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 یتیدر سراسر گ یرانیفعّاالن و هنرمندان ا د،یصاحبان علم و قلم، ارباب جرا ختگان،یفکران، فرهروشن

 و محترم، زیعز دوستان

سرگشاده  یادر نامه یرفت و ترق شیو دوستداران پ یشیآزاد اند انیاز شما مروجان عدل و انصاف، حام یجمع رایاخ

احقاق  یخود را برا یبانیابراز کرده پشت یبهائ انیرانیوارده بر ا یهایعدالتیو خشم خود را نسبت به ب یتینارضا

 شهیگر روان پاک و اندانینما نانه،یاقدام خردمندانه و روشن ب نیا. دیابه گوش خاص و عام رسانده یرانیحقوق هر ا

از  یاریکه بس میشما در دفاع از حقوق انسان در جهان باستان است. مطمئن هست اکانین یگامشیپ ادآوریتابناک شما و 

 یبه اظهار علن لیبا شما هم راه و ما یاحساسات متعال نیدر ابراز ا زین رانیساکن ا فیفکر و شرشهروندان روشن

 خود هستند. یقلب اتیمنو

سال گذشته  165 یدر ط رانیا یو دولت ینیاز رهبران د یبرخ تیو حما بیبا تصو دیطور که مطلع هست همان

ها در حال تیفعال نیشده است. ا یآن کشور مجر یکن کردن جامعه بهائشهیر یبرا یامنظم و بدون وقفه یهاتیفعال

قادر به دفاع از حقوق حقه خود  یتیموقع نیان در چنیکه بهائ ییادامه دارد. از آنجا شیاز پ شیب یبا شدت زیحاضر ن

فکران و روشن شانیاندریخ تیو خلوص ن تیحما زیو ن یالمللنیاند به ناچار به جامعه بنبوده یمملکت نیقوان قیاز طر

 یفکرجو  جادیبوده است که با ا نیشان اهیاتخاذ شده عل یاساس یهااستیاز س یکی یشجاع متوسل بوده و هستند. ول

به  زندیدر آن سامان بر خ انیاند به اعانت بهائبوده لیما شهیرا که هم یمخصوص، نفوس منصف و مطلع یو اجتماع

جو و  نیبردن ا نیارزنده در جهت از ب یامر باز دارند. انتشار نامه سرگشاده شما گام نیهراس انداخته از ا

است و هم  یگانگیاز وحدت و  یبانیو پشت یگانگیتعصب و ب زا انیرانیا یزاریبخش در راه اعالن بدیام یآهنگشیپ

 مشابه خواهد بود. یاقدامات یبرا گرانیراهگشا و مشوق د نیچن

اساس و ناروا یب یمورد اتهامات رانیا ینفر رهبران جامعه بهائ 7که  امیا نیشما بزرگواران در ا یقلب اتیمنو نیا

 گریو د رانیا انیشما است. از طرف بهائ یوطنان بهائبر قول محزون هم یما و مرهم یگرماند موجب دلقرار گرفته

آن  یرانیا انیبهائ ی. آرزومیداریم میتقد یخیاقدام تار نیا یراخود را ب قیسپاس عم و یجهان مراتب قدردان انیبهائ

مند محترم و شکوه یگاهیو کسب جا رانیا یو تعال یوطنان خود در راه ترقهم گریدوش به دوش د است که بتوانند

 ملل عالم، کوشا باشند. نیدر ب یباستان نیسرزم نیا یبرا

 دوگال یاحترام، بان میتقد با

 ورکیوین - یبهائ یارشد جامعه جهان ندهینما

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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