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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]نشریه:[ اخبار امری

 ۱۳۲۸بهمن ماه  ]تاریخ:[

 ۱۰ ]شماره:[

 ۱۰ - ۱۲ ]صفحه:[

 

که به  ۱۳۲۸بهمن ماه  ۲۴، مطابق با ۱۰۶شهرالملک  ۷محفل، موّرخ: این ۹۵۹۳نمرۀ:  عریضهصورت  -چهارم 

 است: پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تقدیم گردیده

 

 حضرت همایون شاهنشاهی،پیشگاه مبارک اعلی  

 رساند:به کمال احترام به شرف عرض ملوکانه می

اف الهیّه دانند و این مرز و بوم را مشمول الطبهائیان به موجب عقاید دینیّهٴ خویش، ایران عزیز را مقّدس می

چون آفتاب بخشش یزدانی بر این کشور تابیده و از بین  های آسمانی معتقدند کهخوانند و از روی نصوص کتابمی

تمام اقالیم عالم این اقلیم مکّرم به رحمت واسعه مخّصص و ممتاز گردیده، عنقریب این خاک پاک، تابناک شود و 

جمیع ساکنین روی زمین در مقابل مجد و عظمت این کشور نازنین صیت شهرت و افتخارش آفاق را فراگیرد و اعناق 

خاضع گردد. بشاراتی که راجع به آیندهٴ درخشان ایران در امر بهائی وارد شده، بسیار است که در این مقام برای 

 شود:رعایت جانب اختصار فقط به ذکر چند فقره اقتصار می

یا أرَض الّطاِء ال تَحَزنی ِمن َشیٍء، قَد َجعَلَک هللاُ َمطلََع »مایند: فرحضرت بهاءهللا راجع به ارض مقّدس طهران می

عنقریب »فرمایند: حضرت عبدالبهاء می«. طوبی از برای تو و از برای نفوسی که در تو ساکنند»، «فََرحِ العالَمینَ 

واهد گشت و ایران ترین حکومات خمبارک در جمیع بسیط زمین، محترممالحظه خواهد شد که دولت وطنی جمال

جمیع اقالیم عالم توّجه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و به یقین بدانید که »، «معمورترین بقاع عالم خواهد شد

فرمایند: حضرت شوقی ربّانی، ولّی امر بهائی می«. چنان ترقّی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند

اهل بهاء چه در ایران و چه در خارج آن، موطن جمال اقدس ابهی را »، «النّعیم گردد ةزود است آن اقلیم جنّ »

پرستش نمایند و در احیا و تعزیز و ترقّی و ترویج مصالح حقیقیّهٴ این سرزمین منافع و راحت، بلکه جان و مال خویش 

این دیانت در سراسر جهان، کشور مقّدس  در این صورت نه تنها بهائیان ایران، بلکه پیروان«. را فدا و ایثار کنند

مانند به کمال تضّرع و ابتهال عظمت و رفعت این مملکت دانند و از خداوند بیایران را کعبهٴ آمال روحانی خویش می

فرمایی ذات ملوکانه به آن سرزمین، که محفل روحانی ملّی بهائیان آمریکا در موقع تشریفسال را خواهانند. چنانکهن

ای از بشارات مزبوره را در بعضی از جراید مهّمه منتشر ساخته و انظار ساکنین آن خّطهٴ شاسعه را به آیندهٴ پر شّمه

 افتخار ایران معطوف و متوّجه داشته است.

الّشأن که ایران را چون جان شیرین دوست دارند و تمام راحت و آسایش خویش را در سبیل اعتال و شاهنشاه عظیم

گونه رعایای مطیع و صدیق را عزیز فدا نموده و شب و روز در فکر رفاه و آسایش ایرانیانند، به یقین اینترقّی میهن 

دوست را برای حصول ترقّیّات موعودهٴ مستحّق رعایت و عطوفت شاهانه دانسته، وجود چنین اتباع مخلص و ایران

ملوکانه و بیانات صریحهٴ شاهانه راجع به حّریّت  رغم نیّات مقّدسهٴ األسف علی  شمارند. معآتیه الزم و ضرور می

ترین های دینی در ایران، بهائیان یعنی همین رعایای خیرخواه که بزرگوجدان و آزادی ادیان و راحت و آسایش اقلّیّت

از تعّرض و اقلّیّت دینی این کشورند، متوالیاً و متعاقباً تحت اذیّت و آزار قرار گرفته و جان و مال و اهل و عیالشان 

که در مّدت پنج سال عالوه بر تعّدیات و تجاوزات عدیده، سه واقعهٴ خونین تجاوز مصون و مأمون نبوده است. چنان
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گناه های کوتاه در شاهرود و سروستان و کاشان خون نفوسی از این جمع بیو به فاصله برای این مظلومین اتّفاق افتاده

