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 ؛سازگارا جناب خدمت احترام و درود تقدیم

 

 روی مظلوم از دفاع به جوانی دوران از که شما انصاف و وجدان بر آفرین هزاران و آفرین کالمی هر از پیش

  نهادید. یئبها وطنانهم از دفاع میدان به قدم شجاعانه قلم، سالح یاری به عقل پختگی و کمال دوران در و آوردید

 

 ۶۰/۰۷/۸۱۳۹ تاریخ:

 بدیع ۱۷۶ هالمشی شهر دوم

9201 28, September 

 

 س م/۱۰۰۳/۴/۱ شماره:
 

 ----- پیوست:
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 و ملل یانم وحدت موجب و است شده شمولجهان امروز مبارک جمال یمتعال و یاله امر که ینا از میخوشحال

  گویای ایران، بهائیان یرفتهدست از حقوق پیگیری در جنابعالی الفعّ حضور و است گشته مختلف یاناد و اقوام

 بدیع تعالیم النظیر عدیم و عظیم تأثیر از روشنی ینشانه چنینهم شماست، بیدار وجدان و آگاه جان روشن، فکر

  است. شما قلب در بهااهلل حضرت

 ارتدکس یانئبها یجامعه به هم نگاهی نیم داریم انتظار اید،نهاده گام روحانی کارزار میدان این در مردانه که اکنون

 به وفاداری و یئبها سمقدّ امر حقیقت و حق به دلبستگی و اخالص و ایمان بر پایداری جرم به که باشید داشته

 مضاعف ظلم تحت امراهلل، والیت یجلیله یسهمؤسّ یعنی بهااهلل، حضرت روحانی رفیع میراث و میثاق و عهد

  هستند.

 از بعد امر والت یهلسلس یادامه به معتقد یفندا یشوق و عبدالبها حضرت مکتوب آثار طبق بر ارتدکس یانبهائ

  جناب به را امر یتوال ،خود از پس افندی یشوق حضرت که ندمعتقد و ندهست یانربّ یشوق )درگذشت( صعود
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 انددهنمو تیّوص مندبهره هللانصرت جناب به هم یشانا و نژالامار ژول جناب به یشانا و اندکرده منتقل یمیر یسنم

 د.هستن ییبها یانتد امر یّول ینچهارم ،مندبهره اهللنصرت جناب اکنون هم و

 ارتدکس یانبهائ ناجوانمردانه، و دانندیم یئبها را خود یروانپ تنها ،آن به وابسته یالتتشک و العدل یتب سفانهأمت

 طرد) ظالمانه حکم وضع با و دنخوانیم خود جامعه به مضر عناصر و ناقض را یئبها یگرد یشاندگراند و

 و دوستان با ایشان ارتباط از مانع ،یانبهائ دیگر بر تهدید و فشار اعمال با و دنکنیم اخراج جامعه از ،(یروحان

 خانواده یاعضا و یانآشنا و دوستان از یک هر اگر شوربختانه د.نشویم شانلاوّ یدرجه یخانواده یحتّ و یانآشنا

 دردناک و غیرانسانی سرنوشت همان به و شده طرد جامعه از یزن شخص آن کند، برقرار ارتباط شده طرد فرد با

  !گرددمی دچار

 تا یدبرسان مختلف یاناد و ملل و اقوام و یانجهان گوش به هم را مظلوم گروه ینا یصدا که خواهیممی شما از

 .کند ییرتغ یئبها یشاندگراند یگرد و ما با آن تابع یانبهائ و العدل یتب رفتار یدشا
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 جویانعدالت و یشاناند آزاد یگرد و ااحبّ یهمه به یرساناطالع و شما چون یزانیعز یهمکار مدد به است امید

 گردد. فمتوقّ یئبها یالتتشک یانسان یرغ کامالً رفتار ینا یادامه ،جهان ستیزانظلم و

 

 یئبها اتتحیّ تقدیم با

 ایران ارتدکس یانئبها

 

https://ahdvamisagh.wordpress.com 

 میثاق و عهد وبگاه

 ایران ارتدکس بهائیان رسمی وبگاه

 

https://ahdvamisagh.wordpress.com/

