بهائیان ،حقوق شهروندی و کنش روشنفکری
گفتوگو با ناصر مهاجر ،نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران
اهدا نیکنام

اهدا نیکنام :آقای مهاجر همان طور که میدانید حقووق شوهروندی هموطنوان بهوایی موا در ایوران،
سالهاست مورد اجحاف قرار گرفته است .شما دالیل ایو مسو له را چگونوه تویویم میدهیود آیوا
یک سری پدیدههای مختلف دست به دست هم دادهاند توا حقووق ایو اقلیوت نادیوده گرفتوه شوود یوا
نقش حکومت آنقدر در ای زمینه پررنگ است که میتوان بقیه عوامول را همووون نقوش موردم و
روشنفکران ،کمتر مهم دانست
ناصر مهاجر :مشکل بنیادین این است که در کشور ماا هاه هن اا دیان رسا د یاا د یا هر بگاوی ،دیان
دولتد وجود داشته بلکه ایران امروز یا

ج اورد دیناد اسات ج اورد اسا مد اسات .یعناد

دیاااان اساااا ت یااااا درساااات هر بگااااوی ،اساااا ت شاااایعد باااار مااااانس ااااسر اسااااتوار اساااات و سااااتون
سیاستگذاردهاست .اصل چ ارت اهون اساسد ج ورد اس مد به روشند ه ات اع ت مددارد:
«کلیهد واهین و مقررا مسهد جزائد مالد ا تصادد ادارد فرهنگد هظامد سیاسد و غیر
اینها بایس بر اساس موازین اس مد باشس .این اصل بر اط ق یا ع وت ه هد اصول ااهون اساساد
و واهین و مقررا دیگر حاک ،است و»...

این گفتکو نخستین بار در نشریه باران ،شماره ،۳۴-۳۴سوئد ،تابستان -پاییز  ، ۴۳۳صص ۴
است.

 ۴۴ -انتشار یافته

ُخب فکر کن ،موضوع روشنهر از آن باشس که بخواهی ،دربارهاش بحا و فحاک کنای .،ج اورد
اساا مد ایااران و اااهون اساساااداش بااه جااوهر هاااهت باااه ه ااهد دینهااا و آیینهاااد غیرشااایعد
ههعیضآمیز است و این جاد گفتوگو هسارد .اما اجازه دهیس براد ی

لحظاه از ج اورد اسا مد

بگذری ،و کلدهر بح را دههال کنی .،اصل پذیرفته شاسه ایان اسات :در هرجاا کاه دیان رسا د وجاود
داشته باشس یعند هرجا و به هر میزاهد که دولت هویتد دیند براد خود باازد یا خود را موظف
بساهاس کااه از دیاان معینااد دفاااع کنااس ه دهواهااس پاسااسار حقااوق مااااود ه ااه شا روهسان باشااس و هاچااار
پارهاد از ش روهسان را در معرض شکلهاد گوهاگون ههعایض ارار مددهاس .از ایان رو اسات کاه
دموکراسدهاد مسرن از اصل جساید دین از دولت پیارود مدکنناس و بدطرفاد دولات را هااهت باه
ه ه دینها و آئینها اصل رار مددهنس.
ت ب اییت در ایران! ههعایض و سات ،هااهت باه ب ایدهاا در کشاور ماا باا ج اورد اسا مد
اما حکای ِ
آغاز هشس .از دوره اجار آغاز شس از ه ان زمان که ب اییات از دل جناهب بابیاه در ههعیاس باه دهیاا
آمس .به لحاظ ااهوهد اماا ههعایض و سات ،هااهت باه پیاروان ایان دیاهات باا پیاسایب ااهون اساساد یاا
د ی هر بگوی ،هسوین مت  ،اهون اساساد پسیاس آماس در ۴۱م ار  .۴۸۲۱اصال اول و دوت مات  ،ااهون
اساسد اشعار مددارد:
«مذهب رس د ایران اس ت است و طریقهد حقهد جعفریه اثند عشاریه اسات .بایاس پادشااه ایاران
دارا و مروج این مذهب باشس .اصل دوت -مجلس مقسس شاوراد ملاد کاه باه هوجاه و هائیاس حرار
امات عصر عجلهللا فرجاه و باذل مرح ات شاهنشااه اسا ت خلاسهللا سال اهه و مرا هات حجای اسا میه
کثرهللا امثال  ،و عامهد ملت ایران هاسیس شسه است بایس در هیچ عصرد از اعصار ماواد اهوهیاه
آن مخالفتد با واهین موضوعه حرر خیرالناات صالد هللا علیاه و آلاه و سال ،هساشاته باشاس و معاین
ت واهین موضوعه با واعس اس میه بر ع سهد عل اد اع ت اداتهللا برکا
است که هشخیک مخالف ِ
وجوده ،بوده و هات .لذا رس ا ٌ مقرر است در هر عصرد از اعصار هیئتد که ک تر از پانی هفار
ههاشس از مجت سین و فق اد متسینین که م لع از مقتریا زمان ه ،باشانس ...ماوادد کاه در مجلااین
عنوان مدشود به د ت مذاکره و غور رس د ه وده هری

از آن مواد معنوهه که مخالفت باا واعاس

مقسسهد اس ت داشته باشس طرح و رد ه اینس که عنوان اهوهیت پیسا هکننس و راد این هیئت عل اا در
این باب م اع خواهس بود و»...

