
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 دنیا :[ روزنامه]

 سال سی و پنجم

 ۳۱۳۱شماره 

 ۳۱۲۱تیر  ۵۲

 لایر ۳۱ بها

 

 صحیح است نه )حضیرة القدس( باشد یم)حظیرة القدس( که بمعنی آغل گوسفند امالء 

تبلیغات بهائیان ایران واقع در خیابان حافظ نرسیده به خیابان تخت جمشید که از طرف سازمان مجاهدین راه مرکز 

، غلط بوده و معنی حضیرة القدسحق، ضبط و تحت اختیار گرفته شده نام صحیح امالئی آن حظیرة القدس میباشد، و 

 ندارد. حظیرة القدس بمعنی )آغول گوسفند( میباشد.

بود که گنبد مدور آنرا  ۳۱۱۲القدس بهائیان به تصرف درآمده است. بار اول در سال حظیرة بار است که دومین این 

با کلنگی که بدست باتمانقلیچ رئیس وقت ستاد ارتش داده بودند خراب کردند و بعدها که این مرکز تبلیغات را به 

اب کردن گنبد، بخرج دولت از طرف تیمور بختیار ای را که بعد از خر بهائیان مسترد داشتند بهائیان طاق سرپوشیده

 فرماندار نظامی تهران ساخته شده بود دست نزدند و بجای خود باقی گذاشتند.

القدس بهائیان که قرار است دانشگاه آزاد اسالمی درآنجا احداث شود غیر از مشرق االذکار است که بهائیان حظیرة 

خواستند یک عمارت عظیم در آنجا  خریداری و در اختیار خود داشتند و میایران، زمین آنرا سالها پیش در نیاوران 

 احداث کنند ولی جرئت نمیکردند و بهمین جهت هر سال بر بودجه احداث مشرق االذکار اضافه میکردند.

اداره  عد از درگذشت شوقی افندی در لندن که در همان شهر او را بخاک سپردند، دیگر بهائیان دارای پیشوا نبوده وب

هم در شهر  یئتهکه مرکز کار این  شود یماداره  العدل یتبنفری بنام  ۳امور فرقه گرائیهای آنها بوسیله یک هیئت 

 بهاءهللاکه در باغ متعلق به بهائیان، میرزا حسینعلی نوری معروف به  باشد یمو در همین شهر  باشد یمعکا اسرائیل 

سرائیل در باغ بزرگی که هم در این شهر بهائیان دارند عباس افندی در آنجا مدفون است. در حیفا شهر دیگر ا

شد، مدفون  یآور جمعشیرازی( که در نبش قبر در تبریز  محمد یعلهای باب )سید  و نیز استخوان عبدالبهاءمعروف به 

 است.

را در عکا احداث کنند بهائیان ثروتمند ایران به  العدل یتبسال پیش که بهائیان تصمیم گرفته بودند ساختمان چند 

لایر پرداخت کرده  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ به مبلغهای نقدی پرداختند که باالترین رقم کمک را هژبر یزدانی  پرداخت کمک

از ایران  العدل یتبکلی بیشتر مخارج ساختمان  طور به ؛ وسازی نمود لایر کار ۰۱۱۱۱۱۱۱بود و اما حبیب ثابت فقط 

 ارز دولتی حواله اسرائیل شده بود. رتصو به

های  بخصوص روستاها، متوجه واقعیت ها شهرستاناسالمی ایران باعث شد که بسیاری از بهائیان در تهران و انقالب 

که  شوند یماز یهودیان بهائی شده هم در میان آنها دیده  یچندنفر ؛ ودیانت حقه اسالم شوند و توبه کنند و مسلمان شوند

 از راهی که رفته بودند مراجعت کردند. پشیمان

 

 

 

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[

 


