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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[

 

 کیهانروزنامۀ  :[]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۱مهر  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 پیدایش و استمرار رژیم پهلوينقش بهائیت در 

 وزیر بهائي و برگزاري جشن نیمه شعبان!؟

 مریم صادقي

انتصاب فرخ رو پارسا به معاونت وزارت آموزش و پرورش موجب انتقاد مجامع مختلف مذهبي از جمله روحانیون، 

هائیان آموزش و پرورش به اما از طرف دیگر ب ۵۶۶ شد. آنها این اقدام را نوعي اهانت به مقام روحانیت مي دانستند

 ۵۶۷حمایت از وي پرداختند.

علي رغم مخالفت هاي گسترده با این انتصاب در وزارت آموزش و پرورش، فرخ روپارسا كه قبل از این وجه نفوذي 

براي رسیدن به مقام وزارت با هدایت محفل روحاني بهائیان، شروع به فعالیت كرد. از یك طرف  ۵۶۸ نداشت،

خانم پارسا سعي مي كند به تدریج باند بهائیان را در فرهنگ »انتصاب هم مسلكان خود را در دستور كار قرار داد: 

)برادر سیروس مجد، معاون وزارت كار كه تقویت كرده و آنها را به كار منصوب نماید. در انتصاب اخیر، ایرج مجد 

 ۵۶۹بهایي معروف است( را به ریاست فرهنگ آبادان منصوب نموده است.

ش، فرخ ۱۳۴۷آرزوي بهائیان براي به دست گرفتن كامل آموزش و پرورش به حقیقت پیوست و در شهریور 

 .روپارسا به مقام وزارت آموزش و پرورش رسید

ر بیان شیخ محمود رازي و جاراللهي از اعضاي هیئت مدیره جامعه تعلیمات اسالمي به اولین بازتاب این انتصاب، د

خانم دكتر پارسا به صحیح و یا به غلط، در بین توده مردم و جامعه روحانیت، متهم به »این شرح گزارش شد: 

ي دهد. در وزارت بهائیگري است و شهرت دارد كه همسر او در ارتش، یكي از اركان مهم بهائي ها را تشكیل م

آموزش و پرورش كه یكي از مواد برنامه درسي تعلیم قرآن و فقه اسالمي و تعلیمات دیني است، الاقل باید كسي در 

 ۵۷۰رأس چنین سازماني قرار گیرد كه از نظر معتقدات مذهبي، نقطه ضعفي نداشته باشد.

خانم دكتر »لي طالب بود. طبق گزارش ساواك: یكي از اولین اقدامات فرخ روپارسا انحالل رسیدگي به ارزش تحصی

پارساي از روزي كه وزیر آموزش و پرورش شد، كمیسون رسیدگي به ارزش تحصیلي طالب و كساني را كه با 

دریافت گواهي اجتهاد از مراجع بزرگ، جهت تعیین ارزش آن را به دبیرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، تقدیم 

است و در اثر انحالل این كمیسیون دیگر طلبه ها و افرادي نظیر آنان به استناد در دست مي كرده اند، منحل كرده 

 ۵۷۱داشتن گواهي اجتهاد از علماي مذهبي ]نمي توانند[ براي خود ارزش تحصیلي به دست آورند.

نیمه شعبان  فرخ روپارسا با توجه به شدت گرفتن خبربهائي بودنش تصمیم گرفت براي فریب افكار عمومي به مناسبت

به علت اعالمیه هایي كه »مراسم جشن برگزار كند؛ اما دست او براي شركت كنندگان رو شدو درباره آن گفته اند: 

مبني بر بهایي بودن خانم دكتر پارساي منتشر شده، روي این اصل مجلس مذكور را تشكیل داده اند كه رفع اتهام بهائي 

 « ۵۷۲بودن از وي بشود.

