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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:[ داد

 ۱۳۳۴اردیبهشت  ۲]تاریخ:[ 

 ۳۲۲۰]شماره:[ 

 

 وضع کنونی حظیرةالقدس چگونه است؟! 

حظیرةالقدس اطالعاتی کسب کرده است که عینا در زیر از نظر خوانندگان عزیز خبرنگار ما در باره وضع کنونی 

 گذرد.می

حال حاضر سرهنگ مسعودی حایری با یک گروهان سرباز ماموریت حفاظت حظیرةالقدس را بعهده دارد و این  در

و نفر باغبان و یک ماموریت تا صدور دستور ثانوی فرمانداری نظامی بقوت خود باقی است از افراد بهائی فقط د

ها  شود قفل است و کلید آنباب می ۱۵های آن جا که جمعا ها و سالناند کلیه اطاقسرایدار در حظیرةالقدس باقی مانده

نزد سرایدار سپرده شده فقط دو اطاق در اختیار افسران فرمانداری نظامی است که بصورت دفتر در آنجا مشغول کار 

 های حظیرةالقدس با بهترین اثاثیه مفروش و مبله است.و اطاق و حفاظت هستند کلیه سالنها 

در آمفی تاتر این محل برای یک هزار نفر جای راحت تهیه شده کتابخانه منظم و مرتبی دارد که چندین هزار جلد 

 کتاب در آن وجود دارد.

 شارات بهائی در تهران است.در زیر زمین این بنا چاپخانه کوچکی وجود دارد که محل چاپ مجله بدیع و سایر انت

ها به تهران ها که از شهرستانغیر از بنای حظیرةالقدس یک ساختمان مرتب دیگری وجود دارد که در آن جا بهائی

 شده و بصورت یک مهمانخانه است که تمام وسائل الزم را دارد.اند پذیرائی میآمدهمی

شده ها اداره میسیستم بایگانی ینترمدرندر این بایگانی که با  روبروی این مهمانخانه بایگانی حظیرةالقدس واقع شده

کارت عضویت افراد بهائی بایگانی است و تعداد کثیری هم پرونده و اوراق هست که مرتبا کالسه  هزار ۵۰در حدود 

 و بایگانی شده است.

ه در این زمین عالوه بر القدس در حدود یکصد هزار متر مربع است کمساحت باغ مشجر و گل کاری شده حظیرة

بنای چند ساختمان یک میدان ورزش با وسائل ورزش احداث شده که افراد بهائی در روزهای معمول از آن استفاده 

 کردند.می

دهد که این سازمان در تهران توسط یک  ایم نشان میتحقیقاتی که در اطراف طرز اداره حظیرةالقدس بعمل آورده

شود هیئت مدیره و  اله عالئی، فروتن و وقار ]ورقا[ و نعیمی اداره میعبارتند از شعاعهیئت مدیره که اعضای آن 

باشد هیئت مدیره حظیرةالقدس از محل موجودی سازمان قطعه ها در تهران آقای فروتن میهمه کاره سازمان بهائی

آنجا دست باحداث و تاسیس  زمینی بمساحت شش میلیون متر مربع در باالی نارمک خریداری کرده که قرار است در

ها باشد از قرار های مفصلی بزنند و یک معبد بزرگ در آنجا بنا نمایند که هم محل عبادت و هم تفرجگاه بهائیسازمان

ها و ها از قبیل حظیرةالقدس و اراضی نارمک و سایر موسسات آنها در شهرستاناطالع کلیه اموال اشتراکی بهائی

 المنفعه خواهد رساند.ها را دولت تصرف خواهد کرد و بمصارف عاموجود در آنکلیه اسباب و اثاثیه م

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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