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ار   هاي در عصر پهلوانيبهائ                                                                        شگفتيپ   
  

 با داري قصد دياري به نام احمد اللهي كه فردافتمي اطالع هان،ي در مؤسسه كتي شروع فعالي از روزهايكي ي اداريكارها و در گرماگرم 1373 سال
 .من را دارد

 راستاري و،ي وي سمت سازمانني داشت و آخري همكاري فرهنگهاني ماهنامه كهيرياو در دهه شصت با تحر.  از قبل آشنا بودمياري نام احمد اللهبا
 . بودهانيرات كانتشا

 به صورت تمام وقت، به عنوان زي من نهان،ي و سرپرست مؤسسه كي مقام معظم رهبرندهي به عنوان نمايعتمداري شرني حسي انتصاب آقابا
 .كردم ي مفهي انجام وظهان،ي مؤسسه كيمشاور فرهنگ

 بود كه در دستور كار يفي از وظاي بخشها، ير پهلو سكوالر در عصي روشنفكراني جرانتي خي سو و افشاكي از ي فرهنگ انقالب اسالمنشر
 شيها ي با تجارب و توانمند،يا  حرفهراستاري و ويمينگار قد  روزنامهكي به عنوان يارياحمد الله.  قرار داشتهاني مؤسسه كدي جديها تيفعال
 .قات كردم سبب با او مالني باشد و به همهاني مؤسسه كيها  از همكاران دفتر پژوهشيكي توانست يم

 ي و كارهاها تي در آغاز درباره فعال،يپس از سالم و احوالپرس. كرد ي خود را مطرح ميها خواسته ودگاههاي دحي منش خاص خود را داشت و صرياريالله
 ي عملكرد ضدانقالبلي بوده است؛ سپس به دلهاني روزنامه كهيريگفت كه تا چند ماه پس از انقالب عضو تحر. دمي پرسهانيگذشته و امروزش در ك

مقام   مشاور و قائمنياول( كه مرحوم حسن منتظرقائم يچند سال بعد زمان. مي از مؤسسه اخراج شدستانم و اعتراض مردم همراه با دوهانيروزنامه ك
 كه ي مطالبيي نهاينيب گرفت، مرا به عنوان مسئول بازي فرهنگهاني به انتشار ماهنامه كميتصم) ي انقالب اسالميروزي پس از پهاني كيفرهنگ

 : انتخاب كرد و ادامه داد-  دادند ي ملي را تشكي فرهنگهاني كهيري كه تحر-  راستاري سه واني بود در مدهي چاپ برگزيبرا

 يآقا بودم، اما بعدها با دستور ي فرهنگهاني مطالب كشيراي مشغول وروقت،ي شبها تا دي مدتزيهنگام مرحوم حسن منتظرقائم ن  از مرگ نابهپس«
 به سازمان راستار،ي را داشت، به عنوان و»هانيانتشارات ك« سازمان تي كه قصد گسترش فعالهاني سرپرست وقت مؤسسه ك»ي محمد اصغرديس«

 ». منتقل شدمهاني كراتانتشا

 انتقال از بخش انتشارات شنهاديبه او پ. دارد خود را دي و بازخري كه قصد قطع همكارافتمي چند بار تكرار شد، تا اطالع »ياريالله« و مالقات من با دارهايد
 . كردني كند و چندي را گرفته بود تا خود را بازخرمشي تصمگري مؤسسه را دادم، اما او ديها به دفتر پژوهش

 و ها ياز دلمشغول. ميوگو نشست  و با هم به گفترفتمي با من كرد، پذيگري مالقات دي نگذشته بود كه او تقاضاياري از رفتن مرحوم احمد اللهيمدت
 : گفت و افزوداش يماريب

 در سر داشتم، اما اطي با مؤسسه را با احتي منصوب شد، من قصد ماندن و ادامه همكارهاني كي به سرپرست»يعتمداري شرنيحس «ي كه آقايزمان«
 اي و آمدند ي من مداريآنها همواره به نوبت به د. م و درون مؤسسه قرار گرفتروني اصطالح روشنفكرم در ببه  از جانب دوستانيا  فشار خرد كنندهريز

سرانجام . ي اشتباه تو زندان خواهد بود، پس چه بهتر كه خودت رفتن را انتخاب كنني پس، فرجام كوچكترني داشته باش از انيقي: گفتند ي ميتلفن
 ». كردمدي خود را بازخرام ي باطنلي مرغم ي مؤسسه، كار خود را كرد و من علدي جدتي آنها نسبت به وضعي ذهنيخرابكار

 انتقال تجاربش در شنهادي سو و پكي از يمشكالت فراوان و.  و بازگشت مجدد خود را به مؤسسه مطرح كردي همكاري تقاضادار،ي دني در ادامه ااو
 ي بگذارم و مقرر شد كه وانيدر م سرپرست محترم مؤسسه يعتمداري شرني حسي سبب شد كه موضوع را با آقاگر،ي دي از سوينگار عرصه روزنامه

 .دي آغاز نماهاني مجددش را با كيوقت همكار  صورت پارههب

  ي همچنان در حال و هواياريآن روزها، منش الله.  آغاز كردهاني مؤسسه كيها  خود را با دفتر پژوهشي دهه هفتاد همكارمهي از نياري اللهن،يبنابرا
   داشتي زخماز تي اما گفتارها و خاطراتش همه حكاكرد، ي انكار نمييها في طني تعامالت خود را با چني و حت غربزده بودي برآمده از افكار روشنفكر
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ها   زخملي اسباب و داليي واگوي ها، زمانه را زمانه  بود و آن روزها در دفتر پژوهشدهيها به دوش كش ها را سال آن زخم. كه بر جان و روان او مانده بود
 .ديد ي كهنه ميو دردها

نام او . آغاز كرده بود...  تماشا، صبح امروز و،ي فردوسيها نامه  دوم، با هفتهي دوم دهه چهل، در عصر استبداد پهلومهي را از نينگار  روزنامهياري اللهاحمد
 . قرار گرفتراني اسندگاني كانون نوسي تأسهياني بني اولي پاشي دوم دهه چهل، امضامهي كه نافتي يا  آوازهي محافل فرهنگانيآنگاه در م

 ي به مدت چند ماه بازداشت و به سرباز1342 پانزده خرداد امي بار، پس از قكي.  گرفته بودياسي مبارزات سي رنگ و بويا  او، البته در دورهكارنامه
 زه،ي به سبب نداشتن انگگفت ي شد، اما چنانچه خود مري دستگيستي ماركسي با گروههاي در اواخر دهه چهل به اتهام همكارگر،يبار د. اعزام شد

 .مقاومت را رها كرد و از زندان آزاد شد

 شاعرانه تيجالل، شخص.  از آنهاستيكياحمد   بود كه جالل آلني همنشياري بسي فرهنگيها تيها و شخص ها با چهره  در آن سالياريالله
 كه جالل به خاك يبا نام خود و در مقاله روز) 180 شماره 1380مهرماه  (ي فرهنگهاني جالل در كنامه ژهيدر و بار كي زي را ستوده بود و احمد نياريالله

 . از جالل را زنده كردكوي نييادهايرفت، 

ر سال كه از ه. داد ي مي ويها لي به خاطرات و تحلگري دي حضور، وزنني حضور داشت و همي روشنفكران سكوالر عصر پهلوي در هسته مركزياريالله
 كيد و از نزواسطه ي را كه براني جامعه انيتحوالت نو. شد يتر از گذشته خود م  او سرخوردهگذشت، ي مهاني مؤسسه كيها حضور او در دفتر پژوهش

 . خود بودژهي اگرچه سلوك و رفتارش، از جنس وشد، ي مشتري بشيها يها و دلمشغول  دغدغهكرد، ينگاه م

 در خبرها آمده بود كه قرار ي رو، وقتني در افكار و عملكرد او آغاز شد؛ از اي دروني تحولجي از مرگش، به تدرشي شش سال پ آستانه دهه هشتاد،در
 31 مورخه (هاني در روزنامه كيادداشتي ي طياري شود، اللهلي به موزه تبد،يزده عصر پهلو  روشنفكران غربي براي در قامت پاتوقياست كافه نادر

دغدغه او .  گذاشتادداشتي آن ي بر پازين اقدام اعتراض كرد و نام خود راني از جهنم بود، نسبت به ايا  گوشهي با عنوان كافه نادر)1382 / 3/ 
 . كندتي رواادداشتي بر جسم و روانش مانده بود، در آن ي را كه از آن پاتوق به اصطالح روشنفكريسبب شد زخم

 و زمانه ي زندگات،ي روحتگري را كه روايا صدها نوشته.  بودي از درگذشتش، كارنامه قابل قبولشير پ در چند سال آخياري احمد اللهكارنامه
 24 لدج( سانسور تي اندك از آنها در كتاب رواي كرد كه بخشري در چهار دهه گذشته است، تحرراني اياسي و سينگاران، احزاب و فعاالن فرهنگ روزنامه

 و ي با نام ويگري دي از آن نوشتارها، در پاورقيگري بخش دزي ن1386 زيي منتشر شده است و در پا1385 در سال ) پنهانمهي نياز مجموعه كتابها
 به هانيدر روزنامه ك...  امضا محفوظ و،يخراسان.  مستعار الفيها  با نامزي از آن مطالب نگري ديبرخ.  منتشر شدها ي در عصر پهلوانيتحت عنوان بهائ

 .ديچاپ رس

 با همان عالئق، در گري سلطنت طلب فعال هستند و بخش دونيسي اپوزيها  در اردوگاه رسانهي دوستان سابقش كه برخدانست ي البته مياريالله
 ينيب شي همانطور كه پزيبه واقع ن.  را خواهند كردتشي و قصد ترور شخصدي را برنخواهند تاباش ي و دروني حضور دارند، تحوالت فكرراني داخل ايها رسانه

 . شدكرد، يم

 منتشر شد و هاني او در روزنامه كنامه ي زندگيوقت.  سكوت نكردندي به حرمت مرگ وي دوستان سابقش حت،ياري درگذشت مرحوم اللهبا
.  آغاز كردند خود رايها ي دادند، دوستان سابقش فحاش»يارتجاع روشنفكر «اني خبر از حضور او در عرصه مبارزه با جري داخليها  و رسانهها يخبرگزار

 قبل از انقالب و در زمره يها  سالقي شفقي نام او را به عنوان رف،ياري احمد اللهاتي در هنگام حگاه يكه گاه و ب) جاسوس موساد (زاده ي نوررضايعل
 آن مرحوم پرداخت و تيص شخبي به تخريونيزي در سه، چهار برنامه تلوي با چرخش آشكاركبارهي كرد، ي مادي و شاعران برجسته سندگانينو ازيكي

 الفاظ، نيتر فيبا نشر سخ)  نوكر راستينما  و چپي فرارونيضدانقالب (ي طور جواد طالعني و هميهوشنگ اسد.  را به او نسبت داديياتهامات ناروا
   خود را بر  از كشور ناگهان  خارجيو فرار  نگاران و روشنفكران وابسته روزنامه. شكستند  سفر كرده بود، اي دنني دوست سابق خود را كه تازه از دار امتحر
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 به ضد ت،ي شخصبي موج ترور و تخرني انكهي ذلت كشاندند؛ غافل از اضي به حض-  خود الي به خ-  را ياري نشاندند و اللهي پاكامبرانيكسوت پ
 . شدليخودشان تبد

 ني در آخريوقت. كرد ي مينيب شي باشد، چنانكه خود آن را پها ي و فحاشتي از آن ترور شخصيا  گوشهگر  البته كفاف نداد كه نظارهياري مرحوم اللهعمر
 كه منتقد گذشته خود هستند، يسندگاني نوتي ترور شخصيها  روشراموني پييوگو  آمد و بحث و گفتهاني مؤسسه كيها  كه او به دفتر پژوهشيبار

 : گفتياريدرگرفت، الله

 ي اما واكنند، ي مشي مرتب از تو ستا،يكن ي و در خط آنها حركت مي آنها هستاني كه در مي هست، تا وقتنيزده هم ران غرب روشنفكني اوهيش«
 به تو مت كه جاروكش ما بود و هزار تهي بابا فالننديگو يآن وقت م.ي و كارت را از آنان جدا كني و راه زندگي آنها را نقد كني كه بخواهيبه حال روز

 ».زنند يم

 يها انتشار دست نوشته.  كهنه استيا شهي زخم و تتگري او داشت و هم روايها لي و تحلدي نقطه دييگرا  هم نشان از واقعياري احمد اللهسخنان
 ؤسسه ميها  با دفتر پژوهشاش يها همكار  در طول سالياري اما مرحوم اللهم،يسپار ي از خاطراتش را به روزگار دگر مگري دياري عمرش و بسيانيپا
 مرحوم يها  از نامهيكي كه در ادامه از نظر مخاطبان گرانقدر خواهد گذشت، ينوشتار.  درآورده استري را به رشته تحرياريبس ها و خاطرات  نامههانيك

 . او دارد»يمرگ آگاه« از تي درآمده است و حكاري از مرگش به رشته تحرشي است كه حدود هفت سال پيارياحمد الله

 گذارده، ي كه از خود بر جاي ظاهر شود كه در آثار مكتوبيا سندهي در قامت نوشي عمر خواني پايها  سبب شد احمد در سال»يآگاهمرگ  «آن
 كه به ي و نگارش سلسله مطالبهاني مؤسسه كيها  او با دفتر پژوهشيورود و همكار.  رخدادها بپردازدي علل و چگونگاني و آن، به بني امالحظه يب

 و ياسي س،ي مطبوعاتي زندگيها ي دشواري مقاالت راونياو در ا. ابدي ي معنا ميا ي چارچوب فكرني پرداخت، در چني روشنفكرانيجر يافشاگر
 در آثارش يكردي روني و علل چنزهي انگاني به بياري كه در ادامه منتشر خواهد شد، احمد اللهيدر نوشتار.  خود و دوستانش بوده استيفرهنگ
 ي از او باقيا  تنها نام و خاطرهگري كه ديي تا در روزهام،ي دارد، پس از مرگ او منتشر كننامه تي وصكي نامه را كه صبغه نيد خواسته بود، ا و خوختهپردا

 .ميكن ي طلب رحمت و مغفرت مكتا،ي زدي او همراه با خوانندگان محترم از درگاه ايبرا. مي را پاس داشته باشادشياست، 

 انفري شاحسن

 هاني مؤسسه كيها  پژوهشدفتر

15 / 1 / 1387 
 

 كتاب سندهي نويارينامه مرحوم اللهتيوص 

 
بسم

 ٥

 مي اهللا الرحمن الرح

 ستي ناني من؛ مرگ پايبرا

 »... انفسهم ال تقنطوا من رحمت اهللاي اسرفوا علني الذي عباداي قل«

 انفري جناب حاج حسن شا،يماني گرانقدر ابرادر

 سالم

 هي چند روز اولي آن هم برا-  يا از من تنها نام و خاطره.  ندارميكيزي حضور فياري كه من به عنوان احمد اللهديخوان ي ميطي نامه را در شرانيا
ام تا  م گرفتهي تصمي رونياز ا.  خواهم رفتادهاي ابد از ي خواهد بود و سپس، برااني در م- ام   خانوادهي و اعضاكيمرگم و در جمع محدود دوستان نزد

 . با شما حرف بزنمدم،ي خود را به آتش كشي آن تمام عمر و هستبي در روزگار ما، كه به فرجي رايها ي از روشنفكربازبه دور

کتابخانه آریا
  WWW.ARYAPDF.COM   EMAIL:aryabooks@gmail.com  
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 و دوره فعال عمرش را در راه ي جواني كه تمام- چون من ي هم توسط فردآن نامه تي وصكي ميحرف زدن و تنظ» مرگ« مرگ نوشتن و درباره از
 بر خالف -  ي روشنفكراني محتاج صداقت و شجاعت است كه متأسفانه ما مدعزي از هر چشي امر بنيا. ستي ني كار آسان-باطل گذاشته است 

 ي مجال من براني آخرني اما ام،يرو ي طفره مقي از مواجهه با حقايطيشراو در هر  و همواره ميا  را نداشتهقي با حقايي شجاعت رودررو-  مانيادعاها
 ي از آحاد نسل من رفت را براياري از آنچه بر من و بسيا  تا با شجاعت و صادقانه با مسائل برخورد كنم و گوشهكوشم يپس م. حرف زدن است

 . كنمن روش-ند  نوشته را خواهند خواني ااناي كه اح-  ي مخاطبانگريشما و د

آنچنان كه رسم . ستي در كار نيحيتوض!  نهونم،ي به شما مديحي نه به خاطر آن است كه احساس كرده باشم توضسم،ينو ي سطور را مني امروز ااگر
 .زي نشي خوشتنيخو كه از كنار -اش بودم   برآمدهي  كه صخرهها انوسي اقانينه از م. ام  گذشتهها انوسي از اقيتردامن يمردان زمانه است، ب

 و شي در تنگناهاقاني از دست رفدهيرنادي خوسفيبا هزاران . زدند ي نفس مييها كه در من چاه.  نبودم تا كه تاوان عشقم كنندمي ابراهي قربانگوسفند
 يي و تنهايا شهي و تيربا  تنها، با كولهيي القباكياند؛   كه من را فرهاد زادهابم؛ي مرصع دريگاهها  را در حجلهنيري عشق شييواي بودم تا شامدهيخسرو ن
 .كشد ي گشته است و در من نفس مدهيي كه همه و همه در من است و در من زايا و صخره

 كه به همت ي كودكستان اسالمني را در نخستيدوران خردسال.  آغاز كردمدني مراقبت آنان بالهي آمدم و در سااي مسلمان به دنيا  در خانوادهمن
 كه پدرم -  ي اسالمماتيتعل  در مدارس جامعهزي را نلي تحصامي اهي شده بود، گذراندم و بقسي لرزاده تأساباني در خيهللا مرحوم فومن اتيحضرت آ

 كه در كنار شما و -  چند سال آخر ني صادقانه اعتراف كنم كه جز همدياما اجازه بده.  كردمي ط-  آن بود ي امناأتي مؤسس و هيدر شمار اعضا
 كه يبطالت.  شدي سپرل فعال عمرم در راه باطيها  همه سال-  زدم ي قلم ميعتمداري شرني و نظارت حاج حسيي از ارشادات و راهنمابرخوردار

 كردم و زندان و ي سپري با كفر و ستم پهلوختهي آمميها از عمرم را در راه مبارزه با رژ  سالنكهي خودم را گرفت و با اباني از همه گرشينكبتش ب
 بلكه خود فزود،ي تنها بر عزتم ننه نبود، ي خداوندقي و مشقت را تحمل نمودم؛ چون در طري و هزاران سختيگاري و بي با كابل و شالق و سربازشكنجه

 .ديرس ي هرگز به زندان نممي كاش پاي اكردم، ي كه بارها آرزو مييتا جا. ديوبال من گرد

 اني من مرگ پاي براي كنونطي در شراراي زست؛ي طور نني كه اي در حالرانم، ي مرگ بر زبان مها را از وحشت  كه من حرفدي آشي تصور پني اديشا
 گوشه سفره نياز ا.  استي الهيها  نعمتكراني از خوان بگري ديا  و دعوت شدن به گوشهگريمرگ نقطه پرواز د.  استيگري بلكه آغاز دست،ين
 . دعوت شدن استگري ديا  به گوشهرخاستن،ب

 آذوقه و توشه و چيه ي ب-  ي خاليها  با دستنكي و امي كردي زمانه و در كجراهه سپرنياطي شبي كه عمرمان را با فر- امثال من ي برا مرگاما
مه  و از هانمي است كه از اطرافي و تلخي ناگوارني كاستن از ادي تلخ و ناگوار است و به اماري بسم،يشو ي رهسپار مگري ديا  به گوشه-  يديزاد راه مف

 . دعا كنندمي تا براكنم ي عاجزانه درخواست مشناختند، ي كه مرا ميكسان

 . من شدخسران وي بر من نداد، بلكه باعث تباهي كه نه تنها عزتيانيام، جر  گذاشتهي روشنفكراني عمرم را در خدمت جردي مفيها  تمام سالمن

 و نه دي وارث من نظارت كناني آن در ممي و تقسعي بر توزيهم تا به عنوان وص دارم كه از شما بخواي نه مال و منال و ملك و امالك و ثروتمن
 د خاك پهناور تنها مالك تجارب خوني اي من در گستره.  بگذارمي الصالحات بر جااتي از آن را به عنوان باقي هستم تا بخشيصاحب درآمد سرشار

 اري در اختگاني خود را به راگاني گنج شاني تا اكوشم ي منكيام و ا ا چنگ آورده و عمر خود فري از دست دادن جوانمتي كه به قياتيتجرب. هستم
 .خواهم ي راه از شما مدد مني وطنم بگذارم و در اي عمليها  از تجربه و دغدغهيجوانان خال

 گري از دشتري از همه و بشي آب و خاك است و چون من در طول عمرم بني روزمره من با افراد و عناصر مختلف اي تجارب حاصل برخوردهانيا
.  استاني جرني ايي شناسادي اعتبار، كلكي تجربه به نيام، ا  آب و خاك محشور بودهني اي روشنفكرانيگروهها و اقشار با اعضا و وابستگان جر

 .آورد ي در مسمي كه سر از مزبله اومانيانيجر
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 است ي منزلگاهني آخر،ي و اجتماعي اخالقسميبرالي لي و به طور كلي و مليني درتي از غياز تعصب و دور دني گزي اعتراف كنم كه دورديبگذار
 .نديگز ي مي در آن سكنسميكه اومان

 به عبارت .آورند ي مروني باري دنينگار، سر از ا  و روزنامهلمسازي و نقاش و فسندهي اعم از شاعر و نو،ي خانواده روشنفكري اعضاي تماميدي تردچيه يب
 است معرفت و اصالت دادن به تجربه حواس در تي نسبرشي و پذيني دكي محتوم تشكجهي نت،ي و اجتماعي اخالقسميبرالي در مرداب لدني غلطگر،يد
 .ديآ ي حاصل مي است كه از برخورد با جامعه روشنفكري تمام حاصلنيو ا

 و تعهدات ودي از تمام قي و در صدد آزاددي تمام بساط گذشته را در سر پروراندنيي روي بنا جز خود نشد ويا  رهانندهچي زمان كه روشنفكر قائل به هآن
 يآزاد «كه دمي رسجهي نتني به ازيمن ن.  كردمي را طري مسني راه رفتم و همني و من هم از همشود ي آغاز ماش ي برآمد، زوال و گمراهيآسمان
 و يخواه ي كه مي چنان كنديبا.  استدني برگزيي همانا توانايآزاد. ون چون و چرا است بديعني مطلق است؛ ي مفهومي آرمان انسانكيچون 

 ». كه دلخواه تستي را برويآن راه

 در دني در غلطسم،يالي و فرو رفتن در آغوش امپرگردد ي ساده و آسان ماري بسي امري ملاي يني حذف تعصب د،ي از آزاديافتي درك و درني چنبا
 .زي از خدا و خالق را نيي و جداسازد ي موجه جلوه مگري ديمارياران بانواع ابتذال و هز

 و كتابخوانده و ختهي فرهاري اعتقادات مرا قطع كرد و دوستان بسشهي راش شهي ضربات تني با نخستي روشنفكراني صادقانه اعتراف كنم كه جرديبگذار
 به خود آمدم ا بود كه تري مسني بود و در اشانيها  و گذشتهها شهيردن امثال من از ر خود قائل بودند، جدا كي كه براي رسالتنيآشنا به راه من، اول

 اصرار داشتند، ي و اخالقيني ديوندهاي و خانواده كه بر حفظ پلي فامي پدر و مادر و اعضاي را به دستم داده بودند و مرا رودرروي احمد كسرويها كتاب
 باب و بهاء را ني رنگيها  جاذبهبي من تا آن حد بود كه فرياري را شكر كه هوشي درآوردم، اما خداانيبهائدر مرحله بعد سر از محفل .  بودندستادهيا

 نيبه دنبال ا.  رسانده بودبي و اعتقاد من آسشهي انديها هي به اساس و پايرانياما و.  نخورمافتند،ي ي تجسم مبارويوگو با دختران ز  گفتأتيكه در ه
 مبارزه و ها سال پس ازي اساس وقتنيبر ا.  دادمست از دي وادني اعتقادات را در اماندهي درآوردم و باقسميز مزبله ماركسها بود كه سر ا تزلزل

.  نداشتماري و پناهگاه امن در اختزي دستاوچي ارتباطاتم را با عناصر فعال قطع كنم، ههي حفظ نهضت كلي از زندان رها شدم و مجبور بودم كه برايستادگيا
 . افتادمادي سبب به مزبله اعتنيهمبه 

ام و همه جا   فعال و درجه اول داشتهي، حضور1340 دهه ي خاك حداقل از ابتداني روشنفكرانه ايها  حركتهي كه در كلكنم ي با صراحت اعالم ممن
 ا و به خوب و بد آنها آشنشناسم ي مكي را از نزدي روشنفكرانياندركاران جر  رهگذر همه دستنيام و از هم  حركت بودهني اشگامانيدر كنار پ

 يبراهن]رضا[شاملو و]احمد[بازرگان گرفته تا]يمهد[ ويعتيشر]يعل[احمد و آل]جالل[از مرحوم. ام دهي سنجسهي نقد و مقايهستم و آنها را در تراژد
 و ييرا و كسنيبه آذ]محمود اعتمادزاده[چون هميگراني و دروانلوي شروزي و فاني و محمود جعفري همچون رضا قطبييها  آدمي حته،يكاظم]اسالم[و

 و صداقت و ام دهي و سنجام دهي دكي، همه را از نزد]گلستان[يل ي گلستان و آخرش لمي تا ابراهكخواهي نزي و دشمنانشان از پروها يا  تودهليابتهاج و خ
 .شناسم ي مي را به خوبرشاني و تزوييتقلب و دورو

 يدر ماجرا. گذاشتم ي مها هياني بي امضاها را پاني نخستشهيام و هم  دوره اول، در شمار مخاطبان بودهسندگاني كانون نوسي تأسي ماجرادر
 .ام  و گروهها همه را تجربه كردهها اني جرگري حزب توده و ديها رقابت

 رم،ي قرار بگيعتمداري شرني شما و حاج حسري خود كند و در مساتي خداوند مرا مشمول عنانكهي من تا قبل از اي صادقانه اعتراف كنم كه زندگديبگذار
 از افراد و يا نهيدر وجودم ك. دميد ينم انمي خود و اطرافني بر جبي نور رستگارگونه چي بر مدار باطل بود كه هيوآمد رفت.  به عبث بوديدست و پا زدن

 دي و كبي بزنم و جهان را از فرادي فرخواست يدلم م.  نداشتمنهيك ني ابراز اي براياما راه. زد ي بود، موج مدهي كشي را به تباهام ي كه زندگيانيجر
 مددكار من يي تنهاني از من دراز شود و در ايباني پشته كه بي و نه دستافتمي ي جماعت به اصطالح منورالفكر آگاه سازم، اما نه مجالش را منيا

  .باشد
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 ماني و چون به صداقتتان ادمي كه با شما آشنا شدم، شما را هم چونان خودم اهل درد دي را بر من گشود و زمانتي عنايها چهي خداوند سرانجام دراما
 انير جراموني پي همراه شما شدم و همراه با شما افشاگراني كردم و بسم اهللا گوي تلقفمي وظاني با شما را در شمار مهمترييآوردم، همصدا

 . پنهان آغاز كردممهي را در قالب نراني ايروشنفكر

 كه صداقت شما و حاج ي فرصتني تا از ادمي نكردم و كوشغياما آنچه را كه در توانم بود، در! ام، نه  مهم را من انجام دادهني كه تمام اميگو ي نممن
 . فرا راه من گذاشته بود، حداكثر استفاده را بكنميعتمداري شرنيحس

 آن لي عرصه آشكار نكردم؟ دلني، نقشم را در ا» پنهانمهين« و در هنگام انتشار كتب اتمي چرا در زمان ح كهرندي بر من خرده بگيا  است عدهممكن
 من را آغاز هي علي ذهني كه بالفاصله خرابكاردانستم ي مشناختم، ي را مي جامعه روشنفكرني اي اعضاكيكاي كيمن كه از نزد. روشن است

ام و صادقانه آنچه را كه از   مجموعه نقش داشتهني ادي كه من هم در تولكنم ي كوتاه است با افتخار اعالم ماي دنني كه دستم از انكي كرد، اما ااهندخو
 من ي  تالش صادقانهني اي كه روزدوارمي كردم و امكش شي پراني ملت مسلمان اشگاهي در طبق اخالص نهاده به پدانستم ي جامعه منيا

 . شده بودرانينما و  دشمنان دوستني كه به دست ايراه آخرت.  راه آخرتم باشدي برايا توشه و ردي قرار گتياحد مقبول درگاه حضرت

 زن و ام ي حاكم بر زندگاهي كه فقر سدي و اجازه ندهديزي تا به دفاع از من برخخواهم ي كوتاه است، از شما ماي دنني كه دستم از ايطي در شرانكيا
 .د دهي جاشي و در جوار رحمت واسعه خودي كه خداوند مرا ببخشادي من دعا كنيبرا.  كندخبران ي خدا بني ازيفرزندانم را مسخره و دستاو

 ميها ي احترام و دوستبا

 )ياريالله (ي خراساناري اللهاحمد
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 شتي 
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 سندهينو اددا

 
 . كرده بودريتحر»  كتابي مقدمه « از درگذشتش به عنوانشي هفت ماه پباي تقرياري را مرحوم احمد اللهادداشتي نيا

 و حضور پررنگ و آشكار آنان بر مقدرات و تي بهائي و چراچون ي خاص اختصاص دارد و نشان دهنده سلطه بي به موضوعد،ي رو دارشي كه پيكتاب
 ي انقالب اسالميروزي پرطراوت پدم دهي تا سپي اقتدار پسرش محمدرضا پهلوامي اژهي رضاخان و بويكتاتوري در دوران دراني مردم مسلمان ايزندگ
 . است1357 بهمن 22 در

 ي طنيهمچن. ام  شاهد بودهي مطبوعاتيها تي در عرصه فعاليا  حرفهيها سال تالش و تكاپو  دهي كتاب آمده است را شخصا و طني در اآنچه
 ،يو خاندان پهليكتاتوري در دوران دراني اراژي مهم و پرتيها  و مجالت و روزنامهونيزي و تلووي كشور، اعم از راديها  در حوزه رسانهتيها فعال سال

 امور كشور بر ي و اجرايريگ مي تصماني فرقه ضاله بر جرني اتي و حاكماني توسط بهائراني مردم مسلمان االمال تي بيگر غارتگر همواره نظاره
 خاك و آب ني مردم، مخصوصا جوانان ا»يگانگياز خودب« و »ونيناسيال «ي و تالش و كوشش آنان برايستيوني غارتگرانه صهيها اساس طرح و برنامه

 تا مردم، دانم ي خود مفهيام بر خود فرض دانسته و وظ  به صورت روزمره شاهد بودهكيها و از نزد  آنچه را كه در آن سالي افشايرو نياز ا. ام بوده
 ن،ي سرزمني اي مردم و آب و خاك رفت، آگاه كنم؛ تا در فرداني بر ااني بهائي از سوي را از آنچه در روزگار اقتدار خاندان پهلوندگانيبخصوص آ

 كي سند و كي ،ي در عصر پهلوراني اي اجتماعخي تارني بر سر مردم ما آمد، از خاطر نبرند و در تدواني آنچه را كه از رهگذر سلطه بهائخ،ي تارسندگانينو
 . داشته باشنداريا در اختنگار ر  روزنامهكي مي بر مشاهدات مستقيكتاب متك

 ني از اختهي روشنفكران گراي خارج از كشور و يا  ماهوارهيها ونيزيسازان تلو  و برنامهاني مجرهي كتاب، كلني روز انتشار اني ندارم كه از نخستيديترد
  ه خصمان يها يريگ  موضعني از اگري من را داما.  خواهند پرداخت زيام ن گذشته  ي به نف ت،ي خواهند گرفت و ضمن ترور شخص  موضع من  هيخاك عل

 



  هابهائيان در عصر پهلوي

 انيجر.  من به خداوند خواهد شدشتري بيكي گناهان من و نزدشي آنان، موجب بخشايها  كه دشنامام دهي رسنيقي ني به ارايز. ستي نيهراس
 و ما  آمدهروني بي آخر عمر از ضاللت و گمراهيها  سالني كه در ا سال از خدا دور كرده بود و چه سعادتمندميها  من را سال،يكاذب روشنفكر

 حزب استعمار ساخته خواران رهي و جراني ضدانقالب و مزدبگيها ي از جوسازگري من را د،يآر.  برسانمي تا خود را به سرچشمه رستگاركوشم يم
 ي ذهنيكار گونه خرابني دارم كه آنها در انيقي و ستي ني به آنان، هراس وابستهيها  رسانهري و روزنامه و مجالت و ساها ونيزي تلووي و رادتيبهائ
 هنوز نام من را به خاطر دارند و آثار من، چه به صورت ،ي محمد رضا پهلواهي روزگار سي قلم و كتاب و كتابخواني اكثر اهالرايز. افتي نخواهند قيتوف

 مستند در يها  و برنامهها لمي به صورت متن و گفتار فاي و يونيزي و تلوييوي راديها مه و چه به صورت برنايشناس رانيا  در حوزهقيپژوهش و تحق
 به صورت اي، )راني اي ملونيزي و تلووي سازمان راديارگان مطبوعات( خبر و مجله تماشا ي واحد مركزران،ي اي ملونيزي تلويها  مركز پژوهشويآرش

 ي است و امضاي باقراني اي مطبوعات و كتابخانه ملوي و اطالعات، در آرشهاني كيها  روزنامهژهيبو مختلف، دي چاپ شده در جرااالتها و مق گزارش
 افت،ي ضرورت انتشار كياحمد تحت عنوان   جالل آلادي كه با همت و تالش زنده) دوره اول (سندگاني كانون نوسي تأسهياني بني اولليمن در ذ
 خبرنگاران مطبوعات در دسترس همگان قرار دارد و يكاي در سندتمي عضوزي و نراني اسندگاني دوم كانون نو در دورهتمياسناد حضور و فعال. وجود دارد
 وام   داشتهتي فعال»ي فرهنگهانيك« ماهنامه هيري تحرأتي هني به دعوت مرحوم حسن منتظرقائم در شمار چهار نفر عضو اولزي انقالب نيروزيپس از پ

 ي شاهد مسائلكي و خود از نزدام ستهي كشور زني اي و مطبوعاتي فرهنگيدادهاي رويها سال در متن اصل من ده كه كنند ي اسناد اثبات منيا
 .ام  از آنها اشاره كردهي كتاب به بخشنيام كه در ا بوده

 ياري و قي تشوزي و نانهي در مؤسسه كي مقام معظم رهبرندهي نما،يعتمداري شرني حسي جناب آقاتي تا از حسن ندانم ي خود مفهي وظاني پادر
 كه ي سركار خانم زهرا تهرانزي اثر را فراهم كردند و نني كه امكان چاپ اهاني مؤسسه كيها  دفتر پژوهشري و مدي مشاور فرهنگانفر،ي حسن شايآقا

 .مي نماي داد، سپاسگزارياري كتاب مرا ني ايها  از اسناد و رفرنسياري بسهيدر ته

  درري خي از طلب آمرزش و دعازي كه خوانندگان محترم ندي الصالحات آنها قرار دهد و اماتي شمار باق آنان را درتي حسن نخداوند

 . نورزندغي درر،ي حقني احق

  نگردد بازدي كه ز درگاهت، نومبديز

  بر خاك درت افتديدي كس كه به امهر

 ياري اللهاحمد

 راني اسندگاني سابق كانون نوعضو

5 / 3 / 1386 
 

  خان رضادوره 
  پس از كودتااني بهائحضور

 ي نوسازي  خود به بهانهتي استعمار و عمله آن بود و پس از تثبوني اسناد آن را مدي به تاج و تخت، كه به گواهيابي پس از دستي مدترضاخان
 جادي امردم ي و آداب و سنن اسالمفي تكالي و اجراوني روحاني برادي جديتي محدوديا  را آغاز كرد و هر روز به بهانهتي اسالم و روحانهيكشور، هجوم عل

 و در روز تاسوعا و عاشورا در داد ي طرفدار اسالم نشان ميا  از خود چهرهيبيفر  با هدف عوامتش،ي فعالي و در ابتدا1299 ياو پس از كودتا. كرد يم
 مختلف در چهار محله معروف تهران ياي و تكاها هينيه حس تهران، بمي فوج قزاق مقزنان نهي همراه با دسته سد،يمال يگل م  كه به سرخود كاهيحال
 ها را هم ممنوع   در خانهي جلسات مذهبي برگزاري رفت كه حتشي به طور كامل رنگ عوض كرد و تا آنجا پي به پادشاهدني اما پس از رسرفت، يم
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  هاي در عصر پهلوان

 و وعاظ مسلمان سلب ني مبلغياري و منبر رفتن و موعظه را از بسي اسالميرادسخنراني ا و داشتن عمامه وتي لباس روحاندنياعالم كرد و حق پوش
 . چادر و حجاب از سر زنان مسلمان برداشت،ي و انتظامي نظامي و قوازهيكرد و به زور سرن

 و ي مختلف اجتماعيها رز در عرصه و بااني قدرت گرفتند و به صورت نمااني مسلمان، بهائوني دوره به موازات كمرنگ كردن نقش روحانني ادر
 . نقش پرداختنديفاي به اراني اياسيس

را به عنوان ) داي هونهي جنگ در كابريوز (يعي به نام ستوان اسداهللا صنيي افسر بهاكي كه ييتا جا.  اعتماد فراوان داشتاني شخصا به بهائرضاخان
 ي آهديمج( ي آهدي معروف به نام مجاني از بهائيكي قصد داشت ينصوب كرد و حت مي محمدرضا پهلوعهدشي دفتر ولسيو رئ» آجودان« و »شكاريپ«

 را بر هي سفارت روسي مقام منشد،ي مجرزايم. بود) بهاءاهللا (ي نورينعلي حسرزاي شوهر خواهر مد،ي مجرزاي نوه ميو.  آمداي به دني شمس1265در سال 
 كه منجر به صدور دستور پهت  شاه در جاده قصر دوشانني به كالسكه ناصرالداني ناموفق بهائ به هنگام حمله،ي افنديعهده داشت و بنا به نوشته شوق

 شاه از -  راني در اهي مختار روسري وز-  ي برد و با اعمال نفوذ پرنس دالگوركهي سفارت روسي بهاءاهللا را به خانه خود در باغ تابستاني شد، وها يقتل باب
 ديمج.  فرستاد-  بود ي عثماني كه جزو امپراتور- به عراق ي فوج از سربازان روسكي كرد و او را به همراه يددار كردن بهاءاهللا خويكشتن و زندان

 تي به حما1299 يبعد از كودتا.  شد و به استخدام وزارت امور خارجه درآمدليالتحص رفت و در رشته حقوق فارغ» پطرزبورگ« به لي ادامه تحصي برايآه
 راني به انيپس از حمله متفق.  كردجادي را با هدف به سلطنت رساندن رضاخان اكالي داور حزب راداكبر ي سبب با علنيبه هم. از رضاخان پرداخت

. مقام و همه كاره دولت بود  و در واقع قائمي دادگسترري وزي فروغي محمدعلنهيدر كاب.  بار نرفتري او زي كرد، ولفي تكلي دولت را به واستيرضاشاه ر
 از عوامل مؤثر ي آهديمج.  كندريوز  نخسترا) درگذشت1324 در سال يو. بودالعاده برخوردار   فوقي در تمام دوران سلطنت رضاخان از قدرتيه آديمج

 .بود) بهاء (ي نورينعلي و شوهر خواهر حسهي روسري سفي منشدي مجرزاي نوه م،يدر صعود رضاخان و از رجال دوران پهلو

 كه پس از مي محمد نعرزايم.  بوديي شاعر معروف بهامي محمد نعرزاي پسر ميو.  كردادي يمي نعني از عبدالحسديضاخان با دوره راني بهائگري داز
 ني كه عبدالحسيمخرب نقش.  سفارتخانه به كار گماشتني را هم در اني درآمده بود، پسرش عبدالحسسيمهاجرت به تهران به استخدام سفارت انگل

 . بود سي سفارت انگلي محوله از سوتي كرد، بر اساس مأمورفاي كوچك خان ارزاي ماراني اني در م در نهضت جنگل ويمينع

 آلن چارلزترات، ي سفارتخانه شد و با همكارني محرمانه اتهي كمسي بعدها رئكرد، ي كار مسي سفارت انگلي كه با بخش جاسوسيمي نعنيعبدالحس
 بود كه راني امي مقيسي جاسوسان انگلني از معروفتريكيلمبتون ( آن سيم آن لمبتون سي متي در تهران و با هداسي اول سفارت انگلريدب

 در سي انگلري كبري بوالرد، سفدريو سرر. كرد ي كار مسي سروجنتينتلي سازمان اي برا،يس يب ي بوي و خبرنگار رادايتاني بريتحت پوشش وابسته فرهنگ
 پوشش ري زي جاسوسژهي وتي مأمور1320 وريدر حوادث مربوط به شهر.  كرده بودنصوب سفارت مياسوس و جي امور اطالعاتيتهران او را به سرپرست

 ايكتوريو (»يروزيخانه پ «ي جاسوسالتي تشكاستي ر1320 وري در سوم شهررانياطالعات و مطبوعات به خانم لمبتون محول شد و پس از اشغال ا
 مخاطب زد ي حرف مي فارسي تسلط كامل داشت و وقتي و تركي عربيها  به زبان،ي فارساتيو ادباو عالوه بر زبان .  به او واگذار شدزين) هاوس

 را انتخاب كرد و ري و عشاالتي از آقازادگان ايا  عدهراني خود به سراسر ايها لمبتون در مسافرت.  استيسي بدهد كه او انگلصي تشختوانست ينم
 بود كه يلمبتون از جاسوسان نامدار.  شوندلي ظاهرا مشغول تحصسي دولت انگلرمانه محنهيو با هز فراهم ساخت كه به انگلستان بروند يا لهيوس

 جاسوس - ) پرداختسي به تدريشناس راني گذاشت و به عنوان استاد اسي انگليها  دانشگاهاريبعدها تجارب خود را به صورت كتب گوناگون در اخت
 . داشتراني اي و خارجي داخلياسي در امور سي نقش مؤثر- دي رسه دانشگاين به استاد در تهران كه بعدها در انگلستاسيمعروف انگل

 ي در تهران روني و فروش زمدي خرژهي را رها كرد و به تجارت، بوسي با سفارت انگلي ظاهرا همكار1320 دوم دهه مهي نلي از اوايمي نعنيعبدالحس
 به ها يسي با انگلي همكارنياو از رهگذر هم.  ادامه دادسي انگلي جاسوسيها  سفارتخانه و سازمانني عمر روابط محرمانه خود را با اانياما تا پا. آورد

  كه -  آباد وسفي و منطقه عصر ي ولاباني و خيشمال كارگراباني و خي بلوار كشاورز كنوني از اراضي كرد و بخش قابل توجهداي دست پيثروت سرشار
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 مناطق، ثروت خود را به چند ني در اني زممتي قشي كرد و در فاصله چند سال با افزايداري را خر- بود ) ييمركز موقوفات بها( شركت امناء متعلق به
 . دادشيبرابر افزا

 ي ژاندارمريرمانده في كه مدت-  تاج ي مالك باشگاه ورزشي خسروانزي همسر سپهبد پروحهي و محبوبه داشت كه ملحهي مليها  دو دختر به ناميمينع
. ازدواج كرد) دي مؤريدب (يمي بود و محبوبه با محسن نع-  را بر عهده داشت ي بدنتي سازمان ترباستي و رريوز  معاونت نخستيكل كشور و زمان

 ي و جنوبي مركز در مناطقتي فرقه ضاله بهائغاتي در تبلي همكاريبرا»  عكاالعدل تيب« از جانب تي با مأمور1346محبوبه و همسرش در سال 
 را بر يوب و جني مركزيقاي شده در آفريي و عناصر تازه بهااني امور بهائي به شهر ژوهانسبورگ مهاجرت كردند و به قرار اطالع هم اكنون سرپرستقا،يآفر

 .عهده دارند

 سي را از دانشگاه سوربن پاري علوم انساني دكترا اقتصاد خود را از دانشگاه تهران وسانسي لي شمس1290 ورقا متولد اهللا ي ورقا فرزند ولمحمد يعل(
 از ياري و بسكرد سفر روتي شركت كرد و به دستور عبدالبهاء به بغداد و ب1958 در ي جنوبيكاي از عبدالبهاء در كنفرانس آمريندگي به نمايو. گرفت

 ورقا محمد يعل.  شركت داشتندالعدل تي بي اعضاني در انتخابات اول بود كهي امراهللا و از كسانانيادي جزو ايو.برد ي بسر مليها را در اسرائ تابستان
 يها وني شركت داشت و در كنوانسلبهاء عبداندهيبه عنوان نما...  اروگوئه و،يلي شن،ي از جمله آرژانتاني بهائيا  منطقهيها وني از كنوانسياريدر بس

 ي شوقني و امندهي و نماييبها تي شخصنيتر ي امراهللا و استاد دانشگاه و عالياديز ا ايكي)د بويي بهاي مركز جهانندهي نمازي و لوكزامبورك نكيبلژ
 بود، از بستگان همسرش خواسته بود تا ي او چون نظاميول. وستي فرقه ضاله پني به اراني در ا- اني عبدالبها و سركرده وقت بهائني جانش-  يربان

 . را آشكار نكنندي شدن وييراز بها

 دستمزد ي حساس حكومتيها  كارآمدن رضاخان با اشغال پستي رضاخان داشتند، پس از روي كودتايروزي در پيي نقش بسزاانيائ آنجا كه بهاز
 ه موقرالدولمحمدخان ي به نام علراني ااني از سران درجه اول بهائيكي ،يي طباطبانياءالدي ضدي سنهيتا آنجا كه در كاب. خود را از رضاخان گرفتند

 از يكي را بر عهده داشت و ايتاني بري روحاني محفل ملاستي ر1937 - 1960 يها در سال»  موقرالدولهمحمدخان يعل« فرزند يوزيالحسن موقر ب(
 عامه و دي فواريوز،)  مرديالدي م1980 در سال يو.  بود»يس يب يب« زبان ي شبكه فارسيانداز  راههي اولراني از مديوزيحسن بال.  امراهللا بودياديا

 توسط ني مسلمي رزق و روزعي شده بود، كار توزابي نااي و ابي كمياتي و حي دوم هم كه ارزاق عمومي جنگ جهانيها رت و فالحت شد و در سالتجا
 زي جامعه را نياتي حاتي قند و شكر و قماش و ضروريها  و پخش كوپنعيها توز  در آن سالانيبهائ.  سپرده شداني به دست بهائي پهلومي رژياديا

 .به دست گرفته بودند

 ي فرد1323 شعبان مهي بودند كه در شب نيي بهاگري و چند اداره مهم داتي دخانسيو رئ)  غله و خواروباردي خرسيرئ( اداره خوار و بار سي شاهرود رئدر
 شهرستان باعث بلوا در پشتوانه همواره نيهم ماند و با توجه به يمسلمان را به قتل رساندند و البته پرونده آنها با وجود اثبات قتل به حالت ركود باق

  نداشتند يشنو  حرفزي ني مسئولچي از هشدند ي مي حكومت مركزي از سوكه يتي حمالي و به دلشدند يو آشوب م

ن دهنده  نشازي را چاپ كرده بود، ني آگهني كه ايا هي نشرفي و توقيي كتاب ضدبهاكي ي از انتشار آگهيريجلوگ يي ضد بهاغاتي تبلتيممنوع
 : شرح استني مذكور به ايمشروح آگه.  در دوران سلطنت رضاخان استاني نفوذ و اقتدار بهائزانيم

  اقدساعالن

 تي از ماهدي دارلي ماي آد؟ي نموده آشنا شوجادي ايراني نفاق و اختالف در جامعه ادي تولي براي كه دست اجنبيي مذهب بهاقي با حقاديخواه ي مايآ«
 ي را از مجراي و محاكمات ادارعاتي و ترفي امور داخلاني مخرب خود را مثل مرض جذام توسعه داده، جرالتيكه در ادارات، تشك ي انجمن سرنيا

 اي آد؟ي انداخته است آگاه شوي مذهبي بازي پارتي استخدام را به مجراي و حتي مقام و اضافه حقوق و محاكمات ادارعيترف]و[ منحرف كردهيقيحق
كه به جمال پاشا ]يا[ و مراسلهتيراني به جامعه ايي بهافهيطا) باشد »انتيخ« كلمه رسد يبه نظر م.  استنيچ در اصل متن نقطه(...][ ازديخواه يم

  كتاب د،يي نماليتحص فوق را   معلومات ديخواه يم  اگر  د؟ي مستحضر گرد  شده بودبي ترغراني اهي بر علي اردوكش  بههيمشارال سردار ترك نوشته و 
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 يآقا. دي نموده مطالعه كنيداري بوده است خريي سال مبلغ بهاستي را كه خودش مدت بيتي خان آني عبدالحسرزاي آقا مي آقافي تألليالح كشف
 » .دهد ي شما شرح مي را برافهي طاني اي اسرار داخليتيآ

سران . دي رس»راني ااني بهائيمحفل مل« گردد، به اطالع عي توزي شمس1309 ني اول فروردكه قرار بود از روز» سالنامه پارس« در ي آگهني چاپ اخبر
 في را مأمور توقهي خبر را به اطالع رضاخان رساندند و او اداره نظمني ايقي موضوع به تكاپو برخاستند و به طرني پس از خبردار شدن از اانيمحفل بهائ

 . دربار رساندري مراتب را به اطالع وز1308 بهمن 14 خي در تاريا  نامهي طه،ي نشرني افي از توق پسهي اداره نظمسي سالنامه كرد و رئنيا

 كرد و آن را به همراه مي رضاشاه تنظي برايا ضهي سالنامه پارس عرري و مدازي صاحب امترجاهدي امي در چاپخانه، محمدعلهي نشرني افي از توقپس
 : شرح استني نامه به انيمتن ا.  دربار رضاخان فرستادري وزمورتاشي تني عبدالحسي برايا نامه

 كه دي و قبول كنديي عرضحال است، مالحظه فرماني ارواحنا فداء له ايوني مبارك همايكه به خاكپا]يا[ضهي عرميمستدع.  وجود مقدست گردمتصدق«
 كرده ي اقدامياري شهرحضرتيمبادا بر خالف نظر مبارك اعل نكهي و از لحاظ ايطرف ي قسم، بنده با كمال بتيرانيبه سر حضرت اشرف و به شرف ا

 بهمن 20 يعني گر،ي چند روز ددي شده و بايامروز كه سالنامه صحاف. ام وزارت معارف هم امضا نموده بنده هم طبع كرده. رفتمي اعالن را پذنيباشم، ا
 مورد كمال مالحظه را از تمام ني بنده در ادييفرما يكه مالحظه ممحض استحضار خاطر مبارك عرض شد . ام  زحمت شدهنيماه منتشر شود، دچار ا

 .كنم ي فورا اطاعت مدييحال نظر مبارك ذات اشرف هر چه باشد، امر فرما. ام  اعالن مذكور نوشتهلي در ذيحيمخصوصا توض. ام جهات كرده

 ري مدياهللا جهانبانوئ زار بود و نعمت  اللهابانياه مبل در خ و فروشگشگاهي نماكي صاحب رجاهدي اميمحمدعل( رجاهدي امي محمدعل-  يمي صميفدو
  ) كرد ي كار مشگاهي نماني در ايمجله فردوس

 : شرح استني رضا شاه به ايبرا» سالنامه پارس «ري مدي نامه ارسالمهي ضمضهيعر

 مطبوعات مملكت، تيه با عظمت خود و اهم نسبت به ذات مقدس شاهنشايتيچاكر خاكسار با عشق مملو از فدو.  مباركت گردمي خاك پاتصدق«
 هموطنانم باشد و در ي ممالك معظمه موجب سربلنديها  سالنامهني سالنامه هستم كه مانند بهترمي از مال و جان خود مشغول تنظيبا صرف هست

 از بذل موجود يونيان كه خاطر مهر مظاهر هماچن.  انتفاع داشته باشمي شاهكيام بدون آنكه قصد   و شب خود و خانواده خود را فدا كردهوز راه رنيا
 محترم دولت به ئتيدر ماه ششم امسال ه.  سابقه عاطفه و مالطفت داردي بلديها ضخانهي مري مبارك براشگاهي تختخواب به پ75 مي در تقديفدو

 سالنامه ني به اتي افتخار رسمم،ينما ي ميار فداكيري سالنامه به حد قابل تقدني امي كه مشاهده نمودند در تنظني و اري حقيها يپاس فداكار
 ص مأمور مخصوي تمام مندرجات سالنامه را به امضايفدو.  معارف را ناظر مندرجات سالنامه قرار دادندلهي نامه خود وزارت جلبي و در تصودنديبخش

 جي و مقصود اعالن دهنده تروگذرد ي اثر ملوكانه متينا است كه لفا از نظر عيدر ضمن مندرجات آن اعالن.  و طبع نمودمدهيوزارتخانه معروضه رسان
 در راه ي لغزشور از آنكه مبادا از رد كردن اعالن مذكمي از پادشاه محبوب و بيروي به استناد همان ابالغ و پمقدار يچاكر ب...  استليالح كتاب كشف

 فهي ذات مبارك انجام وظيتي و سمت رعي داشتم در راه چاكرنيقي باشم، اعالن را طبع نمودم و دهي ديوني خود نسبت به ذات مقدس هماتيفدو
 ندينما ي چاكر را مجبور مي و به سختدهي گردفي توقهي محترم نظمسي انتشار حاضر شده است از طرف رئي و براي كه سالنامه طبع و صحافنكيا. ام كرده

 مبارك با شگاهي و منقاد پادشاه با عظمت خود هستم، از پي فدوياي و رعاعيران مطنثا  از جانيچون فدو.  و بردارمدهيكه اعالن مذكور را از سالنامه بر
  كنم يخضوع و استرحام كسب اجازه م

 .ابدي امر و اراده مبارك شرف صدور تا

 . جاهد]ري اميمحمدعل[مقدار ي و چاكر بنثار جان

 ي رواي از سالنامه حذف و يقي را به طرتي ضدبهائي آن آگهنكهي شرط ا سالنامه پارس بهري وجه كارساز نشد و سرانجام مدچي به هداتي تمهني ااما
ن ي دفتر خود چنسي سالنامه پارس به رئري نامه مدلي در ذمورتاشي تنيعبدالحس. رديگ ي آن را معي كند، اجازه توزاهيآن را با مركب چاپ س

 :سدينو يم
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 -  اني موقوفات بهائيسازمانده...  را آزاد كردها مي نمود و تقواهي شده سفي توقيها مين است اعالن مزبور را در تقوممك...  جوابا نوشته شودهي نظمبه«
 » .مورتاشي تنيعبدالحس

 

 ي بنسيتأس 

 ١٣

                                               امناءاد

 
 را به دست گرفت و با لقب اني بهائي رهبر،ي افندي به نام شوق-  بهاءاهللا -  ي نوركجورينعلي حسرزاي از نوادگان ميكي زمان سلطنت رضاخان، در

 خدمت ي آنان براي كرده و از سوي در انگلستان زندگي كودكهي اوليها  شخص كه از سالنيا. شد) عبدالبهاء (ي عباس افندني جانشي ربانيشوق
.  كردجادي ااني اداره امور موقوفات بهائي را برايا ژهي والتي اقدامات خود، تشكني شده بود، در شمار نخستتي و تربدهي آموزش دي اهداف استعماربه
 مختلف خاص در دست اشراني ااني وجوهات نقد و نذورات و موقوفات بهائهي كلادي بنني اجاديتا قبل از ا. نام داشت»  امناءاديبن «التي تشكنيا

  .كرد ي ميبردار  وجوهات بهرهنياز ا و نظر خود قهي پراكنده بود و هر كس بنا به سلييبها
محفل  «ي قرار گرفت و از سوادي بنني ااري از دست افراد مختلف خارج شد و در اختاني وجوه نقد و امالك و موقوفات بهائهي، كل» امناءاديبن «سي تأسبا
 موقوفات رآمد وجوهات و دني موظف شدند تا از اادي شد و مسئوالن بنني آن معي برايا رهي مدئتي ه،ي رباني شوقديي و با تأ»راني ااني بهائيمل
 ضربه زدن به اسالم و ي مورد نظر برايها  برنامهي و اجراتي و رواج فرقه ضاله بهائغي شده و كالن در جهت تبليزير  به صورت متمركز و برنامهييبها
 . كننديبردار  بهره- دانند ي خود ميني دفهي وظنيتر  كه آن را مهم-  عي تشژهيبو

 را در دست داشتند اني موقوفه بهائيها  كه وجوهات و اموال و امالك و ثروتي افرادهي از كل»ي ربانيشوق« امناء، ادي بنسي دنبال صدور دستور تأسبه
 . اجرا شدعاي دستور سرني بگذارند و اادي بنني ااري را در اختها يي اموال و دارانيخواست تا ا

 ارديلي مني خود را كه بالغ بر چندملكي ثروت و ماهي كلنيام ني به نام غالمرضا اميي بهاداران هياز كالن سرما يكي اساس اسناد منتشر شده، بر
 .دي بخشي رباني به شوقنامه تي وصكي به موجب شد، يتومان برآورد م

 درجه اول حوزه 25 شماره ياسناد رسم دفتر 26821 و به شماره 175 در صفحه 1324 / 5 / 9 خي كه در تارنيام ني غالمرضا امنامه تي وصمتن
 : شرح استني به اده،يتهران به ثبت رس

 ي آقارزاي و جناب مباشد ي مي ربانيخانه و مال متعلق به حضرت شوق...  دارم، از طلب و ملك و نقد ونيام ني امي غالمرضاي داني فانآنچه«
 از ي حقي فاني و اوالدهادي منتقل نماي ربانيع آن را بفروشد و به حضرت شوق است كه جمي بعد از فوت فاني و وصاتي در حلي ورقا، وكاهللا يول
 » ...ستين است،ي آنچه در دست و تصرف فانعيجم

 لي وكيالني ماهللا تي مبلغ ده هزار تومان به عناي را در ازاي و ماترك ويي داراهي ورقا، كلاهللا ي او، ولي وصن،يام ني از مرگ غالمرضا امپس
 فرزند غالمرضا فترا به نام همسر و ه) هيري اماباني خيحوال( انتظام اباني واقع در خي خانه ششدانگكي ثروت تنها نيانتقال داد و از ا ي ربانيشوق
 : آمده استني اموال چننيدر سند انتقال ا.  كردنيام نيام

 يتمام... نامه تي مدلول وصي اجرايبرا... شرآبادي فاباني خ2 از بخش دو تهران ساكن بخش 1414 به شناسنامه محمد ي ورقا فرزند علاهللا ي وليآقا«
 نگ ششداي ثبت نشده باشد، به استثناي ثبت شده باشد و چه تقاضاي را چه نسبت به آنها تقاضانيام ني امالك مرحوم حاج غالمرضا اميو همگ

 فرزند ،ي رباني شوقي به آقاج،ي وجه راالي هزار ركصديل داد به مبلغ  قطع انتقاعيالسلطنه، به ب  انتظاماباني تهران خ4واقع در بخش ...  باب خانهكي
 .» ... نمودعي قبول بي رباني شوقيالواسطه آقا  معليوك... يالني احمد پور ماهللا تي عناي و آقافايساكن ح... ،يرازي شي هاديآقا

 او يها يي داراهي شده، كلدهي بخشي رباني كه به شوقنيام نيام شده كه مقصود از امالك و اموال غالمرضا دي كه در دست است تأكيگري سند ددر
   ثبت26859 درجه اول تهران به شماره 25 شماره ي دفترخانه اسناد رسم188 سند در صفحه نيا.  استرانيدر سراسر ا
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 از يو.  متولد شدزي در تبري عطري و مالمهد-  شاه ني مظفرالداني از درباريكي - خان   عبداهللارزاي مي نوه) 1334 - 1263( ورقا اهللا ي ول-2
 كه عبدالبهاء بر يتي به عكا رفت و با مأمورلي تحصي بود كه پس از مدتها ييكاي و سپس مدرسه آمر- تي ترب-  انيآموختگان مدرسه بهائ دانش
 شد و از طرف ي وني جانشني پس از مرگ غالمرضا اميو.  بودكاي گذاشت به تهران بازگشت و جزو خدمتگزاران عبدالبهاء در سفر به آمراش عهده

 دي گردي ونيگزي ورقا جامحمد ي پسرش علي حقوق اهللا شد كه پس از مرگ وني امي به عبارتاي اني بهائي امور ماليعبدالبهاء متصد

 . است شده272 ص ت،ي انشعاب در بهائل،ي اسماعن،يي را- 3

  نگاهكي در نيام   

 
 وقت يشواي بهاء و پنيجانش) عبدالبهاء (ي مخصوص عباس افندي و منشتي فرقه ضاله بهائرواني از پي كه روزگاري مهتدياهللا صبح  فضلمرحوم

 اتي جدا شد و به آغوش اسالم برگشت، در مورد خصوصاني از بهائ،»ي ربانيشوق« زشت ي و رفتارهافي بود و بعدها با مشاهده اعمال كثانيبهائ
 :سدينو ي منيام ني حاج اميقاخال

 ي و كمكبرد ي بر او ميتي شكايهر كس از فقر و تنگدست.  وجه حالت رقت قلب و رأفت نداشتچي بود كه به هني اني حاج امي ذاتاتياز خصوص... «
: گفت ي مآورد ي ميان كه آن عذر ناتوي و در صورتكرد ي شوهر داللتش ماري كن و اگر زن بود به اختي برو حمالگفت ي اگر مرد بود مخواست، يم

 .» ... كامل بود و شهواتش غالباش هي بدنيقوا...  مرديروز خواه  و بخواب، بعد از سه شبانهري بگيا گوشه

 :سدينو ي مني در مورد حاج امشيها  از كتابگري ديكي در ي صبحمرحوم

 كه يهر زن. ردي مردم را لخت كند و مالشان را بگتواند يا م بود كه تني نداشت و كارش اي كسي براي سر سوزن دلسوزكي كه به اندازه ي راستبه«
 و يماهها گرفتار بستر بود و بدنش زخم.  داشتي در زندگي بدانيپا. خواست ي و از او كام مرساند ي خود را به آن مدرنگ ي بمرد، يشوهرش م

 .» ... شد تا درگذشتشمندير

 شامل صدها ي وراثيم. دي بخشي افندي به شوقزي مختلف داخل و خارج كشور را نيها بانكدر خود ي نقدي تومان موجودها ونيلي من،يام ني امحاج
 كارگر اباني خي از ابتداهيدي و جمشرآبادي امي متر اراضها ونيلي مشجر در تهران و سراسر كشور و ميها  باغ،ي زراععي وسيخانه، دهها كارخانه، اراض

