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 ]نشریه:[ اخبار امری 

 ۱۳۴۶بهمن و اسفند  ]تاریخ:[

 ۱۲و   ۱۱ ]شماره:[

 ۵۳۷ - ۵۴۰  ]صفحه:[

 

 ابالغات محفل روحانی ملی بهائیان ایران 

 تضییقات وارده بر یاران

مقدور از اقدامات مبذوله این محفل در شؤون مختلفه  جایی که الزم است هر از چندی احبّای عزیز الهی به قدر  از آن 

اند، مایلند از اّطالع حاصل فرمایند و از طرفی بعضی محافل مقّدسۀ روحانیّه ضمن مکاتیبی که مرقوم و ایصال داشته 

به اّطالع  هایی که این مجمع در بارۀ رفع مشکالت مزبور به عمل آورده، آگاه شوند، لذا نحوۀ تضییقات وارده و فعّالیّت

ای از  رساند که در یکی دو سالۀ اخیر، مشکالت وارده در کشور مقّدس ایران تا حدود زیادی افزایش یافته و عّدهمی

اند، من العاّده گردیدههای فوقستایندگان اسم اعظم در اثر تحریکات و دسائس مغرضین و مخالفین دچار محرومیّت

 جمله: 

 شود.های دولتی داده نمیدام در دستگاهبه بهائیان اجازۀ اشتغال و استخ -۱

که به ایشان اصرار  بعضی از کارمندان و مخصوصاً فرهنگیان را پس از سالیان دراز خدمت به واسطۀ این  -۲

 کنند.کنند که دیانت خود را در اوراق استخدامی مرقوم دارند، از شغل و کار محروم میمی

 پردازند.آهن را پس از سی سال خدمت نمیاهای از کارمندان بهائی رحقوق بازنشستگی عّده -۳

التّحصیالن و جوانان بهائی که بنا به توصیۀ شاهنشاه آریامهر با عشق و عالقه زایدالوصف به جهت به فارغ -۴

 دهند.اند، کار نمیخدمت به وطن عزیز بازگشته

 کنند.بعضی از نقاط جلوگیری میاز تشکیل جلسات دعا و مناجات حتّی محافل تذّکر و دید و بازدید فامیلی در  -۵

علیه بهائیان مطالب خالف حقیقت منتشر بر گسیختگی عفّت قلم را از دست داده، بعضی از نویسندگان با لجام -۶

 پردازند.سازند و به فّحاشی و هتّاکی میمی

 شود.در بعضی از نقاط به وسیلۀ بلندگو در معابر به مقّدسات بهائی توهین می -۷

شود به مدارس و مؤّسسات دولتی جلساتی علیه بهائیان تشکیل داده و به ایشان اجازه داده میدر بعضی از  -8

 مقّدسات بهائی انواع توهین و هتّاکی روا دارند. 

 شوند.مهری واقع میهای مختلف در مراجع دولتی و دادگستری مورد بیافراد بهائی به بهانه -9

راف و اکناف مملکت محافل مقّدسۀ روحانیّه یا احبّای عزیز الهی شرح  در قبال این تضییقات وارده که هر روز از اط

 اند، این محفل به دو قسم اقدام نموده است:و تفصیل آن را مرقوم داشته 

که در هر موردی با اولیای امور و مراجع مسؤول از شخص اّول مملکت گرفته تا سایر مقامات دولتی رسماً اّول آن 

شواهد موجوده از ایشان خواستار گردیده است که در رفع این مشکالت اقدام فرمایند. ثانیاً  تظلّم نموده با مدارک و

بعضی از اعضای محفل به نمایندگی این هیأت مقامات دولتی و مراجع حکومتی را مالقات و مشروحاً موارد مختلفه و 
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اند که دولت اقدام عاجلی  ّداً خواستار گردیده اند و جمطالب الزمه را نسبت به تضییقات وارده به اّطالع ایشان رسانیده

اند، در برطرف نمودن این مشکالت بفرمایند و هر چند در بعضی از موارد ندرتاً اقدامات بسیار خفیفی به عمل آورده 

طور که باید و شاید توّجهی به عرایض حقّۀ این محفل و کسانی که مورد ظلم و ستم واقع  األسف اصوالً آن ولی مع

الّسابق احبّای الهی را به صبر و سکون و حلم و مدارا دعوت  ذلک این مجمع کما فیاند، به عمل نیامده است. معشده

نموده و تقاضا دارد. به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء، جّل ثنائه، یاران ساکن متحّرک باشند و ضمن دعا و مناجات از 

شی شود و مشکالت مرتفع گردد و البتّه این محفل مانند گذشته در حّق جّل جالله مسألت نمایند که این غیوم کثیفه متال

 . امات الزمه را معمول خواهد داشتحدود مقدورات خویش اقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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