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ارسال از طریق الکترونیکی
جناب آقای ...
کانادا
دوست عزیز روحانی،
ال فردی
اخیرًا سؤاالت مختلفی از احبّا در بارۀ اعتبار برخی از وبسایتها دریافت گردیده است .مث ً
صحت آدرس کانال تلگرام و صفحۀ فیسبوک سایت "بهائیان ایران"
سؤال میکند که چطور میتوان به
ّ
مطمئن بود .در مواردی دیگر دوستان مایلند بدانند چگونه میتوان تشخیص داد که یک سایت و یا رسانۀ
اینترنتی متعلّق به مؤ ّسسات امری ،افراد بهائی و یا خیرخواهان امر الهی است و یا به نفوسی تعلّق دارد که به
اطالعات غلط میپردازند و در
تعصب ،دشمنی با امر مبارک ،و یا عدم آگاهی صحیح به پخش ّ
علّت ّ
مواردی نیز مز ّورانه بذر شک و شبهه در قلوب میافشانند .ف ّعاالنی در اینترنت هستند که این نکته را نیز قابل
ذکر میدانند که معاندین دیرینۀ امر اهلل در ایران که در نزد عا ّمۀ مردم بیاعتبار شدهاند و سعی در خدشهدار
کردن نام بهائی را دارند میکوشند تا در رسانههای مجازی نظریّات خود را به نحوی ریاکارانه از زبان
ن در بین احبّا و نفوسی که پیشرفت و ترویج تعالیم الهی را با عالقه دنبال
بهائیان ارائه دهند تا سوء ظ ّ
میکنند و یا مشتاق آشنایی با حقایق دیانت بهائی هستند ایجاد کرده به زعم باطل خود آنان را دلسرد
اطالع یاران الهی از طریق
توجه به نکات فوق بیت العدل اعظم مق ّرر فرمودند مطالب ذیل برای ّ
نمایند .با ّ
شما ارسال گردد.
آدرس صحیح کانال تلگرام و صفحۀ فیسبوک "بهائیان ایران" که سایت رسمی جامعۀ بهائی ایران
میباشد اخیرًا در این سایت منتشر شده است .اینترنت با سهولتی که برای پخش سریع مطالب به جمع
کثیری فراهم میکند ،وسیلهای بسیار مفید جهت انتشار آثار بهائی و اخبار جامعه نیز میباشد .در عین حال
صحت و اعتبار
با افزایش سرسامآور تعداد سایتها و صفحات رسانههای اجتماعی ،قضاوت در بارۀ
ّ
جدی برای احبّا و جویندگان
مندرجات هر یک راجع به دیانت بهائی مسئلهای پیچیده و چالشی است ّ
متعصبین و مغرضین تمیز دهند.
حقیقت که چگونه سایتهای اصیل و یا دوستانه را از رسانههای
ّ

صفحه ۸
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آقای ...

تعمق نمایند .به عنوان
عالوه بر این قضاوت ،یاران الهی باید در بارۀ استفادۀ مفید از اینترنت نیز ّ
مثال آنچه درخور بندگان جمال ابهی در مهد امر اهلل و دیگر نقاط جهان است آنکه شخصًا در مکالمات و
گفتار خود در اینترنت مظهر اعتدال و ادب و فروتنی باشند .در جمیع احوال آگاه باشند که در استفاده از
اهمیّت است تا مبادا نحوۀ
اینترنت خردمندی و رعایت حکمت و تم ّسک به انضباط شخصی حائز ّ
نامناسب ،نادرست و یا ناپسند عرضۀ مطالب که احیانًا زاییدۀ اثرات سوء واکنشهای عجوالنۀ ناشی از
برخی روالهای معمول است لطمهای به منزلت و اعتبار تعالیم مبارکه وارد سازد .از دیگر ضروریّات همانا
خاص مینماید،
احتراز از اموری است که رنگ و ماهیّت سیاست حزبی دارد ،جانبداری از یک گروه
ّ
مجادلهبرانگیز میباشد و یا به دالیل دیگر مغایر با حکمت و رویکرد بهائی است .همچنین سزاوار است که
متأسفانه در بین مردم دنیا معمول شده،
از بازپخش اعتیادوار و بیفکرانۀ مندرجات اینترنتی ،عادتی که
ّ
اجتناب ورزند و حکمت اظهار نظر در بارۀ هر مطلب و یا همکاری و عضویّت در هر رسانهای را هوشیارانه
بسنجند.
عالوه بر رعایت این معیارها در رابطه با رفتار شخصی در فضای مجازی ،دوستان باید آگاه باشند که
اظهار نظرهای نامتعادل ،افراطی و یا غلط ،مخصوصًا اگر راجع به فردی دیگر از احبّای الهی باشد و یا
مؤسسات امری میباشد ،فرصتی به مخالفین دیرینۀ جامعۀ
خدای نکرده حمل بر این شود که منظور یکی از ّ
بهائی خواهد داد تا با بزرگنمایی و سوء استفاده از آن به تضعیف امر الهی پردازند .احبّای عزیز با ثبوت
در عهد و میثاق توأم با درکی عمیق از تعالیم بهائی و با تأ ّمل هوشمندانه باید بکوشند که علیرغم آشفتگی
اموری که در اینترنت مشاهده میشود دستخوش نوشتجات مشکلساز چه ناشی از نسنجیدهگویی یا
بداندیشی و چه از طرف دوست یا دشمن نشوند.
اطالعات و اخبار در بارۀ آیین
توجه به این امور باید هر سایت اینترنتی حاوی ّ
یاران عزیز الهی با ّ
توجه به نکاتی چون محتوا ،لحن و شیوۀ ارائۀ مطالب و سؤاالت
بهائی را با دقّت بررسی نموده با بذل ّ
خاص
تعمق کنند .در صورت عدم اطمینان از اعتبار یک رسانۀ
ّ
مطرح شده و غیره در مورد معتبر بودن آن ّ
میتوانند با افراد باتجربه و معتمد و یا با محفل روحانی ملّی کشور خود مشورت نمایند.
مقدسۀ علیا به یاد دوستان باوفای ایران به دعا و مناجات مشغول و مو ّفقیّت
معهد اعلی در اعتاب ّ
بیش از پیش همه را در خدمت به آستان غنی متعال در این سالیان پرافتتان مسئلت مینمایند.
ّ
با تقدیـم تحیّات
داراالنشاء بیت العدل اعظم