 .دبو ي شمالرآبادي اماباني خي تا انتهايشمال

رسما پا به عرصه تجارت و »  امناءاديبن« بود، اني بهائگري كه در دست دي وجوهات و اموال و امالكگري ديآور  ثروت كالن و جمعني اي از واگذارپس
 شناختن تيرسم به انيدر جر.  آغاز شدكاي ابتدا از آمرتي و ثبت بهائيي اشاره شد، شناساشتريهمان طور كه پ.  گذاشتي كالن اقتصاديها تيفعال

 را يي موقوفات بهايها اتي عوارض و مالي موفق شدند در مدت كوتاهييكاي آمراني و بهائدي گردشقدمي پكاي متحده آمراالتي ازي نييموقوفات بها
ها   كه در آن سالييارها و قربه موجب موافقتنامه.  به وجود آورندپردازند، ي متي كه صرفا به امور بهائياني بهائي برايا ژهي والتي تسهيلغو كنند و حت

 ثبت »تي جامعه بهائيرفقا« به نام اي و »كاي آمراني بهائيمحفل مركز« متعلق به يي موقوفات بهاد،ي رسكاي آمراالتي و اي فرمانداران محلبيبه تصو
 .شد

 همچون ييها  شركتسيما به ثبت برسانند، با تأس خود را رسي موقوفه و اعتبارات وقفي اراضگر،ي دي كه نتوانستند مانند كشورهاراني ااني بهائاما
 . خود را متمركز كردندي ماديها هيسرما» بانك نونهاالن«و » امناء«

 از گري ديكي قتي در حقد،يها رس  رسما به ثبت اداره ثبت شركتراني در ايالدي م1958 برابر با ي شمس1337كه در سال »  امناشركت«
 يها  ثروتي بدون اوالد و احفاد و به طور كلاني و ضبط ماترك بهائهي هدو  معامالت، قبول موقوفهي كه برا بوديي بهاي مخفمهي نيها سازمان

 : شدندي شرح معرفني آن به ارهي مدئتي هيبالوارث به وجود آمد و اعضا

 رهي مدئتي هسي رئ،يياهللا عال  سرلشكر بازنشسته شعاع- 1
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  عاملريد م،ي رحماني هاد-2

 خود ي برايي لقب خادم را از الواح بهاكرد، يپدرش كه بهاءاهللا او را نصراهللا خطاب م.  آمداي در طهران به دني شمس1283ذكراهللا خادم در سال (
 ي امور فرهنگيتصدعنوان م به زي تهران، مترجم بود و نهيها در اداره مال  بود و سالتي مدرسه ترباني شدگان و مربتيذكراهللا خادم از ترب.انتخاب كرد

...  وكاي اروپا، آمريها  قارهيها  از كنفرانسياري در بسيو.  مشغول به كار بود1310 -  1323 سفارت عراق از سال يشركت نفت در جنوب، منش
 مي مقمراهللا اياديا أتي هالبدل ي عضو عل1958 انجام داد و از اكتبر تا دسامبر اني بهائي براياري بسيغي تبليها شركت داشت و مسافرت

  ).د بويي بهاي مركز جهانندهي نماني و همچننيفلسط
 رهي مدئتي عضو ه،ي شاهقلي عباسقل- 3

قابل .  داشتتي محل فعالني در همزي شد، آغاز به كار كرد و بانك نونهاالن نيداري تهران خردي ارباب جمشاباني كه در خي شركت در ساختماننيا
 : بودندزي ناني بهائي ملي شركت امنا عضو محفل روحانرهي مدتئي هي اعضاتيتوجه آنكه اكثر

 سي، رئ) امراهللاياديا (يي سرلشكر عال- 1

 سي رئبي، نا)اهللا  حقوقني امراهللا و امياديا( ورقا محمد ي عل-2

  صندوقني نونو، اممي سل- 3

 ي منش،ي شاهقلي عباسقل-4

 ي معاون منش،ي نادرهي به- 5

  ثابت پاسالبي حب- 6

 ي رحماني هاد- 7

  شارپدي ادل- 8

  سهراب اهللا تي هداپي سرت-9

 امور ري وز»سونياست. ل.يهنر« شد، توسط لي تشككاي در واشنگتن آمري شمس1308 برابر بايالدي م1929 بار در سال ني نخستيكه برا»  امناشركت«
 . و كانادا ابالغ شدكاي آمراني بهائيركز به محافل مي آن از جانب وسي شناخته و اعتبار نامه تأستي به رسمكايخارجه وقت آمر

 رانيالبته در ا.  جهان به وجود آمدگري در چهار قاره د1938 عنوان تا سال ني تحت همييها  و كانادا، شركتكايآمر» شركت امناء «لي از تشكپس
 ي و پرداخت رشوه به برخني دروغيها يز نشد، اما مسئوالن شركت هر ساله با حساب سابي شركت تصوني اياتي مالتي معافي برايرسما قانون

 و در صدد گرفت ي مرادي وضع اني هم كه به اياتي مالزي و هر ممدادند ي به دولت ماتي اندك به عنوان مالاري بسي و حسابرسان، مبالغورانمأم
 .شد ي با اعمال نفوذ آنان فورا از كار بركنار مآمد، ي شركت برمني اي واقعاتيوصول مال

 از مقامات، موفق شدند تا بدون پرداخت يا  با اعمال نفوذ و پرداخت رشوه به پارهن،يام ني سند انتقال اموال غالمرضا امميه هنگام تنظ بانيبهائ
 شار با انتيي وزارت داراشناس فهي مسلمان و وظقي چند از كارمندان صدياما تن.  را تصاحب كنندي ثروت نجومني ااتي عوارض و مالگونه چيه

 و سرانجام وزارت ندازندي باني پرونده را به جرني سرانجام موفق شدند ا،يريگيها پ  را افشا كردند و پس از سالي خالفكارني متعدد ايها هياعالم
 ي برااو و دي نرسيي به جااتي مالني حذف اي ثابت برابي حبيها تالش.  متعلق به آن اقدام كنديها اتي وصول مالي مجبور شد تا براييدارا
 : دادشنهادي پنيعمال نظر خود چنا

 هم ونيلي مني و چندمي بودنخورده... من اظهاري آنها را كه برايها  گول حرفهي كاش در ژانويا  و فتح اعظمي جنابان نخجوان،ي گرامزي عزدوستان«
 ني آنها بيادعا... بگذرد]فرصت...[ه است كني مخلص است ايآنچه باعث نگران... مينداده بود] به صورت رابطه و رشوهرسد يبه نظر م[جهت يب
  مدتني اعظم بخواهند كه در االعدل تي كنم كه صراحتا از بي كردم كه محفل را راضي سعيليمن خ... است...  تومانونيلي و پنجاه مكصدي و كصدي
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 كه جمال دوارميام...  بكندديچه با» اعظم «العدل تيند و نظر بدهد كه ب نشد كه جسارت كيمحفل راض]... انجام دهند[يالملل ني بي روزه اقدامات10 
 »ثابت...ندي فرمايقيارائه طر]ي افنديشوق[مبارك

 و ي پهلومي رژي از هماهنگيا  پرونده و گردش كار آن، نمونهني كه در مجله تهران مصور چاپ شد، با استناد به ايا  نامهي طنيي رالياسماع
 :دهد ي محيوض تني را چنانيبهائ

 در مورد پرونده كالسه نهي زمني را كه در همي مطلبستي بد نم،يبپرداز]... انيبهائ[يها  با اسناد و مدارك به شرح اختالفات و سوءاستفادهنكهي از اقبل«
 صاحبنظر ندتا خوان. ميكن در مجله تهران مصور چاپ شده است، نقل مي مستقيها اتي مالياي كل بقايها ونيسي اداره امور كم1336 سال 24894
 . كندي داوريشتري بينيب با روشن

  معوضصلح

 يرانيمن هم مثل هزاران هزار ا. شود ي بزرگ وصول ميها اتي مالي معتبر بود كه بزوددي در جرايي وزارت داراي از قول سخنگوي گذشته، خبرهفته
 ،ي جديمرد نديگو ي مدانشي كه مري به طوري ولشناسم ي و نمام دهي را نديي داراريگرچه تا به امروز دكتر آموزگار وز.  خبر خوشحال شدمني از اگريد

 شدم دواري كردم خوشحال و امداي اطالع پي تومانونيلي و پنجاه و هفت مكصدي ياتي از سرنوشت پرونده مالي جهت وقتني همبه است وريمنظم و سختگ
 اتي اطالع خوانندگان و مالي، برا» خواهد شدصالي وصول و اهيو مطالبات حقه دولت عل دي به اشد مجازات محكوم خواهند گرداني خاطيبزود«: كه

 :كنم ي به اختصار عرض مام دهي پرونده شننيپا آنچه را كه درباره ا دهندگان خرده

 اش يي از دارايمقدار) ي ربانيشوق](به نام[ خارجمي مقانيراني از ايكي 1336در سال ) مختومه و الك و مهر شده( پرونده ني موجب مندرجات ابه«
 را لحنامهمتن ص» رقبا« از يكي تهران با اشاره يي دارايشكاريپ» متصالح«پس از مرگ . كند ي ورقا صلح مي به نام دكتر محمدعلي به شخصرانيرا در ا

 كي -  ردي قرار گري تحت تأثنكهي ا بدون- يي داراني با شرافت و متدزاني از مميكي. اندازد ي وصول ماني و آن را به جرآورد يبه دست م
 ن تهرايي دارايشكاري پي بدوونيسي در كميآگه شيپ. كند ي پرونده صادر مني از ااتي وصول مالي تومان براونيلي م157 به مبلغ يآگه شيپ

 ي و نبو،يي داراندهينما) شستهبازن (ينور  خواجهماني سلاستي به ردنظر،ي تجدونيسي در كمي ولكند، ي مداي پفي تومان تخفونيلي م85به مبلغ 
جالب . دانند ي نماتي و مصالحه مذكور را مشمول پرداخت مالشود ي مي منتفي به كليآگه شي موضوع پگر،ي دو نفر ديكي و ي دادگسترندهينما
 از حجج اسالم را كه در يكي ي فتوا-  راني در اهي وزارت مالسي تأسخي بار در تارني نخستي برا- دنظري تجدونيسي است كه در حكم صادره كمنيا

) معوض( صلح مذكور تي روحانيشواياالسالم و پ  حجتيبه موجب فتوا.  نقل و بدان استشهاد شده استناي عستي نيدي او تردينداريشرافت و د
 ...اند  معاف دانستهاتي شده و آن را از پرداخت مالختهشنا

  »نيي رالي اسماع-  و رحمة اهللا و بركاته كمي السالم علو

.  حقوق گرفته استي و از همان كشور دكترادهي رساناني به پاسي خود را در سوئالتيتحص  است كهي حسن امامدي مورد بحث دكتر ستي شخص- 1
 . مورد سوء قصد قرار گرفته استزي نكباري دانشگاه تهران را دارد امام جمعه تهران است و ي كه سمت استاديو

 فتوا ني علت دادن ااني الاقل با باي و ابدي انتشار يحي توضاي بي تكذشاني الاقل از جانب ارفت ينقل شد انتظار م كه در باال ي از انتشار خبرپس
 وند نشده است، خدادهي دشاني اهي از ناحيالعمل  عكسچي مردم را روشن سازد، كه متأسفانه تاكنون هري و ساشي و دوستداران خودانيذهن مر

 ...ديگناهان ما را ببخشا

 كه درباره آنها در مطبوعات نوشته شود ي خبرنيتر  به كوچكي مليها  سازماني و حتي دولتيها ها، شركت  وزارتخانهي ادارات و روابط عمومنكهي ااب
 را از هير مسئوالن نشاي خبر سندهي موارد نوياري در بسي و حتشوند ي مشي خوبي تكذاي حيخواستار چاپ توض» طبق قانون مطبوعات« و دهند يپاسخ م

 گونه پاسخ چي باال و نظر نگارنده در مجله تهران مصور چاپ شد، هياتي خبر مالنكهي پس از ادهند، ي قرار مبي تحت تعقي و انتظاميطرف مقامات قضائ
  افراد اجتماع كه نيتر  از ناپاكيكي:  بود كهنيالعمل انتشار خبر ا تنها عكس.  مجله فرستاده نشدي برايي از طرف وزارت دارايبي و تكذحي توضاي



 ١٧

  هاي در عصر پهلوانيبهائ

 ثروت است، ها ونيلي كارخانه و مني و هم اكنون صاحب چنددهي رسيا هي محبت به سرماي داللي حتي ناگفتني است و از راههااالصل يهودي
 .» قرار داددينگارنده را مورد تهد

 بر ارث، پس از بخشش شاهانه بازنشسته شد و به انگلستان اتي كل مالري مد،ينور خواجه( ينور  كه مالك عمل خواجهي حسن امامدي دكتر سيفتوا
 : شرح نوشته شده بودنيقرار گرفت بد)دي گزيرفت و در آن مملكت سكن

ورثش به  تمام حقوق خود را نسبت به ماترك مديز ي امام جمعه طهران، دام اقباله العالي دكتر امامي دانشمند و فاضل ارجمند جناب آقااستاد«
 صلح مزبور را ايالصلح باشد آ  برابر مالني ماترك چندي كه ارزش واقعي در صورتد،ينما ي مي به عمرو صلح قطعالي رونيليالصلح مبلغ پانزده م مال

 .ديي مورد مرقوم فرماني را در اي عالظر است ني مستدعر؟ي خاي دي نامي صلح محاباتني به اعتبار تفاوت فاحش ارزش عوضتوان يم

 )امضاء ناخوانا(

 صلح ني است ازيالصلح در مورد سؤال ناچ  و چون مالشود ي محسوب مي باشد، صلح محاباتيزيالصلح مبلغ ناچ  كه مالي نظر بنده در صورتبه
 .باشد ي ميمحابات

 320 -  318 صص ت،ي انشعاب در بهائل،ي اسماعن،ييرا) امضاء (ي حسن امامديس

 . تهران برداشته شده استيي دارايشكاري از پرونده پنايع» صلح معوض« رونوشت ني ان،يي نوشته رابه

 ونيلي م27 و سرانجام دولت مجبور شد مبلغ افتي مورد ادامه ني در اي تهران، باز هم افشاگري امام جمعه درباري فتوا از سوني از صدور اپس
 .دي و از شركت امناء وصول نمانيي مورد تعني اي برااتيتومان مال

 : نوشته، آمده استلي اسرائالعدل تي به باني بر ارث بهائاتي كه ثابت پاسال در مورد حذف ماليا امه ندر

كه در )  آموزگارديجمش (يي داراري مالقات را با وزجهي فرستادن راپورت نتلهي هنوز وس»راني ااني بهائيمحفل مل« معلوم شد كه شبي كه دمتأسفم«
 كه با ي متعدديها مالقات... رسانم ي را هم به عرض مي بعداني و ضمنا جرفرستم ي مسافر ملهي به وسنكيا.  نكردهداي بهمن داشتم پ29 خيتار

 دكتر - ني مطلع در قوانني مجلس سنا و بزرگترسي رئاز  مركبيونيسي كملي منجر به تشكحضرتيطبق دستور اعل...  مجلس سنا به عمل آمديرؤسا
 ...دي رسسي در سوئحضرتي آن با تلفن و تلگراف به عرض اعلجي و نتاديگرد» آموزگار «يي داراري و وزريوز  و نخست- يسجاد

 ... گرددبي سكوت مسلمانان ماجراجو تصوي براحهي الني داشتند كه ايبي اصرار غريي داراريوز

» [!]يعدم همكار«و توجه به عواقب » كشور نيمسئول« امور ياي و محكم به اولنيتذكر مت» لزوم و ضرورت« بر ي مبتنالعدل تي دستخط بني آخرشبيد
 ...ديرس

 كه كاستي آمردي جدري و مالقات مستر هلمز، سفكاي به آمر»ي جهانالعدل تي بي جهانياز اعضا «ني راه آن فورا مسافرت جناب بوراكاولني بهترديشا
 » .»باشد« خواهد آمد راني به ايبزود

 قرار يطي را در شرااني آن، بهائرمجموعهي شركت و مؤسسات زني اي تجاريها تي حاصله از فعالي در شركت امناء و سودهااني كالن بهائينگينقد
 . بپردازندتي بهائغيداد تا بتوانند با فراغ بال به تبل

 - »يبان ريشوق« بر اساس دستور رايز.  و به دست آوردن سود، تنها هدف شركت امناء نبودي اقتصادتي است كه صرفا فعالي نكته ضرورني اذكر
 ياد اقتصيها تي منافع حاصله از فعالدي با- االجرا بود   الزماني بهائيكه دستوراتش برا» عبدالبهاء «ي عباس افندني و جانشتي سركرده بهائنيسوم

ه و مهد پرورش  را خاستگاراني اان،ي و از آنجا كه بهائشد ي فرقه مني و جذب و جلب مردم به اتي بهائغيشركت امنا در سراسر جهان، صرف تبل
 يريگ ميم را مركز اداره و تصرانيو ا»  خواهند شديي بهاراني تمام مردم ايبزود« بهاءاهللا كه گفته بود ينيب شي و بر اساس پدانستند ي متيبهائ
 تر عي تحقق هرچه سريبرا را يا ژهي ويها برنامه-  تي مقام فرقه ضاله بهائنيتر ي عال- »  امراهللاياديا« كرده بود، مجمع ي در جهان معرفتيبهائ
   انيراني با اي را به امر مبارزه فرهنگيا ژهي توجه وران،ي و كنترل اقتصاد اري تسخي كرد و در كنار تالش براي طراحني دروغامبري پني اييشگويپ
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 به زعم ،يگانگيج ابتذال و از خودب و با روابدي را بفران تا به طرق مختلف جوانان مسلمدي مبذول داشت و كوشيعشر ي اثنانيعيمسلمان، مخصوصا ش
 . فرقه ضاله بكشاندني خاص، آنان را به سمت ايداتي اسالم وارد آورد و آنگاه با تمهي الهنيي مهلك بر آيخود ضربات

 راني با ملت ايياروي آنها را در روتي امكان موفقتوانست ي بود كه ميقي طرنيتر يطاني ش،ي آنها به امور فرهنگي استعمار و عوامل داخلكرديرو
 آنان، خود فراهم سازد و با سلب اعتماد به نفس ي و ملي معنوتي مرز و بوم را از هونيصدچندان كند و موجبات قطع ارتباط نسل جوان و بالنده ا

 . گر سازد  در برابر آنها جلوه»يا  فاضلهنهيمد« غرب را به سان تي از معنوي پوچ تهيايدن

 
 هنگ در حوزه فريي بهافعاالن 

 
 فعال شد، فرخ ي در روزگار اقتدار خاندان پهلوراني مردم اي افكار عمومتي در حوزه فرهنگ و هدا،ي قبليزير  كه با برنامهياني بهائني از نخستيكي
 عمر يانيپا يها  رضاخان تا ساليكتاتوري دلي عرصه روكرده بود، از اواني مشخص و مدون به اتي شخص كه با مأمورنيا.  نام داشتيپارسا نيد

 زنان و رواج ابتذال و تي در كار اداره مطبوعات و سمت و سو دادن به فعاليدي درجه اول و كلي نقش،يخود، در اواسط سلطنت محمدرضا پهلو
 . آنان داشتاني در ميولنگار

 امي آن ارسانه نيتر ي كه قو-  دياز جرا داشت و تي فعالراني سال در مطبوعات ايها  بود كه سالتي از نامداران فرقه بهائيكي يپارسا ني دفرخ
 .كرد ي استفاده ميستيوني و صهيي و منافع محافل و مجامع بهاقهي و سللي در جهت خواست و اهداف و مطابق با م-بود 

 يزياجرا در اداره مم رهي داسي بعد نام او به عنوان رئيچند.  و رضاخان آغاز كرداءيدضي سيي خود را با دولت كودتاي رسمي همكاريپارسا ني دفرخ
 پس روز 27 -  ي شمس1300 ني فرورد26 بود كه در راني سانسور كتاب و مطبوعات در اي متولالتي از ادارات و تشكيكي ،يزياداره مم.  شددهيد

 استي به ر رضاخان،يكتاتوري و هموار كردن راه ديباني و با هدف پشتها يسي بر اساس طرح و برنامه انگل-  1299 اسفند 29 ياز كودتا
 . شدجادي حكمت در وزارت معارف ااصغرخان يعل

 به نام عصر يا هي آغاز كرد و با انتشار نشرت،ي بهائيها  كانوني از سوتي با مأمور1288 خود را در سال ي مطبوعاتتي فعاليپارسا ني فرخ دالبته
انتشار داد و از »  با تمدنيي آشناقي از طر،يراني نسوان اشرفتي پكمك به« را با عنوان ياو سلسله مقاالت. وستينگاران پ  به سلك روزنامهد،يجد

 .دانست ي نمدي در عصر جديراني زنان داشت و چادر را به عنوان پوشش و حجاب زنان، مناسب زن ايحجاب ي خاص به رواج بيهمان ابتدا توجه

 يپارسا ني متعصب در كنار فرخ ديي بهاكي گذرانده بود و به عنوان يي بهاي نظر معلمان خصوصري خود را زالتي او كه فخرآفاق نام داشت، تحصهمسر
 كار در دبستان فروغ مشهد به يفخر آفاق پارسا.  عازم مشهد شدندي مدتيپس از آن برا.  شديپارسا ني همسر فرخ د1291او در سال . قرار گرفت

چهره مطبوعات «در كتاب ( به دست آورد »زنان جهان« را با نام رانيانوان ا بژهي مجله وني نخستازي شهر، امتني و در همديآموزش كودكان اشتغال ورز
 از تياو كه با مأمور.  شهر انتشار دادني شماره آن را در انيو اول) شده استادي» جهان زنان« به عنوان مؤسس مجله يپارسا نياز فرخ د» معاصر

 را به كار اطي احتتي نهارد،ي قرار نگني مورد هجوم مخالفنكهي اي آورده بود، براي روهي نشرني فرقه به انتشار اني انهي و با هزاني مركز بهائيسو
 ي مذهبطي محلياما به دل. آورد ي در مريدار به رشته تحر  زنان خانهي خانواده از سوطي بهداشت در محتي درباره لزوم رعاي و ابتدا تنها مطالببست يم

 ني مورد نظر ا»يگانگياز خود ب «ي و به طور كليگر ي و الابالي و باربند ي بجي در تروتيف فرقه ضاله بهائ به اهدايابيشهر مشهد، امكان اجرا و دست
 ني دادند و با اعمال نفوذ، اصيتر تشخ  تحقق افكارشان مناسبي، شهر تهران را برا» امراهللاياديا« و »العدل تيب«لذا سران . فرقه ضاله وجود نداشت
 .ه تهران منتقل كردندزن و شوهر را دوباره ب

 ري زنان به رشته تحرتي و تربمي درباره لزوم تعلي و سلسله مطالبدندي دست كشيكار  از محافظهي و همسرش فخرآفاق در تهران اندكيپارسا ني دفرخ
 را تي اعتراض روحان،شد ي در آن مشاهده مي ضداسالميها  از آموزهي روشنيها  سبب كه رگهني سلسله مقاالت به انياما نشر ا. درآوردند

  انور به   شرع  شعائر مخالف باغيتبل آفاق را به جرم   فخر همسرش  و يپارسا  ني شهر تهران، فرخ دني تأمي كه شورا دي رسيي و كار به جا ختيرانگب
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 مان مسلي جامعه مذهبتي حماازمندي تاج و تخت را آغاز كرده و ن بهدني رسي برازي كه رضاخان دورخ1301 در سال دي تبعنيا.  كردديشهرستان قم تبع
 مسلك آموزش و يي بهاري وز،يفرخ روپارسا( ي بود كه دخترشان، فرخ روپارساي شمس1301 به قم و در سال دي تبعامي انيدر هم. بود، انجام گرفت

 صاحبنظران يالبته برخ.  آمداي به دن) به اعدام محكوم شدينقالب اسالم ايروزي و فساد، پس از پانتي خلي به دلدا،ي هورعباسي امنهيپرورش در كاب
 تالشگر و مبارز در راه به اصطالح يا  ساختن چهرهي برايا  نقشهني نشدند و ادي و همسرش هرگز به قم تبع»يپارسا نيفرخ د« كه دارند دهي عقزي نخيتار

 . زنان از آنان بوديآزاد

 و نزد ها وني و اقامت در پانسكاي به اروپا و آمريراني اعزام زنان اي بود كه براي كسني نخستيپارسا نيخ د است كه فري نكته ضرورني اذكر
 و در ي شمس1300 در سال يي طباطبانياءالدي ضدي سنهياو پس از سقوط كاب. داشت ي مبذول مي فراوانيها  تالشكاي آمريهودي يها خانواده

در .  پرداخت حقوق كاركنان خود واقعا درمانده شده بود، به تكاپو پرداختي براراني و دولت ايخزانه كشور تهالسلطنه كه   قواميريدوران نخست وز
 راموني داد تا پاري فرستاد و به او اختكاي متحده آمراالتي به ا»راني اتهيآكرد «ري عال را به عنوان سفني وقت، حسريوز السلطنه نخست  زمان، قوامنيا

 قرارداد منعقد ي مذاكره كند و حتييكاي آمري نفتيها  و كارتلها ي با كمپان،»يدارس«فت شمال كشور و مناطق خارج از حوزه قرارداد  نازي امتيواگذار
 نيدر ا.  ارسال داردراني اه فراهم آورد و باني نظامژهيافتاده كاركنان دولت، بو  پرداخت حقوق عقبي براي كه شده پوليمتي به هر قعايسازد و سر

 در زي نييكاي دخترانه آمريها  كالجيحت.  اعالم داشتيراني ااني دانشجوگاني و آموزش راوني و پانسرشي خود را جهت پذي راكفلر آمادگاديفر، بنس
 و ي دانشگاهتالي تحصاني را تا پايراني اان چند دختر جوتي و تربمي و تعلوني و پانسي زندگيها نهي هزهي شدند و اعالم داشتند كه كلشقدمي امر پنيا

 .پردازند يكسب تخصص م

 به ييكايآمر  ناوكي اعزام نهي بابت هزكاي هزار دالر طلب دولت آمر900 دارد تا از ي اعالم داشته بود كه آمادگكاي موارد، دولت آمرني بر اافزون
 كشته شده بود، صرفنظر كند ي هادخي شابانيخانه خ كه در حادثه سقا-  كاي عكاس و عضو سفارت آمر-  يمبري بردن جنازه ماژور رابرت اياروندرود برا

 هزار دالر طلب كسر 900 ني كنند و در امتحانات مربوطه قبول شوند، از الي تحصكاي كه در خاك آمريراني اي هر تعداد دانشجونهيو هر سال معادل هز
 .كند

 كاي هزار دالر به آمر900، اعالم كرده بود كه ما، نه تنها »السلطنه مقوا« به ي گزارشي دانسته و طراني اي فرصت مغتنم براكي امر را ني عال انيحس
 بدون اند، گرفته كاي كه تخصص خود را در آمرلكردهي تحصي دهها دانشجوميتوان ي و مميريگ ي مكاي مبلغ هم از آمرني بلكه معادل ام،يكن يپرداخت نم

 و مي تعلي براييكاي دخترانه آمريها  موضوع توافق كالجني راكفلر و همچنادي بني آمادگزي و نكاياو خبر توافق دولت آمر. مي كنتي تربنهي هزيناريد
 مورد به ني عال در اني گزارش حس( فرستاد راني گزارش به اني را همراه اييكاي به همراه كاتالوگ چند كالج دخترانه آمر،يراني دختران اتيترب

 اعالم داشته يراني دختر ااني دانشجورشي پذي خود را براي كه آمادگ-  كاي مدارس دخترانه آمريها  از كاتالوگيري تصاوني وقت و همچنريوز نخست
 ) چاپ شده است»راني معاصر اخيتار« در فصلنامه ي انقالب اسالميروزي پس از پ- بودند 

 ني از ا»يپارسا نيفرخ د«اما . شد ي مير محرمانه تلق در شمار اخباي و تا مدتدي مخابره گردراني و وزارت امور خارجه به اكيپلماتي دي خبر از مجارنيا
 و كاي به آمرزام دختر جهت اعي دانشجوي تعدادافتني ي را براييها  سبب تالشني باخبر بود و به همها ييكاي آمرشنهاداتي آن و پاتياخبار و جزئ

 . آغاز كرديلي تحصيها  بورسنياستفاده از امكانات ا

 مجمع با  و در ارتباطيهودي و يي بهايها ي البقي خبر را از طرني ا»يپارسا نيفرخ د« كه اند دهي عقني بر اسندگانيو معاصر و نخي تاركارشناسان
 ني از اكي هر ي و محتوااتي كسب كرده و از جزئ-  شده بود لي تشكييكاي كشور و چند آمرني مهاجر به ايي بهاانيراني كه از ا- ييكاي آمرانيبهائ

 به قم، دي تبعيا پس از ماجررايز.  بوديعلن مهي به صورت نامي اني و همسرش در ا»يپارسا نيفرخ د «تياما فعال.  بودافتهيمل  كايها آگاه بورس
 يدتي و عقي در برخورد با مسائل مذهبشتري باطي خواستار اعمال احتراني ااني بهائي آمده بود و محفل ملشي دو نفر پني در مورد ايا ژهي وتيحساس

  دولت و يي اعطايها س بور استفاده از  ي برايراني جوانان ا  گروه ازني نخست ژه،ي و يها مراقبت  و اطي احت  سبب با نيبه هم. ن شده بودمسلمانا
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 به كاي آمري اهداف استعمار در گسترهكاي آمري فرهنگيادهاي با نقش بنشتري بيي آشناي برا( اعزام شدند ييكاي آمرهيري به اصطالح خيادهايبن
 )ديي، مراجعه فرما1366 چاپ اول، سال ،»ين« نشر »ياسي الديحم«ترجمه » ادوارد برمن «فيتأل» كنترل فرهنگ«كتاب 

  فرقه ضالهيها  برنامهني و تدوي و طراحتيمركز هدا (راني ااني بهائي و محفل مل»العدل تيب« به دستور ي شمس1305 از سال يپارسا ني دفرخ
 نشان داد و ژهي وي توجهيو در واقع گسترش غربزدگ) تهيمدرن (يي دوباره خود، به مقوله تجدد و نوگراكردياو در رو.  كردتر ي را علنشيها تيفعال) تيبهائ

ها قبل   ساليبود كه و »العدل تيب «نيبر اساس دستورات هم.  قرار داديشتري توجه برهيها نوشت، زنان را در دا  روزنامهي كه برايدر سلسله مقاالت
 كشور را دور از شئونات از در خارج راني اياسي سندگاني نمايها  پرداخت و لباس و چادر همسر و خانوادهيرانياز كشف حجاب، به مقوله پوشش زنان ا

 . ترك حجاب كرده بود، ستودكايمر مسافرت به اروپا و آي را كه برايآباد  دولتقهي دانست و اقدام صددي در عصر جدرانيرضاخان و ا! يدوران مترق

 ني خاص در برابر دوربي كشف حجاب، چادر از سر برداشت و پس از انجام مراسمفاجعهها قبل از  بود كه سالي زنني ظاهرا نخستيآباد  دولتقهيصد
 و ي جا انداختن تجدد منحط غربي براياسي حركت سكي اقدام كه نيا.  شدكاي و آمري غربي بدون حجاب عازم اروپا،يعكاسان و خبرنگاران خارج

 مختلف، ي در شهرها،ي قبليزير  با برنامهدي آن زمان مواجه شد و خبرنگاران جرايها نه رضاخان بود، با اقبال و توجه رسايكتاتوري و گسترش دميتحك
 يآباد  دولتييحي رزاي خواهر م،يآباد  دولتقهيصد. دادند ي او را در صفحات خود انتشار مري و سخنان و تصاوكردند ي مصاحبه م»يآباد  دولتقهيصد«با 

 اني و بهائاني نقش بابيي بازگوي نهضت را كه در واقع تالش براني نقش خود در اژهي بوران،ي مردم ايهخوا بود كه خاطرات خود را از حركت مشروطه
 ي مجلس شوراهي ادوار اولندهي نمايو. نتشار داده است گردآورده و اييحي اتي به نام حي است، در كتابتي نهضت مشروطيريگ  در شكلانيو ازل
 بود كه با يا  عدهيني و اعتقادات دي فكريريگ  مجلس، نشانه عدم اطالع و شناخت مردم از سمتندهي هم بود و انتخاب او به عنوان نمايمل

 . بودنددهي به عنوان رهبران مشروطه مطرح شده و به شهرت رسگانهي بتيحما

 رضاخان دني فعال در راه به سلطنت رسارياو از عناصر پرتالش و بس.  بوديالملل ني رضاخان در مجامع بري سفن،ي افزون بر ا»يآباد ولت دييحي رزايم«
رد و از آباد ب  حسناه خانه سردار سپه واقع در چهاررنيرزمي را به زي ملي مجلس شوراندگاني از نمايا  اكبرخان داور، عدهيرزاعلي بود كه همراه مرپنجيم

 . شده بود، امضا گرفتمي كه درباره خلع خاندان قاجار از سلطنت تنظيا  ماده واحدهليآنها ذ

 داشت، رضاخان به ي خارجيها  با سفارتخانه»يآباد  دولتييحي« ارتباط ژهي بوپرده،  پشتيها تي از فعالگري دياريها و بس  گونه تالشني سبب ابه
 .داد ياصطالح او را مورد مالطفت و تفقد خاص قرار م داشت و به ژهي وتي توجه و عنايو

 ي ماليها  صبح ازل بودند و همواره كمكييحي رزاي مهي امور حسبني و امندهي سال نمايها  سال»يآباد  دولتييحي رزايم« و برادر و شخص پدر
 به ن سلطنت رضاخالياو در اوا. فرستادند ي قبرس مرهيه جز او بني صبح ازل و جانشييحي رزاي مي و آن را براكردند ي ميآور  را جمع»ي ازلانيباب«

 يادعا» بهاء« كه او هم مانند برادرش - ) بهاء اهللا (ي نورينعلي حسرزاي صبح ازل برادر بزرگتر مييحي رزاي مرواني و پ»ي ازليها يباب« كل يسرپرست
 در ژهي بوهان، در سراسر ج،»ي ازليها يباب« فرقه ضاله روانيا كه پاز آنج.  انتخاب شد-  داشت يغمبري و سپس پ»ي اللهظهرهيمن « و »تيمهدو«

 مومتي شامات، اردن و عراق تحت قه،ي سورن،ي قبرس، فلسطرهي جزري جدا شده بودند و نظي اول از دولت عثماني كه پس از جنگ جهانييكشورها
 ييحي رزاي صبح ازل، مستلزم سفر مداوم حاج مييحي رزاي ميني جانش وي سرپرستني و فرانسه قرار داشتند، پراكنده بودند، اداره امور اسيانگل

و به » سوپر آمبا سادور« و اري سري را به عنوان سفي و،يزي سوءظن برانگيدست  سبب رضاخان با گشادهنيبه هم.  مختلف بودي به كشورهايآباد دولت
 منصوب كرد و او با ييقاي و آفريي اروپاي كشورهاهيكشورها اعتبار داشت، در كلاش در تمام   كه استوار نامهراني دولت ا»يرالسفرايسف «گري ديعبارت

 انيباب« امور و اداره و حل مشكالت تي تمشي براران،ي ملت مسلمان انهي و با هزكرد ي مافتي كه از وزارت امور خارجه دري هنگفتيايحقوق و مزا
 مورد استثناء نيداشت، در ا» اسعار «امي در انتقال ارز و به اصطالح آن ارضاخان  كهيهر ظايريگ  و با وجود سختكرد ي به سراسر جهان سفر م»يازل

 .كرد ي مسلمانان پرداخت مالمال تي را به صورت ارز از بيآباد  دولتييحي رزاي حاج مي مخارج سفرهايدست قائل شده بود و با گشاده
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 يتي دوبنيدر ا.  و دوره اول متوسطه چاپ كرده بودنديي ابتداي درسيها  تمام كتابيساخته بود كه آن را بر رو يتي دوبكي هم يآباد  دولتييحي
 . و ستوده شده بودي معرفراني ا»ييعصر طال «يرضاخان به عنوان معمار و بان

 از ي اعتقادند كه وني و بر ادانند ي ميي او را بهايا  عدهيحت.  بود»ي ازليباب «كي يآباد  دولتييحي رزاي همچون برادرش مزي نيآباد  دولتقهيصد
 . آمده بودايبه دن» آباد دولت« اطراف اصفهان به نام ي از روستاهايكياو در .  بودوستهي پاني جدا شده و به بهائها يازل

 صبح ازل و سركرده فرقه ييحي رزاي مهيور حسب امندهي نما،يآباد  دولتقهي و صدييحي پدر ،»راني رجال اخيتار« بامداد در كتاب ي اساس نوشته مهدبر
 .فرستادند ي در قبرس م»ايماگوست« و به شهر كردند ي ميآور  فرقه را جمعني ارواني پي ماليها  بودند و كمكراني در ا»ي ازليباب«

 و مبارزه با ي اعتقادي و باورهايني ديها  كمرنگ ساختن ارزشيعني خود، يها  به اهداف و برنامهتر عي هرچه سريابي دستي براتي بهائفرقه
 .كرد ي را دنبال ميريناپذ  وقفهيها  تالشراني مردم مسلمان ايا  و منطقهي و ملي بوميها سنت

 سبب نيبه هم.  بودتي هم واجد اهمراني ايها و روستاها  آنان شهرستانيبرا.  هدف، تنها چشم به تهران نداشتندني به ادني رسي براانيبهائ
 در گر،ي دييهمزمان با آنان دهها فرد و گروه بها. پرداختند ي نمزانهيست  اسالميها تي فعالبه در تهران» فخر آفاق« و همسرش »يپارسا نيدفرخ «تنها 

 زنان ژهي جوانان، بوني در بي و باربند ي و رواج بي اسالماتي از معنوراني كردن اي تهشتري هرچه بي مخرب خود برايها  به تالشرانينقاط مختلف ا
 را رازي گروه شهر شنيا.  اشاره كرداقرباني قربان و خواهرش كاهللا حي به ذبدي بااني دسته از بهائنيدر شمار ا.  آب و خاك مشغول بودندنيو دختران ا
 و انيركرده و رهبر وقت بهائ سي رباني شوق،يژگي وني باب بود و به خاطر هممحمد ي علدي شهر زادگاه سني ارايز.  خود قرار داده بودنديها تيمركز فعال

 . شهر صادر كرده بودني در مورد ايا ژهي، دستورات و» اهللابهاء« ني جانشنيدوم

 در M-I-6 ي جاسوسالتي وابسته به تشكايكتوري سازمان ويپدرش از اعضا.  آمداي به دنيي خانواده بهاكي در 1282 قربان در سال اهللا حيذب
 است كه جوانان را تي در بهائي اجتماع مذهبكي لجنه نام (» لجنه «دي و متوسطه را تحت نظر و مراقبت شدييدا ابتالتياو تحص. استان فارس، بود
 ره و اشاتي گذراند و سپس با هدارازي در شاني بهائيها) و جمع آن لجنات است دهند ي هم قرار مي مذهبيها  تحت آموزشح،يضمن بردن به تفر

انتخاب شده بود »  قرباناهللا حيذب «ي نظر براني از اروتيشهر ب. دي اشتغال ورزلي به تحصروتي بييكايدانشگاه آمر به لبنان رفت و در ييمحافل بها
 كند و از مدوآ  رفتي اشغالني واقع در فلسطفاي عكا و حي باشد و راحت بتواند به شهرهاتي بهائاني مربميكه به طور مداوم تحت مراقبت و تعال

 .مند شود بهره» ظم اعالعدل تيب «ماتيتعل

» بهبودستان« نام به يمارستاني باستي به رراني درآمد و پس از بازگشت به اي فراماسونرتي به عضوروتي در بلي قربان در دوران تحصاهللا حيذب
 چند ،ي شمس1310 سال يل قربان در حوااهللا حيذب.  انجام دادي فرهنگ غربجي و تروي در جهت گسترش غربزدگي مسند اقداماتنياو در ا.  شددهيبرگز

 قربان با كمك خواهرش اهللا حيذب.  مركز درآوردني از دختران و زنان را به استخدام ايا  كشف حجاب، درصدد برآمد تا عدهيسال قبل از اعالم رسم
 در »سيسفارت انگل«از كاركنان  كه اني به نام آوانسيسي زن انگلكي درآورد و مارستاني بني را به استخدام ايي از دختران بهايا  عدهاقربانيك

 . فرستاده شد رازي آموزش آنها به شيتهران بود، برا

 هي نظميها  قزاق و پاسبانيروهاي و قدرت نزهيگرفت و با زور سرن» كشف حجاب «ي برنامه استعماري به اجرامي كه رضاخان تصمي زمان1314 سال در
 نات و محساي مزاراموني گذاشته شد تا پيپارسا ني اقدام خائنانه بر عهده فرخ دني ايهنگ اداره جبهه فرتيچادر را از سر زنان برداشت، مأمور

 نامعلوم منتشر لي به دالي زنان با نام جهان زنان را كه مدتژهي مجله وان،ي بهائمي مستقهي و سرماتي سبب و با حمانيبه هم.  كندغي تبليحجاب يب
 . استيي جوانان بهايروز مل) روز كشف حجاب (ي د17ت كه الزم به ذكر اس.  مجددا انتشار دادشد، ينم

 از زنان يا  نشده، عدهني تدوشي از پيها او بر اساس برنامه.  بودراني در ايستيني زنانه و فميها  انجمني سازمانده،يپارسا ني فرخ دگري دنقش
 1314 سالها عمدتا پس از فاجعه كشف حجاب در   انجمننيا. ود آورد زنان به وجي را گردآورد و چند انجمن اختصاصيي تجدد و عمدتا بهايمرفه و مدع

 .به وجود آمدند
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 ني در اي سطح شغلني تا باالتري كوتاهاري خود را در فاصله بسي مطبوعاتتياو فعال.  قرار داردي مرموز دوران پهلويها  در شمار چهرهيپارسا ني دفرخ

 . بود»رانياتاق تجارت ا« مجله ري هم مدي چند ساليو. دي روزنامه اطالعات رسركليقام سردبحرفه رشد داد و به م

 قرار ي پهلومي از غرب در دستور كار رژدي و تقلي و اشاعه ولنگاري و باربند ي به بانوان و رواج بژهي كه توجه وي، زمان1332 مرداد 28 ي از كودتابعد
 ي همكاربا فعال شد و »يپارسا نيفرخ د «گري احساس شد، بار دشي از پشي زنانه بي كامال اختصاصهي نشركي جادي جهت، ضرورت انيگرفت و از ا
 خود را خواستند ي كه نمييكاياما دولتمردان آمر.  را نداشتندي روتاريها  در كلوبي رسمتي زنان حق عضويالدي م1990 دهه ليتا اوا(كلوب زونتا 

خواهرخوانده () درآمدندي روتاريها  كلوبي رسمتي آن به عضوي، اعضا1990 دهه لي محروم كنند، در اواياسوس جياز خدمات زنان در عرصه كارها
 ري مالك و مد،ي همسر عباس مسعودرارجمندي اميقدس( ي مسعودي قدسي كرد و با همكاري، مجله اطالعات بانوان را سازمانده)يكلوب روتار

 ي جمعي منصوب شد به همراه شوهرش و همكارراني در اي گروه مؤسس كلوب روتارتيرش به عضو شوهنكهياو پس از ا. مؤسسه اطالعات بود
 تهران انتخاب ي كلوب زونتااستي بود، به ران بانوژهي كلوب كه وني اي مجمع عمومني شد و در نخستراني كلوب زونتا در اي مأمور سازماندهگر،يد

.  برداني خود را در رشته حقوق به پاالتيتحص.  آمداي به دن1307 مستعان در سال رجيا( مستعان رجي ا،) مجله اطالعات بانوان بودازياو صاحب امت. شد
 را بر عهده هي نشرني ايري سال سردب12 مجله اطالعات بانوان بود و مدت انگذاراني از بنيكياو .  آغاز كرد1328 را از سال ي مطبوعاتتيفعال

 انقالب يروزي پس از پيو. داد ي سوق مي و باربند ي دختران و زنان جوان را به سمت باز،يلب مورد ن مطانشيداشت و با نگارش مقاالت و گز
 يري آورد و سردبي روي مطبوعاتتي تساهل و تسامح دوباره به فعالانياما پس از قوت گرفتن جر.  را رها كردي مطبوعاتتي فعالي چند سالياسالم
 و ) درگذشتشي مستعان چند سال پرجيا.  را بر عهده گرفتي كرباسچني در دوره غالمحسيزنامه همشهر رورمجموعهيز» روز هفتم «ي دولتهينشر
 ي آغاز كرد و از ابتدا1332 را از ي مطبوعاتتي بود و فعاليسي زبان انگلهيسانسيل.  آمداي به دن1312 در سال ي بهرامايكتوريو (ي بهرامايكتوريو

 زن ني اولي بهرامايكتوريو.  شد و سالها در شمار گردانندگان ارشد آن بوددهي مجله برگزني اهيري تحرئتي هتي مجله اطالعات بانوان به عضوسيتأس
 . مجله را انتشار دادنيا) داشتتي عضوكاي سندني ارهي مدئتي و خبرنگاران مطبوعات بود و چند دوره هم در هسندگاني نويكايعضو سند

 استي، ر)هما (راني اي ملييماي شركت هواپاستي عالوه بر ريخادم (-) هما (ي ملييمايان هواپ سازمرعاملي مد-  ي خادممحمد ي علسپهبد
 در كنار محمد ني همچنيخادم.  بانك عمران بودرهي مدأتي عضو هيو.  را بر عهده داشتراني اتيري و مركز مدراني ايها  شركت هتلرهي مدأتيه

.  بود»يرتاكسيا «كي شر-  رفعت ي عليرعاملي به مد»يرتاكسيا« سهام تي مالك اكثر- ) راني اي شاهنشاهيي هوايرويفرمانده كل ن (يخاتم
 و منزل او در آمد ي به شمار مراني در اي روتاريالملل ني مركز مشاوره بسي و رئي روتاريستيوني مؤسس كلوب صهي از اعضا،ي خادممحمد يعل

 با شرح شتري بيي آشنايبرا.كرد ي متي در آنجا فعالييبها بود كه سرهنگ فردوس يگر يي بهاغاتي از اماكن مهم تبلرانيمحله امامزاده قاسم شم
 دفتر في تأل»ي روتاريها  كارگزاران كلوبيماي س؛يمعماران تباه «يها  به جلد سوم از مجموعه كتاب»ي خادممحمد يعل«حال و عملكرد 

 نهي گذاشته و در هزيپارسا ني فرخ داري در اختيا  خود بودجه هنگفت و محرمانهاراتيبا استفاده از اخت)ييد مراجعه فرماهان،ي مؤسسه كيها پژوهش
فرخ « و دهان او داشتند و با اشاره ست زنانه، چشم به ديها  انجمنهي بود كه كلارتي اختنيبر اساس هم.  تام داده بوداري بودجه به او اختنيكردن ا

 .آمدند ي مي خود به سراغ ويغاتي تبليها نهي هزني تأمي و برادادند ي خود سمت و سو ميها تي به فعال»يپارسا نيد

 با شرح حال و عملكرد اسفند فرخ شتري بيي آشناي برا-( ي فرخ روپارسااسفند  او به نامي از دخترهايكي چهار فرزند داشت كه يپارسا ني دفرخ
 زن ني به عنوان اولداي هورعباسي امنهيدر كاب) ديي مراجعه فرما»يكي تاريانتها« با عنوان »پنهان مهين «يها  از مجموعه كتابستمي به جلد بيروپارسا

 .ديبه وزارت آموزش و پرورش رس

 وزارت او ي كه شاه براي نام جز در فرمانني بود، اما از اداي هونهي آموزش و پرورش در كابري وز،ي فرخ روپارسايا  با نام شناسنامهي فرخ روپارسااسفند
 . استفاده نشد گاهچيصادر كرد، ه
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 و -  سي انگل- ري استعمار پحي مطابق دستورات صرقاي ذكر شد به اعتراف سران آنها، دقاني بهائلهي به وسراني آنچه درباره گسترش فساد در االبته
 :سدينو ي خود م1350 / 2 / 18ساواك در گزارش مورخه .  بوده استكاي آن آمرنيجانش

بعد از قرائت نامه، . دي گردلي تشكي لقماني نظر آقاريو ز» فرهنگ آزادگان «ي در منزل آقارازي ش15 هي ناحاني نفر از بهائ9 با شركت يا جلسه«
از  و نديما مطالعه نشتري بهتر است باني بهائاني اضافه كرد آقايو.  سخن گفتتي بهائي جهان و آمار آنها و شهدااني در مورد اد»ي لقماناهللا يول«
 يي ما بهاندي بگوتوانستند ي احباء نممي چه؟ در زمان قديعني دارند يشتري بي كه امروز آزادتي بهائي قضاوت كنند تا بفهمند معنقتي حقيرو

اكنون از .  استدهها كنار گذاشته ش  اكنون آن تعصبكنيل. كشتند ي فورا آنها را منمودند ي ميا  كنند اگر هم مبارزهغي تبلتوانستند ي و نمميهست
 كه مسلمانان نقاب از صورت خود بردارند به مي را رونق دهيحجاب يها و ب  ساختماناي مملكت مد لباس و ني در امي دستور دارحاي و لندن صركايآمر
 هر چه گريد مسلمان ي و كشورهاراني خوشحال شدند در ايي معتمد قرائت كردم و تمام دختران و پسران بهاي در منزل آقاي كه من مطالبيطور
البته . ايغالب دن]السالم هيعل[ي بود و علايفاتح دن]السالم هيعل[ني امام حسندي تا آنها نگودي ملت اسالم را رنج دهغات،ي از مد و تبليروي با پديبتوان
 ليوجوانان ما در اسرائاسلحه و مهمات به دست ن. شود ي درست ماني كه به دست بهائياتم.  قرن اتميبرا  نهي دارند، ولقي هم تصدانيبهائ

 .».رديگ ي حضرت بهاء اهللا رونق مياي و دنروند ي مني از باني مسلمانان آخر به دست بهائنيا. شود يساخته م

 : آورده استني چن1345 / 10 / 21 خي به تاريگري در گزارش دني همچن»ساواك«

 به سر ي از بانوان فروشنده كه روسريكي در داخل فروشگاه به يفردوس فروشگاه رعاملي مد،يقاني اي آقا1345 / 10 / 18 هشت صبح مورخ ساعت«
 هت جني كه روزه هستم و بدكند ي معروف است اظهار مي فروشنده كه به خانم بهراميبانو.  خود را از سر برداردي كه روسردهد يداشته است دستور م

 با تشدد و در يقاني اي خود را به سر داشته باشد، وليه داده شود كماكان روسر اجازي حال وتي به خاطر رعاكند يام و تقاضا م  به سر نمودهيروسر
 خاتمه داده خواهد ي وت فورا به خدماي را از سر بردارد و ي روسراي كه كند ي مفي را به باد مسخره گرفته بود تكلي كه موضع روزه گرفتن بانو بهراميحال

 را ي فروشگاه فردوسيي بهايا  عدهنكهيعموما از ا... فروشندگان...  را از سر برداشتي اجبار روسر بهستيگر ي كه بشدت مي در حاليشد بانو بهرام
 .» .تأثرند مند،ينما ي مري را تحقييربهاي حد اصول و معتقدات كارمندان غني خود قرار داده و تا اتي فعالي برايا لهيوس

ها به چاپ   كه با بودجه مردم محروم در آن سال»رانيكارنامه زنان مشهور ا«با عنوان  ي در كتابزي ني وزارت آموزش و پرورش پهلونهي زمني همدر
 :سدينو يالحال م  معلومني قرةالعي در معرفد،يرس

 » ... فاضل و باذوق بود ويزن...  رفع حجاب كرد وشي سال پچند در صد ويعني ي ظلمانراني بود كه در ايزن]نيطاهرة، قرةالع[«

 . را نام بردي آهديفرزند مج) منيا (ي آهيلي لتوان ي كردند مفاي اي نقش مؤثري كه در عرصه فرهنگياني بهائگري داز

 وزارت فرهنگ، مدرس يها  اداره كل مطالعات و برنامهي مشاور فنيو.  بودمني ارجي معروف ايي، همسر بها1308متولد ) منيا (ي آهيليل
 ي به دعوت بنگاه ترجمه و نشر كتاب، عضو گروه بررسي كودكان به زبان فارسيها ش انتشار كتاب بخگذار هي كودكستان، پااني كودك به مرباتيادب

 را يا ژهي داشت و در آن دوره وكاي كه به آمري پس از سفر»مني ايليل«.  بودني فرانكلييكاي به دعوت مؤسسه آمريي ابتداي درسيها كتاب
 تا 1341 در سي تأسي كتاب كودك از ابتداي شورارهي مدأتي هري عضو و دبانگذار،يو پرورش، بن وزارت آموزش ي و مشاور فني فنريگذرانده بود، دب

 . بود-  رفت ي آن به شمار مفي كودكان بود و انتخاب كتاب سال كودك از وظااتي ادبي شورا بررسني كار عمده ا-  1359

 خود مشغول بود و اكنون ي ضدانقالبيها تي به فعالاني بهائگريمراه دها بدون سر و صدا به ه  سالني اي رفت و طكاي به آمر1359 از سال منيا
 تواند ي كه مرانيمتأسفانه در كتاب ارزشمند فرهنگ ناموران معاصر ا( مجددا در كشور فعال شده است ري اخيها  سالي تغافل مسئوالن، طهيدر سا

 داماد - مني ارجي و اي خانواده آهيها تي و سوابق فعالي آهي و مهريلي ل بودنيي به بهايا  اشارهگونه چي محققان باشد، هدي از منابع مفيكي
   ي نسبت به رفع برخي با دقت و بازنگري بعديها  در چاپغاتي تبلازمان كه مسئوالن محترم سرود ي مديام.  نشده است- ي خانواده آهييبها
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 از ياري در بسراني اندهي به عنوان نماو فعال بوداري بسي در عرصه فرهنگزي ني آهيلي خواهر لي آهيرمه) مجموعه ارزشمند اقدام كنندنينواقص ا
 . شركت داشتيالملل نيمجامع ب

، جزو )1344( دانشگاه تهران ي خارجيها  مركز زبانسي و رئي روساتي گروه زبان و ادبسي دانشگاه تهران، رئاتي استاد دانشكده ادب،ي آهيمهر
 ران،ي زنان ايها تي جمعي عالي شورايالملل ني بونيسي اول كمري مؤسس و دبي، از اعضا)1334( راه نو تي جمعسي رئبيو نا نيمؤسس

 مقام ونيسي در كمراني ايندگي نماأتي شده بود، عضو هلي تشك1336 در كنفرانس حقوق زن كه از طرف سازمان ملل در راني ايام اعزندهينما
 مشاوران أتي، عضو ه1336 كتابخانه آن در سي مؤسس انجمن كتاب و رئيو.  بود1343 در ونيسي كمني اسيو رئ 1341زن سازمان ملل در 

 يي نقش بسزاي در زمان پهلوراني اي فرهنگيده  در جهتاني بهائگري سال بود كه به همراه ددهي برگزيها  كتابن كتاب و گروه بررسايراهنما
 .داشت 

 مي در حوزه فرهنگ بود كه در رژتي از عناصر شاخص بهائگري ديكي معاصر، يسرا شاعر و غزل)  و تئاترنماي كارگردان س،ييضايپدر بهرام ب (ييضاي بپرتو
   داد ي به راه انداخته بود و به اصطالح جوانان را آموزش و جهت مي انجمن ادبيپهلو

 
  دانشگاهها دراني بهائتيفعال 

  
 ضاله فرقه ني و جذب جوانان مسلمان به اغي در تبليفوذ كرده بودند، با كمك مسئوالن دانشگاهها سع ني فرهنگيها  كه در تمام حوزهانيبهائ
 اسناد و تي به روازي تبرييجنبش دانشجو« به نقل از كتاب زي از تحركات آنان در دانشگاه تبريا  مثال تنها به نمونهيبرا.  داشتنديستيونيصه

 : آمده است»زي در دانشگاه تبرها يي بهاتيگسترش فعال«ر در بخش در كتاب مذكو. ميكن ياشاره م» خاطرات

 گسترش بركنار ني هم از ازي كه دانشگاه تبرافتي يري چشمگشي كشور افزاي و آموزشي در مراكز فرهنگها يي بهاتي به بعد فعال1351 سال از«
 ».نماند

 :ميخوان ي مي گزارشدر

 و لي تشكزيآسا افسر ارتش در تبر  در منزل سركار سرگرد دكتر برقيي بهاي جلسه جوانان دانشجو50 / 10 / 24 روز جمعه 21 ي ال19ساعت ... «
 ».اند  در جلسه شركت داشتهيرآفتابي دكتر مي و آقايها و استادان دانشگاه از جمله معاون دانشكده پزشك  دانشكدهي از رؤسايتعداد

 : گزارش شده استني چندي جدي جلب و جذب اعضاي براييه از زنان و دختران بها با استفادها يي بهاتي فعالدي از تشدگري دي گزارشدر

 خانواده توسط مي در اداره بهداشت و تنظ،ي و خانم مظهريزداني ي آقالهي در آموزش و پرورش به وس،يروزي خانم فلهي به وسييدر آموزشگاه ماما... «
خانم . ندينما ي متي و فعالغي ساندوز تبليي كارخانجات داروتوريزي وپور مي به نام كري توسط شخصني و همچني زنوزيزداني بهداشت ي سپاهزهيدوش
 ». آموزگار دبستان و كودكستان پروانه استيمظهر

كارا در  كه آشييها يياز بها» .ندينما ي ميگر يي بهاغيعلنا تبل« كه ي به طورابد،ي ي مشي افزازي آنها در دانشگاه تبرتي بعد دامنه فعاليها  سالدر
 سينو ني ماشينوانصاري بود و خانم مرازي عامل كارخانجات زمزم شري بود كه پدرش مداني به نام مسعود فنائي شخصكرد، ي متيدانشگاه فعال

 تي از فعالتي به سازمان امن1352 در پنجم آبان سال ي شرقجاني استان آذربايشهربان(» .ندينما ي مغيكه در اجتماع تبل «زيسازمان آب تبر
 نويخانم م(سازمان آب ) اني فنائيآقا( كه در ادارات و مؤسسات مانند دانشگاه يي مسلك بهارواني است پي حاكدهيخبر رس«:  گزارش دادها ييبها

 به نقل از ».ندينما ي مسلك مزبور را مغي تبليوجود دارند، اغلب به طور علن) يخانم مظهر (ورشو آموزش و پر) يمراد  شاهيعل (يو شهردار) يانصار
 يها يكي تا نزددي روبه تزاري سنيا)394 ، صفحه 1381 سوره مهر، چاپ اول، بخت، كي نمي اسناد و خاطرات، رحتي به روازي تبرييجنبش دانشجو

 :كردند ي افتخار مسي چون انگلي خارجيها  خود به دولتي به وابستگيي كه مبلغان بهاييانقالب ادامه داشت تا جا

کتابخانه آریا
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   هايپهلو در عصر انيبهائ
 اني دانشجوري دانشكده علوم دانشگاه آذرآبادگان در كالس درس ساياضي سال اول ري دانشجو،يخان يسي به نام شهرام عي شخصراي اطالع اخطبق«

 تي را تقواني بهائتهي تا كمدهد ي پول مها يي به بهاانهي مخفسي و انگلي كه دولت شورودارد ي اظهار مني و چنقي تشوتيرا به قبول مسلك بهائ
 » .ميكن ي و كمك متي حماي زندگنهي مسكن و كمك هزني از نظر تأموندندي مسلك بپني را كه به اي اشخاصژهي بويي افراد بهازيكنند ما ن

 
   

 ٢٥

  با روشنفكرانداي هورابط

 
 بي حبالتي شده بود و خواهرش در تشكيي بهايهودي كي ي داوود رمز-( ي در حوزه فرهنگ فعال بود، داوود رمزي كه به طور رسمياني بهائگري داز

 ي جمعيها  در رسانهاني به عنوان كارگزار بهائيو.  نام داشت) بودي ممتازتي موقعي دارا-  راني اونيزي فرستنده تلوني مالك نخست- ثابت 
 .كرد ي مينيآفر  نقشرانيا

 يي بهازاده يهودي كي نظر ري و زراني ااني بهائهي را كه با سرما3ل  كاناونيزي در تلوژهي برنامه وكي اداره ت،ي فعالني به عنوان اولي رمزداوود
 .رفت ي آنتن مي بر روقهي دق55 شب به مدت كي يا  برنامه هفتهنيا. گرفت  به عهدهشد، ي اداره م- ثابت بي حب-معروف 

 با آنان برقرار يا ژهي معروف آشنا شد و روابط وسندگاني با شاعران و نوفرستاد ي آنتن مي كه روييها  برنامه و از رهگذر برنامهني اقي از طريرمز
 از ي گزارشها،  در مطبوعات و رسانهتي فرقه ضاله بهائيندگي بود و همزمان با نماراني اي روشنفكراني با جرداي رابط هوقتي در حقيداوود رمز. كرد
 يي كه او هم بها-  داي هورعباسي اماري در اختزي و ني امور فرهنگيط با سامانده در ارتبااني بهائژهي ويها تهيها و كم  لجنهاري خود را در اختيها تيفعال
 .گذاشت ي م-بود 

 سبب نيبه هم.  بدهديا ژهي به دولت او وجهه و اعتبار وتواند ي بود و اعتقاد داشت كه ارتباط با روشنفكران مريوز  در آن زمان نخستداي هورعباسيام
 و احسان هاني روزنامه كقت وري سردبي طاهرري دفتر رمز و محرمانه او و امسي از روشنفكران از جمله صادق چوبك، رئگري ديا  عده،»يداوود رمز« از ريغ

 و با يستي ماركسيها شي گرالي بود كه به دلوني عضو كنفدراساني از دانشجوييكورش الشا( يي و كورش الشاي مؤسسه علوم اجتماعسي رئ،ينراق
 زود يلي از رفاه را نداشت، ختياو كه تحمل زندان و محروم.  بازداشت شدتي فعالني اولانياما در جر.  آمدراني به ايپهلو مي رژهيهدف مبارزه عل
 ياو از افراد.  خدمتگران بشر منصوب شدوني لژسي به عنوان رئي كرد و از جانب محمدرضا پهلوعفو و از شاه درخواست دي كششيها دست از آرمان

 دهي بري از اعضاگري ديا و عده) و زندان را نداشتتي مرز و بوم را به كام مرگ فرستاد، اما خود تحمل چند سال محكومني جوانان ا ازياريبود كه بس
 . بودندي با وميدر ارتباط مستق»  در خارجيراني ااني دانشجوونيكنفدراس«از 

 خواست تا به صورت ي از داوود رمزداي هورعباسي قرار گرفت، امادي سانسور در دستور كار دولت هوي كه ساماندهي، زمان1340 اواسط دهه در
 . او ببردداري قشر را به دني از ايندگاني كند و نماجاديا  رابطهكالي و هنرمندان ظاهرا رادسندگانينامحسوس با نو

 افراد سود ني با ايكي و نزديي آشناي برايفرصتاو كه از هر .  به تالش و تكاپو پرداختي و هنرمندان ناراضسندگاني ارتباط با نوي براي رمزداوود
 سينو شنامهي و نماسندهي نو- ي ساعدني با غالمحسي كوچه رفاهي واقع در چهارراه مخبرالدوله، ابتدالي ني كتابفروشمي روز در محل قدكي جست، يم

