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  احبّاى ممتحن ايران مالحظه فرمايند

  ،دوستان عزيز و محبوب

سابقۀ ايرانيان  در چند ماه اخير بهائيان عالم با مسّرت و امتنان فراوان شاهد اقدامات شجاعانه و بى

 ۀعدّ  ،ديگر به قرار اّطالعاز طرفى .  اند بهائى خود بوده وطنان همضمير در دفاع از حقوق شهروندى  روشن

ايجاد اى براى  وسيلهو گرفته  نيروهاى عناد و تعّصب قراربازيچۀ دست مردم آن سرزمين دودى از مع

ديانت  مختلف در بارۀکه اکاذيب و افترائات  تىموقعيّ در .  اند براى جامعۀ بهائى شده هاى بيشتر تمحدوديّ 

براى دفاع خود هاى عمومى  رسى به رسانه دستهائيان از گردد و ب سابقه منتشر مى بهائى با شّدتى بى

  .نموداين قبيل افراد کامل  حمل بر قصورتوان  را نمى اقدامى، چنين محرومند

فراوان با رعايت حکمت  مشاکلرغم  شما عزيزان که به درايت ملّت شريف ايران ايمان داريد، على

گونه حمالت ام اين کار از پا ننشينيد، از شّدت اين در انج.  ايد به رفع اين سوء تفاهمات هّمت گماشته

خنثى آن به نحوى است که آور   اشاعۀ تهمت و افترا و اثرات زيان.  و نااميدى به خود راه ندهيد نگران نباشيد

سرانجام نور   .ولى نتيجۀ نهايى روشن است استتکرار و استمرار و صبر و بردبارى  مستلزمآن نمودن 

  .  کذب فائق آيد و شمس حقيقت ابرهاى تيرۀ فريب را زائل سازدصداقت بر ظلمت 

و  ردهاى خارجى دا از جمله اتّهامات وارده اين است که ديانت بهائى وابستگى سياسى به دولت

رًا توضيح وطنان عزيزتان مکرّ  به هم.  کنند نمى مصالح کشور و دولت خود حرکتبهائيان ايران در جهت 

المللى  در تمام سطوح محلّى، ملّى و بينگيرى سياسى  و يا جبهه سياست حزبىدر  دخالتدهيد که هر نوع 

رفاه و  تأمينمفهوم حکومت در مقام نهادى براى .  است در ديانت بهائى اکيدًا و شديدًا منع و نهى شده

.  بهائى استهاى بارز آيين  ترّقى جامعۀ بشرى و اصل اطاعت از آن و تبعيّت از قوانين مدنى از جمله ويژگى

که  و در هر کشورى همگان هستندخيرخواه  ،بر اساس تعاليم ديانت خودورزند و  بهائيان به ايران عشق مى

برد  کوشند که شهروندانى مفيد براى پيش به جان و دل مى ، از جمله موطن جمال مبارک،کنند زندگى مى

برقرارى صلح و عدالت اجتماعى  و يگانگى و ايجاد الفتدر راه کارى با ديگران  به هم.  رفاه عمومى باشند

امانت آميز و با استفاده از مجراهاى قانونى موجود با  خود و ديگران از طرق صلح احقاق حّق براى  . مأمورند
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به سلطه و اقتدار دنيوى از کشمکش براى دسترسى ، برکنارنداز نزاع و تهاجم شديدًا  . کوشند صداقت مىو 

 ۀ ديگراننه در توطئه و دسيسو  زنند خود دست به اقدامى مىنه هيچ دولتى  براندازى و براى کنند پرهيز مى

  .عا استد اين ادّ تاريخ صد و شصت سال گذشته مؤيّ   .شوند وارد مى

خود وجود مرکز جهانى بهائى در برد مقاصد خاّص  يا به منظور پيشخبرى و  اى يا از روى بى عّده

خوان  هر طفل سبق.  آورند به شمار مى مسصهيونينوعى وابستگى به نهضت کشور اسرائيل را امرى سياسى و 

سال سه اين است که صد و چهل قدّ وجود مرکز جهانى بهائى در اراضى م علّتداند که  مکتب تاريخ مى

عثمانى ايران حضرت بهاءاهلل به اين منطقه که در آن زمان تحت سلطۀ امپراطورى  پيش، به تحريک دولت