چنین مهناید مدهواهیس هصور کنیس که ب ایدها و هیز سایر دگرآئیناان و دگراهسیشاان جامعاه

بر ی

از چه مو عیت اجت اعد و سیاسد برخوردار بودهاهس .دگراهسیشان ایراهد هاه هن اا باه حاشایه جامعاه
راهسه شسهاهس هه هن ا به لحاظ اهوهد از آزادد اهسیشه و بیان و اجت اعا برخوردار ههودهاهس بلکاه
ت ااهوهد امنیات و هاا حاسودد حقاوق
ت جاهد و مالد ها ،هساشاتنس .هن اا دگرآئینااهد کاه از موهها ِ
امنی ِ
ش روهسد برخوردار بودهاهس زرهشتیان ی ودیان و مایحیان هااتنس کاه ارآن آنهاا را باه رسا یت
شااناخته اساات .مدخااواه ،بگااوی ،کااه مشااکل بااا ج ااورد اسا مد شااروع ه دشااود .مشااکل از پاایب
وجود داشت .در ج ورد اس مد به ه ایت خود رسیسه و ابعاد و اشکالد یافته است که مدبینی.،
ریشه ای مشکل ،یعنی اجحاف علیه بهاییت به کجا باز میگردد
 با پیسایب جنهب باب که ب اییت از دل آن پسیس آمس .جنهب باب بزرگهرین جنهب اجت اعد-سیاسد  -دیند رن هوزده ،مایحد در ایران است.
م ،هرین ویژگد این جنهب به باور من این بود که پارهاد از روحاهیت شیعد را در برابر پارهد
دیگر این شر اجت اعد رار داد .سیسعلددمحم باب خود ی

روحاهد شیعد بود از فرهیختههرین

روحاهیاااان روزگاااار خاااود .او شااااگرد م کااااظ ،رشاااتد باااود و م کااااظ ،هفاااایرکننسهد اهسیشاااهها و
برداشتهاد شیخ اح س احااید بود.
اینها هواهسیشان شیعد بودهس که بیب و ک ،زماهه خاود را مدشاناختنس و مدخواساتنس باا خاهاه هکااهد
در فقه شیعد اس ت را ها حسد به روز کننس .به اص

ح دینپیراید را مسّ هظر داشتنس و پیراساتن

اس ت را از خرافا و موهوما ُ .خب طهیعد بود که بخب محافظه کاار و واپااگراد روحاهیات
در برابر این سنتشکنان و هوآوران ایاتادگد کنس .این ایااتادگد هاا آهجاا باود کاه باه جنا

داخلاد

کشیس.
جن هاااد خااوهین میااان کاهولی هااا و پروهاااتانها را در اروپااا مدشناساای ،امااا از جن ا ِ داخلااد
خوهیند که از سال  ۸۱۸۱ها  ۸۱۸۸در گاترهد کشور ما رود داد هزارهاا هازار هان در جریاان
آن شکنجه شسهس جان باختنس و به جهر ج د وطن کردهس ک ،مدداهی .،بررسد این جن ِ داخلد از
حوصلهد بح ما خارج است .ه ین سر بگوی ،که روحاهیان واپاگرا و محافظهکار شیعد س ح
برکف گرفتنس و هاصرالسین شاه هازه بر هخت هشاته و صاسراعظ ،او امیرکهیار را زیار فشاار ارار
دادهس هاا دماار از روزگاار آن باسعتطلهاان و هاوآوران شایعد درآورهاس .ساراهجات بابدهاا در جنا

