
  محمدرضا كائيني
استاد بزرگوارم حضرت 
آيت اهلل حاج شيخ احمد 
مجته��دي تهراني، در 
زمره مربيان كم نظيري 
بود كه طي ش��ش دهه 
از عمر پربركت خويش، 
چن��د نس��ل از علماي 
دين را تربي��ت نمود و 
تقديم جامعه دين��ي ايران و حتي خ��ارج از ايران 
كرد. اثر تاريخي- پژوهش��ي »حاج آقا مجتهدي« 
در صدد بوده اس��ت تا جلوه هايي از اين تالش مؤثر 
و خستگي ناپذير را بنماياند. در ديباچه اين كتاب 
و در اشاره به پيش��ينه و بركات مجاهدات آيت اهلل 
مجتهدي در اين عرصه آمده است: »از چندين سال 
قبل كه مطالعات و پژوهش ه��اي خود را پيرامون 
مكتب عل��وم ديني ته��ران آغاز نمودي��م، چنين 
دانستيم كه مدارس علميه امروز تهران، به يك معنا 
وارث مكتب علمي فقها و حكماي گرانقدري است 
كه از عهد فتحعلي ش��اه قاجار با حضور حكيماني، 
چون مال عبداهلل زنوزي و آقا محمدرضا قمش��ه اي 
و حكماي واالمقام ديگر، درخشش��ي ويژه يافت و 
در عهد ناصرالدين ش��اه با زعام��ت فقيهاني، چون 
آيت اهلل مال علي كني، آيت اهلل ميرزا مسيح مجتهد 
و آيت اهلل حاج مال جعفر چاله ميداني تهراني و ساير 
فق هاي گرانقدر، ب��ه اوج جايگاه خود رس��يد، اما 
ديري نپاييد كه دارالحكومه تهران، در عرصه دين 
دچار اس��تبداد مدرن نما و شيطاني پهلوي گرديد 
و پادشاه طغيان گر آن، چارقد س��ياه زنان متدين 
و دستار س��پيد عالمان شهر را لگدمال چكمه هاي 
رضاخاني خويش ساخت. در اواخر حكومت پهلوي 
اول بود كه آيت اهلل حاج ش��يخ علي اكب��ر برهان با 
حكم آيت اهلل سيدابوالحس��ن اصفهاني در س��ال 
۱۳۱۸ ه.ش از نجف به تهران بازگشت. او آمده بود 
كه در مصاف با تهاجمات ضدديني رضاخان، رونقي 
دوباره به ش��عائر ديني ببخشد. آنگونه كه شاهدان 
عيني نقل مي كنند، وي اولين بار سوار بر اسب، به 
اطراف مزارع منطقه لرزاده تهران آمد و با همراهي 

برخي از متدينين، خش��ت هاي مساجدي را 
بر زمين نهاد كه در س��ال هاي بع��د به يكي از 
بزرگ ترين و با  شكوه ترين مساجد و مدارس علميه 
تهران در اوايل حكومت پهلوي دوم تبديل گردد. در 
سال هاي بعد، از ميان اين دو مكتب علمي و تربيتي، 
مكتب��ي در علوم ديني و تربي��ت عالمان دين پرور 
شكوفا شد كه پرچمدار و مربي واالمقام آن، آيت اهلل 
حاج ش��يخ احمد مجتهدي تهراني، خود را تربيت 
يافته اس��اتيد گرانقدري، چون آي��ت اهلل برهان و 
مرحوم شيخ محمدحسين زاهد مي دانست و آنها 
كه اندك آشنايي با سيره تربيتي اين دو مربي فرزانه 
داشته باشند، تبلور سبك تربيتي و علمي ايشان را 
به نحوي رش��د يافته تر، در مكتب تربيتي آيت اهلل 
مجتهدي به وضوح مش��اهده مي كنن��د. آيت اهلل 
مجتهدي با بهره گيري از ش��يوه ارزشمند اساتيد 
توانمند خويش، مسجد و مدرسه اي را احيا نمود كه 
چند دهه پيش از آن، توسط يكي از مجتهدين طراز 
اول تهران به نام آيت اهلل حاج مال جعفر چاله ميداني 
تأسيس شده، اما تندباد حوادث عصر پهلوي، از آن 
مسجد نوراني، مزبله اي ناگوار س��اخته بود. از اين 
روي، شكل گيري حوزه علميه آيت اهلل مجتهدي در 
همان سال هاي نخست را مي توان ميراث دار مكتب 
علمي فقيهان و حكيمان عصر گذشته و احياكننده 
مكتب علوم ديني تهران پس از دوران فترت پهلوي 

