آﯾﺎ اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺑﺎرۀ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد ،در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ در داﺧﻞ و ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺧﺎرج ،دوام ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

اﻣﺎ دوام ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻔﻮذش را در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺴﺘﺮش داده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﻣﯿﺪن در ﺑﻮق "ﻣﺒﺎرزۀ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" اﻗﺸﺎر ﭼﭗزده را ﻧﯿﺰ از ﺗﺮس "ﺣﻤﻠﮥ دﺷﻤﻦ" ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮد واداﺷﺘﻪ؛ ﮔﻬﮕﺎه ﻧﯿﺰ از »ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﺮگ
ﻣﻠﯽ" اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
در اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل "ﻣﺒﺎرزه" ،در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه از رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻮاداران ﭼﻨﺪان ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻮاداران آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯿﻒ رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ
از ﻣﺒﻠﻐﺎن »اﺳﻼم ﻧﻮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ« ،از ژاﭘﻦ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺎ ﻟﻨﺪن" ،ﻫﺪاﯾﺖ" اﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺟﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ.
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ّ
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺼﻮرت دوروﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻫﻤﮥ
دﯾﮕﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن روزی ﺣﮑﻮﻣﺖ را
در اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از ﺗﺴﻠﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﺬرد ،ﺗﺎ ﻫﺸﺪار ﻫﺰار ﺳﺎﻟﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮآورده
ﺑﻮد«d
ﺷﻮد ﮐﻪ» :ﺳﺨﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺮدار ﺑﺎزی َ
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮری ﻣﺜﺒﺖ از آﯾﻨﺪۀ اﯾﺮان ﺑﺪﺳﺖ داد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﺷﻮد ،ﮐﺪام ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ »ﺑﺎزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ« را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ در اﻗﻠﯿﺖ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ "روﺷﻨﻔﮑﺮی" ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ دارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
وﯾﮋﮔﯽ اﻣﺮوزی روﺷﻨﻔﮑﺮان روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪۀ روﺷﻨﻔﮑﺮان در دوران
ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ،اﯾﺮان ﺑﻪ داﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﭗ و ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ
درﺧﻮاﻫﺪ ﻏﻠﺘﯿﺪ ،اﻣﺮوزه ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺸﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺪالﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران ﺷﺎه و ﻣﺼﺪق ،و ﯾﺎ ﻫﻮاداران ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه دﯾﮕﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯽ ﺑﺮﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اوﺿﺎع اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ درس را ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺿﺤﺎﮐﯽ ﻫﻤﮥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺪادﮔﺮ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎری ﻫﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮدهدار روم ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺪه ﺳﻠﻄﮥ ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻬﺎن ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن
ﭼﻨﺎن ﭘﯿﮕﺮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را در ﻏﺎرﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻤﮥ
دﻫﮥ ﻫﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در اوج ﻗﺪرت و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮآ ﻫﻤﮥ ﮔﺮاﯾﺸﺎت دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ را )از ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن

ﺗﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن و از آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ( ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ در ﮔﺮوﻫﯽ از ﺣﻠﻘﮥ رﻫﺒﺮی ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
از درون ﻓﺮوﭘﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ درس ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ اوﺳﺖ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﻤﻪﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻠﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً دﯾﮕﺮی
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺮۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ«  socialism with a human faceﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رژﯾﻢﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ
ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ از ارزشﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ آن را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﮕﺎرد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
وﺟﻮدش در ﻫﺮ ﻣﺤﺪودهای ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ رژﯾﻢ »ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ«)ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه( را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا رﻓﺘﺎر دﺷﻤﻨﺎﻧﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﯽ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﻓﺘﻮای
ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻧﺎن از ﺳﻮی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ در اﯾﺮان از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ﮐﺸﺘﺎر و ﻏﺎرت ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ،اﺧﺮاج
ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺸﻮری و ﺗﺼﺮف اﻣﻮال و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻫﺪف ﺑﯽ ﭼﻮن ﭼﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻋﻠﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را درﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ راه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ«
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب »اﻧﺠﻤﻦ ﺿﺪﺑﻬﺎﺋﯿﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،در دﻫﮥ ﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺳﺎواک
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﻼﯾﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎواک از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻫﺰار
ﻧﻔﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻻزم ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ،از رﺷﺪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در اﯾﺮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻣﻼﯾﺎن ﻧﯿﺰ ،ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﮐﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﭙﺲ اﻧﻘﻼب
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در ﺧﻄﺮ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و اﮔﺮ
در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در دﻫﮥ ﭘﻨﺠﺎه ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻣﺮز دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ )و ﺣﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از "ﺳﻬﻢ اﻣﺎم" ،ﺣﺠﺘﯿﻪ را از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﯿﮑﺮان ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎواک از اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﯽﭘﺎﯾﮕﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در دﺳﺘﮕﺎه اداری و
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دوران را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﭘﯽ
ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ زﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﯾﮑﺴﺮه در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺮﺗﺠﻊ را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺗﻬﻤﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن را ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺳﺎواک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ از اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﻼم ﺳﻨﺘﯽ ،اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اذﻫﺎن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﺖ و ﯾﺎ آزار داد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪه
و ﺧﺮاﻓﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان از رﺳﻮخ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ و ﻣﺪرن ﺑﻬﺎﺋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،آزادی ﺑﯿﺎن ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻋﻼم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ(
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﮐﻼسﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ »ﺗﺮﯾﺒﻮن و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﺎی
ﻣﻨﺒﺮ و ﻗﺎﻟﯽ« را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺮادات وارده ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ
ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﻼﻣﯽ داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺎدرﻫﺎی ورزﯾﺪهای ﺑﺮای
ﻧﻔﻮذ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
از آن ﺳﻮ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ،از اﺳﻼم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼً ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم )ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮان ،دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای »ام اﻟﻘﺮا َو َﻣﻦ ﺣﻮﻟَﻬﺎ « )ﻣﮑﻪ و اﻃﺮاﻓﺶ(( دﯾﺎﻧﺘﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ورای ﻣﻠﯿﺖ ،ﻧﮋاد و ﺟﻨﺲ اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎدی ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮی آراﺳﺘﻪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه داﺷﺖ و از ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن اﺑﺎ
ﻧﮑﺮد و »ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻫﯿﺠﺎﻧﯽ« را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﮐﺮد .اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﺣﺠﺘﯿﻪ را )ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاداران ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ( ﺑﻪ
ﺳﺮآﻣﺪان ﻧﺴﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﻀﺎی ﺟﻮان ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد ،از اﯾﻨﺮو رﻫﺒﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﯾﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻀﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ »اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ« ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎ را در زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ »ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از »ﺗﻘﯿﻪ« )دروغ( ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ورود ﺑﻪ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻤﮥ دﻫﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑّﻞ اﺳﻼﻣﯽ در
اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻫﺮم ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻮﯾﮋه در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺣ ّﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ داﻣﻦ
زده ﺷﺪ و ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ
ﺣﺠﺘﯿﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮ ﺣﮑﻢ »ﯾﮏ ﭼﺸﻢﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮران« را داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ »ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺪرن از ﺳﻨﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ« Lﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻤﻼت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺘﯿﻪ ،اﻋﻀﺎی
ﺳﺎﺑﻖ آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش ،ﺑﺎﻫﻨﺮ ،وﻻﯾﺘﯽ ،ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازی ،ﺣﺪاد ﻋﺎدل ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش و ﮐﻤﺎل ﺧﺮازی  (..ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺴﺖﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﺮا ﺣﺠﺘﯿﻪایﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدو آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻣﻮزه ﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ادﯾﺎن را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ادﯾﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺮوان ﺳﻨﺠﯿﺪ .اﻋﻀﺎی ﺣﺠﺘﯿﻪ
ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر و درﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎر را از آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؛ واﻧﮕﻬﯽ از درک
ﺗﺸﺨﺺ ﻓﺮدی و ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،راﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن دﯾﮕﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﻟﺘﺰام ﺣﺠﺘﯿﻪ
ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه دو ﻗﻄﺐ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ،
ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻮاری در راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آزارﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر را ﺑﺠﺎن
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﺣﺠﺘﯿﻪایﻫﺎ ﺑﺮ اﻫﺮم ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺳﻮارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺴﺎد
ﮔﺴﺘﺮدۀ اﺧﻼﻗﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﯿﻬﻦ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ در وﻃﻦ ،ﺑﺎ ﻫﺮ

ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری دﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﺎن ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن درﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﻔﯽ در
اﯾﺮان و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اﻧﺒﻮه ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺳﺎزی اﯾﺮان آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ،از ﺑﻬﺮام ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ
ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻼﮐﻮﯾﯽ و از اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ﺗﺎ آراﻣﺶ دوﺳﺘﺪار ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

