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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 روزنامۀ ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۶آذر  ۲۰ ]تاریخ:[

 

 ي زده بهائیان در عصر پهلوي ها  تلویزیون بهای

 احمد اللهیاري 

احسان یارشاطر نیز از استادان بهایي دانشگاه تهران بود. او پس از اخذ لیسانس از دانشسراي عالي با بورس اعطایي  

دولت انگلستان به لندن رفت و دكتراي خود را در رشته زبانهاي اوستایي دریافت كرد. وي پس از بازنشستگي  

( به عنوان استاد كرسي زبانهاي اوستایي و جانشین وي برگزیده شد و پس از مدت كوتاهي به ۳۷ابراهیم پورداود، )

عنوان پرفسور كرسي زبان و ادبیات فارسي در یكي از دانشگاههاي آمریكا انتخاب گردید. یارشاطر از دوستان نزدیك  

ت »بنگاه ترجمه و نشر كتاب« را برعهده داشت. او پس از  اسدا هلل علم بود و تا پایان حیات رژیم پهلوي، ریاس

پیروزي انقالب، مأمور تدوین یك دایره المعارف به نام »ایرانیكا« شد و در آن به تحریف مسایل تاریخي و فرهنگي 

ه  لایران پرداخت. وي در این دایره المعارف به طور مفصل از »میرزاحسینعلي نوري« )بهاءا هلل( سركرده فرقه ضا

 ( ۳۸بهائیت تجلیل كرده است. )

، سه مجلد  ۱۳۸۳شایان ذكر است انتشارات امیركبیر، كه زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسالمي قرار دارد، در سال 

از دانشنامه ایرانیكا )مربوط به مشروطیت و. . . ( را ترجمه و منتشر كرد. یارشاطر، سردبیر و سرویراستار ایرانیكا  

ولین مقاله در مجله مربوط به مشروطیت نیز عباس امانت، یكي از عناصر مشهور بهایي در غرب بوده و نویسنده ا

است كه در مقاله خویش، به عنوان زمینه سازان فكري مشروطه، در كنار سید جمال الدین اسدآبادي و میرزا ملكم 

 ( ۳۹) سران بهائیت نام برده است! خان، از

دوران رژیم پهلوي با مؤسسه كیهان همكاري داشت، امیر گل آرا نام داشت كه پیش از  یكي از بهائیان دیگر كه در 

پیروزي انقالب سالها رئیس سازمان آگهي هاي مؤسسه كیهان بود. او تا اواسط دهه چهل در این سمت فعالیت مي كرد 

از آن از   هدایت و حتي فراترو پس از آن از كیهان رفت. گل آرا دستي در نویسندگي داشت و از دنباله روهاي صادق 

 پیروان دادائیسم بود.  

افزون بر این، یك خبرنگار عكاس به نام رضا زاده و یك خبرنگار به نام امیركیوان ایقاني عضو تحریریه روزنامه 

 ستخدام مؤسسه كیهانبه ا ۱۳۳۰كیهان بودند. ایقاني كه بابلي بود و در سرویس اقتصادي كار مي كرد، از اواخر دهه 

 درآمده بود.  

همه ساله در مهرماه بنا به دعوت دولت »آلمان غربي« براي شركت در جشني به نام »هفته   ۱۳۴۷ایقاني از سال 

  ۲۰سبز« به این كشور سفر مي كرد. او فردي بسیار تودار بود، هیچ گونه اطالعاتي درباره این مسافرت ها كه مدت 

مي گذاشت. وي هرسال براي رفتن به این سفر و شركت در مراسم یاد  روز به طول مي انجامید در اختیار هیچ كس ن

براي   ۷۵ادامه داشت. ایقاني در سال   ۱۳۵۷روز تقاضاي مرخصي مي كرد. این مسافرت ها تا سال  ۲۰شده، مدت 

  ۲۰براي گرفتن حق و حقوق بازخرید  ۱۳۵۸روز مرخصي كرد، اما فقط در تیرماه  ۲۰رفتن به این سفر تقاضاي 

