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هاشم آقاجري در نشست آزادي عقیده و حقوق اقلیتهاي دیني :کدام دین مجوز سركوب عقیده را داده؟(....روزآنالین)
بهدعوت كمیته پیگیري بازداشتهاي خودسرانه همزمان با عید فطر جمعي از فعاالن حقوقبشر و خانواده زندانیان
سیاسي و عقیدتي در مراسمي با عنوان " آزادي عقیده و حقوق اقلیتهاي دیني" در محل دفتر سازمان دانش آموختگان
ایران گردآمدن د تا اعتراض خود را به قانوني کردن حکم اعدام مرتد و برخوردهاي اخیر نسبت به دگر مذهبان اعالم
کنند.
در ابتداي این نشست حسن اسدي سخنگوي کمیته پي گیري بازداشت هاي خودسرانه و مجري این مراسم ،هدف از
برگزاري این نشست را "تشریح یک دیدگاه نوگرا و ارائه چهره اي رحماني از ادیان الهي برپایه امکان همزیستي
مسالمت آمیز میان همه انسانها" دانست.
وي با تاکید بر حق آزادي مذهب و اندیشه به عنوان یک حق بنیادین بشري که در قوانین بین المللي به رسمیت شناخته
شده است ،گفت" :طي ماه هاي اخیر مواردي به کمیته پي گیري بازداشت هاي خودسرانه اعالم شده است که نشان مي
دهد برخوردهاي قضایي با دگرمذهبان و کساني که دین خود را تغییر داده اند افزایش یافته است و جلسه امروز در
واقع به منظور طرح دیدگاه هایي است که نشان مي دهد این تلقي متحجرانه از دین با مقتضیات امروز همخواني
ندارد".
اما دکتر هاشم آقاجري استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سخنران اصلي این مراسم درابتداي سخنانش گفت:
"هموطنان پیرو ادیان و مذاهب دیگر باید بدانند تبعیض فقط مربوط به آنان نیست كه روا داشته ميشود ،ما با یك نظام
سلسله مراتبي روبهرو هستیم كه عالوه بر غیرمسلمانان یا كساني كه اساسا ممكن است معتقد به هیچ یك از ادیان
آسماني نباشند ،بر خود مسلمانان نیز تبعیض روا داشته ميشود .امروز شاهدیم كه در این سرزمین به نام تشیع ،براي
اهل تسنن محدودیت روا داشته ميشود .این تبعیض در دایره پیروان تشیع نیز وارد شده است .شیعیان امامي صوفي و
سلسله دراویش نیز درسالهاي اخیر با تخریب مراكز مذهبيشان مواجه بودهاند".
هاشم آقاجري با ابراز تاسف از اینكه ستم بر دگراندیشان و دگر مذهبان با نام دین و اسالم روا داشته ميشود گفت:
"امروز ما شاهد یك تعریف به شدت بسته از خودي و غیرخودي ،ازدولت و ملت هستیم بهگونهاي كه فقط یك اقلیت از
میان دایره وسیع مسلمانان و هموطنان ایراني ،صاحب حقند .كساني كه به یك تلقي خاص از اسالم و تشیع و در تشیع
نیز به تشیع فقاهتي و مبتني بر والیت فقیه و باز هم در این دایره تنگ با نوعي تلقي بنیادگرایانه از مذهب معتقدند و
این در حالي است كه كتاب مقدس ما مسلمانان «قرآن» ،سنت نبوي و سیره پیامبر و پیشوایان دیني و امامان و حتي
تاریخ جوامع مسلمان پذیراي دگردینان و دگراندیشان بوده است".
او سپس با اشاره به تصویب كلیات الیحه مجازات اسالمي در مجلس كه در آن براي اولینبار بهطور رسمي مفهوم
ارتداد و حكم مرتد در آن مطرح شده است ازاین اقدام بهعنوان یك پدیده نوظهور یاد كرد و گفت تصویب این قانون
ميتواند زمینهساز برخي فشارها به نام دفاع از مذهب و دین علیه هموطنان شود.
آقاجري در ادامه با طراح این پرسش كه "كجاي دین و مذهب مجوز سركوب عقیده را صادر كرده است" ،گفت" :در
قرآن كریم هیچگاه میان عقیده و زورهمبستگي برقرار نشده است" .او افزود" :قرآن كریم صریحا اعالم كرده است كه
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG

دین موضوع اكراه نیست .بنابراین با توجه به آیات قرآن كریم نميتوان براساس احساس مسوولیت ،از اجبار ،زور و
سلطه براي تحمیل دین استفاده و جلوگیري از انتخاب آزادانه ایمان و عقیده را توجیه كرد".
