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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[

 

 خبرگزاری رسا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷اسفند  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 مند است خبرساز شودجریان بهاییت عالقه  :شناس مسائل بهاییتکار

 .کند، دین مدرن دوره معاصر استسرویس فرهنگي ـ کارشناس مسائل بهاییت گفت: بهایي تصور ميرسا، 

وگویي است که پیرامون ماهیت فرقه  گذرد، بخش اول از گفتمطالبي که از حضور شما خوانندگان محترم رسا مي

 .االسالم سجادي، كارشناس بهاییت صورت گرفته استبهاییت که با حجت

 تشریح فرمایید؟ جناب آقاي سجادي لطفاً تشکیالت بهاییت رارساـ 

نامه بهایي با  دار یک میثاق هستند و فرم تسجیل میثاقرسند، عهدهاعضاي بهایي که به سن بیست و یک سالگي مي

 .مرکز امري بهاییت است

هستند حاال ممکن است بر  ساختار مرکز امري این گونه است که هر شهري که تعدادي بهایي دارند، داراي یک محفل

اساس جمعیت یک شهر چند محفل هم داشته باشد، این محافل که در شهرهاي مختلف دائر هستند، در مجموع زیر 

نظر مرکز امري قرار دارند. این مرکز در محلي مستقر است که بهاییت جمعیت بیشتري دارند. اعضا و به قول  

، مرکز امري با نهادي در سطح کشور به  هستند و محفل با مرکز امري خودشان نقطه با یک فرم با محفل در ارتباط

 .العدل اسرائیل در ارتباط هستنداي قاره با بیتاي قاره و مراکز مشاوره، محفل ملي با مراکز مشاورهنام محفل ملي

 رسد ما با یک تشکیالت روبرو هستیم؟رساـ پس به نظر مي

هاي نداشته  نامه است، نه یک جریان آزاد که هیچ برنامهرو هستیم که داراي میثاقبله. ما در ابتدا با تشکیالتي روب 

گونه که هست؛ به انجیل، تورات و قرآن و همچنین  هاي مقدس همانگوید ما به همه کتابباشد، دوم این که بهاییت مي

ارادوکس و تضاد است؛ اما باید با کردن با این مجموعه هرچند پر از پایمان داریم؛ بنابراین کاربه بیان و اقدس  

 .هاي مدون باشدریزيبرنامه

 دهد؟ رساـ آیا در حال حاضر بهاییت بدون ولي امر ادامه حیات مي

العدل بدون داشتن ولي  که شوقي افندي، نوه دختري عباس افندي، مرده است، تشکیالت نه نفري بیت ۱۳۳۶از سال  

ادله نقلي بهاییت و هم از منظر منطق، حجیت ندارد. وقتي شوقي افندي مرد،   دهد که هم طبقامر به کار خود ادامه مي 

العدل تشکیل شد و هر پنج سال یک مرتبه بدون ولي امر با انتخابات برگزار  چون کسي نبود جایگزین باشد، بیت

 .شودمي

 رساـ بهایت براي این نقیصه چه کرده است؟

ها در حال جداشدن از این جریان هستند، به همین دلیل است  چون خیلي  بهاییت درصدد ترمیم این شکاف برآمده است؛

تواند. این هم یکي از دالیلي است که  الدل ميزنند، بهایي حق ندارد اقدس را تأویل کند؛ اما بیتکه دست به تأویل مي

فاصله دست به ترمیم بالکند و اگر اشکالي وارد شد، کند؛ چون بهاییت از نظر ماهیت تغییر ميکار ما را مشکل مي

 .پذیردزند و جامعه بهاییت هم ميمي

 گیرد؟رساـ این تأویل چگونه صورت مي
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کنم که همین تأویل کار را مشکل کرده است؛ چرا که شما را به یک موجود نسبي محض  البته خدمت شما عرض 

شود؛ مثالً شما االن گفتید تشنه شما وارد نمي کند که درست است جاي مستقري ندارید؛ اما هیچ وقت اشکال به تبدیل مي

گویید: من االن گفتم تشنه هستم، تشنگي معنوي است. آیین بهاییت  اید؛ اما ميکه صبح نیت روزه کردههستم در حالي 

