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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 وایر]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠فروردین   ٢٩]تاریخ:[ 

 

 گذار بهائی و نام مصطفی خمینی بیمارستان میثاقیه؛ میراث بنیان

 کیان ثابتی 

در ایران، بسیاری از بهائیان، از جمله پزشکان و پرستاران، بازداشت، زندانی یا اعدام شدند.   ١۳۵۷بعد از انقالب 

 وایر بخوانید.سایت ایرانروی وب این لینک توانید درسلسله مطالب سرگذشت پزشکان بهائی را می

تنها کادر درمان بهائی به خاطر اعتقادات خود مورد تعقیب قرار گرفتند، بلکه چندین بیمارستان و مرکز درمانی اما نه

نیز که به ابتکار بهائیان و با هزینه آنان تاسیس شده بود، به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد. بیمارستان میثاقیه یکی 

 کند. ز بود که »عبدالمیثاق میثاقیه« آن را بنیان نهاد و اکنون با نام »مصطفی خمینی« فعالیت میاز این مراک

*** 

، ماموران بنیاد مستضعفان به موجب فرمانی از بنیاد قصد تصرف بیمارستان میثاقیه تهران را ١۳۵۸ خرداد ١۶

ستوده«، سرپرست ضبط اموال مصادره   داشتند. در فرمان مذکور، فردی به نام »سیامک ستوده« از طرف »مسعود

بیمارستان میثاقیه که »طبق حکم دادگاه انقالب اسالمی مصادره شده است«،   شده بنیاد، ماموریت یافته بود تا در مورد

 کامل کند. تحقیق و شناسایی

ادگاهی حکمی  پروفسور »منوچهر حکیم«، مدیر عامل بیمارستان به این حکم اعتراض کرد؛ زیرا تا آن تاریخ، هیچ د

مبنی بر مصادره بیمارستان میثاقیه صادر نکرده بود. دو روز بعد، دکتر حکیم به دفتر دادستان کل انقالب، مراجعه 

ها هم از  کرد و معلوم شد حکمی از طرف دادستانی صادر نشده است. دکتر حکیم به بنیاد مستضعفان مراجعه کرد؛ آن 

   ارائه حکم خودداری کردند.

میثاقیه وارد شدند و بیمارستان را بدون ارائه حکم به   ، حوالی ظهر چند پاسدار مسلح به بیمارستان١۳۵۸خرداد   ٢۳

های »خسرو صادقی تهرانی« و »محمد رازقی« طبق حکمی از طرف آوردند. دو نفر از مهاجمان به نامتصرف در 

یت داشتند تا بیمارستان و کلیه اموال و اسناد  شده بنیاد، مامورمعاونت بخش اموال مصادره زاده«،»ابوالقاسم سرحدی 

موجود در آن را در اختیار بگیرند. صادقی مشغول بازجویی از مدیر بیمارستان شد و رازقی اسناد و مدارک را  

 کرد.بررسی 

طبق حکمی خرداد  ۳١از آن تاریخ به بعد، بیمارستان میثاقیه بدون حکم دادگاه به مصادره بنیاد مستضعفان درآمد. در  

نژاد نژاد« مامور رسیدگی به امور بیمارستان شد. دو روز بعد، پاکاز طرف بنیاد مستضعفان دکتر »عباس پاک

های بیمارستان را منوط به امضای خودش  و کلیه دریافت و پرداخت  »محمد رازقی« را به مدیریت داخلی منصوب

 کرد.

