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  استقامت در ايران و ادامه تحصيالت عاليه

  



  

  رضايت مظهر عطوفت کبريا

د ماند و ان  در آن کشور مقدس بايد مطمئن باشند که اوضاع و احوال بدين منوال نخواه و ثابت قدم وفاداراحبای عزيز"

                   ...   شاء اهللا عزيزان ايران نيز به رفاه ظاهری نائل شوند و جبران اين مشقات و سختی ها می شود

در آن وقت است که عاشقانی که زحمت استقامت در ايران را تحمل نمودند و به حبل وفا تمسک جستند در درگاه جمال 

 را به عالمت افتخار و شکرانه که در باليا و مصائب آن محی امم شريک و سهيم بوده اند باال اقدس ابهی سرهای خويش

                         ..."                         نگاهدارند و از رضايت آن مظهر عطوفت کبريا به خود ببالند و لذت ببرند

   خطاب به يکی از احبا١۵٨ شهرالملک ١٢                                                                                                

استقامت در ايران، بقای جامعه اسم اعظم و رشد و شکوفائی مستمر آن اساس تحقق نوايای الهی است و جوانان عزيز "... 

بق بيانات متعدده الهيه، فداکاری و از خود الزمه ايفای اين نقش بر ط .سهم عظيمی از اين مسئوليت را بر عهده دارند

استقامت جوانان در ايران البته به قيمت فداکاری . گذشتگی است و الحمد هللا جوانان نيز در اين راه سرافراز و مفتخرند

رضای جمال قدم و راحتی وجدان و شادی روح و روان های بزرگی انجام می شود ولی اجرش نيز عظيم و شامل فوز به 
  ٢٠٠٧ می ١۵                                                                                            "  .الم باالستدر ع

  

  عبوديت و وفاشرط 

البته مستحضرند که ترقيات معنوی و مادی اهل بهاء صرفا به خاطر حب جمال مبارک و کسب رضای او و خدمت "... 

تی ندارد، همين قدر که آن وسيله خدمت و حصيلی و نظاير آن چندان اهميرشته ت. لم انسانی استبه آستان مقدس او و عا

 مطمئن باشند که ان شاء اهللا وقت رفاه و آزادی ياران عزيز نيز خواهد رسيد تا به ...عبوديت گردد پسنديده و ارزنده است

جوانان با وفائی که نقش خويش را با شهامت و شجاعت و آنچه آرزوی دل و جان آنها ست نائل گردند که البته لذتش برای 

                                              ." در مهد امر اهللا ايفاء نمودند بيشتر و دلکشتر استفداکاری و از خود گذشتگی در دوران شداد اخير

   خطاب به يکی از احبا  ٢٠٠٢ مارچ ٢۵                                                                                          

                                                                                         

الن فی المثل جوانان عزيز بهائی مهد امر اهللا بايد آگاه و مشعوف باشند که روز تبليغ امراهللا و دعوت نزديکان و هم نس"...

  اهميت و فوريت اين خدمت - قابل اعتمادشان به حلقه های مطالعه و جلسات دعا در آن سرزمين مقدس فرا رسيده است

شرط وفا در بندگی جمال   و اين فرصت گرانمايه را نبايد از دست داد زيرا انجام آن -عظيم به داليل بی شمار نمايان است 
 اگرچه جوانان عزيز بهائی موقتا از کسب تحصيالت عاليه در دانشگاه های .تاقدس ابهی و پادشاهی در ملکوت اعلی اس



دولتی محرومند ولی اوال هر روز تعداد فزاينده ای از آنها موفق به تحصيل در دانشگاه علمی آزاد می شوند و ثانيا بدون 

 اجتماعی ، اخالقی و شک از طرق ديگر مشغول کمک به پيشرفت وطن عزيز خود در زمينه های توسعه اقتصادی ،

خانوادگی هستند و از اين راه  نه تنها به ملت ايران بلکه به مردم جهان نشان می دهند که چطور علی رغم تضييقات 

متتابعه و ستمهای وارده با استفاضه از پيام روح بخش حضرت بهاء اهللا در مساعی خود برای کسب عزت و منقبت کشور 

ريخی و اثرات عميق اين فداکاری ها و از خود گذشتگی ها برای پيشرفت عالمگير امر اهميت تا. مقدس ايران جاهدند