ممکن هاي مادي نیستند؛ بلکه ها هم تنها بچهها هستند که باید ولي امر باشند و منظور از بچه گوید اقسان یعني بچهمي

کنیم که بهاییت ولي امر ندارد را بدین  هاي معنوي باشند. به همین جهت اشکالي را که ما به آنها وارد مياست بچه

 .کنندصورت توجیه مي

 کند؟هاي خود چگونه عمل مي کردن برنامهرساـ بهاییت در پیاده

 .مسأله بعدي بحث والیت امر و چگونگي عملکرد بهاییت است

دانیم بهاییت اینجا مغازه دارد، با مردم در اتباط نزدیک است؛ دن این مسأله قدري مشکل است. ما ميکه به دست آور

شود، چه چیزهایي را رد  دانیم ارتباط فکري یا خبري بین این جزء یا عدد و مرکز اسرائیل چگونه برقرار مي ولي نمي

ست، جامعه بهاییت از یک ساعت بعد روي خط خبر گوییم بهایي جاسوس اکنند. به همین سبب وقتي ما ميو بدل مي

 .قرار گرفتند و شروع کردند به مسخره کردن

 رساـ منظور شما این است که در برخورد با این گروه برنامه ریزي نداریم؟

 کنیم بهداریم و طبق این سند شروع ميخصوص را برميخواهیم با بهایي حرف بزنیم، این کتاب بهببینید ما وقتي مي

مند و دقیق است که جاي  اي نداریم؛ در حالي که عملکرد و شیوه عملیاتي بهاییت به قدري سامانزدن، چون چاره حرف

 .گذاردپایي از خودش باقي نمي

 رساـ بهاییت چگونه تشکیالتي شد؟ 

ودند تا این که بعد گونه بود که آن صورت دنبال تشکیالت سیستمي نبسامانه فکري اینها تا زماني که ایران بودند، این 

از اخراج از ایران و رفتن به عراق و ترکیه و ارتباطي که با روسیه و بعدها انگلستان برقرار کردند به آنها فهمانده  

شود و این که شما را اخراج کردند به این معنا است شد که شما داراي قدرتي هستید که از سوي شما احساس خطر مي

 .شوندروند و با جریان ماسون آشنا ميشید، اینها به تدریج به اروپا ميکه مي توانید تأثیرگذار با

افتند که این جریان را به شکل یک جریان این اعضاي بهاییت زماني که در فلسطین تبعید هستند به این فکر ميبنابر

المللي بهایي مع جهاني یا بینشود و نه نفر را به عنوان مجمند در بیاورند؛ بنابراین شوقي افندي بیانگذار ميسازمان

 .کندانتخاب مي

 ریزي آنها چگونه است؟رساـ وظیفه اصلي بهاییت و شیوه برنامه

کنند همان کاري که فراماسونري کردند ریزي ميکار اینها صیانت از بهاییت و تبلیغ امر بها است، چگونه برنامه

به اسپانیا و هلند زد و لژها را فعال کردند که هر کدام  فراماسونري در فرانسه یک شاخه به انگلستان و یک شاخه 

اندازي کرد، این کار ساختاري بهاییت از سال  مسؤولیت ترویج فراماسونري را داشتند، بهاییت به جاي لژ، محفل راه

ول  . خانم ماکسکندکشند و او دیگر فرصت انتخاب جانشین را پیدا نمياست، بعد از آن شوقي افندي را مي  ۱۳۳۶

کند، نه نفر را به  اندازي ميراه  ۱۳۴۲کردن مجمع جهاني بهاییت بیت عدل را در سال شود و با منحلدست به کار مي

هاي ایران و پاکستان و این مجموعه به  کنند که بهایيجامعه بهاییت معرفي و با طراحي همایشي در انگلستان کاري مي

ش تاختند که چرا به بهاییت نفري پانصد دالر پول دادید تا اینها در انگلستان انگلستان بروند، مرحوم امام به این همای

