
 یاران عزیز و محبوب اهلل ابهی

 آرزوی صحت و سالمت برای فرد فرد عزیزان دل و جان  با

"، تقدیم شده و اجرای آن به شما یاران روحانی  پیشنهاد استقامت سازنده جوانان"  تحت عنوان  برنامه ای که این بار
ایران    میگردد، قصد دارد به بررسی با استقامت جوانان کشور مقدس  بپردازد که سالیان درازی است در مملکتی که 
مواجه گشته اند    خود   و با موانع بسیاری در مسیر ترقیاز تحصیالت عالیه محروم گشته    ،تمام وجود دوست میدارند
اما مواجهه جوانانمان با این محدودیتها به  است.  این محرومیت هر سال تشدید گردیده  ،  وعلی رغم تالشهای بسیار 

خطاب به این    بیت العدل اعظم الهیباعث افتخار است که  ن عالمیان را در پی داشته است .یبوده که تحس گونه ای  
  جوانان میفرمایند:

ص   که  تاریخ نیست  تنها صفحات  که  باشید  ارج و  مطمئن  بلکه  کرد  بازگو خواهد  را  و استقامت شما  البت، شهامت 
و  اهّمّیت جامعه که تحت تضییقات شدید  توانسته است همای  به  مستمّر  به خدمت  متعّهد  و  پیشرو  فّعال،  چنان 

 میهن عزیز خود باقی بماند، امروز از دیدگان تیزبین منصفان پوشیده نمانده است.

انه از  موانع را مجدّ  ، هبا مدد تأییدات الهیامید آنکه عزیزانمان در مسیر رشد و تعالی خود همواره به هدف ناظر باشند و 
 . بردارند جلوی راه 

 با رجای تأیید                                        

 

 

 

 

 

 

 دوستان عزیز عنایتا مطلب ذیل را مورد توجه قرار دهید:

آذر و" بزرگداشت صعود مبارک حضرت عبدالبهاء" را در    5با عنایت به اینکه دو برنامه "جشن عهد و میثاق" در   ❖
متمنی است   وگرامی تهیه و در سایت ضیافت قرار گرفته استآذر پیش رو داریم و به مناسبت هریک پر   7

ها   برنامه  این  مؤثرتر  اجرای هرچه  محلی جهت  برنامه های  تهیه  وبرای  آورید  عمل  به  را  الزم  هماهنگیهای 
 اقدام فرمائید

 



 بیت العدل اعظم الهی خطاب به جوانان بهائی می فرمایند:

مطمئن باشید که تنها صفحات تاریخ نیست که صالبت، شهامت و استقامت شما را بازگو خواهد کرد بلکه ارج و   "
است هماهّمّیت جامعه توانسته  و مستمّر  که تحت تضییقات شدید  به  ای  به خدمت  متعّهد  و  پیشرو  فّعال،  چنان 

ترین و یده نمانده است.  شاید در حال حاضر روشنمیهن عزیز خود باقی بماند، امروز از دیدگان تیزبین منصفان پوش
های واالی  تان به ارزشبندیگیری مجّدانۀ شما جهت کسب علم و دانش و پایبارزترین نماد این استقامت سازنده پی

   کارتان در ادامۀ تحصیالت عالی باشد.  ایمان و خرد که تعالیم بهائی در شما القا نموده و پشت

 استقامت سازنده جوانان  عنوان:
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 مناجات شروع-1

 پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا 

ت بها  و  شکر  و  ثنا  و  و  وحمد  گذاردی  ودیعه  دل  در  را  شناسائی  گنج  که  سزاست  و   لطیفهء را  آب  از  را  بر  گ  وجود  ل 
اده  ورا از ار ت  ،را ضعیف ننمود و لشکر غفلت  و عسکر غرور و ثروتوت  ،انگیختی . توئی توانائی که قّوت و شوکت عباد

قائل. ظلم   ،قائم و بما ینبغی  ،استقامت تمامه  ب  ،ّیاراز جمیع جهات  ط    ءغضاغینه و ب  هام ض  باز نداشت. در حینی که س  
غالبه منع نساخت . ای پروردگار دستوران را راه نما و بجنود دانائی    از ارادۀ  ،بابرهرا از گفتار منع نکرد و قهر ج  وت  ،فراعنه
راه راست و خبر بزرگ بشارت دهند و فائز نمایند . ای کریم نورت ساطع و ه  را بوّنی مدد بخش شاید عباد تد  و علم ل  

