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 چکيده پژوهش:
 1282 -1339) محمـد اـان موارالدولـ سی در ایران، پسر علیبیحسن بالیوزی اولین مدیر بخش فارسی رادیو بیـ  

 بی ( و از رهبران طراز اوّل بهائیت بود. گذار فرا  بامحمد باب، بنیانق.( از اعضای ااندان افنان )اویشان علی

سی، ب  معنای پایان حضور بهائیان در این شبک  و تأثیر بیپایان حضور حسن موار بالیوزی در بخش فارسی رادیو بیـ 

های آن از اعضای این فرا  نبود، بلک  نفوذ و کادر سازی بهائیان در شـبک  سـلتن ی انسلسـ ان بعـد از پذیری سیاست

س سی بالیوزی نیز گس رش پیدا کرد و تا امروز نیز در بخش های مخ لف این شبک  از سایت این رن ـی تـا شـبک  بازنش

 تلویزیونی ادام  دارد.

اما یکی دیسر از بهائیانی ک  نفوذ فراوانی در شـبک  سـلتن ی انسلسـ ان دارد و سـایت این رن ـی و شـبک  تلویزیـونی ـ 

 وی تأسیس شد، بهروز آفاق است. های سی فارسی نیز با تالشبیبی

موضوع   بی بی سی فارسی در بیش ر موااع و ب  طور مکرر مس ندها و مصاحب  هایی از رهبران بهایی تولید می کند.ـ 

بهایت در صدر موضوعات بی بی سی است و در موارد زیادی گف   می شود ک   بخشی از  بودج  بی بی سی فارسی از 

 1 حیفای اسرائیل تامین شود.بیت العدل بهائیان در 

و ریاسـت بخـش فارسـی  ان خاب شـد صادق صباب  عنوان جانشین  (1394بهمن  5)2۰16ژانوی   25از لتفی ـ رزی ا 

ارتبـا   فراـ  بهائیـت بـاسی فارسی بیرزی ا لتفی مانند دیسر مدیران ارشد و کارکنان بی 2.را برعهده گرفت سیبیبی

شـبک  بـی بـی سـی فارسـی ی ارتقاء رتب  در های اصلی برایکی از شااص  نزدیکی دارد.داش ن ارتبا  با فرا  بهائیت 

 است.

در  1389شود و از اردیبهشـت است ک  ب  شکل میزگرد تهی  می سیبیتلویزیون فارسی بیهای پرگار یکی از برنام ـ 

بهـایی بـودن او در مـواردی بسـیار بـر عهـده دارد.  داریوش کریمـیحال پخش است. سردبیری و اجرای این برنام  را 

 ال القای متلوب بودن جدایی دین سیاست حرکت می کند.برجس   می شود ک  در برنام  پرگار تحت نظر اود ب  دنب

                                                           
1-  www.bahaismiran.com 
2  -  http://www.bbc.com/persian/world/2016/01/160112_lotfi_appointed_head_of_bbc_persian 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B5%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B5%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.bbc.com/persian/world/2016/01/160112_lotfi_appointed_head_of_bbc_persian
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 مقدمه

 هایکانون تریناصلی از یکی ب  ایران در بهائیان حقوق تضییع با رابت  در اایر، های سال طی غربی مجامع ادعای

 هاینهاد و هاسازمان برای جانب از ک  ایهجم  میان در. است شده تبدیل اسالمی جمهوری ب  بشری حقوق هجم 

 با همراهی در عمومی افکار سازیآماده منظورب  نیز ایرسان  هایفعالیت برای گیرد،می صورت زمین  این در موجود

. است آن فارسی بخش مخصوصا و انسلیس دول ی شبک  ایرسان  هایفعالیت این محور ک  شودمی انجام هاسیاست این

 این تاسیس هایزمین  و تاریخچ  بر مروری باید فارسی سیبیبی شبک  هایحمایت ریش  فهم منظورب  و راس ا این در

 .بپردازیم شبک  این موسسان تبارشناسی ب  و باشیم داش   ایران در شبک 

 ب  نساهی اما نیست، دست در دایقی اطالعات زبان فارسی شبک  این سیاس سذاران و اندازان راه پرده پشت از اگرچ 

 پرده پشت. باشد داش   پی در است ناگف   آنچ  از گشایی رمز تواند می بنساه این ب  وابس   دیوییرا نسخ  پرونده

 فارسی سی بی بی وثیق ارتبا  از اشغالی، فلستین سرزمین در تبهائی موسسان فرا  ضال  تمرکز ب  توج  با ک  هایی

