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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[

 

 وزارت دفاع   معاونت سیاسی ]برگرفته از سایت:[

   ۱۳۹۱بهمن  ۸ ]تاریخ:[

 

  پشتیبانی نیروهای مسلحاونت سیاسی، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و عم

 (نگاهی به فعالیت بهائیت درجهان )بخش دوم

 بهائیت در سیرالئون 

م »از کیپ مونت« لیبریا برای اولین بار وارد سیرالئون گردید و نخستین  ۱۹۵۰عقاید مربوط به بهائیت در سال 

هستینگ« در حومۀ فری تاون بوجود آمد. اولین بهائیت یک پزشک آمریکایی به نام »گروه پیروان بهائیت در منطقه 

هارون کل« در کالج دانشگاه سیرالئون به تبلیغ بهائیت پرداخت ولی فعالیت جدی بهائیت در این کشور از  »دکتر 

ری تاون را در دانشکده م اولین »انجمن معنوی محلی بهائیان« ف ۱۹۷۵زمانی آغاز شد که بهائیان سیرالئون در سال  

 .فورابی تشکیل دادند. در همان سال »مجمع ملی بهائیت« نیز تشکیل گردید

قرار داشت، رابرت مارتین  (Circular Road) « اولین مرکز بهائیان در سیرالئون در منطقه »سیراکوالر رود

کرد دومین مبلغ سفید پوستی بود س میبهائی آمریکایی که در دبیرستان کالنتین شهر کامبیا واقع در شمال کشور تدری

کرد و همین فرد بود که ساختمان فعلی »مجمع معنوی بهائیان سیرالئون« را  که بهائیت را در سیرالئون ترویج می

ای به نام »کتابخانه مجمع ملی بهائیان«  واقع در منطقه سیگنال هیل رود خریداری کرد. این مرکز دارای کتابخانه

هائیت عالوه بر این مراکزی در  باز کارکنان سیرالئونی و لیبریایی این مرکز بهائیت هستند،  بسیاری .باشدمی

  .شهرهای دیگر نیز دارد

  یداری کرده است. عالوه بر این درهای آتی خویش خرهایی را در دیگر شهرها جهت گسترش فعالیتهمچنین زمین

باشد. همچنین یک مرکز آموزش بهائیان در سیرالئون میشهر »مکین« مرکز آموزشی بزرگی ایجاد نموده که تنها 

قطعه زمین بزرگ به منظور ایجاد یک مرکز آموزشی دیگر خریداری شده است که به دلیل جنگ داخلی و ناامن  

روبروی پادگان   «بودن منطقه در حال حاضر به حالت تعویق درآمده است. قطعه زمین دیگری در »بند مو گودریچ

 ور ایجاد اولین معبد بهائیان در سیرالئون خریداری شده است، فرقه مذکور دارای دو مدرسۀ ابتدائی درنظامی، به منظ

(Yikandon)   باشد ولی به گفته یکی از اعضا برجسته بهائیت در دانشگاه فورابی بهائیت ترجیح مویامبا« می»و

 .لیغ عقاید خود استفاده نمایددهد به جای ایجاد مدارس از مدارس مسلمانان و مسیحیان برای تبمی

 

 

 

 

 

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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