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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:[ معماری نیوز

 ۱۳۹۳آذر  ۱۱]تاریخ:[ 

 

 باخوانی خاطرات شیح حسین انصاریان در خصوص خانه ثابت پاسال

 !؟»بهائیت« یا »کانون اسالمی تربیتمرکز فساد «

پس از گزارشات خبری متعدد از شروع تخریب خانه ثابت پاسال یا همان »کاخ ورسای  یکی از پایگاههای اینترنتی 

 !ایران«، اقدام به دفاع از تخریب کاخ مربوطه و تبدیل آن به برجهای تجاری اداری کرد

 کی از مراکز بهائیت در ایران است. ربوطه به یمبهانه دفاع سایت مزبور، بهایی بودن ثابت پاسال و تبدیل کاخ 

گذشته از اینکه چگونه سایت مزبور به این سرعت به اسناد مربوط به ثابت پاسال دست یافته است، اما با این نگاه تمام 

؛ این موضوعی است که در اکثر قریب به اتفاق کامنتهای خوانندگان این ابنیه بجامانده از رژیم گذشته را باید نابود کرد

 .مطلب در سایت مزبور نیز آمده است

شایان ذکر است مطلب مزبور مورد سوء استفاده سایتهای معاند انقالب نیز قرار گرفته است که نمونه آن را در زیر 

 :مشاهده می کنید

البته این خانه پس از انقالب اتفاقاً با محوریت حجت االسالم انصاریان به عنوان کانون تربیت اسالمی، مرکزی برای  

هزار زن گرفتار در خانه های فساد رژیم گذشته شد و خدمات شایانی در اصالح و بازگشت زنان مزبور در  ۴رهایی 

 .این خانه انجام شد 

 :ن آمده استدر خاطرات حجت االسالم انصاریا

حاج محمد ارسین نیز انسان پرشوری بود که در این امر کمک بسیاری به ما کرد. او پول زیادی از صنف  ...»

عدد چرخ خیاطی برای زنانی   ۴٠ها آورد. با کمک آن پولجمع آوری کرده، برای ما می  –فرش فروشی  –خودش 

جا را »کانون تربیت اسالمی« گذاشته  تهیه کردیم. اسم آن که در شمیران و در خانه ثابت پاسال اسکان داده بودیم، 

 « ...بودیم. آن زنان حدود ده سال در آنجا ماندگان شدند و زندگی سالم و پاکی داشتند

الزم به ذکر است این کاخ بر خالف روال موجود در خانه های مصادره ای، تحویل بنیاد مستضعفان نشد و در اختیار  

ر گرفت؛ اینکه چگونه و با چه مکانیسمی این کاخ به شرکت سرمایه گذاری صبامیهن نهاد ریاست جمهوری قرا

 .( قرار گرفت در گزارشات آینده به آن پرداخته خواهد شد [...])وابسته به صندق بازنشستگی

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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