
 آیا ایران آینده بهائی خواهد بود؟ 

  فاضل غیبی

بیاندیشد. حکومت  میهن خود انگیزۀ کافی باشد، دربارۀ سرنوشتدوستی هر ایرانبرای باید  چهار دهه حکومت اسالمی

ود های بزرگی غلبه کرده، که خگذشته نه تنها بر بحران تصور نبود، در چهار دهۀپیش بینی و  ی کار  آمدنش قابل اسالمی که رو
کند که در چهار دهۀ آتی نیز بدون کوچکترین میوانمود و  چنین  آفرین در سطح جهانی بدل گشته استبحران به بزرگترین 

  دوام خواهد آورد. ،ی در خارجتغییری در سیاست سرکوبگرانه در داخل و بحران آفرین

نها با نه ت رژیم با استفاده از این ناتوانیناتوانی اپوزیسیون است. مدیون بیش از هر چیز حکومت اسالمی دوام  اما
بلکه با دمیدن در بوق "مبارزۀ ، گسترش  دادهماندۀ مذهبی نفوذش را در میان اقشار عقب غات گستردهیتبل

زی با برگ با«نیز از  گهگاه؛ واداشته به پشتیبانی از خوداز ترس "حملۀ دشمن" نیز زده را اقشار چپضدامپریالیستی" 
  " ابایی ندارد. ملی

ست، شده ا رهبرانی تشکیل از ترین نگاه بینانهدر خوش ،پس از چهل سال "مبارزه"رژیم  نیروی مخالفسو،  ایندر 
هواداران آشکار و پنهان حکومت اسالمی و همچنین طیف رنگارنگی فعالی ندارند. درحالیکه چندان هواداران  دیگرکه 

اند تهگرف بدستایرانی را "هدایت" امت مهاجر  ،از ژاپن تا آمریکا و از مسکو تا لندن ،»انقالبینوین و  اسالم«از مبلغان 
   روند. به پیش میدر خارج از کشور   مشترک چپ اسالمی به سوی تشکیل جبهۀآمریکاستیزی  استفاده از جّو  و با

ی از نخست ناشدوستی، بلکه در وهلۀ ، ناتوانی اپوزیسیون نه به سبب ناآگاهی و یا کمبود میهندر سوی دیگر
مادر همۀ دهد، که نشان مییی رو دوبصورت  سیاسی،  زندگیدر صحنۀ این نارسایی خود را  نارسایی اخالقی است.

ت را مبارۀ اینکه مالیان روزی حکوبینی احمد کسروی در پیش پس از تحقق ،گویی است. به حدی که هانارساییدیگر 
رده برآو فردوسیهزار سالۀ هشدار  در ایران بدست خواهند گرفت، باید چهار دهه از تسلط حکومت اسالمی بگذرد، تا  

  »dدبوَ  یها به کردار باز سخن«  شود که:

به معجزه ای حکومت اسالمی سرنگون  حتی اگرمی توان تصوری مثبت  از آیندۀ ایران بدست داد.  این وصفآیا با 
  ؟باشدرد و به نقشی در اقلیت راضی را جدی بگی» بازی دمکراسی«شود، کدام نیروی مخالفی را می شناسیم که 

  یشاوندی نزدیک دارد. چنانکه" خو روشنفکری"فرهنگ با بخشی از فرهنگ اجتماعی است و  فرهنگ سیاسی
ران در دواگر گرایش عمدۀ روشنفکران  را تعیین می کند. در آینده روند سیاسی جامعه  ویژگی امروزی روشنفکران

حکومتی چپ و یا اسالمی ایران به دامن  برکناری حکومت شاه، معنی بود که در صورتبدین  چپ اسالمی،  پهلوی به
برآمدن جنبشی دمکراتیک و  ،روشنفکران مخالف حکومت اسالمی نشان می دهدپریشانی  امروزه، درخواهد غلتید

    نزدیک ممکن نیست. ای ی برکناری حکومت اسالمی در آیندهبرافراگیر 

م پادشاهی با یا هواداران نظا مصدق، و های قلمی میان هواداران شاه وبه جدال کافیست ،ادعا برای تأیید این 
و به این واقعیت اعتراف  پی بریمموجود پریشانی  ی بنگریم تا به میزانخواه دیگر رد دلو یا هر مو خواهانجمهوری

ایران را نابود خواهد کرد، اما سرنگون نخواهد  ،به همین گونه بماند، حکومت اسالمی اپوزیسیون کنیم که اگر اوضاع
   شد. 