از  امرت غالب و ح   را  اولیائت  نافذ  عنایتکمت  از قلم  برای هر یک  از  الیوم    ،دریای بخششت محروم مساز و  آنچه 
آگاه نما تا به   سزاوار فضل توست مرقوم نما و مقّدر فرما . توئی توانا و توئی دانا و بینا . ای پروردگار دستوران را 

و   قباب عظمت  در ظّل  کّل  تا  آرند  براه  را  گمراهان  و  نمایند  آگاه  را  غافلین  و  رحمت ج  درۀ س  آگاهی خود  مع شوند 
قّوۀ که  را  آنچه  برای آن بظهور آمده و مشاهده نمایند  بشنوند  از  قّوۀ  سامعه   که  را  برای آن موجود    آنچه  از  باصره 

 . گشته. امر امر تو و جانها قربان تو

 352-354ب، صص ادعیه حضرت محبو                                                                        

 

 

 

 

 مناجات دوم -2

 هواهلل 

 پروردگارا، مهربانا 

 ،رقت بی حد و شمار، سوی تو پویندروی تو، مشتاق دیدارند و گرفتار حسرت و ح    ۀ کوی تواند و دلبستۀ  یاران سرگشت
تائید فرما  ،روی تو جویند گویند،  تا در عبودیت  ،راز تو  پردازند  ،توفیق بخش  محفل   .استقامت نمایند و به خدمت 

بیاالیند به خون خویش  موی  و  روی  و  بیایند  قربانگاه عشق  به  و  بیاسایند  عنایت  در ظل  و  بیارایند  دلبر   .انس  ای 
ون تویی، بخشنده دو ون تویی، ص  می نمایی، ع    آسمانی، یاران شایان عنایت و مهربانی و تو دانی و آن چه خواهی

 حیم.             ع عالر   واب  ْون تویی، انت التّ ک  

 2۹8مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاءچاپ آلمان صفحه                

 



 اهلللوح مبارک حضرت بهاء-3

 :یندفرماقمری، خطاب به جناب ورقا می  1306جمال مبارک در لوحی به تاریخ 

و هنیئًا   للّصابرین  مقّدر. طوبی  برایش  از  اجر شهید  عنداهلل  نماید،  او صبر  و  نمایند  را سّب  اولیا  از  نفسی  اگر  امروز 
للّصابرین. ای دوستان، عمر دنیا قابل ذکر نه. عنقریب فنا اخذش نماید. جهد نمائید شاید به روح و ریحان نفسی را از  

یا قلبی را به کوثر فضل از غبار اوهام مقّدس دارید. شأن انسان عمل نیک است و ظلم و  مآء بیان الهی زنده نمایید و  
حم نه منکر و ظالم. و در حّق صاحبان امور ظاهره دعا نمایید  و را  خردان. در جمیع احوال شاکر باشید اعتساف عمل بی

ک   و  ل  ک  ه  ل    ف  ش  نه جفا.  ک  م  س  ک  ل    ف  ش  ما  ل  بالع  ر  م  و  ی  عوا  ب  ون  الفضل  إّن  األعلی.  االفق  ی  ال  قّدره  ی  القلوب  و  ل  ک  ل    ده  و  ن  م  م 
 .ظیمالع   بأه  تین و ن  بله الم  ح  ب   ک  مس  ت  

 254، ص 32مجموعه آثار قلم اعلی، شماره                                                                     

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4

باليا و رزايا اگر چه اعظم از حّد بيان و تعريف    ال ذی الجالل ، اين احزان و اشجان و حسرت و اندوه وای عاشق جم
و جبال  و  است  قدرت  لسان  و  الهی  تأیید  بقّوت  بايد  لکن  نتواند  تحّمل  آسمان  و  زمين  و  و    تالل  توفيق صمدانی 

ملکوت در  الهّيه  سلطنت  عّزت  اوج  از  رّبانی  بمنتهای ابهی    تحسين  خدمت  کمر  و  نمود  تحّمل  و  خواست  توفيق 
من  استقامت بهدايت  و  طلبيد  القدس  روح  تأیید  و  بگشود  زبان  و  بربست  برخاست  محکم  االرض  اليوم  علی   .

