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دبیر انجمن موبدان تهران درگفت و گو با « ایران»:

دولت یازدهم  ،پیروان ادیان دیگر را از بدنه ایران می داند

عکس :تارنمای خبری زرتشتیان

«ما دوســت نداریم تماشــاگر باشیم و هر
زمــان که حقوق مــا زیر ســؤال رفت ،یک
نماینده در مجلس از مــا دفاع کند ،بلکه
میخواهیم در ســازندگی کشور و در تمام
ردهها حضور داشــته باشیم و این تحولی
بــود که در دولــت یازدهــم رخ داد ».این،
توصیــف موبــد «پــدرام ســروش پــور»،
دبیر انجمــن موبدان تهــران ،از عملکرد
دولت یازدهم در تأمین مطالبات اقوام و
اقلیتهای دینی و مذهبی است.
فــارغ از نــگاه پیــروان ادیــان توحیدی
و اقــوام ایرانــی ،مروری بــر کارنامه دولت
یازدهم نیز نشــان میدهــد که این دولت
توانســته اســت بخش زیادی از وعدههای
خــود در این زمینــه را محقق کنــد .نامزد
مــورد حمایت اصالحطلبان و اعتدالیها
در بیانیهای کــه  13خرداد  ،1392دوهفته
قبل از انتخابات منتشــر کــرد ،وعده داده
بــود در دولت او ،مشــارکت عمومی فارغ
از زبــان و مذهــب در مدیریتهــای کالن
کشــور اجــرا شــود ،از نیروهــای شایســته
محلــی در پســتهای مدیریتــی مناطــق
مختلف کشــور استفاده شود ،زبان مادری
ایرانیان در ســطوح مدارس و دانشــگاهها
تدریــس شــده ،تبعیضــات نــاروا در همه
ابعــاد و اشــکال آن رفع شــود و در نهایت
نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگهای
ایرانــی تغییــر کنــد .امــروز نــه هــواداران
دولت ،بلکه مخاطبــان این بیانیه ،یعنی
اقــوام و اقلیتهای دینی و مذهبی اذعان
دارند کــه برخی از ایــن وعدهها ،حتی اگر
در حد گامهای نخست باشد عملی شده
اســت،هرچند هنــوز همــه خواســتها و
مطالبات اقوام و اقلیتها در حد مطلوب
برآورده نشده اما راهی باز شده تا در مسیر
رسیدن به آن گام بردارند.
ëëوعدههایمحققشده
در دولــت اعتــدال ،شــخصیتهای
بسیاری از اقوام و مذاهب دیگر را میتوان
نام برد که در ســطوح مختلــف عهده دار
مســئولیتهای اجرایــی شــدند ،بهعنوان

مثال ،اکنون بسیاری از مدیران استانداری
کردستان ،از اهل سنت و از شخصیتهای
محلی هستند ،یا فرمانداران و بخشداران
برخی از شــهرهای مــرزی ایــران ،از میان
زنــان یــا مــردان همــان منطقــه انتخاب
شدهاند .اما فراتر از این انتصابها ،آنچه
میتوانــد بهعنــوان یــک تحــول اساســی
در توجــه بــه اقلیتهای قومــی و مذهبی
تلقــی شــود انتصاب یک شــهروند ایرانی
اهــل ســنت و کــرد بهعنــوان ســفیر ایران
در ویتنــام اســت .این حســن انتخــاب که
بــرای نخســتین بــار در ایــران انجام شــد،
بازتابهــای مثبــت داخلــی و خارجــی
بســیاری داشــت،همچنانکه تدریــس
زبــان کــردی در دانشــگاهها بهعنــوان
یکــی از دســتاوردهای دولــت یازدهــم با
اســتقبال زیــادی روبــه رو شــد .مجموعه
ایــن تحــوالت ،نشــان دهنــده اهتمــام
دولــت در تأمین حقوق و مطالبات طیف
گســتردهای از ایرانیــان اســت کــه هرچند
از حمایتهــای قانــون برخوردارنــد ،امــا
رویکردهای ســلیقهای ،مســیر آنان برای
ارتقــای اجتماعی و سیاســی را با موانعی
روبــه رو کــرده بــود .این نکتهای اســت که
موبــد ســروشپور هم بــر آن تأکیــد دارد.
بــه بــاور دبیــر انجمــن موبــدان تهــران،
در بســیاری از مــوارد ،ایــن تبعیضهــای
نــاروا و برخوردهــای ســلیقهای بــا اقوام و
اقلیتهــای ایرانــی اســت که بــا دورزدن
قانون ،آنان را از دســتیابی به حقوق خود
محروم میکند.
«ëëپیــروان ادیــان دینــی» بــه جــای
«اقلیتهایدینیومذهبی»
دبیر انجمن موبدان تهران ،در ارزیابی
خــود از کارنامه دولت یازدهــم در تأمین
حقــوق و مطالبــات اقــوام و اقلیتهــای
دینــی و مذهبی ایران ،یکــی از مهمترین
تحوالت صورت گرفته را در حوزه فرهنگی
دانســت و گفــت :در دولــت یازدهــم ،بــه
جای گفتن «اقلیتهای دینی و مذهبی»
از تعبیر «پیروان ادیان توحیدی» استفاده

