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  فراماسونري و نقش آن در تاریخ معاصر ایران

مثال ادیب الممالك فراھاني در یك . بیداري انجام مي شده است اسناد موجود در لژ بیداري گواه این مطلب است كھ حتي تعیین یك حاكم محلي با تأیید لژ

 .بھ لژ گزارش مي دھد اتفاقي كھ آنجا مي افتد گیرد كھ من را حاكم فسا كرده اند آیا من بروم یا نھ؟ بعد ھر نامھ از لژ اجازه مي

 ایران فراماسونري و نقش آن در تاریخ معاصر

 

فراماسونري  یكي دیگر از مبادي ورودي. فراماسونري آشنا شدند و این كلمھ وارد ادبیات ما شد ایرانیان وقتي بھ ھندوستان سفر كردند اولین بار با

اتفاقا در فراماسونري ایران یك یھودي . فراماسون مي شوند و برمي گردند از ایران بھ خارج فرستاده شدند ھم غیر از این ھا سفرایي كھ. عثماني است

است كھ متعلق بھ خانواده كالنتري است كھ در  «میرزا ابوالحسن خان ایلچي«را ایفا مي كند و اولین فراماسون ایراني فردي بھ نام  زاده نقش اصلي

 .قصد داشتند ایران را بھ تصرف خود درآورند رد دستگاه شدند وزمان اینھا یھودیان وا

مأمور مي شود  پادشاه انگلیس كھ» جرج سوم«یك دستور از جانب . ایران با دو دستور وارد ایران مي شود در» سرگوراوزلي«سفیر وقت انگلیس 

 .بود» لژ اصفھان«ري در ایران بھ نام فراماسون اطالعات جامعي از ایران تھیھ و ارسال كند و دستور دوم او تأسیس لژ

. دائم نگھ داشتھ شود مي فرستد، مي نویسد كھ براي حفظ مستعمرات انگلیس، باید ایران در یك توحش و بربریت سرگوراوزلي طي نامھ اي كھ بھ لندن

 ما خواستیم پیشرفتي بھ دست بیاوریم انگلیسي ھا بھ ھمین دلیل ھرگاه. پراكنده است شاید منظور او حفظ جامعھ ایراني در وضعي آشفتھ، بي قانون و

 .مانع شدند و حتي بعد از انقالب ھم آنھا این سیاست را دنبال كردند

در تأسیس این فراموشخانھ چند چھره . است» ملكم خان فراموشخانھ میرزا«فراماسونري كھ در ایران بھ وجود آمد و ھمھ بر آن اذعان دارند  اولین لژ

دیگر ھستند كھ عملكرد  و تعدادي» حاج سیاح«و » جالل الدین میرزا«ھاي علني یكي ھمین میرزا ملكم خان است  چھره. ره پنھان داریمعلني و یك چھ

 .اجتماعي ایران است این جمعیت در راستاي ھمان پراكنده و آشفتھ نگھ داشتن شرایط

 
 

 یك یھودي ظاھرا ھندي تابع انگلستان منعقد» اسرائیل یوسفات«سپھساالر با شخصي بھ نام  را میرزا ملكم خان و میرزا حسن خان» رویتر«قرارداد 

كاري كھ حتي امپراطور انگلستان . بیگانگان قرارداده مي شود سال در اختیار٧٠و روي زمیني ایران بھ مدت مي كنند كھ در طي آن منابع زیرزمیني 

 !واقعا چطور ممكن است یك حكومتي چنین كاري بكند؟ ھم آن را باور نمي كرد كھ

در تاریخ ایران دارد كھ یكي  داقل دونقش برجستھحاج مالعلي كني ح. ھوشیاري و غیرت حاج مالعلي كني برچیده مي شود بساط لژ میرزا ملكم خان با

 ھجري، بعد از مرگ ناصرالدین شاه یك انجمن بھ نام ١٣١٧در سال . میرزا ملكم خان است بر ھم زدن قرارداد رویتر و دیگري برچیده كردن بساط لژ

 .محل تجمع و تشكیل جلسات فراماسونري است انجمن اخوت در ایران تشكیل مي شود كھ صورت ظاھري آن فعالیت ھاي درویشي است و در خفا

 .پیدا كنند نسبي گرایي فرصتي ایجاد مي كند تا دگراندیشان و ساختارشكنان بتوانند در آن حضور فراماسونري با تأكید بر پلورالسیم و

ان رسمي نبوده در تأسیس لژ بیداري عقیده بر این است كھ لژ ملكم خ .ھجري قمري زمینھ ھاي تأسیس اولین لژ رسمي بھ وجود مي آید ١٣٢٢سال
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این مدارس را یھودیان فرانسھ در . اسرائیلیان یھودیان مدارسي در سراسر جھان ایجاد كردند بھ نام آژانس. یھودیان نقش داشتند عناصر دگراندیش و

