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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[

 

 دی نیوز ۸ ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳خرداد  ۷ ]تاریخ:[

 

 مفسد! ییبها کی یبرا یدولت روحان یرسانه ها یعزادار

 آنها ییو همنوا ییبها کیمرگ  یدولت برا یرسم یرسانه ها یعزادار ن،یبرآنالیبه نقل از خ وزین ید ۸گزارش  به

ضدانقالب، موجبات تعجب و  یرسانه ها یو برخ سیو انگل کایآمر یاطالعات یوابسته به سازمان ها یبا رسانه ها

 .آورده است دیرسانه ها را پد نیگردانندگان ا یهمزمان، افشاکننده خط فکر

از  یمیبه انتشار ن حون،یبا انتشار خبر مرگ هوشنگ س یفرهنگ راثیو م سنایا رنا،یا یدولت یها یخبرگزار

شمال تهران و  یدر کلوپ روتار تیعضو ت،یبه فرقه ضاله بهائ یو یپرداخته و از وابستگ یو نامهیزندگ

 .نمودند یدداردر دانشگاه تهران خو یو تیریاز مد یناش یو فسادها یستیونیصه یفراماسونر

پرداختند که  ییبها نیا یهنر یها تیاز فعال یتنها به بخش یدولت درحال یرسم یگزارش، رسانه ها نیا براساس

 .شمال تهران معروف بوده است یکلوپ روتار یگذار هیدر پا رگذاریموثر و تاث یاز اعضا یکیبه عنوان  ،یو

نمود،  جیرا ترو یدانشگاه تهران، ابتدال و اباحه گر یبایز یبر دانشکده هنرها استشیکه در دوره ر حونیس هوشنگ

 یو کانادا برا نیواشنگتن، برل وود،یدر هال یها یاز گالر یبرده و برخ یسالهاست که در خارج از کشور به سر م

 .شده است یافراد خاص برپا م دیبازد

بود که  یانیهودیآمد. پدرش از  ایبه دن «یبهائ»خانواده  کیدر تهران و در  یشمس ۱۲۹۹در سال  حونیس هوشنگ

 یبه دانشگاه تهران رفت و در رشته معمار ۱۳۱۹در سال  پلمیپس از اخذ د یبود. و وستهیپ تیبه فرقه ضاله بهائ

  .پرداخت لیبه تحص بایز یدانشکده هنرها

 انیرانیبر ا یرگذاریفرهنگ و هنر خود و تأث شتریآن زمان دولت فرانسه با هدف جا انداختن و نفوذ دادن هر چه ب در

 رانیدستمزد از دولت ا افتیبدون در یفرانسو دیکه اسات ییآن را تحت کنترل داشت تا آنجا انیدانشکده و دانشجو نیا

 انیاز دانشجو یدر هر دوره به عده ا ،یبر خدمات آموزش زونکردند. دولت فرانسه اف یم سیهنرکده تدر نیدر ا

 ییبود که با بورس اعطا انیدسته از دانشجو نیهم جزو ا حونیبرد. س یداد و آنها را به فرانسه م یم یلیبورس تحص

 .خود پرداخت هیعال التیتحص لیدولت فرانسه به آن کشور رفت و تحت نظر آنان به تکم

به استخدام دانشگاه درآمد و به  یاریبازگشت و بالفاصله با درجه دانش رانیبه ا ۱۳۲۸در سال  حونیس هوشنگ

و  تیبه بهائ حونیس یوابستگ یدانشکده منصوب شد. عده ا سیبه عنوان رئ یو ۱۳۴۱پرداخت. سال  سیتدر

و  عیسر عاتیترف یاصل لیدل ابه دربار ر یاز حد و شیب یکینزد گرید یو گروه یاو در کلوپ روتار تیعضو

 .دانند یم بایز یدانشکده هنرها استیانتصابش به ر

 گریبود. از د ییدانشکده، بها نیا سیرئ حون،یداشت. مهندس هوشنگ س ییهم چند استاد بها بایز یهنرها دانشکده

مهندس عباس امانت که طراح و  نیاشاره کنم و همچن یاستاد رشته معمار یبه اشراق خاور دیدانشگاه با نیاستادان ا

محمدباب و بهاءا هلل و  یدعلیو ساختمان قبر س بقعهو  – انیمعبد بزرگ بهائ یعنی –« مشرق االذکار»سازنده 

  .است یاشغال نیدر کوه کرمل واقع در فلسط انیو مشرق االذکار بهائ یاشغال نیدر فلسط یافند یعبدالبهاء و شوق
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 یکلوپ روتار نیشمال، سوم یشمال بود. کلوپ روتار یکلوپ روتار یاعضا نیاز فعال تر یکی حونیس هوشنگ