   خطاب به يکی از احبای ايران٢٠٠۶ می ٢١                                ."       مبارک در آينده روشن تر خواهد شد

  

  خدمات باهره در مهد امر اهللا

شجاعت و خلوص ياران ايران را که علی رغم تمام مشکالت و محروميت استقامت و " اگر چه بيت العدل اعظم مکررا" 

ها برای اعتالی پرچم امراهللا در آن کشور باقی مانده تحسين و تمجيد فرموده اند اما هيچگاه سفر يا خروج  آنها را از مهد 

ه تحصيالت در خارج می شوند حال که بعضی از جوانان موفق به اخذ گذرنامه رسمی برای ادام. امر اهللا منع ننموده اند

 موفق در مهد امر اهللان شاء اهللا جوانان پس از اتمام تحصيالت عاليه بتوانند به خدمات عاليه باهره ...باسی بر آن نيست 

    ١٩٩٧ر  سپتامب٢٣                                                                                              ."      گردند

  

نظر معهد اعلی اين است که جوانان عزيز بهائی که مايلند برای ادامه تحصيالت خود به خارج سفر کنند، چه از طريق "

حداکثر سعی خود را موسسه علمی آزاد و چه مستقل از آن ، بايد بدانند که بيت العدل اعظم اميدوارند که اين عزيزان 
ت در هر کجای دنيا که باشند به ايران مراجعت کنند و به خدمت امراهللا و کمک به تا بعد از تحصيالمبذول خواهند داشت 

احبای وطن عزيز خود پردازند و به يقين مبين بدانند که در شرايط فعلی اين مراجعت و اين خدمت مرجح بر هر نوع 

  ."    فعاليت ديگر امری از جمله مهاجرت به خارج از ايران است

      ٢٠٠٧ سپتامبر ١٣                                                                                                           

  

  اميد دشمنان امر

به وضوح مشهود است که دشمنان امر اهللا که در نابودی جامعه از طريق ظلم و ستم با شکست روبرو شده اند حال به "... 

 قوه و نفوذ جامعه را در آنه بهائيان ايران را تشويق بل مجبور به ترک وطن نمايند تا از اين طريق اين اميد دل بسته اند ک

   ٢٠٠۴ ژانويه ١٢                                 ...."                                               سرزمين تضعيف کنند

  



ان و مشکالتی که جامعه بهائی با آن روبرو است، شايسته است که در حين تامل و تعمق درباره وضع موجود در اير" 

الی اهللا نکته مهم ديگری را نيز به خاطر داشته باشند و آن اينکه چون دشمنان امر اهللا در اين ايام به " احبای عزيز متوجها

رسيدن به هدف خود آنچه قادرند دالئل مختلفه خود را برای هجوم فزاينده و علنی به جامعه بهائی محدود می بينند، برای 

 از ايجاد محدوديت های اقتصادی تا مسدود نمودن ترقيات اجتماعی، از ايجاد ترس و نگرانی تا اشاعه کذب و افترا ، از –

ارند تا احبای عزيز را  مجری می د–ممانعت ورود دانشجويان بهائی به دانشگاه تا تسهيل اخذ گذرنامه و خروج از کشور 

 مجبور به ترک وطن مالوف سازند و بدين وسيله به زعم خود جامعه بهائی مهد امر اهللا را تضعيف و سر انجام اتشويق و ي

در پرتو اين بررسی ها روشن خواهد شد که ترک ايران در شرايط فعلی موجب افسردگی خاطر دوستانی . ريشه کن نمايند

اهللا را جسور و در تعقيب اهداف غير انسانی خود مصمم تر که به حبل استقامت متمسکند گشته و بدون شک دشمنان امر 

  ٢٠٠۶ جون ٢٩                                                                            ."                         می کند

  

 ايجاد ترس و هراس و حتی دشمنان امر از هر فرصت استفاده می کنند تا از طريق فشار های اقتصادی و اجتماعی و"...