ر این بود كه بهائي بودن فرخ روپارساي را مخفي نگه دارند اما برخي از اتفاقات هر گونه شك را هر چند تالش ب

مراسم عقد برادرزاده خانم پارسا وزیر آموزش و پرورش با فرزند تیمسار صنیعي وزیر سابق »تبدیل به یقین ساخت: 
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. در این مراسم مهندس روحاني وزیر جنگ در منزل برادر خانم پارسا كه قاضي دادگستري است برگزار شده است

كشاورزي و عده اي دیگر از پیروان مسلك بهائي حضور داشته اند. خانم پارسا و تیمسار شیرین سخن نیز در این 

مجلس بوده اند. خطبه عقد كه معموالً از طرف یك روحاني باید خوانده شود، انجام نگردیدو طبق آداب و رسوم بهائي 

 « ۵۷۳م شده است.ها برنامه عقد انجا

ازدواج به آداب و رسوم بهائي، دیگر جاي هیچ شك و شبهه اي در بهائي بودن وزیر آموزش و پرورش، باقي نمي 

 .گذارد

هر چند كه بسیاري از بهائیان حاضر در دستگاه رژیم پهلوي در ظاهر اقرار به اسالم مي كردند و فرخ روپارسا هم 

ل كینه آنان نسبت به اسالم به میزاني بود كه گاهي این كینه را در مجامع نسبتاً از این امر مستثني نبود با این حا

عمومي، بروز مي دادند. براي نمونه اظهارات وزیر آموزش و پرورش در جمع مدیران مدارس جامعه تعلیمات 

را در مقابل خود  اسالمي بود. زماني كه او به جلسه وارد شد، حدود هشتاد نفر زن چادري، به همراه بیست روحاني

دید و بقیه حاضرین هم )كه حدود پنجاه نفر بودند( داراي ریش و بدون كراوات بودند. این صحنه، موجب برآشفتگي 

و وقتي به او پاسخ داده شد: « خانم ها چه كاره هستند؟»او شد تا ذات خویش را علني كرد و با عصبانیت گفت: 

دو نفر لیسانس و »و زماني كه شنید: « لیسانسه و كدام یك دیپلم مي باشند. كدام یك از آنها»پرسید: «. مدیر هستند»

این چه وضعي است. چرا شما چادر دارید؟ اسالم هرگز نگفته است. با چنین وضعي باشید، »گفت: « بقیه دیپلم هستند

 « ۵۷۴اینها خرافات است... باید خرافات ریشه كن شود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نقل از ابراهیم ذوالفقاري، اولین زن كابینه، فصلنامه مطالعات تاریخي، س  ۱۳۴۴ /۳ / ۶، ۳۲۲/ ۴۰۴سند - ۵۶۶

 .۲۵۰، ص ۱۳۸۶، تابستان ۱۷چهارم، ش 

. به نقل از ابراهیم ذوالفقاري، اولین زن كابینه، فصلنامه مطالعات تاریخي، ۱۳۴۴ /۳ /۱۵، ۳۲۲ /۴۵۷سند - ۵۶۷

 .۲۵۰، ص ۱۳۸۶، تابستان ۱۷س چهارم، ش 

 .۱۰فرخ روپارسا به روایت اسناد ساواك، ص - ۵۶۸

 .۲۵۱. به نقل از ابراهیم ذوالفقاري، اولین زن كابینه، ص ۱۳۴۴ / ۶/ ۱۱، ۳۲۲ /۲۹۳۱۸سند - ۵۶۹

. به نقل از ابراهیم ذوالفقاري، اولین زن كابینه، فصلنامه مطالعات ۱۳۴۷ /۶ /۲۸هـ،  ۲۰/ ۲۲۷۵۵سند - ۵۷۰

 .۲۵۲، ص ۱۳۸۶، تابستان ۱۷تاریخي، س چهارم، ش 

 .۱۳۴۷ / ۱۱/ ۱۳، ۷ هـ۲۰/ ۴۱۰۶۴سند - ۵۷۱

 .۱۳۴۷ /۱۱ /۲۹، ۲ هـ۲۰/ ۴۴۸۳۳سند - ۵۷۲

ابراهیم دوالفقاري، اولین زن كابینه، فصلنامه مطالعات . به نقل از ۱۳۵۲ / ۴/ ۳، ۱۵هـ ۲۰/ ۴۱۰۶۸سند - ۵۷۳

 .۲۵۴ ، ص۱۷ تاریخ معاصر، س چهارم، ش

 .۱۳۴۷ /۱۱ /۲۹، ۲هـ  ۲۰ /۴۴۸۳۳سند - ۵۷۴

 پاورقي

 

 

 

 

 

 

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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