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اگر انقالب اسالمی رخ نمیداد،بهائیت چه بر سرکشور میآورد؟

چند خط تاریخ

کلیدیترینمناصب؛هدیهشاهبهبهائیان

روایتستارهفرمانفرمائیان
ازمعاملهآمریکاییهابامصدق
«ستاره فرمانفرمائیان»،
از اعــــضــــای مــعــروف
خـــــانـــــواده ذینـــفـــوذ
«فــرمــانــفــرمــا» در دوره
قـــاجـــار و پــهــلــوی ،در
خـــاطـــرات خـــود ک ــه با
عنوان «دختری از ایران»
بــه چــاپ رســیــده اســت،
مینویسد«:مندرنیویورکباخواندنروزنامههای
ایرانیوآمریکاییازجریانمحاکمه[دکترمصدق]
آگاه میشدم .جریان حاکم بر این محاکمه ،شکل
حادی از شکنجه روانی بود .مطبوعات آمریکایی
جشن گرفته بودند و کاریکاتورهای توهینآمیز از
مصدقبهچاپمیرسید[.انگارنهانگارکهپیشتربه
دولتاووعدهکمکدادهبودند].آنهاخصوصیات
و ویژگیهای رفتاری دکتر مصدق از جمله پیری،
بیماری ،شوریدگی ،شوخ طبعی و یکدندگیاش
را به مسخره میگرفتند .عکسهایی که از او در
مطبوعات آمریکا به چاپ میرسید نیز ،هدفی را
دنبال میکرد؛ مث ً
ال او را نشان میدادند [که] سر
برشانه وکیلاش در دادگاه ،به خواب رفته است
و یا مشغول کوبیدن دمپایی به میز مقابل خویش
استویابهصورتیعصبیمیخندد.روزنامههای
آمریکایی میکوشیدند با چنین نمایشاتی ...
[مصدق] را به صورت پیرمرد احمق و نیمه دیوانه
جلوهدهندو...اورادرهمبشکنند(».صفحه)242
این در حالی بود که تا چند ماه قبل ،آمریکاییها
چنین وانمود میکردند که قصد دارنــد به دکتر
مصدق کمک کنند و در مقابل بریتانیا ،جانب او را
بگیرند«.فرمانفرمائیان»،سپسبهجریانهایپس
ازبرکناریوزندانیشدندکترمصدقمیپردازدو
مینویسد«:پسازحذفمصدقازصحنهسیاست،
پیشرفت زیادی در مذاکرات نفتی حاصل شد و
دولت ژنرال زاهدی ،بالفاصله چهل و پنج میلیون
دالر کمک نقدی از ایاالت متحده دریافت کرد و
پیشنهادکنسرسیومنفترا،یعنیهمانپیشنهادی
که توسط مصدق رد شده بود ،دوبــاره به مذاکره
گذاردند(».صفحه)243

جــواد نوائیان رودســری  -بهائیت ،فرقهای
منشعب شده از بابیگری است؛ جنبشی که در
سال  1260هـــ.ق ،در شرایط پر بحران پس از
شکستهای پیاپی ایران و تحمیل عهدنامههای
ننگین گلستان و ترکمنچای ،با ادعاهای گزاف
جوانی شیرازی به نام سیدعلیمحمد باب آغاز
شد و به تدریج ،با حمایت دستهای پنهان و نیز،
مدیریتجمعیازسرکردگانآن،مدعینسخدین
اسالم شد و پایه فرقهای را گذاشت که از اساس،
با اندیشههای اسالمی و مذهب مردم ایران ،در
تضاد آشکار بود .به تعبیر حامد الگار ،بابیه اصو ًال
همه برنامههای خود را بــرای جــدال با مذهب
شیعه و علمای آن ،سازمان داد و این موضوع،
برایمردمیکهدیندرتمامزوایایزندگیشان،
تأثیری شگرف داشت ،قابل تحمل نبود .با این
حال ،بابیها توانستند شبکهای از وابستگان
خود را پس از اعدام سیدعلیمحمد باب ،ایجاد
کنند؛شبکهایکهپسازاقدامبهترورناصرالدین
شاه در سال  1268هـ.ق ،مضمحل شد و با فرار
بازماندگانش به عثمانی و سپس ،انشعاب دو
فرقهازلیوبهائیازآن،مسیریبهظاهرمتفاوت،
اما در باطن مانند گذشته را پیش گرفت .شواهد
تاریخی گویای آن است که جریان بابیگری،
از ابتدا ارتباطاتی با بیگانگان برقرار کردهبود.
عبدا ...شهبازی معتقد است که این ارتباط از
طریق کمپانیهای انگلیسی تجارت تریاک که
داییهایباب،بهعنوانحامیاناو،نقشیمهمی
در چرخه فعالیت اقتصادی آن ها ایفا میکردند،
برقرارشد.دلیلاینارتباطهرچهباشد،تردیدی
نیستکهبابیهوسپسبهائیت،سختموردتوجه
استعمارقرارگرفتوحمایتهایروسیهتزاریو
سپسبریتانیاازآن،زمینهتثبیتموقعیتاعضای
فرقه را در عکا(در فلسطین) و نیز ایران ،فراهم
کرد .وابستگان این فرقه ،با اوجگیری انقالب
مشروطه،رختوریختعوضکردندوتوانستند،
نفوذگستردهایدربرخیجریانهایآنعصرپیدا
کنند.بااینحال،اوجگیرینفوذاینفرقهوابسته،
دردورهپهلویرقمخورد؛پهلویهاوبهخصوص،
محمدرضا پهلوی ،امتیازها و مناصب کلیدی
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فراوانی را به بهائیان واگــذار کردند .برخالف
ادعایامروزسرکردگاناینفرقه،بهائیاندردوره
پهلوی دوم ،اداره تمام ارکان کشور را در اختیار
داشتند و نفوذ آن ها در بدنه اداری کشور و نیز،
تصرفمناصبکلیدیازسویوابستگانبهفرقه،
اظهر من الشمس بود .در ادامه به ابعاد مختلف
نفوذ بهائیان در ساختار رژیم پهلوی و مناصبی
کهبهآنهاواگذارشدهبود،اشارهخواهیمکرد.
▪نفوذدرساختارآموزشیکشور

