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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[

 

 بی بی سی فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 یو انقالب اسالم رانیا انییبها

 یکمال مهرک

 ویاوها یالتیدانشگاه ا یرانشناسیا استاد

سالگرد  نیصفحه ناظران به مناسبت چهلم یبرا یدر مقاالت  ویاوها یالتیدانشگاه ا یرانشناسیاستاد ا ،یمهرک کمال

 .نوشته است یاسالم یحکومت جمهور یبرقرار یدر سال ها انیبهائ تیانقالب درباره موقع 

و   افت،یآنها ادامه  یساز بهیآنان آغاز شد، با غر یاز دگرساز رانیا انییبا بها روانشانیو پ عهیش یعلما ییرودررو

 .دیانجام  ۱۳۵۷پس از انقالب  یحکومت استیس کیاز آنان به مثابه  یبه دشمن ساز

" مکمل و مستقل یگری و مداراگر، "د ریدگرپذ طیمح  کیخواست در  یم ییجامعه بها ،یمرحله نخست دگرساز در

 بهی" را تا حد غریگریخواستند مفهوم "د  یم ییباشد. مخالفان جامعه بها رانیاز ملت ا یاما بخش یاز جامعه اسالم

 .برانند رونیب رانیملت ا رهیدا  ازرا دشمن مسلمانان قلمداد کنند و آنان را   انییبسط دهند، بها

کارآمدن محمد رضا   ی و رو یشمس ۱۳۲۰ وریتا شهر - یباب نییآ یریشکل گ یابتدا -ه ق  ۱۲۶۰دوره از دهه   نیا

که حکومت در   ی، زمان۱۳۳۴شروع شد و تا  ۱۳۲۰از سال   ان،ییبها یساز بهی. دوره بعد، دوره غردیشاه طول کش

بود که به   ینقطه عطف ۱۳۳۴سال  عی. وقاافتی دامهرا صادر کرد، ا انییاتحاد با علما دستور حمله همه جانبه به بها

 دیمو یاسیگفتمان س کی ختنیر یو پ ییضد بها یاسالم یها اتیگسترده ه لیبه تشک  یطرق ینوشته محمد توکل

گفتمان  ن یشناخت. مدافعان ا یم انیو دست نشانده خارج یرخودیرا غ انییگفتمان بها نی. ادیانجام یانقالب اسالم

 . دندید  یاز آنان م ی و دشمن ساز  ینف یرا مقدمه الزم برا انییبها ز ا یساز بهیغر

دهد.   یارائه م یدر زمان محمد رضا شاه پهلو انییبها تی موقع یبر مبنا یدوره بند کی  خیپژوهشگر تار ،یزدانی نایم

کند:   یم ادیاز سه دوره " ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷در دوران محمد رضا شاه،  رانیا ییجامعه بها خیتار یاو در مقاله "به سو

تا   یدیخورش یشود؛ از اواخر دهه س یمشخص م انییبهاآشکار به  یک یزیف  یکه با خطر حمله ها ۱۳۳۴تا  ۱۳۲۰

شده باشند؛ و  رفتهیقانونا پذ نکهیکنند بدون ا یتجربه م یقبل یرا نسبت به دوره ها یشتر یب  تیامن انییکه بها ۱۳۵۵

 . کند یم یرا تداع ستیدهه ب نیخون یکه دوره سرکوب ۵۷و  ۱۳۵۶ یسال ها

اوایل سلطنت   شباهتی تام با دوره سرکوبی جنبش باب در ۶۲تا  ۵۷در تکمیل گفته یزدانی، باید گفت که سال های  

ناصرالدین شاه داشت، فشاری همه جانبه و بی رحمانه به منظور حذف فیزیکی و معنوی جامع بهایی به عنوان یک 

 مذهبی. -جریان اجتماعی 

تاریخ نگاری توکلی طرقی و مینا یزدانی در دو مقاله یادشده بر کنش و واکنش میان رهبری مذهبی، حکومت، و  

لیبرال در اندیشه  -جامعه بهایی متمرکز است که منجر به غلبه اسالم سیاسی در میان مذهبی ها و تحکیم فکر سکوالر

رال حکومت شاه، دومی بود که شکست خورد و لیب -حکومتی شد. در مبارزه میان اسالم سیاسی و مشی سکوالر

