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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 کیهان ۀروزنام ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶آذر    ۷ ]تاریخ:[

 

 هلوي هااستقبال از كشف حجاب بهائیان در عصر پ

 اللهیاريبه قلم: احمد 

  یدند و سلسله مطالبي درباره لزومفرخ دین پارساي و همسرش فخرآفاق در تهران اندكي از محافظه كاري دست كش

  ي روشني از آموزهتعلیم و تربیت زنان به رشته تحریر درآوردند. اما نشر این سلسله مقاالت به این سبب كه رگه ها

 به جایي رسید كه شوراي تأمین شهرهاي ضداسالمي در آن مشاهده مي شد، اعتراض روحانیت را برانگیخت و كار 

 ع انور به شهرستان قم تبعید كرد.تهران، فرخ دین پارساي و همسرش فخرآفاق را به جرم تبلیغ شعائر مخالف با شر

 آغاز كرده و نیازمند حمایت جامعهج و تخت را كه رضاخان دورخیز براي رسیدن به تا ۱۳۰۱این تبعید در سال 

  رو شمسي بود كه دخترشان، فرخ ۱۳۰۱ل مذهبي مسلمان بود، انجام گرفت. در همین ایام تبعید به قم و در سا

به   ه »فرخ دین پارساي« و همسرش هرگز( به دنیا آمد. البته برخي صاحبنظران تاریخ نیز عقیده دارند ك۲۷پارساي)

 . داصطالح آزادي زنان از آنان بو نشدند و این نقشه اي براي ساختن چهره اي تالشگر و مبارز در راه بهقم تبعید 

ذكر این نكته ضروري است كه فرخ دین پارساي نخستین كسي بود كه براي اعزام زنان ایراني به اروپا و آمریكا و 

فراواني مبذول مي داشت. او پس از سقوط كابینه  اقامت در پانسیون ها و نزد خانواده هاي یهودي آمریكا تالش هاي

شمسي و در دوران نخست وزیري قوام السلطنه كه خزانه كشور تهي و دولت  ۱۳۰۰سیدضیاءالدین طباطبایي در سال 

ایران براي پرداخت حقوق كاركنان خود واقعاً درمانده شده بود، به تكاپو پرداخت. در این زمان، قوام السلطنه نخست 

وقت، حسین عأل را به عنوان سفیر »آكردیته ایران« به ایاالت متحده آمریكا فرستاد و به او اختیار داد تا  وزیر 

پیرامون واگذاري امتیاز نفت شمال كشور و مناطق خارج از حوزه قرار داد »دارسي«، با كمپاني ها و كارتل هاي  

اً به هر قیمتي كه شده پولي براي پرداخت حقوق عقب نفتي آمریكایي مذاكره كند و حتي قرارداد منعقد سازد و سریع

افتاده كاركنان دولت، بویژه نظامیان فراهم آورد و به ایران ارسال دارد. در این سفر، بنیاد راكفلر آمادگي خود را  

 جهت پذیرش و پانسیون و آموزش رایگان دانشجویان ایراني اعالم داشت. حتي كالج هاي دخترانه آمریكایي نیز در

این امر پیشقدم شدند و اعالم داشتند كه كلیه هزینه هاي زندگي و پانسیون و تعلیم و تربیت چند دختر جوان ایراني را  

 تا پایان تحصیالت دانشگاهي و كسب تخصص مي پردازند. 

كا بابت  هزار دالر طلب دولت آمری ۹۰۰افزون بر این موارد، دولت آمریكا اعالم داشته بود كه آمادگي دارد تا از 

عكاس و عضو سفارت آمریكا  -هزینه اعزام یك ناو آمریكایي به اروند رود براي بردن جنازه ماژور رابرت ایمبري 

كه در حادثه سقاخانه خیابان شیخ هادي كشته شده بود، صرفنظر كند و هر سال معادل هزینه هر تعداد دانشجوي   -

 هزار دالر طلب كسر كند.  ۹۰۰نات مربوطه قبول شوند، از این ایراني كه در خاك آمریكا تحصیل كنند و در امتحا

حسین عال این امر را یك فرصت مغتنم براي ایران دانسته و طي گزارشي به »قوام السلطنه«، اعالم كرده بود كه ما،  

هزار دالر به آمریكا پرداخت نمي كنیم، بلكه معادل این مبلغ هم از آمریكا مي گیریم و مي توانیم دهها   ۹۰۰نه تنها 

