
  ّاى از پيام بيت العدل اعظم الهى خطاب به احباى ايرانى مقيم بالد سائره ترجمه

  ٢٠٠٤ ژانويه ١٢ّمورخ 

  ياران محبوب، 

 اين جمع خطاب به ياران و ياروان ٢٠٠٣ نوامبر ٢٦ّشما عزيزان تا بحال فرصت مطالعۀ پيام مورخ 
پيام حاوى مضامين عميقى براى شما که مندرجات اين .  ايد ّحضرت رحمن در کشور مقدس ايران را داشته

ّکند که با توسل به دعا و مناجات دربارۀ آنها  باشد و اين امر ايجاب مى بريد مى در ديگر نقاط جهان بسر مى
ّبه تأمل و تعمق پردازيد ّ .  

ّهر چند تضيقات و تعديات گوناگون توفيقات احباى ايران را هنوز محدود مى سازد و امکان بروز  ّ
کن کردن امر مبارک در ايران به وضوح  ّهاى منظم براى ريشه اى نيز موجود است ولى برنامه ّت غيرمترقبهخطرا

ّمشرکين بظلم متمسک و آن را سبب اطفاء نور ...”: فرمايند حضرت بهاءا مى.  با شکست روبرو شده است
  . “...ل نمايد و بر نور مصباح بيفزايددانند ولکن غافل از آنکه يد قدرت الهى آن را بدهن تبدي دانسته و مى

ّاول .  ّتوان مديون تأثيرات دو قوۀ معنوى دانست فتح و ظفرى را که تا بحال نصيب عالم بهائى گشته مى
مقاومت قهرمانانۀ بهائيان عزيز ايران و استقامتشان در مقابل تضييقات و ستمهاى شديد از طرف دشمنان 

ّفل روحانيۀ مليه در سراسر عالم در بسيجامرا و ثانى عزم جزم محا کردن اعتراضات در سطح جهانى و جلب  ّّ
ّتوجه جرائد معتبر و متنفذ به اوضاع و احوال بهائيان ايران که سبب گرديد جناياتى که عليه خواهران و برادران  ّ

 بشر سازمان ملل ّروحانيشان در آن کشور معمول شده پيوسته جزو محکوميتهائى که از طرف کمسيون حقوق
  .المللى صادر ميشود ذکر گردد ّمتحد عليه ايران براى نقض موازين بين

هاى وسيعى براى نجات هزاران پناهندۀ   ميالدى برنامه١٩٨٠ به موازات اين مساعى، در دهۀ 
ّمحل مهاجرتى بهائى ايرانى که يا با خطر حمالت دشمنان امراّ مواجه و يا بخاطر نداشتن گذرنامۀ معتبر در 

ّالعاده موفقيت اکثرى از شما از نتائج اين برنامۀ فوق.  خود سرگردان بودند انجام شد مند شديد و  آميز بهره ّّ
ّبسيارى نيز با خدمات مشتاقانه و مجدانۀ خود در ميدان تبليغ دين خود را نسبت به جوامع ملى بهائى که با  ِ ّ

در غالب کشورهاى جهان خدمات شما و توفيقات فرزندان . آغوش باز شما را پذيرفتند جبران کرديد
  . برومندتان سهم شايانى در پيشرفت امر مبارک داشته است



  ٢ صفحه  
 

ّدر مهد امرا، جامعۀ بهائى بيش از پيش آماده خواهد بود که توجه خود را معطوف احياى ايران، 
است، و نقشى که در آن دست تقدير  نوامبر مذکور ٢٦بر طبق بيان مبارک حضرت عبدالبهاء که در پيام 

ّايران مرکز انوار گردد اين خاک تابناک شود و اين کشور منور گردد و اين ”:  ّالهى برايش مقدر فرموده سازد
بى نام و نشان شهير آفاق شود و اين محروم محرم آرزو و آمال و اين بى بهره و نصيب فيض موفور يابد و 

