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  مناجات شروع- 1
  هو االبهي            

 )صباح و مساء ) عاء في كلّاقرأ هذا الد  
            

  سبحانك اللّهم يا الهي
  

 ال تجعلنا محروماً من نفحات الّتي تمرّ شمس امرك عن افق وحيك بأن أسألك باسمك االعظم الّذي به اشرقت
ما  احشرنا في زمرة عبادك الّذين ثم خالصاً لوجهك و منقطعاً عما سواك عن شطر عنايتك ثم اجعلنا يا إلهي

 رحمتك الكبري ثم احفظنا في ظل حدية * أي رب فادخلناالي المنظر األ ارات البشرية عن التّوجهمنعتهم اش
 و رحيق فضلك و الطافك * و انّك أنت شربنا زالل خمر عنايتكأاألبهي و  من عبادك الّذين كفروا باسمك

 بين خلقك * ألنّ هذا أعظم حبكالرّحيم * أي رب فاستقمنا علي  المقتدر علي ما تشاء و انّك أنت الغفور
تك و انّكعطيأنت أرحم الرّاحمين تك لبري*  

 
  198ادعيه محبوب ص 

  
  
  
  مجموعه نصوص حضرت بهاءاهللا- 2

  حضرت بهاءاهللا مي فرمايند:
و نفي احباي الهي از بالد توانند  اند كه بقتل و غارت شد كه اين همج رعاع گمان نموده در اين كور مالحظه"

هن است قدرت رباني رابيفسرند و شمس صمداني را از نور باز دارند غافل ازاينكه جميع اين باليا بمنزله دسراج 
  "شئ قدير اين مصباح * كذلك يبدلُ اللّه ما يشاء و انّه علي كلّ براي اشتعال

  370مجموعه الواح چاپ مصر ص              
  و نيز مي فرمايند:

"بهاء ظلم نموده اند در كمال ندامت مشاهده شوند ان الرّحمن معكم  عرضه كه به اهلعنقريب نفوس م
كبير است حقير مشماريدعنقريب ذكر شما و جميع ،انتم اسراءاهللا في الديار،اين شأن  والخسران لهم و عليهم

  "دوستان حق در جميع بقاع ارض منتشر شود.
  477ص  4امرو خلق ج 

 
 
  



  لوح مبارك حضرت بهاءاهللا- 3
  گويندة پاينده اوست          

چشم عدل گريان و انصاف ناالن ...ذئاب جزائر جهل و ناداني ،اغنام الهي را دريدند ...خونهاي اين نفوس سبب 
شد كه حال اهل ايران بعضي اذكار را مي شنوند و ساكنند بلكه مي پذيرند اهل ايران با نفسي از نفوس خارجه 

،حال از عنايت اين مي دانستند ابدا تكلم را جائز نمي شمردندمشي نمي نمودند چه كه نعوذ باهللا كل را نجس 
ظهور اعظم ابواب معارف باز شده ،آن توحشهاي زائد از اعتدال و اعراض و اعتراضها از ميان برخاست و كل را به 

ع كرد حضور و لقا بشارت فرمود و فائز نمود،دماء عشاق در آفاق معجزه ها نمودو اسباب بعد را به سياط بيان دف
و قرب را بر مقامش مقر و مأوي معين فرمود.حال اكثري با جميع احزاب عالم معاشر و محب في الحقيقه 
محبتي نسبت به كل ظاهر شده كه ظهورش نزد عباد از محاالت شمرده مي شد...حال كل بصر شده اند تا 

ر نفوذ قلم اعلي و اقتدار كلمة عليا تفكر ببينند و سمع شده اند ا بشنوند انكار را جنود اقرار  از ميان برداشت.د
  308-309ص 2لئالي حكمت ج                                                نمائيد چگونه تقليبفرمود و نزديك نمود.

