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 ]آرم[

 وزارت معارف و اوقاف و فوائد عامه

 ادارۀ معارف و اوقاف و فوائد عامه

 ۳۱۳ :نمره

 ۱۳۰۰]ناخوانا[ سنبله برج  ۱۲بتاریخ 

 

 اوقاف دامت شوکته مقام منیع وزارت جلیله معارف و

راجع بمدرسۀ وحدت بشر خاطر مبارک را متذکر و مستحضر میدارد که سابقاً در  ۳۰۵۰ه در جواب دستخط شمار

داری در کابینۀ سابق یک جواب مبهم لفافه متأسفانهاینموضوع بنده راپورتهای مفصلّی داده و کسب تکلیف نموده است 

عرضه داشته و دیگر بزیارت جوابی نایل  ۲۴۵اب آن نیز شرحی بشماره تر مینمود در جورسید که تکلیف را مشکل

اینمدرسه در عین حال که از حیث نظم و تحصیل بهترین مدارس کاشان  –راً بعرض میرساند مختصنشد حالیه نیز 

کمیته و بانی آن در ده پانزده سال قبل یکنفر بهائی بوده و فعالً هم از سرمایۀ همان شخص متوفی یک  مؤسساست 

بنام کمیته مدارس وحدت بشر مرکب از چند نفر بهائی مسلم و کلیمی کسر بودجۀ آنرا داده امور مالی آنرا متکفل 

هستند و میگویند شعبۀ مدرسۀ تربیت طهران است شاید بعضی از اعضای عائله مدرسه هم مثل برخی از مدارس 

لمین ندارند و تحصیالت آنها تعخودشان را در مدرسه بمطهران عقاید دیگری داشته باشند ولی جرأت تعلیمات مذهبی 

بر وفق پرگرام رسمی وزارتی است این است حقیقة امر که بنده بدون مالحظه و پرده پوشی بعرض رسانیده است با 

مر صریحاً ا متعطیل اینمدرسه شو بنده مباشر اینحال و کیفیت چنانچه اولیای امور در وزارتخانه جلیله متبوعه بخواهند

بدنامی انحالل یک مدرسه منظم  الفرمایند بدون تردید اینمدرسه باید منحل شود تا اطاعت کرده بموقع اجرا گذارد و ا

دار نشده در مقابل مذاکرات و مشاجرات جمعیت کثیر بهائی در طهران و کاشان هر سند و مدرکی را بنده شخصاً عهده

 ه باشد.قاطع در دست داشت

خانه و غیره را پس از انقضاء ایام تعطیل عاشورا قرائت تأسیسمتحدالمآل راجع باحصائیه مدارس و جواب مرقومات 

 مقتضیه معروض خواهد داشت. اقدامات

 ]امضا و مهر[

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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