حکومتی ضحاکی همۀ رسد، بنظر میپس از آنکه  مواردیدر این درس را گرفت، که تاریخ توان از میبا اینهمه  
دازد، بلکه انکه نه تنها نظام بیدادگر را برمینیرویی ناشناخته از درون جامعه برمی آید ، باشد مخالفان را سرکوب کرده

  . سازدبرقرار می  های کامالً متفاوتبا ارزش، نظامی همان مردمان پیشینبا همیاری 

بدست  مسیحیانی برافتاد که پیش از آن  ش سده سلطۀ پرقدرت بر نیمی از جهان،روم پس از شدار بردهامپراتوری 
نیز در نیمۀ  آوردند. امپراتوری شورویمیبجا  در غارهای زیرزمینی مراسم مذهبی خود را که  شدندپیگرد میچنان 

از مجارستان (خواهانه را ظاهرآ همۀ گرایشات دمکراسیدهۀ هشتاد قرن گذشته در اوج قدرت و گسترش تاریخی خود 



که  باعث شد حلقۀ رهبری،از  در گروهیخواهی دمکراسی د، امانابود کرده بو )آلمان شرقی تا چکسلواکیتا لهستان و از 
  د. فروپاش درون زا

تواند مینهیچگاه لیتر، چنانکه در ماهیت اوست، توتا نظام توجه داشت که نیز البته باید به این درس مهم تاریخ
 ییگر های کامالً د ن و جای خود را به نظامی با ارزشباید بکلی سرنگوتوتالیتر بدهد، بلکه نیمهجای خود را به نظامی 

نتوانست  socialism with a human face» سوسیالیسم با چهرۀ انسانی«بنابراین همانطور که در هیچ جا بدهد. 
بند با اسالم نیم جای خود را به حکومتی نخواهد توانست های کمونیستی شود،   حکومت اسالمی نیز جانشین رژیم

    بدهد.

ً ناتیو واقعی برای حکومت اسالمیبدین سبب برای یافتن آلتر  هایی باید به جریانی توجه کرد، که از ارزش ، منطقا
  یرا ، ز کندانگارد و با تمام قوا سرکوب میدشمن خود می آن رانظام حاکم است و بدین سبب برخوردار کامالً متفاوت 

  کند.  محدود را  خواه)(تمامیت»توتالیتر«قدرت و نفوذ رژیم کافیست تا ای در هر محدوده وجودش

یان گران اسالمی با بهائنیست، زیرا رفتار دشمنانۀ حکومت یافتن چنین جریانی در سایۀ حکومت اسالمی دشوار
شمارد و فتوای ترین دشمن خود میخطرناکد که رژیم جریان بهائی را گذار جای شکی بجا نمی است، کهبه حدی 

  . شاهد کوچکی بر این واقعیت است ،از سوی ولی فقیه  و رهبر انقالب و تحریم هرگونه تماس با آنان نجاست

داخلی حاکمیت اسالمی بود و در ایران  از همان فردای انقالب  اسالمی باالترین هدف  جریان بهائینابودی کامل 
اخراج در همۀ شهرها و روستاها، و غارت بهائیان با قاطعیت دنبال شد. کشتار تردۀ جهانی با وجود اعتراضات گس

ان آموز  دانشجویان و دانش ها و جلوگیری از تحصیلرف اموال و سرمایهتص و نهادهای کشوری از تمامی تثنابدون اس
  مبنی بر نابودی جریان بهائی به نمایش گذاشت. هدف بی چون چرای حکومتگران اسالمی را به روشنی  بهائی

» یهانجمن حجت«ترین راه نگاهی به ا بهائیان را دریابیم، شاید آسانبرای آنکه علت دشمنی هیستریک مالیان ب
سی با پشتیبانی همه جانبۀ ساواک  نامیده می شد، در دهۀ» انجمن ضدبهائیت«. این انجمن که پیش از انقالب باشد

صدهزار  جمعیتی چندا مالیان از سوی دیگر شروع به کار کرد. پشتیبانی ساواک از این رو بود که بهائیان ب از یک سو و
التی نمود که تشکیدادند و ظاهراً برای حکومت شاه الزم مییالت موجود در ایران را تشکیل مینفری بزرگترین تشک

