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 ایران  مقّدسسرزمین حضرت یزدان در    دیرین یاوران  یاران و ای

جمال  دادگان دل  یاد و ذکر خیر آننورا به    ۀمقّدسدر آستانۀ سال نو و عید نوروز این جمع مشتاق در بقعۀ 

از بدو طلوع شمس حقیقت  پایان بی کبریا مشغولیم که چگونه شما عزیزان به مدد عشق و ایقان با ثبوت و استقامتی  

و صفا چنان   صبراید و در مقابل ظلم و ستم و عتاب و عذاب با  های تابان در آسمان ایران درخشیدهچون ستاره 

 بحران اید و سرمشقی برای همۀ مردم جهان.  حتّی در بحبوبۀ اید که سبب فخر و مباهات اهل ایمان گشتهعمل کرده

با  نموده و متعّدده  معیشتی و اجتماعی که عالم و عالمیان را درگیر بالیا و آالم  عدیدۀ هایدشواری و  گیر کنونی همه 

ای آرام نگرفت و امان نداد،  در سالی که گذشت لحظه   وارده بر آن جامعۀ مظلوم ۀتضییقات و تبعیضات شدید آنکه

  محبّت دوستی و   نمادلۀ امید گشتید و عش،  بازنماندتان برای کمک به نوع انسان تان قطع نشد و زحمات خدمات 

خویش افزودید و رضای پروردگار  جامعۀ   پرافتخاردیگر برگی زّرین به تاریخ    که بار  شما  به حالهمگان.  خوشا  برای 

 د. نصیب خود کردیرا 

ای  ساله و در عین حال اتمام دورۀ بیست و پنج ساله پنج پایان نقشۀ  عید اعظم رضوان امسال مصادف با 

 است که در  
ّ
شد.  در    دعوت  و منابع انسانیمجهودات  اتّساع دامنۀجهشی عظیم در به عالم بهائی  ،آنطی

های  فراز و نشیب   با وجود سابقه نمودند کهبی و مصّمم  بهاء قیامی   اهل، روحانیمشروع آن به   اجابت دعوت

گشت، استعدادی    موجبگردید، تقلیبی عمیق را   اندازهیاتی بی ترّق  توفیقاتی تازه و مآًال منجر بهطبیعی و ناگزیر 

وردهای آدست .  توصیف ماهیّت فتوحات و داد جدید سوقای مرحلهه بامر را  جامعۀ  و ظهور رساندۀ منّص بدیع را به 

  موقعیّتیدر زودی ه ب خارج است و    الاز حوصلۀ این مق در سراسر دنیا  در این دورۀ تاریخیستایندگان اسم اعظم 

  جمالپیروان  غیور آنچه در این حین مّد نظر است اقدامات عاشقانۀ جامعۀ  اّما . پرداختخواهیم   آن به دیگر بیشتر 

چارچوب عمل  با الهام از  در امتداد همین مرحله  آنان نیز سبب شداست که  این امر جلیل زادگاهمبارک در   مقد

وفا را بار دیگر  شمار و شرایط ناهموار شرط بی های ت محدودیّ د و با وجود نن بهائی تحّول عظیمی را تجربه ک عالم 

آن شیفتگان   توانست کوه را کاه کندکه هر کدام می  حساببی و مشکالت   معضالت علیرغم  پس . داین ادا نم

جدید برای خدمت به عالم  های ت قابلیّ د و ن در میدان عبودیّت تاخت  ،دن پرچم ثبوت و رسوخ برافراخت  جمال ابهی

با نظم   نورسیدهگشت، نسل  ها  ت الیّ فعّ ل و مشورت است محور عمل و تأمّ  ۀزاد یادگیری که حّس  د. ن انسانی ساخت

ل  یخصا  و نوجوانان ،آموختندت روحانیّ مورد توّجه مخصوص جامعه قرار گرفت، اطفال درس اخالق و  تام اهتمامو 
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روحانی  عمیق از رسالت  یدرک حصول جوانان با  کسب نمودند.  و اشتیاق به خدمت اخالقیتوان  معنوی و

راستین   جایگاهو  شتافتندنوین به میادین خدمت   فصل وسیع از مقتضیات تعالیم الهی برای این  یخویش و بینش

همۀ اعضای   پارچگییک همبستگی و    . دریافتند پرتحّرک و هدفمند  ایآهنگان جامعهخویش را به عنوان پیش 

  آثاربا تعّمق در  . رسید  رفیع یافت و تعاون و تعاضد به درجات  یقوای نبّاض عهد و میثاق فزون برکتجامعه به 

ها متّفق شد، مساعی متنّوع جامعه منسجم  به اصل اساسی مشورت دیدگاه تمّسکتوّجه به هدایات و و مبارکه 

  قدربه نگری .  فرهنگ برون بار و ثمر و میوه و بر بخشیددر مسیر خدمت گردید و زحمات مختلف آن عزیزان  

موجب   های سازنده و مفید اجتماع در گفتمان ا را احبّ مشارکت بیش از پیش و  چشمگیری در جامعه تقویت گشت

 دهنمو ای پویا کسب در مسیر بنای جامعه کوششیک قرن جهد و  ۀنتیجارزشمندی را که در  هایشد.  یادگیری

در این عصر نورانی   مبارکتالش برای اجرای تعالیم سعی و  را که در اثر اتی تجربیّ د و ندر طبق اخالص نهاد  بودند

اجتماعی، تعدیل معیشت، وحدت بین اقوام مختلفه، تواندهی   تلاتساوی حقوق زن و مرد، عدق  تحقّ در راستای 

