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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 خزانه داری کل ایران ]خط خورده[

 

 ۱۳۰۰میزان تخاقوی ئیل  ۱۹

 

 مد ظله حضور مبارک بندگان حضرتمستطاب اجل اکرم اشرف امجد افخم عالی آقای امیرعلم وزیر معارف 

این بنده با بندگان حضرتمستطاب اجل عالی بستگی و رابطه غایبانه دارد و یکی از اشخاصی است که طرف توّجه و  

لی بیشتر از این اجازت نداده که تسلیت نامه و مرحمت فقید شهید منتخب الّدوله ]ناخوانا[ بوده و عدم سابقه با حضرتعا

مرثیه منظومه مبادی قطعه تاریخ ارتحال آنمرحوم را بتوسط آقای وثیق السلطان رئیس مالیۀ وقت تقدیم حضور مبارک 

بدیهی است اجماالً سابقه  -نمود و تاکنون بمزاحمت خاطر مبارک راضی نشده است اینک لزوماً تصدیع ]ناخوانا[ 

موقعیکه در  قبل اند چهارده سال ّمت دیانت خودشان میدانستهذکه بخدمت بنوع را فریضه ه یکعّده اشخاص دارند ک

یق و خطر جان و مال بود ابتدا بتاسیس یکباب مدرسه باسم وحدت بشر سکار مدرسه جدید مستلزم تکفیر و تفتذکاشان 

اند دیگر در  های خودشان ادامه دادهباعانهرا م انسانیّت التّصور این خدمت بزرگ بعالفوق نموده و تا کنون بفداکاریهای

مخطوراتی مصادف شده و چه صدماتی را برای حفظ مدرسه تحّمل کرده و چه مخارجهای   این مّدت بچه محظورات و

تقدم  اند حاجت بذکر نیست و معلوم است فضیلت الفضل للماند و بچه بلیاتی مقاومت نمودهدار بودهالطاقه را عهده فوق

برای  رگ ماند که حائز و در موقع خطرناکی باین مشروع مقدس شروع کرده و برای اینخدمت بزرگ کمر هّمت بسته

باشند مقدور نیست و تا امروز قریب یکصد و بیست نفر اطفال معصوم حاضر فداکار که بایثار جان و مال  یاشخاص

و در ضمن بدیهی است مؤسسین اینخدمت  –میشوند تربیت  وو ودایع الهی از هر قبیل و طایفه در این مدرسه تدریس 

نکات الزمه را از قبیل امتیاز از دولت علیه و صدور حکم رسمی و اجرای پروگرام وزارت جلیله معارف و جلب  

اند چنانکه هرگاه رجوع براپورتهای دو ساله اداره  نظارت رؤسای معارف محلّی و امثال ذلک را رعایت نموده

ن بفرمایند که مکّرر بیخبر برای تفتیش بمدرسه وارد شده و بعد از تفتیشات عمیقه از هر جنس و قبیل از  معارف کاشا

اند که بهترین مدارس کاشان و مثل یکی از لطفی طبیعی بمرکز راپورت دادهبوده و با وجود بی ریزتمجید و تحسین ناگ

از اعانه دهندگان یا اعضای عاملۀ این مدرسه داده و  مدارس عالیه طهران است نهایت در ضمن نسبت بهائیت ببعضی 

مّطلع است بحّق متعال سوگند یاد میکند که اعانه دهندگان یا بعض اعضای این   چون از جریان امور این مدرسه بنده

بمدرسه  مدرسه هر عقیده دارند ابداً در تعلیم و تعلّم مدرسه حتّی مذاکرة مذهبی هم ممنوع و بهیچوجه عقاید آنها مربوط

نیست و فقط مبنا و اساس این مدرسه مطابق شعائر مقّدس اسالمی و تدریس شرعیات از فرایض معلّمین است آیا با 

اینحال وظیفه دولت معارف پرور ایران که مکّرر توسعه معارف را بملّت خودش خاطرنشان میکند نگاهداری و 

بهر تقدیر چیزی است یکعّده از مفسدین  –دگان آن نیست محافظت این مدرسه و تشویق و تقریر از خدمات اداره کنن

محلّی باسم حوزه اسالمی بسردستگی مالّ باقر مسگر و سیّد محمود روضه خوان این مدرسه را تعقیب و برای تخریب 

را  کنند چنانچه مکّرر سیّد محمود مزبور باالی منبر مردمجوئی تقصیر نمیفتنهو ایذای مؤسسین آن از اقسام دسیسۀ 

ها را میکشند ترغیب و خاطرنشان رّجاله نموده است که در عراق بابیآن بتخریب مدرسه و قتل و غارت مؤسسین 

اید و معلوم است این قبیل بیانات در مزاج عوام الناس که حضرت امیرالمؤمنین علیه الّسالم آنها  شما چرا ساکت نشسته

میکند و متضمن چه فسادهای اخالقی و معنوی تواند بود چنانچه در عاشورای   را همج رعاع میخواند چه تاثیری

گذشته در مدرسه شاه همین بیانات را تجدید و در ضمن آقا علی نام خیّاط را که محض چائی دادن بین روضه تهدید 

