
  سمانه صادقي
با آنك�ه قري�ب ب�ه ي�ك ق�رن و ان�دي، از ورود 
نخس�تين ماس�ون ها به كش�ور ما مي گ�ذرد، اما 
ب�ه م�دد ش�واهد و قرائ�ن همچن�ان مي ت�وان 
حضور آنان را در ايران احس�اس ك�رد. هم از اين 
رو، مق�ال پي آم�ده درصدد اس�ت ت�ا پيدايش و 
ت�داوم حي�ات اين جري�ان مخف�ي در اي�ران را، 
مورد بازخواني قرار دهد، امي�د آنكه مقبول افتد.

  
   فراماس�ونري جرياني براي تحقق حاكميت 

يهود در جهان
فراماس��ون ها گروه هاي كوچكي در اروپ��ا بودند كه 
از اواخر قرن چهارده��م ميالدي با اه��داف به ظاهر 
آزادي خواهانه ولي مخفيانه فعاليت مي كردند. البته با 
وجود آنكه برخي تالش كرده اند پيدايش فراماسونري 
را در فرانسه و همزمان با انقالب در اين كشور مرتبط 
نمايند اما ش��واهد گوياي اين اس��ت كه رگه هايي از 
فراماسونري قبل از انقالب فرانس��ه در انگلستان هم 
وجود داشته است. در واقع تاريخچه فراماسونري نشان 
مي دهد كه اين جريان براساس آموزه هاي كاباليستي 
براي تحقق حاكميت يهود در جهان تأسيس شده كه 

شعارش برادري، برابري و آزادي است. 
   ورود فراماسونري به ايران

نخس��تين فراماس��ونرهاي ايران از طريق كشورهاي 
فرانسه، انگلستان، هند، عثماني و اندكي هم از بلژيك 
جذب و به بازوي استعمار نو براي كشورگشايي تبديل 
شدند چراكه در استعمار نو قرار بود ايران بدون صرف 
هزينه هاي مالي و نظامي به مس��تعمره تبديل شود. 
به همين خاطر پاي جاسوس��ان بس��ياري در غالب 
سياح از همان دوران به ايران باز ش��د. يكي از داليل 
عمده موفقيت انگليس��ي ها در اعمال سياس��ت ها و 
تصميمات شان، همين نظام جمع آوري و جمع بندي 
اطالعات در مورد مس��ائل مختلف ايران بود. اهميت 
ايران براي اس��تعمار انگليس هم به اين خاطر بود كه 
مهم ترين همسايه هند در آن دوران به شمار مي رفت 
كه سابقه تصرف هند را هم داشت. بنابراين نخستين 
راهبرد استعمار در برابر ايران، نفوذ گسترده در طبقات 
جامعه بود كه به اين واسطه كشور تضعيف شود. چون 
ايران قوي مانع اجراي اهداف استعماري غرب مي شد. 
بنابراين پيش از اينكه قاجاريه از سوی عوامل استعمار 
س��قوط كند، لژهاي ماس��ونري در ايران ايجاد شد. 
اغلب هم طبقات باالي جامعه كه شامل شاهزادگان، 
نمايندگان و سياس��يون، ثروتمندان، ارباب صنايع، 
هنرمندان، س��رمايه داران و روحاني��ون بودند، به آن 
پيوستند. همچنين اغلب تحصيلكردگان غرب به علت 
تماس با فراماسونري در اروپا، اين گمان نزدشان  قوت 
گرفت كه  تشكيالت م�زبور  از  ج�مله ن�هادهايي  است  

كه  به گسترش علوم مدرن  در ايران كمك مي كند. 
   نخستين ماسون هاي ايران

ميرزا ابوالحس��ن خان ايلچي را اولين فردي مي دانند 
كه در ايران به فراماسونري گرايش يافته است. او كه 
از خانواده كالنتر بود، به عنوان س��فير ايران به دربار 
معرفي مي شود. پس از بازگشت ميرزا ابوالحسن خان 
به عنوان سفير از فرانسه، سرگور اوزلي با دو مأموريت 
وارد ايران مي ش��ود؛ اوزلي از جانب جرج سوم پادشاه 
انگليس، مأموري��ت مي يابد كه اطالع��ات جامعي از 
ايران تهيه و به انگلستان ارسال كند. مأموريت دوم او 
تأسيس لژ فراماس��ونري در ايران به نام »لژ اصفهان« 
است. سرگور اوزلي طي نامه اي كه در همان دوران به 
لندن مي فرستد، مي نويسد: »براي حفظ مستعمرات 
انگليس، بايد ايران در يك توحش و بربريت دائم نگه 
داشته شود.« س��رگور اوزلي در پايان مأموريتش در 
گزارشي مي نويسد: »نتوانستم تش��كيالت در ايران 
درس��ت كنم، اما اكثر افرادي كه اطراف فتحعلي شاه 

