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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

 ۱۳۲۳مرداد ماه  ۱، مطابق ۱۰۱شهر الکلمات  ۱۱؛ تاریخ: ۵۶۴نمرهٴ: 

 

 وزیرنخستجناب آقای ساعد، 

عالی مکشوف و واضح است، جمع کثیری از ایرانیان به تحریک متنفّذین و رؤسای دین که بر خاطر محترم چنان

العمیا و بدون رسیدگی و تحقیق از دیر زمانی کینهٴ بهائیان را در دل پرورانیده و هر وقت که موقع را مناسب و علی

ای حتّٰی قتل و غارت فروگذار ننموده ، کمر به اذیّت و آزار آنان بسته و از هیچ اقدام خصمانهاندمقتضی تشخیص داده

صد هزار نفر گذرد، بیش از بیست هزار نفر را کشته و خانمان یکو در طّی مّدت یک قرن که از آغاز این ظهور می

التّواریخ( و . مندرجات کتب تاریخیّهٴ شرقیّه و غربیّه مانند جلد قاجار از ملحقات )ناسخاندرا به باد فنا و نیستی داده

الّصفای ناصری( از کتب تاریخی درباری و جریدهٴ )وقایع اتّفاقیّه( منطبعه طهران و تألیفات لرد کورزون و ضة)رو

مسیو نیکال و کنت گوبینو و دکتر جینی و مارکهام و سر فرانسس یونک هازبند و لیدی شیل و کثیر من امثالهم، 

و نفوس  اندس ایران بهائیان قرین امنیّت و رفاه بودهگواهی ناطق بر صدق این مّدعی است و اگر گاهی در کشور مقدّ 

، ترس از مجازات دولت و بیم از سطوت و قدرت حکومت بوده و هر اندمغرضه متعّرض مال و جان آنان نگردیده

داستان زمان که عاّمهٴ ناس دولت وقت را ضعیف و یا مأمورین حکومت را با خود در دشمنی با بهائیان همراز و هم

که اخیراً نیز روحانیّون و . چناناند، بالدرنگ آتش فتنه و فساد را مشتعل و دست به خون آن بیچارگان آلودهدیده

آواز تشخیص متعّصبین که خود را آزاد دیده و در بعض از نقاط مأمورین دولت را در مخالفت با بهائیان با خویش هم

داخته و آنان فجایع دوران گذشته را تکرار و به عناوین مختلفه این النّاس پرو عوام لّجاره ، مجّداً به تحریکاندداده

که  اندگروه مظلوم را دچار اذیّت و آزار نموده عالوه بر ضرب و شتم و نهب و غارت به اعمالی مرتکب گردیده

های ین طّی نامهای از اعمال رذیلهٴ مفسدین و مرتکبنویسنده از تحریر و خواننده از قرائت آن شرم خواهد نمود. شّمه

عالی رسیده و استدعای جلوگیری از مظالم و تعّدیّات وارده گردیده است. اخیراً به جای اسکات عدیده به اّطالع جناب

اشرار و مفسدین و جلوگیری از حرکات وحشیانهٴ مغرضین و متعّصبین، متأّسفانه دستوری متّحدالمآل از مقام 

های آنها، غالباً از ها صادر گردیده که )در بین مبلّغین بهائی و سردستهنهخای خطاب به کلیّهٴ وزارتوزیرنخست

گردد. آمدهای سوء میها موجب پیشمأمورین و مستخدمین دولت وجود دارد که عملیّات و مداخلهٴ آنان در شهرستان

بلیغات بر ضّد مذهب قانون استخدام کشوری، اعمال و نظریّات سیاسی در امور اداری و ت ۸چون به موجب ماّدهٴ 

رسمی مملکت و یا علیه حکومت ملّی به کلّی ممنوع و موجب انفصال است، بنابراین مقتضی است دستور فرمایند 

خانه اقدامات اکید به عمل آورده و در صورت تخلّف، برای جلوگیری از تبلیغات مأمورین و مستخدمین آن وزارت

 طبق مقّررات قانون عمل نمایند.(

دستور متّحدالمآل مزبور، کامالً برخالف واقع و حقیقت است و این محفل بر حسب وظیفهٴ وجدانی به کمال مندرجات 