 حکومت را به اسالمگرایان سپرد.
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در سه مقاله پیش رو، تمرکز بر واکنش های مهم ترین ضلع این درگیری یعنی بهاییان و تحلیل مواضع محفل روحانی 

شاه و سال های بعد از  ملی بهاییان ایران )هیئت نه نفره انتخابی برای مدیریت جامعه بهایی( در دو سال آخر حکومت 

 بوده است. ۱۳۵۷انقالب اسالمی 

  ۶۲هستند. سال   ۱۳۵۶- ۶۲مدارک اصلی استفاده شده در این مقاله ها، نامه ها و بیانیه های محافل ملی در سال های 

 را به این دلیل برگزیدم که سال انحالل رسمی تشکیالت بهایی در ایران به دستور محفل ملی است.

روز پیش از پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی حکومت شاه، محفل ملی در پیامی به بهاییان  ، ده۵۷بهمن  ۱۲

ایران از آتش زدن "بیش از پانصد خانه مسکونی و محل کسب و کار" بهاییان و دادخواهی از مقامات ذیربط دولت 

 . شاهنشاهی گزارش داد

 انقالب ۀدر آستان رانیا انییبها

و ضعیف و منفور شدن قدرت مرکزی،   ۱۳۵۷و   ۱۳۵۶شرایط انقالبی در سال¬های  به موازات نزدیک شدن به

گفتمان دشمن انگاری بهاییان هم قدرت بیشتری یافت. تبلیغات بهایی ستیز و غرب ستیز مخالفان حکومت شاه در سال 

مشترک بین تبدیل شد و امکان یافتن زبانی  ۵۷های آخر حکومت او، به سیاست رسمی حکومت بعد از انقالب 

 حکومت و جامعه بهایی را بسیار کم کرد. 

پایه های مقاومت بهاییان در برابر سرکوبی همه جانبه سال های اول انقالب از قبل پی ریزی شده بود. مضمون نامه 

های محفل خطاب به جامعه بهایی در تمام سال های قبل از انقالب، بیشتر اخالقی و فردی و دعوت به تزکیه نفس در 

عین توجه به "خدمت به عالم انسانی" بود. در این نامه ها "عالم انسانی" کلیدواژه اصلی بود و همه اعمال بهاییان باید 

حول خدمت به آن و نجات آن از طریق ترویج آیین بهایی سازمان می یافت. اما این سازمان یابی اساسا فردی و  

یر و تحول تک تک افراد و تحت هدایت الهی از طریق نظم  شخصی بود یعنی نجات عالم انسانی فقط از طریق تغی

تشکیالتی میسر میشد. هدایت الهی را با دعا و مناجات مستمر میشد به دست آورد، خودسازی محصول اجرای احکام  

و راه تاثیرگذاری، حرکت در چارچوب تشکیالت بود. بر مبنای نامه های محفل ملی، تربیت نفوس انسانی مقدم واجب 

 یر در همه ساختارها و نهادهای اجتماعی بود و نه برعکس. تغی 

، بهاییان بیشترین تعامل با غیر بهاییان را در طول تاریخشان تجربه کردند.  ۱۳۵۵و   ۱۳۳۷در دوره هجده ساله بین 

تاکید بر محافل ملی توانسته بودند در گفتگو با حاکمان و مسئوالن کشور زبان مشترکی بر مبنای گزارش فشارها، 

 مشترکات، بیان معتقدات بهاییان، و اعالمیه جهانی حقوق بشر بسازند.

این امکان پس از انقالب منتفی شد. با تغییر گفتمان در سطح ملی، دشمن انگاری بهاییان و تالش برای منزوی کردن  

آیین بهایی، بهاییان به  آنها رواج یافت. پس از انقالب و زیر فشار حکومت اسالمی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ برای

ناچار ارتباط با غیربهاییان را به حداقل ممکن کاهش دادند. از نگاه حکومتیان هر نوع مراودهای تبلیغ آیین بهایی  

محسوب میشد. در آن شرایط، محافل ملی بر نقش برجسته تر فرد و خودسازی اعتقادی او با اتکا به دعا و راهنمایی  

این دوره، به جای سعی محال برای ساختن زبان مشترک با حاکمان اسالمی، محافل ملی با   تشکیالت تاکید کردند. در

انتشار بیانیه ها و نامه هایی خطاب به حاکمان جدید و در تالشی ناموفق کوشیدند بر مشترکات حداقلی تکیه کنند و 

 زمینه ای برای گفتگو بسازند. این زمینه هیچگاه فراهم نیامد.

