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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:[ نبرد ملّت

 ۱۳۳۴ تیرماه ۱۰ :[تاریخ]

 ۱۲۲ :[شماره]

 

فقط بر اثر سوء نیت و توطئه سفاکانه )همت( گزارش برادران غیور و مسلمان از شیراز حاکی است که این فاجعه ...

 استاندار بهائی شیراز پیش آمده است و قضیه هم از این قرار بوده است.

مقارن عزیمت اعلیحضرت همایونی بشیراز مردم مسلمان و غیور و ضد اجنبی شیراز که از تجری و گستاخی 

عملی دولت در مرکز و دیگر نواحی مطلع بودند عناصر ضد دین و وطن بهائی دل پرخونی داشتند چون از اقدامات 

سکوت و حتی مدارای مقامات دولتی شیراز را نسبت به بهائیها حمل بر سوء نیت نموده و یقین میکنند با وجود تسلط 

یک بهائی شناخته شده شرور بر رأس دستگاه حکومتی شیراز چنانچه خود بفکر چاره نیفتند نه تنها چنان موقعیتی از 

خواهد رفت بلکه موجب تشدید تجری و گستاخی عناصر بهائی خواهد شد بهمین دلیل اکثریت اهالی شیراز   دستشان

و آنجا را با خاک یکسان مینمایند، چون آنموقع  ورحملهدسته جمعی بمرکز فساد این باند جاسوسی و خیانت 

انجام عملیکه بر خالف خواست مسلمانان اعلیحضرت شاه در شیراز متوقف بودند استاندار بهائی و بدسابقه فارس از 

تا روز یکشنبه هفته قبل که بوسیله شهردار دستور میدهد بهائیها بطور دسته جمعی برای تجدید  .باشد خودداری میکند

ساختمانی که بدست مسلمانان ویران شده بود قیام و اقدام کنند، اجتماع مسلمان و غیور شیراز هم تحمل این توهین و 

میآید که در نتیجه قضیه منجر بزد و خورد  جسارت علنی نسبت بمقدسات دین مبین خود را نداشته درصدد جلوگیری بر

شده و در حدود چهل نفر از مسلمانان زخمی میشوند که اغلب آنان اکنون در بیمارستان بستری میباشند بطور خالصه  

 ... و مسلم مسئول این فاجعه دردناک و ضد اسالم شخص همت استاندار بهائی و فاسد فارس است  

تغییر و  اندداشته روحانی ارسال  مؤثرضمن طومارها و تلگرافیکه برای مقامات اهالی مسلمان و ضد اجنبی شیراز 

 تعقیب فوری استاندار بهائی فارس را از اعلیحضرت همایونی و دولت خواستار شده و مصرا در... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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