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 3112ژوئن    31

 یکیالکترون قیارسال از طر

 .... سرکارخانم

 نیوزیلند

 روحانی، عزیز دوست

 ید.یابالغ فرما ...و  ... انرا به آقای ذیلمطالب لطفًا 

های  محدودیّت در بارۀشرحی  یحاو یگرام یارانمکتوب آن  3112 مه  13 خیدر تار

 تیب بهدر این خصوص  ییها و پرسش ایرانو سایر نقاط  ...بهائی  اقتصادی وارده بر جامعۀ

 .گشت.  مقّرر فرمودند به شرح ذیل مرقوم گرددواصل  یالعدل اعظم اله

و تصمیم اهلل  تحّمل شداید و بالیا در سبیل امر برایشما آمادگی توّجه شما به مصالح امری و 

که  ای است.  معهد اعلی از معضالت عدیدهفراوان قابل تمجید  آن دیاراقامت در  ۀادامبه 

خود  و کار کسبکردن محّل  تعطیلبه علّت  شهرهاو دیگر  ...دیدۀ  برای احبّای ستم مغرضین

 از طرف غیر قانونیاقدامات این .  آگاهند کامالا  اند به وجود آوردهبهائی  محّرمۀدر ایّام 

اقتصادی در  خفقانبرای ایجاد موجود طرح بدون شک بخشی از اولیای امور  بعضی از

ارادۀ احبّا را تضعیف و عزم راسخ آنان  یشخوبه زعم باطل  تااست  آن کشورجامعۀ بهائی 

 متزلزل سازند. ایراندر  اقامتبرای  را

با وجود فشارها و تضییقات  انبهائی که بر این نکته واقفنداکنون  عزیز شما وطنان همجهانیان و 

بلندی  در راه سر خویشهای متعالی  آرمان با توّجه بهعقاید روحانی خود و  خاطر، به گوناگون

کمکی به ایجاد  اقدامکه این  امیدوارند   ترجیح داده آنرا بر جالی  وطندر  سکونت ،ایران

حقوق  احترام به ،انصافبر اساس حکم قانون، عدل و  مقّدس سرزمیندر آن اجتماعی 

 باشد. و متمایز به وحدت در کثرت  وندی شهر
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آزادی  ،رسیده ایراناز جمله اکثر ممالک  یامضا به المللی حقوق بشر که بر طبق منشور بین

شهروندی و رعایت مستلزمات آن در زندگی روزمّره در زمرۀ حقوق  تمّسک به اصول اعتقادی

به  متعلّقتأسیسات  و امریمشروعات  تعطیل ،بهائیحفظ حرمت ایّام متبّرکۀ   .افراد است

در  بهاءاهل  فرایضاز جمله  در این ایّام کار و عدم اشتغال به ،پیروان حضرت بهاءاهلل آحاد

ای است روحانی که هر مؤمن مخلص فردًا و  در نهایت وظیفهسراسر عالم است و رعایت آن 

و عقیده محترم شمرده  در ممالکی که آزادی دین  باشد. آن می اجرای وجدانًا موّظف به

 ،کشند خود دست می کاراز در ایّام محّرمه  با رعایت قوانین مدنی موجودبهائیان  شود می

با آزادی  در صورت تمایل ایرانمتمّسکین به مذهب شیعه در  به عنوان مثالطور که  همان 

 .کنند تعطیل می را و کار کسب کامل در ایّام تعطیالت مذهبی خود

 باشد: ذیل می شامل نکات ایراندر  برای بهائیان فعلی شرایطدر حکم  این اجرای

آموزان، دانشجویان و دیگر  دانشچنین  و هم که هستند شغلیمستخدمین بهائی در هر  .1

رؤسای ولی اگر  نماینداحتراز  هدر ایّام محّرمکار  به اشتغال از باید، لین بهائیحّص م

آن وقت با اطاعت کامل و با وجدان آسوده  ننمایندبا این مسئله موافقت   مسئول

 .دهند به انجام وظیفۀ خود در آن روز ادامه  توانند می

حتّی اگر کارمندان غیر  دکنن تعطیل ایّام محّرمهدر  خود را باید کاربهائی  کاران صاحب .3