دانست. «
اين ديباچه در ادامه خويش، به چند و چون توليد 
و تدوين اين اثر پرداخته است: »كتاب پيش رو كه 
حاصل مطالعات گسترده كتابخانه اي، استفاده از 
اسناد دست اول و برجاي مانده از خاندان آيت اهلل 
حاج مال جعفر چاله ميداني تهراني، پياده سازي دهها 
جلسه از بيانات ارزشمند مرحوم آيت اهلل مجتهدي 
براي به دس��ت آوردن يك تاريخ ش��فاهي موثق و 
مصاحبه هاي متعدد ب��ا ش��اگردان و ارادتمندان 
قديمي آن استاد و مربي فرزانه است، در بخش اول 
به سابقه تاريخي اين مدرسه مباركه از دوران مرحوم 
حاج مال جعفر و زندگاني آن عالم بزرگ پرداخته و 
در بخش دوم، به شرح زندگاني عالم رباني آيت اهلل 
حاج شيخ احمد مجتهدي از دوران كودكي تا پس از 
شكل گيري حوزه علميه ايشان و سيره تربيتي آن 

مربي كم نظير مي پردازد.«  
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    احمدرضا صدري
جريان فراماس�ونري از آغاز كودتاي 1299، زير 
بال رضاخان را گرفت و تا بهمن 57، همچنان به 
فرزندش وفادار بود. با اين همه در تمامي اين مدت، 
ماسون ها در لژ واحدي متمركز نبودند و در درون 
خود، فعل و انفعاالت متنوع�ي را تجربه كردند. 
مقال پي آمده بر آن است كه اين سير را در دوران 
پهلوي ها، به اجمال بازخوان�د و فراز و فرودهاي 
آن را تحلي�ل كن�د. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

      
  »لژ بيداري ايرانيان« كارساز ايجاد و تداوم 

حكومت رضاخان
اسناد و ش��واهد تاريخي گواه آن اس��ت كه جريان 
فراماس��ونري در بر كش��يدن رضاخان و نيز تداوم 
سلطنت وي، نقشي كالن و اساسي ايفا كرده است. 
شاخص ترين چهره اين گروه، محمد علي فروغي بود 
كه لژي اختصاصي داشت و در جاي جاي تحوالت 
سياسي و فرهنگي دوره پهلوي اول، جاي پاي وي 
برجسته اس��ت. سيد مرتضي حس��يني، پژوهشگر 
تاريخ معاص��ر ايران، در اين باره مي نويس��د: »نقش 
فراماسون ها در عصر پهلوي اول را بايد در كودتاي 
۱299، يعني نقط��ه آغاز رضاخان براي رس��يدن 
به قدرت و تأس��يس حكومت پهل��وي و تداوم آن 
جست. در كودتاي ۱299، س��پهدار اعظم رشتي، 
عضو ل��ژ جامع آدمي��ت و لژ فراماس��ونري بيداري 
ايران، به مثابه محلل زمام كش��ور را به دست گرفت 
تا مجري تصميمات كميته كودتا باش��د و در سايه 
حكوم��ت او كودتا رخ دهد. تبيي��ن ضرورت وجود 
حكومتي مستبد و مقتدر براي ايران، سپس كمك 
به ايجاد س��لطنت پهلوي و به گونه اي ت��داوم آن و 
برخي اقدامات دين ستيزانه كه در راستاي ماهيت 
دولت مدرن از منظر ماس��ون ها ش��كل مي گرفت، 
مي تواند ديگر نقش هاي آنان را آش��كار سازد. براي 
مثال پيش و پس از كودتا نش��ريات و روزنامه هايي 
چون كاوه به مديريت سيدحس��ن تقي زاده، خاور 
مركز انتشار شيراز و تهران ناش��ر محمود عرفان از 
فراماسون هاي سرش��ناس عضو لژ فرماسونري مهر 
و قاضي عالي مقام دادگس��تري، صداي تهران ناشر 
س��يدمحمد تدين، يكي از اعضاي لژ فراماسونري، 
سعادت تهران ناش��ر مهدي خان ماني سعدالملك، 
عضو فراماسونري جامع آدميت فضاي رواني جامعه 
را براي كودتا آماده مي ساختند. در ميان اين نشريات 
روزنامه كاوه به مديريت حسن تقي زاده، به ويژه در 

