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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 [ ترقی :]روزنامه

 ۱۳۲۳شهریور  ۲۸]تاریخ:[ 

 ۵ ]شماره:[

 ۶  ]صفحه:[

 

 ها کشتن بهائی

های دیرینه مذهبی  زیادی پیدا کرده و آتش تعصبات دینی و کینهماههای اخیر در والیات شدت  موضوع بهائی کشی در

اند و ها را آتش زده اند و چند خانه بهائیکه مدتی بود خاموش شده بود مجدداً روشن شده است. در کاشان اخیراً ریخته 

 همچنین در والیات دیگر نیز جنبشهائی بر علیه بهائیها در جریان و وحشت همه جا حکمفرما است.

 وضوع بهائی کشی در ایران از یادگارهای دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه است م

نفر بکلی نابود شدند در سال   ۳۵۰های ایران تحت تعقیب قرار گرفته و یک عده قریب اولین دفعه که بسختی بهائی

ندران در جنگل که تازه ناصرالدینشاه به تخت سلطنت عروج کرده بود. این عده در قلعه طبرسی ماز بود ۱۲۶۵

محاصره و از خود دفاع نمودند و مهدیقلی میرزا آنها را محصور کرد و تماماً نابود شدند. پس از آن باز حوادث 

ای در تهران بوده و حتی دو کشتار بهائیها در اصفهان و شیراز و بعضی نقاط دیگر تجدید شده است و از آنجمله عده 

ترین حوادث الدوله با همراهانش بدست خودش ریز ریز کرده یکی از خونینحاجبنفر از روساء آنها را در زندان  

اکبر نامی در خارج شهر اراک بوده است که قاتل هم معلوم نشد ولی طرز عمل  بهائیها موضوع منزل میرزا علی

 قاتلین بطوری متعصبانه و بیرحمانه بوده که کمتر نظیر داشته است.

 قلع و قمع بهائیانشاه برای  فرمان ناصرالدین

 [شاه ناصرالدین ]دو مهر رسمی 

 ۱۲۲۷، هشتم دی ماه ۱۲۶۵، سوم صفر ۱۸۴۸دسامبر  ۲۹تاریخ 

عًم اکرم نامدار مهدیقلی میرزا حاکم دارالمرز مازندران موفق بوده بدانند که در باب رفع غائله و دفع فساد و فتنه و  

اند و در دین مبین و شریعت غًرای جناب سیًدالمرسلین گذاشته  آشوب و اغتشاش بابیها که در نفس االمر بدعت تازه

الواقع برداشتن اینها از صفحه روزگار و روی زمین بر همه کس واجب و از لوازم دین است و ضروری مذهب و فی

رام  العز واالحتملت همین است بل اوالً اطفاء نایرۀ این شعله منوط و مربوط باهتمام علمای اعالم و فضالی ذوی

قرار بسته است و بالجمله بنوعی که در هنگام   ]ناخوانا[خواهد بود و در ثانی بکف کفایت نوکرهای دیندار دولت 

ایم باید آن عم گرامی درین خصوص کمال تقویت و مأموریت آن عم ارجمند بالمشافهه الخاقانیه امر و مقرر فرموده 

نوکر الریجانی بعمل آورده مراقب و مواظب باشد که انشاءهللا حمایت ازعالیجاه مقرب الخاقان عباسقلی خان سردار 

[ هالکت بالمره از صفحات مازندران بر خواسته شود و بالکلیه  ناخواناتعالی فتنه و فساد و آشوب و انقالب این طبقۀ ]

ی آن مرز و بوم این معدود را قلع و قمع نمایند که آثاری از آنها باقی نباشد و از شرارت و شیطنت آنها همگی اهال

البال باشند البته درینباب حسب المقرر مرتب و معمول داشته درینباب الزمه دقت و جد و جهد مبذول و آسوده و فارغ

 ۱۲۶۵شهر صفر المظفر سنه  ۳مصروف دارد در عهده شناسند حرر فی 
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 در حاشیه باالی دست راست صفحه[ ]یادداشت 

کال واقع شده است رفع آنرا هم بر وجه احسن باید کرد باید آن عم ارجمند درین  مقرر آنکه غایله جزیی که در قادی 

باب نیز کمال دقت و اهتمام بعمل آورد و قرار درستی در امور آنجا بدهد البته حسب المقرر مرتب و معمول داشته در  

 ۱۲۶۵عهده شناسند فی شهر ]ناخوانا[ سنه 

 

 در حاشیه باالی دست چپ صفحه[ ]یادداشت 

]ناخوانا[ مهدیقلی میرزا درین باب زیاده از حد باید سعی بکنید این عمل بازیچه نیست پای دین مبین و مذهب در میان 

است این طایفۀ نجس مردود را همچه باید از صفحۀ دارالمرز پاک کنی که اثری باقی نماند البته کمال اهتمام را بکن و 

