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 صورت مکتوبی که به جناب آقای نخست وزیر تسلیم گردیده است. -دوم 

 ۷۹۷۹نمرهٴ: 

 ۱۳۲۶دی ماه  ۲۳، مطابق ۱۰۴شهرالّشرف  ۱۵تاریخ: 

 جناب آقای حکیمی، نخست وزیر

 رساند:محترماً به استحضار می

تر است، بر خالف نّص های دینی این کشور مقّدس افزونبهائیان ایران که از روی احصائیّه، عددشان از سایر اقلیّت

الحقوق و از آزادی مسکن و کسب و کار قانون متساویصریح قانون اساسی که به موجب آن عموم ایرانیان در پیشگاه 

مند و برخوردارند، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش محروم و همواره دچار بر وفق مقّررات جاریهٴ کشور بهره

 باشند و اخیراً این تضییقات و تعّدیات رو به شّدت نهاده و در بسیاری از نقاطتضییقات و تعّدیّات گوناگون بوده و می

مانند دورود، بروجرد، رفسنجان، حصار، نامق، اردستان، مراغه، میاندوآب، بناب، سروستان و غیره، بهائیان گرفتار 

کار گردیده و کار به نوعی بر آنان سخت و دشوار شده که آنی تأمین مالی و اذیت و آزار و ظلم و تعّدی اشرار ستم

دچار  که به دست مأمورین دولت در بعضی از نقاط انجام شده، جانی نداشته و عالوه بر نفی و تبعید غیر قانونی

اند، چنان که به موجب تلغرافی که شب گذشته از تبریز و شیراز به این ضرب و جرح و قتل و غارت نیز گردیده

ه، القدس و منازل چند نفر از بهائیان آن سامان را آتش زدمحفل واصل گشته، در میاندوآب اشرار و مفسدین، حظیرة

جمعی را مجروح و اموال جمعی از آنان را یغما نموده و در مراغه و بناب رّجاله به منازل بهائیان هجوم آورده، 

ای را به شّدت مضروب و مجروح ساخته و در سروستان فارس روز بیست و هشتم ماه صفر، جمع کثیری به عّده

ائیان به منازل آنان هجوم و چند باب خانه را غارت ای تشکیل و در موقع عبور از محلّهٴ بهعنوان عزاداری دسته

هللا هوشمند را به قتل رسانیده و چند نفر دیگر را طوری مضروب و مجروح نموده و یکی از بهائیان موسوم به حبیب

و به  بینیباشد. حدوث این گونه وقایع ناگوار قبالً از طرف این محفل پیشاند که امید عالج و بهبودی مقطوع میساخته

دوایر و مقامات مربوطه کتباً و شفاهاً مراجعه و تقاضای جلوگیری از شرارت اشرار و مفسدین گردیده و جریان این 

وقایع خونین و حوادث ننگین نیز به اّطالع مقامات مربوطه رسیده است. این محفل مطمئن و متیقّن بوده و هست که 

گیرد کار، کامالً از روی نقشهٴ معیّن صورت میوم به دست اشرار ستمجریان اذیّت و آزار و قتل و غارت بهائیان مظل

نمایند و متأّسفانه و مراکز متشّکلهٴ ضّد بهائی به عّمال خود مرتّباً و متوالیاً در این خصوص دستورهای الزم صادر می

بور و اقدامات و تشویقات های خطرناک و مرموز و تحریکات و تلقینات مراکز مزمأمورین مربوطه در مقابل فعّالیّت

انگارند و یا نمایند و اعمال آنان را نادیده میریزی یا سکوت مطلق اختیار میمحّرکین فساد به برادرکشی و خون

شوند و بر راز میعنان و همنمایند و یا بدبختانه با مفسدین و مغرضین هماقدامات بسیار خفیف و غیر قابل توّجه می

افزایند. نتیجهٴ مسامحه و مساهلهٴ مأمورین مربوطه ظهور و بروز آنان به طور محسوس می مراتب جرأت و جسارت

گناه و نهب و غارت این همه فتنه و فساد در قُرا و بالد است و امر منجر به قتل نفوس و ضرب و جرح اشخاص بی
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ی و تجاوز نفوس ماجراجو و شود و جمع کثیری از رعایای صدیق و آرام کشور شاهنشاهی در معرض تعدّ اموال می