حقيقت    يوميست که بايد ثابت و مبرهن کرد و در  انظار عموم عالم مشهود و معلوم نمود که عروج و صعود شمس
حال از افق اعالست و نورش تابانتر گشت و شعاعش   ر اهلل نشد اشراقش در افق ادنی بودمورث وهن و هوان در ام

 157ص  3منتخبات مکاتیب ج        روشنتر شد و البهاء عليکم و الّثناء

 

 بیان مبارک حضرت ولی محبوب امراهلل -5

منتشر نشد مگر به سبب بالیای فی   ظیم در شرق و غرب عالم"...آن دوستان قدیم به تجربه دانسته اند که این امر ع 
حشاء حال نیز چنین خواهد بود که به سبب این بالیای  غی و ف  سبیل اهلل و شّدت ظلم و جور اعداء و هجوم اهل ب 

یند که  وارده، امراهلل صیتش مرتفعتر شود و صولتش عظیمتر...علی العجالة آن اولیای رحمانیه شکر به درگاه الهیه نما
لم و حکمت مقابله نمایند به ح  بل صبر و اصطبار تشّبث فرمایند وپس به ح    .مورد چنین بالیی شدند که عین عطاست

این ظلمت را نورانیتی در پی است    .و مطمئن به فیوضات افق ابهی باشند که چنان نماند و چنین نیزهم نخواهد ماند
زیل مقّدر و این صبر و اصطبار را عنایتی بی ب  و این زحمت را رحمتی از عقب. این تحّمل و اث دیل مقّرر بات را اجری ج 

 "... 

 20ص  1948-1922توقیعات                  



 (3) پاسخ مناسب به ظلم از نظر بهائیان-10

اجتماعی را به  ی یک الگوی کاماًل غیرخصمانه برای تغییرات  های بالقوهآمیز، توانمندیمواجهه با ظلم و ستم  خشونت
می  پرداختهنمایش  کار  این  برای  سنگینی  بهای شخصی  بهائیان  از  بسیاری  که  است  درست  راه  گذارند.  اگر  اما  اند، 

ی ایران را  های بزرگی از جامعهگرفتند، و در نتیجه بخشمقاومت و مخالفت سیاسی، و نافرمانی مدنی را درپیش می 
می دور  مقام از خود  به  بهانههای حکوکردند،  برای حملهمت  می ای  عیار  تمام  دربارهی  را  جهانیان  اذهان  و  ی  دادند 

  .پرداختندتری میی بسیار سنگینساختند، احتمااًل هزینهگناهی خود آشفته میبی

است.  نظیر بوده  اند، کمهای روانی شدیدی را در ایران تجربه کردهشناختی بهائیانی که آسیباستقامت عاطفی و روان 
رسد که حداقل بخشی از این استقامت، مدیون قدرت و انسجام باورهای درونی  بر اساس این مطالعات، به نظر می

و  اخالقی  سرنوشت  درونی  کنترل  حفظ  در  آنها  توانایی  و  ایشان  ایمان  از  ناشی  اخالقی  هدف  و  بینش  معنا،  آنها، 
اکثر موارد، بهائیان ایران اجازه   ی بازی را تعیین کنند. از پذیرش  اند که ستمگران قاعدهندادهروحانی خود باشد. در 

اند؛ بر سر  ی خود را از دست ندادهزدایی شود؛ عاملیت  سازندهاند از آنها انسانیتاند؛ نگذاشتهنقش قربانی سر باز زده
 .انداصول خود مصالحه نکرده و اعتقاداتشان را انکار نکرده

 

 

 های واالی ایمانبه ارزش  جوانان بهائی بندیپای  -6

 بیت العدل اعظم الهی می فرمایند: 

مشعلی  چون  اطرافیان  حلقۀ  در  که  آنست  شما  مقّدس  رسالت  که  واقفید  خوبی  به  اهلل  امر  مهد  غیور  جوانان  شما 
بر و  نماد ص  ، وطنانپیک مهر و محّبت و دوستی و الفت گردید، در جمع هم ، فروزان نور امید بیفشانید، در بین مردمان