                 
  
  منتخبات نصوص مباركه حضرت عبدالبهاء- 4

  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:
رحمانيت است عين مسرتّست خوش باش  ولي چون در سبيل حضرت ميدانيم كه در چه زحمتي و چه مشقّت"

را مهربان و  شامل است و موهبتش كامل دوستانش را معين و مجير است و يارانش جمال ابهي نظر عنايتش
اي از آن بحر را از براي ما  عنايت قطره مود و محضن دستگير درياي بال را بجهت نفس نفيس خويش پر موج

نگردد عنقريب غمام كثيف از افق  ألرض من كأس الكرام نصيب تا چنين نباشد جهان بهشت برينمقدر فرمود ول
  "عالم متالشي شود و صبح منيربشعاع ساطع بدرخشد و نفحات اللّه منتشر و كلمة اللّه مشتهر گردد

  131ص 3منتخبات مكاتيب ج                 
  و نيز مي فرمايند:

نگرديد،مغموم مشويدمطمئن به فضل و عنايت رب احديه باشيد كه از حوادث واقعه در آن صفحات محزون "

حافظ حقيقي است و جميع اموردر يد قدرت او اسيرحوادثي كه در ايران واقع مي شود يا در تمام جهان آشكار 

زيرا عالم اكوان خادم امر حضرت رحمن است در وقايع  منتهي به نشر نفحات است و اعالء كلمة اهللا مي گردد،

  "سابقه و حوادث ماضيه مالحظه نمائيد و دقت كنيد كه منتهي به چه شد و چه تأثيري كرد.

  7ص1پيام آسماني ج                



  قسمتهائي از تواقيع حضرت ولي محبوب امراهللا:- 6
  حضرت ولي امراهللا مي فرمايند:

و شدت ظلم و جور اعدا و  عالَم منتشر نشد مگر بسبب بالياي في سبيل اللّهاين امر عظيم در شرق و غرب 
اين بالياي وارده امراللّه صيتش مرتفع ترشود و  هجوم اهل بغي و فحشاء . حال نيز چنين خواهد بود كه بسبب

  0 "صولتش عظيم تر ...
  توقيعات مباركه )  1922 - 48سالهاي  3ج  20( ص 

  و نيز مي فرمايند:
اگر ياران باوفا چنانچه اليق و شايسته عبوديت آستان بهاست منقطعا عن الجهات قيام نمايندواستقامت كنند "

اين انقطاع و قيام و استقامت چنان نفوذي درهويت عالم امكان نمايدوتأثير در آفاق و انفس نمايد ه خود حيران 
  "گردند

  109ص 1952- 1957توقيعات مباركه               
  يگر مي فرمايند:و در بياني د

ميقات رفع تضييقات وآزادي امراهللا و استقالل شريعةاهللا مجهول و علمش عنداهللا ولي ثبات و استقامت ياران  "
  "تأثيري عظيم و نفوذي شديد در وقايع حاليه و كيفيت ظهور وعود الهيه و اعالن شريعت سماويه دارد.

  482ص 4امروخلق ج              
  
  
  
  
  
  
  
  
  حكايت- 7

  تقي زاده از مالقات با حضرت عبدالبهاء درپاريس اينطور حكايت مي نمايد:سيد حسن 
از او پرسيدم از قرار معلوم شما طالب آزادي در ايران هستيدو از اين جهت آيا سزاوار نيست كه اتباع شمابه "

بات و دستور شما در مواقع الزمه به آزادي طلبان سياسي ايراني همراهي و مساعدت كنند؟مثال در انتخا
غيره؟جواب داد كه اصوال ما آزادي را دوست داريم براي اينكه نعمتي از نعم الهي است و نزد خدا مطلوب 

مي كندبلكه بالعكس امر ما در محيط غير  است.ولي نه براي اينكه آزادي به پيشرفت و انتشار امر ما كمك
  "آزادبهتر پيشرفت مي نمايد.

  يادداشتهاي تاريخي                  



  ما شرمگينيم )1- 8
  نامه سرگشاده گروهي از دانشگاهيان، نويسندگان، هنرمندان،

  روزنامه نگاران و فعاالن ايراني در سراسر جهان،به جامعه بهايي:
  ما شرمگينيم!يك و نيم قرن سركوب و سكوت كافيست!

