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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[

 

 جوان آنالین]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩مرداد  ٢]تاریخ:[ 

 

 قصه هویدا« در آیینه یک بازتعریف تاریخی »

 !کشوری مسلمانوزیری بهایی برای نخست

 قاسم تبریزی 

کتاب حاضر سیری در زندگی، تبار، موقعیت و کارنامه امیرعباس هویدا در تاریخ  سرویس تاریخ جوان آنالین: 

 باشد.می( ١٣۵۷  -١٣٢۰معاصر )

بینی نمود، اما نویسنده در طرح اول براساس اسناد، خاطرات، مطالعات کتابخانه طرح چهار جلد کتاب را پیش

سال فقط همین جلد در دسترس اهل تحقیق و مطالعه قرار گرفت. موضوعات عمده کتاب  ١۰متأسفانه طی بیش از 

خارجه، هویدا و اسرائیل، هویدا  ، در امورتبارشناسی، دوران تحصیل، مشاغل، قاچاق پاریس، هویدا در اشتوتگارت

در ترکیه، در شرکت نفت، همراه با حسنعلی منصور، کانون شرقی، حزب ایران نوین، وزارت دارایی، هویدا و  

 ها و سرانجام. مائیت، هویدا و فراماسونری، دولت محلل، هویدا و امریکا، هویدا و انگلیس، ازدواج، خصلت 

قلب، متواضع، دموکرات، صمیمی،  ر مطبوعات که از وی فردی خاص، مؤدب، خوشمحقق محترم میان هویدا د

ها دو  تنشود، نهاش ترسیم میالی خاطرات همراهان و کارنامهمنطبق با شاهزاده، با هویدایی که در پس اسناد، البه 

 هویدا که چند هویدا و چند چهره وجود دارد. 

کرد.  ب عباس افندی بود که حتی در عکا زیستگاه بهائیان زندگی میپدربزرگش میرزا رضا قناد از بهائیان مجذو

شمسی در عکا مرکز   ١٢۵۰الملک پدر هویدا کرد. عین الملک پدر هویدا زندگی می مادربزرگش نیز در دمشق با عین

د و  بهائیان متولد شد. او در مدرسه امریکایی بیرگ تحصیل کرد و در پاریس مدتی با جعفرقلی خان سردار اسع

هللا رشیدیان از عناصر  سال در خدمت رهبر بهائیان فعال بود. او با حبیب ٢۰دستگاه وی در ارتباط بود. او حدود 

الملک با سفارت بود. در این خانه اردشیر  وابسته به سیاست انگلیس نیز ارتباط داشت و به نوعی رشیدیان رابط عین

ت. او پس از کودتا مسئول کنسولگری ایران در دمشق بود. از این  جی مأمور ویژه انگلیس در ایران رفت و آمد داش

کند. او سفیر ایران در  آبادی کنسولگری ایران را مرکز تبلیغات بهائیان در شامات معرفی میروی صدیقه دولت 

دی و عنوان دیپلمات ایرانی بین حکومت سعوآید، ولی به به تهران می ١٣۰۸عربستان سعودی هم بوده است. در سال  

سالگی   ۶۴رود و در سن  الملک به بیروت میشود، عین رضاخان بود. وقتی سردار اسعد دستگیر و راهی زندان می 

عباس و فریدون مشغول تحصیل بودند. تبار مادری او خاندان  که دو فرزندش امیرحالیگذرد. در در بیروت درمی

خان مدتی که در پاریس اقامت داشت مشهور به فردی  بزرگش مشهور به کفری بود. عبدالحسینسرداری بودند. پدر 

مند و  الملوک به نواختن گیتار عالقه متقلب و المذهب و کثیف بود که در حال بامداد پیرامونش آمده است. مادرش افسر 

 این ازدواج به توصیه دیفوس از فعاالن تشکیالت بهائیت در پاریس بود.

نی اسرائیل گذراند و سپس به عضو شورای امریکایی صهیونیسم موسوم به هویدا تحصیالت را در مردسه آلیانس جها

AZL اش روابط ایران و اسرائیل و فروش نفت به اسرائیل آغاز شد. به همین  وزیریدرآمد، لذا در دوران نخست

ئیت در ایران  هزار مترمربع از فلسطین اشغالی را به هویدا هدیه داد! او رابط تشکیالت بها ١۴۰خاطر دولت اسرائیل 
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العدل در عکا بود. روابط نزدیک سفیر اسرائیل با شخص هویدا، تا آنجا بود که گویی هویدا و اسرائیل، خاصه بیت

 خود از شهروندان اسرائیل است. البته اسناد ساواک خود مؤید این مسئله است. 

