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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[

 

 کیهان :[]روزنامه

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲۱ :[تاریخ]

 ۳۵۸۲ :[شماره]

 

 از امروز تخریب گنبد حظیرةالقدس شروع شد

 بر از صبح زود بکار پرداختندنفر عمله، بنا، نجار و آهن ۳۰قریب 

 تخریب گنبد حظیرةالقدس است مأمورسرهنگ حریری 

بر های بزرگ بهائیان ای که یکی از آرمعمله اولین کلنگ را بر گنبد حظیرةالقدس فرود آورد شیشه« علی»وقتی که 

 منقوش بود شکست و فرو ریخت آن

 رئیس ستاد ارتش و فرماندار نظامی تهران از عملیات تخریب حظیرةالقدس بازدید کردند

القدس مرکز تبلیغات بهائیان تهران پس از اعالم غیر قانونی بودن فرقه بهائی در مجلس، دولت تصمیم بتخریب حظیرة

قای سرهنگ حریری فرمانده نیروهای مستقر در حظیرةالقدس گرفت و دیروز از طرف فرمانداری نظامی تهران به آ

خراب کردن بنا کرده است، دستور داده شد که بتهیه مقدمات تخریب  دربارهکه افسر رشته مهندسی است و مطالعاتی 

 بر بنا پرداخته و با تهیه عمله و بنا و نجار و آهن

فن مقدمات را تهیه کردند و از امروز صبح سی نفر ساعت ده دیشب آقای سرهنگ حریری پس از تماس با استادان 

 و چندین نفر عمله بود بحظیرةالقدس رفتند. سر عملهنجار، دو بناء ]بنّا[، یک  ۶که عبارت از 

سرهنگ حریری اجر اخروی تخریب حظیرةالقدس را به عمله و بنا گوشزد کرد و کارگران و استادان پس از صلوات 

 گنبد حظیرةالقدس شتافتند.  با کلنگ و پتک و دیلم بطرف

کلنگ خود را به نوک گنبد فرود « یا محمدا»ای که خود را بباالی گنبد رساند علی نام داشت و با ندای اولین عمله

های باالی گنبد که در میان آن یکی از آرمهای بهائیان قرار داشت خرد آورد و بر اثر کوبیدن کلنگ قسمتی از شیشه

 شد و فرو ریخت.

 ای بخراب کردن آن پرداختند.ها نیز بباالی گنبد رسیدند و هر کدام در گوشهمین موقع سایر عملهدر ه

متر ساخته شده و  ۲۷۰۰۰حظیرةالقدس بهائیان که در شمال تهران در خیابان شیراز قرار دارد در مساحتی بالغ بر 

 زار جمعیت را دارد.سالن سخنرانی آن که گنبد در باالی آن قرار دارد گنجایش بیش از سه ه

کتابخانه و مراکز چاپ در دست سرایدار بهائیها است و افراد نظامی با حضور  مخصوصا  هنوز کلید تمام اطاقها و 

 خود سرایدار از اطاقها دیدن میکنند.

 اقل یکماه بطول میانجامد.بطوریکه یکی از مطلعی اظهار میکرد خراب کردن این گنبد حد

های وسط تیرهای آهن را خراب کرد و بعد آهنها را بوسیله اکسیژن برق از «بتن آرمه»ها و موزائیکچون ابتدا باید 

 هم جدا کرد.
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های چوبی بلندی درست میکنند که اگر اطراف گنبد بیکباره فروریخت ای از نجارها در وسط سالن پایههم اکنون عده

 آن چوب بستها مانع خرابی بقیه بنا باشد.

ی از روحانیون و معممین با اجازه مقامات مسئول به حظیرةالقدس رفتند تا بنای آنرا از نزدیک ببینند و ادیروز عده

گویا یکی از افراد بهائی نیز از موقعیت استفاده کرده و با آنها بداخل حظیرةالقدس رفت در این وقت یکی از پاسبان

طالع داد که آن شخصی که با معممین داخل شده های گشتی که او را میشناخت بمسئول نگهبانی حظیرةالقدس ا

 سربازان بوی اخطار کردند که محیط حظیرةالقدس را ترک گوید فورا   –بهائیست 

حیف است این بنای عظیم و این گنبد زیبا خراب »و امروز صبح نیز زنی بهائی بحظیرةالقدس آمده و اظهار داشت که 

