حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
ّ
ً
روز به روز سبب الفت و محبت در میان جمیع ملل شوید و ابدا در امور حکومت و سیاست مداخله و تکلم ننمائید .زیرا شما را خدا به
جهت َوعظ و نصیحت و تصحیح اخالق و نورانیت و روحانیت عالم انسانی خلق فرموده .این است وظیفۀ شما".
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عنوان :باید از عموم احزاب در کنار بود و افکار ،در آنچه سبب عزت ابدیۀ انسانست به کار برد.
قسمت روحانی
-1مناجات شروع
-2مناجات دوم
-3مجموعه نصوص حضرت بهاء الله
-4مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء
 -5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
-6لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
 -7بهائیان می بایست الگوی بهائی را ایجاد نمایندو به عنوان شفای امم عرضه کنند
 -8از مسائل سیاسی چون طاعون دوری کنیم
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-11شور ومشورت(با عنایت به آنچه زیارت نمودیم چگونه میتوانیم نقش خود را برای ساختن دنیایی بهتر وجامعه ای سالمتر ایفاء
نمائیم؟
-12برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز
قسمت اجتماعی
-13الفت و پذیرائی

-14مناجات خاتمه

یاران روحانی الله ابهی
در این برنامه تالش این است که با عنایت به آثار مبارکه و هدایتهای بیت العدل اعظم الهی به بررسی و مطالعه پیرامون حکم الهی
عدم مداخله در امور سیاسیه بپزدازیم وهرچه بیشتر بروظایف روحانی خو یش در قبال مشکالت جوامع بشری و عالم انسانی متمرکز
گردیم چرا که بنا بر هدایت حضرت ولی محبوب امرالله ایمان داریم که بهائیان:
ّ
متحول شدن آن کمک کنند .اگر در مسائلی
در حال حاضر به هیچ طریق دیگری نه می توانند دنیا را تغییر دهند و نه می توانند به
که حکومتهای عالم در بارۀ آن به مبارزه مشغولند وارد شوند ،لطمه خواهند دید.اما اگر الگوی بهائی را ایجاد نمایند .وقتی کلیه
نظامهای دیگر از درمان آالم بشر عاجز بمانند ،می توانند این الگو را به عنوان شفای امم عرضه کنند".

موفق باشید

 -1مناجات شروع

ّ
این مظلوم عوض کل استغفار مي نماید و یقول :

الهی الهی اولیای خود را حفظ فرما .توئی آن کریمی که عفوت عالم را احاطه نموده بر عبادت رحم فرما و تأیید نما بر اعمال و اخالق و
اقوالی که الیق ّایام توست  .به یك کلمۀ علیا بحر بخششت ّ
مواج و به یك اشراق ّنیر امر آفتاب جود و غفران ظاهر و هویدا  .همه
بندگان تواند و به امید کرمت زندهاند  .دست قدرت از َجیب ّقوت بر آر و این نفوس در گل مانده را نجات ده  .توئی مالك اراده و
ّ
ّ
َ
سلطان جود .ال اله اال أنت العزیز الوهاب.
ادعیۀ محبوب ص 358

-2مناجات دوم
الهی الهی
سراج امرت را به دهن حکمت بر افروختی از اریاح مختلفه حفظش نما .سراج از تو ،زجاج از تو اسباب آسمان و زمین در قبضۀ قدرت
تو  .ا َمرا را عدل عنایت فرما و علما را انصاف .توئی آن مقتدری که به حرکت قلم امر مبرمت را نصرت فرمودی و اولیا را راه نمودی .
ّ
توئی مالك قدرت و َملیك اقتدار  .ال اله اال أنت العزیز المختار.
ادعیۀ محبوب ص 357

-14مناجات خاتمه
هوالله
خدایا تاریکی نزاع و جدال و قتال بین ادیان و شعوب و اقوام ،افق حقیقت را پوشیده و پنهان نموده جهان محتاج نور هدایت است.
پس ای پروردگار عنایتی فرما که شمس حقیقت  ،جهان را کران به کران روشن نماید .