آنان غافل . توليد اختالف در بين احبا زندگی را بر آن عزيزان سخت نمايند به اميد اينکه آنها را مجبور بر ترک ايران کنند

و آن " اهل وال کاس بال را در سبيل حق جل جالله از جميع اشياء مقدم دارند"از آنند که به فرموده حضرت بهاء اهللا 

ان الهی به تاييدات ملکوت ابهی و به قوه ايقان و جند عرفان و سپاه پيمان با تاسی به اجداد و نياکان فارسان ميد
  " .مصالح امريه را بر اميال شخصی مرجح خواهند داشت همواره روحانی خود در ميدان وفا مستقيم مانده و

   ٢٠٠٧ جون ٧                                                                                                                 

  

  مصالح عاليه امر

تشويق و ترغيب احبای عزيز ايران به ترک وطن مالوف به منظور کسب منافع ناپايدار دنيوی در ساير کشورها، در "... 

                   ."          ر مصالح امر اهللا استمغاي" اين زمان و بعد از سالها استقامت در مقابل نا ماليمات و تضييقات ، کال

  ٢٠٠۴ ژانويه  ١٢                                                                                                               

راوان روبرو بوده و به تاييدات و جامعه بهائی ايران در سنين گذشته هميشه به انحاء مختلف با تضييقات و مشکالت ف... "

اکنون نيز که هموطنان جمال اقدس . عنايات يد غيبی الهی بر جميع آنها فايق شده و پيروز و سر بلند قد بر افراشته است

ابهی مرحلهء ديگری از اين شدائد را طی می نمايند ، بايد با اطمينان و توکل به الطاف النهابه او به استقامت و اقامت در 

ايران ادامه دهند و مطمئن باشند که کمبود افرادی با درجات عالی تحصيلی به همت جوانان عزيز ايران و از طرق مختلف 

   در جواب سوال يکی از احبای ايران٢٠٠٨ آگست ١٣."                                                           جبران خواهد شد

  



  

  مقام فدا و ثمرات عبوديت

به نيروی عشق خود به جمال اقدس ابهی آن جوانان روحانی آگاهی "... اب به جوانان محروم از ورود به دانشگاه خط

ار و از خود گذشتگی را به منصه ظهور شيت مبرمه الهی و روحيه ايثکامل به رسالت زندگی خويش، آمادگی اطاعت از م

 اولئک العباد الذين :" آنها جمال قدم جل ذکره االعظم می فرمايندی هستند که دربارهانده ثابت نمودند که از جمله نفوسرس
يری من وجوههم نضره الرحمن و يسمع من قلوبهم ذکر اسمی العزيز . استقروا فی ظل رحمه ربهم و ما منعهم المانعون

   ٢٠٠۴ نوامبر ٢۶                                                                                                ." المکنون

  

با شکست " ياران و ياوران الهی، دسائس کسانی که خود را قادر بر محو جامعه اسم اعظم در ايران می انگارند قطعيا" 

الی االبد ظلمات غليظه محيطه بر " اين امر محکم متين" طلوع صبحی را که در آن ... مساعی شما. روبرو خواهد شد

وقت تنگ است ، ايام منتهی گردد و مدت جزئيه حيات منقضی .  را ضايع خواهد کرد تسريع می نمايدسرزمين والدتش

  ."    است" شود ولی ثمرات عبوديت آستان مقدس ابدی و سرمدی

    ٢٠٠۶  مارچ ٢٢                                                                                                              

  

 احتمالیدر مقابل، اقامت و استقامت در ايران مستلزم تحمل مشقات التحصی در راه عشق جمال قدم، گذشت از امکانات "

ولی خدمتی عظيم در راه امر مبارک محسوب و شرط وفا به آستان مقدس و جاذب برکات و ترقی مادی در ممالک ديگر، 
 احبای عزيز بايد بدانند که در اين ايام چون به دالئل مختلفه هجوم علنی به .باشدعنايات النهايه حق و رضای الهی می 

جامعه بهائی برای دشمنان امر اهللا کار آسانی نيست ، برای رسيدن به هدف خود آنچه ممکن است مجری می دارند تا 

عه بهائی مهد امر اهللا را تضعيف احباء را تشويق و يا مجبور به ترک وطن مالوف سازند و بدين وسيله به زعم خود جام

 شدن جسور زيرا موجب مغاير مصالح امريه استبنا بر اين ترک ايران توسط احبای عزيز در شرايط فعلی . نمايند

  "    .آنان را در پی گيری اهداف غير انسانی خود مصمم تر می کنددشمنان امر اهللا می شود و 

     ٢٠٠۶ می ٣١                                                                                                               

  