برخی انتصابهای اقوام و اقلیت های مذهبی ایرانی در دولت یازدهم

شخصیت

بیژنذوالفقارنسب
عمادحسيني
صالح اديبي
حمیرا ريگي
مرحومه مرجان نازقليچي
حسين فيروزي
امير قادري
محمد فالحي
یحیي نظري
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مسعود روحاني
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میشــود که هرچند شــاید در نــگاه برخی
اتفاق ســادهای محســوب شــود ،اما برای
ما که مخاطبان این تعیبر هستیم ،دیدن
اینکــه دولتمــردان چنیــن نگاهــی بــه ما
دارند ،بسیار نویدبخش است.
توگو
موبــد پــدرام ســروشپور در گف 
بــا «ایران» بــا بیان اینکه راه آغاز شــده در
دولــت یازدهــم ،بســیار نو و بدیــع بود ،بر
تکمیــل آن در گامهای بعــدی تأکید کرد
و افــزود :هرچند پیــروان ادیــان توحیدی
در مجلــس نماینده دارنــد و میتوانند از

سمت

مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور ورزشی
معاون وزير نفت
سفیر ایران در ویتنام و کامبوج
فرماندار شهرستان قصرقند
فرماندار بندر تركمن
معاون اداري و مالي استاندار کردستان
معاون عمراني استاندار کردستان
فرماندار شهرستان بانه
فرماندار شهرستان دهگالن
فرماندار شهرستان ديواندره
فرماندار شهرستان كامياران
فرماندار شهرستان سروآباد

حقوق خود دفاع کنند ،اما مسأله مهمتر
برای ما ،اســتفاده واقعــی از ظرفیتهای
پیــروان ادیــان توحیــدی در اداره کشــور
بــود و اینکه چه تعــداد از آنــان میتوانند
براســاس شایستگیهای خود سمتهای
اجرایی را کسب کنند.
وی بــا بیــان اینکه مــا دوســت نداریم
تماشــاگر باشــیم و هــر زمــان کــه حقــوق
مــا زیــر ســؤال رفــت ،یــک نماینــده از ما
دفــاع کند ،اضافه کرد :مــا میخواهیم در
ســازندگی کشــور و در تمــام ردهها حضور

توضیحات
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اهل سنت -بلوچ
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اهل سنت
اهل سنت
اهل سنت
اهل سنت
اهل سنت
اهل سنت