عبد البهاء ّ
عباس
مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص 55

-3مجموعه بیانات مبارکۀ حضرت بهاء الله
َ
َ
َ َ
ْ
َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ َْ
" ل ْی َس ال َح ٍد ان َی ْع َتر َض َعلی الذ ْی َن َی ْحکم ْون َعلی الع َباد دع ْوا له ْم َما ع ْنده ْم َو ت َو َّجه ْوا الی القل ْوب
کتاب مستطاب اقدس
" آنچه امروز الزم است اطاعت حکومت و ّ
تمسک به حکمت .فی الحقیقه زمام حفظ و راحت و اطمینان در ظاهر در قبضۀ اقتدار
ّ
حکومت است ّ .
ص  268ج  3امر و خلق
حق چنین خواسته و چنین مقدر فرموده " .
ّ
ّ
ّ
ّ
امور ملت معلق است به رجال بیت عدل الهی  .ایشانند امناء الله بین عباده و مطالع االمر فی بالده ...نفوسی که لوجه الله بر خدمت
ّ ّ
ّ
سیاسیه کل راجع است به بیت العدل و عبادات بما
امر قیام نمایند ایشان م َلهمند به الهامات غیبی الهی  ،بر کل اطاعت الزم  .امور
ّ
انزله الله فی الکتاب .
آیات الهی ج  1ص3

-4مجموعه نصوص مبارکۀ حضرت عبدالبهاء
"مداخله در امور سیاسی ،عاقبت پشیمانیست وال یسمن و ال یغنی  .باید از عموم احزاب در کنار بود و افکار ،در آنچه سبب عزت
ابدیۀ انسانست به کار برد".

مکاتیب ج  4ص73

ّ
ً
""روز به روز سبب الفت و محبت در میان جمیع ملل شوید و ابدا در امور حکومت و سیاست مداخله و تکلم ننمائید  .زیرا شما را خدا
به جهت َوعظ و نصیحت و تصحیح اخالق و نورانیت و روحانیت عالم انسانی خلق فرموده .این است وظیفۀ شما".
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-5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
ّ
ای یاران ّربانی  ،الحمد لله جام سرشار از بادۀ روحانی در دور است و نشئۀ رحمانی نصیب و بهره یاران الهی  .امور سیاسی هر چند از
َ
هام امور است  ،ولی ّ
م ّ
بالنسبه به این امر عظیم َ ،سراب است نه شراب و در مقابل بنیان ملکوت اوهن بیوتست  .پس باید شب و روز
اهم امور صرف نمود و دقیقه ئی فتور نیاورد و قصور ننمود  .نفسی را اگر بیت المعمور ممکن الحصول ّ ،
فکر خویش را در این ّ
البته باید
از بیت َمطمور چشم بپوشاندّ .ان ّربی َل َعلی صراط مستقیم  .عبدالبهاء نهایت ّ
محبت به شما دارد و از برای شما سیاست ملکوتی جوید
ّ
ترقی و ّ
علویت جهانیان  .امیدم چنانست که به آن پردازند تا جهانیان را به نار
و امور ّربانی روحانی خواهد که سبب حیات جهانست و
ّ
ّ
منتخبات مکاتیب ج  2ص201
محبت الله بگدازند.