دانشجوي تحصیلكرده كه تخصص خود را در آمریكا گرفته اند، بدون دیناري هزینه تربیت كنیم. او خبر توافق دولت  

ج هاي دخترانه آمریكایي براي تعلیم و تربیت دختران آمریكا و نیز آمادگي بنیاد راكفلر و همچنین موضوع توافق كال

 ( ۲۸ایراني، به همراه كاتالوگ چند كالج دخترانه آمریكایي را همراه این گزارش به ایران فرستاد. )
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این خبر از مجاري دیپلماتیك و وزارت امورخارجه به ایران مخابره گردید و تا مدتي در شمار اخبار محرمانه تلقي 

اما »فرخ دین پارساي« از این اخبار و جزئیات آن و پیشنهادات آمریكایي ها باخبر بود و به همین سبب تالش مي شد. 

هایي را براي یافتن تعدادي دانشجوي دختر جهت اعزام به آمریكا و استفاده از امكانات این بورسهاي تحصیلي آغاز  

 كرد.

 ن خبر را از طریق البي هاي بهایيند كه »فرخ دین پارساي« ایكارشناسان تاریخ معاصر و نویسندگان بر این عقیده ا

 ه این كشور و چند آمریكایي تشكیلكه از ایرانیان بهایي مهاجر ب -و یهودي و در ارتباط با مجمع بهائیان آمریكایي 

  فرخ دینیافته بود. اما فعالیت » كسب كرده و از جزئیات و محتواي هریك از این بورسها آگاهي كامل -شده بود

 ویژه اي در پارساي« و همسرش در این ایام به صورت نیمه علني بود. زیرا پس از ماجراي تبعید به قم، حساسیت

 یشتر در برخورد با مسایل مذهبي ومورد این دو نفر پیش آمده بود و محفل ملّي بهائیان ایران خواستار اعمال احتیاط ب

 ه از جوانان ایراني براي استفادهاحتیاط و مراقبت هاي ویژه، نخستین گرو عقیدتي مسلمانان شده بود. به همین سبب با

 ( ۲۹خیریه آمریكایي اعزام شدند. )از بورسهاي اعطایي دولت و بنیادهاي به اصطالح 

  یان ایران )مركز هدایت و طراحي وشمسي به دستور »بیت العدل« و محفل ملّي بهائ ۱۳۰۵فرخ دین پارساي از سال 

  كرد دوباره خود، به مقوله تجدد وتدوین برنامه هاي فرقه ضاله بهائیت( فعالیت هایش را علني تر كرد. او در روی

  تي كه براي روزنامه هالسله مقاالنوگرایي )مدرنیته( و در واقع گسترش غربزدگي توجهي ویژه نشان داد و در س

  ت العدل« بود كه وي سالها قبل از نوشت، زنان را در دایره توجه بیشتري قرار داد. براساس دستورات همین »بی

  ده هاي نمایندگان سیاسي ایران در كشف حجاب، به مقوله پوشش زنان ایراني پرداخت و لباس و چادر همسر و خانوا

  دانست و اقدام صدیقه دولت آبادي ران مترقي! رضاخان و ایران در عصر جدیدخارج از كشور را دور از شئونات دو

 را كه براي مسافرت به اروپا و آمریكا ترك حجاب كرده بود، ستود.

 

 دا، به دلیل خیانت و فساد، پس ازفرخ روپارساي، وزیر بهایي مسلك آموزش و پرورش در كابینه امیرعباس هوی -۲۷

 اعدام محكوم شد. ب اسالمي بهپیروزي انقال

گزارش حسین عأل در این مورد به نخست وزیر وقت و همچنین تصاویري از كاتالوگ هاي مدارس دخترانه   -۲۸

پس از پیروزي انقالب اسالمي  -كه آمادگي خود رابراي پذیرش دانشجویان دختر ایراني اعالم داشته بودند  -آمریكا 

 شده است.در فصلنامه »تاریخ معاصر ایران« چاپ 

 استعماري آمریكا به كتاب »كنترل براي آشنایي بیشتر با نقش بنیادهاي فرهنگي آمریكا در گستره اهداف -۲۹

 ، مراجعه فرمایید. ۱۳۶۶فرهنگ« تألیف »ادوارد برمن« ترجمه »حمید الیاسي« نشر »ني« سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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