داشــته باشــیم و ایــن تحولــی بــود کــه در
دولــت اعتــدال رخ داد.موبد ســروشپور
بــا برجســته توصیــف کــردن عملکــرد
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در امــور
اقــوام و اقلیــت هــای دینــی ،مشــکالت و
ساختارهای غیررسمی برجای مانده از 8
سال دولتهای نهم و دهم را مانع اصلی
تحقــق نیافتــن تمــام و کمــال وعدههای
دولــت یازدهــم دانســت و تصریــح کرد:
شــخص رئیس جمهــوری و دســتیار ویژه
ایشــان بــه تأمیــن مطالبــات مــا اهتمــام

داشــتند ،ایشــان اما بدنه اجرایی کشور به
مثابه مانعــی برای تحقق همه مطالبات
تبدیل شده بود ،هرچند ما نیز معتقدیم
که رفــع همه تبعیضهــا ،نیازمنــد زمان
است و ما به صبر کردن عادت داریم.
ëëضرورتاصالحبرخیقوانین
وی بــا اشــاره بــه تصــدی برخــی
مسئولیتهای اجرایی از سوی زرتشتیها،
همچــون تصــدی یکــی از مدیریتهــای
عالــی در یک شــرکت خودروســاز داخلی،
خاطرنشــان کــرد :رفــع کامــل مشــکالت
نیازمنــد اصالح قوانین اســت کــه این امر
بــه تنهایــی از عهــده دولت خارج اســت و
نیازمند یاری سایر قواست ،بهعنوان مثال
اعتقــاد بــه دیــن اســام بهعنــوان مــاک
عضویــت در ارتــش تعییــن شــده اســت،
درحالــی که زرتشــتیها در دفــاع مقدس
وفادارانــه برای کشــور و انقالب جنگیدند،
امــا ایــن قانون ســبب میشــود مــا ناتوان
از حضــور در ارتــش باشــیم.دبیر انجمــن
موبدان تهران ،بازشــدن فضای گفت وگو
بــا مقامهای ارشــد قــوه مجریــه را از دیگر
تحوالت مهم و مثبت روی داده در دولت
یازدهم دانست و گفت :واقعیت این است
که در دولتهای نهم و دهم ،اساساً امکان
ت وگو میان پیــروان ادیــان توحیدی با
گفــ 
قــوه مجریــه از میان رفتــه بود ،امــا در این
دولت نه تنها ســخنان و دغدغههای ما به
گوش عالیترین مقام قوه مجریه میرسد،
بلکــه مــا نتیجــه بیــان ایــن مشــکالت را
میبینیم و این طور نیست که دولتمردان
فقط شــنونده باشــند.موبد ســروشپور با
بیان اینکه فقدان گفت وگو و تعامل میان
پیــروان ادیان توحیدی در دولتهای نهم
و دهم ،باعث ایجاد فقر فرهنگی در کشور
شــده اســت خواســتار تقویــت و گســترش
گفت وگــوی پیــروان ادیــان توحیــدی و
صاحبان اندیشــه شــد و تصریح کرد:یکی
از اقدامات بسیار مثبت دولت اعتدال این
بــود کــه اشــخاص بــا ارزش و دارای فکر و
سلیقه برجسته را برای جایگاههایی چون