فداکاری ها و از خود گذشتگی های روزانه احبای ايران از يک . نکته ديگر جنبه روحانی استقامت و پايداری احباست" 

ن وجب رشد روحانی فرد و تقرب به آستاطرف الزمه بقای امر مبارک در آن سرزمين مقدس بوده و از طرف ديگر م

قوای روحانی منبعثه از اين فدا کاری ها .  عوالم الهی برای شخص مومن می گرددمبارک و حصول عنايات بی شمار در



موجب تاسيس وحدت عالم " و تحمل اين شرايط طاقت فرسا بر طبق وعده های مبارکه موجب پيشرفت امر اهللا بوده و مآال

   ٢٠٠٧ می ١۵                                                                                      ..."   شدانسانی خواهد 

  

                                                                  تصميمی پيچيده و حساس

 در اين مورد موضوعی شخصی و وجدانی است ترک ايران و يا اقامت در آن مسئله ای پيچيده و حساس و تصميم گيری"

احبائی که ايران را به عنوان . که بعد از دعا و مناجات  و تفکر و مشورت های الزم توسط شخص مومن انجام می شود

پناهنده ترک می کنند اکثرا با نا ماليمات و نا بسامانی های طويل المده حاصله از استنکاف بيش از پيش تقاضای 

وری از وطن مالوف و اقوام و نزديکان رئوف، عدم آشنائی کامل به مقتضيات محيط جديد، مواجهه با زبان و پناهندگی، د

نسل جوانشان موفق به اگر چه .  و دشواری های مالی روبرو می شوندناراحتی وجدانآداب و رسوم فرهنگی متفاوت، 

 با چالش های سختی که در اثر مشکالت – چه پير و چه جوان –تحصيالت عالی می گردند ولی کليه اعضای خانواده 

فوق الذکر به وجود آمده و امتحانات شديدی که در نتيجه مقابله با سيئات تمدن مادی گرای غرب ايجاد گشته مواجه شده و 

   ٢٠٠۶ می ٣١                                  "  .از موهبت خدمت به امر مبارک در مهد امر اهللا محروم می گردند

   

                                                                                 نحوه مواجهه با مشکالت غير قابل تحمل

هر وقت مشکالت غلبه نمايد و تحمل شرائط موجود غير ممکن جلوه کند، احبای عزيز بايد بيش از پيش جنبه های " 

در زندگانی هياکل مقدسه آئين نازنين تفکر نمائيد که چطور شئونات . ی خود را در نظر گيرندروحانی استقامت و پايدار

مگر حضرت اعلی در . شخصی خود را فدا نموده و هر گونه  رنج و شکنجه در راه غنی متعال را به جان و دل پذيرفتند

ز مال و ثروت و رفاه و آسايش برای اعالن راه اعتالی امر الهی جان فدا نفرمودند؟ مگر جمال مبارک بنفسه المقدس ا

حضرت عبدالبهاء به سر آمد ولی قدر و اهميت و اثرات النهايهء ندای ربانی نگذشتند؟ مشقات ساليان دراز تبعيد و زندانی 

اسفار آن حضرت به اروپا و امريکا برای پيشرفت امر مبارک و استقرار تمدن جهان ارای الهی صفحات تاريخ عالم 

   ٢٠٠۶ می ٣١                                                             ."    را الی االبد زينت بخشيده استبشری 

  

طوفان امتحان و افتتان در جريان است، ولی سحاب هرچند تيره و تار باشد . ايام حاضره مشحون از مقدرات الهی است" 

در قبال اين تحوالت خجسته، شايسته است که شما عزيزان به کمال استقامت . نمی تواند نور ساطعه در افق را پنهان دارد

و اطمينان و با اجتناب از مداخله در سياست حزبی ، هر فرصتی را برای همکاری با هم وطنان عزيز خود در پيشبرد 

 مقدسه عليا به ياد آرمان هائی که موجب ترقی و سعادت وطن عزيزتان است مغتنم شماريد و مطمئن باشيد که در اعتاب

  ". شما ملتمسانه به دعا مشغوليم تا مساعی خالصانه شما مشمول تاييدات النهايه الهيه گردد



  ٢٠٠٧ دسامبر ٢۵                                                                                                          

  