هستند، فراماسون  هستند.« 

   نخستين تشكيالت ماسوني در ايران
بنيانگذار اولين تشكيالت فراماسونري در ايران به نام 
»فراموش��خانه«، ملكم خان اس��ت. تاريخ برپايي اين 
مجمع را از ۱۲۷۵ تا ۱۲۷۷ ذكر كرده اند. هرچند كه 
پيش از او ميرزا فتحعلي آخوندزاده در نتيجه آشنايي 
با روشنفكران روسي و گرجي به فكر فعاليت سياسي و 
اجتماعي در قالب تأسيس محفل فراماسوني افتاده بود 
و مي خواست محفل فراماسوني تشكيل دهد و  مدرسه 
تأس��يس كند. با اين  هم��ه ملكم پيش ت��ر از او اقدام 
به تأسيس يك مجمع ماس��وني كرد. سرجان ملكم 
از فرس��تادگان تأثيرگذار انگلس��تان بود كه از سوي 
كمپاني هند شرقي به ايران فرستاده شد. از ويژگي هاي 
ملكم خان اين بود كه فلسفه و حقوق را خوب مي فهميد 
و به عنوان يك تحصيلكرده، غرب و مكتب اومانيسم را 
مي شناخت. قلمش به قدري روان بود كه گويي امروز 
آنها را نوشته است؛ ملكم خان به عنوان اولين منادي 
غربگرايي معتقد بود: »ما اگ��ر بخواهيم مترقي و آدم 
بش��ويم، بايد براي ۲00س��ال اختيارمان را به دست 
انگليسي ها بدهيم تا آنها ما را آدم كنند... مطالبي كه 
دانشمندان غرب هم مي دهند، مثل پيغمبران است و 
آنها هم مثل پيغمبر حرف مي زنند، منتها حرف امروز 
را مي زنند و نه حرف گذش��ته را.« او در ترجمه متون 
هم تبحر داشت، ولي مهم تر از همه آدم تشكيالتي بود. 
ملكم خان وقتي لژ فراموشخانه را تأسيس مي كند، سه 
دسته به او مي پيوندند؛ دسته اول شاهزادگان، دسته 
دوم جاسوس��ان و عوامل انگليس در ايران و دس��ته 
س��وم روش��نفكران و تحصيلكردگان غرب كه تصور 
مي كردند، به خاطر ارتباط تش��كيالت فراموشخانه با 
غرب و سردادن شعار آزادي، برابري، برادري و خدمت 
به انسان، جامعه ايران به رش��د و شكوفايي مي رسد. 
البته افرادي ه��م بودند كه اين ارتب��اط را نفي كنند. 

