
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]اطالعات در مورد روزنامه از اداره اطالعات مطبوعاتی[

 

 دنیای اسالم :[ روزنامه]

 ۶۲۷۱تیر  ۷۲مورخ 

 ۲۱، شماره ۴، ستون ۷صفحه 

 ۲۷شمارهٴ خصوصی

 

 از اصفهان

 مدیر محترم روزنامهٴ دنیای اسالم

 علی تقوی جناب آقای سید محّمد

 با کمال تاٴّسف و تاٴّثر گزارش میدهیم:

العاده خراب و این دبیرستان دخترانه که چندین سال است  آیین اصفهان( فوق وضع تعلیم و تربیت )دبیرستان بهشت

پرده به طوریکه البّته )در شمارهٴ پنجم آیین  ه هّتاک و بیالعاد های آن فوق مدیرهٴ آن یکنفر زن مسیحی و سایر معلّمه

 اعتمادی بنظرتان رسیده بسیار اسباب نگرانی عموم را فراهم کرده است. های میر اسالم( مقاله

در اثر بیحالی اهالی که تا بحال کسی مقاله و گزارشی نداده است کار آن بجایی کشیده که دختران این دبیرستان اغلب 

های مخصوص از این باالتر دو سه نفر از معلمات ]معلمان[ این دبیرستان که  های کوتاه زلف ی لخت پیراهنبا پاها

یک نفر مسیحی و دو نفر دیگر معلوم نیست بهائی یا ازلی هستند مخصوصاً سعی میکنند طوری ایاب و ذهاب نمایند 

 دیدن تظاهرات شوند.که ذهن دوشیزگان جوان مسلمان را مغشوش نموده و آنها هم مایل ب

های آن سعی دارند که از )ماتیک لب، آستینهای  های دیگر اصفهانست معلمه                                        وضعیت این دبیرستان سوای دبیرستان

ب کوتاه، زلفهای فر ششماهه خورده( و غیره خودداری ننموده بطوری با وضع هتاک ایاب و ذهاب مینمایند که قلو

 اند. عالقمندان بدین و ناموس را آتش زده

شود در یک ماه پیش  گاهی یکی یا دوتای آن آشکار می از این باالتر هرچند مدت افتضاحات ناموسی هم دارد که گاه

شود در  دو نفر از دوشیزگان این دبیرستان چند شب از رفتن بمنزل خودداری نموده موضوع گم شدن آنها شایع می

تجسس آنها را در شش فرسنگی اصفهان پیدا میکنند در نتیجه معلوم میشود که شوفر آقای شهیدی آنها  نتیجه تفحص و

 اند. را برده

افتضاحات را میبینند و حاضر باصالح و جلوگیری این کانون  گونه نیعجب اینجاست که اولیای فرهنگ اصفهان ا

 .فحشاء نیستند

ها به کلّی عقب رفته تا حّدی افتضاحات آنها  شمارهٴ پنجم آیین اسالم پرده های میراعتمادی در خوشبختانه با درج مقاله

ّللّا تعالی فرجه در نظر دارند اقداماتی در  آشکار شد و اهالی اصفهان بخواست خدا و نظر حضرت ولی عصر عجل

 .تعطیل آن نمایند

آیین بآن اداره برسد سعی  یرستان بهشتهایی از اصفهان مبنی بر شکایت از دب مقصود اینکه هر گاه مقاالت یا نامه

 فرمایید درج شود تا آنکه بخواست خدا مقدمات نتیجه فراهم گردد انشاءّللّا. با تقدیم احترامات فائقه
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ما توجه وزارت فرهنگ را باینموضوع جلب نموده و جداً خواستار اصالح امور ایندبیرستان بطوریکه  –دنیای اسالم 

 اصفهان خاصه متدینین آن سامان بوده باشد هستیم.مورد رضایت عموم اهالی 

 

 

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[

 


