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 هاي تاريخي همچنان در حال اجراست سريال تخريب خانه

  با لودر« شمس»تخريب خانه تاريخي و ثبت ملي 
پايتخت و . هاي تاريخي همچنان در حال اجراست سريال تخريب خانه: صدرا محقق

 07هاي ديگر در تهران،  خانه صداقت، ساختمان پرچم و خيلي. غيرپايتخت هم ندارد
هاي تاريخي در كاشان و جهرم  خي شيراز، بخش زيادي از بافتخانه در بافت تاري

در روستاي « شمس»رسد خانه تاريخي  و حاال خبر مياخيرا تخريب شده 
اسفندآباد در نزديكي ابركوه يزد به دستور شخص بخشدار اين منطقه با 

اسفند  ۷۲خانه شمس همين سه سال پيش در تاريخ  .لودر با خاك يكسان شد

http://www.esfandabad.org/


اما . عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده بود به ۷۲۸۶۲اره ثبت با شم ۷۸۳۲
اين خانه به . شماره ثبت ملي و ذكر نامش در اين فهرست هم به دادش نرسيد

كنند،  اش اظهارنظر نمي دليلي كه بر كسي معلوم نيست و مسووالن هم درباره
ر از اين فهرست منها شده كشو هاي تاريخي ثبت تخريب شد، تا يكي ديگر از خانه

قرباني شدن اين خانه . خانه شمس همزمان با روز عيد قربان تخريب شد. شود
يكي . تاريخي در يك روز عيد و تعطيل نشانه خوبي براي ميراث فرهنگي ما نيست

باره به  خواهد نامش گفته شود در اين از فعاالن ميراث فرهنگي ابركوه كه نمي
محمدي بخشدار بخش بهمن عامل اجرايي تخريب آقاي حجت »: گويد مي« شرق»

اين بنا كه با خشت و گل ساخته شده بود، . خانه مذكور با يك لودر بوده است
هايي  اي دو طبقه داشت با يك حياط و از چند اتاق در طبقه هم كف و اتاق سازه

نماي اصلي خانه شمس كاهگل بود كه . شد تابستانه در طبقه بااليي تشكيل مي
هاي تقريبا  اين بناي خشتي جزو ساختمان. آن را با گچ كمي تزيين كرده بودندرويه 

شد و مالك شخصي داشت، براساس خبرهاي  اعياني در روستا محسوب مي
ميراث فرهنگي . منتشر شده تخريب اين خانه بدون اجازه مالك صورت گرفته است

بر از خود نشان العمل خاصي نسبت به اين خ شهرستان و استان نيز تاكنون عكس
رسيد و در ساخت  قدمت خانه تاريخي شمس به دوران قاجاريه مي« .اند نداده

پيش از اين تخريب كامل، حياط . شد هاي معماري قاجاري ديده مي بنايش ويژگي
وقتي اين . اين خانه تاريخي نيز به بهانه تعريض كوچه تخريب شده و از بين رفته بود

به فهرست آثار ملي وارد شد، دوستداران  70اي سال خانه تاريخي در آخرين روزه
ها به حياط خالصه شده و  ميراث فرهنگي ابركوه بر اين تصور بودند كه دامنه تخريب

اما تعطيلي و روز جشن عيد قربان امسال همه آن . بقيه بنا در امان خواهد ماند
شمس از بزرگان  اين خانه متعلق به حاج ميرزا حسن. اميد و آرزوها را بر باد داد

ابوذر سواري يكي ديگر از فعاالن ميراث فرهنگي ابركوه و . روستاي اسفندآباد بود
روستاي اسفندآباد در رابطه با نوع معماري به كار رفته در اين خانه تاريخي 

هاي قديمي روستاي اسفندآباد از نظر موقعيت مكاني در جهت  خانه» : گويد مي
گيري از لحاظ اقليمي، شرايطي را به وجود آورده است تا  اين جهت. قبله قرار دارند

هاي زمستاني به طرزي مفيد پيرامون حياط مركزي قرار  فضاي تابستاني و اتاق
حوض آب در وسط حياط قرار . هاي روستاست ترين فضاي خانه حياط، اصلي. گيرند

ر تا دور آن، با درختاني كه نياز كمي به آب دارند ها كنار يا دو گرفته است و باغچه
همچون انار، انگور، پسته و انجير عالوه بر ايجاد زيبايي به سرسبزي خانه و تامين 

به عبارتي همه عناصر متشكله . كاهد سايه و خنكاي آن، خشكي هوا را نيز مي
ي دهند تا اقليمي كوچك و قابل زيست برا خانه يزدي دست به دست هم مي

ها و سرگرمي و  هاي روستا مكاني براي انواع بازي حياط خانه. انسان فراهم كند
هاي سنتي زماني  در اغلب خانه» : افزايد وي مي«.تفريح كودكان و نوجوانان است

شود  شويم يك راهرو پيش رو است كه به آن داالن گفته مي كه از در خانه وارد مي
هاي  همچنين تاالري جلو اتاق. شود صل ميو انتهاي اين راهرو به حياط خانه مت

ساختمان وجود دارد كه به صورت صفه و ايوان بزرگ نمايان است و محلي براي 
دري  دري، پنج هاي سه ها به نام اتاق. گذراندن ساعات عصر و شب تابستان است



شوند كه هر يك در پاسخگويي به نيازهاي ساكنان خانه نقش  از هم تفكيك مي... و
اند، اتاقكي به نام پستو  هايي كه براي زمستان در نظر گرفته شده در اتاق. دارند

در قسمت جنوب خانه كه پشت به . وجود دارد كه به صورت يك انبار كوچك است
ها داراي سقف بلندتر و مخصوص  باشد اتاق آفتاب است يا به اصطالح سنرم مي

عموال حصار، طويله براي هاي شرقي و غربي خانه نيز م در طرف. تابستان هستند
نگهداري دام و طيور، دستشويي و آشپزخانه قرار دارد و همچنين اتاقي كه به آن 

خانه تاريخي و تخريب شده « .شده و مخصوص نان پختن است تنورخانه گفته مي
ها را داشت، اما چه فايده كه حاال به تلي از  شمس در اسفندآباد همه اين ويژگي

چه چيزي ساخته  و معلوم نيست در آينده قرار است جاي آنخاك تبديل شده است 
شهر ابركوه و روستاهاي همجوار آن از جمله اسفندآباد در گذشته بر سر راه . شود

گاه ذكري از  ابركوه در قرون قبل و بعد از اسالم اگر گاه و بي. اند ابريشم قرار داشته
بوده كه اين راه از مشرق آن به ميان آمده به دليل قرار گرفتن آن بر سرراهي 

پيوست يا  آمد و به آن مي رفت و راهي كه از جنوب مي غرب مي آمد و به شمال مي
رفت، سالطين و  راهي كه به طرف ماوراءالنهر يا در اصطالح خراسان و تركستان مي

اين راه . كردند ها از اين شهر عبور يا چند روزي در آن توقف مي حكام در لشكركشي
شد، از جمله شاه  اسالم و چه بعد از اسالم مورد استفاده آنان واقع مي چه قبل از

