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 سواد مکتوب محفل روحانی اردبیل
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 حضور محترم هیئت محفل مقدس روحانی طهران

اکبر است داخل ساعت شش شب تشریف میبرند بحمام که پهلوی منزل میرزا علی العلماءصیام آقای امین ۲۱در تاریخ 

نماید که در اند از حمامی سئوال میحمام شده پس از ورود ایشان بفاصله ده دقیقه امیر منصور اردبیلی بحمام رفته

توی خزانه است امیر منصور  به عمله حمام بعضی حرفهای زشت زده  العلماءحمام کیست جواباً میگویند آقای امین

که چرا این المذهب را بحمام راه میدهید آقای امین از حمام بیرون آمده مشغول لباس پوشیدن میشود در این ضمن 

امین هم بدون می نماید که لباس من را از پهلوی لباس او بردار آقای  از حمام درآمده بنوکر خود تغیّر مشارالیه هم

 .اینکه چیزی بگویند از حمام خارج میشوند

السادات دیگری سید یعقوب واعظ در مسجد جامع در صیام باشد دو نفر اشخاص ذیل یکی قوام ۲۲فردای آن روز که 

 روز میگیرد و۱۹العلماء را تکفیر مینمایند که بر ما ثابت شده است این آدم بابی است و روزه را منبر آقای امین

صیام یکساعت  ۲۳های دیگر که تحریر آن شرم آور است در مسجد نموده و خارج میشوند روز بعضی صحبت

خان امیرارجمند که در راه بآقای نفر از احباب آقای محمد حسن خان و آقای عباس ۲بغروب مانده آقای امین باتفاق 

اند بعداً آنها گفتند که که اینها در منبر مرا تکفیر نمودهاند و ببازار تشریف بردند آقای امین فرمودند امین تصادف نموده

شما المذهب هستید و بر ما ثابت شده است آقای امین فرمودند با چه دلیل المذهبی من بشما ثابت شده است که من را 

ند دو نفر مفسد در معابر و منابر و انظار تکفیر مینمائید بعد از گفتگوهای زیاد بدم کوچه مسجد میرزا علی اکبر رسید

العلما بودند از آنها سئوال مزبور مجدداً آقا را در میان جمعیت تکفیر نمودند بعداً دو نفر احباب که در خدمت آقای امین

نمودند بچه دلیل شما ایشان را المذهب میدانید جواباً گفتند که یکسال است اتصاالً بمشارالیه میگوئیم که به بابی لعنت 

 .اکبر رفتندای بمسجد میرزا علیداً جمعیت را نظامیان را متفرق نموده و آن دو نفر مفسد با عدهکنید نمی کند بع

اکبر آمده میرزا نماید متفقاً تا سرچشمه با میرزا علیاکبر از مسجد تصادف میرفتن آنها با خارج شدن میرزا علی

او مباح است و دو ساعت از شب گذشته هم میآئید  العلماء را هر کس دید بکشد خوناکبر با مردم می گوید امینعلی

مسجد حکم جهاد بدهم قضیه را نظمیه مسبوق شده و آقای امین هم راپورت میدهد اداره نظمیه برای حفظ مشارالیه در 

کوچه و نزدیکی منزل ایشان پست گذارده و تا دو ساعت از شب گذشته هم آقای محمدحسین خان و عباس خان امیر 

العلماء حضور داشته مشغول آقای صادق خان مشتاقی معاون پست و منشی محفل در منزل آقای امینارجمند و 

العلماء عرض کرده که آقای فرمانده صحبت بودند در این ضمن گماشته آقای یاور فرمانده قوای اردبیل آمده بآقای امین

فر از وکالء در محل تشریف بردند در موقع اند ایشان هم در معیت گماشته مشارالیه و یک نشما را احضار نموده

السادات و چند نفر دیگر که محرک بوده اند در آنجا جمع و یعقوب و قوامبیند که مالورود بمنزل آقای فرمانده می

 بعضی سئواالت در حضور فرمانده از آقای امین می نمایند که شما ببابی لعنت کنید و االّ ...