نماید. زیرا افراد بهائی عموماً بر حسب معتقدات دینیّه از مداخله به صراحت و صرامت مطالب آن را جّداً تکذیب می

را ذنبی عظیم و گناهی جسیم دانسته، مرتکبین به این  گونه امورامور سیاسی به نهایت شّدت ممنوع و ورود در این

اعمال را ابداً بهائی نشناخته، بر ضّد مذهب رسمی مملکت تبلیغاتی نکرده و شارع آیین خویش را موعود اسالم و خود 

رهٴ گاه به اقدامی که خارج از دایرا مصّدق و حامی حقیقت شاخصهٴ شریعت مقّدسهٴ حضرت سیّد االنام دانسته، هیچ

روحانیّت صرفهٴ محضه باشد، مبادرت نورزیده و در طّی یک قرن از این جهت امتحان خوبی داده و دوست و دشمن 

. حال اگر اشرار و مفسدین که قلوبشان بر اثر تحریکات و تبلیغات متنفّذین اندرا بر این حقیقت واضحه معترف ساخته

ان است و همواره مترّصد و منتهز فرصت مناسب برای روشن و رؤسای دین مملّو از بغض و عداوت نسبت به بهائی

جویی و اجرای باشند، در چنین موقع دقیق که احزاب مختلفه به عناوین متعّدده در صدد بهانهکردن آتش فتنه و فساد می

 ، اّطالع حاصل نمایند که دولت وقت و مقام ریاست وزرا چنین دستوری عاری از حقیقت برانداغراض شخصیّه
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آوری مرتکب خواهند شد و در گوشه و کنار مملکت و نقاط دور از خالف واقع صادر نموده، به چه اقدامات شرم

مرکز چه سوء تعبیراتی از این منشور خواهند نمود و چگونه علیه بهائیان مظلوم به عناوین مختلفه قیام خواهند کرد. 

 به قول شاعر:

 ای بر او بستندالخصوص که پیرایهعلی    برد     حریف مجلس ما خود همیشه دل می

یان ه بهائبه نظر این محفل صدور این قبیل دستورات از طرف دولت، تحریک مستقیم مفسدین و مغرضین به قیام علی

جه آن در است و این شیوه به کلّی منافی با حفظ آرامش و سکون و امنیّت مملکت و حفظ حقوق اقلیّت است که تا

عایای ربدان عالقمندید و کامالً مباین با دستوراتی است که سابقاً برای حفظ یک عّده  یالعجنابشخص شخیص 

مورد  وبرسد  رود که اگر این مکتوب متّحدالمآل به والیاتمظلوم از آن مقام محترم صادر گردیده است و بیم آن می

ب تی موجو تفسیر قرار گیرد )که البتّه قرار خواهد گرفت(، عملیّاتی از مفسدین سر زند که به راس یرسوءتعب

ای از ّدهعشرمساری و روسیاهی جامعهٴ ایرانی در انظار بیگانه و آشنا گردد. این است که برای حفظ جان و مال 

 از آنان عملی سر نزده و هرگز رعایای صدیق و حمول و آرام این مملکت که جز صداقت و امانت و اطاعت

قوع وقیمهٴ . از آن مقام محترم که مسؤولیّت شدیدهٴ مستاندترین قدمی بر خالف مصالح ملک و ملّت برنداشتهکوچک

جیب که در ستور عتفاهم مرتفع و این دنماید بذل توّجهی بفرمایند که این سوء، استدعا میاندهرگونه حوادث را متحّمل

بهائیان  سبت بهنشاه نظیر آن خطاب به ادارات ز ادوار گذشته حتّٰی در دورهٴ ظلمانی حکومت ناصرالّدینای اهیچ دوره

 م احتراماتا تقدیبوسیله از تعّدیّات و تضییقات جدیده نسبت به بهائیان جلوگیری شود. صدور نیافته ملغی گردد و بدین

 فائقه.

 بر فروتناکمنشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی

 [۹۱مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنهٴ ]، [اکبر فروتنامضاء: علی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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