 و كرد ي مراني سانسور در مطبوعات اتيحبت از حاكموگو ص  گفتني در ايساعد.  با او به بحث و جدل پرداختيا  مواجه شد و به بهانه- معروف 
 چند تن از تواند ي ادعا كرد كه مداري دني در ايرمز. زد ي حرف مداي هوتي حسن نژهي دولت، بوي در موضع دفاع از اقدامات فرهنگ»يداوود رمز«
 ي فرهنگيها تي فعالراموني را كه پيباره سانسور و اعتراضات خود دريها  ببرد تا آنان حرف و سخنداي هوداري و هنرمندان مخالفت را به دسندگانينو
 . دارند، به صورت رو در رو با او مطرح سازندميرژ

 درباره يريگ ميوگو كند و پس از انتخاب افراد و تصم  همفكر خود گفتسندگاني نويا  دعوت استقبال كرد و قرار شد تا درباره آن با عدهني از ايساعد
  . بروندريوز  نخستداري به ديجمع حث، به صورت دستهرئوس مطالب مورد ب

 



 ٢٦

   هاي در عصر پهلوانيبهائ
 رفتند و يريوز  به كاخ نخستداي هورعباسي مالقات با امي براسندگان،ي از نوگري و چند نفر دي رضا براهن،ي ساعدنياحمد، غالمحس  جالل آلسرانجام

 .وگو پرداختند درباره سانسور به بحث و گفت

 را كه در آن ي دفتر فرح پهلوسي رئي پاشا بهادرمي حضور داشت و كرنهي مشاور در كابري را كه با عنوان وزيي بهاگانهي روز دكتر ناصر ني هم دردايهو
 .ه داشته باشد ادامجهي تا حصول نتها مالقات ني كرد و قرار شد اني معسندگاني خود با نوني و رابطندگاني بود، به عنوان نماداي دفتر هورانيموقع از مد

 و يريوز  به كاخ نخستسندگاني نوندگاني نمايآن روز وقت.  شدلي تشكيريوز  سانسور در نخسترامونيوگو پ  جلسه بحث و گفتني هفته بعد دومچند
 نز علت حضور آنا اي حضور دارند و وقتسندگاني افشار هم در جمع نورجي و اي جلسات رفتند، با تعجب مشاهده كردند كه احسان نراقيمحل برگزار

 : گفتيسؤال شد، احسان نراق

 »...ميا  جلسات دعوت شدهني به اسندگاني از نوگري ديا  از طرف عدهيندگيما هم به نما. ديستي نراني اسندگاني نوندهي شما نماتنها«

 به هم زدن نظم جلسات و لوث كردن موضوع  جلسه نشان داد كه آنها با هدفني اولني افشار در همرجي و اي مواضع احسان نراقي رفتار و چگونگطرز
 . نرسديا جهيوگوها به سرانجام و نت  گفتنياند تا ا دعوت شده

 از آنان را در ياري را بر عهده گرفت و بسي پهلومي ظاهرا مخالف رژسندگاني جذب و جلب روشنفكران و نوفهي وظي زمان بود كه احسان نراقني هماز
 .د كنجادي شكاف اسندگاني در اتحاد و جمع نوبي ترتني آن را بر عهده داشت، به كار گماشت؛ تا به ااستيه ر كي علوم اجتماعقاتيمؤسسه تحق

 ني و غالمحسي محمدرضا زمان،يباقر مؤمن:  به استخدام آن مؤسسه درآمدند، عبارت بودند ازيگرا كه توسط احسان نراق  چپسندگاني از نويبرخ
 ي ساعدنيغالمحس. كردند ي مهي تهالتي تشكني اي را برايي ها»يمونوگراف«شگر، كتب و رساالت و سلسله  به عنوان پژوهنانيا...  ويساعد
 . انتشار دادي اجتماعقاتيتحق  مؤسسههي كرد و با سرماهي ته»ياحسان نراق« با يرا در زمان همكار» اهل هوا« و »يلخچيا «ياه كتاب

 به عنوان رابط فرح ي شد و همراه رضا قطبكي نزدسندگاني به كانون نوگري بار دكي ينقالب اسالم ايريگ  به هنگام اوج1357 در سال ي نراقاحسان
 .وگو كرد  مالقات و گفتراني اسندگاني كانون نوراني دبئتي با ه،يپهلو

 كه در ي و جلسات متعدداريالش بس واقف شده بود و با تيراني اسندگاني نوهي مجمع و اتحادياحمد به ضرورت وجود  جالل آلادي  بود كه زندهها سال
 ينون كيعتي شراباني خي اسدستگاهي اكي نزديا  كوچهي موقوفه در انتهاي قطعه از اراضكي واقع در -  جيوشيماي خانه نيگي در همسا- خانه خود 

 . را به وجود آوردراني اسندگاني موفق شد كانون نوكرد، يبا اهل قلم برگزار م) راني شمميجاده قد(

 كانون سي در برابر تأسشد ي مني دكتر اقبال تأمي و كتاب شركت نفت كه از سوحساب ي و بودجه بي دفتر فرح پهلوتيهم با حما دولت
فروزنده ( ي و فروزنده اربابي بهبهاننيمي سري نظي افرادي رهنما و همراهنيالعابد ني زي به عنوان انجمن قلم را به سركردگيالتي تشكسندگان،ينو

 را هر روز بر عهده وي راديها  اكثر برنامهي بود، اجرا»كي فونويراد «شي صدانكهي بود كه به سبب اراني اوي زن رادندگاني گونيتر  از معروفيكي يارباب
 ي انجمن قلم، به سودار كار داني در جريو. گرفت ي مي انجمن حقوق گزافني انجمن قلم بود و ماهانه از اي روابط عمومرياو ظاهرا مد. داشت

 كه هم سن و سال پدربزرگش بود، ازدواج كرد و رمردي رهنما با آن پنيالعابد ني از نفوذ و قدرت و از همه مهمتر، ثروت هنگفت و سرشار زيبردار بهره
 اطالعات بود، به ريوز رهنما، نيالعابد ني رهنما، پسر زدي قرار داشت و حمي وزارت اطالعات و جهانگردرمجموعهي زوي بود و سازمان رادويچون كارمند راد

 توجه به همسر جوان ي رهنما به جادياما حم.  رهنما رسانددي ازدواجش را به اطالع حمي ماجراشتر،ي بياي بهتر و مزاي ادارتي به موقعيابي دستديام
 ي از دوستان رهنما، وياز وساطت برخ كرد كه سرانجام پس اج اخروي رادالتي را بشدت مورد غضب قرار داد و او را از تشكي فروزنده اربابرش،يپدر پ

 بلكه افتي و بهتر دست نشتري بياي و مزاعي ازدواج نه تنها به ترفني از اي فروزنده ارباببي ترتنيبه ا.  فورا بازنشسته شوديموافقت كرد كه فروزنده ارباب
 ازدواج جز ني از كف داد و از اآورد، ي به دست مويه راد مختلف روزانيها رنامه در بيندگي كه از رهگذر گوي و درآمداي از حقوق، مزايبخش مهم

  . كردجاديا) نشد ي وبي نصيزي چييرسوا
  



   هاي در عصر پهلوانيبهائ
 به ي در وزارت فرهنگ و هنر شد و به عنوان وابسته فرهنگتيدار مسئول  عهدهيپس از چند.  بودسندگانيدار ارتباط با نو ها عهده  تا مدتي رمزداوود
 .فتاروپا ر

او از .  قرار گرفتارشي در اختي دانشگاه منصوب شد و بودجه و اعتباراتي كتابخانه مركزاستي به ر،يريوز  در نخستداري افشار هم چند ماه بعد از درجيا
 يها  پژوهشجهيت نانه،ي پرداخت حقوق ماهي و در ازاگذاشت ي مسندگاني نواري در اختيا ژهي وي پژوهشيها  بودجه و اعتبارات، طرحنيرهگذر هم

 ي به ابوالفضل قاسمتوان ي مكردند، ي ميهمكار»  افشاررجيا« با نهي زمني كه در اياز جمله افراد. كرد ي ميداري گزاف خريها متيآنان را به ق
 را به عهده گرفت و رانيا حكومتگر يها  و خاندانيگارشي اليقاتي از پروژه تحقي بخشي اجرايقاسم.  انقالب اشاره كردامي در ا»راني حزب اركليدب«

 و في تألي روزگار رضاخان و محمدرضا پهلوياسي سيها تي شخصي  گذاشت، چند كتاب دربارهارشي افشار در اخترجي كه ايبر اساس اسناد و مدارك
 . كردنيتدو

 ي حكمي بدهد، طتي سانسور، مشروعنراموي مذاكره كننده پئتي و هسندگاني نواني در مي به حضور داوود رمزنكهي اي براداي ذكر است هوانيشا
 سندگاني از نويا  عده،يريوز  از امكانات دفتر نخستيريگ  ضمن بهره»يداوود رمز« محمل، نيبا ا.  مجله تالش منصوب كردري را به سمت سردبيو

 را تحت نفوذ خود راني مطبوعات اسندگانينو ازي داشت، گروهاري كه در اختي بودجه و اعتبارياريو خبرنگاران را گرد خود جمع كرد و به مدد آنها و به 
 . كردتي هداانيگرفت و آنها را به سمت اهداف شوم بهائ

 
 ي در مطبوعات عصر پهلوتي فرقه بهائكارگزار   
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 جوان كين  سپرده شد و او به عنوايي در مطبوعات به ستار لقاتي فرقه بهائي كارگزارتي به خارج از كشور، مسئولي از مسافرت داوود رمز
 به و اطالعات ري و معاون وزداي هورعباسي امكي كه از دوستان نزدكوخواهي به نام فرهاد نگري ديي بهاكي خود را تحت نظارت فائقه تي فعال،يپرانرژ

 . آغاز كردراني بود، در عرصه مطبوعات اداي هويطور همزمان مشاور مطبوعات

 . آمداي به دنهيدرياز توابع شهرستان تربت ح» آباد دوغ« به نام يي در روستا1323 در سال يي لقاستار

 معتقد و يي تا فرزندانش را بهاداد ي به خرج مي اساس مراقبت فراوانني داشت و بر هماري فرقه تعصب بسني از ايروي در پ»ييستار لقا «پدر
 .متعصب بار آورد

 بر تي اصول فرقه ضاله بهائيري فراگياش برا  پدر و خانوادهي و از سوي كودكيها  كه در ساليدي با نگارنده از فشار شدييوگو  در گفت»يي لقاستار«
 خن ستي خشونت معلم كالس اخالق بهائاي پدر و يها يريگ  و در قالب خاطرات از سختيحي و به طور تلوكرد ي شده بود، سخت گله ملياو تحم

 اماكن ت،ي باغ است و در فرقه بهائي به معناقهيحد( »قهيحد« و رفتن به ينوجوان دوران ي و خوشگذرانياشيها و ع  برنامهيالبته از برخ. گفت يم
. بردند ي به آنجا مي آموزشتي و تربي حال سازماندهني و در عيحي تفري اردوي را برايي است كه نوجوانان و جوانان بهاييمشجر و با صفا

 تهران با تحمل اني كه محفل بهائافتي ي و تا نوك قله كوه ادامه مشد يجاده شروع م از كنار زاني تهران در جاده ازگل و شمال لوقهي حدنيتر معروف
 ي آجرواري اطراف آن را از كنار جاده تا نوك قله كوه با دان،ي قاطر و چهارپالهي به وسي تومان و حمل آجر و مصالح ساختمانونيليها م  بالغ بر دهنهيهز

 كه -  زرعي  لمي تا قله كوه و تپه ماهورهايواركشي دي برا1340 دهه ي در ابتدايان تومونيلي چند ده منهي هزتحمل.  بلند محصور كرده بوداريقطور و بس
 داشتند و يعي برنامه وسي اراضني اي براراني ااني بهائي اما محفل ملشد، ي رهگذران مي موجب شگفت-  كرد ي مي را تداعني چواريد
آن محل، معروف به .  آن بوديها  نقشههي و مهندس عباس امانت، مأمور تهدرا در آن بسازن)  االذكارمشرق (اني معبد بهائني بزرگترخواستند يم
   »قهيحد« كه در يها و مراسم»لجنه« در اني داشت، چون بهائها يزگفتنين)شوند يشناخته م» قائم« و »ي محالتديشه «يها  بود و اكنون با نام شهركقهيحد
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 ارتباطات آلوده و ني به خود من گفت كه نخستاري از اغي دوستانه و خاليها  در گپ و گفتييلقا. كردند ي به صورت آزاد شركت مشد، يرپا مب

 . مراسم تجربه كرده استني هماني با دختران را در جرشيها يگ هرزه

 قبول شد و ي در كنكور سراسريي ستار لقاي سبب وقتنيبه هم. كرد ي فروگذار نمي كوششچي از هت،ي بهائري ستار در مراقبت فرزندانش در مسپدر
ك با ي ستار در تماس نزدنكهي اي كرد و برايداري دو طبقه در تهران خريا  خانه،ي بر قدرت مالهي تهران شد، پدرش با تكي راهالتي ادامه تحصيبرا
 خانواده، ني متعصب بودند، واگذار كرد و اداي شدياني كه آنها هم بهائكيتگان نزد از بسيكي خانه را به خانواده ني طبقه از اكي بماند، ي باقانيبهائ

 .دادند ي او به خرج مدي را در جهت كنترل عقايمراقبت خاص

 اساس نيبر هم. مند بود  و فرانتس كافكا عالقهتي داشت و به صادق هدايسينو  خصوصا به قصهات،ي خاص به ادبيا  عالقهي از آغاز نوجوانيو
ها در مطبوعات و   نوشتهني داشت، منتظر چاپ اي و از آنجا كه قدرت و توان مالكرد ي ماهي را با نام داستان سي و صفحاتبرد ياغلب دست به قلم م

 .ساخت ي محدود منتشر مراژي خود را به صورت كتاب در تيها  و نوشتهكرد ي بلكه شخصا پول خرج مشد، يها نم روزنامه

 سندهي نوكي و با اقتباس از تي صادق هداي كارهااقي بود كه به سبك و سگرفتار  به نامي به اصطالح مطرح بود، داستانامياو در آن ا كه از ي كتابتنها
 .ديارز ي بود كه به لعنت خدا هم نميبي قصه معجون عجنيا.  نوشته بود-  هاني روزنامه كيها ي اسبق آگهري مد- آرا   گلري به نام امگري دييبها

 تهران ي عضو اركستر سمفوننيسي از دختران موزيكي به ي نام داشت كه آن را پس از دلبستگ»دي از خورشيا قهيصد «،يي كتاب ستار لقانيدوم
 .نوشت و انتشار داد

 يها سي سرويري دب بهشد، يها سردرآورد و زودتر از آنچه تصور م  مجالت و روزنامههيري تحريها ئتيوارد در عرصه مطبوعات به سرعت از ه  تازهنيا
 .دي مجالت رسيري و سردبديمختلف جرا

 و بامشاد و خوشه و ي چون فردوسيمجالت، جواهر كالم ي كارگزاران مطبوعات بود و از زمان مرگ علني از قدرتمندتريكي ي نبورجي آن زمان ادر
ابان ي خي ابتدا،ي كنونري هفت تدانيدفتر كار او در م.  مطبوعات بودركلي هم مدي مدتينبو. شدند يتهران مصور با نظارت فائقه او منتشر م

 زي سرفراز ننياحمد شاملو و حس،عباس پهلوان . كردند ي كار مي وي ارجمند، برادي خرسند و جمشژني چون بيسندگاني قرار داشت و نوخان ميكر
 مصور منصوب شده ان و تهرهاي خوشه، خواندن،يالت فردوس مجيري بودند و با موافقت او به سردبي نبورمجموعهي زيالتي و تشكي از لحاظ اداريهمگ
 .بودند

 نشان داد كه او از ي نبورجي و نبرد قدرت او با ايرياما درگ. ديرس ي به نظر ميمعمول يا سندهي ورود به صحنه مطبوعات، نوي در ابتدايي لقاستار
 .شود ي متي قدرت حمايها  محافل و كانوني از سوحاي مستحكم و برتر برخوردار است و صريتيموقع

 ستار امي انيدر هم. فرستاد» تهران مصور« به مجله ري بود، به عنوان سردبهاي مجله خواندنري سرفراز را كه سردبني پس از مذاكرات فراوان، حس،ي نبورجيا
 ادب و هنر سيوزاد به عنوان خبرنگار سر نظر حسن شهرري آمد و زهي نشرني شده بود، به اي مطبوعاتيها تي وارد فعالشي كه از چند ماه پييلقا

 مسئول ري و مدازي صاحب امت" 1 " مجله نگذشته بود كه ناگهان عبداهللا واال، ني او با اياما هنوز حدود دو سه ماه از آغاز همكار. مشغول به كار شد
 تا در مورد مطالب و استن چاپخانه تهران مصور خو تهران مصور منصوب شده است و از مسئواليري به سردبييتهران مصور اعالم كرد كه ستار لقا

 . را اجرا كننديي مجله دستورات لقاني ااتيمحتو

 ي كه اعضاي مخالفت با او را به صالح خود ندانست و در حالي نبورجي آن قدر مستحكم بود كه اي پهلومي قدرت رژيها  با كانونيي ستار لقاونديپ
 و ن دوستانيتر كي در شمار نزدي سازش كرد و آن دو بزوديي با لقاي بمانند، نبوي باقگريكدي نفر دشمن  دوني مطبوعات انتظار داشتند ايميقد

 تا روزنامه افتي تي مأموري دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهيها  جشني به مناسبت برگزاري نبورجي اي كه وقتي درآمدند؛ به طورگريكديمشاوران 
   تا آنيراني اهي نشرنيراژتري روزنامه پرتني است كه ايادآوريالزم به .  خود انتخاب كردي اصلاري را به عنوان دست»ييستار لقا« انتشار دهد، يا ژهيو
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ا و ه  روزنامههي و همراه كلمهي و به عنوان ضمشد يها، منتشر م  شهرستانهي كل مطبوعات تهران و كلراژي معادل مجموع تروززمان بود كه هر

 .شد ي معي توزگاني و به صورت راراني ايها ها و فصلنامه ها و ماهنامه نامه هفته

 منتشر شد و آن ياپي شماره پ104 در پرداخت، ي مها ي در دوره پهلوراني ايها شرفتي پغاتي و تبلي از خاندان پهلوشي كه تنها به ستاهي نشرنيا
 شمار ر زمان به بعد دني از اييلقا.  دادريياندركاران آن را تغ  دستي وضع ماليانيارز و نما داشت كه به صورت باري در اختيچنان بودجه هنگفت

 اني پسي و نجفقلاي همچون شاپور زندني با افرادي نبورجيوآمد به دفتر ا  روزنامه و رفتني انتشار اانياو در جر.  قرار گرفترانيقدرتمندان مطبوعات ا
 اميدر آن ا. كرد ي مكي نزديو پهلتي قدرت موجود در هرم حاكميها  به كانونشتري خود را هر چه بها، يينه آشنا گوني از رهگذر اييلقا. آشنا شد
 . بودند-  ريوز  نخست-  داي هورعباسي امي گروه مشاوران مطبوعاتسي رئكوخواه،ي مشاور فرهاد نان،ي پسي و نجفقلايشاپور زندن

 سابقه گونه چي و اصوال هشناخت ي مطبوعات نمي از اهالكي چي هداي هوي تا قبل از زمامدارزي را نيي بهاكوخواهي است كه فرهاد ني نكته ضرورني اذكر
 . را نداشتدي با جرايهمكار

 ايتالي در اراني اي مطبوعاتيزنيپس از آن به را. مقام شهردار تهران شد  قائمي در مدار رشد قرار گرفت و مدت»كوخواهيفرهاد ن «دا،ي هوي زمامداربا
 ري تفاسهيته بخش ي و سرپرستافتي انتقال وي به اداره انتشارات رادت،ي مأمورني پس از بازگشت از ايو.  را در رم گذرانديمنصوب شد و چند سال

 شد و به  منتقليريوز  پس از چند سال به نخستكوخواهيفرهاد ن.  اطالعات شدري و معاون وزي مطبوعاتمشاور  را بر عهده گرفت و بعد از آنياسيس
 ني تدويها استي سي سمت بود و اجرانيدار ا  عهدهداي هورعباسي اميريوز  نخستانياو تا پا.  به كار پرداختريوز  نخستيعنوان مشاور مطبوعات

نه برد و او را به عنوان  وزارتخاني را با خود به اكوخواهي دربار شد، فرهاد نري وزداي هورعباسي كه اميزمان. كرد ي كنترل ما رراني مطبوعات ايشده برا
 . كردي وزارت دربار معرفي در امور مطبوعاتيمشاور عال

 مطلق در روزنامه اطالعات يدي رشيبا امضا» قدس سره« نسبت به حضرت امام زيآم ني نامه توهني و تدوهي تهي پهلومي از دولتمردان رژياريبس
او پس از جلب موافقت . دانند ي مكوخواهي شد از اقدامات ني پهلومي رژيو فروپاش را كه موجب روشن شدن موتور انقالب 1356 / 10 / 17مورخه 

 . چاپ كندراني ادي را مكلف ساخت تا آن را در جراي آموزگار گذاشت و ودي جمشنهي اطالعات كابري وزون،ي هماوشي داراري نامه را در اختني ادايوه

 را به عنوان مشاور خود منصوب كرد و او يي ستار لقاي حكمي در امور انتشارات حزب، طدايمقام هو  شد، دكتر زرنگار قائمجادي ازي كه حزب رستاخيزمان
 . حزب قرار دادني و مجالت متعدد ااتي نشريرا مسئول سازمانده

 اني با متولي خوباريطه بساو راب.  امر هم نداشتني در پنهان ساختن اي وصل بود و سعمي بود كه به مراكز قدرت رژيسندگاني در زمره نويي لقاستار
 ني، عطاءاهللا تد)ات اطالعريمعاون وز (پور ني آررجي ااراني در شمار كوخواه،ي با فرهاد نكي و نزدمانهي داشت و افزون بر ارتباط صممي رژيامور مطبوعات

 .بود) زي حزب رستاخركلي دبي اسبق مطبوعات و معاون انتشاراتركليمد( زرنگار دكترو) ري وزي مطبوعات و معاون بعدركليمد(

 باب آپارتمان دوخوابه هم كي ساختند، سندگاني خبرنگاران و نويكاي سندي اعضاي خبرنگاران براي در كوداي هورعباسي كه به دستور امييها  خانهاز
 ابتدا در مجله تهران مصور به كار او.  بوديي ستار لقاكي از دوستان نزدي اصفهانزيپرو( ي اصفهانزي پروياو بعدها از شركا.  شديي ستار لقابينص

 بود و يي ستار لقاي اقتصادكي شرياصفهان.  شدي مطبوعاتيها تي از كارگردانان پشت صحنه فعاليكي زي حزب رستاخسيپرداخت و پس از تأس
جدول كلمات متقاطع را انتشار  ژهي وهي و مجله تهران مصور، چند نشرهاني روزنامه كبق اسري معاون سردب،يابي افراساصغر يآن دو به همراه عل

 چاپ مروزينامه ن  هفته،ي و عربستان سعودي اشرف پهلوي به لندن رفت و با كمك مالي اصفهانزي پروي انقالب اسالميروزيپس از پ. دادند يم
 .شد)لندن را انتشار داد

 او يآسا  سفر بود كه رشد برقنيت و پس از بازگشت از ا رفي اشغالني سفر چند ماهه به فلسطكي يي اشاره كنم كه ستار لقادي نكته هم باني ابه
 . آغاز شدمي رژي نوشتاريها در عرصه مطبوعات و رسانه
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م به طور مثال ه.  سبب با تمام گروهها و محافل موجود رابطه و رفاقت داشتنيبه هم. كرد ي خوب كار ماش ي بود و روابط عموميزبان  آدم خوشستار

 و هم با روشنفكران نوشت ي مطلب مني نوراني روزنامه حزب اياو هم برا.  خبرنگاران مطبوعاتيكاي بود و هم عضو سندسندگانيعضو كانون نو
 . داشتيمنتقد دولت دوست

 او به حساب يمشاوران اصل از يكي ي مجله جوانان داشت و به طور كلريسردب]ي اعتماديرجبعل[»ياعتماد. ر« با يكي نزداري ارتباط بسيي لقاستار
 ي و به صورت اعطااني بهائي دولت و كمك مالعي وسيباني جوانان بود كه با پشتي اختصاصهي نشرنيتر در آن زمان مجله جوانان، فعال. آمد يم

ها و  ها و كارخانه كت كه توسط شرمتيق  گرانيها ي رپرتاژ آگهاي چهاررنگ و يها»پرتره «اي به صورت عكس يا صفحه دواي كي بزرگ يها يآگه
 و ي اقماراتي از نشريكي نسخه به عنوان كصدهزاري افزون بر يراژي هر هفته با تگرفت، ي آن قرار ماري در اختيي بهاداران هيبازرگانان و كالن سرما

 .شد ي معي توز- روستاها ني دورتري حت- راني چاپ و در سراسر ااطالعات مؤسسه رمجموعهيز

 دور از ي تا با چاپ مطالبدنديكوش ي نسل جوان بود و مسئوالن آن هر هفته ماني در م»يگانگياز خودب«جله، رواج ابتذال و  مني هدف انيمهمتر
 را به ورطه فساد و يراني و رقاصان و خوانندگان، نوجوانان و جوانان اي خارجشگاني از هنرپي سكسري عاشقانه مبتذل و چاپ تصاويها اخالق و داستان

 . بكشنديالقانحطاط اخ

 كه به ونيزي تلو3 در كانال تي او از آغاز فعالي ندارم؛ وليقي اطالع موثق و دقي اعتمادي بودن رجبعليي است كه از بهاي نكته ضرورني اذكر
 داران هيكالن سرما از يكي و -  اني بهائي اقتصاديها تي مركز موقوفات و فعال-» شركت امناء «هي با سرماراني ايونيزي فرستنده تلونيعنوان نخست

 و راني اياسي و مسائل سدادهاي درباره روژهي برنامه وكي قرار داشت و هر هفته انيجانبه بهائ  همهتي شد، مورد حماجادي ثابت ابي به نام حبييبها
 ري نظ،ي شغليها  ردهنيتر نييتا پا و سرپرست ري مديعني مقام، ني فرستنده از باالترني كاركنان اهياز آنجا كه كل. كرد ي و شخصا اجرا مهيجهان ته

 - ر  «ي همكاركردند، ي ارجاع نمي فرستنده كارني در اييربهاي مسلمان و غچي بودند و معموال به هزاده يي و بهايي بهايكارگران خدمات، همگ
 اني از بهائزي ن»ي اعتماديجبعلر«رفه بود و  دوطي همكارنيالبته ا. كرد ي متي بودن او را در اذهان تقويي شائبه بها3 كانال ونيزي با تلو»ياعتماد
 داستان را كيبود كه » فتورمان« مطالب مجله جوانان، صفحات ني از پرطرفدارتريكيبه عنوان مثال . برد ي مطالب مجله جوانان سود مديتول وهيدر ته

 40 تا 30 داستان را كه در قالب ني از ايفته قسمت و هر هگرفتند ي مختلف آن عكس ميها  و از صحنهكردند ي ممي تنظلمنامهي فيبه صورت نوع
 .كردند ي پنج صفحه مجله چاپ ماي عكس درآمده بود، در چهار ميفر

 شناختم ي مكي مكمل آن را از نزديها  نقش اول و نقشگراني بودند و من چند تن از بازيي مجله جوانان، بهايها  فتو رمانگراني بازنيشتريب
 .ني پرپني و پروباحالتي زاي رؤ،ي طهوردوني فرن،ي پرپزي پرو،ي عباس سلطان،ي سلطاننيپرو: ارت بودند از آنها عبنيتر كه سرشناس

 و هر هفته كرد ي به صورت تنها و محرمانه مالقات م»ياعتماد. ر« دو بار با اي كي يا او هفته.  داشتي در انتشار مجله جوانان نقش مهمييلقا
 با هم بان بار آايآن دو اكثرا در بار هتل لوزان . داد ي مي چاپ به اعتمادي به او داده بودند، برا»ي امري اجرايشورا «ي را كه بخش فرهنگيمطالب

 : مجله جوانان گفتري سردب،ي اعتمادي بلند، به رجبعليي با صداي در بار هتل لوزان و به هنگام خداحافظيي شب ستار لقاكي. كردند ي و گفتگو مداريد

 جلد چاپ كن و ي شماره بر روني را در همديآن اسال.  فرستادمتيبرا]ي فارسيلمهاي و فوي رادييخواننده بها[هي چهار رنگ از عهددي اسالكي امروز«
 »... بفرستمتيصورت حساب آن را به نام شركت امنا صادر كن تا چك آن را برا

 عكس، نيدر ا. افتي جلد آن بود انتشار ي بر روي فارسيها لمي فشهيرپ و هنوي خواننده راده،ي عهدي كه عكس رنگي بعد مجله جوانان در حالهفته
 ني ادنيبا د. شد ي مدهي است، به وضوح داني بهائيكه آرم و عالمت جهان»  اعظماسم« پالك آن كلمهي به گردن داشت كه بر روي گردنبندهيعهد

آنجلس برگزار و   لساني در مركز بهائي كنسرت83هر ماه سال  در مهيعهد( عكس مطلع شدم ني اي چاپ فوري براييآرم از علت اصرار لقا
   بود گاني كامال راشد، ي برگزار ماني بهائادي از اعيكي كنسرت كه به مناسبت نيحضور در ا.  آن كردي اقدام به پخش آگهاراني يا  ماهوارهونيزيتلو
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 ي سفر در تمام شهرهاني در اهيعهد. آنجلس آورده بود  به لساي در اسپاناش ي زندگمحل فراوان از ياه نهي را با تحمل هزهي عهدان،يو محفل بهائ

 ) كنسرت اجرا كردگاني به صورت راكاي آمرنينش ييبها

ه كردند و  از مردم مسلمان به ساختمان روزنامه اطالعات حمليا  عكس موجب جنجال در تهران شد، عدهني است كه چاپ اي نكته ضرورني اذكر
البته بعدها . كرد ي نوع اعتراضات اعتنا نمني در آن زمان، به اي پهلومياما رژ.  به قتل شددي تهدي اعتمادي آن را شكستند و رجبعليها شهيش
 شده از ي عنصر پاكساز انقالب، او را به عنوانيروزي پي روزهاني گرفتند و كاركنان مسلمان روزنامه اطالعات در نخستي انتقام خود را از اعتماددممر

 ذكر است انيشا( انقالب دادند ي دادستانلي با هدف اعتراض به محل روزنامه اطالعات آمد، بازداشت و تحوي كه وياطالعات اخراج كردند و زمان
 افتي مستعار مجوز نشر دريها  با نامشيها  در هرج و مرج به وجود آمده در حوزه نشر كتاب»ياعتماد- ر «يها  كتاب1376 دوم خرداد يها بعد از سال

 جمهور صدر مجوز سي رئنوان به عنژاد ي احمديدر معرض فروش قرار گرفت كه پس از انتخاب آقا) ياعتماد. ر( با نام شيها  از كتابياريو بس. كرد
  ) قرار گرفته استيها مورد بازنگر  كتابنيچاپ ا

  
 ه ها در رساناني عوامل بهائي برخيمعرف 

 
 مي در رژونيزي و تلوويها و راد  دامنه روزنامهي محصول گستردگني فعال بودند و اي ارتباط جمعلي در عرصه وسااني از بهائيگرير د و عناصعوامل

 . بوديپهلو

 آنكه  و با وجودانينياهللا مع  نصرتتي بودن، با حمايي بهالي به دليو.  بودها رسانه در عرصه فرهنگ ويي از فعاالن بهاگري ديكي رزادي شناصر
 مشغول وي راددي جدوي ساختمان استودي كه براييكاي هم آشنا نبود به معاونت كارشناسان آمري نداشت و به زبان خارجي اطالعات فننيكوچكتر

 تهران و وي راداستي ر-  دستور داده بود تنها از آن نقل خبر شود انيني كه معي خبرگزار-  پارس ي خبرگزاراستي ررزاد،يش. مطالعه بودند، منصوب شد
 با 1343 بود و در سال وي سرپرست اداره اطالعات، معاون اداره كل انتشارات و رادش،ي و نمالمي را بر عهده داشت و سرپرست اداره امور فيدفتر فن
 در رانيت ا سفاري مطبوعاتزني و سپس به راراني دفتر اطالعات و مطبوعات اي و پس از استعالم از ساواك، به عنوان متصدانيني معتيحما

 . شدكاي در آمرراني سفارت اي سال بعد، وابسته مطبوعاتكي پاكستان منتقل و ي عنوان به راولپندني با همزي ن1347در سال . لندن، منصوب شد

 با 1355و در سال ) 1352( رفت كاي و سپس به عنوان سركنسول به تگزاس آمردي تهران رسوي به معاونت اداره كل راد1349 در سال »رزاديش«
 . افتي انتقال وركيوي سمت به ننيهم

 . به عهده داشت، منتقل شدانيني آن را معاستي كه ري، به دفتر مخصوص محمدرضا پهلو1346 در سال زي نرزادي منوچهر شبرادرش

 عضو حزب توده، معاون يو.  بود-  اطالعات ري وز-  انينياهللا مع  نصرتكي و از دوستان نزداني از بهائگري ديكي - 1303 متولد - فروتن عباس
 در انينياهللا مع  نصرتهمكار و روزنامه آتش، مدت دو سال اداره كننده مجله آشفته،ها ي مجله خواندنري سردبياداره كل نگارش وزارت فرهنگ، مدت

 آشكارش اخراج شد يها  به واسطه خالفوي بود و پس از آنكه از انتشارات و رادي پهلومي سردمداران رژتي و حماتي و مورد عناوياداره انتشارات راد
 قرار گرفت و انينيجانبه مع  همهتي حماورد مشي و با وجود همه فسادهاافتي راه وي كرده بود مجددا به انتشارات و رادمي كه به رژيبه واسطه خدمات

 ساواك را انيني حساس بود، معي وتي بهائ مسائل او از جملهگري و دي مكني با حس-  نوابه - آنكه ساواك نسبت به ارتباط خواهرش رغم يعل
 لژ سي زند و در تأسهي تكي ملي شورالس مجيندگي نماي و باعث شد تا بر صندلدي برگزي كرد و او را به معاونت وزارت اطالعات و جهانگرديراض

 . شركت كند رانيبزرگ ا

اندركاران   از دستگري دي و برخرزادي مشغول شده بود، به همراه شويدر راد انيني به واسطه مع- اني از بهائگري ديكي - رزادي كه مانند ناصر شفروتن
   اطالعات ني از اد تلفن و نامه در تماس بودنلهي به وس  با برنامهيي راهنما افتي دريكه برا  ييها  خانمتيبرنامه خانه و خانواده، ضمن اطالع از وضع
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 ضمن ي متعدديها ساواك در نامه. دادند ي خود قرار مي و خوشگذرانشي علهي و وسكردند ي مقدورشان بود آنها را گمراه مسوءاستفاده و تا آنجا كه

 . دارد ي سمت كارگردانياشي در عي كه وسدينو ي در مورد فروتن مها يي رسوانيگزارش ا

 37 / 11 / 18ساواك در گزارش مورخه .  ساخته بودمناكي آنها بيت اجتماع بود كه كارشناسان ساواك را نسبت به تبعاحي وقي به قدروي راديها برنامه
 :سدينو يخود م

 و انتي گنجانده شده كه اصوال دييها  تهران برنامهوي روز جمعه راديحي تفرشاتيانماي و ي مذهباديها و اع  شده غالبا در جشندهي كه شني طوربه«
 با نظر شك يپرست  كه نسبت به مذهب و حقيلوح و جوانان  معتقدات مردم سادهفي به تضعيمؤثر كمك قي طرنيمذهب را به باد مسخره گرفته و ا

 .» ...ندينما ي منگرند، ي مديو ترد

 كه به اعتراف كارشناس ساواك ي كساني حت- سبك و برخورد افراد جامعه يها  نوع برنامهني از اي در ادامه گزارش خود با اشاره بر مواردساواك
 :سدينو ي ماني در پا-  بودند دوست شاه

 ينظر خاص  اشغال شده و با اتحاد و اتفاقيي افراد وابسته به فرقه بهالهي به وسغاتي در حال حاضر مشاغل حساس اداره انتشارات و تبلنكهي احيتوض«
 .» ...اند  را قبضه نمودهي افكار عمومي و در واقع دستگاه هادتي را تقوگريكدي

 و ياسي مختلف سي گروههاتي خود كه انتقال هر گونه خبر و تحرك و فعالي سازمانفي ساواك بنا به وظانياست كه مأمور ي نكته ضرورني اذكر
 شگزار) ي داخلتياداره امن( اداره كل سوم ژهي را به ادارات مربوطه ساواك، بواني بهائتي مرتبط با فعاليها  بود، معموال گزارشيا  و فرقهينيد
 و داي و از همه مهمتر هو-  اداره كل سوم سي رئ-  ي ثابتزي پروري آن نظرندهيگ مي ارشد ساواك و عناصر تصمراني مدنكهي اليدل اما به كردند، يم

ا  كرده و آنها ريددار آنها خويريگي و از پشد ي الزم داده نميها بها  گونه گزارشني بودند، معموال به اتي فرقه بهائرواني از پاش نهي از اعضاء كابيبرخ
 .سپردند ي ميگانيبه با

 مربوط به كودكان را به تي داشت و از اواسط دهه چهل فعالي مدون و خاصيها برنامه  كودكانژهي بو،ي سني تمام گروههاي براتي ضاله بهائفرقه
او .  عرصه هما احسان نام داشتني در اتي كودكان و نوجوانان و كارگزار فرقه بهائيها مسئول امور برنامه. كرد ي متي جداگانه كنترل و هدايصورت

 .ها بود  بر سر زباناش ي اخالقري رفتار و كردار غراموني پي مختلفعاتيشا بود كه همواره وي افراد در رادنيتر  از بدناميكي

 با 1334 را از سال اش يعات مطبوتيفعال.  را در كالج فرانكفورت گذرانده استينگار  كه دوره روزنامهكرد ي بود و ادعا م1317 احسان متولد سال هما
 گروه تي مسئولت،ي و حماهي بر اساس همان توصاني آمد و محمود جعفروي به راداني بهائي محفل ملهيمجله نقش جهان آغاز كرد و سپس به توص

 . افكار كودكان و نوجوانان بودي  و سمت و سو دهندهزير ها برنامه او سال. كودك را به او سپرد

 از او فعال شد تي در حماييها  مجددا دست،ي پرداخت؛ اما پس از چنديندگي رفت و به كار گوونيزي تلوويحد اطالعات و اخبار راد هم به واي مدتيو
جه مطالعاتش را ي داشت، نتفهي گروه وظنيا.  آغاز به كار كرديريوز  نظر نخستري و زيبا بودجه دولت» مطالعات كودك« به نام گروه يقاتي گروه تحقكيو 
 . نهادها منعكس شودري اجرا به ساي داده شد، براصي كه صالح تشخي بدهد تا در صورتريوز ه نخستب

 دشوار است، اما اري شرط و شروط و بسي داراتي طالق گرفتن در فرقه بهائنكهيبا ا.  سالمت نبودي زننده داشت، داراي رفتاري احسان از نظر اخالقهما
 . ازدواج كردشوهرش  از شوهرش طالق گرفت و با برادري و بدناميه بود، با هزار دردسر و بدبختهما احسان كه عاشق برادر شوهرش شد

 تي مأموركي ي اشغالنيسفر او به فلسط.  كرده بودافتي نشان درني رفته و چندي اشغالني آلمان، فرانسه، كانادا و فلسطكا،ي آمري به كشورهااو
 راموني پي نظر وري زيقاتي گروه تحقلي بود كه دولت با تشكليپس از بازگشت از سفر اسرائ. ديجام از هشت ماه به طول انشي بود و بيمطالعات

 . گذاشتارشي در اخترويمسائل كودكان و نوجوانان موافقت كرد و بودجه و امكانات و ن

 برنامه چند ساعته كي كرد و با اجاره جاديا» فردا رانيانجمن ا« به نام يالتي فروتن تشكري به نام دكتر امي شخصي هما احسان به همراه1383 سال در
   تي ساكي ي ون،يافزون بر ا.  انجمن شدني اي برايري بود، مشغول عضوگتي كه در سراسر جهان قابل رؤونيزي تلويا  ماهوارهيها كانال
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 كي از هر ي اسالمي جمهوري مبارزات براندازنهي و به بهانه كمك به هزندك ي ميري انجمن عضوگني اي راه انداخته است و در آن برازي نينترنتيا

 .شود ي هزار دالر م200 هر ماه بالغ بر اغراق ي كه برديگ ي مياز افراد، ماهانه مبلغ

 كه هر روز از يا  چند ساعت برنامهي است و هما احسان طي مدنيها  مردم به مخالفتقي هدفش تشونيتر  فردا در حال حاضر مهمراني اانجمن
 روشن كنند و رتري را دشانيها  ساعت چراغ اتاقكي جمعه يها  تا شبكند ي از مردم دعوت مفرستد، ي مراني به ايا  ماهوارهونيزي تلوكي قيطر

 تا كرد ي مقي تشو راراني مردم ايو.  نام داشت»زيپش «يآور  هما احسان طرح جمعيها  طرحگرياز د. ندياي بها اباني خاي به پارك محل ها جمعه
  ! را با مشكل مواجه سازندي نظام اسالمقي طرني تا از اندي نمايآور ها را در خانه خود جمع  خرد و سكهيها پول

طالع تا آنجا كه من ا.  بودتي از حد آنها در مدار توجه فرقه بهائشي بيرگذاري تأثلي به دلزي ننماي تئاتر و سري نظيشي نماي هنريها  حوزهگر،ي دي سواز
 ي ملونيزي كه تلوبود ي از كارگردانانيكي انور رجيا.  امور به دست آنان سپرده شده بودتي هداتي داشتند و مسئولتي حوزه فعالنيدارم دو نفر در ا

 راني كرده و به ا در اروپا شكاري صفارژني شخص را ظاهرا بنيا.  به كار دعوت كردي بودنش او را با بذل و بخشش و حقوق مكفيي به خاطر بهارانيا
 .آورده بود

 در ي محمدرضا پهلوي به سويراندازي در زمان ت1327در سال (.  كل كشور بودي شهربانسي رئ،ي صفاري محمدعلپي فرزند سرتي صفارژنيب
 دانشكده حقوق ئاترت ي به ضرب چند گلوله در آمف،يراندازي را بالفاصله پس از ت-  ضارب شاه -  يي ناصر فخرآرا،ي صفارپيدانشگاه تهران سرت

 ي آقاخان بوذرجمهرمي لشكر كرري عنوان معاون امبه بود، ي شمس1299 ي كه از قزاقان تحت فرمان رضاخان در كودتاي صفارپيسرت. كشت
 استي دوبار به رياو در زمان محمدرضا پهلو.  اداره امالك رضاخان در شمال كشور انتخاب شداستيپس از آن به ر. شهردار تهران منصوب شد

.  بودي و سه دوره هم سناتور انتصابي ملي مجلس شوراندهي و دو مرتبه هم شهردار تهران شد و سه بار استاندار و سه دوره نمادي كل كشور رسيشهربان
 -  ي مليهاروي حربه بتوان نني ماجرا فاش نشود و با اني عمدا ضارب شاه را كشت تا اسرار اي صفارپي اعتقادند كه سرتني بر اني مورخيبرخ

 ژني سبب بني بود و به همي مادر فرح پهلوباي ددهي فركي نزداري از بستگان بسي صفارپيسرت) را تحت فشار قرار دادي كاشاناهللا تي و آيمذهب
ه عنوان مهندس  ادامه داد و بي را در رشته معمارالتشي به فرانسه رفت و همراه فرح تحصي با فرح معاشر و دوست بود، همراه وي كه از كودكيصفار
 قرار ي وكي در حلقه دوستان خاص و در شمار مشاوران نزدي صفارژني ازدواج كرد، بي كه فرح با محمدرضا پهلويزمان.  شدليالتحص  فارغتكتيآرش

 .گرفت

 يكيبود و به عنوان ) يل فعبي طديشه(آباد   نجفميس ي باباني خراسان و خداني مي سابق در حوالعهدي از طراحان و معماران پارك ولي صفارژنيب
او .  داشتيي بسزانقش  سهم وي جهانوالي فستنيا» آوانگارد« به اصطالح يها  و تدارك برنامههي در تهرازي جشن هنر شي عالي شوراياز اعضا

 . بودرانياWork shop شي كارگاه نماري و مدراني اي مركز تئاتر تجربسي رئنيافزون بر ا

 ي خسروانوانيگرا به نام ك  از مردان همجنسگري ديكي با 1340قرار داشت كه در اواسط دهه » گرا همجنس «يدربار در شمار جوانان ي صفارژنيب
 ي دائملي و تعطفي از جمله مطبوعات و سرانجام باعث توقي خبريها  مردم و كانوناني در ميعي دو موجب جنجال وسنيازدواج ا. ازدواج كرد

 . شدقي توفي فكاهنامه هفته

 . قرار گرفت، قرار شد به تجربه در تئاتر بپردازدارشي كه در اختي به تهران آمد و با بودجه كالني صفارژني بتي و حماي انور با معرفرجيا

. برد ي مرازي را هم به جشن هنر ششي نماكي و آورد ي بر صحنه تئاتر كوچك تهران م»يستيسوپر مدرن «يها وهي را با ششنامهي هر سال چند نمايو
 . اثر ژان ژنه بود»هينظارت عال «شنامهي مواجه شد، نماي مطبوعات و مجامع هنرتي كه او اجرا كرد و با حماي كارنيتر روفمع

 به هنگام جذب او و بازگشتش ي ملونيزي كه مسئوالن تلويغاتيدر تبل.  از او قرار داشتيبود و به اصطالح در كالس باالتر»  انوررجيا« انور، برادر منوچهر
 .استي دني ها»نيريشكسپ «ني كه منوچهر انور در شمار بهترگفتند ي راه انداخته بودند، مراني ابه
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 در لي و طوضي و قرار شد با بودجه عرسي تأسي فارابيينماي سادي كه بني گرفتند و زمانلي تحويلي ورود، او را خي از همان ابتداي امور فرهنگانيمتول

 . آن منصوب كردندرعاملي كند، منوچهر انور را به عنوان مدتي فعاللمي فديولعرصه ت

 . بودي مشهور جهانيها شهي كالن با كارگردانان و هنرپي قراردادهاانعقاد انجام داد،يينماي در سمت مسئول امور سي كه وي كارنياول

 خواست ي و تنها از آنان مختير ي مگانهي و كارگردانان بي خارجيها يپان توان از پول مملكت را سخاوتمندانه در دامن كمها ونيلي سازمان منيا
 . انتخاب كنندراني فالن اثر خود را در ايلمبرداريكه مثال صحنه ف

خت كه در را سا» 33الماس  «لمي اثر خود، فني دعوت كرد و او هم به عنوان اولراني را از فرانسه، به ايي مهرجووشي انور با بودجه دولت، دارمنوچهر
 . بودي فارسلمي آثار فنيتر شمار مبتذل

 كارگردان در چند ني تومان دستمزد او را تقبل كرد و قرار شد تا اها ونيلي منهي دعوت و هزراني معروف جهان را به ااري از كارگردانان بسيكي انور،
 به عنوان ديجمش  تختيها  از قبر كورش و خرابهنكهي اايدهد  را نشان بدي در پرتو انقالب سفراني ايها شرفتي از پييها  جلوهلمشيصحنه از ف

 ني ااچهي حامل او در دركوپتر ي از سد كرج بود، هليلمبرداري مشغول فكوپتر ي سوار بر هلي كارگردان وقتني روزگار، اياز قضا.  استفاده كند»شنيلوك«
 . آن جان سپردندي و كارگردانيلمبرداري فميسد سقوط كرد و او و ت

 »عيتوز«. او متولد تهران است.  نام بردعي از هوشنگ توزتوان ي افراد مني فعال بودند و از جمله اشيتر هم در حوزه تئاتر و امور نما  جواناني بهائيرخب
عنوان  را به ي صفارژني گرفت و بي تجربي به عنوان مركز تئاترهاWork shop »شيكارگاه نما «جادي به امي تصمونيزي كه تلونيپس از ا

 بهتر و متفاوت ي كردن راههادايپ« و »يشي نماني نويها وهيكشف ش «ي از كارگردانان به اصطالح آوانگارد برايا سرپرست آن منصوب كرد و عده
 . مركز درآمدني مركز دعوت شدند، به استخدام اني به ا»مخاطب وي ارتباط با تماشاچيبرا

 ني و اجرا به اني تمري و براردي را به دست بگيا شنامهي موجب شد تا هر كس نما»شيكارگاه نما« كري و پدر ي بالتي و تشكلي و طوضي عربودجه
 اري خود را در اختيشگاهي كه مانند موش آزماشد ي حاضر نميگري هر بازيعني.  مواجه بودگري با كمبود باز»شيكارگاه نما« همه نيبا ا. اورديمركز ب

 .دي تازه به دست آيا  دست آنان باشد تا مثال تجربهريبگذارد و اس شي كارگاه نمايكارگردانان پر ادعا

 »يشگاهيتئاتر آزما« كار تئاتر باشند، تا در عرصه ي عمليها  بودند كه فاقد تجربهي هم به دنبال كسانونيزي و تلوشي كارگاه نمااني متولاصوال
 . از كارگردان داشته باشنديشنو حرف

 ي آرب(.داد ي استخدامش را مبي و در آنجا ترتآورد ي مشي با خودش چند نفر را به كارگاه نماشد، ي مبيصو كه كارش تي اساس هر كسني ابر
 و راني خود را در انجمن اشي نمانياول.  فن آموختني اي ارمنديفن تئاتر را در نزد اسات.  آمداي به دن- جلفا -  در محله ارامنه اصفهان انيآوانس
 ونيزي تلوسيبا تأس.  كردر درباره تئاتشيها  آموختهلي به خارج از كشور سفر و اقدام به تكميلي از بورس تحصيريگ  با بهرهيو.  صحنه آوردي روكايآمر
 كه ي كننده در حالهي اختالف با تهلي شوهر آهو خانم بود، اما به دللمي في شد كارگردانشنهادي كه به او پيي كارهانياز اول.  به كشور بازگشتراني ايمل
 راه يسينو شنامهي مسابقه نمارازي جشن هنر شرك در تداي پهلومي كه رژيزمان.  كار را رها كردني كرده بود، ايلمبرداري از آن را فقهي دق30دود ح

 به لي به دلاني نوشته عباس نعلبند»يشناس ني دوره زمني و پنجمستي بيها  در سنگوارهني ژرف و سترگ و نويپژوهش «شنامهيانداخته بود و نما
در اواسط .  بردرازي را به جشن هنر ششي نماني آن شد و اي مأمور كارگرداناني آوانسي برنده اول آن شناخته شد، آربيني ديها سخره گرفتن ارزش

در .  صحنه آوردي را به روگوالي از جمله كالي ضداخالقشنامهي مركز دعوت شد و چند نماني به عنوان استاد و كارگردان به اشيدهه چهل با كارگاه نما
 رفت و به راني انقالب از ايروزي پس از پاني آوانسيربآ.آمدند ي و بدون ستر عورت بر صحنه ماني به صورت كامال عرگراني بازشي نمانيا

 ()د تئاتر ارامنه ش مركزجادي هنگفت دست به كار اي بازگشت و با بودجه و اعتباراتراني دهه هشتاد به الياو در اوا.  دولت ارمنستان درآمدتيتابع
. ها نشست  بر زبانرازي جشن هنر شني شهر قصه در اولشنامهي نماي با اجرا»دي مفژنيب«نام .  بوددي برادر بزرگتر بهمن، اردوان و هنگامه مفدي مفژنيب
   ني آنكه اي و بعد برا  شدرازين هنر شجش  اول زهي برنده جا  كردن آنان،اعتبار  ي بي برا  و تالشتي روحان  بهدي شد ني توه ليدل  به شي نمانيا
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 و بانوان آن را به صورت مرتب و بدون زگاني سال در تاالر انجمن دوش2 و مدت ي مردم ببرند، مدت سه ماه در تاالر سنگلج كنوناني را به مشينما

 دو ساعته لمي فكي پخش كردند و ونيزي و از تلوهي تهشي نمانيز ا اي چهار قسمتالي سركي صحنه بردند و افزون بر آن ي روليوقفه و تعط
 به استخدام دي مفژني بران،ي اي ملونيزي تلوي از سوشي كارگاه نماسيبا تأس. دادندشي نماراني اينماهاي كرده و در سهي هم از آن تهيينمايس
 برادرانش راه رفت و به همكاي انقالب به آمريروزياو پس از پ.  كرد محل اجراني به اصطالح مدرن را در اشنامهي درآمد و چند نماالتي تشكنيا

 بناچار دي مفژنيب.  مواجه شدنددي شدي با شكست مالي را به صحنه برد كه همگشنامهي چند نمايلي عقي پورتاش و مرتضي و علديبهمن و اردوان مف
 گذران عمر قي طرني و از اكردند ي برنامه اجرا مراني از ايثروتمندان فرار يها يهماني كرد كه در مجادي ايباز اهي گروه سكي گذران عمر يو برا

 ي آشورانيراني پال بابال از اي آشوربان- ( پال بابال يو آشوربان )ت درگذششي بود، چند سال پادي كه بشدت آلوده اعتي در حالدي مفژنيب. كردند يم
او هم در .  درجه دكترا شده بودافتي برده و موفق به دراني به پاروتي بييكايدانشگاه آمر در اتي و الهي خود را در رشته خداشناسالتيبود كه تحص

 يآشوربان.  داشتي هم همكارشي با كارگاه نمايو.  آماده كردوالي فستني اي مبتذل را برايا شنامهي بود و نمارازيشمار همكاران جشن هنر ش
 شي شهر به نماي گالراي معاصر ي كرد و در موزه هنرهاهي كامال مستهجن تهيود و به صورت خي از اسافل اعضايشگاهي نما56پال بابال در سال 

  .كرد يكار م) آن را صادر كرد لي و دادستان تهران به ناچار دستور تعطدندي آنقدر زشت بود كه مردم بر آن شوري كار ونيا. گذاشت
 »وگاي«و » تمركز« و ي دو ساعت تحت نظر خانم شهرو خردمند به نرمش و بدنسازيكي و آمد ي مشي هر روز بعد از ظهر به محل كارگاه نماعي توزهوشنگ

 ري و همراه با سارفت ي و مكرد ي مي تئاتريها  فرمني خلج تمرلي اسماعاي اني آوانسي انور و آربرجي هم تحت نظر اي ساعتكي اي و پرداخت يم
 و »روزيكافه ف« و »يهتل نادر« به اي و پرداختند ي مها اباني در خيگرد  بودند، به هرزهشيارگاه نمادوستان دختر و پسر كه آنها هم مانند او در استخدام ك

 راه تا آنجا ني افتاد و در اني هروئه بادي با مواد مخدر آشنا شد و به دام اعتعيها بود كه هوشنگ توز  آمد و رفتني هماني و در جررفتند يم» هتل مرمر«
 . ساخته بودي لعنتي بالني امالي خود را پاتي و شخص رفته بود كه غرورشيپ

 از يروي و هم به سبب پني فرزندشان به هروئدي شدي و آلودگاهي سنهيشي پلي كه هم به دلعي خانواده هوشنگ توز،ي انقالب اسالميروزي پلي اوادر
 .كافرستادندي را به آمري وكردند، ي احساس خطر متيفرقه بهائ

 مك يا رهي زنجيها  از فروشگاهيكي آورد و سرانجام در ي رواهي سي به كارهااش ي مخارج زندگني تأمي براكاي ورود به آمريا در ابتدعي توزهوشنگ
 . به كار پرداختي پنج دالر به عنوان كارگر نظافتچيدونالد در مقابل ساعت

 رفتند و كاي به آمرزي را نداشتند نراني در اي امكان زندگاهشاني سيني ضدديها تي و عناصر وابسته ساواك كه به خاطر فعالگري ديها شهي هنرپكم كم
 . مبدل شدراني از اي فراريها يآنجلس به مركز تجمع ضد انقالب اندك اندك لس

 اد،ي صزيو چون پري هم به همراه افرادعي شكل گرفت و هوشنگ توزيقي گروه تئاتر و موسني چندران،ي از اختهي گريها شهي و هنرپدي آمدن افراد جدبا
 ييها شي نماي بار همراه آنان به اجراكي دادند و هر چند ماه لي تشكي گروهگري و چند تن ددي اردوان مفد،ي بهمن مف،يلي عقي مرتضد،ي مفژنيب

 .پرداختند ي مييكاي آمري شهرهاگريآنجلس و د  لسمي مقانيراني اگري دي برايبه زبان فارس

 نيدي است، همسر سابق آتبار يري شهره وزاش ي گفت شهره آغداشلو كه نام اصلدي با شهره آغداشلو باع،ي ازدواج هوشنگ توزي چگونگدرباره
 آورد و با ي روي هنريها تي دهه پنجاه به فعاللي و اوا1340شهره از اواخر دهه .  بود- ي دفتر فرح پهلوي نقاش و كارشناس ارشد هنر- آغداشلو 

پس از آن از رهگذر .  پال بابال شركت كردي آشورباني به كارگردانييها شنامهي رفت و در نماراني اي ملونيزي تلوشي شوهرش به كارگاه نماتيماح
 نقش كرد و از يفاي ايارستمي گزارش ساخته عباس كلمي فني كودكان و نوجوانان و همچني كانون پرورش فكرلمياعمال نفوذ شوهرش در چند ف

 . گرفتيبه باز» سوته دالن «لميف او را در ي حاتمي علروابط، نيق هميطر

 فروشگاه لباس زنان به كار پرداخت و كي مخارج خود در ني و تأمي گذران زندگي تئاتر را نداشت، برااي لمي در فيگري كه در انگلستان امكان بازيو
   شور كني به اي داشت، سفركايه در آمر كي از دوستانداري دي گرفت تا برامي پس از آن تصميو.  كردي در انگلستان سپرقي طرني را به ايمدت
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 داد، اما چون پناهنده انگلستان صي تشخاش ي هنريها تي فعالي مناسب برايطيآنجلس را مح آنجلس آمد و لس  سبب به لسنيبه هم. كند

 شهره بتواند در نكهي اي خود به مشورت پرداخت و سرانجام برا با دوستاني رونياز ا.  بماندكاي از سه ماه در خاك آمرشتريبود، اجازه نداشت كه ب
 كاي بود، موضوع را با اطالع دولت آمركاي آمرزن يتي كرد و چون او شهروند و به اصطالح سي از او خواستگارعي كند، هوشنگ توزتي سكونت و فعالكايآمر

 . صادر كردي نامزديزاي وارتب يري شهره وزي آن كشور، براني بر اساس قوانكايرساند و دولت آمر

 حداكثر در مدت سه ماه رسما ازدواج كنند و مدارك آن را به دي باشوند، ي مكاي وارد آمري نامزديزاي كه با وي كسانييكاي آمرني موجب قوانبه
 .ادارات مربوطه ارائه دهند

 كارت سبز اقامت افتي ازدواج، موفق به درنياج كرد و به اعتبار ا ازدوعي وجودش را انباشته بود، با هوشنگ توزكاي كه شوق اقامت دائم در آمرشهره
 . دختر به نام تارا هستندكيآن دو اكنون صاحب .  شدكاي آمرتيدوساله و پس از آن اخذ تابع

 با نهي آئاليم در سر هيزاده شركت كرد و مدت  رضا عالمهي به كارگرداناي هتل آستورهماناني موهن ملمي در فيالدي م1988 آغداشلو در سال شهره
  . كردي همكاريمسعود اسدالله

 ي اثريي نهالي كه در تحللمي فنيا.  به ارمغان آوردي شهره آغداشلو شهرت فراواني براكاي ماسه و مه در آمري بر رويا  خانهلمي در فشركت
 .دده ي را نشان مكاي در غربت و حضور در آمري افسر ارتش شاهنشاهكي بود، سرگذشت يضدانقالب

 يها  در غرب، كانونلمي فني اشيهمزمان با نما.  همراه بودراني و اي اسالم انقالبهي غرب علعي وسغاتي با تبللمي فني اشي و نماهيته
 ي اسالمي ستم جمهوري ادعاهي را عليني سنگغاتي و هر روز به دروغ تبلكردند ي كار ميراني زن اتي پروژه مظلومي بر رويستيوني و صهيستياليامپر

 صلح نوبل و زهي را به عنوان برنده جاي عبادنيري زمان شكي پروژه، در ني توجه مردم به اشتري جلب هر چه بيآنان برا. انداختند ي زنان راه مهب
 سوژه روز ها دت دو زن را تا مني كردند و ايمعرف»  ماسه و مهي بر رويا خانه «لمي في اسكار برازهي جاافتي دريدايشهره آغداشلو را به عنوان كاند

 . خود ساختنديها رسانه

زبان با دشمنان قسم خورده اسالم و   همها، ستيوني مهره صهني اعي با مطرح كردن وسزي چاپ داخل كشور نيها  مطبوعات و رسانهي برخمتأسفانه
، صفحه اول و آخر كه همراه با 82 / 10 / 20 ، مورخه» صبامينس «هينشر(»  صبامينس« به روزنامه توان ي حركت كردند كه از آن جمله مينظام اسالم

حزب «مقام   و قائمبارز موني عضو مجمع روحاناين  رسول منتجبي آقايازيبه صاحب امت) مسلك در هر دو صفحه بود يي بهاشهي هنرپنيچاپ عكس ا
اشاره كرد  ) آغداشلو اختصاص داديوم خود را به معرف، صفحات اول و س82 / 9 / 30 مورخه »لمي فيبان«روزنامه ( »لمي فيبان« و روزنامه »ياعتماد مل

 . كردندتري خبر را همراه با عكس در صفحه اول خود تنيكه ا

 يراني و ضدايضداسالم الي و سرلمي بود، در چند فدهي رسي جهاني شبه به شهرتكي اسكار، زهي جاافتي دري برايداتوري آغداشلو كه پس از كاندشهره
 ي اسالمستي درباره چند ترورالي سرنيداستان ا.  كردادي» 24 اليسر« از دي در جهان كرد، بايادي زي كه سر و صدايالياز جمله سر. شركت كرد
 ي با وييكاي آمريونيزي مختلف تلويها  موجب شد تا شبكه24 الي آغداشلو در سريباز.  بوده و بهروز نام دارديراني از آنان ايكياست كه 

 جهان بود و شهره آغداشلو يها  و اسالم، سوژه داغ رسانهسمي مسئله ترورراموني پغاتي سپتامبر، تبل11 ي پس از ماجراراي ز دهند؛بي ترتييها مصاحبه
 .خواند ي مستي و مسلمانان را به صراحت ترورانيرانيها، ا  مصاحبهني تمام در اكثر اييپروا يبا ب

 چون شهره آغداشلو ييها  و مهرهها ستيوني صهي را براشتري بيدر  وقاحت و پردهنهي خود زم با تغافلز،ي كه به ظاهر داخل نظام بودند ني كساناگرچه
 .كردند يفراهم م