روح هللا   ۱۳۵۶ن با هدایت اسالم گرایان نزدیک به دو سال قبل از انقالب شروع شد. اردیبهشت  سرکوبی بهاییا

تیموری مقدم در روستایی نزدیک گرگان به قتل رسید. سال پنجاه و شش با تجاوز به ساختمان های اداری بهایی و 

ن، جلوگیری از استخدام بهاییان گورستان های بهاییان و"بعضی از مقابر شهدا"ی بهایی در شهرهای مختلف ایرا

باالخص در آموزش و پرورش، ممانعت از ثبت نام پذیرفته شدگان بهایی در بعضی از دانشگاه ها، حمله به خانه های  

بهاییان و مجبور کردن آنها به ترک محل اقامتشان، اقدام به سرقت اسناد محفل ملی و حمله کردن به بهاییان و "ضرب 

 آنان" ادامه یافت. و شتم و جرح و قتل

نشان می داد که بی ثبات شدن دولت مرکزی با کاهش   ۱۳۵۶گزارش محفل ملی بهاییان ایران راجع به وقایع سال 

حمایت آن از بهاییان و همراهی بیش از پیش کارگزارانش با سرکوبی بهاییان همراه بود. انتهای گزارش محفل ملی،  

هللا تیموری مقدم بر جامعه بهایی و ساختن "بهشت برین" روی زمین دارد.   اشاره ای به تاثیر مثبت ریختن خون روح
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این اشاره از این نظر مهم است که در بیانیه های بعدی محفل بارها تکرار می شود و به جای تفسیر آشنای بهشت  

ز نگاه ماورائی و  اخروی برای شهدا، ارزش خون آنان را در ساختن جامعه ای بهتر، بهشت دنیوی، می داند؛ تلفیقی ا

 دنیوی )سکوالر( در آیین بهایی. 

افزایش یافت، حمالتی که در آنها  ۱۳۵۷به موازات کاهش قدرت حکومت مرکزی، تعداد حمالت به بهاییان در سال 

گاه ردپای ماموران حکومتی و ساواک هم دیده می شد. اوج این حمالت در آذر آن سال و شیراز رخ داد. پیش از آن  

ج، مرودشت، سروستان، نیریز، آباده و بعضی شهرهای دیگر حمله به بهاییان و بیرون راندن آنان از خانه  در خورمو

هایشان آغاز شده بود. در محله سعدی شیراز و در پی چندین شب اعالمیه نویسی و دعوت بهاییان به اسالم و تهدید  

آذر گروهی از "مسلمانان  ۲۲سرانجام غروب  آنان به آتش زدن خانه هایشان در صورت استنکاف از مسلمان شدن،

متعصب" به خانه صفات هللا فهندژ، یکی از بهاییان، حمله کردند. او که درجه دار ارتش بود کوشید در دفاع از خود  

از اسلحه اش استفاده کند و با مهاجمان درگیر شود. در این درگیری عالوه بر صفات هللا فهندژ و دختر عمویش، 

گاه تایید نشد. همچنین گفته میشد  دژ، شایع بود یازده نفر از مهاجمین نیز کشته شده اند. آماری که هیچ عوض گل فهن

 . بیشتر مقتوالن با گلوله هایی کشته شده بودند که از اسلحه صفات هللا فهندژ شلیک نشده بود

، و بدون هیچ اشاره ای به آن  ۵۷بهمن  ۲۳نامه بعدی محفل ملی به بهاییان ایران یک روز بعد از پیروزی انقالب، 

منتشر شد. محفل در این نامه به اتهام بی ایمانی و افترائاتی که از سوی بعضی مسلمانان به بهاییان زده می شد جواب  

 .داد. نامه تصریح کرد که بهاییان نباید در مقابل دشمنی ها مقابله به مثل کنند

غازه های بهاییان در شیراز آغاز شد. در این حمله که سه روز طول  از فردای آن روز آتش زدن حمله به خانه ها و م

خانه و مغازه را آتش زدند. انجمن حجتیه، ساواک، و بعضی مذهبیون انقالبی در این  ۱۷۰کشید، مهاجمان بیش از 

 حمالت دخیل بودند.

