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هـايي كـه انـدكي پـس از پايـان جنـگ آغـاز شـد، و          هاي نادرست توسعه، همان سياست سياست انديشم گاه مي
گويي نيرويي اهريمنـي بـر تهـران    . سازد هاي كهن ايراني را به واقعيت بدل مي مخلوق آن، تهران، اسطوره» فرانكنشتين«

در » آخرالزمـان «گيرد؛ همان نماد پليدي كه در كوه دماوند، بر فراز تهران، تا  مي» ضحاك«مايه خود را از  كه جاندمد  مي
  .ايرانيان ضحاك را نكشتند زيرا بر آن بودند كه از رجاسات بدن او فساد جهان را خواهد آكند. بند است

  

شـود   خوانده مي (Lucifer) »لوسيفر«كه امروزه در غرب  هماناست؛ » ابليس«نماد ) اژدها(در اساطير ايراني، ضحاك 
بـود كـه طبـق روايـت      آليستر كرولي در دوران معاصر، مروج بزرگ اين نحله. »شيطان پرستان«: و پرستندگاني كثير يافته

در  را» كليسـاي شـيطان  « آنتـون الوي  1966در سـال   .اسـت ) مادر بزرگ جرج بـوش (مشهور پدر نامشروع باربارا بوش 
   .را منتشر نمود» پرستان كتاب مقدس شيطان« 1969آمريكا بنا نهاد و در 

» تـاريكي «و دشـمنانش را  » نـور «فرشته مغضوب خداوند است كـه پيـروانش او را   » لوسيفر«از منظر شيطان پرستان، 
در پاگانيسـم  ). ونـوس (، نام ديگري است براي ستاره زهـره  »ستاره صبحگاهي«، به معني »لوسيفر«واژه التين . دانند مي

نيـز بـه   » زئوس«. شد ناميده مي» زئوس«در يونان باستان » ژوپيتر«. نام داشت و خداي خدايان بود» ژوپيتر«رومي، لوسيفر 
به تعامل و  )مسيح( ָמִׁשיחַ » ماشي يح«با » لوسيفر«پرستان، سرانجام  طبق باور شيطان. است» درخشان«و » نوراني«معني 

بنابراين، برخالف آرمـان كسـاني   . قرار خواهد داد» لوسيفر«زمين و زمينيان را در سهم » مسيح«رسيد و مصالحه خواهند 
اسـت كـه در زمـين ظهـور     » لوسيفر«كشند، در آخرالزمان اين  را انتظار مي) مهدي در اسالم(= كه به عبث ظهور مسيح 

  .شان گرفت قادات عميق و جدي است و بايد جدياين اعت. آينده زمين از آن لوسيفر خواهد بود. »مسيح«كند نه  مي

» لوسـيفر «اسالمي يا » دجال«(برخالف باور اساطيري ايرانيان، كه دماوند را محبس و در نهايت محل خروج ضحاك 
هاي رازآميز ماسوني دماوند مأمن و  ها و نحله دانند، از ديدگاه تئوسوفيست در آخرالزمان مي) نيروي شر و تاريكي= غربي

يهـودي   -از اينـرو، دماونـد در باورهـاي ماسـوني    . ايشان است» منجي«و » موعود«و محل خروج » استادان نور«خفيگاه م
  .جايگاهي مقدس و برجسته دارد

هند، مدعي است كـه  ) زرتشتي(، تئوسوفيست نامدار پارسي )شاه نوروزجي صراف بهرام(شاه نائوروجي شروف  بهرام
زرتشـتيان  «سياحت خود را آغاز كرد و در مرز هند و افغانستان تصـادفاً بـا گروهـي از     سير و) 1876(از هيجده سالگي 

شاه دعوت كرد كه با آنـان بـه    رهبر فرقه از بهرام. كردند فعاليت مي» صاحبدالن«آشنا شد كه با نام فرقه صوفي » مخفي
دماونـد رفـت، سـه سـال بـا آنـان در غارشـان         شاه با ايشان به ايران و به بهرام. شان، غاري در كوه دماوند، رود مخفيگاه

اش  شد و حتي قـدرت حافظـه  » كرامت«را آموخت، صاحب » اسرار«را از ايشان فرا گرفت، » علم خُشنوم«زندگي كرد، 
خورشـيدجي  . خود را علني كرد» دعوت«او به بمبئي باز گشت و در اوايل سده بيستم . به طرزي شگفت افزايش يافت

بـر مبنـاي   . كردنـد  هاي هند كه هر دو پارسـي بودنـد، از او حمايـت مـي     ترين ماسون ي، سرشناسكاما و جيوانجي مود
هـاي نامـداري    در اين انسـتيتو چهـره  . تأسيس شد» انستيتوي علم خُشنوم«در بمبئي  1910شاه در سال  هاي بهرام آموزه

جي ماسـاني، فرامـرز و جهـانگير سـهرابجي     فيروز و دينشاه شاپور: آموزش ديدند كه در تحوالت هند و ايران مؤثر بودند
  .ايراني و ديگران. واال، كاماجي كاما، جمشيدجي شروف، فيروزشاه شروف، م چيني

دماوند، جـدا شـد ولـي ايـن     » صاحبدالن«خود، فرقه » استادان«شاه از  كه بهرام رغم اين ، به»خُشنوم«هاي  طبق آموزه
 72مركـب از  » فرقـه صـاحبدالن  «. كردند اش مي شدند و راهنمايي اهر ميهماره به شكلي مرموز بر او ظ» استادان غيبي«

آنان تا به . است كه پس از حمله اعراب و سقوط دولت ساساني در غاري در دماوند پنهان شدند» دين بهي«تن پيروان 
طبق . ن راهي نيستاين غاري ويژه است كه در گذشته دور با همين هدف ساخته شد و بيگانگان را به آ. اند امروز زنده

هايش در وجـود  »بازگشت«گردد، در يكي از  شاه ورجاوند، كه هر از چند در قالب انسان به زمين بازمي اين باورها، بهرام
  .رهاند مي رئيس فرقه مخفي دماوند را از مرگ  شود و يك نظامي بلندپايه ايراني زاده مي

كلنـل سـر   . دادنـد  ار، را مأموران اطالعاتي بريتانيا نيـز رواج مـي  گونه باورهاي رازگونه به ظاهر مهمل، ولي معناد اين
ناگـاه   كـرد، بـه   روزي در كوه دماوند شكار مي: ژنرال شد، در خاطراتش مدعي است 1877رابرت يانگهزبند، كه در سال 

گشت، فـردا  مورد پذيرايي قرار گرفت، عصر به خانه باز » صاحبدالن«دري مخفي يافت، به درون غاري رفت، از سوي 
  .و روزهاي بعد به جستجو پرداخت ولي هيچ نشاني از آن غار نيافت

