
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 زمانه ویراد]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴آبان   ۲۰]تاریخ:[ 

 

 تیدر باِب »باِب« اقل

. کندیم یشماریب یهاذهن ما را دچار مرض  گرید یآموزش یها، مدرسه و فرصتخانواده قیاز طر یعیش فرهنگ

 .است یرپندانجسیامامدوازده  عهیکه ناش ،یپندارنجسها نه تنها نامسلمانمرض نیا نیترمیبدخ

 باچهید

و  نیدینامه دهخدا برخوردم: نجس، بنشور« در لغت واژه »کون یبودم که به معنا گرید یاواژه یمعنا یپ در

  انددانستهیو اساس م اُسیاز خودشان را نجس و ب  ریکل عالم غ یرانیا یعیجامعه مسلمان/ ش اد،یالمذهب! ـ در بن

سان گمان   نیبه هم ،یعیش انیرانیا نهیشیو هم امروز هم ب اندشناسان نبودهبرداران و آفتابهچرا که در زمره آفتابه 

 .کنندیم

جز  یزیچ د،یپاش ن یکه بذر تمدن را بر زم یزیآن چ سدینوی آن« م یهادر کتاب »تمدن و ماللت دیفرو گموندیز

 .صابون نبود یریکشف و به کارگ

 یبهداشت یو ناپاک یموضوع پاک نیشدن اخالق را به هم ادیاخالق«، بن یهم در کتاب »تبارشناس چهین شیدریفر

بود که نظافت را   یزده نشده بود، آدم خوب و پاک کسکه هنوز اخالق  یدر نزد انسان گر،ی. به زبان دکندیمعطوف م

و  یاما بعدها مساله پاک شدیخود نم یو اجتماع یع یطب  طیدر مح یماریو گسترش ب  جادیو عامل ا کردیم تیرعا

نبود و  یهرگز خبر اشیبهداشت نیشیاز آن برآمدگاه پ گریکه د افتیچندان استعال  یقو اصول اخال  میبه مفاه  یناپاک

  تراکو پ تری تر بود، به همان اندازه اخالقو ناشسته ترن یچرک یهر چه آدم یعنیچه بسا که به ضد آن بدل شده بود؛ 

 .شدیدر نگر آورده م

بوده که بدون آفتابه، مقصود بدون آب، به   یاشاره به کس ینشور براکون ییهم البد واژه کنا یرانیفرهنگ ا در

 ،یفرهنگ   ،یاخالق یواژه مرزبند نی! اما بعدها اشستهیحاجت کون خود را نم یپس از قضا یعنی. رفتهیمستراح م

و نظافت را  یکه پاک یهمان کس ایور نشآن فرد کون  ،سپس یعنیکرده است.  را مشخص ـهاتیبا اقلآنان ـ  یاسیس

: گبر،  ها نبوده استآفتابه به دست ایبشورها از دسته و گروه کون یرا شامل شده که لَخت یهر کس کند،ینم تیرعا

و  سدارند: نج زیداشتند و ن یمعن کیهمه و همه  هانیـ و ا ییبها ،یهودیکافر،  ق،ی زند ،یمزدک ،ینامسلمان، فرنگ 

ها باشند اما به هر حال آن   تربیتر و نج پاک زتر،یآفتابه به دستان تم   لیکه چه بسا از خ ینشور. در همان حالکون

 !شورندیدگر و به گونه دگر م زیآفتابه خود را با چ  ی ند چرا که به جانشور«»کون

ر کس که در زمره آفتابه به دستان  ه یعنیداشتن« است:  ی»کوِن ُگه یبی تر، عبارت ترکنشور جالبواژه کون  از

از در   هیواژه آمده: کنا نیا لیذ نیماست؛ در فرهنگ مع هیکه عل  ستینه تنها از ما ن ت،یو اقل گانهیبه مثابه ب ست،ین

