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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:[ بیان حقیقت 

 ١٢٩٩فروردین   ٢۶ ]تاریخ:[

  ]ناخوانا[ ]شماره:[

 

 -جهرم  -

 بهائیینعرصۀ خونین، قتل واعدام 

زا بنام احساسات دینی حوادث سهمگین، و عرصۀ خونینی که با یک سلسله فجایع دهشتناک و یک رشته دواهی وحشت

اخیراً در جهرم عرض وقوع نموده و منجر به قتل و اعدام فجیعانه یازده نفر و یک بچه شیر خواره  و تعصبات مذهبی

اختیار ه مخافت بار و یک نمایشگاه هولناکی را نشان میدهد که بی شده است، یک منظر ]ناخوانا[از مشاهیر بهائیه و 

زار یا  نیران و زبانه آتش را در میان نی اگر مشاهده نموده باشید،...حس جامعه را فشار داده و منقلب میسازد!! 

 ...ملتفت شوید وبرده، و قضایای مدهشه جهرم را احتراق خرمن، میتوانید به انتهاضات توده دژخیم و غضبناک پی

و مخالف است حاال چون ما با هر مسلک  نظم و امنیت با هر دیانت و مذهبی مغایر تصدیق نمائید که اقدامات بر علیه 

بیطرفانه بخواهیم قضایا را عریاناً مکشوف و حقایق را آشکار سازیم مواجه با اشکاالت و محذوراتی میشویم که از 

ت اتهام و افترا هم که بسیار بلند و محتاج به اقامه مدرک و برهان نیست!!! هر گاه قوه تحمل ما خارج است بعالوه دس

بخواهیم اصالً متذکر نشده بگذریم از وظیفه خبرنگاری قصور کرده و مورد اعتراضات مشترکین محترم واقع 

 ...میشویم،

نفر است که در میانه   ١٢ سیم همان قتلهای افواهی میتوانیم بدون قید تردید بنویچیزی که بواسطه تواتر راپورت ... 

االمر امارت  پس از رسیدن خبر بشیراز حسب ...اند ترین وجهی معدوم شدهبفظیع و انبوه جماعت  ]ازدحام[ ازدهام 

میرزا سید محمد  محترم لشکر جنوب شصت نفر نظامی بجهرم اعزام شدند چند نفر جهرمی هم که از جمله برادر آقای 

 -اند بوده است میگویند در شیراز جلب و حبس شده  ]ناخوانا[صدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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