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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[

 

 رهروان والیت :[]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۷آذر  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 !نیتا مقابله با د ی نداریشاه؛ از تظاهر به د رضا

 ی: رضا رستمسندهینو

و   نیدشمن د نیجا زده بود اما پس از قدرت، به بزرگتر یبه قدرت، خود را مسلمان معتقد دنیرضا شاه تا قبل از رس

 !شد لیتبد یندارید

 ییپنج آمریكا تیبه روا رضاشاه

عتبات رفت،  ارتینشان بدهد. او به ز نیعالقمند به د  یاکرد از خود چهره یبه قدرت، سع دنیقلدر قبل از رس رضا

چنان   دیبه قدرت رس یو مجلس روضه به راه انداخت. اما وقت ختیبه راه انداخت و کاه بر سر ر ی عزادار یدسته

کار  یول گنجدیمجال نم نیدر ا ق،یمصاد یدارد. ذکر همه  قهساب ران،یا خیکه کمتر در تار ستادیا ینیدرمقابل شعائر د

حامل  ونی( در دهه اول محرم، کامالسالمهی)علینیحس یمقابله با عزا  یبرا  ۱۳۱۹که در سال  دیرس ییارضا شاه به ج

  [۱] بپردازند یشکنبه حرمت ،یکوبیفرستاد تا با رقص و پا ابانیها را به خها و فاحشهمطرب

به  بندیاز آنان و پا یک یو خود را  شدیهم حاضر م ییجا است که رضا شاه قبل از قدرت، در محافل بها نیا بیعج

نداشت و   یامذهب و فرقه  چیبه ه یاعتقاد چیمعلوم شد که ه افتن،ی[ اما پس از قدرت ۲]کردیم یمعرف ت،یبهائ نییآ

به   یاعتقاد  چیمحکم است که رضاخان ه یاخود، نشانه  ن یبه قدرت بود. ا دنیرس یپا برا یکردن جاهدفش فقط محکم

 .نداشت عهیاسالم و مذهب ش

  یاست که تظاهر به اسالم داشتند ول یکسان یاز سو خ،یضربات به اسالم در طول تار نیترتوجه داشت که بزرگ دیبا

 .کردندی را از پشت وارد م نیخنجر ک

 

 :نوشتیپ

 ۴۵۲، ص ۱ج ران،یا ساله ستیب خیتار ،یمک  نیحس [۱]

 ۹۸، ص  ۲همان، ج  [۲]

 

 

 

 

 

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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