دوره دوم انتش��ار خود، با س��رخوردگي از وضعيت 
هرج و مرج گونه كشور، راه حل را در استبداد مطلقه 
يافت و اين اي��ده را ترويج ك��رد. او معتقد بود يك 
فرمانرواي مطلقه برخوردار از حسن نيت و ترقي خواه 
همچون پطر كبير در روس��يه يا ميكادو در ژاپن يا 
بيسمارك در آلمان در زمره اصالح طلبان هستند كه 
موجب تحقق تغييرات فوري در كشور خواهند شد. 
انتشار اين ايده از سوي اين گروه و ايجاد فضاسازي 
مناس��ب، فضا را براي ظهور پهلوي اول فراهم كرد. 
افزون بر اين، در عصر پهل��وي اول، لژ بيداري ايران 
همچون عصر قاجار فعال بود و اعضاي آن در ترويج 
سكوالريزاس��يون، تقدس زدايي و ميهن پرس��تي 
افراطي كه رضاش��اه آغاز كرده بود، نقش داشتند؛ 
براي نمونه محمدعلي فروغي، يكي از مؤسسان لژ 
بيداري ايران كه حتي در س��ال ۱۳27ق به مرتبه 
استادي اعظم و سخنگويي لژ رسيده بود و از اعضاي 
برجسته آن محسوب مي شد، از جمله روشنفكراني 
بود كه تحت تأثير رضاخان قرار داشت و او را رهبري 
قوي و فرهمند مي ديد ك��ه توانايي برقراري ثبات و 
امنيت را در ايران آشوب زده پس از جنگ جهاني اول 
دارد. او از پشتيبانان سردار سپه و از سازمان دهندگان 
اصلي جرياني بود كه برپا كردن جمهوري به رياست 
رضاخان را در سر داشت. فروغي در آبان ۱۳04 كه 
مجلس احمدش��اه را خلع و رضاخان را به رياس��ت 
حكومت موقت انتخاب كرد، كفالت رياست وزرايي 
را بر عهده گرفت و دستور تشكيل مجلس مؤسسان 
را نيز صادر كرد. اي��ن مجلس با تصويب چند متمم 
قانون اساسي، رضاخان را شاه ايران اعالم كرد. پس 
از اين، او گزينه مطلوب رضاشاه براي نخست وزيري 
بود؛ هر چند مجلس نظري غير از او داش��ت، اما در 
نهايت فروغي نخست وزير شد. وي همانقدر كه در 
تثبيت س��لطنت پهلوي به ايفاي نقش پرداخت در 
عرصه فرهنگي نيز اثرگذار بود؛ براي مثال در سال 
۱۳۱4ش، فرهنگس��تان زبان را تأس��يس كرد كه 
هدف اصلي آن انتخاب يا وضع واژه هاي تازه به زبان 
فارسي به جاي واژگان بيگانه به ويژه عربي بود. جز 
فروغي كه در تأس��يس حكومت پهلوي و تداوم آن 
نقشي انكارناپذير داش��ت، ديگر اعضاي لژ بيداري 
نيز حضوري فع��ال در عرصه سياس��ي و حكومتي 
داش��تند. حتي مي توان ترقي اين گروه را همچون 
فروغي به عضويت آنها در تش��كيالت فراماسونري 
وابسته دانست؛چنانكه فروغي جز ايام نخست وزيري 
)دوب��ار(، تجرب��ه حض��ور در وزارتخانه هايي چون 
جنگ، ماليه و خارجه را نيز داشت. از ديگر اعضاي 

