چرا مﻼها کمر به نابودی بهائیان بستهاند؟
ﻓاﺿﻞ ﻏیﺒﯽ
چرا پس از چهار دهه بهائیان همچنان آماج حمﻼت وحشیانۀ ح ومت اسﻼم هستند؟ آیا ح ومت که توانست به آسان
گروههای بزرگ مخالف خود از مجاهد و ﻓدایﯽ تا تودهای و مل گرا را در مقابﻞ چشمان حیرتزدۀ جهانیان نابود کند ،چرا
نم تواند بهائیان را که در حاشیۀ جامعه از هرگونه کنش ابا دارند ،حذف کند؟
الﺒته باید پذیرﻓت که مﻼها در پﯽ حذف اقلیت بهائ ناموﻓﻖ نﺒودهاند ،نخست آنکه توانستند با یورش بر جان و مال آنان
اکثریتشان را از کشور برانند .واقعاً نیز از کس که کرامت انسان او چنان پایمال شود که سیاست رسم او را »نجس«
بداند ،نم توان انتظار داشت که میهن خود را ترک نکند .دی ر آنکه مﻼیان کوشیدند با به حاشیه راندن بهائیان ،رابطۀ آنان
با جامعه را تا حدّ زیادی قط کنند.
اگر تصور کنیم که در آستانۀ انقﻼب اسﻼم  ،در تهران چهار میلیون  ،دستکم ٢٠٠هزار بهائ در کنار دی ر اقلیتهای دین
زندگ م کردند ،روشن م شود که رابطه و داد و ستد انسان

و ﻓرهنگ چه ابعاد گستردهای داشت و موﻓقیت حاکمان

اسﻼم در این بود که با حذف اقلیتهای مذهﺒﯽ از ﻓضای اجتماع ایران توانستند سخیفترین تﺒلیغات بر علیه آنان را،
در میان امت گسترش دهند ،تا با حذف دگراندیش در جامعۀ ایران هر نوع جای زین را برای تاری

اندیش خود از میان

بردارند و بدین ترﻓند برای ح ومت جرم و جنایت خود زمان بخرند .مﻼیان در مورد بهائیان از این هم ﻓراتر رﻓته ،با استفاده
از تجربیات »حجتیه« و سؤاستفاده از سهﻞانگاری بهائیان ،به شﺒیهسازی بهائیت با اسﻼم دست زدند و بهائیت را در نگاه
اکثر ایرانیان به ﻓرقهای با اعتقادات و عﺒادات شﺒهاسﻼم ﻓروکاستند ،تا بر زمینۀ نفرت ﻓزایندۀ ایرانیان از اسﻼم ،دگراندیش
بهائ را مخدوش نمایند
درحالی ه روشن است هر گروه چه مذهﺒﯽ و چه ﻏیرمذهﺒﯽ بنا به هویت مشخﺺ ش ﻞ یاﻓته و در تﺒلور اجتماع دستکم
برای حفظ هویت و بقای خود ،از مناﻓ و خواستههایﯽ برخوردار است .تفاوت مجام دین با احزاب سیاس در این است
که آنها )به استثنای اسﻼم که دین سیاس است( هویت خود را نه بر خواستههای سیاس  ،بل ه بیشتر بر اشتراک آرزو و
همﺒستگ ﻓرهنگ استوار م کنند.
درست در راستای تحقﻖ جدایﯽ دین و دولت ﻻزم است که جریانات دین ایران نیز به گفتگوی اجتماع دامن زنند ،تا به
ایراندوستان کم

کنند خود را از سلطۀ ی

بعدی ایدئولوژی چپ اسﻼم برهانند .در اینجا با نگاه کوتاه به خواستههای

اصل اجتماع و سیاس بهائیان ،گام نخست در این راستا برداشته م شود.
رویدادهای سدۀ گذشته به میهندوستان ایران نشان داده است که صرﻓاً طرح خواستهها و شعارهایﯽ برای جلب اﻓکار و یا
نیﻞ به اهداف تﺒلیغ  ،کم

به بهﺒود اوﺿاع و پیشرﻓت جامعه نم کند و پس از »تغییر رژیم« ،بدون زیربنای اجتماع آگاه

و مسﺌولیتپذیر ،دیری نخواهد پایید که خودکام

به اش ال گوناگون بازتولید م گردد.