  در حدّ د و  ندر میان گذاشت عالقمندان  با    کمالو  برتریعای دّ بدون ا  بودند ذخیره کرده تهذیب اخالق  و نسل جوان،

حّول عظیم  د.  باری، این ت ن اجتماعی پرداختمختلف  صاعبهمکاری با هموطنان برای رفع مبه مشورت و   امکان

 ای محکم و متین. آینده را پایه و مساعی ایان تحسین عمیق استش

گشت.   محّقق  نمود می  دشوارهنگامی بس  تصّورش اعلی شامل شد و آنچه مأل هلل تأییدات حتمیّۀ الحمد 

به المللی  بین  هایو سازمان  ی عالمهادولت جانب های اخیر از  بهائیان ایران که در دهه حمایت از حقوق حّقۀ 

مقامات دو  حتّی نون به اوجی رسیده که و اکجریان داشته  گسترده بسیارحّدی در و مستمّرًا  جهان نیابت از مردمان 

 به تدریج در  ،اندشده   کشور ایراندر   آیین بهائیرسمیّت  خواستار مستقاّلا  دولت 
ّ
ها از جانب مردم  همین سال طی

و   گشتها زدوده ها از دیده پرده تر شد.  نمایان بروز نمود و روز به روز   گوناگونهای نیز به شیوه  آن سرزمینشریف 

در   نوین طرق ارتباطی    ازبه هّمت محّققین و سایرین   ،دیگر  بیش از هر زمان ،یملهای سصحیح و دانسته  اّطالعات

نازنین  آیین غرض حقایق این و بی ضمیر گرفت و در افکار و اذهان بسیاری از نفوس روشن دسترس عموم قرار  

پیروان   راستگوییحسن رفتار دیرینۀ جامعه شهرت جدید یافت و راستی و متعّصبین گشت.   پوچ مفتریات جایگزین 

عزیزان بر   آنهای گناهی محض و پاکی نیّت و واالیی آرمان و بی  دزده و متحیّر نموعالمیان را شگفت  ،جانان  جمال

مظلومیّت صرفه اثرها دارد و  ”:  فرمایدمیکه   این است شهادت قلم اعلی  ثابت و مسلّم گردید.شمار نفوسی بی 

 به آینده بنگرید.   امیددیدۀ و به پس قدر این موهبت را بدانید    “.ثمرها آرد

عالم بهائی را که بعد از   ۀسالنه عمومی این جمع در یوم میثاق بشارت شروع مشروع  یاران عزیز، در پیام  

سالی را که در پیش رو است متذکّر گشتیم.  همانطور که اهّمیّت گردد ابالغ نمودیم و آغاز می ساله یک اتمام نقشۀ 

مثل اعالی اهل بهاء   ،حضرت عبدالبهاء  ،میثاق کوکبصعود   سالگردصدمین یک بزرگداشت   این سال بهمّطلعید 
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البتّه سلوکش مغناطیس نفوس بود که بیانش مقلّب قلوب و  همتابی   آن نفس نفیس معنوی است.  میراث  خّصصم

آن حضرت در   در بر دارد.  گرچهبرای ایرانیان ی مخصوص مقتضیاتمفهوم و است ولی  یانق به همۀ جهانمتعلّ 

حتّی  حیات   طولو مألوفش غافل نشد و در  مقّدس ا دمی از وطن بزرگوارش به تبعید رفت امّ اب همراه به طفولیّت  

بلکه به مدد تعالیم خداوندگار برای تا  مشغول بود میهنانش هم ذکر به فکر و   همواره زمینغرب مدر هنگام سفر به 

  دگرگون گردد، عدل و در آن خّطه  اجتماع ۀضروریّ این عصر نوین روابط شایستۀ ل ی خصا ترویج  ااین روز جدید و ب

، و در ظّل تحّول بنیادین  قرار گیردامور اصلی انصاف جلوه نماید، خرد رخ بگشاید، تعلیم و تربیت محور 

تعالیم الهی و    تشریحبا  حضرتش  لذااعتالی ایران شود.   سببی و پیشرفت میّسر گردد و همه گونه ترقّ   ،اخالقیّات

مردمان   ،اجتماعهای ی کاست و  برای رفع معضالت  انیّهربّ  ۀدر شریع های مندرجهبستن آموزه کاره ب در جهت تشویق

به هرگونه فداکاری و از  رغیب و ت دادرا خصوصًا پند و اندرز  ایران بهائیان عمومًا مخاطب قرار داد و  را   سامانآن 

اطمینان  درخشان ایران آیندۀ مکّررًا و مؤّکدًا همگان را به  و فرمود س قدّ سرزمین مآن برای خدمت به خودگذشتگی 

 . بخشید

ایران در نهایت شکوه و عظمت و   مستقبل”:  فرمایند می چنین آن حضرت   ،در یکی از الواح مبارک

جمیع اقالیم عالم توّجه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و یقین بدانید   . بزرگواریست زیرا موطن جمال مبارکست

کلبۀ احزان  ”:  فرمایند می بیانی دیگر در و    “.که چنان ترّقی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند

ت را مجری دارید دیگر حزنی  شما در خدمات بایران و ایرانیان نهایت هّمت و صداق   . گلستان غم مخور شود روزی

 “. نداشته باشید

از  قلب  از اعماقو گوییم می شما تهنیت را به یکایک  فرخندهاین روز  ،ی روحان  زیبرادران و خواهران عز 

  تانهموطنان   جمیعانتها برای شما و  و نزول تأییدات بی  ،و رخا آزادگی ،راحتو صّحت  درگاه مقصود عالمیان 

 . و ملتمسیم  سائل

 


