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موقعيت بهایی ها  در ارکان  دولت رضاخان
)از کودتای 1299 تا شهريور 1320( 

مريم صادقی پری

مقدمه 
تحوالت منطقه ای به خصوص بعد از جنگ جهانی اول و عــدم انعقاد قرارداد 1919م، 
سرانجام انگلستان را به روی كار آوردن استبداد منور و وابسته در ايران ترغيب كرد. دولت 
بريتانيا با استفاده از عناصر و جريان های سياسی داخلی، از جمله بهائيت، رضاخان ميرپنج را 
به عنوان شاه ايران به قدرت نشاند كه اسناد و خاطرات برخی از رجال سياسی در اين دوره 
بر نقش بهائيان در قدرت گيری و تصويب حاكميت پهلوی اول تأكيد دارد. آنها با ارتباط با 
جاسوس های انگليس در ايران همچون اردشيرجی، رضاخان را شناسايی و معرفی كردند و با 
روی كار آمدن حكومت كودتا در دستگاه های اداری نفوذ نمودند و پس از به قدرت رسيدن 

رضاشاه در مناصب مهم دولتی جای گرفتند. 
در اين دوره ايران به يك باره عرصه تالش جريان هايی همچون غرب پرستان، فراماسونری 
و بهائيت در راستای سياست ضديت با دين، تجددخواهی، باستان گرايی و تغيير هويت ملی 
و دينی، زبان و حتی خط مردم ايران شــد كه در اين بين بهائيان به دليل كينه و عداوتی كه 
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نسبت به اسالم داشتند، پيشگام بودند. در اين پژوهش تالش شده تا نقش بهائيت در روی 
كار آمدن حكومت پهلوی اول، تعامل آنها با حكومت و موقعيتشان در دستگاه اداری، مورد 

بررسی قرار گيرد. 

بهائيت در خدمت اینتليجنت سرویس 
بهائيت جريانی است كه در پی سياست های تفرقه اندازانه روس و انگليس در دوره قاجار 
به وجود آمد. اين جريان با وقوع انقالب كمونيستی در روسيه و فروپاشی حكومت تزارها به 
بريتانيا متمايل شد. از زمان تأسيس كمپانی هند شرقی انگليس، فعاليت های اطالعاتی در 
ايران با اين كمپانی پيوند خورد و بهائيان با اغلب مأمورانی كه اين كمپانی به ايران می فرستاد 
در ارتباط بودند. برای نمونه مانكجی ليمجی هاتريا، مأمــور اين كمپانی در عصر ناصری، 
بهائيان را مورد حمايت قرار می داد. او در پوشش رسيدگی به امور زرتشتيان از هند به ايران 
آمد و به سرعت توانست با طيف گسترده ای از فراماسون ها، غرب پرستان، بابی ها، ازلی ها 
و بهائيان ارتباط برقرار كند. پس از مرگ مانكجی، رشته اين ارتباط ميان جاسوس بعدی 

انگليس، اردشير ريپورتر با سران بهائيت و اعضای شاخص اين تشكيالت ادامه يافت.1 
بهائيان از زمان شكل گيری نهضت مشــروطيت تا وقوع كودتای 1299ش، با حضور و 
ايجاد شبكه های تروريستی همچون كميته مجازات گام های مؤثری را در اجرای سياست های 
انگليس برای نابودی حكومت قاجار برداشتند. اين كميته در مدت فعاليت خود با انجام چند 
فقره قتل، فضايی از رعب و وحشت در جامعه پديد آورد.2 در حقيقت می توان عملكرد كميته 
مجازات را بخشی از برنامه های درازمدت اردشيرجی دانست كه تقريبًا چهار سال بعد به 

سقوط حكومت قاجار و استقرار پهلوی انجاميد.3 
به گفته نيكی آر.كدی، در شــرايطی كــه اجرای قــرارداد 1919 )1298ش( بيش از 
پيش ناممكن می شد انگليسی ها بر آن شــدند تا راه حل های ديگری بيابند. آنها در ايران 
در جســت وجوی مرد مقتدری بودند كه بتواند دوام رژيمی را كه بــرای آنها خطرناك 
نباشد، تضمين كند.4 چنان كه طبق اظهارات آيرون ســايد در خاطراتش: »او يقين يافته 
 بود كه ايران محتاج مرد نظامی قوی پنجه ای اســت تا كشــور را نظم و سامان بخشد ولو

1. حسين خزائی، زندگی سياسی اردشير جی ريپورتر، تهران، اميركبير، 1390، ص7-8. 
2. عبداهلل متولی، كميته مجازات، تهران، بنياد مستضعفان و جانبازان، 1378، ص90. 

3. همان، ص145. 
4. نيكی آر.كدی، ايران دوران قاجار و برآمدن رضاخــان، ترجمه مهدی حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 1381، 

ص132. 
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 اين امر با زور و ضرب انجام پذيرد.«1 
بهائيان از مدت ها قبل از كودتا، رضاخان را شناسايی و به اردشير ريپورتر معرفی كردند و 
اردشير ريپورتر تعليمات سياسی وی را به عهده گرفت.2 در اين زمان عناصر بهائی همچون 
ســردار محيی برادر ميرزا كريم خان رشــتی با كميته زرگنده به رياست سيد ضياء الدين 
طباطبائی ارتباط داشــتند. اين احتمال وجود دارد كه رضاخان به واسطه سردار محيی به 
كميته زرگنده و اردشير ريپورتر معرفی شده باشد. سردار محيی هنگامی كه حاكم كردستان 
بود، يك گروه قزاق به فرماندهی رضاخان و رودمستر تحت امر خود داشت.3 در گزارش 
ديگری محمدرضا آشــتيانی از وكالی مجلس شــورای ملی كه از نزديك شاهد ارتباط 
حبيب اهلل عين الملك با اردشير ريپورتر بود از دست داشتن عين الملك در معرفی رضاخان 

پرده برمی دارد: 
روز ديگر كه باز به منزل عين الملك رفتم آن مرد زرتشتی هندی ]اردشير 
ريپورتر[ حضور يافت... ]به عين الملك[ گفت: از شــما خواهشمندم كه با 
محفل بهائيان به مشورت بنشــينيد و از آنها بخواهيد تا صاحب منصبی 
بلندقامــت و خوش قيافه پيدا كنند و به شــما معرفی نمايند و شــما آن 
صاحب منصب را با من آشنا كنيد. اما به دو شرط: اوالً آن صاحب منصب 
نبايد صاحب منصب ژاندارم باشد و حتمًا بايد صاحب منصب قزاق باشد. 
ثانيًا شيعه اثنی عشــری خالص نباشــد... پس از آن مالقات، عين الملك 
رضاخان را با ارباب اردشيرجی )ريپورتر( آشنا كرد و اردشير وسيله آشنايی 
رضاخان با فريزر می شود و فريزر او را به ديگر انگليسی های دست اندركار 

كودتا، چون هاوارد، اسمايس، و گاردنر معرفی می نمايد.4 

قدرت گيری صهيونيسم و بهائيت در دوران سردار سپه 
كانون های استعماری در ايران همچون صهيونيست و بهائيت در تثبيت قدرت رضاخان 
نقش بسزايی داشتند و اين مسئله منجر به موقعيت مطلوبی برای آنان شد. چنان كه روی 

1. سيروس غنی، ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليســی ها، ترجمه حسن كامشاد، تهران، 
نيلوفر، 1380، ص178. 

2.  عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387ش، 
ج2، ص148. 

3. مهدی بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، تهران، زوار، 1378، ج6، ص135. 
4. محمدرضا آشتيانی زاده، »سوابق رضاخان و كودتای ســوم حوت 1299«، به اهتمام سهلعلی مددی، تاريخ 

معاصر ايران، كتاب سوم، زمستان 1370، ص106-107. 
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كار آمدن دولت كودتا اين اجازه را به صهيونيســت ها داد تا در فروردين 1300ش، برای 
اولين بار در ايران اعالم موجوديت نمايند. در اين سال تشكيالت صهيونيست ايران با ارسال 
نظام نامه ای به وزارت امورخارجه موجوديت خود را اعالم و تقاضای تشكيل مجامع و شعب 
اين تشــكيالت را در سراســر ايران نمود.1 در اين بين بهائيان نيز با افزايش نفوذ خود در 
دستگاه های دولتی به گسترش تشكيالت خود در ايران دست زدند و »محفل ملی روحانی« 

را در 1300ش، راه اندازی كردند.2 
پس از مشروطه بهائيان توانستند در دستگاه اداری قاجار مناصبی را به دست بياورند به 
طوری كه ابوالفتح زاده و منشی زاده، سركردگان بعدی كميته مجازات، از كارمندان مورگان 
شوستر به شمار می آمدند.3 اعضای تشكيالت بهائيت با وقوع كودتای سوم اسفند 1299، 
موقعيت بهتری را در دســتگاه حكومتی به دســت آوردند. برای نمونه ميرزا علی محمد 
موقرالدوله كه توانسته بود تا آن زمان به سركنسول ايران در هند و حاكم بوشهر برسد،4 در 
دولت كودتا به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. البته وی اندكی بعد از اين انتصاب 

در فروردين 1300 درگذشت.5 
از ديگــر بهائيان فعــال ايــن دوره غالمحســين ابتهاج6جاســوس شناخته شــده 
اينتليجنت سرويس اســت. وی بعد از كودتا به مدت چند ماه منشی نخست وزير و سپس 
منشی استاندار گيالن شد. در 1301ش، به مدت هفت سال در وزارت فوايد عامه دستيار 

1. همان، ص71. 
2. محفل ملی روحانی ايران از افرادی همانند محب السلطان علی اكبرخان روحانی ميالنی، باقراف، ميرزا احمد 
يزدانی، ميرزا آقاخان قائم مقام، اسحق خان حقيقی كرمانشاهی، آيتی، ميرزا رحيم خان ارجمند، مالبهرام، بديع اهلل خان 
مصباح، يونس خان، عزت اهلل خان عالئی، ميرزا عبدالحسين نعيمی، ميرزا غالم مداچی، ميرزا عبدالصمد طراز، مسيح 
مسافر، دبير مؤيد اسحق، ميرزا ولی اهلل ورقا، شعاع اهلل عاليی و سيد علی اكبر آوارگان تشكيل شده بود. اسداهلل فاضل 