عه فاجعهٴ سابقهٴ محّرکین و قاتلین به کیفر اعمال وحشیانهٴ خود نرسیده و عقوبت بر زمین ریخته است. چون در دو واق

اند، مغرضین و مفسدین بر جسارت و جرأت خویش افزوده و در روز چهاردهم بهمن ماه سنهٴ جاریه، و مجازات ندیده

از عناصر صالحهٴ جامعه  دکتر سلیمان برجیس، رییس محفل روحانی بهائیان کاشان را که به شهادت مندرجات جراید

پروری به اهالی کاشان خدمت نموده، به عنوان عیادت مریض به بوده و سی و پنج سال به کمال صداقت و نوع

که رییس تر از همه آناند. عجبرحمی و قساوت به وضعی فجیع او را شهید نمودهای برده و در نهایت بیخانه

عنان بوده و به جای حمایت از مظلومان با دست و همضین و محّرکین همشهربانی کاشان نیز در این توطئه با مغر

خوار از مجازات برکنار متجاوزان و ظالمان مرافقت و موافقت داشته است. بدیهی است اگر این بار نیز قاتلین خون

مفسدین بیش از پیش مانند و مانند دو واقعهٴ سابقه بر اثر اقدامات متنفّذین و متعّصبین قصاص نگردند، مغرضین و 

های ریزی تشویق و ترغیب خواهند کرد و هر روز این صحنهخبر را به عناوین مذهبی به خونجا بیمردِم از همه

اش اختالل نظم و آرامش در داخل و سرافکندگی ایرانیان در خارج بوده و هست، تجدید خواهند فجیع را که نتیجه

 نمود.

جاوز از نود اقلیم، جمع کثیری از نفوس مستعّد و منصف به ظّل امر بهائی درآمده و الحال طبق احصائیّهٴ دقیق در مت

آثار بهائی به پنجاه و یک لسان ترجمه و طبع گردیده و نمایندگان سی و یک نژاد در جامعهٴ بهائی وارد شده و متجاوز 

ته و عّدهٴ مراکزی که در تمام عالم از نود محفل ملّی و محلّی بهائی در این اقالیم رسماً از طرف دولت تسجیل گش

اند، از دو هزار و دویست مرکز تجاوز نموده است. عالوه بر این، سازمان ملل متّحد، جامعهٴ بهائیان در آن مستقر شده

المللی غیر دولتی شناخته و در صورت اسماء جوامع نظیر آن به ثبت رسانیده جهانی بهائی را به عنوان جامعهٴ بین

از عرض این موضوع این است که بهائیان در تمام مراکز مزبوره به نظر بزرگی و احترام به ایران  است. مقصد

کنند، ولکن گروهی از ایرانیان به تحریک صاحبان عزیز ناظرند و برای مجد و عظمت این کشور مقّدس دعا می

آزارند و به عناوین مختلفه آنان را می نمایند ومهری رفتار میاغراض شخصیّه با بهائیان ایرانی اینسان از روی بی

نمایند و بین تبعیضات دوایر و مقامات دولتی نیز که در موقع استخدام و مواقع سایره حقوق مدنی بهائیان را سلب می

 افزاید.مهری میگذارند، بر این تجاوز و بیآنان و دیگران فرق فاحش می

ی است اوامر شاهانه به مقامات مربوطه برای جلوگیری از فتنه و این محفل به کمال خضوع از پیشگاه مبارک مستدع

فساد مفسدین و تحریکات مغرضین و تجاوز به حقوق حقّهٴ مظلومین شرف صدور یابد تا این برادرکشی که چون ادوار 

ه و شود و در باطن مقصود محّرکین اجرای اغراض شخصیّ مظلم قرون وسطی  در ظاهر به نام دین و مذهب انجام می

نوایای سیّئهٴ فردیّه است، خاتمه یابد و اهالی ایران در انظار ملل راقیهٴ جهان دور از آداب مدنیّت جلوه ننمایند و همان 

اند، عموم الّشأن نیز کراراً این نکته را بیان و تأیید فرمودهطور که منطوق قانون اساسی کشور است و شاهنشاه عظیم

اش بر روی الحقوق باشند و از مزایای حکومت دموکراسی که پایهگاه قانون متساویرعایای کشور شاهنشاهی در پیش

مند و برخوردار گردند. نمایندگان این محفل اساس حّریّت وجدان و تأمین حقوق حقّهٴ کلّیّهٴ اتباع کشور نهاده شده، بهره

به سدهٴ ملوکانه شرفیابی حاصل  برای عرض توضیحات شفاهی نیز همواره آماده بوده و هستند که در صورت لزوم

 نمایند و مستدعیات بهائیان ایران را حضوراً به عرض پیشگاه مبارک برسانند.

 اعظمنورالّدین فتح، محفل روحانی ملّی بهائیان ایران رییس

 اکبر فروتنعلی، محفل روحانی ملّی بهائیان ایرانمنشی 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورنکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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