
 
  

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:[ فرمان

 ۱۳۳۴آبان  ۱۴]تاریخ:[ 

 ۱۰۰۷]شماره:[ 

 

 رسول )ص( در فرمانداری نظامیجشن تولد حضرت 

 محافل روحانی با اعجاب و تجلیل از خدمت بزرگ سرتیپ بختیار یاد میکنند

بعد از ظهر پریروز در فرمانداری نظامی بمناسبت روز تولد حضرت پیغمبر رسول اکرم )ص( مجلس جشن بر پا 

شهر بسالن بزرگ فرمانداری نظامی که  شده بود. از ساعت چهار بعد از ظهر بترتیب علماء اعالم و وعاظ و اهالی

اله اله بهبهانی باتفاق آیت در حدود ده هزار نفر گنجایش دارد شروع بآمدن کردند سپس در حدود ساعت پنج و نیم آیت

 غروی و آقایان وزرا و نمایندگان مجلسین در مجلس جشن حضور یافتند.

فرماندار نظامی تهران و راه آهن سرتاسری و دیگر  در تمام مدت انعقاد مجلس از طرف تیمسار سرتیپ بختیار

مامورین فرمانداری نظامی از مدعوین که تعداد آنها در طول مجلس به سی چهل هزار نفر بالغ شد پذیرائی شایان 

 توجه و گرمی بعمل آمد.

مناسبت روز در این جشن بزرگ دینی از طرف وعاظ و سخنرانان مختلف بیانات شیوا و مهیجی ایراد و اشعاری ب

بعد از ظهر ادامه داشت و در تمام  ۷تولد حضرت رسول و در منصبت آن حضرت قرائت گردید این مجلس تا ساعت 

 مدت از طرف حضار هر چند گاه صلواتهائی بسالمتی اعلیحضرت همایونی و ارتش شاهنشاهی فرستاده میشد.

سالن مجلل فرمانداری نظامی که گنجایش ده هزار نفر همانطور که نوشتیم کثرت جمعیت در این مراسم بیسابقه بود و 

مراسم جشن پایان یافت و حضار در حالیکه شعارهای مذهبی  ۷را دارد چندین بار مملو از جمعیت شد در ساعت 

 دادند محل فرمانداری نظامی را ترک کردند.می

پرستی و و بخصوص تواضع و وطن العاده موثر واقع گردیدجشن فرمانداری نظامی در محافل روحانی تهران فوق

دیانت تیمسار سرتیپ بختیار که با کوبیدن مراکز فساد خدمت بزرگی بعالم روحانیت نموده و مقامات مذهبی با اعجاب 

 و تجلیل فراوان از خدمات او یاد میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا بره نشرانی  دای برخرور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگرر بره نکتره کردیرد کره دقیرو رونویسری نشرده اسرت لطفرا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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