انسان  ايراني، از آنچه طي  يك و نيم قرن گذشته در  به عنوانبه نام نيكي و زيبايي، به نام انسان و به نام آزادي 
بي هيچگونه "ما شرمگينيم ،ما بر اين باوريم كه هر ايراني بايد بتواند  ايران، در حق شما  بهاييان روا شده است،

و همچنين منشاء  "تمايزي، بويژه از حيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر،
در منشور  "اجتماعي، ثروت، والدت يا هر وضعيت ديگر از تمام حقوق  و همه آزادي هاي ذكر شده"يا  قومي

تا به امروزبه خاطر  جهاني حقوق بشر بهره مند شود، اما بهاييان ايران از اولين روزهاي ظهور آيين بهائيت،
  باورهاي ديني خود از بسياري از حقوق انساني محروم بوده اند. 

تن، تنها به  انهزار ،ابتداي شكل گيري آئين بابي و سپس بهائي در ايرانشواهد و مستندات تاريخي، از بنا به
تنها در نخستين دهه ميالد اين آيين،  به قتل رسيده اند. تيغ تعصب و خرافه  به دليل اين باورهاي ديني خود،

   قتل رسيدند. نزديك به بيست هزار تن از وابستگان آن در شهرهاي مختلف ايران به
  از اينكه در آن دوران صدايي در مخالفت با اين كشتار بربرمنشانه ثبت نشده است و ما شرمگينيم
از اينكه تا به امروز نيز صداها  در محكوميت اين جنايت هولناك جسته و گريخته و نارسا بوده  ما شرمگينيم

  است.
ه هاي حضور بهاييان، در صد سال گذشته نيز، اين از اينكه عالوه بر سركوب شديد نخستين ده ما شرمگينيم

گروه از هموطنان ما مورد حمله هاي ادواري قرار گرفته، منازل و محل كار آنها به آتش كشيده و تخريب شده و 
  به جان و مال و ناموس آنها تجاوز شده اما جامعه روشنفكري ايران در مقابل اين فاجعه خاموش مانده است.

اينكه طي سي سال گذشته قتل بهاييان، تنها به جرم باورهاي ديني شان شكل قانوني به خود  از ما شرمگينيم
از اينكه گروهي از روشنفكران فشار عليه  ما شرمگينيمبيش از دويست بهايي به قتل رسيده اند و   گرفته و

  بهاييان را تئوريزه كرده اند.
از سكوت خود در مقابل اينكه بسياري از سالمندان بهايي پس از ده ها سال خدمت به ايران، از  ما شرمگينيم

  دريافت حقوق بازنشستگي محروم هستند. 
از خاموشي خود در مقابل اينكه هزاران جوان بهايي، به دليل باورهاي ديني خود و صداقت در  ما شرمگينيم

  دانشگاه ها و مدارس آموزش عالي ايران محروم هستند.بيان اين اعتقادات، از امكان تحصيل در 
از سكوت خود در مقابل اينكه كودكان بهايي به دليل باورهاي ديني والدين خود، در مدارس و  ما شرمگينيم

  . معابر مورد تحقير قرار مي گيرند
ر عليه بهاييان به طور از خاموشي خود در مقابل اين واقعيت دردناك كه در ميهن ما فشار و تحقي ما شرمگينيم

سيستماتيك اعمال مي شود، تعدادي فقط به خاطر اين باور ديني در زندان به سر مي برند و خانه ها و محل كار 



آنها مورد حمله و تخريب قرارمي گيرد و گاه حتي آرامگاه هاي مردگان اين گروه از هموطنان ما از تعرض به دور 
  نمي ماند. 

ود در برابر سياهه طوالني، اندوه بار و دهشتناك حق كشي هاي نهادينه شده در از سكوت خ ما شرمگينيم
قوانين كشور ما عليه بهاييان، و بي عدالتي ها و فشارهاي دستگاه هاي رسمي و غيررسمي در مورد اين گروه از 

  هموطنان
ت خود در برابر اين به دليل سكو ما شرمگينيم به دليل اعمال جنايت ها و بي عدالتي ها و ما شرمگينيم

  اعمال. 
ما امضا كنندگان اين نوشته، از شما بهاييان، بويژه از قربانيان جنايت ها عليه بهاييان ايران، پوزش مي خواهيم. 