مازندرانی، ظهورالحق، بی جا، مؤسسه ملی مطبوعات امری، بی تا، ج9، ص8. 
3. حسين آباديان، از مشروطه تا كودتای سوم اسفند، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1383ش، 

ص347. 
4. موقرالدوله در زمان حضورش در بوشهر و اشغال آن توسط انگليســی ها، نهايت همكاری را با آنها به عمل 
آورد. محمدباقر وثوقی، آيت اهلل ســيد عبدالحسين الری و جنبش مشــروطه خواهی، تهران، مركز اسناد انقالب 

اسالمی، 1383، ص197. 
5. محمدحسين سعادت كازرونی، تاريخ بوشهر، تهران، مركز پژوهش های ميراث مكتوب، 1390ش، ص256؛ 
ميكائيل جواهری، بهائيت پادجنبش تجديد حيات ملت ايران، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی، 

ص301. 
6. غالمحسين ابتهاج در 1277ش، در رشت به دنيا آمد. پدرش ابراهيم ابتهاج الملك از مبلغان بهائی در رشت 
بود. غالمحسين در 1297ش سمت مترجم در پادگان انگليسی در رشت را به دست آورد و برای دولت انگليس 
جاسوسی می كرد. پس از افشای ماهيت او توسط جنگلی ها دســتگير شد و به كمك احسان اهلل خان دوستار و رضا 
افشار آزاد به كنســول انگليس در رشــت پناه برد. منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران، تهران، فرهنگ معاصر، 

1388ش، ص35. 
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كلنل موريس، مشاور امريكايی اين وزارتخانه بود. در 
1310ش، به استخدام وزارت امورخارجه درآمد و به 
عنوان دبير اول سفارت ايران در انگليس و سپس مصر 
منصوب گرديد. ابتهاج در 1313ش، به وزارت داخله 
منتقــل و در دی 1317ش، معاون شــهردار تهران 
شد. وی در مرداد 1318ش، به حكم رضاشاه كفيل 
شــهرداری تهران گرديد و بعد از چندی در شركت 

شيالت مشغول كار شد.1 
عالوه بر غالمحسين، برادرش ابوالحسن ابتهاج2 نيز با حمايت رجال انگليسی در ايران به 
سرعت به مناصب مهم اقتصادی دست يافت. او در سال 1298ش، با سمت مترجم نيروهای 
انگليسی در رشت مشغول به كار شد.3 چندی بعد به اتهام جاسوسی برای دولت انگليس او 
و برادرش به دست نيروهای جنگل دستگير شدند؛ اما با حمايت نيروهای نفوذی بهائيت از 
زندان آزاد شدند و به سفارت انگليس پناه بردند. ابوالحسن چندی بعد به تهران گريخت و 
به استخدام بانك شاهی شعبه تهران درآمد.4 او پس از مدتی، به سمت معاون بازرسی كل در 
اين بانك منصوب شد و مسئوليت امور حقوقی و قضايی بانك را به عهده گرفت. از اقدامات 
او در اين سمت، تغيير قوانين مصوب آن به نفع دولت انگليس بود.5 در 11تير 1315ش، 
از بانك شاهی استعفا داد و با حمايت علی اكبر داور و حسين عالء، به استخدام وزارت ماليه 
درآمد و سمت بازرسی دولت در بانك فالحتی ايران، همراه با مسئوليت چهل شركت دولتی 
وابسته به آن را به عهده گرفت.6 با تأسيس شــورای اقتصاد به فرمان رضاشاه به رياست 

1. حسن مرسلوند، زندگينامه رجال و مشاهير ايران، تهران، الهام، 1369، ج1، ص75-74؛ منوچهر نظری، رجال 
پارلمانی ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ص35-36. 

2. ابوالحسن ابتهاج در 28آذر1278 در رشت به دنيا آمد. وی پس از گذراندن تحصيالت در رشت، بيروت و 
تهران، در منزل دو زن بهائی به نام های ليليان كيپس و كالرك از مديران بهائی مدرسه تربيت اقامت گزيد و تحت 
آموزش آنها قرار گرفت. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، علمی، 1371، ج1، ص5-1؛ فروغ 

ارباب، اختران تابان، هندوستان، مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت، 1999م، ج1، ص178. 
3. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص10. 

4. ابراهيم فخرايی، سردار جنگل، ص141-140؛ آرشيو مركز بررسی اسناد تاريخی، پرونده انفرادی ابوالحسن 
ابتهاج.

5. Abbas Milani, The Men and Women Who Made Modern Iran, 1941-1979, Syracuse 
University Press - November 2008, 2009,p737.

6. احمد تابش، انديشه توسعه و برنامه ريزی در ايران و چگونگی تشكيل سازمان برنامه، تهران، سازمان مديريت 
و برنامه ريزی كشــور، 1381ش، ص20؛ ريدر ويليام بوالرد و ديگران، رجال ديپلمات های عصر قاجار و پهلوی، 

ترجمه غالمحسين ميرزاصالح، تهران، معين، 1392ش، ص26. 

گزارش های پراکنده از اسناد 
حکومت رضاشاه به جا مانده 
که نشان از قدرت گیری بهائیان 
در دستگاه دولتی است. در این 
زمان کلیه امور مالی و دربار به 
دست دو تن از بهائیان مشهور 
به نام های شعاع اهلل عالئی و فتح 

اعظم قرار داشت
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دبيرخانه اين شورا منصوب شــد.1 وی در بهمن 1316ش، معاون بانك ملی شد و در سال 
1319ش، به رياست بانك رهنی منصوب گرديد.2 او در دوره حكومت پهلوی دوم نيز به 

مناصب بااليی دست يافت كه از مهم ترين آن رياست سازمان برنامه و بودجه بود. 
در زمانی كه آرتور ميلســپو، رئيس كل ماليه ايران بود، تعدادی از بهائيان را در يكی از 
مهم ترين بخش های اين وزارتخانه كه به گفته خودش انبار ارزاق بود به كار نهاد.3 روزنامه 
قانون در 12تير1303 در مقاله ای با عنوان »انبار ارزاق« با اشــاره به سابقه بديع اهلل خان 
بهائی در انبار غله نوشت: »پس از اهانت هايی كه اين شخص به ديانت اسالم و علما كرد، با 
اقدامات و فشار روحانيان از كار بركنار و تبعيد شد.« در ادامه مقاله به حضور مجدد بهائيان 
در اجزای انبار غله و ارتباط آنها با ميلسپو اشــاره شده و به عنوان نمونه در خصوص اقدام 
نعمت اهلل عالئی كه خسارت زيادی به انبار غله زده اين طور آمده است: »]وجود اين بهائی 
در[ مقام معاونت انبار و رتبه مديری دايره با يكصد و بيست و چهار تومان حقوق، نفوذ طايفه 
بهائی را كه اطراف رئيس كل ماليه ]ميلسپو[ را گرفته اند ثابت نمی نمايد؟« سپس از سلطان 
يوســف خان، بهائی ديگری كه رئيس خبازخانه تهران است ياد می كند كه پيش از اين در 
قشون بوده، اما با توصيه رضاخان به اين مقام رسيده است: »مشاراليه سواد جزئی داشته، خط 
ايشان هم با خط شاگردان ابتدايی مدارس مطابقت می نمايد، ولی هلل الحمد مذهب بهاء را دارا 

هستند، تمام عيوبات مرتفع است.«4 
از ديگر بهائيانی كه با ميلسپو ارتباط نزديكی داشــت، ميرزا رضا افشار5 است. اسميت 
موری، كاردار ســفارت امريكا در ايران، در گفت وگو با حسين عالء، ميرزا رضا افشار را از 

باوفاترين حاميان ميلسپو می  داند و در مورد او می گويد: 
اين مرد جوان كه بهائی است و آن را پنهان نمی كند، تحصيالت اوليه خود 
را در مدرســه امريكايی اروميه گذراند و سپس برای تكميل تحصيالتش 
به امريكا رفت و در سال 1921، هنگامی كه كوچك خان در گيالن سر به 

1. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص297-298. 
2. همان، ص65. 

3. آرتور ميلسپو، مأموريت امريكايی ها در ايران، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، پيام، 1356، ص81. 
4. روزنامه قانون، س3، ش60، ص4 به نقل از هدايت اهلل بهبودی، روزشمار تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سياسی، 1390، ج4، ص171. 
5. ميرزا رضا افشار همزمان با نهضت جنگل پيشــكار ماليه گيالن بود. او به نهضت جنگل پيوست و در كميته 
اتحاد اسالم مسئوليت مالی را به دست گرفت. وی از عوامل مؤثر تفرقه ميان سران نهضت بود و سپس در بحبوحه 
نهضت با برداشتن پول هايی كه مردم برای مصارف جنگی اهدا كرده بودند به تهران گريخت و از آنجا به امريكا 
رفت. پس از بازگشت از امريكا مترجم هيئت امريكايی ميلسپو شد. عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 

همان، ج2، ص82. 
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شورش برداشت، ارتباط نزديكی با آن انقالبی رمانتيك داشت، و عده ای 
مدعی اند افشار همزمان با آن، با انگليســی ها هم در ارتباط بود... با ورود 
ميلسپو به ايران در نوامبر 1922، در ميان تعجب همگان، او به عنوان معاون 

اول ايرانی مدير كل ]دكتر ميلسپو[ منصوب شد. 
موری در ادامه، اظهارات حســين عالء را نيز بيان كرده كه توصيه های سفارت انگليس 
برای انتصاب افشار به معاونت دكتر ميلســپو حتی مصرانه تر بوده است و اگر افشار برای 
انگليسی ها خبرچينی نمی كرد نمی توانست در اين پست بماند.1 افشار در سال 1302 نماينده 
مردم اروميه در مجلس شورای ملی شــد و در آذر 1304ش، به عنوان نماينده اروميه در 
مجلس مؤسســان حضور يافت و در آن مجلس نقش برجسته ای جهت تغيير سلطنت ايفا 
كرد. در دوره ششم و هفتم مجدداً كرسی وكالت اروميه را در مجلس شورای ملی حفظ كرد. 
در 1307ش، از نمايندگی مجلس استعفا داد و از سوی رضاشاه به حكومت گيالن منصوب 
شد. در سال 1309ش، به جای ســيد محمد تدين، والی كرمان گرديد و در 1310ش در 
كابينه مخبرالسلطنه هدايت به وزارت طرق و شوارع منصوب شد. در 1314ش، به اتهام 

