
   مشروطیت  در انحراف  فراماسونري  جريانھاي نقش

 
 موسي فقیه حقاني

  
سلط  با ھـدف  بود كه  عصر مشروطه  افراطي ھاي  از تشكل ھا، يكي  فراماسون  مخفي انجمن 1322  االول ربیــع 22 در   ايـران  و فرھنـگ  بـر حكومــت  ت
 آنھا بـا  سازد كه  آشكار مي  انجمن  اين  و مصوبات  بود، مذاكرات  گمرك  در خیابان  میكده  خان  سلیمان  باغ  انجمن  خود را آغاز كرد، محل  فعالیت قمري

.  بخشـند  خود را در كشور اسـتحكام  و موقعیت  گرفته آلود ماھي  گل  در كشور از آب  و دودستگي  قصد داشتند با ايجاد اغتشاش  و تردستي چابكي
یه  ضــاله  فرقه  به  از آنان  برخي  و وابستگي  فراماسونري  افراد در جمعیت  اين عضويت   را در تخريـب  وابسـته  جريانـات  ايـن  و ھمگـامي  ھمنوايــي  باب

  در كشـور روشـن  فتنــه  آتـش بايسـتي  مي  انجمن  اين  مصوبات سازد بر اساس  آشكار مي  اسالمي  ايران  و فرھنگي ، اجتماعي  سیاسي ھاي بنیان
قدامات  بـر بیگانگــان  با تكیـه  اسالم ، تضعیف  با حكومت  نزاع دھد كه  مي  نشان  انجمن  اين  در مصوبات تأملي.  نگردد  خاموش گاه شود و ھیچ   محـور ا

 : خوانیم  را مي  جلسه  آن  مصوبات باشد با ھم  آنھا مي افراطي
  

 .  وارد كنیم  آزاديخواھان  را در جرگه نیت  متنفد و پاك اشخاص  ، اول
  

  داريـم  كه  منظوري  پیشرفت  را براي  حداكثر استفاده  اتابك اصغرخان  میرزا علي  و طرفداران الدوله  عین  پیروان  میان  و دودستگي  اختالف در اين  ، دوم
 . بنمايیم

  
 .  بنمايیم  پايداري  به  تشويق  نموده  را كمك الدوله  عین  و مخالفین  بزنیم  دامن ور شده  مذكور شعله  دو دسته  میان  كه  اختالفي آتش  ، سوم

  
 .  نمايیم  تشويق  فعلي  و دستگاه  با دولت  مخالفت  را به طلب  جاه اشخاص  ، چھارم

  
 .  كنیم  آنھا خاطرنشان  به  است  در پیش  مملكت  براي  كه  و مخاطراتي  كنوني  و مفاسد دستگاه  پیدا كرده  ارتباط  نجف  علمیه با حوزه  ، پنجم

  
 .  و با خود ھمفكر نمايیم  كرده  ھستند جمع  ناراضي  كه  كساني  دولت  و رجال  شاھزادگان در میان  ، ششم

  
 .  كنیم  شوند ھمفكري  از منظور ما آگاه  اينكه  دارند بدون شجاعت    جسارت  كه  با آنھايي  متنفذ تھران  روحانیون در میان  ، ھفتم

  
 دارنــد بايـد بـا   جھـان  از سیاسـت  اطالعاتي  چون باشند ولي كار مي  ھستند ترسو و محافظه  دولتیان  در میان  كه  روشنفكري  مردان اگرچه  ، ھشتم
 . كرد  و آماده  تھیه  بايد اجرا نمود اول  از موفقیت  پس  كه  اصالحي  كرد و نظامنامة  مشورت  طور مخفیانه آنھا به

  
  حكومـت  و معايـب  كنند و مخـاطرات  كوشش  معارف  و بسط  افكار مردم  كردن  در روشن  ممكنه  وسايل  موظفند با تمام  جمعیت  افراد اين كلیه  ، نھم

 . بنمايند  مردم  را به  قانون  بسط  را و منافع استبدادي
  
ً روزنامه  جرايد مھم  به  نگاشته  حاكمه  و مفاسد دستگاه  ايران  چند از اوضاع  موظفند مقاالت  جمعیت  اين نويسندگان  ، دھم    كــه ھايي  دنیا مخصوصا

 .شود بفرستند  آزاد منتشر مي در ممالك
  

مدن  ملـل  كه  منتشر كنند و آسايشي  مردم  در میان  مھیج ھاي نامه  شب  نموده  تھیه  ژالتین رفقا مكلفند دستگاه   ، يازدھم   در پرتــو قـانون  جھـان  مت
 . گويند  ھستند سخن  ملي  حكومت  داراي  كه  كشورھايي دارند گوشزد نمايند و از ترقیات