  ما بيش از اين دربرابر بي عدالتي در مورد شما سكوت نمي كنيم.
  در كنار شما مي ايستيم.  ما در راه رسيدن به حقوق انساني تصريح شده در منشور جهاني حقوق بشر

  باشد تا عشق و آگاهي را جايگزين نفرت و جهل كنيم.
   2009سوم فوريه  – 1387پانزده بهمن 

  
  

   



  و سخنان فيلمساز آننمايش فيلم تابوي ايرني در كنفرانس شيكاگو )2- 8
گلويم و اشك راه نگاهم آنچنان بغض راه  با حضورم در سالني كه سه هزار نفر در ان همزمان فيلم مرا مي ديدند،

را بست كه از پس يك سپاس ساده از آن همه شور و شوق و اشكي كه نثار دست آورد من و ياران صميمي ام 
در ساختن اين فيلم شد،به درستي بر نيامدم...فضاي سنگين پس از نمايش فيلم تابوي ايراني كه سه هزار نفر 

ن جشنواره هاي جهان هم مشابهش را به ياد ندارم.اجازه همزمان تماشاگرش بودند،چيزي كه من در بزرگتري
نداد شعري كه اخيرا از درون زندان در ايران به دستم رسيده و شاعري بهائي آن را برايم سروده است براي 

مجري جوان و شيرين سخني كه گفتگوي پس از نمايش را رهبري مي كرد اما با گرمائي  مشتاقانش بخوانم.
نداني عزيز را كه به صالحش نمي دانم نام شريفش را ببرم براي جمعي كه سراپا گوش بود دلنشين شعر اين ز

  خواند.و من در اينجا تنها به رونويس چند فراز كوتاه از اين هدية گرانبهاء قناعت مي كنم
  و دستان جادوئي رؤيائي شيرينمن نگوئيد كه خوابم  به

  كشيده است...به من بگوئيد كه بيدارم...آرزوهاي ديرپاي فروخفته ام را به تصوير 
  و باالخره كسي غربت تلخ مرا در خانه ام باور كرده است

  كه از اين پس كودكي از شرم نجس بودن راه مدرسه را گم نخواهد كرد
  و بعد از اين مردگان امان نامه خواهند گرفت.

  من براي رسيدن به دشت سبز با هم بودن      
  چه كوره راههاي حسرتي كه نپيموده ام 

  پشت چه درهاي سكوتي كه نماند"هموطن"و گوش جانم در آرزوي خطاب 
  به من بگوئيد كه ديگر بيگانه ام نمي دانيد "هموطن "هموطنان،به من بگوئيد

  بگوئيد كه اهل اين ديارم
  و با شما از يك تبارم

  
  91شهريور 17                                                                             

   



  فيلم باغبان)3- 8
مي در سال فيلم باغبان اولين فيلمي است كه در  چند دهه گذشته، احتماال از زمان انقالب اسال  -بوسان
ساخته شده است و پيامي كه درباره دين و صلح توسط يك فيلم ساز ايراني در اسراييل تا به حال،  1979/1357

در اين فيلم كه در طبيعت رنگين و خيره كننده مركز جهاني بهايي در حيفا فيلم . ..جهاني مطرح مي كند
؛ در قالب معرفي جذاب و بي پيرايه اي از ديانت بهايي؛ نقش دين در زندگي و فيلمسازانبرداري شده است، 

به بحث مي گذارند.  معنويت عميقي كه فيلم به شيوه بسيار هوشمندانه به آن مي جنگ را در فضايي دوستانه 
پردازد هر تماشاگر روشن فكري را تحت تاثير قرار خواهد داد و الزم است كه از طريق مجاري هاي فرهنگي از 

  جشنواره ها پا فراتر بگذارد.  
ات صوتي خود در باغهاي بهايي ظاهر مي و تجهيز DVاين فيلمسازان ايراني با دوربين هاي كوچك دي وي

نشاني به چشم نمي خورد. در اين باغ رويايي با پياده روهايي به سپيدي   از  ساير دست اندركاران فيلم .شوند
،فيلم را  فيلمسازگچ، گل هاي شمعداني قرمز و سرو هاي سبز مخملين، حالت آرامِ ذن گونه اي حكمفرماست.  

