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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[

 

 :[ روح آزادی ]روزنامه

 ۱۳۳۴آبان   ۱۵ ]تاریخ:[

 ۱۴۲ ]شماره:[

 

 جشن میالد حضرت رسول اکرم در فرمانداری نظامی تهران

االنبیاء صلی اله علیه و آله از طرف تیمسار سرتیپ تیمور بختیار فرماندار محترم حضرت خاتم میالد مسعودبمناسبت 

القدس( روز پنجشنبه گذشته مجلس جشن مجلل و با شکوهی منعقد نظامی تهران در محل فرمانداری نظامی )حظیرت

مجلسین سنا و شورایملی تیمسار سپهبد هدایت  گردید که در آن علماء اعالم و حجج اسالم و هیئت دولت نمایندگان

های گل در  وران اصناف و طبقات مختلف شهر با دستهرئیس کل ستاد و سایر امراء و افسران ارتش بازرگانان و پیشه

های بشاش شرکت میکردند و تیمسار فرماندار نظامی بعموم مدعوین تبریک میگفت ساعت این مراسم با شکوه با قیافه

ز ظهر سالن فرمانداری نظامی که با طرز بسیار جالبی تزئین شده بود و متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت در بعد ا ۷

آن اجتماع نموده بودند یکی از مدعوین بنام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاه شعار داد و سکوت مجلس در هم  

برای سالمتی اعلیحضرت ابتدا صلوات و   شکسته شد در این موقع شور و احساسات مردم بحد اعالی خود رسید و

هائی که بهمین مناسبت سروده بودند خواند که سپس با کف زدنهای ممتد ابراز احساسات نمودند آنگاه شعرا منظومه

منبر رفتند و در اطراف مقام و مرتبه رسول اکرم بمورد توجه حضار قرار گرفت سپس وعاظ و سخنوران اسالمی 

 ...سخنرانی نمودند 

مجلس جشن نزدیک باتمام بود ولی جمعیت رو بافزایش میرفت که دیگر در سالن فرماندار نظامی جای نشستن برای 

مدعوین نبود و مردم چون نگین انگشتر تیمسار بختیار را در میان گرفته بودند و عکاسان و مخبرین جراید مشغول 

 ..داده شد و مردم با کف زدنهای ممتد آنرا تائید میکردند.گرفتن عکس بودند در این موقع شعارهائی باین شرح 

ساعت هشت بعد از ظهر بود که قدری سالن فرمانداری خلوت شد و تیمسار بختیار نزد علمای اعالم آمدند با آنها  

 و مجلس با دعای ذات شاهانه خاتمه گردید.... شیرینی و چای صرف نمودند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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