تـوان   ها، دو علت مي هاي رازآميز شيطاني، اعم از فراماسونري و ساير نحله دماوند در ميان فرقه» تقدس«درباره علل 
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  :برشمرد

ميالدي دماوند سكنه قابـل توجـه    در سده هفدهم. ترين، قدمت و عمق سكونت يهوديان در دماوند است نخست، و مهم

در دماوند  )پيروان شابتاي زوي(» دونمه«يهودي داشت و عالوه بر يهوديان علني، فرقه كاباال و اعضاي شبكه يهوديان مخفي 

  .پيروان و مبلغيني برجسته چون شموئيل بن هارون دماوندي داشتند

در سـده  . اه بر قدمت استقرار يهوديان در اين شـهر اسـت  هاي كنيسه دماوند گو گورستان و خرابه«نوشته جودائيكا  به
ايراني، از يهوديان دماوند به عنوان يكي از هيجده جامعه يهودي ياد كـرده كـه    -هفدهم بابايي بن لطف، مورخ يهودي

در  ]دونمـه [تبليغات فرقه شابتاي . هاي كابااليي بودند و قرباني موج گروش اجباري به اسالم شدند در جستجوي نسخه
طبق مندرجات تاريخ يهود ايران حبيب لوي، دماونـد از مراكـز   » .ايران با نام شموئيل بن هارون دماوندي در پيوند است

لوي مدعي اسـت كـه يهوديـان دماونـد بقايـاي      . پابرجاست» گيلعاد«نام  مهم يهوديان ايران بود و گورستان كهن آنان به
اين ادعا، بر بنياد منـابع معتبـر     .دماوند كوچانده شدند) جلعاد(ور به گيلعاد اند كه در زمان حمله آش اسرائيل اسراي بني

دانيم كه دماوند يهودياني كثير داشت و بخـش   معهذا، بر اساس منابع دوران صفوي، مي. تاريخي، مورد تأييد من نيست
داننـد و   مـي » اجبـاري « منـابع يهـودي ايـن گـروش را    . مهمي از ايشان در زمان شـاه عبـاس دوم بـه اسـالم گرويدنـد     

*.خوانند مي» يهوديان مخفي«هاي دماوند را از  جديداالسالم
، )يزقل شـمعون (حاج نحميا مروتي، حاج اسماعيل اخوان  

. ، عزيزاهللا مروتي و بنيامين يهودا بنيانگذاران مدرسه آليـانس اسـرائيلي در دماونـد بودنـد    )اسحاق يوحنا(اسحاق يونسي 
تأسـيس  » انجمن تقويت زبان عبري«اولين سازمان صهيونيستي ايران با نام ) 1917نوامبر  2(لفور پس از صدور اعالميه با

يهوديان دماوند در اين سازمان نقش برجسـته داشـتند و عزيـزاهللا    . نام گرفت» انجمن صيونيت ايران«شد كه اندكي بعد 
هـاي نـوزدهم و بيسـتم مـيالدي      ماونـد در سـده  د» يهوديان مخفـي «بر بنياد . منشي آن بود) راب نعيم(يوحنا دماوندي 

ميرزا نبي دماوندي از بابياني بود كه در جريان ترور نافرجـام  . گري در اين خطه گسترش فراوان يافت گري و بهائي بابي
  .شاه اعدام شد ناصرالدين

. قلـه عظـيم اسـت    دهد، شكل اين هاي رازآميز و شيطاني به دماوند را توضيح مي عامل كه توجه خاص فرقه دومين
تـرين نمـاد    تواند بزرگ دانند كه از اين منظر مي هاي جهان مي دماوند را تنها كوه مخروط مثلث نماي بزرگ در ميان كوه

هاي رازآميز و شيطاني سخت مورد تكريم است،  ، كه در فراماسونري و نحلهObelisk ابليسك .شمرده شود اُبليسك طبيعي

باستان است و مظهر آلت تناسلي مذكر به معناي حلول يا دخول شيطان در كالبـد انسـان يـا    نماد مقدس پاگانيسم در مصر 

**كريستوفر مـارلو » دكتر فائوستوس«گونه كه در نمايشنامه  تسليم روح خود به شيطان و اخذ نيرو از او؛ آن
» فائوسـت «يـا   

ايي، به شكل حلول مستقيم شيطان در جسم انسان هاي سينم هاي اخير به وفور در فيلم و در سال گوته به تصوير كشيده شده

  .شود يا باروري انسان از شيطان يا موجودات فضايي، ترويج مي

هـا زائـر    است كه هر ساله توسط ميليـون ) كيلومتري شمال مكه 21(اين همان نماد كهن شيطان در صحراي عرفات 
هاي اخير، حكومت سعودي اين سه نماد  ر سالد. شد باران مي در سه نوبت سنگ» رمي جمرات«خانه خدا در مناسك 

فـرد   بـه  شناسي نيز واجد اهميت منحصـر  باستاني را، كه نه تنها از نظر مناسك اسالمي بلكه از نظر تاريخ اديان و اسطوره
از غني تـرين نمـاد   » رمي شيطان«با اين تغيير، كه قطعاً تصادفي نبود، . است، برداشت و به جايش ديواري ساده گذارد

لرد فاستر ( نورمن فاستر رس شود كه در فضايي نماد ابليسك از مناسك حج حذف مي. برائت انسان از شيطان تهي شد
معمار بزرگ انگليسي و ماسون بلندپايه كه بازسازي مكه بـه دسـت اوسـت، در سراسـر جهـان نمادهـاي        ،)تمس بنك

***»هاي ايلوميناتي هرم«ابليسك يا به تعبير ديگر 
  .كند ميبه پا  

عجيب است، ولي باور كنيد، كه نمادهاي ابليسك به وفور در معماري ساختمان جديد مجلس شـوراي اسـالمي در   
دانـم چـرا رئـيس وقـت مجلـس       نمي. وجود ندارد) نماد شيطان(در معماري اسالمي ابليسك . ايران به كار گرفته شده

  .نداد متوجه اين امر نشد و به معمار طرف قرارداد با مجلس تذكر
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  تصوير به بند كشيدن ضحاك در كوه دماوند به دست فريدون در شاهنامه بايسنقري
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  نماد ماسوني ابليسك در شهر واشنگتن كه به عنوان يادمان جرج واشنگتن، پدر دولت آمريكا، 

  .به دست معماران ماسون ساخته شد
  .نصب شد 1884در سال . ساخته بشر استمتر ارتفاع بلندترين ابليسك  169/ 294  اين نماد با 
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  يكي از نمادهاي ابليسك مصر باستان

  )شمال قاهره، نزديك عين شمس(المطريه 
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  )سنگباران شيطان(در مناسك رمي جمرات نماد كهن ابليسك 