 امور تصدی ب  توج  با ک  بدهد پاسخ سوال این ب  دارد اصد نوش ار این. بردارد پرده ضد انقالب و صهیونیس ی ،رژیم

 حدی چ  تا فارسی سیبیبی در بهائیت تاثیر بهائیت، رهبران از یکی توسط آن تاسیس بدو از سیبیبی فارسی بخش

و در این اصوص بررسی پیشین  پای  گذاران رادیو دانست؟  بهائیان زبانفارسی تریبون توانمی را رسان  این آیا و است

تلویزیون بی بی سی فارسی و برای کارکنان ب  ویژه رئیس فعلی بی بی سی فارسی و سردبیر برنام  پرگار ب  اوبی 

 عمق تسلط بهائیان بر این شبک  را نشان می دهد.

 
 سي فارسی.بي.بي فعاليت و روند گيريشکل تاريخچه  ـ

 فارسی زبان ب  برنام  اارجی، های برنام  جمل  از اساس برهمین ایران، ب  م فقین ورود ساز زمین  فارسی، سی.بی.بی

 ب  ایرانیان ذهن کردن آماده آن هدف و شد تأسیس ایران ب  م فقین ی حمل  با مقارن ،132۰ شهریور در ک  بود

 .بود کشور سیاسی اوضاع تحول و شاه رضا برکناری

 توجی  در گف ارهایی و جنسی های اعالمی  اران ش ب  صرفا سی.بی.بی رادیو فارسی بخش دوم، جهانی جنگ دوران در

 .بود دولت آن تبلیغاتی بلندگوی وااع در و پرداات می بری انیا دولت جنگ زمان های سیاست

 نسبت دشمنی گون  هیچ از و داد می ادام  را سیاست همین باز سی.بی.بی رادیو نیز نفت شدن ملی نهضت دوران در

 ایس ادگی. کرد نمی فروگذار دولت مخالفان تحریک و ایرانیان میان در فکنیا نفاق و مصدق دک ر ملی حکومت ب 

 ارار سی.بی.بی کاری اول اولویت در آنچ  ک  دهد می نشان اوبی ب  نفت کردن ملی مردمی نهضت برابر در سی.بی.بی

 چنان آن و بود شاه کام اود رژیم س ایشسر سی.بی.بی دراز، سالیان تا پس آن از!دیسر چیز ن  بری انیاست منافع دارد

 ی مسابق  یک شاهنشاهی ی سال  پانصد و هزار دو های جشن مناسبت ب  135۰ مهر در ک  رفت پیش راه این در

 گرفت می تعلق لندن ب  سفر ی سره دو بلیط یک آن برنده ب  ک  داد ترتیب ایران شاهنشاهی نظام بزرگداشت در شعر

  . «بخواند سی.بی.بی رادیو کروفونمی برابر در را اود منظوم  شخصا تا»
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 و امریکا اارج  سیاست راهبرد تغییر و کارتر زمامداری با مقارن 1355 سال اواار از: اسالمی انقالب و سی.بی.بی

 بیش ر شدت با سپس و مالیمت با اب دا و کرد تغییر سی.بی.بی لحن سیاسی، باز فضای اعالم ب  ایران شاه کردن مجبور

 حقوق رعایت و دموکراسی براراری اواس ار اود گف ارهای در و پرداات شاه ی اودکام  رژیم کارهای از ان قاد ب 

 .شد ایران در بشر

 مستقل کشورهای عليه انگليس دولت روش ـ

 دنبال مس قل کشورهای علی  «سی.بی.بی» در طبعا   و انسلیس دولت سوی از همواره ک  مرسوم بسیار هایروش از یکی

 تفرا  آتش افروا ن بالمنازع اس اد انسلیس. است سیاسی و اج ماعی ستوح در «کن حکومت و بینداز ا تفر» شده،

 میرزا اشراف اتفااا . کند پیسیری را اود اهداف و منافع ترتیب، بدین تا است مس قل کشورهای و هاملت ادیان، میان

 ورشعل  از تا کرد صادر را هابهایی و هابابی با جدی و شدید براورد دس ور ک  بود موضوع همین ب  امیرکبیر اان تقی

 در بهائیت و عربس ان در وهابیت هایفرا  ایجاد حال، هر ب . کند جلوگیری هابدعت این واست  ب  تفرا  آتش شدن

 .است شده انجام مسلمانان میان در هاانسلیسی افکنیتفرا  بر بنا ک  بوده هاییسیاست از ایران،