شکات خورهس و بابدکشد در ابعاد و اشاکالد باه راساتد دهشاتبار(مثال شا عآجین کاردن پیاروان
باب) جامعه را درهوردیس .در هتیجه بابیان راه م اجر پیب گرفتنس ه ،در داخال و ها ،باه خاارج
از م لکت .رههرانشان هیز از ایران گریختنس و به عراق اماروز پنااه آوردهاس .در م ااجر یاا در
ههعیس بود که ب اهللا صاه ازل جاهشاین بااب را کناار زد رههارد آن جناهب شکاات خاورده را در
دست گرفت و دین هازهاد درست کرد باه هاات ب اییات باا ادعیاه و اعیااد و آئاین و آداب و مراسا ،و
مناس ِ ویژه خود.
همی جا ای پرسش مطرح میشود کوه بوه هور حوال دیوانتی در ایوران شوکل گرفتوه اسوت حواال بوه
ترتیبی که شما مطرح کردید .تکلیف ای دیانوت چیسوت یعنوی جامعوه در قبوال آن و ایو دیانوت در
قبال جامعه چه مس ولیتی دارد
 مدداهی ،روحاهیت شیعد خو اهاان آن باود کاه ایان دیان از صافحه هااتد و صاحنه روزگاارحذف شاود .دولات و دولتیاان ها ،باا روحاهیاان ه،صاسا شاسهس حتاد اصا حطلهان دولتاداد
چون امیرکهیر .ملت مال ان ها ،باه دههاال شاریعتمساران و دولتیاان رفات .ههایاس فراماوش
کرد که هزد هر مال ان بنیادگرا دمحم پیامهر خاه،النهییین است و پاس از اسا ت هایی دیان و
دیاهتد حقاهیت هسارد و هر چه پسیس آیس ضاله است و م سورالست.
ه شاااهد در دساات هیااات کااه پااس از ساارکوب جنااهب بابیااه کااس یااا کااااهد کااه بااه آن جنااهب
هگرویسه بودهس به دفاع از بابیان و ب ایدها برآمسه باشنس .و تاد صاساید در دفااع از آزادد
ب دگرآئین و دگراهسیب گریزهاپذیر است و میاسان
وجسان دین و اهسیشه شنیسه هشود سرکو ِ
در اختیارپاسساران وضع موجود و ک نهپرستان رار مدگیرد.
امووا جامعووهی بهاییووت در قبووال کوول جامعووه چووه ت وومیمی میگیوورد آنهووا چووه ت وومیمی دربووارهی
جامعهای میگیرند که مدام طردشان میکند مثلا بهاییها در جایی ت میم میگیرند که در سیاست
مداخلووه نکننوود .آیووا ایو ت وومیم ،بووه منفعوول شوودن آنهووا در جامعووه منجوور نمیشووود ریشووههای ایو
ت میم در کجاست و چه تاثیری بر ارتباط بهاییان با بدنه جامعه میگذارد
 پاسخ به این پرسب که چرا ب ایدهاا و هاه ازلدهاا بار آن شاسهس کاه از دخالات در سیاسات پرهیازکننس ساده هیات .ک د پیچیسه است.

شواهسد که در دست داری ،بیشتر بیان کننسه آن است که ب اهللا به عنوان رههار  ۰۷هاا  ۸۷۷هازار
م اجر ههعیسد که از زهسگد در خارج از ایران خاته شسه بودهس و مدخواستنس باه وطان بااز گاردد
به هاصرالسین شاه ض اهت مددهس که ب ایدها به هیچ وجه صس هسارهس در سیاست دخالات کنناس .باه
بیان امروز ب ایدها حاضر شسه بودهس از بخشد از حقوق ش روهسد خود بگذرهس ها از حا حیاا ِ
اجت اعد برخوردار شوهس.
ماائله دخالات هکاردن ب ایدهاا در سیاسات یا

ساویهد دیگار هیاز داشاتُ .خاب ب ایدهاا ج عیاات

بزرگااد بودهااس چااه در عااراق چااه زماااهد کااه بااه فلا ا ین کوچیسهااس .دخالاات هکااردن در سیاساات
هر یند بود (به ویژه براد اهگلیادها) که این هیرود اجت اعد در معادال ِ سیاسد من قاهاد پُار
ت ثاهویاه
ه ط ،س ت و سو ه دگیرد و سر به کار خود دارد .این ول در درازهاد زمان به طهیع ِ
پیروان این آئین ههسیل شس که ه ،و غ ،و من

هاتدشان این بوده اسات کاه بتواهناس از حا حیاا

صیاهت از ب اییت و ههلیغ و هرویی دیاهت خود برخوردار شوهس.
ای سیاست تا چه حد منجور بوه منفعول شودن جامعوهی بهاییوت شوده اسوت آیوا هموی مسو له موان
دستیابی به برخی از حقوق شهروندیشان نمیشود
 د یقا ه ین گوهه اسات کاه مدگوییاس .ب ایدهاا روده،رفتاه هقاب منفعلاد در رویاسادهاد سیاساداجت اعد و فرهنگد ی صس و پنجاه سال گذشته ایران داشتهاهس.
آهااان هاار زمااان کااه از ساات ،مااال اهان متعصااب و سیاسااتها و سیاساات ساران ب ایدسااتیز کاسااهد
صهرشان لهریز شس از اهااهگرایان و آزاددخواهان و آزاداهسیشاان اسات ساد خواساتهاهس اماا ک تار
پیب آمسه که در برابر ست ،و ههعیرد که هااهت باه دیگاران روا مدشاود حااسایتد درخاور هشاان
داده باشنس و دست یارد به سود دیگر ست سیسگان دراز کرده باشنس.
به گ ان من آنها اگر خواستار دگرگوهد پایسار در مو عیت اجت اعدشان هاتنس بایس از پیلهد خود
بیاارون بیاینااس خااود را هافتااهاد جااسا بافتااه هساهنااس و هاااهت بااه ساات ،ک هااد کااه در جامعااه جااارد و
ساردست واکنب هشان دهنس .ه انگوهه که جامعه و دولت هااهت باه ب ایدهاا و حقاوق شا روهسد
آنها بایس به بازاهسیشد بنشینس ب ایدها ه ،بایس دربارهد مناسها شان با جامعه و دولت هجسیاس هظار
کننس.

