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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 
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[ به مقام محترم ۱۳۲۷، مطابق با پنجم خرداد ماه سنهٴ حالیه ]۱۰۵که در تاریخ دهم شهرالعظمة ای صورت نامه

 شود:تسلیم گردیده، برای مزید اّطالع یاران الهی ذیالً نقل می ۸۴۴نخست وزیری تحت نمرهٴ 

 

 مقام محترم نخست وزیری

 رساند:محترماً به عرض می

حریکات راجع به تعّدیّات وارده بر بهائیان ایران و ت ۶۴۷ای تحت شمارهٴ در تاریخ اّول خرداد ماه سنهٴ جاریه، عریضه

دهد چندی است در متوالیّه بر ضّد آنان به آن مقام محترم معروض و تقدیم شد. حال نیز مجبوراً مجّدداً مزاحمت می

شود که حظیرةالقدس بهائیان بعضی از جراید و مجاّلت مرکز از قول آقای سیّد ابوالقاسم کاشانی اعالنی منتشر می

گردید. بدیهی است منظور از نشر مکّرر این اعالن، تهییج احساسات و قریباً غصباً از طرف مسلمین اشغال خواهد 

تحریک تعّصبات اهالی ایران بر ضّد بهائیان است تا متدّرجاً در مرکز و والیات زمینهٴ فتنه و فساد مهیّا و هیجانی 

وسیع برای تاخت و  عظیم برپا شود و امر منجر به هرج و مرج و قتل نفوس و غارت اموال گردد و بالنّتیجه میدانی

تاز مفسدین و مغرضین به وجود آید. چنان که جریدهٴ )الفبا( نیز این نکته را دریافته و به خوانندگان خود اّطالع داده 

اند و اخبار کشی( افتادهکه جمعی از محّرکین فساد در روز و تاریخ معیّن قصد هجوم بر بهائیان نموده و به فکر )بهائی

شدیداً در میان و نفوسی چند از رؤسا و متنفّذین، شب و  خفیّه، ل نیز حاکی از آن است که مقاصدواصله به این محف

« مجلّهٴ ترقّی فرهنگی» ۲۸۰جمله در شمارهٴ لوحان بر ضّد بهائیانند. ِمنروز در مرکز و والیات مشغول اغوای ساده

گذرد، به قلم مخبر ترقّی مندرج که محّرر که عیناً از لحاظ عالی می« هللا کاشانیدر محضر آیت»شرحی تحت عنوان 

و ناشر آن مسلّماً جز تشویق مردم ایران به مبارزه با بهائیان و تحریک اهالی بر ضّد آنان منظوری نداشته و برای 

 اند. چنان که:بی انصافی از جاّدهٴ حّق و راستی قدم بیرون گذاشته حصول این منظور به کمال

اوالً: حظیرةالقدس را که فقط مخصوص انجام وظایف دینی و روحانی بهائیان است، محّل تبلیغات بهائی قلمداد 

یغی به میان نیامده گاه نفوس غیر بهائی در حظیرةالقدس اجتماع نکرده و با آنان مذاکرهٴ تبلکه هیچاند و حال آننموده

 است.

اند که هر کس با بهائیان مبارزه نماید، جانش به مخاطره ثانیاً: خادعانه و مغرضانه به قارئین خود این طور فهمانده

که اهل بهاء تجاوز و انحراف از اصول مسلّمهٴ اخالق و انسانیّت را هرگز جائز نشمرده و خواهد افتاد و حال آن

 اند.ه )قل هللا( ناطق بودهپیوسته به آیهٴ مبارک

ثالثاً: آیه کتاب اقدس را از قول آقای کاشانی منحرف و مغلوط نقل کرده و به کمال اعتساف راه مغالطه پیموده و آن آیه 

اند تا خوانندگان را بر ضّد بهائیان برانگیزند و آنان را دور از اخالق را بر خالف معنی حقیقی ترجمه و تفسیر نموده

 فضایل عالم انسانی جلوه دهند. و آداب و
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انندگان، ظالم و متجاوز و مسلمین را مظلوم و مقهور جلوه داده و پروایی بهائیان را در انظار خورابعاً: به نهایت بی

سرایی آغاز نموده و ِمن باب مثال ذکر رفسنجان و آران کاشان و نوحه« مغلوب»و « پناهبی»برای مسلمانان 

قام محترم و قاطبهٴ ایرانیان مّطلع، واضح و معلوم است که که بر آن ماند و حال آنمیان آورده سروستان فارس را به