 .انداعالم موجودیت رسمي کرده ۱۳۴۲علیه شیعه فعالیت کنند. بهاییت سال 

 العدل ایراني هستند؟رساـ آیا اعضاي بیت

 .اوایل بیشتر ایراني بودند؛ اما در حال حاضر تنها سه نفر ایراني هستند

 ؟رساـ در آمریکاي التین هم پایگاه دارند 

گوي آمریکا است و شخصي به نام فرزانه ارباب آنجا را  ترین پایگاه آنها در شیکابله. آنجا هم پایگاه دارند؛ اما مهم

کند. تعداد زیادي کرسي علمي سیاسي و رسانه و ارتباطات دارد و اشخاص بسیار متنفذي از او حمایت هدایت مي

 .و انسان خطرناکي است کنندمي

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 رساـ در قالب دانشگاه فعالیت دارد؟ 

 .کنون چندین دانشگاه در دنیا طراحي کرده استبله. این شخص تا

 مند است خبرساز شود؟رساـ چرا بهاییت تا این اندازه عالقه 

حضور دارند   آموز در مدرسهترین خصوصیات سازمان است. ببیند فرض کنید دویست نفر دانشاین یکي از کوچک

آموز بهایي را اخراج کنید؛ حتي اگر مسیحي را اخراج  که یک نفر آنها بهایي است. اگر شما جرأت دارید یک دانش 

 .کنید، این بازتاب را ندارد

 ؟کنندرساـ این سیستم خبري را چگونه هدایت مي

کمیته هم لجنه است مثال لجنه نشر امر  کردهاي متعددي دارد، اسم هراند؛ یعني هر محفل کاربندي شدهمحافل، کمیته

ها هاي افراد مسؤولیت لجنه لجنه تبلیغ لجنه مخاصمات ممکن است تا پنجاه لجنه داشته باشند. محفل با توجه به توانایي

شود که فالن  شوید، گزارش را در محفل ارائه کنید، همانجا این مسأله مطرح ميکند و شما موظف ميرا تقسیم مي

شود و لجنه پیگیري مشکالت  اند، بالفاصله جلسه اضطراري تشکیل ميوز بهایي را از مدرسه اخراج کردهآمدانش

نویسند از بخشدار و امام جمعه گرفته تا مجامع جهاني، به هرکه نشینند و مثالً پانصد نامه مياحبا و رسانه دور هم مي 

شود، ناگهان یک موضوع کوچک تبدیل به یک  عایت نمينویسند که در ایران حقوق بشر رکه الزم بدانند نامه مي

 .شوداي ميموضوع بسیار حیاتي رسانه

 شود بهاییت انگیزه تشکیل چنین ساختاري را داشته باشد؟ رساـ چه چیزي سبب مي 

بدهید؛ وشو کنند شما براي این که بتوانید کسي را بهایي کنید، باید ذهن او را شستآنها افراد را به خوبي تربیت مي

ها از دوسالگي زیر پوشش  هایي ممکن است، صالحیت دریافت کد شناسایي بهایي را پیدا نکنند. بچهآموزحتي دانش

کنیم و بابت آن پولي مان ميمان را صرف تربیت فرزندان گیرد. ما بخش کوچکي از وقتهاي تربیت قرار ميبرنامه

گونه نیست. بهاییت اروپایي زندگي  کنیم؛ اما در بهاییت ایناستخدام نميکنیم و معلم براي تربیت فرزندمان پرداخت نمي

کنم در جریان ماسون  کند و سعي دارد سبک زندگي خود را به موجودیت اروپایي تبدیل کند؛ البته این را هم عرضمي

 .المللي در حال حاضر شیعه استترین مشکل بینمهم

 هاي اجتماعي محروم باشد؟شده، عالقه دارد از برخي فعالیت نمایي هم کهرساـ پس بهاییت براي مظلوم

گذارند دبیرستان یا دانشگاه بروید نگذارند خواسته قلبي ما همین است. اصاالً شما گوید؛ نميبهاییت به پیروان خود مي

دهند  پیروان خود مي المللي بهمند هستید در کدام دانشگاه درس بخوانید و در نهایت یک ویزاي بینپس از اخراج عالقه 

که حتي در برخي از کشورها شما را تفتیش هم نکنند، شما با همین ویزا به ژاپن بروید از همانجا ویزاي شما را براي  

