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است.  مثاًل فردی گردیده دریافت  ها سایت در بارۀ اعتبار برخی از وباحبّا از مختلفی  سؤاالتاخیرًا 

بوک سایت "بهائیان ایران"  ت آدرس کانال تلگرام و صفحۀ فیستوان به صحّ  که چطور میکند  می سؤال

توان تشخیص داد که یک سایت و یا رسانۀ  میچگونه دوستان مایلند بدانند دیگر  یدر موارد . مطمئن بود

به که  تعلّق دارد ینفوسبه و یا است واهان امر الهی خ خیریا و اینترنتی متعلّق به مؤّسسات امری، افراد بهائی 

پردازند و در  به پخش اّطالعات غلط میو یا عدم آگاهی صحیح  ،تعّصب، دشمنی با امر مبارکعلّت 

نیز قابل را نکته این فّعاالنی در اینترنت هستند که .  افشانند میو شبهه در قلوب  بذر شکمزّورانه نیز مواردی 

دار  خدشهاند و سعی در  اعتبار شده اهلل در ایران که در نزد عاّمۀ مردم بی که معاندین دیرینۀ امردانند  می ذکر

از زبان  ریاکارانهنظریّات خود را به نحوی های مجازی  در رسانهکوشند تا  کردن نام بهائی را دارند می

یج تعالیم الهی را با عالقه دنبال و نفوسی که پیشرفت و ترودر بین احبّا ظّن   تا سوءارائه دهند بهائیان 

سرد  را دلآنان به زعم باطل خود  کردهبهائی هستند ایجاد دیانت حقایق  آشنایی با مشتاقو یا  کنند می

طریق از یاران الهی برای اّطالع مطالب ذیل بیت العدل اعظم مقّرر فرمودند با توّجه به نکات فوق   .نمایند

 .گردد ارسالشما 

رسمی جامعۀ بهائی ایران  سایتکه "بهائیان ایران" بوک  آدرس صحیح کانال تلگرام و صفحۀ فیس 

اینترنت با سهولتی که برای پخش سریع مطالب به جمع منتشر شده است.   سایتاخیرًا در این باشد  می

.  در عین حال باشد مینیز  اخبار جامعهآثار بهائی و انتشار  جهتای بسیار مفید  وسیله ،کند فراهم می کثیری

و اعتبار صّحت  بارۀ درقضاوت های اجتماعی،  و صفحات رسانه ها سایتتعداد  آور سرسامبا افزایش 

جّدی برای احبّا و جویندگان است چالشی و  پیچیدهای  بهائی مسئلهراجع به دیانت  هر یک مندرجات  

 دهند.تمیز  مغرضینمتعّصبین و های  رسانهرا از و یا دوستانه های اصیل  سایتچگونه حقیقت که 
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.  به عنوان نمایند نیز تعّمق مفید از اینترنتاستفادۀ یاران الهی باید در بارۀ ، بر این قضاوت عالوه

شخصًا در مکالمات و است آنکه  اهلل و دیگر نقاط جهان مهد امرابهی در بندگان جمال خور مثال آنچه در

که در استفاده از  باشند.  در جمیع احوال آگاه باشندگفتار خود در اینترنت مظهر اعتدال و ادب و فروتنی 

اینترنت خردمندی و رعایت حکمت و تمّسک به انضباط شخصی حائز اهّمیّت است تا مبادا نحوۀ 

ناشی از  ۀعجوالنهای  اثرات سوء واکنش نامناسب، نادرست و یا ناپسند عرضۀ مطالب که احیانًا زاییدۀ

ضروریّات همانا  تعالیم مبارکه وارد سازد.  از دیگر و اعتبارای به منزلت  است لطمه معمول های روالبرخی 

نماید،   داری از یک گروه خاّص می احتراز از اموری است که رنگ و ماهیّت سیاست حزبی دارد، جانب

که  استسزاوار چنین هماست.  رویکرد بهائی و  حکمتمغایر با به دالیل دیگر و یا  باشد می انگیز بر  مجادله

 ،در بین مردم دنیا معمول شدهمتأّسفانه که  ، عادتیمندرجات اینترنتی فکرانۀ بیو  وار پخش  اعتیاد از باز

هوشیارانه را  ای  رسانه هراظهار نظر در بارۀ هر مطلب و یا همکاری و عضویّت در  حکمتاجتناب ورزند و 

 .بسنجند

رفتار شخصی در فضای مجازی، دوستان باید آگاه باشند که  در رابطه با هامعیاراین عایت رعالوه بر 

و یا  باشد الهیی از احبّافردی دیگر  راجع بهمخصوصًا اگر  ،غلطافراطی و یا ، نامتعادلی هانظرظهار ا

فرصتی به مخالفین دیرینۀ جامعۀ  ،باشد میری یکی از مؤّسسات اماین شود که منظور حمل بر خدای نکرده 

ثبوت احبّای عزیز با .  پردازند الهیامر  به تضعیفاز آن استفاده سوء و  نمایی بزرگبهائی خواهد داد تا با 

آشفتگی  رغم علیباید بکوشند که هوشمندانه تأّمل با عمیق از تعالیم بهائی و  یدرکتوأم با  در عهد و میثاق  

یا  گویی هنسنجیدناشی از چه ساز  مشکل نوشتجات   خوش دستشود  اموری که در اینترنت مشاهده می

 از طرف دوست یا دشمن نشوند. ی و چهاندیش بد

در بارۀ آیین و اخبار اّطالعات اینترنتی حاوی  سایت هرباید  اموربا توّجه به این  الهیعزیز یاران 

سؤاالت  و ارائۀ مطالبشیوۀ و  لحن، محتوا چون نکاتیتوّجه به ل ذببا نموده با دقّت بررسی بهائی را 

یک رسانۀ خاّص در صورت عدم اطمینان از اعتبار   .کنند تعّمق آنمعتبر بودن مورد  در غیرهو مطرح شده 

 .نمایندمشورت با محفل روحانی ملّی کشور خود و معتمد و یا  باتجربهبا افراد توانند  می

به دعا و مناجات مشغول و موفّقیّت  ایراندوستان باوفای اعلی در اعتاب مقّدسۀ علیا به یاد  معهد

 متعالرا در خدمت به آستان  همهبیش از پیش 
ّ
 .نمایند میمسئلت در این سالیان پرافتتان  غنی

 اتیّ تح ـمیبا تقد
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