تقي زاده و بقیھ  جاسوس و محمدعلي فروغي و بھ اضافھ اردشیر جي. مدارس در زمره مؤسسین لژ بیداري ھستند ایران تأسیس كردند، ھفت استاد این

دو شاخھ اعتدالي . ھجري فراماسونري در ایران بھ دو شاخھ تقسیم مي شود 1324 از این تاریخ یعني. كھ در لیست لژ بیداري اسامي شان ذكر شده است

و دار مشروطھ دستھ اول براي آرام كردن  درگیر. يشاخھ اعتدالي را عباسقلي خان آدمیت اداره مي كند و شاخھ افراطي را اردشیر ج و افراطي،

 .نقش داشتند اما شاخھ افراطي در تمام اغتشاشات مشروطھ. و تحوالت را در درازمدت دنبال مي كنند جامعھ بھ سمت مذاكره با محمدعلي شاه مي روند

جریان حضور داشتند كھ حضور این طیف ھا نسبت بھ  مختلفي در این اما طیف ھاي. این جانب اصل مشروطھ را حركت مثبتي براي ملت مي دانم

 .بدبیني ایجاد مي كند اھداف این جریان

اسناد تاریخي نشان مي دھد محرك عالءالدولھ حاكم تھران، در چوب زدن  .یكي از جرقھ ھاي مشروطھ چوب خوردن تجار قند در تھران بود

 .بھ نقلي پدر مدارس جدید نیز است رزا حسن خان رشدي، یك فراماسونر است و بناكھ یكي از تجار قند بوده فردي بھ نام می میرزاھاشم قندي

فرماسونر  پسر مظفر الدین شاه كھ یك) شاه السلطنھ(میرزا ملك منصور . عمل اعتراض مي كنند پس از چوب زدن تجار تھران، مردم شورش و بھ این

را تحریك مي كند بھ ایستادن جلوي مردم كھ این واقعھ منجر بھ كتك  ام كند عین الدولھاست بھ صدراعظم مراجعھ مي كند و بھ جاي اینكھ آشوب را آر

مشروطھ اینگونھ برافروختھ مي شود  روحاني جوان مي شود و آتش» عبدالحمید«عصبانیت بیش از حد مردم و حتي كشتھ شدن  خوردن بعضي علما و

آن،  و بعد از ١٢٩٩از آن روز تا كودتاي . نیت شیعھ خارج كرد و بدست مجامع ماسوني دادروحا و اداره امور را از دست نخبگان اصیل و متفكران و

با توطئھ گري مانع شدند و كار را بھ، بھ توپ بستن مجلس كشاندند  ھر وقت ایراني ھا خواستند بھ توافق برسند فراماسونرھا. ایران روي آرامش را ندید

غیرملي بھ انقالب مشروطھ ایران  ایران شدند و با تحصن در سفارت روسیھ و انگلیس ماھیت غیربومي و انگلیس و روسیھ در و باعث دخالت گسترده

 .آوردند دادند و با فتح تھران عمال كنترل ایران را بھ دست

ناصرالدین شاه آمده كھ در در خاطرات . نداشت) نھ مسیحیت نھ یھودیت نھ اسالم،(ملكم خان در خدمت صھیونیسم بود و ھیچ اعتقادي بھ ادیان ثالثھ 

ناصرالدین شاه . امتیازاتي مي خواستند ملكم خان، روچیلد را بھ دیدن ما آورد و روچیلد در خصوص وضعیت یھودیان از حكومت وقت پاریس یا لندن

تئودور «چون  .آنھا چنین تصمیمي داشتندو یھودیان را در آنجا جمع كنید و بعدھا تاریخ نشان داد كھ  بھ آنھا مي گوید چرا نمي روید فلسطین را بخرید

كھ اجازه مھاجرت یھودیان بھ فلسطین را بدھد و بھاي سنگیني نیز تقبل مي  كھ نزد سلطان عبدالحمید پادشاه عثماني رفتھ بود از او مي خواھد» ھرتزل

و در ازاي چنین مبالغ ھنگفتي فقط اجازه  وري بدھندكشتي طال بھ امپراط ٨شود تمام بدھي خارجي امپراطوري عثماني را بپردازد و  حاضر مي. كند

 .اما عبدالحمید نمي پذیرد و ھمین موجب واژگوني دولت او مي شود .مھاجرت و اسكان در فلسطین را مي خواستند

ستھ اول روشنفكران د: مي كنند حكومت سلطان عبدالحمید و فروپاشي امپراطوري عثماني سھ بخش بھ خوبي با ھمدیگر ھمكاري در توطئھ سرنگوني

