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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[

 

 پارس شیراز :[روزنامه]

 ۱۳۳۴ تیر ۱۳ :[تاریخ]

 ۱٧۱۵ :[شماره]

 

 آشوبگر نیستشیرازی، 

رخ داد و منتهی به برقراری حکومت نظامی در شهر و حومه گردید، برای کسانی که  رازیدر ش اخیرا  جریانی که 

عالقمند به سرافرازی و سربلندی شیراز و فارس میباشند سخت تأثرآور بود. متأسفانه این حادثه كوچک در صفحات 

یده! و بدیهی است گرد ملقب« غائله شیراز»بعضی از جرائد کشور، بعنوان یک آشوب بزرگ معرفی شده حتی بلقب 

که چنین موضوعی مایه شرمندگی شهر ما است. زیرا امروز کشور ما، در آستانه یك تحول بزرك قرار گرفته، 

 رستاخیر عظیمی تحت رهبری خردمندانه شاهنشاه عدالتخواه و عدالت پرور ما آغاز شده است...

ت. با چنین حربه برنده و قاطعی باید بجنگ آنس« الیزال حقانیت ابدی و»و « منطق آن»...حربه برنده مذهب ما 

ورند رفت. هیچ نیرو و هیچ سالحی در قبال چنین گمراهان و از جمله فرق ضاله که در منجالب گمراهی غوطه

شمشیر برانی یارای مقاومت ندارد، تلؤلؤ و درخشندگی این شمشیر بران باالخره چشم همه خفاش صفتان را خیره 

ای هستیم، زیبنده نیست که آنرا مهمل بگذاریم خواهد ساخت. ما که مجهز بچنین سالح خرد کننده نموده، و وادار بتسلیم

 [ناخوانا]های ضاله که و متوسل به وسائلی گردیم که مخصوص فتنه انگیزان و آشوب طلبان میباشد. ما، در قبال فرقه

ه شده دو وظیفه داریم: یکی اینکه از دولت و و بمنظور تزلزل وحدت ملی و مذهبی ما ساخته و پرداخت]بدست اجانب[ 

مسئولین مملکت بخواهیم که از طرق قانونی شدیدا  در صدد جلوگیری برآمده و با استفاده از مقررات و قوانین جاریه 

مملکتی و در صورت ضرورت از طریق وضع قوانین و مقررات تازه، نگذارند که گمراهان، مانند سابق آزادی عمل 

مشغول گردند. و از طرف « اصول مذهبی خود»السابق به سمپاشی و تبلیغ یکمشت اباطیل بعنوان ا فيداشته و كم

بجنگ گمراهان رفته، کوشش کنیم آنها « اصول مقدس اسالم»داریم، یعنی  در دستدیگر سعی کنیم با حربه برانی که 

 را از وادی ضالل و جهالت نجات دهیم.

باید این دو وظیفه را توأما انجام دهیم. و بدیهی است در این میانه، پیشوایان و ما بحکم تکلیف مذهبی و ملی خود 

مبلغین مذهبی وظیفه حساستری بعهده دارند که مطمئنا  توسل باین دو وسیله در راه انجام این تکلیف بزرگ مذهبی 

 معرفی میگردد.« آشوب و شرارت»مؤثرتر از اعمالی است که خواه و ناخواه، بصورت 

 

 

 

 

 

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

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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