گامانی فّعال در آن فرایندی باشید که قابلّیت و  تر، پیشو از همه مهم  تحّمل و عفو و بخشش و اطمینان خاطر شوید، 
افزایش   را  را استحکام میمی ظرفّیت خدمت  اّتفاق  اّتحاد و  برای  بخشد و به کسب بینش و مهارتدهد،  های الزم 

و   استقرار مدنّیتی جهانی  و معنوی جوامع بشری کمک  کوشش در جهت  ماّدی  استفادۀ می بهبود شرایط  با  نماید.  
این فرایند مند برای تقلیب روحانی و اجتماعی، جامعۀ بهائی آموخته است که اشتیاق به خدمت و به  قدرت  مؤّثر از 

آورد پیامدهای ترا افزایش دهد.  این تجربه و این دسراه حّل مشکالت نوع بشر   برای یافتن  ،تفّحص در تعالیم الهی
 .ای برای زندگی فردی و حیات جمعی عالم انسانی داردمفید و مقتضیات پردامنه

محرومّیت از  البّته  بیاین جمع  محدودّیت های  و  تحصیل  پایان  در  چه  است.  همواره  آگاه  عزیزان  آن  فراوان  های 
های شایسته و موّجه خود و حّتی در  انعلوم، چه در کسب و کار برای امرار معاش، چه در سعی برای رسیدن به آرم

نامالیمات الت   با مشکالت و  به  انجام فرایض دینی  آزا  رو هستیدحصی رو  پایمال  عدالتیبا بیدیتان  و  گوناگون  های 
وطنان حضرت بهاءاهلل از اّول در حمل شداید و بالیا در راه بهبود عالم با آن مظهر  شود.  مقّدر چنین بوده که هممی 

فردظهور   حّق  در  عبدالبهاء  مبارک حضرت  بیان  این  باشند.   و سهیم  که    الهی شریک  است  صادق  عزیزان  فرد شما 



ق  می  حی نوشیدی."  ولی به این واقعّیت هم به خوبی د  فرمایند:  "تأّسی به جمال مبارک نمودی و از بحر بالیای او 
با   مقابله  در  پایداری  همین  دقیقًا  که  ک واقفید  است  آن مشّقات  در  اعظم  اسم  جامعۀ  تأللؤ  و  درخشش  موجب  ه 

البت، شهامت و استقامت شما را  سرزمین مقّدس گردیده است.  مطمئن باشید که تنها صفحات تاریخ نیست که ص  
جامعه اهّمّیت  و  ارج  بلکه  کرد  خواهد  همبازگو  است  توانسته  مستمّر  و  شدید  تضییقات  تحت  که  فّعال،  ای  چنان 

به  متعّهد  و  است.     پیشرو  نمانده  پوشیده  منصفان  تیزبین  دیدگان  از  امروز  بماند،  باقی  عزیز خود  میهن  به  خدمت 
گیری مجّدانۀ شما جهت کسب علم و دانش  ترین و بارزترین نماد این استقامت سازنده پیشاید در حال حاضر روشن

کارتان در ادامۀ تحصیالت لقا نموده و پشتد که تعالیم بهائی در شما ار  های واالی ایمان و خ  به ارزش  یتانبندو پای
دیده به هیچ وجه حاضر نشده برچسب قربانی بودن را  ستم  ایعالی باشد.  دنیا ناظر بر این واقعّیت است که جامعه

نماید تا کاری عمل می و هم  بستگیمراتب هم  ای آهنین با واالترینبر خود بپذیرد و در عوض، زنده و پویا و با اراده
ش کسب دانش و معرفت نمایند، به درجات عالی علمی نائل شوند و تمامی اجتماع از نتایج پیشرفت و ترّقی جوانان

 .مند گرددآنان بهره

 1392بهمن   9                                   

 

 

 ترین نماد استقامت سازندۀ یک جامعه در عصر حاضر  واال-7

 فرمایند: بیت العدل اعظم الهی می 

اّما عزم جزم و ارادۀ راسخ جوانان عزیز  ای جدید در کار است و امسال هم از این قاعده مستثنی نبود.  هر سال دسیسه
مداران عالم را برانگیخته است.  چه در جّدّیت و  ش بار دیگر تمجید جهانیان و دولتبهائی ایران برای کسب علم و دان

