
  اند؟چرا مالها کمر به نابودی بهائیان بسته

 فاضل غیبی

ومت اسالم هستند آماج حمالت وحشیانۀچهار دهه بهائیان همچنان  چرا پس از ومت که توانست به آ؟ ح سان آیا ح
چرا زدۀ جهانیان نابود کند، ترا در مقابل چشمان حیر گراای و ملمخالف خود از مجاهد و فدایی تا توده های بزرگگروه

   حذف کند؟ ند، حاشیۀ جامعه از هرگونه کنش ابا دارکه در تواند بهائیان را نم
 با یورش بر جان و مال آنانتوانستند اند، نخست آنکه بودهنموفق نا حذف اقلیت بهائ که مالها در پی باید پذیرفت البته

» نجس«او را سیاست رسم کرامت انسان او چنان پایمال شود که ند. واقعاً نیز از کس که رانبرا از کشور  شاناکثریت
ر آنکه مالیان کوشیدنکند.  توان انتظار داشت که میهن خود را ترک، نمداندب آنان  ، رابطۀنبهائیاند با به حاشیه راندن دی
   د.قط کننتا حدّ زیادی  را هجامع با

ر اقلیتهزار بهائ ٢٠٠ دستکم ،در تهران چهار میلیون ،م که در آستانۀ انقالب اسالماگر تصور کنی های دین در کنار دی
حاکمان  ای داشت و موفقیتابعاد گسترده فرهنگ چه رابطه و داد و ستد انسان  وکردند، روشن م شود که زندگ م
 آنان را،لیغات بر علیه ترین تبسخیف از فضای اجتماع ایران توانستندهای مذهبی حذف اقلیت که با این بوددر اسالم 

زیندر جامعۀ ایران هر نوع با حذف دگراندیش ، تا در میان امت گسترش دهند از میان  خوداندیش تاریبرای را  جای
ومت جرم و جنا یترفند برا نیو بد بردارند با استفاده  اتر رفته،فراز این هم  اندر مورد بهائیمالیان  خود زمان بخرند. تیح

و بهائیت را در نگاه  اسالم دست زدند سازی بهائیت بابه شبیه  ،انگاری بهائیانو سؤاستفاده از سهل »حجتیه«از تجربیات 
ز اسالم، دگراندیش ایرانیان ا فزایندۀ بر زمینۀ نفرت ، تااسالم فروکاستندای با اعتقادات و عبادات شبهاکثر ایرانیان به فرقه

   را مخدوش نمایندهائ ب
ه  ل مشخص  بنا به هویتهر گروه چه مذهبی و چه غیرمذهبی  روشن است درحالی دستکم  در تبلور اجتماع فته ویاش

تفاوت مجام دین با احزاب سیاس در این است هایی برخوردار است. از مناف و خواسته برای حفظ هویت و بقای خود،
ه بیشتر بر اشتراک هویت خود را نه بر خواسته م که دین سیاس است)(به استثنای اسال که آنها ، بل آرزو و های سیاس

  کنند. همبستگ فرهنگ استوار م
به تا  ند،نزدامن  عنیز به گفتگوی اجتماایران جریانات دین  ین و دولت الزم است کهدرست در راستای تحقق جدایی د

 هایاینجا با نگاه کوتاه به خواسته د. درنخود را از سلطۀ ی بعدی ایدئولوژی چپ اسالم برهاننند دوستان کم کایران
 .  شوددر این راستا برداشته م نخست گام ،بهائیان اجتماع و سیاس اصل

  
رای جلب افکار و یا ها و شعارهایی بکه صرفاً طرح خواسته ه استدوستان ایران نشان دادرویدادهای سدۀ گذشته به میهن 

، کم به بهبود اوضاع و پیشر بدون زیربنای اجتماع آگاه  ،»یمتغییر رژ«پس از کند و فت جامعه نمنیل به اهداف تبلیغ
ال گوناگون دیری نخواهد پایید که خودکام  ،پذیریتمسئولو    گردد. متولید زبابه اش

است که پیروان این نهضت دین در ی  هاییو آموزه موازین همان ر واقدان برای بهبود اوضاع کشور بهایی هایپیشنهاد
رآن در برابر سختتحقق  ایبا صمیمیت و استقامت بر وقرن و نیم گذشته بدان باور داشته   اترین حمالت نیروهای واپس

 بوده است.بر آنان  هوارد یفشارهااصل لت عو همین پافشاری  اندکرده پافشاری
آید که عقاید و باورهای فراهم مچنین است. زمینۀ این تحول نیز جامعه سالمت اخالق بهبود  بهائیان ۀن خواستتریمهم

یا تبعیض در برابر خاص بدون امتیاز  ،از مذهبی تا سیاس ،های اجتماعد و همۀ گروهنری خصوص شناخته شودین ام
باید بنا به این جدایی و دولت از نیازهای مبرم جامعۀ ایران است و  قانون برابر باشند. بدین سبب نیز تحقق جدایی دین