کردند. در تشکیالت هویدا بهائیان نسبت  یعموزادگان هویدا عالوه بر اینکه متولد عکا بودند در اسرائیل نیز زندگی م

به دیگران برتری داشتند. حتی با مرگ حسنعلی منصور در کابینه او وزرای بهایی جایگزین بعضی دیگر از وزرا  

پرورش در اختیار فرخ رو پارسا قرار گرفت. دورانی هم که در شرکت نفت بود، در محیط  وشدند یا مثالً آموزش

الدین تهرانی در  ای بود که سناتور جاللگونهشناختند. حمایت هویدا از بهائیان در دولتش بهیی میاداری هویدا را بها

میلیون تومانی ثابت پاسال صاحب پپسی کوال جلوگیری    ٢یک مورد به افشاگری پرداخت که هویدا از پرداخت مالیات 

ی که هویدا وزیر دارایی بود نیز ماجرایی دارد  کرده است. روابط دکتر فرهنگ مهر از زرتشتیان بهایی شده در هنگام

دهد. با عنوان تأسف اینجانب و برادرانم و عموهایم مستطابان در این پیام که قاسم اشرافی برای فرهنگ مهر می

ترین خوشگذرانان فرقه ما هستند، ابالغ خصوص جناب ثابت پاسال مدیر محترم تلویزیون ایران که از بزرگبه

ام شاهرخ نیز در یک افشاگری در مورد بهایی بودن هویدا و پدرش که منشی شوقی افندی بود طبق اسناد  فرمایید. بهر

آوری کرده است، کم نیست. کند. در میان اسناد پرونده هویدا از این دست اسناد که ساواک جمعمطالبی اعالم می 

به بهایی بودن  ( ۴٣/  ١١/  ١۸رسد )واک می )هویدا به روایت اسناد ساواک دو جلد( طی یک گزارشی مفصل که به سا

هویدا و اینکه جزو عمال اصلی صهیونیست در ایران است و حساسیت روحانیون نسبت به بهایی بودن وی اشاره شده  

شود که اعلیحضرت به او این  دانم هویدا از کجا تقویت مینویسد: »من نمیاست. اگرچه اسداله علم در خاطراتش می

در یک سند دیگر ساواک از آموزش و پرورش آمده است: »آقای  ( ۴٣/  ١١/ ١٢هد.« در تاریخ )دهمه اهمیت می

وزیر مصلحت نبوده است.« عنوان نخستوزیر پیرو مسلک بهایی است و انتخاب نامبرده بهامیرعباس هویدا، نخست

مرتب به هویدا  ١٣۵۶تا سال   ١٣۴٣ها بسیار است. البته ساواک از همان سال  در اسناد ساواک از این دست گزارش

های مذهبی سفر و در مساجد و مراسم اسالمی حضور داشتند باشد تا حساسیت روحانیت و  داد به شهرتذکر می

 ها کاسته شود. امیرعباس هویدا به روایت اسناد ساواکمذهبی

است آمده که به اتفاق مادرش وزیر اصالً بهایی وزیری که نخستدر گزارشات از محافل بهائیان در مورد تأیید نخست

کرد. در محافل درباریان نیز عموماً بر بهایی بودن هویدا تأکید وزیری در محافل بهائیان شرکت میقبل از نخست

شد و در نهایت محقق محترم در پنج محور بهایی بودن و حضور هویدا و مادرش در محافل بهائیان قبل از  می

د. در مورد فراماسون بودن و عضویت هویدا در لژماسونی نیز نویسنده یک بحث کنوزیری را مستند بیان مینخست

ها خود که بستگانش نیز عضو ماسونی بودند. وی و دکتر سعید مالک حتی از تندهد که نه مختصر و مستند ارائه می

کتاب »اسناد فراماسونری« که  برند. در عنوان یکی از استادان لژ فرماسونری وابسته به لژ اعظم اسکاتلند نام میاو به

اند، اما در  های سیاسی منتشر کرده است، اسامی وزرای ماسون دوره پهلوی ذکر شدهمؤسسه مطالعات و پژوهش

عنوان فصل پایان کتاب با کتاب اسناد فراماسونری با توجه به تغییر وزرا... اسامی دیگر هم وجود دارد. اما آنچه به 

وزیری  در دولت کانون مترقی و خاصه هویدا وضعیت و کارنامه او تا پایان نخستعنوان سرانجام آمده سیری  

محور اتهامات وارده بر  ١۶هایی که خاصه عملکرد منفی در های دولت هویدا و شخص هویدا، افشاگری دستگیری

 هویداست.

 

 

 

 

 

 

 

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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