بهائیان در آموزش و پرورش ایران دوره پهلوی،
به عنوان کلیدیترین سازمان تربیت نسل آینده
کشور،نفوذیگستردهداشتند؛تاآنجاکهدردوره
امیرعباس هویدا ،نخستوزیر بهائی شاه ،وزارت
آموزش و پرورش به فرخرو پارسا ،از خانوادههای
قدیمی بهائی و طرفداران سرسخت این فرقه
واگذارشد.خاندانپارسا،ازدیربازنقشمهمیدر
سیاستهایدینزدایانهپهلویهاداشتند.مادر
فرخرو،معروفبهفخرآفاق،ازطرفدارانسرسخت
کشف حجاب بود و در دوره رضاشاه ،نشریهای
برای ترویج مظاهر غربی ،میان بانوان ایرانی،
منتشر میکرد .فرخرو پارسا ،در دوران تصدی
وزارت آمــوزش و پــرورش ،از هیچاقدامی برای
حذف مظاهر مذهبی در مدارس ایران ،فروگذار

آخرینروزهای زندگینویسنده
و شاعربزرگمشروطه
سید اشرفالدین حسینی قزوینی ،معروف به گیالنی ،از
رجال خوشنام و شاعران زبردست عصرمشروطه بود .او به
واسطه روزنــام ـهاش ،نسیم شمال ،میان اهل ادب و تاریخ
شناخته شــده اســت .روزنــامــه وی ،در قالب شعر ،به نقد و
بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی میپرداخت .وی که
درسهای حوزوی را در قزوین و نجف اشرف گذرانده بود،
قلمی روان و طبعی لطیف داشت .او پس از به توپ بسته شدن
مجلس به دستور محمدعلیشاه ،به گیالن گریخت و همراه
با مجاهدان مشروطهخواه گیالنی در فتح تهران شرکت کرد
و روزنامه توقیف شدهاش را دوباره منتشر کرد .با این حال،
روزنامه نسیم شمال ،در زمان اولتیماتوم روسیه تــزاری به
ایران و در پی انتقادات تند و تیزش علیه وابستگان به اجانب،
توقیف شد .از سالهای پایانی عمر او اطالعات ضد و نقیضی
در دست است .میدانیم که وی ،ظاهر ًا به دلیل مشکالت
روحی و روانی ،در دارالمجانین نزدیک دروازه قزوین تهران،
محبوس شد .آیتا ...مدرس و ملکالشعرای بهار کوشیدند
که او را از دارالمجانین نجات دهند ،اما فایدهای نداشت .سید
اشرفالدین قزوینی در دوران حبس در دارالمجانین نیز،
دست از نگارش اشعار تند و تیز سیاسی بر نداشت .او در سال
 ،1312زندگی را بدرود گفت .در این تصویر کمتر دیده شده،
اورادرمیانتعدادیازمأموراندولتی،درهماندارالمجانینی
که گرفتارش بــود ،مشاهده می کنید .سید اشرفالدین
قزوینی ،نخستین فرد نشسته از سمت راست است.
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نکرد .بیشتر معاونتهای کلیدی وزارتخانه او،
در اختیار اعضای فرقه بهائیت بــود .فــرخرو در
نشستهاییکهبافرهنگیانداشت،بهشدتعلیه
حجاب و دختران محجبه واکنش نشان میداد
و انتخاب ایــن پوشش را نشانه عقب افتادگی
میدانست .او که در رشته پزشکی تحصیل کرده
بود ،ترجیح داد طبابت را رها کند و در راستای
اهداففرقه،بهفعالیتدرعرصهفرهنگبپردازد.
منصبداریبهائیاندرعرصههایآموزشیدوره
پهلوی ،به ساختارهای آموزش عمومی محدود
نمیشد؛آنهادرمراکزآموزشعالیهمعهدهدار
مناصب کلیدی بودند .علیمحمد ورقــا که در
تشکیالتبهائیان،رتبهباالییداشت،دردانشگاه
تهران مسئولیت کلیدی داشت و حتی به تبلیغ
مرامخودبیندانشجویانمیپرداخت.
▪بهائیان؛منصبداراندربارودولتپهلوی