عباس صفوي كه در امتداد اين راه كاروانسراهاي متعددي براي استراحت كاروانيان 
بايد اضافه كرد كه شاخه اصلي جاده ابريشم به . در اين منطقه ساخته است

هاي سفيد و غالت كوه در  كوهتر است و اين جاده از بين  روستاي اسفندآباد نزديك
گذشت، به قول برخي افراد سالمند تا چند دهه  كيلومتري جنوب اسفندآباد مي 21

پيش هنوز آثاري از اين راه پابرجا بوده است و به راه شتر معروف بوده كه در قديم 
موجب اعتبار و رونق اين منطقه بوده، ولي با از بين رفتن اين راه و به فراموشي 

 . آن منطقه ابركوه، اسفندآباد هم از ارزش و اعتبار افتاده است سپردن
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 تخریب یک اثر ملی در یزد

 

."شمس یکی از آثار ملی ایران در روز عید قربان تخریب شدخانه :"خبرآنالین نوشت  

خانه شمس در روستای اسفندآباد شهرستان ابرکوه در بخش بهمن استان یزد واقع شده که در فهرست آثار 

.ملی ایران به ثبت رسیده است  

و از چند  خانه مذکور در دو طبقه بنا شده و. این بنا که با خشت و گل ساخته شده یک حیاط نیز دارد

.هایی تابستانه در طبقه باالیی تشکیل شده است اتاق در طبقه همکف و اتاق  



های تقریبا  این بنای خشتی جزو ساختمان. نمای اصلی آن با کاهگل است که با گچ تزئین کمی دارد

.شد اعیانی در روستا محسوب می  

میراث . او صورت گرفته استاین ساختمان دارای مالک شخصی است و مسلما تخریب بدون اجازه از 

العملی نشان نداده و خبری نیز از تخریب منتشر نکرده است اما براساس  فرهنگی تا به حال هیچ عکس

این گزارش حجت محمدی بخشدار بخش بهمن یزد دستور تخریب بنا با استفاده از لودر را صادر کرده 

.است  

.فی در استان گیالن منتشر شدهفته گذشته نیز خبر تخریب خانه تاریخی پاک سرشت صو  

رسد اما  عمر این خانه که چهارسال پیش به عنوان اثر ملی ثبت شده بود به اواسط دوران قاجاریه می

.اکنون نه تنها خانه کامال تخریب شده بلکه در کنار آن ساختمان دیگری در حال ساخت است  

یک  به های تاریخی گیالن یک شده و خانه ست که مدتی پیش آغاز رفتن این خانه در ادامه روندی از بین

.شوند تخریب می  

از سویی در سایر شهرها از جمله تهران نیز تخریب آثار قدیمی سرعت گرفته و همین موضوع اعتراض 

.است عالقمندان میراث فرهنگی را برانگیخته  

گذشته خبر  هفته گذشته خبر تخریب حوض میدان ارگ تهران منتشرشد و پیش از آن نیز در یک ماه

.تخریب خانه پروین اعتصامی و بناهای قدیمی میدان بهارستان اعالم شده بود  

 

http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/11/28/8657 

 ای خانه شمس  بازخوانی پرونده رسانه
 

در خبری تحت عنوان  ۷۸۳۳آبان ماه  ۸۳روزنامه کيهان در روز دوشنبه  -لوا متحده 

بار دیگر حکایت [ ۷"]با امضا طوماری مردم ابرکوه از تخریب خانه بهایيان تقدیر کردند"

غافل از آنکه این بازی . طومار و امضا جمع کردن از شهروندان ناآگاه را پيش کشيد

ها وقعی  ما شده که دیگر کسی برای این طومارن ها آنقدر نخ طی این سال

 .گذارد نمی



ها و  طومارهایی که طی دو سال و نيم گذشته به کرات عليه بسياری از گروه
های سياسی و اجتماعی در نمازجمعه تهران پخش شده، نمونه بارزی از  شخصيت

ميع، های فشار ابتدا با تهييج، تط در این روش گروه. هاست این امضا جمع کردن
وطنان ناآگاه یا گاه محتاج،  تهدید و حتی وعده و وعيد طومارهایی را با امضای هم

های فشار به واسطه روزنامه کيهان به  ای گروه کنند و سپس وجه رسانه جمع می
 .پردازند ها می انتشار و تبليغ این طومار

خانه  ولی این دفعه با دفعات قبل کمی متفاوت است، چون اصالً مکانی به نام
آوری کنند  بهایيان در اسفندآباد وجود ندارد که بخواهند امضایی برای تخریب آن جمع

و فقط کسانی چون آقای شریعتمداری در روزنامه کيهان با استفاده از سادگی و 
( های کاذب مذهبی و احتماالً ایجاد هيجان)پذیر بودن قشر روستایی  آسيب

هرچند با مراجعه به سایت . ز ایشان بگيرندا" هيچ"اند امضایی را برای  توانسته
آبان ماه یعنی یک هفته پيش از خبر کيهان این تخریب را  ۷۸که در روز [ ۷]طلوع یزد

شود و آن این است که مکان مورد  گزارش داده است، واقعيت دیگری آشکار می
وستای ها در ر ای بوده که محل تجمع معتادان و انباشت زباله نظر خانه نيمه مخروبه

اسفندآباد شده و طوماری هم که جهت تخریب آن درست شده نه به دليل بهایی 
بودن مالک قدیمی آن بلکه در جهت تشکر از مسئوالن برای پاکسازی و تخریب 

 .ها بوده است محلی است که موجب اجتماع معتادان و زباله
شود به  در اینجا برای آنکه جلوی هرگونه سخن نادرست دیگر در آینده گرفته

به نام ميرزا حسن شمس [ ۸]ها سرنوشت مالک منزل مزبور که در بعضی سایت
 .پردازم معرفی شده است می

 میرزا حسن شمس که بود؟
ميرزا حسن شمس یکی از ساکنان بهایی روستای اسفندآباد یزد بود که در کنار 

راه  همسر و فرزندانش در اوایل قرن جاری در روستای مذکور سکونت داشت و از
شناس منطقه و عضو  نامبرده از بهایيان سر. پرداخت زراعت به امرار معاش می

 [۴.]محفل بهایيان روستای اسفندآباد بود
وی مالک و از دارایی به نسبت . ها کدخدای آن روستا هم بوده است چنين مدت هم

 خوبی هم برخوردار بوده که همين امر موجب تغيير مسير زندگی و زندانی شدن آن
شمسی در  ۷۸۷۳دی ماه  ۷۸شود که در شب  ماجرا ازآنجا آغاز می. شده است

پيرزنی به نام صغری خانم همراه با پنج ( نزدیک به اسفندآباد)روستای ابرکوه 
در ابتدا خان معروف منطقه به نام . شوند فرزندش به طرز فجيعی کشته می

ه و از دوران پدر و ای در منطقه داشت ساالری که نفوذ گسترده اسفندیار خان
چرا که . گيرد در مظان اتهام قرار می[ ۶]عمویش با دربار هم در ارتباط بوده است

