران، مضاف بر آن 

خصوص است. این  ی بهو آن هم در حقیقت نوعی تنفر از این جامعه شودگیرد، میدیگری هم که روی آن قرار می 

تنفر، ناشی از باوری دینی است؛ به این معنا که جمهوری اسالمی نسبت به مسائل مذهبی حساسیت زیادی دارد و  

 ی دینیکه یک حکومت سکوالر و فراگیر باشد، حکومتی دینی است. در نتیجه وقتی یک جامعهجمعاً به جای این 

بینیم که یکپارچه تمام این رود و می های باور فراتر میبیند، آن وقت مسئله از تفاوتدیگری را در مقابل خودش می 

ها را در  خوانند. البته جمهوری اسالمی، آن ی جامعه را جاسوس و بیگانه و دشمن میدانند و همهجامعه را نجس می

خواهد در  خواهد مقابله کند و فقط میی بهایی با هیچ کسی نمیه جامعهی بهایی؛ چرا کداند و نه جامعهمقابل خود می

ی بهایی فراتر از نقض حقوق بشر  یک جامعه زندگی کند. در نتیجه متاسفانه رویکرد جمهوری اسالمی به جامعه

 .رود و یک ایجاد نفرت دینی هم با آن همراه استمی

ترین آن، همین آخرین موردی بود که  پا افتادهرسد پیشه نظر میما شاهد این مسئله در اشکال مختلف هستیم، که ب

داری ایرانی، برای دیداری  نوازی یا مهماناتفاق افتاد و شما هم به آن اشاره کردید. خانم هاشمی به رسم مهمان

رد نجس در مختصر به منزل دوست خودشان رفتند. اما همین دیدار باعث شد که ایشان تکفیر بشوند؛ که شما با یک ف

ای از تابو، دور یک بهایی تنیده شده است و اصالً چنین افرادی مستحق حال نشست و برخواست هستید. گویا یک هاله

خیزد که یک تنفر خاص نسبت به یک گروه جا بر میحتی یک دیدار انسان دوستانه هم نیستند. این مسئله دقیقاً از آن 

 .ادیان دیگر در داخل هم وجود ندارد مذهبی وجود دارد که نسبت به هیچ یک از

شود، مشخصاً چه منفعتی برای اعمال کنندگان این تنفر که با زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی و کرامت انسانی همراه می

 تواند داشته باشد؟آن می 

دولت در این  کنم که توان به عنوان یک نیروی بازدارنده تعریف کرد. به عبارت دیگر، من تصور میمنفعت آن را می 

که دیگران را از آن بر حذر دارد، به ترفندهایی مثل نجاست،  کند و برای اینآیین خطر بسیار بزرگی را احساس می

ی این خطر کجا  شود. اما شاید سوالی مبنی بر این مطرح شود که ریشه جاسوسی، بیگانگی و این قبیل موارد متکی می

ی ایران بسته باشد و از خودش فکر نداشته  خواهد که جامعه ی اسالمی میی این خطر این است که جمهوراست؟ ریشه 

باشد و مردم به تقلید و پیروی خودشان از یک گروه خاص ادامه دهند و تفکر نکنند و نیندیشند و زیاد فکر پویا نداشته 

اعتقاد دارند و به دوستان  کنیم اولین اصلی که بهاییان به آن ی بهایی نگاه میباشند. در حالی که وقتی به جامعه

گویند این است که انسان باید برای خودش جستجو کند و با فکر مستقل خودش، باوری را بپذیرد؛ بدون  خودشان هم می 

ی  که از جایی تاثیر پذیر باشد، حق اولیهاش تاثیر بپذیرد. یعنی حق انتخاب باور، بدون این که از خانواده و یا جامعه این

گونه باورهای مستقل خودشان را  هد بود. شما تصور بفرمایید که تمام مردم ایران بخواهند بروند و اینیک انسان خوا

خواهد کامالً در تضاد خواهد بود. اگر ادامه دهیم، پس از  بیابند، همین امر دقیقاً با چیزی که جمهوری اسالمی می
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ها فارق از نژاد و  د است و به برابری تمام انسان اصل اول، اصل دوم را داریم که مربوط به ترک تعصبات و تقالی

