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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:[ بامداد

 ۱۳۵۸تیرماه  ۱۸]تاریخ:[ دوشنبه 

 

 القدس[ بهائیان در خیابان حافظ تهراننمای ساختمان و محوطه حضیره القدس ]حظیره ]عکس[

 القدس[ )مرکز تجمع بهائیان( به مرکز تبلیغات اسالمی تبدیل شدضیره القدس ]حظیرهح

 در تهران به اشغال پاسداران مجاهد راه حق درآمد« بهائیان»بزرگترین ستاد عملیاتی 

 کوره مخصوصی برای از بین بردن مدارک فراهم آمده است.در محوطه پشت ساختمان  ٭

 گری در این مرکز کشف شده است.شبکه سراسری جهانی تبلیغات بهائی ٭

 مدارکی در این مرکز در ارتباط با ایجاد ساختمان آزادی )شهیاد سابق( کشف شده است. ٭

 میدادندبار در این مرکز تشکیل جلسه  ۴نمایندگان بهائیان از سراسر جهان سالی  ٭

 چاپ، تکثیر، عکاسی و صحافی وجود دارد رینظکمو تجهیزات  ساتیتأسدر محوطه زیرین این ساختمان  ٭

 در آخرین روزهای سقوط رژیم گذشته بسیاری از اسناد و مدارک سوزانیده شده است ٭

 شبکه تبلیغات در سراسر کشور در این مرکز کشف شد ٭

 

و  یریوزنخستاین سازمان پس از کسب جواز از  مأمورانکرد دیشب سخنگوی سازمان مجاهدین راه حق اعالم 

های تهران بزرگترین های عمومی( بهائی[ )محل برگزاری نشستالقدسرهیحظکشف و رخنه به محل حضیره القدس ]

 شبکه مبادله مسائل گروهی بهائیان در جهان را در این محل کشف کردند.

وه بر دسترسی به بزرگترین و مجهزترین چاپخانه بهائیان مقیم مرکز، با دسترسی مجاهدان راه حق در این مرکز عال

های سراسری در ایران و جهان بدست های متعددی از مراکز تولید، پخش و توزیع تبلیغات بهائیگری و شبکهلیست

 پاسداران افتاد.

ی نخستین، از محل که هاررسیسازمان مجاهدین راه حق در ب مأمورانپس از این اطالع خبرنگاران بامداد همراه با 

تکنیک بصورت باغ مشجر و بزرگی وجود دارد معلوم شد، کارگردانان این مرکز در خیابان حافظ روبروی پلی

بزرگ تبلیغات بهائیان، در آخرین ساعات پیروزی انقالب بسیاری از اوراق و اسنادی را که امکاناً در شناسائی دقیق 

فراوانی داشته است بوسیله کوره مخصوصی که در حیاط پشت ساختمان ساخته  ریتأثهویت و محل سکونت بهائیان 

اند. به نحوی که هویت بسیاری سرشناسان این فرقه که در رژیم گذشته سر و سری با صاحبان شده است سوزانده

د در این مرکز اند همچنان ناشناس مانده است ولی با بدست آمدن بسیاری از اوراق و دفاتر موجوقدرت رژیم داشته

 های کارگردانان بهائیان در تهران با سراسر جهان آشکار شده است.روابط شبکه

سال از بنای نخستین سنگ آن میگذرد از نظر معماری و بکارگرفتن  ۷۰در کار ساختمان این مرکز که نزدیک به 

القدس های بهائیان در حظیرهالیتوسایل و امکانات از بهترین شرایط موجود آن زمان بهره گرفته شده است. نقش فع

مرداد، برای اولین بار وسیله  ۲۸گرماگرم آغاز مبارزه ملت ایران به کودتای  در ۱۳۳۴یک بار در سال 

 فلسفی نشان داده شد. یمحمدتقاالسالم حاج حجت

ش بهائیان در های خود که در ماه مبارک رمضان ایراد میکرد به نقاالسالم فلسفی واعظ در سلسله سخنرانیحجت

یابی های آنان به مراکز خاص و عملیات خائنانه این گروه زیرپوشش مذهب ساختگی و دستاندازیایران به دست

وابستگان این فرقه در دربار سابق و نفوذشان در مراکز اقتصادی و بانکها در اکثر تولید داد سخن داد. ادامه 

حمله به محل ساختمان و تخریب قسمتی از گنبد اصلی ساختمان ضمن  از مردمهای وی سبب شد که گروهی سخنرانی
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فرماندار نظامی وقت با رهبری تیمور بختیار در آن  مأمورانبپردازند اما از ادامه تخریب جلوگیری شد و بدنبال آن 

ن زمان که نقش اساسی در اختناق و خاموشی مردم و کشتار جوانان در آن دوران داشت و سرانجام هم بدست هما

خود ]به مجازات[ رسید اشغال شد و مدتها از این محل به صورت دفتر  یهایکشرژیم پس از آن همه خدمت برای آدم 

