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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[

 

 ایران اینترنشنال ]برگرفته از سایت:[

 ۱٣٩٨ تیر ۱۷ ]تاریخ:[

 

 ایهللا خامنهاز مرکز بهائیان تا مسجد آیت

ای«. اما  هللا خامنه، در محل حوزه هنری در تهران، مسجدی افتتاح شد به نام »مسجد حضرت آیت۱٣٩۲تیرماه  ۱۷

 .پردازیم نه معماری و نه نام این مسجد، بلکه محل ساخت آن استمیآنچه در این مطلب به آن 

که مدتی »حظیره حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی امروز در خیابان حافظ واقع شده است، جایی 

القدس«، مرکز بهائیان تهران، واقع شده بود. عمارت این مرکز در محوطه سرسبزی کنار خیابان تخت جمشید  

های بلند و صورت تاالر بنا شده بود که سقفای بهالقانی فعلی( ساخته شده بود. داخل محوطه نیز ساختمان دو طبقه)ط

 .های متعدد داشتکاریگچ

آغاز شد. ابتدا سیاوش سفیدپوش با    ۱٣۰۵مذهبی با نظر و تایید محفل بهائیان ایران، در سال  ـساخت این بنای اداری 

شده، منزلی را که متعلق به ورثه ضیا بود خریداری کردند. سه سال  هر دو از بهائیان شناخته نظارت غالمرضا امین،

، محفل بهائیان ایران تصمیم گرفتند سند مالکیت آن را به نام شوقی افندی، نتیجه بهاءهللا شارع  ۱٣۰٨بعد در سال 

اسدهللا فاضل مازندرانی پیشنهاد بنای سالن  ، ۱٣۱۰دیانت بهائی و نوه دختری عبدالبهاء، منتقل کنند. اردیبهشت سال 

اردیبهشت   ۲۴اجتماعات حظیره القدس را مطرح کرد و شوقی افندی با آن موافقت کرد. بدین شکل، در روز جمعه 

 .خان ورقا نصب شدبنای آن به دست غالمرضا امین و میرزا ولی، اولین سنگ۱٣۱۰

ها شایعه مروز تکمیل و تجهیز شد. در آن سال های حظیره القدس بهها، دفاتر اداری، سالن اجتماعات و باغطی سال 

ای که هیچ اساس تاریخی نداشت و العین تاسیس شده است، شایعهکرده بودند که حظیره القدس در محل دفن طاهره قره 

 .فقط بخشی از روند ایجاد حساسیت بیشتر به مرکز بهائیان تهران بود

ها  هایی صادر کرده بودند. یکی از آن ن مطرح شیعه در ایران علیه این مرکز بیانیهها، اکثر روحانیودر این سال 

هللا ابوالقاسم کاشانی بود که گفته بود اگر این مرکز مسجد نشود، آن را ویران خواهد کرد. در این دوران، تعدادی  آیت

تصرف و حتی تخریب حظیره القدس از امرای ارتش شاهنشاهی ایران نیز برای آرامش خاطر روحانیون بارها وعده 

را داده بودند. سپهبد احمد امیراحمدی، وزیر کشور وقت، سرلشکر ابراهیم ضرابی، فرمانده وقت لشکر سوار تهران،  

 .هللا کاشانی دیدار کرده و به او وعده تصرف حظیره القدس را داده بودندهایی بودند که با آیتاز نظامی

شاه پهلوی با روحانیون گسترش پیدا کرده بود؛ چنانچه  ، رابطه محمدرضا ۱٣٣۲اد  های پس از وقایع مرددر سال 

نویسد که سپهبد نادر باتمانقلیچ، رییس  سرباز« میغالمرضا مصور رحمانی در کتاب خاطرات خود با عنوان »کهنه

مستقیم محمدرضا شاه   وقت ستاد ارتش که بعدها استاندار خراسان و نایب تولیت آستان قدس رضوی شد، با ماموریت

جا بود که موضوع »منهدم کردن محل تجمع فرقه ضاله بهائی« مطرح کرد، هللا کاشانی رفت و آن پهلوی به دیدار آیت

 .( ۱٣٨٩/۱۲/۲٩هللا حسینیان اما این بار با اقدام مستقیم شخص خودش )روزنامه جوان، روح

هایش که از  شمسی(، تقی فلسفی در سخنرانی ۱٣٣۴قمری ) ۱٣۷۴زمان با ماه رمضان سال  بود که هم  در همان زمان 

شد مردم را به تجمع علیه دیانت بهائی و حتی تخریب اماکن بهائی تشویق و تهییج کرد. او رادیو نیز پخش می

 .ها علیه بهائیان از شخص پادشاه اجازه گرفته بودهللا بروجردی برای ایراد این سخنرانینمایندگی از آیتبه
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که سرانجام سرتیپ تیمور بختیار، فرماندار نظامی وقت  نحویها داشت، به های فلسفی نتیجه مطلوبی برای آن انیسخنر

ای اعالم کرد: »چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است، لذا  تهران، در بیانیه

قوای انتظامی، مراکز تبلیغات این فرقه را که حظیره القدس  منظور حفظ و انتظامات عمومی، دستور داده شده است به

حضرت همایون شاهنشاهی به احساسات و تمایالت مردم شود اشغال نمایند... دولت در اجرای منویات اعلینامیده می

 .) ۱۶/ ۱٣٣۴/۲(تهای عمومی استوجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیازمندی

بیانیه، نیروهای نظامی وارد محوطه حظیره القدس شدند. اما این برای مذهبیون کافی نبود و با شعار بعد از این 

ها و در صف مقدم،  ها به جایی کشید که نظامیها و اعتراض»مهدی بیا« مقابل حظیره القدس تجمع کردند. تجمع

تخریب بخشی از سالن اجتماعات را که   سپهبد نادر باتمانقلیچ و سرتیپ تیمور بختیار حرکت کردند و خود کلنگ

به این ترتیب، گنبدی که طراحی آن با هوشنگ سیحون بود همراه سالن  (. ۲۱/ ۰۲/ ۱٣٣۴گنبدی بزرگ داشت کوبیدند )

 .اجتماعات تخریب شد

های بعد، حتی برخی بعدها، تیمور بختیار این مکان را به بخشی از رکن دوم ستاد ارتش تبدیل کرد و در سال

ها بعد، علیه نظام پادشاهی به مخالفت جا منتقل شدند. جعفر شجونی از روحانیونی بود که سال ها به آن نیزندا

برخاستند؛ او در بخشی از خاطرات خود از زمان بازداشتش نوشته است: »بعد ما را به حظیره القدس بهائی در  

لرزیدم.  ماه بود، واقعا از سرما میا. حدود دی خیابان حافظ آوردند. ما را گوشه زندان بردند. زمستان بود و سرم

 .(۲٩/ ۱٣٩۵/۰٩های حظیره القدس را هم کنده بودند و اصال پنجره نداشت« )روزنامه کیهان پنجره

، حظیره القدس مصادره شد. »کانون نهضت فرهنگی اسالمی« که ۱٣۵۷بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال  

شکل داد حاال در همان مکان حظیره القدس بنا نهاده   ازمان تبلیغات اسالمی تغییربعدها به »حوزه هنری« زیر نظر س

 .شده است

در آن  ای« بر سر هللا خامنهگذرد از روزی که در آن زمین مسجدی ساخته شد که نام »حضرت آیتسال می  ۶حاال 

ر اساس تعالیم دینی باور دارد »نماز  اللهی که حکم به »نجاست« بهائیان داده است، هرچند خود بنقش بسته است، آیت

 در زمین غصبی باطل است.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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