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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[

 

 رادیو فردا ]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠بهمن  ۵]تاریخ:[ 

 

 های دینیزندگی در سایه انزوا؛ نگاهی به نحوه مواجهه جامعه با اقلیت

 بهناز حسینی 

آمیز اکثریت مسلمان و حکومت  هاست که زیر سایه ترس و رفتار متعصبانه و تبعیضایران سال های مذهبی در اقلیت

 کنند. اسالمی زندگی کرده و می

ها همواره چالشی بوده های مذهبی و فرهنگی و تطبیق با جامعه اکثریت برای پیروان این اقلیتنحوه مواجهه با تفاوت

ها، از کودکان گرفته  اند و پیامدهایی را برای پیروان این اقلیته گریبان بودههای اولیه زندگی با آن دست بکه از سال 

 تا جوانان، و خود جامعه اقلیت به همراه داشته است. 

در این گزارش روایت افرادی از اقلیت یارسان، یهودی و بهایی را در مورد نحوه مواجهه جامعه مسلمان با آنها و 

 کنیم. ینه مرور میها و مشکالتشان در این زمچالش

 هراسی در اقلیت یارسان رویه دینبی  انزوا یا طرد؛ رشد

ها در کرمانشاه به ما گفتند: »متأسفانه سیستم آموزشی در ایران از سنین  در مصاحبه گروهی با تعدادی از یارسان

دهند و از  آن درس میآموزان قرکند، در کالس اول به همه دانشهای مذهبی را آغاز می پایین و مهدکودک آموزش

ها های دینی اقلیتها با توجه به آموزششود. این آموزش های دینی اسالمی شروع میکالس دوم به بعد تدریس کتاب

 «.کنددر خانه، کودک را به لحاظ روانشناختی دچار سردرگمی و نوعی دوگانگی می

شود؛ انزوایی های ایرانی مشاهده میدر کودکان اقلیتهایی هستند که به گفته این گروه، »ترس و انزوا بیشترین آسیب

که حاصل منع برقراری ارتباط با مسلمانان و ترس از تمسخر و تحقیر توسط آنهاست، تا جایی که کودک از صحبت 

کند. برای مثال داشتن سبیل بزرگ که جزء آیین اقلیت یارسان است، به عاملی برای  اش پرهیز میدر مورد خانواده

شود و این ترس همیشگی نوعی زندگی دوگانه و همراه با دروغ را برای  ر و تحقیر کودکان یارسانی بدل می تمسخ

آورد. این مسئله اغلب به جدایی فرد از جامعه مذهبی خود یا جامعه های مذهبی در ایران به همراه می کودکان اقلیت

و جوانان در جامعه یارسان دست از اعتقادات آیینی خود  هاانجامد. برای مثال بسیاری از کودکان، نوجوان اکثریت می

 « .اندشسته

کند، شاید بیشترین نقش را در این جدایی داشته باشد.  جامعه اکثریت، از آنجا که نوع رفتار با اقلیت را تعیین می

های کمتر  د اقلیت گیرند، این آزارها در مورهای مذهبی در ایران بسیار مورد آزار و اذیت قرار میپیروان اقلیت

 ای مثل مسیحیان و یهودیان، بیشتر است.شدههای شناختهها، نسبت به اقلیتای مثل یارسانشدهشناخته

تر  پرستی و داشتن روابط خارج از عرف در مورد اقلیت یارسان، باعث برخورد خصمانه برای مثال اتهام شیطان

انزوا و ترس پیروان خصوصاً کودکان این اقلیت در جامعه ایرانی دامن زده  جامعه با این اقلیت و طرد آنها شده و به 

 است.

