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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ایرانیان ]بر گرفته از سایت:[

 ۲۰۱۰ی جوال ۱۱ تاریخ:[]

  

 شرمندگی با صدای بلند

 نویسنده: محمود فرجامی

ام. شاید بارزترین آنها مربوط به پژمان باشد. دانم و برخورد زیادی هم با آنها نداشتهنمیها چندان چیزی از بهایی

دوازده  داشت. من و او و ده” تهرونی“ها لهجه کرد و بر خالف اکثر ما مشهدیپسری که در کوچه پشتی ما زندگی می

ها از ش بود. بعد از چندی او و چند تا از بچهگوی نمایهای دیگر جزو گروه تئاتر مدرسه بودیم. پژمان قصهتا از بچه

دیگر از  کردم. یکیگو را به من دادند که تا قبل از آن نقش گرگ را بازی میگروه کنار گذاشته شدند و نقش قصه

ما استعداد در تئاتر. االعاده بیها کیانوش، پسر همسایه ما بود که خیلی شر بود. یکی دیگر پسری بود فوقکنار گذاشته

 بود.” بهایی“ها بعد فهمیدم: پژمان حذف پژمان دلیلی نداشت جز آنچه که سال

اند. سهل کردهام که بهایی بودن خودشان را رو نمیهای زیادی برخورد داشتهها من با بهاییشک در طول این سالبی

اند، اند که سنیاحتیاط فاش کرده ام که وقتی مدتها بعد از صمیمی شدن با جمعی بااست دوستان ُسنی زیادی هم داشته

 ها روشن بوده است البد.اند. با این اوصاف تکلیف بهاییکم از آنها فاصله گرفتهها کمخیلی

ها در دوران نوجوانی ترین کتابی که در مورد بهاییاست. قدیمیها مشغول نکردهاما بهائیت کم ذهن مرا در این سال

بخانه پدرم که شاید در دهه چهل چاپ شده بود و علیه بهائیت بود. کتاب به قلم کسی بود خواندم، کتابی بود جیبی از کتا

بود و تنها چیزی که از آن به خاطرم مانده ” چرا بهایی نیستم“که نوشته بود چرا از بهائیت برگشته است. شاید اسمش 

اند و ای تبلیغ بهائیت به شهر آنها آمدهاین است که نویسنده در جایی مدعی شده بود کشف کرده است که دو زنی که بر

 ها.اند و از این حرفاند روابط جنسی نامشروعی با بعضی از مردان برقرار کردهمیهمان خانواده او شده

های فردوس بود برایمان گفت که در دوره های طرفزادهبار هم معلم تاریخمان در دوره دبیرستان که از آن خانیک

اند که بهایی بوده و پسرشان که دوست معلم ما بوده بعضی از اخالقی داشتهر مهربان و خوشکودکی همسایه بسیا

شان به او نشان داده. از جمله یک صندوق مقدسی را. البته های مذهبی بهایی را در خانهوسایل مربوط به آیین

 !هانیست ها دلیلی بر خوبی عقایدشانها خوب بودن آدممعلممان آخرش تایید کرد که بچه

حاضر  -هرچند معدود–هایی عاقل و بالغ برانگیز بود که چطور آدم ها برای من عجیب و حتی بهتدر تمام این سال

 -شد بطالن آنها را ثابت کردکه به نظر من با چند تا سوال ساده می –هایی مثل باب و بهاءهللا راشوند ادعاهای آدممی

 د.باور کنند و به آنها ایمان بیاورن

تحقیق ” مکتب تفکیک“لیسانسم درباره زدگی وقتی به منتها درجه خود رسید که داشتم برای تز فوقاما این بهت

ها داشته و دارد. در آنجا خواندم که انجمن حجتیه کردم و رسیدم به انجمن حجتیه که روابط نزدیکی با تفکیکیمی

گیرند سه ها خودشان تصمیم میآید و آنها در اوج فعالیتود میبه وج” خطر روز افزون بهائیت“اساسا برای مقابله با 

آخوند جوان باسواد معتقد مومن امروزی را، خوب تربیت کنند و وقتی در عقاید شیعه و فنون جدل مال شدند برای 

رو کنند. یعنی بهائیت ها به میان آنها بفرستند تا چند سالی در بین آنها تمام اعتقاداتشان را زیر ای با بهاییمبارزه ریشه

ها برای کوبیدن ها هم بهتر یاد بگیرند تا آنوقت بتوانند خوب و مستدل بکوبندش )کاری که تفکیکیرا از خود بهایی

دهند(. نویسنده متن که خودش یک تفکیکی حسابی بود اعتراف کرده بود که از میان فلسفه صدرایی معموال انجام می
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پردازد؛ دیگری پس از بازگشت شود و به تبلیغ آن میمامی، یکی بهایی سفت و سختی میاین سه نفر شوالیه دوازده ا

