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بود، نسبت به صحبت  هايي که در داخل درهاي بسته 
سفارت شده بود به سفير روس اعتراض مي کرد و به 
تدريج سفير روس و اعضاي آن سفارتخانه معتقد بودند 
که اجنه با اميرکبير ارتباط دارند. اينک پس از گذشت 
يکصد سال جاسوس امير را در سفارت مي شناسيم: 
نويس��نده کت��اب »نوادراالمير« چنين مي نويس��د: 
»يک روز پيرمردي از اهالي اي��ران که نايب غالمات 
سفارت روس بود، مکتوبي از سفير بياورد و خواست 
حسب المعمول ش��خصاً به مجلس امير نظام داخل 
شده و مکتوب را بدهد و جواب بگيرد يا آنکه امير نظام 
مقرر فرموده بود که احدي را از ورود بر او مانع نشوند 
معهذا مالزمان امير نظام مانع ورود وي شدند. نايب به 
گمان اينکه او را نشناخته اند گفت من حامل مکتوب 
سفير روس و نايب غالمات سفارتم و تا کنون احدي 
مرا از ورود بر شخص اول ايران منع ننموده و حق آن را 
نداشته است. گفتند هر که خواهي باش مي بايد پس از 
صدور جواب شرفيات شويد. گفت پس اجازه بگيريد. 
يکي از ايشان به اتاق امير نظام رفت و مراجعت نمود 
و گفت مکتوب خود را بدهيد تا برسانم که اجازه ورود 
ندادند. نايب با کمال آشفتگي صداي خود را بلند کرد 
و جواب يا عين مکتوب سفير را مطالبه نمود. امير نظام 
صداي او را شنيد و گفت آواز کدام جسور بود. عرض 
کردند نوکر سفارت روس است، فرمود او را حبسش 
نمودند. پس از مدتي نايب را فراخواند و به او گفت از 
لباس و لسان تو چنين مي فهمم که مسلماني، گفت 
بلي مس��لمانم، فرمود به اين کبر سن و مسلماني که 
بايد فکر تهيه آخرت خود باش��ي چرا س��نگ کفار را 
بر سينه مي زني؟ گفت سال هاست که نوکر سفارتم 
و چاره اي جز اين نداش��ته ام. لکن اکنون هر قس��م 
امر بفرماييد چنان مي کنم. فرم��ود از امروز مي بايد 
نوکر من باش��ي و اوامر مرا اطاعت نمايي. عرض کرد 
منت دارم و از خدمت سفارت استعفا مي دهم. گفت 
نخواستم از خدمت آنان کناره کني بلکه بايد همانجا 
باشي و به من خدمت نمايي. پس از آن فرمود ماهانه 
تو در آنجا چه مبلغ اس��ت، گفت چهار تومان. فرمود 
فالن صراف را مي شناسي؟ عرض کرد بلي از منسوبين 
چاکر است. گفت به او توصيه مي کنم که ماهي پنج 
تومان محرمانه به تو بدهد. باز پرسيد که خانه تو در 
کجاس��ت؟ محل خانه خويش را که نش��ان داد امير 
فرمود در همسايگي تو فالن سيد تفرشي خانه ندارد؟ 
معروض داشت که خانه دارد. فرمود خدمتي که بايد 
انجام دهي فقط همين اس��ت که هر وقت مطلبي در 
سفارت که راجع به ايران و ايرانيان است بشنوي شبانه 
و محرمانه که احدي از اهل خانه بويي نبرد به س��يد 
مي گويي و اگر مطلب به ثالثي اظهار و افشا شود يقين 
بدان که حکم به قتل تو خواهم داد و اکنون مرخصي 
که به سفارتخانه عودت کني و بگويي که چاکران امير 
نظام مکتوب س��فارت را گرفتند و جواب مرا به موقع 

ديگر وعده داده اند.« 
راوي حکايت از معلم روس��ي دارالفنون نقل مي کند 
که او مي گفت: » اهالي س��فارت روس مي گفتند که 
ايرانيان بي جهت قائل به وجود جن نيستند و مي بايد 
امير نظام تسخير جن کرده باشد و سبب اين بود که 
سفير روس زماني که مي خواست سخني به نفع دولت 
متبوعه خود از ايرانيان با اجزاي خويش مذاکره نمايد 
چون پاسي از شب مي گذشت با معدودي از محارم و 
يکي از آنها همين نايب غالمات بود چراغ ها به دست 
گرفته و اتاق هاي سفارتخانه و خلف ستور شيرواني ها 

