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  ...آقاى 

  ...توّسط آقاى 
  کانادا

  دوست عزيز روحانى،

صولى که بايد در شرايط کنونى االتى راجع به احاوى سؤ گرامى يارآن  ۲۰۱۰ ژانويه ۱۱خ مورّ نامۀ 
.  گرديد واصل الهى اعظمبيت العدل  بهشان در امور اجتماعى باشد  اى عزيز ايران در مشارکتراهنماى احبّ 

 چنينر فرمودند مقرّ مطروحه  سؤاالتتوّجه شما به مصالح امر مبارک و عمق و وضوح  ضمن ابراز قدردانى از
  .مرقوم گردد

به عدالت  راجعاساسى  ى، اموردر ايران حضريد در حال حاضرطور که به خوبى مست همان
مناسب خّط مشى  انتخابو  هم آميخته درهاى حزبى  به سياست مربوط منافع عمومى با مسائلاجتماعى و 

چنان اميد  . مشکل ساخته است اند ورزند و به پيشرفت آن دل بسته که به وطن خود عشق مىبراى بهائيان را 
  .مفيد واقع گردد گيرى اين تصميم در جهتيل است که مطالب ذ

جويند، از مداخله در  حزبى دورى مى هاى سياستاز اشتغال به  در سراسر عالم اعضاى جامعۀ بهائى
اين بهائيان .  نمايند پرهيز مىبراى رسيدن به قدرت از تالش ورزند و  ها اجتناب مى روابط سياسى بين دولت

انتخاب  اى متّحد و پويا بناى جامعهخود در  ايفاى نقشبراى  ،شان انتبر اساس تعاليم ديرا  خّط مشى
هر بديهى است که  در اين راستا . نيستان ديگرروش کار از احزاب سياسى و  ىانتقاد گزينش آناند و  کرده

  .شمرند خشونت را نيز به کلّى مردود مىتوّسل به جويى و يا  نوع فتنه

به منظور  اقدامات وسيع اجتماعىهاى سازنده و  گفتماندر  مجّدانهّظفند که در عين حال موبهائيان 
 ،، رعايت حکمتخضوع و خشوعکمال با ها را  تاين فّعاليّ  . بهبود وضع عالم و وطن خود شرکت نمايند

دنبال  فکر ها و افراد هم گروهبا تشريک مساعى  وۀ يادگيرى رات اجتماعى و با روحيّ احترام به قانون و مقرّ 
  .ايمان دارندکارى و تعاون  همدرخشان به نيروى سازندۀ وحدت در کثرت و نتايج زيرا  ،نندک مى
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اقدامات و يا در فردًا  آزادند کهدر هر کشورى به طور کلّى آحاد احبّا در بارۀ شرکت در تظاهرات، 
مانند آزادى زنان، سازنده  ىها آرمانآميز که به منظور ترويج  هاى صلح ىيپيما راهاز قبيل  هايى فّعاليّت

اّما .  شود شرکت کنند مى ارزبرگعدالت اجتماعى، حفظ محيط زيست، رفع تعّصبات و رعايت حقوق بشر 
تبديل و يا خشونت سياسى  ىشده به حرکت منحرفاّوليّۀ خود  صدامقبه تدريج از اقداماتى چنين  اگر احيانًا

  .جستورى در آن د مشارکتاز بايد  چنين شرايطىدر البتّه  ،گردد

ه عدالت و رفاه عمومى البتّ کارى با ديگر شهروندان براى ترويج  براى هم ايران اشتياق جوانان بهائى
بخشيدن به نيروى احبّا و سازماندهى امور  اى براى جهت وسيلهبهائى مؤّسسات ادارى .  استامرى طبيعى 

با  ،چگونگى خدمات خودرى در مورد گي براى تصميممعموًال دينى و اجتماعى جامعۀ بهائى است و افراد 
ى قرار داده ياستثنا ىولى شرايط کنونى ايران بهائيان اين کشور را در وضع.  نمايند اين مؤّسسات مشورت مى

دولت به با اّطالع هاى غير رسمى که  تا يک سال قبل جامعۀ بهائى از اندرزها و خدمات گروه.  است
اظهارات دادستان کّل  به دنبال.  گرديد مند مى بهرهشغول بودند متمشيت امور روحانى و اجتماعى احبّا 

ها، بيت العدل اعظم به احبّاى ايران اطمينان دادند که  تعطيل شدن کار اين هيئت و ۲۰۰۹کشور در فوريه 
هاى  ه، خواهند توانست راهالهيّ  ۀو با توّکل به تأييدات الريبيّ  ديگر حمايت از يکا توّسل به نيروى اتّحاد و ب

.  وطنان خود ادامه دهند وطن و هم به امور روحانى و اجتماعى خود بيابند و به خدمت ادارۀمناسبى براى 
  مشورت مطمئن باشند که با رعايت اصولنمايند و  ديگر مشورت همبا معهد اعلى احبّا را تشويق فرمودند که 

جوانان بهائى  حال نيز.  گشتواهد شان به زيور درايت و حکمت مزيّن خ بهائى، تصميمات و اقدامات
فاميل و  با والدين،هاى اجتماعى دارند  مشارکت خود در فّعاليّت راجع بهدر بارۀ سؤاالتى که  توانند مى