  



  

  

  كه جايگزين نماد كهن ابليسك شده است
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كه جايگزين نماد كهن ابليسك شده است ديواري
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  شوراي اسالميابليسك در ساختمان جديد مجلس   نمادهاي

  
ايـن سـاختمان   . الحسنه قـوامين در ميـدان آرژانتـين اسـت     بارزترين نماد ابليسك در تهران ساختمان مؤسسه قرض

كند، عالوه بر ارائه نماي يك ابليسك عظيم در يكي از پرترددتـرين منـاطق    زشت، كه توجه همگان را به خود جلب مي
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. پرسـتان كـاربرد دارد   اين رنگ در مناسـك شـيطان  . قرمز نيز تزيين شده، با رنگ مشرف بر مصالي بزرگ تهران تهران، و
ناميـده  » الحسـنه امـين   صـندوق قـرض  «به يك نهاد امنيتي تعلق داشـت و   1370ساختمان قوامين در حوالي نيمه دهه 

  .شد كه از مؤسسات مقتدر مالي كشور بود مي

مؤسسـه قـوامين    1386رغم اين تغييـر، در آذر   به. دالحسنه قوامين فروخته ش بعدها، ساختمان فوق به مؤسسه قرض
اين امر اعتراضاتي را سبب شد كه منجر به مداخلـه  . نمود) نماد شيطان( 666در تبليغات خود اقدام به استفاده از عدد 

  .جمهور و جلوگيري از پخش تبليغات مؤسسه فوق از تلويزيون شد رئيس

عكس هوايي از تهران ساختمان فوق با رنگ قرمز به شكلي چشمگير متوجه شدم كه در » گوگل ارث«در مراجعه به 
  .متمايز است

 

  

 

 

 از ابليسك قرمز رنگ ميدان آرژانتين مشرف بر مصالي بزرگ تهران» گوگل ارث«عكس هوايي 
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  ماكت ابليسك ميدان آرژانتين، مشرف بر مصالي تهران
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. هاي منتشرنشده نگارنده است در زمينه نمادهـاي شـيطاني   اين يادداشت برگرفته از بخشي از پژوهش :توضيح مهم
كتاب مـن نبايـد   : در آنجا نوشتم. ام نگري توصيه كرده هماره، از جمله در مقدمه جلد اول زرساالران، به پرهيز از سطحي

بـه  ) ص(اي كه در ركـاب پيـامبر اكـرم     ميان صحابه بپنداريم؛ و از» يهودي مخفي«سبب شود كه هر جديداالسالمي را 
كـنم كـه    در اينجا نيـز تأكيـد مـي   . شهادت رسيدند مخيريق و اسود راعي را مثال زدم كه هر دو كليمي نومسلمان بودند

ن عنوان يكي از زيباترين نمادهاي ايران زمين، يا به مردم شريف و مسـلما  يادداشت فوق نبايد توهين به كوه دماوند، به
ام از جمله درباره اصـفهان و شـيراز كـه     هايي انجام داده درباره ساير مناطق ايران نيز چنين كاوش. آن سامان، تلقي شود

اگر قرار باشد تنها به صرف تعلق به يك منطقه كساني مـورد اتهـام قـرار گيرنـد، ايـن اتهـام       . زادگاه و موطن من است
، يـك دهـم از جمعيـت پنجـاه     »آليانس اسرائيلي«انقالب مشروطه، طبق آمار تواند متوجه من نيز باشد زيرا در زمان  مي

ام كـه   هاي استعماري در شـيراز پژوهشـي انجـام داده    درباره تكاپوهاي اوليه كانون. هزار نفري شهر شيراز يهوديان بودند
  .منتشر خواهد شد

كه شاه عبـاس دوم، بـه تحريـك وزيـرش     مهاجرت وسيع يهوديان به ايران در دوران شاه صفي اول بدانجا رسيد  *
ايـن در حـالي   . يان اصفهان و سراسر ايران بايد بـه اسـالم بگرونـد   محمد بيگ، فرماني صادر كرد كه طبق آن كليه يهود

در نتيجه اين فرمان، گروه كثيري از يهوديان، كـه رقـم   . آميز نسبت به مسيحيان داشت اي باز و تسامح ه وي رويهاست ك
به دين يهـود وفـادار   » مخفيانه«نوشته راجر سيوري،  شود، ظاهراً به اسالم گرويدند ولي، به زار نفر ذكر ميايشان يكصد ه

  )، ايرانيكا»عباس دوم«راجر سيوري، . (ماندند

ايـن  . از مأموران اطالعاتي اينتليجنس سرويس انگليس در عصر اليزابت اول بـود ) 1593-1564( كريستوفر مارلو **
لين رئيس سرويس اطالعاتي انگليس شناخته مـي  فرانسيس والسينگهام اداره مي رسازمان را سشـود  كرد كه به عنوان او .

التحصـيل   مـارلو فـارغ  . هاي معروف دكتر فائوستوس و تيمور لنـگ اسـت   مارلو شاعر و اديبي نامدار و نويسنده نمايشنامه
تحصـيل و اقامـت در كمبـريج بـا سـازمان اطالعـاتي        او از همـان دوران . كالج كرپوس كريستي دانشگاه كمبريج است

در دهـه  . هـا، اشـتغال داشـت    كرد و به جاسوسي در ميان مدرسين و طالب، براي كشف كاتوليـك  اليزابت همكاري مي
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گريختند و گروهي  ها، طالب كاتوليك انگليس به فرانسه مي دليل پيگردهاي خونين دربار اليزابت عليه كاتوليك ، به1580
هـاي   مـارلو نيـز در چنـين مأموريـت    . كردنـد  شان درواقع مأموران اطالعاتي بودند كه اهداف جاسوسي را دنبال مياز اي

دو تـن  . او سرانجام در جريان يك ماجراي مشكوك، كه چگونگي آن روشن نيست، به قتل رسيد. مخفي شركت داشت
نـيكالس  (مارلو جاسوس والسينگهام بودنـد و نفـر سـوم     از همراهان او در اين ماجرا، رابرت پولي و اينگرام فريزر، مانند

هايش مارلو را  اي كريستوفر مارلو، در دو فقره از نامه خانه توماس كيد، دوست و هم. گويا جاسوس دوجانبه بود) اسكرس
وسـتوس  دكتـر فائ . ناميـده اسـت  » بـاز  همجـنس «و » ملحد«اي او را  خوانده و يكي ديگر از دوستان مارلو در نامه» ملحد«

فروشد و اين شايد تجلي آرزوهـاي   داستان زندگي فردي است كه در ازاي ثروت و قدرت زندگي خود را به شيطان مي
زاده  در ايـن نمايشـنامه تيمـور چوپـان    . نمايشنامه تيمور لنگ مارلو مضـموني ضـد اسـالمي دارد   . نهفته خود مارلو باشد