اسرائيل، مرکز جهانى بهائى در اراضى  کشورهشتاد سال قبل از تأسيس  بدين ترتيبو  شدندبود تبعيد 

روابط مرکز جهانى بهائى با اسرائيل مانند ساير کشورهاى جهان، بر اساس اطاعت از .  يافت تثبيتمقّدسه 

ب باشد که مناس شايد.  استوار است و دخالت در امور سياسى عدم وابستگى و مملکتقوانين مدنى آن 

ن ويژۀ ميالدى، يک سال قبل از تأسيس کشور اسرائيل، هنگامى که کميسيو ۱۹۴۷يادآور شويد که در سال 

هاى مختلف راجع به آيندۀ اين سرزمين شد، رئيس  د خواهان نظر اديان و گروهفلسطين در سازمان ملل متّح

شوقى حضرت رجع امر بهائى، اى به م م، ضمن نامهورجناب قاضى اميل سندست يسيون، عالىاين کم

مکتوبى  در ۱۹۴۷جوالى  ۱۴ تاريخدر  آن حضرت . و ديدگاه بهائيان را در اين زمينه جويا شدافندى، نظر 

که  ىمجادالت و منازعاتمبّرا است و در حزبى ديانت بهائى به کلّى از سياست که  فرمودندخطاب به ايشان 

فرمايند که  هيکل مبارک در همان نامه توضيح مى . دشو نمى وارددر ميان است  در مورد آيندۀ ارض اقدس

 يک از هيچ گونه تعّصبى نسبت به ما هيچ هستند وو يهودى مسلمان  اعقاب از ما بسيارى از پيروان ديانت"

و خير و صالح اين  آنانمتقابل  منافعبه منظور حفظ که  مشتاقيمو به جان و دل اين دو گروه نداريم 

  ".قرار گرددو آشتى بر حا صلبين آنه ،مملکت

بدون شک شما .  شمرند ى دشمن اسالم مىف است که اهل افترا بهائيان را مخالف و حتّ جاى تأسّ 

 "غّرا شريعت مبارکۀ"عنوان را با اين قبيل افراد در ميان گذاريد که در آن از اسالم به  بهائىايد که آثار  آماده

ارادۀ به "که  "نيّر آفاق"و " سرور کائنات" ،"نبّوت کبرى ّهاجسراج و"را ) ص( ، حضرت محّمدشود ياد مى

بدر منير افالک علم و "به  )ع(منين ؤو از حضرت اميرالم نمايد وصف مى" الهى از افق حجاز اشراق نمود

هداء را که از دالشّ سيّ نامۀ مخصوص حضرت  زيارت.  کند ياد مى" سلطان عرصۀ علم و حکمت"و " معرفت

با آن حضرت را مقام  حضرت بهاءاهللدر آن  که نازل شده با آنها زيارت کنيد ابهىامر شارع قلم نفس 

 را کهخطابات حضرت عبدالبهاء .  ستايند مى "االبداع االنقطاع من افق سماء رنيّ "و " ءهداالشّ  فخر"القاب 

مقام و اهّميّت  به راجع و در جمع دانشمندان ها ه، کنيسدر کليساها پيش در اروپا و امريکاحدود صد سال 
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ۀ کثيرى عدّ عبدالبهاء را که در آن  حضرت و تدفينتشييع  مراسمشرح .  بخوانيد شانبراي اسالم ايراد فرمودند

و سخنان  حضور داشتندبراى اداى احترام به مقام ايشان  ،مسلمانشام، از جمله هزاران نفر  ۀاز اهالى منطق

  .با آنان در ميان گذاريد را بزرگداشت آن حضرت مسلمانان در رهبران مفتى شهر حيفا و ديگر

فشارهاى اقتصادى و اجتماعى .  شما عزيزان نيست  قابله با اشاعۀ اکاذيب و مفتريات تنها چالشم

آموزان  ت جوانان از تحصيالت دانشگاهى و ايجاد مشکالت براى برخى از دانشمحروميّ  گوناگون از جمله

صبر و  ،اى از مردم آن مرز و بوم شجاعت، شهامت ۀ فزايندهعدّ  ،قابلدر م.  چنان ادامه دارد هم مدارس

ستايند و اين واقعيّت را که اکثريّت بهائيان زندگى پرمشّقت در آن  امواج باليا مى برابراستقامت شما را در 