سوءاستفاده مالی به حبس و محروميت از حقوق اجتماعی محكوم گرديد.2

تعامل بهائيت و رضاشاه
با آغاز سلطنت رضاشــاه در ايران، بهائيان به يكی از جريان های بانفوذ در عرصه های 
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبديل شدند. اسداهلل فاضل مازندرانی، از نويسندگان 
بهائی، دولت قاجار را به دولت بنی اميه تشــبيه كرده و در مورد دوران ســلطنت رضاشاه 

می نويسد: 
اعليحضرت رضاشاه پهلوی كه در آن هنگام سردارسپه و رئيس الوزرا 
بود، به سلطنت نشســت و در 29 جمادی االول 1334ق، تخت شاهی را 
تصرف نمود، از هر جهت رونقی جديد و اصالحاتی در اين كشور پديد آورد، 

به نظر می آيد مملكت روی به امنيت و عدالت و تساوی آورد.3
يونس افراخته، از ســران بهائی تهران، در خاطراتش به وضعيت مطلوب بهائيان در اين 

دوره اشاره می كند: 

1. محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی بر اساس اســناد وزارت امور خارجه امريكا، تهران، مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سياسی، 1389، ص526-527.

2. عبداهلل شهبازی، همان، ج2، ص82.
3. اسداهلل فاضل مازندرانی، همان، ص64-65. 
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در قزوين كه بودم، زمانی كه هفتاد نفر قزوينی هموطن و همشــهری و 
بعضی سالله متقدمين به زيارت من شتافتند، با ديدن و تجمع اين احباب 
روح جديدی در من توليد شد، زمان طفوليت خود را به خاطر آورده و بليات 
آن زمان را از نظر گذرانيدم، در نيمه های شــب می رفتيم و چه رنج ها و 
تعب ها كه احباء در آن زمان متحمل می شدند تا اين كه كلمه ای را به گوش 
همديگر برسانند. امروز الحمدهلل به بركت همت اولياء و از تأثير دم مطهر 
شهدا، حكومت عادله استقرار يافت، دوستان متشتت و پريشان كم كم جمع 

می شوند و انجمن روحانی تشكيل می دهند.1 
در اين زمان بهائيان كه دستگاه حاكمه را مورد اعتماد تشخيص دادند، درصدد به رسميت 
شناختن آيين خود برآمدند و تالش كردند در شناسنامه خود بهائيت را قيد كنند. از اين رو 
ميرزا عزيزاهلل خان ورقا با تيمورتاش، وزير دربار، ديدار كرد و از او خواســت اين آزادی به 

بهائيان داده شود تا قيد بهائيت را در سجل خود عنوان كنند.2 
نفوذ بهائيان در دستگاه اداری حكومت رضاخانی به گونه ای بود كه مبلغان بهائی برای 
انجام كارشان، از امكاناتی نظير تسهيل در سرعت دريافت گذرنامه برخوردار بودند. اشراق 
خاوری از مبلغان تشكيالت بهائيت در گوشه ای از خاطراتش به اين امر اذعان دارد. وی با 
كمك محمود بديعی، عضو محفل ملی بهائيان و منشــی اداره تأمينات شهربانی، موفق شد 
گذرنامه ســفر به بغداد را در كمتر از يك روز دريافت كند. در حالی كه مردم عادی برای 

گرفتن گذرنامه حداقل دو ماه معطل بودند.3 
در تير 1311ش، ميس كيث رانسوم كهلر، مبلغ بهايی امريكايی به دستور شوقی افندی به 
منظور مذاكره با دولت برای اجازه انتشار آثار بهائی به ايران آمد. تيمورتاش، وزير دربار، در 
مواجهه با سؤال وی گفت: »اين مطلب را تمام شده بدان و به امريكا اطالع بده«. در پی آن شوقی 
در تلگرامی به محفل ملی بهائيان در تهران، خواستار قدردانی از شاه و وزير دربار شد.4 البته 
امروزه نويسندگان بهائی همچون ايرج اشراقی، منكر اين حقايق می شوند: »بهائيان به دوران 
سلطنت رضاشاه حتی از حق داشتن چاپخانه برای چاپ كتاب های خود و از حق انتشار نشريه و 

1. يونس افروخته، ارتباط شرق و غرب در عهد سلطنت رضاشاه پهلوی، تهران، انتشارات مركزی ايران، 1310، 
ص176. 

2. اسداهلل فاضل مازندرانی، همان، ص90.
3. اشراق خاوری، زندگی، آثار و خاطرات، مادريد، بنياد فرهنگی نحل، 2009م، ص238. 

4. اسداهلل فاضل مازندرانی، همان، ص99.
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طرح عقايد خود در رسانه های جمعی محروم بودند«!1 
در اين زمان هر قدر مبلغان بهائی آزادی عمل به 
دســت آوردند، افرادی كه در مقابل آنها بودند در 
محدوديت و فشار دستگاه قرار گرفتند. برای نمونه 
در 5مرداد1303 محمدحســين آيرم، رئيس تيپ 

مستقل شمال با اعالن حكومت نظامی از سخنرانی علما در منابر به دليل داشتن مواضع ضد 
دولت و بهائيت جلوگيری كرد. روز بعد رضاخان در تلگرامی كه به حكومت نظامی گيالن 
فرستاد تعطيلی مجالس روضه خوانی و جلوگيری از سخنرانی عليه دولت و فرقه بهائيت را 

بجا دانست و دستور داد در آينده هم مراقب باشند كه تحريكات آنها مؤثر واقع نشود.2
يكی از محافلی كه در دوره حكومت پهلوی اول از ســوی بهائيان شكل گرفت، شركت 
سهامی نونهاالن بود كه در ارديبهشت 1313ش، به دســتور شوقی افندی به ثبت رسيد. 
پيشينه آن به سال 1298ش و در پی دســتور عباس افندی برای تأسيس شركتی با هدف 
پيشرفت اقتصادی بهائيان و توسعه آن در جهان تا مرحله ايجاد بانك جهانی برمی گردد.3 
اين مسئله آزادی عمل بهائيان در ايجاد نهادهای اقتصادی در اين دوران را نشان می دهد. 

بهائيان در ارکان قدرت حکومت پهلوی اول 
گزارش های پراكنده از اسناد حكومت رضاشاه به جا مانده كه نشان از قدرت گيری بهائيان 
در دستگاه دولتی است. در اين زمان كليه امور مالی و دربار به دست دو تن از بهائيان مشهور به 
نام های شعاع اهلل عالئی و فتح اعظم قرار داشت.4 موری، فهرستی از بهائی های سرشناس تهيه 
كرده كه می توان به افرادی هم چون نبيل الدوله ]عليقلی خان[، كاردار سابق ايران در امريكا و 
همسر او، مادام مروح السلطنه ]فلورنس[ )كه امريكايی بود(؛ عزت اهلل عالئی، از اداره حسابداری 
وزارت پست و تلگراف؛ حسن احيائی، عضو بانك شاهنشاهی ايران؛ ولی اهلل ورقا، مترجم اول 
سفارت كبرای تركيه و عزيزاهلل ورقا اشاره كرد. البته او در انتهای اين گزارش آورده كه به دليل 
ارتباط بهائی ها با بريتانيا، مردم از پيوند پهلوی با بهائيان منزجر و نسبت به آن بدگمان بودند.5 

1. ايرج اشراقی، سركوب و كشتار دگرانديشان مذهبی در ايران، لوكزامبورگ، پيام، 1395، ج1، ص284. 
2. محمدقلی مجد، همان، ص214-215. 

3. مجتبی مجدآبادی، نفوذ بهائيان در حكومت پهلوی به روايت اسناد، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران، 1396ش، ص450؛ فرامرز اشرف، تاريخ امر بهائی در قزوين، كانادا، 2016م، ص635.

4. مجتبی مجدآبادی، همان، ص37.
5. محمدقلی مجد، همان، ص526.

به گفته سرآرتور هاردینگ 
همه افراد بهائی به مسلک خود 
عشق و ایمان داشتند و دشمن 
سرسخت زعمای مذهبی ایران 

)علمای شیعه( بودند
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ارتش
رضاخان از زمانی كه در مسند وزارت جنگ قرار گرفت توجه خاصی به بهائيان نشان داد. 

چنان كه در اسناد وزارت خارجه امريكا آمده است: 
او ]رضاخان[ به افسران بهائی كه قابليت های ايشان غيرقابل انكار است 

اجازه داده است تا به درجات عالی نظامی نائل گردند.1
در دوران سردارسپهی رضاخان، اعتماد او به بهائيان و حمايت انگلستان از آنان باعث شد 
به سرعت در بدنه نظام رشد يابند. موری، در گزارش خود در 18دی1303ش، به تشريح 

اين امر می پردازد: 
از بهائيان سرشناس تهران اطالع يافته ام كه رئيس الوزرا در خفا احترام 
زيادی برای بهائيت قائل است، ولی بنا به مالحظات سياسی، اين ارادت خود 

را آشكار نمی كند.2
ايجاد ارتش توسط رضاشاه با هدف سركوب مردم و تأمين امنيت حكومت صورت گرفت. 
به گفته جان فوران رضاشاه از اين دســتگاه عظيم نظامی برای در هم شكستن جنبش های 
اجتماعی داخلی و جبهه مخالف دولت استفاده می كرد.3 مقابله با نهاد روحانيت، سركوب قيام 
گوهرشاد از مهم ترين موارد استفاده ارتش بود. به گفته سرآرتور هاردينگ همه افراد بهائی 
به مسلك خود عشق و ايمان داشتند و دشمن سرسخت زعمای مذهبی ايران )علمای شيعه( 
بودند.4 تحت اين شرايط، آنان به عنوان نفرات قابل اعتماد رضاشاه و بيگانگان توانستند به 

درجات عالی در ارتش دست يابند. 
شعاع الدين )اهلل( عالئی،5 حسابدار كل وزارت جنگ، رحمت اهلل عالئی، بازرس قشون و 
عطاءاهلل عالئی در فهرست بهائيان سرشناس ارتش قرار دارند. از سويی كار تربيت و آموزش 
نظامی و آجودانی مخصوص وليعهد نيز به دست يك افسر بهائی متعصب و معروف به اسم 

1. همان، ص276-277.
2. محمدقلی مجد، همان، ص525. 

