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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[

 

 دنیا ]روزنامه:[

 ۱۳۳۴شهریور ماه  ۱۲]تاریخ:[ 

  ۳۷۴ ]شماره:[

 ۴ ]صفحه:[

 

 :عزاداری نامی از بهائیان برده نشد و مجلسچرا در ایام سوگواری امسال در هیچ مسجد 

 .بستری گردید ریزیخون تشد و ازو نماینده مجلس شورایملی قمه زد کدر عاشورای امسال تنها احمد بیات ما

سابق  السلطنهنایب لکمفلسفی در روز عاشورا پا را از خانه به بیرون نگذاشت و فقط چهار روز در حسینیه عضدال

 ایران بسخنرانی پرداخت.

بود این را بدانید طبق  توجهقابلامسال زیاد و  خوانیروضهگذشته مجالس  سازیشبیهو  زنجیرزنیو  زنیقمهاز 

نمودند در ایام سوگواری  آیت اله بروجردی که بوعاظ و اهل منبر قم و تهران و سایر شهرستانها صادر صریحدستور 

امسال در هیچیك از مجالس عزاداری سخنی از بهائیان و مبارزه با این فرقه به میان نیامده بود علت صدور این 

کیلومتری شهرستان  ۱۴۴هرمزك( که در )دستور روی واقعه اخیر یزد بود که مسلمانان با طبل و شیپور بطرف قریه 

 عه ناگواری گردیده.است حرکت و منجر به واقیزد واقع 

قیافه سیاه اله بخش راچپوت  کنندگانشرکتمفصلی بر پا بود که در میان  خوانیروضهبروجردی  هللاآیتدر منزل 

وابسته مطبوعاتی سفارت کبری پاکستان دیدنی بود راجپوت با شدت هرچه تمامتر در عزای حسین میگریسته و بزبان 

 اردو پیش خود زمزمه میکرده.

 شورا فلسفی از خانه قدم به بیرون ننهادروز عا 

همانطوری که در چند شماره قبل نوشته بودیم فلسفی واعظ در مراسم عزاداری امسال از فرستنده رادیو تهران استفاده 

 در مساجد و منازل پخش میگردید. بلندگونکرده و سخنرانیهای مذهبی او بوسیله 

السلطنه الملک نایبروزی که در بعضی از مجالس از قبیل حسینیه عضدو باز از این مهمتر فلسفی در سه چهار … 

 ای در پیرامون بهائیان صحبت ننمود.ای و کلمهسابق ایران و مسجد جامع بر منبر رفت جمله

های که از مسجد ، همان روزماهاردیبهشتبروجردی شرفیاب شده بود ولی از  هللاآیتفلسفی قبل از ماه محرم بحضور 

 .کنون شاه را مالقات نکرده استنی مبارزه با بهائیان را شروع کرده تاسلطا

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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