مذهبی و  جای کوشش برای تحقق باورهایه ن سیاس بمسئوالهای اجتماع و شخصیت تاموازین قانون تضمین گردد 
  ، تنها مناف مل و بهبود واقع ایران را در نظر داشته باشند.های ایدئولوژیخواسته



ه بر اشتراک هویت و آرزو استوارندمدار ، جوام دین نه بر شایع ربرخالف تصو  هیچ دو فردی را  ؛عقاید مذهبی، بل
سان برخوردار باشند، زیرا باورها نم ، بر خالف گزارهتوان یافت که از باورهایی ی های احساسات و وابستگ ازهای علم

 شوند. های اجتماع و سیاس بیشتر از خردورزی ناش مآیند و خواستهمبرعاطف 
ارها و تدابیر برای بهبود اوضاع اجتماع و سیاس تنها با تکیه بر خردورزی و دوری از غوغاگری عمل  در واق نیز راه

ر جویی همزاداست و از آنجا که خردورزی و مسالمت دی توان به پیشرفت جویی و مهرورزی مند، تنها با مسالمتی
ری دستاوردهای موجود نیز از میان اجتماع دست یافت. برعکس، با خشونت،  جامعه  و خواهد رفتخونریزی و پرخاش

  گردد.  به جوالنگاه زورمندان و زرساالران بدل م
که  حدّآن  تابر پایۀ راست در گفتار و درست در رفتار است، » سالمت اخالق«،شرفت و بهبودشرط هرگونه پیبنابراین پیش

، دین سبب اند. بانقالبی دانسته ویژگگفتار و درست رفتار را  راست ،در دوران سلطۀ ظلمت کوشش در راه در دیدگاه بهائ
است. در این میان پرورش به رفتار نی ارزشمندتر از آموزش  هاترین خدمتدوستانهترین و میهنو آموزش مدرن مهم پرورش

گاه آنان باالتر اه زنان واالتر و آ ، باشد است و از آنجا که در درجۀ نخست مادران پرورندۀ آیندگان هستند، هرچه جای
  جامعه گشوده خواهد بود.  به رویبهتر  ایدهآیندرهای 
ای چنین شهروندان فقط در جامعه رشدمدار است و پذیر و قانونیتمسئول آگاه، ترین سرمایۀ جوام پیشرفته شهروندانبزرگ

ه در کشورهای کمیسر است. بدین سبب تضمین حقوق شهروندی چنان ناپذیرهای خدشهوق و آزادیبرخوردار از امنیت حق
برای تحقق ر رشد مدن و سالمت اجتماع است. نمایانگ ،نهادهای مستقل بر رعایت آن و نظارت پیشرفته تحقق یافته

بدان پایبند  شوریک یهمۀ شهروندان و نهادهااست، که  نیاز »قانون اساس«صورت ه چنین زیربنایی، به قراردادی اجتماع ب
  د. باشن

ر جهانیان در علم و  ه،ای پیش گام در راه پیشرفت گذاشتهسدهدر جوام پیشرفتۀ امروز که  واقعیت این است هنر از دی
ر ایران بر گذشتهآید بیاموزیمکار ما م هدارند و ب آنانکه از آنچه  شایسته است . از اینروندپیش گرفت ای سرافراز . از سوی دی

زیافت آنها با با ق و انسان بسیاری دست یافته کهها تکامل فرهنگ شهرنشین به گوهرهای اخالهزارهطول نگرد و در م
 تر خواهد بود.  آسانهای مدرن پرورش شهروندان با ویژگ

راتی است که در سه سدۀ گذشته ببزرگ  ترین اندیشمندان دروسیلۀ بزرگه ترین دستاورد بشریت شیوۀ کشورداری دم
راس تنها نظام سیاس ـ اجتماع است با هماهنگ دانش و خرد فزاینده گوناگون  جوانب سایۀ که در تکامل یافته است. دم

وفایی جامعهآن   هایویژگاز جمله استقالل قوۀ قضاییه گانه و تضمین د. تفکی قوای سهیابدست م به امنیت، رفاه و ش
راس است، که بنیان آن بر مشارکت    نۀ شهروندان استوار است. مسئوالدم

راس  ، زبان و مذهبی... امتیاز بزرگ دم راتی در همۀ سطوح به اختالفات قوم این است که با تحقق خودگردان دم
ر که در سیاست خارج نیز از راه دوچناندهد، همپایان م جانبۀ کشور ت همهها راه پیشرفملتست و داد و ستد با همۀ دی
  د. شوفراهم م

نیز در  ت و تحقق این آرزوی دیرپادر سراسر گیت اس آمیزمسالمت زیستان تحقق وحدت بشر و همبهاییآرزوی مشترک 
انگ گرو  راس در و  انسان ورای گوناگون فرهنگی راتی  ؛دنیا استسراسر گسترش دم زیرا تنها کشورهای دم

  دست یابند. میان خود به صل پایدار  خدمت شهروندان توانند درم
ومت نیابنابراین کنند و شورها را تعیین ماقتصادی روابط میان ک ل به این هدف واال، منافتا نیاما  ز دارد که ایران به ح