استخدامش در روزنامه كیهان به ایران آمد و پس از دریافت این وجوه بار دیگر از ایران خارج شد و تا آنجا كه   سال

اطالع دارم دیگر به ایران برنگشت. خبرنگار عكاس كیهان هم كه رضازاده نام داشت پس از بازخرید سنوات خدمت 

 یك تصادف اتومبیل درگذشت.  جا درخود به كانادا رفت و به طوري كه شنیده ام در همان 
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امیركیوان ایقاني آدمي بسیار ساكت و گوشه گیر بود و بركارش تسلط داشت و از زیركي كافي برخوردار بود. او  

سخت مواظب بود تا در خالل خبرها به كارخانه ها و تولیداتي كه مربوط به تجار بهایي بود، لطمه وارد نشود. وي از  

ب ثابت پاسال مقرري دریافت مي كرد و اكثر آگهي هاي مربوط به شركت هاي تجارتي شركت فیروز متعلق به حبی

 ( و كارخانه هاي متعلق به بهائیان، از كانال او به كیهان و دیگر روزنامه ها و مجالت داده مي شد.  ۴۰حبیب ثابت)

داشت و با هم در تهیه آگهي ایقاني با احمد ریاحي خبرنگار دیگر سرویس اقتصادي كیهان رفاقت و صمیمیت فراوان 

و اخذ پورسانت شریك بودند. به طوري كه شایع بود آنها حتي عكس ها و اخبار مربوط به اصالحات ارضي و تعاون  

و امور روستاها را به صورت آگهي حساب مي كردند و پول آن را از دولت مي گرفتند. سناتور مصباح زاده صاحب  

هم دستور داده بود تا در ازاي این خوش خدمتي ها به میزان سي درصد از هر   امتیاز مؤسسه كیهان در آن سال ها

 این دو نفر پورسانت پرداخت شود.  آگهي به 

بود و تحصیالتش را در انگلستان   ۱۳۱۸لیلي كسري یكي دیگر از بهائیان شناخته شده در مطبوعات بود. وي متولد 

علوم اداري دریافت كرده بود. همكاري با مطبوعات را حدوداً از سال   به پایان برده و از كالج كینگز انگلستان لیسانس

با مجله »امیدایران« آغاز كرد و سالها براي مجله »روشنفكر« و »اطالعات بانوان« مطلب تهیه مي نمود.  ۱۳۳۴

و آثار او   ته هاوي مورد حمایت ایرج نبوي بود و به همین سبب ستار لقایي هم به او روي خوش نشان مي داد و نوش

 را چاپ مي كرد.  

وقتي مجله فردوسي و خوشه با شعرنو برخورد مهربانتري پیدا كرده بودند، »لیلي كسري« اشعارش را براي این  

دیدش را براي  مجالت مي فرستاد. او شب هاي سه شنبه در دیدارهاي هفتگي مجله فردوسي حاضر مي شد و اشعار ج

 شت.  قایي به دلیل بهایي بودن ارتباط ویژه و رفت و آمد خانوادگي داكسري با ستار ل همكاران مي خواند. 

لیلي كسري در زمره روزنامه نگاراني بود كه از طریق روزنامه نگاري كاري در دستگاه دولت براي خود دست و  

 بود.  -گویا مدیرعامل  -ات عالي پاكرد. او به استخدام پتروشیمي درآمد و منشي یكي از مقام

مجموعه شعري از او به نام »فصل مطرح نیست«  ۱۳۴۸اب شعر منتشر كرده بود. از جمله در سال  وي سه كت

انتشار یافت. با اینكه این مجموعه از نظر شعري داراي ارزش چنداني نبود و اشعار آن كامالً معمولي و سطح پایین  

تاب شعر برگزیده سال« انتخاب كردند و بودند، اما نمي دانم تحت چه مسائل و الزاماتي این كتاب را به عنوان »ك

