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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[ 

 

 :[ نبرد ملت]روزنامه

 ۱۳۳۴تیر  ۱۷ ]تاریخ:[

 ۱۲۳ ]شماره:[

 

 از هر جا که بخواهید...

 شد؟چه چیزی موجب عصبانیت مسلمانان غیور شیراز 

 هللا شیرازی از فعالیت بهائیانبازدید حضرت آیت

 اقدام سرلشگر همت در تجدید بنای محفل

 جائیکه استاندار شانه خالی میکند

 هیجان مسلمانان

 آنجا که کعبه!! تغییر شکل میدهد 

 چگونگی تعرض بهائیان و تعطیل شهر...

شیراز باطالع خوانندگان محترم رساندیم اینک جریان واقعه ...در تعقیب خبریکه در شماره گذشته راجع بوقایع اخیر 

 را بنحو اختصار از نظر خوانندگان محترم میگذرانیم

هنگام عزیمت اعلیحضرت همایونی بشیراز و تشرف بحرم حضرت احمد بن موسی )ع( مردم مسلمان و متدین شیراز 

نفر از طرف مقامات انتظامی  ۱۵۰اقعه در حدود محفل بهائیها را واقع در خیابان حضرتی ویران نمودند در این و

 بازداشت شدند و یک روز بعد آزاد گردیدند.

در ماه مبارك رمضان که آقای فلسفی از فرستنده رادیو علیه فرقه ضاله بهائی و باطل بودن مسلك آنان بیاناتی اظهار 

مقامات مسئول در انهدام مراکز تبلیغاتی  داشتند، نور امیدی در دل مردم مسلمان درخشیدن گرفت و چون منتظر اقدام

 این فرقه ضاله بودند دست باقدامی نزدند

خبری نشد و آالم جامعه مسلمان را تسکین نداد و در نتیجه نفوذ بعضی از سران این فرقه بی همه چیز بفکر  متأسفانه

ند این فکر موجب یاس مردم از دار نمودساختمان ابنیه ویران شده افتادند و احساسات دینی مردم را سخت جریحه

 مقامات مسئول گردید و بالنتیجه مردم مسلمان در صدد عالج واقعه قبل از وقوع برآمدند

مسلمانان شیراز پیشقدم شدند و چون مشاهده کردند که بدستور سرلشگر همت استاندار بهائی و بد سابقه فارس محفل 

 نند و در صدد جلوگیری برآمدند.ویران شده را تعمیر میکنند نتوانستند خودداری ک

و مستحضر نمودن معظم له از جریان امر منزل موجب  هللا شیرازیاجتماع مسلمین شیراز در منزل حضرت آیت

نمودند نامبرده ترمیم محفل را تکذیب و اظهار  سؤالشگفتی ایشان شد و برای کسب اطالع از سرلشکر همت استاندار 

 اطالعی کرد.بی

ول ساختمان محفل ای بنا و عمله مشغمحل را بازدید کردند و از نزدیك مشاهده نمودند که عده  شخصا  هللا شیرازی آیت

 هستند سرلشکر همت استاندار هم برای حفظ ساختمان کنندگان چند نفر سرباز بدانجا اعزام نمود.
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فرمودند شایسته است مقامات انتظامی از تعمیر و ساختمان محفل  هللا شیرازی باستاندار تلفن کرده و اعالمآیة مجددا  

 ممانعت نمایند استاندار گفت در اینباره مسئولیت و دستوری ندارد.

هیجان مسلمانان بقدری شدید بود که یکمرتبه بجنبش در آمده و عموم مردم مسلمان از زن و مرد، پیر و جوان، صغیر 

 ا منهدم کردند.و کبیر بمحفل حمله برده و آنجا ر

ایست که کعبه!  بسوی کعبه!! در نزدیکی مسجد شمشیرگرها واقع در کوی بن بست پشت مسجد نو جنب مستراح خانه

بهائیان است قسمتی از مسجد را که بهائیان غاصبانه بتصرف در آورده بودند در چند سال قبل مسلمانان پس از 

دادند باالخره مستراح مسجد آنجا احداث گردید و این عمل  متصرف شده و اختصاص بمستراح مجددا  کشمکش زیاد 

 محمد صورت گرفت.وه میرزا علی]افنان[ نبدست افغان 

ویرانی کعبه! نیز در همان روز آغاز گردید و هنگامی که مردم مشغول ویران کردن محفل بودند عده زیادی هم بانجا 

 رفته کعبه! را با خاک یکسان نمودند.

اندار بهائی فارس بمجرد اطالع از این واقعه عده بیشماری سرباز و دژبان را بفرماندهی چند نفر سرلشگر همت است

بین مردم غیور مسلمان و قوای انتظامی در  از افسران بهائی بمحل واقعه اعزام و دستور حمله داد و زد و خوردی

 ای مصدوم و مجروح شدند. گرفت و عده

حشیانه سرلشکر همت تمام دکاکین بازار و خیابانها بسته شد و همه بعنوان  بازارها تعطیل شد در نتیجه عمل و

 اعتراض تعطیل کردند...

...اطالق كلمه اخاللگر بمردم مسلمان اثر بسیار سوئی در مردم نمود و معلوم شد که سرلشگر همت استاندار بهائی 

 تعصب بهائیگری اطالع داده است...از انعکاس حقایق امر بمرکز خودداری و جریان را از روی  فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ر صفحه تماس با ما بفرستید[ایمیل د
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