از همین رو آقاجري وحدت اندیشه و عقیده را با ابزارهایي غیر از ابالغ و تبلیغ ناممكن دانست ،چراكه به اعتقاد او
خداوند اگر ميخواست همه را امت واحده ميكرد ،ولي تقدیر بر این قرار گرفته است تا تفاوت عقیده وجود داشته
باشد.
وي ادامه داد" :كساني كه به تمناي یكدستي و همگوني ،نه با ابالغ بلكه با زور كه گاه ممكن است در لفافه یك قانون
نیزنمایان شود ،درصدد اعمال یك چنین یكدستي هستند ،در برابر منطق قرآن قرار دارند .چرا كه در قرآن هیچجا
مجوز توسل به زور براي اعمال عقیده وجود ندارد".
آقاجري سپس نتیجه گرفت" :آدمیان متفاوتاند و متفاوت مياندیشند ،همه به دنبال حقیقتاند اما هیچكس نميتواند
حقیقتي را كه به آن باور یافته است ،دستاویز اجبار و زور براي ایجاد یكدستي قرار دهد".
استاد تاریخ دانشگاه با بیان اینكه وضع پیروان ادیان مختلف در قرآن بسیار روشن است ،گفت كه قرآن به ما فرمان
ميدهد با انسانهاي دگرآیین در صلح و همزیستي به سر بریم .آقاجري با اشاره به سنت پیامبر اسالم در برخورد با
دگرآیینان پرسید" :كدام جنگ پیامبر براي تحمیل عقیده بوده است؟"
استاد تاریخ دانشگاه سپس سختگیريهاي موجود در تاریخ اسالم را سختگیريهاي سیاسي دانست كه ربطي به هویت
دیني نداشته بلكه مسئله سلطه بوده است .او گفت" :همه منتقدان و مخالفان شیعه و سني نسبت به ظلم و ستم بنيامیه
مورد آزار قرار ميگرفتند".
آقاجري با رجوع به تاریخ صد ساله اخیر و تأكیدي كه پس از انقالب در قانون اساسي بر حقوق آحاد مردم این
سرزمین شده است ،گفت" :اگر كسي به این میثاق خیانت كند ،دیگر نميتواند از آن مشروعیت بگیرد .در این قانون،
آزادي اندیشه به رسمیت شناخته شده و به پیروان ادیان دیگر اجازه داده شده تا از حقوق ایرانیان برخوردار باشند".
او با بیان اینكه "تجربه سه دهه اخیر پیشرفتهایي در منطق شریعت و فقه حداقل در نزد فقیهان نواندیش به همراه
داشته است" به دیدگاه آیتهللا منتظري درخصوص حقوق شهروندي بهائیان اشاره كرد و گفت" :اینجا بحث سرزمین
است ،حقوق شهروندي فقط حقوق مدني نیست .این اصطالح ،معنا و مفهومش این است كه سرزمین ایران واحدي
است كه متعلق به همه مردم ایران است ،این مردم مالك این سرزمین و حاكم این سرزمیناند در نتیجه تكتك آنها
سیتيزن این شهرند".
آقاجري در ادامه با تأكید بر موضوع دولتـ ملت ،و با بیان اینكه همه افراد عضو جامعه ایران از حقوق برابر
برخوردار هستند ،گفت" :امروز به این درك از آزادي رسیدهایم كه آزادي فقط حاكمیت اكثریت نیست چراكه این
منطق خود ميتواند به امري ضدآزادي تبدیل شده و به توتالیتاریسم برسد .بنابراین در كنار این منطق ،حقوق اقلیت
براساس حقوق بنیادي بشر مطرح است".
این پژوهشگر دیني با ابراز خوشحالي از اینكه مفهوم شهروندي در فقه در حال واردشدن است و با ابراز امیدواري
از اینكه در آینده ،فقهي در تراز انسان نوین را شاهد باشیم ،پرسید" :چگونه است كساني در ایران به غیرخوديها
اجازه مشاركت در حاكمیت ،حق انتخاب و آزادي عقیده و دین و حق آزادي بیان نميدهند ،انتظار دارند در كشورهاي
دیگر به همفكران خودشان این آزادي داده شود؟" آقاجري اینگونه دیدگاه و روش را داراي تناقض دانست" :چرا كه
اگر در ایران غیرخودي سركوب شود ،جواز سركوب همفكران در همه دنیا صادر ميشود ".بنابراین آقاجري نتیجه
گرفت كه خط قرمز حاكمیت اكثریت باید حقوق بنیادي بشر باشد.