 در كند، ي ميمعرف»  قمهي حوزه علمي اسالمغاتيدفتر تبل« به كي آن خود را از افراد نزدري كه سردبينترنتي ايها تي از وب سايكي عنوان مثال، به
   ژهيضمن پوشش و  بود،   شده  اسكاريينمايس  زهي جا يدايكاند  يراني ا ستي ترور  زنكي در نقش  ي به سبب باز لو كه شهره آغداشيا هنگامه
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 وب يج خروي را روييكاي و آمريي و محافل گوناگون اروپانارهايها، سم  در جشنوارهي از ده خبر از حضور وشي بگري بازني اي شبه هنريها تيفعال
 . قرار دادتشيسا

 را از شهره ي متني و دلباختگيزدگ ، با ذوق1385 ني فرورد20 در يهي فقي شده انتخاب، متعلق به محمدمهدلتري فتي ارتباط وب ساني همدر
 : انتخاب نوشته بودتي از وب ساشي با ستاگري بازنيآغداشلو منتشر كرد كه ا

 ي فراموشمان نكرده و برخهن،ي دراز مدتمان از مي وجود دارند كه با توجه به دور»انتخاب«تيجمله وب سا از ييها  رسانهراني كه هنوز در اخوشحالم«
 » !سندينو ياوقات از ما م

 مي مقانيراني اعتراض گسترده ارغم ي نظام قرار گرفت كه عليو رهبر) ره( از خط امام يروي پي مدعتي ساني اي خروجي روي جمالت هنگامنيا
 : زدتري از آن انتخاب تشي، دو روز پ24 الي سرشهي شهره آغداشلو به عنوان هنرپينيآفر خارج از نقش

 »!وودي هاليراني روزافزون ستاره اتي و محبوبشهرت«

 !  فوق ستاره وصف كرده بودكي واشنگتن او را لي فاژهي گزارشگر وبت،ي هولگوي از قول استو

 داشتند به پخش آن از شبكه الي سرني كنندگان اهي كه تهي نداشتند و با توجه به اهداف شومي كاررگي بازني بودن ازي جهان به ناچداري بمسلمانان
 خود قرار داد و ي را تحت پوشش خبريراني معترضان اي صداكاي آمري صداوي رادي رفت كه حتشي اعتراض تا آنجا پنيفاكس اعتراض كردند و ا

 :گفت

 مسلمان را بلند كرده يها  اعتراض گروهي فاكس صدايونيزيدر شبكه تلو «24 »يونيزي تلوالي در سر خانواده مسلمانكي از ي چهره منفشينما«
 » .است

 ي ثروت به ارمغان آورد و آنان كه تا چندعي هوشنگ توزاش يي شهره آغداشلو و شوهر بهاي برا،ييكاي آمريها الي و سرها لمي در في و مزدورانتيخ
 از يكي در متي و گرانقعي خانه وسكي صاحب كردند، ي مي زندگ- آنجلس   لسيها  از محله-  »يسان ول«نطقه  آپارتمان كوچك در مكيقبل در 

 16 تنها ماهانه كرد، ي مفي از دوستانش در داخل كشور تعريكي در تماس با عي كه هوشنگ توزيطور به. آنجلس شدند  لسنينش اني اعيها ومهح
 - است دهيخر» تارا« دخترش يگري شهره و دي را برايكي كه -  و افزون بر هزار دالر، قسط دو عدد مرسدس بنز دپردازن ي خانه را منيهزار دالر قسط ا

 . استاني بهائيراني ضدايها  و تالشيستيوني فشار صهيها  آنها با گروهيها از رهگذر همكار  پولني و تمام ادهد يم

 را از سال اش ي مطبوعاتتي آمد و فعالاي به دن1329او در سال .  كردادي يامي قني از شهديا باه  در عرصه مطبوعات و رسانهيي عناصر فعال بهاگري داز
 فعال و مؤثر در ال به صورت كاميامي قني اما شهفرستاد، ي مطبوعات تهران شعر مي براسندهياو در آغاز به عنوان شاعر نوپرداز و نو.  آغاز كرد1350

 . كرديي خودنماراني اديصحنه جرا

 يياو مسئله بها.  گذاشته بودندني شهاري دستگاه آپارتمان لوكس و بزرگ در اختكيآنها .  متمول بودنديها  هم در شمار خانوادهيامي قني شهانوادهخ
 .ديبال ي به آن مي و حتكرد يبودن خود را پنهان نم

از آنجا كه .  و قبل از ازدواج فرح با شاه، نامزد او بودي فرح پهلوييدا پسرون،يزي و تلووي رادري مد،يرضا قطب( ي با رضا قطبيكي ارتباط نزديامي قنيشه
 در رشته يقطب. كردند ي مي پاسداران زندگاباني خي در حوالي پدر رضا قطبي پدر فرح مرده بود، او و مادرش در خانه مهندس قطببايسرگرد د
به )  تهرانويراد( برنامه دوم ندهي به عنوان گوالتشيپس از اتمام تحص.  آمداي به دنرازي در شني گرگرجيا( ني گرگرجي، ا ) داشتي مهندسيصدابردار

پس از آن .  پرداختتي گروه خبر به فعالري سازمان رفت و به عنوان مدني به اي ملونيزي تلوسيبا تأس.  درآمدوياستخدام اداره كل انتشارات و راد
 دي تولتيري مدني سمت گرگنيآخر.  را هم به عهده داشترازي جشن هنر شي عموم روابطاستي ريو.  شدي ملونيزي تلوي روابط عمومركليمد
او هم اكنون .  نقش پرداختيفاي به اكاي آمري صدادي جدي رفت و در سازماندهكاي انقالب به آمريروزي پس از پيو.  بودراني اي ملونيزيتلو

   اطالع يبرا.   را بر عهده دارد-  رسد يم  راني به اشيصدا  ماهواره   چهار  ازيريگ ره به  و با»ايس« سازمان  بودجه كه با - ي آزادي صداويمعاونت راد
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 داشت و از ي و فرخ غفاراني، محمود جعفر )ديي مراجعه فرما1382 / 2 / 21 مورخه هان،ي مندرج در روزنامه كپنهان مهي ني درباره او به پاورقشتريب

 .آمد ي به حساب مرازي جشن هنر شي عاليشوراتبط با مؤثر و مرياعضا

 اري كه به صورت بروشور در اختنوشت ي جشن مني ايها  از برنامهلي در تجلي و مطالبآمد ي مرازي جشن هنر به شي برگزارامي همه ساله در ااو
فه ي وظگر،يبه عبارت د. شد ي چاپ به مطبوعات ارسال مي كه براكرد ي مهي تهها نهي زمني در همي مطالباي و شد يها گذاشته م  برنامهانيتماشاچ

 مجالت وابسته به وزارت فرهنگ و هي تالش، خوشه، مجله تماشا و كلن،ي نگ،ي با مجالت فردوسياميق.  بودي جشن هنر به عهده و»ي خبريبانيپشت«
 .گرفت ي مشدند، يجه فرهنگ و هنر منتشر م كه با بودي مجالتژهي مجالت بوني با اي بابت همكاريي داشت و حقوق بااليهنر همكار

 دو يها  مراسم جشنيغاتي تبللمي بود كه ف- لمكوي از صاحبان مؤسس فارس فيكي - ي به نام محبوبي فردنماي سنهي در زميي جمله فعاالن بهااز
 ل اداره كي آنچنان نامعقول بود كه صدالميف ني ايها نهيهز.  ساخته شدي ويلمكوي توسط مؤسسه فارس فدانيهزار و پانصد ساله به نام فروغ جاو

 : آمده استني ساواك چن1351 / 9 / 12در گزارش مورخه .  درآوردزي را نمينهم ساواك رژ

 داني فروغ جاولمي فدرباره«

توسط وزارت فرهنگ و هنر  راني اي شاهنشاهيانگذاري سال بنني مذكور كه از مراسم جشن دو هزار و پانصدملمي فرساند ي مي به استحضار عالمحترما
 امر ال نبود، لذا در امتثقتي برداشته است؛ چون مبلغ فوق چنان مقرون به حقنهي تومان هزونيلي وزارت خانه مبلغ پنج مني شده طبق اظهار اهيته

 :رسد ي به عرض مري آن به شرح زجهي كه نتدي چند ماده سؤال گرديمراتب از اداره كل نهم و ساواك تهران ط

  . هزار تومان بوده است450 فوق لمي فهي اولنهيز ه- 1
 .اند  و كارگردانان خارج از كادر وزارت فرهنگ و هنر بودهلمبرداراني نفر از ف15 حدود -2

 . حواله شده استراني سفارت الهي و هشتاد هزار تومان به وسونيلي مكي بار در حدود كي و هي در انگلستان تهلمي فني از اي مقدار- 3

آموزان بوده   را به مدت پنج روز و هر روز پنج سانس كه سه سانس مجانا جهت دانشلمي فنيها ا  در شهرستاننماي س40 در تهران و نماي س31 -  4
 .اند است به تماشا گذارده

 .اند  نمودههي تهطي عده بلني سوم اكياند كه   را مشاهده كردهلمي فني هزار نفر ا750 حدود بي به طور تقر- 5

 . از تهران بوده استشتريها ب  در شهرستانلمي فنيقبال مردم از ا است- 6

 . داشته كه قرار است از عوارض معاف شودافتي عوارض خود را دري شهردارجهي به فروش رفته و در نتي شهردارطي بل- 7

 ،ي جبارني برادرزاده غالمحس،ي جبارژني معاون وزارت فرهنگ و هنر و ب،ي جبارني بر سوءاستفاده غالمحسي مبنعي وسزاني به ميعاتي شاضمنا
 . كارمندان وزارت مذكور وجود داردياهللا امام  و روحي جبارنيريمسئول البراتوار و ش

 .» .گذرد ي جهت استحضار عرض ممراتب

 :كند ي استعالم ملمي فني در مورد سازندگان ا1351 / 12 / 5 در مورخه زي ني در دوبلمي فني پس از پخش اي حتساواك

 51 / 12 / 5: خي تار347 كل اداره سوم تيريمد: به«

 222 / 57377:  شماره222اداره كل دوم : از

 51 / 11 / 26 - 347 / 1682 به شماره بازگشت

 پاسخ آن اداره جهي استعالم كه پس از اخذ نتي دوبيندگي مشخص نبود از نمالمكويف  مؤسسه فارسياسي سالتي مشخصات گردانندگان و تماچون
 .داده خواهد شدكل 

  »اني اداره دوم فرازركلي طرف مداز

 : آمده استني چن1351 / 12 / 9 خي استعالم ساواك در تارهي در جوابو
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 در انيگ محبوب به نام هوشني است، اما فرددهي به ثبت نرسني به نام گلچي فردراني اينماي سخيدر تار(51 / 12 / 9:خي تار222اداره كل دوم : به«

البته نام .  كرده استهي تهميهي دني و مهيعيمط را با شركت ناصر ملك» گرداب« به نام يلمي ف1332 در سال لميكنار دكتر كوشان در پارس ف
 رانيا« است، اما نام كرده ي متيدر آن فعال» ناراننداس هندوجا« تبار به نام ي هندكي وجود دارد كه راني اينماي در س»لمزي فلمكويف« به نام يشركت

 فعال بود و پس از آن به هند راني در ا1357 سال ي روزهانيهندوجا تا آخر. استدهي در وزارت فرهنگ و هنر به ثبت نرس»لمكويفارس ف «اي »لمكويف
 .است)ت اسدهي او به ثبت نرسيرا بيگري دكينام شر. رفت

 هي درجه دو كه فاقد تهوينماهاي و در سباشد ي وزارت فرهنگ و هنر مي فاقد گواهدشو ي گذاشته مشي مؤسسه به نماني كه توسط اييها لمي ف-2
 .گذارند ي مشي بدهند به معرض نماي كمترهي كرانكهياست، به منظور ا

مبرده  نادارد ي برنمغي دست از تبلي كه در هر محفلباشد ي ميي مسلك بهاي دارازي و نهاست يسي به انگلي محبوبياسي سالتي تماشي گرا- 3
 . هستميراني كه من اديگو ي ميراني و در حضور مقامات ادينما ي مي خود را عرب معرفدي نماجابي اي بوده و هر جا كه منافع وي گذرنامه دوبيدارا

 .روند ي ندارند، ميگري دحي تفرنكهي به علت ايراني ايها لمي فدني به دمي مقانيراني اغلب ا-4

  . دادي نظرتوان ي لذا نمروند ي نمها لمي نوع فنيا دني درباره مقامات چون به د- 5
 دني دي برامي مقانيراني گذاشته شود اشي مجانا به نماي دوبينماهاي از سيكي چنانچه مجددا در كني لاند دهي را ددي فروغ جاولمي مردم فشتري ب- 6

 .آن خواهند رفت

 كه مورد نظر باشد او ي به هر نحوتوان ي و مباشد ي كار مناسب و قابل اعتماد مني اي شود براتي و تقوتي حماني گلچيچنانچه آقا: يندگي نماهينظر
 .» . نمودتيرا هدا

 دولت انگلستان به لندن يي با بورس اعطاي عالي از دانشسراسانسياو پس از اخذ ل.  دانشگاه تهران بوديي از استادان بهازي نارشاطري احسان
 يياوستا يها  زباني پورداود، به عنوان استاد كرسمي ابراهي پس از بازنشستگيو.  كردافتي دريي اوستايها  خود را در رشته زبانيرفت و دكترا

 از ارشاطري.  انتخاب شدكاي آمري از دانشگاههايكي در ي فارساتي زبان و ادبي به عنوان پرفسور كرسي و پس از مدت كوتاهدهي برگزي ونيجانش
 انقالب، مأمور يروزياو پس از پ. را بر عهده داشت» بنگاه ترجمه و نشر كتاب «استي ر،ي پهلومي رژاتي حاني پا اسداهللا علم بود و تاكيدوستان نزد

 به طور مفصل از رةالمعارفي داني در ايو.  پرداختراني اي و فرهنگيخي مسائل تارفي شد و در آن به تحر»كايرانيا« به نام رةالمعارفي داكي نيتدو
 . كرده است لي تجلتيسركرده فرقه ضاله بهائ) بهاء اهللا (»ي نورينعلي حسرزايم«

مربوط به  (كايرانيا ، سه مجلد از دانشنامه1383 قرار دارد، در سال ي اسالمغاتي سازمان تبلرمجموعهي كه زر،يركبي ذكر است انتشارات امانيشا
 عباس امانت، زي نتي مقاله در مجله مربوط به مشروطني اولسندهي بوده و نوكايراني اراستاري و سروري سردبارشاطر،ي. را ترجمه و منتشر كرد...)  وتيمشروط

 رزاي و مي اسدآبادنيالد  جمالدي مشروطه، در كنار سي فكرسازان نهي به عنوان زمش،ي در غرب است كه در مقاله خويي از عناصر مشهور بهايكي
 .!  نام برده استتيخان، از سران بهائ ملكم

 سيها رئ  انقالب ساليروزي از پشيآرا نام داشت كه پ  گلري داشت، امي همكارهاني با مؤسسه كي پهلومي كه در دوران رژگري داني از بهائيكي
 در يآرا دست گل.  رفتهاني و پس از آن از ككرد ي متي سمت فعالنياو تا اواسط دهه چهل در ا.  بودهاني مؤسسه كيها يسازمان آگه

 . بودسمي دادائرواني فراتر از آن از پي و حتتي صادق هدايروها  و از دنبالهاشت ديسندگينو

 بود و در ي كه بابليقانيا.  بودندهاني روزنامه كهيري عضو تحريقاني اوانيركي خبرنگار به نام امكي خبرنگار عكاس به نام رضازاده و كي ن،ي بر اافزون
 . درآمده استهانيسسه ك به استخدام مؤ1330 از اواخر دهه كرد، ي كار مي اقتصادسيسرو

او . كرد ي كشور سفر منيبه ا» هفته سبز« به نام ي شركت در جشني برا»يآلمان غرب« همه ساله در مهرماه بنا به دعوت دولت 1347 از سال يقانيا
   سال ر هيو. گذاشت ي كس نمچيه اري در اختديانجام ي روز به طول م20ها كه مدت   مسافرتني درباره اي اطالعاتگونه چي تودار بود، هاري بسيفرد
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 در يقانيا.  ادامه داشت1357ها تا سال   مسافرتنيا. كرد ي مي مرخصي روز تقاضا20 شده، مدت ادي سفر و شركت در مراسم ني رفتن به ايبرا

 سال استخدامش در 20 دي گرفتن حق و حقوق بازخريا بر1358 رماهي كرد، اما فقط در تي روز مرخص20 يتقاضا سفرني رفتن به اي برا57سال 
خبرنگار عكاس .  برنگشتراني به اگري خارج شد و تا آنجا كه اطالع دارم دراني از اگري وجوه بار دني اافتي آمد و پس از درراني به اهانيروزنامه ك

 لي تصادف اتومبكي در همان جا در ام دهي كه شنيبه طور سنوات خدمت خود به كانادا رفت و دي پس از بازخرداشت هم كه رضازاده نام هانيك
 .درگذشت

او سخت مواظب بود تا در خالل اخبار به .  برخوردار بودي كافيركي بود و بر كارش تسلط داشت و از زريگ  ساكت و گوشهاري بسي آدميقاني اوانيركيام
 و اكثر كرد يم افتي دري ثابت پاسال مقرربي متعلق به حبروزي از شركت فيو. ود بود، لطمه وارد نشيي كه مربوط به تجار بهايداتيها و تول كارخانه

او كه كارش را با .  بودي در روزگار پهلوراني ااني بهائنيتر  از معروفيكي ثابت بيحب( ثابت بي حبي تجارتيها  مربوط به شركتيها يآگه
.  دهها شركت بزرگ را به دست آوردتي مبدل شد و مالكراني اداران هي سرمانير از بزرگتيكي آغاز كرده بود در فاصله چند سال به يساز دوچرخه

 درباره او شتري اطالع بيبرا.  بودراني اري جنرال تايها  كوال و كارخانهي پپسيساز  و كارخانه نوشابهراني ايونيزي فرستنده تلوني ثابت مالك اولبيحب
 متعلق يها و كارخانه)ديي منتشر شده است، مراجعه فرماهاني مؤسسه كيها  دفتر پژوهشيز سو كه اي معماران تباهيها به جلد سوم مجموعه كتاب

 .شد يها و مجالت داده م  روزنامهگري و دهاني از كانال او به كان،يبه بهائ

به .  بودندكيو اخذ پورسانت شر ي آگههي فراوان داشت و با هم در تهتيمي رفاقت و صمهاني كي اقتصادسي سروگري خبرنگار دياحي با احمد ريقانيا
 از را و پول آن كردند ي حساب مي و تعاون و امور روستاها را به صورت آگهيها و اخبار مربوط به اصالحات ارض  عكسي بود آنها حتعي كه شايطور

 ي سزاني به مها ي خوش خدمتني ايزاها هم دستور داده بود تا در ا  در آن سالهاني مؤسسه كازيزاده صاحب امت سناتور مصباح. گرفتند يدولت م
 . دو نفر پورسانت پرداخت شودني به اي آگههردرصد از

 نگزي برده و از كالج كاني را در انگلستان به پاالتشي بود و تحص1318 متولد يو.  شناخته شده در مطبوعات بوداني از بهائگري ديكي ي كسريليل
 مجله يها برا  آغاز كرد و سال»راني اديام« با مجله 1334 با مطبوعات را حدودا از سال ي همكار. كرده بودافتي دري علوم ادارسانسيانگلستان ل

 خوش نشان ي هم به او رويي سبب ستار لقاني بود و به همي نبورجي اتي مورد حمايو. نمود ي مهيمطلب ته» اطالعات بانوان«و » روشنفكر«
 .كرد يها و آثار او را چاپ م  و نوشتهداد يم

 يها او شب. فرستاد ي مجالت مني اي اشعارش را برا»ي كسريليل« كرده بودند، داي پيتر  و خوشه با شعر نو برخورد مهرباني مجله فردوسيقتو
 .خواند ي همكاران مي را برادشي و اشعار جدشد ي حاضر مي مجله فردوسي هفتگيدارهايشنبه در د سه

 . داشتيوآمد خانوادگ  و رفتژهيباط و بودن ارتيي بهالي به دليي با ستار لقايكسر

 درآمد و يمياو به استخدام پتروش.  خود دست و پا كردي در دستگاه دولت براي كارينگار  روزنامهقي بود كه از طرينگاران  در زمره روزنامهي كسريليل
 . بود-  رعاملي مداي گو-  ي از مقامات عاليكي يمنش

 مجموعه از نظر ني انكهيبا ا. افتي انتشار »ستيفصل مطرح ن« از او به نام ي مجموعه شعر1348ه در سال از جمل.  سه كتاب شعر منتشر كرده بوديو
 نوان كتاب را به عني اي تحت چه مسائل و الزاماتدانم ي بودند، اما نمنيي و سطح پاي نبود و اشعار آن كامال معمولي ارزش چنداني دارايشعر

 . اهدا كرد»ي كسريليل« خود را در آن سال به ژهي وزهي جاونيزي و تلودندكر انتخاب»  سالدهيكتاب شعر برگز«

 .كرد ي مييسرا ها ترانه  مدتيو.  شدميآنجلس مق  رفت و در لسكاي و به آمرختي گرراني پس از انقالب از ااو

 او در محل ي براينجلس مراسم بزرگداشتآ  رنچوپارك لسي مبتال به سرطان شد، و چند ماه قبل از مرگش كلوب روتارشي چند سال پي كسريليل
 ي وقت كلوب روتارسي و رئي ملي مجلس شورايشي فرماندهي نماي اباصلتي مراسم پرنيدر ا. آنجلس برگزار كرد لس»  كلكشنكيالمپ«مجموعه 

   او در شعر زنان گاهي درباره نقش و جاكا،ي آمرمي مقتبار يراني ايهودي و يي انجمن جوانان بهاي هما سرشار و چند تن از اعضان،ي گرگرجيارنچوپارك، 
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به .  بودكرده فيهجوم سرطان او را بشدت نح.  او را خوانديها  چند ترانه از سروده- خواننده زمان طاغوت -  »دهيها« كردند و ي سخنرانيروزگار پهلو

 .آنجلس مرد ام در لس سرانجي كسريليل. كرد ي چرخدار حركت مي كه به مدد صندليطور

 گذاشته شده بود، ارشي تهران در اختيي محافل بهاي كه از سويا هي شخص با سرمانيا.  نام بردي از مهرداد شكوردي بايي بهاسانينو  روزنامهگري داز
دا در جهت جا انداختن ابتذال  صكي دي مبتذل بود و تمام جراسمي توجه به مدرني غالب فرهنگاستي كه سيزمان.  كردجادي اي سازمان انتشاراتكي

 يها جلوه« را به نام ينيي تا مطالب سطح پادي شد و كوشنهي زمني سلسله كتاب در اكي هم دست به كار چاپ ي فعال بودند، شكورسميبه نام مدرن
 .بدهد  به خورد جوانان»سميمدرن

 آرام آرام ،»يبو يپل «ييكايقصد داشت همانند مجله آمر»  هفتهنيا«ه مجل.  هفته بودني در مجله اتي فعال،ي مهم مهرداد شكوريها تي فعالگري داز
 . اجتماع ببرداني به مي رسمي و دلمشغولي زنان را چاپ كند و سكس را به عنوان سرگرماني لخت و عريها عكس

مجله . بود»  هفتهنيا «يرياونت سردبدار سمت مع  مجله با بمب مبارزان مسلمان منفجر شد، عهدهني كه دفتر اي شماره تا روزني از نخستيشكور
. نام برده شده است» كد رمز« با ي از وكاي آمري در مطبوعات بود در اسناد النه جاسوسكاي از جاسوسان آمر»ردولويجواد عالم«( ردولويمذكور را جواد عالم

 انتشار -  از قوادان شاه يكي -  )منتشر شده است» وسنگاران جاس روزنامه« با عنوان »پنهان مهين «يها  از مجموعه كتاب18 در جلد يشرح حال و
 .داد يم

 پل ي را به خانه خود واقع در حوالييها ستار لقا  محرمانه، اغلب شبيها  از مالقاتري بود و غاني و نفوذ بهائتي هم تحت حماي شكورمهرداد
  . كرد ي مشورت مي با وي انتشاراتي و درباره كارهابرد ي مدخندانيس
 

 ونيزي و تلووي در رادانيبهائ   

 
 بي و حباني بهائهي كه با سرما-  3 فرستنده كانال تي روز فعالني داشت كه نخستونيزي و تلووي در رادي منسجم و قدرتمندالتي تشكتي بهائفرقه

 . فعال و مقتدر بودي پهلومي رژاتي حاني تا پا- شده بود جاديثابت ا

.  بودنديي بهاها يي باغبان و كارگران مسئول نظافت دستشو،ي تا نگهبان در ورودركلي از مد3انال  كونيزي به اتفاق كاركنان تلوبي قرتياكثر
 ونيزي دو فرستنده به استخدام تلوني شاغل در ااني بهائهي را به دولت فروخت، كلآبادان ونيزي فرستنده و فرستنده تلوني ثابت، ابي كه حبيزمان
 استخدام و ارتقاء ي هم بودند كه براي كسانديشا. دمي را نديي جز افراد بهاي كس3 كانال ونيزيالم در تلو اشتغاميمن در ا( درآمدند راني ايمل

 داشتند، دور هم جمع شدند و اري را در اختيدي مشاغل كلهيو چون از تجربه و سابقه كار برخوردار بودند و كل )كردند ي بودن ميي تظاهر به بهايشغل
 و با نام ي انجمن صنفكي كه ظاهرا به عنوان راني اونيزي و تلووي در راداني بهائالتي شاخص تشكياز اعضا.  كردنددجاي را ايا ژهي والتيتشك

 و ي محمودزي سازگار، دكتر كامبالي آزردگان، ژزي كامب،ي رمزدي فرشك،ي از مهندس مكاندي باكرد، ي متي فعال»راني اونيزي تلوي كاركنان فنهياتحاد«
 . نام بردي ملونيزي تلوياني ارشد و مراني مد ازگري ديا عده

 تيري مد،ي برادر داود رمزي رمزدي سازگار ازدواج كرد و فرشالي بعدها با ژ»كيمكان«.  شدندي معاون رضا قطبي محمودزي و كامبكي مكانمهندس
 وش،ي همچون داري شده خوانندگانني تدوشي از پ برنامهكي را بر عهده داشت و همو بود كه با ي ملونيزي و تلووي پاپ راديقيها و موس برنامه

 فوالدوند، يل ي شوهر لي رمزديفرش.  را به اصطالح كشف كرد و به شهرت رساندكي و مارتهي عهد،ي فروهر، سلالي شهره، ل،ي نلك،ي اون،ي فروغدونيفر
 رضا له ارشد كشور از جمراني با مديا ژهي هم رابطه وقي طرني بود و از اي ملي كرمانشاه در مجلس شوراندهي و دختر نماي مخصوص رضا قطبيمنش
  . و مقامات مختلف برقرار ساخته بوديقطب
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. كردند ي متي نظر او فعالري افشار زبي قرزي تابش و پروي فرخزاد، علدوني چون فري بود و افرادونيزيدر تلو» شو «يها  برنامهري آزردگان هم مدزيكامب
 سي تدرماي دانشكده صدا و سي در رشته روابط عمومون،يزيدر تلو» شو «يها  برنامهياو افزون بر اجرا. است يي افشار هم بهابي قرزي بود كه پروعيشا
 گري دانشكده د زنان و چندي، در مدرسه عال»شو« نقش در برنامه ي بود كه عالوه بر اجراييكاي زادگان آمريي افشار هم از بهابي قرزيهمسر پرو. كرد يم

 ياني و بهائ- زكاري برادر مهرانگ- و هوشنگ پورنگ ني گرگرجي اي رفت و با همكاركاي به آمري انقالب اسالميروزي پز پس ايو. كرد ي مسيتدر
 از شتر،ي بينافع مال افشار به خاطر مبيقر.  راه انداخت»يكابل« زبان ي فارسونيزي چون هما سرشار چند تلويانيهودي و يماني ثابت انيچون نورالد

 او پول ي برايگذار  برنامهقي از طرنكي ثابت ازدواج كرد و اايآنجلس به نام زو  و خواننده لسيي از زنان بهايكي و با دهمسر اولش جدا ش
 .آورد يدرم

 . ازدواج كرده استوودي از نامداران هاليكي دختر است كه با كي افشار از همسر اولش صاحب بيقر

 كياو حدود .  گرگان انجام دهندي در حواليجي از آستارا تا خلادهي پي با پاي مسافرت1383 قصد داشتند تابستان سال دشي و همسر جد افشاربيقر
 بال استقي برنامه وني كس از اچياما ه. كرد ي با خود دعوت مي همراهي و جوانان و مردم را براكرد ي مغاتي برنامه خود تبلنيسال در اطراف ا

 از ياري شد كه بنا به درخواست بسي آورد و سرانجام مدعاني سفر به منيكم صحبت از خطر ا  كم1383 شدن موعد سفرش در خرداد كياو با نزد. نكرد
 آن با اجآنجلس است كه امو  در لسوي رادكيو مالك » تپش «ونيزي تلوي از شركايكياو اكنون .  سفر را لغو كرده استنيمندانش، برنامه ا عالقه

 .شود ي ارسال مراني به ايهودي و يي بهاداران هيمك سرماك

 كنسرت يي اروپاي و كشورهاكاي مختلف آمريها التي او در اي برامدام وكند ي همسرش مي از صدايبردار  تمام وقتش را صرف بهرهيو
 .گذارد يم

 ي از شهرهايكي سي پلسي نقش رئ- شد ي مهي تهي شركت خارجكي و راني اهي كه با سرمايلمي فني اول- ها   كاروانلمي افشار در فبيقر
 جوان ني ادني سر بريتماشا. دنديبر ي جوان را كه مشروب خورده بود، مكي شهر، سر ي روحانيافغانستان را بر عهده داشت كه در حضورش و به فتوا

 .گذاشت ي مي اسالم نداشتند، بر جاني مبني از دي كه شناخت درستي كسانشهي را در ذهن و اندري تأثني بدتر،ي روحانكي انبه فرم

 ييوي برنامه رادكي قي داشت و هر شب از طريعي وستي افشار فعالبي قرزي واقع شد، پرو1378 ماه ري تخي دانشگاه كه در تاري حادثه مشكوك كودر
 .فرستاد ي مراني ماهواره به اقي و از طركرد ي جوانان اجرا مجيي و تهبي فري براييها  برنامهيمقام  قائمدي به همراه سعراني ايبه نام صدا

 از ينگار  روزنامهسانسي لي برده و دارااني به پاكاي را در آمراش ي دانشگاهالتياو تحص.  سازگار نام داشتالي ژونيزي سرشناس تلواني بهائگري داز
 ريسردب - ي دوامدي چون مجي است كه افرادين مركزهما» سن خوزه«به شهادت اسناد و مدارك موجود، دانشگاه .  بودكايآمر» سن خوزه«دانشگاه 
 هيري تحرئتي هتي به عضوكاي بود كه در دوران اقامت در آمري مدعاليژ. نگار آموزش داده است  روزنامهتي پوشش تربري و تورج فرازمند را ز-زن روز 

 از دانشگاه تهران ينگار نامه دوره دو ساله روزليالتحص  كه فارغكرد يم ادعا زي شده و نرفتهي پذ»فيال« و »ميتا« مجالت يعني ييكاي آمرراژيدو مجله پرت
  .است

 انيجر «يروها  معروف بود و به اصطالح از دنبالهسينو  قصهكينگار شهرت داشته باشد، به عنوان   روزنامهكي به عنوان نكهي از اشي سازگار باليژ
 . داشتي و اطالعات بانوان همكارداي هورعباسيجله تالش متعلق به ام با مونيزياو در كنار تلو. آمد ي به حساب م»ي ذهناليس

 ني اري سازگار به عنوان سردبالي آن آغاز شد، ژتي و فعالي قرار گرفت و سازماندهراني اي ملونيزي مجله تماشا در دستور كار تلوسي كه تأسيزمان
 مطبوعات ساني از طنزنو،يمنوچهر محجوب( ي بود و با منوچهر محجوبني گرگرجي با ايمي صماري ارتباطات بسي دارايو. مجله انتخاب و مشغول به كار شد

 احاني سازمان جلب سركلي هم مدي و زماني روابط عمومسي رئياو مدت.  آغاز كردقينامه توف  خود را با هفتهتي فعال،ي در عصر محمدرضا پهلورانيا
 پس از خرداد يو.  آهنگر را انتشار دادنامه فته هي انقالب اسالميروزيده بود، پس از پ حزب تويمي قدي كه از اعضايو. در استان هرمزگان بود

   يي آشنايبرا.  به مرض سرطان در لندن درگذشتشي پي چنديو.  به انگلستان رفتياسي و به عنوان پناهنده سختي به خارج از كشور گر1360
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 نهيري دي دوستزين)ديي چاپ شده، مراجعه فرماشماره كه در چند 1377 / 6 / 15 مورخه هاني روزنامه كي به پاورق»يحجوبم« با شرح حال و عملكرد شتريب
 .شتدا

ها درباره   مالقاتني سازگار در االيژ. كرد ي صرف ميي روز ناهار را با ستار لقاكي يا  مجله تماشا شد، هفتهيريدار سردب  كه عهدهي سازگار زماناليژ
 م،ي ارشد رژراني با مدكشي و تماس نزدتي با توجه به موقعيي و ستار لقاپرداخت ي ميزني به راييئل مربوط به مجله تماشا با لقامسا

 . بودندتي فرقه ضاله بهائروانيخصوصا كه هر دو نفر از پ. كرد ي خاص را به او ابالغ ميها دستورالعمل

 سازگار به مجله تماشا آورد و به عنوان خبرنگار الي را ژانايد.  نام داشتدل كي ناناي آمد، دي ملونيزي به تلواني بهائتي كه با حماي افرادگري داز
 گرم گرفت و به مدد ونيزي تلويي از مقامات بهاگري آزردگان و چند تن دزي بودن، با كامبييازبهاي از امتيريگ  با بهرهي پس از مدتانايد. استخدام كرد

 گريمعرف او به مجالت د.  كار كردگري هم با مجالت دي مدتيو.  به دست آوردكاي آمري بورس دوساله مطالعاتكي ي رمزدي آزردگان و فرشزيكامب
 . بودييستار لقا

 خود در يها  چاپ نوشتهقي سازگار به مجله تماشا آورد و او از طرالي را هم ژزاده عيرف.  نام داشتزاده عي رفراي سمونيزي تلويي از كاركنان بهاگري ديكي
 انقالب يروزي پزماناو هم تا .  بود-  كاي سرپرست ساواك در آمر-  زاده عي منصور رفكي از بستگان نزديو.  كردداي راه پاتي نشرري مجله به سانيا

 . بوديي ستار لقاتيمورد حما

 . بودكاي آمرلكردگانيص از تحتاشي به نام خسرو هري داشت، شخصتي فعالراني كه در عرصه فرهنگ و هنر اياني بهائگري داز

 يداري او خري را برايينماي كار سي الزم برالي مشغول به كار شد و آنها تمام وسايي بهاداران هي سرماتي به تهران آمد، با حماي وقتتاشي هرخسرو
 در يا نه عصرايهمانيد از ظهر، م روز بعكي محول شده بود و او يي به ستار لقاتاشي مطرح ساختن خسرو هرتيمسئول.  گذاشتندارشيكردند و در اخت
نگاران، چند نمونه از   و حضرات روشنفكر و روزنامههماناني از مييراي داد كه پس از پذبي آماده شده بود، ترتتاشي هري كه برايمحل دفتر كار

 . داده شدشي ساخته بود، نماكاي در آمرتاشي كه هرييلمهايف

 يو.  و سنت و اعتقادات مردم مسلمان نداشتاتي جز ضربه زدن به اخالقي هدفشيها لمي تمام فاو در.  ساختلمي چند فزي نراني در اتاشيهر
 از ترس شورش و ي پهلومي رژي زننده داشت كه حتيها  بود و آنقدر صحنهحي آن قدر وقلمي فنيا. ساخت» برهنه تا ظهر، با سرعت« به نام يلميف

 نماهاي صبح بر پرده س10 / 30 ساعت يعني صحنه بود، ي سانس بر روكي فقط لمي فنيا.  ساختمتوقف عي سريلي آن را خشي مردم، نماانيعص
 كرد ي ميباز» محلل «لمي فگري و باز-  معروف يا  توده-  ي همسر سابق محمد عاصمراني الم،ي فنيدر ا.  شدفي ظهر همان روز توق12رفت و ساعت 

 . بودي و هرزگحي وقيها  لحظات آن مملو از صحنهشتريو ب

 دي مشغول بود، توسط فرشيخوان  شخص كه به كار آوازهنيا.  نام داشتي فروغدوني فرراني معروف در عرصه به اصطالح هنر ااني از بهائگري ديكي
 سانينو ي از هنريا  او تعجب كردند، اما عدهي بر آنتن رفت، مردم از خشونت نهفته در صداي فروغدوني فرري كه تصويزمان.  معروف شديرمز
به مطرح »  ضد صدادهيپد« تحت عنوان ي از او پرداختند و با طرح مباحثدي به تمجشدند، ي مي مالتي حمايي بهايها  كانوني كه از سوبوعاتمط

 . پرداختنديساختن و

 دوني فريه بود تا برا حنانه خواستني و شهي اسدناي رسما از مييستار لقا.  را تحت كنترل داشتندي فروغدوني فري مطبوعاتغاتي كار تبلانيبهائ
 به سندينو ي كه درباره او مي كنند و مطالبتي تا از او حماكرد ي مهيها و مجالت توص  روزنامهي هنريها سي و به مسئوالن سروندي ترانه بسرايفروغ

 .داد ي شاعران م بهي مبالغ قابل توجهي فروغدوني هر ترانه فري شخصا براي رمزديفرش.  قبض صادر كنندشي برايصورت رپرتاژ آگه

 دوني با فرييها  مصاحبهكي تماس برقرار كرد و از آنان خواست تا هر دي جراي هم با خبرنگاران هنري رمزدي فرش،يي زمان افزون بر ستار لقاني ادر
 ي رمزدي فرشري نظونيزيقتدر تلو مانيبهائ به هر حال.  بفرستندونيزي در تلوي وي صورت حساب آن را براها، ي انجام دهند و همانند رپرتاژ آگهيفروغ

 . را به شهرت رساندندي همراه با قدرتمندان مطبوعات وفرستادند، ي بر آنتن مي كه از فروغييها  پردهاني با مي محمودزيو كامب



 ٤٤

   هاي در عصر پهلوانيبهائ
 داد تا يبي ترت-  متعصب بود يا زاده ييه او هم بها ك-  ي فارسيها لمي فكننده هي و تههيثاقي ميينماي سوي صاحب استودهيثاقي مي مهدگري دي سواز

 دوني فراريترا در اخ» نماز« هم چند ترانه به اصطالح درجه اول خود مخصوصا ترانه ي قنبراريشه.  مبتذل پخش شديها لمي در خالل فيچند ترانه فروغ
 : ترانه آمده بودنيدر ا.  گذاشتيفروغ

   استدني نمازم تو را هر روز دمن

   استدنيت دوستت دارم شن لباز

 به كار بست، ي فروغدوني فرشتري مطرح كردن هر چه بي برا»ياعتماد.ر« معروف به ي اعتمادي رجبعلياري با دستيي كه ستار لقايداتي از تمهيكي
 ري نظكار  و زنان تازهشد ي مكي نزديري پيها  به سالحي وقيها لمي فشهيهنرپ» فروزان«كم   كماميدر آن ا.  بودي مثال عشقيها  از جنجاليبردار بهره

 و مجله دنديشي انديدي قرارداد، تمهكي بر اساس »ياعتماد.ر« به همراه ارانشي و ييستار لقا. كردند ي مدي او را تهدتي موقعنيآفر مرجان و نوش
 ياپي هفته پند و چكنند ي مي زندگيد شرع بدون عق»وار يكول«هاست كه   عاشق هم هستند و مدت»ي فروغدونيفر«و » فروزان« شد كه يجوانان مدع

اطالعات « مجله ژهي آنها بوي براي پر كردن صفحات مجالت مختلف و جلب مشترلهي گوناگون، وسيها  دو نفر در ژستني از اي مختلفيها عكس
  .افتي ييش رها مطرح شد و هم فروزان به طور موقت، از خطر كمرنگ شدن شهرتي فروغدوني هم فردي تمهنيبا ا. شد» جوانان

 موفق به ترك -  ي محل سكونت خانواده فروغ-  تهران پارس اني در اوج شهرت، به مواد مخدر آلوده شد و چون سركردگان لجنه بهائي فروغدونيفر
 .دي كارش به زندان كشني و فروش هروئديكم به اتهام خر  كردند و كمشي او نشدند، رهاادياعت

 به عنوان كارگر شد، ي و دروازه دولت اصفهان ساخته مي شهردارداني مي كه در ضلع غربي رفت و در مسجد به اصفهاني پس از انقالب مدتيو
 به اصفهان داشتم، چند شب در همان مسجد واقع در دروازه دولت امي كه در آن ايمن در سفر. ديخواب يها همانجا م  مشغول كار شد و شبيساختمان

 . بودمي فروغدوني فرهماني مفهان،اص

 اواخر تحت تكفل خواهر و شوهر خواهرش نياو ا.  شد و به زندان رفتري و فروش و قاچاق مواد مخدر دستگدي بار هم به جرم خرني چندي فروغدونيفر
 پسر ني كوچكتر رهنمادونيفر( رهنما دوني فركياو از همكاران نزد. ديگذران ي به نام نادر سپاسكار ماني از بهائيكيها را در خانه   هم شبيمدت. بود
 1340 دهه ليدر اوا.  برده بوداني در فرانسه به پانماي خود را در رشته سالتي بود كه تحصي دوران پهلواستمدارينگار و س  رهنما روزنامهنيالعابد نيز
 بردند و مطبوعات به راني اينماهاي سيها رده پي فراوان به روغاتي رابا بوق و كرنا و تبل»دي در تخت جمشاوشيس« او به نام يها لمي از فيكي

 ونيزي سازمان پژوهش تلواستي آوردند و به رراني رهنما را به ادوني راه انداختند و سرانجام فري را درباره ويعي وسيغاتي موج تبليصورت سفارش
 يالنيگ دونيو فر) بود گزاف به آنانيا جذب و جلب روشنفكران و پرداخت دستمزدهي برايسازمان پژوهش محل.  منصوب كردندراني ايمل
 به ي ولد،ي رسي تاالر رودكي روابط عموماستي به ري با دفتر فرح پهلوي بود كه از رهگذر همكارهاني روزنامه كهيري تحري از اعضايالني گدونيفر(
 به يالني گدوني درباره فررشتي اطالع بيبرا. وستي پني پس از انقالب به سازمان منافقيو.  بركنار شدي اختالس و سوءاستفاده كالن مالليدل

 از يمينادر ابراه( يميبود و از دوستان نادر ابراه )ديي مراجعه فرما1380 ماه ي د10 مورخه هاني مندرج در روزنامه كپنهان مهيسلسله مطالب ن
 در ري رهنما قرار گرفت و به عنوان سردبدوني در كنار فري مدتكرد، ياو كه ابتدا در بانك عمران كار م.  بودي مطرح روزگار محمدرضا پهلوسانينو قصه

 آورد ي روونيزي تلوي برايلمسازي فصه دفتر به عرني اتي كرد و با حماكيكم خود را به دفتر فرح نزد  پرداخت و كمتي به فعالونيزيواحد پژوهش تلو
 سال تالش ستي به كتاب بيمي و شرح حال نادر ابراهها دگاهي با دشتري بيي آشنايبرا.  در صف پولداران قرار گرفتنه،ي پرهزاليو با ساختن چند سر

  .رفت يبه شمار م)ديي مراجعه فرماداري محمد پافيتأل
 و راني خود را كه اكثرا در حوزه مسائل مربوط به ايها  و پژوهشقاتي و تحقكرد ي كار مونيزي تلوي براقي در عرصه پژوهش و تحقشتري سپاسكار بنادر

 را آن ي ملونيزي انجام داد كه تلوگاني گلپايكار  درباره منبتي مفصلقاتياو تحق. فروخت ي مي ملونيزيد، به تلو بويراني ايها هنر و سنت
 . كرديداريخر
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 زياش ن خانه. كرد ي مي زندگوار ي دختر به نام الدن به صورت كولكياو با . دي رسي به ويادي زراثي تنها پسر خانواده بود و پس از مرگ پدرش ماو

 .نگاران شده بود  و روزنامهنماي تئاتر و سيها شهي به پاتوق روشنفكران و هنرپليكه در تهران پارس بود، تبد

 مطبوعات نقد يسپاسكار برا. آمد ي محل مني خواب به اي گذاشته بود و او براي فروغدوني فراري خود را در اختيها  از اتاقيكي اواخر ني در ايو
 ني پرواد،ي صزي پرو،ي نوذر آذرزاده، ي فنزي از پروتوان ي دوستان او مگرياز د. كرد ي نوپرداز مصاحبه مسانينو  و قصهشگاني و با هنرپنوشت ي مزير نتئات

 . نام برديآباد  و شكوه نجميدولتشاه

 از گري ديكي زي رفت ننماهاي پرده سي رو1350 در بهمن  كههيثاقي مي مهديگذار هي و با سرمايمياهللا كر  نصرتيبه كارگردان» محلل «يينماي سلميف
 تي و صادق هداوي اسالم همچون مونتسكي با احكام مترقگانهي بي و مغرض افرادماري برگرفته از افكار بلمي فنيا.  بوداني بهائزيست  اسالميها تيفعال
 .بود

 بارز يها  و مؤلفهها شاخص  سكس و ابتذال، از جمله،يزيست  كه اسالميادي زيها لمي محلل در ساخت فلمي فگذار هي كننده و سرماهي تههيثاقي ميمهد
 .آن است، نقش داشته است

بر ) 1350 بهمن 6 (دي آغاز شده بود، درست در سالگرد انقالب سف-  روز كشف حجاب - ي د17 آن از روز غاتي كه تبلشكن مي مبتذل و حرلمي فنيا
 ي محلل، ماجرالميدر ف«ها با عنوان  آن سال» زن روز« نوشتند كه در مجله لمي فني مستدل بر اي نقدي مطهرديالبته استاد شه( رفت نماهايپرده س

 چون و چي هي بودن و پربار بودن آن، جاي منطقلي بود كه به دليي نقد از جمله نقدهاني اديبه چاپ رس»  استفيمحلل، سراسر قلب، مسخ و تحر
 پروانه 1357 و 1355 و 1352و در سال ) كرده و كتابخوان شده بودلي نسل تحصني در بي سبب روشنگريژگي وني و همگذاشت يم ني باقييچرا
 . شددي آن توسط وزارت فرهنگ و هنر تجدشينما

ر آثار  محلل دلمي موضوع فزي طرح استهزاءآمي و چگونگنهيشي كه درباره پي پس از انقالب بود، در پژوهشينماي سراني كلهر كه از مدي مهديآقا
 : انجام داده معتقد استي غربزدگان وطنزي و نانيغرب

 جهت اشاعه فساد و فحشاء يا لهي وسراني از آغاز تولدش در انمايگرچه س. ديآ ي به حساب مراني اينماي سخي نقطه از تارنيتر نيننگ» محلل «لميف«
 هي تمام علطنتيبا ش» محلل« كه چون افتي لجنزار بتوان ني را در ايلمير ف بود، اما كمتشد، ي خوانده مي پهلومي رژيها شرفتي آنچه پي براغي تبلاي

 چند صد ساله داشت و بارها و بارها به صورت قصه، شهيگر بود كه ر  توطئهيينمايبلوغ س» محلل «لميف...  شرع مقدس بپا خاسته باشدنياسالم و قوان
 .» . از آن بهره گرفته بودندتيحان اسالم و مبارزه با روني تمسخر قوانيبرا...  وشنامهينما

او . العاده داشت  فوقتيمي سازگار صمالي بود كه با ژراني ادي و امي تاج ورزشهي نشرهيري عضو تحريو.  نام داشتلي رضوان نبان،ي از بهائگري ديكي
  . ادامه داده استي حقوق قضائسانسي خود را تا مقطع فوق لالتي كه تحصگفت يم

 باشگاه تاج و برادرش عطاءاهللا يي بهاسي رئي خسروانزي بودن سخت مورد اعتماد سپهبد پرويي بهالي تاج و به دلياشگاه ورزش همه كاره برضوان،
 ستوان كي از محافظان او كه يكي كشور بود، عاشق ري كه شوهرش وزيامي در اي عطاءاهللا خسروانييزن بها.  بودداي هونهي كشور در كابري وزيخسروان

 به -  اني بهائرانهيشگي تالش پرغم ي عل- يي رسوانيدامنه ا. كرد ي مي افسر زندگني را رها كرد و بدون ازدواج با اي بود شد و خسرواني شهربانكمي
 يعاشق تا خبر عشق و است خودي جراراني بود، از چند تن از مدي نبرد قدرت با عطاءاهللا خسروانري كه درگدايدر آن زمان هو. دي آن روزگار هم رسديجرا

 . خود چاپ كننداتي را در نشريو فرار همسر خسروان

 سانسور كتاب را بر فهي اداره نگارش وزارت فرهنگ بود و وظسي رئيو.  كنمادي از دكتر ذكراهللا ثابت دي باد،ي فعال در عرصه كتاب و جرااني بهائگري داز
 .عهده داشت

 به دي دانشگاه باني استادان اگرياز د. بوديي دانشكده، بهاني اسي رئحون،يوشنگ سمهندس ه.  داشتيي هم چند استاد بهاباي زي هنرهادانشكده
   و -  اني معبد بزرگ بهائيعني  - »مشرق االذكار« و سازنده   امانت كه طراح  مهندس عباسني اشاره كنم و همچني استاد رشته معمارياشراق خاور
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 در كوه كرمل واقع در انياالذكار بهائ  و مشرقي اشغالني در فلسطي افندي باب و بهاءاهللا و عبدالبهاء و شوقمحمد ي علديبقعه و ساختمان قبر س

 . استي اشغالنيفلسط

 خواستند ي كه ميكار كشور تا آن حد پررنگ بود كه آنان بدون پروا از هر گونه بازخواست، دست به هري فرهنگيها تي در عرصه فعالاني بهائحضور
 يسي سؤال انگلواني معلم به نام دكتر كتي تربي دانشسرايي از استادان بهايكي بود كه دهي تا آنجا رسي و گستاخي خودسرنيا. زدند يم

 اني دانشجواري ترجمه كردن در اختي را براي وي درباره زندگي و متندهد ي محمد باب اختصاص مي علدي دانشسرا را به سني سال سوم اانيدانشجو
 .ردگذا يم

 
يبهائ   در مسند قدرتان 

 
تي فعاليچگونگ
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   در ارتش
 : آورده استني چن1346 / 12 / 9 در ارتش را در گزارش مورخه اني بهائتي نحوه فعالساواك

 اني بهائتيفعال: موضوع«

 جام اقدام به پيداران ت سران و درجه مردم خصوصا افني در بييبها... غي بوده و در مورد اشاعه و تبليي جام، بهاپي افسر تيلي دكتر احمد نبسروان
 بيط. آورد يعمل م

 .دينما ي است استفاده مي باره از وجود كلفت خود كه دختر جوانني منبع، در اهينظر

 .» . استديي منبع مورد تأهيصحت خبر فوق و نظر: اتي رهبر عملهينظر

 يها  سالنيآخرالبته تا.  هفتاد من كاغذ خواهد شدي اشاره كنم، مثنوي در ارتش شاهنشاهيي افسران بهايها تي بخواهم به شرح حال و فعالاگر
 لندن و ي شهرهارةالقدسي سبب حضنيبه هم.  ارتش در دست نبوديي از تعداد افسران و سربازان و كاركنان بهايقي آمار دقياقتدار محمدرضا پهلو

 ريسند ز.  كنندهي تهسرباز اعم از افسر و ي افراد نظامهي از كليقيت تا آمار دق خواسراني در سراسر ااني محافل بهائهي از كلي دستورالعملي طكايآمر
 : موضوع استنيمربوط به ا

 خدمت ي مسلح شاهنشاهيروهاي را كه در نياني بهائهيكل]تا[ اعالم نمودهراني سراسر ايها  محفلهي به كليا  نامه محرمانهي تهران طرةالقدسيحض«
 تا به ال، تهران ارسرةالقدسي به حضادداشتي كي ي ارتش از سربازان تا امراء را طي افراد نظامهياشند و فورا آمار كل نظر داشته بري زند،ينما يم
 .» ... ارسال گرددكايدر آمر» برانداسكات« لندن و دي و به مراجع تقلالعدل تيب

 نفوذ كرده بودند، بازگو شود تا نسل حاضر و يارتش شاهنشاه سطوح ني كه در باالتراني بهائاتي از جناي مناسب است تنها گوشه كوچكنجاي ادر
 اتي از جنايكي در خاطرات خود از يني خمي مسعوداهللا تيآ.  را بهتر بشناسند»يجهان وطن« مهر و محبت و ي فرقه ضاله مدعني انده،ي آيها نسل
 :سدينو ي در شب عاشورا در قم پرده برداشته است و مانيبهائ

 به نشان 1332 مرداد 28 ياو پس از كودتا.  آمداي در قم به دن1297 فرزند غالمرضا در يسي اويارتشبد غالمعل( يسي در باغ اواني شبانه بهائجلسه«
 تهران ي سمت به عنوان فرماندار نظامني گارد شد و در همكي فرمانده لشكر 1341 ستاد گارد و سي رئ1339 و در سال افتي دست زيدرجه دو رستاخ

 اني ارتش شد و در جريني زميروي فرمانده ن1351 كل كشور و در ي فرمانده ژاندارمر1348در .  دست زد1342 خرداد 15 كنندگان اميم قبه قتل عا
 زي شهرها را نري ساي نظامي فرماندار،يني زميروي در رأس نتشي تهران قرار گرفت و به علت موقعي در سمت فرماندار نظامگري بار ديانقالب اسالم

  رتبه ي افسران عالني و جزء نخستختي گرراني از ا1357 ماهيدر د .  كردداي شهرت پ1357 وري شهر17 نيكشتار خون  جالد عنوان به  كنترل داشت و  در
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 آغاز هي را از خاك عراق و تركيالم اسي جمهوري نظام نوپاهي عليستي ترورتي غرب فعالي اطالعاتيها سي سروهي بود كه با سرماي پهلومي رژيفرار
 به چشم يسي همسر و فرزندش محمدرضا او،يسي اوي غالمعلي و اخالقي از فساد مالي اسناد متعدد،ي پهلوميدر اسناد به دست آمده از رژ. كرد
 كالن در ارتش به يها يدار با دزد قه سابي جزء دزدهازي ني ژاندارمريكي سرمد، فرمانده لجستي سرهنگ مصطف،ي پدر همسر ونيعالوه بر ا. خورد يم

 يپي با درجه سرتي اخراج به بازنشستگني او و همكارانش از ارتش اخراج شد كه البته توسط شاه، اافتهي فساد سازمان لي كه به دلآمد يحساب م
  قم)دي به قتل رسسي توسط افراد ناشناس در پار1362 / 11 / 18 خي سرانجام در تاريسي اويغالمعل.  شدليتبد
 يا  شبانهيها  مستضعفان است، محفلادي بناري قم كه در حال حاضر در اختيسياو]يارتشبد غالمعل[ در باغاني، بهائ]13[40 و 39 يها  حدود سالدر

 و او را در بردند يغ م بچه مسلمان را با خود به باكي عاشورا، يها  و دلخراش بود؛ از جمله شبعي فجاري كه داشتند، بسييها  اوقات برنامهيگاه. داشتند
: گفت ي كه مكنم ي ماجرا بوده نقل مني كه خود شاهد اي واسطه از فردكيبنده با . كردند ي و هلهله مرساندند ي به قتل ميكوبي جشن و پانيح
 .ر آنجا حضور داشتند جمع شده بودند و چند نفر سرهنگ هم از تهران به قم آمده و داني از بهائيادي محافل، عده زني از ايكي بار در كي«

 ناقل خبر گفته بود كه شب قي رفي قم براي ژاندارمرسي ماجرا را رئنيا.  را در تهران ربوده و با خود به قم آورده بودنديا  ساله10 پسر بچه حدودا آنان
 تماشا ي برايليما.  برقرار استيسيو در باغ ايمحفل:  از دوستانم آمد و گفتيكي نشسته بودم كه يعاشورا بود و من در محل كارم در ژاندارمر

 يا  و غلغلهرقصند ي و مزنند ي كه دختر و پسر مميديد. ميكرد يها، نظاره م  و از پشت ساختمانمي من موافقت كردم و به اتفاق به باغ رفتم؟يبرو
 و يگساري با مهمزمان دارند و اري در اختي هستند، هر كدام درفشزي كه دور مياند و تمام افراد  گذاشتهزي مي را هم وسط صحنه روياست و پسر

 شتري از همه باي نشسته است كه گوي آن جماعت، سرهنگاني كه در مدميد) ي ژاندارمرسيرئ(من . زنند ي هم به تن پسر ميا  ضربه،يخوانندگ
 كي و زنند ي مخود نهي دارند به سر و س)السالم هيعل (ني امام حسي از مردم در مجالس عزاي لحظه فكر كردم كه االن برخكي! خوش به حالش است

  خونم به جوش آمد و كنترل از دستمشهي اندنيبا ا.  و عشرتندشي مشغول عنجاي هم در اخبر يعده از خدا ب

 غيماعت ج شد و جنيسرهنگ نقش زم!  كردمي گلوله در مغز سرهنگ خالكي و دميبعد تفنگ را كش! هر چه باداباد!  اهللايعل:  گفتمقميبه رف.  شدخارج
 باال گرفته ميتسلدر همان حال كه دستانشان را به نشانه . مي كرددي و افراد را با اسلحه تهدميبعد به اتفاق دوستم جلو رفت.  و محفل به هم خورددنديكش

 ري بود كه او را زنجايا. مياوريگ ب سر جنازه سرهنيي كه چه بالميبعد نگران شد. مي و در را بستمي كردي باغ زندانيها  از اتاقيكيبودند، آنان را در 
بعد با .  تا به دست پدر و مادرش بسپارندميبچه مسلمان مصدوم را هم به تهران فرستاد. مي كود كه در باغ تلنبار كرده بودند، پنهان كرديادي زريمقاد

 با داد و ي بعد افراديمدت!  انگار نه انگارم؛ين حاضر شدصبح روز بعد سر كارما! ميرفت) السالم هيعل (عبداهللا ي از مجالس روضه ابيكي راحت به اليخ
 هم نتوانستند قتل سرهنگ تي در نهاد؟يمگر به دست ما سپرده بود! نه«: مي گفت»د؟يا دهيشما ند! ميا  مشت آدم گم كردهكي«: قال وارد شدند و گفتند

 .» .ندازندي را به دوش ما بييبها

 مشاهداتم در خاطر مانده اي و مطالعات پراكنده و قاتي ارتش كه نامشان در تحقاني از بهائگري چند تن ديام بخش از مطلب تنها به اسني ااني پادر
 :كنم ياست اشاره م

 .ي اطالعات ژاندارمررهي عباس آذر، عضو داسرهنگ

 . بانك سپهي اداره رهنسي رئن،ي غالمرضا آرسرهنگ

 .ها قبل از انقالب مرد  كه ساليادي امي برادر ارتشبد عبدالكر،يادي امي عبدالرحپيسرت

  . ثابت، مسئول سفارشات در اداره بودجه و اعتبارات ارتشني حسسرگرد
 .يي هوايروي ني از امرا،يي عطاءاهللا عالپيسرت

 .يني زميروي ني از امرا،ي منتصرعطاءاهللا

 . مسلحيروهاي ني آجودانسي رئ،ي كلباسنيحس
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 . ستاد بزرگ ارتشتاراني از امرا،ي ذوقاهللا تي عناپيسرت

 .يني زميرويسنج ن  افسر روان،يني نورالداهللا ثاقيم

 .اهللا وثوق، ستاد بزرگ ارتشتاران  امانسرهنگ

 . ارتشيكي اداره لجسته،ي عهدسرگرد

 . ارتشي دفتر آجودان،ي هاشمكمي استوار

 
 ونيتوالسي كاپحهي ال،ييكاي مستشاران آمران،يبهائ 

 
 و ورود مستشاران روس و راني در سست كردن ارتش ااني نقش بهائ،ي و پهلوهي حكومت قاجاريخي تارري به اسناد موجود و مطالعه سي اجمالينگاه
 مستشاران شي و افزاتي و تثب-  اني بهائي ارباب ثان-  ييكاي و سپس وارد كردن مستشاران آمر-  اني بهائهي به عنوان اربابان اول- سيانگل
 .كند ي ماني در مجلس سنا را به وضوح بحهي الني ابي تصوي و تالش آنان براونيتوالسي كاپحهي الهي در ارتش و سپس تهييكايآمر

 يها  و خرجي عالطي جم و شرادوني، سپهبد فر) جمدونيپدر فر( غالمعباس آرام، محمود جم ،يعي از جمله سپهبد اسداهللا صنان،ي بهائوقفه ي بتالش
) 1976( هزار نفر در سال 24 به 1351) 1972( هزار نفر در سال 16 از راني در اييكاي سبب شد تا تعداد مستشاران آمرني مسلمالمال تيگزاف از ب

 تا كاي كالن اسلحه از آمريدهاي به واسطه خرستيبا ي مراني در اها ييكاي آمده است كه تعداد آمركاي آمري و در گزارش سناابدي شي افزا1355
 بود كه عالوه بر تسلط ي به نحويراني آنان با مقامات خائن اي و قراردادهاانييكايقابل توجه آنكه برنامه آمر. شود  هزار نفر بالغ60 به 1980سال 

ل مردم  و با پوراني دولت اقي بودند و از طرافتهي اشتغال راني در اييكاي از اتباع آمريري تعداد كثران،ي بر ارتش اكاي آمرقتيمستشاران و در حق
 مستشاران نهي بود و هزالي رارديلي م140 بالغ بر 1356 در سال راني ارتش اي پرسنل نظامنهي بود كه هزي در حالنيا. شدند ي مني تأمرانيا

 . برآورد شده استالي رارديلي م170 در همان سال راني امي مقييكايآمر

 نهي نقش خائنانه آنان در زميايگو...  ويعي جم، اسداهللا صندونيه آرام، محمود جم، فر از قراردادها از جملياري بسي در پااني بهائي باالخره امضاو
ها عقب نگهداشته بودند و   آنان را سالران،ي و مسلمان امي است كه عالوه بر اهانت به ملت فهونيتوالسي كاپني ننگحهي و الييكايمستشاران آمر

 آزاده و مردم خداخواه و وني روحانيها ي و جانفشانها تي و حما- ) هيرحمة اهللا عل (يني امام خم-  اسالم خي بزرگ مرد تارادياگر نبود رشادت و فر
 .ماند ي مي باقكاي از مستعمرات آمريكي شهي همي برارانيطلب، ا حق