و زواياي عمارت حت��ي بيت التخليه را کاماًل تفتيش 
مي نمودند و پس از اطمينان س��خني راجع به ايران 
مي گفتند و معهذا فرداي آن شب مکتوبي از امير نظام 
به سفير مي رسيد که از مطاوي آن اطالع امير نظام را 

بر مذاکرات شب مي فهميد. 
  جاسوس امير در سفارت انگليس

جالب ترين داس��تاني که از س��ازمان ضد جاسوسي 
امير کبير در بين اسناد رسمي وزارت خارجه انگليس 
وجود دارد، اين است که وزيرمختار آن دولت در تهران 
براي رسوخ در بين خفيه نويسان و جاسوسان اميرکبير 

متوسل به رشوه شده است. 
به موجب اين داستان، وزير مختار براي کسب اطالع 
از اسامي جاسوس��ان و خفيه نويسان تشکيالت ضد 
جاسوس��ي اميرکبير، مبلغي از حکومت هندوستان 
کمک مال��ي گرفت تا ب��ا پرداخت پول موفق ش��ود 
کس��اني را که در اطراف او به جاسوس��ي براي دولت 

ايران مشغولند، بشناسد. 
کلنل شيل طي نامه اي که روز 11 آگوست 1849 به 
نايب السلطنه هندوستان نوشته تقاضا کرده است که 
مبلغي در حدود 300 ليره براي شناختن جاسوسان 
امير چه در تهران و چه در والي��ات مورد نياز هيئت 

نمايندگي مي باشد. تصور مي رود صرف چنين مبلغي 
بجا و ضروري باشد ولي با اينکه نايب السلطنه و حتي 
وزارت خارجه انگلي��س اعتب��ار الزم را در اختيار او 
گذاشتند، شيل موفق نشد نه در س��ازمان امير نفوذ 

کند و نه حتي خود اميرکبير را با پول بخرند. 
از اين رو در گزارش��ي که روز 15 دس��امبر 1849 به 
وزير خارجه انگلستان مي فرستد، چنين مي نويسد: 
»پل دوستي که طبق ميل ايرانيان است در وجود امير 
بي اثر است و او يکي از افراد انگشت شمار اين مملکت 
مي باشد که فقط و فقط سعادت و نيکبختي وطنش 
را در داد دارد.«) منبع اسناد وزارت خارجه انگليس 

جلد 146 رديف60(
جاسوسان اميرکبير در سفارت انگليس: »جالب اين 
اس��ت که وزير مختار انگليس پس از دريافت اعتبار 
براي اطالع از اعمال )خفيه نويسان( امير، نه تنها موفق 
نشد آنها را بشناسد، بلکه مأموران امير از داخل سفارت 

انگليس نيز اطالعات گرانبهايي به دست آوردند.« 
يکي از حوادث بسيار مهمي که مأموران ضد جاسوسي 
امير موفق به کشف آن شدند، ارتباط محرمانه »کلنل 
جستن شيل« انگليسي با اهلل يارخان آصف الدوله بود. 
امير به وسيله مأموراني که در سفارت انگليس و حتي 
در خانه کلنل شيل داشت، اطالع يافت که رابط بين 
آن دو شخصي به نام ميرزا حسينقلي، منشي محلي 
سفارت انگليس مي باشد و از اين رو خيلي زود موفق 
شد جلوي توطئه اي را که وزيرمختار انگليس با آصف 
الدوله چيده ب��ود، بگيرد و آن را خنث��ي کند و بر اثر 
وقوع اين حادثه بود که وزي��ر مختار انگليس فهميد 
صدراعظم ايران در داخل س��فارتخانه او نيز تعدادي 
جاسوس و مأمور مخفي دارد. در نامه اي که کلنل شيل 
در تاريخ اول نوامبر 1851 به لرد پالمرس��تون وزير 
خارجه متبوع خود مي نويسد، اش��اره به جاسوسان 
امير در خانه و س��فارت خويش نموده و چنين تذکر 
مي دهد: تهران، نوامبر 1851، ش��ماره 194 حضور 