آورد و فقط ای آبرومندانه )شاید کشاورزی، درست یادم نیست( رو میکشد و به حرفهاصوال دور این کارها را خط می

 شود.یک نفر موفق به انجام ماموریت می

 از آنجا به چند نکته تکان دهنده رسیدم

اند، بلکه آنچنان جمعیت آنها رو به افزایش بوده که نبوده” عده معدودی“ها نه فقط اول آنکه پس معلوم بود بهایی

ها ام نشان دادن بطالن اعتقادات بهاییکردهواکنشهایی چنین وسیع را باعث شده. دوم اینکه شاید آنقدرها هم که فکر می

 اشد مثل سایر ادیان. سوم اینکه پس حاال کجا هستند آنهمه بهایی؟ساده نبوده است و شاید بهائیت هم دینی ب

ها، بلکه اصل دین ذهنم را های سال ذهنم درگیر نکته دوم بود. البته نه به خاطر بهاییاز میان این سه نکته، سال

سازی بوده که بود دستها بهائیت البته در ذهن من همان دین مشغول کرد و همچنان مشغول داشته. در تمام این سال

اگر  -با هر تعداد اصول متناقض و حتی مضحکی که داشته باشد –سازی ام که هر دین دستاما به این نتیجه هم رسیده

تواند صدها میلیون پیرو پیدا کند و طبعا پیروان آنها هرچقدر که در بستر چند بخت و اقبال تاریخی قرار بگیرد می

 رسد آوردن مثال چنان الزم باشد.(شوند.)به نظر نمیودشان حقانیت قائل میبیشتر باشند بیشتر برای خ

تواند همانقدر عادی یا ها هم دیندارانی هستند مثل بقیه و بهایی بودن یک بهایی میکنم که بهاییحاال من فکر می

شود و به ما مربوط نمی غیرعادی باشد که شیعه بودن یک شیعه و بودایی بودن یک بودایی. عقاید پیروان هیچ دینی

ما جز در عرصه نظر و روشنگری مجاز به فعالیت علیه هیچ دینی نیستیم مگر آنکه پیروانش را به اعمال ضد بشری 

 تشویق کند.

ست ذهنم را جا نیست. این یادداشت را برای نکته سوم نوشتم که مدتیدر اینباره البته حرف زیاد است که مجالش این

شوم که من در بطن کند چون بیشتر و بیشتر متوجه میام میگذرد بیشتر شرمندهده و هرچه میبه خود مشغول کر

ها نه فقط در آن به ها در مقیاس جهانی، در تمام این سالترین واکنشای بزرگ شدم که در یکی از ضدانسانیجامعه

ترین حقوق ه شده که حتی از ابتداییطور سیستماتیک به معتقدات دینی عده کثیری توهین شده و حرمت آنها شکست

 اند.شهروندی شان هم محروم شده

ها ترین روشآورم با چنان قدرتی در تمام سطوح و به ناجوانمردانههایی که به خاطر میسال بهایی ستیزی در تمام این

رد اسناد و حقایق بیشتری گذتوان سراغی برای آن یافت و هرچه میها جریان داشته که کمتر در تاریخ میعلیه بهایی

شود. حقایقی به بزرگی اعدام دست جمعی زنان معلم مدرسه بهائیان در ها انجام شده فاش میاز جنایاتی که علیه آن

است که های تعدادی از بهاییان در ایران ننگ دیگریترین خبرها از به آتش کشیدن خانهتازه ۵۷شیراز پس از انقالب 

ایم اما اگر در مقابل این قبیل کارها ساکت بنشینیم در مقابل کوچکترین نقشی در آن نداشتههرچند من و امثال من 

ایم اما ای بسا ایم. درست است که بسیاری از ما از حقوقی چندان بیشتر از بهائیان برخوردار نبودهوجدانمان شرمنده

خواهم با صدای بلند و حاال من می و .من رسیدکه ناخواسته اما ناحق جای آنها نشسته باشیم. مثل همان نقشی که به 

ای به تمام بهائیان ایران بگویم که بابت آنچه تا به حال برآنها رفته عمیقا ”البته“و ” اما“خیلی شفاف و بدون هیچ 

اند، به خصوص آنهایی که جزو جنبش سبز عدالتی خسته شدهمتاسفم. و دوست دارم که تمام آنهایی که از ظلم و بی

ها دانم که خیلی جاها و در این موقعیت بغرنج کنونی خیلیند هم در این ابراز تاسف با من همصدا شوند. میهست

توان که اما می -و اگر هم بتوانند شاید در بعضی جاها به صالح نباشد –توانند علنا ابراز تاسف و عذرخواهی کنندنمی

 توان؟در دل متاسف بود. نمی

 ها باشد که روزی آن را خواهیم دید.ان، شاید اجر گرانبهای همین تاسفایران برای همه ایرانی

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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