
 همراهان روحانی اهلل ابهی 

 : فرمایندمی خطاب به بهائیان ایران  1387بهمن  23مورخ  الهی در دستخط   العدل اعظمبیت

احاطه    از جمیع جهات آن عزیزان را  و طوفان جفا  این اّیام پر افتتان ، که دریای بال بیش از پیش در تالطم است  در "
. دشنام را  با تحّیت و سالم پاسخ گویید  نموده ... در احقاق حقوق حّقۀ خود از طریق قانونی با صداقت کامل بکوشید

 ." و شکیبایی مقابله نمایید و حّتی با ظالمان  به رأفت و مهربانی و صبر

زمانی هر چند  بتوانیم  الهی  اعظم  العدل  بیت  مبارکه و هدایات  آثار  از  استفاده  با  گردیده است  برنامه سعی  این  در 
 .کوتاه، در خصوص لزوم تظلم خواهی و کیفیت انجام  آن، تأمل و گفتگو نمائیم 

 ر این راه مساعدت نماید.امیدواریم تفکر در این هدایات بتواند هر یک از ما را د

 

  تأییداتتان مدام         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :حضرت عبدالبهاء میفرمایند

احدیتند." حضرت  ظّل  در  نیز  مظلومان  یتیمان    این  دیدۀ  سرشک  از  دارید  عرضه  امور  اولیای  اشرف  حضور   به 
ررانگیز است. تأیید و توفیق از عدل  زیرا َش خیز است و از دود آه مظلومان پرهیز باید،    لدیدگان َحَذر الزم زیرا سیستم

  ".و دادخواهی حاصل گردد. و اهلُل ولیُّ المظلومین
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 شروعمناجات -1

 الها معبودا مقصودا

کرده توجه  آفتاب علمت  به تجلیات  از جهالء  نموده و جاهلی  فقرا قصد بحر عطا  از  به  . فقیری  را  تو  کنم  سؤال می 
شرکین ایشان را از توجه به تو منع  ت ظالمین و ظلم مُ طوَ نفوسی که َس که در راه تو در ایران ریخته شد و به    دمائی

قباب اسم   ریبین حفظ فرمایی و در ظلّ بهات مُ اینکه کنیز خود را از نعاق ناعقین و ُش   .  ب باز نداشتننمود و از تقرّ 
  قتدر القدير ك انت المُ ها بان  االشیاء کل   شهدُ د و تَ یمن بر کل ، اشهَ هَ ، تویی قادر بر کل و مُ کریمت مأوی دهی

 344-345أدعيه حضرت محبوب صفحات                                                                                              

                                                                                                 

 

 مناجات دوم -2 

 االبهیهو

مستجیر آستان هر  ای یار پنهان ای مقصود دو جهان ای محبوب مهربان این بیچارگان اسیر عشق تواند و آن بینوایان  
شامی از فراق ناله کنند و هر صبحی از هجوم اهل نفاق فریاد و فغان برآرند در هر دمی بغمی همدمند و در هر نفسی  

اند و چون مه و مهر پرنور و پرتوافشان چون علم  بظالم بدنفسی مبتال با وجود این حمد ترا که چون آتشکده پرشعله
اند و چون گل خندان و شادمان پس ای  اند چون شکوفه شکفتهمردان در میدان تاختهاند و چون  در امر قد برافراخته

انت   اّنک  کن  لوالک  آیات  مظاهر  را  پاک  جانهای  این  و  فرما  موّفق  ملکوتّیه  بتأییدات  را  قدسّیه  نفوس  این  مهربان 
 .الکریم الّرحیم الّرءوف الّرحیم

 مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء            

 

 حضرت بهاء اهلل  مبارک  لوح-3

ای دوستان بر شما وارد شده آنچه بر نفس حق وارد شده. الحمدهلل ظلم ننمودید و مظلوم واقع شدید. در صدد اذیت 
طوت نقمت نفسی نبودید و به منتهی اذیت مبتال گشتید. از برای خلق، به کمال شفقت، از حق رحمت خواستید، َس 

شری لکم« ذاکر. اگر  وبی لکم« ناطق و اثمار به »بُ سیری رفتید. جمیع اشجار فردوس به »ُط دیدید؛ آزادی خواستید، به ا
ه  اهلل عمل ننماید آنچه بر او وارد شود فی سبیل  اهلل آثار آن در ارض، از نفسی ظلمی ظاهر نشود و به غیر ما َحَکَم ب 

