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  ۱۶۴شهرالمسائل    ۱۴

  ٢۰۰۷ دسامبر ٢۵

  پيروان حضرت بهاءاهلل در مهد امر اهلل مالحظه فرمايند

  دوستان محبوب،

و  چنين مصائب کهقلبى از ايناطمينان با بال   شما عزيزان در مقابل طوفانى سال گذشته، س در طىّ 

استقامت " ر فرمودهانسانى مقدّ  سعادت و فالحى است که مشيّت يزدانى براى عالم ۀر دورمبشّ " ىابتالئات

 نياکانتانو  ظلم و ستم وارده بر شمااصلى  محّرکمراجع دينى و دولتى که همواره   .ايد نمودهايستادگى و 

که در يى ها ى به تهمتيآنها شما را از پاسخگو  .کنند شما را انکار مى اند همچنان حقوق خدادادى بوده

 اند کردهحال جّوى از وحشت و ارعاب ايجاد عين در  نموده وازند منع س مى شما و اعتقاداتتان منتشر ۀبار

در طّى اين   .دکنن ت تهديد مىشدّ ه بقيام نمايند ديدگان  شما ستم که مايلند به حمايت ازکسانى را  و

مشغول ان زدر سراسر جهان، به دفاع از شما عزي خواهران و برادران بهائى شماالمللى و  بين  ۀجامعمّدت، 

و چه در خارج، در دفاع وطن و منصف نيز از هر گروه و طبقه، چه در  پرور عدلاّما اکنون ايرانيان .  اند بوده

  .برند پىامر مبارک  ند به حقيقتاز شما مظلومان لب به اعتراض گشوده و تعداد روزافزونى از آنان مايل

و  تجارى مؤّسساتدر ،  و دانشگاه مدرسه، در کوى و محلّه، ى بزرگ و کوچک کشوردر شهرها

  .اند قدم به پيش گذاشته از خيرخواهان شمااى  هاى زندان تعداد فزاينده ى در سلولدولتى و حتّ  دفاتر

که نسبت به کودکان بهائى  آورى شرمخود را از رفتار  انزجارلين و والدين مين، محّص مدارس، معلّ  مسئوالن

ن دولتى به منازل احبّا اقانونى مأمور گان از ورود غيراند، دوستان و همساي شود نشان داده اعمال مى

طور علنى يا خصوصى مخالفت خود را با محروميّت ه ب ها کادر دانشگاهاند، دانشجويان و  جلوگيرى نموده

هاى شما  تالش نسبت به کارکنان ادارات دولتى ،اند ه اظهار داشتهبهائيان از تحصيالت عالي عادالنۀ غير

را در  ايقتوانند حق نگاران از اينکه نمى ، روزنامهاند توّجه نشان داده با همدردى ق خودبراى احقاق حقو

 نيز ضمير که روحانيون روشن توان يافت مىى يها اند و نشانه نمودهابراز تأّسف  شما منتشر سازندوضع  ۀبار

  .رفع ظلم و ستم شودشما  مايلند که از

 و خشم خود را نگرانىوجود دارد، روشنفکران ايرانى عمل  که آزادى ، هر جادر ساير نقاط جهان

هاى  ، رسانهنمايند و مى  ابراز نموده مکّررًا شود مى شده و عمالاِ  ايران از رفتارى که نسبت به بهائيان

و کنند و خواهان تأمين حقوق مدنى همۀ ايرانيان هستند،  گروهى ايرانى شرح مصائب شما را بازگو مى
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 ۀستايند و مايلند در بار خارج با همدردى، شهامت شما را مى مقيمايرانيان  ازشمارى  بىتعداد همچنين 

  .العات بيشترى کسب نمايندبخش زندگى شماست اّط  اصولى که الهام

به  نيز سياسىهاى جامعۀ مدنى ايران در داخل و خارج از کشور و تعدادى از احزاب  اکنون سازمان

آزار و  ۀاخيرًا، بعضى احزاب سياسى رسمًا نگرانى خود را در بارچنانکه   .اند پيوسته مدافعان شما جمع

يّت مذهبى و در يک مورد رسميّت ديانت بهائى را به عنوان يک اقلّ  نداذيّت بهائيان ايران اعالم نمود

را  المللى بهائى به نمايندگى از طرف بهائيان سراسر جهان مراتب قدردانى خود جامعۀ بين  .خواستار شدند

  .اعالم نموده استها  سازماناز اين  بعضى به

 در جريان است، ولى همچنان طوفان امتحان و افتتان.  ايّام حاضره مشحون از مقّدرات الهى است

، خجستهاين تحّوالت قبال در   .داردپنهان  رادر افق ساطعه نور  تواند نمىو تار باشد  سحاب هرچند تيره

هر  ى،حزب تو با اجتناب از مداخله در سياس کمال استقامت و اطمينانه باست که شما عزيزان  شايسته

وطن  سعادتو  ترّقىى که موجب يها وطنان عزيز خود در پيشبرد آرمان براى همکارى با هم را فرصتى

 ۀ عليا به ياد شما ملتمسانه به دعا مشغوليمدر اعتاب مقّدسمغتنم شماريد و مطمئن باشيد که  استعزيزتان 

  .گردد ۀ الهيّهيدات النهاييمساعى خالصانۀ شما مشمول تأتا 

                                                                               

             