رنگ پوستشان مربوط است. خوب متاسفانه جمهوری اسالمی اساساً بر مبنای تعصب پی ریزی شده؛ یعنی نه تنها زن 

رسیم به اصل تساوی  شوند. بعد میها با هم برابر شناخته نمیو مرد با هم برابر نیستند، بلکه در این سیستم انسان 

رسیم، جایی که بر هماهنگی علم و دین با همدیگر تاکید شده است. در مقابل  وق زن و مرد در آیین بهایی میحق

 .ای ندارندها فایدهگوید که این درسکند و میهای علوم انسانی را تعطیل میآید تمام درسجمهوری اسالمی می

هایش در تضاد است، مشخص است که آن را به  ریشه  شود که باهای مدرنی مواجه میدر واقع حکومت وقتی با ایده

که مردم را با این خطر مواجه نکند، به رفتار و اعمال بازدارنده  بینید و برای اینعنوان یک خطر در مقابل خودش می

شود. بر همین اساس، بحث نجس دانستن، تفکر ضاله داشتن و یا سیاسی و جاسوس بودن در رابطه با  متوسل می

ها برای این است که مبادا صحبت کوچکی بین یک بهایی و یک شهروند ایرانی ی اینشود. همهمطرح می بهاییان

که مگر یک  باره جمع زیادی از ایرانیان بهایی شوند! در حالی دیگر صورت بگیرد و تحت تاثیر این صحبت، به یک

خواهد داشته باشد، نیست که ا باوری که می جوان ایرانی، خود قادر به درست فکر کردن و تصمیم گرفتن در رابطه ب

کنند؟ شاید اصالً یک فرد ایرانی بخواهد تفکری مبنی بر خداناباوری را بپذیرد؛ اشکال آن  برایش نقش قیم را ایفا می

 چیست؟

 اشکال عینی نقض کرامت بهاییان در ایران از نظر شما چیست؟

نفر از رهبران   ۲۰۰دانید در اوایل انقالب بیش از طور که میاگر بخواهم از شدیدترین برخوردها شروع کنم، همان 

که شاید -ها بهاییان زیادی در طی این سال  و شهروندان بهایی دستگیر و اعدام شدند. بعد از آن شاهد زندانی شدن 

دادند و   ی بهایی اموالشان را از دست، بودیم. به عالوه صدها هزار نفر از جامعه -تعدادشان به هزاران هم برسد

ست که در ی کرامت انسانیهای بارز از بین برندهها نمونهی اینی راه پیدا کردن به دانشگاه را نداشتند. همه اجازه

هایمان مطرح کردم. کسی را که حق تحصیل نداشته باشد و در واقع حق یادگیری از او سلب شود، در  آغاز صحبت 

ای در نظر گرفت که در حال جوانه زدن و رشد کردن  را مثل یک هسته جا باید کرامت انسانینظر بگیرید؛ در این 

شود. سیستمی که مانع تحصیل و یادگیری بشود، در حقیقت  است و رشد کرامت انسانی اتفاقاً با حقیقت شکوفا می

اصالً   جلوی شکوفایی کرامت انسانی را گرفته است. یا اگر فردی را از حقوق اقتصادی محروم کنید، دیگر آن فرد 

 .موقعیت این را ندارد که کرامتش را شکوفا کند

شود، کمپین وسیع  تر مطرح و به آن توجه میچه که شاید کم این موارد، از نواقض واضح کرامت انسانی است ولی آن 

سال گذشته بیش از هفت هزار نمونه از  ۴یا  ٣و فراگیر نفرت فراکنی بر علیه بهاییان در ایران است. ما مثالً در 

ی های جمهوری اسالمی بر ضد شهروندان بهایی و جامعهامهها، رادیو و تلوزیون و روزننفرت فراکنی در وبسایت

دهند که بهاییان در مقابل این موارد از خودشان دفاع کنند. اساساً  بهایی مشاهده کردیم، و به هیچ وجه هم اجازه نمی 