 
 سی در ايرانبین؛ پايه گذار راديو بیبهائياـ 

شد، در ایران سی یکی از ابزارهای پیشبرد منافع دولت انسلس ان در سراسر جهان محسوب میبیدر حالی ک  شبک  بی

بهائیت و دولت  فرا  ضال  اندازی شد و مصداق دیسری از پیوندنیز این شبک  توسط افراد دست نشانده انسلس ان راه

م( ک  از او ب  عنوان اولین مدیر و سخنسوی بخش فارسی  198۰- 19۰8نمایان کرد. حسن موار بالیوزی )را  انسلیس

شود از سران و موراان طراز اول بهائی و از اویشاوندان باب )افنان( بود و نخس ین کسی بود ک  سی یاد میبیرادیو بی

وی ب  عنوان اولین گوینده بخش فارسی  1.ن سخن گفتسی فارسی از آن رادیو برای مخاطبابیدر اب دای تاسیس بی

وسیل  رادیو ب  زبان در این هنسام ک  ابر فرس ی ب »کند: رادیو بی بی سی اف  اح رادیو را با این جمالت شروع می

یوی انسلس ان ب  تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای شود بنساه رادفارسی از بری انیای کبیر آغاز می

 «گوید.جهان ک  باشند درود می

 
 اولين مدير بخش فارسي راديو  بي بي سي حسن موقر باليوزی ـ 

 ق.( از 1282 -1339) محمد اان موارالدول سی در ایران، پسر علیبیحسن بالیوزی اولین مدیر بخش فارسی رادیو بی

نوش   میرزا گذار فرا  بابی ( و از رهبران طراز اوّل بهائیت بود. ب محمد باب، بنیاناعضای ااندان افنان )اویشان علی

محمداان موارالدول  پسر حاج محمدعلی بود و عمویش، حاج میرزا عبداهلل،  اسداهلل فاضل مازندرانی، مورخ بهائی، علی

بهائی، در تاریخ ااندان افنان، موارالدول  را حاصل وصلت فاطم  سلتان بیسم، بود. فیضی، مورخ دیسر « کارگزار محب»

نام آاا محمدحسن تاجر بوشهری بن حاج عباس بن حاج ای، با تاجری بوشهری، ب دا ر حاج میرزا ابوالقاسم سقااان 

« افنان»بود ک  بهاء او را از  کند. پدر موار الدول  ب  میرزا محمد حسن تاجر شیرازی نیز معروفعبدالرسول، معرفی می

محسوب کرده است. وی مدتی کنسول انسلیس در بندر بوشهر بود و پس از الع محمدعلی شاه و اا دار متلق  عوامل 

ها ک  مصادف میالدی حاکم بوشهر شد. موارالدول  در این سال 1915 -1911های بری انیا در حکومت ااجار، در سال

کرد. میرزا های تخریبی و نفوذی بهائیان فارس را هدایت می(، فعالیت1913نصیراالسالم )است با شهادت شیخ زکریا 

محمد اان موار الدول  بود و موارالدول  سالیان مدید هادی شیرازی، داماد عباس افندی و پدر شوای، پسر دایی علی

                                                           
 1369/ 8/ 1۰، برنام  فارسی رادیو بی. بی. سی، شنب  "تاریخ پنجاه سال  بخش فارسی رادیو بی. بی. سی.  "- 1

http://www.haadi.ir/p/News.aspx?id=391&title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86#_ftn9
http://www.haadi.ir/p/News.aspx?id=391&title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86#_ftn9
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وزیر فوائد عام  و تجارت و  1299حوت  3 رفت. او در دولت کودتایشمار میگرداننده اصلی تشکیالت بهائیان ایران ب 

  1ش. درگذشت. 13۰۰فالحت در کابین  کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی شد ولی اندکی بعد، در اوایل سال 

م. در شیراز ب  دنیا آمد. مادرش، منور اانم، نیز از تبار  19۰8سپ امبر  7ش./  1287شهریور  16حسن بالیوزی در  

لقب گرفت. « موارالدول »ش. پس از مرگ پدر،  13۰۰ای، برادر زن باب بود. بالیوزی در سال ااان میرزا ابوالقاسم سق

 -1937های تحصیالتش را در بیروت و انسلس ان ب  پایان برد و در بخش مهمی از عمر اود ساکن لندن و در سال