ساالر در طی یک شکست عشقی که موجب اصلی آن صغری خانم  اسفندیار خان
. کرده است بود برای گرفتن انتقام، همواره مرحومه را در نهان و آشکار تهدید می

برای اطالع از )دانستند  همه اهالی روستا هم میطوری که این مطلب را  به
اثر محمد تقی افنان و [ ۲"]گناهان بی"توان به کتاب  ماجرای این قتل و تبعات آن می

پروژه "نوشته بهرام چوبينه و همچنين مقاله ارزشمند [ ۲"]مصدق و بهایيان"کتاب 
 (.نوشته تورج امينی مراجعه کرد[ ۳..."]پرونده سازی



وذ ساالر در دادگستری و ژاندارمری منطقه وی از اتهام قتل مبری به دليل نف
شود  شود و پس از چند هفته این قتل به گردن بهایيان اسفندآباد انداخته می می

دليل اصلی متهم قرار دادن بهایيان این بود که به دليل نفوذ ساالرخان در )
وحانيون، هيچ فردی دادگستری و تهييج عواطف مذهبی مردم عليه بهایيان توسط ر

. شدند لذا بهترین گزینه برای این اتهام محسوب می. حاضر به حمایت از ایشان نبود
نکته قابل توجهی است که در محل قتل یعنی روستای ابرکوه هيچ فرد بهایی 

شود و  ساکن نبود و قتل به بهایيان روستای مجاور یعنی اسفندآباد نسبت داده می
مسئوالن انتظامی و قضایی پرونده مذکور چشم خود را این موردی بود که همه 

 (.برآن بستند
که چگونه پای ميرزا حسن شمس به این ماجرا  اما این

کشيده شد از این قرار است که استوار خاکپور که 
و از نزدیکان )رئيس پاسگاه ژاندارمری ابرکوه بود 

ها به واسطه  همان روز  اسفندیارخان ساالر بود که طی
ساالر در دستگاه حکومتی برای مبری کردن وی از  نفوذ

اتهام قتل به سمت ریاست پاسگاه ژاندارمری ابرکوه 
، برای تلکه کردن ميرزا حسن شمس، (منصوب شده بود

کند تا نگذارد شمس وارد جریان قتل پيرزن  تومان مطالبه می ۸۳۳آید و  نزد وی می
اضر به دادن رشوه ولی ميرزا حسن شمس ح. ابرکوهی و فرزندانش شود

تواند وی را به این جریان  با صد من سيریش هم نمی: "گوید شود و به وی می نمی
این ." وصل کند و هيچ کاری به ابرکوه ندارد و به آنجا رفت و آمدی نداشته است

سازی عليه  شود و استوار خاکپور با پرونده سخن برای ميرزا حسن گران تمام می
اندازد و پس از دو، سه سال بازداشت در یزد و تهران  ان مینامبرده، وی را به زند

ميرزا حسن شمس به اتهام معاونت در قتل صغری خانم و فرزندانش به ده سال 
سال از حبس خود، از  ۶پس از گذراندن  ۷۸۸۴شود که در سال  حبس محکوم می

 .کند شدت بيماری در زندان تهران فوت می
 حسن شمسسرنوشت همسر و فرزندان میرزا 

که حاصل ازدواجش با " صغری بگم"همسر ميرزا حسن شمس فردی بوده به نام 
او پس از فوت ميرزاحسن . بوده است( پنج پسر و سه دختر)ميرزا، هشت فرزند 

 ۷۸۶۷دهد ولی در سال  همان روستای اسفندآباد ادامه می  زندگی خود را در
بهایيان را به مسجد  به دستور وی همه. آید شمسی به روستای یادشده می

در . خواهند که مسلمان شوند آورند و با شکنجه و تهدید به مرگ از ایشان می می
نفر از بهایيان از جمله صغری بگم و چند نفر از فرزندانش مسلمان  ۶۷این بين حدود 

خانواده بهایی هم که دیگر امکان زندگی در روستای  ۷۴شوند و حدود  می
از آن زمان تاکنون دیگر هيچ فرد بهایی . کنند از آنجا کوچ میاسفندآباد را نداشتند 

 .گزیند در اسفندآباد سکنی نمی
که منزل  گونه نتيجه گرفت که به فرض آن توان این پس با توجه به مطلب فوق می

ميرزا حسن شمس تا این زمان هم دراختيار وراثش بوده باشد، ولی ایشان 
 .اند ملکی بر آن نداشتهمسلمان هستند و بهایيان هيچ نوع ت



 هیاهویی برای هیچ
های همسویش را بيش از  در واقع آنچه کذب بودن ادعای روزنامه کيهان و سایت

که در باال بدان ) ۶۳کند، ذکر این نکته است که بعد از جریان دهه  پيش نمایان می
 دیگر هيچ فرد بهایی در روستای اسفندآباد زندگی نکرده و خانواده( اشاره شد

ها همگی از آنجا کوچ  همان تاریخ مسلمان شده و بعد  ميرزا حسن شمس هم در
پس دیگر ادعای تبليغ بهائيت در روستای اسفندآباد نادرست است، مگر . اند کرده

ای که  خانه. که بپذیریم خشت و گل خانه یادشده هم مبلغ آئين بهایی هستند آن
ی استان یزد آقای بهرام رضایی براساس گفته مدیر کل ميراث فرهنگی و گردشگر

 [۳.]هاست به صورت متروکه درآمده است سال
اندازد، یکی از بناهای  چه روزنامه کيهان برای تخریب آن هياهو و هلهله راه می آن

در  ۷۲۸۶۲با شماره ثبت  ۷۸۳۲اسفند ماه  ۷۲تاریخی ایران زمين بوده که در تاریخ 
 [۷۳.]فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است

متاسفانه این بنا هم مانند بسياری از ابنيه تاریخی دیگر که در اقصا نقاط کشورمان 
توجهی مسئوالن قرار گرفته است و در روز عيد قربان به  واقع هستند دچار بی

 [۷۷.]شود دستور حجت محمدی، بخشدار بخش بهمن یزد با لودر تخریب می
دشگری دانشگاه آزاد یزد از طرف کانون گر ۷۸۳۳قابل ذکر است در تيرماه 

شود که در آن ضمن توصيف بنا و نوع  ای در پيوند با این خانه منتشر می اطالعيه
مقدمات تعمير و ساخت این بنا تاریخی "شود که  مصالح و زمان ساخت اعالم می

گاه فراهم نشد و دشمنان تاریخ و  مقدماتی که هيچ[ ۷۷."]فراهم شده است
اندازی و افترا به اقليت بهایی  گر توانستند با هياهو راهفرهنگ ایران زمين بار دی

که  یک بنای تاریخی را به دليل آن( کاری بسياردیده شده و متداول در تاریخ ایران)
 .زمانی مالکش بهایی بوده است از بين ببرند

