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  ايران مالحظه فرمايند مقّدس ممتحن جمال قدم در کشور ياورانستايندگان اسم اعظم و 

  ،هاى حامالن امانت الهيّ 

در آن  پيروان حضرت بهاءاهللکه  جديدى مظالمبه در چند هفتۀ اخير توّجه جهانيان بيش از پيش 

نفر اعضاى محترم  هفتهامات عليه اتّ اساس بودن  بى.  وده استبمعطوف  با آن رو به رو هستندسرزمين 

اعضاى  عليهتضييقات فشار و گناه بهائى و ادامۀ  ديگر زندانيان بى نسبت به جور و ستم بودن نارواياران، 

شما عزيزان و و رسوخ ثبوت .  باشد مىجامعۀ اسم اعظم موضوع بحث و مذاکرات عمومى در سراسر عالم 

وقار و  چنين هم و ،گرامىانجام وظايف روحانى و خدمت به وطن  ،زندگى ادارۀ امور برتان افکارتمرکز 

  .تحسين همگان را برانگيخته استشمار  بىبا مشکالت  در مقابلهۀ استقامت سازندۀ شما و روحيّ متانت 

قانونى  يرهاى ياران و خادمين در ايران غ ند که وجود هيئتا هاعالن داشت اخيرًادادستان کّل کشور 

در بًا مرتّ ها  سال گذشته با اين هيئت ۲۰اين اعالن با توّجه به اينکه نهادهاى مختلف دولتى در طّى .  است

زندان چنين اظهار  از سلولاعضاى محترم ياران  . است آور تعّجب اند بوده ارتباط و از فّعاليّت آنها آگاه

آن اعالن تعطيل  ،مورد موافقت دولت نيست ديگر هائىبراى ادارۀ جامعۀ ب کنونىکه اگر ترتيب  اند داشته

به اين منظور  صرفًا رويکرداند که اين  تأکيد نمودهو  اشکال بزرگى براى جامعۀ بهائى ايجاد نخواهد کرد

را به روال گذشته به دولت جمهورى اسالمى ايران خود حسن نيّت  بار ديگراتّخاذ گرديده که جامعۀ بهائى 

  .نشان دهد

.  است اين جمعمورد قبول  کنونىدر شرايط  و حکمت و مصلحت آنهيئت ياران  تصميم

به خدمت برادران و خواهران روحانى شايان با کفايت و درايت که  ت آن امناى حضرت رحمانمسجونيّ 

هاى محترم خادمين در  به عهدۀ هيئت را اجراى اين تصميم ،ندا هبودمشغول مقّدس خود در آن سرزمين 

راه خدمت  خود سرمشق فداکارى و از خودگذشتگى درخادمين عزيز به نوبۀ .  نمايد محّول مىران سراسر اي

با نفوس برازنده که آن  مطمئن هستيم، ايشان تدبير و کاردانىبا آگاهى کامل به .  اند به امر الهى بوده

چنين  هم.  هند دادپايان خوابا روشى مناسب در اين زمان خود را هاى  هيئتکار  رعايت موازين الزم

 بهائىديدۀ  ستمجامعۀ ياران و خادمين موجب نگرانى خاّصى براى هاى  هيئتکار  فکه توقّ اطمينان داريم 
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اتّحاد و اتّفاق  با ،و وفا خدمتميدان باسالن  احبّاى عزيز و ممتحن مهد امر اهلل، آن . ايران نخواهد شد

 وظايفخواهند يافت تا  اى شايسته شيوهه، تأييدات الهيّ  به مددالبتّه تعاون و تعاضد دائم و  کامل و با

و عزيز خدمت به وطن کوشش در راه چنين  همو سر و سامان بخشند  خود را اجتماعىامور  و روحانى

   سال گذشته ۱۶۵تاريخ درخشان   .نمايندايمانى راسخ دنبال  با نيّتى خالص و را خودگرامى وطنان  هم

  .د اين اطمينان استمؤيّ 

  بيش  ،فکران فّعاالن حقوق بشر و روشنسازمان ملل متّحد، کارى دفاتر  همبا محافل روحانى ملّى 

سرگشاده به تاريخ  اى نامه جامعۀ جهانى بهائى.  ندتالش دربراى دفاع از حقوق حّقۀ شما عزيزان از پيش 

  اعالن اخير  اجع بهرارسال داشته و در آن نکاتى اساسى  خطاب به دادستان کّل کشور ۱۳۸۷اسفند ۱۴

  خواهران و برادران روحانى شما در سراسر عالم  ،در اين ايّام مبارک صيام.  گوشزد نموده استرا آن مقام 

کوشند  شجاعانۀ شما مى هاى فداکارىقواى روحانى منبعث از  توّسل بهدر ادعيۀ خود به ياد شما هستند و با 

ما مشتاقان   .دريغ ننمايند از هيچ تالشىد سعادت و رفاه نوع انسان و پيشبرکه در راه پيشرفت و ترّقى امر اهلل 

مسئلت  ابهىاقدس از جمال  و ابتهال در کمال تضّرعمشغوليم و  راز و نيازدر اعتاب مقّدسۀ عليا به نيز 

قيد شما عزيزان از و رهايى انصاف عنايت فرمايد و روز استخالص عدل و را  امراکه علما و  نماييم مى

  .فرا رسدچه زودتر  هر و تضييقات ديرينه بات واهيهتعّص 

  