 يريوز حضور در زمان نخست نيا.  نقش مشغول بودنديفاي كشور به ايتيري مختلف مديها آنان در رده. شد ي تنها در ارتش خالصه نماني بهائحضور
 ي عزرريمئ.  آمدندنهي به كابري و چند تن از آنها به عنوان وزافتندي ارشد كشور راه تيري به عرصه مداني پررنگ شد و اكثر بهائاري بسداي هورعباسيام
 :ديگو ي مراني در اي در زمان پهلولي اسرائريسف

 باز يشتري بيها يريارگي ي راه را براشان،ي همكگري ددني و باال كشي دولتيها  به دستگاهدر ورود]انيبهائ[ي گروهافتهي سازمان يها يبانيپشت«
 .» .كرد يم

 : آمده استييكاي گزارش جاسوسان آمردر

  وزارت دفاعي اطالعاتگزارش«

 ...محرمانه

  .» . اسالمنيت دارد تا به د شباهشتري بيگر يي بهانيبه دكتر...] و شركت زنان در انتخابات وي اصالحات ارضي[ها برنامه... 
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 ٤٩

   هاي در عصر پهلوانيبهائ
در گزارش .  ضداسالم شده بوديستيوني فرقه صهني دولت به نفع اهداف اماتي از تصمياري بسيريگ  موجب جهتنه،ي در كاباني فعال بهائحضور

 : آمده است1343 / 2 / 17مورخه ) ساواك(»  كشورتيسازمان اطالعات و امن «يمحرمانه اطالعات داخل

 نهي اظهار داشته است نظر دوستان ما در كابي مهندس روحانگفت ي آب و برق ارتباط دوستانه دارد، مري وزي كه با مهندس روحانياني آشتيميكر«
 دولت نكهي تا ادابي ادامه تي دولت و روحاننيآن است كه اختالف ب) باشد ي از آن دسته مي است كه خود روحانيگر يي فرقه بهاروي پيمنظور وزرا(

 منعقد ي در صورت لزوم با آن دولت قرارداد نظامي برقرار كند و حتياسي رابطه سلي با دولت اسرائوني روحانتي ضربه زدن به فعاليناچار شود برا
 .سازد

 شود ي عملراني در اي فكرني و ممكن است اگر چنكنند ي نمديي تأراني نظر شما را مردم انيام ا  گفتهي به مهندس روحانگفت ي ميميكر
 . نشان داده شوديديالعمل شد عكس

 » .مي سازي را عمللي فكر عقد قرارداد با كشور اسرائني امي ناچارزندي با حكومت مصر به مبارزه برنخي گفته است اگر مقامات روحانيروحان

 : در جنگ با اعراب گفتلي اسرائيروزي از پي پس از ابراز خرسندونيسيكم ي سخنگوت،ي فرقه بهائيها ونيسي از كميكي در 1347 سال در

 شده و به هي تهييها  بار كه طرحكي يا  و هفتهمي جاسوس داركيها   و تمام وزارتخانهراني است كه در هر اداره اني ااني ما بهائي و ترقشرفتيپ«
 اني كادر بهائكار، مانيمثال در لجنه پ. رسد ي ميي بهايان روحيها  طرح به محفلنهي در زمي گزارشاترسد، ي مامهري دولت كه به عرض شاهنشاه آرلهيوس
 ي به محفل روحاندهند، ي چگونه چتربازان را آموزش مشود، ي وارد مراني چگونه اسلحه به انكهي در اراني ارتش انهي هر روز گزارش خود را در زمرانيا

 .» .ندينما ي ممي تسلانيبهائ

 ني نوراني حزب اي از جمله حزب توده و حترگذاريها در رأس احزاب فعال و تأث  سالنه،ي خود در كابتيشان بهائ از حضور با نام و نشي پاني بهائالبته
 نيدر ا.  استراني در اياسي احزاب سيي اجرا،ياسي سيها أتي آنان در رأس هري به اسناد موجود نشانگر حضور فعال و چشمگيبودند كه نگاه

 :سدينو ي خود م1344 / 10 / 2 كه ساواك در گزارش مورخه دشو ي سند اشاره مكي تنها به انيم

 ني نوراني حزب ايانتخاب اعضا: موضوع«

 : انتخاب شوندني نوراني حزب اهي اجرائأتي هتي به عضوري زاني اطالع واصله قرار است آقاطبق

 دكتر گانه،ي منصور، ي حسنعل،ينور  خواجه،يكتر عامل د،يخاني دكتر عالان،ينياهللا مع  نصرت،ي عطاءاهللا خسروان،ي مهندس ساعد،ي روحانمهندس
 .» . ثمربخش، دكتر سام،يدر  مهندس كمالدا،ي هو،يتيهدا

 . بودنديي بهاداي و هوگانهي ان،يني معاهللا ،نصرتي عطاءاهللا خسروان،ي حداقل مهندس روحاناني مني از اكه

 روشنفكر المذهب كي تا خود را ديكوش ي مزي كند و در مجامع روشنفكران نيلمان معرف داشت تا خود را مسي بود، اما ظاهرا سعيي بهاداي هورعباسيام
 ريمئ. داد ي مام و آنها را به طور مرتب ارتقاء مقگرفت ي خود متي را تحت حمايي داشت و افراد بهاتي به رشد بهائژهي وياما در باطن توجه. بشناساند

 :سدينو ي خود م در خاطراتي پهلومي در رژلي اسرائري سفيعزر

 داستان را نادرست و ني بارها ادايهو. اند وستهي پيي بهاشي در دولت به كي و كشوري از سران لشكري و برخداي شده بود كه هودهي شناريبس«
 يها  و در بخشدندكر ي مي زندگفاي كه چند تن از بستگانش در عكا و حمي فراموش نكنيول...  به مكه رفتشيها  اثبات گفتهي خوانده و برايساختگ

 .» . دهماش ياري ليدر اسرائ]انيبهائ[ آنانيها ي دشواريا  پارهشي گشاي از من خواست براي بود، روزيي داراري كه وزيا  گفتم، در دورهنيشيپ

 در ي اداريها شرفتيد و به پدرس خوان) عبدالبهاء (ي عباس افندژهي از توجهات وي بودند و پدر او با برخورداريي بهاداي هورعباسي و پدر امپدربزرگ
 به مقامات اش ي ماندگار شد كه دسترسروتي شام و بي سبب در شهرهاني به ا-  داي پدر هو-  الملك ني عاهللا بيحب.  آمدليوزارت امور خارجه نا

 .تر باشد  آسانتيبهائ

  



 ٥٠

   هاي در عصر پهلوانيبهائ
 يي خاص و استثناازاتي امتاني بهائي و براداشت ي فرقه مبذول مني به اژهي وي توجهيريوز  به مقام نخستيابي پس از دستداي هورعباسيام

آنجلس پخش شد، به   ساعته لس24 وي انجام داد و از رادي مهرني با حسشي كه چند سال پييوي مصاحبه رادكي در يفرح پهلو. شد يقائل م
 : و گفتكرد  اشارهتي به فرقه ضاله بهائداي هويلبستگ و ديبنديپا

 ي تا بند مربوط به رسمخواست ي و از او ممي كنيروي كه ما از آن پستي نستهي اعراب است و شاني كه اسالم دكرد ي مرتبا به شاه القاء ماديهو«
 است و از شاه راني است و خاستگاه آن ايراني اني دكي تي كه بهائگفت ي به شاه مدايهو. دي لغو نماي اسالم را در قانون اساسنيبودن د

 .» و موجبات رشد آن را فراهم سازدردي بگتي فرقه را تحت حماني تا استخوا يم

 از سران يكي 1343 وري شهر12 خي است كه در تاريا  اسناد نامهني از ايكي.  در دست استي اسنادتي به فرقه بهائداي ارتباط و تعلق خاطر هودرباره
 است، يفرهنگ مهر زرتشت( فرهنگ مهر ي او برايدر جاده شمال و شكسته شدن پا داي هولي به مناسبت تصادف اتومبي به نام قاسم اشراقتيبهائ
.  آمداي در تهران به دني شمس1302 در سال يو. فتديها ب  بر سر زباني بودن ويي بهاعهي موجب شده بود تا شاداي هورعباسي رشد او در كنار اميول

 بهرام به اروپا رفت و روزي فرستاني دباز متوسطه پلمي دافتي در تهران گذراند و پس از در و متوسطه رايي ابتداالتيتحص. پدرش مهربان مهر نام داشت
 در وزارت ازاتي نفت و امتركلي مديمدت.  به استخدام دولت درآمدرانيدر رشته اقتصاد از دانشگاه لندن درجه دكترا گرفت و پس از بازگشت به ا

 شد، او را به عنوان ريوز  كه نخستي به كار گرفت و زمانري را به عنوان معاون وزي ود،ي رسييارت دارا به وزداي هورعباسي كه امي بود و زمانييدارا
 پس از انقالب به خارج از كشور يو.  را بر عهده داشترازي شي دانشگاه پهلواستي هم ريفرهنگ مهر مدت.  خود بردنهي به كابريوز معاون نخست

 : ابراز نموده استني حادثه چنني در آن تأسف خود را از ا ارسال داشته و- داي معاون هو- )رفت

 يي دكتر فرهنگ مهر معاون محترم داراي آقاجناب«

 و برادرانم را به عموم نجانبي رخ داده، خواهشمند است مراتب تأثر و تأسف ايي محترم داراري وزداي هوي جناب آقاي كه برايشامدي مناسبت پبه
 را ئقهاحترامات فا. ديي خدمتگزار فرقه ما هستند، ابالغ فرماني كه بزرگترراني اونيزي محترم تلوريثابت پاسال مد يمسلكان، بخصوص جناب آقا هم
 . »ي اشراققاسم.دارم ي مميتقد

 : گزارش نموده استني را چنرازي ش2 هي ناحاني ساواك، جلسه بهائيگري سند ددر

پس از قرائت مناجات شروع و فاتحه و . دي گردلي تشكي فرهنگي نظر آقاري هوشمند و زيآقا در منزل رازي شاني نفر از بهائ12 با شركت يا جلسه«
 شت اظهار دايفرهنگ.  صحبت كردندراني در ااني وضع بهائراموني هوشمند پي و محمدعلي فرهنگاني آقاقان،ي از كتاب لوح احمد و ايقرائت صفحات

 راني و ادارات و رواج پول اي بانكيها هيتمام سرما. رندي بگخواهند ي را كه ميزي هر چازي امتنندتوا ي هستند و مروزي پي اسالمي در كشورهاانيبهائ
 دست به مملكت نيچرخ اقتصاد ا.  استاني و اصفهان مال بهائرازي تهران و شيها تمام آسمانخراش. باشد ي مانيمي و كلانيمربوط به بهائ

 ني از بهتريكي او ي را محكوم كنند ولداي هوخواهند ي مباشند ي مي كه در دربار شاهنشاهي مخفني از مأموريا عده. چرخد ي مانيمي و كلانيبهائ
 . ». مسلمانان كمر راست كننددي نگذاراني بهائانيآقا.  هزار تومان به محفل ما كمك نموده است15خادمان امراهللا است و امسال مبلغ 

 از يكيدر . دانستند ي مداي هويباني را محصول خدمات و پشتيدر دهه آخر سلطنت محمدرضا پهلو خود تي و موفقشرفتي پراني ااني بهائي طور كلبه
 : نكته اشاره شده استني ساواك به ايها گزارش

 دي رسي قابل توجهيها شرفتي به پتي حكومت كرد و جامعه بهائراني سال بر ازدهي اعظم مدت سالعدل تي بيباني به پشتداي هورعباسي اميآقا... «
 .» . مملكت را به خارج فرستادنديها  اشغال كردند و پولراني را در اي مهميها  پستييو افراد متنفذ بها

 چند تن از آنها اكتفا يمن تنها به ذكر اسام.  بودندادي زيلي خيي ارشد بهارانيمد تعدادداي هوي زمامدارامي در اژهي شاه، بويكتاتوري دوران ددر
 .كنم يم
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   هاير پهلو در عصانيبهائ
 در راني مختار اري وز-  يگر يي فرقه ضاله بهاني از مبلغ-  فروش ي چارضايغالمعباس آرام فرزند عل( راه، عباس آرام ري وزرا، سرلشكر ارفع وزاني مدر

 و سناتور داي عباس هو منصور،ي منوچهر اقبال، اسداهللا علم، حسنعليها  امور خارجه در دولتري وزارت امور خارجه، وزياسي سركليواشنگتن، مد
 يها تي حماوني آرام را مداتي از ترقيادي از صاحبنظران بخش زيبرخ.  مرد1363 در سال يو.  ششم و هفتم بوديها  مجلس سنا در دورهيانتصاب

 نهي آب و برق كابري وز،»ي مترقكانون «ي از اعضايمنصور روحان( ي مشاور، منصور روحانري وزگانهي امور خارجه، ناصر ريوز)دانند ي عال مني حسغيدر يب
 سرپرست امور يو.  دوره نابود كردني در ايراني اي همفكرانش، او كشاورزي بود كه به شهادت اسناد و حتداي هوي كشاورزري و وزدايمنصور و هو

 -  بود ي هر دو با روحانيامور عمران كه - نمك آبرود ساتي و تأستهران شهرك غرب يمقام بانك عمران در امور عمران  و قائمي پهلوادي بنيعمران
.  به اعدام محكوم شدي انقالب اسالميروزي پس از پيو.  مختلف از كشور خارج كرديها  بانكقي ارز از طريادي زري مقادت،ي در دوران فعاليو. بود
 فرخ ،ي كشاورزريوز)ديي مراجعه فرماهاني ك مؤسسهيها  چهارم، دفتر پژوهشجلد ،»يمعماران تباه« به كتاب ي با منصور روحانشتري بيي آشنايبرا

 يبازرگان ري وزيمي منوچهر تسل،ي بهدارري وزي كشور، منوچهر شاهقلري وزي جنگ، عطاءاهللا خسروانري وزيعي آموزش و پرورش، اسداهللا صنري وزيروپارسا
 .ند بوديي آموزش و پرورش شد، بهاري وزداي هوي كه در اواخر زمامداري منوچهر گنجنيو همچن

 تهران، ي دادسرااري چون دادي حساسيها  در پست1326 است كه از سال اني از بهائگري ديكي، )ساالرالدوله( غفارخان رزاي فرزند مگانهي ناصر
جلس  در مني قزوندهي وزارت كشور، نماي بازرس اداره كل بازرس1342 و در سال يي امور قضاركلي كشور، مدواني داريمستشار دادگاه استان، داد

 ي شوراي و عضو اصل-  وقت ريوز  نخست-  منصور ي حسنعلي مشاور و معاون پارلمانري وز1343 بودجه، در سال ونيسي كمسي و رئي مليشورا
 خود 1347 / 7 / 10ساواك در گزارش .  استآمده ي ساواك خوشنام نبوده و فاسداالخالق به شمار ميها  بود كه بنابر گزارشراني حزب ايمركز

  :سدينو يم
 عبارتند از رساند، ي مي مركزي شورااي حزب ياسي دفتر سبي و سپس به تصوي حزب را طراحياسي برنامه سن،ي نوراني كه در حزب اي سرتهيكم«

 .» . ارتباط داردييكاي با مقامات آمرتهي كمني مجلس، اندهي نماي مشاور، دكتر كاللري وزگانهي مجلس، دكتر ندهي نمايدكتر رشت

 حزب هم بود در دوره ششم مجلس ني اياسي و همزمان عضو دفتر سني نوراني حزب اي مركزي شوراسهي رئئتي هسي رئ1348ال  كه در سيو
 . كشور شدي عالواني كل دسي رئزي ن1355 تهران به مجلس سنا رفت و در سال ندهيسنا، به عنوان نما

 ي فراماسونرالتياو در تشك.  بودي وزارت دادگستري و خدمات ادارييضا و دانشكده علوم قي مركز آموزش دولتي امنائتي عضو هگانهي ناصر
 به ي وني سنگي از بدهنيدر اسناد ساواك همچن.  عضو بودزي تهران، كورش ن،ي سقراط، رازام،ي خي در لژهاي باقر عاملتي داشت و با حماتيفعال

 وركيوي در ن1372 و در سال ختي به خارج از كشور گريانقالب اسالم پس از گانهي.  شده كه حاضر به پرداخت آن نبوده استاديبانك عمران 
 . كرد يخودكش

 : عبارتند ازيي متنفذ بهايها  از مهرهگري ديبرخ

 .سي و انگلراني بانك اسياهللا صفار رئ  عزت- 

 . بانك سپهي حسابدارسي عباس فروتن رئ- 

 .ي دربار شاهنشاهي حسابدارسي فتح اعظم رئني نورالد- 

 .غاتي انتشارات و تبلي بازرسسيفخر رئ داود - 

  .ي اجتماعني سازمان تأميني كارگزسي رئي عطاءاهللا كاشان- 
 و در واقع گرداننده ي از شاپور راسخ مشاور عالدي افراد باني از جمله اخورد، ي به چشم ميي بهايا  نام عدهزي كشور نياني ارشد و مراني مدني بدر

 اهللا تي دانشگاه تهران و دكتر هدااستي ري دفتر فرح، هوشنگ نهاوندسي رئل،ي و نبراني در اتي بهائالتيشك تريسازمان برنامه و بودجه و مد
  دو برادر بودند از اهل سده اصفهان كه شال : سدينو يخود م»  پدراميپ« در كتاب يصبح. مي اشاره كنناي و سري مناسب است به برادران ننجايدر ا( نايرسين



   هايلو در عصر پهانيبهائ
 هم چنان انمسلم. خواستند ي مكي پنج ميغمبري ما فرزند پنكهي و به نام ارفتند ي و در سر خرمن به سراغ كشاورزان مدنديچيپ ي به دور سر مياهيس

 و دي نام»رين«تر خود را برادر بزرگ.  افتادند و از مبلغان شدنداني دو نفر به دامن بهائنيسرانجام ا. كردند ي گونه مردم كمك منيكه روششان بود به ا
 يبا آنكه دانش.  شدغاناست كه از مبل] جنجالدي ساني از بهائيكيبه قول [ جاللدي سني هم،ياني سه پسر داشت كه پسر منايس. »نايس«كوچكتر 
 ي سخنورناي و سري نني كه اديا هم بدان رني دارا بود گرفت و اي را كه مرديزدي اني از بهائيكيآباد درآورد و در آنجا ماند و دختر  سر از عشق... نداشت
 در ادامه به شعر يصبح. زدند ي جا مد، سخنان او را به اسم خوي گاهمي داشتي اصفهانيناي سي قلي به نام مصطفيا ندهي و چون گوكردند يهم م

 يناي است و آن را به سياصفهان يناي كه از شادروان سكند ياشاره م» ... كه منديگفتمش غنچه، لب گز/  كه من ديگفتمش گل، رخش دم«
 ارشد و كارگزاران امور رانياو از مد.  كنمادي))296 -  297، چاپ اول، صص 1384خاطرات انحطاط و سقوط، نشر علم، . (دهند ي نسبت ميسده
  .  داشتتي فعالراني اوي در رادركليها به عنوان مد  بود و سالي پهلومي رژيغاتيتبل
 

يبهائ  

 ٥٢

   در ساواكان
 ظهور رضاخان ي روزهاني از نخستران،ي اي در اركان مختلف ارتش شاهنشاهتي فرقه ضاله بهائرواني مسئله حضور پنيشيصول و صفحات پ فدر
 را از 1357 و دوم بهمن ستي در بي اقتدار محمدرضا پهلوي روزهاني تا آخرراني اي نظامي كل قوايو سپس فرمانده»  جنگريوز« به عنوان رپنجيم

و ) ساواك( كشور تي در سازمان اطالعات و امناني بهائتي مبحث، به موقعلي با هدف تكمنكيا. مي قرار داديگوناگون مورد بحث و بررس يها جنبه
 اني كامل بهائي به انتشار اسناد و معرفي روزيقاتي مراكز تحقو كشوري دستگاه اطالعاتدوارمي و امپردازم ي كشور در حد وسع خود مي جاسوسالتيتشك

 . اقدام كنندمينفوذ آنان در اركان رژو 

 و ي ادارات اطالعات و ضداطالعات ارتش و شهربانزي و ني تهران و لشكر دو زرهي نظاميبرآمده از فرماندار» ساواك «ميدان ي طور كه مهمان
 خود يكتاتوري حكومت ديها هي پاتيثب در صدد تي مرداد، محمدرضا پهلو28 يبعد از كودتا.  بود1332 مرداد 28 ي كشور بعد از كودتايژاندارمر

 تي و تثبتي داشتند، حفظ امنراني در ايا  هم كه منافع عمدهكاي نوخاسته آمرسميالي دولت استعمارگر انگلستان و امپرگر،ي دي و از سوآمدبر
 پرداختند و طرح راني ايتي و امنيسيپل يروهاي نتي به تقوگريكدي يلذا با همكار. دانستند ي مي ضروراري بسي را امري محمدرضا پهلويكتاتوريد
مطبوعات .  كردندجادي ا1335 ارائه داده بود، در سال كاي كه آمري كشور آماده ساختند و آن را بر اساس طرحتي سازمان امنلي تشكي برايا ژهيو
 در ن قانون آبي قبل از تصوير نام داشت، حت كشوتي را كه سازمان اطالعات و امنالتي تشكني اتي خبر آغاز فعال1335 مهرماه 11 خي در تاررانيا

 . خود را رسما آغاز كردتي فعال1336 در سال التي تشكنيسرانجام ا.  و سنا به اطالع عموم رساندندي مليمجلس شورا

 سازمان فهيهران وظ تي نظامي مرداد، فرماندار28 ي كودتاهي اوليها در سال.  خاص كشور بودطي محصول اوضاع و احوال و شراقتي در حق»ساواك«
 كه ت واداشييجو  چند شهر، مسئوالن و كارگزاران امور را به چارهاي كي در ي نظامي فرماندارياما عدم امكان وجود دائم.  را بر عهده داشتتيامن
 ني اهيارزان را داشتند، هسته اول كه تجربه سركوب مردم و مبي نظامي فرمانداريروهاي ساواك شد و همان كادر و نجادي منجر به اها يزني راني اجهينت

 .آوردندسازمان را به وجود

 در ي از آنان اظهار ندامت كردند و حتياري اعدام شدند و بسي و تعداد اندكختندي گرراني از سران حزب توده از اي مرداد برخ28 ي از كودتاپس
 نهضت يبر استعمار انگلستان و در رههي علراني مبارزه مردم اتي در هداري انكارناپذي مبارز نقشتياما از آنجا كه روحان. خدمت ساواك قرار گرفتند

 نهضت مطرح بودند و ني اي و چراچون ي بي به عنوان رهبري كاشاندابوالقاسمي ساهللا تي همچون آيالقدر لي جلي كردن نفت داشتند و روحانيمل
 داهللاي همچون مهندس بازرگان و دكتر ي عناصر مذهبگري و دي طالقاناهللا تيو آ ي زنجاندرضاي ساهللا تي همچون آيوني روحانزي پس از كودتا ناميدر ا
 ري افسران غدندي كار كوشي و طراحان ساواك از همان ابتداي كارگزاران استعماردادند، ي ملي مقاومت را تشكي نهضت ملي اعضايسحاب

   وجود نداشتند، يهودي افسران رانياز آنجا كه در ارتش ا. رنديداف خود بهره بگ سازمان انتقال دهند و از وجود آنان در راه تحقق اهنيمسلمان را به ا



 ٥٣
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 داشتند و همچون ستيوني صهانيهودي مشابه با ي و رفتاري كه قرابت فكر-  يي آنان از افسران بهاي تا به جادنديمسئوالن امور كوش

به . نديجو سازمان و در برخورد با مبارزان مسلمان سود ني در ا- كردند ي با مسلمانان ابراز مريپذنا ي كور و آشتيا نهي كيهودي يها ستيونيصه
 .دادند ي ملي تشكاني ساواك را بهائياني ارشد و مراني از مدي بود كه برخلي دلنيهم

 مربوط يها  اداره كل سوم كه حوزهاستي ر،يپهلو مي رژاتي حيها  سالني در آخريو.  بودي ثابتزي ساواك پرويي بهايها  چهرهنيتر  از معروفيكي
  . بر عهده داشتگرفت، ي را دربر مانيگران و بازجو  شكنجهيها و سرپرست  امور زندان،ي داخلتيبه امن
هش گذراند، پس  را در زادگايي ابتداالتيتحص.  آمده بوداي به دنيي خانواده بهاكياستان سمنان و در ) ي شهر كنونيمهد(» سنگسر« در منطقه يثابت

 درآمد و رورش متوسطه به استخدام وزارت آموزش و پپلمي بعد از اخذ ديو.  كرديط»  بهرامروزيف «رستانياز آن به تهران آمد و دوره متوسطه را در دب
ها به دانشكده   در دبستانسيدر در كنار كار تيثابت.  مشغول بودسي دوالب به تدرابيها به عنوان آموزگار در دبستان صابر واقع در منطقه سرآس سال

 . دانشكده شدني از اسانسي لافتي موفق به در1337حقوق رفت و در سال 

 اي به دنيي خانواده بهاكياز بدو تولد در «: سدينو ي متي و در پرسشنامه سازمان امنكند ي اشاره محي صري بودن خود به صورتيي به بهاي ثابتزيپرو
 . ممنوع بوده است انياستخدام بهائ]1337 اميا[ بود كه در آن دورهي در حالنيو ا» .اند ه بودييآمده و پدر و مادرم بها

از . آورد ي مونيزي مصاحبه به تلوي را براياسي سدگاني برهي عنوان، كلني او با همرايز. شناختند ي م»يتيمقام امن« را مردم به عنوان ي ثابتزيپرو
 و جعفر ي ساعدني غالمحس،يي كوروش الشاكخواه،ي نزي پرو،ي به رضا براهندي و اظهار ندامت كردند با آمدندونيزي كه با او به تلويجمله كسان

 . اشاره كرديآباد كوش

 پس از ،يطاني تجربه شني هملي و به دل. را كشف و نابود كرد ينيرزمي مسلح زيها گروه]1970[ در دهه هفتاد،ي از انقالب اسالمشي پي ثابتزيپرو
 شي پات، جمهور خائن مصر، انور سادسي رئيكه تا حد اعدام انقالب( مصر ي فعال اسالميها  به گروهيريناپذ ر رفت و ضربات جبرانانقالب به مص

  .وارد ساخت) رفته بودند
 يها  حركتيود نابي را براي به طور محرمانه وها ييكاي در عراق، آمرييكاي اشغالگر آمراني نظامهي علي مبارزات مردميريگ  با اوجزي ناكنون
ن حضور خود، منافع ي و قطعا او در ارنديگ ي بهره مي ثابتزيبه طور محرمانه از پرو» استخبارات عراق« مجدد ياند و به منظور سازمانده  به عراق آوردهياسالم
 . دارد شي خويها  در صدر برنامهزي را ني و نظام اسالمعي تشاني و ضربه زدن به كتيبهائ

 در مورد 1356 / 10 / 11در اسناد ساواك در گزارش مورخه .  اهواز بوديكوال ي پپسرتبه ي همكار ساواك و كارمند عال،ياهللا ثابت  روح،ي ثابتزي پرويعمو
 : او آمده استيها تي و فعالياهللا ثابت روح

 ياهللا ثابت اقدامات روح: موضوع«

 دي زاخي و همسر او با زن شكند ي را اداره مي شركت تجاركي ي است و در ابوظبيي مسلك بهاي كه دارايراني از اتباع اياهللا ثابت  به نام روحيشخص
 ي كه به شهوترانات امارريوز  حمدان، معاون نخستخي شي چهار نفر دختر نه تا ده ساله براراي در ارتباط است اخوخي با اكثر شزي و خود او نكي نزداريبس

 ني است كه نامبرده اظهار داشته كه ادهياستفسار گرد) ياهللا ثابت روح (ي از ويقيموضوع به طر ني برده است كه ارانيمعروف است با خود از ا
 خود از هر نهي با هزاوردي براني او از اي را براي دخترانني حمدان قبال از او خواسته بود كه چنانچه چنخي هستند و شميتي دخترها نيمسئله درست است و ا

 .»...باشند ي حمدان مخي دخترها در نزد شني آنها را همراه آورده و هم اكنون اراني خود به اري در مسافرت اخزي كه او ندينما ي مني آنها را تأمينظر زندگ

 يمردم به قدر.  ضربات مشت و لگد خود كشته استري بود كه چند نفر را زعي و شاداشت  نامييباي ساواك سرهنگ زييگران بها  از شكنجهگري ديكي
 .دندي حمله بردند و محل سكونت او را به آتش كشي به خانه و1357 انقالب و در اواسط سال يروزي نفرت داشتند كه در آستانه پييباياز سرهنگ ز

 نكهي و مبارزه با مردم را دنبال كرد و با اي جاسوسيها تي فعال،ي نظامياو از زمان فرماندار.  بودروانلوي ساواك، سرهنگ شيي ارشد بهاراني مدگري داز
   ني و بر هماشت دي به شاه دسترس  مورد توجه بود كه هر لحظه  آن قدرروانلوي ش سرهنگ. بازنشسته شده بود، همچنان در ساواك به كار اشتغال داشت
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 واحد استي كودكان و نوجوانان و به ري كانون پرورش فكريمقام  را به قائمي را در ساواك استخدام كند و وروانلوي شروزياساس توانست پسرش ف

 . برساندي دفتر فرح پهلويهنر

 مأمور رابط ساواك با وزارت اطالعات و مسئول 1357او تا سال .  نام بردي از احسندي بودن شهرت داشت بايي افسران ساواك كه به بهاگري داز
 .كنترل و سانسور مطبوعات بود

 
  نظامي برخيمعرف

 ٥٤

  يي بهااني از
  

  اني سركرده بهائيادي اارتشبد
 خواهر سپهبد دكتر اي عمه ،يادي ارهي كه همسر او، منييابهر مبلغ بها  ابني محمدتقرزايم(.  بوديادي امي در ارتش ارتشبد عبدالكراني بهائسردسته
ابهر به  دختر ابن. الق شهرت داشت به فساد اخياديبود و مانند دكتر ا)  سازمان اتكاسي و رئيپزشك مخصوص محمدرضا شاه پهلو (يادي اميعبدالكر

 زي ارجمند نزيمهرانگ. باشند ي شده كاشان، ميي بهاانيهودي از ب،ي طبلي خلرزايخاندان ارجمند از نسل م.  كردج ارجمند ازدواخان حينام نادره با دكتر مس
 ياديا« بود و پدرش در شمار گروه زاده يي بهاكي يدايا) بودي سازمان برنامه در اواخر حكومت پهلويزير همسر دكتر شاپور راسخ، معاون برنامه

 را به عنوان نام »ياديا« سبب ني قرار داشت و بر اساس نوشته ارتشبد فردوست در خاطراتش، او به همان،ي بهائي مرجع مذهبنيتر يعال» امراهللا
 . بوددهي برگزشي خويخانوادگ

 كرده ي منتقل مكاي بوده و اطالعات الزم و مورد نظر را به مركز حكومت آمركاي جاسوس آمرت،ي از بهائي گروه انشعابكي بنا به اعتراف ،يادي اارتشبد
متن .  منتشر ساختندداشت، نام» احراز« خود كه هي را در نشري دولت موقت، خبري دادگسترري وزي از زبان اسداهللا مبشري گروه انشعابنيا. است

 : استنيآن خبر چن

 بردارد او را به كاي بر خالف منافع آمري داشته كه اگر شاه قدمتي است و مأموركرده ي مي جاسوساي سازمان سيرا پزشك مخصوص شاه، بياديا«
 .» .قتل برساند

 اجازه ورود به ي برعهده داشت و بنا به گفته ارتشبد فردوست وزي شاه را ني براي قوادفهي وظي بود، ولي ظاهرا پزشك مخصوص محمدرضا پهلو»ياديا«
 را نها آي و در همان جا از شاه دستور اجراكرد ي و در اتاق خواب شاه مطرح مي را به هنگام قوادشيها خواب شاه را داشت و تمام خواستهاتاق 

 .گرفت يم

 خود ولي متجاوز از هشتاد شغل مهم و پولساز را در تيادي ارتشبد ا،ي شاهنشاهي دفتر بازرسسيها و خاطرات ارتشبد فردوست، رئ  اساس نوشتهبر
 كشته شد، 1330 در اواسط دهه شيماي سقوط هواپاني برادر شاه كه در جر،ي پهلورضاياو افزون بر پزشك مخصوص شاه، پزشك مخصوص عل. داشت

 خود بي را نصيادي كل ارتش سود زي بهدارسي در مقام رئياديا.  قرار داشتي كل ارتش هم در شمار مشاغل وي بهداراستير. بوده است
 به عنوان ي همه ساله مبالغ هنگفتشد، ي او صادر مي و داروها از سوزاتي تجهدي ارتش و خريها مارستاني بهيو چون اجازه ساخت كل ساخت يم

 .كرد ي مافتي دريتي فرامليها  شركتيپورسانتاژ از سو

 در ي خارجيها  به شركتيادي اجازه صي واگذاراري مقام اختنياو در ا.  جنوب كشور بودالتي اداره شاري اخت،يادي مشاغل پولساز ارتشبد اگري داز
او تا آن حد . گرفت ي ميخارج  بزرگيها  از شركتيادي صدور اجازه صي رشوه براي همه ساله مبالغ هنگفتقي طرني را داشت و از اراني ايها آب

 از ي و؟ي محمدرضا پهلواي كند ي سلطنت مرانيا بر يي بها»ياديارتشبد ا« دوران، ني در ادانم ي نمديگو يقدرتمند بود كه ارتشبد فردوست م
 داي او از هوتي در دربار و حمايادي او را به سبب نفوذ ايريوز  شدن دوران نخستي از كارشناسان طوالني بود و برخداي هورعباسي امي اصلانيحام
 .دانند يم



 ٥٥

   هاي در عصر پهلوانيبهائ
 شرفتي كه در نزد شاه داشت، راه پي را بر عهده داشت و به سبب نفوذ كالمتي بهائالتيتشك استي ري سلطنت محمدرضا پهلوامي در ايادي اارتشبد

 بودجه، روز به يها ه و تبصريبهره بانك  كمالتي و تسهي از امكانات دولتيريگ  با بهرهيياز رهگذر اقتدار او بود كه بازرگانان بها. كرد ي را هموار مانيبهائ
 .افزودند يود م خيروز بر دامنه قدرت اقتصاد

 ني اسي تأسياو از ابتدا.  واگذار كرده بوديادي آن را ارتشبد ارعامليو انتخاب مد) اتكا( ارتش ي كامل اداره شركت تعاوناري اختي پهلومحمدرضا
 يدهايخررا كه از رهگذر  ييها  از پورسانتي و همواره بخش اعظمكرد ي بركنار ماي شركت را انتخاب ني اي رؤسا،ي پهلومي رژاتي حانيشركت تا پا

 .كرد ي خود و شركت امناء طلب مي براختند،ير يم» اتكا «سي به حساب رئي خارجي از كشورهاي تعاوننيعمده ا

ارداد  قريهودي اي يي پارچه و برنج و روغن و قند و شكر با بازرگانان بهاري عمده نظيدهاي خري ارتش دستور داده بود تا براي تعاوني رؤساهي به كلياديا
 . كنندميتنظ

 پرده يادي از قدرت و نفوذ ا،ي پهلومي سال از سقوط رژ25 در خاطرات خود پس از زي ن-  ي پهلومي در رژراني در الي اسرائري سف- ي عزرريمئ
  :سدينو يبرداشته است و م

 ارتش و ياو بهدار. مانست ي شاه مو به چشم و گوش...  شاه بودژهي پزشك و،يادي سرلشكر دكتر ا،يي بهاشي از سرشناسان كگري ديكي«
 .داد ي مياري شانشي و با همه توان به همككرد ي مي ارتش را سرپرستيها كاني ي براي دارو و ابزار پزشكدي اداره خرها، مارستانيب

دكتر . شد ي ميابيارز... يت بهدار در وزاريا تهي در كمد،يرس ي مراني اي به بازارهادي كه باگانهي بي شده از كشورهايداري خري ورود داروهاپروانه
 لي و پنجم آورستي روز بديها كه با  كنگره داروسازان ارتشي برگزارنهي رفتم تا در زمدارشي به دي بود، روزتهي كمني از كارشناسان ايكي ياديا

 نكهيگو ا. وگو كنم  گفتي را داشت با ويلي گروه اسرائي كه فرماندهكي ماهارسرائلي و درباره سرهنگ دوم اشد يدر تهران انجام م]يالديم[1960
 يي و با خوشروه دالوراني در كنگره آگاه بود، وللي اسرائندهي در واكنش به بودن نماي تازي كشورهاندگاني نمايها ي موش دواني از برخياديا

 باور يكس.  او به شاه بودي و سرسپردگيود، وفادار ساخته بگانهي را نزد همه يادي كه اييها يژگي از ويكي. رفتي كنگره پذني را در اكيسرهنگ ماهار
 دست به خوردند، ي برميا  به نكتهاه با شاه بود كه هر گاه سران كشور با شيادي اوندي پني همديشا.  نشودرفتهي بكند و پذي او از شاه درخواستكرد ينم

 ستهي و شادهي درددي داشت و آنها را مردمي ناگسستني مهرانيهودي به ياديا.  كندييگشا  گرهتوانست ي و او مشدند ي مياديدامان ا
تر از آفتاب را   روشندهي پدنيل بود و اي در كشور اسرائاني بهائيها شگاهياي نني و واالترنيتر افزون بر آن ارزنده. دانست ي مها ياري نيتر هيرايپ يب
 .ردي بگدهي نادتوانست ي نمياديا

 را به يباني شي و مهدرفتي او را پذشنهادي در تهران پميشهردار اورشل»  كولكيتد« با يداري علم در دريوز ، نخست1962 سال يها انهي در ميروز
 يدارهاي از ديكيدر .  بوديادي اكينزد  از دوستانيدختر سناتور نماز]ي نمازنيمه[يبانيهمسر ش. دي كشور برگزي دستگاه جهانگرديسرپرست
چند روز پس . كردم يوگو م  او گفتي سرپرستيها نهي با زميلي كارشناسان اسرائيها ي همكاررامونيدم و پ نشسته بويادي كنار ا،يباني شيخانوادگ

 ارتش يمرغ ارتش را فراهم كنند و برا  مرغ و تخموه،ي بست تا مماني فراخواند و با آنها پراني كارشناسان ما را به ايادي بود كه ادارياز همان د
 يها كاني ي را فراهم آورند و براراني ارتش اوهي داد تا مياري يلي به بازرگانان و كارشناسان اسرائياديا. بسازند نمونه يها  و دهكدهيمرغدار

 . بسازندي نمونه كشاورزيها  و دهكدهيگوناگون مرغدار

 از من خواست، يادي كنند، سرلشكر اديد بازلي در اسرائشانيشگاههاياي از نروانشاني بر آن شده بودند تا پراني در ايي كه سران بهايي از روزهايكي
 نه و نوزده ارهشم).  كنندهداري هر نود تن دي برازاي وكي( كنم ي را بررساني بهائي نه روز براي همگانيدهاي روادافتي دريها ي بردن دشوارانياز م

 افتيبا در. شمارند يزده روز و سال را نوزده ماه مماه را نو) خيتار (شاني در روش گاهشمارانيبهائ.  استي آسمانيا  نشانهيي بهاشيدر فرهنگ ك
 ي فزونزي كننده ندي بازديها  كه گروهشد، ي كاسته مياري بسي و از رفت و آمدهاپرداختند ي مي كمترنهي كنندگان هزداري نه تنها دي همگانيدهايرواد
 .افتي يم
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.  نبوديا  چارهي دشوار بود ولي رساندم، كماش ي را به آگاهيشنهادي نهادم و روش پاني در ملياسرائ را با وزارت خارجه يادي سرلشكر ادرخواست

 همه تي كه مسئولنمود ي و ضمن نامه تعهد مكرد ي الصاق ميا  نامهدي باي همگانيزاي به هر وراني در ااني امور بهائيي اجراتهيمسئول كم
پس از . رديگ ي به عهده مشود ي كشور خارج مني كه از اي تا روزشود ي وارد ملي كه به اسرائي روزني كننده را از نخستارتي زي احتماليها بيآس

 و رفتندي روشن كردم، آن را پذشانشي و چند تن از همكيادي اي براييدهاي چنان روادي را براي روشني به چنازي و نيتي امنيها يكار زهيآنكه ر
 از سرشناسان كشور آشنا شدم كه هرگز ي با گروهيادي با اي دوستهيدر سا. مي برنخوردي گرفتارگونه چيهرگز به ه و مي كرديروي پوهيش نيها از هم سال
 پنهان باور خود را گراني در برابر دتوانستند ي مي به خوبي از آنها در باور خود چون سنگ خارا بودند، ولياريبس.  باشنديي بهاشي كروي پكردم يباور نم

 .» . ندارنديكار  به پنهانيازي بودند كه در برابر من نافتهيهمه درآنها . ندينما

 ي مدعاني كه بهائي به منظور حفظ درختيلي و اسرائي اعزام كارشناسان ژاپني براي و اقدام ويادي ايها  در ادامه خاطرات خود از دغدغهي عزرريمئ
 :سدينو ي آورده و مانيبه م شدن بود، سخن دهيهستند توسط بهاءاهللا كاشته شده و در حال خشك

 يها  نشستستهي شانهي زمنيوگو در ا  كه گفتدي سخن بگومي شگفت براي از رازخواست ياش فراخواند، م  چاشت به خانهي مرا برايادي ايروز«
 : افسرده افزوديا  و سرانجام با چهرهافتي اني گرم پايها خوش و بش.  نبوديادار

 شياند كه تا دو سال پ  در خانه محل سكونتشان كاشتهي بوته نهال نارنجشي به دست مبارك خورازي از ششانيدهاي از بازديكي بهاءاهللا در حضرت«
 يي در شناساها ي كه ژاپنميديشن. خشكند ي مشي برگهاجي شده و به تدرماري طرف درخت بني به اشي پي شوربختانه از چنديول.  بوديدرخت سرسبز

 كردند و نهي آمدند و چهار ماه درخت را معاي كارشناسان ژاپنني هستند، كه دو نفر از بهتراي كارشناسان دننيبهتر نارنج ژهي مركبات بويها درخت
 .» بخشكددي مبارك حضرتشان كاشته شده، بايها  كه به دستي بفهمد چرا درختتواند ي كس نمچيه.  كنندداي پشي براينتوانستند راه حل

 زنده كردن ي برازودتر  از من خواست هر چهيبا دستپاچگ.  كردشاني را ناخرسند و پرياديفراموش كردن داستان، ا فروش خانه و هي من بر پاشنهاديپ
 و دو تن از كارشناسان وزارت ني همراه عزرا دانيروز...  نهادماني در ملي در اسرائيداستان را با كارشناسان كشاورز.  بكنمي مرده كارمهيدرخت ن
 گچ، سنگ يها  به رگهيي جاني زمري درخت در زيها شهي كه رافتندي درني نخستيها ينيآنها پس از بازب. مي رفترازيدرخت به ش دي بازدي برايكشاورز

 سنگ و گچ را چند متر در چند متر يها رگه.  شكافتند، گمانشان درست از كار درآمديگرداگرد درخت را به آرام. اند  فرسوده شدهها شهي نمك برخورده و راي
نه .  و دوستانش بازگردانديادي را به چشمان اياد تازه گرفت و شي نگذشت كه درخت حضرت بهاءاهللا جانيزيچ.  پر كردندستهيدند و با خاك شاكن

را به  اي خداوند دنيي كه گونمودند ي چنان مياز خرسند.  فراخواندندرازي درخت به شارتي مراسم زي مرا براراني در ااني بهائي رهبرتهيتن سران كم
 .» .آنان ارمغان داشته است

 . وجود نداشت كاري بيي بهاراني و در ادي به سه برابر رسراني ااني در دربار، تعداد بهائيادي استناد آمار و ارقام، در دوران قدرت ابه

. كرد ي از زنان و دختران استفاده ميرخ اغفال بي از مطب خود برايو.  با اخالق و شرافت بودگانهي هوسران و بي واقعي به معناي مرديادي اارتشبد
به . ود كرده براني و خانه و مستغالت در سراسر اني زمدي ثروت را صرف خرني به چنگ آورده و االمال تي از رهگذر غارت بيكراني ثروت بياديا

و ) ي كنوننيفلسط( كاخ يها ابانيطراف خ مالك خانه و مستغالت در تهران بود و صدها خانه در اني بزرگتر،ي احمدري كه پس از سپهبد اميطور
   انقالب نتوانستيريگ  اوجامي سبب در انيبه هم.  داشترآبادي و دانشگاه تهران و اميجمهور

. اجه شد موي و آخر عمر در خارج از كشور، با سختيري پيها او كه ازدواج نكرده بود در سال.  خارج كندراني بفروشد و پول آنها را از اعاي امالك را سرنيا
 .  و در همان جا هم مردكرد ي مي زندگسي دولو در پارري كه در خانه عالميبه طور
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 ي غالمرضا ازهارارتشبد

 به درجه 1342ر سال  گذراند و دكاي بود، دوره ستاد خود را در آمر1288او كه متولد .  اشاره كردي به ارتشبد غالمرضا ازهاردي بانفوذ بااني بهائگري داز
 هده مخصوص شاه بر عي و آجودانكي ركن استي ر،يني زميروي ني دانشگاه نظامي فرماندهري را در ارتش نظي و مشاغل مهمدي رسيسپهبد
 .داشت

 كه يي روزها دردفاع ي شد و در كشتار مردم بدهي برگزريوز  شاه به عنوان نخستي از سو1357 در آبان ي امامفي دولت شري پس از استعفايو
 ارتشبد ،ي اشرف پهلول؛ي از قبي به همراه افرادراني پس از فرار از ايازهار.  كردفاي ايي بر كشور حاكم كرده بود نقش بسزاي حكومت نظامم،يرژ
 اول ارتش  شده از سه حرفليآرا، تشك () آرا (راني ابخش يي ارتش رهاتي از سران ساواك، موجوديا  و عدهاناي ارتشبد بهرام آر،يسياو
 .را اعالم كردند ) بودراني ابخش ييرها

 
  جعفر شفقتارتشبد

 . شدي شرقجاني استاندار آذربا،ي انقالب اسالميروزي به پي منتهيها  ارتش بود كه در ماهيي از سران بهاگري ديكي يو

 ستاد استي به راو پس از انتصاب. فوذ و قدرتش اتكا داشتند به وجودش افتخار كرده و به ناني بود كه بهائي از جمله افراد با نفوذ،يادي مانند اشفقت
 دفتر 3 رهي داسي رئ،ي فرمانده گارد شاهنشاه،ياو فرمانده گروهان، معاون گارد سلطنت.  شدندپرواتر ي خود بشي در تظاهر به كييارتش، افسران بها

 . بودي شاهنشاهينظام

 :سدينو ي متي به بهائي وي وابستگراموني پي در گزارشساواك

 ي اطالعات داخلگزارش

 42 / 6 / 6:  گزارشخيتار

 يي فرقه بهاتيفعال: موضوع

 كه به عمل ي و موثقعي وسقاتي كه با تحقرساند ي به عرض ميي به فرقه بهاهي مشارالي دكتر شفقت و وابستگپي در مورد سرتي گزارشات قبلرويپ
 از جمله هي و ضمنا مشارالدهي گردديي تأيي نامبرده به فرقه بهايانتساب و وابستگ. باشند ي مناني وثوق و اطمتي مذكوره مورد نهاقاتيآمده و تحق

 و به نفوذ كنند ي به وجودش افتخار و مباهات ميوني هماحضرتي پزشك مخصوص اعليادي مانند دكتر اراني ااني است كه بهائيافراد معدود و متنفذ
 در ييبها[!!]ي مذهبتي ستاد ارتش افسران وابسته به اقلاستي به ري از همان بدو انتساب و كهشود ي مدهيو قدرتش اتكا دارند و عمال هم د

 سي رئي و تواتر به وابستگوعي اصل شي و اغلب از فرماندهان و افسران ارتش هم كه رودهد ي نشان ميشتري بييپروا ي بشي خوانتيتظاهر به د
 انتقاد و از اجبارا يي انتصاب نابجاني چنني از اشي خويها ضمن نفرت و انزجار قلب  گذشتهرغم ياند، عل  اطالع حاصل كردهييستاد ارتش به فرقه بها

 كه افسران در آنها شركت ي است كه جلسات بحث و مناظره مذهبدهي موجب گردي و حتندينما ي مي افسران خوددارلي قبني نسبت به اديتنق
 يكيبر ]...  ضدمذهبي ارتش در مورد مسلط كردن فردريو محافل غ[ افسران ارتشانيمنا در م و ضندي نماداي پيشتري و طراوت بي گرمند،ينما يم

 در برابر نفوذ ييسروصدا يبالعمل حاد و ضمنا  به دو نظر اوال نشان دادن عكسحضرتي كه اعلگردد ي استدالل مني حساس مملكت چنيها از پست
 .» ... سمت منصوب فرمودندني را بديي بهاينما  معروف و انگشتتي شخصنيا...  وعي تشتيان و موهن نمودن جامعه روحفي و تخوونيو اقتدار روحان

 يعي اسداهللا صنسپهبد

 اري را در اختي دولتيها ها و وزارتخانه  سازمانتيري در ارتش و مديدي كليها  اكثر پستي پهلومي ساله رژ57 در تمام دوران تي فرقه بهائياعضا
 يها ن كانوتي تحت كنترل خود گرفته بودند و با حمازي را نرانيآور، اقتصاد و تجارت و واردات و صادرات ا  سرساميالخود داشتند و با قدرت م

 .دادند ي سوق مكردند، ي كه اراده ميي كشور را به هر سو،ياستعمار
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 اساس بود كه او ني و بر همآمد ي به حساب م1299 سوم اسفند يز كودتا دستور كار رضاخان پس اي محورهانيتر  از مهميكي اني از بهائتيحما
 ا ريطي رشد آنان فراهم آورد و شراي الزم را برايها نهي مبذول داشت و زماني توجه را به بهائنيشترياش ب  سالهستي بيكتاتوريدر تمام دوران د

 .سلط شوند و اقتصاد ماستي بر اركان فرهنگ و هنر و ساني كرد تا بهائجاديا

 دربار ني از مقرب-  دي فرزند آقارش-  آقاخان رزاي فرزند ميعياسداهللا صن.  نام داشتيعي كه مورد توجه رضاخان بود، اسداهللا صنيي از افسران بهايكي
 مانند ي و خواهران وگربرادريد و د كراري خود اختي را برايعي صني آقاخان، نام خانوادگرزاي آقاخان بود كه مرزاي شاه، تنها فرزند منيمحمدشاه و ناصرالد

 . را انتخاب كردنديدي شهرت رش-  ها يدي پدر رش-  يدي رشاهللا بيشان حب پسر عمه

 . منصوب شد-  عهدي ول-  ي دفتر و آجودان محمدرضا پهلوسي داشت به دستور رضاخان به عنوان رئي كه درجه سرواني افسر زماننيا

 شاه منصوب شد و پس از ي دفتر نظاماتي اداره شكااستي به ر1320 در سال ي محمدرضا پهلودنيت رس بالفاصله پس از به سلطنيعي صناسداهللا
 است كه او ني ايعي صنينكته مهم در زندگ.  بانك شدني اكي نظارت بانك سپه و بازرس درجه ئتي و آن گاه عضو هدي رسي بازرساستيآن به ر

 ي پس از كودتايو.  داشت و در زمان وزارت دفاع دكتر مصدق معاونت او را به عهده گرفته بوددر دوران دكتر محمد مصدق هم در مدار قدرت قرار
 .افتيدست ) اتكاء( ارتش ي تعاونيرعاملي ارتش و مديدار  سررشتهاستي مرداد به ر28

 اختالف آن قدر گسترده شد كه به ني كرد و اداي پورسانت با معاون وزارت جنگ اختالف پمي شركت اتكا بود بر سر تقسرعاملي كه مدي زماناو
 . برطرف شد- ستاد بزرگ ارتشتاران وقت سي رئ-  تي اما سرانجام با وساطت ارتشبد عبداهللا هداافت؛يمطبوعات هم راه 

 يي و شكر با تجار بها پارچه و برنج و روغن و قندلي ارتش از قبي تعاونازي اقالم مورد ندي و خرهي تهي و براكرد ي مي به صورت آشكار دزديعي صنسپهبد
 و انيادق سرهنگ ص،يعي از جمله سرهنگ رفگري ديي داشت با چند افسر بهاي زمان درجه سرلشكرنياو كه در ا. كرد ي قرارداد منعقد ميهوديو 

 مقام آن قدر ني در ايكار سوءاستفاده و. داد ي آنان را به خود اختصاص ميها  از اختالسي داده بود و علنا سهملي باند تشككي ستهيسرهنگ شا
 اداره اري بود و شاه اختاني متعلق به بهائسي تأسي ارتش از ابتداي تعاوناستياما پست ر. دي ماجرا به ساواك و اطالعات ارتش هم رسكه باال گرفت

 . بودي مورد با وني در ايريگ مي پزشك مخصوص خود واگذار كرده بود و هر گونه تصمياديآن را به ارتشبد ا

 ي مقام را در دولت حسنعلني ايو. افتي راه نهي جنگ به كابري و به عنوان وزدي رسي اسداهللا علم به درجه سپهبديريوز  در دوران نخستيعيصن
 تحق قضاو (ونيتوالسي كاپحهي الني و تدوهي نقش را در تهني اسداهللا علم مهمترنهي در كابيعيسپهبد صن.  حفظ كردزي نداي هورعباسيمنصور و ام

 مبارز به تي روحاندانست ياو كه م.  به كار بردحهي الني ابي تصوي برايادي منصور تالش زي حسنعليريوز داشت و در زمان نخست) يولكنس
 و ي ملي شوراني مجلسندگاني نماكيكاي داري به دي نوع لجبازكي بشدت مخالف هستند، با حهي الني ابيبا تصو) ره (يني حضرت امام خمييشوايپ

 . كنندبي آن را تصوتر عي تا هر چه سرخواست ي و از آنان مترف يمسنا 

او صدها .  بودالمال تي و غارت بي هم آلوده به دزديعي دوره از وزارت صننيا.  منصوب شدي كشاورزداتي تولري به عنوان وز1349 در سال يو
 در وار چوب و الهي و تهيبردار  بهرهي را براراني ايها ار از جنگل واگذار كرد و صدها هكتياسي و رجال ساني شمال كشور را به درباريهكتار از اراض

 . گذاشت يهودي و يي بهاداران هي سرماارياخت

 حائز ،يپهلو مي رژي نظامي فرقه در ساختارهاني مواضع امي در تحك-  شد ي محسوب متي طراز اول بهائيها  كه از چهره- يعي سپهبد صننقش
 . استتياهم

 در مصدر امور به مخالفت يي فرد بهاكي با حضور ي محافل مذهبد،ي به صدارت رس،ي شمس1343 در بهمن ماه سال داي هواسرعبي از آنكه امپس
 ز ابانه،ي عوامفريها  آمد و با ارائه طرحريوز  نخستياري زمان به نيساواك در ا.  را فراگرفتراني مخالفت، سراسر اني ا،يبرخاستند و پس از چند

 بخشد و او ييرها!  اتهام؟ني را از اداي كرد تا هويسع...  قرآن ودني كردن آب و برق مساجد، بوسيمجان...  به مشهد مقدس ويارتي زيسفرها: ليقب
 . حل و فصل بودازمندي بود كه ني خود مشكلزي ننه،ي در كابيي بهاي حضور وزراامي انيدر ا.  كندي مسلمان به جامعه معرفيرا فرد
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 ي محمدرضا پهلوان،ي با حضور بهائي مذهبيها  مخالفتدي و خوف آن را داشت كه شاديد ي سخت مي را مقدارطي در عكا كه شرااني بهائالعدل تيب
 اري شهرست خوا مگر به،ياسي در امور ساني بر عدم دخالت بهائي با توسل به گفته بهاءاهللا مبند،ي نماتي بهائهي بر عليرا از سر اجبار وادار به حركت

 قصد مخالفت با حضور نان،ي است كه اگر عكانشي كافني استدالل ما، هميبر درست ( كرد، ي ابراز ناخوشنودنه،ي در كابيعيمملكت، از حضور سپهبد صن
 كردند يرت گرفت، اقدام م صو1342 منصور كه در سال ي حسنعلنهي در كابيعي حضور صني در ابتداستيبا ي را داشتند، اوال مهياسي در امور سانيبهائ
 را به مي در رژيي افراد بهايريكارگ  در بهي محمدرضا پهلويبندي پازانيتا هم م)؟!دنديتاب ي برنمهياسي در امور سزي فرقه را ني اعضاگري حضور دايو ثان

 . كندهي توجتي بهائنيي پايها  ردهي را براياسيسنجش بگذارد و هم حكم بهاءاهللا در عدم دخالت در امور س

 رابطه، نيمكاتبات انجام گرفته در ا.  را از شغل وزارت، درخواست كرديعي صني استعفايا  نامهي طي شمس1342 اساس بود كه در سال ني ابر
ه و هست  در همه جا و همه حال، عكا بوداني بوده كه قبله بهائزي است، نشانگر آن نيپهلو  در دستگاهاني نفوذ بهائياي گولي از داليكيضمن آنكه 

 : شرح استني درخواست، به اني و اما پاسخ اابدي ي معنا و مفهوم مالعدل تي اهداف بي افراد، در راستاني ايها و تالش
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  اركانهداهللاي شي اعظم الهالعدل تي مقدس بساحت

 :دارد ي خضوع و خشوع محترما معروض متي نهادر

 خي محفل در تارني كه مراسالت ادي مبارك معلوم گردعي منعي توقارتيپس از حضور در جلسه و ز. دندي محفل دعوت گردني به جلسه ايعي صندسپهب
 وامر اي نداشته و مانع انجام و اجراي ارتباطشاني كار ااني وصول مراسالت با جرري تأخني اكني واصل نشده بوده است ولشانيمقرره متأسفانه به ا

 :اند  دادهحي توضري است و مراتب را به شرح زدهي نگردعيآن مقام رف

 از شغل وزارت ي اقدام به بركناري و ثانهياسي در امور سي شامل دو قسمت بوده اول عدم مداخله قطعي اعظم الهالعدل تي بعي اوامر مقام رفاصوال
 ع مورد بحث واقحاي مسائل و مباحث صرلي قبني كه اي در جلساتيوده و حت ننمي در مورد قسمت اول همان قسم كه امر شده بود، مطلقا دخالت- 
اند كه در   فراموش كردهان،ي بهائي محفل روحانني اعظم و همچنالعدل تي بايگو(. اند  امضاء ننمودهزي شركت نكرده و صورت آن جلسات را نشده يم

 نهي كابي به همراه اعضا- وقت ريوز  نخست-  اسداهللا علم استي به ر،ي مردممير عظ پس از كشتا1342 كه در بعد از ظهر روز پانزدهم خرداد يا جلسه
 و افتيدار بود، در جلسه حضور   كه در آن زمان وزارت جنگ را عهدهيعي سپهبد صنرد،ي قرار گيسمورد برر) ره (يني امام خمامي قي شد تا سركوبليتشك

درباره .  باره ندارندني در ايفي نداشته و اساسا وظاي دخالتياسيداخله ارتش مطلقا در امور ساز لحاظ )  كرديها، دولت را همراه  نقشهيدر طراح
 يادي دكتر الهي كه همان وسيق خصوصي اقدام نموده اول از طرقي از دو طردندي گردوسي از مقام وزارت پس از آن كه در دفعات قبل مأيبركنار

 خود ي بركناريو تقاضا]؟[! اطالع دادهريوز  نخستيآقا  بهحاي به دست آمده، مراتب را صري مناسبتي دو مرتبه كه موقعي ادارقي از طرگرياست و د
 زي بهاءاهللا را نهي هوشمند فتح اعظم علي داشتند كه خادم مخلص امراهللا جناب آقاانيضمنا ب... اند دهي نگردجهي موفق به كسب نتكنياند ول را نموده

 نياند كه با آنان در ا  نموده و حاضر شدهي هم دو نفر از دوستان خود را معرفشاني تصادفا حضرت ااند، دهيه استحضار رسان امر را بانيمالقات نموده و جر
 ري از آنان وزيكي كه گري وساطت دو نفر دي براياند و اقدامات  نظر موافقت نمودهني با ايعيجناب صن. نديمورد مذاكره كرده و در رفع اشكال اقدام نما

 فتح اعظم به عمل آمده است و در جناب امراهللا يمياز طرف خادم صم ) جالب توجه استتي حسن پاكروان با بهائتيميصم (عات است اطال
 ...گردد ي آن معلوم مجهي نتنيهم

 .»  محفلي منشتي عرض عبودبا

 : در عكا، ارسال شده استالعدل تي، جهت ب1344 / 6 / 5 خي در تارجهي نتني او

 ...العدل تيب مقدس ساحت«
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 و شرح الزم در دي به عرض ملوكانه رسيادي داشتند و توسط جناب دكتر امي خود را تقدي استعفايعي جناب صندي قسم كه قبال به عرض رسهمان
 راني اظهار داشتند كه در كشور احايو صر قانع نشده يوني هماحضرتي اعلي داده شده ولحي توضشاني جهت اهياسياطراف عدم مداخله احبا در امور س

 ... را قبول نفرمودندشاني اي ندارد و استعفاي كس دخالتچيو ه]؟[!دهم ي نمي را به احدهياسي اجازه دخالت در امور سمن

 .»  محفلي منشتي عرض عبودبا

 ي و زندانري دستگ1358 ماه ني فرورد22 خيشده بود، در تار كه موفق به فرار از كشور نيعي سپهبد اسداهللا صن،ي انقالب اسالميروزي پس از پسرانجام
 .شد

 اطراف محله كن در تهران كه باغ ي شش هكتارني خود تنها به قطعه زميي دارازاني خود را به نام همسرش كرده بود، از ميها يي كه تمام دارااو
را ) يپهلواشرف ( كرد و مادر و خواهر شاه ي ارتش و دولت و مجلس معرفنيب به عنوان رابط گانگاني سالح از بديانگور بود بسنده كرد و خود را در خر

 : گفتد؟ي نداري اطالعي و جنگي از مسائل دفاعكي چي كه از هدي مملكت چه كاره بودنيشما در ا: نكهي فاسد و منحرف دانست و در پاسخ ايافراد

 ». رابط و مترسك بودمكي فقط من«

  جمدوني فرارتشبد

 نهي كابيشنهادي جنگ پري و وزاي در اسپانراني اري ستاد بزرگ ارتشتاران و سفسي رئ،ي همسر اشرف پهلوني جم، فرزند محمود جم، اولوندي فرارتشبد
 . رفتي آن را نپذي بود كه واريبخت

 و كند ي مي معرفياديگ ا سرهنيمي متعصب و دوست صميي بهاكي فرزند شاه و نيشي خود او را معلم پي در گزارش اطالعاتكاي دفاع آمروزارت
 :سدينو يم

 .» . كرده استديي و تأبي تصوراني آن را در اجي و ترويگر يي شخصا بهاشاه«

  ضرغامسرلشكر

 پنهان نگاه را بودن خوديي راز بهايول.  متعصب بوداني از بهائزيسرلشكر ضرغام ن.  از سرلشكر ضرغام نام برددي ارتش بايي بهاي امراگري داز
سرلشكر .  منصوب شديي داراري هم به عنوان وزي دكتر منوچهر اقبال به وزارت گمركات و انحصارات و مدتيريوز و در زمان نخستا. داشت يم