  
 . و منتشر نمايند  نموده  را ترجمه  مترقي  امم  انقالبات  تاريخ  آشنا ھستند موظفند كه  خارجه  با زبان  كه كساني  ، دوازدھم

  
 .  نمايند  كوشش  صالح  راه  دادن  و نشان  مردم  در بیدار كردن  از پیش خطباء و وعظاء بايد بیش  ، سیزدھم

  
 منتشــر   مختلفـه  وسـايل  به  را كه  مطالبي  رفقا بايد تمام  رياكار نشويم  و مالھاي  و مستبدين  مخالفین  كار دچار حمله  از اول  اينكه براي  ، چھاردھم

 . بدھد ننويسند  بدخواھان  دست  تكفیر به  حربه  كه  كنند و چیزي  مطابق  اسالم كنند با احكام مي
  

  دوسـتان  و در اختیار مجمع  آورده  دست  به  دولتي  مھم  و مقامات  صدارت  و حوزه  از دربار سلطنتي  اطالعات  ممكنه  وسايل  بايد به برادران  ، پانزدھم
 .بگذارند

  
  نمـود و چـون  استفاده توان  مي  اشخاص طلبي  از ھر چیز از جاه  بیش  و شرقي  آسیايي  در كشورھاي شود كه  مي  تذكر داده  برادران به  ، شانزدھم

 وجــود   بـه  را بـراي  آنھا حداكثر استفاده  و تحريك  بسیارند ما بايد با تشويق  و خودخواه طلب  جاه  مردان  و شاھزادگان  دولت  و رجال  روحانیون در میان
 .  بنمايیم  داريم  كه  مقصودي  به  و رسیدن  انقالب آوردن

  
ست  در پیــش  كـه  مشـكالتي  واسـطه  بـه  ولـي  است  عقیده  آزادي  جھان  آزاديخواھان  مرام  در سرلوحه گرچه  ، ھفدھم ً بـه  ا   توصــیه  بـرادران  اكیـدا

 . ندھند  بدخواھان  دست  به  نمايند و وسیله  خودداري  اسالمي  غیر از مجلس  و مذھبي  ديني  بعد از حضور در مجالس به   از اين  كه كنیم مي
  

  بــر ضـد ظــالمین  دادن  با خـود و قیـام  ھمفكري  را به  و آنان  پیدا كرده  ھستند رابطه  در خارج  كه  و كساني  مملكت ما بايد با آزاديخواھان  ، ھیجدھم
 .  نمايیم تشويق

  
ُـه  مجمـع  پیشـنھاد كارگردانـان  رسید و بنابه  تصويب  بشود به  مواد آن  درباره  مخالفتي ترين  كوچك  اينكه  بدون  ماده  ھیجده اين   نفـر بـراي  قـرار شـد ن

ضور افـرادي  عمومـي  بار ديگر جلســه  لزوم  دھند و در صورت  تشكیل  خصوصي  جلسه  شوند تا ھر ھفته  انتخاب  جمعیت  و اداره سرپرستي   را بـا ح
ُه در نتیجه.  حضور داشتند برگزار نمايند  جلسه  در ھمین كه  :  شدند  نفر زير انتخاب  ن

  
سید جمـال  المتكلمین ملك سید محمدرضـا مسـاوات  واعـظ ،  سید اسـدهللا ،  سن  ابوالحسـن الرئیس ، شـیخ  خرقـاني ،  میرزا مح  بـرادر   مـیرزا، آقــا 

 .  السلطان  نصرة ، میرزا محمدعلیخان آبادي  دولت  میرزا يحیي ، حاجي  میكده خان صدرالعلماء، میرزا سلیمان
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  كــه  و كسـاني اعضـاء مؤسـس. شد  مي  تشكیل  داشت  ھشتاد سال  كه  كاشاني  شريف  مھدي  شیخ  حاج  بار در منزل  يك اي  ھفته  انتخابي کمیتة
 : زير بودند  شرح  به  دكتر ملكزاده  نوشتة  حضور داشتند بر طبق  جلسه در اولین

  

  
 بـر  بايسـتي«  :دھـد  دسـتور مي  فرانسـه  انقـالب  آتـش ور شـدن  شـعله  بود براي  ايراني  افراطیون  الگوي  كه  فرانسه  افراطي ھاي ولتر از فراماسون

 .» كنید  خود را پنھان بزنید و دستھاي...  نگردد  اسرار میترا فاش بايستي...   شخصي  تعصب  از روي  كرد نه  اقدام  قبلي ھاي چیني  توطئه حسب
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