های مذهبی امروزه با گذشته تفاوت پیدا کرده است، در گذشته سعی بر تطبیق و  نوع برخورد جوانان و نوجونان اقلیت

دهند از آیین  انگی ترجیح میتحمل این دوگانگی بوده اما امروزه نوجوانان و جوانان یارسان برای فرار از این دوگ
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اجدادی خود جدا شده و با جامعه اکثریت یک رنگ شوند و همین امر موجب تضعیف باورهای آیینی و انسجام 

 های مذهبی در بخش زیادی از جامعه یارسان شده است. گروه

 اقلیت یهودی؛ نفرت در مقابل نفرت

ها جرت کرده، در رابطه با تجربه خود از برخورد با اقلیت یک شهروند یهودی که از کردستان ایران به اسرائیل مها

 های مسلمان در مدرسه و بیرون مدرسه باعث نفرتم از جامعه شده بود.گوید: »تحقیر و تمسخر بچهدر ایران می

ی  دهد که »اما با تغییر محله و رفتن به محله های باالی شهر شرایط بهتر شد. هرچند در دوران سربازاو ادامه می 

دادند و مجبور بودم بگویم کلیمی هستم، نه تر جامعه مرا مورد اذیت و آزار قرار میباز هم افراد طبقات پایین

 «.یهودی

کند که »اینجا در اسرائیل هم اقلیت مسلمان اذیت و آزارهایشان را همچنان دارند. اما حاال دنیا را جور  او اشاره می

 پراکنی علیه یهودیان که در ایران تجربه کردیم نیست.«رتبینم و دیگر خبری از آن نفدیگری می

 زندگی در خفا و انزوا؛ اقلیت بهایی

های دینی در ایران به طور کلی به دو گروه رسمی و گوید: »اقلیتیک شهروند بهایی ساکن تهران در این باره می 

توان جزو گروه اول و مسیحیان را میها و ها، زرتشتیشوند، کلیمیقانونی و غیررسمی و غیرقانونی تقسیم می

تواند مناسک مذهبی خود را بدون مزاحمت  ها و بهاییان را جزو گروه دوم دانست؛ گروه اول میمنداییان، یارسان

 ها برای مرخصی گرفتن از مدرسه با مشکل مواجه نیستند.«نیروی انتظامی برگزار کند و کودکان این اقلیت

های آشکار میان آداب و  بهایی از هفت سالگی، یعنی زمان ورود به مدارس، متوجه تفاوت دهد: »کودکاناو ادامه می 

ُ اَبها« یعنی خدا شوند، برای مثال بهاییان به جای سالم میمناسک دینی خانواده خود و جامعه رسمی می گویند »ّللاه

ورت رعایت بعضی مسائل همراه ترین است، و این متفاوت بودن برای آنها اغلب با ترس و اضطراب و ضرروشن

 است.«

به گفته این شهروند بهایی، »این فشار روانی در شهرهای مختلف ایران متفاوت است؛ برای مثال کودک بهایی که در 

کند. این ترس رود فشار بیشتری را تحمل میرود، نسبت به کودکی که در تهران به مدرسه میسمنان به مدرسه می

شود ارتباط با شود که تا بزرگسالی ادامه دارد و باعث میکاری در کودکان میوعی محافظه اجتماعی موجب بروز ن

 تر از مثالً یک مسلمان باشد.«کیشان همیشه راحتهم

های جوانان بهایی در ایران است؛ با  کند که »برقراری ارتباط با جنس مخالف از دیگر چالش او همچنین اضافه می 

کیش در جامعه بهایی  بهایی در دین بهایی ممنوع نیست، اما ترس از برقراری رابطه با غیرهمآنکه ازداوج با فرد غیر

گروهی بهاییان در ایران از جمله مسائلی است که  از دیرباز وجود داشته است. دالیل سیاسی، امنیتی و باورهای درون

ت که معاشرت با ادیان دیگر در این دین به  بر انزوای جامعه بهایی از جامعه اکثریت دامن زده است. این در حالی اس

 « .شدت توصیه شده است

های طبقه متوسط در شهرهای بزرگ از تشکیالتی برخوردار بودند که جدا از آموزش رسمی به  گوید: »بهاییاو می

معه  شد. در جاگفتیم و صبح جمعه برگزار میهایی داشتیم که به آن درس اخالق میداد، کالسکودکان آموزش می

مسلمان سعی در جداسازی دختر و پسر بود، اما در دین بهایی تبعیض جنسیتی وجود ندارد، دختر و پسر با هم در این  

کردیم و همین تاحدودی از فشار  مان با هم صحبت میکردیم و بسیاری اوقات در مورد مشکالتجلسات شرکت می

مسلکی مجاز هست و معاشرت با ادیان دیگر توصیه شده اما  کاست. با آنکه در دین ما ازدواج با هر دین وروانی می