 از قبلانجام تمهیداتی که  را ایجاد کندشرایطی اقدام  اگر این ولی دنباشداشته  بهائی

امور را  اولیایو  بکوشند انجام آندر باید  ،باشدضروری  برای تأمین احتیاجات عموم

 .سازندمّطلع خود  کارکردن  تعطیلقصد و تمهیدات صورت گرفته از 

به  محّرمهایّام در  توانند میبه بهائیان  متعلّقخصوصی  های نهادی یدر مواردی استثنا .1

، کنند تأمین می جامعه را که خدمات اساسی مشروعاتیاز قبیل  کار خود ادامه دهند

سیساتی که مستقیمًا در زندگی أتو یا  ،حفظ حیات و صّحت نفوس ارتباط دارند به

حتّی با انجام  آنها مّدت کوتاه تعطیل که گذارند اثرچنان مّرۀ اجتماع اطراف  روز

جازند م احبّاموارد  قبیل در این . گردد موجب اختالل امور  تواند می قبلیتمهیدات 

با اّطالع و مشورت  شایسته است کهولیکن  خود را ادامه دهندمؤّسسات خدمات 

از جمله استثنائات دیگر   د.ندهکاهش الزم  حّد اقلّ کار را به میزان امور،  مسئولین

 ادامۀ و او مایل به داشته باشدبهائی شریک غیر بهائی  رکا البتّه زمانی است که صاحب
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بهائی از مجاز است ولی شریک و دیگر کارمندان  که البتّه باشد متبّرکهدر ایّام  کار

 اشتغال به کار در آن روز خودداری خواهند نمود.

اماکن صنفِی  در رابطه با تعطیل کردن ها شهراز قرار مسموع در بعضی از امور  اولیای

و پیشنهاداتی  اند شده بهائی کار صاحبخواستار تعّهداتی از طرف  ایّام محّرمه در بهائیان

 تعطیل کردن محّل کار یک روز قبل و یک روز بعد از ایّام محّرمه، اند از قبیل داده ارائه  نیز

 حضورو یا  ،های تجاری برای فّعالیّت داشتن کارمندیبدون  مغازههای  روشن گذاشتن چراغ

و آمادۀ انجام امور یشه مشتاق ابراز حسن نیّت اهل بهاء که هم  .معامالتبدون انجام  کارمند

و یا  اتتعّهد مجّربمشورت با دوستان  درتوانند  هستند البتّه میپذیری کامل  با انعطاف

و مالحظۀ با دیگران تبادل نظر با  و بپذیرندنیست  بهائی تعلیم روحمغایر با  که ی رااتپیشنهاد

موهبت از خود را بدون اینکه  بیاندیشندتدابیری اوضاع محلّی و بدون جلب توّجه عمومی 

برای  امورمسئولین  از گرفتن هاجازبارۀ  دردر این مورد محروم نمایند.   اصول امریرعایت 

قوانین مدّون  اگر ،دیگری پیشنهاد شده است شرایطکه در  هایّام محّرمدر  ها مغازه تعطیل

آن البتّه الزم و  اخذ ،کند ای را ایجاب می اجازهچنین  گرفتن شرایطیمدنی و صنفی در 

موافقت رؤسای  در موردشمارۀ یک فوق بند  درکه خواهد بود وظیفۀ فرد بهائی همان 

بهائیان   شامل حال غیرای  چنین اجازه داشتن یا محّل کار آمده است.  ولی اگر لزوم و مدارس

رسد چه که  الزم به نظر نمی آن کسب استبینی نشده  پیش نیزدر قوانین موجود و  شود نمی

 باشد. افراد میو معنوی بر نوعی دخالت در زندگی روحانی  دالّ 

متعادل  دیدگاهیبهائی نسبت به این وظیفۀ روحانِی فردی  جامعۀ دیدگاهمالحظه فرمایید که 

