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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[

 

 خبرگزاری رسمی حوزه ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩بهمن  ١٢]تاریخ:[ 

 

 پژوهشگر تاریخ در برنامه یه روز تازه مطرح کرد: 

 ها به عنوان جاسوس در ایران فعال هستند/ کابینه هویدا متشکل از اعضای بهائیت بود خیلی از بهائی

ها شعاری دارند که بر اساس آن افتخار این  حوزه/ پژوهشگر تاریخ در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما گفت: بهایی

ها بعد از مشروطیت به عنوان ن تو هست، افتخار این است که عالم وطن تو باشد. خیلی از بهایینیست که کجا وط

 جاسوس سایر کشورها در ایران فعال هستند. 

  ١٣۰١، مریم صادقی نویسنده و پژوهشگر تاریخ گفت: اسفند فرخ رو پارسا در سال  خبرگزاری حوزهبه گزارش 

متولد شد. پدر و مادر او هر دو بهایی و از روزنامه نگارانی فعال در آن دوران بودند. مادر او فخر آفاق پارسا و  

ها فعالیت داشت. در  زدگی و کشف حجاب خانمدر جریان غرب ١٢٩۰پدرش فرخ دین پارسا بود. مادرش از دهه 

زنی بود که بدون حجاب در مراسم شرکت کرد. مادر فرخ  گذاری احمدشاه نخستینزمان با تاجهم  ١٢٩٣تیرماه سال 

رو پارسا مدیرمسئول روزنامه مجله جهان زنان بود. به واسطه مقاالت تندش علیه اسالم و تبلیغات پیرامون فمینیست  

ی به  رو بود. حکومت وقت به اجبار مادر و پدر فرخ رو پارسا را چند وقتاز سوی روحانیت با انتقاد خیلی شدید روبه

دیدگاه او به اسالم و زنان همانند مادرش بود.  یکی از روستاهای قم تبعید کرد. فرخ رو در همین روستا متولد شد. 

  التحصیل و دبیر مدرسه رضاشاه شد.آموخته دانشگاه تهران بود و در رشته علوم طبیعی فارغوی دانش

فرخ رو    ١٣٢٩شود که در سال برنامه فولبرایت بسته میصادقی اظهار داشت: قراردادی بین ایران و امریکا به نام 

زمان با تالش آمریکایی برای جذب نخبگان تحت تربیت  رود. هم پارسا جز نخستین دانشجوهایی بود که به امریکا می

 های موفق درگیرد. دکتر عیسی صدیق در کتاب یادگار عمر از فرخ رو پارسا به عنوان یکی از نمونهها قرار می آن 

شود و مدیر چند برد. فرخ رو پارسال بعد از بازگشت از امریکا در مدارس مشغول میاجرای برنامه فولبرایت نام می

  کند.نویسی میهای فرهنگی شروع به مقالهزمان با فعالیتشود. هم مدرسه می

وپرورش ورود وزارت آموزشگذاری آمریکایی به های مختلف و سرمایهوی افزود: با توجه به ارتباط با شبکه

کند. برای نخستین بار به عنوان یک زن از حزب ایران نوین وارد بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی  می

وزیری امیرعباس  زمان با نخستهم  ١٣۴۶شود. در سال رئیسه این دوره از مجلس نیز می شود. حتی عضو هیئتمی

ها از جمله فرخ رو پارسا را وارد  هاییت بود و در کابینه خود خیلی از بهاییهویدا وارد کابینه شد. هویدا از اعضای ب

وپرورش  بعد از معاونت آموزش و پرورش وزیر آموزش ١٣۴۷کرده بود. با وجود اعتراضات شدید در سال  

کابینه  سال در این ۷گیرد. حدود ترین وزارت خانه را بر عهده می شود. به عنوان اولین وزیر زن ریاست مهممی

 کند. فعالیت می

کند: دو مسئله در موفقیت فرخ رو پارسا حائز اهمیت است، این دو مسئله عضویت در  این پژوهشگر تاریخ تأکید می

های هایی بود که وابسته به امریکا بود و فعالیتکلوپ روتاری و انجمن اخالقی بود. کلوپ روتاری از جمله انجمن

کردند تا  . در دوران استعمار نو در کشورهای تحت سلطه استعمار مراکز خاص ایجاد می داندفراماسونری را ادامه می 

ها شعاری دارند که بر اساس آن  کرد. بهاییجذب نیرو کنند. او بیشتر ضد اسالم بود و با روحیات بهاییت فعالیت می

ها بعد از مشروطیت به یلی از بهاییافتخار این نیست که کجا وطن تو هست، افتخار این است که عالم وطن تو باشد. خ

  عنوان جاسوس سایر کشورها در ایران فعال هستند.

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

بر اساس سند موجود در این کتاب در   صادقی خاطرنشان کرد: پرونده فرخ رو پارسا در کتابی منتشر شده است. 

شود که می معترض میعضو حاضر هستند که فردی به نام قاس ٢۵ای دانشگاهی وابسته به حزب ایران نوین جلسه 

های آموزشی ما نقشه امریکا است و به چه علت آموزش زبان انگلیسی را در مدارس داریم؟  چرا در ابتدای کتاب

 های آمریکایی بود.آموزش ما در دوران فرخ رو پارسا متأثر از آموزش

قدام علیه اسالم بود. جند فساد مالی در  این نویسنده و پژوهشگر تاریخ در پایان گفت: بیشترین اتهامات او فساد مالی و ا

التدریسی زمانی که مدیر مدرسه رضاشاه بود، در پرونده او ثبت شده است. دست در لیست حقوق ناچیز معلمان حق

میلیون فرانک قرارداد   ۶۰ها حدود رسد. در آن سال خواری و فسادهای کالن دیگر نیز میبرد. فساد او به زمینمی

شود که سود اصلی این قرارداد به فرخ رو پارسا رسیده بود. حتی این وسایل آموزشی  زشی بسته میخرید وسایل آمو

 به درستی در مدارس توزیع نشد.

گفتنی است: برنامه "یه روز تازه" مجله خبری صبحگاهی تهیه شده در گروه اجتماعی شبکه پنج سیماست که از شنبه 

ی مختلفی چون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و... با  هاصبح با بخش ٩تا  ۷تا چهارشنبه ساعت 

 رود. زاده، مهدی واعظی، صدیقه مرادی و علی مرادخانی روی آنتن میاجرای وحید رونقی، فریبا باقری، حافظ کاظم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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