و بھ بھانھ  بھائیان كھ در دوره ناصرالدین شاه از ایران رانده مي شوند بھ بغداد مي روند. ھستند دستھ دوم یھودیان و دستھ سوم بھائیان ایران. ھستند

 .بابیھ بھ قبرس مي روند و) فلسطین اشغالي(نزاع میان بابیھ و بھائیھ، بھائیان بھ عكا 

بھ ھمین دلیل است كھ عباس افندي . دستگاه اطالعاتي و ارتش انگلستان مي كنند اكمیت بھائیان است و آن ھا كمك ھاي بي شائبھ بھاوج ح. ه١٣٢٧سال 

 .ملقب مي شود» سر«اینكھ امپراطوري عثماني از ھم مي پاشد بھ لقب  بعد از

مثال ادیب الممالك فراھاني در یك . مي شده است با تأیید لژ بیداري انجاملژ بیداري گواه این مطلب است كھ حتي تعیین یك حاكم محلي  اسناد موجود در

 .مي دھد حاكم فسا كرده اند آیا من بروم یا نھ؟ بعد ھر اتفاقي كھ آنجا مي افتد بھ لژ گزارش نامھ از لژ اجازه مي گیرد كھ من را

اساسي كشورھاي فرانسھ، بلژیك، انگلستان، توسط تقي زاده، فروغي و  نحتي تدوین قانون اساسي را نیز آنھا انجام مي دھند؛ برپایھ ترجمھ قانو

بھ سمت سكوالریستي شدن پیش مي رود زیر  نظام حقوقي ایران كھ. و این سھ نفر از اعضاي اصلي لژ بیداري ایران ھستند. انجام شد سیدنصراهللا تقوي

لژ  بھ) میرزا حسن خان(ظر این سھ تن شكل مي گیرد مشیرالدولھ پیرنیا عمده تحوالت زیر ن اوضاع حقوقي و قضایي و. نظر اینان بوده است

شما یك حقوقدان بھ ما معرفي كنید و آنھا . حقوقي در ایران ایجاد كنیم نامھ مي نویسد و مي گوید ما مي خواھیم تغییرات گسترده قضایي و» گرانداوریا«

بھ ھر حال . اكبر خان داور آن را بھ اوج مي رساند ي در ایران اتفاق مي افتد كھ میرزا عليو تحوالت حقوق. را بھ ایران مي فرستند» پرني مسیو«نیز 

یپرمن خان ارمني و  كھ یك طرف آن -از بھ دار زدن شیخ فضل اهللا نوري توسط ھمین كمیتھ فراماسونري. نباشد امري نیست كھ دخالت اینھا در آن

 ١٢٩٩تا كودتاي  - نفر عضو لژ بیداري ھستند ٩نفر كمیتھ انقالبي،  ١٢و از  است در كسوت روحاني،طرف دیگر آن شیخ ابراھیم زنجاني یھودي زاده 
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 .صورت مي گیرد توسط اینان

با زور مي خواھند دولت مدرن را در ایران سر كار بیاورند و . دست دارند فاتحین تھران قصد تحوالت فرھنگي سیاسي را دارند و دولت را نیز در

آزادي مي زدند االن در خدمت لژ بیداري و در فكر  اسیون را در ایران اجرا كنند ھمان روشنفكراني كھ در عھد قاجار دم از قانون ومدرنیز پروژه

دیكتاتوري نو را ترویج  ایجاد دولت مدرن و ١٢٩٩تا  ١٢٩٢بنابراین از سال . برخورد با جریانات فایده نمي كند كشتار علما و. تحوالت گسترده ھستند

 .مي كنند

 
 

بھایي ھا، یھودي ھا، مسیحي ھا، علي اللھي ھا، صوفي ھا و اردشیرجي : آن حضور دارند یك كودتاي ماسوني است كھ ھمھ طیف ھا در ١٢٩٩كودتاي 

 .ھاي یھودي كامال مشخص شده است و ارتباط او با كانون. من بودم ١٢٠٠گفتھ ھمھ كاره كودتاي  در خاطرات خود بھ صراحت كھ

تشكیل  لژ بزرگ ١٩۴٧در سال . دوم توسط یك فراماسونر بھ نام محمدعلي فروغي انجام مي گیرد و در دوره پھلوي دوم انتقال قدرت از پھلوي اول بھ

ھزار نفر عضو دارد كھ  ۵زمان در ایران فعال ھستند كھ حدود  لژ فراماسونري در آن ۶٠، ۵٠قریب بھ  لژ عالي اسكاتي و ١٩۴٨مي شود و در سال 

 .بازرگانان و سفرا و غیره نمایندگان سنا، مجلس، رؤساي دانشگاه ھا، وزراي كابینھ و حتي در میان. دارند در ھمھ اركان حكومتي حضور

 

 