3. جان فوران، مقاومت شــكننده، تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا سال های پس از انقالب اسالمی، 
ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1378، ص330. 

4. خاطرات سياسی سر آرتور هاردينگ، ترجمه جواد شيخ االسالمی، تهران، كيهان، 1370، ص226. 
5. شعاع اهلل عالئی در شانزده ســالگی در زمان وزارت مؤتمن الملك در وزارت گمركات و انحصارات به اين 
وزارتخانه راه يافت. وقتی نظميه )شــهربانی( به صورت جديد درآمد با سمت حسابدار به استخدام آن درآمد و 
سرانجام به رياست محاسبات نظميه منصوب گرديد. بعدها بازرس خزانه داری كل شد و در مأموريت به قزوين 
با فرمانده بريگارد قزاق )رضاخان( آشــنا شد. زمانی كه رضاخان به رياســت وزارت جنگ رسيد وی را به اداره 
محاسبات قزاق منصوب كرد كه با تأسيس ارتش به مدت بيست سال رياست ماليه كل ارتش را به عهده داشت 

)آهنگ بديع، ش328، س29، مهر و آبان 1353، ص32-33(.
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اسداهلل صنيعی سپرده شده بود.1 
رضاشاه به بهائيان اعتماد داشت و همين مسئله 
منجر به نفــوذ آنها در رده های بــاالی ارتش و 
اســتفاده از امكاناتی همچون بورس آموزشی به 
اروپا شد. در سال 1305ش، افراد بهائی همچون 
ســروان طبيب عبدالكريم ايادی، ســتوان يكم 
حسين آورگان، ستوان يكم علی صانعی و ستوان 
يكم اداری حسن ويژه گل گالب با هزينه ارتش 
برای طی دوره های آموزشی در رشته های پزشكی 

و مهندسی به اروپا رفتند. اين اشخاص در سال 1314ش، در كتابچه ده ساله، مذهب خود را 
بهائی عنوان كردند. رضاشاه در مواجهه با آن، آنها را از اين اقدام نهی كرد: 

]اعليحضرت[ فرمودند افسران مزبور يا از اين وضعيت بايستی صرف 
نظر كنند و يا اينكه خلع درجه و حبس گردند و تمام مخارجی كه برای آنها 

شده از آنها بگيرند و از خدمت اخراجشان كنند.2 
در اين زمان كه رضاشاه به دليل اجرای سياست های ضددينی همچون كشف حجاب در 
مظان اتهام بهائی گری بود نمی خواست سندی مبنی بر حمايت او از بهائيان از او باقی بماند. 
همان طور كه به آن اشاره شد بهائيان در زمان حاكميت او به مناصب و مدارج باالی حكومتی 
و ارتش رسيدند تا جايی كه اسداهلل صنيعی به عنوان معلم و آجودان وليعهد انتخاب شد و 

عناصری همچون فتح اعظم و شعاع اهلل عالئی امور دربار و ارتش را در دست داشتند. 

وزارت امورخارجه
وزارت امورخارجه از جمله مراكزی بود كه در اواخر دوره قاجار برخی از عناصر رده باالی 
بهائيت در آن نفوذ يافتند و توانستند به مقام سفيركبيری در برخی كشورهای مهم و حساس 
دست يابند. يكی از بهائيانی كه توانست به مناصب مهمی در وزارت امورخارجه دست يابد، 
عليقلی نبيل الدوله ضرابی،3 عضو سابق وزارت امورخارجه انگليس، استاد اعظم فراماسونری 
در امريكا و مترجم عباس افندی در حيفا بود. وی در 1281ش/1320ق )چهار سال قبل از 

1. مجتبی مجدآبادی، همان، ص37.
2. سند شماره 4، وزارت جنگ، ستاد ارتش، مورخ 27 آذر1314، آرشــيو مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

سياسی. 
3. نبيل الدوله در 1295ق، در كاشان به دنيا آمد. پدرش ميرزا عبدالرحيم كالنتر معاون كنت دو مونت فورت، 

رئيس نظميه تهران بود كه با مانكجی هاتريا، رئيس شبكه ارتباطی بريتانيا در ايران در ارتباط بود. 

در زمان حکومت رضاخانی در 
ایران برای از میان بردن وجهه 
اسالمی کشور قانون قدغن کردن 
استفاده زنان از حجاب در حالی به 
اجرا رسید که بهائیان از مدت ها قبل 
از تصویب آن به تبلیغ بی حجابی در 
جامعه می پرداختند. مصاف بهائیت 
با مسئله حجاب را باید از همان 
آغازین روزهای پیدایش بابیت 

جست وجو کرد
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مشروطه( وارد وزارت امورخارجه شد و آتاشگی در سفارت واشنگتن را برعهده گرفت. در 
ربيع الثانی 1328 نائب اول سفارت ايران در واشنگتن شد.1 

به گفته سيد حســن تقی زاده، نبيل الدوله به واسطه داشتن همســر امريكايی در زمان 
وزيرمختاری مفخم الدوله خود را در سفارت ايران جا داد و با آمدن سفير به ايران به مقام 
شارژدافری رسيد.2 در سال 1323ق، مرتضی خان ممتازالملك )پورممتاز( وزيرمختار ايران 
در امريكا شد. ممتازالملك در پی انحالل خونين مجلس اول به دست محمدعلی شاه به رجال 
ايرانی مهاجر به اروپا و معترض پيوست. غيبت او از سفارت ايران در امريكا زمينه را برای 
قبضه پست كنسولی ايران در واشــنگتن در 5ربيع الثانی 1328ق، برای نبيل الدوله فراهم 
كرد.3 در شــعبان 1330ق، ميرزا مهدی خان قراگزلو اميرتومان به وزيرمختاری ايران در 
واشنگتن منصوب شد. در پی اين انتصاب، نبيل الدوله اطاعت از مافوق را بر نتافت و درگيری 
و اختالف بين آنها باال گرفت و سرانجام هر دو در رجب 1336ق )ارديبهشت 1297ش( از 

سمت های خود عزل شدند.4 
نبيل الدوله در دورانی كه در سفارت ايران در واشــنگتن بود با سوءاستفاده از موقعيت 
خود به انتقال مواريث باستانی ايران به امريكا دست زد. تقی زاده به عنوان يكی از شگردهای 

نبيل الدوله در سفارت امريكا می گويد: 
عليقلی خان به اين و آن می نوشت عتيقه جات را به اينجا بياورند چون من 
شارژدافر هستم بی گمرك مرخص می كنم! و از اين طريق هم افراد را به 

امريكا جذب می كرد هم تجارت می كرد.5 
او نقش بسزايی در استخدام هيئت مستشاران مالی امريكايی به رياست مورگان شوستر در 
ايران داشت. در آن زمان حسينقلی نواب، وزير خارجه وقت، از نبيل الدوله درخواست كرد 
فردی را جهت اداره امور ماليه ايران استخدام كند كه او پس از مشورت با مقامات وزارت 

خارجه مورگان شوستر را استخدام و به ايران اعزام كرد.6 

1. اسماعيل رائين، فراموشــخانه و فراماســونری در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج2، ص152؛ سيد علی 
موجانی، فرهنگ رجال و كارگزاران ديپلماسی ايران، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

1391، ص974. 
2. اسماعيل رائين، همان، ج3، ص172-173.

3. سيد علی موجانی، بررسی مناسبات ايران و امريكا، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1384، 
ص29. 

4. همان، ص30.
5. سيد حسن تقی زاده، زندگی طوفانی، تهران، علمی، 1368، ص172. 

6. حسين آباديان، ايران در دو دهه واپسين حكومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 
1383، ص16. 
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نبيل الدوله پس از كودتای 1299ش، به سمت سفير ايران در استامبول منصوب شد. خان 
ملك ساسانی )كاردار سفارت ايران در استانبول( در مورد انتصاب نبيل الدوله در خاطراتش 

به اعتراض شديد دولت عثمانی به اين انتصاب اشاره كرده است: 
زمانی كه نبيل الدوله، با استفاده از فضای آشفته حكومت صد روزه كودتای 
سياه )سيد ضياء- رضاخان(، حكم كارداری سفارت ايران در پايتخت خالفت 
عثمانی را گرفته و وارد استانبول شد، دولت عثمانی به دليل انحراف مذهبی 

نبيل الدوله، شديداً به انتصاب وی به اين پست حساس، اعتراض كرد.1 
احتماالً دليل اصرار نبيل الدوله به اشغال پست سفيركبيری ايران در عثمانی را می توان 
در پيوند سران بهائيت و روابطشان در جريان جنگ عثمانی با دول متفقين )انگليس، امريكا 
و روس( جست وجو كرد. زمانی كه پيشوای بهائيان عباس افندی، به پاداش حسن خدمت 
به امپراطوری انگليس در جنگ جهانی اول، از ژنرال آلنبی )فرمانده قشون بريتانيا در جنگ 
عثمانی( مدال افتخار! و لقب سر دريافت می كند، مقتضی اســت كه مريد وی نبيل الدوله 
نيز به دســتور او به عنوان كاردار ســفارت ايران در پايتخت عثمانی تحميل شود تا انجام 

مأموريت های استعماری تكميل گردد. 
نبيل الدوله در مأموريت بعدی خود به توصيه سردارسپه به تفليس رفت؛ و در آنجا با عدم 
حمايت سفير ايران در مسكو )عليقلی خان مشاورالممالك( روبه رو شد. چنان كه در نامه ای 

در دی  ماه 1302، به تقی زاده نوشت: 
دولت ]ايران[ دائمًا نظارت در امور كل قفقازيه را از بنده می خواهد و از 
همه نقاط به بنده رجوع می كنند، و از طرف ديگر با عدم مساعدت با بنده 
كه از سفارت كبری تا حال مشهور بوده، در امور اساسی اينجا ممكن نيست 

پيشرفت پيدا كرد.2 
با وجود اين، وی در ادامه نامه، حمايت رضاخان را موجب بهبود موقعيت خود می داند: 

نظر به مرحمت و همراهی كه حضرت اشرف آقای سردارسپه به بنده 
دارند اميدوارم در موقع، نتيجه مطلوبه هم بگيرم و يا به مأموريت ديگری 

برقرار شوم.3 
حبيب اهلل عين الملك از ديگر بهائيانی است كه در وزارت امورخارجه به مناصب مهمی 
دست يافت. وی اولين فرزند ميرزا رضا قناد بود كه سه سال بعد از ورود كاروان بهاء اهلل به 

1. خان ملك ساسانی، يادبودهای سفارت استانبول، تهران، بابك، 1354، ص295-296. 
2. همان، ص491-492. 