ش ا ا ه اادهواهیااس خااود را از جامعااههان مناازود و منف ا

کنیااس .ه دهواهیااس هاااهت بااه درد دیگااران

بدهفاو باشایس و بخواهیاس دیگاران هااهت باه درد شا ا بدهفااو ههاشانس .ب ایدهاا از ماا کاه ب ااید
هیاتی ،و از آزادد وجسان و اهسیشه و دین دفاع مدکنی ،مدخواهنس که از حقوق آنها دفاع کنای ،کاه
خواساات درساات و بااه حقااد اساات امااا خودشااان از حقااوق دگراهسیشااان و زهااساهیان وجااسان دفاااع
هکردهاهس .الهته در این چنس سال گذشته که دگراهسیشان ایران بیب از پیب از حقوق ب ایدهاا گفتهاهاس
و با ب ایدستیزد درافتادهاهس هشاهههاید از حااسیت اجت اعد در میان ب ایدهاد پیشارود ایاران
به ویژه جواهان ب اید دیسه شسه است که امیسوارت آغاز ی

روهس بازاهسیشد ریشهدار باشس.

عدهای بر ای اعتقادند که بهاییوان ایوران فرقوه شودهاند و فرقوهوار عمول میکننود وهموی مویوو
مانعی برای رسیدن به حقوقشان شده است .در عی حال دیگران معتقدند کوه آنهوا بورای بقوا و
مقابله با مشکلتشوان چوارهای جو ای گونوه عمول کوردن نداشوتهاند .تحلیول شوما از ایو مویوو
چیست
 براد اینکه بخواهیاس موجودیتهاان را حفاک کنیاس لزوماا ههایاس از ه گاان فاصاله بگیریاس در پیلاهخود فرو رویس و ه اهنس ی

فر ه رفتار کنیس.

و تد جامعهد ب اییان خود را از هنه جامعاه جاسا مدکناس خاواه هااخواه روحیاا و خلقیاا فر اهاد
پیسا مدکنس .ب ایدها هرچه بیشتر خود را از جامعه جسا کننس یا راب ه یا

جاههاه باا جامعاه بر ارار

کننس آسیبپذیرهر مدشوهس و این در ه ایت به زیان خودشان ه ات مدشود .بارعکس هرچاه بیشاتر
از درد مشترک حرف بزهنس و با دیگر ست سیسگان جامعه ه هاتگد هشان دهناس بیشاتر از ه اسردد
و ه هاتگد ه گاهد برخوردار مدشوهس .من بر این باورت کاه ب تارین راه باراد رسایسن باه حقاوق
حقهشااان پیوهااس زدن درد خاااا خودشااان بااا درد عااات اساات و اع ا ت آشااکار ه هاااتگد بااا ه ااهد
ست سیسگان و مشارکت در پیکارد که هسفب دموکراهیزه کاردن زهاسگد فکارد فرهنگاد و سیاساد
جامعه است.
یکی از عواملی که بهاییان را از همدردی آشکار و همبستگی با دیگران و دگراندیشان بازداشته،
حساسیت زیاد جامعه و حکومت نسبت به آنهاست .یعنی بیم آن دارند که اگر از دیگران بگوینود،
ویعیت آنان را بدتر میکنندُ .خب چوه بایود کننود نبایود راهکوار خواا خودشوان را در ایو زمینوه
تعریف و آن را دنبال کنند

 این بی ،پایهد استوارد هسارد .من گ ان مدکن ،اگار ب اییاان هااهت باه رفتاار اجت ااعد و سیاسادخود به بازاهسیشد جسد بنشیننس اع ت کننس که دیگر ه دخواهنس در حاشیهد جامعهد ماسهد بزیناس
برآهنس که وظایف ش روهسدشان را ه ات و ک ال اهجات دهنس و هیز از حقوق ش روهسد خود ب رهمناس
شوهس بخشد از جنهب آزادیخواهد مردت ایران مدشوهس.
استهساد و حکومتهاد خودکامه ه واره به آزادیخواهان اه

زدهاهس و آنهاا را سهبسااز هشاویب

اذهان ع ومد و جاسوس این و آن ل ساد کردهاهس .اماا اگار باه یا

ُکارد ح خاواه یاا یا

درویاب

گنابادد و یا کنشگر حقوق زهان اه اات زده شاود کاه ب ایدهاا از هاو دفااع کردهاهاس چیاز زیاادد باه
پروهسه او افزوده ه دشود .الهته اگر دفاع ه یشگد باشس و پدگیر هه گاه به گااه و گزینشاد .جامعاه
مسهد و جنهب چنس صساید آزادیخواهاهه مردمان ایران این

