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 ی با صهبا وجدانیدر گفتگویی صمیمهای بهائیان حقیقی دیدگاه

ارتدکس  انیبهائ یجامعه یاز اعضا یكی ،یصهبا وجداننم اسرکار خآمد تا با  شیپ یفرصت ،گذشته یدر هفته

 یرا که از سو ییهااز پرسش یو برخ میداشته باش ییگفتگو ثاقیوبگاه عهد و م زیو از همراهان عز رانیا

 .میگذار انیدر م شانیا امطرح شده است، ب یالعدلتیب انیبهائ

 

، سپاس ن پرسش، بهائیان طرفدار به . گزاریمصهبای عزیز، از این كه دعوت ما را پذیرفتی عنوان اّولی 

عا دارند كه جامعهبیت
ّ
 تحت لوای بیتالعدل اد

ی
فتی بهائ  در دنیا رسیده های العدل به پیشر

ن
شایائ

 داشته
ی
و ویّل امرهللا چهارم، چه اقدامائ  یهائی برای توسعهاند و چه برنامهاست، بهائیان ارتدكس پی 

 جامعه خود دارند؟

ی بهائیان حقیقی نیستم و شاید پیش از پاسخ به پرسش شما، باید عرض كنم كه من سخنگوی جامعه

ها مشاهده ئیان ارتدكس نباشد و در صورتی که نقیص در پاسخكنم، دیدگاه دقیق بهامطالبی كه عرض یم

 .حساب شخص من بگذاریدكردید آن را به

فتكه فرمودید بهائیان بیتاین فت، كلمههای شایاتی در دنیا داشتهالعدیل پیشر ای چند اند، باید گفت پیشر

ی سیر وجیه است. یک دیانت یم فت و در مواردی نیر نزویل و انحطایط را یط نماید. تواند در مواردی پیشر

فت هر دیانت، توسعهییك از نشانه وی انساتی باورمندان آن است. زماتی که بیتهای پیشر العدل ی كیقی نیر

ی آماده روبرو گردید؛ زیرا  ی جامعه بهاتی را مصادره كرد، با بسیی  با طّرایح نقشه بدیل، رهیی
ن
ائ
ّ
 رب

ی
های شوق
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، با هوشمندی تمام، ظرف
ن
 فراهم كرده بود؛ شكلهای عظییم برای جامعهیتجهائ

ی
 بهائ

ن
دیه ی جهائ

، فراهم آوردن افراد مناسب برای آن
ی

 و محّل
ی

های تبلیغن موردنیاز تا قبل از پایان ها، نقشهمحافل مّل

 توسط ایشان آماده شده بود و بیت
ً
العدل بدیل و ایادیان در حقیقت سوار بر قرن بیستم و ...، قبال

 ! حساب خود بگذارند دست آمده را بههای بهآماده و مهّیا شدند و توانستند موفقّیت مركت  

ت و سقم ارقام و آمار ارائه شده از سوی كه، ما در گذشته نیممطلب بعدی این
ّ
توانستیم در مورد صح

ش فضای مجازی و آز بیت ادی العدل، اظهارنظر نماییم؛ ویل امروزه با آغاز قرن بیست و یكم و گسیی

فت امرهللا كه از سوی بیت ص شده است كه اكیر آمار و ارقام مربوط به پیشر
ّ
العات، مشخ

ّ
العدل اط

نمائی عملکرد بیت العدل بدیل است؛ برای نمونه، در اکیر گردد، غی  واقع و بیشیی برای بزرگاعالم یم

الیا و بسیاری دیگر از نقاط جهان، ا  ن آمریکا، اسیی  در کشورهای اروپائی و نی 
ی
کیر اعضای نسل جوان بهائ

 احّبائی كه به آمریكا مهاجرت یم
کنند، درگی  كار و ضیافات و جلسات امری حضور فّعال ندارند. بیشیی

 به
ن
 روزمره شده و تمایل چندائ

ی
 ندارند حضور در برنامهزندگ

ی
  ! های تشکیالئ

چرا راه دور برویم؟ حتیّ

ه ن ن جوانان، انگی  ی ندارند، بریحن به عملكرد بیتی فّعالّیت در ایران نی 
ّ
 به امور ماد

ً
ا ضند و اکیر العدل معیی

 نسبت به پیام
ً
ا  ندارند و اكیر

ن
تفاوت هستند. به العدل بدیل ئ  های بیتمشغولند و تمایّل به امور روحائ

 تربیت یافته و مدیریت آیندهطور خالصه، نسل جوان ما كه یم
ی
ی جامعه بایست با فرهنگ اصیل بهائ