محترم ويکنت پالمرستون )وزير خارجه بريتانيا(
لرد عزيز:  ديروز اعتمادالدوله نام��ه اي از امير نظام عليه 
حسينقلي ميرزا آورد. منش��ي ايران ميسيون اين نامه را 
به آصف الدوله نس��بت مي دهد، زيرا او دش��من شخصي 
امير نظام است و دفعات متعدد به خانه او مراجعه و براي 
او زحمت و ناراحتي ايجاد کرده است. من حدس زدم که 
بهتر است نامه خصوصي براي امير نظام بنويسم و موضوع 
را به او اطالع دهم و اکنون يک نسخه کپي آن را در جوف 
براي اطالع بيشتر شما ارسال مي دارم. اعتقادم بر اين است 
که شکايت صدراعظم ايران به کلي بي اساس است و او که 
ذهني پر از  سوءظن دارد، بر اثر راپرت جاسوساني که تعداد 
آنها مسلماً بيش از يک نفر در خانه خود من هستند، گمراه 
شده است. شکي برايم باقي نمانده که اطالعات او بيشتر 
از آنچه در اختيار ما قرار دارد مي باشد. او در فرصتي ديگر 
هم شکايت بي اساسي عليه عضو انگليسي اين ميسيون 
مطرح کرده اس��ت. تلون مزاج زياد از خصوصيات اوست 
و رفتار او با حس��ينقلي ميرزا و همه افراد مورد اطمينان 
خويش همينطور است. او هميشه آنها را نصيحت مي کند 
و از رفتارشان به سختي انتقاد مي نمايد. با اين وصف باز هم 
عقيده دارم که حسينقلي ميرزا وظيفه خويش را نسبت به 
ميسيون ادا مي کند و به گزارش هاي امير ترتيبي نمي دهد. 
با بزرگواري که در شما سراغ دارم باز هم کوشش مي کنم 
که زحمات رضا قلي ميرزا را در فارس جبران نمايم. نخست 
وزير ايران درباره آن موضوع قول داده است، ولي آن را از ياد 

برده و عهدشکني مي نمايد. 

تش�کيالت کس�ب اطالع اميرکبير 
که در آن زمان به نام» منهيان امير« 
ناميده مي شد، آنقدر در واليات و در 
دل عمال دولت رعب و وحشت ايجاد 
کرده بود ک�ه هر پنج نف�ري که دور 
هم جمع مي شدند، تصور مي کردند 
يکي دو نفرشان خفيه نويس يا عضو 

تشکيالت »منهيان« هستند

»منهيان« در بي�ن اقليت هاي مذهبي 
نيز رسوخ فراوان داشتند و از کارهاي 
آنان اطالع حاصل مي کردند. تا جايي 
که وقتي در س�ال 1267 هجري قمري 
) 1850 ميالدي( مالشيخ علي يکي از 
رهبران فرقه بابيه تصميم به قتل ميرزا 
ابوالقاس�م امام جمعه و هجوم به کاخ 
س�لطنتي گرفت، بالفاصل�ه جزئيات 
نقش�ه و توطئه او به وسيله »منهيان« 
به اط�الع امير رس�يد و او موفق ش�د 
قب�ل از انجام ت�رور آنها را دس�تگير 
کن�د و اقداماتش�ان را خنثي س�ازد

نظري بر ساختار و کارنامه سازمان جاسوسي و ضدجاسوسي زنده ياد ميرزا تقي خان اميرکبير

امير از عالم غيب اطالع دارد!

  محمدرضا کائيني
مجاه��د  عال��م 
آي��ت اهلل س��يد 
ي  د له��ا ا عبد
شاهرودي فرزند 
آيت اهلل العظمي 
محم��د  س��يد 
شاهرودي و نواده 
آيت اهلل العظمي 
س��يد محم��ود 
شاهرودي اس��ت. وي در ميان اعضاي بيت 
آيت اهلل شاهرودي داراي پيشينه فرهنگي 
و سياس��ي طوالن��ي و خاطراتي ش��نيدني 
و مغتنم اس��ت. اخيراً مرکز اس��ناد انقالب 
اس��المي مجموعه اي از خاطرات وي را در 
قالب اث��ر »تداوم انديش��ه« ب��ه زيور طبع 
آراسته و به عالقه مندان تقديم داشته است. 
ناش��ر در ديباچه خويش بر اي��ن اثر چنين 