آنچـه از ايـن   «نوشته مرحوم دكتر عبدالحسين نـوائي،   به. شهرت رسيد دالوري است كه بر اثر نبوغ خود به اوج اقتدار و
مـارلو، بـدون توجـه بـه     » .اطالع است از ديانت اسالم شود نفرت و وحشت اروپاي مسيحي و بي نمايشنامه مستفاد مي

سـوزانيد؛  » بـود  هاي خرافي را كه در معبد محمد يافتـه  قرآن تركي و نوشته«كند كه تيمور  مسلمان بودن تيمور، ادعا مي
شد ارابـه جنگـي او را   » پرسپوليس«بايزيد و همسرش در اسارت تيمور از ترس از اسالم برگشتند و زماني كه تيمور وارد 

  !كشيدند اي از شاهان آسيا مي عده
*** Illuminati  

بـه معنـي كسـي كـه      ،»روشن بـين «و » نوراني«و » منور« يالتين به معن lluminatus »ايلوميناتوس«يلوميناتي، جمع ا
نـام آدام ويسـهاوپت    اي رازآميز است كه يك كشيش سابق يسوعي بـه  نام فرقه. نورانيت و خرد فوق طبيعي است داراي

نشـين توسـعه فـراوان     هاي آلماني طريقت مخفي ايلوميناتي در سرزمين. در باواريا ايجاد كرد) 1776(در سده هيجدهم 
فعاليـت ايـن   . سوئد و لهستان و مجارستان تأسـيس شـد   هاي آن در فرانسه و بلژيك و هلند و دانمارك و يافت و شاخه

آليسـتر   در دوران اخيـر، . ها به شدت منفور اسـت  طور عمده عليه كليساي رم بود و به اين دليل در ميان كاتوليك فرقه به
ر بـزرگ  ماد(كرولي را پدر نامشروع باربارا بوش . طريقت را تجديد سازمان دادپرست، اين  متفكر برجسته شيطان كرولي،

تـرين و   داننـد كـه بلندپايـه    اي مـي  را فراتـر از فراماسـونري و فرقـه   » ايلومينـاتي «برخي محققـين  . دانند مي) جرج بوش
» ايلومينـاتي «بـه عبـارت ديگـر،    . اند ، عضو آن بودهوينستون چرچيل سر قدرتمندترين گردانندگان جهان امروز، از جمله

بدان تعلـق   »گروه بيلدربرگ«پرستانه كه قدرتمندان عضو  غايت پنهان و شيطان آئيني مخفي و رازآميز است با مناسك به
 .دارند
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   :يادداشت دوم

  و نمادهاي اُبليسك در شيراز» دروازه قرآن«
   

هـاي شـيطاني، از جملـه     آن در فرقـه » مقـدس «و جايگـاه   Obeliskدربـاره نمـاد ابليسـك     در يادداشت پيشين -1
اشاره كردم كه ابليسك نمادي است از آلت تناسلي شيطان به معناي دخول شيطان در كالبـد  . فراماسونري، سخن گفتم

ه نيـز خوانـد   Shaft of Baal» آلت تناسلي بعل«به اين دليل، از دوران كهن ابليسك . انسان يا تسليم روح خود به شيطان
النهـرين   هاي شرق مديترانـه و بـين   ، خداي كهن اديان غيرابراهيمي در تمدن»ارباب«و » استاد«، به معني »بعل«. شد مي
هاي گوناگون اسامي گوناگون به خود گرفته، مانند مردوخ و نمرود و داگان و  است كه در تمدن» خدايي«اين همان . بود

هاي شيطاني معاصر، مانند ايلومينـاتي و   در تمامي فرقه. شود خوانده مي» انشيط«اوزيريس و غيره، و در اديان ابراهيمي 
، از جمله ابليسك، از گذشته كهن تـا بـه   »لوسيفر«نمادهاي . مورد پرستش است» لوسيفر«با نام » خدا«فراماسونري، اين 

  .امروز بالتغيير مانده است

و گفتيم كه اين همان نماد شيطان اسـت كـه در   . رفت به كار مي» شيطان«به عنوان مترادف » بعل«در مسيحيت نام 
هاي اخير حكومت سعودي آن را حـذف كـرد و بـه جـايش      شد و در سال ها زائر سنگباران مي مراسم حج توسط ميليون

، معمار و ماسـون نامـدار، در بازسـازي مكـه     )سر نورمن فاستر(اين حذف به دليل نقش لرد فاستر . ديواري ساده گذارد
  .است
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  به شكل آلت تناسلي نشان داده شده» آلت بعل«نقشي از آنتونيوس پيوس، امپراتور روم، كه نماد ابليسك يا 
  )دانستند امپراتوران روم خود را از تبار خدايان مي(

  

را در معماري ساختمان جديد مجلـس و سـاختمان مؤسسـه    » ابليسك«رد در يادداشت پيشين دو نمونه از كارب -2 
در روزهـاي اخيـر بـا دو نمونـه     . عتباري قوامين، واقع در ميدان آرژانتين و مشرف بر مصالي تهران، نشـان دادم مالي و ا

  .عجيب در شيراز آشنا شدم

دروازه «ايـن مـدخل   . كرد شيراز از ديرباز داراي مدخلي مقدس بود كه اين شهر را از ساير شهرهاي ايران متمايز مي
بنـاي فـوق در زمـان    . طور كامل بـر شـهر مشـرف اسـت     ، واقع بوده و به»تنگ اهللا اكبر«ر نام دارد كه در بلندي، د» قرآن

احداث گرديد و قرآنـي در آن جـاي   ) راه شيراز به اصفهان(حكومت شيعي عضدالدوله ديلمي در دروازه شمالي شيراز 
ه را بازسـازي كـرد و دو جلـد قـرآن     بعدها، كريم خان زند اين درواز. داده شد تا مسافران با گذر از زير آن متبرك شوند

قـرآن هفـده   «ها، كه به  اين قرآن. بزرگ نفيس، به خط سلطان ابراهيم بن شاهرخ تيموري، در اتاقك باالي آن جاي داد
ويژه حرم مطهـر   زائران بقاع مقدسه شيراز، به. اند، گويا اكنون از دروازه قرآن به موزه پارس انتقال يافته است معروف» من

، همـاره فـراوان   )ع(و برادر بزرگ امام رضا ) ع(، پسر ارشد امام موسي كاظم )س(حمد بن موسي شاه چراغ حضرت ا
  .خواندند نامه خود را مي شدند در اين مكان اولين زيارت اند و آنان كه از سمت شمال وارد شيراز مي بوده

