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  اند پيام بيت العدل اعظم الهى خطاب به دانشجويان بهائى ايران که از تحصيالت عاليه محروم شده

  جوانان عزيزتر از دل و جان،

گان متوّجه و جان و روان اين دردمندان از  نظر اين مستمندان به سوى آن نور ديد پرافتتاندر اين ايّام 

اقدامات مستمّر اولياى امور .  استو افسرده  پرماللر بارش ظلم و ستم بر آن شيفتگان روى محبوب استمرا

در ايران براى ممانعت دانشجويان بهائى از دسترسى به تحصيالت دانشگاهى موجب تألّم و تأثّر شديد 

فناورى به طور  تحقيقات و ،طرف دفتر حراست مرکزى وزارت علوماى که از  اين سياست در نامه.  است

، هر بر اساس اين نامه.  محرمانه به مقامات هشتاد و يک دانشگاه ابالغ شده به وضوح تأييد شده است

همين سياست در اقدام .  دانشجو به محض آنکه به عنوان بهائى شناسايى شود بايد از دانشگاه اخراج گردد

از ورود به " نقص پرونده"را به عنوان فر دانشجوى بهائى صد ن حدود هشتنيز که  اخير سازمان سنجش

  .آور است انگيز و هم شرم اين اقدامات رسمى، هم تأّسف.  باشد دانشگاه محروم نموده منعکس مى

زمان با پخش خبر اخراج دانشجويان بهائى از  فقط چند ماه پيش بود که جرايد عالم، هم

ر سازمان ملل متّحد به سؤال خبرنگار رويتر هاى ايران، پاسخ سخنگوى هيئت نمايندگى آن کشور د دانشگاه

انگيزى بيان کرد که هيچ فردى در ايران به خاطر عقايد  اين سخنگو با قاطعيّت تعّجب.  را نيز نقل نمودند

سفارت .  کرد وى تنها مقام دولتى ايران نبود که اين خبر را انکار مى.  شود دينى خود از تحصيل محروم نمى

اى خطاب به يکى از اعضاى پارلمان آن کشور که در مورد  ن در انگلستان نيز در نامهجمهورى اسالمى ايرا

تضييقات وارده بر دانشجويان بهائى سؤال نموده بود همان گفتۀ سخنگوى هيئت نمايندگى ايران در 

انتشار خبر  اى که به دنبال به عالوه سفارت جمهورى اسالمى در اتيوپى، در بيانيّه.  سازمان ملل را تکرار کرد

هاى آن کشور  هاى آنها در يکى از روزنامه نظر گرفتن فّعاليّت  نقشۀ سّرى ايران براى شناسايى بهائيان و زير

منتشر کرد، اعالن نمود که در ايران هيچ فردى به خاطر عقايد شخصى از تحصيل در دانشگاه محروم 

  .شود نمى
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هاى ايران راه يابند  اند به دانشگاه نتوانستهبيش از بيست سال است که دانشجويان بهائى عمًال 

المللى از  آهنگ وسيع بين زيرا تنها راه موجود براى آنان کتمان عقيده بود تا آنکه به دنبالۀ اقدامات هم

هاى مدنى، مؤّسسات آموزش عالى و افراد در سراسر جهان که نسبت به اين  طرف دول مختلف، سازمان

ند، نمايندگان دولت ايران توضيح دادند که ذکر دين در اين اوراق اشاره به کرد موضوع ابراز نگرانى مى

  .  دهد به رشتۀ مطالعات مذهبى او است که در آن امتحان مى  عقايد مذهبى دانشجو نيست بلکه اشاره

ولى به جهت ابراز حسن نيّت و به .  شک و ترديد شما در قبول اين توضيحات البتّه قابل درک بود

زند، جامعۀ بهائى  مک به يافتن راه حلّى مناسب براى مشکلى که به حيثيّت ايران لطمه مىمنظور ک