 .الل، ظاهر و هویدا گرددمثل َعَلم بر اتَ 

ُط  الّرحمن  احّبائی  لکُ ویا  َص بی  بما  حُ رتُ بَ م  لکن  و  المَ م  و  المبدء  مالک  سن  در سبیل  بالیاء  قدر محبوب است  آب. چه 
اسمآء و چه قدر باثمر است رزایا در ره دوست یکتا. لعمراهلل سلطنت عالم به این مقام برابری ننماید و عّزت و ثروت 



ستریح بودند و  باع در اوکار و ایکات و غیاض خود مُ س  یور و حوش و ُط امراء به آن معادله نکند. چه بسیار از لیالی که وُ 
شما در دست اعداء مبتال. وصیت این مظلوم آن که این مقام بلند اعلی را از دست مدهید؛ از شئون انسانیت در هیچ  
احوال خارج نشوید. اخالق و اطوار سباع و وحوش را به اهلش واگذارید. بشنوید و نگویید؛ عطا نمایید و در صدد  

عقل مشاهده شود و البّته از این اعمال پاک و    تشاءاهلل َامام وجوه هر یک از شما َعَلم عدل و رایاخذ عطا نباشید. ان
اذًا ترون األرض  .اخالق پاکیزۀ طاهره انوار عدل که از ظلم ظالمین محجوب و مستور است به اسم الهی اشراق نماید  

   ".ر قد أنار افق العدل بشمس ذکر رّبنا المقتدر الّظاهر الّسمیع البصیالّندآء غیر األرض و تنطق الّذّرات بأعلی

                                                                                                                                             
 29، ص22مجموعه آثار قلم اعلی، شماره 

 

 

 بیان مبارک حضرت عبدالبهاء-4

شکر و شير    ،شهد دهيد. اگر شمشير زنند   ،اگر زهر دهند. زخم ستمکاران را مرحم نهيد و درد ظالمان را درمان شويد»
کنند اهانت  نمائيد  ،بخشيد.اگر  نمايند  . اعانت  لعنت  ب  . دررحمت جوئيد  ،اگر  و  نمائيد  قيام  اخالق  ه  نهايت مهربانی 
 « رکيکی در حّقشان زبان نياالئيدۀ کلمه ابدا ب رحمانی معامله کنيد و

 260گلزار ص                                                                                                                                     

 

 

 حضرت ولی امراهلل بیان مبارک  -5

مجازات نداشته باشد مقتدر  حقيقی دمار از روزگار ظالمين    حکومت اقتدار  . اگر ميزان عدالت الهی دائر و برقرار است  "
 ." احقاق حّق مظلومان را از ظالمان خواهد فرمود در آورده

 427گلزار ص                                                              

 

 

 

 

 



 روش بهائیان در تظلم خواهی-6

باشند. لیکن بهائیان در حین انجام وظایف خود موظف به رعایت حال اجتماع و مسئولیت های اولیای امور نیز می  
در شرایط فعلی کشور اگر چه اکثریت مردم مسئولین منصف آن سرزمین با رعایت حقوق شهروندی بهائیان موافقند 

از متعّص أولی مت تا حیات روحانیسفانه بعضی  را رسیدگی میکنند  این مسئله  ثانوی  با مقاصد  قانون  بین  مند جامعه 
ختل سازند. اینگونه اقدامات هم با مفاد قوانین  صول آیینش می باشد مُ بهائی را که اطاعت از قوانین مملکتی یکی از ا

 .هم با ضوابط بین المللی مغایرت دارد  جمهوری اسالمی ایران و

این   خالی از هر نوع کینه این بی عدالتی های  وارده و لذا ضروری است که آن عزیزان از طرفی با لحنی محترمانه و
سالمت آمیز با  ص و صاحب نظر رسانده برای پیدا کردن راه حلی مُ نان متشخّ نقض حق شهروندی را به اطالع هموط

با   علی رغم گوش ناشنوا، با صبر وتحمل و از طرف دیگر با روشی حکیمانه و تقاضای کمک نمایند و آنان مشورت و
  .در صورت لزوم در مقامات قضایی به دادخواهی خویش ادامه دهند دولتی و استفاده از مجاری قانونی و