کنکور را با موّفقّیت گذرانده و خواهان ارائۀ دالیل محرومّیت خود از ورود به  صراحت دانشجوی جوانی که امتحانات  
های فاحش نسبت به خواهر خود  عدالتیآموز کودکی معصوم که از بیهای مملکت است، چه در نامۀ عبرتدانشگاه

ه صاحبان قدرت صدها  سوزی که به منظور بیان حقیقت بآید، و چه در شجاعت و شهامت پدر دل در مقام دفاع برمی
در تمام    —وطنان دلیر و روشن ضمیر از حّق تحصیل شما  چه در ابراز حمایت و پشتیبانی همپیماید، و  کیلومتر راه می

داستان دیگر،  خالصانۀ  عمل  هزاران  در  و  اقدامات  بیاین  آموزندههای  و  وفاداری نظیر  از  پشت  ای  دالوران  و  کار شما 
 .فرین شهامت و شرافت مّلت غیور ایران رقم خورده استهای افتخارآ تاریخ و نمونه

ناپذیر شما برای کسب  کار خستگیپشت  جویی و احقاق حّق نیست؛ در راه عدالت  عیتان مجهودات شما منحصر به مسا
موزش عالی از  ترین نماد استقامت سازندۀ یک جامعه در عصر حاضر باشد.  در دنیای امروز که آ علم و دانش شاید واال
گرا در امان نیست و برای برخی از مردم مدارک دانشگاهی به کاالیی تجاری تقلیل یافته، گرایش    فشار نیروهای ماّدی

  شما به کسب علم و دانش به خاطر نفس دانایی و به منظور ازدیاد قابلّیت الزم برای خدمت به عالم انسانی و بهره
ش و در تضاّدی شدید با روند متداول است.  ولی آنچه به خصوص  برداری از آن برای پیشبرد تمّدن بشری قابل ستای 

این ارزش آنکه این گرایش، این درک و  از جامعۀ شما نیست.   شایان توّجه است  شناسی محدود به بخش کوچکی 



است جوان  و  پیر  از  همگان  ذکر  و  فکر  پرورش،  و  و    .آموزش  اساتید  مساعی  راه،  این  در  جوانان  کوشش  بر  عالوه 
میمعلّ  و  انداخته  خطر  به  آنان  تدریس  برای  را  خود  زندگی  که  مجهودات  مینی  این  اشتیاق  با  که  افرادی  اندازند، 

ازند،  کوشند تا وسیلۀ تحصیل فرزندان خود را فراهم سدهند، والدینی که با فداکاری میآموزشی را نظم و ترتیب می 
راه سخاوت این  در  که  مهمانکسانی  و  پذیرایی  به  اقدامات نوازی میمندانه  این  پیشرفت  برای  که  پردازند، دوستانی 

شمار دیگر این اقدام جمعی را مدد  ق بیر  کنند و آرزوی موّفقّیت آن را دارند و باالخره نفوسی که از ط  صمیمانه دعا می
 .دهند، روحّیۀ مصّمم و خدمات خالصانۀ همه شایان بسی تکریم و تقدیر استمی 
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به   خود  اهداف  به  دستیابی  برای  بهائیان  جداست.  کاماًل  هستند،  جامعه  اصالح  خواهان  که  کسانی  از  بهائیان  راه 
نمیروش متوسل  و  های سیاسی  مردم  رفتار  و  افکار،  قلوب،  احیای  به  و  میارائهشوند،  کارآمد  الگویی  که  ی  پردازند 

  .کنندای که ترویج میشاهدی است بر واقعی و عملی بودن روش زندگی

ی بهائی، بر دیگران نیستند. به  های حیات جامعهحکمرانی، یا دیگر جنبه  ۀاما بهائیان در پی تحمیل آرای خود دربار
ای که مشغول فراگیری آنهایند،  ی آنند، و الگوهای تعامل اجتماعیای که سرگرم توسعهی آنها، الگوی حکمرانیعقیده