3. ايرج افشار )به كوشش(،  نامه های مشــروطيت و مهاجرت از رجال سياسی و بزرگان محلی به سيد حسن 
تقی زاده، تهران، قطره، 1385، ص492. 
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عكا در سال 1250ش، به دنيا آمد و در مكتب ميرزا حسينعلی نوری و عباس افندی پرورش 
يافت. عين الملك در مدرسه امريكايی بيروت تحصيل كرد و در حين تحصيل، كاتب آثار و 
مباشر عباس افندی شد. سپس برای ادامه تحصيل راهی پاريس گرديد. او در آنجا با سردار 

اسعد بختياری آشنا شد و به واسطه دستياری او از احمدشاه لقب عين الملك گرفت.1
عين الملك پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت در زمان تصدی ناصرالملك، 
پدربزرگ همسرش به وزارت امورخارجه راه يافت و با سمت نايب سوم سفارت ايران راهی 
مصر شد. البته در اين بين وی از حمايت های بهائيت نيز برخوردار بود؛ چنانكه عباس افندی 

در يادداشتی از پيروان خود در تهران می خواهد برای عين الملك كاری پيدا كنند.2 
او پس از مدتی به ايران بازگشــت و همزمان با امضای قرارداد 1919، هشت مقاله در 
روزنامه رعد در دفاع از آن نوشت. پس از به ثمر نشستن كودتای 1299، عين الملك برای 
ياری رساندن عباس افندی، رهبر دوم بهائيت كه در حال مرگ بود بدون اجازه از وزارت 
امورخارجه به فلسطين رفت تا كنســولگری ايران را در حيفا اداره نمايد! او طی مكاتبات 
متعددی از وزارت امورخارجه درخواســت كرد كه به اقامت وی در حيفا صورت رسمی 
داده شود. در اين مكاتبات او خواســتار تالش برای بهبود وضعيت يهوديان ايرانی مهاجر 
به فلسطين و يهوديان مستقر در آن سرزمين بود و در همين دوره با انعقاد قراردادهايی با 
شركت های حمل و نقل زمينی و دريايی كه دست اندركار انتقال حجاج از طريق شامات به 
مكه بودند، سود فراوانی به جيب زد و مشكالت فراوانی را برای حجاج ايرانی به وجود آورد.3 
افراط »عين الملك« در امر تبليغ بهائيت، موجب شد تا ايرانيان مقيم شام و فلسطين شكايات 

متعددی عليه او به تهران بفرستند. برای نمونه به يكی از اين شكايات اشاره می كنيم: 
خدمت اجالء عظام هيئت وزرا محترمين و وكالی مجلس شورای ملی... 
استدعای اين بيچارگان رعايای دولت عليه ايران در شام اين است جناب 
آقای حبيب اهلل خان )عين الملك( وقت ممكن ندارد كه به كار رعيت يا به 
رعيت برسد، از برای آنكه شب و روز مشغول برای تبليغ حضرات بهائی 
گرديده و روابط ايشان در عوض اينكه با پايتخت ايران داشته باشد، روابط 
ايشان با حيفا است. در عوض اين شخص معلوم الحال خود يك قونسول با 

1. حسين خزائی، همان، ص51.
2. عباس ميالنی، معمای هويدا، تهران، اختران، 1387، ص53-54. 

3. هدايت اهلل بهبودی، همان، ج3، ص107-108. 
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كفايت مسلمان معين فرموده تا دعاگويی مشغول باشيم.1 
تالش عين الملك در راستای تحكيم بهائيت در سفرنامه صديقه دولت آبادی جالب توجه 
است. وی در سفری كه عازم فرانســه بود، وارد بيروت می شود. در هتلی كه در آن اقامت 
داشت، آدرس كنسولگری ايران را می پرسد. از هر كسی كه سؤال می كند با ديد بدی به او 
می نگرند. وقتی دليل را جويا می شود، يك جوان نظامی فرانسوی عرب زبان به او می گويد: 

عين الملك جنرال قونسول شما مبلغ دين بهائی است و علناً در قونسولخانه 
مردم را تبليغ می كند. هر كس بهائی نباشد در آنجا دچار زحمت می شود. 
اگر بفهمد پولدار است به عناوين مختلف مبلغ گزافی را از او اخذ می كند. 
اگر ندهد برای امضای تذكر چندين روز معطلش می نمايد. من مدتی مأمور 
شام بودم. خوب آگاهم به طوری عين الملك در تبليغ بی پرواست كه مردم 
شام خيال می كردند، مذهب رسمی ايرانی ها بهائی است كه مأمور دولتی 
اين قسم علناً اظهار عقيده می كند و بر ضد اسالم قيام می نمايند. حتی خودم 
همينطور تصور می كردم تا وقتی از چند ايرانی مسلمان پرسيدم كه مذهب 

رسمی ايران چيست گفت اسالم...2 
زمانی كه وهابيون حجاز را به تسخير خود درآوردند، مفتی مصر به ندادن جواز زيارت 
بيت اهلل الحرام فتوا داد و تعدادی از كشورهای اسالمی از جمله ايران هم سفر حج را ممنوع 
اعالم كردند. حكام جديد شبه جزيره كه يكی از منابع اصلی درآمد خود را از دست رفته و 
مشروعيت خود را در جهان اسالم مورد خدشه می ديدند در پی جلب نظر مثبت كشورهای 
اسالمی برای رفع ممنوعيت از سفر حجاج برآمدند. به همين منظور در نامه ای به عين الملك 

خواستار عادی سازی روابط خود با ايران شدند: 
... مقصود اين است كه دولت معظم ايران و رعايای آن از محل و مكانی كه 
در اين سال درصدد ادای مراسم حج برآيند، اطالع به هم رسانند كه سلطان 
متبوع فوق العاده مايل و مشتاق می باشــند كه موجبات رفاهيت و راحتی 
رعايای دولت عليه را فراهم ساخته و مسافرت آنان را در حجاز تأمين كند.3 
با انتشار خبر تخريب اماكن مقدســه مدينه و مكه و ترس بعضی از كشورهای اسالمی 
از انحصــاری كردن زيارت حرمين شــريفين، توســط وهابيون و حاميان ايشــان، ملك 

1. علی اكبر واليتی، ايران و مسئله فلسطين بر اساس اسناد وزارت امور خارجه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
1376، ص100-105. 

2. ابراهيم ذوالفقاری، قصه هويدا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1395، ص20-21. 
3. فصلنامه تاريخ روابط خارجی، س2، ش3، ص101.
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عبدالعزيز به تكذيب ايــن اخبار پرداخت و 
اعالم داشت كه با اعزام گروه های تحقيق و 
بررســی به وضع اماكن مقدسه از سوی هر 
كشور مسلمان موافق اســت. پس از اينكه 
اخبار تخريب بقاع متبركــه مدينه به ايران 
رسيد، در 12خرداد1304ش، كميسيونی در 
مجلس شورای ملی با حضور عده ای از علما 
و رجال سياسی از جمله سيد محمد بهبهانی، 
آيت اهلل زاده خراســانی، آيت اهلل سيد حسن 
مــدرس، مســتوفی الممالك، وثوق الدوله و 
محتشم الدوله تشكيل شــد كه پس از چند 
جلسه در 17خرداد دســتور داده شد كه در 

اطراف واقعه تحقيقات صورت گيرد.1 
ايران از اولين كشورهايی بود كه هيئتی را برای بررسی مسائل مربوطه راهی مكه و مدينه 
كرد. اين هيئت شــامل غفارخان جالل الســلطنه )وزيرمختار ايران در مصر( و حبيب اهلل 
عين الملك بود كه در 24مهر1304، وارد جده شدند.2 عين الملك در 11دی ماه1304ش، 
در گزارشی كه از حجاز برای وزارت امور خارجه ارسال می كند، تالش جدی كرده تا ميزان 
خرابی ها را بسيار كمرنگ جلوه دهد و وهابيان را به نوعی تبرئه نمايد. در گزارش وی چنين 

آمده: 
... باالی مناره قبر مطهر صعود كرديم، يكصد و ســی پله باال رفتيم و از 
آنجا قبر مطهر را زيارت نموديم از آنجا مشاهده نموديم كه فقط پنج گلوله 
تفنگ به قبه مطهر اصابت نموده و اندكی سوراخ كرده است و ابداً خرابی 
وارد نيامده است: اوالً نمی شود حتم كرد كه اين خرابی ها از جانب وهابی ها 
بوده است، ثانيًا بر فرض اينكه از طرف آنها بوده باشد واضح است عمدی 
نبوده اســت و در اثنای تيراندازی به همديگر خطائًا به قبه مطهر اصابت 

كرده است.3 
عين الملك با ذكر نكردن خرابی های قبرستان بقيع و مقبره امامان شيعه )عليه السالم( قصد 

1. حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، ناشر، 1361ش، ج4، ص94-95.
2. ابراهيم ذوالفقاری، »تبار هويدا«، فصلنامه مطالعات تاريخی، س3، ش10، زمستان 1384، ص176. 

3. علی محقق، اسناد روابط ايران و عربستان سعودی، تهران، وزارت امورخارجه، 1379، ص49-50.

