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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[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اسفند  ۱۶ ]تاریخ:[

 

 عامل پلمپ مغازه های بهائیان کیست؟

هر از چند گاهی، به خصوص پس از ایام محرمه بهائی در گوشه کنار، خبر پلمپ مغازه بهائیان به چشم می رسد.  

روز در سال است که در آن روزها بهائیان از کار کردن منع شده اند. هر انسان منصفی با  ۹ایام محرمه بهائی 

تاده است. حس می کند که ممکن است بی عدالتی  مشاهده این گونه اخبار حس می کند که مظلومی از نان خوردن اف

رخ داده باشد. اگر خانواده ای محل درآمدش آن مغازه باشد، کل خانواده از نان خوردن افتاده اند. انسان منصف و  

متعهدی پیدا نمی شود که این حرکت را تقبیح نکند. اما سوال اینجاست که اصل قضیه چیست؟ آیا این قصه به همین  

که به نمایش درآمده است؟ همانطور که عرض شد، هر داستانی را از دیدگاه های مختلف می توان مشاهده  شکلی است

 کرد، و تا از همه حقایق پرده برداری نشده باشد نمی تواند در مورد آن قضاوت نمود. 

زه هم کیش خود، به مورد زیر توجه کنید که از زبان یکی از بهائیان در خبرگزاری هرانا پس از پلمپ شدن مغا

 :منتشر شده است

روز تعطیل مذهبى وجود دارد که بعضا مصادف با تعطیالت رسمى در تقویم ایران نیست ولى طبق  ۹در آیین بهایى "

گوید  یدین بهاییت، کسب و کار در این روز ها جایز نیست و بهاییان این روزها را تعطیل مى کنند، ولى اداره اماکن م

 ”.کار در این روزها را ندارید و بهایى ها هم قبول نمى کنندشما حق تعطیل کردن 

همانطور که این شهروند بهائی نیز به آن اشاره کرده است، اغلب موارد پلمپ به خاطر این نیست که فرد بهائی مغازه  

رد پلمپ به ای دارد، و چون "بهائی” است آن مغازه بسته شده است. اصل قضیه به آنجا بر می گردد که اغلب این موا

این علت است که بهائیان مغازه های خود را در روز هایی غیر از تعطیالت رسمی کشور، تعطیل می کنند. در این  

موارد نهاد های رسمی کشور از بهائیان خواسته اند که مغازه های خود را در غیر روز های تعطیل رسمی کشور، 

 .تعطیل نکنند.

بهائی تا به اینجا نشان داد که اوال حکومت ایران طبق اعتراف خود بهائیان، بررسی دقیق موضوع پلمپ مغازه های 

مغازه های آنها را به خاطر عقیده بهائی آنها پلمپ نمی کند. بر خالف آن حکومت ایران از بهائیانی که صاحب مغازه 

به این که تشکیالت بهائی  هستند می خواهد که در غیر از تعطیالت رسمی کشور مغازه های خود را نبندند. با توجه 

می خواهد به هدف تشکیل حکومت مادی و معنوی مشابه قرن چهارم میالدی مسیحیان برسد، و در این راه می بایست  

در هر کشوری مراحل انفصال و استقالل را طی کنند. اما با توجه به این که حکومت ایران تشکیالت بهائی را به 

داران بهائی می خواهد که مغازه های خود را در این ایام تعطیل نکنند. چرا که   رسمیت نشناخته است، لذا از مغازه

این حرکت همگانی به تشخیص حکومت، حرکتی به سمت انفصال و استقالل تشکیالت بهائی است، و خالف سیاست 

 های حکومتی است. 

 

 

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[
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