 میپنداریم یهر آن کس را که جز »مِن« موهوِم ماست، ُگه ونکه ما هنوز هم، ک دینیبیدست داشتن. م یکار مشکوک

 !یجاسوس و عامل خارج زیرا ن یرانیجامعه ا یهات یرو، اقل نیو از هم

 تیاقل
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و هر   ستندیفشارها ز نیدترینشوران بارها قتل عام شدند و تحت شدبه مثابه کون یرانیا یهاتیزمان قاجار اقل نیهم تا

 .خودنیشیوطنان پو هم شانیکهم  یتر شدند، آن هم از سوتر و شکستهروز کاسته

. آنان  آلودندیرا به نجاست خود م رانیچرا که مردم مسلمان ا ندیاز خانه برون آ یباران یاجازه نداشتند روزها آنان

که از کوزه   راینداشتند که با کوزه آب ببرند ز. آنان حق ساختندیخود را بلندتر از مسلمانان م یهاکه خانه یستی باینم

 .شدیپاک م ادهیزو سبب نجس شدن مسلمانان  دیتراوینم م

( که اعراب  کندیکرد)و چه بسا هنوز هم م را با نامسلمانان ییهمان رفتارها رانیا یعیش /یجامعه اسالم اد،یبن در

 .با خود آن کرده بود ترشیمسلمان پ

  زیدورافتاده ن ییو در جا یابانیبر اشتران و خران سوار شود و اگر در ب ابانیحق نداشت که در کوچه و خ تیاقل نیا

وگرنه ضرب و شتم و   آمد،یم ریخود به ز یچاروا که از ُگرده دیبا خورد،یبرم یبه مسلمان یاشتر ایسوار بر چارپا 

به  مسلمانریغ تیاز اقل یهر قسم دی( بود که بای)= باج هین، جزیاز ا ترعیدر انتظارش بود و شن گرید  یآزارها

 .پرداختیمسلمانان م

که در شهر گنبد  یو متعلِق گذشته نشده است. دوست یخ یتار یادهیهنوز پد یرانیدر جامعه ا تیاقل یپندارنجس نیا اما

معلم ـ   نیاست: ا کردهیاو رفتار م  ییبها یکالسکه چگونه معلم مدرسه با سه هم  کردیمن نقل م  یبه مدرسه رفته، برا

آن کودکان   یو برگه امتحان خواندهیرا نجس م ییبها تی اقل یو رسم حیصر یاـ به گونه یاجتماع نیبه مثابه کنش نماد

 .که مبادا به نجاست آنان، خود را آلوده باشد کردهیبا دستکش لمس م  زیرا ن نینازن

 شدگانعهیش- مسلمان ی را برشمارم که از سو ییهاها، آزارها و خوارداشتقتل عام  توانم یمجال اندک نم نیدر ا من

را در کار آورم(   یخی ها و مستندات تارگزارش  لهیوس نیاند )و بدروا داشته شده  ینیو د یمذهب یهاتیبر اقل -یرانیا

تنها دولت  نیکه ا اورمیجامعه ب  نیا ادیبه  خواهمی. من اما مروندینوشتار کوتاه فرا م ن یکه چنان فراوانند که از تاب ا

  نیامروز یهاخوارداشت زیها و نها، سرکوببه خاطر قتل یرانیجامعه ا یهاتیاقل از همه دیکه با  ستین رانیا یکنون

  تی اش باز کند و مسئولرا به گذشته ودچشم خ دیبا زی ن یرانیا یعیش /یاسالم بخواهد، بلکه جامعه پوزش نیروزیو د

کمتر  گرِ ید یهاتیاقل زیو ن  ییبها ،یحیمسلمان، مس ،یهودی ،یزرتشت یهاتیخود را در برابر اقل یها و خطاهاخبط

 .ها گام برداردجبران آن  یو در راستا ردیشده، بپذشناخته

 یی به مثابه بها تیاقل

دچار  یذهن ما را از همان کودک گرید یآموزش یهافرصت  زی، مدرسه و نخانواده قیاز طر یعیش فرهنگ