تان هم از دست نیروهای متخصص و با تجربه خارج شد. اخراج  با روی کارآمدن نیروهای انقالبی، مدیریت بیمارس

درپی تغییر کردند. رازقی، دو ماه بیشتر در سمت مدیریت  پرسنل بهائی بیمارستان آغاز شد. مدیران بیمارستان هم پی

قی به دلیل  بیمارستان دوام نیاورد و جایگزین او دانشجویی انقالبی به نام دکتر صادقی شد. بعد از مدت کوتاهی، صاد

سوءمدیریت از کار اخراج شد و دکتر »هوشنگ فاضل« جای او را گرفت. دستگیری و اعدام همسر هوشنگ فاضل 
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به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین موجب برکناری او از سمت مدیریت بیمارستان شد. پس از دکتر فاضل، نوبت 

گیرد. اما بیمارستان میثاقیه که امروزه به نام بیمارستان   به »فاطمه کروبی« رسید که ریاست بیمارستان را به عهده

 ای شنیدنی دارد. شود، تاریخچه»مصطفی خمینی« شناخته می

 گذار بیمارستان میثاقیهبنیان

تبار کاشان  توسط »عبدالمیثاق میثاقیه«، بازرگان بهائی بنیان گذاشته شد. عبدالمیثاق از بهائیان یهودی ١۳٢۸ در سال

در کاشان متولد شد. پدرش، آقا یهودا تاجر   ١٢۶٩فرزند »آقا یهودا« و »جهان خانم« بود. او در سال   و نخستین

 معروف ابریشم در کاشان بود که بر اثر مراوده با بهائیان با آیین بهائی، آشنا و بهائی شد.

ن به مباحث مذهبی بود؛ به همین منداوآمد عالقه آقا یهودا دارای معلومات دینی بسیاری بود و همیشه منزلش محل رفت 

دلیل عبدالمیثاق هم از کودکی با معارف ادیان آشنا شده بود. بهائی شدن آقا یهودا، برای او دردسر فراوانی ایجاد کرد.  

مدتی به دستور حاکم کاشان به زندان افتاد و پس از آزادی هم توسط تعدادی از همسایگان متعصب با بیل و کلنگ و  

اش مجبور شدند، او را برای معالجه به تهران  دیدگی طوری بود که خانوادهضروب شد. شدت آسیبآجر به شدت م

توانست به خوبی راه برود، از پشت بام افتاد و بر اثر  ببرند. شبی در تهران، آقا یهودا که هنوز تحت درمان بود و نمی

 این تصادف، در سن چهل سالگی درگذشت.

س« نام داشت؛ ولی پس از دریافت لقب »میثاقیه« از طرف »عبدالبهاء«، نام خود را  عبدالمیثاق در کودکی »الیا

عبدالمیثاق تغییر داد. پدر عبدالمیثاق، او را در شش سالگی به مکتب فرستاد؛ ولی معلمی خصوصی هم به منزل آورد  

، میثاقیه را فردی ادیب و  های معلمنگاری( و ادبیات به فرزندش بیاموزد. آموزهتا فارسی، عربی، ترّسل )نامه 

آمدند. او قریحه شاعری هم داشت  طوری که بسیاری برای نگارش نامه یا الیحه به نزد او می نویس بارآورد؛ بهخوش

 و از نوجوانی با تخلص »ذّره« به سرودن شعر مشغول بود.

در با فردی معتمد به قصد  شدن پدر، الیاس سیزده ساله مجبور شد، تحصیل را رها کند و به جای پپس از مضروب

برد. با درگذشت ناگهانی پدر در تهران، تجارت راهی همدان برود. او اجناس را از کاشان برای فروش به همدان می 

 خانواده دچار تنگدستی شد و تامین هزینه زندگی خانواده به دوش الیاس نوجوان افتاد. 

کرمانشاه مشغول بود و سرانجام در تهران ساکن شد. میثاقیه فردی  ها به کار تجارت در همدان، رشت و الیاس سال 

آوری کند و به بازرگانی  ای جمعخودساخته بود و از کودکی شروع به کار کرد و با کوشش خود توانست سرمایه

ان  هایش موجب ترقی بسیاری از همکارموفق تبدیل شود. او همچنین کارآفرین و کارفرمای موفقی هم بود و با کمک

المنفعه شود. در بیشتر خدمات عامشان شد. از میثاقیه به عنوان فردی خیرخواه یاد میها و مشاغلو دوستانش در پست

 داد. طور منظم به نیازمندان و فقرا جامعه اختصاص می کرد و بخشی از وقت و سرمایه خود را به شرکت می