پیشنهادهای بهاییان برای بهﺒود اوﺿاع کشور در واق همان موازین و آموزههایﯽ است که پیروان این نهضت دین در ی
قرن و نیم گذشته بدان باور داشته و با صمیمیت و استقامت برای تحقﻖ آن در برابر سختترین حمﻼت نیروهای واپس را
پاﻓشاری کردهاند و همین پاﻓشاری علت اصل ﻓشارهای وارده بر آنان بوده است.
مهمترین خواستۀ بهائیان بهﺒود سﻼمت اخﻼق جامعه است .زمینۀ این تحول نیز چنین ﻓراهم م آید که عقاید و باورهای
دین امری خصوص شناخته شوند و همۀ گروههای اجتماع  ،از مذهﺒﯽ تا سیاس  ،بدون امتیاز خاص یا تﺒعیض در برابر
قانون برابر باشند .بدین سﺒب نیز تحقﻖ جدایﯽ دین و دولت از نیازهای مﺒرم جامعۀ ایران است و این جدایﯽ باید بنا به
موازین قانون تضمین گردد تا شخصیتهای اجتماع و مسﺌوﻻن سیاس به جای کوشش برای تحقﻖ باورهای مذهﺒﯽ و
خواستههای ایدئولوژی

 ،تنها مناﻓ مل و بهﺒود واقع ایران را در نظر داشته باشند.

برخﻼف تصور شایﻊ ،جوام دین نه بر مدار عقاید مذهﺒﯽ ،بل ه بر اشتراک هویت و آرزو استوارند؛ هیچ دو ﻓردی را
نم توان یاﻓت که از باورهایﯽ ی سان برخوردار باشند ،زیرا باورها بر خﻼف گزارههای علم  ،از احساسات و وابستگ های
عاطف برم آیند و خواستههای اجتماع و سیاس بیشتر از خردورزی ناش م شوند.
در واق نیز راه ارها و تدابیر برای بهﺒود اوﺿاع اجتماع و سیاس تنها با تکیه بر خردورزی و دوری از ﻏوﻏاگری عمل
است و از آنجا که خردورزی و مسالمتجویﯽ همزاد ی دی رند ،تنها با مسالمتجویﯽ و مهرورزی م توان به پیشرﻓت
اجتماع دست یاﻓت .برعکس ،با خشونت ،خونریزی و پرخاش ری دستاوردهای موجود نیز از میان خواهد رﻓت و جامعه
به جوﻻنگاه زورمندان و زرساﻻران بدل م گردد.
بنابراین پیششرط هرگونه پیشرﻓت و بهﺒود»،سﻼمت اخﻼق « بر پایۀ راست در گفتار و درست در رﻓتار است ،تا آن حدّ که
در دوران سلطۀ ظلمت ،راست گفتار و درست رﻓتار را ویژگ انقﻼبﯽ دانستهاند .بدین سﺒب در دیدگاه بهائ  ،کوشش در راه
پرورش و آموزش مدرن مهمترین و میهندوستانهترین خدمتها است .در این میان پرورش به رﻓتار نی