توضيحات رسمى مزبور را پذيرفت و بدين ترتيب برخى از شما توانستيد با اميدى جديد در سال تحصيلى 

د چه که قبل ولى اين اميد چندان دوامى نياور.  نويسى نماييد هاى دانشگاهى اسم در بعضى از دوره ۱۳۸۵

از پايان اّولين سال تحصيلى، بيش از نيمى از دانشجويانى که ثبت نام کرده بودند به محض آنکه به عنوان 

بهائى شناسايى شدند از دانشگاه اخراج گرديدند و حال نيز مشاهدۀ نامۀ دفتر حراست مرکزى وزارت علوم، 

جوانان بهائى از تحصيالت دانشگاهى،  تحقيقات و فناورى عزم دولت جمهورى اسالمى را در ممانعت

  .نمايد صرفًا به خاطر عقايد مذهبى آنان، ثابت مى

رحمانه عليه نياکان روحانى شما  هاى بى اين اتّفاقات اخير، خاطرۀ وقايع جانسوزى از نيرنگ

سازنده شايستۀ شما عزيزان اين است که با همان روحيۀ استقامت .  سازد عزيزان را در آن سرزمين زنده مى

آن .  که اسالف روحانى شما در مقابل تزوير دشمنان از خود نشان دادند بر تضييقات واردۀ حاليه فائق آييد

نفوس مقّدسه که نظر خود را به ماوراى مشکالتى که بر ايشان هجوم نموده بود معطوف داشتند، سعى 

حصول مقاصد روحانى و توسعۀ  عدالتى، تعاليم ديانت جديد الهى را در جهت بى مقابلنمودند که در 

هدف آن قهرمانان شجاع امر .  وظيفۀ شما نيز در اين زمان همين است.  اجتماعى به مرحلۀ عمل درآورند

مبارک سازندگى، تقويت و بهبود تار و پود اجتماع زادگاه خود بود و به اين نيّت به تأسيس مدارس براى 

اصول و عقايد جديد مترّقيانه، ترويج علوم و فنون، ارائۀ  تعليم و تربيت يکسان دختران و پسران، ارائۀ

اقداماتى که  —هاى مختلف از قبيل کشاورزى، بهداشت و صنايع موّفق شدند  هاى مهم در زمينه کمک

شما عزيزان نيز سعى در خدمت به وطن مألوف و کمک به احياى .   منافع آن متوّجه تمامى ملّت بود

راه حّق در مقابل اعمال غير انسانى دشمنان، صبر و آرامش، ثبوت و رسوخ،  آن سالکين.  تمّدنش داريد

انقطاع و تعاون و تعاضد از خود نشان دادند و حيله و نيرنگ را با صداقت و ظلم و ستم را با حسن نيّت 

 شما نيز با تخلّق به همان صفات و اخالق حسنه و با تمّسک به همان اصول.  نسبت به عموم جواب گفتند
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دهند ثابت نموده، تحسين اهل انصاف را  اساس بودن اتّهامات ناروايى را که به شما نسبت مى روحانيه، بى

  .ايد برانگيخته

اقدام دولت جمهورى اسالمى در منع گروهى از جوانان کشور خود، اعم از بهائيان و ديگران، از 

پرشکوه خود به آن نائل آمده در تضاّد سال ايران در تاريخ  تحصيالت عاليه با افتخاراتى که کشور کهن

الخصوص جوانان کنجکاو توضيح داد که چنين ممانعتى از طرف  چطور بايد به مردم دنيا و على.  است

شمارند؟  بدين ترتيب، آموزش و پرورشى که در  گيرد که خود را پيرو تعاليم اسالم مى مسئولينى صورت مى

ذاشته و موجب تأسيس مراکز مهّم علمى و ظهور متفّکرين عظيمى گذشتۀ ايّام اصول اسالمى بر آن صّحه گ