اقلّیّت بهائی در اغلب نقاط ایران تأمین مالی و جانی ندارند و در همان رفسنجان و آران و سروستان، بهائیان از ظلم و 

د و در سروستان بعد از فاجعهٴ مؤلمهٴ هجوم مسلمانان برنطغیان مسلمانان در نهایت زحمت و تعب و مشقّت به سر می

بر محلّهٴ بهائیان و ضرب و جرح و قتل و غارت آن مظلومان هنوز هم جمع کثیری از آنان از محّل مألوف متواری و 

رف الحقیقه حقایق را این گونه واژگونه جلوه دادن و مطالب را بدینسان منحسر و سامانند و فیپریشان روزگار و بی

ساختن در نزد اهل انصاف نهایت افک و اعتساف است و درست بدان ماند که شخصی روز را شب و زمستان را 

 تابستان بخواند.

آقای سپهبد احمدی وزیر کشور و آقای سرلشکر ضّرابی که هر دو »اند که خامساً: از قول آقای کاشانی چنین نوشته

که به ند که حظیرةالقدس را از بهائیان گرفته و به مسلمانان بدهند و حال آنابه ایشان وعده داده« مسلمان متدیّن هستند

نظر این محفل در این اظهارات به دو مقام مهّم رسمی که هر دو حافظ و حارس حقوق افراد این ملّتند، بهتان عظیمی 

نمود که وزارت کشور و ادارهٴ  توان تصّوروارد آمده و به مؤّسسات انتظامی علناً توهین گردیده است. زیرا چگونه می

المللی و مواّد منشور رغم قانون اساسی و تمام تعّهدات بینکّل شهربانی بر خالف جمیع مقّررات و انتظامات و علی

ملل متّفق اصل صریح آزادی مسکن و حّق مسلّم مالکیّت را زیر پا گذارده، محلّی را که متعلّق به بهائیان است غصباً 

انگیز نمایند. هر چند دولت در مقابل این افترا و تهمت البّد قوالً و عمالً و تسلیم جمعی ماجراجو و فتنه و عنفاً تصّرف

از خود دفاع نموده و بطالن این اظهارات را بر عالمیان ثابت و مدلّل خواهد گردانید، ولی جای تأّسف است که مخبر 

را زند و دوایر انتظامی آنرد و به مقامات رسمی تهمت مینگاآمیز میگونه مقاالت تحریکیک مجلّهٴ مرکزی این

 سازند.نمایند و بالنّتیجه زمینه را برای بروز فتنه و فساد آماده مینادیده انگاشته، به سکوت برگزار می

د و تعلیمات صریحه به مقامات مربوطه صادر فرماین اکیده با ذکر مطالب فوق، از آن مقام محترم مستدعی است اوامر

که هر چه زودتر از این تحریکات و تفتینات که جز تشویق اهالی به برادرکشی و افروختن آتش فتنه و فساد در 

سراسر کشور و بدنامی ایران عزیز در دنیای متمّدن ثمری دیگر نخواهد داشت، جلوگیری نمایند و به نفوس غیر 

گذشته و مفسدین به اجرای نقشهٴ شوم خود موفّق دار اجازهٴ مداخله در امور مملکت ندهند و تا وقت نصالحیّت

های عمران و آبادی احتیاج شدید اند، این تحریکات را از میان بردارند تا ملک و ملّت ما که برای اجرای نقشهنگردیده

نظمی نگردد و به آرامش و سکون کامل داشته و دارد، بر اثر اغراض سوء چند نفر مغرض دچار هرج و مرج و بی

و مال جمعی کثیر از اتباع این کشور در معرض تجاوز و تعّدی نفوس مفسد و مفتّن قرار نگیرد. زیرا درج جان 

آمیز در جراید مرکز و انتشار این قبیل اخبار در پایتخت کشور، انعکاس بسیار نامطلوبی در گونه مقاالت تحریکاین

صبری منتظر انگیز خواهد شد. به نهایت بیتنهوالیات خواهد بخشید و سبب تجّری و جسارت نفوس ماجراجو و ف

 باشیم.اتّخاذ تدابیر الزمه برای اجرای این منظور مقّدس می

 ات فائقهبا تقدیم احترام

 شعاع عالیی، رییس محفل ملّی بهائیان ایران

 اکبر فروتنعلی، محفل روحانی ملّی بهائیان ایرانمنشی 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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