ن هر گونه زور، اجبار، تحمیل،  تنها در صورتی پایدار خواهد بود که به صورتی "کاماًل داوطلبانه" پذیرفته شود. بهائیا
  ....کنند. راهبرد آنها سازندگی و جذب استفشار، یا تبلیغ دینی را برای تغییرات اجتماعی رد می

غیر پاک نمائید. بیگانه نبینید، بلکه جمیع را آشنا    ۀ : 'نظر را از مشاهد)اند(عبدالبهاء به بهائیان توصیه کرده)حضرت ("
   '' '.بیگانگی محبت و یگانگی مشکل است ۀظدانید زیرا با وجود مالح

گوید،  العدل اعظم میطور که بیتکند. همانآمیز ویژگی خاصی پیدا می این راهبرد در مواجهه با ظلم و ستم  خشونت
لق و خوی ستمگران. قربانی ظلم و ستم  به نظر بهائیان، "پاسخ مناسب به ظلم و ستم نه تسلیم است و نه پیروی از خ  

بخشد بر  نسجم و اخالقی را تداوم می کند و رفتار م  واند به کمک قدرتی درونی که روح را از کینه و نفرت حفظ می تمی 
العدل  داند. بیتالعدل اعظم پاسخ بهائیان به ظلم وستم را ترجمان استقامت سازنده می ظلم و ستم غلبه کند." بیت

ورود    ۀسط داده است. مسئوالن جمهوری اسالمی درباررا شرح و ب    ای به جوانان بهائی ایرانی این مطلباعظم در نامه
 .ها دروغ گفته بودند تا آنها را ناامید سازند و پیشرفت آنها را متوقف کننداین جوانان به مدارس عالی و دانشگاه

 :گویدالعدل اعظم در پیامی به دانش آموزان بهائی ایرانی که از تحصیل محرومند، چنین میبیت



گستر، با پرهیز کامل از هر گونه سیاست حزبی، و با رعایت نظم و قانون، در  براین با وجدانی روشن و بینشی جهانبنا
احیای کشور خود بکوشید. با خدمات و اعمال پسندیده، قلوب اطرافیان خود را جذب کنید، و حتی احترام دشمنان  

بی  دۀخورقسم شاید  تا  برانگیزید  هم  را  جامعهخود  و  گناهی  احترام  و  رسانید  اثبات  به  را  امراهلل  مهد  در  بهائی  ی 
پذیرش روزافزون هموطنان خود را جلب کنید ... مخالفت با حقایق نوظهور الهی همواره بخشی از تاریخ بشر بوده و  

می تکرار  عصری  هر  می در  واقعیت شهادت  این  به  تاریخ  اما  گسترش  شود.  از  مانع  تواند  نمی  امری  که هیچ  دهد 
ای شود که زمانش فرا رسیده است. زمان آزادی عقیده، هماهنگی علم و دین، عقل و ایمان، ترقی زنان، آزادی از  قیدهع 

انواع تعصبات، احترام متقابل میان ملل و مردم جهان، و، در واقع، وحدت کل  نوع بشر فرا رسیده است ... خدمت به  
  .المنفعه بکوشیدهموطنان خود برای ترویج امور عام ۀشاندیگران تنها راه است ... دست در دست و شانه به  

اند تا همواره به انسانیت مشترک خود با دیگران توجه کنند و "غیریت" نبینند. عبدالبهاء بنابراین، بهائیان تشویق شده
مشاهد از  را  "نظر  کرده:  توصیه  بهائیان  د  ۀبه  آشنا  را  جمیع  بلکه  نبینید،  بیگانه  نمائید.  پاک  وجود  غیر  با  زیرا  انید 

  ”.بیگانگی، محبت و یگانگی مشکل است ۀمالحظ

د جمعی به وحدت عالم انسانی،  ها استوار است: تعهّ در کل، رهیافت بهائی به تغییرات اجتماعی بر اساس این آرمان 
ردّ  استقامت،  و  صبر  ایمان،  با  همراه  دوراندیشی  انسانی،  واقعیت  روحانی  و  مادی  ابعاد  گون  پذیرش  ک  هر  ش  ن  ه 