 -6لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
مرات به جمیع اطراف ّ
احبا مرقوم گردید که مارا مدخلی در امور سیاسی ،به ّ
حتی به افراد ّ
کرات و ّ
" ای بندگان جمال ابهی ،به ّ
نص
ّ
ّ
قاطع الهی نه ّ .
حتی تکلم به کلمه ای در این خصوص جائز نیست و این واضح و مشهود است که کلمةالله حصن َحصین است و
ّ
صون مبین و حال نیز به نهایت تأ کید ،تحذیر مي شود که ّ
احبای الهی را به کلی از مداخله و مکالمه در امور سیاسی منع نمائید .ولی
ّ
بر مافرض و واجب است اطاعت به حکومت در نهایت صداقت و امانت و دیانت و همچنین حسن معامله با عموم ملت ،بلکه جمیع
َ
ّ
کل بخواهیم و ّ
محبت و مهربانی بنمائیم و پرستاری کنیم و غمخواری نمائیم و به تربیت نفوس پردازیم وترویج
ملل عالم .یعنی خیر
ً
ًّ
قطعیا مکالمه
اخالق الهی نمائیم  .دیگر ابدا مدخلی در امور سیاسی نداریم ...باری مقصود اینست ،زنهار زنهار در امور سیاسی
ننمائید و به صداقت به حکومت معامله نمائید .کاری به کاری نداشته باشید و با هیچ حزبی همداستان نگردید .مطیع حکومت باشید
ّ
ّ
ّ
ّ
و خیر خواه ملت و به تبلیغ امرالله و نشر نفحات الله مشغول گردید و به تربیت نفوس پردازید تا ان شاءالله این احزاب مفترسه ،طیور
َ
حدیقه عدل و انصاف شوند و این ذآب کاسره ،اغنام الهی گردند و این کالب خاسره ،غزاالن صحرای محبت و وداد شوند ".
منتخبات مکاتیب ج  2ص204

-7بهائیان می بایست الگوی بهائی را ایجاد نمایندو به عنوان شفای امم عرضه کنند
حضرت ولی محبوب امرالله می فرمایند:
منشی حضرت ولی امرالله از طرف هیکل مبارک مرقوم داشت آنچه بهائیان باید با آن مواجه شوند این حقیقت است که جامعۀ بشری
به سرعتی در حال تالشی شدن است که مسائل اخالقی که نیم قرن پیش ،کامال واضح و بدیهی بود ،امروز به نحوی مأیوس کننده
ً
آشفته شده است ومهمتر از آن کامال با عالئق منازعات سیاسی در هم آمیخته است .به این علت است که بهائیان باید جمیع قوای
خود را به مجرای ایجاد جامعۀ بهائی و نظام اداری آن هدایت کنند .آنها در حال حاضر به هیچ طریق دیگری نه می توانند دنیا را
ّ
متحول شدن آن کمک کنند .اگر در مسائلی که حکومتهای عالم در بارۀ آن به مبارزه مشغولند وارد
تغییر دهند و نه می توانند به
شوند،لطمه خواهند دید.اما اگر الگوی بهائی را ایجاد نمایند.وقتی کلیه نظامهای دیگر از درمان آالم بشر عاجز بمانند ،می توانند این
الگو را به عنوان شفای امم عرضه کنند".
Principle Bahai Administration w 1-3

-8از مسائل سیاسی چون طاعون دوری کنیم
حضرت ولی امرالله می فرمایند:
ما از انجام دو کار ناگزیریم یکی اینکه از مسائل سیاسی چون طاعون دوری کنیم و دیگر اینکه در هر کجا ساکنیم،مطیع دولت حاکم
ً
باشیم .ما نمی توانیم نحوۀ به قدرت رسیدن یک دولت ّ
معین را مورد قضاوت قرار دهیم و نتیجتا این سؤال را مطرح نمائیم که آیا از
آن اطاعت کنیم یا نه؟ثمرۀ فوری این کار گرفتار شدن در مهلکه های سیاسی است .ما باید در تمام موارد مطیع باشیم مگر آنکه
نقض بعضی از اصول روحانی نظیر انکار امر الهی مطرح باشدبرای حفظ این اصول روحانی باید آمادۀ جان باختن باشیم.ما بهائیان
ً
بایستی با این واقعیت روبرو شویم که جامعه سریعا در حال تجزیه است و این امر با چنان سرعتی صورت می گیرد که مسائل اخالقی
که نیم قرن قبل از اصول واضحه محسوب می شدند ،اکنون به نحو یأس آوری مغشوشند وعالوه بر این با عالئق سیاسی متخاصم نیز
کامال مخلوط وممزوج شده اند .انوار هدایت شماره 1453
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بهائیان در پی کسب قدرت سیاسی نیستند .در دولتهای متبوع خود قطع نظر از نوع حکومت ،پستهای سیاسی را نمیپذیرند .
ً
ّ
مسئولیتهایی را که صرفا جنبۀ اداری دارد قبول میکنند .به احزاب سیاسی وابستگی ندارند ،در سیاست حزبی دخالت
هرچند
نمیکنند و در برنامههای وابسته به دستورالعملهای تفرقهانداز هیچ گروه یا حزبی شرکت نمیجویند .در عین حال به کسانی که با
ّنیت خالص برای خدمت به کشور خود در اقدامات سیاسی مشارکت مینمایند و یا آمال سیاسی را دنبال میکنند احترام میگذارند.