(، 1957ندکی پیش از مرگ در لندن )رئیس محفل ملّی روحانی بری انیا بود. شوای افندی، رهبر بهائیان، ا 196۰

دهنده اوّلین کنسره وی سازمان منصوب کرد.« ایادی امراهلل»عنوان یکی از بالیوزی را ک  اویشاوند نزدیکش بود، ب 

، با شرکت پانزده هزار نفر، در لندن برگزار شد و از ایران هزاران زن و مرد 1342اردیبهشت  8جهانی بهائیان بود ک  در 

ای ک  دولت امیر اسداهلل علم فراهم آورد، ب  این کنسره اعزام شدند ک  این امر اع راض شدید با تسهیالت ویژه بهائی،

 امام امینی )ره( را نیز برانسیخت.

در لندن درگذشت. او مؤلف بیوگرافی عبدالبهاء ب  انسلیسی  198۰فوری   12/ 1359بهمن  23حسن بالیوزی در 

نوشت ک  ناتمام ماند. پسرش، رابرت بالیوزی، در سال را می -زن باب -دگی نام  ادیج  بیسمو در اواار عمر، زن است

 2بعد این ک اب را تکمیل و با نام ادیج  بیسم، حرم حضرت اعلی من شر کرد.

 

 سی بعد از بالیوزیبیادامه فعالیت بهائیان در بیـ 

سی، ب  معنای پایان حضور بهائیان در این شبک  و تأثیر بیپایان حضور حسن موار بالیوزی در بخش فارسی رادیو بی

های آن از اعضای این فرا  نبود، بلک  نفوذ و کادر سازی بهائیان در شبک  سلتن ی انسلس ان بعد از پذیری سیاست

بک  بازنشس سی بالیوزی نیز گس رش پیدا کرد و تا امروز نیز در بخش های مخ لف این شبک  از سایت این رن ی تا ش

جایسزین وی می شود و پیشرفت و نفوذ روزافزون افراد بهایی  "دهقان"تا جاییک  بعد از بالیوزی  تلویزیونی ادام  دارد.

و... ک  هم   "باار معین"،  "لتفعلی انجی"،  "شاداب وجدی"شرایط را برای عناصری همچون  در بدن  این شبک  

افراد در نقش گوینده و تهی  کننده ب  باالترین مقامات اجرایی رادیو بی بی  کند تا اینای فراهم میبهائی بودند ب  گون 

 اس فاده کنند. ضال  و از هر فرص ی برای تبلیغ و معرفی این فرا 3سی فارسی برسند؛

 

 سیبیدار معروف بهائی در بیسرمایهـ 

و سـایت این رن ـی و شـبک  تلویزیـونی  اما یکی دیسر از بهائیانی ک  نفـوذ فراوانـی در شـبک  سـلتن ی انسلسـ ان دارد

 1978های وی تأسیس شد، بهروز آفاق است. وی از سرمای  داران بهائی است ک  از سـال سی فارسی نیز با تالشبیبی

ب  عنوان یـک تولیـد کننـد آغـاز  1983سی از سال بیکند و کار اود را در سرویس جهانی بیدر انسلس ان زندگی می

و ادمات بی شـمار او موجـب ان خـاب او بـ   1994اندازی بی بی سی در آسیای میان  در سال راه کرد. نقش آفاق در

و   ب  عنوان رئیس منتق  اوراسیا ان خاب شـد 2۰۰3وی در مارس  .شد 1999عنوان سردبیری منتق  اوراسیا در سال 

                                                           
1-  http://www.haadi.ir/p/News.aspx?id=391&title 

(، فارس پیش از انقالب مشروط ، عبداهلل شهبازی، من شر شده 13) سارشی جدید در ایران امروززمین و انباشت ثروت: تکوین الی - 2

  http://www.shahbazi.org/Oligarchy/13.htmرد

3  -  http://old.jamnews.ir/NSite/FUllStory/News/?ID=54671&Serv=26 
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سـی منصـوب شـد کـ  مسـ ولیت بیمنتق  آسیا و اایانوسی  سرویس جهانی بی  ب  ریاست 2۰۰6در نهایت در آوریل 

هـای آذری، اردو، ازبکـی، انـدونزیایی، ای بی بی سـی بـ  زبانهای چندرسان های رادیویی و تلویزیونی و سرویسشبک 

نیز مسـ ول  2۰۰9ای، بنسالی، پش و، تامیل، چینی، سریالنکایی، ارایزی و هندی را بر عهده اوست. آفاق در سال برم 