خاموش است با اين جمله  شروع مي كند كه او نه مسيحي، نه مسلمان، نه بودايي، نه  در حالي كه هنوز دوربين
بي هيچ دين خاصي كه براي ساخت فيلمي درباره آيين     زرتشتي نه يهودي و نه بهايي است بلكه فردي است 

 اتحاداثير روحيه بهايي همراه با پسرش به اين باغ قدم گذاشته است.  او اين جمله را در انتهاي فيلم تحت ت
  اين اديان است تغيير مي دهد.  همهديانت بهايي، به اين شكل كه او پيرو 

به جاي تفسير هاي خشك در مورد ديانت بهايي، فيلم روش هاي متعدد ديگري را براي معرفي اين آيين بر مي 
كه در نمايي  -پسرش عبدالبهاسال پيش در ايران بنيان نهاد و تحت رهبري  170ديانت بهايي را ،گزيند. بهااهللا

اين آيين به اروپا و آمريكا گسترش پيدا كرد.  -كوتاه از فيلمي قديمي ، مرد مسنِ قابل احترامي به نظر مي رسد
آموزه هاي بهايي با تاكيد بر لزوم صلح جهاني و يگانگي خداوند، اديان و بشر به اين بيان نكته مي پردازد كه 

همه پيام آوراني در سير تكامل بشريت بوده اند. امروزه اين آيين در سراسر جهان  موسي، مسيح، بودا و محمد
  ميليون نفر پيرو دارد. 6بيش از 

كه همان  - اهل پاپوآ گينه نو-شخصيت هاي اصلي فيلم پدر و پسر هستند و باغبان خوش كالمي به نام ائونا 
آرامش دروني عميقي به  ،قاداتش سخن مي گويد طور كه به باغچه گل ها رسيدگي مي كند و از باورها و اعت

  فيلم مي بخشد. 
در آنچه احتماال نوعي تظاهر به اختالف نظر است به بحث در مورد نقش دين در دنياي امروز مي پردازند.  ايشان

ظر پسر جوان پدرش را به فاصله گرفتن از نيت بي طرفانه شان و تبليغ ديانت بهايي در فيلم متهم مي كند. در ن
دين باعث اختالف بين انسان ها و عامل اصلي بسياري از جنگ ها به حساب مي آيد. و اينگونه است كه پدر و  او

جنبه مثبت آن را، كه البته يكي  پدرجلوه منفي ديانت بهايي را به تصوير بكشد و  پسرپسر توافق مي كنند كه 
، او يكي از پيروانِ دل سپرده ديانت بهايي پسر از لحظات طنز غريب فيلم وقتي است كه درست در صحنه بعديِ

ما همه برگ هاي يك  "را نشان مي دهد كه در باغ مي چرخد و در حالت از خود بي خود شده گي مي خواند 
. كمي بعد همين شخصيت به طور واضح تري درباره  "اگر مردمان سنگ زنند، به آنها ميوه دهيد "؛ "درختيم



؛ هر چند كه همچنان حالتي از عرفانهاي عصر جديد در فضا وجود دارد. اين خانم ديانت بهايي صحبت مي كند
  لهجه آمريكايي دارد.  ، هم مثل دو نفر ديگري كه در فيلم با آنها مصاحبه انجام مي شود

حتي به سمت سوالِ بي جوابِ ( يكي از موضوعات مورد عالقه فيلم هاي ايراني)   تعريف  "بحث و اختالف نظر"
ما و  هدف آن مي رود : ستاره هاي هاليوودي يا داستان هاي واقعي؟ آيا ساختن فيلمي با ريتمي آرام از سين

در نوع  باغي كه شايد فقط عده محدودي به ديدنش عالقه نشان دهند اتالف وقت است؟ يا اينكه فيلم سازي،
  ن تر و واضح تر ببينيم؟خود مراقبه اي است كه قوه ادراك را قوت مي بخشد و  يادمان مي دهد روش