او پس از انقالب از ایران گریخت و به آمریكا  ن سال به »لیلي كسري« اهدا كرد. تلویزیون جایزه ویژه خود را در آ

 . وي مدتها ترانه سرایي مي كرد. رفت و در لس آنجلس مقیم شد

قبل از مرگش كلوب روتاري رنچوپارك لوس آنجلس  لیلي كسري چند سال پیش مبتال به سرطان گردید و چند ماه 

مراسم بزرگداشتي براي او در محل مجموعه »المپیك كلكشن« لس آنجلس برگزار كرد. در این مراسم پري اباصلتي  

( و ۴۱نماینده فرمایشي مجلس شوراي ملي و رئیس وقت كلوب روتاري رنچو پارك، ایرج گرگین، هما سرشار)

جوانان بهایي و یهودي ایراني تبار مقیم آمریكا، درباره نقش و جایگاه او در شعر زنان  چندتن از اعضاي انجمن 

چند ترانه از سروده هاي او را خواند. هجوم   -خواننده زمان طاغوت  -روزگار پهلوي سخنراني كردند و »هایده« 

كسري سرانجام   كرد. لیليسرطان او را به شّدت نحیف كرده بود. به طوري كه به مدد صندلي چرخدار حركت مي 

 در لس آنجلس مرد.  

از دیگر روزنامه نویسان بهایي باید از مهردادشكوري نام برد. این شخص با سرمایه اي كه از سوي محافل بهائیت  

تهران در اختیارش گذاشته شده بود، یك سازمان انتشاراتي ایجاد كرد. زماني كه سیاست غالب فرهنگي توجه به 

بود و تمام جراید یك صدا در جهت جا انداختن ابتذال به نام مدرنیسم فعال بودند، شكوري هم دست به  مدرنیسم مبتذل 

مدرنیسم« به خورد   كار چاپ یك سلسله كتاب در این زمینه شد و كوشید تا مطالب سطح پاییني را به نام »جلوه هاي

 جوانان بدهد.  

مجله این هفته بود. مجله »این هفته« قصد داشت همانند مجله  از دیگر فعالیت هاي مهم مهرداد شكوري، فعالیت در 

آمریكایي »پلي بوي«، آرام آرام عكس هاي لخت و عریان زنان را چاپ كند و سكس را به عنوان سرگرمي  

 غولي رسمي به میان اجتماع ببرد. ودلمش

مسلمان منفجر شد، عهده دار سمت معاونت  شكوري از نخستین شماره تا روزي كه دفتر این مجله با بمب مبارزان 

 انتشار مي داد.   -از قوادان شاه یكي -( ۴۲سردبیري »این هفته« بود. مجله مذكور را جوادعالمیردولو)
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مهرداد شكوري هم تحت حمایت و نفوذ بهائیان بود و غیر از مالقات هاي محرمانه، اغلب شب ها ستار لقایي را به  

 انتشاراتي با وي مشورت مي كرد.   پل سیدخندان مي برد و درباره كارهايخانه خود واقع در حوالي 

 در رادیو و تلویزیون  بهائیان

 - ۳فرقه بهائیت تشكیالت منسجم و قدرتمندي در رادیو و تلویزیون داشت كه از نخستین روز فعالیت فرستنده كانال 

 بهمن فعال و مقتدر بود.  ۲۲ي در حیات رژیم پهلو تا پایان -كه با سرمایه بهائیان و حبیب ثابت ایجاد شده بود 

از مدیركل تا نگهبان در ورودي، باغبان و كارگران مسئول نظافت  ۳اكثریت قریب به اتفاق كاركنان تلویزیون كانال 

 دستشویي ها بهایي بودند. زماني كه حبیب ثابت، این فرستنده و فرستنده تلویزیون آبادان را به دولت فروخت، كلیه

( و چون از تجربه و سابقه كار  ۴۳بهائیان شاغل دراین دو فرستنده به استخدام تلویزیون ملي ایران درآمدند)