تفرقه و  خصمانه  سیاسی   یا  میاجتماعی  سر  به  آن  در  بهائیان  که  کشوری  قوانین  از  اطاعت  و  وفاداری  برند،  انگیز، 
آمیز الگوهای نهادی جایگزین، جذب مداوم دیگران کا به قدرت الگوی شخصی، بنای صلحپرورش صفات روحانی و اتّ 

د به عشق  و جمعی، استقامت سازنده در مواجهه با ظلم و ستم، تعهّ این الگوهای زندگی فردی    ۀبرای پذیرش داوطلبان
فردی و جمعی، و  ۀ و محبت در واکنش به نفرت و آزار و اذیت، پذیرش نقش بال و مصیبت در فرایندهای رشد و توسع

 .اصل خدمت فعال به دیگران، فارغ از پیشینه یا عقاید آنان، حتی تحت ظلم وستم
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های مهم خود اخراج شدند، و بر اثر تحمیل مقررات دولتی که  ، بسیاری از بهائیان از شغل 1979پس از انقالب اسالمی  
ی بهائی طراحی شده بود"، هزاران بهائی به فقر دچار شدند، و هزاران کودک و  "برای نابودی حیات  اقتصادی جامعه

ی سیاسی علیه مسئولین حکومت یا  در سراسر کشور از تحصیل محروم گشتند. اما بهائیان به جای مبارزه  جوان بهائی
 .. ای را برای تضمین بقای خود در پیش گرفتند. های خالقانهتسلیم و انفعال، با بسیج منابع محدود خود شیوه

بقا" خوانده، "دانشگاه آزاد" خود را تأسیس کردند.    بهائیان در فرایندی که نیویورک تایمز آن را "اقدامی ماهرانه برای
بهائیانمؤسسه عالی  آموزش  سال   (BIHE) ی  شد؛   1987در  تأسیس  بهائی  جوانان  آموزشی  نیازهای  تأمین  برای 

از دسترسی به مدارس عالی و دانشگاه ارائه  جوانانی که  آنالین  اکنون دروس  این مؤسسه  ایران محروم بودند.  های 
شود.  های تکمیلی هم در خانه و محل  کار بهائیان در سراسر ایران تشکیل میهای درس و آزمایشگاهسکند. کالمی 

های آن، ی اموال و داراییاند با حمله به صدها خانه و دفتر مرتبط با این مؤسسه، مصادرهمسئوالن حکومت کوشیده
این مؤسسه جلوگیری کنند. ... این دانشگاه متکی به ها تن از استادان آن، از فعالیت  کردن دهو بازداشت و زندانی

خدمات دانشگاهیان و متخصصین بهائی ایرانی است که پس از انقالب اسالمی از کار اخراج شدند. افزون بر این، به  
دمات های درسی، و دیگر خبرنامه ۀهای آنالین، توسعی درسای از استادانی در سراسر جهان اتکا دارد که با ارائهشبکه

می  حمایت  دانشگاه  این  بهاز  می کنند...  مختصر  مؤسس طور  گفت،  از    ۀ توان  بارزی  مثال  بهائیان،  عالی  آموزش 
 .بهائیان ایران است ۀاستقامت سازند

استقامت سازند با  ر  ۀهمزمان  و ستم،  ظلم  برابر  در  ایران  اطالاهبرد جامعهبهائیان  بهائی،  دربارع  ی جهانی    ۀ رسانی 
بهائیا و  وضعیت  نوظهور حقوقی  چارچوب هنجارهای  در  دادخواهی  نیز  و  آگاهی جهانی  افزایش  منظور  به  ایران  ن 

نگاران سراسر    های حقوق بشر و روزنامه ها، سازمانسازی دولتالمللی، بوده است. این کارزار که برای آگاهاخالقی بین
اشته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و  گیری دجهان از وضعیت بهائیان ایران به راه افتاده، موفقیت چشم

اند؛ مجالس بسیاری از کشورها هم  های متعددی را در حمایت از بهائیان ایران تصویب کردهدیگر دوایر آن، قطعنامه 
رساندهقطعنامه  تصویب  به  را  مشابهی  سازمانهای  پرداختهاند؛  دادخواهی  به  گوناگون  بشری  حقوق  و  های  اند 
 .انده کردهشدت به این وضعیت توجّ المللی بههای بینرسانه

 

 