ه تیه استرا  ن عا كنم كه بیتشاید بتوانم این ! بر عهده داشته باشد، از انگی 
ّ
العدل با انجام طور اد

یتن زیبا از تشکیالت بیت العدیل، سغ دارد جامعههزینه ن وییی ای فّعال و شاداب های هنگفت و ساخیی

نا با فرهنگ امری مواجه ای رس خورده، نا امید و ناآشرا به نمایش بگذارد؛ اّما در درون، ما با جامعه

 ! هستیم
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، اگر ممكن است در مورد اهداف اصّل بهائیان حقیقی توضیح بفرمایید
ن
 .رسکار خانم وجدائ

، روشنگری و ارائه ی والیت امر و شناخت ی نصوص در اثبات تداوم سلسلههدف ما در حال حاضن

ن نشان وعّیت بیتویّل امر حاضن و نی   باید بداند که عدم العدل بدیل استدادن عدم مشر
ی
. جامعه بهائ

، عامل تمام گرفتاری
ی
ه به ویّل امرهللا در دیانت بهائ

ّ
وجود آمده است؛ بنابراین، ما وظیفه های بهتوج

 تالش كرده و با توسعه
ی
 آگاه، جامعهداریم تا در جهت تعمیق فرهنگ واقغ بهائ

ن
وی انسائ  ی نی 

ی
ی بهائ

 .را از انحراف نجات دهیم

 بیت العدیل  بر اساس
ی
آمار ارائه شده از مقاالت و فضای مجازی، در حال حاضن حدود پنج میلیون بهائ

 یم
ی
، چه تعداد بهائیان حقیقی در جهان حضور دارند و در دنیا زندگ  بفرمایید در حال حاضن

ً
كنند؛ لطفا

ی یم  چه نقش و تأثی 
ن
ن جهائ

ّ
فت تمد ن توسعه و پیشر  و نی 

ی
ش امر بهائ   داشته باشند؟توانند در گسیی

ی دارم كه این آمار واقیع باشد 
ّ

وع با سازماتی كه دارد، آمار دقیق را دارد و بیت ! من تردید جد العدل نامشر

 یم
ی

 این به سادگ
ً

تواند تعداد واقیع نفوس بهاتی دنیا را اعالم كند؛ ویل پرسش این است كه چرا تا كنون رسما

 مربوط به یك  ! آمار را اعالم نكرده است؟
ً
ا  عنوان شده در بریحن از مقاالت، اکیر

ی
تعداد نفوس بهائ

ی مستندات و به نقل از بهائیان هر کشور، آمار بهائیان را منتشر مؤّسسه خصویص است كه بدون ارائه

شمیس تعداد بهائیان ایران حدود سیصد هزار نفر اعالم  ۱3۵۷که تا سال کرده است. شاهد مثال این

 که بسیاری از احّبا به دلیل تضییقات و در ئی کسب فرصتشد. در یم
ن ، ایران را حال حاضن نی  های بهیی

العدل بدیل، در مقابل آمارهای نادرست چرا بیت ! شود اند؛ هنوز روی همان تعداد تکیه یمترک کرده
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مایل تشاید بیت العدل جعّل ئ   ! اعالم شده از سوی افراد غی  مسؤول، سكوت اختیار كرده است؟

د نباشد که در مورد آمار بهائیان دنیا بزرگ  ! نمائی بیهوده صورت گی 

از ا ّما در مورد آمار بهائیان ارتدكس باید اذعان کنم که احّبای ارتدكس از اعالم علتن اعتقادات خود احیی

و العدل بدیل طرد شده و خود دارند؛ چرا که به محض اعالم اعتقاد به تداوم والیت امر، توسط بیت

شان در معرض انواع خطرات و معضالت قرار خواهند گرفت؛ بنابراین ایشان، ضمن اعتقاد به خانواده

كت یمی والیت امرهللا، در ضیافات و سایر برنامهاستمرار مؤّسسه کنند. من آمار كّل های امری رسر

 ویّل امرهللا یم
ً
الع دارم در ویل تا آندانند؛ بهائیان ارتدكس دنیا را ندارم و تعداد دقیق را حتما

ّ
جا كه اط

الیا، هندوستان،  حال حاضن بهائیان حقیقی در چندین کشور جهان مانند آمریکا، فرانسه، آلمان، اسیی

ت یک عقیده، به تعداد طرفداران 
ّ
مالزی، ایران و ... حضور دارند؛ اّما نكته مهم این است كه معیار حقانی

