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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 سحر  :[روزنامه]

 ۱۹۵۹ژانویه  ۷  – ۱۳۷۸الثانی جمادی  ۲۷ –  ۱۳۳۷آذر  ۱۷شنبه ۴ ]تاریخ:[

 ۱۵۴ ]شماره:[

 

 گریبهائیوطن پرستی و 

 های دنیا ایران در نظر بهائی

اند یکی از دستورات بهاءاله  یکی دیگر از مستندات نویسنده بهائی راجع باحترامی که بهائیان دنیا برای ایران قائل شده 

 »که آیا بچه زبانی مکاتبات صورت گیرد.« سؤالاست که در جواب این 

 گفته است:

اند پی بردن بگفتار گوینده سی هر دو یکی است چه که آنچه از زبان خواسته زبان نوشته بودید تازی و پار درباره»

آید امروز چون آفتاب دانش از آسمان ایران آشکار و هویداست هرچه این زبان را ستایش است و این از هر دو می 

 نمایند سزاوار است.« 

 همین نویسنده از قول عبدالبهاء نقل مینماید که گفته است: 

ایران در نهایت شکوه و عظمت و بزرگواری است جمیع اقالیم عالم توجه و نظر احترام بایران خواهند نمود »مستقبل 

 و یقین بدانید که چنان ترقی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند. 

 پرستش ایران مینمایند.اند که امروز جم غفیر از اقالیم سبعه بهائیها چنان ایران را در نظر جلوه داده 

االن در اقصی بالد عالم حتی آمریک بمرکز سلطنت ایران دعا مینمایند و نهایت ستایش را میکنند و عنقریب مالحظه  

خواهد شد که در جمیع بسیط زمین محترمترین حکومات خواهد گشت و ایران معمورترین بقاع عالم خواهد شد و  

 قبوت ]مغبوط[ شرق و غرب گردد.« ایران چنان ترقی نماید که محسود و م

 و همین نویسنده از قول عبدالبهاء نقل میکند:

خیز و گوهرریز از خاورش همواره »پاک یزدانا خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی و شورانگیز و دانش

ه جان پرور خورشیدت نورافشان و در باخترش ماه تابان نمایان کشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پر گل و گیا

و کهسارش پر از میوه تازه و تر و چمنزارش رشک باغ بهشت هوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف  

 پرخروش...« 

 این نویسنده کلماتی از شوق افندی نیز مبنی بر تائید این مطالب نقل کرده و از آن جمله است، 

براستی بدانند و یقین نمایند که از همه بیشتر و از همه »مگذارید گمان کنند که بهائیان تعلق بوطن خویش ندارند بلکه 

تر از احیای ایران و تعزیز ایرانیان بوسائل حقیقی میکوشند و مطمئنند که ایران عاقبت عزیز  تر و از همه ثابتمخلص

ترقی و  و توانا خواهد بود. اهل بها چه در ایران و چه در خارج آن موطن را پرستش نمایند و در احیا و تعزیز و

 بقیه دارد  «.ترویج مسایل حقیقیه این سرزمین منافع و راحت بلکه جان و مال خویش را فدا و ایثار کنند

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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