. شد يم در آنها وجود داشت منصوب ي كه امكان سوءاستفاده مالييها  ادارات و سازماناستي به ري بودن از دوران جوانييضرغام به سبب بها
 كه درجه ي كشور شد و زماني سازمان چاسي اداره غله و نان تهران گماشته و پس از آن رئاستي داشت به ريجه سرگرد كه دري در زمانيو

 هدف انجام ني به ضرغام با اي دولتيها  انحصارات و شركتاستي ريواگذار.  را بر عهده گرفتاتي سازمان انحصار دخاناستي داشت ريسرهنگ
 . به غارت و اختالس بپردازدان،ي محاسبات، به سود بهائواني دنيل و خارج از قوان كه او بتواند با فراغ باشد يم

 شده بود، جادي و كوشانفر اياني به نام قباديي بهادار هي دو سرماي بانك اصناف كه از سواستي از مقام وزارت به ري ضرغام پس از بركنارسرلشكر
 ( بود، منصوب شد اني آن از موقوفات بهائهي شركت امناء كه صد در صد سرمارمجموعهي ز بانك نونهاالن،استي هم به ري شد و چند سالدهيبرگز
. داد ي قرار ميي بهاداران هي سرمااري در اختي و اعتباري مالالتي داشت و تسهتي فعالي ذكر است بانك نونهاالن بدون سروصدا و كامال مخفانيشا
 كشور يص خصويها  اكثر بانكهي سرمازاني كه م1340 بود و در اواخر دهه يزمان محمدرضا پهلو در راني ايها  بانكني بانك در شمار پرسودترنيا

 كه بعد از انقالب منتشر ي نكته در اسنادني و اكرد ي تومان سود مونيلي م40 تومان بود، بانك نونهاالن هر سال حدود ونيليم ي تا سستيحداكثر ب
انتخاب ) اتكا( ارتش ي تعاوناستي ري برايادي ارتشبد اي بانك اصناف، از سوتيري از مديريگ ره ضرغام پس از كناسرلشكر)شده افشا شده است

 نيدر ا. داد ي انجام ميهودي و يي بهاداران هي كالن خود را از تجار و سرمايدهاي تمام خر»ياديا« به دستور يو.  او را صادر كرداستيشد و شاه حكم ر
 را مكلف ي دولتيها  تمام شركت،ي پول و اعتبار بانك مركزي قرار داشتند و شورايورشكستگ  در آستانهراني اي نساجيها  كارخانههيها كل سال

  ازي مورد نيها  نكردند و پارچهي توجهبنامهي تصوني به ا»ياديا«اما ضرغام و .  كننديداري خري داخليها  خود را از كارخانهازي مورد نيها كرده بود تا پارچه
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 دار هي سرماكي زمان نيطرف قرارداد آنها در ا.  كردنديداري اتكاء را از خارج خري تعاونازي مورد نيها  و پارچهرتش ايروهاي كار و فرم نيها لباس
 يارين قرار گرفت و بس جهاي صنعت نساجداران هي سرماني ارتش در صف بزرگتردي خرني از رهگذر همانسيداود آل.  بودانسي به نام داود آليهودي

 يها  هزار نفر در كارخانهني كرد و هم اكنون به عنوان سلطان پارچه جهان شهرت دارد و چنديداري بزرگ شهر منچستر در انگلستان را خريها از كارخانه
 .كنند ي بزرگ دوخت لباس متعلق به او كار مي و كارگاههاينساج

 به مطبوعات ي شد و حتراني اي نساجيها  و مالكان كارخانهي موجب سروصدا در محافل اقتصاد،يخارج يها  از كارخانهدي سرلشكر ضرغام و خرتخلف
 .كرد ي ميداري ارتش را از خارج خرازي مورد نيها  تمام پارچهيادي دستور ارتشبد اي اعتراضات و تنها به اتكاني به ااعتنا ي بياما و. افتي راه زين

 »رانيفخر ا« كرد و آن را به نام همسرش جادي اي كارخانه را محمد نمازنيا.  به طور كامل ورشكسته شده بودرانير ا فخي زمان كارخانه نساجني همدر
 در ژاپن راني اي، وابسته مطبوعات)اهواز (1306متولد ]يرازيعباس مستمند ش[يهوشنگ انصار (،ي نمود، اما سهام آن را هوشنگ انصارينامگذار

 ري، وز)1344 (الني در پاكستان و سراني اري، سف)1343 (ييقاي آفري در كشورهاراني ااري سري، سف)1335( در خاور دور رانيا ي، مستشار اقتصاد)1333(
و ) 1356 (راني شركت نفت ارعاملي و مدسي، رئ)1348 (ي و امور اقتصاديي داراري، وز)1346 (كاي در آمرراني اري، سف)1345 (ياطالعات و جهانگرد

 دهي دزدالمال تي از بي پهلوميها در رژ  سالي كه طيا هي به همراه سرما1357 آبان 13بود كه در ) 1356 (زي جناح سازنده حزب رستاخهماهنگ كننده
 .بخس تصاحب كرده بود  به ثمن،يي معروف بهاريوز)ختي گركايبود به آمر

 هم به ياديارتشبد ا.  گذاشت و از او درخواست كمك كرداني در ميادي را با اراني كارخانه فخر اي و ورشكستگي موضوع مشكالت ماليانصار
 آن را چند ي را كه هوشنگ انصارراني فخر اي كند و او هم كارخانه نساجيداري اتكا خري تعاوني را براي كارخانه نساجنيسرلشكر ضرغام دستور داد تا ا

 كارخانه كي دي زد و بند و توطئه خرنيا.  كرديداري تومان خرونيلي م180 متي بود، به قدهي خري تومان از محمد نمازونيلي م30 متيسال قبل به ق
 . كردداي پي فراوانيرونيورشكسته بازتاب ب

 ارتش و يها  پادگانازي قند مورد نيادياما سرلشكر ضرغام به دستور ارتشبد ا.  مواجه بودندي قند كشور هم با مشكل ماليها  كارخانهامي اني همدر
 ي ارتشيمي قديها هنوز خانواده. كرد ي وارد مكي رضوان از بلژي شده به نام مهديي بهايهودي كي ي و دالليارتش را به واسطگ كاركنان يتعاون

 .  دارندادي به گرفت، ي قرار مارشاني در اختييلوي ككي يها  را كه در بستهيكي حبه بلژيخاطره قندها

 ي خسروانزي پروسپهبد

 ري فقاني از دانشجويبر اساس خاطرات ارتشبد فردوست، خسروان.  نام بردي خسروانزي از سپهبد پرودي ارتش باييا بهي فرماندهان و امراگري داز
. بخشد خود نظم بي بتواند به وضع نابسامان مالي زن پولدار بود تا از رهگذر ازدواج با وكي يوجو  بود كه از همان هنگام در جستيدانشكده افسر
 هر روز بعد از ظهر با دوچرخه به ي خسروانزيپرو.  او وانمود كنديداي تا خود را عاشق و شدي كرد و كوشداي را پيي خانواده بهاكيز  پولدار ايسرانجام دختر

 دختر از ني كه پدر اديوآمد فهم  رفتياو پس از مدت. انداخت ي به داخل خانه آنها ميا  عاشقانهيها  و گهگاه نامهآمد ي دختر مني امنزل اطراف
 ممكن، در چند جلسه قي كرد و به هر طري معرفتي بهائراموني پقيمند به تحق  سبب خود را عالقهنيبه هم.  استتيان متعصب فرقه بهائسر
 با خانواده مذكور داتي تمهني و با ادي گروتي و سرانجام به بهائافتي حضور كرد، ي اغفال جوانان مسلمان برگزار مي پدر آن دختر براه كيغيتبل

 رار قي بلوار كشاورز كنونابانيپس از چند ماه، پدر عروس در مجاورت خانه خود كه در خ.  كرد و به عنوان داماد سرخانه ساكن خانه پدر عروس شدوصلت
ر  بزرگ بود و تنها باغ آن پنج هزار متاري خانه بسنيا.  و همسرش به آن نقل مكان كردندي دخترش ساخت و خسرواني مجلل برايا داشت، خانه

 .مربع مساحت داشت

در .  تهران را در آن گرد خود آورديخورها  از باجيا  كرد و عدهري تاج را داي داشت باشگاه ورزشي كه درجه سرگردي هنگام1330 در سال ي خسروانزيپرو
 يخسروان. اشت گذي وارينقد در اخت پول ي كرد و مبالغداري دي اراذل و اوباش بود، با خسرواني كه در جستجوي مرداد، اشرف پهلو28 ي كودتاانيجر

 . از شاه گرد آوردتي حماي تهران را برايخورها  از اراذل و اوباش و عوامل باجيا  پول عدهني از ايبا بخش
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 و در هر جا افتاد ي راه ماميا نياو در ا.  مردم پرداختي پوشش گسترش باشگاه تاج به غارت اموال و اراضري مرداد ز28 ي پس از كودتايخسروان
 غامي و به صاحب ملك پفرستاد ي دسته ژاندارم به آن محل مكي و كرد ي فرو مني در آن زمي پرچم سلطنتكي افت،ي ي مرغوب مينيكه زم

 . بودتهران ينگ ژاندارمرها فرمانده ه  سالني در ايو. كرد ي آن را به نام خود مدي و با زور و تهدخواهد ي شاه مي را براني زمني اكه داد يم

 / 10در گزارش مورخه .  بودسي سروجنسينتلي ايمي از مأموران قديمي نعني نام داشت و پدرش عبدالحسيمي نعحهي ملي خسروانزي سپهبد پروهمسر
 : آمده استني ساواك چن1345 / 7

 راني ااني متعصب و با نفوذ فرقه بهائيها يي از بهايكي باشد، ي ميكه اكنون همسر سرلشكر خسروان]... يمي نعنيدختر عبدالحس[يمي نعخانم«
 جزو گروه يگر يي از لحاظ بهايو.  در تهران بودسيمحرمانه سفارت انگل) شبكه (تهي كمسي رئ1324 تا 1320 در سال يمي نعنيعبدالحس. است
 زن يمي نعيدختر آقا... دينما ي استفاده ميمي افكار نع وهي ثابت پاسال در مواقع لزوم از نظري كه آقاباشد ي در تهران مها يي بهادانانكارگر

 محمد ي دكتر علي در حضور آقايسرلشكر خسروان.  دهدشي گرايي بهاني در چند سال قبل توانست به طور محرمانه شوهرش را به ديسرلشكر خسروان
 شد كه از ني و قرار بر ادهي گرويي بهاني رسما به ديمي نعيقا با حضور آهاست يي بهاوني از روحانيكي متعصب و اني استاد دانشگاه كه از بهائقاور

 ». تجاوز نكندي خانوادگواري از چارچوب دي بودن ويي بهاده،ي محول گردي كه به وييها  از پستي بعضي شئون نظامژيلحاظ حفظ پرست

 و كرج و دهها خانه و آپارتمان راناتي باغ مشجر در شمني تومان پول نقد و چندها ونيلي نام داشت، مرد و ميمي كه نعي پدرزن خسرواني از چندپس
 .دي رسي در جنوب فرانسه به خسروانمتي گرانقيالي وني و چندآباد وسفي ي خصوصا اطراف دوراه،ي كنونعصر ي ولابانيدر خ

 : گزارش داده استني چناني و خدمات آنان به بهائي و عطاءاهللا خسروانزي پرويها تي در مورد فعالساواك

 ...يخسروان]زيپرو[در منزل سرلشكر» لجنه« جلسات در«

برادر [ي جلسات عطاءاهللا خسروانشتريو در ب] وزارت كارركليمد[راسخ عضو سازمان برنامه، مهندس پرتو اعظم]شاپور[ ارجمند، دكترروسي سمهندس
 در منزل اريشنبه و به طور س  سهيات آنان در روزهاجلس. كنند ي شركت مگري ديا  مجد معاون وزارت كار و عدهروسي، مهندس س]ي خسروانزيپرو
 به عهده راني را در ايي فرقه بهاي و سرپرستيندگي است كه نمايادي كار با سپهبد اري وزيرابط آنها عطاءاهللا خسروان. شود ي ملي از اعضا تشكيكي

 .» .دارد

 كه در قتل و اني منجر شد، بهائ1342 خرداد 15 نيه به سركوب و كشتار خون كامي قني علما و مردم از اتيو حما) ره (يني حضرت امام خمامي از قپس
) رساند ي را من و اخالق آناتي مدنتيكه نها (انهي كشتار وحشني از اي واقعه، ضمن ابراز خوشحالني روز بعد از ا5 دارند، تنها ي طوالنيا غارت سابقه
 : تشكر كردندتي جناني از سردمداران ايكي مركز به عنوان هي ناحي فرمانده ژاندارمري خسروانزي از پرويا در قالب نامه

  مركزهي ناحي ژاندارمري فرماندهي خسروانزي پروپيسرت«

 و اموال آنان به دست اراذل و اوباش و يي همواره مشحون از شهادت نفوس و تاراج داراراني بخصوص در ا،يي ساله جهان بهاستي و بكصدي خيتار
 اند  وجود داشتهي در مقامات دولتي درخشانيها  همواره ستارهخي تارني در خالل صفحات اي نادان بوده است؛ ولي افرادايائم و  ارباب عمكيبه تحر

در اثر . اند  بدعمل شدهي علمااي نموده و به كرات مانع تجاوز رجاله و يگستر  و عدالتيدوست  خود نوعي و اجتماعهي وجدانهي اساسفيكه با توجه به وظا
 كه ي شهرتسوء محفوظ مانده و ازيا  تا اندازهراني كشور مقدس اي آنان در واقع آبروي واقعيپرور  و نوعيدوست هني و مصي حسن تشخنيمه
 .اند كاسته شده است  نمودهجادي اگرانيد

، بخصوص در ]است[ محفل مذكور شدهني در ارهي اخني از تجاوز اراذل و اوباش و رجاله كرارا در سنيري در جلوگزي و خدمات و سرعت عمل نزحمات
 ي رذالت و جهالت و پستي منصفدهي معروف به علم را مشاهده كرده و هر دي سوء عمل جهالنيالع ي به رأزي امور نياي كه بحمدهللا اولامي انيا

 .دهد ي مي افراد را گواهني افطرت
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 همان في آن جناب را در رديي امر بهاخي و تارستهي نگرري احترام و تقددهي زحمات را با دانتيخالق و د و علم و اتي است عموم دوستداران مدننيقي
 . ثبت و ضبط خواهد نمودي عالم انسانتي درخشان حافظ و نگهبان مدنيها چهره

  .» محفليمنش]42 / 3 / 20[ديي تأي رجابا

 ي معاون ژاندارمرران،ي قابل وصف به مردم مسلمان اري غيها انتي و خي پهلومي به پاس خدمات فراوانش به رژ1343 در سال ي خسروانزيپرو
 به امي انياو در ا. دي منصوب گردي بدنتي و سرپرست سازمان تربريوز  به عنوان معاون نخستداي هورعباسي امي بعد از سويكل كشور شد و اندك

 كالن خودشان يها  باختنهيآنها هز.  كرده بودري داي باند اخاذكي ،ي وقت دادگسترريز و منوچهر پرتو ويعي منابع طبيي بهاري وزي ناصر گلسرخههمرا
 .گرفتند ي مداران هي و سرماانيدر قمار را از بازار

 قرار بود كه ني آنها از اي اخاذيماجرا. شد ي تومان برد و باخت مها ونيلياش را مبدل به قمارخانه كرده بود و هر روز در آنجا م  خانهنيرزمي زيخسروان
 . اني به نام جالل آهنچي باند خسرواني از اعضايكي

 بزرگ يها  مرغوب اطراف تهران و شهرستاني بزرگ اراضني درباره مالكي اطالعات-  بازار تهران بود داران هي كه ظاهرا از تجار بزرگ و كالن سرما- 
 ي در فالن منطقه دارد كه مترني متر زمونيلي مكيه مثال فالن شخص  كگفت ي ميعي منابع طبري وز،يپس از آن به ناصر گلسرخ. كرد يكسب م

 به ي اراضني كه اكرد ي مربوطه، اعالم مني زمي و با چاپ كروكداد ي مي آگهراالنتشاري كثدي هم فورا در جرايناصر گلسرخ. ارزد يچند هزار تومان م
 افتي و پس از درشد يوگو م  وارد گفتني زمني با مالك اانيل آهنچپس از آن جال.  اعالم شده استي مل،يعي منابع طب56استناد ماده 

 نيها ب  رشوهنيآنگاه ا. كرد ي مفي رفع توقني كه اشتباه شده است و از آن زمداد ي مي آگهي ناصر گلسرخگري تومان رشوه، بار دها ونيليم
 .شد ي ممي تقساني پرتو و آهنچ،ي گلسرخ،يخسروان

 تومان جواهرات و ونيلي تومان پول نقد به اضافه معادل چند مونيلي م5 زنش را طالق داد و مبلغ ي پهلومي رژاتي آخر حيها  در ساليخسروان
 كاير به آمي رفت و پس از مدتاي فرار كرد و به اسپانراني در زمان انقالب از ايخسروان.  رفتياشي و خود به دنبال عدي به او بخشمتيالبسه گرانق

 .ا ساكن شدمهاجرت كرد و در آنج

  رستگار نامدارني حسسپهبد

» رام «التي اصفهان، عضو تشكيها  مركز توپخانه و موشكيفرمانده:  عبارتند ازي ويها تي از مسئولي در ارتش بود كه برخيي از فعاالن بهااو
 ني كه در ا1357 تا مرداد 1353 يها  سالي طيني زميروي نيكي، فرمانده لجست)يني زميروين( ركن دوم ارتش سي، رئ)ي ارتش مليرهبر(

 و ي و مهمات و سازوبرگ نظاملي كننده وساني را در ارتش به كار گرفت، تأمييكاي مستشاران آمراصوال را دعوت كرد وكاي ارتش آمريسمت امرا
 ،ي انقالب اسالميريگ  در زمان اوجراني سركوب مردم ظفار و مردم مسلمان اي براكوپتر ي اعم از توپ و تانك و هلي نظامني سنگليوسا
 ري تا ت1341 و مردم مسلمان جنوب در اسفند ري ركن چهار لشكر گارد، از سركوبگران عشاسي رئ،يزداني متعلق به هژبر انيراني بانك ارعامليمد

 اني ارتشبد طوفان،يد خاتم سپهب،يسي اوي فرماندهان به همراه ارتشبد غالمعلي از شركت كنندگان در شوراانا،ي ارتشبد بهرام آري به فرمانده1342
 با صرف ني همچنيو.  نشدزهيوتري كامپيني زميروي نگاه چي فراوان هلي و مفي ارتش بود؛ كه با وجود حينيم زيروي كردن نزهيوتريو مسئول كامپ... و
 . گذاشت رانيم مستضعف ا بر دوش مردي گزافنهي را از خارج وارد كرد و هزآباد في باغ عفناتي مبلمان و تزئهي باال كلاري بسنهيهز

 ي مهتدسرهنگ

 ،يي و مشاور دكتر مظفر بقاري و مشارغاري يسرهنگ مهتد.  بودي مرداد سرهنگ مهتد28 ي مطرح در دوران قبل از كودتايي از افسران بهاگري ديكي
 ه اعتبار و عزت داشته باشد، بياسيمع س تا در محافل روشنفكران و مجاخواست ي داشت و دلش ميآور  نامياو كه سودا. رهبر حزب زحمتكشان بود

 ،ي و فقر منصورادي از اعتيريگ  رفت و با بهرهي منصوراهللا حي سبب به سراغ ذبنيبه هم.  و چاپ چند كتاب افتاد؛ اما توان نگارش نداشتهيفكر ته
 . داد كرد و به نام خود انتشاريداري اندك خري پرداخت مبالغي او را در ازايها چند كتاب از ترجمه
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 اثر معروف »نيالقوان روح« از كتاب دي است، باافتهي انتشار ي به نام سرهنگ مهتدي ترجمه شده ولي منصوراهللا حي كه توسط ذبييها  جمله كتاباز
 آن را ي گذاشت و وي سرهنگ مهتداري در اخت كتاب را ترجمه كرد وني مبلغ سه هزار تومان اافتي دري در ازاي منصوراهللا حيذب.  كردادي »ويمونتسك«

 .به نام ترجمه خود به چاپ رساند

 ي مقربسرلشكر

 ديو در قسمت خر) يحاتيمعاونت تسل (اني نظر ارتشبد طوفانري زي پهلومي رژاتي آخر حيها او در سال.  ارتش بوديي بهاي از امرايكي زي نيو
 ارتش كه دخالت در آنها در شأن ارتشبد تياهم  لوازم كميدهاي خري هم از رهگذر برخيكالن و پول كرد يافزارها كار م  و جنگيسفارشات نظام

 را كه توسط ييها  اسلحهيها  كاتالوگزي و نراني اي مورد تقاضايها  سالحستي بود و لها ياما او جاسوس شورو. شد ي مبشي نبود، نصانيفانطو
 .داد ي قرار مها ي شورواري در اختشد ي موافقت ماي و شنهادي پراني فروش به اي براسي انگلاي كايآمر

 داده بود تا چه حد ي كه او به شوروييها  اطالعات كاتالوگتي اهمدانم ي برداشته شد و نمي سرلشكر مقربي پرده از راز جاسوس1356 اواسط سال در
 . كردندرباراني محاكمه و تيري را در فاصله چند روز پس از دستگيبود كه و

 كار زده ني به خاطر پول، دست به اي اعتقادند كه وني و بر ادانند ي ماني بهائيطلب  منفعتهي را محصول روحي اقدام سرلشكر مقربنيا يا عده
 . كار زده باشدني دست به اكيدئولوژي اقي و عالها شي نبود كه به خاطر گراستي كموناي يا  او تودهرايز. است

 گونه ني به خاطر ااني كه خود عبدالبهاء، سركرده بهائيي ندارد؛ تا جااني بهائانيم دري قبحگونه چيگلستان ه اناي هي روسي براي كار جاسوسالبته
 با انگلستان را ي و همكاردانست ي مها يسي انگلوني جان خود را مدانيرهبر و سركرده بهائ.  كردافتيدر» سر«خدماتش از پادشاه انگلستان لقب 

.  آمده استاني بهائيها  پادشاه انگلستان صادر كرده بود كه در كتابي و دعا براتي لوح در حماند چزيم كرده بود و خود ن اعالاني مهم بهائفيجزو وظا
 -  نبود و عبدالبهاء سابقه ي بزي ناني توسط بهائي شوروي برايالبته جاسوس. كردند ي مي هر كارها يسي انگلي برااني بهائ،يلذا بعد از جنگ جهان

 . بودزي نهي جاسوس روس-  فرقه نيده ا سركرنيدوم

  سهراباهللا تي هداپيسرت

و از كاركنان ارتش بود كه ) كاي كاروان خاور و باختر در آمريانداز مسئول راه ( يي احمد سهراب بهارزاي مشاونداني سهراب از خواهللا تي هداپيسرت
احمد [ از فراهم آورندهي و بدون آنكه نامي به فارسيسيل احمد سهراب را پس از ترجمه از انگBilble of menkind از كتاب يبخش

 . دفتر به دستور وزارت فرهنگ و استاد ارتش چاپ و پخش شد ني نوشته بود اباچهيدر پشت جلد و د. ببرد به چاپ رساند]سهراب

 ي درخشاناكبر ي علپيسرت

 ي شمس1274او در سال .  بودي درخشاناكبر ي علپي داشت، سرت اشتغالي دولت شوروي براي ارتش كه به كار جاسوسيي بهاي از امراگري ديكي
پس از آن به مدرسه نظام رفت و خدمت خود را . خانه فراگرفت  معمول زمان در مكتبوهي شبهخواندن و نوشتن را.  آمداي به دنيي خانواده بهاكيدر 

در .  جنگل به جنگ پرداختيروهاي شد و با نالني عازم گيدرجه ستوان دوم كوچك خان با رزاي مامي قانيدر جر.  آغاز كرديبه عنوان افسر در ژاندارمر
 1318در سال .  شدجانيپس از آن فرمانده فوج آذربا.  منصوب شدالني گي قواي و به فرماندهت گرفي از رضاخان درجه سرهنگي شمس1302سال 

 يآرا برا  كه سپهبد رزمي هنگام1323 منصوب شد و در سال زيتبر به معاونت لشكر 1322سال .  امالك رضاخان را بر عهده گرفتي بازرساستير
 اكبر ي عل1324از سال .  انتخاب كردهيي و فرمانده پادگان رضاي غربجاني عنوان استاندار آذرباه را بي درخشاند،ي ستاد ارتش رساستي بار به رنيدوم

 فرقه دموكرات را به وجود آورد و راني در ا،ي شورويروهاي نيباني و پشتتيبا حما يور شهي جعفر پامي انيدر هم. افتي ارتقا يپي به درجه سرتيدرخشان
 . كردي اعالم خودمختار،ي درخشانپي تحت امر سرتيروهايپس از خلع سالح ن

 ارتش يو در دادرس فرقه دموكرات بازداشت طلب هي تجزيروهاي عدم مقاومت در برابر نلياما به دل.  به تهران آمد1324 در آذرماه ي درخشانپيسرت
  دادگاه دا به تكاپو برخاستند و از رهگذر اعمال نفوذ آنان، ابتيي قدرت بهايها  كانونيدادگاه اول او را به حبس ابد محكوم ساخت، ول. محاكمه شد



 ٦٥
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 مجددا به خدمت در ارتش ي زندان آزاد شد و پس از آزاد ازي داد و پس از مدت زمان كوتاهلي او را به پانزده سال تقلتي محكومزاني مدنظريتجد
 از اما شد، ري دستگي شوروي براي به اتهام جاسوس1357 ني هم در فروردي درخشاناكبر ي علپي سرت،يپس از بازداشت سرلشكر مقرب. بازگشت

 كاي انقالب به آمريروزي پس از پي درخشانپيرت فرزندان سو خانواده. شدت ترس و وحشت، چند ساعت پس از انتقال به زندان سكته كرد و مرد
 در ارتش انجام داده اشاره كرده تي كه در ارتباط با فرقه بهائييها تي در خاطرات خود به فعاليدرخشان.  انتشار دادنديرفتند و خاطرات او را به زبان فارس

 . است

  ابوالحسن سعادتمندسپهبد

در .  شدليالتحص  فارغي از دانشكده افسر1319 آمد و در سال اي به دن1298او در سال . ارشد ساواك بود راني و از مديي بهاي از امراگري ديكي يو
 ي نظامي كودتا با فرمانداراني گرفت و در جري درجه سرهنگ1332 و در سال وستي داشت به اداره ضد اطالعات ارتش پي كه درجه سرگرد1329
.  اداره مطبوعات و سانسور كشور با او بوداستي ري و مدتافتي سازمان انتقال ني ساواك به اسي هنگام تأس1336در سال .  كردي همكارتهران

 شد ريوز  نخستداي هورعباسي كه ام1343در سال .  گرفتيپي درجه سرت1340 و اداره سوم ساواك منصوب شد و در سال كمي اداره استيسپس به ر
 سعادتمند درجه 1345در سال .  وزارتخانه منصوب كردنيكرد، او سعادتمند را به عنوان معاون ا پاكروان را به وزارت اطالعات انتخاب شكرو سرل

 كه 1357در آبانماه .  ارتش شدي دادگاه انتظامسي رئي با درجه سپهبدي ارتش منصوب و پس از چندي روابط عموماستي گرفت و به ريسرلشكر
 بازداشت و در دادگاه انقالب ي شاهنشاهمياو پس از سقوط رژ. ديد را به وزارت اطالعات برگز سپهبد سعادتمند،ي رسيريوز  به نخستيزهارارتشبد ا

 .محاكمه و به اعدام محكوم شد

  فردوسسرهنگ

غ  مأمور ارتباط با مطبوعات و ابالي قرار گرفت چند سرهنگ ارتشي نظامي نظر فرماندارري مرداد كه كار اداره و كنترل مطبوعات ز28 ي از كودتاپس
 در تيهائ بغي متعصب بود كه كار تبلاني افسران سرهنگ فردوس از بهائني از ايكي.  و خبرنگاران شدنددي جراراني به مدي نظاميدستورات فرماندار

 ردندك ي برگزار ميغاتي و به دام انداختن جوانان مسلمان، جلسات تبلبي فري برااني كه بهائيزمان.  قرار داشتي بر عهده وراناتيمنطقه شم
 در ي خندان و مهربان داشت وليا  چهرهاني بهائيغياو در اماكن تبل. گرفت ي جوانان را بر عهده منيوگو با ا  بحث و گفتفهيسرهنگ فردوس وظ

 روزگارش دافتا ي سرهنگ مني كه با اي و خبرنگارسندهي نواي افسران ساواك بود و سروكار هر ناشر نيتر رحم ي خشن و سنگدل و از باري كار بسطيمح
 فردوس، هنگدرباره نقش سر. كرد ي رفتار ميرحم ي قساوت و بتياو در نها.  گله داشتندشيها ي بود و همه از خشونت و رفتار بد و فحاشاهيس

 .اند  نوشتهيادي كودتا مطالب زهي اوليها خبرنگاران سال

 ي شاهقلسرهنگ

 متعصب بود و صاحب عنوان مؤذن اري بساني از بهائيسرهنگ شاهقل. كنم اشاره ي به سرهنگ شاهقلدي بايي افسران معروف بهاگري داز
 پدر يسرهنگ شاهقل.  را بر عهده داشتاني اذان گفتن بهائفهي وظان،ي بهائي مذهبي تهران بود و در تمام اجتماعات رسماني بهائرةالقدسيحض

 ري منصور با گلوله هفت تي كه حسنعليزمان.  پارس بودمارستاني عمده بي و از شركاداي هورعباسي امنهي در كابي بهدارري وز،ياهقلدكتر منوچهر ش
 ي براي را بر عهده گرفت و كوشش فراواني وي جراحفهي وظي بردند و دكتر منوچهر شاهقلپارس مارستاني مجروح شد، او را به بيي محمد بخاراديشه
 . از مرگ او انجام داد، اما موفق نشديريجلوگ

 ي از اعضايدكتر منوچهر شاهقل.  خود ببردنهي به كابي بهدارري را به عنوان وزي وداي هورعباسي موجب شد تا امامي اني در اي منوچهر شاهقلتالش
 استمداراني سدي نسل جدتي و تربكاي آمرليالتحص  جذب و جلب و كنترل جوانان فارغي براها ييكاي آمري كه از سو- »يكانون مترق«مؤسس 

  خود با ي از مقام وزارت همچنان به دوستيريگ او پس از كناره. آمد ي به حساب م-  شده بود جادي منصور اي حسنعلي به سركردگكاي هوادار آمريرانيا

 



يبهائ  هاي در عصر پهلوان

 كه داي هورعباسي دادن امي فراري براييها  تالش،ي انقالب اسالميروزي و پ1357 بهمن 22 در روز يبه قرار اطالعات موجود، و.  ادامه داددايهو
 . برنامه نشدني اي حضور مردم در صحنه موفق به اجرالياما به دل. نظر بود، انجام داد  تحتانيدر باشگاه ساواك واقع در ش

 يديي تأمنوچهر

 پدر فرزانه نكهيت ا ندارم و او را به مناسبي در ارتش اطالعيدييمن از پست و مقام تأ.  نام داشتيديي ارتش منوچهر تأيي بهاي از امراگري ديكي
 زي به نام پرويي بهاشهي هنرپكي ابتدا با يدييفرزانه تأ.  بودمدهي ديديي را در خانه فرزانه تأي و چند بار وشناختم ي معروف تئاتر بود، مشهي هنرپيدييتأ

 ونيزي تلويها  برنامهري هم اكنون از شركا و مد وكرد ي زمان شاه اجرا مونيزي را در تلو»يمراد برق« است كه نقش يا شهي كاردان، هنرپزيپرو (كاردان
 ازدواج كرد، اما پس از چند سال كارشان به )كند ي اجرا مونيزي تلونيطلبان در ا  سلطنتي دو ساعت برنامه برايا  پارس است و هفتهيا ماهواره

 . رفتكايفرزانه پس از آن به آمر. دي كشييطالق و جدا

 باي زي جذاب داشت و تازه از رشته تئاتر دانشكده هنرهايا  كه چهره-نژاد   بود پس از چند ماه با بهروز بهواپر ي هوسران و باري بسي كه زناو
 آلوده به 1350 هه دلينژاد از اوا  و بهروز بهيدييفرزانه تأ. كرد ي مي زندگوار ي آشنا شد و با او بدون ازدواج و به صورت كول-  شده بود ليالتحص فارغ

 ،يشي نماي در عرصه هنرهاگاهشاني به سوابق و جاتوجه ي و مواد مخدر، باكي تريها نهي هزني تأمي و براي آلودگني همليد و به دلمواد مخدر شدن
به  در بلوچستان رجاوهي مرز مقي از طريدييفرزانه تأ.  رفتندراني و پس از چند ماه كار در تئاتر نصر و تئاتر پارس از اآمدند يزار م  اللهيبه تئاترها

 . شدرفتهي بود، فورا پذيي كرد و چون بهاي و از دولت انگلستان درخواست پناهندگختيپاكستان گر

  .است» بدون دخترم هرگز «يراني ضد المي در في بازران،ي پس از انقالب و فرار از ايديي فرزانه تاي ضد مليها تي جمله فعالاز
 
  

 ٦٦

 يي از غارتگران بهاي برخكارنامه

 
  يي بهادار هيا كالن سرمثابت؛

 است كه »ياصغر پناه«برگرفته از اول نام : P است كه حرف شي مربوط به ثابت پاسال و شركاPASALشركت  ( ثابت مشهور به پاسال بيحب
 كه در الصلا ي لبنانيهودي]اتيتايج[تيتائي ادوارد چلي كه از بازرگانان زرنگ و فامي لبنانيحي عبود مسليام: Aحرف .  داشتياديدر دربار نفوذ ز

. دكتر محسن لك كه با دربار مرتبط و صاحب نفوذ بود: Lثابت پاسال و حرف : SA را داشت، حروف ييايتالي اكي پژو و الستيندگي نمارانيا
 آالت ني و كال ماشالري شركت لودر، تراكتور، كاترپنيا: M.M معروف به ني مولسي پولنايم. 1:  عبارت بودند ازPASAL رمجموعهي زيها شركت
روغن . 4]ري تارانيا[ جنرالكيالست. 3 ني و ابزارآالت ماشيشمع و باطر: »تياتوال«شركت . 2. كرد ي مستمي را وارد سM.M ي و راهسازيكشاورز

 ني ماشيندگينما. 6.رديگ يها م زاده داشت ثابت پاسال از آلمان  فولكس واگن را كه قبال وهابازيامت. 5]ييكايآمر[ESSO ليموتور اتومب
پول ...  مرمر، گلستان وي سلطنتيها  كه ثابت پاسال وارد كرد و با كار كردن در كاخي نجارآالت نيماش. 7 »كري بياستود«و » پاكارد «وني و كاميسوار
ننده مادر  راي مدتي جواني در ابتداي ود،يگو ي كه در شرح حالش ميبه طور.  همدان بودي شده و از اهاليي بهاانيهودياز ) زدبي به جيهنگفت

 آغاز كرد و تا را شركت ني با ايدر دوره رضاخان، همكار» شركت امناء «جادياو پس از ا.  بود-  ي قواد مخصوص محمدرضا پهلو-  ردولويهوشنگ عالم
اشغالگر  مي رژري سف،ي عزرريمئ.  تجارت پرداختبه  شركتني اهي رفت و با سرماشي پراني ااني جامعه بهائني شركت و امنيمرحله مسئول ا

 :سدينو ي درباره ثابت پاسال مرانيقدس در ا

 ي در روز هفدهم ماه ماني و تحركات بهائغاتي و علما به رشد تبلني مردم متدعي وقت پس از اعتراضات وسريوز با وجود آنكه اسداهللا علم نخست[«
 و كنار هنوز شه در گوانياند ببندند، بهائ  باز كردهتي بهائغي تبلي كه براييها در پارلمان گفت كه به استانداران و فرمانداران دستور داد دكان]1961

   از ياري بس  توانستندنيشي پيها دهه  آنها در  . خود بكشانندي را به سو ي گروهتوانستند يم  ازمنداني ن  بهييها  بخشش  و با داشتند  را  محافل خود
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 خود ي براي و نامديرس ي به آب و نانتي به بهائشي كه با گرايانيهودي از يكي.  بخوانندشي خونيدان و كاشان به آئ را در هميهودي يها خانواده

 از توانگران كشور يكي ي نبود و توانست در دوره كوتاهشي بيا  اول راننده سادهي بود كه در كشاكش جنگ جهانيساخت، ثابت پاسال همدان
 .» .گردد

 كه يو كس) »عبدالبهاء «نيجانش (ي افنديو شوق) عبدالبهاء (يعباس افند» الواح« و »يكاتب وح« و به اصطالح ي منش-  ي مهتدي صبحاهللا فضل
 :سدينو ي در خاطرات خود مزي ن-  آورده بود ماني اسالم انيبعدها به د

 آنها برداشته ي اسم جهود از رونكهيتا گذشته از ا. اند  شدهيي بهاتيهودي فرار از ي آنان براشتري بنده بني و به نظر انديهودي انشي اكثر بهائهمدان«
 .» ... سراغ دارمزي نه در همدان بلكه در طهران نانيهودي لي قبني داشته باشند و من از اي آزادالجمله ي فزيشود، در فسق و فجور ن

 شركت كصدي ازشي بود و ب-  راني در سطح جهان و ااميا آن لي اتومبنيتر  پرفروش-  فولكس واگن لي اتومبي انحصارندهي ثابت پاسال نمابيحب
 شركت رمجموعهيها ز  شركتني اهيكل. كرد ي بودند، اداره مراني زنانه و مردانه و رنگ مو در اشي چند قلم لوازم آراي انحصارندهي نماكيبزرگ را كه هر 

 ي حوزه هنريمحل فعل ()انيئ بهايمعبد و مركز ادار (رةالقدسيو جنب حض ي طالقاناباني متعدد در خيها  بود و دفاتر آنها در ساختمانروزي فيسهام
 ضد غاتي مسجد و مركز تبلجادي از احتمال ايريگ شي و پيتي امني كمربندجادي ثابت به منظور ابي قرار داشت و حب)ي اسالمغاتيسازمان تبل

 يو.  كرده بوديداري را خري طالقاناباني و خيالله  نجاتاباني و خهي سماباني در خرةالقدسي اطراف حضي اراضهي در جنب معبد آنها، كلتيبهائ
 و داي هورعباسي اميباني آنها و پشتيي را استخدام كرده بود و هر سال با راهنماي بودجه و بانكدارلي كارشناسان و متخصصان تحلنيتر ه از زبديا عده
 ي رونق در كارهاجادي اي كه ظاهرا برا-  بودجه كشور را يها  تبصرهلي بالعوض ذالتيبهره و تسه  كميها ها و كمك جانبه شاه، اكثر وام  همهتيحما

و » شركت امناء« مونتاژ اي يدي توليها  و كارخانهي تجارتي به سود واحدهايا  به صورت ماهرانه-  بود افتهي كشور اختصاص ي و عمرانياقتصاد
 ن و به زباگرفت ي مي مدت دولتيبهره و طوالن  تومان وام كمونيلي صدها مك،ي هر يرا و بكرد ي ميبردار  متعلق به خودش بهرهي تجارتيواحدها

 از يريگ  كرد و از رهگذر بهرهجاديرا ا» جنرال «لي اتومبكي كارخانه روكش الستي شمس1330 در اواخر دهه يبه عنوان مثال و. كرد ي ميخوار ساده رانت
 يها كيز الستي تهران و ني فرسوده شركت واحد اتوبوسرانيها كي روكش كردن الستدهي در مزا،يپهلو مي رژيي وزرا و رجال بهامياعمال نفوذ مستق

 و سپس تحت نظارت وزارت يي وزارت دارارمجموعهي زيمدت  كه– كشور ي دفتر حمل و نقل گندم و قند و شكر و چاژهي بو،يمتعلق به ادارات دولت
 خود بي تومان سود خالص نصونيلي دهها مبي ترتني برنده شد و بد- داشت اري در اختلري و ترونيگاه كام به پانصد دستكيگمركات و انحصار بود و نزد

 كه سهامش -  »ريرابرتا« كارخانه افتاد و با مشاركت كارتل ني اترش گسشهي در اند1340 دهه لي چند سال بعد، در اوايو.  كشور كردانيو جامعه بهائ
 را در »راني و رابر اريجنرال تا «يساز لي اتومبكي الستيها  كارخانه-  بود يي بهاداران هي و كالن سرماكاي آمرمي مقتبار يراني اانيهوديمتعلق به 

 ونيلي مورد مبلغ ششصد مكي كارخانه تنها در ني اازي مورد نآالت ني ماشدي ساختمان و خري آغاز مراحل مقدماتياو برا.  كردجادياطراف تهران ا
 . كردافتي در- سازمان برنامه رمجموعهي ز-  درصد از بانك صنعت و معدن 1 / 5اله با بهره  سستيتومان وام ب

 دي كه از قدرت خرني ايبرا.  داشتيا العاده  فوقدي و قدرت مانور خرآمد ي به حساب مي رقم نجومكي 1340 دهه ي تومان در ابتداونيلي مششصد
 ظ كه از لحا- ي دولترتبه ي عالري مدكي حقوق اي سرهنگ تمام ارتش و كي حقوق اميكه در آن ا كنم ي نكته اشاره مني به اد،ي مبلغ آگاه شونيا

 ري و مجهز به انواع امكانات نظكي لوكس و درجه ييالي خانه وني بهتراميدر آن ا.  تومان بود950 حداكثر - كل قرار داشت راني در رده مديسازمان
 ري مد،ي ترقاهللا  لطفيها ني هزار تومان بود و زم20 تا 10 ني باوراني و پاسداران و نهي فرمانري تهران نظ نقاطني در بهترياستخر و باغ چند صد متر

 تومان به 200 ي حداكثر متر مربعي كنوني شماليباجي ددي شهاباني و خهي متر مربع در فرمان400 تا 300 معروف با مساحت خوار ني و زميمجله ترق
 خراسان و اواسط داني مي و جنوب تهران و در حواليمركز يها اباني خانه دو طبقه نوساز و به اصطالح لوكس در خكي  وشد ي و فروش مدياقساط خر

 .شد ي معامله مالمدت لي دو تا هشت هزار تومان با اقساط طوني حداكثر بي كنونوري شهر17 اباني منشعب از خيها  و كوچهياثي غابانيخ
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 مختلف و ي فازهايانداز  راهي اجراي و براگذاشت ي بانك نمكي شركت خود را تنها در گرو اي ثابت هر كارخانه بي است كه حبي نكته ضرورنيا ذكر

بانك  وام تومان ونيلي م600 افزون بر ر،ي كارخانه جنرال تاني هميبه عنوان مثال او برا. گرفت ي كالن ميها  وامزي نگري ديها متعدد آن از بانك
 تومان از ونيلي م150 مبلغ زي آن نيساز  محوطهي اجراي وام گرفته بود و براراني اي تومان هم از بانك ملونيلي م250صنعت و معدن، مبلغ 

نك صنعت  باز اگري تومان دونيلي م460 آن، مبلغ دي تولشي كارخانه و افزانياو چند سال بعد به بهانه گسترش ا.  داشته بودافتي درگري ديها بانك
 .و معدن سازمان برنامه وام گرفت

 كرد و با جادي ااني كوال را با مشاركت بهرام فرمانفرمائي پپسيساز  نوشابهيها  كارخانه1330 بود كه در اواخر دهه يدار هي سرماني ثابت نخستبيحب
 نوشابه ني در مورد اغاتي تبلي برايو.  عرضه كردرانيا در ا نوشابه گازدار رني اولكا،ي كوال در آمري پپسي جهانيها  كارخانهالتي از تسهيريگ بهره
 ني از آغاز كار اياما هنوز مدت. آمدند ي كارخانه مني به اي از نقاط مختلف تهران به عنوان گردش علمرستاني دبني داده بود كه هر روز چنديبيترت

 كارخانه ني ثابت و كاركنان ابي حبدن بويي نگذشته بود كه مسئله بهارانيازار ا به بيراني نوشابه گازدار اني كوال به عنوان اوليكارخانه و عرضه پپس
 گري دو ي خواروبار فروشيها  مغازههي موجب شد كلي فتاونيصدور ا.  كردندمي كوال را تحري و فروش و مصرف نوشابه پپسدي خرديافشا شد و مراجع تقل
 پس دادند و خواستار آمدند، يها و مراكز فروش سطح شهر م  آن به مغازهعي توزي كه براييها وني نوشابه را به كامني ايها شهيفروشندگان نوشابه، ش

 مردم از مراجع تي آن تبعال مراجع و به دنبميتحر.  فرآورده سپرده بودند، شدندني كنندگان اعي كوال به توزي كه بابت هر جعبه از پپسيا عهياسترداد ود
 كارخانه در ني موجب شد در فاصله چند روز ا- رساندند ي را به اطالع مردم مقي خود حقايه در منابر و مجالس سخنران ك-  مبارز تي خود و روحانديتقل

 ي دادند و برالي تشكتي وضعني اي بررسي براي و اذنابش جلسات متعدديادي و ااراني ثابت و بيحب. ردي كامل قرار گيآستانه ورشكستگ
 يباتي نام تازه ترتكي دهند و با انتخاب ريي نوشابه را تغني گرفتند نام اميسرانجام تصم.  معضل به تكاپو پرداختندني برون رفت از اي راهكارهاافتني

بود و در » ESO» «اسو« نوشابه انتخاب شد ني اي كه برايدينام جد.  كوال نشوندي پپسيها  با كارخانهدي نوشابه جدني اوندياتخاذ كنند تا مردم متوجه پ
 از شد، ي مطلع آغاز مني ترانه را كه به صورت شش و هشت و با اني كردند و امي همراه با ساز و ضرب تنظييوي رادغاتي سلسله تبلكي كنار آن

 : بودني ترانه چنني اول اتيب. پره پخش كردند  شهرام شبي بود، با صداامي آن ايداري رسانه شننيتر  كه مهمويراد

 »يقال طعم پرتبا ي خوش طعم و عالاسو«

او از .  كوال شدي پپسيها  كارخانهي از فروپاشيري جلوگي به طرف دولت آمد و خواستار كمك دولت برايينما  ثابت با مظلومبي حبگري دي سواز
  .د بودالسهم خو  حقزاني مشاركت و پس گرفتن مني خواستار خروج از اان،ي بهرام فرمانفرمائاش ي تجاركي شريهمه طرف تحت فشار قرار داشت، حت

 در يي سركرده مبلغان بها- سرهنگ فردوس .  بود، لذا ثابت دست به دامان شاه شددهي نرسيريوز  به نخستداي هورعباسي زمان هنوز امني ادر
 250 اعالم داشت كه شاهنشاه دستور دادند مبلغ تي بهائي ارشاديها»تيب« و به اصطالح يغاتي از جلسات تبليكي در -  از مناطق تهران يكي
 و تي مقابله با بهائنهي افراد و عناصر مؤمن و فعال در زم،ي واهيها ي به صورت بالعوض به ثابت پاسال پرداخت شود و با پرونده سازتومان ونيليم
 . ترس آنها را ساكت كنندي فضاجادي كرده و از رهگذر اري را دستگي اقتصاديها  و گلوگاهيدي آنان در مشاغل كلعي سرشرفتيپ

 واحد ني كه تمام درآمد اني كارخانه و اني ثابت و كاركنان ابي بودن حبيي بهاي كارخانه و افشاني اديكر است كه چند ماه پس از آغاز تول به ذالزم
اصر مؤمن و  عنگري دو اني از تجار و بازاريا  آن شود، عدهيها  و گسترش دامنهيغاتي تا صرف امور تبلرديگ ي قرار متي فرقه ضاله بهائاري در اختيديتول

 هي علغاتيتبل) عج(الزمان   آن به نام مسجد صاحبدني كردند و با ناميداري كوال قرار داشت، خري را كه در مقابل كارخانه پپسينيثروتمند، قطعه زم
 آمدند ي كارخانه مني نحوه كار ا مشاهدهيا كه بريآموزان  تا افراد و دانشدنديكوش ي گوناگون ميها هي را آغاز كردند و با پخش بروشورها و اعالمتيبهائ

 .را آگاه كنند

در دست داشته ) عج(الزمان   مسجد صاحبيها تي فعاللي و تعطيري دستگي برايا  بهانهنكهي اي ساواك براني اساس مدارك موجود، مأموربر
   زم، اليساز نهيها و زم انعكاس اخبار آن در روزنامه كردند و با جادي كارخانه اني و كوچك در اي مقطعيها يباشند در فاصله دو هفته چند بار آتش سوز
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 مسلمانان در دفاع از تي از فعالحايرا بازداشت كردند و با بستن و مهر و موم كردن در آن، صر) عج (الزمان  و فعاالن مسجد صاحبئتي هياعضا

 . كردنديري جلوگتي و مهدوعياسالم و تش

 ني بابت ااتي چند هزار تومان مالدي باكرد، ي مونيزي تلورندهي گيها  كه مبادرت به ورود دستگاهي دولت، هر شركتئتيمه ه نابي اساس تصوبر
 اني بهائهي شد و با سرماشقدمي خود پت،ي وضعني از اشتري هر چه بيريگ  بهرهيثابت پاسال برا. پرداخت يم» شركت امناء« ثابت و بيدستگاه به حب

 و آالت ني مهم و سازنده ماشيرا كه از شركا» آ- يس- آر« كارخانه داتي كارخانه اضافه تولنيا.  كردجادي را اراني در اونيزيه مونتاژ تلو كارخاننياول
 و به بازار ساخت ي را مونيزي تلورندهي گيها  مونتاژ، دستگاهقي و از طرآورد ي مراني آبادان بود، به اونيزي تهران و فرستنده تلوونيزي تلويها فرستنده
 كه »ي،آيآر،ت« كارخانه را به ني محصول ايها ونيزي برود، مسئوالن امر نام تلوني از بكاي كارخانه با آمرني اوندي شائبه پنكهي اي و براكرد يعرضه م
 .كردند آن بود، حذف الت محصويشاني را كه ابتدا بر پ»،آيآر،س« دادند و مارك ريي بود تغ»راني اونيزي و تلوويراد«مخفف 

 ي پارك ساعيآباد، در ضلع شمال شرق  عباسيها  نقطه تپهني بلندتري معروف بود، بر رو3 كانال ونيزي ثابت كه به نام تلوبي حبونيزي تلوفرستنده
 مردم ي و سنتي اعتقاديها  و ارزشي نسل جوان و كمرنگ كردن مبانيگانگي مخرب خود در عرصه از خودبتي به فعال1347قرار داشت و تا سال 

 . ادامه دادرانيا

 را قبضه كرده بودند، ضمن اعالم ونيزي و تلووي كه راداني بهائلهي به وسها ستيوني صهيغي آغاز حركت تبليها در همان سال) ره (يني امام خمحضرت
 : فرمودندها، ستيونيصهخطر به مسلمانان و هشدار در مورد

 نخواهد گذشت كه با ي ظاهر شدند و مدتييحزب بها]صورت[ بهراني كه در اهاست ستيونياستقالل مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صه... «
 در تمام شئون ساقط ي و ملت مسلمان را از هستكنند ي عمال خود قبضه مديي مملكت را با تأني تمام اقتصاد ان،ي سكوت مرگبار مسلمنيا
 اناتي، ب34 نور، جلد اول، ص فهيصح (»كنند ي مدييناظر آن هستند و از آن تأها   است و دولتهودي ي جاسوسگاهي پاراني اونيزيوتل. كنند يم

 )1341حضرت امام، مورخه اسفند 

 قبل از ي و نامزد فرح پهلويي پسرداي سبب رضا قطبنيبه هم.  كنديونيزي فرستنده تلوسي گرفت تا رأسا اقدام به تأسمي دولت تصم1347 سال در
او .  كندجادي را اراني اونيزي تلودي تا فرستنده جدافتي تي برده بود، مأموراني صدا در فرانسه به پاي در رشته مهندس راالتشيازدواج با شاه كه تحص

 نيساخت و شخصا به فرانسه رفت و خارج از قوان] سابقيپهلو[عصر ي ولاباني كنار خيها  تپهي دست به كار شد و چند اتاق كوچك بر روعايسر
 ي حقوق گمركرداخت و بدون پماي و با هواپعاي كرد و آنها را سريداري فرستنده كوچك را خركي و دستگاهها و لوازم مربوط به ها ني دورب،يمعامالت خارج

 پخش شود ونيزي تلوقي از طري اصرار داشتند كه مراسم تاجگذاري بود و چاپلوسان دربارشي شاه در پي برنامه تاجگذاررايز.  آورد و نصب كردرانيبه ا
 سند كي ضبط و به عنوان ي محمدرضا پهلوي و تاجگذاري از فر و شكوه شاهنشاهيا  به عنوان نمونهيخي به اصطالح تاردادي روني مراسم اهيو كل
 دي و سفاهي سيها ني كامل ضبط و پخش و دوربستمي به خارج از كشور رفت و افزون بر چند سي سبب رضا قطبنيبه هم.  شودي نگهدارندگاني آيبرا

 بر كي كه هر - دست ني از ااري و چند دستگاه فرستنده سونيزي تلويها  برنامهي كامل ضبط و پخش رنگستمي سكي ار،ي سفرستنده د دستگاهو چن
 شده بود، از نوع يداري خري كه با شتابزدگستمي سنيا.  فرستادراني به اماي كرد و آنها را هم با هواپيداري خرزي ن-  شدند ي نصب ملري تركي يرو
 آن شده دي تومان صرف خرونيلي كه دهها مي رنگستمي سني از الي دلنيبه هم.  نداشتي همخوانراني ايونيزي تلوستمي بود و با س»لپا «ستميس

 ضبط و پخش ستمي آن سي شاه استفاده شد و پس از آن از رده خارج شد و به جاي از مراسم تاجگذاري برنامه رنگكي و ضبط تنها هي تهيبود، برا
 را كه هر ستمي سني ااري سيها  فرستندهيلرهايبه خاطر دارم كه تر.  داشت، از خارج وارد كردندي همخوانراني ايونيزي تلوستميكه با س» سكام «يگرن

 از اه پنج دستگ كرده بودند و حداقل چهارونيزي روغن در محوطه تلوضي به اتاقك تعولي آنها شده بود را تبددي خرنهي تومان هزونيلي از چند مشيكدام ب
 زمستان در حال ي آفتاب و سرماري چهار عدد در محوطه فرستنده جام جم بدون استفاده رها شده بود و زاي و سه 3 كانال ونيزيآنها در محوطه باغ تلو

 . بوددنيپوس
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» رسانه گرم «نيتر  به عنوان مهمونيزي بر تلوي واحداستي و ستيري گرفت تا مدمي فرهنگ كشور تصمي عالي اقدامات، دولت و شوراني كنار ادر

 شهر در دو فرستنده ني از ايكي.  در دستور كار دولت قرار گرفتراني اانيو بهائ» شركت امنا« دو فرستنده متعلق به دي اساس، خرنيبر ا. اعمال سازد
 . و پخش برنامه مشغول بودندتي در شهر تهران به فعاليگريآبادان و د

 و در مسلمانان ي و اخالقي و سنتي اعتقاديها  در راه ضربه زدن به ارزشي سو به عنوان ابزاركي از اني در دست بهائيونيزي تلويها  فرستندهنيا
 عمل يستيالي امپرهي سلطه و سرمايها  كانوني برايي نهالي و در تحلتي فرقه ضاله بهائي آب و خاك برانينسل جوان ا»  كردنگانهياز خود ب«راه 
 رايز.  فراوان داشتريأث فرقه ضاله تني و در تراكم ثروت در دست اكرد يم» شركت امناء «بي را هم نصي فراواني سود اقتصادگر،ي دي و از سوكرد يم
ها   فرستندهني ازاي مورد ني و جانبي اصلي لوازم و دستگاههاهي كلتوانست ي ثابت از شاه كسب كرده بود، مبي كه حبيا  شركت بر اساس اجازهنيا

 و ي گمركتي معافحهي بود تا الافتهي تي از همان آغاز كار دولتش مأمورداي هورعباسيالبته ام.  وارد كندراني به ايرا بدون پرداخت حقوق گمرك
 لياما او به دل. ا برساند و سني ملي شوراني مجلسبي كرده و در اسرع وقت به تصوميها را تنظ  فرستندهني ملزومات ايا  اقالم پارهيجدول بخشودگ

 ري و ترفندها آن را به تأخها لهي حنواع و با اكرد ي تعلل محهي الني ايساز  و آمادهمي فرقه داشت، در كار تنظني كه با اي خاصي عاطفيوستگيپ
شركت « را به سود خود و يبردار بهره تي شاه نهاي اجازه شفاهني و از اكرد ي استفاده را متي و تعلل نهاري تأخني ثابت هم از ابيحب. انداخت يم

 هزار 250 مورد اقدام به وارد كردن تعداد كي تنها در ران، آبادان و تهيها  فرستندهازي مورد نيها او افزون بر لوازم و دستگاه. داد يانجام م» امناء
 ساخت ي را كه همگي خانگيها رندهي گني اهي، كل شاهي از همان دستور شفاهيريگ  كرد و با بهرهي خانگيونيزي تلويها رندهيدستگاه انواع گ

 . فروش فرستادبازار كرد و به صي ترخي حقوق گمركيناري بود، بدون پرداخت دكاي آمرR.C.A يها كارخانه

 هزار دستگاه كصدي داتوار  اقدام بهگري به سرعت فروخته شد و او بار دي خانگيها رندهي گني اهي بود، كلراني در اي نوظهوردهي پدونيزي آنجا كه تلواز
 گذاشت كه مورد سوءظن مسئوالن گمرك كشور قرار شي رو به افزاي ثابت و شركت امنا به حدبي توسط حبونيزيحجم انبوه واردات تلو.  كردونيزيتلو

 مورد در ني كه در ايا حهيه و ال ثابت به استناد فرمان شابياما حب.  كردندي خوددارها ونيزي گونه تلوني اي بعديها  محمولهصيگرفت و آنان از ترخ
 ثابت خواسته بيمسئوالن گمرك از حب.  هزار دستگاه بود، شد150 كه بالغ بر ونيزي محموله تلوني اصي و ارسال به مجلس بود، خواستار ترخهيدست ته

 ني به ااعتنا ي بياما و. را بپردازدي خانگرندهيگ اه هزار دستگ150 ني اي حقوق گمركهي نشد، او كلبي در مجلس تصوحهيبودند تا تعهد بسپارد كه اگر ال
 او قي وقت رفت و مشكل خود را از طري دربار شاهنشاهري عال وزني آورد و به مالقات حسيخواست و نظر مسئوالن گمركات كشور به اعمال نفوذ رو

 : افزودكرد، ي مفي ماجرا را تعرني كه ايداوود رمز. به اطالع شاه رساند

 كه هر روز به صورت مكتوب و فشرده از ي گزارشي موضوع را طني ا1336در اواخر سال ] بودي ازليها يكه خود از باب[ دربار وقتري عال وزنيحس«
از ي ثابت پاسال وعده داده شده بود كه لوازم مورد ني شد كه به آقاادآوري به شرف عرض ملوكانه رساند و داشت، ي شاه ارسال ميمسائل مهم برا

 بي تصوي شد و برامي مورد تنظني هم در ايا حهي و الدي وارد نماراني به اي كامل از عوارض گمركتي را با معافراني در ايونيزي تلويها تنده فرسجاديا
 هيكل حه،ي الني ابي كه در صورت عدم تصوكنند ي ثابت مطالبه تعهدنامه مبي حبياما حاال مسئوالن امور گمرك كشور از آقا. ديبه مجلس ارسال گرد

 ».ستي ني تعهدني هم حاضر به دادن چنشاني بپردازد و اكند ي را كه وارد مي لوازميحقوق گمرك

 دارد، اجياحت راني در اونيزي تلويانداز  راهيبرا» ثابت« را كه يا لهي وساي هر دستگاه السابق ي گزارش، شاه دستور داد تا كما فني از ارسال اپس
 . وارد كنديقوق گمرك تعهد و پرداخت حگونه چيبدون ه

 كه اقدام به واردات ييها  شركتهي آن، كلي حقوق گمركهي كلي شد و افزون بر بخشودگبي شاه تصويشي در مجلس فرماحهي الني چند ماه بعد االبته
 .كنندپرداخت » شركت امناء« ثابت و بي باالتر از هزار تومان به حبي مبلغونيزي مكلف شدند تا هر كدام بابت هر دستگاه تلوكردند، ي مونيزيتلو

 آبادان و تهران مجبور شد تا آن را يها ونيزي از تلوي انحصاريبردار  سال بهره11 ثابت پس از حدود بي دولت، حبئتي نامه هبي هر صورت با تصوبه
   يها فرستنده رد،يمورد نظر قرار گ  اي محاسبه  اه  ساله آن دستگاه11 استهالك نكهيبدون ا فراوان شد و   سوءاستفاده   امر همنيا در . بفروشد دولت  به 
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 كه -  ثابت بي آن به صورت نقد به حبي شده براني معمتي تومان قها ونيلي روز دو فرستنده نو به دولت فروخته شد و ممتيآبادان برابر ق

 ي ملونيزيتلو كاركنان آن رسما به ي و حتلي با مجموع وسا3 كانال ونيزيو تلو پرداخت شد - شركت امناء را داشت ارياالخت  و وكالت تاميندگينما
 . منتقل شدندرانيا

 امر ني بر اتي مسئوالن و سركردگان فرقه ضاله بهائرايز.  از شروط معامله بوديكي آبادان ونيزي و تلو3 كانال ونيزي تلويي ماندن كاركنان بهايباق
 توانند ي م- بودند ري صدا و تصوني به اتفاق آنان در شمار متخصصبي كه اكثر قر-  ونيزي تلوييركنان بهاوقوف كامل داشتند كه با حضور كا

 حداقل ده سال سابقه كي كه هر 3 كانال ونيزي تلويي كاركنان بهاهي تخصص، كلني هملي رسانه اجرا كنند و به دلني دلخواه خود را در ايها برنامه
 در يي بهان از فعاالي برخي به معرفي قبليها  قرار گرفتند و همان طور كه در بخشراني اي ملونيزي و مهم تلويدي كليها كار داشتند، در پست

 .ديچرخ ي در، بر همان پاشنه زمان ثابت پاسال مياسالم  انقالبيروزي تا مقطع پميا  پرداختهونيزيتلو

 ثابت و همسر و بي با حبكيها و از نزد  كه ساليو.  ثابت پاسال بودبي حب از كارمندان دفتريكي اني صابونچي مهد( اني صابونچي گفته مهدبه
 ثروتشان حد و حساب نداشت و افزون بر نكهي ثابت و پسرانش با ابيحب: ديگو ي مهاني مؤسسه كيها پسرانش كار كرده، در گفتگو با دفتر پژوهش