گروهی دارند. هرچند در شهرهای بزرگ و شان بیشتر تمایل به ازدواج درونبهاییان ایران برخالف آموزهای دینی

 شود، این تمایل چندان شدید نیست.«آمیز در آنها کمتر دیده میهایی که رفتارهای تبعیضمحله

 اندازدرعشه می  ای کهصبی؛ کلمه

گوید: »برگشتن به دوران کودکی و تبعیض دینی و نژادی آن دوران واقعاً تلخ  یک شهروند مندایی ساکن اهواز می

است، و متأسفانه تمایلی به یادآوری خاطرات تلخ آن دوران ندارم. بچه که بودم تا دوران راهنمایی حرفی از دین  

کردیم. وقتی کالس زبان زندگی میکردند. ما در یک محله عرب یلی اذیت میفهمیدند صبی هستیم، خزدم، اگر مینمی
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دادم، و  گفتند انجام میکردم و هر کاری که می سوم رسیدم و به سن تکلیف به قول خودشون، باید در نماز شرکت می

ی هستیم، چون همه  مان را برای فروش گذاشته بودیم تا کسی نفهمد صبکردم. خانه من هم از روی ناچاری شرکت می

گفتند محله فهمیده بودن صبی هستم. یا بچه که بودیم جرئت نداشتیم حتی برای بازی بیرون برویم، با صدای بلند می 

 « . دادندصبی و فحش می

های بد زیادی داریم. االن تا بخواهیم برای تعمید لب رودخانه گوید: »خاطرهشهروند دیگری ساکن سوسنگرد می

ها وحشت کنند. باور کنید آن قدر از این کلمه صبی زنند و سنگ پرت میها صدا میای بلند ما را صبیبا صد برویم،

 « .دارم، که دوست ندارم به کسی بگویم یا تکرارش کنم، ولی هنوز استرس ]این برخورد[ در جانم است

خورم. ما اینجا و کلی قرص می ام، االن تحت نطر دکتر هستم،دهد: »به خاطر این مسئله تشنج کردهاو ادامه می 

اند. مخصوصاً ما که وضع مالی خانواده زیاد خوب  کنم که همه چیزمان رو از ما گرفتهاسیریم آزادمان کنند، حس می

کنند، ولی ما زندگی نکردیم، و ها همه جای دنیا دارند زندگی میکردیم، همه آدم نبود و در جاهای ارزان زندگی می

 «.اش ترس بود و بدبختی، بدبختی کشیدیمیست. همهنفهمیدیم زندگی چ

کیلومتری غرب اهواز   ۶٠گوید: »من متولد شهر سوسنگرد شهری در سک شهروند مندایی ساکن استرالیا نیز می

زنند و همین باعث شده بود که مورد هستم. پدر بزرگ من و تمام پیرمردان مندایی معموالً ریش خود را دست نمی

زدند، مثل: صبی  های ناشایست مین قرار گیرند و خارج از خانه، بعضی از مسلمانان به آنها حرف تمسخر مسلمانا

گفتند که سنگ به طرف آنها های خود میتر از آن به بچه نشده، و یا مهمدین، صبی ختنهنجس، صبی کافر، صبی بی 

الجیوه( هیوا نام جبرائیل رسول به مندایی   گفتند )هیوا و اطارگزدند و میپرتاب کنند و یا پشت سر آنها، دست می

توانند  ها میکردند که با این توهیناست و ترجمه شعار آنها این است هیوای شما مانند کف یک گیوه است. آنها فکر می

 « .همه را به تنگ آوردند تا مسلمان شوند

ذهبی، در کنار برخورد امنیتی و های معدم آگاهی جامعه و عدم آموزش الزم در زمینه نحوه برخورد با اقلیت

توان از جمله عوامل دخیل در چرایی شرایط نامناسب زندگی آنها در آمیز جمهوری اسالمی در قبال آنها را می تبعیض

 ایران دانست. 

کند یا زندگی در خفا را برگزینند یا از جامعه مذهبی خود  ها را مجبور میشرایط دشواری که بیشتر پیروان این اقلیت

 را کناره گیرند و در جامعه اکثریت ادغام شوند، یا ایران را ترک کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