خواهند از  میبرند و هر وقت که ی ضاله را به کار میخواهند اسم بهاییان را بیاورند، اصطالح فرقه هر زمان که می 

گویند از بهاییان پرهیز کنید و کنند. در منابر، مییک بهایی نام ببرند، آن را نجس، جاسوس و بیگانه خطاب می

آوری کرده ی بهایی جمعکنم، تماماً با استناد به اسنادی است که جامعه هایی که عرض میهایشان را بسوزانید. این خانه

یی هم در دسترس است. در نظر بگیرید که یک روز یک روحانی باالی منبر ی جهانی بهاو در وبسایت جامعه

روند بینیم که در اطراف کرمان میکند، روز بعد میها و اموال بهاییان تشویق میرود و مردم را به سوزاندن خانهمی

کنید، این را ترویج می کنید و نفرتسوزانند. یعنی وقتی که شما در جامعه نفرت فراکنی میو باغ یک بهایی را می

جامعه را به یکدیگر  که بافتشود. به جای این هایی است که به کرامت انسانی زده میترین آسیباتفاقاً یکی از مهم

کنند و آن انسجامی که قرار است در افراد متنوع جامعه وجود داشته باشد،  پیوند بدهند، متاسفانه این بافت را پاره می

 .برنداز بین می

 گذارد؟کنید، تا چه حد بر شهروندان عادی تاثیر میاین نفرت پراکنی که به آن اشاره می

ی جامعه شناختی در مورد این مسئله کرد. بدون شک اکثر شهروندان ایران، خوشبختانه شد مطالعهای کاش می

توانیم بگوییم  کند. اما متاسفانه نمیها در وجودشان رسوخ دهند این نوع نفرت پراکنیچنان آگاه هستند که اجازه نمیآن 

که درصد از افراد جامعه هستند که متاسفانه بدون این  ۱۰تا  ۵تاثیر است. شاید بتوان گفت که حدود که کامالً هم بی

 .گیرند هایی قرار میخودشان بیندیشند و تفکر مستقل داشته باشند، تحت تاثیر چنین نفرت پراکنی
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ها به هر حال از سمت افراد عادی فرستاده  های پر نفرت از ایران را دارم. این ایمیل ایمیلی دریافت به شخصه تجربه 

که در یک منبری در مورد بهاییان وعظ که مثالً دیده شده بعد از این شود که تحت تاثیر فرد یا گروهی هستند. یا اینمی

هد که درصدی از جامعه متاسفانه آسیب پذیر  دهایی شکل گرفته است. این موارد نشان میشده ، روز بعدش خشونت

ی تفکر مستقل نداشتند و به همین علت به راحتی تحت تاثیر  است و از آن درصد هم اکثراً جوانانی هستند که اجازه

چه این مسئله در همه جای دنیا هم وجود دارد و بسیاری در سراسر جهان  گیرند؛ چنان هایی قرار میچنین صحبت

آورند. ولی همان طور که  های عظیمی به بار می ها قرار بگیرند و فاجعهتاثیر تبلیغات تروریست  ممکن است تحت

ی بهایی و هموطنان بهایی خودشان هایی که شهروندان عادی از جامعه اشاره کردم، اکثراً چنین نیستند و چه بسا دفاع 

دانند ممکن است چه عواقبی شامل حالشان شود اما میکه ها با اینسابقه است. در واقع آن اند که در تاریخ بیداشته 

ی بهایی خودشان رفت و آمد و صحبت کنند؛ چرا که اتفاقاً مثل خانم فائزه هاشمی، این شجاعت را دارند که با همسایه

ین  انسانی و ایرانی را از دست بدهند. در نتیجه یک ایرانی متعارف، صد در صد زیر بار چن خواهند این ُعلقه نمی

 .تنفری نخواهد رفت

کم نشان از سعی در بهبود وضعیت  در طی حدود چهار دهه حیات جمهوری اسالمی، آیا هیچ گاه موردی که دست 