  .اطمينان دارند مشورت نمايند آنانکسانى که به قضاوت 

آنها براى که  ز واقفندت نيهاى خود در بارۀ خدمات اجتماعى، احبّا البتّه به اين واقعيّ  در مشورت
.  اجتماعى نيست هاى کمک به پيشرفتدر جهت تظاهرات تنها راه و يا حتّى مؤثّرترين وسيله شرکت در 

به منظور اصالح عالم،  "طاهره و اخالق راضيۀ مرضيّهاعمال طيّبۀ " ترويجانجام وظايف روحانى فردى و 
اشتغال به و ايد  سب که شما پيشنهاد کردهنوشتن مقاالت منا مانندمند  هاى هدف شرکت در گفتمان

دوش از آن طريق توانند  مىبهائيان است که  اقداماتىاجتماعى از جمله اقتصادى و توسعۀ هاى  فّعاليّت
  .فع عمومى کشور خويش کوشا باشندمنا در پيشبردوطنان عزيز خود  دوش هم به

ديگر پردازند و  ا نبايد به انتقاد از يکشوند ولى احبّ نيز بممکن است برخى مرتکب اشتباهاتى البتّه 
اجازه دهند که نظريّات متفاوت يا عملى که مورد موافقت ديگران نيست به اتّحادشان لطمه وارد سازد و يا 
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که به کار خود ادامه دهند و از نتايج اقدامات شايسته آن.  ديگر محروم نمايد  همآنان را از عشق و محبّت به 
مسئولين امور از بعضى از داشته باشند که  همواره اين نکته را نيز به خاطربايد  ى عزيزحبّاا  .خود درس گيرند

، با توّسل به دروغ و افترا از جمله.  نمايند جامعۀ بهائى استفاده مى تموجوديّ اى براى لطمه زدن به  هر وسيله
 گمان خود بهو نمايند  مىمعرفى هاى بيگانه  مخالف اسالم و عامل دولت و جامعۀ بهائى را سازمانى سياسى

موقعيّت اجتماعى آنان را  مقام وکنند،   تالش مى با بهائى خواندن ديگر ايرانيانى که براى بهبود وضع ايران 
در سعى دارند  ،وقايع روز عاشوراپى اى از جوانان بهائى در  گيرى اخير عّده با دست.  سازند  مىدار  خدشه
 به خطر انداختن مصالح و داشتن اسلحه وتظاهرات  ىده سازمانهائيان را به دروغ بهاى عمومى به  رسانه

 اشاعۀها  هدف اصلى اين تالش.  متّهم سازندامرى دستور مؤّسسات به اين قبيل امور به  اقدامو  مملکت
در  رمسئولين اموو  استهاى اجتماعى  بهائيان از مشارکت در فّعاليّتسرد کردن  دلو در بين مردم  اتتعّصب

هاى احبّا را واژگون جلوه  ترين فّعاليّت آلود خود، حتّى شايسته با مقاصد غرض تاهر حال خواهند کوشيد 
که به خدمات مورد عالقه و نياز  ۲۰۰۶يراز در سال گيرى و زندانى نمودن جوانان عزيز ش دست.  دهند

  .است رونداين ارز باز جمله شواهد  بضاعت قيام کرده بودند هاى بى کودکانى از خانواده

مردم  . هاى دشوارى عبور نموده است از فراز و نشيب بهائى مهد امر اهللجامعۀ طّى سى سال گذشته 
و تحّوالت فکرى عميقى را   نائل آمدهبه درک بيشترى در بارۀ بسيارى از مسائل اجتماعى  نيزشريف ايران 

آنان را در  و ندهاى وارده بر بهائيان واقف تهمتبه واهى بودن  حال ،ايرانيان منصف . اند پشت سر گذاشته
اى  فکر خدشه و بهائى خواندن ايرانيان روشن شمرند مى انسانىۀ حقوق يّ مستحّق کلّ  ،وفادار شهروندانىمقام 

مردم آن به  تعلّق خاطر وجوانان بهائى که عشق به وطن .  سازد وارد نمى اين افرادبه موقعيّت اجتماعى 
ى مّ عامل مه ى خاّصى برخوردارند،يطبيعتًا از انرژى و پويا واست بوده محّرک آنها واره همسرزمين مقّدس 

مطمئن  نمايند و مىبيت العدل اعظم جوانان عزيز بهائى را تحسين و تمجيد .  اند در ايجاد اين تغيير بوده
روشى اه گزينش در ر مهمآنها کمکى ساالن از  بزرگ کلِّى  هستند که دعا و مناجات و تشويق و حمايت

و تمّسک آنها به حکمت در تمامى اجتماعى   شان نسبت به پيشرفت جهت تحّقق تعّهدات خردمندانه
  .خواهد بودهايشان  فّعاليّت

مقّدسۀ  آن آب و خاک را در ادعيۀ خود در اعتاب عزيزمطمئن باشيد که معهد اعلى شما و جوانان 
هى و سبب ترّقى و تعالى ماّدى و معنوى ايرانيان است بيش عليا به ياد خواهند داشت تا به آنچه رضاى ال

  .پيش موّفق و مؤيّد گرديد از
  اتيّ تح ـميبا تقد

 العدل اعظم تياراالنشاء بد