... نسبي گرایي و فراماسونري در ایران شد اما تفكر فراماسونري در قالب ھاي لیبرالیسم، پلورالیسم، لژھايوقوع انقالب اسالمي باعث تعطیل شدن 

  .ترویج شد و ھنوز ھم بھ قوت ھر چھ تمامتر ترویج مي شود

  

 نقش فراماسونرى در انحراف نھضت مشروطیت

 

 فراماسونری -مقاالت 

فردى نظیر : نیز ھمان دو روش را بھ كار گرفتند یعھ در دستور كار آن ھا قرار گرفت كھ در این صحنھفرھنگى نبرد با تشیع و روحانیان ش در عرصھ

در آثار و نوشتھ ھاى خود  آنان مى كوشیدند ایران دوره باستان را. صراحتا بھ روحانیان و بھ تشیع حملھ مى كرد میرزا آقاخان كرمانى یا آخوندزاده
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را دنبال مى كند و مى كوشد بھ روحانیان درجھ دو و سھ شیعھ نزدیك شود كھ در  نظیر ملكم، ھمان روش منافقانھدر طیف دیگر شخصى . احیا كنند

 .فعالیت چشم گیرى داشتند ملكم خان توانست تعدادى را ھمراه خود كند كھ اتفاقا این بخش در مشروطھ. موفق بود بخشى نیز

 مشروطیت نقش فراماسونرى در انحراف نھضت

 

 .ارایھ دھم و بعد بھ ذكر نقش فراماسونرى در انحراف انقالب مشروطھ بپردازم الزم است تعریفى از فراماسونرى بھ صورت مختصر ابتدا

 

فراماسونرى، سازمان مخفى نھان روشى است كھ در دھھ دوم قرن  از جھت عملى و تشكیالتى،. جھت لغوى، فراماسونرى بھ معناى بنایى آزاد است از

شود، بھ اروپا سرایت مى  حركت از انگلستان شروع مى. مخفى یھود براى بسط سیطره و سلطھ یھود بر جھان ایجاد شد گردانى سازمان با صحنھ ١٨

 .كشورھاى مشرق زمین است كھ مورد تھاجم فراماسونرى قرار مى گیرد كشور ما ھم یكى از. كند و بعد متوجھ مشرق زمین مى شود

 

، یكى از شیوه »نھان روشى و مخفى كارى» :را بیان كنیم، این گونھ باید بگوییم» خصوصیات اصلى فراماسونرى«ھ بھ صورت خالص اگر بخواھیم

. جلوگیرى شود اتخاذ رویھ مخفى كارى كوشیدند از افشاى اسرار و مسایلى كھ در داخل لژھا مى گذرد، اینان از ابتداى كار با. ھاى این سازمان است

اخیرا بھ . انتقادھا ھم نسبت بھ این سازمان، از ھمین جھت ایجاد شده و مى شود این سازمان است و بسیارى از سوءظن ھا و این مسألھ، شاخصھ اصلى

حضور دارند؛ ولى ھم چنان اصول و رموز  اكنون در سایت اینترنتى ھم. كوشند بازتر عمل كنند؛ براى مثال لژھایشان تابلو دارد نحوى مى

 .است ماسون ھا پوشیدهفراماسونرى بر غیر فرا

 

یھودیت ممسوخ در تمام مراحل فراماسونرى است كھ رنگ و بوى كامًال  یا سازمان مخفى یھود در این سازمان و سیطره» نفوذ یھودیت پنھان«دوم، 

ودى و یھودیت مسخ شده قابل رسوخ مسحیت یھ در بررسى ریتوئل ھا یا مرام نامھ ھاى این سازمان، بھ خوبى نفوذ و. تشكیالت مى دھد یھودى بھ این

 .مشاھده است

 

اساسى فراماسونرى گنجاند؛  در قانون ١٧٢٣، در غالب طرح مسایلى نظیر بى طرفى مذھبى كھ دكتر اندرسون در »دین ضدیت آشكار و نھان با»

بعد در  ذھب یا استحالھ افراد در داخل لژھا وراھكارھایى ھستند كھ این ھا در جھت ضدیت با م ھمچنین پلورالیسم، سكوالریسم، دئیسم و نسبى انگارى،

 .جوامع مورد تھاجم، از آن استفاده مى كنند

 

ھم » تساھل و تسامح«. باشد ، دیگر ویژگى این سازمان مى»تأكید بر اصل ترقى«. دیگر از ویژگى ھاى فراماسونرى است ، یكى»تأكید بر اومانیسم»

 .«ھا ھم آزادى، برابرى و برادرى است شعارھاى اصلى آن«. شعارى است كھ فراماسونرھا سر مى دھند

 

 ١۶ـ  13 اصلى فراماسونرى بیان كردیم، باید گفت كھ در فضاى بھ شدت یھودى زده اروپا كھ در قرن با این مختصرى كھ در خصوص ویژگى ھاى