شديد مؤّسسات برجستۀ   و نگرانى  ؟  اظهار تعّجبدر بين ايرانيان گرديده از چه ارج و قدرى برخوردار است

اش ترويج علم  توانند تصّور کنند که چطور وزارت علومى که وظيفه آموزشى عالم و متفّکرين امم که نمى

چه عواقب و  ،کند تواند جوانان کشور خود را بر اساس داليلى غير قابل قبول از تحصيل محروم  است مى

پاسخ مسئولين امور به اين سؤال که بر اساس چه اصول اخالقى چنين   نتايجى براى ملّت ايران دارد؟

المللى کشور ايران  توان تصّور کرد که اين مسئولين براى تعّهدات بين اند چيست؟  آيا مى تصميماتى گرفته

  توان يافت؟  در قلوبشان مى اهلل خشيةاى ارزش قائلند و آيا اثرى از  نسبت به رعايت عدل و انصاف ذّره

حّد و حصر شما هر چقدر سخت و شديد باشد، تنها جزئى از  هاى بى ها و فداکارى از خودگذشتگى

اسر عالم در اين ايّام پرآشوب با آن دست ها نفوس ديگر در ايران و سر بارى است که مليون مصيبات دهشت

منظور از ذکر اين حقيقت کاستن اهّميّت و يا کم جلوه دادن شّدت و حّدت مشکالت شما .  به گريبانند

مهم است که شما عزيزان زمينه و موقعيّتى را که در آن با اين مشکالت روبرو هستيد فراموش  ولىنيست 

ارياح يأس از جميع :  "...فرمايند اسفناک دنيا را متذّکر شده مى ضعبهاءاهلل به کّرات وحضرت .  نکنيد

عالم منقلب است و افکار " ،..."جهات در عبور و مرور است و انقالبات و اختالفات عالم يومًا فيومًا در تزايد

  ".عباد مختلف

العمل بعضى از مردم در مقابل رنج و عذاب قيام بر عليه ظالم ستمگر است، برخى ديگر  عکس

در حالى که مردم ستمديدۀ دنيا اغلب .  شوند گروهى نيز تسليم سرنوشت خود مى اى جز فرار ندارند و چاره

دانيد که چرا اين مشکالت و ناماليمات را  ح مىقربانى نيروهاى پراکندۀ ظلم و ستم هستند، اّما شما به وضو

به بيانات و .  روشن و واضح باشد بايد به همان درجهالعمل شما نيز  نماييد و بدين ترتيب عکس تحّمل مى

بخود مشغول نباشيد در فکر .  "...فرمايند که مى انذارات حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء توّجه نماييد
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 ،..."اصالح عالم از اعمال طيّبه طاهره و اخالق راضيه مرضيّه بوده.  امم باشيداصالح عالم و تهذيب 

 ،..."باعراض و انکار و استکبار و ظلم و عدوان اهّميّت ندهيد و اعتنا نکنيد بالعکس معامله نمائيد"...

هر نفسى از شما در هر شهرى که وارد گردد به خلق و خوى و صدق و "... ،..."بخشند اگر زهر دهند قند"...

معين هر مظلومى "... ،..."وفا و محبّت و امانت و ديانت و مهربانى بعموم عالم انسانى مشار بالبنان گردد

خالصًا مخلصًا هلل بوعظ "... ،..."سى برسد خيرى بنمايد و نفعى برساندبهر نف"... ،..."باشيد و مجير هر محروم

  ...".و نصيحت عموم برخيزند تا ديدۀ اهالى از اين کحل بينش معارف روشن و بصير گردد

شخصًا تحّمل هر نوع محنت و بال نفرمودند؟  آيا آن آيا حضرت بهاءاهلل براى انتشار اين تعاليم 

طالق العالم و القد قيّد جمال القدم "؟  حضرت حبس و تبعيد را براى آزادى اهل عالم قبول نفرمودند