آقاجري در ادامه پرسش هایي را نیز مطرح کرد از جمله اینکه "امروز با این پارادوكس مواجهیم كه كساني نگران
پدیده تغییر مذهب هستند و براي رویارویي با آن به حكم ارتداد پناه ميبرند و این در حالي است كه در این زمان
اسالم در قلب اروپا به سرعت در حال پیشروي است؟ چرا ما باید در ایران با زور حجاب را بر سر مردم كنیم ولي
در جوامع دیگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب ميكنند؟ كجاي تاریخ نشان ميدهد كه ميتوان بقاي ایمان را با
شالق ،زور و اعدام تضمین كرد؟ آیا صاحبان قدرت نباید تجدیدنظر كرده و بدانند كه این زورگویيها یكي از عوامل
مهم اسالمگریزي است؟"
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آقاجري سپس با طرح این پرسش كه "آیا استفاده از زور براي مقابله با مسیحيشدن جوانان و گسترش بهائیت جواب
ميدهد؟" گفت" :براساس منطق قرآن ،ایماني كه با آزادي نباشد ،ایمان نیست .اسالم یعني انتخاب آزادانه و آگاهانه.
اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسانها به او ایمان بیاورند اما در قرآن كریم هیچ آیهاي پیدا نميشود كه مجوز اعدام
مرتد باشد".
او در توضیح این موضوع ،با طرح سؤاالتي از جمله مرتد كیست؟ ارتداد چیست؟ و آیا كسي كه از سر تحقیق
عقیده اي را انتخاب كند مرتد است یا خیر؟ گفت" :بسیاري از فقها عنصر جهل و عناد را در تعریف ارتداد ملحوظ
دانسته اند .بنابراین ارتداد ،دگرآییني مبتني بر حقیقت ولو اینكه فرد دچار خطا شود ،نیست ،این حقیقتطلبي است و هر
انسان حقیقتطلبي ممكن است دچار خطا شود ".به این ترتیب او پرسید" :آیا انسان حقیقتطلب خطاكار را ميكشند؟"
آقاجري در ادامه به دیدگاه بعضي از فقها كه مفهوم ارتداد را یك مفهوم عقیدتي ندانسته بلكه یك مفهوم سیاسي دانستهاند
اشاره كرد و گفت" :ارتداد در مفهوم سیاسي تمام جوامع پیشامدرن وجود داشته است ،كه خوشبختانه در این زمینه نیز
فقهاي نواندیش ما قدمهاي مهمي برداشتهاند .در فتواي بسیاري از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نیست .بسیاري
از فقها حتي شرط اجراي حدود را وجود امام معصوم دانستهاند".
آقاجري با اشاره به تغییر شرایط زمان و موضوع شبهه مصداقي گفت كه آن زمان واحدهاي سیاسي با واحدهاي
عقیدتي عجین شده بود .از همین رو او در خصوص استناد برخي به جواز قتل در زمانهاي اولیه گسترش اسالم گفت
كه این مسأله نه به خاطر تغییر عقیده بلكه به دلیل یك عمل سیاسي خیانتآمیز بوده است.
او در پایان از چرخش به سمت یك قرائت متصلبانه در دین سخن گفت كه در تعارض با حقوق بنیادین انسان است .او
آنگاه با تأكید بر اینكه سركوب دگراندیشان منطق دین نیست بلكه منطق قدرت است ،اظهار داشت" :منطق زور و
سلطه با منطق دین متفاوت است".
پس از سخنان آقاجري ،اسدي زیدآبادي با یادآوري صدور حکم اعدام به دلیل ارتداد براي هاشم آقاجري در قضیه
سخنراني همدان ،سخنراني در حضور بازداشت شدگان آن ماجرا را پیامي براي کساني دانست که قصد دارند عنوان
مجرمانه ارتداد را وارد نظام حقوقي کشور کنند و خطاب به آنها گفت" :بهتر است قانون متروکي راکه جامعه امروز
پذیراي آن نیست تصویب نکنید".
استمداد از رییس قوه قضاییه
در این جلسه همچنین مادر منصور اسانلو كه در این نشست حاضر بود از آنجا كه به دلیل بیماري نميتوانست پشت
تریبون قرار بگیرد از مرضیه مرتاضيلنگرودي ،عضو انجمن دفاع از زندانیان خواست تا براساس نوشتهاي كه در
اختیار او قرار داد ،آخرین وضعیت فرزندش را براي حاضران بازگو كند.
مرضیه مرتاضيلنگرودي به آییننامه زندانها در ایران اشاره كرد و با توجه به نكات مثبت این آییننامه به نقل از
همسر منصور اسانلو از تالش خانواده براي اینكه بتوانند با توجه به بیماري اسانلو از حق اعطاي مرخصي استفاده
كنند ،سخن گفت؛ امري كه با وجود تالشها تاكنون تحقق نپذیرفته است.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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