بهائیان در دربــار محمدرضا پهلوی ،بیش از هر
جــای دیگری نفوذ داشتند .حسین فردوست
در خاطراتش ،از رغبت فــراوان شاه به واگذاری
مناصب دربــار و دولت به بهائیان ،سخن گفته و
معتقد است که وی بهائیان را افــرادی وفــادار به
خود میدانست .هرچند این تصور شاه ،به دور
از واقعیت و برخاسته از ذهنیت خاص او بود ،اما

همینموضوعسببشدکهاطرافیانویرا،عموم ًا
بهائیان سرشناس تشکیل دهند .به استثنای
اسدا...علم،دونخستوزیرموردعالقهمحمدرضا
پهلوی،یعنیعبدالحسینهژیروامیرعباسهویدا،
هر دو بهائی بودند .هویدا ،بعدها و پس از پایان
دوره  13سال ه نخستوزیریاش ،وزیر دربار شد.
عبدالکریمایادی،مشهوربهراسپوتیندربارایران،
یکی از سران فرقه بهائیت بود و پزشک مخصوص
محمدرضا پهلوی محسوب میشد .فردوست در
خاطراتش،ایادیرادارایبیشاز 40منصبمهم
و کلیدی معرفی میکند .ایادی که در برقراری
روابطغیراخالقیشاهنیز،نقشیویژهایفامیکرد،
همه جا همراه محمدرضا پهلوی بود و جایگاهی
اساسیدرحمایتازدیگربهائیانمنصبداردوره
پهلوی داشــت؛ تا جایی که گزارشهای موجود
نشان میدهد ،ایــادی دست کم دو بــار ،منصب
نخستوزیری را برای هویدا حفظ کرده است.
او در معرفی وزرای کابینه هویدا ،آخرین نظر را
میداد؛ با سفارش او ،منوچهر شاهقلی به وزارت
بهداری رسید ،فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش
شدومنوچهرتسلیمیومنصورروحانی،بهترتیب،
عهدهدار وزارت بازرگانی و کشاورزی شدند.
این تیم که تمام اعضای آن را بهائیان متعصب
تشکیل م ـیداد ،به تدریج و طی دوران طوالنی

نخستوزیریهویدا،کاملشدوحلقهسلطهگری
این فرقه ضاله بر کشور را تکمیل کرد .در همین
دورهبودکهبحرینازایرانجداشدوسیاستهای
فرهنگی مبتنی بر دینزدایی و گسترش فساد و
فحشا،درهمهجوانببهاجرادرآمد.
▪یکهتازیمافیایبهائیت

با حمایت ایادی و پشتیبانی هویدا ،تنها مناصب
کلیدیتوسطبهائیاناشغالنشد؛آنهابارانتی
که به دست آورده بودند ،شبکهای گسترده و
مافیایی را ایجاد کردند که در تقویت جایگاه
اقتصادی فرقه در داخل ایران و پشتیبانی مالی
از سرکردگان آن که در فلسطین اشغالی مستقر
بودندوباصهیونیستهاروابطنزدیکیداشتند،
نقش ویژهای داشت .در رأس این شبکه مافیایی،
هژبر یزدانی فعالیت میکرد .او که از بهائیان
منطقه سنگسر سمنان بود ،با در اختیار گرفتن
سهام بانکهای بزرگ کشور ،برای خودش گارد
مسلح استخدام کرد و کار را به جایی رساند که
اراضیاهالیمسلمانسنگسررابهزورتصاحبو
بهبهائیانواگذارکرد.افزونبراو،رادیووتلویزیون
یهودی بهائی شده
نیز ،در اختیار ثابت پاسال،
ِ
قرار داشت و او نیز ،در راستای سیاست مد نظر
سرکردگان فرقه ،همان مسیری را طی میکرد
که دیگر اذناب بهائی در کشور طی میکردند.
بهائیان در ساواک نیز ،حضوری فعال داشتند.
پرویز ثابتی ،رئیس اداره امنیت داخلی ساواک
کــه مسئولیت ســرکــوب انقالبیون و شکنجه
بازداشتشدگان را برعهده داشــت ،از اعضای
فرقه بهائیت بود .او که سالها در سازمان امنیت
رژیم شاه منصبی کلیدی در اختیار داشت ،در
بسیاریازجنایاترژیمبهایفاینقشپرداخت.
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