آورده است:
»پيروزي انقالب اسالمي مرهون کادرسازي 
و تربيت نيروي انقالبي توسط امام خميني 
و ساير روحانيت و مراجع در دوران نهضت 
اسالمي است. انتقال امام خميني از ترکيه به 
عراق مجالي فراهم آورد که ايشان صبورانه 
انگيزه ها و اهداف نهض��ت را در حوزه  نجف 
بيان کنن��د و ب��ه تربيت نيروه��اي انقالبي 
بپردازند. آغ��از درس واليت فقي��ه امام در 
اين دوران نقط��ه  عطف��ي در روند نهضت 
اس��المي بود ک��ه پايه هاي تئوري��ک نظام 
اس��المي را بعد از پيروزي انقالب پي ريزي 
نمود. در ميان مراجع نجف آن که بيش��تر 
از همه ش��يفته و هوادار امام خميني ش��د، 
آيت اهلل ش��هيد محمدباقر ص��در بود که به 
گفته  خود ذوب در ام��ام خميني بود. او نيز 
با نگاش��تن کتاب هاي اقتصادنا و فلس��فتنا 
در پي تبيين ابع��اد اقتص��ادي، اجتماعي 

و سياسي اس��الم برآمد. ش��اگردان وي که 
يک چند در عراق ب��ا روي کار آمدن حزب 
بعث با آن در س��تيز بودند، با انتقال امام به 
عراق با نهضت اس��المي بيشتر آشنا شدند. 
در اين مي��ان خاندان آيت اهلل ش��اهرودي 
از همه بارزتر اس��ت. آيت اهلل ش��اهرودي از 
مراجع بزرگ شيعه در عراق بود که مقلدان 
زيادي نيز در ايران داش��ت. ايش��ان از امام 
دفاع مي کرد و در مقابل اقدامات رژيم بعث 
و حکومت پهلوي مقاوم��ت مي نمود. راوي 
خاطرات پيش رو آيت اهلل س��يد عبدالهادي 
شاهرودي نوه آيت اهلل شاهرودي بزرگ است 
که با اوج گيري مبارزات عليه رژيم بعثي در 
عراق به توصيه ش��هيد صدر به لبنان رفت. 
او که حامل پيامي از س��وي شهيد صدر به 
امام موسي صدر بود، پس از انجام وظيفه به 
ايران آمد و به پيروزي انقالب اسالمي مدد 
رساند. تالش هاي او چه در قبل از انقالب و 
چه پس از پي��روزي در تبيين ابعاد مختلف 
نظام اسالمي و پايه  نظري آن محل دقت و 
توجه است. آيت اهلل شاهرودي بعد از پيروزي 
انق��الب اس��المي در دوران دفاع مقدس به 
جريان پاسداري و حراست از نظام اسالمي 
پيوست و اقدامات عديده اي در کمک رساني 
به رزمندگان اس��الم داشت. ايشان در مقام 
امامت جمعه شهرس��تان علي آب��اد کتول 
منشأ خدمات مفيدي ش��د که در پيشبرد 
اهداف نظامي اسالمي تأثير داشت. تأسيس 
دانشگاه آزاد اس��المي علي آباد يکي از اين 
اقدامات است. ايشان داراي تأليفات زيادي 
درباره  پايه ه��اي تئوريک نظام اس��المي و 
مسائل و مشکالت مبتال به روزانه  مردم است 
که مي توانند در تربيت نسل جوان و مؤمن و 

تحقق حيات طيبه مفيد باشند.« 
آيت اهلل سيد عبدالهادي ش��اهرودي راوي 
خاطرات نيز در يادداش��تي بر اين اثر نکات 

ذيل را يادآور شده است:
»روحاني��ت گرانقدر ش��يعه، علما و مراجع 
تقليد، همواره در طول تاري��خ به پيروي از 

پيامبراکرم )ص( و امامان معصوم )ع( ضمن 
تالش و کوش��ش در تحقيق و اس��تنباط و 
استحصال و اس��تخراج معالم دس��تورها با 
آموزه هاي ديني از منابع مورد اعتماد آن ) 
قرآن ، سنت و حديث( و ضمن آماده سازي 
و تبليغ اين آموزه هاي گرانس��نگ همواره 
مصالح مس��لمانان و جهان اسالم را مدنظر 
قرار داده و در س��مت آن تالش و کوش��ش 
نموده اند و هيچ گاه، احدي از آنان لحظه اي 
در اين مس��ئله فروگذار نکرده است ولي با 
اختالف و تغيير زمان و مکان و نيز با اختالف 
موقعيت و جايگاه اجتماعي خود و امکان و 
توان تأثير گذاري، هر يک به شکلي و به نوعي 
با مسائل اجتماعي و سياسي و حوادث واقعه، 
برخورد کرده اند و در هر زمان حداکثر حفظ 
منافع و مصالح اس��الم و اسالميان و جامعه  