هـاي   ميالدي اين شـهر را بـه يكـي از زيارتگـاه     معهذا، در شيراز بنايي ديگر وجود دارد كه از نيمه دوم سده نوزدهم
در دوران متـأخر  . محمد باب بنيانگذار بابيه در كوچه شمشيرگرها خانه علي: بهايي بدل ساخته است -اصلي فرقه بابي

ار، از ناچـ  اينان نيـز، بـه  . شدند اندك نبودند بهائي كه از دروازه قرآن وارد شيراز مي -قاجاريه و دوران پهلوي، زائران بابي
بهائي كم نيستند؛ اينـان   -گويند امروزه نيز زوار بابي مطلعين محلي مي. كردند همان دروازه قرآن مناسك خود را آغاز مي

  .كنند خوانند و مناسك خود را آغاز مي نامه مي در دروازه قرآن زيارت

رات، دروازه قرآن كاركرد ديني ديرين خود در پي اين تغيي. در دو دهه اخير در دروازه شمالي شيراز تغييراتي انجام گرفته

گذرد نـه از   راه شيراز به اصفهان از كنار اين دروازه مي بزرگ. نمايشي بدل شده -را از دست داده و به يادماني صرفاً تاريخي

تنگ «سازي جاده در باز. كند به عبارت ديگر، برخالف گذشته، گذر از زير دروازه قرآن زائران و مسافران را متبرك نمي. زير آن
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بويـه انديشـيد و بنيـاد     گونه كه آل ، محل وقوع دروازه قرآن، تمهيدي براي حفظ سنت كهن شيعي دروازه قرآن، آن»اهللا اكبر

رسـانيد، ولـي    راه در زير دروازه قرآن ممكن نبود، و به آن آسيب مي اين درست است كه احداث بزرگ. نهاد، انديشيده نشده

تر، در محلي دورتر، احداث كرد كه همان سـنت   اي بزرگ شد دروازه مي. فظ اين سنت ديني ممكن بوديافتن راهكاري براي ح

هاي سنگين در همين منطقـه نمادهـاي ابليسـك سـاخت،      چگونه ممكن است با هزينه. هاي جديد انطباق دهد راه را با بزرگ

  نينديشيد؟» قرآن دروازه«كه در سطور بعد خواهيم ديد، ولي تمهيدي براي حفظ سنت  چنان

كلي ايـن نمـاد كهـن اسـالمي را      هاي اخير، در دو سوي بناي كهن دروازه قرآن دو بناي جديد احداث شده كه به در سال

 -اي اندك در شمال دروازه قرآن كـه اكنـون پلـيس راه شـيراز     در مدخل كنوني شيراز، در فاصله. الشعاع خود قرار داده تحت

 Russia» بـرج روسـيه  «گانه فـوق بسـيار شـبيه بـه      هاي سه ابليسك. بليسك احداث شدهاصفهان واقع است، سه نماد ا

Tower است.  

» مركـز تجـارت جهـاني   «معمار و ماسون بلندپايه، در  ،)سر نورمن فاستر(را همان لرد فاستر تيمس بنك » راشيا تاور«
» رمـي جمـرات  «را از مناسـك   ابليسـك  گانـه  نمادهـاي سـه   سازد؛ همو كه بازسازي مكه را به دست گرفته و مي مسكو،

با دو ميليارد دالر بودجه آغاز شـده و در   2007بناي راشيا تاور در سپتامبر . در حج حذف كرده است) سنگباران شيطان(
هـاي رازآميـز و    زبان فرقـه  .متر ارتفاع دارد و بلندترين برج دنيا خواهد شـد  648راشيا تاور . رسد به پايان مي 2012سال 

آنان معتقدند كـه در سـاعتي   . است» مقدس«سالي خاص و  2012در اين زبان، سال  .ي زبان نمادها و اعداد استشيطان
 Novus ordo seclorum» نظم نـوين دنيـوي  «) 2012دسامبر  21صبح  11:11ساعت (معين از روزي معين از سالي معين 

  .آغاز خواهد شد 

به . كند لرد فاستر است در حدي كه ماكتي از آن جلوه مي» راشيا تاور«ل گانه مدخل كنوني شيراز كپي كام هاي سه ابليسك

  :تصاوير زير بنگريد

  

  

   مسكو» مركز تجارت جهاني«لرد فاستر در ) برج روسيه(» راشيا تاور«ابليسك 
  .گانه شيراز ماكتي از آن است هاي سه ابليسك
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  )قرآنشمال دروازه (گانه مدخل كنوني شيراز  ابليسك هاي سه
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هـاي   هاي فوق تا دروازه قرآن عمالً كلنـي  هاي اخير، بهائيان با خريد يا ساخت خانه و مغازه در حد فاصل ابليسك در سال

  .اند اي را در اين منطقه تشكيل داده بسته

  

. »زهتل بـزرگ شـيرا  «نام  در جنوب دروازه قرآن بناي عظيم و عجيب ديگري در دست احداث است به. ماجرا تمام نشده

احداث . الشعاع نماي حجيم و زشت خود قرار داده است كلي دروازه قرآن را تحت شود و به اي عظيم بنا مي اين هتل بر صخره

طلبد؛ و از نظر اصـول شهرسـازي و    اين بنا، به عنوان هتل، بر صخره سنگي فاقد توجيه اقتصادي است زيرا هزينه گزافي مي

نخورده بمانـد و   اين يك اصل مسلم در شهرسازي است كه بافت تاريخي شهر دست. تمعماري نيز فاقد هر گونه توجيه اس

يك نمونه مخالفت يونسكو با احـداث بـرج   . ويژه با معماري چشمگير، بناهاي تاريخي را حقير و كوچك نكند بناهاي جديد، به

» هتـل بـزرگ شـيراز   «نسكو به احداث رغم اين، نه يو به. در اصفهان است) ميدان امام خميني(مشرف بر ميدان نقش جهان 

احداث اين بنا، اگر صرفاً از منظر شهرسازي نيز بنگـريم، لطمـه بزرگـي    . اعتراض كرد نه مقامات محلي با آن مخالفت كردند

  .است بر بافت تاريخي شهر شيراز

بر  Abraj- al- Bait» ابراج البيت«هاي بزرگ موسوم به  اقدام فوق بسيار شبيه است به اقدام لرد فاستر در احداث برج

هاي تجاري  مسلمانان فهيم اين برج. الشعاع خود قرار داده است ترين مكان اسالمي را تحت فراز كعبه؛ كه ساختمان مقدس

  .اند نام نهاده» هاي شيطان شاخ«است،  را، كه سرشار از نمادهاي شيطاني و ماسوني

هـرم   شـود كـه قسـمت فوقـاني سـاختمان فـوق يـك        روشـن مـي  » هتـل بـزرگ شـيراز   «در بررسي نماي خارجي 
ما سهم خـود  «: ماسوني داراي معنايي معين است -ابليسكي كه هرم آن ناتمام است در نمادهاي شيطاني .است ناتمام