 .شد رفتهیپذ یالملل نیب یروتار تیبه عضو ۱۳۳۹و در سال  دیگرد لیتشک رانیاست که در ا

درس  یهادرکالس انیزنده و عر یهااستفاده از مدل با،یز یدانشکده هنرها استیدر دوره ر حونیاز اقدامات س یکی

 رینظ یازدهغرب دیاست که اسات ییدر شمار آوردها یآناتوم یو طراح یشدن زنان در کالس نقاش انیبود. عر

دانشکده  یاز سو انیعر یهامدل یدستمزد برا لجدو ان،یدانشجو بیترغ یبه ارمغان آوردند و برا حونیهوشنگ س

 .شد میتنظ

دختر و پسر را  انیاز دانشجو یمتعدد یبود و هر سال گروه ها یدانشگاه یو اردوها ییدانشجو یسفرها انگذاریبن او

 یگونه مسافرت ها محمل نیفرستاد. ا یم رانیدر نقاط مختلف ا یبه اصطالح علم یبه صورت مختلط، به سفرها

رفتار را جزو  گونه نیا یبود.و یمرگ اخالق ببه مردا انیکشاندن دانشجو یبرا یا لهیاشاعه فساد و وس یبرا

 یم نمایو شب ها به س میهم داشت حیدر سفرها تفر… »: دیگو یم ییدانست به در جا یها و افتخاراتش م یژگیو

 یاز برگزار حونیقصد س. «میختیشهر را به هم ر نیا ینمایدو بار س جانیشب در شهر اله کیهست که  ادمی م،یرفت

دانشگاه تهران  امیآن ا یمبارزات یو فضا یدانشکده از مسائل اجتماع نیا انینگه داشتن دانشجو ردو ییسفرها نیچن

 .بود

اشاره به آن نداشتند، بلکه با چشم  نینه تنها کوچکتر یدولت یاست که رسانه ها یزیاز آن چ یفوق، تنها بخش مطالب

 لیکه تما یپرداختند. عالقه مندان یاز و لیبه تجل… و VOA و BBC همنوا با ،یفساد و اباحه گر جیبستن به ترو

را کسب  یهمکارانش، اطالعات کاملتر گریداشته و د تیعالکه در آن ف یالتیو تشک حونیدارند تا نسبت به هوشنگ س

 .مراجعه کنند رانیدر ا یروتار یهاکارگزاران کلوپ یمای، س ۴جلد ” معماران تباهى“کنند، به کتاب 

کلوپ  نیا یاعضا نکه،یوجود دارد از جمله ا یاریبس ینکات گفتن… شمال و یروتار ،یروتار یکلوپ ها رامونیپ

 نیا یبتوانند توان حرکت چرخ دنده ها دیشوند و هرکدام با یانتخاب م یفراماسونر یستیونیصه پیها توسط اک

 .شود، را داشته باشند یم تیمجموعه که توسط مرکز هدا

ما “شود:  یمتذکر م یروتار یدر کتاب خود در مورد تعداد اعضا ،یاسیاز استادان برجسته علوم س یکی نو،یم جان

هستند فراموش  یحکومت جهان کی سیتأس یشده اند و در پ لیتشک ۱۹۰۵را که در سال  یروتار یسازمان ها دینبا

 .”از صد کشور پراکنده هستند متجاوزهزار نفر است که در  ۴۵۰از  شیگروه ب نیا ی. تعداد اعضامیکن

مستلزم انتخاب فرد از  ،یفراماسونر یدر لژها تیمانند عضو یروتار یو ورود به باشگاه ها تیعضو یچگونگ

 ایو  دیدرآ التیتشک نیا تیو رغبت خود به عضو لیکه به م ستیمقدور ن چکسیه یباشد و برا یم التیتشک یسو

 .تقاضانامه ارسال دارد یروتار یعضو شدن در کلوپ ها یبرا

 نیا دیندارد؟ شا یو دلواپس ینگران یجا یدولت یرسانه ها انیصورت گرفته در م یرخنه فرهنگ ایهمه، آ نیا با

 نگونهیبا ا ند،یکه از همه درخواست کرده بود با شناسنامه سخن بگو ازدهمیدولت  سییر شنهادیرسانه ها براساس پ

 .بگذارند شیبه نما راخود  یواقع یخواهند شناسنامه ها یاقدامات هنجارشکنانه م

خاص است که از  یدر مرگ فرد یدولت یرسانه ها یعزادار نیدوم نیجاسوس، ا ”یفرا چاردیر“از مرگ  بعد

 .شود یسال معروف به فرهنگ، مشاهده م یابتدا

 

 

 

 

 

 

 

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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