وزارت ارشاد و دستیاری ویژه انتخاب کرد.
دو وزیر ارشاد دولت یازدهم و آقای یونسی
بهعنوان دســتیار ویــژه رئیــس جمهوری،
دارای فکــر بــاز و دیــدگاه بالنــدهای در
ارزشــگذاری به ادیان و قومیتها هســتند
که باعث تقویت رابطه میان پیروان ادیان
توحیــدی و افزایــش اعتمــاد میــان آنان و
دولت شده است.
ëëپیــروان ادیــان بدنــهای از کشــور ایــران
هستند
وی ،بــا بیــان اینکه پیروان ســایر ادیان
از دولــت توقع دارند که بــه آنان بهعنوان
پیــرو دیــن دیگر نگاه نشــود ،اضافــه کرد:
واقعیت این است که پیروان ادیان دیگر،
جزئــی از بدنــه کشــور ایران هســتند و این
نگاهی اســت که مــا نیازمند آن هســتیم،
البتــه این روند اکنــون در دولت یازدهم و
ردههای مختلف آن شــکل گرفته است و
ما شــاهد تسری این نگاه از دولت به سایر
بخشهای کشور هستیم.
دبیــر انجمــن موبــدان تهران بــا بیان
اینکــه در دولــت یازدهم ،برای نخســتین
بــار در ایــران به ادیــان گوناگــون و پیروان
آنان بهعنــوان یک فرصــت و ارزش نگاه
شــده اســت ،اظهارکــرد :ایــن امــر ســبب
میشــود که هم جهــان ایران را بدرســتی
بشناســد و هــم انســجام ملــی ایرانیــان
افزایــش مییابد.موبــد ســروشپور ،بــا
اشــاره به توجهی که در ایران به آیینهای
مذهبــی میشــود خواســتار توجــه بــه
آیینهــا و ســنتهای فرهنگــی نیــز شــد
و تصریــح کــرد :آیینهــا و ســنتها بــه
اندازه ســنتهای دینی ارزشمند هستند،
ســنتها و آیینهایی چون جشــن نوروز،
مهرگان و سده که هم فلسفههای عمیق
دارند و هم در طول تاریخ ،سبب انسجام
ملــی ایرانیــان شــدهاند.وی با بیــان اینکه
بتازگی برگزاری این جشــنها در کرمان و
یزد با دشــواریهایی رو به رو شــده است،
اظهار کرد :سابقه نداشته که برگزاری این
جشــنها بــا مشــکل مواجــه شــود و فقط

زرتشــتیها در آنهــا حضور داشــته و مانع
حضــور دیگــر ایرانیــان در ایــن جشــنها
شــوند .ما از دولــت میخواهیم با تعامل
ت وگو با ردههای مختلف روحانیت،
و گف 
ایــن مشــکل را حل کند تا بار دیگر شــاهد
باشــیم کــه انســجام ملــی ایــران بــا ایــن
جشنها ،جلوه و بروز بیشتری یابد.
دبیــر انجمــن موبــدان تهران بــا بیان
اینکه امسال ،بعداز سالها جشن سده به
عجیبترین شکل برگزار شد ،گفت :برای
نخســتین بار در صد ســال گذشــته جشن
ســده در کرمان فقط از ســوی زرتشــتیها
برگزار شد و این اصالً سابقه نداشته است.
دولــت برای رســیدن بــه اهداف خــود در
ایــن زمینه نیاز به فرهنگســازی بیشــتری
ت وگــو و تعامل میان
دارد یعنــی باید گف 
ردههای مختلف روحانیون شکل بگیرد و
دولت میتواند اینها را شکل بدهد.
ëëنویدآینده
روحانی اول آذرماه  1395در دیدار با
اهل ســنت ایران ،تأکید کرد که «همیشــه
در میــان کشــورهایی کــه تنــوع قومــی یــا
مذهبی داشــتهاند دو دیدگاه حاکم بوده،
دیــدگاه اول تفکــر اقتدارگرایانــه مرکزیت
اســت که مبنایش این اســت که اقلیتها
را همــواره بهعنــوان یک مشــکل و تهدید
تلقــی کند و مســأله تنوع اقــوام و مذاهب
را امنیتی ببیند .مبنای دیگر این اســت که
اقوام و مذاهب مختلف بهعنوان فرصت
و مزیــت یــک کشــور هســتند و باید تحت
عنــوان همزیســتی مســالمتآمیز از این
ظرفیت اســتفاده کرد و همــه اقلیتها از
حقــوق شــهروندی برابر اســتفاده کنند».
مــروری بــر دســتاوردهای دولــت در ایــن
زمینــه ،نشــان میدهــد کــه تالشهــای
دولــت در زمینه بــرآورده کردن مطالبات
پیــروان ادیــان دینــی اگــر چه بــه صورت
کامــل محقــق نشــده اســت ،امــا نویــد
بخــش راه روشــنی اســت کــه گام نهــادن
در آن به تحقق بیشــتر خواســتههای آنها
رهنمون میشود.

