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 ۱۳۶۰دی  ۲۰

هشت نفر از نمایندگان برگزیده جامعه بهائیان ایران بیش از چند  یاران و یاوران عزیز روحانی از واقعه جانگداز

روزی نمیگذرد که با کمال تأسف و تحسر باید خبر شهادت هفت نفر از یاران نازنین طهران را بسمع شما احبای 

 باوفای الهی برسانیم.

ها خون مینمایند و اگر چنانچه چشمالحقیقه قلب عموم یاران از این ظلم و عدوان سوزان و جمیع فریاد و فغان "فی

ببارد و دموع نهر جیحون گردد باز آتش دلها نیفسرد احزان ساکن نگردد ... ولی نظر را پاک و مطهر نما مالحظه 

کن که به چه موهبتی فائز شدند و چه عنایتی را حائز گشتند لب تشنه به چه بحر عذب فراتی رسیدند و در نهایت فقر 

ز عظیمی ره بردند قطراتی از خون فدای حضرت بیچون کردند ولی خونبها را از جمال ابهی گرفتند و فاقه به چه کن

هللا و کأس فضل و عطا را از دست آن دلبر یکتا نوشیدند و اما از جهت امرهللا، این واقعه عظمی سبب اعالء کلمه

کند. امر صد مرتبه عظیمتر شود و رایت الهیه  هللا طلوعهللا به هبوب آید و نیر موهبههللا نسمهگردد و نشر نفحات

 بلندتر گردد".

هللا زاده( و شیدرخ امیرکیا )بقا( و آقایان فتحاطالع یافتیم که خانمها شیوا محمودی )اسدهللا ۱۳۶۰دی  ۱٧روز پنجشنبه 

باتهامات واهی  ۱۳۶۰دی  ۱٤هللا یاوری و کوروش طالئی در روز فردوسی، اسکندر عزیزی، خسرو مهندسی، عطاء

المقامات پرواز نموده و بدون اینکه اطالعی شان هدف تیر جفا گردیده و روح پرفتوحشان به علیکینهسینه بی

 ها داده شود مدفون گردیدند. بخانواده

صلح  هللا و خدمت به بندگان الهی و نهایتاً ایجادباختگان جز عشق به محبتدوستان عزیز همه میدانیم که گناه این جان

ترین و وحدت بین قبایل و دول و ملل عالم چیز دیگری نبوده و باین هدف عالی و مقدس عشق میورزیدند و ارزنده

 سرمایه زندگانی خود را در این جهان فانی که همانا حیات عنصری است در این سبیل فدا کردند.

افشان اعز ابهائی روی زمین را بهشت بلی "اهراق دماء شهیدان ایران است که در این قرن نورانی و عصر گوهر

االلواح در قطب آفاق مرتفع سازد و وحدت اصلیه را جلوه برین نماید و سراپرده وحدت عالم انسانی را کما نزل فی

االرض غیراالرض را بر دهد و صلح اعظم را تأسیس فرماید و عالم ادنی را مرآت جنت ابهی گرداند و یوم تبدل

 نماید". عالمیان ثابت و محقق

بنا بر این جا دارد که برای علو درجات روح آن عزیزان و صبر و سکون برای بازماندگان و رفع مشکالت و 

انباز بلند نمائیم "ناله از سر جان کنیم تا در دل جانان مؤثر آید و تضییقات کلیه یاران دست نیاز بساحت خداوند بی

 گردد از سوزش قلب بزاریم تا جمال یار بینیم" و بگوئیم:گریه از چشم روح نمائیم تا بلقای محبوب روشن 

دالن را اجابت کن ... ابواب رخا بر "ای موالی توانا از عالم باال نظری باین بندگان بینوا نما و آه و انین این خسته

ین مشت وجه اهل بهاء آن اسیران مظلوم بگشا و عزت جاودانی را بیاران عزیزت عطا کن. تو شاهد و آگاهی که ا

ات ات و تائیدات الریبیههای صریحهضعفا جز تو نجویند و حرز و موئلی جز تو نخواهند و امید و اتکالی جز وعده

 نداشته و ندارند ... رب حقق آمالی و یسر منائی بفضلک و جودک.
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