  استقامت و ميقات استقالل

و ظفر محتوم امر الهی هر چند در آثار و الواح عديدهء نازله از اقالم طلعات مقدسه بهائی مورد تاکيد و تصريح  و فتح " 

:"... اما توضيح حضرت ولی امر اهللا  در يکی از توقيعات به صراحت حاکی از آن است که ... تاکيد مکرر قرار گرقته  

و استقامت ياران تاثيری ل شريعه اهللا مجهول و علمش عند اهللا ولی ثبات ميقات رفع تضييقات و آزادی امر اهللا و استقال

  ..." عظيم و نفوذی شديد در وقايع حاليه و کيفيت ظهور وعود الهيه و شريعت سماويه دارد

                               احبای ايران خطاب به يکی از٢٠٠٧ می ١                                                                                   

                                                                     زجاج آن سراج ارياح است 

مقرر فرموده بسی ) استقرار مدنيت الهی  (نقش مخصوصی که يد قدرت الهی برای احبای ممتحن ايران در اين فرايند "

حضرت عبدالبهاء در يکی .  جوانان عزيز سهمی مهم و حياتی در انجام اين رسالت تاريخی دارندعظيم و پر شکوه است و

از غرائب وقوعات اين است که اعظم وسيله صون و حمايت اين حقيقت نورانيت هجوم : "... از الواح مبارکه می فرمايند

بنا بر اين طبق بيانات .." ن سفينه شدت امواجاعداست و آالم و محن بی منتها زجاج آن سراج ارياح است و سبب سالمت آ

مبارکه الزمه ايفای اين نقش ، فداکاری و ازخودگذشتگی است که نتيجتا تحقق وعود الهی و سربلندی ابدی و نيک بختی 

  . خادمان امر الهی در دو جهان را در پی خواهد داشت

علت آن ، تالش دشمنان . ت عاليه در وطنشان می باشديک نمونهء اين فداکاری، محروميت جوانان از دستيابی به تحصيال

امر اهللا در جهت تضعيف روحيه جوانان و لطمه وارد ساختن به موقعيت اجتماعی آينده آن عزيزان و تشويقشان به خروج 

ن موجب افتخار است که آن عزيزان به اين وضع ت. از آن کشور در راه ريشه کن کردن جامعه بهائی در آن سرزمين است

در می دهند در حالی که به خوبی آگاهند که به خاطر عدم تحصيالت عاليه چه بسا که از گرفتن شغل دلخواه محروم شده و 

با وجود اين، اقامت در ايران را بر جالی وطن ترجيح .  زائيده از آن مواجه خواهنددر آينده با مسائل مالی و چالش های

اکاری ها نه تنها موجب رشد روحانی فردی و تقرب به آستان مبارک و حصول می دهند زيرا می دانند که اين قبيل فد

قوای روحانيه منبعثه  از اين . عنايات التحصی در عوالم الهی است بلکه الزمه بقای امر مبارک در آن سرزمين می باشد

  .يب امر مبارک کرده استا هم در آن سرزمين و هم در ساير نقاط عالم نصداکاری هاست که موفقيت های اخير رقبيل ف

در اين ميان جوانان عزيز بهائی برای موفقيت در انجام ماموريت روحانی خود در کمک به پيش برد تمدن دائم التقدم الهی 

به تعليم و تربيت منسجم مادی و معنوی هر دو محتاجند و خود به خوبی واقفند که کسب علوم به نيت خدمت به بشريت از 

از اين رو ادامه تحصيل عالقمندان چه در دانشگاه ها و چه در مو سسه علمی از آنجا که . وردار استاهميت بسياری برخ

با اقامت در ايران توام است خود امری مقبول و مفيد در جهت مصالح امراهللا محسوب می شود و نبايد مانعی در راه تبليغ 

                                                ."             تلقی گرددانفرادی و ديگر خدمات آن عزيزان 



   خطاب به يکی از احبای ايران٢٠٠٨ نوامبر ٩                                                                                  

 هدف و روش قهرمانان شجاع امر مبارک

خاطره وقايع جانسوزی از ) به دانشگاه به بهانه نقص پرونده عدم راهيابی جوانان بهائی ايران (اين اتفاقات اخير؛ " 

شايسته شما عزيزان اين است . نيرنگ های بی رحمانه عليه نياکان روحانی شما عزيزان در آن سرزمين را زنده می سازد