ت ھایى نظیر روزن كروز و یسوییان مسیحى و یھودى، كند و جمعی مشاھده مى شود، رفتھ رفتھ نقش یھودى ھا در جوامع اروپایى افزایش پیدا مى

 .از ھمین جا زمینھ عملى شكل گیرى فراماسونرى فراھم مى شود. كنند مجال فعالیت پیدا مى

 

كھ تاریخ  ١٧١٧در . خوبى مشاھده مى شود است كھ در جمعیت ھاى مذكور، نقش آشكار یھودیت مخفى كھ درصدد سلطھ بر جھان است، بھ شایان ذكر

یھودیان مخفى را  در بین مؤسسان لژ باز ھم حضور. لژ در لندن، لژ بزرگ انگلستان بھ وجود مى آید رسمى فراماسونرى است، از تجمع و ادغام چھار

ارند و ھم در ھستند كھ ھم در روى كار آوردن خاندان ھانودر در انگلستان نقش د مشاھده مى كنیم؛ آنان افرادى نظیر اندرسون و دكتر تئوفیل دزاگولیھ

انگلستان مستقر مى شود، رفتھ رفتھ مى كوشد حوزه نفوذ  وقتى این خاندان در. فراماسونرى سھ سال بعد از روى كار آوردن خاندان ھانودر تأسیس
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د در فرانسھ و بعد با توانستن ھمكارى افرادى نظیر منتسكیو، ولتر، رسو كھ ھمكارى آشكارى با فراماسونرى داشتند، با. خود را بر اروپا بسط بدھد

بھ  فراماسونرى را ایجاد كنند؛ حركت ھاى بزرگى را بھ وجود بیاورند و عمًال غرب جدید را ھمكارى شخصیت ھاى دیگر در سایر نقاط اروپا لژھاى

 .شاھد آن بودیم، شكل دھند ١٩و  ١٨شكلى كھ ما در قرون 

 

دار سپاه مھاجم غرب بھ شرق،  طالیھ. مى كنند نفوذ خود را بھ سمت شرق بسط دھند ایران از زمانى مطرح مى شود كھ قصد توجھ آنان بھ شرق و

فراماسون  سپاه استعمارى غربى ھا را مشاھده مى كنیم ـ یا در پیش آن ھا یا در پس آن ھا ـ لژھاى فراماسونرى بود؛ بھ ھمین جھت در شرق ھم ھر جا

استقرار آن ھا در مصر، ھند و نقاط دیگر، لژھاى فراماسونرى  نیم؛ یعنى بى درنگ پس ازھا، مسیونرھاى مذھبى و جمعیت ھاى تبشیرى را مى بی

 .تأسیس مى شود

 

در برنامھ جامع آنان براى نفوذ در مشرق زمین و  چیست كھ بالفاصلھ با سپاه استعمارى لژھاى فراماسونرى ھم پیدا مى شود؟ علت را باید علت

و این ھا  ھدف، ادغام این جوامع در غرب جدید و سرمایھ دارى مسلط غرب است. جوامع جست وجو كنیم یناضمحالل فرھنگى، سیاسى و اقتصادى ا

 .با چنین ھدفى وارد مشرق زمین مى شوند

 

. اھدیمفراماسونرى در كشور را ش حضور فراماسون ھا و تالش آن ھا براى بسط) تقریبا دھھ ھاى اولیھ دوره قاجار(قاجار  در ایران از ابتداى دوره

روش  تواند جمعیت ھاى مختلف ساختارشكن را در خود جذب كند؛ ضمن این كھ با پنھان كارى و این سازمان ـ با توجھ بھ ویژگى ھایى مذكور ـ مى

كن ھا تبدیل فراماسونرى بھ مجمعى براى جمع شدن تمام ساختارش بنابراین لژھاى. دارد، قادر است از آسیب حكومت ھا در امان بماند مخفیانھ اى كھ

 .بھ دنبال شكستن ساختارھاى فرھنگى، اقتصادى، سیاسى ھستند مى شود؛ یعنى كسانى كھ

 

ملكم خان ارمنى منافق ـ كھ در مقطعى از  آخوندزاده ملحد ـ كھ صراحتا الحاد خودش را اعالم مى كند ـ: جمع را در ایران شاھدیم نمونھ اى از این

چھره نفاق  دوباره مرتد مى شود، و در واقع مى توان گفت كھ یك روى دیگر سكھ بى دینى است كھ با م مى كند وزندگى اش مسلمان بودن خود را اعال

المتكلمین واعظ بابى، اردشیرجى جاسوس بھ ظاھر زرتشتى و افراد مؤثر  در كشور ما وارد شد ـ شیخ الرئیس قاجار بابى، سید جمال واعظ بابى، ملك