 بار و پس از كي ي كه حاضر نبودند ساليبه طور.  گداصفت بودندي اما ذاتا عناصرد،كردن ي استفاده مزي ني كالن بانكعتبارات از ا،ي نقديها اندوخته
 از يكي) به آنها بدهنديمتي سوغات ارزان قاي كنند و كادو نهي دالر هزكي كاركنان خود نيتر ني امي متعدد به نقاط مختلف جهان، برايسفرها

 مؤسسه يها  با دفتر پژوهشاني صابونچي مهدي آقايوگو  از گفتيبخش ( هان،ي با ك ثابت پاسال در مصاحبهيها تيكارپردازان و معتمدان فعال
 : استلي ثابت به شرح ذبي متعلق به حبيها بخش اعظم اموال و شركت))هاني كويآرش (هانيك

 يي شركت دارويندگي نمارود، ي از محصوالت آن به شمار مي كه عطر چارلPASAL ييكاي آمرشي لوازم آراپس،يلي تراش فشي ريندگينما«
 كرد، ثابت داي پوعي شي عفونيها يماري بيو به طور كل...  حصبه ود،يفوئي دوم كه تي جنگ جهاناني پس از پا()ي كنونانيجابر بن ح (پياسكوئ

ا به صورت  مصرفشان در حال انقضا بود رخي كه تار-  پي شركت اسكوئي داروني و مهمترني معروفتر-  پي شركت اسكوئيها نيليس يپاسال پن
 ختري ريي شركت داروكا،ي آمرنگيري شندهي، نما)كرد ي گزاف به مردم مبتال عرضه ممتي و با قكرد ي مراني ارد و واديخر ي م-  از رده خارج - استوك 

 پس،يلي فيولوژياد ريندگي، نما» شفكيماژ« دئوترم، وارد كننده اجاق يخار آبگرمكن و بناتور،ي كلوخچالي كا،يآلمان، جانسون اند جانسون آمر
 شركت، ،ي در دندانسازي مصرفيو داروها) زاتشي به همراه تمام تجهي مخصوص دندانسازيصندل(» امدا «ي دندانسازيها تيوني واردات يندگينما

 كه مقر آن در - جيهرمز ثابت كه شركت مؤسسه خل.  و هرمز استرجي پسران ثابت پاسال، ايها  مخفف اسمقي برگرفته از تلف»رامزيا «( »رامزيا«
 تالش راني غرامت، در اافتي اموال نامشروع مصادره شده و دريريگ  بازپسيهاست برا  متعلق به اوست، سال- واقع است وركيوين
 ثابت پاسال ابتدا با (» .ران گازيو اPASAL و باالخره شركت كاي آمرR.C.A ندهيو نما)]1375 / 5 / 5 مورخه ،376 ش مروز،ين.[كند يم

 گاز گسترش عي توزستمي خود را در ستي زردرنگ را به بازار عرضه كرد و پس از آن فعاليها  شد و كپسولكي شرها ي دانماركCosan Gas شركت
 )داد

  اشاره كرد كه ثابت پاسال آن را به واسطه نفوذ-  كارخانه ارج در جاده كرج يفعل  محل– منطقه خرگوش دره يها ني به زمتوان ي مگرياز موارد د
 ني ثابت را چنبي و حبيادي روابط دكتر اي دكتر قاسم غنيها ادداشتي به نقل از ك،ي جلد »يفرهاد رستم« نوشته ها يكتاب پهلو( ياديارتشبد دكتر ا

شد و  پست ركلي ارجمند، مدخان مي رحرزاي بزرگ پاسال مييدا.  شده استيي بهابي طب،يمي كللي خلرزاي مي ثابت نوه دختربيحب«: كند ينقل م
 حيدكتر مس.  در گمرك و پست بودزي ارجمند نمي سوم او ابراهيي پس از آنكه در طب موفق نشد وارد پست شد و دازي ارجمند نحي مسدكتر دوم او ييدا

 )شود يخص م در دربار مشاني بهائيالتي تشكي از زد و بندهاياري علت بسبي ترتنيو بد»  بوديادي اميارجمند شوهر خواهر ارتشبد دكتر عبدالكر
 را كه ناي مشهيها كارخانه ش  از قطعهيكيدر .  كرديبند  آنها را قطعهدي پس از خراش يشگي همي با ترفندهايو. ها تصاحب كرد  بانكتي و حماييبها

   دوقلو به ريانه ارج را از ت ارجمند كارخاوشي فروخت كه س-  ارجمندها -  شيها يي را به پسرداگري كرد و قطعه ديانداز  راهكرد، ي اداره م»رجيا«پسرش 
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 و با مارك و ناتوري گرفت و با نام كلوليرا از آنان تحو» ارج «يي لباسشوني و ماشخچالي همان ن،ي پول زميآنجا منتقل كرد و البته ثابت پاسال به جا

به  ( كرديانداز را در آن راه» زاگرس «يساز خچاليگذار كرد كه كارخانه  وايهودي بهار ي را به موسگريقطعه د. رساند ي به فروش مK ي تجارمتعال
 )هاني مؤسسه كيها  با دفتر پژوهشاني صابونچي مهدي آقايوگو نقل از گفت

 متون  ترجمهي او براگفت ي ميي كه ستار لقايبه طور.  داشتتي فرقه فعالني ايغاتي امور تبلهي در كلي از امور اقتصادري ثابت پاسال غبيحب
وآمد   رفتي هم براپي دستگاه جكي گذاشت و ي جنوبيقاي افراني بهائاري كه در اختي كرد و افزون بر دهها هزار دالرنهي هزي مبالغ كالنييبها

ونه رفتار  گنيا.  امر اختصاص دادني به اپي دو دستگاه جزي همسرش باهره ثابت ند،ي بخشاي و آسقاي آفري اسالمي و كشورهاهي ناحنيمبلغان به ا
 جمهور و آدام سي احمد سوكارنو رئدكتر  كهيي تا جاخت،ي كشورها را برانگني از اي موجبات خشم سران برخي اسالمي در كشورهاغي تبلي براانيبهائ
 بيساخته بودند و حب را ممنوع ي در اندونزاني بهائغاتي و تبلي همچون كلوب روتارييها  سازمانتي فعالي امور خارجه وقت كشور اندونزري وزكيمال

 يقي تا به طردي كشور در تهران رفت و كوشني اسفارت در ي اندونزندهي نماداري به دراني االعدل تي از بيندگي به نماها ي دشوارني رفع ايثابت برا
 .دي كسب نماي مجوز رسمغاتي تبلني ادامه ايبرا

 : ادا كردها ستيوني و صهها ييا خود را به بهني از ديها بخش  كمكني با اي محمدرضا پهلوالبته

 خانواده ي بود، اعضاي مجللي زندگي داراكايدر آمر]ي خاندان پهلوي و آوارگيدر هنگام دربه)[1332مرداد ( ثابت پاسال كه آن موقع بيحب... «
 ابق، سيها ر متمركز شده، به پاس كمك كشور در دربايها  قدرتهي كامل نموده است و اكنون كه كلييراي را به منزل خود برده و از آنان پذيسلطنت

 ونيلي م24 قلم كي ني برداشته و در موضوع منع ورود روغن ماشي متعدديها  به نفع ثابت پاسال قدميوزارت اقتصاد به دستور دربار شاهنشاه
 )326 – 327جلد اول، صص  اسناد ساواك، تي خرداد به روا15 امي قخي تار،يجواد منصور(» ... استدهي پاسال سود رسانبيتومان به ج

 ي و شخص رضاخان و محمدرضا شاه ثروت كالن نامشروعي پهلومي رژيها ي و ولخرجيها سوءاستفاده از اموال عموم  سالي كه طزي ثابت پاسال نو
 گرفتن با ي تا در فرصت مقتضفتگر ي منافع خود كناره مي از برخي گرفته بود، به طور مقطعمي كه از رژيازاتي اوقات به پاس امتيبه هم زده بود، گاه

 :شود ي اشاره ميخي نمونه ثبت شده تاركي قسمت تنها به نيتر كند كه در ا  محكممي را در رژتي خود و حزب بهائي پاي برتر جايازيامت

  51 / 1 / 28 خيتار«
 : مبارك برسدي شرف عرض خاك پابه

 رضا شاه الشأن مي را كه محل اقامت شاهنشاه عظي قصردمي رفته بودم شنسي موررهي كنفرانس به جزكي شركت در ي كه براي دو سال قبل موقعدر
 يداري از دست نرود بالفاصله آن را خرنكهي اي نمودم براداي محل پني كه به حفظ ايا با عالقه.  ارزان قصد فروش دارنداري بسمتي بوده به قريكب

 و مراتب پس از مراجعت معروض مي و عطوفت هستم، بنماي و مهربانيمه بزرگوار آن هوني مدقتاي مبارك كه حقي به خاك پامينمودم تا تقد
. مي نمافسخ و تقاضا دارند كه معامله را باشد ي محل مزبور مديمند به خر  جدا عالقهرانياند كه دولت ا  اطالع دادهسي موررهي از جزنكهينظر به ا. ديگرد

 چنانچه اراده ملوكانه با دارد ي اعالم ملهي وسني هم بدنكيا.  استقدرمانيبه شاهنشاه و رهبر عالبالفاصله جواب داده شد كه جان و مال ما متعلق 
 مورد قبول است عاشق آن خاندان مانهي چاكر كه صمني بالعوض از طرف اهي هدنيا.  محل تعلق گرفته باعث افتخار استنياستفاده دولت از ا

 .امر امر مبارك است. رديقرار گ

 .»  ثابتبي نثار حبجان

 كه ييتا جا.  بودن شاه را در محافل خود دامن زننديي بهاعهي شااني از بهائي موجب شد تا برخاني از ثابت پاسال و بهائي محمدرضا پهلويها تيحما
 : بودافتهي بازتاب ني ساواك چنيها  موضوع در گزارشنيا

 هـ / 777 گزارش و شماره«

 1347 / 4 / 23 گزارش خيتار
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   هاير عصر پهلو دانيبهائ
 رازي شاني جلسه بهائموضوع

من .  استيي بهاانتيافتخار ما بر د:  اظهار داشتهي و سرهنگ اقدسلي تشكهوشمند اءاهللاي در منزل ضاني جلسات بهائ1347 / 4 / 18 مورخه
 دستور كرد، ي متي شكايگريرد مسلمان از د فكي اگر ي ولگذاشتم، ي را احترام مييداران و افسران بها  كه در ارتش بودم، سربازان و درجهيزمان

 شتري بي و ترقمي همه پولدار هستانيما بهائ. باشند ي ميي بهاامهري كه شاهنشاه آرميار افزوده است ما اطالع دهيمشارال. دادم يشالق زدنش را م
 )ي مركز اسناد انقالب اسالموي آرشان،يپرونده بهائ(» . كردميخواه

آباد و آبادان   عباسيها  كانال سه در تپهونيزي تلوي بر مغبون شدن در واگذارري دايا ژهي وتي خود، شكاي وكالقي از طر ثابت پاسال1350 سال در
 آن ي و صوتيري تصويها  و دستگاهآالت ني و ماشلي دو فرستنده، تنها پول وساني به هنگام گرفتن ايي كرده و ادعا كرده بود كه وزارت داراميتنظ

 تومان غرامت بابت ها ونيلي خواستار مهي شكوائنياو بر اساس ا.  را محاسبه نكرده استي وجهگونه چي محل آنها هيت و بابت سرقفلرا پرداخته اس
 يادي ارتشبد ازي و نيي بهاري و چند وزداي هورعباسي امقي و از طرديكوش ي راه مني آبادان بود و مصرانه در اونيزي كانال سه و تلوونيزي تلويسرقفل

 . خواست مخالفت كردني وقت با ايي داراري آموزگار، وزدي بود، اما جمشيزشك مخصوص شاه، خواستار گرفتن سرقفلپ

 ري وزنكهي ااي شدند، روزي و اذنابش پيادي ماجرا او و اني و مشخص نشد كه در استي در دست ني ثابت اطالعبي درخواست حبني از سرنوشت االبته
 صص امور، سررشته و تخني كه در اشي ثابت و وكالي ولانداخت ي مري موضوع را مرتبا به تأخني به ايدگي رسيي دارا وزارتشود يگفته م. ييدارا
 . بودندتي داشتند، خواستار حكمژهيو

 دولت ياز سو را كه ي دادگستري طلبكار بودند، دو تن از وكالاي بدهكار دولت  بهي كه به نوعي كساناي ياتي مالاني مؤدت،ي اساس قانون حكمبر
 چه - هر دو طرف ي براي رأني و اكردند ي مورد صادر مني در ايي نهاي موضوع رأي و آنان پس از بررسكردند ي داشتند، انتخاب متياجازه حكم

 .االجرا بود  الزم- يدولت، چه مؤد

 ي براي پهلوتي در هرم حاكماش يياير و روابط ماف و اقتداي كامال فعال دخالت داشت و از تمام توان مالي به صورتياسي در امور سني همچنثابت
 .كرد ي ميبردار سركوب مسلمانان بهره

 كل گمرك سي اقتصاد و رئريها معاون وز او سال.  و اطالعات بودي دادگسترري وزانپور،ي غالمرضا كدا،ي هونهي ثابت پاسال، در كابراني بگي از مقرريكي
 از ثابت پاسال ييو بازرگانان بها» شركت امناء «يها ي و چشم بستن بر خالفكاري گمركالتي تسهجادي ا مورد بحث را به خاطري بود و مقرررانيا
 رخشكي را به عنوان شي دامرخشكي كه شيا  تومان رشوه از محكوم پروندهونيلي پنج م،ي وزارت دادگستري در زمان تصدانپوريك (گرفت يم

 ) اعدام شد1358 / 2 / 24 خي و در تارري دستگ1357 / 11 / 15 خي در تارانپوريك.  كردافتيدر رسانده بود، ينيري به مصرف شكالت و شيخوراك

 ني اانيبهائ.  با دولت اسداهللا علم در سركوب مخالفان دولت دارداني بهائي و همگامي از همراهتي از شواهد و اسناد و مدارك موجود، حكاياريبس
 : آمده استرازي مأموران ساواك از ش1342 / 11 / 5در گزارش مورخه . كردند ي مي تلقني از مسلميي را نوع انتقامجويهمگام

 ي معروف محرك واقعدار هي كه ثابت پاسال، سرماگفت ياو م.  بر حسب تصادف برخورد كردمكند ي نفت كار مي كه در شركت ملاني از بهائيكي با«
 با ي بروجرداهللا تي متحول شد و پس از فوت آيانسالي در دوران ميو. بار تهران بود  ترهداني از بارفروشان در ميكي يي حاج رضابيط( بياعدام ط
 ري تسخي از جوانان جنوب شهر برايري از امام بپاخاست و همراه با گروه كثي به طرفدار1342 خرداد 15 خونبار امي كرد و در قعتيب) ره (ينيامام خم

 را بي كه بر اوضاع مسلط شدند، طي مردم، هنگامتكارانهي تهران پس از كشتار جناي نظامياندارمأموران فرم.  ارك آمدندداني به مراني اويراد
 اعدام به لي دلني مردم دفاع كرد و به هميها  و خواستيني امام خمتي از حقاني متحول شده بود، در دادگاه نظامياو كه براست. بازداشت كردند

 شده و به ابي شرفيوني هماحضرتياعل]به نزد[ پاسالثابت  كهداد ي طور شرح منيبوده و ا)ديجرا گرد كه حكم صادره پس از چند ماه اديمحكوم گرد
 كه در تابستان گذشته ي اطالع از سوابق ذهنني الي تكميبرا.  شدهدي و گلستان جاواني مسبب خراب كردن گورستان بهائبي كه طدهيعرض رسان

   هيضيها خراب كردند از مدرسه ف  چند سال قبل مسلمانهرا ك  رةالقدسيحض  انتقام  انيبهائ  گفت يه م كمي كارمند فرهنگ داشتيسروستان]ناخوانا[از
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 و از چند ماه قبل ميقم گرفت) پانزده خرداد شد امي قساز نهيكه زم) ع( در روز شهادت امام صادق ي پهلومياشاره به كشتار طالب توسط عمال رژ(
 م،ي ادامه دادي را تا مرحله اصالحات ارضها ييبها[!] بلكه موضوعم،ي ما نه فقط انتقام گذشته را گرفتگفت ي كه مدمي شنرازي شانيبهائ]اناناخو[از
 شده ييشگويو پ] فرقهني اي قالبيشواي بهاءاهللا پينعلي حسرزاي از دستورات ميعني[ي امرع موضوكي را ي موضوع اصالحات ارضخواست يم

 در لندن انيبهائ]به امر[ راوني و اختالفات دولت و روحانراني چند ماهه گذشته ايها  بحراناني بهائيبه طور كل.  بداندانيه و آن را از بهائ كرديتلق
 )ياسي سيها  تمام فصول، مؤسسه مطالعات و پژوهشي براي مظفر، مرد،يشاهد(» ...دانند يم

 آنها تي امن،ي با ارائه گزارشكا،ي و جاسوس آمرري كبري سفواني مهم بودند كه در آستانه انقالب، سولناييكاي آمرياش آنقدر برا  پاسال و خانوادهثابت
 :سازد ي مطمئن مستيوني خانواده صهني و آنها را از بابت ارساند ي خود ميرا به اطالع رؤسا

 پدر آنها در بي و حبكاي هرمز در آمرس،ي در سوئرجيا: ه عبارتند از خانواده كني مهم اي رابطه با خانواده ثابت به ما گزارش شده است كه همه اعضادر«
 .برند ي به سر مراني در خارج از اس،ي و سوئوركيوي نني بييجا

 )11 و 10، صص 2 استعمار، سند شماره يها ، مسلك37 شماره ،ياسناد النه جاسوس( »وانيسول
 

   خلف ثابتني جانشيزداني هژبر 
  

او كه .  گذاشته شديزداني به نام هژبر اني از بهائگري ديكي او بر عهده يها تي و مسئولفي از وظاي ثابت بخشبي حبيريگ ره و كناي از بازنشستگپس
 يداري در سراسر كشور را از صاحبان آن خرراني قند ايها اكثر كارخانه» شركت امناء «هي با سرماكرد، ي اداره مزي از ثروت شاهپور غالمرضا را نيقسمت
 ونيلي چند صد ميها  وامافتي با درراني قند ايها  كارخانهدي پس از خريزدانيهژبر . برد ي استفاده را متي نهازياو افزون بر پول از حربه زور ن. كرد
به عرض ده  دو طرف جاده قوچان تا بجنورد يها ني زملومتري صدها ك-  آن بود ري وزي به نام منصور روحانيي بهاكي كه -  ي از وزارت كشاورزيتومان

 . را تملك كرد و آنها را به كشت چغندرقند اختصاص دادلومتريك

 :سدينو ي مني تجاوز به امالك مردم و تملك آنها چني برايزداني از هژبر ي دربار پهلوغيدر ي بتي فردوست در مورد حماارتشبد

ها تجاوز   در سنگسر به مراتع چوپانيزداني هژبر نكهي بر اين مبد،ي دفتر مخصوص شاه به دستم رسسي رئانيني از معيتي شكا1354 سال ي حوالدر«
دو افسر خود را به همراه عكاس ساواك به منطقه اعزام .  و گزارش شودقيمحمدرضا دستور داده بود كه تحق. كند ي مجادي آنان مزاحمت ايكرده و برا

 است و يزداني آنها هژبر سي هستند و رئييدر ارتفاعات سنگسر همه بهاآباد   ده مرزني بود كه اهالني از ايدر مراجعت، گزارش آنان حاك. كردم
 گزارش شد و مهيضم وهي تهزي ني شد و آلبوميآور مدارك مستند جمع. اند  است، به زور تصرف كردهنينش آنها همه مراتع ده مجاور را، كه مسلمان

 .دي به اطالع محمدرضا رسمايمستق

 دستور داد كه شانيرد و گفت شاه گزارش را به من نشان داده، گزارش سراپا مغرضانه است و به شاه گفتم و ا تلفن كيادي آن روز سپهبد ايفردا
 به يزداني خواهد ي ندارد و افزودم كه شاه مي مستند است و اعزام مجدد مفهومئتيپاسخ دادم كه گزارش ه! دي را اعزام داريغرض ي بئتيمجددا ه

 » . به كار خود ادامه داديزدانيبه هر حال . ستمي نيمن كه مدع تجاوز كند گراني ديمناطق چرا

 -  و برج سپهر وميني ساختمان پالسكو و ساختمان آلومري بزرگ تهران نظيها  بود كه او تمام ساختماني به حديزداني در دست هژبر هي سرماتراكم
 ه بود كادي زي به حديزدانيتعداد گوسفندان هژبر . أس گوسفند بود مالك هزاران ريو.  كرديداري را خر-  بانك صادرات ي شعبه مركزيمحل كنون

 . وارد كردراني سگ گله از خارج به ا400 مورد كي در يو
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 و سپس آنها را به كرد ي مي فرآورشي خوي چرمسازيها  گوسفندان، چرم آنها را در كارخانهني و گوشت اي و مواد لبنري از شيبردار  افزون بر بهرهيو

 آن يا رهي زنجي و فروشگاههاراني كفش ايها  كفشها كارخانهني ادي تولي برايزدانيهژبر . فرستاد ي به بازار ممتيدوز گرانق  دستيها صورت كفش
 .رساند ي به فروش مراني كفش ايها  در فروشگاهي خود را به صورت انحصاريدي توليها  كرده بود و كفشجاديرا ا

 اواخر نياو در ا. نمود ي ميداري به زور از مالكش خركرد ي را كه اراده ميا  كارخانهاي ي خود گارد و محافظان مخصوص داشت و هر واحد تجاري برايو
  . كنديداري را خرانيراني به سرش افتاده بود و موفق شد از ابوالحسن ابتهاج، بانك اي بانكداريسودا

 :سدينو ي در معامالت مي قدرت وزاني و مي در مورد چگونگني همچنفردوست

 ي سمتانيراني پس در بانك اني به من تلفن كرد كه از اان،يراني بانك ارعاملي روز ابتهاج، مدكي دم،ي را شخصا شنيزداني مورد از معامالت چند«
 به من ،ي بانك توسعه كشاورزسيرئ يعي روز هم سمكي.  فروخته شده استيزداني آن به هژبر ليندارد و تمام سهام بانك و ساختمان و وسا

 سهام بانك با خواهد ي است و ميزداني با دو گارد مسلح به مسلسل بدون اجازه وارد دفتر كارم شده و گفته كه نامش يتيترب ي كرد كه فرد بتياشك
 ب با خشونت جوايزداني.  دولت استبيو و تصي امر منوط به اجازه وزارت كشاورزني پاسخ داده كه ايعيسم!  به او واگذار شودليساختمان و وسا

 » .دهم ي آن را مبيداده كه ترت

 ني سهامدار عمده بانك صادرات بود و به هميزداني هژبر زهي انگنيبا هم.  كنديداري بانك صادرات را هم خريجي قصد داشت به صورت تدريو
 امر معترض ني نسبت به ازي حرام اعالم كردند و مردم ن-  بود يي بهاكي بانك را كه عمده سهام آن مربوط به ني از علما دادوستد با اي برخليدل
 :در اسناد ساواك آمده است. ودندب

  قم با بانك صادراتونيمخالفت روحان: موضوع«

اند كه   نمودهعي و عوامل آنها در سطح شهر شايگاني گلپااهللا تي و آيعتمداري شراهللا تي آژهي شهرستان قم، بووني است كه از طرف روحاني روزچند
 سهامدار بانك و يگذار هي در بانك صادرات سرماباشد ي متيبهائ... روي كه پيزداني هژبر راي زست،ي نزي اسالم جانيدادوستد با بانك صادرات از نظر آئ

. ميبند يا در بانك صادرات م حسابمان رونياند كه ما روحان  دادهماتومي اولتي مذكور و عواملشان به طور ضمنيها اهللا تي آنيهمچن. باشد يم
 دوما بانك ست،ي نيي بهايزداني اوال هژبر نكهي بر اي وارد مذاكره مبنيگاني گلپااهللا تي و آيعتمداري شراهللا تي با آري صادرات ناگزبانك كاركنان

 و نموده نلي دالني به اي توجهها اهللا تيكن آل. ندينما ي بانك امرار معاش منيكه از ا... باشد ي هزار نفر كارمند م18 يصادرات در سطح كشور دارا
 .باشند ي خود استوار ميبه ادعا

 . به بانك صادرات وارد خواهد آمدي به مرور خسارت قابل توجهندي نمامي قم دادوستد با بانك صادرات را تحريها اهللا تيچنانچه آ:  شنبههينظر

 داند ي در كار بانك نمي مسلمان باشد مانعيزداني اظهار داشت چنانچه هژبر يگاني گلپااهللا تي آضمنا...  بودهدييمورد تأ... صحت خبر: شنبه  سههينظر... 
 » . خواهد داد كه هر گونه معامله با بانك صادرات حرام استي صورت فتوني اريدر غ

 از تي چاپ شد كه حكاهاني در روزنامه كيا ژهي واواسط دهه پنجاه گزارش. شد ي مادي راني مرد اني به عنوان ثروتمندتريزداني دهه پنجاه از هژبر در
 . تومان ارزش داردونيلي م80 است يزداني انگشتر كه بر دست كي گزارش آمده بود كه تنها نيدر ا. كرد ي ميي بهانيثروت سرشار ا

 يها  كارخانهران،ي فلور ا،راني كفش انان،ي كفش اطمكا،ي و آمرراني كشت و صنعت ان،ي قند قزوز،ي پاكر،يك ني شاهيها  شركتنيهمچن
 اي كه رفت ي به شمار ميزداني هژبر يها يي پنبه و شركت پوست هم از جمله دارايها  سنگسر و اصفهان، عمران بلوچستان، كارخانهيس.يو.يپ

  بود كي در آن شري خارجگذاران هي با سرماايخود مالك آن بود و 

  ياتور انتصاب و سني دادگستري كانون وكالسي رئ-  يني نائيجالل
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به مبارزه » مرگ بر شاه «يادهاي شده بودند و با فري پهلومي رژي كه مردم خواستار سرنگونيساز انقالب اسالم  سرنوشتي در روزهازي ن-  ي پهلوميرژ

 به جمع ژبر چون هي در رشد افرادميرفتن نقش شاه و رژ گدهي با نادران،ي مبارزه ملت اري به منظور انحراف در مسدادند، ي ادامه ممي رژهيخود عل
 :ديگو ي ميزداني توسط هژبر يا هي سرماني به دست آوردن چني و درباره چگونگوستهي پني و معترضنيمنتقد

 » ...گرفته است مختلف وام يها  را از بانكي دولتيها  بانكهي سوم از سرماكي در حدود يعني تومان ونيلي مستي و دوارديلي پنج ميزداني«

 المال تي را به عنوان غارتگر ب»يزدانيهژبر « كشاندن مبارزات، راههي مردم و به ببي با هدف فرزي ني انقالب، دولت ارتشبد ازهاريروزي آستانه پدر
 : بودني اسناد ساواك چنتي از اتهامات هژبر به روايبرخ.  كرديبازداشت و در زندان قصر زندان

 كه منجر ي ضرب و شتم جهانبخش انهارزي و ننيورام] هكتار درنيچند[ وزدياطراف شهر )  هكتار400 (ني متر زمها ونيلي مي قانونري غاتهام او تصرف... «
 » ... سال شد، بود2 مدت ي مطلق او برايهوش يبه ب

 : باره نوشتني چاپ كرد در اي انقالب اسالميروزي به پي منتهيها  كه در ماهيا  در مقاله»ونيبراسي لروزنامه«

 را در مطبوعات كشور ممنوع كردند و در همان حال راني ايدرج خبر مربوط به تظاهرات در تمام شهرها) 57 / 5 / 24(شنبه   روز سهراني ايها مقام«
 و اني عضو انجمن بهائينزداي هژبر يريدستگ يگري و دي زندان711 ي آزاديكيكه .  آرامش در جهت جناح مخالف انجام دادندجاديدو اقدام به منظور ا

 .» . مورد هدف تظاهر كنندگان بودري اخيها  ماهي صادرات است كه شعبات آن طي گروه بانكسيرئ

 به تصرف توان ي كه از آن جمله مشد ي پرده برداشته ميزداني هژبر گري مندرج در مطبوعات آن زمان، هر روز از اتهامات دي خبرهاوي طبق آرشالبته
 در مي رژاواك س.  مردم اشاره كرديها ني زميها  در اراك و خشكاندن قناتي كشاورزيها ني در زمقي عميها  ساوه و حفر چاهيها ني زمي قانونريغ

 :دهد ي گزارش مني چنيزداني اطالعات مردم از فساد هژبر زانيمورد واكنش و م

  مردمني موجود بعاتيشا: موضوع«

 كرده است و از اعمال راني همه مردم را حي تومان نقد به دادگسترونيلي با سپردن مبلغ هفتصد مشي پي چنديزداني كه هژبر شود ي گفته م- 1
 مبلغ يري شده كه نامبرده مبلغ فوق را شخصا نپرداخته بلكه دو روز قبل از آن ارتشبد نصعياند و در چند جا شا  شدهني مردم آگاه و خشمگشتريخالف او ب

 هژبر ي و حامكيها شر  از معامالت و شركتياري در بسيري ارتشبد نصراي كه مبلغ فوق از آن پول بوده ز استدهي تومان چك كشونيلي م900
 » . بوده استيزداني

 :ديگو ي ميياو در جا. كند ي را مطرح مها انتي خني از ايگري نكات ديا  مقالهي طي نراقاحسان

 علت ني ندارد و به همشتري است كه شش سال بيري صاحبان عمده، پسر ارتشبد نص ازيكي ،يزداني كه در چند شركت عمده مي اطالع بگويبرا... «
 ."» . صورت افتضاح خواهد شدني اري رو شود چون در غدي پرونده هژبر دست دارد باانيجر هر كس كه درمي دارم كه بگوميمن تصم

 : اظهار نموده استني و هژبر چنيريط نص در خصوص ارتبا1357 / 6 / 4 در مورخه يني با دكتر امي در تماسي نراقنيهمچن

 پدر كي و از كلمات قصار هژبر است كه گفته، من گرانيو د) يريمنظور ارتشبد نص (گهي بوده ديري هژبر را بزرگ كرده نصي كه كدانند يهمه م... «
 » ...ي نوكر منصور روحانكي و يري برادر دارم نصكي و ياديدارم ا

 ي بودند و افرادكي شرزي ني و باجناقش جعفر نورانيزداني زياش پرو  برادرزاده،يزداني عي هژبر از جمله برادرش بدكي نزد اقوامها ي دزدني در االبته
 او -  يزداني ژبر هيي از كارگزاران بهايكي انياني به گفته ورقا تب-  ياهللا گوهر  و شمسيني اكبر معي و عل- يقاني پدر بهروز ا- يقاني ايچون عل
 . رساندند ي مياري...  كشت و صنعت ويها يرا در دزد

 به ،ي جنوبيكاي در آمريالي رارديلي م20 يگذار هي سرماي برايزداني نقشه هژبر ي ضمن نوشتن ماجرا1357 / 5 / 26 اطالعات مورخه روزنامه
 او ن توسط مزدورالي دلني نكرده بود و به هميه همرايزداني كه با نقشه هژبر يزداني از همكاران هژبر ،ي همسر جهانبخش انهار- ينقل از زهرا عراق

 :سدينو ي م-  برد ي به سر ميهوش ي در بميكتك خورده بود و تا آن هنگام مدت دو سال و ن
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.  فلج كندخواهد ي را كه ميسازمان كه دارد هر دستگاه و ي و با قدرت مالندازدي راه بي هرج و مرج اقتصادراني در اخواهد ي به شوهرم گفته بود مهژبر«

 » . با شكست روبرو شد به آنجا فرار كندراني كه اگر در اخواست ي منظور مني ابه  را همي جنوبيكاي در آمريگذار هيسرما

 خود را به يها دربدر  و پس از مدتختيها، از زندان قصر گر  وقت سازمان زندانسي رئي به همراه محرر1357 بهمن 21 در غروب يزداني هژبر
 در يرور نورد و لوله اهواز به كار دامپيها  معروف و مالك كارخانهدار هي كالن سرمايي رضاي به همراه سناتور علكاي رساند و در كاستارني التيكايآمر

 .سطح كالن مشغول شد

 به يهودي داران هي از سرمايه به همراه گروه كي در خاطراتش از سفري در دوران محمدرضا پهلوهاني و خبرنگار كيهودي ستيوني سرشار ، صههما
 از قصر و يروز  به طور شبانهي از افراد مسلح محلي كه گروهسدينو ي و مكند ي اشاره مني در آن سرزميزداني هژبر يها تي رفته بود، به فعالكايكاستار

 .كنند ي محافظت ميزدانياقامتگاه هژبر 

 
 يخوار ني در عرصه زمانيبهائ   
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 اطراف يها ني و فروش زمدي بشدت فعال بودند و اغلب آنان را رهگذر خرنهي زمني تهران و بازار بورس در اي و فروش اراضدي در عرصه خران
 .دندي كالن رسيها  آن به ثروتمتي قشيتهران و افزا

 شده بود و پدرش يي بهاانيمي ثابت پاسال از كلبي همچون حبزي نيداود معنو.  نام داشتي داود معنونهي زمني فعال در ااري بساني از بهائيكي
 وارد و از متخصصان يخوار ني كه شهر تهران رو به گسترش گذاشت، به حرفه زم1314 سال ازيداود معنو.  بوديهودي از سرشناسان ي معنومانيسل
 . كار شدنيا

 فروش امالك، مساحت يها ها پس از آن در قباله تا سال و ي شمس1306 اداره ثبت اسناد و امالك در سال سي پس از تأسي متماديها  سالدر
 .نمودند ي را مشخص منهاي اري كاروانسرا و نظااي قلعه، باغ و ه،ي قراي ششدانگ لي از قبني و فقط نوع زمنوشتند يو ابعاد چهارگانه آن را نم

 و سپس كرد ي ميداري وجود داشت خري خالصه دولتي اراضاي ري بايها ني اطراف شهر را كه در اطراف آن زميها ني زميها داود معنو  آن سالدر
 را همراه ي و سپس آن اراضآورد ي موات مجاور ملك خود را تصرف و تملك نموده و در محدوده خود در ميها ني از زمي گوناگون قسمتيبا ترفندها

 بود، ي موات كه جزو امالك خالصه دولتي و امثال او به اراضيو گونه تجاوزات داود معنني و ادارات هم از افروخت ي و مكرد ي مكي ملك خود تفكبا
 .غفلت داشتند

و شرق » چاله هرز« در غرب راني شممي قداباني واقع در خهي كرد، باغ و ساختمان مزرعه داوديداري خر1314 در سال ي كه معنوي از امالكيكي
 . بودي ظفر كنوناباني خي واقع در ضلع جنوب»هيكاووس«

 ي آقاخان نوررزايدر مكاتبات م.  شاه قاجار بودي پسر فتحعلرزا،ي نام داشت و متعلق به ارغون مهي قبال ارغونهيداود( هيتمان و مزرعه داود و ساخباغ
او بعدها .  وجود داردهي به باغ و كاخ ارغوني اشارات فراواند،ي رسي به صدراعظمريركبي امخان ي تقرزاي كه پس از عزل و قتل مها يسيعامل معروف انگل

 ملقب به ي آقاخان نوررزاي لشكر فرزند مري داودخان وزرزايرا م)دي نامهي لشكر، داودري داودخان وزرزاي ملك را به چنگ آورد و آن را به نام پسرش منيا
 ني محل به انيا. داث كرد خود احيالقيي اقامتگاه ي برا-  شي و پنجاه سال پكصدي باي تقر- شاه نياعتماد الدوله صدر اعظم در دوران ناصرالد

پس .  نام گرفتهي اما بعدها داودشد، ي مدهي نام»هيارغون« داشت، ي در آنجا باغ و ملكرزاي شاه قاجار به نام ارغون ميفتحعل  از فرزندانيكيسبب كه 
در آن سند .  گرفته بودندتيسند مالك را كرده و هي ثبت داودي داودخان تقاضارزاي بازماندگان مي شمس1306 اداره ثبت امالك در سال سياز تأس

 جادي از جمله انجمن زنان در آن اي كوچكساتي كرد، تأسيداري را خرهي كه داودني هم»يداود معنو«.  ذكر نشده بودهي چهارگانه داوددمساحت و ابعا
  .نمود
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 و دهها تومان الي دهها ري به مترالي چند ري در نقاط مختلف از مترني زممتيق شهر تهران از هر سو رو به گسترش نهاد و ي بعد وقتيها  سالدر
 ثبت، اداره ياز سو.  آنها را نمودكي تفكي به قطعات مختلف برآمد و از اداره ثبت تقاضاهي داودي اراضكي در صدد تفكي داود معنوافت،ي شيافزا
 چند هفته ي آن اراضكي تفكاتيانجام عمل.  مأمور شدندهي داودي اراضكي تفكي برا نفركي و شد يبردار كه به عنوان مهندس شناخته م  نقشهكي

 ي معرفهي كرده بود، جزو محدوده داوديي را كه قبال شناساهي اطراف داودري بايها ني از زميا  مساحت گستردهي داود معنوكي تفكنيدر ا. ديطول كش
 قرار هي ظفر در محدوده داودي كنوناباني خي و ضلع جنوب»هيكاووس «يها ني از زمي مساحتجهيدر نت. نمود ي با او مساعدت مزي ثبت امالك نندهينما. كرد

 .گرفت

 چند هزار متر نيا.  نام داشت، واگذار كردي قرار گرفته بود به مهندس ثبت كه مهندس محسنهي را كه در محدوده داوديني چند هزار متر از زميمعنو
. شت قرار داي و جنوبي در ضلع شمالهي بهروز و داودي فرعيها اباني در كنار خراني شممي جاده قدكي نزدامادردي بلوار مي در قسمت شرقنيزم

 ي كه محسنداني منيا.  قرار دادداني آن ماني مجسمه شاه در مكي كرد و جادي اي اراضني در ايداني منباشد، مزاحم اوي كسنكهي اي برايمعنو
 خانم زهرا رهنورد هنرمند و استاد دانشگاه در يكرتراشي از آثار پيكي مجسمه شاه، ي نام داد و به جاريي مادر تغداني منام گرفته بود، پس از انقالب به

 . و دو پاساژ ساختي و تجاري و باغچه و چند ساختمان مسكونني چند قطعه زمدان،ي مني اطراف اي اراضدر يمعنو. آن نصب شد

 به سپهبد ني قطعه زمكياز جمله .  را به ادارات و مقامات با نفوذ دوران محمدرضا شاه اهدا كردهي داود غصب شده دري چند قطعه از اراضيمعنو
 احداث كرد و از باي زي به سرعت در آن ساختماني كه دكتر سجاددي بخشي قطعه هم به سناتور دكتر محمد سجادكي ساواك و سي رئاري بختموريت

 گزاف به ساواك فروخت و دستور داد تا در متي خود را به قني هم زماري بختموري ساختمان نقل مكان نمود و تنيا به رانشهري ااباني خود در خساختمان
 ار،ي سپهبد بختر و فراضي اما پس از اتمام آن و تعورد،ي ساختمان به عنوان باشگاه ساواك مورد استفاده قرار گنيقرار بود ا.  ساختنديآن كاخ مجلل

 ي تهران فروختند و شهرداري رو آن را به شهردارنياز ا.  ساواك استي الزم براتي فاقد امنتي ساختمان از لحاظ موقعنيد كه اكارشناسان نظر دادن
 . كردجادي كاخ جوانان را انيدر آن ساختمان اول

 .بود) يقلعه مرغ (دآبا افتي در ييماي باشگاه هواپي هزار متر از اراض900 تصاحب ي داود معنويخوار ني از موارد زمگري ديكي

 به ي ملي مجلس شوراسي و رئراني و چند تن از وزريوز  شد و نخستسي تأسي منوچهراباني در خي در ساختمان1318 در سال ييماي هواپباشگاه
 كوچك يماياپ همان سال چند هودر يياساي. دي آن منصوب گردتيري به مديياساي به نام عبداهللا ي شدند و شخصدهي آن برگزي امنائتيعنوان ه
 .دي به جوانان اشتغال ورزي كرد و به آموختن فن خلبانيداري خريآموزش

 فرودگاه به جادي اي روستا را براني اي متر از اراضونيلي مكي آباد افتي ي مالك روستاان،ي فرمانفرمائرزاي مي باشگاه، محمدولني اسي از تأسپس
 ي مترونيلي مكي ني را در مجاورت زميني زمي معنو1320 وريپس از حوادث شهر.  نشدمي تنظي انتقال آن سندي برايول. دي باشگاه بخشنيا
 . را تصاحب كندآباد افتي فرودگاه ي اراضيقي تا به طردي و كوشدي خرآباد افتي در ييمايواپه

 آن به دولت و باشگاه يابت واگذار را كه بني زمني هميزي تماس گرفت و با پرداخت مبلغ ناچاني فرمانفرمائي با محمدول1329 در سال يمعنو
 معروف و با نفوذ تهران به نام دكتر محمد شاهكار تماس گرفت ي از وكاليكي با يپس از آن معنو.  كرديداري موجود نبود، خري سندچي هييمايهواپ
 ي مرداد دادخواست28 يهم پس از كودتااو .  اقدام كندني زمني پس گرفتن اي كرد و از او خواست تا براي اراضني خود در مورد الي را وكيو و
 اه، جلسه از دادگكي ليپس از تشك.  شدي اراضني چند سال گذشته و استرداد ايبها  كرد و خواستار اجارهي دادگسترمي تقدييماي باشگاه هواپهيعل

 هم تنها صد ييماي و باشگاه هواپرديس بگ آن را پيبها  سازش كردند و او موافقت كرد كه درخواست اجارهي با معنوييمايمسئوالن سازمان هواپ
 اندك، لعادها  فوقي مبلغي ناگهان و در ازاي داود معنوبي ترتنيبه ا.  عودت دهدي را به معنوهي فرودگاه بردارد و بقي را برانيهزار متر از آن زم

 ني تومان از ااردهايلي به مردم فروخت و ميساز  خانهي گزاف برايها متي را به قي اراضني شد، كه بعدها اآباد افتي در ني هزار متر زم900صاحب 
 . به دست آوردقيطر
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 :سدينو ي ماني بهائيخوار ني درباره زمي مهتديصبح

 و چرا سخنان او چون ي كه بي شوقروانيپ( يي جهود هباكي بود يرنگي به هر نشي بود كه چند سال پنيا]ي شوقروي پانيبهائ[نهاي اي از كارهاگريد«
 يمرغ  قلعهيها ني زمي در دادگاه ارتش آوردند، آنگاه برايدي نوزيرا به نام عز ) نام دارنديي و دانش و خرد دورند، هباي و از مهر و دوستاند رفتهيرا پذ

 دادند يي و به دست چند تن بهادندي كشروني ارتش بسهيك از ونيلي مستي به كار بردند تا بها رنگي و ندندي بود دادمند تراشييمايكه در دست هواپ
 .» . بفرستدي شوقيكه برا

 دانيم( از مركز شهر لومتري ككصدي اجازه داشتند كه تا شعاع ي دولتيها  قانون سازماننيبه موجب ا.  شدبي موات تصوي اراضحهي ال1335 سال در
 . كنندي كه مورد تجاوز واقع شده اقامه دعوييها نيدرباره زم) آباد عشرت

 متر 1 / 892 / 000 متهم به تجاوز به ي داود معنواتي شكاني از ايكيبه موجب .  ارائه داده بودي مورد را بانك كشاورزني در ااتي شكانيشتريب
كه داود  تهران ادعا كرده بود ي شهرداريگري دتيدر شكا.  تومان بود، شده بود96 / 000 / 000ها   آن در آن سالي كه بهاهي داوديمربع از اراض

 كرده و فروخته كي خود اعالم و تفكي را در محدوده ملكهي داودلي مسي هزار متر از اراضني چندن،ي و دادن رشوه به مأمورعي از رهگذر تطميمعنو
 زندان روانهو  با قرار بازداشت ي را به همراه دو كارمند شهرداري و مهندس محسني داود معنوفر،ي كواني بازپرس د1335 ماه ي د29در روز . است
  . سپرده شدي مربوطه به دست فراموشيها  آزاد و پروندهي دكتر منوچهر اقبال، داود معنويريوز اما سه ماه بعد با نخست. كرد
ر  دراني اخي تارني معامله زمنيتر  داشتم خبردار شدم كه دو سه روز بعد بزرگي از مجالت همكاريكي كه من با 1346 اي 1345 يها  سالي حوالدر
 دار هيسرما كي داري و خري داود معنونيفروشنده زم.  گزارش به آن دفتر رفتمهي تهيدر روز موعود برا. شود ي تهران انجام مي از دفاتر اسناد رسميكي
 را به مبلغ اه ني زمني ايمعنو.  كرج بودميخان واقع در جاده قد  قلعه حسني مورد فروش از اراضيها نيام و زم  كه نامش را فراموش كردهيزدي

 . تومان به آن تاجر فروخته بودونيليچهارصد و پنجاه م

 تومان را به صورت نقد رد و بدل ونيلي نبود، تمام مبلغ چهارصد و پنجاه مجي رمزدار و چك پول رايها  چكامي چون در آن اهي اولفاتي از تشرپس
ها را شمارش كرده بودند، به درب   پولني او اندگاني و قبال نماكرد يمل م بزرگ حي گونازدهي از شي وانت كه بكي كه دميكردند و من به چشم د
 معامله را در همان زمان نيمن خبر ا.  آنها حركت كرد و به طرف بانك رفت، تا آنها را به حساب بگذاردافتي پس از دريمحضر آمد و داود معنو

 .چاپ كردم

 در تهران شي سال پ15 هم حدود يمهندس محسن. وستي كشور پني امي مقاني بهائتي اقل مهاجرت كرد و بهكاي به آمر1350 در سال ي معنوداود
 .درگذشت

 : را نشان دهدها ي در عصر پهلواني بهائيخوار ني از زميا  شمهتواند ي مكاي آمري مندرج در اسناد النه جاسوسيها  از گزارشيكي بر يمرور

 ]79[19 ژوئن 20 »

 يميتوطئه عظ.  را مصادره كنداني بهائي مستضعفان مسئول شد تا تمام اموال سازمان ملاديالح مصادره اموال بن به اصطتهي ژوئن كم6در ... - 3
بوده و به ) شركت امانتداران( شد كه متعلق به شركت امنا يزير  دانشكده دماوند طرحكي مربع نزدمتر ونيلي در حدود چهار ميني تصاحب زميبرا

 به تي از طرف جامعه بهائيندگي بوده كه به نمااني شركت مهم بهائكيشركت امنا .  داده شده استي آموزشيها تيپاسداران انقالب جهت فعال
  .» .باشد ي پانزده هزار سهامدار مي شركت دارانيا...  استپرداخته ي مي اموالدنيخر
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   هايدر عصر پهلو انيبهائ                                            ن در گذر زماتيبهائ    

 
 اني آمار بهائشي افزاي براتالش

 كنند و از آنجا كه بهاءاهللا ياسي سيبردار  بهرهشي افزاني آن اعالم و از اي واقعزاني را چند برابر مروانشاني داشتند تا آمار پيبي اصرار عجانيبهائ
 ني و رهبران اسران بود، وستهي نپقتي به حقييشگوي پنياهد شد و چون ا خوري فرقه جهانگني ات،ي بهائييداي سده اول پانياعالم كرده بود كه در پا

 .ندي را چند برابر اعالم نمااني تعداد بهائي داشتند تا از طرق مختلف و به صورت كاذب و مصنوعيفرقه ضاله سع

 ي در سرشماريو.  بر عهده او بودرانيار ا مركز آماستي بود كه معاونت سازمان برنامه و ريي ارشد بهاراني از مدگري ديكي ي عباس جامعدكتر
 در ،يه چهاردي مدرسنينورالد. ندي اعالم نماي واقعزاني از مشي را باني آمارگران دستور داد تا آمار بهائهي نفوس و خانواده در كشور به كليعموم

 :سدينو ي باره منيا

 زي نرهيو كلمه غ) ي زرتشت- هودي -  يحي مس- اسالم  (ي رسمنيوان چهار د عنتحت ييها  انجام گرفت تعرفهراني در اري اخي كه سرشماريامي ادر«
 عبارات خاص كه قبال به آنها ابالغ شده كي شمال همه با ي شهرهايها محفل. رفتي اداره آمار نپذيي بهاسندي خواستند بنوانيبهائ. افزوده شده بود

. بردم ي به سر مجاني هنگام در شهر الهني در ازي ناچنيا.  نمودندفي كسب تكلزير ن آماات كردند و اداري دادخواهي به اداره سرشماريبود تلگراف
 الي و پنج رستي بيكار ي چايمزد كارگران اعم از زن و مرد در باغها. ديري بپذسدينو ي كه هر كه مذهب خود را مدي صادر گرديپاسخ از اداره سرشمار

 گونه رفتار مربوط به ني ااي آسندي نويي به كارگران پرداخت كرده كه مذهب خود را بهااليو پنجاه ر ستيدو تا الي از صد و پنجاه رييسران بها. بود
 .» .شود ي عمل خالف در حزب محسوب نماي اعمال احزاب آن هم آاي است نيد

 :سدينو ي انجام داده بود، ماني بهائي كه دولت براييها تي درباره اقدامات و حماني همچنيو

 لي كند و نور به بخش تبديساز  به نور جادهي حاضر بود ده نور را آباد سازد و از شاهييحزب بها.  به ذهنم خطور كرديگريمه سخن مطلب د در ادانكيا«
ه  به نور كياه شهر شي انتهايها ني و زمدي به نور جاده اسفالت كشي كرد و از شاهلي به شهرستان تبديدولت نور را از دهستان در اندك مدت. گردد
 . بودمي موقع در سارني در امقدار ي بنيا.  پنج تومان آنهم به اقساط فروختندي متراني داشت به بهائداري صد و پنجاه تومان خريمتر

 با نصف بهاء ي كشورييماي را آماده ساخت و هواپاني بهائيها  شد كه اداره گذرنامه خارج از نوبت گذرنامهلي تشكاني در لندن از بهائي اجتماعو
  . امور را مشاهده كردمني انيالع ي در تهران اقامت داشته و به رأزي ناچني اوقات انيدر ا.  را به لندن برده و به تهران برگرداندندانيبهائ
 نداشت در ي كالنتري از شهربانري كه غيي و در شهرهاها ي كالنتراري هر شهر گرفته شده و در اختتي بهائي از دست امنااني دستور دولت محافل بهائبه

 ني از اي و بعضسپردند ي به عضو محفل آن شهر مزي را ندي اطاق جا داده و درب آن را مقفل ساخته و كلكي در هي محل بود و اثاثيدست شهربان
 پاسبانان زيچ نانيا...  من بودتي در مسئولاني در رشت بودم محفل بهائي وقتمقدار ي بنيا. دادند ي در چند اطاق سكونت ميداريمحافل خود سرا

ها   مدتازپس .  بودي شهرباناري در اختزي رفته محفل آن شهر نجاني به الهيپس از چند. مسن را كه قادر به گشت شب نبودند مأمور محفل كردم
 را با دقت و بر هياث بوده لذا محفل و اثها ي شهرباني رؤساشي محافل مركز تعني انكهي بر اي مبندي كل رسي با لحن تند و زننده از شهربانيا نامه

 ني بود و اه را بردجاني الهمي مقاني تن از بهائكي كل اسم ي آن بود كه در نامه شهربانبي و عجدي فالن شخص بدهليطبق صورت مجلس تحو
 .»  چه بود؟ي از براي شهرباني است اما اتهام به رؤسادهي تهران انشاء گردييمطلب خود صراحت داشت كه نامه از طرف محفل بها

 متعصب بود و در تمام انيراسخ از بهائ.  به دكتر شاپور راسخ اشاره كرد كه ظاهرا استاد دانشگاه هم بودديبا» سازمان برنامه «يي معاونان بهاگري داز
 . دانشگاه بوديي بهادي راسخ همسر دكتر شاپور راسخ هم از اساتولتيو. كرد ي مي معرفيي خود را علنا بها،ي اداريها پرسشنامه

 استي كشور و ري سازمان دامپزشكاستيها ر او كه دكتر دامپزشك بود، سال.  بودي ارشد روزگار محمدرضا پهلوراني مدگري از دي غالمعباس دواچدكتر
 آخر خدمت خود را به عنوان معاون سال چنديو.  حصارك را بر عهده داشتيساز  مؤسسه سرماستي و ريسازمان حفظ نباتات و سازمان دامپرور

 . كردتي فعالي كشاورزريوز
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   هاي در عصر پهلوانيبهائ
 ي نام داشت و تعمدا بودجه و درآمدهاانيي شخص دكتر احمد روستانيا.  سازمان اوقاف كشور بوديركلي در مقام مديي بهاكي قابل توجه حضور نكته

 . فروختانيقوفات كشور را به ثمن بخس به بهائ از موياري به احسن بسلياو تحت عنوان تبد. كرد ي نابجا ميها تياوقاف را صرف فعال
 

 رةالقدسي حضبي تخريماجرا 

 
 اسالم مي مدت آنان در دفاع از حرنيدر تمام ا. گذرد ي رفتند م»تيباب« مراجع عظام به جنگ ي كه مردم ما به فتواي روزني سال از نخست160 از شيب

 و بخصوص سلمانان اهداف شوم خود بارها با قساوت، خون پاك مشبردي پيه ادامه آنان بودند، برا كزي ناني بهائان،يعالوه بر باب. ستادندي جان ايتا پا
 . روش ندارندني از ادامه ايا  واهمهچي از آنان، هي جهانسمي ترورتي حمالي كه به دلاند ختهي معتقد متعهد را، رانيعيش

 شاه تا امروز، همواره ني سلطنت ناصرالدلي در اواتي فرقه بهائييدايار و پس از آن، پ در روزگار محمدشاه قاجيريگ  شكلي از ابتدا»تيباب« ضاله فرقه
 از عه،ي آگاه شتي را روحانيا  وابستهيها  فرقهنيخطر وجود چن. اند  نرفتهيگري استعمارگر به راه دگانگانيدر خدمت استعمار بوده و جز خدمت به منافع ب

 فرقه و ني استعمار كه با هدف گسترش ايادي اي همت باال زد و رودرروني نمودن آن آستي خنثي احساس كرد و بران،ي نخستيهمان روزها
 .ستادي اسالم به تكاپو برخاسته بودند، افيتضع

 ان،ي قرن اول بهائاني شده بود كه در پاينيب شي پاني بهائيها در كتاب. بود تي مطابق با سده اول بهائي شمس1322 اسناد موجود، سال طبق
 ،ي افندي از دستورات شوقيكيدر .  حد ممكن رساندندني خود را به باالترغاتي و تبلتي فعالان،يلذا محافل بهائ.  آنان آغاز خواهد شديروزيپ

 : آمده بوداني رهبر فرقه بهائنيسوم

 رانهي و مستمر، منظم و دلي فوريمساع.  مهد امراهللا استاالت،ي از اكي در هر ي مراكز و محافل در مدن و قراري قرن اول تكثي از انقضاقبل«
 .» منتظرماقياحباء فتوحات باهره را به كمال اشت. اي فتح و ظفر مهني تضمي براي مألاعل،يضرور

ا  مطابق ب1322 رماهي چهاردهم تخي را در تاريا  بخشنامهراني در ااني محفل بهائ،ي اشغالني در عكا در فلسطاني بهائي دستور از رهبرني دنبال ابه
 : اعالم كرد كهاني صادر و به محافل بهائاني سال بهائنيكصدمي و انيبهائ» شهرالرحمه «زدهميس

 يتي و فعالرينظ ي بي مانده به همتي باقيي سال قرن اول دوره بهاني چند ماه محدود كه از آخرني در ادي وصول به سر منزل مقصود بايبرا«
 .»...ندي و مداومت نماتي جدتينها ي بليسب ني و در انديماي را بپهي مراحل باقليمث يب

 به دني رسيآنان برا. افتي و تظاهرات بشدت گسترش غي ساختن محفل و تبل،ي در نفوذ به ادارات دولتاني بهائتي فعالن،ي فرامني دنبال ابه
 انيعي از شيكي 1323 سال شعبان مهير شب ن كه ددي رسيي به جااني بهائيگستاخ.  خود، در تمام شهرها و مراكز فعال شدندي تهاجمهيهدف با روح

 فشرد، ي مي اعتقادات خود پاي كه رويعي شيرزني به خانه پيي چند نفر بهازدي در 1328 / 10 / 13 در گري ديا  در شاهرود به قتل رساندند و در واقعهار
 به فر شش نني قتل اراموني پزديدادستان شهرستان  فرخواستي كه متن كرسانند ي به قتل ميعي و شش نفر را به طرز فجكنند يشبانه حمله م

ها ابتدا توسط   در آن سالفرخواستي كنيا(دي به چاپ رسي به صورت پاورق1384 / 11 / 5 خي از تارهاني در روزنامه كيخيتار از اسناديكيعنوان 
 با عنوان زدي ني منتشر شد و سپس توسط جامعه مسلمچاپ و) زاده  جنابي علتيريبه مد (35 و 34 يها  در شمارهزدي راني اتحاد ايروزنامه مل

 ياالسالم ارسنجان حجت) منتشر شدالي دو رمتي و با قپ چازديدر چاپخانه گلبهار »  و دلخراش ابرقوعي قتل فجاي اني بهائاتي نمونه كشف شده از جناكي«
 چاه حمام مسجد محل را پر كردند و به حمام زنانه ي حتاني بهائ كهكند ي به سروستان فارس رفته بود، نقل مغي تبلي برا1329كه در رمضان سال 

 . آوردند رونيهجوم بردند و زن كدخدا را لخت از حمام ب

 محكوم به اعدام كرده اني بهائدي را به خاطر اهداف پلي جوان مسلماني كه دستگاه فاسد پهلوي كه هنگامدي رسي به حداني بهائي گستاخنيهمچن
  :سدينو ي باره مني در خاطرات خود در اي گراماهللا تيآ.  خود در محل اعدام حاضر شدنديبراز خوشحال جشن و ايبود، برا
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   هاي در عصر پهلوان
 ي آقاتي كنند، اما با فعاليكوبيرقص و پا]محكوم به اعدام[ جوان مسلمانني از سراسر كشور در ابرقو جمع شده بودند تا به هنگام اعدام اها ييبها«

 .».] دستور عفو آن جوان مسلمان را دادي بروجرداهللا تيشاه به خاطر آ[ معكوس شد وهيقض]انيعي شدي، مرجع تقل)قدس سره[(يردبروج

 باي از زنان زكردند ي ميآنان سع. كردند ي دعوت متي بهائشي و علنا مردم مسلمان را به كرفتند ي آزادانه به شهرها و روستاها م،يي بهانيمبلغ
 . جذب كنندشتري استفاده كنند كه بتوانند جوانان را بغي تبليبرا

 شده بود يا  افسانهيها داستان  در آن ساليگر يي بهاغي به قرآن و هتك ناموس مردم و تبلياحترام ي در كاشان در بيي بهاسي دكتر برجاقدامات
  . كشته شدرتيكه سرانجام با همت چند مسلمان با غ

 لي متنفذ را تشكاري بسي شبكه كوچك ولكي داشتند و ي جاي دوره مشروطه و پهلوراني اي و فرهنگي مهم حكومت در مقاماتزي ني فرقه ازلياعضا
از جمله رجال متنفذ .  صندوقدار آن بود، مجتمع بودنديي كه مشكات الممالك بها»راني ايداريلژ ب «ي به طور عمده در سازمان ماسوننانيا. دادند يم
 يها  و از سال1329 دربار از سال ري و وز1334 - 1335 و سال 1329 در سال ريوز نخست( عال ني به حسدي بايضا پهلو در دوره محمدري ازليباب

 . را در تمام شئون كشور گشوده بود اني بود دست بهائياو با وجود آنكه ازل. اشاره كرد) 1342 تا 1336

 : گزارش شده استني چنتي در خصوص بهائراني اوضاع اي  درباره،ي اسناد النه جاسوسدر

 يگر يي مذهب بهاياز اعضا.  در حال اعمال نفوذ استراني در دولت ايريگ ميدر سطح تصم... يگر يي بهامذهب  وزارت دفاعي اطالعاتگزارش«
 فرزند نيشي معلم پ،اي در اسپانراني اريسف) بازنشسته( جم دوني سرهنگ تمام فرران،ي شاه اي پزشك شخصيادي امي سرهنگ تمام عبدالكرتوان يم

 .نام برد...  استيادي سرهنگ ايمي متعصب و دوست صميي بهاكيشاه كه 

 » . كرده استديي و تأبي تصوراني آن را در اجي و ترويگر ييشاه شخصا بها.. 

