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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:[ وطن ما

 ۱۳۳۴ آبان ۲۱]تاریخ:[ 

 ۷۰]شماره:[ 

 

 وطنی.....دینی و بیگر اماکن فساد و بیتیمسار بختیار اشغال

سعادت حضرت خاتم االنبیاء در فرمانداری نظامی تهران در محل فرمانداری   گذشته بمناسبت والدت بادر هفته 

دینی بهائیان بود و باتکاء قانون اساسی مورد اشغال قشون اسالم پناه قرار گرفت  نظامی که سابقاً مرکز فساد و بی

 مجلس جشنی برقرار بود.

  ۴های تهران بشمار میرود انعقاد یافته بود از ساعت  ه از بزرگترین سالوناین مجلس در محل »حفله اعظم بهائیان« ک

مندانه مبنی بر احساسات وطنی و  ها و با دادن شعارهای پیروزجات مختلفه با دسته گلشب دسته  ۱۰بعدازظهر الی 

زرگ و مخصوصاً شعائر معظمه و یادآوری خدمات و زحمات افسران خدمتگذار و علمای به دینی و ملی و احترام ب

ای آمد نشانهتظاهرات جالبی که نسبت باعلیحضرت همایونی و حضرت آیت هللا العظمی بروجردی و بهبهانی بعمل می

 آهنگی کامل و وحدت و اتفاق نظر مردم ایران حکایت میکرد. بود از هم 

نظیرترین ین احساسات و بیتربا عالی  توأماین مجلس فرخنده که بنام نامی حضرت رسالت پناهی تشکیل شده بود 

 عواطف بود. 

دستگاه نظامی از جامعۀ مردم برای یک جشن دینی دعوت کرده و   بود که یک ۲۰برای اولین بار پس از شهریور ماه 

طبقات مختلفه جامعه اعم از روحانی و نظامی و بازرگانان و کلیه اصناف محترم تهران و باالخره کارگران و  

 گان و گویندگان شرکت داشتند.اعضای ادارات و نویسند

آالیشی در این جشن شرکت کرده و در هر ساعت  مخصوصاً اینکه تمام اصناف مختلفه تهران با کمال سادگی و بی

 .. هزاران نفر آمد و رفت داشتند این جشن اهمیت بیشتری بخود گرفته بود.

  –زنده باد بروجردی  –یکزبان زنده باد شاه ارزش و اهمیت این جشن فرخنده در این بود که عموم مردم یکدل و 

گفتند. و بمناسبت مبارزات ضد کمونیستی فرماندار نظامی شعارهای خیلی حساس و جالبی زنده باد بختیار می

 ..میدادند.

های »ما« امیدواریم که این اقدام تیمسار سرتیپ بختیاری در برقراری این جشن دینی در مقر فرمانداری نظامی پایه

 .. آهنگی و اتحاد و یکرنگی طبقات مختلفه روحانی گردیده و ملت ایران را در راه ارشادی عالیه موفق سازد.لیه هم او

ای  »ما« یقین داریم که اگر این جاده روشنی که در پیش داریم بخوبی پیروی شود و تابع احساسات نشویم در آتیه

 نزدیک ایرانی سربلند و مترقی خواهیم داشت.

 

 

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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