لژ بي��داري مي توان به مس��توفي الممالك، دومين 
نخست وزير رضاش��اه پس از فروغي يا حسين عال 
كه در س��ال ۱۳06 در كابينه مس��توفي الممالك، 
وزير فوايد عامه و حتي س��فير كبير ايران در امريكا 
)۱۳۱4( شد، اش��اره كرد. تقي زاده از ديگر اعضاي 
اين لژ كه مروج ايده اس��تبداد منور و تبيين كننده 
ض��رورت حكومت اس��تبداد مطلقه ب��ود، در عصر 
رضاشاه به سمت هايي چون والي خراسان )۱۳07(، 
وزيرمختاري در لندن )۱۳0۸( و وزير طرق و شوارع 
و ماليه در كابينه مخبرالسلطنه )۱۳09( رسيد، اما 
در سال ۱۳۱2 به دستور رضاشاه فعاليت لژ بيداري 
خاتمه يافت، هر چند در سال ۱۳۱9 و با ورود چهره 
فعال فراماسونري، محمد خليل جواهري، از لبنان به 
ايران و مالقات با چهره هاي ديگر لژ بيداري همچون 
ابراهيم حكيمي و محمدصادق طباطبايي جاني تازه 
در اين لژ دميده شد تا در حوالي ۱۳20 و با آغاز عصر 
سلطنت پهلوي دوم بار ديگر آغاز به كار نمايد. عالوه 
بر اين، لژ روش��نايي ديگر لژي بود كه در اين عصر 
فعال بود و در عرصه سياسي و به ويژه نظامي نقش 
داشت. اعضاي اين لژ، صاحب منصبان پليس جنوب 
و كادرهاي سياسي و جاسوسي انگلستان و تعدادي 
ايراني بودند. آنها هنگام هج��وم متفقين به ايران با 
اين نيروها همكاري كردند. به نوشته اسماعيل رائين 
هنگام حمله متفقين به ايران، برخي از ايرانياني كه 
عضو ش��ركت نفتي ايران و انگليس و مقيم آبادان 
بودند مجلس مهماني برگزار و از افسران ايراني نيز 
دعوت كردند. آنها كه عضو فراماس��وني پيشاهنگ 
آبادان بودند، مأموريت سرگرم كردن و دستگيري 
افسران ايراني را بر عهده داشتند. يكي دو نفر از اين 

خائنان نيز در لژ ابن سينا عضويت داشتند.«
  پرداخت »نوماس�ون ها« در دوران پهلوي 

دوم
همانگونه كه اشارت رفت، فراماس��ونري در دوران 
فعاليت خويش در عصر پهلوي ها، ش��اهد تحوالتي 
بود كه تشكيل لژ پهلوي و نيز باز تعريف و مبنا قرار 
گرفتن نوماسونيسم، در زمره آنها به شمار مي رود. در 
واقع تشكيل دولت اسرائيل و نفوذ فزاينده آن در ايراِن 
پس از كودتا، زمينه ساز پرداخت نوين فراماسونري 
در ايران به شمار مي رفت. محمد اسماعيل شيخاني، 
پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران، در اي��ن فقره بر اين 
باور اس��ت: »ارتباط و حمايت اولي��ه محمدرضا از 
تشكيالت فراماس��ونري، ارتباطي فيلتردار بود كه 
از طريق كاتالي��زوري به نام ارنس��ت پرون صورت 
مي گرفت، پروني كه از دوره س��فر تحصيلي شاه به 