رعایت حال اجتماع و موّظف به ف خود یو حاکی از آن است که بهائیان در حین انجام وظا

 اگرچه اکثریّت مردم و کشور در شرایط فعلِی  لیکن.  باشند اولیای امور نیز می های مسئولیّت

بعضی  متأّسفانه ولیبهائیان موافقند  شهروندیبا رعایت حقوق  سرزمینآن  منصف مسئولین

 مند قانون ۀحیات روحانی جامع کنند تا می رسیدگیرا این مسئله  با مقاصد ثانوی متعّصبیناز 

این گونه  د. نساز مختل  باشد می ینشآیکه اطاعت از قوانین مملکتی یکی از اصول  رابهائی 

  .مغایرت داردالمللی  ضوابط بین با و هم ایرانهم با مفاد قوانین جمهوری اسالمی  اقدامات

هر نوع کینه این  با لحنی محترمانه و خالی ازاز طرفی آن عزیزان ضروری است که  لذا

وطنان متشّخص و  هم شهروندی را به اّطالع حّق های وارده و این نقض  عدالتی بی

تقاضای کمک و مشورت  آنانآمیز با  مسالمت حلّینظر رسانده برای پیدا کردن راه  صاحب
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با رغم گوش ناشنوا،  علی و با صبر و تحّمل حکیمانه وا روشی ب نمایند و از طرف دیگر

به دادخواهی ی یدولتی و در صورت لزوم در مقامات قضا و قانونی مجاریاستفاده از 

 .ادامه دهند خویش

ض دینی یبرای رعایت یکی از فرا خویشوندی  شهر حّق  احقاقگیری  که به پی  در حالی

امور  اولیای ،هستید با کمال محبّت و خضوع همتبّرکفردی یعنی عدم اشتغال به کار در ایّام 

به کوشش خود باری  و با صبر و بردنیّت با خلوص  این راه ردکه بهائیان  آور شوید یاد را

و  خیرخواهیان و جهانیان و افراد ایرانو اگر این مظالم را در مواردی به گوش  دهند می ادامه

مضافًا .  راهی جز آن برایشان باقی نمانده استرسانند به این دلیل است که  اندیش می نیک

ولی راه  نیستچندان خوشایند احیانًا  برای بعضی سانیر اّطالعاین  چه اگر شوید که متذّکر

تبعیضات مذهبی نسبت به زمانی که این   :است محترمحّل سادۀ آن در دست مسئولین 

 .ماندنخواهد  باقی البتّه دلیلی برای شکایت به هیچ فرد و مقامی به پایان رسد بهائیان

 کسانیجامعۀ بهائی نباید در حال حاضر  و فردی استای  وظیفه هرعایت حرمت ایّام محّرم

بندگان   .دهدمورد سؤال قرار  شوند که به هر دلیل موّفق به انجام این فریضۀ روحانی نمی را

به  شکبدون  دشوار ایّاماین در  ایران شهرهایو دیگر  ...ابهی در شهر اقدس جمال  فداکار

و با آگاهی به اینکه درک میثاق  قدرتاهلل و   ةبا توّکل به قّوۀ کلم تاد یکوشخواهند جان و دل 

 سازندهاستقامت با را  نامالیماتافراد از مستلزمات رعایت اصول و حکمت متفاوت است، 

و با  پردازندو در کمال اتّحاد و اتّفاق به تشویق و حمایت یکدیگر بیش از پیش  نموده هجهموا

اقتصادی وارده بر عزیزانی که آماج این  های رفع زیان برایبستگی کامل و تا حّد امکان  هم

معهد اعلی در اعتاب مقّدسۀ علیا برای موفّقیّت آن   .هّمت نمایند اند ظلم و ستم واقع شده

حفظ و صیانت همۀ احبّای عزیز آن سرزمین رخا و آسایش و چنین برای  گرامی و هم انبرادر

 نمایند. مقّدس دعا می

 اتیّ تح ـمیبا تقد

 العدل اعظم تیداراالنشاء ب

 