 گیرند.مغرض و مفسد و متعّصب قرار می

بهائیان به مقتضای عقاید دینی و تربیت روحانی خود البتّه حمول و بردبار و صبورند و قلبشان نسبت به جمیع، حتّی 

ست انسانیّت و نمایند که به راه رابدخواهان و معاندین رؤوف و مهربان است و در حّق عموم از صمیم قلب دعا می

اخالق و مدنیّت رهبری و داللت شوند و دست از بیگانگی بردارند و آئینهٴ دل را از زنگ تعّصبات بیهوده که جز 

ویرانی اساس سعادت بشر، ثمری نداشته و ندارد، بزدایند وٰلکن با وصف این، طاقت بشری و درجات تحّمل و 

راد یک طایفه و ملّت تا حّدی معیّن قادر به حمل بار گران مصائب و بردباری یقیناً محدود به حدود بوده و هست و اف

فرسا شود، انتظار صبر و باشند و اگر ظلم و تعّدی از حّد معیّن تجاوز نماید و اذیّت و آزار طاقتآالم بوده و می

س ایران که موطن شارع الحقیقه عشق و تعلّق وافر بهائیان به کشور مقدّ شکیبایی از آن قوم و طایفه نتوان داشت و فی

وطنان در انظار دیگران آنان دیانت بهائی و مشهد و مدفن هزاران شهید بوده و هست و عالقهٴ مفرط به حفظ حیثّیت هم

نظیر واداشته و به سکوت و بردباری تشویق و ترغیب نموده است. البتّه آن مقام را به چنین صبر و شکیبایی بی

گونه اخبار در اکناف و اقطار دنیای بهائی که الیوم به نود مملکت بالغ شده، ه نشر اینمحترم تصدیق خواهند فرمود ک

نامی ایران محبوب در بر خواهد داشت و چگونه ایرانیان عزیز بر اثر شهرت و نیکچه انعکاس نامطلوبی برای ُحسن

ده خواهند گشت و دولت شاهنشاهی که اقدامات ناهنجار و اعمال وحشیانهٴ جمعی از مفسدین و اشرار، بدنام و سرافکن

طلب معدود گردیده و در ردیف ملل متّفق، منشور آتالنتیک را امضاء نموده و خواه و آزادیدر عداد دول مشروطه

نظر از تباین اخیراً به مجمع حفظ حقوق ملل اقلیّت نماینده اعزام و به دنیا اعالم داشته که تمام ملل اقلیّت در ایران قطع

الحقوقند از حیثیّت و مقام و منزلت خود به مراتب خواهد کاست. چون این و دین و مذهب در برابر قانون متساوینژاد 

مطلب واضح و معلوم است و به تجربه ثابت شده که هر گاه مأمورین دولت واقعاً مایل به جلوگیری از شرارت اشرار 

این امر خواهند بود؛ این محفل در این موقع که جناب عالی  و فساد مفسدین و محّرکین بوده باشند، به خوبی قادر به

که توّجهی مبذول فرمایند به خوبی از نظایر این وقایع جلوگیری توانند فرمود، ریاست دولت را عهده دارند و چنان

برای حفظ بالوکاله از عموم بهائیان ایران مستدعی است اوامر قطعیّه و دستورات صریحهٴ مؤّکده به مقامات مربوطه 

جان و مال بهائیان که از رعایای صدیق این کشور بوده و هستند صادر فرمایند و مرتکبین و مسبّبین وقایع اخیره 

اند، الخصوص فاجعهٴ سروستان را که در رأس آنان برادران شفیعی سروستانی و شیخ عبدالّرحیم واعظ قرار داشتهعلی

الحقیقه سبب ند تا در آینده، نظایر این واقعهٴ خونین و حادثهٴ ننگین که فیبه اسرع وقت امر به تنبیه و مجازات فرمای

بدنامی و سرافکندگی ایران و ایرانیان در انظار ملل متمّدنهٴ جهان است، رخ ندهد و جمع کثیری از اتباع این کشور 

 مقّدس از امنیّت و آسایش محروم نمانند.

 با تقدیم احترامات فائقه.

 رییس محفل

 محفلمنشی 

 

 

 

 

 

 

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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