روی کار آمدن حکومت رضاخانی 
پیوند سه جریان فراماسونری، بهائیت 
و صهیونیسم را به همراه داشت که 
هر سه جریان در راستای اسالم زدایی 
از جامعه در تالش بودند. در دوره 
رضاخان با پیگیری سیاست کوتاه 
کردن دست روحانیون از امور کشور و 
تصویب قوانین ماهوی عرفی، قضاوت 
شرعی محدود و فقط به بعضی از امور 
مدنی مثل نکاح و طالق آن هم با شرایط 
خاصی منحصر شد. در این بین برخی 
عناصر بهائی سهم مهمی در تغییرات 

قضایی در کشور داشتند
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در تبرئه و توجيه عمل وهابی ها را داشت. او در گزارش ديگری به وزارت امورخارجه از دولت 
ايران می خواهد ممنوعيت رفتن به حج را برطرف كند و در آن گزارش نرفتن مسلمانان به 

حج را موجب لطمات مادی و معنوی به دولت سعودی می داند.1
آيت اهلل عبدالرحيم حائری صاحب الفصول در ســال 1344 )يا 1345ق( يك سال بعد 
از ماجرای تخريب قبور بقيع به همراه حدود هزار نفر برای انجام فرايض حج از راه شام به 
عربستان عزيمت كرد. پس از فراغت از حج، به خواست عبدالعزيز سعودی )پادشاه سعودی( 
با وی ديدار نمود. عبدالعزيز در پاسخ به سؤال وی كه آيا تمام اصالحاتی كه منظور داشتيد 
تمام شــد، فقط خراب كردن قبور ائمه بقيع مانده بود؟ گفت: راست می گويی، ولی اين كار 
را من نكردم. اين عمل به تحريك سفير ايران )كه مسلمان نبوده و يكی از مسالك فاسد را 
داشته( انجام شد.2 )اشاره او به پدر هويدا يعنی ميرزا حبيب اهلل پسر آقا رضا قناد شيرازی 

بهائی بود.( 
بر اساس گزارش حسين پيرنظر از سفارت ايران در مصر، اگر دولت ايران برای يكی- دو 
سال ديگر، رفتن به حج را منع می كرد، حتماً حكومت حجاز حاضر به قبول شرايط پيشنهادی 
ايران می شد و در نتيجه، هم برای زائران ايرانی رفع مزاحمت می گرديد و هم نسبت به تعمير 
قبور و خرابی های به عمل آمده، امتيازاتی به دست می آمد.3 اما با دخالت های عين الملك 
اين كار صورت نمی گيرد. او در 16تير1307ش، بار ديگر از سوی دولت ايران برای انعقاد 
معاهده با عبدالعزيز پادشاه سعودی به عربستان سفر كرد4 و تالش كرد تا ايران با برقراری 
روابط با كشور عربســتان، حكومت آل سعود را به رسميت بشناســد. به همين منظور در 

گزارشی در 27تير1308ش، برای وزارت امورخارجه به اين امر اذعان می كند: 
... اوالً خاطر و مكنون باطن اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه 
را ابالغ كردم و ميل و تعلق همايونی را به ايجاد روابط حسنه وداديه با تمام 
ممالك اسالميه باالخص با دولت حجاز و شخص اعلی حضرت ابن السعود 
مشروحًا بيان كردم... ثانيًا برای فرســتادن هيئتی به ايران مذاكره نمودم 
و تقاضا كردم برای افتتاح مناســبات حســنه هيئتی را در تحت رياست 

1. همان، ص60.
2. شهرام قراگوزلو و محمد محقق، حكايات قبرستان بقيع )كرامات ولی خدا، خاطراتی از فاضل گرانمايه و عارف 

بلندپايه عبد كريم حاج شيخ عبدالرحيم صاحب الفصول حائری(، بی جا، رسپينا، 1388، ص39. 
3. علی محقق، اسناد روابط ايران و عربستان سعودی، همان، ص73-74. 

4. گزيده اسناد خليج فارس، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 1369، ج2، ص391. 
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اميرفيصل، پسر خود نايب السلطنه حجاز به خاك پای همايونی بفرستند.1 
اولين مراوده رســمی و ديپلماتيك ميان ايــران و حكومت عبدالعزيز بــا ميهمانداری 
عين الملك صورت می گيرد. اين هيئت با رضاشــاه مالقات نمودند و شاه دستور شناسايی 
دولت های نجد و حجاز را صادر كرد. در زمانی كه وهابی ها، قبور متبركه را در مكه و مدينه 
ويران می كردند و بسياری از شيعيان را قتل عام، عين الملك مأموريت خود را در به رسميت 
شــناختن دولت ســعودی و توجيه اعمال فجيع وهابی ها به خوبی انجام داد.2 در شهريور 
همان سال معاهده موّدت ميان ايران و حجاز امضا و در فروردين سال 1309ش، حبيب اهلل 
عين الملك با عنوان نماينده و با سمت كاردار وارد جده می شود.3 تأسيس سفارت ايران در 
عربستان، به نوعی تقويت حكومت عبدالعزيز را به دنبال داشت. روزنامه الوطن )چاپ بغداد( 
در تاريخ 20ربيع االول1348ق، حبيب اهلل عين الملك را از عوامل به رسميت شناختن دولت 

حجاز معرفی می كند: 
... مشاٌراليه كاماًل به اين قضايا آگاه است و عالوه بر اينكه زبان مملكت 
را به خوبی می داند، محل اعتماد ملــك عبدالعزيز و رجال حكومت حجاز 
است و شخصاً نزد آنها محترم است و بديهی است كه تعيين او به اين سمت، 

مسئله را به طور دلخواه حل و تسويه می نمايد!
عين الملك تا سال 1312ش، عنوان سركنســول ايران در حجاز را دارا بود و از اين سالن 
ترفيع مقام پيدا كرد و به سمت وزير مختار ايران در آن كشور رسيد ولی پس از گذشت نه 

ماه در 18دی 1312 به ايران فراخوانده و منتظر خدمت شد. 
غالمعباس آرام4 از ديگر بهائيانی بود كه توانست با حمايت انگليس و تشكيالت بهائيت 
به مناصب باالی وزارت امورخارجه دست يابد. وی با سمت بهيار به استخدام پليس جنوب 

1. همان، ص393. 
2. باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی ايران، تهران، گفتار/ علم، 1380، ج3، ص1801.

3. علی محقق، همان، ص77-78.
4. غالمعباس آرام در 3شهريور1282ش، در محله فهادان يزد به دنيا آمد. هر چند برخی منابع، تاريخ تولد او 
را در 1278ش، عنوان كرده اند )سيد علی موجانی، همان، ص7؛ باقر عاقلی، همان، ص5(. پدرش عليرضا از مبلغان 
بهائيت بود كه در بازار يزد به چای فروشی اشتغال داشت و مادرش اهل هندوستان بود )كابينه حسنعلی منصور 
به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، 1384، ج1، ص175(. غالمعباس 
در كودكی مادر خود را از دست داد و با ازدواج مجدد پدرش، تحت سرپرستی مادربزرگ و خاله اش قرار گرفت. 
تحصيالت مقدماتی را در مكتب خانه مصالی يزد و مدرسه مبلغان انگليسی به پايان رساند. پس از مدتی به همراه 
پدر به آباده رفت و در مدرســه صحت به تحصيل ادامه داد. در 19شــهريور1297ش، پدر او در درگيری بين 
بهائيان و مسلمانان در نيريز فارس كشته شــد. پس از اين واقعه غالمعباس به اصفهان رفت و در مدرسه گلبهار 
اصفهان ادامه تحصيل داد )آرشيو اسناد پژوهشكده مطالعات تاريخ معاصر، سند شماره111-345-3001-11، 

14-3001-345-111، 1-16-3-345-آ(.
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درآمد و در آنجا اصول اوليه درمان را فرا گرفت. پــس از انحالل پليس جنوب در حدود 
1300ش، به هندوســتان رفت و در تجارتخانه ابوالحســن اصفهانی مشغول به كار شد.1 
آرام در فروردين 1302ش، از سوی ميرزا تقی خان معززالدوله نبوی، سركنسول ايران در 
كلكته به ماشين نويسی در سركنسولگری منصوب شد.2 به گفته قاسم غنی، از رجال وزارت 

امورخارجه، انگليسی ها آرام را به عنوان عضو محلی در قونسولخانه ايران جای دادند.3 
با انتقال كنســولگری ايران به دهلی نو او نيز به اين شهر نقل مكان كرد و در 1312ش، 
باقر عظيمی، سركنسول جديد ايران، شغل او را به مترجمی سركنسولگری ارتقا داد.4 در 
آغاز 1314ش، در دولت محمدعلی فروغی از ســوی باقر كاظمی، وزير خارجه وقت، به 
تهران فراخوانده شد و در خرداد همان سال ابتدا به صورت قراردادی و هشت ماه بعد به 
صورت رسمی با سمت مترجم انگليسی در اداره اطالعات و مطبوعات وزارت امورخارجه 

به استخدام اين وزارتخانه درآمد.5 
آرام در 22دی1315ش، به خواست علی سهيلی، سفير ويژه ايران در لندن، با سمت وابسته 
سفارت ايران به انگلستان رفت و در اول مهر 1317ش، به دبير سومی سفارت ارتقا يافت.6 

عبدالخالق اردكانی از ديگر بهائيانی بود كه در جوانی به عشق آباد رفت و در قونسولگری 
ايران در اين شهر مشغول كار می شود. پس از انقالب كمونيستی در روسيه به ايران آمد و 
در زمان حكومت رضاشاه امور حسابداری را در آستان قدس رضوی تا هنگام بازنشستگی 

به عهده گرفت.7 

1. ابراهيم تيموری، »گوشــه ای از خاطرات عباس آرام«، بخارا، بهمن و اسفند 1388، ش74، ص392-391؛ 
گفت وگو با مجيد مهران، تنظيم مرتضی رسولی پور، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1394، ص104؛ 

باقر عاقلی، همان، ص6. 
2. آرشيو اسناد پژوهشكده تاريخ معاصر ايران، سند شماره 10-3001-345-111، 695-114؛ ميرزا محمد 

كاظمينی، دانشنامه مشاهير يزد، يزد، بنياد فرهنگی پژوهشی ريحان الرسول، 1382، ج1، ص12. 
3. يادداشت های دكتر قاسم غنی، تهران، زوار، 1367، ج4، ص334. 

