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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]روزنامه:[ بختیار

 ۱۳۳۴تیر  ۱۵]تاریخ:[ 

 ۴۹۹]شماره:[ 

 

 حادثه شیراز باید باعث تنبیه باشد

 اند میرزا نورالدین شیرازی چه میگوید؟بروجردی دستور فرموده اله عظمی حضرت آقای جائیکه آیت

ای ای روی داد که اگر نگوئیم لطمهاند که تقریبا  ده روز پیش در شیراز واقعه کلیه خوانندگان تا امروز فهمیده یقینا  

که مقدمه یک  موقتی به امنیت قسمتی از خطه فارس و چشم و چراغ جنوب وارد آورد باید بگوئیم و اعتراف کنیم

منتج  مسلما  داری بود که اگر اقدام فوری دولت حاضر که نتیجه بیداری اعضاء کارآمد آنست نبود، اغتشاش دامنه 

 . بنتایجی میگردید که برای فارس و جنوب خطرهای زیادی در بر داشت

اد و راجع بیک فرقه  قضیه بنحو اجمال این بود که بعد از گفتگوی ناگهانی و بهنگامی که در ماه رمضان روی د 

وزیر کشور  مخصوصا  ای که از طرف اولیاء امور و بلیغه تأکیداتبظاهر مذهبی سر و صدائی راه افتاد، با وجود 

بعمل آمد که جلوی هر قبیل اغتشاش و ناامنی و هرج و مرج گرفته میشود معهذا در بعضی نقاط حوادث جزئی و 

ای بدست جمعی اهمیتی رخ داد که بزودی جلوگیری شد و فقط در شیراز که این امر قدری باال گرفت و بهانهبی

ارت کنند و بزنند و بکوبند و بمردم آزار و اذیت روا دارند  اوباش و ارازل داد که بریزند و باسم بابی و بهائی غ

اله بروجردی که امروز مقتدای جمیع شیعیان هستند صریحا  و مؤکدا  اعالم فرمودند که از طریق دولت  حضرت آیت

 باید اقدام کرد 

هار داشتند که حرف را برداشت« مکرر اظ نیسر او نیز همان واعظ شهیری که روز اول پس از سالها سکوت باز »

ای که باید از کار و بار او جلوگیری شود، ندارد و ما فراموش جز دولت هیچکس حق دخالت در کار این فرقه 

دولت الزمه و  حتما  نماینده دولت در پارلمان کشور بعد از اطمینان باینکه  تأکیداتایم که دنبال این اظهارات و نکرده

یعیان بعمل خواهد آورد متذکر شد که: هرگز حکومت فعلی راضی باینکه جان  بمنظور مقتدای ش تأمینمجاهدت را در 

بازی جلوگیری خواهد کرد هنوز  و مال مردم و اتباع ایران در خطر افتد نخواهد بود و جدا از هر نوع بینظمی و حقه

از گروهی نابکار این گفتار صریح نماینده دولت در فضا انعکاس داشت که مقارن تشریف فرمائی ذات شاهانه بشیر

ور شدند و دست بغارت اموال مردم بتحریک یک روضه خوان ناراحت باسم میرزا نورالدین بچند خانه و کاشانه حمله 

هستند لخت و عریان کردند و هستی و مایملک  احتماال  زده و زن و بچه چند خانواده را بنام اینکه پیرو مذهب جدیدی 

و نیز یکی دو خانه را که خود مدعی بوده اصال سید باب گویا در آنها جای داشته است  ها را به یغما بردند این خانواده

 ویران کردند 

دولت همانوقت در صدد برآمد و خانه مزبور را خراب کرد و قضیه پایان یافت ولی میرزا نورالدین که محرک کلیه  

ه روز قبل بتحریک او اعضاء حزب حوادث نامطلوب سی سال اخیر شیراز بود و دنبال جنجال تازه میگشت و د

ای کرد و با تولید هیجان و بعد از وادار  بدروغ تعمیر خانه مزبور را بهانه تازه مجددا  خطرناک و دشمن امنیت او 

های  فکری بعضی از مأمورین سوء استفاده کرده، بخانهساختن مردم به بستن بازارها و تولید تشنج از ضعف و بی

ریختند و دار و ندار و آنچه دیگر باقی مانده یا باز تدارک شده بغارت بردند و چند خانواده را   یکبار دیگر غارت شده

تر اینکه در مقابل قوای  اعم از یهودی و مسلمان بنام بابی و بهائی بروی آب سیاه نشاندند! و بدتر و در عین حال بامزه
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را فراهم آوردند این عمل خود یک نوع »هشدار«  انتظامی هم مقاومت نموده و موجبات نا امنی و جراحت گروهی 

 برای دولت فعلی است که بر آنست که بنا بر مقصود باطنی و قدیمی شاهنشاه ما در مقام مبارزه با فساد برآید. 

دولت اگر جدا نجنبد و محرک این اغتشاش را که دست او پیداست و بعالوه مکرر در مقام برهم زدن امنیت حتی در 

هائی را باعث شده است و باز با مرده غریبم بازی رهائی یافته است، بمجازات شاهنشاه فقید برآمده و خونریزیزمان 

دست او را از شیراز و فارس کوتاه نکند باید منتظر حوادث سختتری باشد که اساس امنیت کنونی  مخصوصا  نرساند و 

ا شنیدن حرف و قبول توصیه طرفداران میرزا نورالدین  را خورد خورد متزلزل خواهد کرد. ما معتقد بسکوت دولت ی

نیستیم و بلکه عقیده داریم دولت باید قبل از همه چیز )اصول( را رعایت کند و حفظ و حراست مصالح کشور و مردم  

بدبخت و بینوای فامیل را ملحوظ دارد نه اینکه منتظر سفارش این و آن باشد که وجود میرزا را از نظر حفظ منافع 

حظیرةالقدس، هر کاری را الزم بداند باید خود بکند نه اینکه  ۱خصوصی خود الزم دارند. دولت مانند تهران و فقیه

نوع میرزا نورالدین را که بغلط خود را شیرازی جا زده است آزاد در شرارت اغتشاش گذارد و ما امیدواریم که دولت 

 قدم و اساس هر اصالح بداند. مد نظر داشته و امنیت را م دائما  مصلحت مردم را 

الخصوص که ماندن میرزا نورالدین در تهران و سرکشی او در حقیقت توهینی ضمنی است بمقام روحانیان حقیقی علی 

اله بهبهانی فرمودند اله عظمی بروجردی و سپس حضرت آیتمرکز زیرا آنچه الزمه تعقیب و دخالت بود حضرت آیت

در تخریب  علنا  مجبور بدخالت شدید شد و حتی رئیس ستاد ارتش را وادار کرد و بحدی جدیت فرمودند که دولت 

کاشانه مزبور شرکت کند دیگر پس از اینهمه اقدامات جبری موضوع ندارد میرزا نورالدین خود را نخود آش کند و  

سینه پیش اندازد   اند ایشان برود وهای عظم مذهبی وظائف خود را انجام داده جائی که بزرگان روحانیت و شخصیت

 مورد است. بکلی بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 
 ]شاید مقصود آیت هللا فلسفی باشد[ 1
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