ابليسـك ناتمـام همـان نمـادي اسـت كـه بـر         ».هرم كامل خواهد شد) ناجي بزرگ( ايم و با ظهور لوسيفر را انجام داده
نـام دارد، بـه    Great Seal» مهر بـزرگ «بر باالي اين نماد، كه . هاي دالر اياالت متحده آمريكا نقش شده است اسكناس

» خـداي «بـه لوسـيفر يـا     »او«لـه، ضـمير   در ايـن جم ). او از اعمال ما راضي است(  Annuit cœptis: التين نوشته شده
 Novus ordo: و در پـائين نوشـته شـده   . اسـت » نـور «گردد؛ كه از ديدگاه ايشان سرچشـمه   هاي شيطاني بازمي طريقت

seclorum  )نظم نوين دنيوي.(  

رده يـا طبقـه    13نيـز  » هتل بـزرگ شـيراز  «طبقه است و در نماي بيروني  13داراي » مهر بزرگ«هرم ناتمام مندرج در 

  .شود ه ميمشاهد

از ديـد  و رود  شمار مـي  عدد الهي به 10عدد . اند هاي رازآميز اعداد مقدس در فرقه 39و  33، 13، 11، 9، 7، 3اعداد 
 911انفجار مادريـد  . صورت گرفت) 11/ 9/ 1( 2001سپتامبر  11هاي دوقلو در نيويورك در  انفجار برج. است آنان منفور

 11به عـدد   10توان بدون عبور از عدد  اين است كه مي  9 -1 -1ويژگي عدد . گرفتروز بعد از انفجار نيويورك انجام 
العدل اعظم الهي در حيفا از اوست، در بناي ميـدان   مهندس حسين امانت، معمار نامدار بهائي كه ساختمان بيت. رسيد

اسـت زيـرا بهائيـان فرقـه خـود را       يز مقدسدر ميان بهائيان ن 9عدد . را فراوان به كار برده است 9عدد ) آزادي(شهياد 
تـرين و رازآميزتـرين طريقـت ماسـوني      طريقت كهن اسكاتي، كه بلندپايـه . دانند نهمين آئين از سلسله اديان موجود مي

رود و در تحوالت مهم جهاني نقش بزرگ داشته، و بنيانگذاران دولت آمريكا ماننـد جـرج واشـنگتن از ايـن      شمار مي به
پـر   9آمريكـا عقـابي منقـوش اسـت كـه دم او داراي      » مهر بزرگ«در سوي ديگر . درجه است 33 طريقت بودند، داراي

  .ستاره بر فراز سر اوست 13برگ زيتون در چنگال ديگر گرفته و  13پيكان در يك چنگال و  13است، 
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   دروازه قرآن كه امروزه به نمادي مهجور و نمايشي بدل شده
  قرار گرفته» هتل بزرگ شيراز« الشعاع ساختمان عظيم و تحت
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    شكل هرم ناتمام است كه قسمت فوقاني آن به» هتل بزرگ شيراز«ساختمان 

  .شود آمريكا مشاهده مي» مهر بزرگ«گونه كه در  آن

 

   



22 

 

  

   

  )»مهر بزرگ«يك سوي (هرم ناتمام 

   

   

  »مهر بزرگ«سوي ديگر 

  :گرفته است در اين نماد اعداد زير مورد استفاده قرار

ستاره بر فراز سر اوست كه در  13. برگ زيتون در چنگال ديگر دارد 13پيكان در يك چنگال و  13عقاب . پراست 9دم داراي  
  .پر است 33هر بال عقاب داراي . گوشه از ابر محصور است 19و در حلقه خارجي ) نماد ستاره داوود(گوشه  6حلقه اوليه 
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  ، سرشار از نمادهاي ماسونيخوانده شود» هاي شيطان خ شا«، كه در واقع بايد )ابراج البيت(هاي تجاري مكه  برج
  »الدن مجتمع بن« ، و، معمار و ماسون نامدارلرد فاستر بناي كعبه را به محاصره گرفته، كار
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 است » نظم نوين دنيوي«هاي شيطاني شروع  ، كه از ديدگاه فرقه2012در سال 

  .رسد و كعبه چنين در سايه نمادهاي شيطاني قرار خواهد گرفت به پايان مي "ابراج البيت"ساختمان  
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  ، معمار نامدار و ماسون بلندپايه)لرد فاستر تيمس بنك(سر نورمن فاستر 

   

زميني احداث شده كه تا زمان انقالب در مالكيت عبدالحسين دهقـان، ماسـون بلندپايـه و از    در » هتل بزرگ شيراز«
عبدالحسين دهقان و برادرش همدم دوران نوجواني شوقي افندي، رهبر . سران فرقه بهائي، بود و پس از آن مصادره شد

در دوران پهلـوي،  . ن را به دسـت داشـت  پيشين فرقه بهائي، بودند و در شيراز عبدالحسين دهقان توليت موقوفات بهائيا
شـد كـه    چون امروز، به دليل غيرقانوني بودن فرقه بهائي، موقوفات اين فرقه به عنوان ملك خصوصي افرادي ثبـت مـي  

  .گونه موقوفات بود امالك و باغات پهناور عبدالحسين دهقان در فارس از اين. بودند» العدلالعدلالعدلالعدل    امين بيتامين بيتامين بيتامين بيت«

با شناخت . هاي اخير وكيل دهقان از آمريكا به ايران مراجعت كرده و بخشي از اين اموال را پس گرفته است در سال

افراد ذينفوذي كه با حمايت و تالش فراوان بخشي از امالك مصادره شده عبدالحسين دهقان، و نيز امالك دكتر ذبيح قربـان  

هـاي متنفـذ    تـوان چهـره   كننـد، مـي   اكنون براي بازگردانيدن آن تالش مي يا هم ، را بازگردانيدند،)بهائي و ماسون بلندپايه(

هـاي امـام راحـل، ايـن شـناخت از       براي حفظ و تداوم انقالب اسالمي و آرمان. هاي شيطاني در ايران امروز را شناخت فرقه

  .اهميت بنيادين برخوردار است
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درباره خاندان دهقان چنين آمده » رشي جديد در ايران امروزتكوين اليگا: زمين و انباشت ثروت«در كتاب  :زيرنويس
  :است

الملـك، از   اهللا خان و ابراهيم خـان قـوام   ميرزا محمدباقر خان، نياي خاندان دهقان، پيشكار محمدرضا خان و حبيب
 1321االول  يـع بـراي نمونـه، در رب  . هاي بزرگ بود ها و سركوب الملك در جنگ سران بهائيان فارس و عامل اين سه قوام