 :ها پانویس
 .امضاء طوماری مردم ابرکوه از تخریب خانه بهائيان تقدیر کردندبا  -۷
 بهائيت ابرکوه پاکسازی شد ی رئيس فرقه ضاله  منزل مخروبه -۷
 ...محفل بهائيت در ابرکوه تخریب شد -۸
شود که  جامعه بهایی در هر روستا، شهر یا کشوری بصورت شورایی اداره می -۴

 .شوند ناميده می" محفل"ها در فرهنگ بهایی،  این شورا
عموی اسفندیار خان موسوم به اميد ساالر بود که چندین دوره نماینده مجلس  -۶

ای که رضا شاه یا محمد رضا شاه پهلوی به آن منطقه  شورای ملی و در دو دفعه
 .آمدند، ميزبان ایشان هم بود می

 .راجعه کردم اینجاتوان به  برای مطالع کتاب فوق می -۲
 .مراجعه کرد اینجاتوان به  برای مطالعه کتاب فوق می -۲
 .مراجعه کرد اینجاتوان به  برای مطالعه مقاله فوق می -۳
 (ایسنا)بهرام رضایی با خبرگزاری دانشجویان ایران  لينک مصاحبه -۳

 اینجا -۷۳
 آثار ملی در یزدتخریب یکی از  -۷۷
 اینجا -۷۷
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 كنند عنوان مي« شمس»مسئوالن، نارضايتي مردم را علت تخريب خانه 
 ه در ابرکوه اثر تاریخی دوران قاجاری  تخریب یک

 
 :محمد خادمی -یزد  -ایران ميراث< فرهنگ و تاریخ 

سفندآباد در نزدیکی ابرکوه یزد چند روز پيش در روستای ا« شمس»خانه تاریخی 
خانه شمس متعلق . به دستور بخشدار این منطقه توسط لودر با خاک یکسان شد

 . از بزرگان روستای اسفندآباد بود« حاج ميرزا حسن شمس»به 

های تقریبا اعيانی در روستای اسفندآباد محسوب  این بنای خشتی جزو ساختمان
قدمت خانه تاریخی شمس به دوران قاجاریه . شتشد و مالک شخصی دا می
خانه . شد های معماری قاجاری دیده می رسيد و در ساخت بنایش ویژگی می

عنوان یکی   به ۷۲۸۶۲با شماره ثبت  ۷۸۳۲اسفند  ۷۲سال پيش در تاریخ 3شمس 
ملی این بنای تاریخی نيز به فریاد آن  از آثار ملی ایران به ثبت رسيده بود اما ثبت

 .رسيدن

همين خاطر خبرنگار همشهری، به سراغ حجت محمدی، بخشدار بهمن رفت تا  به
باره  ها نباید در این رسانه: حجت محمدی گفت. علل تخریب این بنا را جویا شود

 .ای نشود کنم این موضوع رسانه توصيه می: وی اضافه کرد. مانور دهند

صاحب ملک در : محمود شمس، دهيار روستای اسفندآباد نيز در این باره گفت
جریان تخریب بوده است و همچنين شعبه تامين استان نيز اجازه این تخریب را 

درصد ساکنان این روستا با تخریب این بنا موافق بودند 59: وی افزود. صادر کرده بود
 .تا قرار داشتزیرا در مسير عبور و مرور شهروندان این روس

این   :باره گفت عالوه بر این، معاون ميراث فرهنگی و گردشگری استان یزد نيز در این
کل در حال پيگيری تخریب خانه تاریخی شمس در روستای اسفندآباد  اداره

شهرستان ابرکوه و عامالن این تخریب است که بدون اطالع مالک و توسط مردم 
اگر مشخص شود که برخی افراد : نيکزاد افزود .بومی این روستا انجام شده است

اند، قطعا براساس قانون، این قضيه  مانند بخشدار روستا، این خانه را تخریب کرده
 .شود پيگيری می



وی در پاسخ به این سؤال که این بنا شاید مشکالتی را برای ساکنان روستای 
تاریخی بخواهد انجام  هرکاری که در بنای: آورده است، گفت وجود می اسفندآباد به

شود که بدون  شود باید به سازمان ميراث فرهنگی اطالع داده شود و دليل نمی
نيکزاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره . مراحل قانونی، یک اثر تاریخی تخریب شود

براساس قانون : اینکه بخشدار اجازه تخریب این بنا را صادر کرده است، پاسخ داد
قيقی که اقدام به تخریب آثار ملی کند، برابر قانون با وی هر شخص حقوقی و ح

عامالن   های اوليه درباره او با اشاره به انجام یکسری پيگيری.شود برخورد می
تاریخی مانند فرستادن نامه به معاونت ميراث فرهنگی کشور و   تخریب این خانه

اشتن از ثبتی بودن این احتماال مردم به دليل اطالع ند: اعالم این قضيه، یادآور شد
بنای تاریخی، فقط به مالک  بنا دست به تخریب آن زده باشند چون پس از ثبت یک

 .شود آن بنا و مسئوالن دولتی اطالع داده می

گردد،  نيکزاد با اشاره به قدمت خانه تاریخی شمس که به دوره پهلوی اول برمی
تخریب شده بود، در  2370سال این خانه که نيمی از حياط آن تا پيش از : بيان کرد

نيکزاد با اشاره به قرار . در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد 2370اسفندماه  10
روستای اسفندآباد و نارضایتی مردم   متری حسينيه27تاریخی در   داشتن این خانه

مردم روستای اسفندآباد بخش : این روستا از موقعيت جغرافيایی این خانه، گفت
دليل  سال پيش نارضایتی خود را از موقعيت جغرافيایی این خانه بهبهمن طی چند 

داد که طرح هادی در این  کرد و اجازه نمی اینکه از توسعه حسينيه جلوگيری می
: معاون ميراث فرهنگی استان یزد، گفت. روستا اجرا شود، بارها اعالم کرده بودند

غرافيایی این خانه اظهار فرمانداری استان یزد و شهرستان ابرکوه از موقعيت ج
نارضایتی کرده و گفته بودند، این خانه مزاحمت ایجاد کرده و سبب جلوگيری از 

های عزاداری در ایام  حتی آنها معتقد بودند، دسته. پيشرفت روستا شده است
 .توانند مسير مناسبی را طی کنند دليل قرار گرفتن این خانه نمی محرم به

. ندگان خانه شمس، تخریب این خانه را به ما اطالع ندادندکن تخریب  :وی اضافه کرد
اداره ميراث فرهنگی شهرستان ابرکوه نيز بعد از تخریب خانه، از این موضوع مطلع 

ای برای متوقف کردن این عمليات وارد کار  سپس یگان حفاظت ابرکوه با نامه. شد
 .طور کامل اتفاق افتاده بود شد ولی متأسفانه تخریب به

ن در حالی است که بهرام رضایی، مدیرکل ميراث فرهنگی و گردشگری استان ای
سازمان ميراث : یزد درخصوص تخریب خانه شمس به باشگاه خبرنگاران گفت

توانست از تخریب  فرهنگی استان یزد هم بعد از دستور شورای تأمين استان نمی
ی است شهر ابرکوه گفتن.این خانه جلوگيری کند زیرا انجام این حکم ضرورت داشت