ها کنند، نیازي هم براي رفتن به سفارت ندارید. بنابراین بهاییت موجودي است که مردم ایرا ن باید سال کانادا مهر مي

 .ببرندالت آن پيتالش کند تا به تشکی

 رساـ آیا تا حاال فکري هم براي برخورد با این تشکیالت شده است؟

کند؛ دین مدرن دور معاصر است، دیني که  داریم که بهایي تصور مي ما در بهاییت یک محتواي ائیدولوژیک آشفته

. ما یک میرزاحسین علي  باشد العدلمنطبق با نیازهاي بشر امروزي است این محتوا باید در تشکیالت بیاید که بیت

نوري داریم که پیامبر است، کتاب اقدس وحي آسماني است، بعد از آن با عباس افندي، امام اول طرفیم، بعد هم که  

 .کردندرو براي این که جریان امر ادامه پیدا کند، باید فکري ميدار نشد، برادر خودش را هم کشت؛ از این پسر

العدل را دستور و چهارچوب مشخص کردند که وظیفه عدل را تشکیل دادند و بعد وظایف بیتها بالفاصله بیت الاین

. این دستورات  ، صیانت از خود بهاییت و بیش ازده مسؤولیت که تعریف کردندالعدل پاسداري از نصوص بهاییتبیت

است، این دستورات به محفل ملي شود، دستورات این جایگاه، جایگاه شریعت تر تبیین ميالعدل به صورت کوچکبیت

لعمل آمده است که یک بهایي  شود. در این دستورا نامه ميشود، بخشایران و سایر محافل که حدود دویست محفل مي

اي از امر رسیده است که باید بهاییت خود را اظهار کند معناي این دستورچیست؟ معناي این دستور ایراني به مرحله 

کرد از امروز به بعد باید بهاییت خود را در همه اماکن  ي که تا دیروز بهاییت خود را اظهار نمياین است که هر بهای

 .عمومي رسماً اظهار کند
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 رساـ چرا؟ 

خواهیم کاري را انجام دهیم، اول بدانیم در جامعه چگونه انعکاس  ، حاال که ما ميبراي بازخورد این مسأله در جامعه

شود که االن وضعیت ایران در شرایطي قرار دارد که زمان آن  بهایي صادر مي ۲۰۰۳ه دارد، بعد از آن هم بیانی

فرارسیده که شما جریان اپوزوسیون موضعگیري خودتان را اعالم کنید اینجا دو حالت دارد یا مردم دست به یقه  

برداري این جریان بهرهشوند. در هردو صورت کنند یا بي تفاوت از این قضیه رد ميشوند و بهایت را خفه ميمي

 .کندخودش را مي 

 کند؟رساـ آیا این جریان اهداف سیاسي را هم دنبال مي

ها را  بودن انسانخواهید، بهایيگوید، اگر ميبه ظاهر مداخله در امور سیاسي در بهاییت حرام است، عباس افندي مي 

خلوص بهایي بودن یک بهایي در این است که در مسائل  مقایسه کنید ببینید تا چه اندازه از سیاست فاصله دارند؛ چون 

 .توان این دو را از یکدیگر جدا کردسیاسي دخالت نکند؛ اما جریان بهاییت ذاتاً یک جریان سیاسي است و نمي

 رساـ نهایت هدفي که بهاییت براي خود تصور کرده است، چه هدفي است؟ 

گوید؛ ما شیعه واقعي هستیم ما باید به حکومت جهاني برسیم. بهایي ميگوید؛ من قائم مقام امام زمان هستم و بهایي مي

آید تا عدل را در جهان گسترش دهد و در دنیاي مدرن دیگر بحث از شمشیر و اسب و شتر نیست،  و امام زمان مي

جنگید؛ ميداشت و دنیاي مدرن دنیاي طرح و برنامه است، امام زمان در سابق براي اصالح امر باید شمشیر بر مي

داند و هر کس را هم که در این مسیر ل تکامل مياما امام زمان دوره مدرن آمده است. بهایي خودش را شیعه در حا

 .پندارد تا این که در نهایت حکومت مطلق بهایي را برعالم حاکم کندکشته شود، شهید مي

 .اید کردهوگو شرکت عالي که در این گفترساـ با تشکر از جناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