 «شود

 بوی اخطار کردند که از آن محیط دور شود فورا  سربازان 

ای از آقایان روحانیون در حالیکه از برابر حظیرةالقدس در ساعت یازده صبح آقای فلسفی واعظ شهیر و عده

 ای عمله مشغول خراب کردن گنبد حظیرةالقدس میباشندکنند که عدهمیگذشتند مشاهده می

و بداخل حظیرةالقدس آمدند آقای فلسفی خطاب بافسران و سربازان آقای فلسفی و روحانیون از ماشین پیاده شده 

 مستحفظ گفتند. 

بینم آرزوی ملت مسلمان ایران برآورده شده و این بنای شوم خراب امروز موجب نهایت بسی افتخار است که می

 ا سربازان دانست.میشود و البته این سعادت را باید مدیون اقدامات شاهنشاه و فعالیت روحانیون و فداکاری شم

امروز برای شما روز بزرگیست چون اکنون ارتشی که حفظ جان و مال و ناموس افراد مسلمان ایرانیست برای ریشه 

 کننداقدام می خانهبتکردن 

دستوری که اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای ویران کردن بنیاد بهائیها دادند دستوریست که برای خراب کردن 

 [ناخوانا]فرمودند و عین همان عملی ای صادر بتخانه

ها نمود و البته این افتخار شامل شما سربازان شده که در اجرای اوامر شاهنشاه این بتخانه را خلیل در مورد بتخانه

اید ویران نمائید من قبل از هر چیز بپادشاه مملکت فرمانده کل ارتش و شما سربازان عزیز که در این راه پیشقدم شده

 گویممیتبریک 

 پس از بیانات آقای فلسفی صدای صلوات از حاضرین برخاست و آقای فلسفی برای بازدید گنبد بداخل آن رفتند.

آقای فلسفی کلنگی را بدست گرفته کلنگ را برای نصب چوب بست بزمین زدند و برای کارگران نیز بیاناتی ایراد 

 کردند.

 رةالقدس را ترک گفتند.پس از پایان بازدید آقای فلسفی و همراهان حظی

امروز آقای رضا علیزاده معروف )بمقدم( کارگر اداره سیلو با کسب اجازه از مقامات نظامی یک پرچم  ۱۲٫۵ ساعت 

 بحظیرةالقدس برده و سر در حظیرةالقدس نصب نمود« یداله فوق ایدیهم»برنگ سبز که روی َآن نوشته شده بود 

ساعت یک و نیم بعد از ظهر امروز تیمسار سرلشکر باتمانقلیج رئیس ستاد ارتش و تیمسار سرتیپ بختیار فرماندار 

نظامی تهران و سرهنگ واثقی رئیس ستاد فرمانداری نظامی بحظیرةالقدس آمده و پس از ادای احترام که توسط 

 سربازان گارد محافظ بعمل آمد از قسمتهای مختلف دیدن کردند

بتدا کتابخانه مورد بازدید قرار گرفت و رئیس ستاد ارتش یک جلد کتاب را مطالعه سطحی کرد سپس از زیر گنبد ا

بازدید کرد و اظهار داشت که خراب کردن گنبد مدت یک ماه بطول میانجامد و باید طرق دیگری انتخاب شود و 

 پس آن را با جرثقیل بکناری بکشندبعقیده من بهتر است که ابتدا آهنهای پایه گنبدها را بریده و س
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را از دست  یکلنگسپس رئیس ستاد ارتش و سرتیپ بختیار باز باالی گنبد دیدن کرده و در عین حال تیمسار باتمانقلیج 

 عمله گرفته و بر گنبد کوبید و اظهار داشت که بگذارید منهم صوابی بکنم.

 دیدن کردند و سپس حظیرةالقدس را ترک نمودند.سپس از عکسهای سران بهائی که در اطاقها نصب شده بود 

 

 ]توضیح زیر عکس در صفحه اول[

 رئیس ستاد ارتش و فرماندار نظامی در بازدید از تخریب گنبد حظیرةالقدس رئیس ستاد هنگام زدن کلنگ به گنبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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