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جرووه ای بلیییری اسربع ب رد  اول فکر کرردم«. و ایران آینده بهائیان»چندی پیش دوستی کتابی برایم فرستاد بنام 

دیگر آنکه  اما با ب جب دیدم که شامل برخی پیشنهادات م قول و قابل بحث دربارۀ نوسازی ایران اسب. شگفتی

یک گروه مذهلی به این نتیجره رسریده اسرب کره ورای  رحلب دربرارۀ خردا و پییملرر بره  حین مطال ه میدیدمدر 

راه حیهایی برای آیندۀ ایران بیندیشرد و آنهرا را بردون هیراهو و برا فروبنری ارائره کنرد. ایرن کرار ب  رو  بررای 

ور قررار دادهع اگرر ایرن بحرودت در بهائیان شهامب میطیلد زیرا برا ایرن قردم خرود را در بطرن بحرودت آینردۀ کشر

اما اگرر ایرانیران براهری دیگرر رونرد م ریم   عجهب بحقق آرزوهاشان باشد با بوجه و استقلال روبرو خواهند شد

مهرم نی رب کره بهائیران  ان گوش ن واهند داد. بررای مرن ا ر ا دیگر به حرفش –حتی پیروان امروزیشان –ک ی 

های آبی ایرران خواهنرد داشرب. بهائیرب دیرن اسرب  فرقره اسرب و یرا م ریک. چند نفرند و چه وزنه ای در رویداد

مهم این تکه گروهی ایرانی اند که بهترین آرزوهاشان را برای میهن مشترکمان به بیان آورده اند و با ایرن کرار 

رنرد قدمی م ئودنه برداشته اند که فکر میکنم اگر همۀ ایرانیان چه ب ورت گروهی و چه ب ورت فردی بردا

 به نودیکی و بلیور آرزوهای مشترکی منجر خواهد شد.

حتی اگر چنین هم نشود مگر قدم اول در سیر به سوی دمکراسی این نی ب که مردم ایران را بدرستی بشناسریم 

و برردانیم در ایررن کشررور چرره گروهلنرردی اجتمرراهیع قررومیع مررذهلی و م رریکی وجررود دارنررد و خواسررته هاشرران 

اجتماهی باشرد. برا  ییران حتی یک حوب نداشته ایم که براستی نمایندۀ گروهی و یا قشرکدام ب. ما هنوز در ا

ادهرا درایرن براره ب ریار بروده اللتره ؟ داشربز آینده ای دمکرابیرک میتروان بوجه به این کملود چه ب ور واق ی ا

ه های هموطنان کررد اما مث  از خود پرسیده ایم که حوب دمکرات کردستان و یا کومیه با چه حد خواست .ه ب

در ب یاری مواض شران از انق ب با بحال  هرچه ه ب گروههای سیاسی قدیمینمایندگی کرده و میکنند؟ را ما 

ع اما اگر از اه میه های چند سطری بگذریم براسرتی نمیردانیم چره ب روری از ایرران آینرده بجدید نظر کرده اند

نی ب بیکه اح اس و آرزویی اسب که ایرانری « حوب برادر»دارند. منظورم برنامه های کذایی رونوی ی شدۀ 

ی دهد.  ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  برک و فارس و م یمان و ارمنی را بهم پیوند ِم

در انتظراریم و امرروز فرردا میکنریم کره اگرر برد جرای بردبر را  از انق ب گذشته و هنوزسال  28همین تکه ادن  

جمهوریرب و مشرروطیب ه رتیم. اگرر م یری دو کیمره درگیرر دهروای  سال اسرب 28بگیرد بتوانیم نف ی بکشیم. 

حرف ح اب زد قند بو دلمان آب میشود که بوودی به پای کشورهای پیشرفته خواهیم رسید. اللته بجربیات بیر  

کرده اسب  که دیگرر ماننرد گذشرته مجرذوب افکرار « جهاندیده»بر از زهر گذشته از این جهب پیر و جوانمان را 

طنب مطیقره ه اگرر امرروز ک ری سرنک دیکترابوری پرولتاریرا را بره سرینه بونرد و یرا از سریافراطی نشویم. چنانک

 م نی از سوی ما ایرانیان روبرو خواهد شد.   حمایب کند با سکوبی پر

پس بگذاریم ذهنمان باز و همب مان بیند گردد. همانقدر کره ایرران را دوسرب داریرمع بررایش بهتررین آرزوهرا را 

را ب دای بیند اه ن کنیم. دهوای  د سالۀ بجدد و اربجاع و مشروطه و مشروهه مگر بره  داشته باشیم و آنها

در ررد مررردم ایررران م رریمانند نرراگویر بایررد در قهقرررا در جررا بوننررد و اگررر  99اینجررا خررتم نشررده اسررب کرره چررون 

« مرا»آخر چند ن ل دیگر بایرد خرافابشان کمی کمتر و رفتارشان کمی متمدنانه برباشد جای شکرش باقی اسب. 