شان، همراه و همگام کرد. مریم در تمام دوران زندگی مشترک عبدالمیثاق میثاقیه با »مریم متحده« در کاشان ازدواج

شود، دو نام در  همسرش در همه کارهایش بود؛ به همین دلیل وقتی سخن از تاسیس و اداره امور بیمارستان میثاقیه می

مریم یک   خورد: »مریم متحده«)میثاقیه( و »عبدالمیثاق میثاقیه«. حاصل ازدواج عبدالمیثاق وکنار هم به چشم می

دختر و سه پسر بود. یکی از پسرهایش، »مهدی میثاقیه«، موسس و صاحب استودیو میثاقیه )بنیاد سینمایی فارابی 

بودن مدتی زندان بود و اموالش به نفع حکومت مصادره شد.  کنونی( بود. مهدی پس از انقالب به اتهام بهائی

 ی در تهران درگذشت سالگ  ٩١در سن  ١۳۶٠آبان   ۳٠عبدالمیثاق میثاقیه در 

 بیمارستان میثاقیه چگونه ساخته شد؟ 

، عبدالمیثاق میثاقیه ساختمانی را برای اسکان دانشجویان بهائی شهرستانی خریداری کرد. به پیشنهاد ١۳٢۸در سال  

یه، »محفل روحانی ملی بهائیان«، قرار شد این محل به بیمارستان تبدیل شود تا منفعتش شامل همه مردم شود. میثاق

 تجهیزات پزشکی و سایر وسایل بیمارستان را تامین کرد.

بیمارستان میثاقیه، یک مرکز درمانی خصوصی غیرانتفاعی بود که از دولت هیچ کمکی دریافت نکرد. هدف از  

تاسیس بیمارستان، احداث یک مرکز درمانی مدرن مجهز جهت خدمت به همه مردم جامعه بود. بیمارستان میثاقیه 

آمد. حساب میتخت برای کودکان بود که در آن زمان، بیمارستان بزرگی به ۶٠تخت برای بزرگساالن و  ١١٠دارای  

های مذهبی ارمنی، آشوری، سنی، زرتشتی و یهودی، یک تخت رایگان و برای مسلمانان برای هر یک از اقلیت
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ند اتاق عمل جراحی، بخش زایمان، چند  های نامحدود رایگان در نظر گرفته شده بود. بیمارستان دارای چشیعه، تخت

 بخشی بود.آزمایشگاه، بخش فیزیولوژی، بخش فیزیوتراپی و امکانات هیدروتراپی و توان

روزی با پزشک کرد. بخش سوانح به طور شبانهکنندگان را به طور رایگان معاینه میپلی کلینیک بیمارستان، مراجعه

سوز با  روخانه بیمارستان تا ساعت ده باز بود. دو دستگاه بزرگ زباله داد. داکشیک به بیماران خدمت ارائه می

هایی بودند که در  ی این موارد در آن زمان نوآوریهای بزرگ و حرارت زیاد در بیمارستان تعبیه شده بود. همهکوره

اه تولید برق مستقل از برق ترین نوآوری بیمارستان میثاقیه، استفاده از دستگ توجهسابقه بود؛ اما قابلبخش درمانی بی

 شهر بود تا در موارد اضطراری بتوانند به عنوان جایگزین برق از آن استفاده کنند.

ها بر  گذارش کم بود؛ زیرا مردم سال بودن مالک و سرمایهکنندگان بیمارستان به دلیل بهائیدر ابتدا، تعداد مراجعه 

شان به وجود آمده بود که بهائیان نجس هستند. ، این باور مذهبی برایاساس آنچه از منابر و مواعظ مالیان شنیده بودند

برداری برای جراحی لوزه و عمل جراحی معده روحانی سرشناس، شدن »محمود نامجو«، قهرمان ملی وزنهبستری

شد، این باور  شاه صالح« وزیر بهداری وقت در بیمارستان میثاقیه انجامهللا زنجانی« که با پیشنهاد دکتر »جهان»آیت

 را به هم ریخت. 