ر تضييقات با همان روحيهء استقامت سازنده که اسالف روحانی شما در مقابل تزوير دشمنان از خود نشان دادند بکه 
 آن نفوس مقدسه که نظر خود را ما ورای مشکالتی که بر ايشان هجوم نموده بود معطوف داشتند، .واردهء حاليه فايق آييد

سعی نمودند که در مقابل بی عدالتی، تعاليم ديانت جديد الهی را در جهت حصول مقاصد روحانی و توسعه اجتماعی به 

هدف آن قهرمانان شجاع امر مبارک سازندگی، تقويت و . در اين زمان همين استوظيفه شما نيز . مرحله عمل درآورند

بهبود تار و پود اجتماع زادگاه خود بود و به اين نيت به تاسيس مدارس برای تعليم و تربيت يکسان دختران و پسران، 

ه های مختلف از قبيل ارائه اصول عقايد جديد و مترقيانه ، ترويج علوم و فنون، معرفی کمک های مهم در زمين

شما عزيزان نيز سعی در خدمت . تمامی ملت بود اقداماتی که منافع آن متوجه –کشاورزی، بهداشت و صنايع موفق شدند 
بل اعمال غير انسانی دشمنان، صبر وآرامش، آن سالکين راه حق در مقا .به وطن مالوف و کمک به احيای تمدنش داريد

و تعاضد از خود نشان دادند و حيله و نيرنگ را با صداقت و ظلم و ستم را با حسن نيت  ثبوت و رسوخ، انقطاع و تعاون

شما نيز با تخلق به همان صفات و اخالق حسنه و با تمسک به همان اصول روحانيه، بی . نسبت به عموم جواب گفتند

  .انصاف را بر انگيخته ايداساس بودن اتهامات ناروايی را که به شما نسبت می دهند ثابت نموده، تحسين اهل 

....  

شما هر چقدر سخت و شديد باشد، تنها جزئی از مصيبات دهشت باری از خود گذشتگی ها و فداکاری های بی حد و حصر 

منظور از ذکر اين . است که مليون ها نفوس ديگر در ايران و سراسر عالم در اين ايام پر آشوب با آن دست به گريبانند

ت و يا کم جلوه دادن شدت و حدت مشکالت شما نيست ولی مهم است که شما عزيزان زمينه و موقعيتی حقيقت کاستن اهمي

حضرت بهاء اهللا به کرات وضع اسفناک دنيا را متذکر شده می . را که در آن با اين مشکالت روبرو هستيد فراموش نکنيد

عالم " ، ..."بات و اختالفات عالم يوما فيوما در تزايدارياح ياس از جميع جهات در عبور و مرور است و انقال" ... فرمايند

  ."منقلب است و افکار عباد مختلف

و  برخی ديگر چاره ای جز فرار ندارندعکس العمل بعضی از مردم در مقابل رنج و عذاب، قيام بر عليه ستمگر است؛ 

 قربانی نيروهای پراکنده ظلم و ستم هستند در حالی که مردم ستمديده دنيا اغلب. گروهی نيز تسليم سرنوشت خود می شوند

اما شما به وضوح می دانيد که چرا اين مشکالت و نا ماليمات را تحمل می نماييد و بدين ترتيب عکس العمل شما نيز بايد 

و حضرت عبدالبهاء توجه نماييد که می به بيانات و انذارات حضرت بهاء اهللا . به همان درجه روشن و واضح باشد

اصالح عالم از اعمال طيبه طاهره و اخالق . بخود مشغول نباشيد، در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد: "... ندفرماي

باعراض و انکار و استکبار و ظلم و عدوان اهميت ندهيد و اعتنا نکنيد بالعکس معامله "...، ..."راضيه مرضيه بوده 

هر نفسی از شما اگر در هر شهری که وارد گردد به خلق و خوی و صدق "...،..."اگر زهر دهند قند بخشند"...،..."نمائيد



معين هر مظلومی باشيد و "...،"و..و وفا و محبت و امانت و ديانت و مهربانی به عموم عالم انسانی مشاٌر بالبنان گردد

 بوعظ و نصيحت عموم خالصا مخلصا هللا"...،..."بهر نفسی برسد خيری بنمايد و نفعی برساند"...،..."مجير هر محروم

  ..."برخيزند تا ديده اهالی از اين کحل بينش معارف روشن و بصير گردد

...  