به این آگااهد دسات یافتاه کاه بایاس از

حقوق ب ایدها دفااع کناس و ب ایدساتیزد محکاوت شاود .بجاسات کاه ب ایدهاا ها ،دل اود دارهاس باا
گاتهاد سنجیسه و به هار شاکل کاه مدهواهناس ماوارد هقاض حقاوق بشار را در ایاران محکاوت کنناس و
ه سردد و ه هاتگدشان را با ه وطنان آزادیخواه هشان دهنس.
رابطه بهاییان را با جامعه روشونفکری ایوران ،چگونوه ارزیوابی میکنیود بوه ن ور میرسود جامعوه
روشنفکری به نوعی نسبت به مس له بهاییان بیتفاوت بوده است .دالیل آن چیست ممکو اسوت
بخشی از ای بیتوجهی به دلیل یعیف بودن روایت خود بهاییان از مشکلتشان بوده باشد
 به لحاظ هاریخد بی ن کار روشنفکران ما در این زمینه هیچ خوب هیات است بس است.در جنهب مشروطهخواهد مائلهد آزادد وجسان پیب کشیسه هشاس و اصال جاساید دیان از دولات و
ضاارور بدطرفااد دولاات هاااهت بااه ه ااهد ادیااان در دسااتور کااار اارار هگرفاات .بااه ایاان هرهیااب
هیروهاد واپاگرا و محافظهکار بر طهال بابدساتیزد کوبیسهاس .هارس از هکفیار ساهب شاس کاه حتاد
بابدها یا کااهد که پیشینهد بابیگرد داشتنس زبان در کات کشنس و ش شیر در هیات.
پااس از مشااروطیت هیااز کااه دورهد هااازهاد در زهااسگد اجت اااعد جامعااه مااا آغاااز شااس اصاال آزادد
وجسان محلد از اعراب هیافت و رفته رفته ک وهیاتستیزد جاد بابدستیزد را گرفت .در دورهد
رضاخان به ویژه پس از برافتادن اجار و برهشاتن پ لود بر هخت پادشاهد روحاهیت به حاشیه
راهسه شس و ب اییت هح ال شاس .در ایان دوره باود کاه «اعتقااد باه مارات اشاتراکد» جارت شاناخته شاس
(.)۸۱۸۷

در سااالهاد  ۳۱۰۲هااا  ۳۱۱۰کااه سااالهاد آزادد اساات روشاانفکران مااا در براباار ب ایدسااتیزد
ت شیعد و مال اهان واپاگرا و ک نهپرست سکو اختیار کردهس و مقولاه آزادد وجاسان و
روحاهی ِ
آزادد اهسیشه را به یکد از محورهااد اصالد کانُب روشانفکراهه ههاسیل هکردهاس .حتاد روشانفکران
هودهاد که در سالهاد  ۰۷ها  ۱۰پیشروهر از سایر بخبهاد روشنفکرد ایران بودهس و اسر و
ت اجت ااعداد باه هاات ب ایدساتیزد حااسایت
هفوذ اجت ااعد درخاور هاوج د داشاتنس هااهت باه آفا ِ
چنساهد هشان هسادهس.
به ن ر میرسد همواره ترس از واکنش جامعه ،روشنفکران را به سکوت وادار کرده است
 هرس از واکنب پارهد پیشامسرن و واپسماهسه جامعه و به ویژه هرس از هکفیر روحاهیان.داسااتان جامعااه و روشاانفکراهب هاا ،روایتااد دیگاار از داسااتان ماار و هخ،ماار اساات .پرسااب ایاان
است :سراهجات چگوهه مدهوان بر روهسهاد فکرد و فرهنگد جامعه اثرد ماهسگار برجا گذاشت؟
بااه حاازب هااوده اشاااره کااردت .پااس بگذاریااس ایاان را هاا ،بگااوی ،کااه و تااد دفاعیااا خااارو روزبااه را
مدخواهیس شگفت زده مدشویس .او از اهگشتش ار روشنفکران آن روز ایاران اسات (ساال)۸۱۱۰
کااه بدپاارده از ضاارور جااساید دیاان از دولاات سااخن گفاات و از حا و حقااوق ب ایدهااا آن هاا ،در
دادگاه هظامد.
بهینیس چه مدگویس« :عقیسهد جسد دارت که بایس هرگوهاه راب اهاد کاه ماذهب را باه حکومات وصال
مدکناس

ااع شاود و مااذهب صارفا اماارد وجاساهد و باااطند باشاس .بااه ه این ج اات باا آن اا ت از

اصول اول و دوت و بیات یک ،و بیات وهفت ،و پنجاه و هشات ،و هشاتاد ساوت مات  ،ااهون اساساد و
آن ا ا ت از اصاال الحااا د مصااوب  ۸۱اردیه شاات  ۸۱۰۱کااه هفااوذ مااذهب را در امااور م لکتااد
هاجیل مدکنس مخالف ،و معتقست که این اصول اگر فرضا مقترد شارای پنجااه ساال پایب بودهاهاس
در حال حاضر با رشس ملت ایران ههاین دارهس .به هظر من اع ااد حا وهاو در هصاویب اواهین باه
محافل مذههد کار درساتد هیاات ...ه چناین معتقاست کاه محاروت شاسن ایراهیاان غیرماال ان از حا
وزیر شسن ظل ،فاحشد هاهت به عسهد کثیرد از اههاع ایران و اهالد م لکات اسات .باراد مان باه

هیچ وجه ابل هول هیات که مث ی

وزیر زردشاتد یاا ب ااید ک تار از یا

براد م لکت باوزد یا وطنپرستد ک ترد داشته باشس»...