ت یک 
ّ
ن مظهر ظهور و پایبندی رسیم آن نیست؛ بلکه معیار حقانی وی دقیق از فرامی  عقیده الیه، پی 

 ! خصوصّیتی که در حال حاضن بیت العدل بدیل فاقد آن است ! به عهد و میثاق الیه است

، ، باید عرض کنم که در حال حاضی  تأثیر بهائیان حقیقی
ی

میثاق الیه توسط بهائیان  اّما در خصوص چگونیك

  گردد و رساجحقیقی حفظ و صیانت یم
ی
ن مشتعل باق امرهللا در طوفان بالیا توسط این احّبای راستی 

ی اعظم از این نیم  تأثی 
ً
 ! توان تصور نمود مانده است که مسلما

، جامعه بهائیان ایران با شدیدترین 
ن
پرسش مهّم دیگری که از شما دارم این است که، در موقعّیت كنوئ

اند؟ چرا ضییقات چه اقدایم صورت دادهتضییقات روبروست؛ ویّل امرهللا در جهت رفع این ت

 ! العمّل نسبت به این تضییقات از خود نشان نیم دهند؟عكس
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 روبرو بوده است؛ اّما به نظر من، تضییقات از ابتدای عرص رسویل، جامعه
ن
 با تضییقات فراوائ

ی
ی بهائ

 ف توصیهکه، برخالتوضیح این ! فعّل، ریشه در عملکرد نادرست بیت العدل بدیل داشته است
ی

ی شوق

، مببی بر عدم دخالت در سیاست، جمیع از بهائیان در هیئت حاکمه حکومت پهلوی، پست های مهّم رّباتی

، متأسفانه هیچ واکنشر به این اعمال 
ی

سیایس و حبیّ نظایم را در اختیار گرفتند و بیت العدل و محفل مّل

، خشم و کینهگونه مناصب باحضور بهائیان در این ! خالف نشان ندادند  ی را الی دولبی ی متعّصبیر

هبرانگیخت و با سقوط حکومت پهلوی، فشار و تضییقات، به
ّ

ای قلیل از بهائیان صاحب مقام خاطر عد

ن به ! ی مظلوم بهاتی وارد آمد که به موقع از کشور متواری شدند، به جامعه جای حّل بیت العدل بدیل نی 

ت الیه توصیف مشکل و اقدام برای صیانت از جان و ما
ّ
ل آحاد احّبا، تضییقات وارده بر بهائیان را مشی

ارانه، وعده بر رفع فوری تضییقات داد و به جای رفع سوء تفاهمات با حکومت، با صدور 
ی
نمود و مک

 ! های تند و عجوالنه، بر آتش این عداوت و اختالف دامن زد پیام

ن های عمیقایمن نبوده است، بلکه رنججامعه بهائیان ارتدكس، نه تنها از تضییقات یاد شده  تر را نی 

 را تحّمل یمتحّمل نموده؛ چرا كه هم باید تضییقات جامعه
ن
وئ  کرد و هم از درون جامعهی بی 

ی
ی بهائ

 ! گرفتمهری قرار یمبیت العدیل، مورد تهدید و ئ  

ن این هستیم؛ ویل بر طبق نصوص  كه از تضییقات وارده بر جامعه بهاییان ایران، متأثر و متأسفما در عی 

ایصن به حكومت نكنیم و با كمال صدق و راستی و وفا در جهت اعتالی الیه، آموخته  اعیی
ن
ایم كه ادئ

 .مهد امرهللا و رفع سوء تفاهمات بكوشیم
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و بیت العدل، در قالب طرح ی اقتصادی و اجتمایع، در جهت خدمت به جامعه های توسعهبهائیان پی 

 ؟کنید ها را تأیید یمشما این طرحكوشا هستند، آیا 

العدل بدیل، از آثار و نصوص های توسعه اقتصادی و اجتمایع مطرح شده از سوی بیتجا كه طرحاز آن

 مورد تأیید ما یم
ً

ی امری استخراج گردیده و هدف آن خدمت به جوامع انساتی است، قطعا باشد و خود ما نیر

س و مورد تأیید است؛ اّما ودهقدم بها همواره پیشدر اجرای این طرح
ّ

 ایم؛ بنابراین، اصل طرح، مقد

ن سوء استفاده كرده و از آن بهبیت عنوان اهریم در جهت تحكیم و توجیه العدل بدیل از این طرح نی 