 حقوق شهروندی بهاییان داشته، مشاهده شده است؟

روندی ی بهایی، قضاوت در مورد این مسئله بسیار دشوار است. چرا که به طور کلی روند رابطه و رفتار با جامعه

های مختلف داشته باشیم، شاید بتوان گفت در شود. ولی اگر بخواهیم نگاهی گذرا به دورهمنفی است که بد و بدتر می

که بهبود پیدا کرده بود( دیده  هایی از سعی در بهبود اوضاع)نه اینهای دولت آقای خاتمی، اندک نشانهبعضی از سال 

اصول قانون اساسی در ایران توسط آقای حسین مهرپور، رئیس هیات   شد. این مسئله نظر به نظارت بر برخیمی

نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، بود. در این رابطه آقای مهرپور به طور 

ی نقض حقوق بهاییان در ایران در درون نظام جمهوری اسالمی به مبسوط زحمت کشیدند و باعث شدند که مسئله

رغم تمام کوششی که ایشان داشتند، هرگز مسائلی اعم از احیای حق تحصیل  ظارت مقامات برسد. با این حال علی ن

ها و اتهامات  های خودسرانه و بازجوییدانشجویان بهایی، مصادره نشدن اموال شهروندان و یا جلوگیری از بازداشت 

بود که در یک مقطع زمانی کوتاه، یک نفر یا یک عضو ی امیدی اساس، به جایی نرسید. این مسائل تنها روزنهبی

که در خود سیستم، تنفر علیه بهاییان نهادینه شده، توفیقی  خواست که این کار انجام شود ولی به علت این دولت می

حاصل نشد. بعد از آن نیز متاسفانه اوضاع بد و بدتر شد. در حال حاضر و در دوران آقای روحانی هم شاهد بدتر  

 .ن وضعیت حقوق بشر در ایران به طور کلی و نقض حقوق بهاییان به طور خاص هستیمشد

کنید که در آینده شاهد بهبود وضعیت بهاییان در ایران  اندازی را متصور هستید؟ آیا فکر میدر این رابطه چه چشم 

 خواهیم بود؟

با این حال واقع بینی هم الزم هست. من با   شخصاً آدم امیدواری هستم و این امید من، به انسان و انسان بودن است؛

که در کوتاه مدت وضعیت بهتر شود، چندان خوشبین نیستم. چرا که شرط الزم  کنم، به این شدت تنفری که مشاهده می

برای رعایت حقوق بشر در حقیقت شناخت یک انسان به عنوان انسان است. به این معنا که یک فرد مستحق این است  

اش زیر پا گذاشته نشود. در شرایطی که جمهوری اسالمی اساساً یک درستی رفتار شود و کرامت انسانیکه با او به 

گوید بر اساس تفکری که این فرد دارد و  داند و می پذیرد و او را نجس میشهروند بهایی را به عنوان یک انسان نمی

دان امیدی به آینده نیست. وقتی چنین برداشتی از  یا روحی که در درونش است، نباید به او دست زد و نزدیکش شد، چن

 .توان امید داشت که به چنین انسانی حق زندگی، تحصیل، مالکیت و یا حق بیان بدهندشود، نمییک انسان می

ی اصلی بایستی بازیابی و بازنگری شود و مسئولین محترم جمهوری اسالمی بپذیرند که یک  معتقد هستم که آن ریشه 

ی اول یک انسان است،  ای دارد، در درجه که چه باور و عقیدهیک انسان است. بپذیرند که انسان جدا از این بهایی هم، 

بتواند مورد  است که با او به عنوان یک انسان شرافتمند رفتار شود. اگر این مسئله ی این کرامت دارد و شایسته

های احیای حقوق بهاییان فراهم شده  انیم بگوییم که زمینهتوپذیرش مسئولین امور جمهوری قرار بگیرد، بعد از آن می

گیرند،  ها هم مورد نقض حقوق بشر قرار می های دیگر هموطنان ما که آن توانم به تمام گروهاست. البته من این را می 

 .تعمیم دهم

 .ی خط صلح قرار دادیدبا تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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