 ۱۲۶۵خدمت و خدمات مرجوعۀ دیگر خوب برآیند. صفر المظفر بنوکر ]ناخوانا[ تقویت کن که از عهدۀ این 

 

 در حاشیه دست چپ صفحه[ ]یادداشت 

مهدیقلی میرزا باید کمال تقویت بعباسقلی خان سردار و سایر نوکرها بکنی که انشاءهللا بهمانطوریکه مشافهه بعباسقلی  

 مال نظم را بهم برساند. ایم این خدمت را بانجام برساند و امورات آن صفحات کخان حکم کرده

اکبر که سرش را بریده و قطعه قطعه کرده بودند چهار نفر طفل صغیر او را نیز سر بریده  عالوه بر خود میرزا علی 

و شکمهاشانرا پاره پاره کرده و بدنشان را مثله نمودند و حتی یک طفل شیرخوار را که حوصله نداشتند سرش را  

دند که از تن جدا شده است ولی به اثاثیه منزل مقتولین هیچ دست نزده بودند و اشیاء او ببرند آنقدر سرش را پیچانده بو

که بعضی از آنها قیمتی هم بوده است صحیح مانده بود و حتی چون یک لوله چراغ نفطی را که در آن عصر دهشاهی  

 .ارزش داشته شکسته بودند دهشاهی پای چراغ گذاشته بودند که بابت قیمت محسوب شود

 اما قضیه شاهرود 

مرداد که در شاهرود اتفاق افتاد پیش نیامده بود. قضیه شاهرود بطور  ۱۷مدتی بود نهضت بهائی کشی بشدت نهضت 

 صحیح و اجمال از اینقرار بوده است.

 اهالی شاهرود بعناوین مختلفه بر علیه بهائیان بیاناتی مینمایند  ۱۳۲۳تیر ماه  ۳۱در اول ماه شعبان مطابق 

مرداد شاید در اثر تهیه مقدمات قبلی ناگهان غوغای عظیم در شهر شاهرود بر پا شده تمام کسبه و   ۱۷سه شنبه  روز

ور اهل بازار دکاکین خود را بسته و جمعیتی متجاوز از پنجهزار نفر با چوب و سنگ و کارد و چاقو به بهائیان حمله

شوند ولی در اداره شهربانی یک ر باداره شهربانی پناهنده میآیند عدۀ بهائیان ناچاشده در صدد قتل و غارت بر می

نماید که این اشخاص را باید بقتل رسانید متعاقب اظهار گروهبان یکی از پاسبانان با قنداقه  گروهبان صریحاً اظهار می

زل و دکاکین نماید جمعیت مهاجم به مناور شده و آنان را به سختی مضروب میتفنگ به بعضی از پناهندگان حمله

نمایند سپس محمد جذبانی را محاصره و با چوب و چماق بهائیان هجوم نموده کلیه اثاثیه و اشیاء را غارت و چپاول می 

خواهد فرار کند ولی بواسطه صدمات وارده و لنگی پا عاجز مانده دومین دفعه گرفتار  او را مضروب ساخته و می 

را به مطب یکی از اطباء که در همان نزدیکی بوده ودر طبقه دوم عمارت  ها او اشرار میگردد و دو نفر از بهائی

میزیسته میبرند ولی جمعیت فورا هجوم آورده مشارالیه را با دکتر از طبقه فوقانی بخیابان پرتاب مینمایند و کارش را 

اظهری هجوم مینمایند و کلیه  های آقازاده ومهاجرزاده و طباطبائی و میسازند پس از آن برای غارت و چپاول مغازه

اثاثیه و اموال را بتاراج و یغما میبرند پس از آن بمنزل اسدهللا نادری رئیس دخانیات شاهرود هجوم میبرند و سپس  

 کنند. قطعه قطعه می خود او را در مقابل زن و اطفال صغیرش کشته و

افتند و او زنند که مشارالیه مدهوش بزمین میرا میهللا اعظمیان گرفتار آشوب طلبان شده بقدری او در این بین هدایت 

نمایند بعد داخل منزل حسن مهاجر که پیرمردی بوده گردیده پس از غارت و چپاول کلیه اثاثیه میباران  سنگرا 

ام بمیان مشارالیه را در باالی بام پیدا کرده. اول مقتولش مینمایند و با ریسمانی که بپاهای او میبندند او را از باالی ب

کنند در منزل پرتاب مینمایند و چند مرتبه این عمل را تکرار میکنند بعد یکدست و دماغ و چشم و گوش او را قطع می 
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و آقازاده و جذبانی و خدائی و برومند ریخته تمام اثاثیه را  تبیانی صورتیکه جسد بیجانی بیش نبوده پس از آن به منزل 

 خود آنها در شهربانی پناهنده بودند سالم ماندند.نمایند ولی چون غارت و چپاول می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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