. باشد كھ متأسفانھ كم تر بھ آن پرداختھ شده بررسى نقش اینان، خود مى تواند در تاریخ معاصر ما سرفصلى. ایى گرىزرتشتیان بھ بھ در گرویدن

 .میرزا ظّل السلطان و شعاع السلطنھ ھمچنین شاه زاده ھاى قاجار؛ نظیر مسعود

 

توانست آنان را جمع  آن چیزى كھ. ایران با ھم جمع مى شوندشكستن ساختارھاى فرھنگى سیاسى و اقتصادى  ھمھ این افراد در لژ فراماسونرى با ھدف

 صراحتا مى گویند كھ افراد با ھر نظر و دیدگاھى مى توانند در لژ. پلورالیسم است كند، ھمان بحث تساھل و تسامح، بى طرفى مذھبى در ظاھر و

مختلفى كھ فراماسونرھا طى مى كنند، ـ از سھ تا سى و سھ  جاتالبتھ این تساھل ظاھر كار است، در باطن در در. فراماسونرى حضور داشتھ باشند

 .یا بى تفاوت، بھ افراد ملحد و معاند با مذھب استحالھ مى شوند درجھ ـ از افراد نسبتا مذھبى

 

البتھ قبًال ھم مى  .اروپایى سفیر بفرستد ھاى ایران و روس، ایران مجبور مى شود براى جلب حمایت دولت ھاى غربى، بھ كشورھاى در جریان جنگ

فرانسوى  بھ اروپا مى رود و مى كوشد كھ كمك انگلیسى ھا و» عسكرخان افشار اورومى«فردى بھ نام  فرستادند؛ ولى در این مقطع براى جذب كمك،

 .ھا را جلب كند؛ اما بى درنگ او را جذب لژ فراماسونرى مى كنند

 

 .پذیرند ارجى در خارج از كشور عضومىاین مقطع لژ ماسونى در ایران نداریم و لژھاى خ در

 

 :فراماسونرى، طى سھ مرحلھ در این صورت گرفتھ است نگاھى گذرا بھ تكاپوى فراماسونرى در ایران نشان مى دھد كھ نفوذ
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ه سیاسى یا محصل ـ فرستاد در ابتداى كار شاھد آن ھستیم؛ یعنى ھر كس از ایران بھ خارج مى رود ـ اعم از تاجر، یكى، عضوگیرى خارجى است كھ

پھلوى نیز كسانى را مى شناسیم كھ پس از عزیمت بھ خارج از كشور، عضو  حتى در دوره. بھ نحوى لژھاى فراماسونرى وى را شكار مى كند

 .اند فراماسونرى شده

 

ملكم خان نخستین فردى بود . نشیندقمرى بھ ثمر مى  ١٢٧۶شود و در  قمرى شروع مى ١٢٢۴مرحلھ بعد، تالش براى تأسیس لژ در ایران است كھ از 

 .خانھ یا اولین لژ فراماسونرى را در ایران تأسیس كرد كھ اولین فراموش

 

 .ھستیم فراماسونرى در غالب جمعیت ھا و جریان ھاست كھ در جریان مشروطھ بھ وضوح شاھد آن مرحلھ سوم، گسترش

 

. او ھم بى درنگ عضو لژھاى فراماسونرى مى شود. بھ اروپا فرستاده شد خان ایلچى نماینده دیگرى بھ نام میرزا ابوالحسن ١٢٢۴بھ ھر صورت، در 

چرا كھ آنان دیگر نماینده دولت ایران  افشار اورومى و میرزا ابوالحسن خان ایلچى در لژھاى فراماسونرى، مسألھ ساده اى نیست، عضویت عسكرخان

 .ایران مى كوشیدند تالششان در آن مقطع، خنثا كردن اقدامات كسانى بود كھ براى استقالل كردند؛ بلكھ نبودند و براى منافع ملت ایران تالش نمى

 

كند كھ  او تالش دارد لژ فراماسونرى در ایران تأسیس. بھ نام ِسرگوراوزلى بھ ایران مى آید بھ ھمراه میرزا ابوالحسن خان ایلچى، نماینده اى از انگلیس

این نشان مى دھد كھ كاركرد این جمعیت . جرگھ فراماسونرى در آوردم مى گوید تمام اطرافیان فتحعلى شاه را بھظاھرا موفق نمى شود؛ اما صراحتا 

 .مھم است كھ سعى مى كنند تمام اطرافیان شاه را بھ عضویت در بیاورند براى استعمار خیلى

 

ایرانى ـ از جملھ برخى اساتید و دانشجویان دارالفنون ـ  ى از نخبگانلژ فراماسونرى خود را تأسیس كرد و تعداد زیاد ١٢٧۶كھ ملكم خان در  گفتھ شد

