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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

 ۱۳۲۳شهریور ماه  ۱۲، مطابق ۱۰۱شهراالسماء  ۱۵؛ تاریخ: ۱۱۵۰نمرهٴ: 

 

 یروزنخستجناب آقای ساعد، 

نماید: بعد از واقعهٴ مؤلمهٴ شاهرود قرین استحضار می مجددا  در تعقیب مکاتیب سابقه به کمال احترام خاطر شریف را 

و انتشار خبر قتل و غارت بهائیان آن سامان در اقطار و اکناف اقلیم جلیل ایران، مفسدین و مغرضین که همواره 

و لّجاره باشند، در اکثر نقاط یک عرق عصبیّت جّهال بوده و میمترّصد فرصت مناسب برای تولید فتنه و فساد و تحر

بهائیان تشجیع و تشویق و به کمال آزادی جهرا  و علنا  نفوس را به قتل و غارت آنان  1اراذل ناس را به قیام علیه

ده به کمال استفاده کرنمایند و از احساسات دیانتی مردم در ماه مبارک رمضان سوء تحریض و ترغیب نموده و می

کوشند. شرح مظالم وارده جّدیّت و نهایت هّمت به ایقاد نار فتنه و فساد و ایجاد ضوضاء و بلوای عمومی کوشیده و می

بر بهائیان مرتّبا  به اّطالع آن جناب و مقامات و دوایر مربوطه رسیده و تقاضای جلوگیری از شرارت اشرار و 

شود توّجه کامل ای از وقایع اتّفاقیّهٴ اخیره به آن مقام محترم معروض و تمّنٰی میکار گردیده، حال نیز شّمهمفسدین تبه

به مستدعیات و تظلّمات ستمدیدگان و مظلومان معطوف و دستورات مقتضیه برای مجازات محّرکین و مفسدین صادر 

 فرمایند.

حیطهٴ  شور بهکمطابق مقّررات جاریهٴ  در بابل جمعی از ارباب غرض یکی از امکنهٴ متعلّقه به جمعّیت بهائی را که -۱

ردم ار داده، مساد قرتصّرف درآمده و سند مالکیّت آن نیز رسما  صادر گردیده، وسیله و بهانهٴ تولید اغتشاش و فتنه و ف

 رنمایند و اگید میرا کتبا  و لسانا  علیه بهائیان آن سامان تحریک و به نهایت زبردستی مقّدمات فتنه و آشوب را تمه

ری از جلوگی مقامات مربوطه به داد بهائیان مظلوم نرسند و دستورات کافیهٴ وافیه و تعلیمات صریحهٴ شدیده برای

یر وادث غحرود که نایرهٴ اغتشاش بغتة  شعله زند و شرارت و فساد شریران و مفسدان صادر نفرمایند، بیم آن می

 مترقّبه از پس پردهٴ خفا ظاهر و آشکار گردد.

امات به اقد کاشان اهالی به تحریک مفسدان و مغرضان که انصاری نام در رأس آنان قرار گرفته، به نهایت شّدتدر  -۲

رب دهریور ماه شٴ ششم آمیز علیه بهائیان آن سامان قیام نموده و روز به روز بر دایرهٴ فتنه و فساد افزوده و لیلهمفسدت

و  مه دادهو به کمال جرأت و جسارت به اعمال وحشیانهٴ خود ادامنزل چند نفر از معاریف بهائیان را سوزانیده 

وقع از ی به م، اگر اولیای محترم امور مرکزانددهند و چون اهالی کاشان به تعّصب دینی مشهور و مشاٌر بالبنانمی

 اید.هره گششمار چبسط دامنهٴ فتنه و فساد جلوگیری نفرمایند، خدای نخواسته حوادث ناگواری رخ دهد و وقایع بی

است و  هائیانکز خصومت و عداوت با بالحقیقه مردر کرمان انجمنی به نام )انجمن مذهبی کرمان( تأسیس یافته که فی -۳

بازار  وکوچه  نمایند و اراذل و اوباش دراعضای آن انجمن به عناوین مختلفه اهالی شهر را علیه بهائیان تحریک می

 سات بهائی مشغول.پیوسته به فحش و ناسزا نسبت به مقدّ 

ید نان را تهدفته، آدر ساری مازندران موج فتنه کامال  رو به اوج نهاده و اهالی در معابر و اسواق جلو بهائیان را گر -4

اخت. سواهیم خدارند که قریبا  شما را هم به سرنوشت بهائیان شاهرود دچار به قتل و غارت نموده، علنا  اظهار می

ا به ادان رنند شیخ نصرهللا خلیلی، غفرانی، رضوی و غیرهم به آتش دامن زده، مردم نبعض از روحانییّن محّل ما

مسجد  ده، درنمایند. یکی از آنان موسوم به )شاهرودی( که اخیرا  از نجف مراجعت نموخصومت با بهائیان تشویق می

سلم کشد، ماز صد نفر بهائی ب گوید: )هر مسلمی که کمترواقعهٴ شاهرود را مطرح مذاکره قرار داده، به مردم می

 حقیقی نیست(.
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ز قرار اغول و در شاهی نیز همین وضعیّت برای بهائیان موجود و اشرار و مفسدین به تمهید مقّدمات فتنه و فساد مش -۵

معدود  هائیانبباشند که بر رازند و منتظر فرصت مناسب میمعلوم اهالی قراء مجاوره نیز با مفسدین ساری همدم و هم

قتل و  م را بهمحّل بتازند. چند روز قبل به مناسبت جشن افتتاح مسجد شاهی، روحانییّن بر رأس منبر علنا  مردآن 

 .اندغارت بهائیان تشویق نموده و این عمل را موافق با رضای الهی دانسته

د فرصت مترصّ  برآمده و نیز اشرار و مفسدین پر آزار به عناوین مختلفه در صدد اذیّت و آزار بهائیان آباددر خّرم -6

 باشند.مناسب برای اجرای مقاصد سیّئهٴ خود می

عروض شد. حترم ماین بود مظالم وارده بر بهائیان بعض از نقاط کشور مقّدس ایران که به نهایت اختصار به آن مقام م

شوب ه و آین و فتنبدیهی است هر چه زودتر اوامر مؤّکدهٴ صریحه به مقامات مربوطه برای جلوگیری از فساد مفسد

هند ست خوامحّرکین و مغرضین صادر و جان و مال و اهل و عیال عّدهٴ کثیری از رعایای این مملکت را حفظ و حرا

 فرمود. با تقدیم احترامات فائقه.

 اکبر فروتنمنشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی

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

 

 .6- ۲۰:[ به وزارت کشور نوشته شود. ۱]حاشیهٴ 

 .۲۳- 6- ۲۲:[ آقای دبیران، ۲]حاشیهٴ 

 .[۲۳- 6- ۲۲، تاریخ: ۱۲۰۲۳مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ]:[ ۳]حاشیهٴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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