و روستاهای همجوار آن از جمله اسفندآباد در گذشته بر سر راه ابریشم قرار 
دهد که آنها از  های قدیمی روستای اسفندآباد نشان می بررسی خانه. اند داشته

 .نظر موقعيت مکانی در جهت قبله قرار دارند
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 :مدیركل ميراث فرهنگي و گردشگري یزد

ي تاریخي شمس براساس قانون پيگيري  تخریب خانه

 شود مي

 ميراث فرهنگي : سرويس

1390/08/21  

11-11-1111  

12:12:11  

 كد خبر: 8119-12141

 
  

  تهران -خبرگزاري دانشجویان ایران 

 ميراث فرهنگي: سرويس

اين اداره كل در   :مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد گفت

ندآباد ي تاريخي شمس در روستاي اسف حال پيگيري تخريب خانه

شهرستان ابركوه و عامالن اين تخريب است كه بدون اطالع مالك و 

 .توسط مردم بومي اين روستا انجام شده است

وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري  بهرام رضايي در گفت

اگر مشخص شود كه برخي افراد : ، ادامه داد(ايسنا)دانشجويان ايران 

اند، قطعا براساس قانون،  ه را تخريب كردهمانند بخشدار روستا، اين خان

 .شود اين قضيه پيگيري مي

ي عامالن تخريب  هاي اوليه درباره او با اشاره به انجام يكسري پيگيري

ي تاريخي مانند فرستادن نامه به معاونت ميراث فرهنگي كشور  اين خانه

تخريب حتا اگر اين خانه توسط مردم بومي : و اعالم اين قضيه، اظهار كرد

دانم از ثبتي بودن بنا اطالعي داشته باشند، چون  شده باشند، بعيد مي

پس از ثبت يك بناي تاريخي، فقط به مالك آن بنا و مسؤوالن دولتي 

 .شود اطالع داده مي

http://old.isna.ir/ISNA/PicView.aspx?Pic=Pic-1889389-1&Lang=P


ي پهلوي  ي تاريخي شمس كه به دوره رضايي با اشاره به قدمت خانه

حياط آن تا پيش از اين خانه كه نيمي از : اول متعلق است، بيان كرد

در فهرست آثار ملي به  2370اسفندماه  10تخريب شد، در  2370سال 

 .ثبت رسيد

ي  متري حسينيه 27ي تاريخي در  وي با اشاره به قرار داشتن اين خانه

روستاي اسفندآباد و نارضايتي مردم اين روستا از موقعيت جغرافيايي 

روستاي « همنب»چند سال بود كه مردم بخش : اين خانه، گفت

ي  كه از توسعه دليل اين اسفندآباد از موقعيت جغرافيايي اين خانه به

داد كه طرح هادي در اين روستا  كرد و اجازه نمي حسينيه جلوگيري مي

ي  ي شمس در محدوده اجرا شود، ناراضي بودند، چون فقط خانه

 .ي حسينيه و اجرايي كردن طرح هادي قرار داشت توسعه

ي شمس، تخريب اين خانه را به  كنندگان خانه تخريب  :دادرضايي ادامه 

ي ميراث فرهنگي شهرستان ابركوه نيز بعد از  اداره. ما اطالع ندادند

تخريب خانه، از اين موضوع مطلع شد، سپس يگان حفاظت ابركوه با 

اي براي متوقف كردن اين عمليات وارد كار شد، ولي متأسفانه  نامه

 .تفاق افتاده بودطور كامل ا تخريب به

ي تاريخي شمس از نظر معماري، ارزش  كه خانه او با اشاره به اين

فرمانداري استان يزد و شهرستان ابركوه از : چنداني نداشت، گفت

موقعيت جغرافيايي اين خانه اظهار نارضايتي كرده و گفته بودند، اين خانه 

حتا . است مزاحمت ايجاد كرده و سبب جلوگيري از پيشرفت روستا شده

دليل قرار گرفتن  هاي عزاداري در ايام محرم به ها معتقد بودند، دسته آن

 .توانند مسير مناسبي را طي كنند اين خانه نمي

هاست كه  سال: مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد افزود

 .ي شمس متروكه شده است خانه
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 تخریب خانه میرزا حسن شمس در ابرکوه

ميرزا حسن شمس، قبل از انقالب رئيس فرقه بهائيت ابرکوه بوده و مرکز فعاليت او 
اسفند آباد ان منطقه می باشد که حداقل شش قتل به وی نسبت داده شده 

 .است

به دليل جنایات متعدد چند سال قبل از انقالب، از سوی مردم تحت تعقيب قرار 
 .گرفته و متواری می گردد و ظاهرا بعدها در لندن می ميرد

در هفته گذشته عده ای از اهالی اسفند آباد ابرکوه خانه این فرد را تخریب نمودند 
قه ضاله می باشد اما که باید توجه داشت این تخریب گواه انزجار مردم به این فر

باید مواظب بود تا بستر مظلوم نمایی برخی پيروان این مسير کج اندیش را فراهم 
 .نکنيم

بهائيت جریان انحرافی است که مبدا تاسيس آن دولت انگلستان می باشد تا 
 .شبهه در اعتقادات تشيع ایجاد نماید

 :نکته

به آن داده می شد، بهتر  اگر خانه این ملعون تخریب نمی گشت و کاربری دیگری
 نبود؟

 

http://varuneha.blogfa.com/post/6 

شمس»خانه تاریخي  » 

شدار اين منطقه با در روستاي اسفندآباد در نزديكي ابركوه يزد به دستور شخص بخ« شمس»خانه تاريخي 

 ۷۲۸۶۲با شماره ثبت  ۷۸۳۲اسفند  ۷۲خانه شمس همين سه سال پيش در تاريخ . لودر با خاك يكسان شد

اي دو  اين بنا كه با خشت و گل ساخته شده بود، سازه. عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده بود به

شد هايي تابستانه در طبقه بااليي تشكيل مي تاقطبقه داشت با يك حياط و از چند اتاق در طبقه همكف و ا . 

اين بناي خشتي جزو . نماي اصلي خانه شمس كاهگل بود كه رويه آن را با گچ كمي تزئين كرده بودند

شد و مالك شخصي داشت، براساس خبرهاي منتشر شده  هاي تقريبا اعياني در روستا محسوب مي ساختمان



در پيش از اين تخريب كامل، حياط اين خانه . ورت گرفته استتخريب اين خانه بدون اجازه مالك ص

 .تاريخي نيز به بهانه تعريض كوچه تخريب شده و از بين رفته بود

هاي قديمي روستاي  خانه. اين خانه متعلق به حاج ميرزا حسن شمس از بزرگان روستاي اسفندآباد بود

گيري از لحاظ اقليمي، شرايطي را به  اين جهت. داسفندآباد از نظر موقعيت مكاني در جهت قبله قرار دارن

هاي زمستاني به طرزي مفيد پيرامون حياط مركزي قرار  وجود آورده است تا فضاي تابستاني و اتاق

حوض آب در وسط حياط قرار گرفته است و . هاي روستاست ترين فضاي خانه حياط، اصلي. گيرند

ي كه نياز كمي به آب دارند همچون انار، انگور، پسته و انجير و ها كنار يا دور تا دور آن، با درختان باغچه

به عبارتي . كاهد عالوه بر ايجاد زيبايي به سرسبزي خانه و تامين سايه و خنكاي آن، خشكي هوا را نيز مي

دهند تا اقليمي كوچك و قابل زيست براي انسان فراهم  همه عناصر متشكله خانه يزدي دست به دست هم مي

ها، سرگرمي و تفريح كودكان و نوجوانان است هاي روستا مكاني براي انواع بازي ياط خانهح. كند . 

