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 اخبار داخل ایران 

جو در نقاط طلب و مفسدهطبق اّطالعاتی که اخیراً واصل گردیده است، معاندین و مخالفین امرهللا و عناصر آشوب 

اند. از آن جمله در قریهٴ افوس از توابع دیده قیام نمودهمختلفه به ایذاء و اذیّت و قتل و غارت احبّای مظلوم و ستم

ای را در حدود یک صد نفر،  ع کثیری به منازل احبّاء ریخته، عّده جم ۱۳۳۱شنبه دّوم بهمن ماه اصفهان، روز پنج 

به  خدوم جناب ابوالقاسم کیخایی و جناب حاجی بنده راسخت مضروب و مجروح ساخته و دو نفر از احبّای مخلص و  

هٴ این اعمال  اند. در نتیجو اموال بهائیان را یا غارت کرده یا آتش زده اندخراشی به شهادت رساندهطرز فجیع و دل 

خانه و النه شده، با سرما و گرسنگی و وحشت و گناه در این فصل زمستان بیوحشیانه، جمعی زن و اطفال بی

اضطراب دست به گریبان هستند. نظیر همین وقایع در اسکندری نقطهٴ دیگر از محال اصفهان رخ داده و اعدا انبار 

 اند. د شتم و ضرب قرار داده غلّهٴ یکی از احبّا را آتش زده و یاران را مور

آباد نیز روز به روز بر تعّدی و تعّرض اعدا نسبت به احبّا افزوده شده و از سّب و لعن و ضرب یاران و آتش در نجف

 کنند.زدن درهای منازل و نهب اموال آنان کوتاهی نمی

اند، ولی طبق آن چه  ر محل دادخواهی نمودهاند، نزد اولیای امور دالبته احبّای مظلوم که مورد این همه مظالم واقع شده 

شود، تا کنون نتیجه محسوس از تظلّم آنان مترتّب نگردیده و معلوم نیست مأمورین مربوطه برای حفظ مشاهده می

 اند.گناه چه اقدام مؤثّری معمول داشتهرعایای بی

انگیز فوق به عرض اولیای امور رسیده و صدور اوامر مؤّکده در جلوگیری از تعّدیات و وقایع اسف در مرکز نیز

رود که اولیای محترم امور با در نظر  چنین تنبیه و مجازات مقّصرین تقاضا شده است و انتظار میتعّرضات و هم

ای  احقاق حّق مظلومین است، به دادخواهی عّدهگرفتن مصالح عالیهٴ کشور که همانا اجرای عدالت و استقرار امنیّت و 

از افراد این کشور ترتیب اثر خواهند داد و مسبّبین و محّرکین و مرتکبین این وقایع خونین را به مجازات قانونی 

 وسیله از تکرار نظایر آن جلوگیری خواهند نمود. خواهند رساند و بدین

ألبهی در این موارد، اّول توّکل به حّق جّل جالله نموده و سپس به موجب ما بهائیان مطابقاً ِلما أَمرنا َمحبُوبنا ا

ر شویم و در عین حال برای تنبّه جّهال و مغرضین و مخالفین امدستورات مبارکه به اولیای امور متوّسل و متشبّث می

 .کنیمحضرت رّب البریّه دعا می 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخور ای]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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