 عهیکه ناش ،یپندارنجسها نه تنها نامسلمانمرض نیا نیترمیاما بدخ کندیم یشماریب یهامرض

  داتیگزاف و با تمه یارا به گونه یرپندانجس -دشمن- ییاما مرض بها انیم نیاست و در ا یرپندانجسیامامدوازده

 .کندیما فرو م ی هایها و پچندگانه، در رگ

اما در برابر   شودیقائل م یو حقوق یاجتماع تیکم رسمدست  گریو مذاهب د انیاد یامروزه برا ،یعیفرهنگ ش نیا

نسبت به آن، هرگز برون َجستن  اشینظرتنگ است و از چاله یو روان یمفرط ذهن یُدگما یادچار گونه تییبها

 ینرایبه هوش و فهم ا یرانیجامعه بسته ا کرهیدر پ هک ینبود مگر شکاف و »باب« ادیکه در بن یتیی . بهاتواندینم

بار خود برون پرتاب  از روزن آن خود را از چنبر سرنوشت سوگوار و نکبت توانستیجامعه، م نیحادث شده بود و ا

قتل   زیشدگان را نخود بست و اندک رها ی»باب« و شکاف و روزنه را به رو نیبود: ا نیکند اما آن چه کرد تنها ا

به  عیگونه فج نیا ینهاد و »هرگز کس شانیرو شیپ دی و تبع  زیکه راه گرآن  ایها اندر آورد که به زندان آن  ایکرد،  معا

 »!ُکشتن خود برنخاست

شده است که   دهیتن رانیا چنان در تار و پود جامعه  ،یران یا ینیو د یجنبش اجتماع نیمفرط نسبت به ا ینظرتنگ نیا

کم در زمانه ما(، وگرنه )دست ندیهم بتوانند بند از بند آن بگشا گرانهشیاند یهاپتک نیو بُّراتر نیتر زیت کنمیگمان نم

 ییبها تیاقل  هیشده و عامدانه عل یطراح یگرو ستم یکارهمه ستم نیا برجامعه در برا نیچگونه ممکن بود که ا

 کند؟ شهیپ ینظامند، همدل یستمکارگ نیو در دل خود با ا ندیگز یخاموش
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است.  یخیناگوار تار  ادهیرخداد ز کیدر ُشُرف  یدر آلمان ناز انیهود یدرست مانند وضع  رانیدر ا انییبها وضع 

را به آن   یااجازه نیچن  زین یجامعه جهان طیو شرا هاستیتر از حکومت نازتوانتر و کمبزدل  رانیاگرچه حکومت ا

 .شود یرفع شده و ناممکن تلق دیبا یجبران ناشدن نیچن  یدادکه خطر حادثه و رخ  ستی بدان معنا هم ن نیاما ا دهد،ینم

ها با آن یتنفر و دشمن نیکه ا ابمیی اند، درمنوشته شده انییو بها انیباب  حیکه در نقد و تقب خوانمیرا م ییها کتاب یوقت

  نیاست( و از ا یزی ستخود  یاگونه ادیمهلک است )و در بن یتوزنهیک ختهیچه اندازه کودکانه، لجوجانه و کور و آم

 ،ییاز خصومت کور، ناسزاگو  یندی . تنها برآشودینم افتهیها در آن  یلیفهم تحل یاندک ی انصاف و نه حت یارو، نه ذره 

باب، آغازگر   ی که »باب« )محمد عل کنندی و اصرار م ندی گوینمونه: م یآشکار است. برا یهاو تهمت ینارواگر

 یجست اما کس یخود تبر تو اعتقادا هاشه ینامه نوشت و از اند( توبهیالدیدر قرن نوزدهم م ییبها نیو د یجنبش باب

اعدام سپرده   ت شکنجه و سپس به جوخه نامه نوشت، پس چرا به آن شدتوبه کرد و توبه یکه اگر او به راست پرسدینم