مورد تایید آیین بهایی عدول و این واقعه، تنها حمله ثبت شده ای است که در آن یکی از بهاییان از اصل عدم خشونت 

مقابله به مثل کرد. در تبلیغاتی که در هیاهوی روزهای انقالب و مبالغه در صف بندی های انقالبی و ضد انقالب 

درمی گرفت، انقالبیون مسلمان بر واقعه سعدی به مثابه تاییدی بر دشمنی بهاییان با ملت مسلمان تاکید کردند. پس از 

ت با دشمن سازی از بهاییان، اگر نگوییم محال، بسیار مشکل شده بود. در چنین شرایطی بود که واقعه سعدی، مخالف

 بهاییان با پیروزی انقالب به رهبری روحانیت بنیادگرا و مخالف آیین بهایی روبه رو شدند.

به بهاییان ، ده روز پیش از پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی حکومت شاه، محفل ملی در پیامی ۵۷بهمن  ۱۲

ایران از آتش زدن "بیش از پانصد خانه مسکونی و محل کسب و کار" بهاییان و دادخواهی از مقامات ذیربط دولت 

شاهنشاهی گزارش داد. در این نامه محفل ملی آشکارا نامی از انقالبی که در ایران در جریان و نزدیک به پیروزی  

ت عظیمی که در مهد امرهللا ]ایران[ واقع شده" یاد کرد. نامه از بهاییان بود نبرد اما به تلویح از آن به عنوان "تحوال 

خواست که به استقبال مشقات ناشی از این "تحوالت عظیم" بروند زیرا به قول شوقی افندی، یکی از رهبران اصلی  

شدن "وسائل ذخیره فوز و آیین بهایی تا پایان دهه سی شمسی، تشدید مخالفت با آیین بهایی و بهاییان به معنای فراهم 

نصرت عظمی ]پیروزی بزرگ[ از برای ملت ستمدیده بها در آن کشور ]ایران[" است. پذیرش مشکالت یکی از پایه 

های گفتمانی بود که از ابتدای آیین بهایی در بین بهاییان ترویج شده بود و استقبال محفل ملی از مصائب به مثابه 

 های آنان برای غلبه بر دشواری هایی باشد که پیش رو داشتند.-وششمقدمه پیروزی می توانست موید ک

، و بدون هیچ اشاره ای به آن  ۵۷بهمن  ۲۳نامه بعدی محفل ملی به بهاییان ایران یک روز بعد از پیروزی انقالب، 

زده می شد جواب   منتشر شد. محفل در این نامه به اتهام بی ایمانی و افترائاتی که از سوی بعضی مسلمانان به بهاییان

داد. نامه تصریح کرد که بهاییان نباید در مقابل دشمنی ها مقابله به مثل کنند بلکه در برابر جفا و ظلم و عداوت باید 

وفا و رافت و محبت نشان دهند. مانند نامه پیشین، این نامه نیز اشاره ای، نه صراحتا بلکه به تلویح، بر افزایش سختی  

 و نزدیکی پیروزی در صورت افزایش مشکالت داشت.  ها در روزهای انقالب

به بهاییان ایران باالخره به تغییر حکومت در ایران پرداخت و از آنان خواست   ۵۷محفل ملی درنامه پنجم اسفندماه 

"... مراتب اطاعت و انقیاد و صداقت و وفاداری خود را ظاهرا و باطنا در جمیع احوال و اقوال و اعمال نسبت به 

مت و مملکت خود ابراز ..." دارند. در این نامه به محدودیت هایی که ممکن بود برای بهاییان پیش بیاید اشاره حکو

شد و محفل ملی از بهاییان خواست اگر تالش هایشان برای رفع محدودیت ها نتیجه نداد، به قانون و حکم حکومت  
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ان عقیده" را مستثنا کرد و اعالم کرد که بهاییان در این  تسلیم شوند. نامه فقط درخواست تقیه و "تبری و انکارو کتم

 مورد خاص " ... شهادت را بر اطاعت مقدم شمرند و ترجیح دهند ... ." 

با این نامه، تقیه نکردن که یکی از اصول اعتقادی بهاییان بود تبدیل به یکی از راهکارهای آن ها در سال های دشوار  

 پس از انقالب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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