رویکرد جامعۀ بهائی در مورد عدم مشارکت در این گونه ّفع ّ
الیتها به منزلۀ اعتراضی بنیادین نسبت به امر سیاست به معنای واقعی
ً
آن نیست ،زیرا نوع بشر مآال از طرق سیاسی امور خود را سازمان میدهد .. .بهائیان دولت را نظامی برای حفظ رفاه و پیشرفت
ّ
صحیح اجتماع تلقی مینمایند و در هر کشوری که زندگی میکنند اطاعت از قوانین آن را ،بدون زیر پا نهادن عقاید دینیشان ،وظیفۀ
خود میدانند .در هیچ توطئه و دسیسهای برای براندازی هیچ دولتی شرکت نمیجویند و در روابط سیاسی د َول مختلف دخالت
ّ
نمینمایند .این بدان معنی نیست که بهائیان از فرایندهای سیاسی جهان امروز بیاطالعاند و بین حکومتهای عادل و ظالم تمایز
ّ
قائل نمیشوند .رهبران جهان در قبال مردم کشور خود که گرانقدرترین ذخایر هر مملکت شمرده میشوند وظایف سنگین و مقدسی

بر عهده دارند .بهائیان در هر کجا که ساکن باشند میکوشند که موازین عدالت را رعایت نمایند و برای اصالح نابرابری و بیعدالتی
نسبت به خود و دیگران ،در قالب قوانین موجودّ ،فع ّ
الیت کنند ولی از هر نوع اقدام خشونتآمیز نیز اجتناب میورزندّ .
محبتی که
بهائیان در قلوبشان نسبت به تمام نوع بشر میپرورانند هیچ مغایرتی با احساس عالقه و وظیفه نسبت به وطنشان ندارد.
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اشتیاق جوانان بهائی ایران برای همکاری با دیگر شهروندان برای ترویج عدالت و رفاه عمومی البته امری طبیعی است .مؤسسات
ً
اداری بهائی وسیله ای برای جهت بخشیدن به نیروی ّ
احباء وسازماندهی امور دینی و اجتماعی جامعۀ بهائی است و افراد معموال برای
تصمیم گیری در مورد چگونگی خدمات خود،با این مؤ ّسسات مشورت می نمایند.ولی شرائط کنونی ایران ،بهائیان این کشور را در
وضعی استثنائی قرار داده است ...معهد اعلی احباء را تشویق فرمودند که با همدیگر مشورت نمایند و مطمئن باشند که با رعایت
اصول مشورت بهائی ،تصمیمات و اقداماتشان به زیور درایت و حکمت ّ
مزین خواهد گشت.حال نیز جوانان بهائی می توانند در بارۀ
سؤاالتی که راجع به مشارکت خود در فعالیتهای اجتماعی دارند با والدین ،فامیل ،وکسانیکه به قضاوت آنان اطمینان دارند مشورت
نمایند .در مشورتهای خود در بارۀ خدمات اجتماعی ،احباء البته به این واقعیت نیز واقفند که برای آنها شرکت در تظاهرات تنها راه و
ّ
یا حتی مؤثرترین وسیله در جهت کمک به پیشرفتهای اجتماعی نیست.انجام وظایف روحانی فردی و ترویج "اعمال طیبۀ طاهره و
ّ
مرضیه" به منظور اصالح عالم،شرکت در گفتمانهای هدفمند...و اشتغال به فعالیتهای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی از
اخالق راضیۀ
جملۀ اقداماتی است که بهائیان می توانند از آن طریق دوش به دوش هموطنان عزیز خود در پیشبرد منافع عمومی کشور خویش
کوشا باشند.

