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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[

 

 بهاییت در ایران ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٧مهر  ٢۵]تاریخ:[ 

 

 مرگ یکی از عناصر فعال بهایی در حوزه آموزش ، نشر کتاب کودک 

بهائیت در ایران : برابر اطالع لیلی آهی از بهائیان حوزه فرهنگ خصوصا چاپ کتب کودک و نوجوان فوت نموده  

است . شناخت این فرد برای روشن شدن وضعیت چگونگی هدایت کودکان ایران زمین در حکومت پهلوی دوم خالی  

 . از لطف نخواهد بود

ست در عرصه فرهنگي نفوذ کند, لیلي آهي )ایمن( فرزند مجید آهي  به جرات میتوان گفت یکی از بهائیاني كه توان

، وي مشاور فني اداره كل  ، همسر بهایي معروف ایرج ایمن بود. دقت کنید١٣08بود. لیلي آهي )ایمن( متولد 

ي  مطالعات و برنامه هاي وزارت فرهنگ، مدرس ادبیات كودك به مربیان كودكستان، پایه گذار بخش انتشار كتاب ها

كودكان به زبان فارسي به دعوت بنگاه ترجمه و نشر كتاب، عضو گروه بررسي كتاب هاي درسي ابتدایي به دعوت  

 .مؤسسه آمریكایي فرانكلین بود

لیلي ایمن« پس از سفري كه به آمریكا داشت و در آن دوره ویژه اي را گذرانده بود، دبیر فني و مشاور فني وزارت «

  –  ١٣۵٩تا  ١٣۴١ار، عضو و دبیر هیأت مدیره شوراي كتاب كودك از ابتداي تأسیس در آموزش و پرورش، بنیانگذ

 .كار عمده این شورا بررسي ادبیات كودكان بود و انتخاب كتاب سال كودك از وظایف آن به شمار مي رفت

عالیت هاي خود بر  به آمریكا رفت و طي این سال ها بدون سر و صدا به همراه دیگر بهائیان به ف ١٣۵٩ایمن از سال  

 .اساس دستورهای صادره از تشکیالت بهایی مشغول بود

خواهر وی مهری آهی نیز در کنار وی در هیئت موسس شورای کتاب حضور داشت. لیلی آهی هنگامی که مسئولیت  

و های بهائیان معروفی چون روحی ارباب، فروغ ارباب عهده داشت کتاببخش کودک بنگاه »نشر و ترجمه« را به 

 .کردهوشمند فتح اعظم را منتشر می

متاسفانه در برهه ای, آهی و برخی دیگر از اعضای این شورا که آنها نیز بهایی یا توده ای بودند, توانستند در یکی  

از حوزه های مهم و حساس یعنی فرهنگ آن هم مربوط به کودکان و نوجوانان نفوذ نمایند. ناگفته پیداست که مطابق  

, تبلیغ و عمل به دستورات تشکیالت در درجه اول قرار دارد و لذا شایبه اعمال اهداف و منویات  تربیت بهایی

تشکیالت بهایی توسط عناصری چون آهی, پررنگ تر می شود. به خصوص آنکه شواهدی از انتشار کتب نویسندگان 

 .بهایی و اشاعه مبانی این مسلک از رهگذر انتخاب کتبی خاص وجود دارد

برگزار شد مورد اعتراض برخی رسانه ها قرار   ٩0سالگی شورای کتاب با چنین پیشینه ای در سال  ۵0ن وقتی جش

 .گرفت و هویت افرادی نظیر آهی آشکار گردید

 

 

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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