 ن فارسی بی بی سی شده بود. راه اندازی تلویزیو

شبک  سلتن ی انسلیس شرایط را برای نفوذ و تأثیرپذیری حضور آفاق ب  عنوان مس ول آسیا و اایانوسی  بخش اارجی 

سی بیهرچ  بیش ر این شبک  از بهائیان فراهم کرد و ح ی تالش هایی نیز برای بهائی کردن برای از کارمندان بی

توان ب  بهائی شدن سینا متلبی از سردبیران شبک  بی بی سی و همسرش فارسی صورت گرفت ک  در یک نمون  می

 1ااضی زاده مجری این شبک  اشاره کرد. فرناز

 

 یکی از منابع مالی بی بی سی،بهائیت فرقه ضاله ـ

مسووالن بی بی سی عالوه بـر جـذب کمـک هـای دول ـی از مالیـات دهنـدگان انسلیسـی، از کمـک هـای بنیادهـای 

شوند و اایـرا چنـد فقـره صهیونیس ی، بهایی، سلتنت طلب وافرادی مانند فرح پهلوی، اشرف پهلوی و...نیز تامین می 

کالهبرداری و جذب پول باهدف تبلیغ برای ااندان پهلوی نیز مورد توج  بی بی سی فارسی بوده است.عالوه بر کمک 

 75۰میلیون پوندی مرکز بهائیت در اسرائیل اوت گرف   است. دلیل آن هم کمک  1های ویژه، شایعاتی مبنی بر کمک 

هزار پوندی انجمن یهودیان ایرانی مقیم لندن ب  شـبک   3۰۰د بهایی و همچنین اعان هزار یورویی چند اانواده ثروتمن

 2.ی فارسی ذکر شده استبی بی س

 

 شبکه بی بی سیصدر موضوعات مورد توجه  دربهائیت ضاله  فرقهـ 

موضوع   ند.بی بی سی فارسی در بیش ر موااع و ب  طور مکرر مس ندها و مصاحب  هایی از رهبران بهایی تولید می ک

بهایت در صدر موضوعات بی بی سی است و در موارد زیادی گف   می شود ک   بخشی از  بودج  بی بی سی فارسی از 

 3 بیت العدل بهائیان در حیفای اسرائیل تامین شود.

ان و وجـود اما این مس ندها و مصاحب  ها ب  گون  ای تهی  و تنظیم می شود ک  از اا الفات موجود در بین فرا  بهائیـ

در این 4کالهبرداری و فساد مالی و اداری در بین اعضای شورای رهبری بهائیان در بیت العدل سخنی ب  میان نمی آید.

از ضـایع با برجس   سازی حقـوق بشـری مصاحب  ب  دنبال آن هس ند ک  این فرا  را ب  عنوان دین نو معرفی کنند و 

 .سخن بسویند فرا این  اعضای شدن حق

 

 رئیس شبکه بی بی سی فارسی زیتا لطفیرـ 

اندازی شبک  در راه صادق صبا ب  همراه بود ک  ابر رادیو و تلویزیون بی بی سی فارسی از سردبیران رزی ا لتفی

لتفی رزی ا  5.نقش داشت 1388ل از ان خابات ریاست جمهوری چند ماه اب 2۰۰9سی فارسی در سالبیتلویزیونی بی

را  سیبیبیو ریاست بخش فارسی  ان خاب شد صادق صباب  عنوان جانشین  (1394بهمن  5)2۰16ژانوی   25از 

                                                           
1-  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/70351 
2 - http://hoseyni4151.blogfa.com/post/8 
3-  www.bahaismiran.com 
4 - www.bahaismiran.com 
5- www.bahaismiran.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B5%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B5%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
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ارتبا  نزدیکی  فرا  بهائیت باسی فارسی بیرزی ا لتفی مانند دیسر مدیران ارشد و کارکنان بی 1.برعهده گرفت

لتفی شبک  بی بی سی فارسی است. های اصلی برای ارتقاء رتب  در یکی از شااص  دارد.داش ن ارتبا  با فرا  بهائیت 

ها معشوا  داریوش کریمی از مجریان این شبک  و مسؤول سی و روابط مرسوم در آن، سالبیاعضای بی همانند دیسر

بخش گردآوری و تنظیم ابر تحریری  این شبک  بوده است ک  در نهایت پس از چندین سال ارتبا  گف   شد ک  این 

