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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 ٢٠١٨نوامبر  ٢۴ - ١٣٩٧آذر    ٣]تاریخ:[ 

 

 !انییدر مورد برخورد با بها یسازو دوم/ شفاف  یس  تیمامور /ابی قتیحق أتیه

داغ شده است و ضد   رانیدر چند شهر ا انییمربوط به برخورد با بها یباز هم خبرها ی مجاز یروزها در فضا نیا

 یخنث یداغ شدنش است. ما برا شتریب یخبرها و دائم در حال باد زدن برا نیسر ا یباال ستادهیلنگه پا ا کیانقالب هم 

 یتا با گزارش میآفتابه آب، سروقت موضوع فرستاد کی اخود را ب ابی  قتیحق أتیمذبوحانه ه یتالشها نیکردن ا

 .تالشها را ناکام بگذارد نیجامع و مانع ا

 :ماجرا یو حواش انیدر مورد برخورد با بهائ ابی  قتیحق أتیه یجمعبند نیشما و ا نیا

صحت نداشته و  وجه  چیبه ه انییو برخورد با بها یریاز دستگ   یدیبر راه افتادن موج جد یمبن ییانتشار خبرها - اول

از آنجا که   ی چهل ساله دارد. منته یقدمت یاسالم  یبوده و در نظام مقدس جمهور یمیهم قد یلیموج خ نیا

 نیب زها،یچ نجوریو ا ییو نماز و دستشو یچا رفص  یبرا یبه استراحت دارند گاه ازیبرخوردگران هم انسانند و ن

  ی. متاسفانه رسانه هادیآ یم شیفرقه ضاله پ نیا روان یکوتاه در برخورد با پ ییبرخوردها توقف کرده و وقفه ها

مانند "موج   یراتیو جلب توجه از تعب ییبزرگنما یکرده و برا اهویشروع به ه شهیکار، هم یریموقع ازسرگ گانهیب

 .کنندی " و مانند آن استفاده مانییبا بها وردبرخ دیجد

اسالم وجود ندارد و   رشیدر پذ یاجبار چیقرآن ه حیصر هیست و بر طبق آ یرحمت و روادار ن یاسالم د ن ید – دوم

 یبودن در نظام جمهور ییهم بها لیدل نیخودش اعتقاد و باور داشته باشد. به هم نیو آئ نیبه د تواندیهرکس م

خود فراتر   میپا را از گل ن،ی" بودن مسلمندیاز "اوپن ما ادهء استفافراد با سو نی. اما متاسفانه گاه استیجرم ن یاسالم

با   یلیتحص ایو  یشغل یدر مصاحبه ها یو حت آورندیخود را به زبان م یو مکنونات درون ینهاده و اعتقادات قلب

خود تحت عنوان "مجلس  یپا را فراتر گذاشته و در خانه ها یحت گرید یهستند. بعض  ییکه بها کنندیوقاحت عنوان م

ماجرا  گریکه د نجاستی. اکنندیمخصوص به خود را برگزار م ینهایمراسم و آئ زهایچ نجوری" و اافتیدعا" و "ض

و   طیدرک بهتر شرا ی. برادینمایالعموم ورود م یکرده و مدع دایپ  یتیو ابعاد امن ستین یو درون یاعتقاد قلب کی

در فکر و ذهن خود هر روز نقشه    یروشنگر باشد. اگر فرد تواندیمثال م کیذکر  نها،یضررورت برخورد نظام با ا

نمودن   یعمل یبرا یبه اصطالح آدم اقدام نیکه ا یرا بکشد تا زمان  هیمثال تجاوز به زن همسا ایسرقت از بانک و 

او بخواهد   نکهیبا او نخواهد شد. اما به محض ا زین یتیو امن ییبرخورد قضا چیه عتایخود نکرده است طب دیافکار پل

با او برخورد خواهد شد. در مورد   یبه شکل کوبنده ا دینما یناکرده آنها را عمل ییخدا ایکرده و  انیافکار خود را ب

 .شکل است نیبه هم قایهم ماجرا دق  تییبها نیآئ روانیپ

و   انیاد ی که شامل حال آزاد ستین نیاصال د تیی که بها دهدیما نشان م  قاتیتمام مسائل گفته شده تحق یسوا – سوم

. نشان به آن نشان  شودی با فرقه ها به شدت برخورد م  ایدن یفرقه است و در همه جا ک ی تیی مزخرفات بشود بها نیا

" را محاصره انیدیموسوم به "داو ی محل اقامت فرقه ا رکشو نیو ارتش ا سیپل شیچند سال پ کایآمر نیکه در هم

تازه   نهایآنها را به درک واصل کرد. ا شتریبعد از حمله به آنجا ب سینشدند پل میفرقه تسل  نیا یکرده و چون اعضا

و  یحمله نظام یکه به جا نیست هم یو اله یبه دنبال حقوق فرابشر شتریما که ب یحقوق بشرند. نظام اسالم یمدع

لطف   شانیدر حق ا  یلیخ کندیمحروم م یاز حقوق شهروند  ایو  اندازدیآنها را به زندان م نهایو سوزاندن ا شتنک

 .کرده است
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حواس خود را   دینوظهور هم با یفرقه ها و به خصوص عرفانها ریسا روانیپ ت،یبهائ روانیاز پ  ریبه غ – چهارم

را  یعتیشر -جهنم ضرر  - ایو  یمطهر دیآثار شه دیبرو دیعالقمند هست  نیاز د  دی. اگر به قرائت جدندی جمع نما

عرفان   شانیدر رکاب ا  دیبرو دیتوانیعارف هست و م  رکه سردا دیمسائل هست نی. اگر هم به دنبال عرفان و ادیبخوان

و  یو توپ یحلقه ا  یعرفانها  ن یخودتان از ا دیبخواه نکهی. اما ادیو عراق تجربه کن  هیسور یرا در جبهه ها یعمل

سد معبر   نیمامور دیمطمئن باش  دیو کنار بساط نظام، بساط کن  دیدرست کن زهایچ نجوریو از ا یو حلزون یچیمارپ

 . دیچیبه سراغتان خواهند آمد و طومار خودتان و بساطتان و هفت جد آبادتان را در هم خواهند پ  منظا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. ا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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