اسالمي را منظور کرده اند. 
زندگي پيامبراکرم)ص( و امامان معصوم)ع( 
را که مدنظر قرار دهيم فراز و نش��يب قابل 
توجهي در آن خواهيم ديد. پيامبراکرم)ص( 
روزي براي انجام رس��الت خود جمعي را بر 
سر س��فره  خود دعوت مي نمايد و روزي به 
تنهايي به طائف مي رود و نيز ش��بي از شهر 
و ديار و وطن خود فراري مي شود و متقاباًل 
روزي ديگر با لشکري انبوه به عزم فتح مکه 
جهت جنگ با مش��رکان رهسپار مي شود. 
امامان معصوم)ع( را ک��ه در يک زنجيره و 
يک سلس��له مراتب و به هم پيوس��ته نگاه 
کنيم، خواهيم ديد روزي به گوشه نشيني و 
پرداختن به باغ داري و حفر قنوات پرداخته 
و تنها ب��ه مش��ورت دادن سياس��ي و رفع 
مش��کالت فقهي و عقيدتي اکتف��ا کرده و 
روزي به جنگ و روزي به صل��ح تن داده و 
روزي در صحنه  جانبازي و اس��ارت حضور 
يافته و روزي در تبعيد و زندان يا در کنترل 
مأموران حکومتي و زير نظر به سر برده و گاه 

در مجاورت کاخ حکومت يا حضور در کاخ 
هدف عال��ي الهي خود را تعقي��ب کرده اند. 
علماي اسالم و پيروان هدايتگر آنان، مراجع 
و مجته��دان و ب��زرگان دين ب��ه متابعت و 
پيروي از آن بزرگ��واران گاه به حفظ منابع 
و گنجينه هاي فرهنگ و معارف ناب اسالم 
و گاه به تأسيس حوزه هاي علميه پرداخته 
و گاه براي بيرون راندن اش��غالگر خارجي و 
مهاجم فتواي جنگ مسلحانه داده و گاه به 
هدايت ُحکام داخل و گاه ب��ه مبارزه با آنان 
برخاس��ته اند و نيز گاهي در قالب مصلحي 
بزرگ، اسالم و مذهب تشيع خود را مخفي 
کرده اند. در برابر صهيونيست، از اعراب و در 
برابر اعراب از اس��الم و در برابر خارجيان از 
اس��تقالل و در هنگام خطر س��قوط کشور 
يا تمامي��ت اراضي از حاک��م وقت حمايت 
کرده اند. در برابر بريتانيا از عثماني و در برابر 
عثماني از حکومت پيرو اهل بيت)ع( حمايت 
کرده تا آنجا که همزمان از حوزه  نجف س��ه 
فتوا صادر ش��ده و س��ه جبهه را فعال کرده 
است: جبهه ايران را در برابر روس و عراق را 
در برابر انگلستان و جبهه  سرزمين ليبي را 
در برابر ايتاليا. و باالخره گاه شيخ االسالمي 
کش��ور را پذيرفته و گاه باالي دار را ترجيح 

مي دهند. 
مرکز اسناد انقالب اسالمي که يکي از برکات 
انقالب ش��کوهمند مردم اي��ران به رهبري 
حضرت امام خميني )قدس س��ره( است و 
در حيات آن بزرگوار ش��کل گرفته و پس از 
رحلت آن بزرگوار، خلف صالح انديشمند و 
فرهيخته آيت اهلل خامنه اي) دام ظله العالي( با 
قوت و قدرت به راه خود ادامه داده و با دقت 
و ژرف نگ��ري و واقع بيني و ب��ا کمال امانت 
همواره سعي بر شناخت واقعي علما، مراجع، 
بزرگان دين و جريانات تاريخي داشته است. 
کتاب تداوم انديشه بر اساس نوارهاي صوتي 
درباره  زندگي و فعاليت هاي اينجانب، توسط 
آقاي حجت االسالم شيخ بنيامين شيرخاني 