  2رود.  ب  روی آن ن میاند. داریوش کریمی اکنون برنام  پرگار را در این شبکدو ازدواج کرده
اش را ریاست بخش فارسی ک  ب  تازگی هف اد و پنج سالسی»سی گفت: بیرزی ا لتفی پس از اعالم ابر ریاس ش در بی

جشن گرف  ، اف خار بزرگی است. اصد من این است ک  با تکی  بر موفقیت کنونی بخش فارسی ک  هر هف   پانزده 

های بیش ری برسیم و اع بار اود را بین مخاطبان ایرانی، نی و آنالین دارد ب  موفقیتمیلیون مخاطب رادیویی، تلویزیو

زبان در سراسر جهان ب  عنوان منبع موثقی حفظ کنیم ک  اابار و اطالعات را افغان، تاجیک و مهاجران فارسی

 3«.کندطرفان  ارائ  میبی

  

 داریوش کریمی سردبیر و مجری برنام  پرگارـ 

در  1389شود و از اردیبهشت ب  شکل میزگرد تهی  میاست ک   سیبیتلویزیون فارسی بیهای کی از برنام پرگار ی

بهایی بودن او در مواردی بسیار بر عهده دارد.  داریوش کریمیحال پخش است. سردبیری و اجرای این برنام  را 

 برجس   می شود ک  در برنام  پرگار تحت نظر اود ب  دنبال القای متلوب بودن جدایی دین سیاست حرکت می کند.

مداری و گرایشات ، ک  هر از گاهی ب  شکل جدی یا گذرا، ب  موضوع دین«پرگار»های ت وریک و کارشناسی ثحب

کند حکومت ایران را ب  عنوان یک حکومت م ظاهر ب  دین ک  سعی در اس فاده پردازد، تالش میمذهبی در جامع  می

 ا، همواره بر حضور دین در حوزه عمومی و ن  حاکمیت ابزاری از باورهای مذهبی مردم دارد، معرفی کند. در این راس

گرایان  از دین و القای تعارض آن با روح دموکراسی، در حاشی  ارارگرف ن نخبسان و های بنیادشود. القاء روایتتأکید می

رح شده های ناکارآمد از دیسر محورهای متروشنفکران جامع  نسبت ب  مسائل مهم کشور و حضور روحانیون و مذهبی

رفت و نجات از این کار بروندر این برنام  هس ند، ک  تقریبا  در هم  موارد، نسخ  جدایی دین از سیاست را ب  عنوان راه

کند حکومت ایران را ب  عنوان یک حکومت م ظاهر ب  دین ک  سعی در تالش می« پرگار»کنند.وضعیت ارائ  می

الی  های زیرین  در. برای کارشناسان مع قدند ک  این برنام  ارد، معرفی کنداس فاده ابزاری از باورهای مذهبی مردم د

 عبدالبهاء منع کرده اند.داالت در سیاست  را از  پیروان این فرا ب  دنبال القای پیام رهبران فرا  ضال  بهائی ک  

ی اویش حرفی ظیف هرکس در امور سیاسی  مداال  کند و اارج از و»گوید: می سومین شخصیت محوری بهائیت

ی شبک  پیرامون همین موضوع،. 4«اواهدبزند و یا حرک ی نماید، همین کافی است ک  بهائی نیست و دلیل دیسر نمی

های اایر، ادرت و نفوذ علمای شیع  در میان مردم های اود، با ادعای اینک  در سالدر یکی از برنام « آئین بهائی»

ی وظیف  گون  ن یج  گرفت ک و این داالت ایشان در سیاست دانست را منحصرا ،رنگ شده است، علت آن ایران کم

داریوش کریمی سردبیر برنام  پرگار در برنام  های گف سو محور آئین بهایی نیز  5.روحانیون، حکومت کردن نیست

 نیز می پردازد.ضال  شرکت می کند و ب  بررسی عقاید اعضای این فرا   

                                                           
1  -  http://www.bbc.com/persian/world/2016/01/160112_lotfi_appointed_head_of_bbc_persian 
2 -http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941023000101 
3- http://fimna.ir/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-bbc- 

 .267اشراق ااوری، ص  ی احکام و حدود، عبدالحمیدگنجین  - 4
 .ی آئین بهائی، نام برنام : گف سوشبک  - 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.bbc.com/persian/world/2016/01/160112_lotfi_appointed_head_of_bbc_persian
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 فرا  ضال  بهائیت تتهیر معرفی و برای سیبیبی رپورتاژ و تبلیغ ـ

 گرف   رادیو از شبک  این هایبرنام  بر فرا  این تاثیر برای را شرایط سی،بیبی فارسی بخش در بهائیان گس رده حضور