 2010ژانویه   10                                                                                    

 

 

 

 مؤ سسات بهائی است  بهائی به عهدۀ  جامعۀدفاع از حقوق -7

دوستان را تشویق  در مورد تالش احباء برای احقاق حقوق فردی با مراجعه به ادارات دولتی، بیت العدل اعظم کراًرا  
ابراز میدارند    فرموده امر مبارک و بهائیان  امور نسبت به  از مسئولین  علیرغم خصومتی که بعضی  راه  که در این  اند 

 اسم اعظم  جامعۀ  در شرایط فعلی نتیجه ای حاصل نشود. بدین طریق  حتی اگر به ظاهر و در کوتاه مدت    .کوشا باشند
را   از عقاید خود  رفاه و پیشرفت صحیح   ،عمل میپوشاند که بهائیان  جامۀ  اصل دیگری  برای حفظ  را نظامی  دولت 

اجتماع تلقی مینمایند و در هر کشوری که زندگی میکنند اطاعت از قوانین آن را، بدون زیر پا نهادن عقاید دینیشان،  
عدالتی نسبت به خود و    خود میدانند و میکوشند که در عین رعایت موازین عدالت برای اصالح نابرابری و بی  وطیفۀ

بهائی به    جامعۀخویش آزادند ولی دفاع از حقوق    ە  دیگران فعالیت کنند. افراد در دفاع از حقوق خود و اعضای خانواد
  نتیجۀسازی الزم از طرف تشکیالت    سسات بهائی است و انجام آن از طریق ابتکارات شخصی بدون هماهنگمؤعهدۀ  

سسات اداری امری در ایران، این امر مهم به  در حال حاضر به علت فقدان مؤ  اشت.مطلوب و مورد نظر را نخواهد د
 . انه دنبال میشودجامعۀ بین المللی بهائی تفویض شده و تحت هدایات بیت العدل اعظم مجدّ 

 2014اکتبر     7                   

 

 



 م خواهی نکنیمظلّ اگر ت-8

ستولیه  مشروعه جهت رفع مشکالت مُ ۀ  م ننمایند و در نفس مملکت به هر وسیلبه اولیا امور تظلّ   و رسماً   اً اگر یاران کتب
ثات داخلیه مأیوس گردند؛ راه مراجعه به مقامات بین المللی اگر هم در آینده الزم  ه از این تشبّ ث نجویند و بالمرّ تشبّ 
بر یاران مطلع   واردۀذر گردند که هرگز از مظالم  این عُ ر به  تعذّ امور مُ   ءمسدود ماند. چه بسا در آن هنگام اولیا  آید،

                                                                                 د.نبوده و شکایتی از مراجع بهائیان دریافت نداشته ان

 1965دسامبر  29پیام                                                                                                          

         

  روش مبارک در معامالت -9

انچه از این رفتار محکم مبارک عاید میشود این است که نباید در مقابل زور و تهدید و ظلم تسلیم شد ،باید مقاومت  
علت زور شنوی  اشاعه زورگویی تا حدی به  د.در مقابل مقاومت و استقامت باالخره عقب می نشین  زورگو کرد ،ظالم و  

 . است 

حضرت عبدالبهاء در رساله مدینه نیز این نکته را تاکید کرده اند محبت و مسالمت و مالیمت به غیر از زور شنوی و  
در بدایع االثار آمده  که وقتی هیکل مبارک به قصد حرکت   .قبول ظلم و جور بدون هیچگونه اعتراض و مقاومتی است

از واشینگتن به شیکاگو به ایستگاه راه آهن وارد شدند راننده اتومبیل خواست زیادی کرایه بگیرد به او اعتنا ننمودند  
نافی  ی مُ گونه تعدّ کند زیرا این    ی کسی را قبول نمی قلی نیست اما یک دالر تعدّ نَ   ،فرمودند،  انسان هزار دالر میبخشد

عدل و نظم عالم است . ودر جای دیگر فرموده اند، خیمه وجود بر ستون عدل قائم نه عفو ،و بقای بشر بر عدل است  
 . نه عفو

 قسمتی از مقاله دکتر سیروس عالیی                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازندهاستقامت -10