که  غلبه نماید. وانگه مادام کنونماندگ ناشایست استفادۀ خردمندانه از منابع مادی و معنوی خود به شتاب بر عقب با
یل شده است، خدمدنیا از کشورهایی  ن است و ریبشت به جامعه تش خدمت  بدین سبب نیز تنها در چهارچوب مل مم

  یت شناخته شود. مسئولبه مناف مل باید واالترین وظیفۀ هر ایران در هر مقام و 
هان در سط کشوری و ج برخوردهاشدیدترین  هسو بتاریخ سه سدۀ گذشته نشان داده است که مناف اقتصادی از ی

ر رشد  انگیزی شنیت و رفاه ستایو استفاده از ابتکارات فردی و پیشرفت علم و فن، ام» اقتصاد آزاد«انجامیده و از سوی دی



گذاری تولیدی با ساخته است. بدین سبب هماهنگ انباشت سرمایه به هدف سرمایهفراهم بخش بزرگ از بشریت  برایرا 
ومت مل است که هر ترین هدف گتأمین رفاه هرچه بهتر برای زحمتکشان بزر بر زمینۀ سیستم آموزش پیشرفته با تکیه ح

ان به چنین آیندۀ درخشان بهایی ای از بهشت بدل خواهد کرد.سرشار از مواهب ایران را به پاره سرزمین ،و حفظ محیط زیست
اری چون گذشته از هیچهمبرای ایران باور دارند و    فروگذار نخواهند کرد. ن برای نیل به آو کوشش گونه هم

ه کوشش فرهیختگان در  ،ایرانسقوط فرهنگ  هایپیامد با توجه بهویژه ه بو بنیان بر این  ، بل نه تنها بازسازی اعتماد مل
تا در مدت  ،مار آیدشه ب» رستاخیزی فرهنگ« فوریو گسترش قانونمداری باید از اهداف  الق اجتماعراستای بهبود اخ

اه شایستۀ خود ب عنوان ه کوتاه جامعۀ ایران در خانوادۀ جهان به هویت سرافراز دست یابد و به پیشرفت دانش و هنر به جای
  ی از مهدهای تمدن بشری بازگردد. 

تدابیری اندیشیده شود که برای همیشه از بازگشت خودکام ، باید های فردیدیاز تأمین حقوق و آزافراتر در عین حال 
یری مان به میهن ومت آیندۀ ایران نمدر پی ر این مبنا. بدگردپیش و گونه نهادی که به ثبات اجتماع توان از هیچریزی ح

راس  را نادیده  گذشتگان ستاوردهای تاریخد توانمنیز نهدف  رای نیل به اینب پوش کرد.کند چشممکم دوام دم
ر » خودگردان ایالت«. دو دستاورد بزرگ ایرانیان در درازای تکامل شهرنشین ی گرفت » پادشاه انتخابی«است و دی

. اول را مه ب پارچ مل راس دانست آردتوان پیشعنوان نماد ی     و دوم را نماد رایزن خردمندانه. مد دم
ومت آینده بر دو پایۀ ثبات سیاس ضروری مهدف تأمین  بهرو از این و  »ساالری سیاسشایسته«نماید که نظام ح

  صورت که: بدین ؛استوار گردد »پروری فرهنگنخبه«
راتی) با انتخابا١ ترین نمایندگان ملت با انتخاب شایستهبعنوان آیند و  گرد» مجلس مل«در  ترین افرادشایسته ،ت دم

راس پارلمان«در چهارچوب ، سرنوشت سیاس کشور را مجریهبه ریاست قوۀ  شخصیت له ب» دم انحصاری در دست  ش
  گیرند. 

عنوان ه با شرکت بزرگان دانش و هنر برگزیده شود تا ب »مجلس مهان«) بدین هدف که خردورزی بر جامعه حاکم گردد، ٢
راس از سوی ها رایزن کند. بدین تدبیر هم از خدشهبر نارسایی برای غلبه جمع با خرد وجدان آگاه جامعه دار گشتن دم
روشنفکری و خردمندی در کانون زندگ ایرانیان جای خواهد گرفت.  ،یری خواهد شد و هم سرانجامپیشصاحبان زر و زور 

فۀ خطیر پاسداری از شوکت تاریخ و گزیند که  وظیبرم» پادشاه«عنوان ه را ب فردترین مجلس مهان از میان خود شایسته
  .  خواهد بود همبستگ مل بر عهدۀ او

رااستواری این دو پایه پشتوانۀ ثبات    و رشد جامعه به سوی بازیافت هویت سرافراز و پیشرفته خواهد بود.  تیدم
ر گروهتوان انتظار داشت که ها و آرزوهای بهائیان، مبا روشن شدن خواسته های ایران های اجتماع به ویژه پیروان دیندی
دوستان به بیان کنند تا اشتراک آرزو در میان ایرانبرای ایران آینده خود را  آرزوهایا و نیز پیشنهادهو جریانات فرهنگ 

ام دامن زند.   همبستگ و هم
  

  