 

http://www.shia-news.com/fa/news/28226/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-

%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-

%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87-

%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-

%D8%B4%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-

%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86 

 مردم شادمان، نامه تشکر نوشتند /بهائیت در ابرکوه تخریب شدخانه 

منزل ميرزا حسن شمس که از وی به عنوان رئيس فرقه ضاله بهائيت در ابرکوه نام 

 .برده می شود با پيگيری های مردم مومن و متدین این دیار سرانجام تخریب شد

SHIA-NEWS.COM شيعه نيوز: 

به نقل از شبستان از استان یزد، ميرزا حسن شمس « شيعه نيوز»به گزارش 

رئيس فرقه ضاله بهائيت در منطقه ابرکوه بود و پيش از انقالب جنایات فراوانی بر 

ضد مردم انقالبی ابرکوه داشت، وی همچنين ظلم و ستم فراوانی به کشاورزان 

از مردم این منطقه آغشته داشت و دست وی به خون تعداد زیادی  محلی روا می

نفر از مردم ابرکوه  6است که نقش محوری وی در به شهادت رساندن حداقل 

 .روشن شده است

http://www.shia-news.com/fa/news/28226/خانه-بهائیت-در-ابرکوه-تخریب-شدمردم-شادمان-نامه-تشکر-نوشتند


 

ای کمتر از  منزل رئيس فرقه ضاله بهائيت در روستای اسفندآباد ابرکوه، سابقه

هفتادسال داشت و فاقد ارزش هنری و معماری خاصی بود که تخریب آن موجی از 

 .در ميان مردم این منطقه ایجاد کرده است خوشحالی را

 

نفر از مردم شادمان ابرکوه نيز با امضای طوماری تقدیر و تشکر خود را  977بيش از 

 .از این اقدام اعالم کرده اند



 



 

اللهی شهرستان ابرکوه از اقدام  ما مردم حزب: در این طومار آمده است

مدار و فهيم اسفندآباد که خانه ميرزا  خداپسندانه و انقالبی مردم متدین و والیت

مس، رئيس محفل بهائيت اسفندآباد و حومه را تخریب کردند با خبر حسن ش

 .شدیم

 

این اقدام الهی ما را به یاد تخریب منزل سيدعلی محمد باب شيرازی در شيراز 

 .هللا سيد نورالدین الحسينی الهاشمی انداخت توسط مردم به دستور آیت

 

بوده و همواره پيرو مردم شهرستان ابرکوه برخوردار از مذهب شيعه اثنی عشری 

و مروج ( عليه السالم)و ائمه اطهار ( صلی هللا عليه و آله)پيامبر بزرگوار اسالم 

بوده و می باشند و قبل از انقالب نيز ( عليهم السالم)فرهنگ قرآن و اهل بيت 

های فرقه ضاله بهائيت توسط مردم این روستا بيرون رانده  تعدادی از پسمانده

 .شدند

 

به جا بود این مرکز تبليغ فرقه ضاله : ری از این طومار آمده استدر بخش دیگ

کرد، همان زمان تخریب  بهایئت که طی چند دهه عليه اسالم و تشيع تبليغ می

 .شد اما متاسفانه انجام نشد می

 

ای از  در حال حاضر این اقدام هر چند با تاخير انجام گرفت اما دل هر مومن و مومنه

رور کرد،لذا بر خود الزم می دانيم از این اقدام خداپسندانه این شهرستان را مس

 .حمایت کامل نموده و تقدیر و تشکر به عمل آوریم

 

گفتنی است، فرقه ضاله بهائيت ارتباط نزدیکی با رژیم صهيونيستی دارد و اعضای 



این فرقه به عنوان عناصر اطالعاتی و جاسوسی این رژیم بر ضد مردم ایران فعاليت 

 .نندمی ک

 

مدیرکل اطالعات استان یزد نيز چندی پيش در جمع خبرنگاران با اشاره به اشراف 

این فرقه با بهره : اطالعاتی بر فعاليت های فرقه ضاله بهائيت در استان یزد، گفت

 .گيری از گفتگوهای هدفمند و دختران جوان و آراسته سعی در فریب جوانان دارد

 

يت فعاليت خود را بر روی جوانان و نوجوانان متمرکز فرقه ضاله بهائ: وی ادامه داد

کرده و از هر فرصتی برای جذب آنها استفاده می کنند، یکی از شيو های آنها 

استفاده از گفتگوی هدفمند است که با بکارگيری دختران جوان و بزک کرده، خود را 

شرافيت اطالعاتی به جوانان نزدیک کرده و سعی در فریب آنها را دارند و الحمدهللا ا

 .بر فعاليت آنها وجود دارد

 

 

http://khabarnavard.blogspot.com/2011/11/blog-post_7333.html 

ه ر  س ب م ا و ن  ، ه ب ن ۲ش ۲ 

 تخریب یک بنای تاریخی و حرفهای ضد و نقيض مسئولين

 
 

در نوشتار قبلی خبری مربوط به تخریب خانه ای تاریخی از بهاییان روستای ابرکوه در استان یزد نوشته 

سایت ندای انقالب با افتخار و شادمانی تخریب این خانه را که متعلق به میرزا حسن شمس از . شد

http://2.bp.blogspot.com/-ivq07OJgY0o/TtDvAeiOjQI/AAAAAAAABVE/uqeVJkpn4Yk/s1600/abarkooh%2Byazd.jpg


این خانه سخن به بهاییان این منطقه بود،منتشر کرد و از واکنش مثبت مردم این روستا برای تخریب 

اخبار دیگری نسبت به این ویران سازی در در وب سایت همشهری منتشر شد با عنوان . میان آورد

در این وب سایت آمر تخریب این بنا، بخشدار این . دوران قاجاریه در ابرکوه"اثر تاریخی   تخریب یک"

 . مال ویران شده استمنطقه معرفی شده است که به دستور وی این منطقه با لودر مسطح و کا

 

در . اما در ادامه مطلبی که با تحقیق محلی از تخریب این بنای تاریخی نوشته شده است آورده می شود

در همان . همین مقاله اشاره شده است که میرزا حسن شمس از بزرگان روستای اسفند آباد یزد بوده است

دن صاحب این خانه عنوان کرده است که گویای زمان سایت ندای انقالب علت تخریب این بنا را بهایی بو