 ستسیا و بهائیت مس مر تبلیغات رادیو، فارسی بخش تاسیس اب دای همان از. کرد فراهم تلویزیونی شبک  و سایت تا

 زمین  همین در. شدمی پیسیری حقواشان شدن گرف   نادیده در فرا  اعضای هاینماییمظلوم و هاادعا انعکاس

 ملی آرشیو اسناد بررسی با ک  ایران معاصر متالعات محقق و پژوه سند نسار،تاریخ تفرشی، مجید هاییاف   ب  توانمی

 ـ سیبیبی جهانی سرویس موردی متالع  با ـ ایران در بری انیا ومیعم دیپلماسی زمین  در مفصلی تحقیق بری انیا،

 کرده اشاره بهائیان از سیبیبی شبک  پنهان و آشکار پذیریتاثیر ب  تحقیق این در وی. کرد توج  است، داده انجام

 و سیبیبی جهانی یسسرو مس والن چ  ک  مواردی از یکی: »آورده است نساش   زمین  این در ک  ایمقال  در او. است

 اند،داده نشان کمرنگ بسیار را آن یا اندگذش   آن کنار از نااواس   یا اواس   آن، فارسی بخش تاریخ گزارشسران چ 

 و جدی ستوح در طوالنی دوره یک در بهائیان دیسر و( 19۰8 ـ 198۰) بالیوزی موار حسن انکارنشدنی تاثیر و حضور

 .است رسان  این گذاریسیاست

 هایمس ند و ابری هایگزارش در توانمی امروز را فارسی سیبیبی در بهائیت فرا  از حمایت و تبلیغ سیاست تداوم

 تا آورد عمل ب  دعوت کارگردانان از یکی از سیبیبی آن، نمون  یک در ک  کرد مشاهده شبک  این توسط شده ساا  

 او، با نرسیدن توافق ب  از پس اما بسازد بهائیت درباره مس ندی اشغالی، هایسرزمین در بهائیان مالی صندوق سرمای  با

 .فرس اد اشغالی هایسرزمین ب  را اود مس ندساز گروه

 هایتالش ب  اصوصی جلس  یک در مس ند این اندرکاردست عوامل سی،بیبی سفارشی مس ند پخش و تولید از پس

: دهندمی شرح گون این حاضر بهائیان ب  را اود عملکرد گزارش و کنندمی ارهاش بهائیان از اوب وجه  ایجاد برای اود

 را تالشش هم  سیبیبی. است شده ساا   ایران در هابهائی زندگی و تاریخ مورد در ک  است مس ندی اولین این»

 «.بکشد تصویر ب  بهائیت از اوبی وجه  تا کرد

 ـ فرا  این آرشیو از کمیاب و نادر بسیار تصاویر پخش در توانمی را هائیانب از سیبیبی حمای ی سیاست از دیسری بعد

 حسینعلی میرزا از نادر تصویری جمل  از کرد؛ مشاهده فارسی سیبیبی تلویزیون اروجی از ـ باراولین برای هم آن

 آن فارسی سیبیبی ک  است، پیش سال صد در غرب ب  وی سفر از فیلمی االب در ک  نیویورک در عبدالبهاء و نوری

 .کرد رونمایی را

 م عدد هایگزارش و اابار ان شار و نبوده سیبیبی در گذش   هایسال ب  منحصر گون ،گزارش هایآگهی رپرتاژ تهی 

 برای باره این در. است ایران علی  بهائیت کارت از سیبیبی اس فاده و سیاست این تدوام دهنده نشان موضوع این در

 و اسراییل در فارسی بخش اعزامی ابرنساران گون آگهی و جانبداران  م عدد هایگزارش مجموع  ب  توانمی  نمون

 وب و رادیو برای 2۰۰7 می ماه در ک  کرد اشاره فلستینی هایسرزمین دیسر و عکا در بهائی مخ لف مراکز درباره

 ب  را ایران حکومت سی،بیبی فارسی بخش زامیاع گزارشسران متالب، این در. شد تهی  فارسی سیبیبی سایت

 نخواهیم تعجب هانوش   ابیل این مح وای و عناوین موضوعات، بررسی با. کردند م هم س یزییهودی و س یزیبهائی

 آن شهرهای دیسر و عکا در گون گزارش هایآگهی ابیل این کنندگانتهی  و اعزامی گزارشسران هم  ک  بدانیم اگر کرد
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 رتب  ارتقای شبک ، این اایر تحوالت و تغییر در هاآن هم  و پیمودند فارسی سیبیبی در را ترای راه سرعت ب  ،ات 

