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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه یادداشت]

 ۸۵۳۱تیرماه  ۸۱دوشنبه  -]روزنامه:[ بامداد

 

 بقیه از صفحه اول

 

با مأموران سازمان مجاهدین راه حق در بررسی های نخستین از محل  ...پس از این اطالع خبرنگاران بامداد همراه

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

قیق بزرگ تبلیغات بهائیان، درآخرین ساعات پیروزی انقالب بسیاری ازاوراق و اسنادی را که امکان شناسایی د

هویت و محل سکونت بهائیان تاثیر فراوانی داشته است به وسیله کوره مخصوصی که در حیاط پشت ساختمان ساخته 

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

ست آمدن بسیاری از اوراق و دفاتر موجود در این مرکز قدرت رژیم داشته اند همچنان ناشناس مانده است ولی با به د

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

سال از بنای نخستین سنگ آن می گذرد از نظر معماری و به کار  ۰۷در کار ساختمان این مرکزکه نزدیک به  

موجود آن زمان بهره گرفته شده است. نقش فعالیت های بهائیان در حظیرة گرفتن وسایل و امکانات از بهترین شرایط 

مرداد برای اولین بار به وسیله  ۸۱در گرماگرم آغاز مبارزه ملت ایران به کودتای  ۸۵۵۱القدس یک بار در سال 

 حجت االسالم حاج محمد تقی فلسفی نشان داده شده است.

ی های  که در ماه مبارک رمضان ایراد می کرد به نقش بهائیان در حجت االسالم فلسفی واعظ در سلسله سخنران 

ایران به دست اندازی های آنان به مراکز خاص و عملیات خائنانه این گروه زیر پوشش مذهب ساختگی و دست یابی 

امه سخنرانی وا بستگان این فرقه در دربارسابق و نفوذشان در مراکز اقتصادی و بانکها در اکثرتولید داد سخن داد. اد

های وی سبب شد که گروهی از مردم ضمن حمله به محل ساختمان و تخریب قسمتی از گنبد اصلی ساختمان  بپرداز 

ند اما از ادامه تخریب جلوگیری شد و به دنبال آن مأموران فرماندار نظامی وقت  با رهبری تیمور بختیار در آن 

و کشتار جوانان در آن دوران داشت و سرانجام هم به دست همان زمان که نقش اساسی در اختناق و خاموشی مردم 

رژیم پس از آن همه خدمت برای آدم کشی ها ی خود رسید اشغال شد و مدت ها از این محل به صورت دفتر مرکزی 

 فرمانداری نظامی مورد استفاده قرار گرفت 

گر و پس از تحکیم موضع قدرت شاه مخلوع و بار دی ۸۵۵۱البته این وضع بیش از چهار سال دوام نداشت و در سال 

های قدرت رژیم این ساختمان بار دیگر تحویل بهائیان ایران شد.  درپس این ماجرا حجت االسالم  جایگزین شدن پایه

 فلسفی ممنوع المنبر شد.

ب ایران قدرت جالب انکه دست اندرکاران اداره این مرکزدر پانزدهم شهریور ماه سال گذشته در روزهائی که انقال 

می گرفت با احاطه ای که به مراکز قدرت رژیم سابق داشتند پس از جابجایی بسیاری از اوراق و اسناد و سوزاندن 

 قسمتی از لیست اسامی این مرکز را تعطیل کردند. 

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

آیت هللا عالمه نوری با کوشش مداوم درصدد حفظ و نگهداری اوراق و اسناد و کتابخانه و چاپخانه و مرکز تهیه 

 عکس و آنچه به جای مانده بود بر آمدند.
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حضرت آیت هللا عالمه نوری پس از بازدید از این مرکز از زیرزمین های پیش بینی شده در زیربنای اصلی،  

 اسرائیل و حظیرة القدس را به یک چشم نگاه می کنیم.اعالمیه گفت سفارت 

این ساختمان بیش از دو سالن بزرگ و کارگاه بزرگ نجاری یک تاالر آمفی تئاتر برای اجتماعات بهائیان و دو زیر  

متر مربع است در یکی از زیرزمین ها، استودیوی ضبط ساخته شده است که با  چهارصدزمین هر یک با وسعت 

های  ز آن جوانان را به محفل می کشانده اند. در قسمتی از این ساختمان چاپخانه ای مجهز با آخرین دستگاهاستفاده ا

چینی صحافی، عکاسی گراورسازی برای طرح های تبلیغاتی گسترده جهان وجود دارد.  در انبار ذخیره کاغذ  حروف

تقویم های ویژه بهائیان، چاپ و تهیه داستان  این چاپخانه بیش از صدها نوع کاغذ، وسایل صحافی،جلد سازی،تهیه

های  کودک برای فرزندان بهائیان چاپ کتب، تحقیق بهائیان  مجموعه ای از کتب مختلف بهائیان،که از نظر کاغذ و 

چاپ  وجلد از بهترین مواد اولیه استفاده شده و بسته های زیادی از آن اماده ارسال به مراکز بهائیان ایران در سراسر 

شهرستانها و دیگرکشورهای اروپایی، امریکاو افریقا ، وجود دارد که این اسناد با دقت و هوشیاری مجاهدین راه حق 

 پاسداری می شود. ضمنا پرونده های مربوط به شبکه سراسری نیز در طبقه نخست وجود دارد.

ب تحقیقی مذاهب به زبان های مختلف در کتابخانه این مرکز عالوه بر جمع اوری کتب ویژه بهائیان، مذهبی ترین کت

 جهان نیز نگهداری شده است.

هنگامی که مجاهدین راه حق این مرکز را در اختیار گرفتند چند خانواده بهایی به عنوان سرایدار و باغبان در  

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

دادند ولی زمان این خبرچینی کوتاه بود که پاسداران خیلی زود از ادامه  وسیله تلفن به بهائیان  مقیم تهران خبر می

 فعالیت آنان جلوگیری کردند.