ارزشمندتر از آموزش

است و از آنجا که در درجۀ نخست مادران پرورندۀ آیندگان هستند ،هرچه جای اه زنان واﻻتر و آ گاه آنان باﻻتر باشد،
درهای آیندهای بهتر به روی جامعه گشوده خواهد بود.
بزرگترین سرمایۀ جوام پیشرﻓته شهروندان آگاه ،مسﺌولیتپذیر و قانونمدار است و رشد چنین شهروندان ﻓقط در جامعهای
برخوردار از امنیت حقوق و آزادیهای خدشهناپذیر میسر است .بدین سﺒب تضمین حقوق شهروندی چنانکه در کشورهای
پیشرﻓته تحقﻖ یاﻓته و نظارت نهادهای مستقﻞ بر رعایت آن ،نمایانگر رشد مدن و سﻼمت اجتماع است .برای تحقﻖ
چنین زیربنایﯽ ،به قراردادی اجتماع به صورت »قانون اساس « نیاز است ،که همۀ شهروندان و نهادهای کشوری بدان پایﺒند
باشند.
واقعیت این است که جوام پیشرﻓتۀ امروز در سدههای پیش گام در راه پیشرﻓت گذاشته ،در علم و هنر از دی ر جهانیان
پیش گرﻓتند .از اینرو شایسته است که از آنچه آنان دارند و به کار ما م آید بیاموزیم .از سوی دی ر ایران بر گذشتهای سراﻓراز
م نگرد و در طول هزارهها تکامﻞ ﻓرهنگ شهرنشین به گوهرهای اخﻼق و انسان بسیاری دست یاﻓته که با بازیاﻓت آنها
پرورش شهروندان با ویژگ های مدرن آسانتر خواهد بود.
بزرگترین دستاورد بشریت شیوۀ کشورداری دم راتی

است که در سه سدۀ گذشته به وسیلۀ بزرگترین اندیشمندان در

جوانب گوناگون با هماهنگ دانش و خرد ﻓزاینده تکامﻞ یاﻓته است .دم راس تنها نظام سیاس ـ اجتماع است که در سایۀ
آن جامعه به امنیت ،رﻓاه و ش وﻓایﯽ دست م یابد .تفکی

قوای سهگانه و تضمین استقﻼل قوۀ قضاییه از جمله ویژگ های

دم راس است ،که بنیان آن بر مشارکت مسﺌوﻻنۀ شهروندان استوار است.
در همۀ سطوح به اختﻼﻓات قوم  ،زبان و مذهﺒﯽ...

امتیاز بزرگ دم راس این است که با تحقﻖ خودگردان دم راتی

پایان م دهد ،همچنانکه در سیاست خارج نیز از راه دوست و داد و ستد با همۀ دی ر ملتها راه پیشرﻓت همهجانﺒۀ کشور
ﻓراهم م شود.
آرزوی مشترک بهاییان تحقﻖ وحدت بشر و همزیست مسالمتآمیز در سراسر گیت است و تحقﻖ این آرزوی دیرپا نیز در
گرو ی انگ انسان ورای گوناگون ﻓرهنگ و گسترش دم راس در سراسر دنیا است؛ زیرا تنها کشورهای دم راتی
م توانند در خدمت شهروندان به صل پایدار میان خود دست یابند.
اما تا نیﻞ به این هدف واﻻ ،مناﻓ اقتصادی روابط میان کشورها را تعیین م کنند و بنابراین ایران به ح ومت نیاز دارد که
با استفادۀ خردمندانه از منابﻊ مادی و معنوی خود به شتاب بر عقبماندگ ناشایست کنون ﻏلﺒه نماید .وانگه مادام که
دنیا از کشورهایﯽ تش یﻞ شده است ،خدمت به جامعه بشری تنها در چهارچوب مل مم ن است و بدین سﺒب نیز خدمت
به مناﻓ مل باید واﻻترین وظیفۀ هر ایران در هر مقام و مسﺌولیت شناخته شود.
تاریخ سه سدۀ گذشته نشان داده است که مناﻓ اقتصادی از ی

سو به شدیدترین برخوردها در سط کشوری و جهان

انجامیده و از سوی دی ر رشد »اقتصاد آزاد« و استفاده از ابتکارات ﻓردی و پیشرﻓت علم و ﻓن ،امنیت و رﻓاه ستایشانگیزی

