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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[ 

 

 ]برگرفته از سایت:[ فرقه نیوز

 ۱۳۹۶آذر  ۲۷]تاریخ:[ 

 

 های فتنه بهائیانجریان ویران کردن کانون

 حضور شاهتخریب النه فساد علی محمد باب در 

 .با همکاری مردم النه فساد علی محمد باب را ویران کرد ۱۳۳۴سید نورالدین شیرازی در سال 

 [عکس]

که شاه در شیراز حضور داشت پس از اتمام حجت با او، تخریب اماکن مورد تقدیس به گزارش فرقه نیوز؛ در حالی

تحسین برانگیز شخصا در جریان ویران کردن  بهائیان که ساخته دست استعمار بود را آغاز نمود و با جسارتی

 .های فتنه بهائیان حاضر شدکانون

و خدمات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی فراوانی  حماسه آفرینیزندگی پرشکوه سید نورالدین حسینی الهاشمی دارای 

کوتاهی از آن است که هر برگ آن را گفتار بسیار است. از همین رو شیرازه در قالب سه گزارش تاریخی به ذکر 

 :خوانیدپرداخته که در این نوشتار به اقدامات سیاسی این روحانی برجسته اشاره شده که در ادامه شرح آن را می

 تخریب النه فساد علی محمد باب در حضور شاه

با همکاری مردم النه فساد علی محمد باب را ویران کرد. در مرحله اول در  ۱۳۳۴سید نورالدین شیرازی در سال 

که شاه در شیراز حضور داشت پس از اتمام حجت با او، تخریب اماکن مورد تقدیس بهائیان که ساخته دست حالی

ه بهائیان حاضر های فتناستعمار بود را آغاز نمود و با جسارتی تحسین برانگیز شخصا در جریان ویران کردن کانون

ای که شاه سفر خود را نیمه تمام گذاشت و شیراز را شده و رژیم پهلوی را دچار حیرت و درماندگی نمود. به گونه 

 .ترک کرد

در مرحله دوم که به امر شاه، رژیم با گسیل یک استاندار نظامی و بهایی به نام سرتیپ همت بهایی به استان فارس، 

ا... نورالدین شیرازی را داشت، به دستور ایشان شهر به  بهائیان و قصد مقابله خونین با آیتمقدمات تجدید بنای اماکن 

حال تعطیل درآمده و شخصا درگیری مردم و اعضای حزب برادران را با نیروهای نظامی هدایت و نظارت نموده و 

وح شدن افسران ارشد ارتش، نظامیان با آغاز تیراندازی دستور به خلع سالح ارتش داد که با تحقق این امر و با مجر

ای که دیگر هرگز  منکوب و آن عالم بزرگ تخریب اماکن بهائیان بویژه حضیرالقدس شیراز را مدیریت نمود به گونه 

 .این اماکن منفور ساخته نشد

... 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 صفحه تماس با ما بفرستید[ ایمیل در
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