اظهار میدارد بواسطه آیه شریفه که در قرآن مجید نازل شده من حق لعن بدین کسی ندارم ولو اینکه  العلماءآقای امین

السادات و اشخاص دیگر را مرخص نموده بعد از نیم ساعت دیگر ناحق هم باشد بعد  آقای فرمانده مالیعقوب و قوام

امین بمنزل آقای فرمانده تشریف بردند هم آقای امین بمنزل خودشان مراجعت می نمایند و در موقعی که آقای 

 .خان بمنزل آقای نایب جالل خان رفتهارجمند و آقای محمدحسنعباسخان امیر
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 که درب خانه ایشان بسته بود و در تحت حفاظت ۱۳۰۶فروردین  ۶صیام مطابق  ۲۳از قضا در ساعت شش شب 

باالی  گویند کیست آقاقای امین جواب میدرب منزل را زده داماد آ باالبود یک نفر عطار موسوم بحاج آقادژبان می

ام مشارالیه درب مذکور در جواب می گوید من از طرف عباسقلیخان نایب نظمیه آمده و پیغام محرمانه برای آقا آورده

ت مسبوق نموده ین کیفینشاند داماد آقای امین را از انماید شخص مزبور را میبرد توی محکمه آقای امین میرا باز می

العلماء بمحکمه آمده آقا هم میفرماید چراغ بزرگ را روشن کن و ببر من هم االن میایم بعد از چند دقیقه آقای امین

ر زیر لباس کند و میگوید پیغام محرمانه دارم باید در گوش جنابعالی بگویم مگو دشخص مزبور برخاسته و سالم می

ار ه بعداً فردرآمد لتفت نشود و در موقع حرف زدن با آقا از زیر ناف قمه را زده و از پهلوقمه لخت نگهداشته که آقا م

 .می کند

می نماید در  زنی را برداشته که قاتل را بزند تصادف با ورود رئیس نظمیهفوراً داماد آقا ملتفت شده تفنگ ساچمه

نماید رئیس بصورت آقای رئیس نظمیه اصابت میموقع فرار کردن قاتل داماد آقا تفنگ را خالی نموده یک ساچمه 

ً گوید کرا میزنی می گوید قاتل فرار کرد رئیس نظمیه بفوریت پشت سر قاتل دویده دستگیر نمونظمیه می  ده شخصا

بیب و منصبان در منزل آقا جمع شده عقب طنماید بعد افراد نظامی و رئیس نظمیه و بعضی صاحببنظمیه جلب می

ی اشته نمالحکما حاضر میشوند ولی بواسطه اینکه لوازم جراحی ندآقای دکتر ملک رستم اف و شمسجراح میفرستند 

خان خان و عباستوانند عملیاتی بکنند دکتر جاللیان که جراح میباشد دو سه مرتبه عقبش رفته و باالخره محمدحسن

رای عیادت گویند که دکتر بکنند فقط میامیر ارجمند بمنزل جراح مزبور میروند درب منزل را بروی آنها باز نمی

 نماید.یمفروردین صعود  ۶صبح  ۱۱رفته منزل نیست بعداً صبح دکتر جاللیان آمده زخم را بخیه نموده در ساعت 

ضرت حاین مصیبت عظمی تمام احبای هر مدائن و قراء را متألم نموده و توفیق بازماندگان آن مرحوم را از 

اکبر هم چند دفعه عجالةً قاتل در تحت مراقبت اداره فرماندهی و در قلعه توقیف و میرزا علیامرهللا خواهانند ولی

ه عموم گذارد رسماً فرستاده که قاتل را آزاد نمایند جسد آن مرحوم را بواسطه ترس مردم در منزل شخصی خود امانت

ل و عجالةً امور التشکیل بکلی منحمحفل جدید آمد سوء متوحش و کلیه آنها پراکنده و اموراتاحباب اردبیل از این پیش

ارجمند که جدیداً خان امیرخان عضو محفل و عباسخان مشتاقی منشی محفل و آقای محمدحسنفعلی موقةً بآقای صادق

 .اند محّول میباشدتبلیغ و تصدیق امر مبارک را نموده

ه گسیخت ص فرمائید که رشته امور بیش از ایناین است که اطالع داده میشود هرچه زودتر اقداماتی در این خصو

ارت حوم عبنگردد در خاتمه وضعیت کنونی بازماندگان آنمرحوم را بطور اختصار بعرض میرسانم. اوالً اوالد آنمر

حباب است ساله و عیالش هم که ا ۷ و یک پسر ساله ۱۲ از دو نفر دختر بزرگ که شوهر دارند و اغیار و یک دختر

بودن  بوضع حمل است دارائی ایشان عبارت از یک حیاط که دارای دو اطاق آنهم بواسطه مدفونحامله و نزدیک 

ن جسد آن مرحوم غیرقابل فروش ومحلفه آنهم برای دویست تومان در عوض قریب شصت تومان هم مقروض بستگا

شند. فعالً هم امور ه اغیار میباکنند بمناسبت اینکآن مرحوم از قبیل خاله برادر و غیره که توجه مساعدتی نکرده و نمی

 معاش اطفال آن مرحوم مختل و کفیلی جهة مخارج ندارند. 

 

 محل مهر محفل روحانی اردبیل

 

 

 

 

 

 

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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