و چوب  یآن هجمه روان ریهم مجعول و برساخته دشمنان باب نباشد اما ز یانامهتوبه نیشد؟ انگارم که نوشتن چن

 شود و به مثابه سند به کار آورده شود؟  یمعتبر تلق تواندیم یانامهکدام توبه انهیقس یهابستن

محاکمه،   نیکه بدون درنگ پس از ا ی. کساندمیدیرا م انییمحاکمه پس از انقالب چند نفر از بها  لمیف شیپ یچند

جوان هتاک   یقاض کیو با نزاکت در برابر  ختهیآور است. چند انسان فرهشدند. جلسه محاکمه شرم ربارانیت

ها سخن آن  یکنند اما آن به اصطالح قاضخود دفاع  یاد و اعتق یانسان میبه زبان خود از حر کنندیاند و تالش منشسته

کنند پس البد   نیرا محکوم کنند و اگر جز ا لییکه اسرا خواهدیها ماز آن  رانیو به نام ملت ا کندی را مدام قطع م

 .لندییجاسوس و گماشته اسرا

قدرت( در   ینهادها یاز سو ژهیجامعه )و به و نیا تیاکثر یاز سو اندییکه بها رانیاز ملت ا یاست: بخش دهشتناک

  یاری گرانیو کرامت نفس خود از د انتیص یکه برا یاند و هنگامگوناگون قرار گرفته  یهایها و ناامنتنگنا

 .کنندیمتهم م گانگانی و ارتباط با ب  یها را به جاسوسآن طلبند،یم

همچون   انییبا بها یرانی به اندازه جامعه ا کسچیکه ه داندی م یرا بشناسد، به درست رانیمعاصر ا خیتار یکه اندک یکس

به   نهیزم نیدر ا زیفکرانش نرفتار ادامه دارد و روشن  نیا زیاست و همچنان ن دشمن و خصم رفتار نکرده کی

 ایبودن  ستیفاش و قال« درباره لیخود را با »ق یمیو لئ یپستکه  م،یپست و لئ یاند. سکوتتن داده  یآورسکوت هول

 سمِ یبا فاش ییارویاز شناخت و از رو لهیوسنیو بد پوشاندیم ن،یچن نیا یخطرو مسائل کم یآلمان دگریها نینبودن مارت

 .رودیخود طفره م  رامونِ یمستقر در پ

هر گوشه و   توانیاست که م یناگوار زیآن چ نی. اتیو سکوت و سکوت و چه بسا در خفا دست انداختن اقل سکوت

شدند و   یکه زندان یانییجامعه از عاقبت و از عقوبت بها نیفکران ااش کرد. اگر روشن جامعه مشاهده نیکنار ا

نظام حاکم به   نیبودند، اکنون خود در برابر ا دهیپرس ند،شد ستیکه ربوده و سربه ن یان ییکه اعدام شدند و بها یانییبها

 .شدندیبدل نم -تیبه اقل- یگر، به نفوذبه فتنه ،ییبها

خود، دست   یاسیس یهاو چه بسا که در مقام همدست نظام کندیخود دفاع نم یهاتیو حرمت اقل میکه از حر یاجامعه

حرمت و  م،یپاسداشِت حر نیچرا که ا دیو توسعه را هرگز نخواهد د تیامن یرو کند،یدراز م  هاتیبه خانه و خون اقل

رشد و توسعه او بدل   ت،یامن ی برا یاست که به فرصت گوننهگو یو اعتقاد یاجتماع یهاتیها و اقلگروه یزندگ

 .شودیم

در امان باشد و از خود فراتر رود. از   تواندیکه »ُجز من« در امان نباشد، »من« هم هرگز نم یوقت گر،یزبان د به

در  بخشییرها یهای سیو سرانجام به دگرد ت،یاست که به امن «یگریبه مثابه »د تیاقل تیامن نیرو، تام نیا