وزیار ماال ان دلاب

۰

با این وجود و تد فساییان اس ت دکتر سلی ان برجیس را به آن طرز فجیاع در کاشاان کشاتنس و
دسااتگاه دادگاااترد ایااران کشُ ا نسگان او را ههرئااه کاارد حاازب هااوده بااه اعتااراض برهخاساات و
سااکو

پیشااه ساااخت ۱.الهتااه هن ااا حاازب هااوده و روشاانفکران هااوده اد ههودهااس کااه از کنااار ایاان

بیااسادگرد گذشااتنس .کاال جامعااه د روشاانفکرد ایااران ه اهنااس حاازب هااوده ع اال کاارد و هاااهت بااه
ب اید ستیزد مال اهان واپاگرا حااس یتد هشان هاس اد .بزرگ هارین هاریخاسان ماا زهاسه یاد دکتار
فریسون آدمیت در ه ان روزگار براد ب اییاان پروهاسه اد سااخت کاه هار جناایتد را علیاه ایان
جامعه وحشت زده هوجیه مد کرد.
بهینیس دکتر آدمیات در کتااب « امیرکهیار و ایاران» چاه هوشاته اسات« :اماا فر اه د ب ااید یا
پارچه دستگاه بیگاهه پرستد ست .ب اییان از اصول ''ج ان بیند'' سخن مد راهنس ولد در معناا و
ع ل مروج بد وطند هاتنس .عهاس افنسد سخنگود ج ان بیند خود را ''عهس ب اء'' مد خواهس...
دفتر اع ال ایان کااان و ایاادد آهاان آشاکار مد ساازد کاه ج لگاد در زماره د غ ماان حلقاه باه
گوش بیگاهگان باشنس .از این روست که ب اییان و ج ودان در ایران منفورهرین مردت به ش ار
آینس»...
ایاان ج لااه را یا

هاریخهگااار سااکوالر هوشااته اساات .آن هاا ،برجاااتههرین هاریخهگااار مااا کااه بااایار

وامسارش هاتی .،ف  ،آن ک د دشوار است هیات؟ مگر مدشود کل ی

جامعه را به این راحتد به

جاسوسد مت  ،کرد .گیرت برخد از رههران آنها سر و سرد با سر هاد بیگاهه داشتننس اما مگر
م کن است چنس صس هزار پیرود ی

دین را جاسوس و عامل بیگاهه هامیس؟

ت فساییان اسا ت کشاته
و یا اح س کارود که از پیشکاوهان هاریخ هویاد هوین ماست و خود به دس ِ
شس و باز صساد اعتراضد جسد از سود جامعه روشنفکرد بلنس هشاس .آن مارد بازرگ را باه جارت
دگراهسیشد و اس تستیزد کشتنس در روز روشن و در کاخ دادگاترد.
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او در جااازوهد ب ااااییگرداش مدهویااااس« :بدگفتگوسااات کاااه ب اییاااان دشااا ن ایااان هودهاهاااس .بااااز
بد گفتگوست که از درون دل بسبختد و گرفتارد ایان هاوده را مدخواهناس .زیارا آهاان کاه از ماردت
این ه ه رهی مدبرهس و در این صس سال هتواهاتهاهس آزادد باراد خاود باه دسات آورهاس در آرزود
به ه ،خوردن این کشور مدباشنس که به آزادد برسنس»...
ایان گوهاه هوشاتهها را کاه مادخواهیاس از خاود مدپرسایس :آیاا اهسیشا نسان ماال انزاده و ساکوالر مااا
هرگز از خود پرسیسهاهس که ه،می نان ب ایدشان با چاه مشاکلها و هنگناهااید روباهرو بودهاهاس و باا
چه ههعیضها و هرییقاهد دست به گریهاهنس؟ بنابراین گ یهد جامعه ب اییان ایران از روشانفکران
غیرب اید گ یهاد درست و به ح است .اما رویکرد روشنفکران ما به «ماائله ب ائیات» پاس از
برهشاتن ج ورد اس مد رو به هغییر گذاشته و اینا

باایارد  -باه ویاژه در م ااجر و ههعیاس-

ب ایدستیزد را بره د هابنس و به پشتیهاهد از حقوق خواهران و برادران ب ااید خاود برآمسهاهاس .ایان
گرایب چنسد است که در میان پاارهاد از روشانفکران شایعد کاه از حکومات سارخوردهاهس هیاز پاا
گرفته است به ویژه پس از آهکه آیتهللا منتظرد در  ۰۸اردیه شت  ۸۱۱۰اظ ار داشت« :فر اهد
ب اییت چون داراد كتاب آس اهد ه چون ی ود مایحیان و زرهشتیان هیاتنس در اهون اساسد جزو
ا لیتهاد مذههد ش رده هشسهاهس ولد از آن ج ت كه اهل این كشور هااتنس حا آب و گال دارهاس و
از حقاوق شا روهسد برخاوردار مادباشاانس ه چناین بایاس از رتفات اسا مد كاه ماورد هآكیاس اارآن و
اولیاء دین است ب رهمنس باشنس».
هاگفته هگذارت که و تد آ اد منتظرد به سهب این موضعگیرد زیار فشاار ارار گرفات و باه هجسیاس
هظرطلهد مت  ،شس پا پس گذاشت و هوشت ...« :هظر این جاهب در مورد فر اه ضااله ب ائیاه ه اان
هظر سالهاد هل از اهق ب است و هغییرد هکرده است  .ولاد باه طاور کلاد افارادد کاه هاابع هایچ
ی

