
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ کیهان

 ۱۳۳۴تیرماه  ۶]تاریخ:[ 

 ۳۶۱۳]شماره:[ 

 

 اعالمیه دولت در باره واقعه دیروز شیراز 

ای از مردم برای خراب کردن منزلی در داخل شهر هجوم بردند و بین آنها و قوای انتظامی تصادمی روی داد که عده

 منجر به مصدوم شدن چند نفر شد.

 صبح امروز در شیراز حکومت نظامی اعالم گردید و آرامش در این شهر برقرار است. ۹از ساعت 

 این اعالمیه امروز از طرف سخنگوی دولت منتشر شد:

ای از مردم بقصد اخاللگری دست باقداماتی زدند که فوری از طرف مقامات انتظامی جلوگیری دیروز در شیراز عده

 شد و برای اینکه دامنه پیدا نکند موقتا حکومت نظامی اعالم گردید.

 آمد است تا مسببین را بشدت تنبیه و مجازات نماید.این پیش دولت کامال بر اوضاع مسلط و مشغول رسیدگی بعلت

 بدنبال این اعالمیه یک منبع رسمی امروز گفت:

ای از مردم شهرستان شیراز که تحریک شده بودند برای خراب کردن منزلی در داخل شهر هجوم کردند و در عده

د نفر صدمه بدنی وارد آمد لذا حکومت نظامی در نتیجه تصادمی بین قوای انتظامی و تحریک شدگان واقع شد و به چن

 آنجا اعالم گردید و آرامش کامال برقرار است.

 فارس ۶اعالمیه لشکر 

فارس صادر و بوسیله رادیو  ۶خبرنگار ما از شیراز اطالع میدهد که این اعالمیه امروز از طرف فرمانده لشکر 

ع کلیه اهالی محترم فارس میرساند که بر حسب تصمیم و ابالغ بدینوسیله باطال»شیراز نیز باطالع عموم رسیده است: 

 ۶صبح امروز مقررات حکومت نظامی در شهرستان شیراز برقرار و مجرا میشود. فرمانده لشکر  ۹دولت از ساعت 

 «فارس سرتیپ نویسی

نیز در  اندیدهدصدمهگزارش خبرنگار ما حاکی است که وضع شهر عادی و آرامش برقرار است و کسانیکه 

 .شوندیممعالجه و مداوا  هایمارستانب

 

 

 

 

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

 در صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل
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