  د. کن از رشد بهائیت در ایران جلوگیری  ،اسالمی و منسجم

 های مذهبی و سپس انقالبه رسمیت شناختن حقوقی برای اقلیتبویژه پس از کوشش دولت برای ب ،مالیان نیز
اگر  دیدند ومیدر خطر گسترش بهائیت  کرد، پایگاه قدرت خود را بادر جهت تحدید نفوذ اسالم سیر می سفید که

که  توان دریافتمرز دویست هزار گذشته بود، میاز در نظر گیریم که جمعیت بهائیان در دهۀ پنجاه فقط در پایتخت 
از امکاناتی بیکران برخوردار  ) با پرداخت بخشی از "سهم امام"،  حجتیه راو حتی خمینی( آخوندهاچرا طیف وسیعی از 

  کردند.  می

ی و ر تبلیغات اسالمی دربارۀ نفوذ بهائیان در دستگاه ادا پایگییک سو بیاز  ،پشتیبانی ساواک از انجمن حجتیه
شاه در پی محمدرضاکند. بست واقعی حکومت شاه را برمال میو از سوی دیگر بن  دهدرا نشان می سیاسی آن دوران

 یهای بهائی قرار داشت و دشمنا این تدابیر یکسره در جهت آموزهد، امنز  ی بود که به پیشرفت جامعه دامنتدابیر 
واک سابدین  سبب این وظیفه بر عهدۀ . را متوجه او می ساخت بودن بهائی تهمتو  برمی انگیختمالیان مرتجع را 

تفاده از اسبجای که برای مبارزه با بهائیت،  با این هدفپشتیبانی کند، انجمن حجتیه  از گذاشته شد که از هر جهت
  ! بهائیت باشد ی ازبه میدان آید که بدلانجمنی   سنتی،اسالم 

یده ، اما با افکار پوسبهائیان را می توان کشت و یا آزار دادنیز روشن شده بود که  ز آنکه برای کندترین اذهانپس ا 
، حقوق شهروندی زن و مرد برابری حقوقمانند ( و مدرن بهائی نهای امروزیتوان از رسوخ خواستهمیو خرافی اسالمی ن

 )و باالخره اعالم وابستگی مذهبی بعنوان امری خصوصی دولت  وجدایی دین  پارلمانی،دمکراسی ، ، آزادی بیانبرای همه
  جلوگیری کرد. 



ای تریبون و صندلی ج«که در آنها های غیرعلنی هفتگی در کالس با تقلید از بهائیانکوشید انجمن حجتیه می 
هائی و از طرف دیگر با ایرادات وارده بر آنها آشنا جوانان مسلمان را از طرفی با آموزه های برا گرفته بود، » منبر و قالی

 برای ایشد و کادرهای ورزیدهعتماد به نفس اسالمی دامن زده میابه کند. از این راه به برانگیختگی ذهنی و همچنین 
  .تربیت می شدند در تشکیالت بهائینفوذ 

یز نان مسلمان که برای نسل جو کردند، میاسالم تصویری نوین ارائه از  ،گیری از آموزه های بهائیاز آن سو، با بهره
نتی دیا   )(مکه و اطرافش)» ام القرا َو َمن حولَها «برای است دینی  ،(که بنا به قرانجالب بود. مثالً  مدعی شدند که اسالم 

نباید در پی گسترش اسالم و  استدخالت در سیاست مخالف   ،المیاعتقاد اس هانی ورای ملیت، نژاد و جنس است.ج
بوسیلۀ جنگ جهادی بود. باید ظاهری آراسته و لباسی پاکیزه داشت و از نشست و برخاست با پیروان دیگر ادیان ابا 

ش اما از همه مهمتر، کوش کرد. دگراندیشان را جایگزین کوشش برای حذف فیزیکی »برخورد جدلی و غیرهیجانی«نکرد و 
 به(حتی در مقایسه با هواداران مجاهدین) برای برخورد عقالنی به اعتقادات مذهبی بود، که جوانان عضو حجتیه را 

  کرد. سرآمدان نسل نوین مسلمان بدل می

ت منجر هائیحجتیه به باعضای جوان های بهائی از این نظر خطرناک بود که می توانست به جلب آموزه لبته تقلیدا
کوشیدند بدین وسیله هویت کردند و میاسالمی تکیه میبه شدت بر چند ویژگی شود، از اینرو رهبران انجمن 

. دادمتقابل قرار می رلاعضا را در زیر کنت بود که  »امر به معروف و نهی از منکر«اسالمی اعضا را تضمین کنند. از جمله 
د تشدی برخورد و توهین به اعتقادات بهائیمراسم دعا و از طرف دیگر با که با  »ظهور مهدی موعود«دیگر اعتقاد به 