 مرکزی فرمانداری نظامی مورد استفاده قرار گرفت

بار دیگر و پس از تحکیم موضع قدرت شاه مخلوع و  ۱۳۳۸البته این وضع بیش از چهار سال دوام نداشت و در سال 

االسالم قدرت رژیم این ساختمان بار دیگر تحویل بهائیان ایران شد: در پس این ماجرا حجت یهاهیپاشدن  جایگزین

 المنبر شد.فلسفی ممنوع

اداره این مرکز در پانزدهم شهریور ماه سال گذشته در روزهائی که انقالب ایران نضج  اندرکاراندستجالب آنکه 

ت رژیم سابق داشتند پس از جابجائی بسیاری از اوراق و اسناد و سوزاندن ای که به مراکز قدرمیگرفت با احاطه

 قسمتی از لیست اسامی این مرکز را تعطیل کردند.

پس از پیروزی انقالب این مرکز در اختیار پاسداران مجاهدین راه حق قرار گرفت و این قسمت تحت سرپرستی 

گهداری اوراق و اسناد و کتابخانه و چاپخانه و مرکز تهیه هللا عالمه نوری با کوشش مداوم در صدد حفظ و نآیت

 عکس و آنچه بجای مانده بود برآمدند.

های پیش بینی شده در زیربنای اصلی، طی هللا عالمه نوری پس از بازدید از این مرکز و زیرزمینحضرت آیت

 کنیم.[ را به یک چشم نگاه میالقدسالقدس ]حظیره حضیرهای گفت سفارت اسرائیل و اعالمیه

تآتر )برای اجتماعات بهائیان( و دو این ساختمان بیش از دو سالن بزرگ و کارگاه بزرگ نجاری، یک تاالر آمفی

ها استودیوی ضبط ساخته شده است که با است. در یکی از زیرزمین چهارصد مترمربعزیرزمین هر یک با وسعت 

 اند.کشاندهل میاستفاده از آن جوانان را به محف

ای مجهز با آخرین دستگاههای حروف چینی صحافی، عکاسی، گراورسازی برای در قسمتی از این ساختمان چاپخانه

های تبلیغاتی گسترده جهان وجود دارد. در انبار ذخیره کاغذ این چاپخانه بیش از صدها نوع کاغذ، وسایل طرح

های کودک برای فرزندان بهائیان، چاپ کتب، ان، چاپ و تهیه داستانهای ویژه بهائی، تهیه تقویمیجلدسازصحافی، 

ای از کتب مختلف بهائیان، که از نظر کاغذ و چاپ و جلد از بهترین مواد اولیه استفاده شده و تحقیق بهائیان مجموعه

رهای اروپائی، آمریکا ها و دیگر کشوهای زیادی از آن آماده ارسال به مراکز بهائیان ایران در سراسر شهرستانبسته

های مربوط به شود. ضمناً پروندهو آفریقا، وجود دارد که این اسناد با دقت و هوشیاری مجاهدین راه حق پاسداری می

 شبکه سراسری نیز در طبقه نخست ساختمان وجود دارد.

های مختلف ذاهب به زبانترین کتب تحقیقی مکتب ویژه بهائیان، مذهبی یآورجمعدر کتابخانه این مرکز عالوه بر 

 جهان نیز نگهداری شده است.

هنگامی که مجاهدین راه حق این مرکز را در اختیار گرفتند. چند خانواده بهائی بعنوان سرایدار و باغبان در ساختمان 

ن به گوشه این باغ سکونت داشتند که در روزهای اول با هوشیاری کامل دیدارها و مراجعات پاسداران را بوسیله تلف

دادند ولی زمان این خبرچینی کوتاه بود چه پاسداران خیلی زود از ادامه فعالیت آنان بهائیان مقیم تهران خبر می

 جلوگیری کردند.

این ساختمان که زیر ساختمان اصلی قرار دارد سالنی مخصوص ضبط با  هایدر قسمت دیگری از زیرزمین 

دستگاههای مختلف دیوارهای ایزوله در برابر صدا ساخته شده است. در قسمت دیگر این اتاق یک پیانو بزرگ، و 

 د داشت.های بهائیان و احیاناً دیدارهای بزم مانند و شبانه جوانان بهائی وجوادوات موسیقی برای برگزاری جشن

دهد با عجله و در فرصتی از اوراق هست که نشان می یاسوختهمینهای این مرکز آثار ها و اتاقدر هر گوشه از سالن

گیری از فرصتی کوتاه در کاران این مرکز با بهرهاندرشد و نمایانگر این واقعیت است که دستکوتاه عمل شده دیده می

 اندتوانسته های سرشناس بهائیان مقیم ایران و ساکن تهران وجود داشته که نمیرهها که ردپائی از چههر یک از اتاق
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مشاهدات خبرنگاران بامداد یک  بر اساساند. در آن روزها از ایران خارج کنند دست بسوزاندن آن اوراق زده

 توجهقابلد اسناد و اوراقی های آن را بگشایند که امکان دارگاوصندوق بزرگ در ساختمان وجود دارد که نتوانسته قفل