تدوين و تنظيم گرديده است.« 

 نظري بر اثر تاريخي- روايي 
خاطرات آيت اهلل سيد عبدالهادي شاهرودي
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ب�ود،  وطن پرس�تي  مظه�ر  تقي خ�ان  مي�رزا   
يعني هم�ان اصل�ي ک�ه در اي�ران مجهول اس�ت. 
آنچ�ه مي دادن�د و او نمي گرف�ت خ�رج مع�دوم 
انگليس�ي(  پ�الِک  )دکت�ر  ش�د.  وي  ک�ردن 

 

نام ميرزاتقي خان اميرکبير نه تنه�ا در تاريخ ميهن 
ما با غرور و افتخار آميخته اس�ت، بلکه دش�منان او 
و کس�اني هم که وجود امير مانع اجراي نقش�ه هاي 
ش�يطاني و ش�وم آنان مي ش�د، از جمل�ه مأموران 
سفارتخانه هاي خارجي ناگزير از ابراز احترام به اين 
ش�خصيت ارزنده دوران قاجار بودند. در دوراني که 
سرسپردگي و حقوق بگيري از سفارتخانه هاي روس، 
انگليس و عثماني براي قري�ب باالتفاق رجال وقت، 
امري عادي و حت�ي افتخارآميز تلقي مي ش�د. امير 
کبير نه تنها اين سنت ش�وم را در هم شکست، بلکه 
چنانکه اشاره ش�د بنا به گفته دکتر پالک انگليسي: 
»پول هايي را که مي خواس�تند به صورت رش�وه به 
وي بدهند و نامش را در رديف ليس�ت حقوق بگيران 
ثبت نمايند و نمي گرف�ت، به ناچار ب�ه مصرف نابود 
ک�ردن وي رس�اندند. « اجان�ب، خائنان و فاس�دان 
داخلي او را کش�تند تا اين س�د بزرگ و مق�اوم را از 
راه توسعه نفوذ و تسلط شوم خود در ايران بردارند. 

  
بدون ترديد ميرزا تقي خان اميرکبير، يکي از چهره هاي 
درخش��ان و تابناک دوران قاجار اس��ت که اگر به دست 
دژخيمان ناصرالدين ش��اه کش��ته نش��ده بود، چه بسا 
سرنوشت ايران را دچار تحول مهمي مي ساخت. ميرزاتقي 
خان مخالف سرسخت دخالت خارجي ها در امور داخلي 
ايران بود. وي مي دانست که تا دست هاي اجانب از ايران 
قطع نشود و نفوذ سفراي دول بزرگ از بين نرود، محال 
است مردم اين سرزمين روي آسايش و سالمت و سعادت 
را ببينند. ص��دارت اميرکبير مصادف ب��ا دوراني بود که 
اجتماع اي��ران از علم و حکمت جدي��د دور افتاده بود و 
بديهي است که در اين امر، به ويژه بي خبر گذاشتن مردم 
از دنيايي که به س��رعت رو به ترق��ي و تکامل مي رفت، 

عوامل خارجي نقش مهمي داشتند. 
  چند و چون شکل گيري يك سازمان مخفي

ميرزاتقي خان براي اطالع يافتن از جزئيات امور کشتي 
و با خبر ش��دن از رفتار حکام ظالم پيش��ه و نظاميان با 
مردم، تش��کيالتي به وجود آورده بود که امروز مي توان 
بر آن )سازمان جاسوسي و ضدجاسوسي اميرکبير( نام 
نهاد. وي براي اطالع از کارهاي دولتي ها و گردن کشان 
و متنف��ذان داخلي عده اي خفيه نويس داش��ت که بين 
پايتخت و واليات در حرکت يا در ش��هرها مقيم بودند. 
اين خفيه نويس��ان همه وقايع مربوط ب��ه مردم و عمال 
دولت و نظاميان و خبرهاي ش��هرها و دهات را صادقانه 

براي او مي نوشتند. 
ارسال اخبار سري به وسيله جاسوسان و خبردهندگان 
امير از مجرمان و جفاکاران آنقدر منظم و سريع بود که 
اغلب مردم معتقد به »غيب گويي« امير کبير شده بودند 
و اظهار عقيده مي کردند که وي از عالم غيب اطالع دارد و 
اطالعات خود را از آنجا کسب مي کند.  تشکيالت کسب 
اطالع امير ک��ه در آن زمان به نام منهي��ان امير ناميده 
مي ش��د، آنقدر در واليات و در دل عم��ال دولت رعب و 
وحشت ايجاد کرده بود که هر پنج نفري که دور هم جمع 
مي شدند، تصور مي کردند يکي دو نفرشان خفيه نويس يا 

