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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[

 

 المللی قرآن )ایکنا(خبرگزاری بین]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨بهمن  ١]تاریخ:[ 

 

 حجت االسالم روزبهانی مطرح کرد؛

 تبلیغ یک روش بهایی ماسونی صداوسیما و 

حوزه علمیه قم در یادداشتی از صداوسیمای جمهوری   مدیرگروه بهائیت دفتر تبلیغات اسالمی -های علمیه گروه حوزه

 های تاریخی و مستند کالسیک خود بیشتر تحقیق کند.اسالمی ایران خواست تا درباره محتوای برنامه

الم والمسلمین علیرضا روزبهانی با عنوان »صداوسیما و تبلیغ یک روش  االسبه گزارش ایکنا، متن یادداشت حجت

 بهایی ماسونی« که در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داد، به این شرح است؛

پخش فیلم زندگی ماریا مونته سوری مرید و دوست نزدیک هلنا بالواتسکی موسس فرقه فراماسونری »تئوسوفی« از 

 ان چه توجیهی دارد. تلوزیون جمهوری اسالمی ایر

شود، به این نحو که در این سیستم براساس اصل  سوری بنا بر »استقالل کودک« گذارده میدر روش مونته

سوری« خود مرید »ژان ژاک  زند ناشی از طبیعت اوست. »مونتهانگاری« هر آنچه از کودک سر می»تجربه

 رفت.سوری« به شمار می ترین حامیان »مونتهاز بزرگ گذار دوران مدرنیسم بود و »زیگموند فروید«روسو« بنیان

ای از  سوری« در فرقه فراماسونری »تئوسوفی«، مجموعه اکنون به سبب عضویت و شیفتگی شخص »ماریا مونتههم

سوری و در قالب برنامه حل تعارض و فرهنگ صلح به  قوانین و اصول این فرقه در ذیل روش آموزشی مونته

 شود.ه میکودکان آموزش داد

های فراماسونری، سازمان ملل، خانواده سلطنتی انگلیس و  ترین نهادسوری« تحت حمایت بزرگمدارس »مونته

آنکه در جزوات ترجمه شده به اکنون در سراسر جهان در حال تکثیر شدن است. بیهای آمریکا و بریتانیا همدولت

رقه رازآلود »تئوسوفیسم« یا هفت مرحله رشد کیهانی مادام ای به فترین اشارهای کوچکهای محلی و منطقهزبان

عنوان زادگاه  آمده، شده باشد. هند به سوری به حساب میبالواتسکی جادوگر که اتفاقاً از دوستان صمیمی ماریا مونته

لیسی اکنون دارای بیش از هزار مدرسه انگ فرقه فراماسونری تئوسوفی برآمده از کمپانی انگلیسی هند شرقی هم 

 سوری است! مونته

کانادا ابتدا تربیت مجموعه قابل توجهی از آموزگاران   CMTEIدر ایران یک مؤسسه داخلی تحت حمایت کالج 

های ها از حمایت نهاددار شد. سپس به واسطه رشد فزاینده دامنه فعالیتسوری عهده های کودک را به روش مونتهمهد

ای هاکنون مشهورترین مدارس و مهدالمللی همچون سازمان ملل نیز در داخل کشور بهره گرفت، به نحوی که هم بین

سوری های جهانی هم که شده تن به سیستم آموزشی مونتههای کشور برای کسب مشوقکودک تهران و شهرستان

 اند.داده 

همایش بزرگ »مهد و مادر« این سازمان مردم نهاد به ظاهر ساده، در تاالر فرمانیه و با دعوت از   ٩۲مهر ماه سال 

ناسان تهران برگزار شد. مدیر همین سازمان مردم نهاد با بیش از سیصد مهدکودک و برخی از مشهورترین روانش

سوری  نظیر« مجوز ورود محصوالت، کتب و لوازم کمک آموزشی مونتهثبت یک شرکت به نام »تربیت جواهری بی

 های خارجی به منظور تاسیس شعب و دفاتر وابسته را نیز دریافت کرده است.و کسب نمایندگی از شرکت
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اکنون از جانب سازمان ملل و سایر  برنامه درسی به اصطالح صلح محور و فرهنگ صلح هم های مجموعه آموزش

های اشغالی و  های مردم نهاد داخلی، در ایران همزمان با سرزمینای از سازمان المللی به کمک مجموعه های بیننهاد

اعتبار ین مفاهیم به کودکان، بینشین خاورمیانه در حال اجراست. هدف نهایی از آموزش اهای مسلمانسایر کشور

به ظلم و نه به ظالم« از درون در مواجهه با سیستم لیبرال  -ساختن »فرهنگ مقاومت« و شکست سیستم اسالمی »نه

 تری در جهان خواهد یافت.داری غربی است. به این ترتیب مسیر نو استعمارگری دوام طوالنیسرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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