در قسمت دیگری از زیرزمین های این ساختمان که زیر ساختمان اصلی قرار دارد سالنی مخصوص ضبط  با دستگاه 

ای ایزوله در برابر صدا ساخته شده است.  در قسمت دیگر این اتاق یک پیانو بزرگ، و ادوات های مختلف دیواره

 موسیقی برای برگزاری جشن های بهائیان و احیاناَ دیدارهای بزم مانند و شبانه جوانان بهایی وجود داشت.

نشان میدهد با عجله ودر  در هر گوشه از سالن ها و اتاق های این مرکز اثار نیم سوخته ای از اوراق هست که

شود و نمایانگر این واقعیت است که دست اندرکاران این مرکز با بهره گیری از  فرصتی کوتاه عمل شده دیده می

های سرشناس بهائیان مقیم ایران و ساکن تهران وجود داشته  ها که  ردپائی از چهره فرصتی کوتاه درهر یک از اتاق

ها از ایران خارج کنند دست به سوزاندن  آن اوراق زده اند. بر اساس مشاهدات که نمی توانسته اند در آن روز

خبرنگاران با مداد یک گاو صندوق بزرگ که در ساختمان وجود دارد که نتوانسته قفل های ان را بگشایند که امکان 

ه بهائیان به صورت قلک آوری اعان دارد ادله  و اوراقی قابل توجه در این صندوق به دست آید صندوق خیریه و جمع

 شود. های کوچک و بزرگ دفاتر و صورت قبوض پرداخت اعانه با صدها اسم در اتاق حسابداری این مرکز دیده می

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

کرده اند از جمله مدارکی است  مرکز بهائیان به صورت ماهانه پرداخت می ها به های نقدی این شرکت و میزان کمک

 که در این مرکز به دست ماموران افتاده است.

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

 ها موجود است.های متعلق به بهائیان دست داشته اند در پرونده  شرکت

مطالعه این لیست ها نشان می دهد که تعداد زیادی از سرشناس های بهائیان مقیم تهران در آخرین روزهای مبارزه  

ملت با رژیم و پیش از پیروزی کامل انقالب ملت با جمع آوری وجوه نقد تهران را ترک و روانه دیگر کشورها شده 

این مرکز برگزاری مراسم ساالنه بهائیان جهانی در تهران است که حداقل اند. از جمله عملیات بهائیان ایران در 

بار در تهران برگزار می شود و هر بار نمایندگان از بهائیان سراسر جهان به تهران آمده و مسائل و  چهارساالنه 

 مشکالت این فرقه را در دیگر کشورها به بحث و بررسی می گذاشتند.



 

3 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 های ها وجود داشت. رکز تضادهای فراوان و چشمگیری در نحوه کار و فعالیتدر بازدید کوتاه از این م 

در گوشه یک اتاق مقادیر زیادی نان  ،اتاقی برای بسته بندی کتب و جزوات سراسر کشور و جهان، آدرس هائی از  

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

آخرین و مجهز ترین تکنیک چاپ، دستگاه چاپ و ظهور و فتوگرافی عکس از بهترین نوع در اتاق دیگری دستگاه 

آوری آخرین کتب به زبان های مختلف، مرکز  جاز و پیانو، استودیو ضبط بسیار مجهز و کتابخانه بسیار مجهز با جمع

های ویژه بهائیان اتاق بایگانی باا رشیوهای مختلف، ازفعالیتها و فعالین  نشرو پخش کتب بهائیان  در تهران، تقویم

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

شده احتماال در آن گیرندگان این نشریات،حسابهای بانکی، دفاتر مالی اتاق مرکز هیئت مدیره با هیئت امنا مهر و موم 

اتاق اسنادی قابل توجه وجود دارد وباالخره دو ساختمان  محقردر  گوشه این باغ برای سرایدار و باغبانی که یکی از 

آنها پرداخت نشده و هم اکنون   سال خدمت دارد و پس از پیروزی انقالب دو ماه است که حقوق ۵۷انها  سابقه 

شود و باالخره در گوشه  های گذشته از چه کسی باید حقوق بگیرند دیده می بانی ماهدانند در برابر نگهداری و نگه نمی

 این باغ بزرگ زمین ورزش،میز پینگ پنگ و زمین تنیس وجود دارد.

از اولین روز تصرف این مرکز تلفن های تهدیدآمیزی به پاسداران شده و یک بارنیز با پرتاب کوکتل مو لوتف به 

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

اوراق به دست آمده با توجه به آرم مخصوص بهائیان ) ستاره نه پر( که گویا یکی از اعداد مقدس بهائیان است  

ق( به دست آمد .به این مفهوم که بنای رابطه ای مابین این  ارم و اندیشه با شیوه ساختمان آزادی) شهیاد آریامهر ساب

این مرکز نیز تشابه زیادی)نه پره بودن( با عدد مقدس بهائیان دارد مخصوصاً که نام طراح مرکز آزادی و )میدان 

شهیاد(  با خویشان نزدیک وی در اوراق به جای مانده این مرکز به دست آمده است. در آخرین لحظات بازدید از این 

که این ساختمان که سالها مرکز فعالیت بهائیان ایران و در حقیقت به صورت شبکه ای خطرناک در  مرکز اعالم شد

دست یابی به منابع قدرت های شیطانی و مالی و اجتماعی کشورمان در آمده بود، از پس تبدیل به مرکز تبلیغات 

یک مرکز بزرگ تعلیمات  اسالمی خواهد شدو بموجب طرحی که در دست مطالعه است امکان دارد بزودی به

 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[

 