بـا سـرباز و   «الحكومه الرستان، شد و در رأس قشون مفصلي  مأمور سركوب حاج عليقلي خان، نايب. م 1903ژوئن ./ ق
عليقلي خان الري در قلعه گراش پناه گرفت و ميرزا محمدباقر خان دهقـان قلعـه الر را   . به الرستان رفت» سوار و توپ
خواهيم و به ما كمال مهرباني  اند كه ما حاجي عليقلي خان را مي د به تهران كردهتجار الري تلگرافات زيا«. تصرف كرد

  ».خواهد او و ما را تمام نمايد الملك به مشاراليه بد است مي كه قوام و محبت را دارد، محض اين

نيـز از سـران   بـرادر ارشـد، كـه او    . است.) ق 1320متوفي (ميرزا محمدباقر دومين پسر حاج ابوالحسن بزاز شيرازي 
زن حاج ابوالحسن بزاز از خويشان نزديك شيخ ابوتراب، امام جمعه . بهائي فارس بود، ميرزا محمدعلي خان نام داشت

الشريعه، امام جمعـه   پس از شيخ يحيي پسرش، معين. شيخ يحيي امام جمعه پسر اين شيخ ابوتراب است... شيراز، بود
ميرزا محمدباقر دهقان بسيار مقتـدر و  . ان و ميرزا محمدباقر خان دهقان استاين زن مادر ميرزا محمدعلي خ. شيراز شد

پسران ميرزا محمدباقر، ميرزا عبدالحسين . او به دفعات براي ديدن عباس افندي به فلسطين و آمريكا رفت. ثروتمند شد
در كودكي، به همراه شوقي افندي، تصوير آنان . خان و ميرزا عبدالعلي خان دهقان، از سران بهائيان فارس و ايران بودند

  .در فرقه بهائي استگوياي جايگاه رفيع ايشان 
   

   

  )نشسته(و شوقي افندي ) ايستاده(عبدالحسين دهقان و برادرش 
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مالـك اراضـي   (در دهه پاياني سلطنت پهلوي، عبدالحسين دهقان، در كنار عزيـزاهللا خـان قـوامي و ايـرج مهـرزاد       
دهقـان مالـك   . شـد  دار بزرگ شيراز شناخته مي ، به عنوان يكي از سه متمول و زمين)شيرازكفترك در شمال شرقي شهر 

. روستاي كشن و اراضي فراوان ديگر در محدوده و پيرامون شهر شيراز، از جملـه در كـوه بابـاكوهي و دروازه قـرآن، بـود     
اقع بود كـه اكنـون در اختيـار سـپاه     و) روبروي ساختمان استانداري(اش در ضلع شمال شرقي فلكه ستاد  خانه مسكوني
اي از سران فرقه بهائي فارس، قـرار داشـت    در جنب آن خانه دكتر ذبيح قربان، پسر حاج عليخان آباده. پاسداران است

رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه پهلـوي و  (عبدالحسين دهقان و دكتر ذبيح قربان . اكنون دفتر امام جمعه شيراز است كه 
دكتر لطفعلي صورتگر نيز ماسون بلندپايه و . هاي بلندپايه ايران و دوست نزديك بودند از ماسون) ن نمازيرئيس بيمارستا

تيـر  / 2007ژوئـن   23، اولين رئيس دانشـگاه شـيراز، در   )در آباده. ش 1284متولد (دكتر ذبيح قربان . دوست اين دو بود
، در )آخرين رئيس دانشـگاه پهلـوي در زمـان شـاه    (هنگ مهر در آمريكا فوت كرد و ماسون بلندپايه ديگر، دكتر فر 1385

ابتدا محمد نمازي و مظفر خان فـرخ و سـپس دكتـر ذبـيح قربـان و       1320هاي  از سال... سوگ او يادداشتي منتشر نمود
و ) السـلطنه  ارفـع (عكس محمد نمازي و مظفر خـانفرخ  . عبدالحسين دهقان گردانندگان تشكيالت ماسوني شيراز بودند

  .وهي ديگر در لباس ماسوني موجود استگر

   

  

  
  در كسوت ماسوني) يهودي(و مظفر خانفرخ ) يهودي(محمد نمازي و الياس دبي 
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  محمد نمازي، خانفرخ و ساير اعضاي لژ ماسوني
  نشسته بر صندلي مخصوص) الياس دبي(استاد لژ 
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  يدر كسوت ماسون) هيو ماسون بلندپا يبهائ(قربان دكتر ذبيح 
  . ز او با مسلمانان آباده معروف استيكه رفتار قساوت آم يقدرتمند بهائ يكدخدا يا خان آبادهيپسر حاج عل

  
سـاير  . درجه استادي رسيده بود به. ش 1333ها پيش ماسون شده و در سال  ذبيح قربان، چون محمد نمازي، از سال

پسر ابوالقاسم خان نصيرالملك، مالـك  (دكتر تمدن فرزانه، عزيزاهللا خان قوامي : ماسون شيراز عبارت بودند ازبلندپايگان 
محمد دهقـان،   اهللا خمسي، علي ، دكتر لطفعلي صورتگر، حبيب)روستاي صيدون و باغ ناري شيراز و امالك مفصل ديگر

  ).آباد مالك سعادت(شيرازي و محمدقلي خان قوامي اكبر خليلي  مارتيروس سركيس، دكتر اميرقلي فرهمندفر، علي

و مارتيروس سركيس، مأمور سرويس اطالعـاتي بريتانيـا در    مظفر خانفرخ، كه پدر و مادرش از يهوديان همدان بودند،
  .ام معرفي كرده» تكوين اليگارشي جديد در ايران: زمين و انباشت ثروت«را در كتاب  شيراز،
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 نمادهاي شيطانييادداشت سوم درباره 

   

برخـي خواننـدگان مطالـب مفيـدي     . واكنش قابل توجه داشت انتشار دو يادداشت پيشين درباره نمادهاي شيطاني
  . تر كند هاي فوق اطالعات ما را در اين حوزه غني تواند به عنوان مكمل يادداشت ارسال كردند كه مي

  : اند ج از ايران است نوشتهاكنون مقيم خار خواننده محترمي كه مهندس ساختمان و هم
  

من مدتي است ايران نيستم و . هاي بلندمرتبه مدل هرمي را اجباري كرده بود شهرداري تهران براي ساختمان«
آمد؛  نظر ما كه مهندس ساختمان هستيم خيلي عجيب و غير منطقي مي اين روش به. خبر از وضعيت كنوني ندارم

