
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرنامه گویا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۲مرداد  ۹]تاریخ:[ 

 

 بهاران  -تعطیل کردن مدارس بهائی؛ برگی از تاریخ ایران، ن 

که مصادف با یوم شهادت حضرت باب بوده است مدیر وقت مدرسۀ وحدت بشر کاشان   ۱۳۱۳آذر   ۱۵روز پنجشنبه 

پرسد. جناب محمودی علت را کتبا کنند. ادارۀ معارف کاشان علت را می جناب عباس محمودی مدرسه را تعطیل می

به نقل از خود ایشان  کنند. متن بازجویی بندند و جناب محمودی را در شهربانی بازجویی مینویسند. مدرسه را می می

 مندرج است: ۳۳۸  -۳۳۴، صص  ۹در کتاب مصابیح هدایت، جلد 

 اسم شما چیست؟ -»سؤال 

 عباس. -جواب 

 اسم پدر؟  -س 

 میرزا محمود.  -ج 

 اهل کجا هستید؟ -س 

 وادقان و ساکن کاشان.  -ج 

 کدام محله؟  -س 

 محله سرپله.  -ج 

 تبعۀ چه دولتی؟  -س 

 . تبعۀ دولت َعلیّۀ ایران -ج

 شغل شما چیست؟  -س 

 مدیر مدرسۀ وحدت بشر بودم.  -ج 

 سن شما چقدر است؟  -س 

 شمسی هستم. ۱۲۷۵متولد سال  -ج

 مذهب شما چیست؟  -س 

 بنده بهائی هستم.  -ج 

شناسد و قبول ندارد. مذاهب رسمی که دولت به رسمیّت مذهب بهائی رسمی نیست و دولت آن را به رسمیّت نمی -س 

 باشد. مسلمان و مسیحی و کلیمی و زردشتی میشناخته 

دین و مذهب امری وجدانی است و چیزی نیست که دولت به رسمیّت بشناسد یا نشناسد. دین و مذهب را دولت   -ج 

کند. شارع ادیان انبیاء الهی و مظاهر مقّدسه بوده و هستند و دولت هم معتقد به یکی از ادیان الهی  ظاهر نکرده و نمی

 ی در ظل دین و مذهب است دین و مذهب در ظل دولت نیست و اشخاص در اختیار دین و مذهب آزادند. است یعن
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 اید؟این مراسله را شما به ادارۀ معارف نوشته -س 

 ام. ای است که من از طرف مدرسه نوشتهاین سواد مراسله  -ج

 امضای خود شماست؟ -س 

 باشد.بلی امضای بنده می -ج 

د در جواب ادارۀ رسمی دولتی خود را بهائی معرفی نموده و اسم بهائی را ذکر کنید و قید نمائید شما حق نداشتی -س 

 روز تعطیل بهائی است. ۹که در سال  

باشد و ادارۀ متبوعه از مدرسه سؤال نموده لذا عین  گوید و مطیع دولت متبوعۀ خود میچون بهائی دروغ نمی -ج 

 حقیقت نوشته شده.

 تید بنویسید. شما حق نداش -س 

 نوشتیم هرچه قانون است دربارۀ ما معمول دارید.  -ج 

دوسیه به این طریق نوشته و امضاء شده و بسته شد و بعد رئیس تأمینات شروع کرد به صحبت نمودن که دیانت  

ی رئیس نمایند. گفتم آقامقّدس اسالم مثل آفتاب روشن است مردم آن را ترک نموده خود را گرفتار و دچار زحمت می

باشد بلکه مرّوج اسالم این که فرمودید دین اسالم مثل آفتاب روشن است شکی در آن نیست و بهائی منکر اسالم نمی

است و چون بمرور زمان قوانین اسالم از میان رفته و مردم دچار محظور شده لذا خداوند تعالی که پدیدآورندۀ ادیان  

ظاهر ساخت و خلق از گرفتاری و محظورات نجات یافتند. رئیس تأمینات   است دیانت را تجدید فرمود و دین بهائی را

توانم قبول کنم شما برای ریاست و سیاست کار خود که جمعی را گول  الحقیقه بهائی هستید من نمیگفت حاال شما فی

دانم  و ریاست نمینامید. فانی عرض نمود به جان شما قسم بنده بهائی هستم و ابداً سیاست بزنید خود را بهائی می

چیست. در دیانت مقّدس بهائی آقائی و ریاست نیست همه با هم برادر و برابر هستند و هر کس در سیاست داخل شود  

 باید از بهائیّت خارج شود.

اید؟ فانی گفتم نود و یک سال است که بهائیّت ظاهر شده و از آن  رئیس تأمینات گفت چند سال است که شما بهائی شده

ام و حاضرم که  ام ولی خودم هم کامالً تحقیق نموده و قبول کردهزاده بودهاند و من بهائیاجداد من قبول نموده تاریخ

هرکس بخواهد برایش حقانیّت امر بهائی را ثابت نمایم. رئیس تأمینات گفت اینها همه خیاالت است دو سه نفر به  

عقیدۀ خود را انکار نمایند. فانی عرض نمودم چون حضرت  کنم هرکدام را بیاورم زنند شرط میبازیچه حرفی می 

فرمائید بازیچه است بیست هزار نفر بهائی شهید شده و یک نفر عقیدۀ خود را انکار نکرده اطالعید تصّور میعالی بی 

نماید انکار  ها را بیاورید و تمام قوای دولت را در برابر او وادارید که از عقیدۀ خود انکار ترین بهائیاگر از پست

ها او را از  نخواهد کرد زیرا امروز مأمور است که عقیدۀ خود را اظهار نماید و اگر انکار کند بهائی نیست و بهائی

نمایند. رئیس تأمینات گفت حاال من یقین کردم که شما بهائی حقیقی هستید زیرا از حرفهایت معلوم بهائیّت خارج می

وقیف هستید بروید در کادر توقیف. فانی رفتم در کادر، رئیس کادر تعارف نموده  است که ساختگی نیست و حاال شما ت

و تسلّی داد که اهمیّت ندارد نگران نباشید. گفتم بنده درنهایت سرور و فرح هستم زیرا توقیف بنده در راه حق و حقیقت 

دینی زندان و حبس شده و باالخره  و دین است، مبنی بر خطا و جرم و جنایتی نیست تمام بزرگان عالم در راه عقیدۀ 

 اند این عین افتخار و سربلندی است.شهید شده

در شهربانی توقیف و تا   بدیع ۹۱شهرالمسائل  ۲مطابق  ۱۳۱۳آذر   ۲۲خالصه یک ساعت قبل از ظهر روز پنجشنبه 

مّدت با اغلب  ساعت تمام بود با کمال سرور و فرح روحی به سر بردم. در این  ۵۴آذر که    ۲۴غروب روز شنبه 

فرستادند روز آخر جناب های امری شد. شام و نهار هم از منزل می ها صحبتصاحب منصبان شهربانی و پاسبان

 دکتر سلیمان برجیس و آقای موسی یوسفیان را هم به شهربانی آورده و چند ساعتی نگاه داشته و مرخص نمودند.«

 نهایتاً در آن سال مدارس بهائی در ایران بسته شد

 

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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