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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:[ سپید و سیاه

 ۱٣٣۵ شهریور ۱۹]تاریخ:[ 

 ۶]شماره:[ 

 

 کشوریک هفته در 

 وضع فلسفی و سکوت وعاظ در مطبوعات خارجی چگونه انعکاس یافته است؟ –تظاهرات عاشورا 

های انگلیسی در باب موضوعات مذهبی ایران انتشار یافت مورد در این هفته یک مقاله که در یکی از روزنامه... 

 بحث محافل مذهبی قرار گرفت.

روز قتل  –روز عاشورا »این مقاله در روزنامه تایمز لندن نوشته شده و در تایمز در ابتدا راجع بعاشورا نوشته بود: 

ئی در ایران گذشت. در شهر تهران و قم که مرکز آیت اله بروجردی بدون حادثه –نوۀ پیغمبر  –امام حسین 

ند. معذالک مقامات انتظامی در همه جا آماده مبارزه با بزرگترین مقام تشیع است جمعیت بینظیری اجتماع کرده بود

های های متعصب مذهبی صورت بگیرد، این دستهها از طرف دستههائی بودند که انتظار میرفت علیه بهائیشورش

 ها زده بودند. در چند روز تظاهرات مذهبی ایران مقامات انتظامیمذهبی دو ماه پیش دست باقدامات شدید علیه بهائی

ها تحریک کرده بود اجازه صحبت ندادند دالیل کافی در دست است به فلسفی که چندی پیش مردم ایران را علیه بهائی

خواهند در سیاست دخالت که دولت ایران موفق شده است جلوی کوشش و اقدامات مقامات غیرمسئول مذهبی را که می

ی نظریات شاه را برای حفظ امنیت قبول کرده است از این کنند بگیرد. و نزدیکان آیت هللا بروجردی میگویند که و

های مذهبی را حفظ کند و جلوی روحانیونی را که میخواهند تسلط از گذشته دولت ایران مصمم است که حقوق اقلیت

 «های مذهبی بدست آورند بگیرد.دست رفته را با تهدید حقوق اقلیت

"تایمز" منتشر گردید موجب عصبانیت محافل روحانی شده است و یکی های هفته قبل این مقاله که در یکی از شماره

العملی نشان داده شود و یا شود که در مقابل این نوع انتشارات عکساز روحانیون اظهار داشت که از دولت تقاضا می

 حداقل مطالب این نشریات تکذیب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایمتن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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