بهائیان و  ورود به جلب اعتماد برای  وسیلۀ مهم بعنوان (دروغ)» تقیه«استفاده از  ،ترماز همه مهاما شد. می
ی در ل اسالمین تشکّ هایی در نیمۀ دهۀ چهل به بزرگتر تشکیالت حجتیه با چنین ویژگی. بودهای آنان گردهمایی

  گسترش یافت. ی همسایه مانند هند و پاکستانحتی در کشورهاگویا ایران بدل شد و 

حکومت اسالمی را بویژه در  اعضای حجتیه به سرعت اهرم های کهکرد میها کمک برتری پس از انقالب نیز همین
 دامنوحشت مالیان سنتی  بهند. به حّدی که ای تصرف کندی، سیاست خارجی، آموزشی و رسانهاقتصا هایزمینه

. با اینهمه اعضای سابق به تعطیلی مجبور کرد ید شدیدبا تهد  را انجمنپنج سال پس از انقالب  و خمینی شدزده 
 و تنها آنان بودند که را داشتند »ها در شهر کورانیک چشم«حکم گر ای حکومتحجتیه در مقایسه با آخونده

عضای ابه همین سبب هم با وجود حمالت تبلیغی علیه حجتیه،  »Lگفتمانی مدرن از سنت دفاع کنندبا «توانستند می
های تپسبسیاری  )..کمال خرازی  و ، حداد عادل، عبدالکریم سروششیرازید صیا  والیتی،، ، باهنر(مانند پرورشسابق آن 

  کلیدی حکومت اسالمی را در دست گرفتند. 

یر مثبتی بر ثبه نوبۀ خود تأها نتوانستند با تأثیری که از بهائیت گرفته بودند، ایحجتیه باید پرسید، چرا  از اینرو
  عمل کردند؟  ی سنتیحکومت اسالمی بگذارند و در نهایت بعنوان پادو آخوندها

نها ت ها و اعتقادات مذهبیآموزه  . گرفتندرا با ماهیت این آیین اشتباه می آموزه های بهائیپاسخ این است که آنان 
یه حجت اعضایاز نظر موفقیت در تربیت اخالقی پیروان سنجید.  ، بلکهنه با آنهارا باید  ادیاند و نظاهر ادیان را می ساز 

ک وانگهی از در  از آنان بیاموزند؛فتار را توانستند راستی گفتار و درستی ر های بهائی آشنا شدند، اما نمیبا آموزه
   ماندند.ناتوان  استسرافرازی انسانی که محور آموزه های بهائی  تشخص فردی و

ت. در نهایت نیز التزام حجتیه سنقش بر آب ا موازین اخالقیدیگر  است و بدون آن ، راستین تربیت اخالقیکانو
کیل دهند، تش ناپذیر در جامعۀ ایران رااین دو گروه دو قطب آشتیکه شد باعث  ،به تقیه و پایبندی بهائیان به راستی

وانستند تای میبه کلمه و بهائیان که اسالمی دست یافت که اولی با تکیه بر تقیه به باالترین مقامات در حکومت
جان بصدمات قابل تصور را بزرگترین آزارها و  ،هبی خود را انکار کنند، بخاطر استواری در راستگوییوابستگی مذ

  . خریدند

ای قدرت سوارند، اما در پیشگاه تاریخ به سهم خود مسئول سقوط انسانی و فساد ها بر اهرم هایامروزه حجتیه
با هر  ،هن و نیمی دیگر به تبعید در وطننیمی مجبور به ترک میهستند و بهائیان که  در ایران امروزاخالقی  گستردۀ



دیگر  یبدون آنان تولددهند که گروهی اجتماعی را تشکیل میدست بگریبان هستند،  قابل تصوری محرومیتنوع 
در  ی، چه در دانشگاه مخفندسالمت اخالقی توانستبهائیان درست با تکیه بر جامعۀ ایران قابل تصور نیست.  برای

ایران آینده نقش هزار نفری از متخصصان را تربیت کنند که در نوسازی  صد انبوه چند ،ایران و چه در خارج از کشور
از بهرام بیضایی  ،نخبگان منسوب به جریان بهائی خارج از کشور ن امروز نیز درخواهند داشت. همی مهمی برعهده

 کم نیستند.  ،تا آرامش دوستدارتا فرهنگ هالکویی و از احسان یارشاطر 