عضو تشکيالت »منهيان« هستند. 
»منهيان« در بين اقليت هاي مذهبي نيز رسوخ فراوان 
داشتند و از کارهاي آنان اطالع حاصل مي کردند. تا جايي 
که وقتي در سال 1267 هجري قمري ) 1850 ميالدي( 
مالش��يخ علي يکي از رهبران فرقه بابيه تصميم به قتل 
ميرزا ابوالقاس��م امام جمعه و هجوم به کاخ س��لطنتي 
گرفت، بالفاصله جزئيات نقش��ه و توطئه او به وس��يله 
»منهيان« به اطالع امير رسيد و او موفق شد قبل از انجام 

ترور آنها را دستگير کند و اقداماتشان را خنثي سازد. 
جالب تر از تش��کيالت س��ازمان جاسوس��ي، س��ازمان 
ضدجاسوس��ي و تش��کيالت منهيان امير بود، اينگونه 
تشکيالت را در دستگاه هاي دولتي کنوني جهان سازمان 
)ضداطالعات( يا )ضدجاسوسي( مي نامند. اين سازمان ها 
که دنياي قرن بيستم و دول بزرگ پايه پيشرفت نظامي، 
سياس��ي، اقتص��ادي و اجتماع��ي را بر روي آنه��ا قرار 
داده اند، روزگاري به وس��يله امير کبير به وجود آمد که 

سياستمداران و جهانيان از اهميت آن بي خبر بودند. 
اميرکبير براي اينکه از جزئيات اعمالي که در سفارتخانه ها 
انجام مي گرديد، مطلع شود و ضربات قاطعي به کارکنان 
س��فارتخانه ها وارد کند، عده اي از منهيان تربيت شده 
را که کار ضد جاسوس��ان فعلي را انجام مي دادند، روانه 
خدمت سفراي خارجي مي کرد. هر يک از رجال ايران که 
محرمانه با سفراي انگليس، روس و گاهي عثماني، فرانسه 
و اتريش سر و سري داشتند، ضد جاسوسان امير بالفاصله 
از مالقات ها و حتي گفت وگوهاي آنان مطلع مي شدند. 

بارها اتف��اق افتاد ک��ه اميرکبير بدين طري��ق از نامه ها 
و گزارش هاي��ي ک��ه س��فراي انگلي��س و روس ب��راي 
نخس��ت وزيران و وزراي خارجه دول خود مي فرستادند 
نيز مطلع مي شد و حتي رونوشت آنها را داشت. چندين 
بار عوامل مخفي امي��ر، خود مأمور رس��اندن نامه هاي 
سفراي انگليس به خراسان، هرات و گردن کشان داخلي 
مي ش��دند. اينان قبل از آنک��ه از ته��ران حرکت کنند 
نامه هاي مزبور را به نظر رئيس خود مي رس��اندند، ولي 
اميرکبير به آنها دستور مي داد که نامه را به مقصد برده 
و دس��ت خائني که طرف مکاتبه با سفير انگليس است 
برس��انند و آنگاه به دنبال آنان مأموران سري مخصوص 
خود را مي فرستاد تا به محض آنکه گيرنده نامه دستورات 
سفير انگليس را اجرا کند، اعمال او را خنثي کنند و احياناً 

او را دستگير کنند و از کار برکنار سازند. 
  جاسوس امير در سفارت روس

 اميرکبير در سفارت روس نيز جاسوس و خبردهنده اي 
داشت که مدت ها سبب وحشت و سرگرداني اين سفارت 
و حتي شخص سفير روس ش��ده بود. سفير روس بارها 
پس از تفحص و بازديد دقيق اتاق هاي س��فارت اعضاي 
خود را درگوشه اي که اطمينان داشت صداي او به جايي 
نمي رسد جمع مي کرد و با آنها درباره اوضاع مملکت ايران 
گفت وگو مي نمود ولي روز بعد امير که از ماجرا مطلع شده 

     آيت اهلل سيد عبدالهادی شاهرودی
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