اساتید و دانشجویان آن در تشّكل  ھایى كھ دارالفنون در ایران مورد كم مھرى یا بى مھرى قرار گرفت، عضویت تعدادى از یكى از علت. را جذب نمود

 .فراماسونرى بود

 

. اقتدار ناصرالدین شاه را نداشت راى فعالیت جمعیت ھاى سّرى فراھم مى شود؛ چون مظفرالدین شاه، آنترور او، فضا ب بعد از مرگ ناصرالدین شاه و

 در. تشّكل ھاى مخفى در دوره مظفرالدین شاه فعال مى شوند. حضور گسترده اى داشتند از طرف دیگر، در دربارش افراد نفوذى از فراماسون ھا

فكرى است كھ از ابتداى قاجار تقریبا فعالیت خود را  یك جریان، جریان روشن: ر كشور قابل مشاھده استآستانھ انقالب مشروطھ دو جریان عمده د

خان آن را اداره و  یك طیف، الحادى است كھ آخوندزاده در رأس آن مى باشد، و یك طیف، منافق است كھ ملكم :شروع مى كند و دو طیف عمده دارد

دارند؛ یعنى ابتدا با ظاھر اسالمى و با اعالم این كھ مشروطیت ھمان برقرارى  طھ خواھان در طیف دوم قرارتعداد زیادى از مشرو. رھبرى مى كند

 .اسالمى است، وارد صحنھ مى شوند اصول

 

، میرزا حسین خان فرھنگى، اقتصادى و سیاسى ایران را در دستور كارشان قرار دادند؛ بھ ھمین دلیل ملكم این ھا ـ ھمان طور كھ گفتھ شد ـ اضمحالل

از . كردند پاى فراماسون ھا و كمپانى ھاى غربى را بھ ایران باز كنند خان سپھساالر و تعداد دیگرى از فراماسون ھا در عرصھ اقتصادى سعى مى

 .استقالل اقتصادى شد آوردند، موجب نابودى تا بحث رژى، و تنباكو تا بانك شاھنشاھى و مسایل دیگرى كھ اینان در كشور ما بھ وجود قرارداد رویتر

 

فردى نظیر : كار گرفتند روحانیان شیعھ در دستور كار آن ھا قرار گرفت كھ در این صحنھ نیز ھمان دو روش را بھ در عرصھ فرھنگى نبرد با تشیع و

 باستان را در آثار و نوشتھ ھاى خودآنان مى كوشیدند ایران دوره . تشیع حملھ مى كرد میرزا آقاخان كرمانى یا آخوندزاده صراحتا بھ روحانیان و بھ

كوشد بھ روحانیان درجھ دو و سھ شیعھ نزدیك شود كھ در  در طیف دیگر شخصى نظیر ملكم، ھمان روش منافقانھ را دنبال مى كند و مى. احیا كنند
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 .داشتند چشم گیرى توانست تعدادى را ھمراه خود كند كھ اتفاقا این بخش در مشروطھ فعالیت ملكم خان. بخشى نیز موفق بود

 

است؛ چرا كھ در سطوح دوم و مخصوصا در سطوح سوم، ھم نوایى برخى از  ناگفتھ نماند كھ منظور از روحانیان شیعھ، افرادى غیر از مراجع شیعھ

ین ھمكارى اعالم پشیمانى مى و از ا) طباطبائى نظیر سید محمد(البتھ عده اى از آن ھا متوجھ خطاى خود مى شوند . جریان را شاھدیم روحانیان با این

 .روند و حتى بھ سمت بى دینى و الحاد ھم پیش مى) شیخ ابراھیم زنجانى و افرادى نظیر او) كنند و برخى ھم تا آخر ادامھ مى دھند

 

ف روحانیان آگاه شیعھ نیز، از سوى دیگر یك طی. چندان زیاد نیست؛ اما فعالند بھ ھر حال در این مقطع طیفى از روحانیان را مى بینیم كھ تعدادشان

یكى، جناح مرحوم آیت اهللا : خوبى محسوس است با دو روش در این مقطع حضور دارند كھ ھماھنگى و ھم نوایى آن ھا بعد از فتح تھران بھ ھستند كھ

است كھ  ن، جریان حوزه نجفبدعت گذارى جریان نفوذى در مشروطھ موضع گیرى مى كند، و یك جریا حاج شیخ فضل الّلھ نورى است كھ در مقابل

آنان ھم . میرزا خلیل و علمایى نظیر مرحوم نایینى در آن حضور دارند آیت اهللا آخوند خراسانى، میرزا عبدالّلھ مازندرانى، میرزا حسین تھرانى نجل،

 .در روش و مقام عمل با یك دیگر اختالف دارند است؛ ولى... فضل اهللا، قصدشان آبادانى ایران، برپایى و اقامھ احكام شرع در ایران و مانند حاج شیخ

