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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶خرداد   ۶ ]تاریخ:[

 

 حظیرة القدس بهائیت در تهران

دهد. با پیگیری ش، دستور به احداث بنای حظیرة القدس در تهران می ۱۳۰۵ای در سال محفل بهائیان طی ابالغیه

چه بهائیت، شود. اما بر خالف آن ش، دستور به تخریب گنبد این بنا صادر می  ۱۳۳۴علما و مردم مسلمان، در سال  

کند؛ این اقدام تنها عملی نمایشی جهت لوی معرفی میتخریب گنبد این بنا را حکایت از مظلومیت خود در رژیم په

 .حفظ آرامش مردم بوده است

 ةش، جناب سیاوش )مدیر شرکت پارسیان( را جهت احداث حظیر ۱۳۰۵ای مورخ محفل بهائیان ایران طی ابالغیه…

االسالم ش، حجت  ۱۳۳۴( در سال ۲تاریخچه ساختمان حظیرة القدس مرکزی ایران، ص  ) کند.القدس مأمور می

رو تشکیالت بهائیت با انتشار شود. از این هللا بروجردی خواستار تخریب بنای حظیرة القدس می فلسفی با حمایت آیت

)وقایع حظیرة القدس  کنند.کتابی، حکایت تخریب این بنا را نشان از مظلومیت بهائیان در عصر پهلوی معرفی می

 :پردازیمنمایی، به ذکر دو نکته میمگری این مظلوطهران( لذا برای روشن 

حد و حصر ایران، توسط طرفی پوشیده نیست که عصر پهلوی، عصر تاخت و تاز و غارت بیهیچ محقق بی بر .۱

توان پیگیری تخریب حظیرة القدس را َعلم مظلومیت بهائیت در رژیم پهلوی وجه نمیبهائیت بوده است. لذا به هیچ 

 .قرار داد

رو رژیم پهلوی که حفظ خود ماند. از این ی بهائیت در ایران، بدون واکنش مردم و علما نمیپروا و توطئهبی  رفتار .۲

دانست؛ در یک اقدام نمایشی )تحت فشار علما و مردم مسلمان(، تنها به را مقدم بر بقای حظیرة القدس بهائیت می

 .تخریب گنبد حظیرة القدس اکتفا نمود

 

 :نوشتپی

 .۲ی، تاریخچه ساختمان حظیرة القدس مرکزی ایران، بی جا، بی نا، بی تا، ص یدهللا کائد

 .ی تورج امینیر.ک: وقایع حظیرة القدس طهران، به اهتمام شکوه رضائی، با مقدمه

 

 

 

 

 

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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