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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]روزنامه:[ جوانان

 جوانان از گروه نشریات اطالعات

 ۹۵۶شماره  ۰۵۳۱اردیبهشت  ۰۱دوشنبه 

 لایر ۳۱بها  ۰۰۱سال 

 

 ها در تهران بهایی« القدس بیت»تصرف 

 هاست. ها و منبت کاری بری منزل قدیمی با گچ ۵شامل  القدس بیت

تهران اعالم داشت که منزل پدری و زادگاه عباس افندی یکی از  ۶هفته گذشته واحد شماره دو کمیته انقالب منطقه 

 است. تصرف درآورده به بهائیها معرف است « القدس بیت»رهبران فرقه بهائی را که به 

انقالب در گفتگوئی با  ۶آبادی سرپرست واحد دو کمیته شماره  سید نصرهللا شاهاالسالم آقای حاج شیخ  حجت

 خبرنگاران جوانان اظهار داشت:

القدس بهائیها که در خیابان پامنار قرار دارد از اوایل پیدایش این فرقه در همین خانه بوده که هفته گذشته بدستور  بیت

  ه مدارک زیادی بدست پاسداران افتاده که تحویل کمیته مرکزی شدهکمیته مرکزی بتصرف ما درآمده است، در این خان

شده و پس از صورت برداری، اتاق، الک و مهر  آوری و در یک اتاق قرار داده  است. اجناس اشیاء خانه نیز جمع

دادند است. بمحض تصرف خانه، من شخصاً به قم رفتم و گزارش آنرا بعرض امام خمینی رساندم و امام دستور   شده

 آبادی افزود: االسالم شاه که تا اطالع ثانوی از آن نگهداری شود. فعالً چندین پاسدار از این خانه مراقبت میکنند. حجت

منزل قدیمی و بهم پیوسته است که از چندین اتاق تو در تو با مقرنس کاریها، گچ بریها،  ۵القدس بهائیها شامل  بیت

اتاق است. بادگیرهای خانه  ۱۱هنرهایِ دستی اصیل ایران تزئین شده و جمعاً شامل مشبک کاریها، آینه کاریها و سایر 

ای اثر هنرهای  کار چندین کولر را در تابستان میکند. سابقه این بنا حدود صد سال است و خود بنا در واقع مجموعه

حمام با خزینه نیز در آن های متعدد و زیرزمین بزرگی است که یک  بومی و دستی کشور ماست. خانه دارای باغچه

 وجود دارد.

 [عکس]

 ۶آبادی سرپرست واحد کمیته شماره  االسالم آقای حاج شیخ نصرهللا شاه حجت

 جوانان

 ۰۵صفحه 
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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[