به اورشليم نيز سفر مي كند و كاله يهوديان به سر مي گذارد تا از ديوار ندبه ديدن كند جايي كه از گروهي  پسر
دنياي ماوراء  "از سربازان خندان اسراييلي فيلم مي گيرد. همان طور كه وعده كرده بود تامالت او درباره دين و 

نده است. او معتقد است كه همه اديان با وعده صلح شروع مي كنند و به انقالب ختم بسيار  نا اميد كن "الطبيعه
مي شوند،   در ابتدا فرياد آزادي زنان سر مي دهند و در انتها آنان را به بردگي مي كشند. القاعده و طالبان  از 

مي گيرد اگر دين باعث دين استفاده مي كنند و كودكان معصوم را به تروريست مبدل مي سازند. او نتيجه 
  جنگ شود بي ديني بهتر است.

از طرف ديگر تاكيد مي كند كه در حال تحقيق در مورد دينِ بدون خشونتي است كه پيروانش در ايران   پدر
تحت آزار و اذيت هستند و بسياري از ايشان در زندان به سر مي برند. او شيفته آرامش باغبان است كه 

مي رسد، منشي كه او به دعا كردن تشبيه مي كند . صحنه هاي پاياني فيلم گفتني هاي  بزرگوارانه به گياهانش
و ائونا  در باغ آيينه هاي بزرگي به دست گرفته اند كه گل هاي قرمز رنگ اطرافشان  اوبسيار دارد، همان طوركه 

د و به موج هاي عظيمي و سپس در ساحل طوفاني مي ايستن "قلبشان را آيينه اي مي كنند"را نشان مي دهد 
  چشم مي دوزند.،كه به ساحل خورده و در هم مي شكنند

  
   



  حمايت بيش از هزار نفر از فعالين و شهروندان غير بهائي از بازگشت بهائيان به دانشگاههاي كشور)4- 8
  متن طومار به شرح ذيل است:

اما  به چيزي معتقد است كه من نيستماو  يك انسان ايراني بهائي. او هم مانند من شهروند اين كشور است،"
هيچگاه نشده كه مرا با عقايدش بيازارد،كاري كه سالهاست در حق او مي شود.محروميت بهائيان از حقوق 

دردي كه سالهاست سرزمين مرا فراگرفته و امروز بيشتر وبيشتر شده است.با شنيدن خبر  شهروندي درد است.
متأثر شدم و متأسفم كه اين اتفاق رخ داده است.اگر چه خود ما نيز  دستگيري مديران دانشگاه مجازي بهائي

آنقدر كه بايد و شايد در دانشگاههايمان آزادي نداريم،اما سلب حق تحصيل از هموطنانمان فقط به دليل بهائي 
  بودن چيزي نيست كه بتوان ساده از كنار آن عبور كرد.

ههاي سراسري كشور خود را ندارند.چندي بود كه با همت و سالهاست هموطنان بهائي ما حق تحصيل در دانشگا
تالش خودشان دانشگاه مجازي تشكيل داده بودند و به علم آموزي به ساير بهائيان محروم از تحصيل مي 
پرداختند كه چند روز پيش اعضاي فعال اين دانشگاه دستگير شدند.اين محروميت ها برگ سياهي است در 

ولي هر  يران كه فرزندان خود را اينگونه ميزباني مي كند...اگر چه من هم دين او نيستمتاريخ سي سالة گذشته ا
هيچ كس اين حق را ندارد به خاطر اختالف عقيده هموطن خودش را از حق زندگي و  نسانيم و هر دو ايراني.دو ا

اش باشد و روز به  تحصيل در سرزمين مادريش محروم كند.كه يا بماند ،اينطور سي سال دنبال حق سلب شده
استعدادش  روز با مشكالت بيشتري دست و پنجه نرم كند يا از اين كشور برود،فشار روحي و مالي را تحمل كند،

  را در جاي ديگر شكوفا كند و از وطن فقط خاطرة تبعيد را به ياد بياورد.
عنوان يك غير بهائي مي  من به جاي آنها سي سال است كه در پشت ميز و نيمكتهاي دانشگاه ما خالي است.

  خواهم كه حق تحصيل بهائيان را به آنها برگردانيد،اين حق مسلم آنهاست 
  درج اسامي امضاءكنندگان
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