ه ررتیم منتظررر بمررانیم بررا مگررر فرجرری از ریررب برسررد. اگررر واق ررا برره ارزش « فرامررذهلی»و« آزاد انرردیش»کرره 

دگراندیشی و دمکراسی اجتماهی پی برده ایم باید چراغ برداریم و بلینیم آن یک در  د دیگر چره اح اسری بره 

 همدیگر را بیابیم و دریابیم.  شاید از این رهگذرایران دارند و چه آرزویی. 

دربارۀ محتوای کتاب همینقدر بگویم که در واقر  نقرل قولهرایی از پیشروایان بهرائی دربرارۀ م رایل م تیر  بروی ه 

دربارۀ ایران را به زبان امروزی بیان کرده اسرب. برا ایرن بفراوت کره حرل مشرک ت جام ره را در بیییرر سی رتم 

سی رتم آموزشری و  از بیکره ب ریار همیقتررع پرداخته اسب که همینجا اشاره خواهم کرد ( )اللته بدان نیوحکومتی نمی بیند 

و بره قرانون جروا مری پرردازدع بردون آنکره بافرب فرهنگری جام ره و هویرب میری ایرانری را   بربیتی شروع میکند

 ا ر  ی نی رب و انتظرار دارد کره برا . لحرنش نیرو سررزنش و بحقیرر بی روادی و خرافرات گرایرسرسری بگیرد

ع روبنرای بحرول فرهنگری و «زیربنرا»رفتار و کردار ایرانیان روابط اجتماهی و اقت ادی بهلرود یابرد و برر ایرن 

سیاسی م تقر شود. از یرک گرروه مرذهلی چیرو دیگرری هرم نمیتروان انتظرار داشرب. امرا جالرب آن رتکه پیشروایان 

ز ب رر میلردنرد م راییی را مطرر  کررده انرد کره بهائی در دورۀ قاجار که مردم ما در نکلتی قابل مقای ه با امرو

 ایرانیان که چنین سرنوشتی داشته ایم. روزی  حلب میکنند. بدا بحال مابوگویی دربارۀ جام ۀ ام

یکی از دو مطیب مهم کتاب م  لۀ جدایی دین از حکومب اسب. فرض کنیم فردا حکومتی مردرن و دمکرابیرک 

شری ه مرذهب خواهنرد برود. حرال پرسریدنی اسرب کره آیرا  عاین حکومب بر ایران حاکم شد. منطق  اکثریب اهضای

 ؟دسرال حراکم کررده انرد لیرو نمایر 28در ایرن « آقایران»را چنانکره « ارزشهای فقه شری ی»چنین حکومتی میتواند 

مث   ییه و سنگ ار را ممنوع و یا مشروب فروشی ها را مجراز اهر م کنرد؟  راه حیری کره بهائیران بررای ایرن 

یشنهاد می کنند این تکه اهضای حکومب بنها در اجررای قرانون اساسری م رئولیب داشرته باشرند نره آنکره مشکل پ



برای اجرای هقاید دینی و م یکی خود کوشش کنند. اینکه چنین چیوی در ایران ما قابل اجرا اسرب جرای بحرث 

 دارد.

ث در کشراکش امرروزی میران مطیب دیگر به سی رتم حکرومتی مطیروب بهائیران برمیگرردد. در کتراب مرورد بحر 

جمهوری واهان و مشروطه طیلان پیشنهاد جاللی مطر  شده اسب که بیفیقی از ایندو اسب. بدین ورت که همرۀ 

ش  ری را ب نروان  عنهادهای کشوری با رئیس دولرب انت رابی باشرد و در کنرار آن مجم ری از سررآمدان جام ره

دام ال مر خواهد داشب یا خیر. هن رر جدیرد در ایرن پیشرنهاد پادشاه انت اب کنند که م یوم نی ب این سمب را ما

ورای هرگونرره م ررئولیب سیاسرری و اداری برره طررر  مرروازین اخ قرری و م نرروی در حرکررب » آن ررتکه پادشرراه 
  (1)«اجتماهی و کوششهای هیمی و هنری بپردازد 

ی کرره در آن رای ایرانررآرزوهاشرران را برر ب ررورات وهررم بایررد آرزو کرررد کرره دیگررر اقییتهررای مررذهلی و م رریکی 

اح اس سرافرازی و همل تگی کنند اه ن دارند با شاید درسی باشد برای گروههای سیاسی مرا کره از سیاسرب 

. اگرر راه دیگرری بررای نیرل بره ابحراد میری بازی دسب بردارند و بروشنی و  رراحب اهدافشران را بیران نماینرد

 ایرانیان دارید بفرمایید این گوی و این میدان.
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