صراح�ت قل�م رائي�ن پي�ش از آنكه 
ناش�ي از صداقت علمي او باشد، متأثر 
از داليل سياس�ي و ارتباط او با ش�اه و 
س�اواك بود، زيرا اين ش�رايط، نه تنها 
دسترسي رائين به برخي از اسناد سري 
و منتش�ر نش�ده را ممكن ك�رده بود، 
بلكه ارتب�اط او با برخي از مس�ئوالن و 
مقامات سياسي را نيز فراهم آورده بود. 
اين امتياز، ضمن متمايز س�اختن آثار 
رائين، بهانه اي مناسب براي جمع آوري 
اطالع�ات مورد نياز س�اواك ني�ز بود

فراماسونري و فراز و فرودهاي آن در دوران پهلوي ها در آيينه اسناد و تحليل ها

 نوماسون ها در پي نوپردازش
 پديده كوروش هخامنشي!
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س��وئيس تبديل به يار غار وي شده بود و هم او 
بود كه با حمايت محمدرضا، نخس��تين لژهاي 
رس��مي فراماس��ونري در ايران پهل��وي دوم را 
كليد زد. در مسئله تشكيل لژ پهلوي نيز ردپاي 
پرون به عنوان س��ايه شاه در مس��ائل مرتبط با 
فراماس��ونري ديده مي ش��ود. ارنس��ت پرون از 
اعضاي اصلي مؤسس لژ فراماسونري پهلوي بود و 
خود مؤيد اين است كه اين لژ به صورت مستقيم 
زير نظر محمدرضاش��اه پهلوي اداره مي ش��ده 
است. فردوست نيز در خاطرات خود هم بر نقش 
پرون و هم در تمايل و پشتيباني محمدرضاشاه 
از تش��كيالت فراماس��ونري صحه مي گذارد و 
مي گويد محمد خليل جواهري، رئيس لژ پهلوي 
بود كه با اجازه محمدرضا تش��كيل شده است و 