 .اندیاف   آن تاسیس آس ان  در تلویزیون در باالیی جایساه اکنون هم از و یاف  

 

 بندی:جمعـ 

 در و شده اندازی راه تبار ایرانی بهائیان  قیممس نفوذ با دایقا سی بی بی زبان فارسی رادیو دهد می نشان تحقیقات

 درحالیست این. کند فراهم ایران در بری انیا دولت سیاست های اجرای برای را روانی زمین  کرده سعی سالها این طول

 در رسان  این سیاس های. است محوری همچنان و نشده کم ر رسان  این در بهائیان نفوذ هم اایر دوره در ح ی ک 

 بری انیا حاکمیت نفع ب  و صنعت این شدن ملی در ایران ملت منافع علی  وضوح ب  نفت صنعت شدن ملی از پیش دوره

 از را نظام اپوزیسیون های رسان  محوری نقش تا کرده تالش سی بی بی زبان فارسی رادیو نیز انقالب از پس. است بوده

 .کند اود آن

 گرف   رادیو از شبک  این هایبرنام  بر فرا  این تاثیر برای را شرایط سی،بیبی فارسی بخش در بهائیان گس رده حضور

 سیاست و بهائیت مس مر تبلیغات رادیو، فارسی بخش تاسیس اب دای همان از. کرد فراهم تلویزیونی شبک  و سایت تا

 زمین  همین در. شدمی پیسیری حقواشان شدن گرف   نادیده در فرا  اعضای هاینماییمظلوم و هاادعا انعکاس

 ملی آرشیو اسناد بررسی با ک  ایران معاصر متالعات محقق و پژوه سند نسار،تاریخ تفرشی، مجید هاییاف   ب  توانمی

 ـ سیبیبی جهانی سرویس موردی متالع  با ـ ایران در بری انیا عمومی دیپلماسی زمین  در مفصلی تحقیق بری انیا،

 .کرد توج  است، داده انجام

 ادمات از فراوانی هاینمون . است معاصر نسارانتاریخ اکثر وفاق مورد و عیان ایمس ل  انسلیس دولت با بهائیت پیوند

 آن ب  گزارش این در ک  ایمس ل . است شده ضبط و ثبت تاریخی اسناد و ک ب در بری انیا، دولت و فرا  این م قابل

 سیبیبی شبک  یعنی انسلس ان، دولت عمومی دیپلماسی م ولی هاینهاد از یکی با بهائیان ارتبا  است، شده پرداا  

 نخس ین ایران مردم و برداشت بهائیان همکاری و کمک با را ایران در اود حضور هایگام اولین فارسی سیبیبی. است

 همصدایی نشان  هاصد از یکی تنها این الب   ک  شنیدند معروف بهائی یک زبان از را انسلس ان دول ی رادیوی پیام

 در ک  را بهائیان و شبک  این بین پیوند سی،بیبی شبک  فارسی بخش گس رش و زمان گذر. بود بهائیان و انسلس ان

 چنینهم را ارتبا  این. ساات نمایان بیش ر کرد،می پیدا مصداق فرا  برای شبک  این پی در پی و مدوام تبلیغات

 ارار هم کنار. کرد مشاهده نیز آن فارسی بخش و سیبیبی جهانی سرویس در شاغل بهائیان دزیا جمعیت در توانمی

 وابس   هاینهاد سرپرس ی برای گزین  به رین بهائیان: »ک  کندمی حقیقت این م وج  را ذهن ها،نشان  این هم  دادن

  «هس ند رانای در دولت این منافع پیسیری برای گروه ترینمناسب و انسلس ان ب 

 توانمی چسون  نیست معلوم سرشناس، و م نفذ بهائیان سوی از فارسی سیبیبی مخ لف هایبخش تصدی ب  توج  با

 و تحریری  عمل اس قالل مورد در را "فانی عنایت" و "آفاق بهروز" مانند سیبیبی جهانی سرویس مدیران ادعای این

 اع مادتر مورد ایرسان  هیچ جهان در امروز بهائیان ک  است این وااعیت. کرد ابول بیرونی جریانات از نپذیرف ن تاثیر

 دینی هایبدعت ابراز و سالئق اعمال برای دس اویزی ب  رسان  این ک  چرا ندارند سراغ اود برای فارسی سیبیبی از

  .است شده تبدیل گروه این
 


