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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[

 

 ]روزنامه:[ فرمان 

 ۱۳۳۴شهریور  ۱۲]تاریخ:[ 

 ۹۶۴]شماره:[ 

 

 میکنندمطبوعات مصری از اجتماعات مذهبی ایام تاسوعا و عاشورا در ایران صحبت 

روزنامه »االخبار« که تصاویری از مجالس عزاداری خامس آل عبا در تهران انتشار داده مینویسد. امسال شیعیان ...

 در ایران با شکوه و جالل زیادی مراسم سوگواری امام حسین علیه السالم را در طهران و شهرستانها برپا ساختند.

ئی بر پا شده بود لیکن اینکه از کثرت و ازدحام جمعیت شور و ولولهدر تکایای مذهبی، مساجد و منابر با وجود 

ئی که نظم و امنیت عمومی را مختل کند بوقوع نپیوست. در حالیکه از چندی پیش بواسطه بیدار کوچکترین حادثه

بهائیان شدن و جان گرفتن اختالف مسلمین ایران با فرقه ضاله بهائیه انتظار میرفت که برای تحریک مردم علیه 

مغرضین در ایام تاسوعا و عاشورا از فرصت استفاده کنند و همچنین عوامل حزب منحله توده که بطرفداری از دکتر  

مصدق تظاهر مینمایند، میخواستند در زیر نقاب عزاداری و سوگواری از این اجتماعات بزرگ برای عملی ساختن  

رال بختیار حاکم نظامی تهران این فرصت را بکلی از دست مقاصد خود استفاده کنند لیکن مراقبت و سرعت عمل ژن

ها گرفت زیرا چند روز قبل از تاسوعا و عاشورا بختیار که از طرف اعلیحضرت شاه ایران  آشوب طلبان و آنارشیست

هللا بخصوص برای حفظ نظم و آرامش در این ایام باو تاکید شده بود بطور محرمانه بقم رفت و با حضرت آیت

 دی، پیشوای شیعیان جهان مالقات کرد.بروجر

ریزی در  هللا بروجردی تقاضا نمود که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونژنرال بختیار از حضور حضرت آیت

نظمی نماید، خودداری بین مسلمین به وعاظ و سخن گویان مذهبی امر فرمایند از ذکر مطالبی که ایجاد تحریک و بی

 ..کنند.

ایران که خود در مراسم عزاداری حسین بن علی)ع( در تهران شرکت کردند از تامین نظم و آرامش اعلیحضرت شاه 

 العاده راضی بودند.این روزها فوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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