4. سيد علی موجانی، فرهنگ رجال و كارگزاران ديپلماســی ايران، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس 
شورای اسالمی، 1391، ص7؛ فاطمه معزی، »رجال پهلوی«، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، ش24، زمستان 1381، 

ص184؛ علی اصغر رحيم زاده صفوی، اسرار سقوط احمدشاه، تهران، فراهانی، 1362، ص260. 
5. باقر عاقلی، همان، ج1، ص6؛ سيد علی موجانی، همان، ص7؛ آرشيو پژوهشكده مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

سند شماره 114-692، 693، 114.
6. آرشيو اسناد پژوهشكده مطالعات و تاريخ معاصر، سند شماره 10-3001-345-111؛ سيد علی موجانی، 

همان، ص7.
7. جليل اقبال، فراز و نشيب خاطرات حيات نظری به موقعيت بهائيان ايران قبل و بعد از انقالب، سوئد، باران، 

2015م، ص368. 
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وزارتخانه های دادگستری، اقتصادی و عمرانی 
روی كار آمدن حكومت رضاخانی پيوند سه جريان فراماسونری، بهائيت و صهيونيسم را 
به همراه داشت كه هر سه جريان در راستای اسالم زدايی از جامعه در تالش بودند. در دوره 
رضاخان با پيگيری سياست كوتاه كردن دســت روحانيون از امور كشور و تصويب قوانين 
ماهوی عرفی، قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نكاح و طالق آن هم 
با شرايط خاصی منحصر شد. در اين بين برخی عناصر بهائی سهم مهمی در تغييرات قضايی 
در كشور داشتند. يكی از اين افراد بهائی كه دارای پيوند خانوادگی با سران بهائيت نيز بود 
مجيد آهی1 برادرزاده عبدالمجيد، شوهرخواهر ميرزا حسينعلی نوری )بهاءاهلل( است. مجيد 
آهی يكی از طرفداران طرح جمهوری بود كه از طرف عوامــل »رضاخان« برای انقراض 
سلطنت قاجار و رياست مدام العمر سردارسپه به مجلس پيشنهاد شده بود كه تالش های 
وی با شكست مواجه شد.2 وی از اعضای مجلس مؤسسان و از موافقان سلطنت پهلوی بود. 
با روی كار آمدن حكومت رضاشاه، پس از آنكه داور، وزير عدليه كابينه مستوفی الممالك، 
محاكم قضايی تهران را منحل ساخت، از آهی برای خدمت در تشكيالت نوين قضايی، دعوت 
به همكاری كرد و در ســال 1306ش، از وزارت معارف به وزارت عدليه رفت و با رتبه نه 
قضايی مدت شش سال به عنوان مستشــار ديوان عالی به فعاليت پرداخت.3 در اين زمان 
رضاشاه توانست با استفاده از افرادی نظير آهی، دادگاه های كشور را براساس قانون محاكم 
غربی اداره كند. او در سال 1312ش، والی فارس شد. ضديت وی با دين اسالم تا حدی بود 
كه عده ای از تجار شهر را برای تأسيس شركت شراب خاّلر دعوت كرد.4 در دومين كابينه 
محمود جم در دوره ای كه ساخت راه آهن سراسری ايران جريان داشت، وزير راه گرديد5 و 
در دی 1317ش، پس از يك سال و نيم تصدی وزارت راه به دستور رضاشاه از كار بركنار 

1. مجيد آهی در 1265ش، در تهران به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيالت ابتدايی برای ادامه تحصيل به مسكو 
رفت و از دانشگاه مســكو در رشته قضايی ليســانس دريافت كرد و به ايران بازگشت و در مدرسه علوم سياسی 
تهران به تدريس پرداخت. در سال 1298 به مأموريت شيالت گمارده می شود و مدت دو سال در بندر انزلی با 
اين سمت باقی می ماند. مجيد آهی، پس از كودتا به معاونت و مدير كلی وزارت علوم منصوب می شود. وی به دليل 
تحصيل در روسيه، داشتن همسر روسی، سابقه همكاری با ليازوف در امر شيالت و نيز دانستن زبان روسی مورد 
توجه سفير شوروی بود. حسن مرسلوند، همان، ج1، ص56؛ ح. م. زادش، دولت های ايران در عصر مشروطيت، 

تهران، اشاره، 1389، ص240(
2. حسن مرسلوند، همان، ص56. 

3. فرهنگ ناموران معاصر ايران، شــورای  عالی  فرهنگ  ناموران  معاصر ايران، تهران، سوره مهر، 1384، ج1، 
ص365. 

4. عبدالرسول نيرشيرازی، روزگار پهلوی اول، شيراز، دريای نور، 1387، ج1، ص67. 
5. ايرج مهين گستر، ناگفته های تاريخ: نقد دوم؛ پاســخ به تحريفات تاريخ انقالب مشروطيت، امريكا، ميثاق، 

1393، ص310. 
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شد. وی مدتی مغضوب شاه و زندانی شد. پس از سه ماه با سفارش مأمور بازجويی او، احمد 
متين دفتری آزاد گرديد و با تأسيس شركت مقاطعه كاری بهساز قرارداد ساخت حدودی 
از راه آهن با دولت را منعقد ساخت.1 دو سال بعد در كابينه علی منصور برای پست وزارت 
دادگستری دعوت شد. از رويدادهای مهم اين دوران مسئله فروش امالك و قنوات موقوفه 
بود. چون بين بسياری از امالك رضاشــاه يك قريه وقفی وجود داشت كه مانع از يكپارچه 
شدن زمين های او )به خصوص در مازندران( بود، به همين دليل رضاشاه به دولت دستور 
داد تا امالك وقفی را به فروش رساند. بنابراين آهی در ارديبهشت 1320، اليحه ای را برای 
فروش اموال وقفی به مجلس دوره دوازدهم برد. بيشــتر نمايندگان با تصويب اين اليحه 
مخالف بودند؛ به طوری كه حتی محتشم اسفندياری، رئيس مجلس كه مطيع اوامر شاه بود 
به دليل توهين به اعتقادات مذهبی مردم با آن مخالفت كرد و چندين جلســه با آهی )كه 
خواهرزاده او بود( به طور مفصل صحبت كرد و او را از اين كار برحذر داشت اما آهی در چنين 
وضعی به رضاشاه متوسل شد و سرانجام با سفارش شاه اليحه مزبور در 14ارديبهشت به 
تصويب رسيد.2 وی پس از اشغال ايران توسط متفقين در شهريور 1320 نيز كانديدا اصلی 
نخست وزيری بود كه نپذيرفت و در كابينه فروغی در همان پست وزارت دادگستری باقی 
ماند.3 در اين زمان شــاه جديد ناچاراً تا حدی به خواسته های مردم گردن نهاد و در نتيجه 
فشار از طرف مردم و مجلس بعضی از عوامل اختناق و كشتار مردم در دوره رضاخانی، مانند 
پزشك احمدی و سرپاس مختاری، رئيس شهربانی دستگير شدند اما عماًل محاكمه آنها به 
غير از پزشك احمدی، به نتيجه نرسيد و بقيه پس از مدتی از زندان آزاد گرديدند. مجيد 

آهی در جريان اين محاكمات به عنوان وزير دادگستری وقت نقش قابل توجهی داشت.4 

بهائيان پيشگامان دین ستيزی در ایران 
دوران شانزده ســاله حكومت پهلوی اول دوره خصومت شديد عليه فرهنگ و نهادهای 
اسالمی بود. از سوی ديگر سياســت ها و برنامه های ضددينی رضاشاه منطبق با آن چيزی 
بود كه سال ها بهائيان به دنبال آن بودند. از اين رو در جريان اقدامات دين زدايانه و ايجاد 
محدوديت گسترده، عناصر تشكيالت بهائيت به عنوان مهره های كليدی مورد استفاده قرار 

1. خسرو معتضد، سايه به سايه رضاشاه و تاريخ راه آهن سراسری ايران: خاطرات يك وزير، دكتر محمد سجادی، 
تهران، ماهريس، 1399، ص317-316 و 329. 

2. فرهنگ ناموران معاصر ايران، همان، ص366-365. 
3. خسرو معتضد، همان، ص329-330. 

4. ح.م. زاوش، دولت های ايران در عصر مشروطيت، تهران، اشاره، 1370، ص240. 
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گرفتند. 
در زمان حكومت رضاخانی در ايران برای از ميان بردن 
وجهه اسالمی كشــور قانون قدغن كردن استفاده زنان از 
حجاب در حالی به اجرا رســيد كه بهائيان از مدت ها قبل 
از تصويب آن به تبليــغ بی حجابی در جامعه می پرداختند. 
مصاف بهائيت با مســئله حجاب را بايد از همان آغازين 
روزهــای پيدايش بابيت جســت وجو كــرد. هنگامی كه 
علی محمد باب، رهبر اين فرقه، در قلعه چهريق در زندان به 
سر می برد، پيروان و طرفداران او در دشت »بدشت« نزديك شاهرود اجتماع كرده و به قول 
نبيل زرندی مورخ بهائيت: »ناگهان حضرت طاهره ]قره العين[ بدون حجاب و با آرايش و 

زينت به مجلس ورود نمود.«1
به گفته صبحی مهتدی )از مبلغان بهائی برگشته(، آنچه توسط رضاشاه به زور اجرا شد 
بدون سابقه نبوده است. در دوران مشروطه فرمانی از عبدالبهاء )رهبر دوم بهائيان( صادر 
شد كه زنان بهائی را از به كار بردن حجاب بازمی داشت. در لوحی كه عبدالبهاء برای بهائيان 

در لندن ارسال كرده می نويسد: 
حريت نساء ركنی از اركان امر بهائيت! است و من دختر خود روحا خانم 
را به اروپا فرستاده ام تا دستورالعملی برای زن های ايرانی باشد... اگر در ايران 
زنی اظهار حريت نمايد فوراً او را پاره پاره می كنند، معذلك احباب روز به 

روز بر حريت نساء بيفزايند.2 
يكی از مســائلی كه بهائيان در جريان كشــف حجاب، آن را از افتخارات خود به شمار 
می آورند اين بود كه زنان بهائی از اولين افرادی بودند كه با اعالم قانون قدغن كردن حجاب 
بدون پوشش چادر و روسری در جامعه حاضر شدند. جليل اقبال از بهائيانی كه در دوران 

كودكی اين برهه از زمان را درك كرده است، در خاطراتش می نويسد: 
به ياد دارم كه همان موقع عده ای از نسوان بهائی در كوی گازرگاه در يزد 
با كاله بدون چادر و غيره پياده به طرف مركز شهر و خيابان پهلوی حركت 
كرده مجدداً به همان ترتيب به محل اوليه مراجعــت نمودند. اين عمل 

1. محمد زرندی، مطالع االنوار، ترجمه و تلخيص عبدالحميد اشــراق خاوری، تهران، مؤسسه ملی مطبوعات 
امری، 134بديع، ص271. 

