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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:[ سیاست ما

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۱۹]تاریخ:[ 

 ۶۵۱]شماره:[ 

 

ور گردیده و پس از شکستن و خرد کردن ها حملههای بهائیبه خانه« شیراز»دیروز عده زیادی از اهالی مرودشت 

 –ها را از شهر خارج کنند در شهرستان دامغان قصد داشتند بهائی –ها اثاثه آنها را به غارت بردند درها و پنجره

 جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار هستند.انتظامی با کمال دقت مترصد حفظ انتظامات و  مأمورین

ها مردم مسلمان و ها در تهران بطوریکه خبر میرسد در غالب شهرستانمرکز بهائی« حظیرةالقدس»پس از اشغال 

 اندمتعصب بقصد اخراج بهائیها دست بتظاهرات زده و در چند جا خساراتی متوجه ساخته

در شهر اجتماع و « شیراز»دیروز عده زیادی از اهالی مرودشت  خبرنگار ما از مرودشت تلگرافی خبر میدهد که

گری حمله ور شده اثاث و اموال را های چند نفر بنام بهائیدست بتظاهرات شدیدی علیه دین بها زدند سپس بخانه

 شکسته و بغارت بردند

 انتظامی پس از اطالع در محل واقعه حاضر گشته و مجتمعین را متفرق ساختند مأمورین

ای های افراد بهائی که ظاهرا در این شهر زیاد هستند تحت نظر عدهآمدهای دیگر خانهبمنظور جلوگیری از پیش

 ژاندارم قرار گرفته است.

ای از اهالی رشت دسته جمعی به محل از رشت نیز خبر میرسید که بدنبال اشغال مرکز بهائیهای تهران، پریروز عده

های ساختمان را شکسته خرد ان پهلوی رفته و آنجا را سنگباران کرده شیشه پنجرهتبلیغات بهائیان واقع در خیاب

بعد از ظهر قوای انتظامی این محل را نیز اشغال کرده  ۶کردند... برای جلوگیری از حوادث نامطلوب از ساعت 

ا تحریک شده بود است. گزارش رسیده از دامغان حاکی است که عصر پریروز اهالی دامغان که احساسات مذهبی آنه

بقصد بیرون راندن بهائیهای شهر دامغان بمنازل آنان حمله ور شده و آنان را مضروب و از خانه بیرون کشیده و 

انتظامی از جریان واقعه مطلع و محل حادثه حاضر شده  مأمورینتصمیم داشتند از شهر اخراج نمایند ولی در این بین 

 اند.را بمنازل خود عودت داده هاو اهالی را متفرق کرده و بهائی

ها از شهر خارج صبری خواهانند که بهائیخبرنگار ما اضافه میکند که شهر دامغان هنوز آرام نیست و مردم با بی

 شوند.

 مراقب گمارده شده است. مأمورینبرای حفظ جان بهائیها 

 

 

 

 

 

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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