ۀ استعدادهاى روحانى، اخالقى و ّفاى اين چنين نقشى آن است که کليزمۀ ايال.  “امتياز جويد و سرفراز گردد
  .ّکه در بوتۀ بالياء و شدائد وجودش محقق شده بکار گرفته شود عملى

ّتصور اين که عدم رعايت حکمت از طرف احباى خارج از ايران مانعى در راه نيل به اين مقصد  ّ
به وضوح مشهود است که دشمنان امرا که در نابودى جامعه از .  کند صعب و دشوار استاعلى ايجاد 

اند که بهائيان ايران را تشويق بل مجبور  بسته اند حال به اين اميد دل طريق ظلم و ستم با شکست روبرو شده
ّۀ احباى ايرانى ّاز کلي.  ندّبه ترک وطن نمايند تا از اين طريق قوه و نفوذ جامعه را در آن سرزمين تضعيف کن

ّخواهيم که در مراودات خود با احباى ممتحن مهد امرا نهايت دقت و مراقبت را رعايت  مقيم خارج مى ّ
 ّفرموده از ابراز هر نظر و پيشنهادى که عمدًا يا سهوًا مخل پيشرفت مشروع عظيمى گردد که حضرت بهاءا

ّ تشويق و ترغيب احباى عزيز ايران به ترک وطن به منظور کسب منافع . ّخود مبدع و محرک آنند بپرهيزند
 کال بعد از سالها استقامت در مقابل ناماليمات و تضييقات، ناپايدار دنيوى در ساير کشورها، در اين زمان و

  .مغاير مصالح امرا است

ًا ضرورى و بعد از رعايت در شرائط فعلى ديدار آن عزيزان از ايران نيز بايد فقط در موارد واقع
برخى از شما که بخاطر مسائلى فورى از قبيل امور خانوادگى به ايران سفر .  احتياطات معقول صورت گيرد

ّکنيد بايد مطمئن شويد که در تدارک اين اسفار کليۀ تعهدات خويش را به عنوان پناهندۀ بهائى به دولت  مى ّ
که در ايران رحل  بعضى از شما قادر خواهيد بود.  خواهيد دادميزبان خود به نحو احسن و اکمل انجام 

اى که زادگاه امر الهى  ايد در خدمت جامعه  ّاقامت افکنده تجربيات و امکاناتى را که در خارج کسب نموده
نى، در حين ديدار بايد به دل و جان بکوشيد الصرف نظر از طول سفر، چه کوتاه و چه طو.  بريد  است بکار

ّنمائى مفرط تجمالت مادى خود و يا از مکالمات نامناسبى که ممکن است موجب امتحان   جلوهکه از  ّ
ّبيشتر احباى عزيز آن سامان گردد، احبائى که تا بحال بيش از سهم خود تحمل بالياء و صدمات نموده ّ اند،  ّ

  .احتراز نمائيد

اش مبعوث و   ّق نواياى مقدسهّبهائيان ايران که به دست تواناى حضرت بهاءا و در راه تحق
اند به منزلۀ گنجينۀ گرانبهائى براى امر الهى نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهانند که  پرورش و آمادگى يافته

آن ستمديدگان مايۀ افتخار و .  توان چنان که بايد و شايد در حال حاضر درک نمود اش را نمى قواى مکنونه



  ٣ صفحه  
 

اطمينان داريم که چون آن عزيزان که در بالد .  وجب فرح و سرور قلب اين مشتاقانندمباهات عالم بهائى و م
ّسائره ساکنند دربارۀ مطالب مذکور در اين پيام تأمل و تعمق  نمايند با عزمى راسخ و با استفاده از تمام  ّ

از امور منوط به ّوران مهد امرا را که هنوز تحقق بسيارى الامکانات موجود خواهند کوشيد که جمع د
  . ّاستقامت ايشان است در انجام وظائف مقدسۀ خود تشويق و ياورى فرمايند

  .نمائيم  ّ در اعتاب مقدسۀ مبارکه بياد آن عزيزان دعا مى

  ] امضاء بيت العدل اعظم[              