های کوچک و بزرگ دفاتر و اعانه بهائیان بصورت قلک یآورجمعدر این صندوق بدست آید صندوق خیریه و 

 شود.صورت قبوض پرداخت اعانه با صدها اسم در اتاق حسابداری این مرکز دیده می

های مختلف داروئی بزرگ و کوچک کردن شرکتهمچنین اسامی و لیست عده زیادی از بهائیان مقیم مرکز که با دائر 

از جمله مدارکی است که  اندکردهیمها به مرکز بهائیان بصورت ماهانه پرداخت های نقدی این شرکتو میزان کمک

 افتاده است. مأمورانمرکز بدست  نیدر ا

تعهدات مالی مدیران  اسامی واحدهای بهائیان که در برگزاری روزهای مورد احترام بهائیان و وصول و ابطال

 ها موجود است.در پرونده اندداشتههای متعلق به بهائیان دست شرکت

های بهائیان مقیم تهران در آخرین روزهای مبارزه ملت دهد که تعداد زیادی از سرشناسها نشان میمطالعه این لیست

اند از ها شدهرا ترک و روانه دیگر کشور آوری وجوه نقد تهرانبا رژیم و پیش از پیروزی کامل انقالب ملت با جمع

چهار جمله عملیات بهائیان ایران در این مرکز برگزاری مراسم ساالنه بهائیان جهانی در تهران است که حداقل ساالنه 

نمایندگان از بهائیان سراسر جهان به تهران آمده و مسائل و مشکالت این فرقه  هر بارشد و در تهران برگزار می بار

 گذاشتند.در دیگر کشورها به بحث و بررسی می را

 در بازدید کوتاه از این مرکز، تضادهای فراوان و چشمگیری در نحوه کار و فعالیت آنها وجود داشت.

از  ییهاآدرسکتب و جزوات سراسر کشور و جهان،  یبندبستهدر گوشه یک اتاق مقادیر زیادی نان، اتاقی برای 

های چاپ با مراکز بهائیان در کشورهای آفریقا و آمریکا، وجود دارد و پشت این اتاق، چاپخانه مجهز با نصب ماشین

تکنیک چاپ، دستگاه چاپ و ظهور و فتوگرافی عکس از بهترین نوع در اتاق دیگری دستگاه  نیمجهزترآخرین و 

های مختلف، مرکز آوری آخرین کتب بزبانر مجهز با جمعجاز و پیانو، استودیو ضبط بسیار مجهز و کتابخانه بسیا

های ویژه بهائیان اتاق بایگانی با آرشیوهای مختلف، از فعالیتها و فعالین نشر و پخش کتب بهائیان در تهران، تقویم

بهائیان، شرکتهای طرف معامله در تهران و سراسر جهان، مراکز مبادله نشریات، صورت حسابهای مالی تحویل 

یرندگان این نشریات، حسابهای بانکی، دفاتر مالی اتاق مرکز هیات مدیره با هیات امناء که مهر و موم شده و احتماالً گ

در آن اتاق اسنادی قابل توجه وجود دارد و باالخره دو ساختمان محقر در گوشه این باغ برای سرایدار و باغبانی که 

 اکنونهمز پیروزی انقالب دو ماه است که حقوق آنها پرداخت نشده و سال خدمت دارد و پس ا ۳۰یکی از آنها سابقه 

نمیدانند در برابر نگهداری و نگهبانی ماههای گذشته از چه کسی باید حقوق بگیرند دیده میشود و باالخره در گوشه 

 و زمین تنیس وجود دارد. پنگنگیپاین باغ بزرگ زمین ورزش، میز 

نیز با پرتاب یک کوکتل مولوتف به  بارکیبه پاسداران شده و  یزیدآمیتهدهای لفناز اولین روز تصرف این مرکز ت

 در کار آنها نداشته است. یریتأثاند که داخل این پارک در صدد تضعیف روحیه پاسداران مجاهدین راه حق برآمده

ای د مقدس بهائیان است رابطهاوراق بدست آمده با توجه به آرم مخصوص بهائیان )ستاره نه پر( که گویا یکی از اعدا

ما بین این آرم و اندیشه با شیوه ساختمان آزادی )شهیاد آریامهر سابق( بدست آمد. باین مفهوم که بنای این مرکز نیز 

تشابه زیادی )نه پره بودن( با عدد مقدس بهائیان دارد مخصوصاً که نام طراح مرکز آزادی )میدان شهیاد( با خویشان 

وراق بجای مانده این مرکز بدست آمده است. در آخرین لحظات بازدید از این مرکز اعالم شد که این نزدیک وی در ا

به منابع  یابیدستخطرناک در  یاشبکهساختمان که سالها مرکز فعالیت بهائیان ایران و در حقیقت بصورت 

ه مرکز تبلیغات اسالمی خواهد شد و های شیطانی و مالی و اجتماعی کشورمان درآمده بود. از این پس تبدیل بقدرت

 بموجب طرحی که در دست مطالعه است امکان دارد بزودی به یک مرکز بزرگ تعلیمات اسالمی تبدیل شود.

 

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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