ستفاده از زيربناي مجاز است بنابراين حتما قصد ساخت آخرين طبقات را چون هر بسازوبفروشي در فكر حداكثر ا
ها تا آخرين طبقه بايد روي يكديگر بنا شوند مسلم  از آنجايي كه در هر ساختمان كمي بزرگ مسلماً ستون. كرد مي

ها خواهيد شد  است اگر شما بعد از چند طبقه بخواهيد ساختمان را به صورت هرمي اجرا كنيد مجبور به قطع ستون
   كه هاي بزرگ بايد استفاده كنيد كه اين عمالً خيلي خيلي غيرمنطقي و با توجه به اين و از تيرهاي كنسول با دهانه

اين مطلب براي هر مهندس محاسب . باشد باشد با عرض معذرت احمقانه مي تهران روي خط گسل زلزله مي
  »اند؟ تاثير نبوده  در شهرسازي تهران نيز بي "عمارانم"كنيد آن  فكر نمي. معمولي عجيب و غيرمعقول است

  
  .تمام عيار است» ابليسك«خواننده محترم ديگر توجه مرا به ساختمان هتل چمران شيراز جلب كرد كه يك 

باشند، تصاويري از مسـجد در دسـت احـداث     مي) ع(التحصيل دانشگاه امام صادق  ست ارجمند ديگر، كه فارغدو 
   . را بر خود دارد» قدس«جالب است كه اين مسجد نام . ا ارسال نمودنددر اين دانشگاه ر

مـتن  . انـد  را ارسال نموده) س(هاي جديد در حرم حضرت عبدالعظيم حسني  دوست ديگر تصاويري از كاشيكاري 
  : ايميل ايشان به شرح زير است

  
و نمادهاي اُبليسك در » قرآندروازه "خصوص  به. گاهتان را اخيراً مطالعه كردم مطالب جديد در وب«

بدين جهت تصميم  . "يهوديان دماوند، فراماسونري و نماد ابليسك: هاي رازآميز دماوند و فرقه"و  "شيراز
ام  عبدالعظيم گرفته شاه حرم عجيب جديد و هاي كاري هايي كه حدود هشت ماه پيش از كاشي گرفتم عكس

ام كه متأسفانه  اي مشابهي در حرم حضرت امام نيز برخوردهه با كمال تعجب به نمونه. برايتان ارسال كنم
  ».هايش در اختيارم نيست عكس اكنون

  
  

سـتاره شـش   «يـا   Hexagramدر رابطه با تصاوير حرم حضرت عبدالعظيم بايد اين توضيح را بيفزايم كه كاربرد نماد 
در آثار بازمانده از تمدن سومر، هزاره سوم پيش از مـيالد، و نيـز در بقايـاي شـهر اور،     . در معماري قدمت بسيار دارد» پر

هاي كهن ستاره شش پر ديـده   ، و نيز در بقاياي ساير تمدن)ع(ترين شهر سومر و زادگاه و موطن حضرت ابراهيم  جنوبي
بـه ايـن دليـل    . معـروف بـوده  » خاتم سليمان«سالمي نيز اين نماد كاربرد فراوان داشته و به در هنر و معماري ا. شود مي

كاربرد نماد ستاره شش پر در معماري كهـن  . رود كاري ايران، تا به امروز، ستاره شش پر به كار مي است كه در هنر خاتم
ظاهراً قدمت كاربرد ستاره شـش پـر بـه    . ندارد سرزمين كنوني فلسطين، مثالً در آثار كهن شهر جليل، ربطي به قوم يهود

گيـر   به عنوان نماد صهيونيسم همه» ستاره شش پر«معهذا، امروزه كه . از قرون وسطي در اروپاست» قوم يهود«عنوان نماد 
 ، آن هم به شكلي چنين درشت و چشـمگير و فاقـد  )س(شده، كاربرد آن در بازسازي حرم حضرت عبدالعظيم حسني 

  . ل تأمل استظرافت، قاب
  

در واقع، اين مسـجد  . كردند» مسجد قدس«دوست ارجمندي با ارسال ايميل مرا متوجه اشتباه درباره     :توضيح ضرور
  : متن ايميل ايشان به شرح زير است. قرار دارد و ربطي به دانشگاه فوق ندارد) ع(در مجاورت دانشگاه امام صادق 

يز دانشجوي دانشگاه امام صادق و ساكن يكي از خيابانهاي همان بنده ن. از يادداشت مفيدتان سپاسگذارم«
بايد عرض كنم مسجد قدس در دانشگاه امام صادق قرار ندارد و فاقد هر گونه رابطه اجرايي و يا . محل هستم

هاي پيش سوله اي بيش نبود و كمتر از پنج سال است كه  اين مسجد در سال. مالي با اين دانشگاه مي باشد
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ن آن با طرحي مركب از اضالع شكسته كه به هيچ وجه با معماري متداول مساجد شباهت ندارد ساخته ساختما
) موسوم به شهرك غرب(اين مسجد در واقع يكي از مساجد شهرك قدس. شده است و هنوز به اتمام نرسيده

عيت جغرافيايي اين مسجد موق. باشد و به همين دليل اين نام را از پيش از ساخت بناي جديد به همراه دارد مي 
باشد ولي هيچ ارتباطي به اين دانشگاه ندارد و توسط  نزديك به دانشگاه امام صادق و در ضلع غربي آن مي

مسجد دانشگاه امام صادق . شود هيات امنايي كه برخي از آنها از مسئولين دولتي و پارلماني نيز هستند اداره مي
  » .است و با مسجد قدس فاصله زيادي دارد در قسمت مركزي زمين دانشگاه بنا شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عـدد نـوزده در فرقـه بهـائي مقـدس اسـت زيـرا        . طبقه اسـت  19داراي چمران شيراز ساختمان هتل  قيشرضلع [

در فرقه . تن بودند 19به همراه خود او، جمعاً ) شيرازي(محمد باب  گري، يعني اصحاب علي اند هسته اوليه بابي مدعي
  .شود ناميده مي» عدد حي« 19بهايي 

هفده در فراماسونري عدد مقدس است زيرا اوزيريس، خداي مصر باسـتان و  . طبقه است 17ضلع غربي هتل داراي 
اند، در روز هفدهم از مـاه   هاي شيطاني مورد تكريم پدر هوروس خداي خورشيد كه هر دو در فراماسونري و ساير طريقت

 .]م مصري به قتل رسيدسوم تقويم قدي
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  )شيراز، بلوار شهيد چمران(ابليسك هتل چمران 
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  كاربرد ابليسك در بناي مسجد قدس، تهران
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 )س(در بازسازي جديد نماي داخلي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم » ستاره داوود«كاربرد 
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  ) Swastika(» صليب شكسته«و نماد » ستاره داوود«كاربرد نماد 
   )اوائل قرن بيستم ميالدي(» تئوسوفي«در طريقت ماسوني 

 