دیگر  و  خود  برای  دادخواهی  از  بهائیان  که  نیست  معنا  این  به  کشور  قوانین  از  اطاعت  و  سازنده  استقامت  اصول 
اقلیتهای ستمدیده از مجاری قانونی مناسب منع شده باشند.در واقع از بهائیان خواسته شده که از هر ابزار مشروعی   

استفاده کنند و برای توانمند سازی ستمدیدگان جهان بکوشند.جامعۀ   برای دفاع از خود و دیگران در برابر ظلم و ستم
بهائی سابقۀ دیرینه ای در حمایت از ستمدیدگان و فعالیت اجتماعی در این زمینه دارد. با این همه بهائیان تشویق  

ظ "حیات شده اند در صورت تداوم بی عدالتی نسبت به جامعۀ خود حتی"در سختترین شرایط"هم در تالش برای حف
 .اجتماعی پرشور"،"واقع بینی و خالقیت"خود را از دست ندهند

برمیدارند،بر اساس اصول   گام  عدالت  به شیوه هایی غیرخصمانه در مسیر  با استقامت سازنده  که  بهائیان در حالی 
ت و آزار و  مندرج در آثار بهائی به ظلم و ستم پاسخ میدهند.این اصول عبارتند از عشق و محبت در واکنش به نفر 

اذیت،تقویت بر اثر بال و مصیبت و دستیابی به ارزشها و اهداف واالتر  روحانی با فدا کردن آسایش و نیازهای مادی 
اتّ  الگوی شخصی برای جذب و تقلیب قلوب دیگران و نازلتر،پرورش صفات و فضائل روحانی در خود و  بر قدرت  کا 

ویتی مگان ، فارغ از تمایزهای مبتنی بر عقاید دینی یا هر مقولۀ هُ برای بهبود اوضاع ه،خدمت فعال به همۀ مردم  
 .دیگر 

دربارۀ   رسانی  اطالع  بهائی،  جهانی  جامعۀ  ،راهبرد  ستم  و  ظلم  برابر  در  ایران  بهائیان  سازندۀ  استقامت  با  همزمان 
ن  چارچوب هنجارهای  در  دادخواهی  نیز  و  آگاهی جهانی  افزایش  منظور  به  ایران  بهائیان  و  وضعیت  وظهور حقوقی 

سراسر   نگاران  روزنامه  و  بشر  سازمانهای حقوق  دولتها  آگاه سازی  برای  که  کارزار  است.این  بوده  المللی  بین  اخالقی 
 .جهان از وضعیت بهائیان ایران به راه افتاده موفقیت چشمگیری داشته است

  

 

 

 خاتمهمناجات -14

 هواهلل 

َك ال َكة  َنْصر  ُنُزول  َمالئ  ْف ُهُموَمنا ب  يم  َوَخفِّ َك الَكر  ُبُزوغ  َشْمس  َوْعد  ْل ُكُروَبَنا ب  نا و َمالَذنا َأز  ْر َأْبَصاَرنَرب  ين  َو َأن  ُمَشاَهَدة   ُمب  ا ب 
نا اْفَتْح  ع  َرب  َلُدْنَك.  ْن  َعَلْيَنا َصْبرًا م  ْغ  َأْفر  َنا  َرب   . يم  الَعظ  َك  َأْبواَب   علی  آيات   اْمر  َنا  ْقَنا َحالَوَة اُوُجوه  َأذ  َخاء  َو  َعاَدة  َو الر  لس 

َأنْ الَهنَ  َمَقامًا  اْرَفْعَنا  َو  َك  اء   ي ُصُحف  ه  ف  ب  َأْوَعْدَتنا  َك.    َت  َوالُطْغياُن،    الی متیَوُكُتب  ْلُم  لَهنا َهَذا الظُّ إ  الَجْوُر    الی متیيا  هذا 
يَن، َأْنَت   يُر الُمْضَطرِّ َك. َأْنَت  ُمج  ت  ي  ْن َمْأَمٍن إال  َأْنَت، ال َو َحْضَرة  َرْحَمان  ْكنا  َس   َوالُعْدواُن. َهْل َلَنا م  يَن، َأْدر  يُع ُدَعاء  الَمْلُهوف  م 

فَ  نا األب  َك  يا َرب  ْميَن.       بهیْضل  اح  يَن و َأْرَحَم الر  ْب آَماَلَنا يا َمْقُصوَد الَعاَلم   َو ال ُتَخيِّ

 بنده آستانش شوقی                                                                                                           