عضایش ملتئم نشده کرده و سبب پرسیده بود خود و همگنانش اینقدر کتک زدند که هنوز بیچاره ناخوش و جراحتهای ا
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بهر حال قبل از تصّدی حضرتعالی اقداماتی بر علیه مدرسه نموده و اولیای معارف مرکزی از تمام آنها  –است 

 جلوگیری فرمودند

میزان نیمساعت قبل از ظهر از اداره مالیه مرخص و برای سرکشی بطفل خود بمدرسه میرفتم  ۱۷ دیروز دوشنبه

ت اجتماع های ئهای لوازم تدریس و تحریر زیر بغلها بهیقرب مدرسه با قریب یکصد نفر اطفال مصادف شدم که بسته 

و  زاریلند شده و محض کثرت های گریه میکنند و میروند و هر چه میپرسم علّت چیست بیشتر صدای گریه آنها ب

توانند جواب بدهند بدیهی است مشاهدۀ این منظره و این حالت از یکدسته اطفال معصوم هر  گره شدن گریه در گلو نمی

وحشت زده و منقلب وارد مدرسه شده و مالحظه نمودم آقای آقا سیّد حسن   –را منقلب خواهد نمود  یشخص قصی القلب

ّده ژاندارم و آخوند و سیّد و متفرقه در اطاق رئیس مدرسه مشغول مطالبه دفاتر و سایر  رئیس اوقاف کاشان با یکع

مذاکراة است ضمناً معلوم شد با این هیئت و هیبت برای تغیر اسم و معلّمین و گذاشتن یکعّده معلّمین تریاکی و 

اطفال از آنها   یدۀ مدیر موقع مرّخصفاسداالخالق که همراه آورده است بجای معلّمین فعلی بمدرسه وارد شده و شاهزا 

اختیار شده و اند مدرسۀ آنها بسته میشود بیحاللیّت طلبیده و حین نطق منقلب شده و در اطفال اثر کرده و ضمناً فهمیده

 کنند و میروندمثل اطفال پدر مرده گریه می

ست و متوکل عباس حکم بقطع و حمل اید که معتقد بودند مغروس زردشت االبتّه قصه تاریخی سرو کاشمر را شنیده

تنه آن ببغداد نموده و از این عمل چه نتیجه برد و معلوم است این اطفال معصوم عندهللا از مرغهای متمّکن در سرو  

عجالتاً مدرسه وحدت بشر بعد از کندن تابلو آن   –نتیجه نخواهد ماند مزبور کمتر نیستند و مسلّم است این اتّفاق بی

  وقاف منحل و اداره کنندگان آن با کمال مایوس از فدارکاریهای چارده ساله برئیس مشارالیه خاطرنشانبحکم رئیس ا

کردند که خانه و اثاثیّه و تهیّه بودجۀ هر ماهه از طرف اشخاصی بود که چارده سال است بخون دل مدرسه وحدت  

اند  اند اداره میکردهوزارت جلیله معارف داشته بشر را با اختیاری که برای انتخاب اجزا در حدود تعلیمات و پروگرام

و حالیه که جنابعالی میخواهید مدرسه دیگری باسم و معلّمین مخصوص دائر کنید البته تهیّه بودجه آنرا هم خواهید کرد  

 جدید تحت این اطفال معصوم میمانند آنها هم بعد از تعیین محل و معلّم و بودجۀ جدید بخواهند بمدرسه ]ناخوانا[فقط به 

 االّ فال  تربیت ]ناخوانا[ معلمین خواهند آمد و

بدیهی است این مدرسه باین خوبی که بمفادالفضل ما شهد به االغیار حتی دشمنان از تمجید آن ناگزیر و چارده سال  

ّدی  است با تحّمل چه زحماتی بخدمت عالم انسانیت و تربیت نوباوگان بوستان الهی موفق بوده است در ابتدای تص

حضرتمستطابعالی منحل شد و محتمل است یکنوع لّکه تاریخی برای عصر ریاست معارف آنحضرت تهیّه شود که 

مسلّم است بطوریکه  –آمد راضی است یا خیر  کند و باین پیشابداآلباد باقی بماند آیا وجدان حضرتعالی چه حکم می 

در اینصورت الزم است هر چه زودتر   –اهد بود ارادتمندان حضرتعالی راضی نیستند حضرتعالی نیز راضی نخو

تلگرافی بتوسط و افتخار رئیس این مدرسه شاهزادۀ عبدالحمید منحید ]ناخوانا[ باداره معارف کاشان مرحمت شود که 

از اعمال این نظریّه معذرت خواسته و بهمان حق نظارت و تطبیق و اجرای پروگرام وزارت جلیله معارف قناعت کند 

که دولت علیه مساعدتی باین مدرسه نمیفرماید و وجوه مصارف معارف را اختصاص بمدارس داده است که   و حالیّه

مفتشین امین این وزارتخانه سوای اشخاص ذیمدخل و نظر تفاوت بینهما را معروض میدانند و آباد کنندۀ این مدرسه  

 تا چه اندیشه کند برای جهان آرایت نیست المحاله بخوابی آن نیز )آنهم بتوسط حضرتعالی( نکوشیده باشد 

 بیطرف خیرخواه بیضائی عضو مالیه کاشان

 

 

 

 

 

 

 

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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