ارنست پرون واسط شاه با اين تشكيالت بود. 
ش��كل ديگر ارتباط محمدرضاش��اه با مس��ئله 
فراماس��ونري در دوره پهل��وي دوم را باي��د در 
س��اختار مفهومي نوين ب��ا عنوان نوماس��وني 
جست وجو كرد. نوماسوني اشاره به پيوند وثيقي 
دارد كه به لحاظ مفهومي ميان صهيونيس��م و 
مباني فراماس��ونري ايجاد مي شود و محمدرضا 
در اين سنتز نيز بازيگر نقش اول و قابلي است. 
نوماسون ها تالش مي كردند از طريق لژهاي خود 
مسائل فرهنگي را با كمك فكري صهيونيست ها، 
برجسته سازي كنند و يكي از آنها اهميتي بود كه 
به دليل عالقه محمدرضاشاه براي كوروش قائل 
بودند. لژهاي نوماسون كه مستقيماً زيرنظر شاه 
بودند، تالش مي كردند به عنوان حلقه واسطي 
در روابط فرهنگي ميان ايران و اسرائيل نيز عمل 
كنند. منوچهر اميدوار، سليمان حييم، ابراهيم 
موره، موسي كرمانيان و عزري مهم ترين افرادي 
بودند كه در لژهاي مرتبط با نوماسون ها فعاليت 
مي كردند و به صورت دائم با ش��خص ش��اه نيز 
در ارتباط بودند. از نيمه دوم دهه 40 شمس��ي 
جنس ارتباطات محمدرضاش��اه با تش��كيالت 
فراماسونري مقداري عيان تر و آشكارتر مي شود 
و البته نقش ارنست پرون را در اين برهه جعفر 
ش��ريف امامي براي ش��اه ايفا مي كند. شاه در 
سال ۱۳47 دستور به تش��كيل لژ بزرگ ايران 
مي دهد، در دهم اسفند ۱۳47 مجمع عمومي 
ماسون هاي ايراني و خارجي با حدود ۳00 نفر 
ش��ركت كننده در هتل ونك تهران به رياس��ت 
شريف امامي برگزار مي شود و در همين جلسه، 
شريف امامي با نظر و تأييد مستقيم محمدرضا 
به رياس��ت لژ بزرگ ايرانيان انتخاب مي ش��ود. 
سند رسمي ساواك نيز نظر مثبت شاه در تعيين 
شريف امامي به عنوان رئيس لژ را تأييد مي كند: 
در شرفيابي كه آقاي دكتر سعيد مالك به حضور 
شاهنش��اه آريامهر حاص��ل نموده، ب��ه منظور 
رياس��ت يكي از آقاي��ان دكتر منوچه��ر اقبال، 
دكتر سيدحسن امامي و مهندس شريف امامي، 
پيشنهاداً به شرف عرض رس��انيده.... شاهنشاه 
آريامهر، آقاي مهندس ش��ريف امامي را جهت 
سرپرس��تي لژ بزرگ ايران انتخ��اب فرمودند... 
شريف امامي از جمله فراماسونرهايي بود كه از 
تشكيالت فراماسونري حقوق دريافت مي كرد 
و به عنوان استاد اعظم لژهاي ايراني با استادان 
اعظم لژهاي جهاني رابطه داشت. شاه البته در 
عرصه فراماس��ونري ايران پهلوي دوم عالوه بر 
نظارت و حمايت، بازيگردان نيز بود و مهره هاي 
شطرنج فراماسونري در اختيار وي بودند. براي 
مثال مق��ام و موقعيت جعفر ش��ريف امامي در 
حوزه  فراماسونري دوره پهلوي دوم به حدي بود 
كه محمدرضاشاه هم توانايي و تمايلي به تغيير 
پايگاه وي نداشت. با اين حال شاه با حمايت هاي 
مالي از تشكيالت شريف امامي )لژ بزرگ ايران(، 
بر اعتبار شريف امامي مي افزود. در واقع سياست 
اصلي محمدرضا شاه در اين شطرنج اين بود كه 
وي با اين مداخله و حمايت، قصد داشت تا جناح 
وابسته به شريف امامي را در مقابل جناح قديمي 
حسين عالء كه ديگر فراماسون قهار دوره پهلوي 
دوم بود تقويت كند. از نظر تش��كيالتي نيز بايد 
عنوان كرد كه قبل از اينكه لژ بزرگ ايران تشكيل 
شود؛ لژهاي تابع تشكيالت ماسوني انگلستان، 
لژهاي تابع تشكيالت ماسوني فرانسه و لژهاي 
تابع تشكيالت ماسوني آلمان سه زيرمجموعه و 
شاخه اصلي لژهاي ماسوني در ايران بودند، اما به 
دنبال تشكيل لژ بزرگ ايران، تركيب رهبران لژ با 
نظر مستقيم شاه كاماًل تغيير كرد و شريف امامي 
از لژهاي آلماني، حسن امامي از لژهاي انگليسي 
و احمد علي آبادي از لژهاي فرانسوي، در رأس لژ 
بزرگ ايران واقع شدند و تمام اين مهره چيني ها 