آن است که در این آب و خاک ، هر آنچه شکوه و افتخار ملی را به ارمغان آورد و طبل رسوایی ویرانی 

های امروز ایران را برکوبد، محکوم به فناست و هر نمادی که نمود آیین بهایی باشد چنان هراس را بر 

 .ه را ویرانی می انگارددل مسئولین می افکند که تنها را

 

 

پیش " در روستای اسفندآباد در نزدیکی ابرکوه یزد چند روز« شمس»خانه تاریخی : محمد خادمی -یزد "

حاج میرزا حسن »خانه شمس متعلق به . به دستور بخشدار این منطقه توسط لودر با خاک یکسان شد

 .از بزرگان روستای اسفندآباد بود« شمس

شخصی "* شد و مالک های تقریبا اعیانی در روستای اسفندآباد محسوب می ساختمانین بنای خشتی جزو 

های معماری  رسید و در ساخت بنایش ویژگی قدمت خانه تاریخی شمس به دوران قاجاریه می. داشت

عنوان   به ۷۲۸۶۲با شماره ثبت  ۷۸۳۲اسفند  ۷۲سال پیش در تاریخ 3خانه شمس . شد قاجاری دیده می

 .ملی این بنای تاریخی نیز به فریاد آن نرسید ر ملی ایران به ثبت رسیده بود اما ثبتیکی از آثا

 

همین خاطر خبرنگار همشهری، به سراغ حجت محمدی، بخشدار بهمن رفت تا علل تخریب این بنا را  به

کنم این  توصیه می: وی اضافه کرد. باره مانور دهند ها نباید در این رسانه: حجت محمدی گفت. جویا شود

 .ای نشود موضوع رسانه

 

صاحب ملک در جریان تخریب بوده است : محمود شمس، دهیار روستای اسفندآباد نیز در این باره گفت

درصد ساکنان این 59: وی افزود. و همچنین شعبه تامین استان نیز اجازه این تخریب را صادر کرده بود

 .ر عبور و مرور شهروندان این روستا قرار داشتروستا با تخریب این بنا موافق بودند زیرا در مسی

 

کل در حال  این اداره  :باره گفت عالوه بر این، معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد نیز در این

پیگیری تخریب خانه تاریخی شمس در روستای اسفندآباد شهرستان ابرکوه و عامالن این تخریب است که 

اگر مشخص شود که : نیکزاد افزود. م بومی این روستا انجام شده استبدون اطالع مالک و توسط مرد

اند، قطعا براساس قانون، این قضیه پیگیری  برخی افراد مانند بخشدار روستا، این خانه را تخریب کرده

 .شود می

 

ورده آ وجود می وی در پاسخ به این سؤال که این بنا شاید مشکالتی را برای ساکنان روستای اسفندآباد به



هرکاری که در بنای تاریخی بخواهد انجام شود باید به سازمان میراث فرهنگی اطالع داده : است، گفت

نیکزاد در پاسخ به سؤال . شود که بدون مراحل قانونی، یک اثر تاریخی تخریب شود شود و دلیل نمی

براساس قانون هر : ددیگری درباره اینکه بخشدار اجازه تخریب این بنا را صادر کرده است، پاسخ دا

او با اشاره .شود شخص حقوقی و حقیقی که اقدام به تخریب آثار ملی کند، برابر قانون با وی برخورد می

تاریخی مانند فرستادن نامه به   عامالن تخریب این خانه  های اولیه درباره به انجام یکسری پیگیری

احتماال مردم به دلیل اطالع نداشتن از : دمعاونت میراث فرهنگی کشور و اعالم این قضیه، یادآور ش

بنای تاریخی، فقط به مالک آن بنا و  ثبتی بودن این بنا دست به تخریب آن زده باشند چون پس از ثبت یک

 .شود مسئوالن دولتی اطالع داده می

 

انه که این خ: گردد، بیان کرد نیکزاد با اشاره به قدمت خانه تاریخی شمس که به دوره پهلوی اول برمی

در فهرست آثار ملی به  7331اسفندماه  71تخریب شده بود، در  7331نیمی از حیاط آن تا پیش از سال 

روستای اسفندآباد و   متری حسینیه71تاریخی در   نیکزاد با اشاره به قرار داشتن این خانه. ثبت رسید

روستای اسفندآباد بخش بهمن مردم : نارضایتی مردم این روستا از موقعیت جغرافیایی این خانه، گفت

دلیل اینکه از توسعه حسینیه  طی چند سال پیش نارضایتی خود را از موقعیت جغرافیایی این خانه به

. داد که طرح هادی در این روستا اجرا شود، بارها اعالم کرده بودند کرد و اجازه نمی جلوگیری می

یزد و شهرستان ابرکوه از موقعیت جغرافیایی  فرمانداری استان: معاون میراث فرهنگی استان یزد، گفت

این خانه اظهار نارضایتی کرده و گفته بودند، این خانه مزاحمت ایجاد کرده و سبب جلوگیری از پیشرفت 

دلیل قرار گرفتن این خانه  های عزاداری در ایام محرم به حتی آنها معتقد بودند، دسته. روستا شده است

 .طی کنند توانند مسیر مناسبی را نمی

 

اداره میراث . کنندگان خانه شمس، تخریب این خانه را به ما اطالع ندادند تخریب  :وی اضافه کرد

سپس یگان حفاظت ابرکوه . فرهنگی شهرستان ابرکوه نیز بعد از تخریب خانه، از این موضوع مطلع شد

طور کامل اتفاق افتاده  ب بهای برای متوقف کردن این عملیات وارد کار شد ولی متأسفانه تخری با نامه

 .بود

 

این در حالی است که بهرام رضایی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد درخصوص 

سازمان میراث فرهنگی استان یزد هم بعد از دستور : تخریب خانه شمس به باشگاه خبرنگاران گفت

زیرا انجام این حکم ضرورت  توانست از تخریب این خانه جلوگیری کند شورای تأمین استان نمی

گفتنی است شهر ابرکوه و روستاهای همجوار آن از جمله اسفندآباد در گذشته بر سر راه ابریشم .داشت

دهد که آنها از نظر موقعیت مکانی در  های قدیمی روستای اسفندآباد نشان می بررسی خانه. اند قرار داشته

 ."جهت قبله قرار دارند

 

*http://www.hamshahrionline.ir/print-151442.aspx 

 تصویر متعلق به یک بنا در ابرکوه یزد است و خانه میرزا حسن شمس را نشان نمی دهد* 

 



http://shaberoshan.wordpress.com/tag/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8

%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/ 
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چند روز قبل خانه ميرزا حسن شمس در روستای اسفندآباد واقع در شهرستان 
ابرکوه تخریب شد اما آنچه نشریات مختلف ایران از این خبر بازتاب دادند متفاوت و 

 .تأمل برانگيز بود بسيار
 :می نویسد «محفل بهائيان در ابرکوه تخریب شد»رجا نيوز در خبری تحت عنوان 

مردم ابرکوه با امضای طوماری از اقدام مسئوالن امر در تخریب خانه ميرزا حسن 
 .رئيس محفل بهائيت در اسفندآباد این شهرستان تقدیر کردندشمس، 