از ادیان آس اهد هیاتنس هیز به حک ،آیه شریفه" :ال ین اک ،هللا عن الذین ل ،یقاهلوک ،فد السین و ل،

یخرجوک ،من دیارک ،ان ههروه ،و هقا وا الی  ،ان هللا یحب ال قا ین "( .سوره م تحنه آیاه  )8و
فرمایب امیرال ومنین علیه الا ت در هامه به مالا

اشاتر" :واشاعر لها

الرح ال للرعیال وال حهال

ل  ،والل ف ب  ،و ال هکوهن علی  ،سهعا ضااریا هغتان ،اکل ا ،فااه  ،صانفان :اماا اخ لا
هظیاار ل ا

فاد الاسین او

فااد الخل ا " (ه اای اله غاال هامااه  )3۱بایااس حقااوق اهااااهد آهااان رعایاات شااود .حقااوق
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ش روهسد هیز ی

واژهد کلد است و حسود آن بایس بر اساس عرف و اهون اساساد ماورد پاذیرش

اکثریت مردت مشخک شود .الهته اگر کاااهد در صاسد دشا ند باا ماردت کشاور برآیناس و باا دشا نان
خارجد ه کارد ه اینس و ه کارد آهاان م ااب
طه

اواهین کشاور باراد دادگااه صاال ثابات شاود بایاس

اهون مجازا شوهس .و ش روهسد آهان ماهع از اجراء ااهون ه اد شاود .و الزت اسات مرا هات

شود جواهان کشور گرفتار ههلیغا سوء آهان هشوهس و اگر معامله و معاشر با آهان موجب هقویت
آهان شود الزت است از آن اجتناب گردد»...
ف «ادعاد اهااهد بودن اسا ت»
اما کااهد که پس از منتظرد ست د را که بر ب اید مدرود خ ِ
داهاتنس بد اما و اگر وارد گود شسهس .در اینجا بایس از دمحم هوردزاد و دکتار دمحم ملکاد یااد کنای ،کاه
هه هن ا به معاشر باا ب ایدهاا پرداختناس کاه دلیراهاه باه دلجاوید و دفااع از حقاوق ایان سات سیسگان
برآمسهااس .هیااز بایااس از حااان یوساافد اشااکورد یاااد کناای ،کااه هوشااتهاش «حا و عااسالت» بااه راسااتد
خواهسهد است و مثال زدهد.
او باه درساتد مدهویاااس ...« :ماائلهد ب اییاان ه ااواره باه عنااوان یا
هزدی

''هاابو'' بااوده و کااد جاارا

شسن به آن و طرح این مااله را در گااترهد ع اومد در خاود ه ددیاسه و ه دبیناس .شاگفت

این که در این میان عناصر غیرمذههد و حتا ضسمذههد هیز مق ور و مغلاوب ایان فراا و ایان هاابو
شسهاهس .با هوجه به این ساهاور و بایکو گاترده و دیرپاست که در این دوران ک تار پژوهشاگرد
به خود اجازه داده است درباارهد ایان طایفاه هحقیا کناس و ماردت را باا افکاار عقایاس آداب دیناد و
اجت اااعد متااون و ه ااریخ درساات و جااامع ب اییاات آشاانا کنااس ...در مقاباال هااا دلهااان بخواهااس ردیااه
هویادهاد مع ول و غالها بدمایه و غیر عل د و ه راه با هعصها کور مذههد در دست اسات کاه
بایارد از اینها حتا ارزش دیسن ه ،هسارد ...حال چنین مده ایس که و ت آن رسیسه است که به این
ساهاور و سک و و باایکو پایاان داده شاود و روشان اسات کاه ایان ماائولیت پایب از هار چیاز و
بیب از هر کس برع سهد روشنفکران و پژوهشگران است کاه باه ایان فقار وخا ء پژوهشاد پایاان
دهنااس و آهگاااه روشاانفکران و عناصاار دمااوکرا و آزاددخااواه و حقااوق بشاارد هاااتنس کااه بایااس بااه
مقتراد هع س اهااهد و اخ دشان براد هامین حقوق دریغ شسهد ایان گاروه بکوشانس ه اان گوهاه
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که این هع اس در ماورد ه اات شا روهسان ایراهاد باا هار دیان و ماال
وجود دارد».

و مارات سیاساد و یاا اجت ااعد

8

به ن ر میرسد هنوز برای جامعه روشونفکری موا تفکیوک ایودئولو ی و دفوا از حقووق انسوانها
آن چنان که باید ،جا نیفتاده است یعنی هنوز هنگام دفا از حقوق افراد به عقاید و دی آنها هم
توجه میشود یوا عنووان میشوود االن وقوت و زموان توجوه بوه ایو مسوائل نیسوت مسوائل مهمتوری
وجود دارد
 این هیز رو به هغییر گذاشته است .ما مدهواهی ،با ه ،اخت ف عقیسه و سلیقه جسد داشته باشی ،امااو تااد جنااایتد صااور مدگیاارد حقااد پای ااال مدشااود ههعاایض اع ااال مدگیاارد بااه کاااد اجحاااف
مدشود دیگر هامل جایز هیات .هرگوهه ست گرد را بایس محکوت کرد از سود هرکه باشس.
برای تغییر ای شرایط و اینکه مس له بهاییت ج اولویتهای جامعهی روشنفکری قرار بگیورد و
امکووان دیووالوگ و گفووتوگو بووی ایو جامعووه و روشوونفکران برقوورار شووود ،چووه پیشوونهاد مشخ ووی
دارید
 -در پرسبهاد پیشین به کلیا ِ مائله پرداخت .،به گ ان من پیبشرط این دیالوگ ی