بنابر اين با وجدانی روشن و ديدگاهی عالم بين، با احتراز کامل از دخالت در هيچ نوع سياست حزبی، و با رعايت حرمت 

با اعمال و خدمات پسنديده و مهر وحبت . شش نماييدقوانين و نظم اجتماعی، برای احيای وطن خود بيش از پيش جهد و کو

صداقت و . واقعی به همه، قلوب اطرافيان خود را به دست آوريد و حتی احترام دشمنان سرسخت خود را نيز جلب نماييد

امانت و خلوص نيت خود را به ثبوت رسانيد و برای جامعه اسم اعظم در سرزمين زادگاهش حرمت و پذيرش روزافزون 

گمان مبريد که آنچه مذکور شد صرفا عباراتی برای آرامش قلوب شکسته شما و مرهمی بر زخم های . ت آوريدبدس

 ١٣۵٧ مقابل تضييقات واردهء بعد از انقالب سال کردار با انضباط بهائيان ايران دربه نتايج حاصله از رفتار و . شماست

ه تحسين تعداد فزاينده ای از هموطنان شما را جلب نکرده است؟ آيا روش و سلوک آنان در مقابل ظلم های وارد. بينديشيد

عالوه بر آن، کليه وسايل قانونی موجود برای دفاع از حقوق . دفاع شما از حقوق حقه خود البته شرط عدل و انصاف است

 معروف آيا دول مختلف، سازمان های مدنی در سطح ملی و بين المللی و موسسات معظم و. شما در حال حرکت است

ولی پشتکار و استقامت شما در اين راه بايد . علمی عالم برای دفاع از حقوق شما قيام نکرده اند؟ البته که شما تنها نيستيد
که صبر و تحمل برای پيشبرد فرايند های تحول اجتماعی که بالطبيعه با سرعت کم با بردباری توام باشد و بخوبی بدانيد 

  .توام و همراه استپيش می رود با درد و مشقت 

واقعيت ديگری که . ضديت با هر حقيقت الهی که جديدٌا ظاهر می شود سنت تاريخ است و در هر عصری تکرار می شود

تاريخ با همان استمرار به آن شهادت داده آن است که هيچ عاملی نمی تواند مانع پيشرفت عقيده ای گردد که وقت و زمان 

 آزادی زنان ، دوری و بيزاری از هر نوع – خرد و ايمان –عقيده، توافق علم و دين وقت آزادی . آن فرا رسيده است

آمال و . تعصب، احترام متقابل افراد و دول مختلف و در حقيقت عصر وحدت و اتحاد تمامی نوع بشر فرا رسيده است

  .حضرت بهاء اهللا مطابقت داردآرزوهای عميق مردم ايران البته با مستلزمات و مقتضيات اين اصول تحول انگيز جهانی 

   خطاب به دانشجويان بهائی ايران که از تحصيالت عاليه محروم شده اند٢٠٠٧ سپتامبر ٩                                      

  

  هر که باشيم و به هرجا برسيم

مجاهدت  با ساير افراد جامعه در اين مقام واجب است به ذکر خير جوانان ارجمند بهائی پردازيم، زيرا که در ميدان "...

موهبتی اعظم از اين نيست که در .  بل در بسياری از اوقات در صف مقدم به جالدت و کفاح مشغول بوده اند،همراه

عنفوان شباب به مقصد از خلقت خويش پی بريم و شناسائی جمال رحمن و عبوديت آستان يزدان را هدف زندگانی در اين 

 آن ی درجات علميه را وسيله فوز به امور ديگر از قبيل ترقيات ظاهره و نيل به مقامات عاليه حتجهان فانی قرار دهيم و 



اگر چنين نباشد هرکه باشيم و به هرجا برسيم از فوز به سعادت حقيقی و ترقی در . مقصد اسنی و هدف اعلی شماريم 
 امکانات ما را از وصول به آن مقامات و جميع عوالم الهی محروم مانده ايم و بر عکس اگر حوادث روزگار و عدم

درجات و امتيازات محروم سازد، چون به عرفان فائز و به عبوديت حضرت احديت عامل باشيم به مقصد حيات نائل و به 
  ١۵٠شهرالکمال                                                               ."          ..بزم قرب و لقاء واصل گشته ايم