و البته طوماری را نشان می دهد که ظاهرا مردم محل امضاء کرده اند که در آن به 
تخریب منزل سيدعلی »ابراز خوشحالی از این موضوع پرداخته اند و آن را یادآور 

سيد نورالدین  هللا محمد باب شيرازی در شيراز توسط مردم به دستور آیت 
 .دانسته اند« الحسينی الهاشمی

خانه رئيس فرقه » وب سایت ندای انقالب هم همين مطلب را با عنوان عجيب
نمایش همان طومار قسمتهایی  منتشر کرده و ضمن «بهائيت در ابرکوه تخریب شد

در قسمتهای نقل قول شده آمده که این اقدام . از آن را نقل کرده است
را مسرور کرده « ای از این شهرستان دل هر مومن و مومنه »بوده و « خداپسندانه»

 .است

پاکسازی منزل رئيس فرقه ضاله »وب سایت شيرازه ضمن استفاده از عنوان 
مطلب را به شکل دیگری مطرح می کند که حاوی نکات تازه ای  «بهائيت ابرکوه

این سایت ضمن بيان مجدد خوشحالی مردم محل از این اتفاق به نقل از . است
 :می نویسد« منابع مطلع شهر ابرکوه»یکی از 

ای کمتر از هفتادسال دارد و هيچ ارزش هنری و معماری  این منزل که سابقه
خاصی ندارد، متعلق به ميرزا حسن شمس رئيس فرقه ضاله بهائيت منطقه ابرکوه 

 بوده است

http://shaberoshan.wordpress.com/2011/11/22/mirzahassanshams/
http://shaberoshan.wordpress.com/2011/11/22/mirzahassanshams/
http://shaberoshan.wordpress.com/category/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%87/
http://shaberoshan.wordpress.com/tag/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c/
http://shaberoshan.wordpress.com/tag/%db%8c%d8%b2%d8%af/
http://shaberoshan.wordpress.com/tag/%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/
http://shaberoshan.wordpress.com/tag/%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://shaberoshan.wordpress.com/2011/11/22/mirzahassanshams/#respond
http://rajanews.com/Detail.asp?id=108219
http://www.nedayeenghelab.com/vdchqvni.23nx-dftt2.html
http://www.nedayeenghelab.com/vdchqvni.23nx-dftt2.html
http://shiraze.ir/sysnews/cid/17873/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%E2%80%8C%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87.html
http://shiraze.ir/sysnews/cid/17873/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%E2%80%8C%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87.html


و اضافه می کند که این منزل نيمه مخروبه به محل انباشت زباله و تجمع معتادان 
 .تبدیل شده است

زه در مورد عدم ارزش هنری و معماری این بنا می گوید؟ اما چرا وب سایت شيرا
در فهرست آثار  2370این بنا در سال  نوشته ویکی پدیا واقعيت این است که بنا بر

می نویسد تخریب این بنا  همشهری آنالینملی ایران ثبت شده و آن چنان که 
 !کامال غيرقانونی بوده است

هر چند ذکری از بهائی بودن مالک خانه نشده اما نکات  همشهری آنالیندر خبر 
 :بسيار جالبی را می توان یافت از جمله

 و  قدمت این بنا به دوران قاجاریه بر می گشته و بدليل ویژگی های معماری
 .تاریخی اش در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده

 این بنا مالک شخصی داشته. 
  این کار به دستور آقای حجت محمدی بخشدار منطقه صورت گرفته. 
 ندهند و اضافه « مانور»باره  ها خواسته در این بخشدار منطقه از رسانه

 «.ای نشود کنم این موضوع رسانه توصيه می« :کرده
 ن نيز اجازه این تخریب را صادر کرده بودهشعبه تامين استا. 
  معاون ميراث فرهنگی و گردشگری یزد برغيرقانونی بودن این عمل تاکيد

 .کرده
 های عزاداری در ایام  این خانه در نزدیکی حسينيه روستا قرار داشته و دسته

 .توانستند مسير مناسبی را طی کنند دليل قرار گرفتن این خانه نمی محرم به

من نمی دانم شما از این چند خبر چه . ته نکات دیگری که از ذکر آن می گذرمو الب
اول اینکه عنوان خبرهای . نتيجه ای می گيرید اما چند نکته در اینجا قابل ذکر است

سایت های رجانيوز، ندای انقالب و شيرازه نادرست و گمراه کننده و البته در ادامه 
هر کس . بهائيان در ایران صورت می گيردحرکتی است که در جهت آزار و اذیت 

« محفل روحانی»کوچکترین آشنایی با دیانت بهائی داشته باشد می داند که 
به عالوه اکنون . عنوانی است که به یک هيئت تعلق می گيرد و نه یک ساختمان

. سال است که بهائيان در ایران امکان انتخاب و تشکيل محفل را ندارند 37نزدیک به 
ایت ها همچنين اصرار دارند که بگویند دیانت بهائی یک فرقه ضاله است و این س

 !آقای ميرزا حسن شمس رئيس این فرقه است

نکته دوم اینکه این سایت ها یا از بيان اثر ملی بودن این بنا طفره می روند و یا آن 
ی و آیا ممکن است بنائی که از لحاظ معمار. را از لحاظ معماری بی ارزش می دانند

 تاریخی بی ارزش باشد در فهرست آثار ملی ثبت شود؟
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نکته دیگر اینکه اگر خبر شيرازه صحيح باشد این خانه به محل انباشت زباله و تجمع 
چگونه می توان پذیرفت که یک اثر ملی به محل انباشت . معتادان تبدیل شده بوده

 نی تخریب شود؟زباله و تجمع معتادان تبدیل شود و بعد هم به صورت غيرقانو

و اما نکته آخر به قسمت پایانی خبر سایت شيرازه برمی گردد که می 
ظلم و ستم فراوانی به کشاورزان محلی [ ميرزا حسن شمس]نامبرده «:نویسد
ی بهائيان در به شهادت رساندن فجيع  ی خبيثانه داشته و طراح اصلی تؤطئه روامی

ن اینکه معلوم نيست ضم« .نفر از مؤمنان ابرکوهی در قبل از انقالب بوده است 6
چنين مطلبی حتی اگر صحت داشته باشد چرا باید سبب تخریب یک بنای تاریخی 

ی  تؤطئه»و اثرملی شود باید یادآوری کنم که حتی آنچه این سایت با عنوان 
ذکر کرده چيزی جز جنایت فجيع چند مسلمان منطقه در دوره « ی بهائيان خبيثانه

 .پهلوی دوم نبوده است

آمده و نياز به  ولوله در شهر فصل این جنایت وحشتناک در وب سایتتوضيح م
بازگویی آن در اینجا نيست اما الزم به ذکر است که همين توطئه و اقدامات دیگر 

بدون دليل و مدرک آن چنان مورد اذیت و باعث شد که بهائيان روستای اسفندآباد 
آزار قرار بگيرند که مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش شوند و البته مسکن شان 

 .پناهگاه معتادان فعلی شود
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