برخوردار بودند و كلیه مشاغل كلیدي را در اختیار داشتند، دور هم جمع شدند و تشكیالت ویژه اي را ایجاد كردند. از  

ایران كه ظاهراً به عنوان یك انجمن صنفي و با نام »اتحادیه اعضاي شاخص تشكیالت بهائیان در رادیو و تلویزیون 

كاركنان فني تلویزیون ایران« فعالیت مي كرد، باید از مهندس مكانیك، فرشید رمزي، كامبیز آزردگان، ژیال سازگار،  

 و میاني تلویزیون ملي نام برد.  دكتركامبیز محمودي و عده اي دیگر از مدیران ارشد 

  د و فرشیدكامبیز محمودي معاون رضاقطبي شدند. »مكانیك« بعدها با ژیال سازگار ازدواج كرمهندس مكانیك و 

رمزي برادر داود رمزي، مدیریت برنامه ها و موسیقي پاپ رادیو و تلویزیون ملي را برعهده داشت و همو بود كه با 

یك، نلي، شهره، لیال فروهر، سلي،  یك برنامه از پیش تدوین شده خوانندگاني همچون داریوش، فریدون فروغي، اون

عهدیه و مارتیك را به اصطالح كشف كرد و به شهرت رساند. فرشید رمزي شوهر لي لي فوالدوند، منشي مخصوص 

رضا قطبي و دختر نماینده كرمانشاه در مجلس شوراي ملي بود و از این طریق هم رابطه ویژه اي با مدیران ارشد  

 مات مختلف برقرارساخته بود. كشور از جمله رضا قطبي و مقا

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از مجموعه كتاب هاي »نیمه پنهان«  ۲۱براي آشنایي بیشتر با شرح حال و عملكرد ابراهیم پورداوود به جلد  -۳۷

 مراجعه فرمایید. 

از مجموعه كتاب هاي »نیمه پنهان«   ۲۱براي آشنایي بیشتر با شرح حال و عملكرد احسان یارشاطر به جلد   -۳۸

 تألیف دفتر پژوهش هاي مؤسسه كیهان مراجعه فرمایید. 

 حامیان شیطان، پیشینه عملكرد بهائیت و تكاپوي آن در جهان معاصر بر ضداسالم و ایران.  -۳۹

وف ترین بهائیان ایران درروزگار پهلوي بود. او كه كارش را با دوچرخه سازي آغاز  حبیب ثابت یكي از معر- ۴۰

كرده بود در فاصله چند سال به یكي از بزرگترین سرمایه داران ایران مبدل شد و مالكیت دهها شركت بزرگ را به 

پسي كوال و كارخانه هاي  دست آورد. حبیب ثابت مالك اولین فرستنده تلویزیوني ایران و كارخانه نوشابه سازي پ

جنرال تایرایران بود. براي اطالع بیشتر درباره او به جلدسوم مجموعه كتاب هاي معماران تباهي كه از سوي  

 دفترپژوهشهاي مؤسسه كیهان منتشر شده است، مراجعه فرمایید. 

نیمه پنهان، دفتر پژوهش هاي مؤسسه كیهان مراجعه فرمایید. هما  ۴براي آشنایي با »هما سرشار« به جلد - ۴۱

 سرشار همچنین از برپا كنندگان سازمان »مركز تاریخ شفاهي یهودیان ایران« در آمریكا است. 

»جواد عالمیر دولو« از جاسوسان آمریكا در مطبوعات بود در اسناد النه جاسوسي آمریكا از وي با »كد رمز«   -۴۲

از مجموعه كتاب هاي »نیمه پنهان« یا عنوان »روزنامه نگاران  ۸۱شده است. شرح حال وي در جلد نام برده 

 جاسوس« منتشر شده است. 

كسي جز افراد بهایي را ندیدم. شاید كساني هم بودند كه براي استخدام و   ۳من درایام اشتغالم در تلویزیون كانال  -۴۳

  ند. ارتقأ شغلي تظاهر به بهایي بودن مي كرد

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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