با نظر مستقيم شاه صورت مي گرفت.«
  افش�اگري فرمايش�ي ش�اه درب�اره 

فراماسونري در ايران!
»فراموشخانه و فراماسونري در ايران« نام اثري 
اس��ت كه در دوران پهلوي و به قلم اس��ماعيل 
رائين، توس��ط انتش��ارات اميركبير نشر يافت. 
انتشار اين كتاب كه بسياري از رجال گذشته و 
حال حكومت پهلوي را به فراماسونري منتسب 
مي كرد، ب��راي برخ��ي عجيب مي نم��ود! اين 
اعجاب هنگامي افزون مي گش��ت كه در دوره 
انتش��ار اين اثر، بس��ياري از كتب نويسندگان 
مس��تقل و منتقد، در توقفگاه سانس��ور به سر 
مي برد و روي انتشار را نمي ديد! زهرا سعيدي، 
پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران، در باب پش��ت 
پرده انتشار كتاب رائين مي نويسد:» اسماعيل 
رائين بس��ياري از دولتمردان رژي��م پهلوي را 
عضوي از شبكه فراماسونري دانسته و از افرادي 
چون حكيمي، حسين عالء و سيدحسن امامي 
به عنوان فراماس��ون هاي فعال ن��ام مي برد. او 
ابراهيم حكيمي را استاد اعظم لژ گراند اوريان 
فرانسه كه ۵۳ سال فراماسون بود، مي خواند يا در 
جايي عنوان مي كند: حسين عالء، عضو پيشين 
جامع آدميت، در دوران سفارت امريكا )۱۳26- 
۱۳2۸( مجدداً به تشكيالت ماسوني پيوست... 
سيدحسن امامي )س��ال هاي قبل( در لژهاي 
فرانسه عضو ش��ده بود و در بين فراماسون هاي 
لژ همايون )ل��ژ پهلوي(، ع��ده اي بودند كه در 
فرانسه، امريكا، عراق، هندوستان، مصر، لبنان و 
سوريه به طور قانوني فراماسون شده و درجات 
مختلف را طي كرده بودند. او از كس��اني چون 
شريف امامي هم به عنوان يك فراماسون نام برده 
است. البته بعد از انتشار اين كتاب و نام بردن از 
برخي از چهره ها، برخي از افراد همچون اقبال 
يا شريف امامي نارضايتي خود را درباره انتشار 
اين كتاب ابراز نمودند. شريف امامي معتقد بود 
رائين با مسئوالن رده باالي حكومت در ارتباط 
و از افشاي نام خود هراسان است. اقبال نيز در 
واكنش به انتشار كتاب به يكي از اعضاي حزب 
پان ايرانيست گفته بود: با اينكه رائين در كتاب 
خود نامي از من )دكتر اقب��ال( نبرده، ولي من 
صريحاً مي گويم ۱7 سال است فراماسونم و در 
زمان نخست وزيري نيز فراماسون بودم و هيچ 
ابايي ندارم از اينكه صريح��اً اين مطلب را بيان 
دارم.... نه تنه��ا من، بلكه ش��ريف امامي، رئيس 
مجلس س��نا، عبداهلل رياض��ي، رئيس مجلس 
شوراي ملي، و بسياري ديگر از مقامات مملكتي 
عضو سازمان فراماسونري مي باشند و عضويت 
ما در اين تش��كيالت با اجازه شاهنشاه آريامهر 
صورت مي گيرد... از نكات جالب و مورد توجه اثر 
رائين، نام بردن از مصدق به عنوان يك ماسون 
است. رائين با انتشار متن قسم نامه فراماسونري 
مصدق، وي را عضوي از ش��بكه فراماس��ونري 
معرفي مي كند، درحالي كه مشخص بود طرح 
چنين ادعايي، احتماالً كذب است و با انگيزه هاي 
سياسي انجام شده است، چنان كه وقتي از رائين 
درباره اين موضوع سؤال شد، او در پاسخ گفته 
بود كه اين كار پاس��پورت انتش��ار كتاب بوده 
اس��ت... با اين  حال آثار رائين در دو دهه پاياني 
حياتش، بيشتر در زمينه تاريخ و سياست دوره 
قاجاريه بود، هر چند در زمينه سياست و تاريخ 
پهلوي نيز آثاري به نگارش درآورد. وي در برخي 
از آثار خ��ود كه بعد از انقالب منتش��ر نمود، به 
برخي از تحوالت سياسي رژيم پهلوي و اقدامات 
نهادهاي مرتبط با آن همچون ساواك نيز اشاره 
كرد؛ براي نمونه درباره قتل احمد آرامش، وزير 
كار دولت احمد قوام و وزير مشاور و مديرعامل 
سازمان برنامه در دولت جعفر شريف امامي كه 
از مخالفان رژيم پهلوي محس��وب مي شد، در 
يكي از آثار او آمده اس��ت كه مأموران سازمان 
امنيت هر روز شيوه جديد و نقشه توطئه تازه اي 
براي از بين بردن مخالفان رژيم كش��ف و طرح 
مي كردند؛ درحالي كه زندان و شكنجه و اعدام 
به دس��تور دادگاه هاي نظامي جزو روش هاي 
قانوني و قديمي رژيم  هس��تند، س��ر به نيست 
كردن، پرتاب از هواپيما، كش��تن زير شكنجه، 
ترور در خيابان به عنوان مقاومت در مقابل قواي 
انتظامي بعضي از ساير ابداعات آنها مي باشد. از 
نظر رائين قتل احمد آرامش يكي از نمونه هاي 
زودرنجي خاطر ملوكانه است. رائين در دوران 
فعاليت هاي خود عالوه بر ن��گارش كتاب هاي 
مختلف سياسي و تاريخي، دو مؤسسه با عنوان 
مؤسسه جمع آوري اخبار و تأمين اخبار جرايد 
و مركز تحقيقات رائين تأسيس نمود و از طريق 
آن به جمع آوري و طبقه بندي اخبار و اطالعات 