2. فضل اهلل مهتدی، خاطرات زندگی صبحی و تاريخ بابيگری و بهائيگری، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 
1386ش، ص49. 

یکی از مسائلی که بهائیان 
در جریان کشف حجاب، 
آن را از افتخارات خود به 
شمار می آورند این بود که 
زنان بهائی از اولین افرادی 
بودند که با اعالم قانون 
قدغن کردن حجاب بدون 
پوشش چادر و روسری در 

جامعه حاضر شدند
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شجاعانه و بی نظير بانوان بهائی باعث شد كه خانم های مسلمان به تدريج 
جرأت يافته و تأسی به هم نوعان به اصطالح كافر خود نمايند و حجاب را 

به كنار گذارند.1 
فخردين پارسای و همسرش فخرآفاق دو عنصر بهائی را بايد از جمله پيشگامان و فعاالن 
كشف حجاب در ايران دانست. فخرآفاق در 30 تير 1293، روز تاجگذاری احمدشاه قاجار، 
برای نخستين بار چادر از سر برداشت و همراه همسر خود سوار درشكه به تئاتر رفت. وی در 
سال های بعد از كودتای 1299 مجله جهان زنان را منتشر كرد و در آن به تبليغ در خصوص 
تساوی حقوق زنان به سبك زنان اروپايی و انتقاد از احكام اسالم پرداخت.2 از ديگر بهائيان 
فعال در اين عرصه ذبيح اهلل قربان و خواهرش كيا قربان بود كه چند سال قبل از اعالم رسمی 
كشف حجاب، عده ای از دختران بهائی را به استخدام بيمارستان »بهبودستان« درآوردند 
و يك زن انگليسی به نام آوانســيان را كه از كارمندان سفارت انگليس در تهران بود برای 

آموزش آنها بر اساس الگو های زن غربی استخدام كردند.3 
بهائيان در دوره پادشاهی مظفرالدين شاه، مدارس بهائی را در ايران راه اندازی كردند. با 
تأسيس اين مدارس، تشــكيالت بهائيت چندين مبلغ زن امريكايی همانند سوزان مودی، 
ليليان كيپس و ژنويو كوی را به ايران فرستادند. موژان مؤمن )نويسنده بهائی( درباره انگيزه 

حضور اين دست از زنان غربی در ايران می نويسد: 
هر چند از حضــور زنان غربی در ايران مدتی می گذشــت )برای مثال 
همسران ديپلمات ها و مســيونرها و بريتانيايی ها(، ولی آنها در حلقه های 
اجتماعی مخصوص خود باقی مانده بودند و بــا عامه مردم ايران اختالط 
نمی كردند. برعكس، اين زنان امريكايی بهائی با اعضای جامعه بهائی و حلقه 
گسترده تری معاشرت می كردند. جدا از اهميت فعاليت های آموزشی، آنها 
برای ديگران، به ويژه برای شاگردان مدارس دخترانه بهائی، الگو به شمار 

می رفتند.4 
علی اصغر حكمت در يادداشت های روزانه اش در 25رمضان1333 در گفت وگو با يكی از 

دوستان بهائی اش به نقش اين مدارس در ترويج بی حجابی در جامعه اشاره می كند: 

1. جليل اقبال، فراز و نشيب خاطرات حيات نظری به موقعيت بهائيان ايران قبل و بعد از انقالب، سوئد، باران، 
2015م، ص233. 

2. ابراهيم ذوالفقاری، »اولين زن كابينه«، فصلنامه تاريخ معاصر، ش17، تابســتان 1386ش، ص248؛ احمد 
اللهياری، بهائيت در عصر پهلوی )مجموعه نيمه پنهان(، ج31، تهران، كيهان، 1387، ص59. 

3. سيمای كارگزاران كلوپ های روتاری در ايران )مجموعه معماران تباهی(، تهران، كيهان، 1379، ج3، ص73.  
4. فريدون وهمن )به كوشش(، بهائيان ايران، سوئد، باران، 1390، ص179. 



220
دوره سوم   سال هجدهم   شماره 65  و 66   پاييز و زمستان  1399

پرونده ویژه صدمین سالگرد کودتای سیاه رضاخان )1(

... چندی اســت به موجب امری كه از طرف مقامات فوق به بهائی ها 
رسيده است، بهائی های طهران گفت وگو می كنند كه اين پرده را بردارند 
وليكن جمعی از ايشان هنوز صالح نمی دانند و وقت را مناسب نمی شمارند. 
عاقبت قرار بر ايــن داده اند كه دخترهای كوچك خود را كه به مدرســه 

تربيت البنات می فرستند از كوچكی به بی حجابی عادت دهند...1 
با وجود تعامالت گسترده حكومت رضاشــاه با بهائيان، نويسندگان اين تشكيالت سعی 
در كتمان حقايق دارند. اغلب آنان با اشــاره به ماجرای بسته شدن مدارس بهائی در سال 
1313ش عنوان می كنند كه در اين دوره در حق بهائيان اجحاف صورت گرفته است. در 
صورتی كه شيوه متفاوت تعليم و تربيت در اين مدارس و نيز رعايت نكردن اصول و مقررات 
آموزشی و طرح ملی سازی مدارس منجر به بسته شدن اين مدارس شد. علی اكبر فروتن كه 
در آن زمان مدير مدرسه تربيت بود به اين مسئله اذعان می كند كه در 18تير1313ش، 
دستوری از سوی شــوقی افندی به محفل ملی ايران رسيد كه مدارس بهائی در تعطيالت 
رسمی بهائيان بايد تعطيل باشد و محفل ملی به هيچ وجه مسامحه با اين امر نكند. با وجود 
ديدارهای مكرر يونس افروختــه و علی اكبر فروتن با كفيــل وزارت معارف عملكرد اين 
مدارس در تعطيلی در ايام بهائی مورد رضايت اين وزارتخانه قرار نگرفت و ســرانجام در 

17آذر1313، وزارت معارف امتياز مدرسه تربيت و ديگر مدارس بهائی را لغو كرد.2 
در اين زمان عالوه بر مدارس بهائيان، مدارس ارمنی ها، زرتشتی ها، يهوديان و مسيونرهای 
خارجی نيز بسته شد. طرح ملی كردن مدارس ايران مسئله ای است كه حتی در برخی از آثار 

نويسندگان بهائی به آن اشاره شده است: 
سياست رضاشاه، مبتنی بر يك دست سازی تمام نهادهای اجتماعی كشور 
بود. در سال 1937م دولت رضاشاه همه مدارس ابتدايی خارجی و در سال 

1939م همه مدارس متوسطه خارجی را ملی كرد.3 

پایان سخن
بهائيان در دوران حكومت رضاشاه در ايران ابزار مناسبی برای سركوب نهادهای دينی و 
روحانيت به شمار می آمدند، به همين دليل حكومت پهلوی در تقويت آنان می كوشيد؛ به 

1. ميرزا علی اصغر حكمت شــيرازی، ره آموز حكمت، يادداشت های روزانه ســفر طهران علی اصغر حكمت 
شيرازی، به اهتمام سيد محمد دبير سياقی، بخش نخست، قزوين، حديث امروز، 1382، ص192. 

2. حكايت دل، شرح حيات و خاطرات علی اكبر فروتن، مؤسسه ملی مطبوعات امری، 134بديع، ص107-110. 
3. فريدون وهمن )به كوشش(، همان، ص196. 
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طوری كه بهائيان با پايه ريزی تشكيالت و تأسيس مراكز و مجامع رسمی عالوه بر گسترش 
دامنه تبليغات خود در كشور توانســتند قدرت نفوذ خود را در دستگاه اداری نيز افزايش 
دهند. در حقيقت آنان بعد از كودتای انگليسی 1299ش، بازيگران فعالی بودند و با استفاده 
از حمايت انگلستان، عرصه سياست، فرهنگ و ديانت جامعه ايران را بستر نفوذ و تغيير ذيل 

مأموريت استعماری خود قرار دادند. 
آغاز حكومت رضاخان با ابتدای رهبری شوقی افندی همراه بود. در اين دوره بهائيت در 
پناه رژيم پهلوی عالوه بر تحكيم موقعيت خود در ايران پيروان خود را نيز افزايش داد. بهائيان 
با برخورداری از حمايت رضاشاه در بسياری از ادارات دولتی هم چون راه آهن، آموزش و 
پرورش و ارتش نفوذ كردند و مناصب مهم و كليدی را به دست آوردند. اعتماد رضاخان 
به بهائيان تا حدی بود كه حتی آجودان وليعهد را يك افســر بهائی به نام اسداهلل صنيعی 

انتخاب كرد. 
رضاخان مدتی پس از رسيدن به ســلطنت به بهانه نوسازی كشور، هجوم عليه اسالم و 
روحانيت را آغاز كرد و تا جايی پيش رفت كه حتی برگزاری مراسم مذهبی و پوشيدن لباس 
روحانيت را ممنوع اعالم كرد. در اين زمان سياست دين زدايی رضاخانی منطبق با خواست 
بهائيان بود. لذا در تحقق اين آرمان خود از هيچ كوششی فروگذار نكردند و همگام با دولت 
به مقابله با نهاد دين پرداختند؛ چنان كه از زمينه سازان كشف حجاب بودند. از سوی ديگر با 
نفوذ در سفارتخانه های ايران در كشورهای مهمی همچون امريكا، شامات، هند و عربستان از 

موقعيت خود برای پيشبرد منافع بهائيت در آن كشورها استفاده كردند. 