  ...".عظم لعتق العالمينحبس فى الحصن اال

بين، با احتراز کامل از دخالت در هيچ نوع سياست  دگاهى عالمبنابراين با وجدانى روشن و دي

حزبى، و با رعايت حرمت قوانين و نظم اجتماعى، براى احياى وطن خود بيش از پيش جهد و کوشش 

با اعمال و خدمات پسنديده و مهر و محبّت واقعى به همه، قلوب اطرافيان خود را بدست آوريد و .  نماييد

صداقت و امانت و خلوص نيّت خود را به ثبوت .  سرسخت خود را نيز جلب نماييد حتّى احترام دشمنان

گمان مبريد .  رسانيد و براى جامعۀ اسم اعظم در سرزمين زادگاهش حرمت و پذيرش روزافزون بدست آوريد

ايج به نت.  هاى شما است که آنچه مذکور شد صرفًا عباراتى براى آرامش قلوب شکستۀ شما و مرهمى بر زخم

 ۱۳۵۷حاصله از رفتار و کردار باانضباط بهائيان ايران در مقابل تضييقات واردۀ بعد از انقالب سال 

وطنان شما را  اى از هم هاى وارده تحسين تعداد فزاينده آيا روش و سلوک آنان در مقابل ظلم.  بينديشيد

عالوه بر آن، کلّيّۀ .  است جلب نکرده است؟  دفاع شما از حقوق حّقۀ خود البتّه شرط عدل و انصاف

هاى مدنى در  آيا دول مختلف، سازمان.  وسايل قانونى موجود نيز براى دفاع از حقوق شما در حرکت است

اند؟   المللى و مؤّسسات معظم و معروف علمى عالم براى دفاع از حقوق شما قيام نکرده سطح ملّى و بين

ستقامت شما در اين راه بايد با بردبارى توأم باشد و بخوبى بدانيد ولى پشتکار و ا.  البتّه که شما تنها نيستيد

رود با درد و  که صبر و تحّمل براى پيشبرد فرايندهاى تحّول اجتماعى که بالّطبيعه با سرعت کم پيش مى

  .مشّقت توأم و همراه است

کرار شود سنّت تاريخ است و در هر عصرى ت ضّديت با هر حقيقت الهى که جديدًا ظاهر مى

تواند  واقعيّت ديگرى که تاريخ با همان استمرار به آن شهادت داده آن است که هيچ عاملى نمى.  شود مى
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 —وقت آزادى عقيده، توافق علم و دين .  اى گردد که وقت و زمان آن فرا رسيده است مانع پيشرفت عقيده

م متقابل افراد و دول مختلف و در آزادى زنان، دورى و بيزارى از هر نوع تعّصب، احترا —خرد و ايمان 

آمال و آرزوهاى عميق مردم ايران البتّه با .  حقيقت عصر وحدت و اتّحاد تمامى نوع بشر فرا رسيده است

  .انگيز جهانى حضرت بهاءاهلل مطابقت دارد مستلزمات و مقتضيات اين اصول تحّول

.  شعار زندگى خود قرار دهيد آن را.  خدمت به ديگران صراط مستقيم و راه نجاح و فالح است

به پيروى از آن حضرت، طرق عملى براى خدمت به .  حضرت عبدالبهاء مثل اعالى زندگى شما است

دست اندر دست ديگران و دوش به دوش ديگر شهروندان آن .  وطنان عزيز خود را البتّه خواهيد يافت هم

  . ش نماييدالمنفعه جهد و کوش  سرزمين مقّدس براى ترويج امور عامّ 

در اعتاب مقّدسۀ .  وقت، وقت قيام نفوسى برومند، بلندهّمت، خيرخواه، حکيم و شجاع است

  .شاءاهلل از زمرۀ اين نفوس شريفه محسوب شويد گذاريم تا ان عليا بياد شما عزيزان سر به سجود مى

  ]بيت العدل اعظم:  امضا[                    