بازاهسیشد

دوسویه است .ب ترین گزینه براد هغییر وضعیت هیز ه راهد در مهارزه و ه هاتگد ع لد اسات.
و این به معناد گاات از روحیاه و رویاه «بحا پاس از مارگ شااه» اسات .از ه این اماروز بایاس
مائله ب ایدها را در دستور گذاشت ه چون مائلهد زن ه چون مائله ملیتهااد ایاران جاساید
دین از دولت آزادد وجسان و ....
دربارهی نحووه روایوت بهاییوان و مشکلتشوان از شوما پرسویدم .بوه ن رتوان روایوت آنهوا روایوت
کاملی بوده است
 م اا ،اساات کااه ب ایدهااا آهچااه را برسرشااان آمااسه بگویینااس و بنویااانس .مااا هاا ،ههایااس از خواهااسن وبازخواهسن روایتها خاته شوی.،
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از جن

ج اهد دوت ها ه ین امروز هر سال دهها فیل ،و کتاب و ه ایشنامه و ه هگارد و داستان

کوهاه و بلناس دربااره هولوکاسات و شاوا و ی اودآزارد ه یاه شاسه و ایان در رشاس آگااهد و حااسایت
مااردت هاااهت بااه پیااسایب زمینااههاد کشااتار چنااس میلیااون ی ااودد و بیاازارد از ی وددسااتیزد هقااب
ت ی وددسااتیزد اگاار بااا روایاات کولدسااتیزد ک وهیاتکشااد و
بااازاید داشااته اساات امااا روایاا ِ
ت خشاوهت
ه جناگراکشد ه راه هشود ک ن روایت فاجعه را به دست هسهس و هصویرجامع سیاسا ِ
را در آن سالهاد سیاه جن

ج اهد دوت هرسی ،هکنس در دراز مس کارساز هیات و حتد مدهواهس

پیامسهاد هاگوارد داشته باشس.
هن ا ی

روایت جامع و به دور از فر هگراید است کاه مدهواهاس بُنمایاهد پلیاسد و پلشاتد و یاا باه

بیاهد دیگر شر م ل را برهنه کناس و باه سا  ،خاود باه شاکلگیرد مناساها ب تارد میاان اهااانها
یااارد رساااهس .اهااسک شا ارهس روایتهاااید کااه ی وددسااتیزد هیتلاار را و جنااایتد را کااه او هاااهت بااه
ی ودیان مرهکب شس جزئد از سیاسات دگراهسیبساتیزد و دگرخواهساتیزد فاشیاا ،داهااته باشانس.
مادبینی ،کااه ایاان گوهااه روایتهااا هااه هن ااا مااردت ی ااود  -بااه ویااژه بیشااتر ی وددهاااید کااه در اسااراییل
زهسگد مدکننس -را مردت ب ترد هکرده است و دهیاد ب ترد براد ماا هیافریاسه اسات بلکاه خاود در
ت اسرائیل در ست گرد بر فلا یندها هقب داشته است.
ت دول ِ
باز گذاشتن دس ِ
روایتهاید ه ،که هاکنون از ب ایدساتیزد در ایاران در دسات داریا ،از روایتاد جاامع و ه هجاههاه
خیلد دور است .روایتد هیات که ست ،و رهجد را که بر ی

جزء از جامعه روا شاسه در هصاویر

کلد رهی و ست ،ه گاهد جاد دهس .اما این مرحله هیز مدگذرد و ما رفته رفته به روایتهاید دسات
خواهی ،یافت به راستد ژرف و اهااهگرا.
بورای تغییوور نگوواه جامعووه بووه مسو له بهاییووت و ایجواد دیووالوگ بووی ایو دوگووروه چووه میتوووان کوورد
میتوانید کمی م داقیتر در ای باره توییم بدهید
 اگر پرسب ش ا را درست ف یسه باش ،به دههال راههاید هاتیس که بر ذهن جامعه شا روهسد اثاربگذارد و ست د را که جامعاهد ب ایدهاا مدکشاس کااهب دهاس .باه گ اان مان کاارد کاه شا ا داریاس

اهجااات مددهیااس یکااد از آن راههاساات .کااارد کااه رضااا ع مااهزاده اهجااات داده (منظااورت فاایل ،هااابود
ایراهدست) یکد از آن راههاست .آن عکاد که از آ اد هوردزاد گرفته شسه در حال بوسایسن پااد

آن کودک ب اید یکد از آن راههاست .هر کار جسد و درستد که وا عیت را بن ایاهاس از پاژوهب
گرفته ها ُرمان در خسمت این هسف متعالد است.