مهم پرداخت. 
به هر روي، اس��ماعيل رائي��ن در مدت زندگي 
شخصي و سياسي خود به فعاليت هاي عمده اي 
در عرصه فرهنگ و مطبوعات دست زد و توانست 
آثار خاص متعددي را به ن��گارش درآورد. وجه 
مهم و ش��اخص آثار رائين، صراح��ت قلم او در 
تشريح برخي از تحوالت سياسي مانند ماهيت 
شبكه فراماس��ونري و ارتباط برخي از مقامات 
بلندپايه كش��وري با آن بود كه تع��داد آنها را تا 
چندصد نفر نيز معرفي كرده بود. البته صراحت 
قلم رائين پيش از آنكه ناشي از صداقت علمي او 
باشد، متأثر از داليل سياس��ي و ارتباط او با شاه 
و ساواك بود، زيرا اين شرايط، نه تنها دسترسي 
رائين به برخي از اسناد سري و منتشر نشده را 
ممكن كرده ، بلكه ارتباط او با برخي از مسئوالن و 
مقامات سياسي را نيز فراهم آورده بود. اين امتياز، 
ضمن متمايز ساختن آثار رائين، بهانه اي مناسب 
براي ارتباط ب��ا مقامات سياس��ي و جمع آوري 

اطالعات مورد نياز ساواك نيز بود.«

به بهانه انتشار يادنامه آيت اهلل حاج شيخ 
احمد مجتهدي تهراني 

 ميراث دار انديشه 
و اخالق سلف صالح
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ارتباط محمدرضا پهلوي با مسئله 
فراماسونري در دوره پهلوي دوم 
را بايد در س�اختار مفهومي نوين 
با عنوان »نوماسوني« جست وجو 
كرد. نوماس�وني اش�اره به پيوند 
وثيقي دارد كه به لحاظ مفهومي 
مبان�ي  و  صهيونيس�م  مي�ان 
فراماس�ونري ايج�اد مي ش�ود 
و محمدرض�ا در اين س�نتز نيز، 
بازيگ�ر نقش اول و قابلي اس�ت. 
نوماس�ون ها ت�الش مي كردند از 
طريق لژهاي خود مسائل فرهنگي 
را با كمك فكري صهيونيست ها، 

برجسته سازي كنند


