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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷مرداد   ۲۴ ]تاریخ:[

 

 تأسیس مدارس بهائی در ایران 

ق، اقدام به تأسیس مدارس خود در ایران نمودند. این مدارس به صورت رسمی با آمریکا در  ۱۳۲۱بهائیان از سال  

ی متموالن و مسؤالن سیاسی و نظامی وقت انتخاب ارتباط بوده و عمدتاً شاگردان خود را از میان فرزندان طبقه

 .بهائیت و فرهنگ آمریکایی یپردازند نمودند تا در آینده و پس از کسب ِسمت، به ترویج افکارمی

ی خود را برای  اکنون تالش دارند تا اقدامات خائنانهی بهائیت، همپایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سرکردگان فرقه 

تأثیر مخرب بر فرهنگ ایران اسالمی و ترویج فرهنگ غربی را به خدمت خود به این کشور تعبیر کنند. این در  

اً بهائیت، با هدف تأثیر مخرب بر فرهنگ اسالمی به وجود آمده و تمامی تالش خود را برای  حالیست که اساس

 .چینی نفوذ اربابان خود متمرکز ساخته استزمینه

ی تربیت در ایران نمودند. به  ق، اقدام به تأسیس مدارس پسرانه و دخترانه  ۱۳۲۹و  ۱۳۲۱رو بهائیان در سال  از این 

ران بهائی، معلّمان آمریکایی همچون »میس کاپیس«، »سوزان مودی« و... برای سرپرستی  دستور عبدالبهاء و رهب

این مدارس به صورت رسمی با آمریکا در ارتباط بوده و عمدتاً شاگردان خود را از   (۱) .شدنداین مدارس انتخاب می

 .نمودندمیی متموالن و مسؤالن سیاسی و نظامی وقت انتخاب میان فرزندان طبقه 

ی شدیدی داشته و طبیعی بود که پس از استخدام و کسب ِسمت، به گرایانهآموختگان این مدارس، تمایالت غربدانش

ی بهائیان در ی ساواک از جلسه ترویج افکار بهائیت و فرهنگ آمریکایی یپردازند. همچنان که در گزارش محرمانه

 گفته است: »از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت، مد هللا لقمانی ضمن سخنانی صراحتاً شیراز، ولی 

 (۲).«حجابی را رونق دهیم که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارند ها و بیلباس و یا ساختمان

های ضدفرهنگی و مخرب خود را در پس پرده پیگیری نموده ی بهائیت فعالیتگیری انقالب اسالمی، فرقه اما با شکل

 .طلبدکه مقابله با این آسیب اجتماعی فرهنگی، هوشیاری مردم و مسئولین را می 

 :نوشتپی

 .۶۷ - ۶۹، صص  ۵۰عبدهللا شهبازی، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره:   (۱)

 .۴۴۱، ص ۱۳۹۰هللا حسینیان، سه سال ستیز مرجعیت شیعه، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، روح (۲)

 

 

 

 

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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