 .منجر خواهد شد یو اجتماع یاسیس یهاساخت

 یرو، هنگام نیو از ا کند یم میرا ترس تیاکثر یاسیو س یاجتماع یهای آنان، مرز آزاد یاجتماع یهای و آزاد هاتیاقل

و  میبه حر دنیازیمرادش دست  دیبدون ترد کند،یعبور م  ت«یو حرمت »اقل میاز حر یاسیو س ینظام اعتقاد کیکه 

 .و سرانجام کل جامعه، است ت«یحرمت »اکثر

 است یبه مثابه س تیاقل
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 استیخود دست و پا کند، در س یجهان آشوبناک برا نیدر ا مطلوب و برتر یاندهیآ  خواهدیم یرانیکه جامعه ا اگر

 دیجامعه با نیدر ا یمعناست که هرگونه دگرگون  نیبد نیباز بنگرد. و ا یادیبن یاکه از نو و به گونه دیخود با تیاقل

و وابسته  وستهیبرابر پ یابه گونه تی که به سرنوشت اکثر دیبا آنباشد و سرنوشت  تیاقل  استیمعطوف به دگر شدن س

 .شود

و   میبه احترام، تکر د،یتهد  یرویبه مثابه ن تیو سرکوب اقل یسازت یاقل استیس یبه جا دیجامعه با نیا گر،یزبان د به

 .زدیو توسعه خود برخ رییو امکان تغ رویبه مثابه ن تیمراقبت از اقل

نه سرکوب و راندن  -سلف خود یهاهمچون حکومت-( که کار آنان اموزندی)و ب ابندیدر دیبا  یرانیا یهاحکومت

در جامعه   یاجتماع ی توسعه و دگرگون یهاها و فرصت ها به مثابه امکانکه مراقبت از آن  ،ینیو د یقوم یهاگروه

 .شود مودهیپ دیبا ندهیکه در آ ودخواهد ب ی آموزه، تازه آغاز راه دراز  نیاست و درک ا یرانیا

که  نیا ای ،یندگیاست که آن را به توسعه و پو یاهر جامعه یواقع تیوضع ،تی اقل تیاست که وضع نیا راست

 ت،یاقل تیبه مثابه وضع تیگرفتن اقل دهیرو، سرکوب و ناد نیو از ا داردیوام یو خمودگ یرفتگ برخالف، به پس

جامعه را   تیاکثر تی وضع درنگیب ت،یاقل تیضعخود آن جامعه است: و ندهیگرفتن و سرکوب جهان آ دهیهمانا ناد

 .کندیم نییتع

بدون رها ساختن گذشته از   تواندینم ندهیو آ ندهیآ گرید  یسو، گذشته است و از سو کی از  یو قوم ینید ،ینژاد تیاقل

 .ابدیتحقق  ،یاجتماع یسازتیو اقل یبند نابرابر

 زیها و نشان و اآتش فراز کوه تینشان خواهد داد. اقل  تیراه را به اکثر نده،یچه به مثابه گذشته و چه به مثابه آ تیاقل

است که به زور و قساوت از   ی از قافله اجتماع یا که پارهآن ای انددهیدرنورد ترشیاست که راه را پ یگم شده کسان

 .است بازداشته شده تیبا اکثر یهمراه

در   دیبا ز،یاز هر چ شیرا پ یرانیجامعه ا یاسیو س یاجتماع یهایسیتحوالت و دگرد هیمارو، برآمدگاه و بن  نیا از

در پس  تیسرکوِب اقل استِ یجامعه با س ن یرا که ا یآورشرم یزهایا زیرو و ن شیپ ندهیآن جست: آ یهاتیاقل انیم

برداشته شوند   انیاگر تالش شده باشد که از م یُجست حت دیبا راخوفناک  یو ردپاها زهایا نیپشت خود نهاده است: ا

 گشوده نخواهد شد.  ندهیبه آ ی»باب« و در ت،یچرا که بدون درک و جبران گذشته به مثابه درک و جبران اقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