وع خود، بهره ت نامشر
ّ
ه به جنبهنماید و بهبرداری یمموجودی

ّ
 طرح، جای توج

ن
 و روحائ

ن
های انسائ

 و شعارگونهبرداری مضمن بهره
ی
عد تبلیغائ

ُ
 ! ی آن پرداخته استایل و اقتصادی، به ب

و بیت العدل حیفا نیستند و اضار دارند كه چرا بهائیان ارتدكس در ئی وحدت با جامعه  پی 
ی
ی بهائ

 را مطرح نمایند 
ن
 ؟مباحث اختالق

یس است؛ به
ّ
ط آنوحدت، کلمه مقد  و نصوص رسر

ن
 روحائ

ن
که بر محور امری حقیقی و مبتتن بر مبائ

ه به ویّل امرهللا 
ّ
ت را توج

ّ
ت عبدالبها در الواح وصایای مباركه، محور وحد الیه صورت پذیرد. حرصن

ق وحدت یمیم
ّ
دانند که ود یمشمارند. بھائیان حقیقی وظیفه خدانند و اطاعت از ویّل امر را رمز تحق

ھا را که امر جمال مبارک را از مسی  حقیقی خود منحرف نمودند، خیانت ایادیان و جماعت وابسته به آن

ن  الع احّبای عزیز برسانند و ھمی 
ّ
 را که به این سبب دامنگی  جامعه طور گرفتاریبه اط

ی
ھا و مشکالئ

 
ن
ه این  شده، بیان نمایند تا ھرکس طالب حقیقت است به حیات روحائ

ّ
و حقیقی خود واصل گردد؛ البت

 وابسته به آن نبوده و 
ن
قانوئ رویکرد بھائیان حقیقی ھرگز خوشایند بیت العدل بدیل و مؤسسات غی 
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 برای خاموش کردن این مشعل ھدایت انجام دادهها کوششکه آننخواھد بود؛ چنان
ن
اند؛ ھای فراوائ

ق نبوده
ّ
 ! اند ویل موف

ر خاطر دوستان و نزدیکان عضو جامعهستیم و سغ كردهدنبال اختالف نیما به
ّ
ی ایم که موجب تکد

و تشکیالت بیت  پی 
ی
وع العدل نباشیم. این بیتبهائ العدل بدیل است كه با اقدامات ناصحیح و نامشر

 و ظالمانه
ن
قانوئ وان حقیقی جمال قدم و نادیدهخود، از جمله طرد غی  ن ی پی  انگاری عاشقان راستی 

 ! زند مبارکش، به این اختالفات دامن یمآستان 

 و ادای حقوق هللا مطرح 
ن
 نظر خود را در مورد طرد روحائ

ً
حال که سخن از طرد به میان آمد، لطفا

 .بفرمایید

هللا و طرد، از وظایف مخصوصه ویّل امرهللا است که در الواح وصایا به آن ترصی    ح شده است بحث حقوق

 ! یا مؤّسسه دیگری در این دو موضوع اختیار مستقّل ندارند العدل و نه هیچ فرد و نه بیت

ن نه صحیح است و نه ادای دین الیھ محسوب یم از  ! شود پرداخت حقوق هللا به بیت العدل بدیل نی 

اف ویّل امرهللا انجام شود؛ طرف دیگر، بر طبق نصوص قطغ، مرصف حقوق ن باید تحت ارسر هللا نی 

یع، از شفافّیت مایل الزم العدل ببنابراین، تشکیالت بیت  و رسر
ن
دیل كه عالوه بر عدم صالحّیت قانوئ

ن برخوردار نیست، نه اجازه دریافت حقوق هللا را دارد و نه اجازه مرصف آن  ! را نی 

وری است که همان ن ضن طور كه در وبگاه عهد و میثاق اعالم گردیده است؛ ویّل امر یادآوری این نكته نی 

، جنا
ی
الع ثانوی از پرداخت حقوق هللا هللا بهرهب نرصتچهارم دیانت بهائ

ّ
مند، جمیع احّبا را تا اط
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ن باید با صالحدید و دستور شخص ویّل امرهللا اند؛ ھممعاف فرموده ن ھرگونه طرد افراد خایط نی  چنی 

 از سوی ایادیان امر و بیت
ن
ائ
ّ
 رب

ی
د و طردهای صورت گرفته پس از صعود شوق العدل بدیل، صورت گی 

 است  به
ن
 فاقد اعتبار قانوئ

ی
 ! کّل

 از این
ً
دا
ّ
، مجد

ن
كه وقت خود را به گفتگو با وبگاه عهد و میثاق اختصاص دادید، رسکار خانم وجدائ

 .گزاریم؛ به امید دیدارهای بعدی شماصمیمانه سپاس

رم
ی

 .بنده هم از شما متشک

 