 

نمایند كھ چھ مى خواھند؛  است كھ روحانیان و نھضت مى بایستى حسابشان را از جریان نفوذى جدا كنند و مشخص مرحوم حاج شیخ فضل الّلھ معتقد

انجمن  ام عمل با تردستى عوامل غرب گرا، نفوذ آنان دردر مق. محمدعلى شاھى موكول مى كنند اما طیف دیگر برخورد با آنان را بھ غلبھ بر استبداد

در نتیجھ ھم مرحوم حاج شیخ فضل . با شكست مواجھ مى شود ھاى مخفى و چاالكى شان در جذب و جلب افكار عمومى، نظریھ علماى نجف در ایران

شیخ فضل الّلھ در تھران ترور مى  ل بعد از شھادت مرحوم حاجآویختھ مى شود، ھم سید عبدالّلھ بھبھانى كم تر از یك سا الّلھ نورى در تھران بھ دار

 .شود و بھ شھادت مى رسد

 

غرب گرا مى كوشید با ایجاد بحران یا با  جریان. در این مقطع در برابر یك دیگر ایستادند) روحانیان شیعھ و روشن فكرى غرب گرا) این دو جریان

حسن  در بحران بازار و چوب زدن تجار قند میرزا. سمت رادیكالیسم كور و افراطى بكشاند بھ دامن زدن بھ بحران ھاى موجود، فضاى كشور را

از طرف . اگر تجار را چوب بزنى، قند در تھران ارزان مى شود رشدیھ، عالءالدولھ، حاكم تھران، را براى چوب زدن تجار تحریك مى كند و مى گوید

ترتیب با چوب زدن عالءالدولھ و سخت  بدین. رمى انگیزد تا بر مردم اعتراض كننده سخت بگیردفراماسون، عین الدولھ را ب دیگر، شعاع السلطنھ

فراماسونرى  در جریان ھاى دیگر نیز نقش. پنھانى دارد ـ یك بحران در مشروطھ بھ وجود مى آید گیرى عین الدولھ ـ كھ در ھر دو فراماسونرى نقش

 .قابل پى گیرى است

 

متأسفانھ  تحریك غرب گرایان بھ وقوع پیوست و آن چھ در ابتداى مجلس در تدوین قانون اساسى ن در سفارت انگلیس كھ بھمسایل بعدى ھم چون تحص

كھ در قالب سازمان فراماسونرى لژ بیدارى ایران منسجم شده  تحّرك این افراد. شاھد آن ھستیم، مسیر نھضت دینى مشروطیت را منحرف مى كند

فتح تھران، عمًال ھمھ اركان  بعد از. را از سر راه برمى دارد و كشور در اختیار فراماسون ھاى غرب گرا قرار مى دھد یانبودند، ھر دو طیف روحان

زدن اوضاع  استفاده از امكانات آن، یكى از كارھایى بود كھ فراماسون ھا انجام دادند و در بھ ھم نفوذ در مجلس و. كشور بھ دست فراماسون ھا مى افتد

 .نیز موفق بودندایران 

 

كھ » الجمال» روزنامھ ھایى چون. این دوره در تخریب فضاى فرھنگى ـ سیاسى ایران نقش بسزایى داشتند مطبوعات. آنان در مطبوعات ھم نفوذ كردند

ھر دو بھ لژ بیدارى  جھانگیرخان شیرازى در آن مطلب مى نوشتند، و كھ دھخدا و میرزا» صور اسرافیل«مطالب سید جمال واعظ را منتشر كرد، و 

 .حضور فراماسونرھا محسوس است در تمام این جریان ھا. انحرافات مذھبى داشتند؛ یعنى با ِفَرق ضالھ ھم مرتبط بودند وابستھ بودند و بعضا

 

خود، روحانیان اصول  اى افراطىسازمان فراماسونرى درمى آید و آن ھا عمًال با آشكار كردن كامل دیدگاه ھ در واقع بعد از فتح تھران ایران بھ اشغال
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. پاى غربى ھا را در ایران باز مى كنند و صراحتا بھ جنگ مفاھیم دینى مى آیند گراى شیعھ ـ چھ علماى نجف، چھ علماى تھران ـ را كنار مى گذارند،

ابتدا با . ایران را بھ یك باره تغییر دھند فرھنگى مدتى تالش، وقتى مقاومت مردم را مشاھده مى كنند، تصمیم مى گیرند كھ ساختار سیاسى ـ پس از

كھ خوشبختانھ توفیق  مى دھند و بعد با اقدامات ضد دینى رضا شاه، نابودى تشیع را در ایران ھدف مى گیرند خلع قاجاریھ را سامان ١٢٩٩كودتاى 

 .زیادى در این زمینھ بھ دست نمى آورند
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