  .ننددا مى شمادوستى  اى از وطن نهاده آن را نشانه دهند ارج وطن ترجيح مى جالى آب و خاک مقّدس را بر

بين احبّا   کدورت ترين عالئم از وجود کوچک تادند اى مترّص  هشود که عدّ  اخيرًا چنين استنباط مى

ايجاد نمايند و از اين طريق به  اختالف و انشقاق جامعهدر زنند و به تصّور خود   آگاهى يافته به آن دامن

.  کام وحدت جامعه از اعظم امور استحفظ و استحه واقفيد که شما عزيزان البتّ .  ه پردازندروحيّ تضعيف 

چه کسانى که ، دشمنانحمالت مداوم  رويارويى بادر  در طّى يک قرن و نيم گذشته اسالف روحانى شما

خود را  ۀمزّوران مقاصد در لباس ميش گرگامر الهى قيام نمودند و چه نفوسى که چون با مخالفت  بهعلنًا 

بر قواى ظلم و به قّوت ميثاق  نمودهمقاومت  ،ندکرداهلل دنبال  اءبراى ايجاد تشتّت و اختالف در بين احبّ 

اختالف هادم بنيان است و سبب "دانيد که به فرمودۀ مبارک  به خوبى مى نيزشما .  تاريکى فائق شدند

وم الي"... فرمايند که مىايد  هادى اعمال و رفتار خود قرار دادهالورى را  بيان حضرت مولىو " تأخير در انتشار

  "....يوم اتّحاد است و وقت وقت اتّفاق به اتّحاد و اتّفاق کمر اهل نفاق شکسته گردد

در تالشند شما در مکتب حضرت عبدالبهاء  زيستى رسيدن به مراحل اّوليّۀ همبراى هنوز مردم دنيا  اگر

از پيش در بارۀ آنچه پس بيش   .و به قواى سازندۀ آن ايمان داريد آموزيد مىاتّحاد و يگانگى بين اقوام را 

ت بين احبّا در شرايط سخت کنونى است تفّکر و تأّمل فرماييد و طلب الزمۀ تحکيم روابط الفت و محبّ 

به وحدت نظر در مورد  ،انى و توّجه به هدايات مرجع امربا تمّسک به آيات ربّ .  تأييدات الهى نماييد

ورد ارزشمند را آ قدر اين دست.  ايد موّفق شدهانى نى روحهاى تمدّ  و کمک به استقرار پايهخدمت امر اهلل 

و  در استعداداحبّا و عملى نيز آگاهيد که افراد  به اين نکتۀ مهم.  را کم نشمريد آن بهاىبدانيد و ارج و 

گى براى گذشت ، در طرز عمل، در فهم و رعايت حکمت و انضباط روحانى و در ميزان تعّهد و آمادکارآيى

اى متّحد ولى  پس به عنوان اعضاى جامعه  .هاى زندگى متفاوتند و اولويّت نين در سليقهچ هم و فداکارى و

پشتيبان  و قمشوّ  جميع شئوندر .  مرتبط و متّصل بمانيد حبل ميثاق، کل هاى رشتهچون  متنّوع، هم

ستان و دو با کمک و گشوده شود شماروى  ت آن هر روز باب جديدى از خدمت بهديگر باشيد تا به برک يک
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به شايعات توّجه نکنيد و از   .همسايگان و آشنايان خود، ظلمت جور و جفا را به نور حّب و وفا زائل نماييد

تا بتوانيد بيش از پيش اسباب الفت  يارى جوييد" کلمۀ طيّبه و اعمال طاهرۀ مقّدسه"ۀ اتّحاد و نفوذ و تأثير قوّ 

هر قدمى که هر يک از احبّاى الهى با .  گرديدعزيز خود وطنان  و محبّت و يگانگى در جامعه و در بين هم

به اش  عنايات مخصوصه با به طراز قبول در آستان مبارک مزيّن وًا رد مطمئنّ خلوص نيّت در راه حّق بردا

  ."قطره را حکم دريا دهد و ذّره را آفتاب کند"که اوست  . شدخواهد  مؤيّدآسمانى  فيوضات

  .به ياد شما عزيزان به دعا مشغوليماره همودر اعتاب مقّدسۀ عليا 

 