را برای بخش بزرگ از بشریت ﻓراهم ساخته است .بدین سﺒب هماهنگ انﺒاشت سرمایه به هدف سرمایهگذاری تولیدی با
تأمین رﻓاه هرچه بهتر برای زحمتکشان بزرگترین هدف هر ح ومت مل است که با تکیه بر زمینۀ سیستم آموزش پیشرﻓته
و حفظ محیط زیست ،سرزمین سرشار از مواهب ایران را به پارهای از بهشت بدل خواهد کرد .بهاییان به چنین آیندۀ درخشان
برای ایران باور دارند و همچون گذشته از هیچگونه هم اری و کوشش برای نیﻞ به آن ﻓروگذار نخواهند کرد.
بر این بنیان و به ویژه با توجه به پیامدهای سقوط ﻓرهنگ ایران ،نه تنها بازسازی اعتماد مل  ،بل ه کوشش ﻓرهیختگان در
راستای بهﺒود اخﻼق اجتماع و گسترش قانونمداری باید از اهداف ﻓوری »رستاخیزی ﻓرهنگ « به شمار آید ،تا در مدت
کوتاه جامعۀ ایران در خانوادۀ جهان به هویت سراﻓراز دست یابد و به پیشرﻓت دانش و هنر به جای اه شایستۀ خود به عنوان
ی

از مهدهای تمدن بشری بازگردد.

در عین حال ﻓراتر از تأمین حقوق و آزادیهای ﻓردی ،باید تدابیری اندیشیده شود که برای همیشه از بازگشت خودکام
به میهنمان پیش یری گردد .بر این مﺒنا در پﯽریزی ح ومت آیندۀ ایران نم توان از هیچگونه نهادی که به ثﺒات اجتماع و
دوام دم راس کم

م کند چشمپوش کرد .برای نیﻞ به این هدف نیز نم توان دستاوردهای تاریخ گذشتگان را نادیده

گرﻓت .دو دستاورد بزرگ ایرانیان در درازای تکامﻞ شهرنشین ی
به عنوان نماد ی پارچ

»خودگردان ایالت « است و دی ر »پادشاه انتخابﯽ«

مل  .اول را م توان پیشدرآمد دم راس دانست و دوم را نماد رایزن خردمندانه.

از اینرو به هدف تأمین ثﺒات سیاس ﺿروری م نماید که نظام ح ومت آینده بر دو پایۀ »شایستهساﻻری سیاس « و
»نخﺒهپروری ﻓرهنگ « استوار گردد؛ بدین صورت که:
 (١با انتخابات دم راتی

 ،شایستهترین اﻓراد در »مجلس مل « گرد آیند و بعنوان نمایندگان ملت با انتخاب شایستهترین

شخصیت به ریاست قوۀ مجریه ،سرنوشت سیاس کشور را در چهارچوب »دم راس پارلمان « به ش ﻞ انحصاری در دست
گیرند.
 (٢بدین هدف که خردورزی بر جامعه حاکم گردد» ،مجلس مهان« با شرکت بزرگان دانش و هنر برگزیده شود تا به عنوان
وجدان آگاه جامعه با خرد جمع برای ﻏلﺒه بر نارسایﯽها رایزن کند .بدین تدبیر هم از خدشهدار گشتن دم راس از سوی
صاحﺒان زر و زور پیش یری خواهد شد و هم سرانجام ،روشنفکری و خردمندی در کانون زندگ ایرانیان جای خواهد گرﻓت.
مجلس مهان از میان خود شایستهترین ﻓرد را به عنوان »پادشاه« برم گزیند که وظیفۀ خطیر پاسداری از شوکت تاریخ و
همﺒستگ مل بر عهدۀ او خواهد بود.
استواری این دو پایه پشتوانۀ ثﺒات دم راتی

و رشد جامعه به سوی بازیاﻓت هویت سراﻓراز و پیشرﻓته خواهد بود.

با روشن شدن خواستهها و آرزوهای بهائیان ،م توان انتظار داشت که دی ر گروههای اجتماع به ویژه پیروان دینهای ایران
و جریانات ﻓرهنگ نیز پیشنهادها و آرزوهای خود را برای ایران آینده بیان کنند تا اشتراک آرزو در میان ایراندوستان به
همﺒستگ و هم ام دامن زند.