 ي را براونيروحان ابتداشانيردند و ا پناه آوي بروجردي العظماهللا تي به خشم آمده بودند به آاني روزافزون بهائتي و فعاليغاتي كه از هجوم تبلمردم
 طبق ان،ي بهائزيآم  از اقدامات خشونتيري جلوگي و همزمان برافرستادند ي آنها ميغاتي تبليها تي به محل فعالها يي بهاغاتي تبليساز يخنث

آرا،   رزمسپهبد به ياالسالم فلسف  موارد توسط حجتني معموال در اشانيا. گذاشتند ي ماني وقت موضوع را در ميها  خود با دولتياسيروش س
 اني بهائشي از پشي بي موجبات گستاخاني دولت از بهائتيآرا اثر نكرد، بلكه سكوت و حما  تذكر نه تنها به رزمنيا. دادند ي وقت تذكر مريوز نخست
 :سدينو ي مورد مني در اي چهاردهنينورالد.  داشتيرا در پ

 ي كرده بود، در رامهرمز در مسجد سخنرانيندگي انتخابات كه خود را نامزد نماغي تبليبعدها استاندار خراسان شد، برا استاد دانشگاه كه يري دكتر جزايآقا«
.  نمودتي به امر بهائغي تبلا نوشته و او ري بروجرداهللا تي به آيا  نامهيزداني فرهنگ بودم ريآرا كه من وز  رزميريوز  داشت در دوره نخستانينمود و ب

 .» .رساند ي را مييسر افراد بها تجانيا

 : را به مصدق ابالغ كرد و گفتي بروجردي العظماهللا تي و تذكر آغامي پياالسالم فلسف  بار حجتني شد، اريوز آرا، دكتر مصدق نخست  از رزمپس

اند، لذا مرتبا   كردهجاديدم مسلمان ا مري را برايها فعال هستند و مشكالت  در شهرستانها يي و اآلن بهادي هستراني اي دولت اسالمسي رئشما«
 .»ديي بفرماي باره اقدامني الزم دانستند كه شما در اشانيا. رسد ي مي بروجرداهللا تي به آتي از آنان به عنوان شكاييها نامه

  : و گفتدي بلند خندي قاه قاه و با صداز،ي تمسخرآميا  مصدق به گونهدكتر
 .» . هستنديراني ملت و اكي ندارند، همه از ي فرقيي از نظر من مسلمان و بهاي فلسفيآقا«

 1334 در سال تي مهم مردم و فرقه ضاله بهائيري درگني آخرنكهيتا ا. ديگرد يها روبرو م  دولتيياعتنا ي با بي در مواردي بروجرداهللا تي آنظر
 جوانان را به مجامع خود يفزوده بودند و به صورت كامال علن ايا سابقه ي خود به نحو بيغاتي تبليها  بر تالشاني سال بهائنيدر ا.  رخ داديشمس

 ني در ااني بهائيگستاخ. بندي بفري و احساسي و آلوده كردن به مسائل عاطفباي تا آنان را با حربه استفاده از زنان زدنديكوش ي و مكردند يدعوت م
 . خواهد شدراني اي مذهب رسمتي بهائي شمس1335 از سال داشتند ي اعالم محاي بود كه صردهيسال تا بدانجا رس
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 شدند و نهي زمني در ايا  آوردند و خواستار راه چارهي جامعه روي و رهبران فكرونيها بودند، به روحان  گونه تالشني كه شاهد اراني مسلمان امردم
) قدس سره (ي بروجردني حسدي حاج آقا سي العظماهللا تيوقت حضرت آ بزرگ دي متعدد با مرجع تقليها  تماسي هم طوني اعالم و روحانيعلما

 نهي زمني در اي افكار عمومجي واعظ مشهور را مأمور بسياالسالم فلسف  حجتزي ني بروجرداهللا تي ماجرا شدند و حضرت آني در اشانيخواستار دخالت ا
 .كردند

سخنان آن مرحوم .  انبار باروت بدل كردكي را به راني روز سراسر ا10او در فاصله .  خوب از پس ماجرا برآمدياالسالم فلسف  كه مرحوم حجتالحق
 دست به كار شوند و اماكن رأسا كه خودرفت ي آن ممي و كارساز بود كه مردم به حركت درآمدند و هر لحظه بدي آنچنان مستدل و مفتي بهائرامونيپ

 در ي پهلومي رژامي انيدر ا.  سازندراني را و- يي متعلق به افراد بهايها و اماكن تجارت خانه كاري حت- اني شناخته شده بهائيگاههاي و پايغاتيتبل
 اري بختموري تپي چون سرتيتكاري جناي به سركردگيظام ني شده بود و فرماندارروزي پانييكاي مرداد كه با كمك آمر28 ياوج اقتدار بود و با انجام كودتا

 يها فرستاده و به زعم خود تمام صداها  و زندانها اهچالي و به سري و مبارزان را دستگخواهانياكثر آزاد)  كشورتيامن سازمان اطالعات و سي رئنياول(
 ي بروجردي العظماهللا تي حضرت آعه،ي شتي مرجعادي و آن، فراست برخيادي سكوت، فرنياما ناگهان از عمق ا.  كشانده بوديمخالف را به خاموش

 نكند، بي و تخرلي را تعطاني بهائيغاتي هشدار داد اگر دولت رأسا دست به كار نشود و اماكن تبليخطاب به محمدرضا پهلو يامي پي طشانيا. بود
 . فساد و توطئه اقدام خواهند نموديها  كانونني ايكن شهي ري خود عمل خواهند كرد و خود برايني دفي مسلمان و مراجع به وظاتيروحان

 را در يي و خطر فرقه بهاها يي كه مبارزه با بهاگري دوني روحاني برخني و همچني ماهرانه مرحوم فلسفيريگي و پي بروجرديم العظاهللا تي آماتومياولت
 با مردم برخورد ختر تكبر و تبي و هراس فرو برد و موجب شد تا شاه كه همواره با نوعمي را در بي محمدرضا پهلوميرأس مطالب خود قرار داده بودند، رژ

 يا  مسئلهتياما موضوع بهائ.  و مراجع بپردازدوني علما به استمالت از روحانتي به قم و بيندگاني و با اعزام نماردي متواضع به خود بگيا افهي قد،كر يم
 چي همي رژگانندي رو نمانياز ا.  داشتر مهم آنان قرافي در شمار تكالتيمبارزه با بهائ.  نبود كه مراجع در برخورد با آن نرمش نشان دهنديشخص
 . مبارز را به اطالع شاه رساندندتي و روحانعهي شتي و اراده مرجععزم  بودني خبر جدان،ي نبردند و در پادارهايوآمد و د  رفتني از ايسود

 .ست باشندب  بنني رفتن از اروني بي براي راهيوجو  را فراخواند و از آنان خواست تا در جستشي مستشاران خوي اساس محمدرضا پهلوني ابر

 و با ردي خود ابتكار عمل را به دست بگرانه،يشگي اقدام پكي در دي بامي كه رژدندي رسجهي نتني متعدد به ايها  شاه پس از نشست و برخاستمشاوران
 . داشتواهد خيرل در پ قابل كنتري غي و اقدامات احتمالدي مردم را به دنبال خود خواهد كشت،ي صورت حركت روحانني اري فرقه برخورد كند در غنيا

 و حافظ، مقابل دانشگاه ي طالقاناباني مركز واقع در تقاطع خنيا( تهران رةالقدسي حضس،ي پل1334 بهشتي ارد16 خيها در تار  مشاورهني اساس ابر
 يرا اشغال كرد و فرماندار )فته است قرار گري اسالمغاتي سازمان تبلي حوزه هنراري انقالب در اختيروزي محل پس از پنيا.  قرار داردي كنونريركبيام

 : شرح صادر نمودني به ايا هي تهران اعالمينظام

 ي دستور داده شد قواي شده است، لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومي احساسات عمومكي موجب تحريي فرقه بهاغاتي تظاهرات و تبلچون«
 . شوديري سوء جلوگي احتمالآمد شي كه از هر گونه پدي اشغال نماشود ي مدهي نام»رةالقدسيحض« فرقه را كه ني اغاتي مركز تبليانتظام

 را نموده و از هر گونه تظاهرات خودسرانه كه مخل ي مراعات انضباط و نظم عمومزي مورد نني انتظار دارد در ازي از هموطنان عزي نظامي فرماندارنكيا
 التيتما به احساسات و ي شاهنشاهيوني هماحضرتي اعلاتي منوي باشند كه دولت در اجرا داشتهنيقي و زندي است، جدا بپرهينظم و انضباط عموم

 .باشد يم ي عموميازهاي و برآوردن نشي آساشهيمردم توجه داشته و همواره در اند

 »اري بختموري تپي سرت- تهران ي نظامفرماندار

 رةي داشتند كه خود به حضميمردم تصم.  آنها را آرام سازدتوانست ي نمهيعالم اني بود كه اي به حداني شدت خشم مردم از رفتار و روابط بهائاما
  ي چون دامنه   كه اعالم داشت  دي جرا  با يا  در مصاحبه مي رژ  از مقامات ارشديكي سبب  نيبه هم.   سازندراني و  آورند و آن را  هجوم القدس
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 مركز ني اباشد، ي مردم كه مورد توجه شاهنشاه مي مذهبالتي به احترام تماي نظامي است، فرماندارافتهيعت  وستي هواداران بهائغاتيتبل
 . مأموران خواهد مانداري كه آنجا مبدل به مسجد و مركز عبادت مسلمانان شود، همچنان در اختي را اشغال كرد و تا زمانني ضد دغاتيتبل

 احساسات پاك مردم عادگاهي مرةالقدسيظهر آن روز محل حض. رساندند ي محل منيدسته خود را به ا دم دسته مررةالقدس،ي انتشار خبر اشغال حضبا
 در از مردم، ي پرشماري و گروههاگفتند ي صدا اذان مكي رسانده بودند و رةالقدسي حضيوارهاي خود را به پشت دنيصدها نفر از مؤمن. تهران بود

 ماجرا گذشت، اما مردم ني هفته از اكيحدود . دادند ي سر م»اي بي مهدا،ي بيمهد« صدا شعار كيودند و  محل اجتماع كرده بنيمقابل درب ا
 ارتش بر ي از امرايا  عده1334 بهشتي ارد21 به صحنه آورد و در روز گري دشي نماكي مي رژي رونياز ا.  محل بودندني ابيهمچنان خواستار تخر

 به ي كلنگ ضرباتكي با كي تهران، هر ي فرماندار نظاماري بختموري تپي ستاد ارتش و سرتسي رئچ،يكر باتمانقل رفتند و سرلش»رةالقدسيحض«بام  پشت
  . آغاز شدرةالقدسي حضبي ظاهرا كار تخربي ترتني وارد ساختند و به ارةالقدسيگنبد حض

 كه اگر يدر حال.  بنا كرده بودني ابي را مأمور تخريتمان كارگر ساخي سبب تعداد معدودنيبه هم.  محل را نداشتني اي واقعبي قصد تخرمي رژاما
 .ماند ي نمي از آن باقي در فاصله چند ساعت اثردند،يطلب ي مياريمردم را به 

 جادي اي برايي كردن راههاداي در صدد پاني شد و مسئوالن ادعا كردند كه مهندسان و دانشگاهلي تعطرةالقدسي حضبي گنبد، كار تخربي از تخرپس
 .كم از ذهن مردم برود  موضوع را به دست عامل زمان سپردند تا كمبي ترتني بنا هستند و به اني ابيرعت در تخرس

.  شدري حركت سرازني از اتي طومارها و تلگرافات در حمالي سان،ي بهائهي علتي مبارزات روحانافتني و شدت رةالقدسي دنبال بسته شدن حضبه
 بي و تخرتي جهان، مسئله مبارزه با بهائانيعي شدي مرجع تقل،ي بروجردي العظماهللا تي به دستور آامير آن ا كه دياالسالم فلسف مرحوم حجت

 :ديگو ي مورد مني در ادي در مصاحبه با خبرنگاران جراكرد، يرةالقدس را دنبال ميحض

 تعداد در روز جواب ني همبيو قر... شود يمطالعه آنها مصرف ]در هر روز[ و چهار ساعت وقت منرسد ي نامه و تلگراف به من مستي دوي روزبايتقر«
 ».دهم يتلفن م

 :ديگو ي، م» اعتراض استاي دييها حامل تأ ها و تلگراف  نامهني اايآ« سؤال كه ني در پاسخ ايو

 .» . امر استني ادييتأ] مراسالتنيا[باالتفاق«

 .دهند ي انباشته شده را به آنان نشان ميها و طومارها و نامه برند ي خود خبرنگاران را به اتاق مجاور مي اثبات ادعاي براو

 حركت ني ساختند كه اعي شاگرا ي مليها اني جري و برخراني حزب توده اوابستگان ازي گروهان،ي بهائهي علياالسالم فلسف  با مبارزات حجتهمزمان
 جلوه دهند و ي پهلومي رژي شده از سوتي هداياسي حركت سكيارزه را  مبني ادنديآنان كوش. شود ي انجام ممي رژتي با اشاره و هدايمرحوم فلسف

 .ندي قلمداد نماي خارجيها  را متحد قدرتعهي شتي مبارز و مرجعتي روحانالتي تشك،يي نهاليدر تحل

 دي مرجع تقل،ي بروجرديظم العاهللا تي آي كه به طور علندي رسيي كار به جاي ادامه داشت و حتي پهلومي رژتي حاكميها  حركت در تمام سالنيا
 .كردند ي مي پهلومي جهان را متهم به ضعف و سازش با رژانيعيش

 با ارائه اسناد و ي آشكار شد و مرحوم فلسفها لي و تحلغاتي تبلني بودن اهيپا ي ب،ياالسالم فلسف  و انتشار خاطرات حجتي انقالب اسالميروزي پبا
 است و بوده عهي شتي از خواست مردم و اراده مرجعي مبارز و ناشتي و برخاسته از متن روحانلي اصيركت حاني بهائهيمدارك ثابت كرد كه مبارزه عل

 :نديفرما ي در خاطرات خود ميمرحوم فلسف.  مبارزه را آغاز كرده بودندني ا»ي بروجردي العظماهللا تيآ «مي و مستقحي به دستور صرشانيا

 است و يي بهانجاي كه مثال فرماندار اآمد ي نامه ماتي واقع شده بود مرتبا از والي افكار عمومدي فشار شدكي در ي بروجرداهللا تي آها يي مسئله بهادر«
 كه رهبران شود ي مگفته مرتبا در حال نضج گرفتن و توسعه كار خود هستند و ها ييبها]نكهيو ا...[كنند يها كه نم  است و چهيي فالن اداره بهاسي رئاي

 هم ي بروجرداهللا تيآ.  خود را در شهرها و قصبات گسترش دهنديها تي فعالاني دستور داده است كه بهائ-  ي اشغالنيع در فلسط واق- فرقه در عكا 
  .» ...مي بگوي كه موضوع را به مقامات دولتدادند ي مغاميبه من پ
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 صادر شده بود شاني كه خطاب به انهي زمني را در اي بروجردي العظماهللا تيورات آها و دست  در خاطرات خود متن دستخط و نامهي فلسفاالسالم حجت
 :ديافزا ي تهران شد، م»رةالقدسيحض« گنبد بي كه منجر به تخر1334 و در مورد مبارزه سال كند يارائه م

 يها ي را در سخنرانها يي مسئله بهادي هست شما موافقاي عرض كردم كه آي بروجرداهللا تي قبل از شروع ماه مبارك رمضان به آ1334 سال در«
حاال كه مقامات .  خوب استد،يياگر بگو:  فكر كردند و بعد فرمودندي قدرشاني كنم؟ ابي تعقشود ي پخش موي از رادميمسجد شاه كه به طور مستق

 . شونددهي كوبي در برابر افكار عمومها يي اقال بهاكنند، ي نموشگ

 ني ارايز.  قطع گرددوي از رادي بكند و پخش سخنراني كه كارشكندياي كه بعدا مستمسك به دست او نديي را به شاه بگوني ا گفتند الزم است قبالشانيا
 دفتر شاه ه اساس دو سه روز قبل از ماه رمضان بنيبر ا. شود ي مها يي بهاشتري هر چه بي گران خواهد بود و باعث تجريلي مسلمانان خيمطلب برا

 مسلمانان شده ي كه موجب نگرانها يي نظر موافق دارند مسئله نفوذ بهاي بروجرداهللا تيآ«: در مالقات با او گفتم. ت مالقات خواستمتلفن كردم و وق
 سكوت كرد و بعد يا او لحظه» . هم موافق هستندحضرتي اعلايآ. ردي مورد بحث قرار گشود ي پخش موي ماه رمضان كه از راديها ياست، در سخنران

 ها يي بهاهي عليسخنران. آنها هم گفتند. ديي از وعاظ كه در آنجا جمع بودند گفتم شما هم در منابر بگوي من به منزل آمدم و به جمع»ديي بگوديبرو«: گفت
 آمدند، ي مجاني بودند به هدهي دم كه از دست آن فرقه ضاله ستي و مردمكرد ي مجادي در مملكت ايبي موج عجو،يدر مسجد شاه و پخش آن از راد
  » ... بودكاي و آمرسميوني وابسته به صهيها يي بهايهمه جا صحبت از ضرورت سركوب

 :سدينو ي و مكند ي مبارزه اشاره مني دادن به ااني پاي برامي رژيها  در خاطرات خود به تالشي فلسفاالسالم حجت

 فرماندار اري بختموري تپي و سرتي كل شهربانسي مقدم رئيرلشكر علو روز در اتاق خودم مشغول مطالعه بودم كه دو ساعت مانده به ظهر گفتند سكي«
:  گفتنداآنه.  آمدميروني و به بدميمن هم لباس پوش...  نشسته و منتظر من هستنديرونياند در اتاق ب  در زده و آمدهي تهران بدون خبر قبلينظام

 درباره گري كه از امروز به بعد دمي و به شما ابالغ كنميياي بنجاي نفر با هم به ا امر فرمودند كه ما دوم،ي بودحضرتي ما اآلن حضور اعلي فلسفيآقا«
 »!دي صحبت نكنها ييبها

 آمرانه يليخ» .ميضرر دارد كه نگو.  است كه گفته شودنيمصلحت ا.  كار، بدون مطالعه استنيا. ستي به مصلحت ننيا«:  گفتممي ماليلي خمن
:  تند شدم و در آن حال باز خدا تفضل كرد و گفتمي من هم مقدار»دي صحبت نكنگري دادند كه دغامي ما پلهي به وسحاي صرحضرتينه اعل«: گفتند

. دي مرا از مسجد متوقف كني سخنرانييوي پخش رادنكهياول ا: دي انجام دهديتوان ي كه مي چهار كار را در صورتني از ايكي شما نكهي مگر اشود، ينم«
 امي پحضرتيعل به منزل آمدند و از طرف ااري مقدم و بختي امروز سرلشكر علومي منبر بگوي بر رونكهي سوم ادي كني و زندانديري االن مرا بگنكهيدوم ا

. »شود ي نوشته محضرتي به نام اعلنينه، ا«: گفتند. »اهللا بدانند  پخش شود و خلقوي كه از رادمي را بگوني نزنم اي حرفها يي راجع به بهاگريآوردند كه د
 وگرنه د،يري بگديخواه ي من را مديكن قطع ديخواه ي را مييويپخش راد. ستي كار مصلحت نني كه اديي بگوحضرتي به اعلمي به شما بگوحايصر... «: فتمگ

 ... تا آخر ماه مبارك رمضان ادامه بدهمديحتما با

از آن ...  شود وني شد كه شاه از من خشمگني اها، ييبها راجع به ي شمس1334 ماه رمضان سال اني تا پاي مقاومت من در ادامه سخنرانجهينت
 » ...دي قطع گردشهي همي براي بروجرداهللا تيآ يها اميزمان به بعد مالقاتم با شاه جهت ابالغ پ

لوح كه از   ساده از مردمياريبس.  شدلي تعطراني در سراسر اان،ي از محافل بهائياري خود را گذاشت و بسي نسبري تأثوني ماهه روحانكي مبارزات
 بهجت ضمن انتقاد اهللا تيآ( اعالم توبه نمودند كردند ي بودن ميي تظاهر به بهااني بهائي ماليها  نداشتند و بعضا با كمكي فرقه اطالعني اتيماه

: نديفرما ي اشاره كرده و ماني جذب بهائيها وهي و شي مالغاتي به تبليا  مستمندان، با نقل خاطرهي جامعه نسبت به امور مالني متموليبه كوتاه
 هر كس به آنها ملحق شود، كمكش دانستم ي محتاج شدم و ميزمان: گفت ي ميشخص. برند ي مشي تعاون، مرام خود را پني با همتيفرقه بهائ«
 بفروش، رفتم تي و كبرگاري و سستي بادر فالن جا: به من گفتند!  قلبا با آنها مخالف بودمي نوشتم ولاني لذا رفتم نزد آنها و اسمم را جزو بهائكنند، يم

  كم وضعم خوب شد و   كه كمني تا ادادند، ي من م  تومان بهكي ،يالي ركي تي فروش هر كبريآنها برا.  شدمگاري و ستيآنجا مشغول فروختن كبر



 ٨٦
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 يي در قم بهااي آدي از آنها پرسيلذا كس.  استنهاي دعوت اي شرط كار برا بودنريدر هر حال، فق!  مرا قطع كردندي مستمرزياز آنها جدا شدم و آنها ن

 بهجت، كتاب دوم، انتشارات ي العظماهللا تي در محضر آاد، رخشنيمحمد حس. (»... روستاكي نبود مگر در ري آن فقيدر قم و حوال: وجود دارد؟ گفتند
 ))21، ص 1383 سماء، چاپ اول، يمؤسسه فرهنگ

محمدرضا « به دستور زي ن-  پزشك مخصوص شاه -  يادي رفتند و اراني از اها يي از بهاي حركت، تعدادنيدر اثر ا« بود كه ني مبارزه ا از آثار آنيكي
 گريشدند كه د]مفتضحانه[ي برسند، مواجه با شكستيروزي بودند كه در رأس سده اول به پدواري كه امانيبه هر حال بهائ. » رفتايتالي نه ماه به ا،»يپهلو

 » .نتوانستند مانند سابق ابراز وجود كنند

 جي داد و به تدراني بهائندگاني نمالي را مجددا تحورةالقدسي ساختمان حضي رسمري سروصدا و غي به صورت كامال بي نظامي فرمانداري از چندپس
 او راني حدود ده نفر از وزدايهو رعباسي امنهيشد، در كاب به آن اشاره شتري كه ده سال بعد كه پدي رسيي آنان در كشور آغاز شد و كار به جايتاز كهي

 مؤسسه يها  دفتر پژوهش»داي هورعباسيام «ي، زندگ» پنهانمهين«، كتاب 14 به جلد داي هونهي در كابيي بهاي با وزرايي آشنايبرا( بودند ييبها
 )ديي مراجعه فرماهانيك

آنان .  حادثه پرداختندني از تكرار ايري جلوگي براييجو  به چارهتيبران وقت فرقه بهائ، ره1334 در سال رةالقدسي گنبد حضبي تخري از ماجراپس
از . د آن را پوشاندني روي فلزيرواني شكي كردند و تنها با ي گنبد آن خودداري جلب توجه نكند، از بازسازرةالقدسي مجدد حضتي فعالنكهي ايبرا
 هي دستور داد تا كلراني در اييمركز اداره موقوفات بها» شركت امناء« جهان، به مسئوالن انيان بهائ ارگنيتر يعال»  امراهللايادي ايشورا «گري ديسو
 ني اغاتي فعال بود و مسئله تبل1357 در سال ي انقالب اسالميروزي تا هنگام پاني بهائرةالقدسيحض( رةالقدسي اطراف حضيها  و خانهياراض

 و ي اراضهي و كلهي سماباني حافظ نبش خاباني واقع در خرةالقدسي انقالب حضيروزيبا پ. كرد ي را اداره ميفرقه ضاله در سطح كالن كشور
 گذاشته ي انقالب اسالمدي شهادي و بني اسالمغاتي سازمان تبلي حوزه هنراري و در اختدي گردمصادره ي طالقاناباني اطراف آن در خيها ساختمان

 سرپرست -  ثابت پاسال بي حببي ترتنيبه ا. ندي نمايداري و به مسجد مبدل شود، خريداريان خر توسط مسلمانرفت ي آن مميتهران را كه ب)شد
 تقاطع ني برةالقدسي حضي و غربي و شرقي و جنوبي ضلع شماليها  و ساختمانيها و اراض  خانههي كل-  راني ااني بهائي اقتصاديها تيفعال

 رمجموعهي و ادارات زروزي في امناء و شركت سهامشركت و شعب ي و ادارات مركزيداري را خرهيم ساباني و خالي و چهارراه وي طالقان- چهارراه حافظ 
 . محدوده منتقل نمود ني موجود در ايها آن را به ساختمان

 زندان و عنوان  بهرةالقدسي كرد و ساواك از حضلي بعد آن محل را به مقر ركن دوم ستاد ارتش تبدي چنداري بختموري خاطرات، تي بر طبق برخالبته
 ) مراجعه شودي مركز اسناد انقالب اسالم،ياالسالم جعفر شجون به عنوان نمونه به خاطرات حجت( كرد يها استفاده م گاه مبارزان آن سال شكنجه

 :سدينو ي مرةالقدسي در مورد حضكاي دفاع آمروزارت

 وزارت دفاع... «

 .كند ي مركز اطالعات عمل مكيو به عنوان  واقع ديجمش  تختاباني در ختي ساختمان بهائنيمهمتر

 ياسي و سي مذهبتي ساختمان با وضعيآغاز فور.  بهتر به عنوان پرستشگاه خود بسازندي در تهران هستند تا مكانيني زمهي در حال تهها ييبها
 .» .رسد ي ممكن به نظر نمراني ايكنون

امر از  نيا.  بوداني بهائوي به آرشي دسترسي براها ييكاي اشاره شده است، تالش آمر كمتر به آنرةالقدسي حضبي تخراني كه در جري جمله مطالباز
 بوده ي بشدت مخفراني در اتي شبكه بهائي اعضاي اسامي حتت،ي بهائيستيوني كه در آن زمان به دستور سران حزب صهشد ي ميآنجا ناش
 .است

ها را انجام   اقدامات و رفرمي برختي با فرقه ضاله بهائمي رژي و همگاميائبه همراه با هدف پاك نمودن اذهان مردم از ش1357 در سال ي پهلوميرژ
 :سدينو ي م1357 / 5 / 18 مورخه 312 / 5460 رابطه ساواك در گزارش شماره نيدر هم. داد



 ٨٧

  هايلو در عصر پهانيبهائ }                                                                   ژهيبولتن و{

 در خانواده ملل به دست آورد و از نظر اوضاع اني شاي توانسته مقامي خود، در اندك زمانقدري فرمانده عالانهي داهيها ي به بركت رهبرراني املت«
 چهار ژهيولتن و بنيا( گسترده است ني چني كوتاه و در ابعادي در زمانشرفتي برجسته سرعت رشد و پيها  از نمونهراني كشور ا،ي و اجتماعيداخل

»  در اصول انقالب شاه و ملت19 مردم نسبت به عدد يها دگاهيدرباره د« با عنوان 2537 / 5 / 18 خي و به تار312 / 5460 با شماره يا صفحه
  ) استامدهي ننجايمنتشر شد كه صفحه اول آن در ا

اند، از  فرموده دي آن تأكيپرست هني و مي ملوكانه بر شاهدوستشاتيما همواره در فرامهري شاهنشاه آروني هماحضرتي كه اعلرانيشناس ا ملت حق... 
 ي غنيها خود را بر دستاوردافتهي تازه ي زندگي و معنوي ماديها  و شالودهدهي به تنعم رسشي رهبر توانا و خردمند خوينعمات و بركات رهنمودها

 و اضطراب ي نگراني انقالب، دچار نوعيادي به اصول بنيبندي را ضمن پانراي اعهيآنچه كه مردم مسلمان ش. انقالب شاه و ملت قرار داده است
 نيروان اي و تقدس عدد مذكور نزد پيي توسط فرقه بها19 امر سبب نوع برداشت از عدد نياصل است و ا «19»  بري ماندن اصول انقالبينموده، باق

 .فرقه است

 ظهور رواني محمد باب پي علدي سياول آنكه پس از اعالم دعاو:  تقدس قائلندني بر ازهيانگ و دو دارند يالعاده مقدس م را فوق «19»  عددانيبهائ
 نكهي جهت ضمن انيبه هم.  گروندگان به او بودندني نفر از جمله اول19 گري دتي و به روا9 يتي مورد، به رواني در ااش هيو انتشار اعالم» امام زمان«

 روزه 19 افتي بار ضكي روز 19 و هر كنند ي روز برگزار م19 آنها ماه روزه را گردد، ي ملي نفر تشك19 از انيبهائ »يمحافل مل« اعظم و العدل تياعضاء ب
 اني مبناء بهائني است و بر اابربه حساب ابجد، بر» وحدت« با حروف كلمه 19 آن است كه در محاسبه، عدد نهي زمنيمورد دوم در ا. دهند ي مليتشك
 و آداب خود به غاتي در كتب و تبلزي لحاظ نني در خواهد آمد و به ااني بهائطرهي واحد تحت حكومت و سكي اسالم به صورت  دارند كه جهاندهيعق
 .دهند ي فراوان متي عدد اهمنيا

 و شهياند «نيتر قي و عمنيتر  اصول انقالب شاه و ملت به عنوان بزرگيعني ران،ي اي و مليخي تاري نهادهانيتر ي از اساسيكي نكهياز ا... 
 يتيفيك و قلبا آرزو دارند، به دانند ي ناگوار مي واقع شده، امراني و انطباق نادرست آن با عدد مقدس بهائيبردار  مورد بهرهران،يشاهنشاه ا» عمل

  . پالوده گردد،ي نادرستري برداشت و تعبنيزالل مقدس انقالب از كدورت چن
 را مقدس يني دني و آئي مذهبيادهايدوست هستند و ضمنا بن  و شاهپرست هني كه صادقانه ميجتماع ايها  گروهاني در مژهي محافل مردم و بودر
 ... اصل بدل شودستي نماند و به بيباق» 19« شاه و ملت بر عدد ي انتظار وجود دارد كه اصول انقالبني ادارند، يم

 راجع به اصول انقالب به يشنهادياند هر گونه پ  بارها فرمودهامهري شاهنشاه آرنكهي گانه انقالب شاه و ملت با توجه به ا19 در اصول راتيي تغني اانجام
 عرض رف شاهنشاه از شريمراتب جهت استحضار خاطر خط.  نخواهد كردجادي اي بوده و بحثيعي است طبي آن برسد قابل بررسكمي اصل ياستثنا

 .» .گذشت

 ي بوده و بعضا به نكاتاني بهائي و استعماري ضد مليها تي عملكرد و فعالانيمواره در جر همي است كه رژيها در حال  دست و پا زدنني تمام او
 به توان يبه عنوان نمونه م.  استنهاده ي نمي وقعكردند ي مي كارشناسان ساواك آن را مملكت برانداز و موجبات آشوب و بلوا معرفيكه حت

 :اند  منعكس شدهنياره كرد كه در اسناد ساواك چن دو هزار و پانصد ساله اشيها  در جشناني بهائتيعالف

 انيبهائ: موضوع«

 مختلف ي كشورهاندگاني نمااي ممالك ي كه رؤساي هنگامراني اي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهيها  قصد دارند همزمان با جشنراني اانيبهائ
 ما را ديبا. رسد ي به صد هزار نفر مراني ااني كه تعداد بهائسندي ملل متحد بنو كنند و به سازماني و خود را معرفندي برپا نماي هستند تظاهراترانيدر ا

 تي كه جامعه روحاندهي و مهاجرت آنان آغاز گردباشند ي ميري بشناسد و هم اكنون در فكر آمارگتي به رسمي مذهبتي به عنوان اقلرانيدولت ا
  .» .اند تذكر شده موضوع را مني در قم ايعتمداري شري از تهران به آقارانيا

  



يبهائ   هاي در عصر پهلوان

 : آمده استباشد، ي مزي از مأموران ساواك ني برخيتي نارضاانگري كه بيگري در سند دو

 رازي شاني بهائتيفعال: موضوع«

 يي ضمن تماس و راهنمامسلما نامبردگان... اند  شدهنيي ساله تع2500 يها  جشنامي در اهماناني ميي جهت راهنمايي بهااني از دانشجويا عده
 آنان قرار اري و در اختهي را كه توسط محفل تهي خواهند گفت و جزواتهماناني و استقالل مملكت است به مي كه خالف شئون مذهبي مطالبهمانانيم

  .» . خواهند دادهمانانيخواهد گرفت به م
  

 ي انقالب اسالميروزي پس از پتيبهائ  

 
 و به راني ملت ايها هي تفرقه و اختالف در صفوف ملت مسلمان و غارت سرماجادي و اي با اهداف استعماريرج مولود مشترك دشمنان خاتيبهائ

 تي فرقه، حماني اشيداي پيها هي و همواره توسط استعمارگران و مغرضان، به عنوان پاديآ ي به شمار م»تيفرقه وهاب« ادامه و مشابه تر قيعبارت دق
 در همان روزها و حداكثر نايقيافتاده،   و عقبوانهي طفل دني از اي استكباريها  مجامع و دولتيها يباني و پشتها تيا حمنيشده است و اگر نبود ا

 . نابود و از صحنه روزگار محو شده بودشيدايسال نخست پ

 خبا
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 را از شي خويها هي سرما،يي بهاداران هيسران و كالن سرما) ره (يني حضرت امام خمي به رهبرراني مردم مسلمان اي انقالبزشي آغاز تحرك و
 انيئبها.  و پس از آن اوج گرفت1357 بهمن 22 در ي انقالب اسالميروزي با پزي گرنيا. ختندي گرراني از ايگري پس از ديكي خارج كردند و رانيا
به ...  كانادا وكا،ي آمرس،ي انگليها  دولتيز سو و بالفاصله ارساندند ي پاكستان ماي هي تركي به كشورهارا بدون گذرنامه خوداي با گذرنامه رانيا

 يبكاري فرقه بودند و متوجه فرني اتي از ماهاطالع ي از آنها هم كه از اقشار محروم و بياريالبته عده بس. شدند ي مرفتهي پذياسيعنوان پناهنده س
 . و به دامان پاك اسالم بازگشتنددندي كشتي دست از بهائند، فرقه شده بودنيسران ا

 متحد ستيوني صهانيهودي با كاي در آمرژهيآنان بو.  جمع شدندگريكدي در كنار ي دول غربتي با حماگري از كشور، بار دختني پس از گرراني اانيبهائ
 ماهواره قي طرز ا و پس از آن با رساندن امواج آنيلي در طول دوران جنگ تحمييوي راديها  فرستندهجادينگاران مزدور و ا شدند و با استخدام روزنامه

 . آغاز كردندراني اي نظام مقدس اسالمهي را عليا  گستردهي و جنگ رواني كشور، تهاجم فرهنگيبه فضا

 قرار مي رژتي مورد حما- ي عوامل خارجتي و البته با حما-  اني و دولتاني درباري توسط برخها ي در دوره پهلوژهي و بوشيداي پي فرقه كه از ابتدانيا
 كه ارتباط جا از آند،يو خون هزاران شه) ره (يني حضرت امام خمانيعي شقدري به بركت زحمات خالصانه مرجع عال،ي پس از انقالب اسالمگرفته بود،

هاد  آنها با اختالل روبرو شد، اوضاع آنان رو به وخامت ني داخلي روابط آلوده اقتصادي در خارج از مرزها قطع و برخاش ي اصلاني حزب با حامني ايعلن
 : به حال مرگ افتادنداني بهائي و به قول سخنگوگري دانيو به ب

 79 ژوئن 20: خيتار«

 دي جدمي رژري بحث در مورد اعمال اخي براتيجامعه بهائ» مردان متفكر« نفر از 9 از يكي كه ديكارمند سفارت را مطلع گردان... وري جناب رابرت پرا-2... 
 ني در حال مرگ است و با بدتري و مالي اجتماع،ي كه از جهات اداركند ي گفت كه جامعه، احساس مييبها يسخنگو.  به او زده استي سرران،يا

 .» .اش مواجه شده است  ساله128 خيتاربحران در

 نظام هي عليغاتي مبارزه تبلي برايا  فرقه هم حربهني و دشمنان، از اها ي فرقه، غربني از اي حكومتتي و قطع حماي انقالب اسالميروزي از پپس
 گاني رونالد رتي به حماتوان يبه عنوان نمونه م. آموز هستند  جاسوسان دستني اشيها هنوز هم به دنبال آسا  سالني اي ساختند و طياسالم

. ه كرد شده بودند اشارري دستگراني اهي در جنگ عراق علگانگاني كه به جرم ستون پنجم بيي از چند جاسوس بها-  كاي جمهور وقت آمرسي رئ- 
 : فرمودندها تيدر پاسخ به آن حما) ره (ينيحضرت امام خم
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 ني انكهي اي استمداد كردند برااي از همه دنشاني كه ادي را مالحظه كردكاي جمهور آمرسي كه پخش كردند صحبت رئوهاي از رادي كه در بعضدانم ينم«

 مراسم نهايا كه ني همي براراني اشتغال ندارند و اگري به كار دي و بجز مراسم مذهبستنديد و جاسوس هم ن هستند و مظلومنراني كه در اييها ييبها
 ي مردمكي نهاي استند،ي جاسوس ننهاي استمداد كرده كه ااي از همه دنشانياند، ا  نفرشان را محكوم به قتل كرده22 آورند ي مي را به جاشان يمذهب

 .» .نديگو ي مسائل را مني اشاني اي انسان دوستيدارند و رو ني كارچيهستند دخالت در ه

 :كنند ي ملي و تحلنيي تبني خود مطلب را چني و ذكاوت الهتيبا درا) ره( گاه حضرت امام آن

ولو  هستند كه ي مردمكي هم نهاي كه خوب ادادند ي اذهان ساده احتمال مي گاه- ما -  خوب گفت، ي مسائل را نمنيا]گانير[شاني ااگر«
 ي مراسم مذهبنهاجزي انكهياند، شهادت دادند به ا  گفتهگاني ري آقانكهيلكن بعد از ا... اعتقاداتشان فاسد است لكن مشغول كار خودشان هستند

 كه دشو ي بلند مشي صداي شورورنديگ يم]يبه جرم جاسوس[ كه حزب توده راي از آن طرف وقتم؟ي باور كنميتوان ي ندارند، باز هم ميگري ديزيچ
 آن طرف هم زا.  را گرفته و حبس كردهنهاي آمده است ايخودي برانيدولت ا...  هم موافق بودندي اسالمي كه با جمهوريگناه ي عده مردم بكي

 نهاي كه اني خاطر همي برارانيو ا...  مشغول عبادت خودشان هستندي ساكت،ي مردم آرامها چارهي بها، يي بهاني كه اديگو ي مگاني ريآقا
 .عتقاداتشان مخالف با اعتقاد آنهاست، گرفتندا

 را كايآمر...  هستند كه به نفع شما هستند، و اال مايا  دستهكي نهاي انكهي خاطر ايشما برا. آمد ي در نمتاني شما صداستندي جاسوس ننهاي ااگر
 كي يدوست  انساني گرفتار شدند، براشانيبه قول ا راني كه در ايي نفر بها22 خاطر ي گل نكرده كه حاال برااش ي كه انسان دوستميشناس يم

 نكهي به امي ما نداشتيلياگر دل... شناسند يمردم شما را م. دي برسنهاي اادي كرده و به همه عالم متشبث شده است كه به فراديوقت همچو صدا كرده و فر
 كه در سابق انگلستان ي حزبكي حزب هستند، كي ستند،ي مذهب نكي ها ييبها...  بوديكاف...  از آنهاگاني ريطرفدار...  هستندكاي جاسوس آمرنهايا

 گاني ري شما آقانهاي است كه طرفدار انيمسئله ا...  هم جاسوسند مثل آنهانهايا. كند ي ميباني دارد پشتكاي و حاال هم آمركرد ي آنها را ميبانيپشت
 ني از اري غنهاينفع رساندن ا. رسانند يم نفع نهاي و ارسانند ي نفع منهايكه آنها به ا دارند ي وضع خاصكي نهاي است كه اني بر الي دلنيو ا... ديهست

 ." 1 "» ... با آنهاراني و دولت اراني ملت اني بكنند بي باشد كه اخبار ما را به آنها بدهند، جاسوستواند يم

 راه ني و به شكست كشاندن آن استفاده كردند و در ايه نظام اسالم وارد كردن ضربه بي براي از هر فرصتراني از اختهي گرانيها بهائ  سالني ايط
  . كردندي كالنيها ي گذارهيسرما

 سال ني در انكهياما پس از ا. دادند ي ادامه مراني خود در ايالتي تشكتي به فعالانهي به طور كامال مخف1362 تا سال اني از بهائي جمعي طور كلبه
 يالتي تشك،ي حزبتي هر گونه فعالي كل كشور به طور رسمي دادستانگانگان،ي بي آنان براي عملكرد جاسوسيشا از آنان و افي تعداديريبا دستگ

 هي داشت، با انتشار اعالميالتي را تحت پوشش تشكراني ااني كه جامعه بهائ»راني ااني بهائي مليمحفل روحان« را ممنوع اعالم كرد، راني در اتيبهائ
 .اعالم انحالل نمود الظاهر ي عليا هشت صفحه

 از ي محافل غربتي با حماتي از آن زمان تاكنون فرقه ضاله بهائرايز.  انجام شدي افكار عمومبي كاغذ و با هدف فري اعالم انحالل تنها بر روني ااما
 به مجامع رانيوردند و از ا آي روعاتي فرقه به پخش شانيسران ا.  استي اسالمي ضربه زدن به جمهورشهي و درون به طور مداوم در اندرونيب

 به عنوان تورني و كاپندوپلي چون گالي كرد و افراديي خود با آنها همصدايها  با به كار گرفتن رسانهي غربيها  بردند و دولتتي شكايجهان
 در داي هوري نظييام چند نفر مجرم بهاآنان اعد. رنديگ ي مورد آزار قرار مراني در اانيسازمان ملل متحد اعالم داشتند كه بهائ» حقوق بشر «ندگانينما

 و اتي اعدام شدند كه جنااي بازداشت راني در اياني جهان نگفتند كه بهائي خود و افكار عمومنيآغاز انقالب را مستمسك قرار دادند؛ اما هرگز به مخاطب
 . محرز شده بودها ستيوني صهبي به جالمال تي كردن بري و سرازني اموال مسلملي و مفي حي تالش آنان برازي آنها و ني جاسوستيفعال

 در اسناد به دست آمده، در دوران انقالب كه اوج هرج و مرج و مخالف ها ييكاي است كه به اعتراف خود آمري در حالها يي مظلوم نماني تمام االبته
 :اند  به آنها نداشتهي تعرضچي هاني بهائي و فسادهاها تي جناياري اطالع از بسوجود است، مردم مسلمان باي در هر انقالبيآزار
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 1978 نوامبر 28 خيتار«

  تهرانكايسفارت آمر: از

 ي فور- ي دس-  يوزارت امور خارجه واشنگتن د: به

 ها يي بهاتيموقع: موضوع

 تحت محافظت ري اخيها  به هنگام آشوبها يياه بهاپرستشگ.  نشان داده نشده استها يي فرقه بهاهي علياباني خيها در حال حاضر هنوز خشونت... - 
 . صورت نگرفته استيا  آن حملههي علري اخيها  در ماهميدان ي تا آنجا كه ما مكني بود، لي نظاميگاردها

 ... هستندراني در حال ترك اها ييبها... - 

اند كه به نظر   دست داشتهي در چند سال گذشته در اعمالها يي از بهاي است كه بعضتي واقعني حاضر وجود دارد اطي كه در شرايا دهيچي پبي ضر- 
 ...شود ي و فساد خوانده مها تيجنا]) مترجم[ م- مسلمان نيمخالف(آنها 

 . »وانيسول

 ز،ي نياسالمپس از انقالب . اند  بودهاني بهائباني همواره پشتكاي آمري است و مقامات باالثاقي شهر ماني بهائي براوركيوي گفته عبدالبهاء، نبه
 در بازگشت از يزدي مصباح اهللا تي كه آي به نحود،يگرد!! راني در اعي تشوي فرقه به عنوان آلترناتني و آشكار ادي و جوالنگاه شدي پناهگاه رسمكايآمر

 :قم گفتند) السالم هيعل( خود در مؤسسه باقرالعلوم ي در سخنران60 در دهه كايسفر آمر

 دهندگانش، يچا خدمتگزاران وي برگزار شده بود كه همه گردانندگان آن، حتراني اي و انقالب اسالمعي راجع به تشيس كنفرانكاي در آمرامي اآن«
 .» . بودندييبها

 ي و ضد اسالميستيني مطالب فميراني اتي با هوكاي آمريها  كه در روزنامهيستيني فمزاده يي بها،ي همچون ستاره ثابتي توجه آنكه فردجالب
 داشت، وي در اوهاتبار ي و افغانيراني ايها ييكاي كه در جمع آمري در سخنران،يراني ااي داند ي مييكاي كه خود را آمرستيو باألخره معلوم ن سدينو يم

 دهند، ين م واكنش نشاشيها تي و جناكاي و آنجا كه همه مردم جهان بر ضد آمربرد يرا به كار م) ها ييكايما آمر(و ) كايما ملت آمر (يها بارها واژه
 :ديگو ي سخنان خود مز اي در بخشيثابت. كند ي حمله ميني و دانشمندان دي و جمالت خالف اخالق و عفت كالم به مسئوالن نظام اسالمياو با فحاش

 و رانيجاع حاكم بر ا ارتهياز ناح[!!] ضد منافع ملتمانكاتي مقابله با تحري براي بزرگتي مسئولي و دريمطلع از فرهنگ فارس[!!]يها ييكاي آمرما«
 .» .ميافكار مشابه آنان در منطقه دار

 ي كنگره جهانني به دوماني از بهائتي بر حماي مبنيامي سالگرد مرگ بهاء پني، به مناسبت صدم1371 در سال كاي جمهور وقت آمرسي بوش رئجرج
  قرار گرفت انيئ لطمه زدن به حقوق بها»اهيفهرست س« در راني نام اامي پنيدر ا.  فرستادتيبهائ

 : گفت-  كاي جمهور وقت آمرسي رئ- نتوني كللي ب1373 در سال نيهمچن

 به ي مذهبيها تي حقوق اقلتي به منظور رعاراني اي فشار قرار دادن حكومت اسالمري زي برايالملل ني بي همكاركي كوشد ي متحده ماالتيا«
 » .وجود آورد

 . شد راني در اييبها!! ي در گزارش جانبدارانه خود خواستار توقف سركوب جامعه مذهب-ازمان ملل  سژهي گزارشگر و-  ندوپلي در همان سال گالو

 به منافع گري ، بار دراني اهي قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل علسينو شي در پتي قاطع خود از بهائتي با حماي غربي كشورهازي ن1374 سال در
 .اعتراف كردند ييحاصل از وجود جاسوسان خود در كسوت بها

 راني ااني بهائهي علضي خواست كه از اعمال تبعراني كرد و در آن از دولت ابي را تصويا  قطعنامهكاي آمرندگاني مجلس نما1375 سال در
 : شده بوددي تأككاي آمرندگانيدر نامه نما.  كنديخوددار

 » .متحده است االتي آن كشور با اندهي مهم در هر گونه روابط آي عاملراني اانيبهائ«
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 و بازگشت به راني از ادي آمده بود، پس از بازدراني مسئوالن به اي پارلمان اروپا كه با سعه صدر برخيسي انگلندهي نما،يدي كساني برانيهمچن

 . گذاشت شينما را به راني جاسوس در ااني از بهائيالملل ني بتي انتقاد كرد و حماانيلندن، از رفتار با بهائ

  . شد راني در ااني نقض حقوق بهائي مدعراني از ادي بازداني در جرزي ن- حقوق بشر ونيسي كمندهي نما- تورني كاپسي بر آن مورعالوه
ت وارونه و  با ارائه اطالعا»تيمهدو« مشغولند كه بعضا در پوشش عنوان مقدس تي مسلك بهائغي در جهان به تبلينترنتي اگاهي پا400 حال حاضر، در

 . كشانند ي مراههيجستجوگران ناآگاه را به ب) هيسالم اهللا عل(غلط درباره امام زمان 

 تيكه در كو) ي شمس1365 (يالدي م1987 سال ي اجالس كنفرانس سران اسالمني در پنجمي فقه اسالمي است كه شوراي در حالني البته او
 فرقه ضاله ني كرد و نظر خود را درباره اري را تكفتي آنها، فرقه ضاله بهائزيهاء و اظهارات كفرآم باب و بي همه جانبه ادعاهايبرگزار شد، ضمن بررس

 : نموداني بنيچن

 و عتي به اسالم را در ابعاد اعتقادات، احكام شريابي را كه دستي الحاداني گروه و جرني نقاط جهان، خطر اي در تمامي اسالمي است گروههاواجب«
 :دارد يو مقرر م.  ببرندني مورد هجمه قرار داده است با تمام امكانات خود از بي اسالمبهي طاتيح

 و اتي به تواتر ثابت شده است، انكار ضرورني را كه به وجود آورده و در فروع ديراتييتغ...  وي را كه بهاءاهللا ادعا كرده از رسالت و نزول وحآنچه
 .» .شود ي به اجماع همه مسلمانان، مشمول احكام كفار ماتي ضرورني و منكر ارود ي به شمار منيمسلمات د

 ني ايي افتتاح كردند كه مسئول اجرانهي دالر هزونيلي م250 با حداقل فايخود را در ح!  باغ مقدس1380 در سال ،ي جهانسميوني به كمك صهانيبهائ
  . در هند بود اني بهائمي پروژه معبد عظي صهبا، مجربرزيپروژه، فر

 سابق و ريوز  شارون نخستلياند كه آر  ساختهي آبلوفري با عنوان ننو، ي هندوستان، دهلتختي در پاي بزرگاري معبد بسران،ي در اي از ناكام پسانيبهائ
 و احزاب ها  شارون با دولت وقت هند كه از سازمانداري دني كه در اشود يگفته م( 1382 وري پنج روزه خود از هند در شهرداري در دل،يآشام اسرائ خون
از آن ) دي بوشهر از هند به توافق رسي اتمروگاهي به نلي اسرائي شده بود، بر سر امكان حمله موشكلي تشكB.J.P و ضد اسالم هند و مثل يافراط
 . كرد ديبازد

 هستند پس از اني بهائي اصلاني از حامزي كه آنان نها يآلمان.  هستندراني ااني بهائاني جزو حامزي آلمان ني است حزب سبزهايادآوري به الزم
 شيران را پي ااني شده بود، بهبود وضع بهائرهي تي غربي كشورهاگري با آلمان و دراني كه روابط اي سلمان رشدهيعل) ره( حضرت امام يصدور فتوا

 اهللا تيهبر فرزانه انقالب حضرت آ ريشي با ابتكار و دوراند،ياسي تنش سني اانيدر جر.  قرار دادندراني روابط با اي سازي عاديشرط آلمان برا
 است و نه آن گونه نيمسلم آن گونه كه عزت -  مجددا ي دست از پا درازتر با سرافكندگها ي و از آن جمله آلمانها ي غرب»يمدظله العال «يا خامنه

 . برقرار نمودندراني روابط خود را با ا- خواستند يكه آنها م

 و انيهودي و انيحي از تعداد مسي را حتراني ااني مضحك تعداد بهائي با ارائه آماردهند ي مري اخيها سال ي طها ي از آمارها كه غربياري بسدر
 . است راني مسلمان در اري غي مذهبتي اقلنيتر  بزرگراني ايي هستند جامعه بهاي و مدعدانند ي مشتري بها يزرتشت

 اني را به عنوان حامسي كانادا و انگلس،ي سوئا،ي اروپا، سوئد، استرالهي آلمان، اتحادكا،يآمر توان ي و نوع برخوردها مها يريگ  مجموع با توجه به جهتدر
 با تمام زي نلي اسرائوي رادكا،ي آمروي فرانسه، رادوي راد،يس يب ي بوي رادنهايعالوه بر ا.  دانستاني بهائگاهي را پاشي كرد و اتري معرفاني بهائياصل

 . شودي مذهب معرفكيها به عنوان   فرقه ضاله در رسانهني اكنند ي مي هستند و سعيستيونيصه فرقه ني ااريامكانات در اخت

 اقدام به چاپ يي اروپاي طرز تفكر به همراه كشورهاني جا انداختن ايو برا! ي جهانني دكي آن هم نهد، ي نام م»نيد «كي را تي بهائكايآمر
 . بودني به عنوان دتي بهائي از آنها معرفيكي كرد كه ي الهاني ادي با عنوان معرفييتمبرها

 پاكستان اي و هي به كشور ترككاي در اروپا و آمري زندگاي و لي ادامه تحصاي كار افتني و به منظور ي قانونري به صورت غانيراني از اي بعضي وقتنيهمچن
   به صراحت به آنان  كنند، ي م  مراجعه هي و ترك پاكستان  در كاي آمريندگي نما  به كاي مسافرت به آمراي گرفتن اجازه اقامت و ي و از آنجا براروند يم
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   هاي در عصر پهلوانيبهائ
 از مركز ي رسمي و گواهدي شويي و بهادي برگرداني اسالم روني كه از دشود ي شما صادر مي اقامت برااي اجازه مسافرت ي كه در صورتشود ياعالم م

 .! دي ارائه كنهي پاكستان و تركانيبهائ

 در مسكو 1924 كه در سال -  اني بهائي محفل مليي اجراريزاده دب  كاظمروزيف.  مشاهده كردتوان ي به وضوح مزي نكاي را در دولت آمراني بهائيردپا
 »ليي«و » دهاروار «يها  و استاد دانشگاهكاي مانند مشاور دولت آمرييها  رفت و در پستكاي به آمر1994 در سال -  متولد شد ،يراني اياز پدر

  . بودكاي آمرليي در دانشگاه ي شرقي سابق و اروپاياو استاد امور شورو. مشغول به كار شد
 ني بود به عنوان بهتريستي كه نظامشان كمونيي كشورهاگري دني و همچنافتهي تازه استقالل ي كشورها،ي شورويستي نظام كموني از فروپاشپس

 خود را داشتند با برآمدن هر ندا و ي مذهبيها نهيها در اختناق به سر برده بودند و هنوز زم  كشورها كه سالنيمردم ا.  استكبار مطرح شدنديطعمه برا
 بادآورده يها با پول...  وسي انگلكا،يآمر.  بوددهي انحراف مردم ستمدي فرصت براني بهترني و اشدند ي در مورد مذهب به آن جذب مييصدا

 به توان ي نمودند كه از آن جمله متي و بهائتي وهابغيشورها و اغلب مسلمانان، در همه جا شروع به تبل كگري ديها هيحاصل از غارت سرما
 مردم و انيم...  ويلي و پخش پول، كتاب، بورس تحصيي بهايونرهايسيآنها با فرستادن م.  اشاره كرد،ي و آلبانكستاني تاجزستان،ي قرقجان،يآذربا
 از مردم آنجا را از اسالم يا  كنند و عدهجي از اهداف فرقه ضاله را در آنجا تروي خائن آنان توانستند بخشاتي نشر وهي مسئوالن بلندپاي برخدنيخر
 . دور نگه دارنديقيحق

 »يالملل ني بتيامور توسعه و ترب« مؤسسه ني كه با نفوذ متخصصي و اخالقي اجتماعتي تربنهي در زمي ملدي جدي كتب درسني با تدوي در آلبانآنها
 رجيا. شود ي اداره ميي بهايي اجراتيري و مدي مالتي كاندج با حماي و آكادمسي سوئناچي د»يالملل ني بتيامور توسعه و ترب«هر دو مؤسسه (
 شي بازرس كل آموزش پي كلماني است و فرزام ارباب كارشناس مؤسسه و پرن ورايالملل ني بتي مؤسسه امور توسعه و تربسي رئمنيآ

 ريي در تغي همراه است سعي آلباني نظارت آموزشگاهقاتيبه عنوان مشاور در مؤسسه تحق)اند  كردهفاي ايدي مؤسسه نقش كلسيتأس  در،يدبستان
 مؤسسه نظارت سي رئلو،ي گريكار.  سال چاپ كردند7 تا 3 كودكان ي برايا  منظور مجلهنيهم دارند و به ها يياي آلباناتيو تحول در روح

  :ديگو يم ،ي آلبانيآموزشگاه
 .» . گنجانده شودي ملي اخالقتي تربدي جدي در چهارچوب برنامه كارتي است كه چگونه اصول بهائي تالشي در پمؤسسه«

 :ديگو ي مزي نيالملل ني بتي كارشناس مؤسسه امور توسعه و تربي اربابفرزام

 شركت جسته بودند به طور كامال آشكار در ارتباط يالملل ني بتيرب مؤسسه امور توسعه و تينارهاي كه در سمي كشور آلبانيها لكردهي و تحصنيمعلم«
 .» .آوردند ي ماني صحبت به مي مردم آلباني آموزشي در هر گونه برنامه اخالقيي بهاني دي از اصول اخالقي گنجاندن بعضتيبا اهم

 مي رژتي تحت حمااني بهائتي از فعالياسقف اعظم شهر آلمات بود كه ي به حدزي در قزاقستان نتي فرقه ضاله بهائي خارج از اصول اعضايها تيفعال
 : گفتيا  فعال دارند نگران شد و در مصاحبهيا  كشورها سفارتخانهني كه در ايستيونيصه

 گرداندن از يآنها رو. كنند ي مغي و خانه به هوادارانشان افكار خود را تبلني ماش،ي زندگلي وساي ثروتمند هستند، با اهدايلي مشكوك خيها فرقه«
 .» .كنند ي مغي سازمان را تبلي فدا كردن خود براي به سازمان و حتيبندي پان،يوالد

 مجددا ،ي شوروي شده بود، پس از فروپاشلي به موزه تبدها ستيآباد تركمنستان توسط كمون ها مشرق االذكارشان در عشق  كه سالانيبهائ
 ارشاطرياحسان . دهند ي خود ادامه ميبي تخريها تي در دولت به فعالارشاطري چون احسان ي معروفانيئ كردند و با نفوذ بهايياالذكار را بازگشا مشرق

 زي كشور نني كتابخانه اني بزرگترسي است كه رئي در حالني و اكند ي متي كشور فعالني در اتركمنستان جمهورسي رئيبه عنوان مشاور فرهنگ
 . است ييبها
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 دادن وام، قيآنها از طر.  را دارندي اسالمي جمهورهي جبهه مخالف علكي ي در جذب و جلب و سازماندهي با حربه پول سعراني از اختهي گرانيهائب

 وابسته به يا  ماهواره،ي خبريها آنان شبكه.  دارندشياند  از عناصر سادهي در جذب برخي سعداتي تمهگري و دي گرفتن پناهندگيكمك برا
 . هستند، ارائه كنندي مورد آزار و تعدي اسالمي چهره مظلوم كه در جمهوركي اني تا از بهائكوشند ياند و به زعم خود م  گرفتهاري را در اختسميونيصه

 در ي حتران،ي اي اسالمي ربط جمهوري تسامح و تساهل و تغافل مسئوالن ذاستي به مدد س1375- 84 يها  سالي البته ناگفته نماند كه طو
 تحوالت وزارت آموزش و پرورش هي در ساي بافني مشكوك عمادالدي كه در حركتيبه طور.  شديكار  دستزيآموزان كشور ن  دانشي براينگار خيتار

ن  ستومي در نتي بابخچهيكه تار»  استعماريساز فرقه« معاصر، قسمت مربوط به خي تارسندهي موفق شد به عنوان نوي خاتمي دولت آقاارشادو وزارت 
 دوران ينگار خي به عنوان مثال در تاردهد، ي ملي را تشكي فرقه استعمارني ااتي از حي بخش مهميخي تارعي وقافيالبته تحر. بود را حذف كند

طه در انقالب مشرو) زاده  جماليپدر محمدعل( جمال واعظ ديو س) نيملك المتكلم (ي نصراهللا خان بهشترزاي درباره نقش مثبت مي و پهلواهاحمدش
 و انيسخنگو  دو، به عنواننيدرباره ا.  داشتندي كامال مخرب و منفي نقشي ازلتي دو شخصني است كه اي در حالنياغراق فراوان صورت گرفته و ا

 و نيالمحقق  محمد واعظ سلطانخي از شي نامي كه نسل كتابخوان ما حتي فراوان صورت گرفته در حاليي و بزرگنماغاتي مشروطه، تبليوعاظ انقالب
 است و متأسفانه در دهي مؤثر دوران مشروطه و مورد اعتماد مراجع عتبات، نشناري و بسي دو واعظ بزرگ و انقالبن،يالمتكلم  سلطاني مهدخيحاج ش

 . ثبت شده استي بابنيالمتكلم  به نام ملكنيالمتكلم  سلطانيها  از نطقي برخي مشروطه حتخيتوار

 يوگرافي بد،ي به چاپ رس1380 در سال ي خراساني احمدنيتهران به كوشش نوش» دفتر نشر و توسعه «يه از سو سالنامه زنان كدي در سررسنيهمچن
 ده طاغوت درج و چاپ شمي كارگزار رژيي از زنان فرقه ضاله بهاگري دي و برخي قمر1299 در ها ي و رستمه از سران شورش بابنيمختصر طاهره قرةالع

 . كسب شوديالملل ني و بي مليا  و هنرمند وجههبي زنان برجسته ادري در كنار سا افرادني اي شده است برايو سع

 امانپور نيستي صورت گرفت، مصاحبه كرراني اي اسالمي در جمهورياسي و سي كه در دوران تساهل و تغافل فرهنگاني بهائيها تي فعالگري داز
 تانيكاپ« منطقه سروستان فارس بود به يپدرش كه از اهال.  استيي بهاكي ا،كيآمر» ان.ان.يس «يونيزي امانپور، خبرنگار شبكه تلونيستيكر(

 ا در زمان رضاخان، بنيستي معاصر، پدر كرخي محقق و مورخ تار،ي فارس به نقل از عبداهللا شهبازيبر اساس گزارش خبرگزار. شهرت داشت» امانپور
 گندم دي غله، مأمور خردي و كمبود شدي قحطلي دوم به دليدر دوران جنگ جهان. ديآ ي م خود به استخدام دولت دراني از نفوذ دوستان و آشنايريگ بهره

 دهد ي از گندمكاران اجازه مي رشوه به برخافتي و با دركند ي با صداقت عمل نمتي مأمورنيبر اساس مدارك موجود، او در ا. گردد ياز كشاورزان م
 به يها ثروت فراوان  رشوهني همافتي و از رهگذر دري امانپور بزودتانيكاپ.  به فروش برسانندمتي چند برابر قتا گندم خود را احتكار كنند و در بازار آزاد به

 افشا ي ويريگ  رشوهي اما بزودكند، ي ميداري را خر»هيامان« فرشته به نام اباني خي واقع در حواليها  از تپهيكي از آن ي و با بخشآورد يچنگ م
 و به ابدي ي ميي با نفوذ از زندان رهااني و به مدد بهائماند ي در زندان نميادياما مدت ز. گردد ي صادره روانه زندان ماستفرخوي و او با كشود يم

 راني امانپور كه قبل از خروج از اتانيكاپ. پردازد ي اشغالگر قدس ممي رژي براي و به جاسوسنديگز ي مي و در كشور مصر سكنرود يخارج از كشور م
 ازدواج ني محصول ا»يزيل« به نام گري دختر دكي و »نيستيكر« كه كند ي ازدواج ميسي زن انگلكيا طالق داده بود در خارج از كشور با همسرش ر

 پس از »يزيل«. كند ي مي همكارسي انگليونيزي تلوي شبكه جهانا اشتغال دارد و بلمي فيكنندگ هي امانپور به كار تهنيستي خواهر كر»يزيل«. هستند
 دانشگاه را هي چون شهري شد، ولماني پشينام كرد، اما بزود  ثبتكاي آمر»لنديرود آ« گرفت و در دانشگاه ي دانشگاهالتي به تحصمي تصميدتم

 به كاي امانپور در آمرنيستيكر.  دانشگاه فرستادني خود به اي به جارا امانپور نيستي خواهر خود كررد،ي آن را پس بگتوانست يپرداخت كرده بود و نم
 ني به اي در زمان جنگ بوسنيو. استخدام شد» ان.ان.يس «ونيزي تلوي به عنوان خبرنگار شبكه خبر1983 آورد و در سال ي روينگار روزنامه
.  امانپور شدنيستي امر موجب شهرت كرنيهم.  ارسال داشتونيزي تلوني تماشاگران اي برايا  زندهيها  نبرد گزارشيها  رفت و از صحنهنيسرزم

 سي رئيخاتم محمدي با آقا-  زاده يي خبرنگار جاسوس و بها- ) ازدواج كردكاي وقت وزارت امور خارجه آمري سخنگوني روبمزي با ج1998او در سال 
 . او بوده استيها  در قالب انتشار كتب و كاستيي بهايسرا خوان و ترانه  مبتذلي فروغدونيجمهور وقت و مطرح كردن فر



  ها يلو در عصر پهانيبهائ
 در محل تاالر سوره 1379 تا چهاردهم آبان ازدهمي از اني وابسته به بهائوني تري دوران تساهل، گروه هنرماري بي فرهنگدگاهي دني همهي در ساو

 . كنسرت كردندي اقدام به برگزارياصفهان متعلق به حوزه هنر

به .  ندارمي اطالع كافي اسالمي جمهورهي علاني بهائتي فعالي و چگونگاتيزئام، از ج  نداشتهي كه در خارج از كشور اقامت طوالنلي دلني به امن
 خائنانه لكرد درآورند و مردم را از عمري مورد را به رشته تحرني مسلمان خارج از كشور تجارب و اطالعات خود در اانيراني است تا استهي سبب شانيهم

 .آنها آگاه كنند
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