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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[

 

 پست تهران :[روزنامه]

 ۱۳۳۴تیر  ۷ ]تاریخ:[

 ۶۲۲ ]شماره:[

 

 »غائله« شیراز! 

پیرو اعالم حکومت نظامی در شیراز، باز شایعاتی بجریان انداخته شده و مخالفین دولت از »غائله شیراز« سخن  

ضرورتی    اصالا میرانند، در صورتیکه موضوع مهمی نبوده و طرح آن در هیئت دولت و اعالم حکومت نظامی شاید 

 هیئت دولت مشخص گردد و بمورد اجراء درآید.  اصلی وظائفهنوز مدتی طول خواهد کشید تا  متأسفانهنداشته است. 

از نظر سیاست عالیه کشور، البته هیچ دولتی نمیتواند اجازه بدهد که تحریک احساسات عام اساس نظم را مختل سازد  

این منظور باید قانون سرنوشت مردم را تعیین نماید. ولی در عین حال یک نکته اساسی مورد توجه  تأمینو برای 

و آن اینکه فقط اعمال قدرت انتظامی برای استقرار امنیت کفایت نمیکند. باید جامعه را از نظر فکری   دولت نیست

 . طوری هدایت کرد تا خود از حدود حق و قانون و وظائف اجتماعی خارج نگردد

چند   بشدت تحریک شده بود، بطوری که در ظرف ایپنجاه سال قبل در یزد احساسات مردم نسبت به فرقه  در حدود

اله سید علی )پدر آقای  های متعدد غارت شد. باالخره روزی مرحوم آیتروز قریب به هفتاد نفر کشته شدند و خانه

زاده( که مقام عالی روحانیت را در یزد داشت، در مسجد بزرگ بمنبر رفت و برای مردم توضیح داد که قتل و  حائری

 در این باره مقررات خاصی دارد.  که م استغارت مرتدین بدست عام بر خالف احکام شریفه اسال

 کنند. نیو چن خود چنانولی این مقررات باید بدست حاکم شرع انجام شود و نه اینکه مردم بنا بر تشخیص و یا تمایل 

افتاد که همانروز آرامش در یزد برقرار شد و حتی روز بعد مقدار زیادی از اموال بصاحبانش  مؤثراین گفتار آنگونه 

 گشت. مسترد

اند در مردم  مقصود از این تذکر کوتاه اینست که مردم هنوز فاقد ارشاد و هدایت صحیح میباشند. دولتها نتوانسته

 ..آنطرز تفکر را ایجاد کنند که الزمه استقرار امنیت واقعی است.

 تر عمل کرد!تر فکر و عاقالنه موقع آن فرا رسیده که جدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا به نشانی   دای برخورهاصل سند است. اگر به نکتویسی از ]متن باال رون کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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