آمدند، جامعه را با  حضور ورزشکاران، هنرمندان و روحانیون که برای عیادت این دو فرد به بیمارستان می

که مالک کنندگان به بیمارستان افزایش یافت به طوریبیمارستان میثاقیه آشنا کرد. بعد از این دو واقعه، تعداد مراجعه 

ا خرید چند ساختمان مجاور بیمارستان را توسعه دهد. سرانجام، بیمارستان میثاقیه با تالش  بیمارستان مجبور شد ب

 دلسوزانه پرسنل و کادر درمانی خود طبق ارزیابی دولت درجه ممتاز گرفت. 

  اندیشی بیافتد و یکمدیره بیمارستان میثاقیه به چارهافزایش خدمات بیمارستان و کمبود کارکنان باعث شد تا هیئت

آموزگاران اغلب استادان بهائى دانشگاه  آموزشگاه بهیاری خصوصی و یک آموزشگاه عالی پرستاری تاسیس کند.

پرداختند. دوره بهیارى دو ساله و دوره پرستاری  تهران بودند که به طور رایگان به تدریس و تهیه مواد آموزشى مى

هاى دولتى،  رغم مخالفت برخى از بخشمند بودند. بههسه ساله بود. دانشجویان از خوراک و مسکن رایگان نیز بهر

بود  در ایران  بیمارستان میثاقیه نخستین بیمارستان مستقل وزارت آموزش عالى به این دو آموزشگاه مجوز رسمى داد.

 .که نهادهاى وابسته نظیر آموزشگاه بهیارى و مدرسه پرستارى تاسیس کرد

ستان میثاقیه، در محله »دروس« تهران خانه بزرگی، خریداری و تبدیل به  همچنین به ابتکار شورای مدیریت بیمار

هاى بلندمدت از بیمارانى بود که از اختالالت مزمنى نظیر بیمارى  خانه سالمندان شد. هدف از تاسیس این خانه مراقبت

خانه، سینما و اتاق کتاب»خانه سالمندان دروس« مجهز به  .بردندپارکینسون، سکته و الزایمر )زوال حافظه( رنج مى

شد. این محل بعد از انقالب های نقدی بهائیان و بعضی از سالمندان تامین میموسیقی بود. هزینه محل از کمک

 اسالمی، مصادره شد و سالمندان بهائی از آن اخراج شدند. 

 مصادره و تغییر نام بیمارستان 

ی از اموال بهائیان بدون حکم قانونی مصادره شد. نام بیمارستان پس از انقالب اسالمی، بیمارستان میثاقیه مانند بسیار

اش اعم از پزشکان، پرستاران و خدمات هم از میثاقیه به »شهید مصطفی خمینی« تغییر کرد. مدیریت و پرسنل بهائی

ب اسالمی به حکم »محمد محمدی گیالنی«، حاکم شرع دادگاه انقال ١۳۵٩اردیبهشت۸ در از کار اخراج شدند. باالخره

 مرکز این بیمارستان و کلیه اموالش به نفع بنیاد شهید مصادره شد.

سال مدیریت بیمارستان میثاقیه را  ۳١ مؤسس و رئیس کرسی آناتومی دانشگاه تهران که پروفسور »منوچهر حکیم«،

خویش به ضرب  در مطب شخصی  ١۳۵٩  دی  ٢٢عهده دار بود، چند ماه بعد از اعالم حکم مصادره بیمارستان در 

گلوله افرادی ناشناس به قتل رسید. مقامات حکومت ایران هرگونه ارتباطی را با قتل دکتر حکیم انکار کردند؛ ولی سه  

 روز بعد از قتل، منزل مسکونی و کلیه اموال پروفسور حکیم پلمب و مصادره شد.

شان  گذرند، برای همراهان خمینی می هنوز از اهالی تهران قدیم هستند که هر وقت از سر در بیمارستان مصطفی

 اش می کردند. ها اداره کنند که زمانی نام اینجا بیمارستان میثاقیه بود و بهائیتعریف می

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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