مثاًل فريدون آدميت فرزند عباس��قلي خان آدميت با 
نفي هرگون��ه ارتباط ميان انجمن هاي فراماس��ونري 
در اروپا و ايران مي نويس��د: »چون در آن زمان حزب 
سياسي مفهومي نداش��ت،  جمعيت هاي مخفي تنها 
افكار متشكل اجتماعي جديد بودند و هيچ ربطي به 
فراماسون ها در اروپا نداش��تند«، اما خود ملكم خان 
هيچ منافاتي مي��ان غربي بودن و مفيد واقع  ش��دن 
انجمن فراموشخانه نمي ديد و معتقد بود: »در صورتي  
كه اين مطلب واقعاً از فرنگس��تان آمده باشد، به  هيچ  
وجه موجب نقض مطلب نمي شود، زيرا عينك را هم 
حكيم فرنگي اختراع كرده و امروز در چشم مقدسين 
اسالم و ايران است.« با مبارزاتي كه حاج مالعلي كني 
عليه »فراموشخانه« آغاز كرد، به ظاهر »فراموشخانه« 
تعطيل شد، ولي پس از آن »مجمع آدميت« از سوی 
عباسقلي خان آدميت تأسيس شد. ميرزاعباسقلي خان 
قزويني معروف به عباسقلي خان آدميت كه از سال ها 
قبل ب��ا ميرزا ملكم خان آش��نايي و ارتب��اط نزديكي 
داش��ت و از اعضاي مؤثر »فراموش��خانه« محس��وب 
مي شد، پس از قتل ناصرالدين  شاه به  تدريج مقدمات 
تأسيس جامع شبه  ماسوني آدميت را فراهم مي كند. 
عباس��قلي خان از لحاظ فكري آدم برجسته اي نبود، 
اما از لحاظ تش��كيالتي آدم توانمندي بود، به همين 
خاطر توانست تش��كلي كه با عناوين مختلفي چون 
»انجمن مخفي آدميت«، »انجمن آدميت« و »حزب 
آدميت« هم از آن ياد مي شود را تأسيس كند. »جامع 
آدميت« كه به  نوعي ادامه دهنده راه »فراموشخانه« 
ملكم خان بود، در زمره تشكل هاي ماسوني غيرقانوني 
محسوب مي شد و تأس��يس و تداوم فعاليت آن مورد 
تأييد س��ازمان هاي رسمي ماس��وني جهاني نبود. به 
رغم اين احوال، »جامع آدميت« در روندي تدريجي، 
ولي مداوم دامنه فعاليت ه��ا و يارگيري هاي خود در 
ميان رج��ال، كارگ��زاران و مقامات و اصناف كش��ور 
را افزاي��ش داد. اين مجم��ع همچني��ن در بحبوحه 
ش��كل گيري انقالب مش��روطيت و طي س��ال هاي 
۱3۲۵- ۱3۲3ق. نق��ش قابل  توجه��ي در تحوالت 
و رخدادهاي سياس��ي و اجتماعي كش��ور ايفا كرد و 
حتي توانست محمدعلي ش��اه را هم به عضويت خود 
درآورد. البته در اين دوران انجمن ها و لژهاي ماسوني 
ديگري هم مانند »انجمن اخوت« و »لژ روش��نايي« 
نيز تأسيس ش��دند، اما از ميان آنها تنها »لژ بيداري« 

اهميت بااليي داشت. 
   پيدايش لژ بيداري در ايران

درخصوص چگونگي تأس��يس »لژ بي��داري« گفته 
ش��ده اس��ت كه در  اواخ��ر س��ال ۱906 م، ۱0نفر از 
فراماس��ونرهاي ايراني و فرانسوي درصدد ايجاد لژي 
برمي آيند كه ش��رق اعظم در 6 نوامبر ۱90۷م. آن لژ 
موقت را به رسميت مي شناسد. نهايتاً اين لژ ماسوني 
در 3۱ فروردين ۱۲8۷ه��� .ش در تهران بنيان نهاده 
مي ش��ود. در واقع »لژ ب�يداري« به صورت رس��مي 
ه�مزمان ب�ا ت�حوالت نهضت مش��روطيت  در ايران 
تأسيس   مي شود. ناگفته نماند در تأسيس لژ بيداري 
عناصر دگراندي��ش و يهوديان نيز نقش داش��ته اند. 
اهميت »لژ بي��داري« در تح��والت آن روزگار به اين 
خاطر است كه اين لژ نخستين تشكيالت  فراماسونري 
در ايران است كه ارتباط مس��تقيم و رسمي با ش�رق 
اع�ظم  فرانسه  داشته  و از سوی فراماسونري فرانسه به 
رسميت  شناخته  شده  است. اين مسئله در حالي است 
كه لژهاي فراماس��ونري پيش از لژ بي��داري در ايران 
تشكيل ش��ده بود و همگي ملهم از تشكيالت لژهاي 
فرانسوي يا اس��كاتلندي بودند و وابستگي رسمي با 
ش��رق اعظم فرانسه نداش��تند. به همين خاطر حتي 
برخي از انقالبيون و مشروطه خواهان نيز به عضويت 

»لژ بيداري«، درآمدند. 
نخس��تين اعضاي اين ل��ژ عبارتند از: ژان باتيس��ت 
لومر )رئيس دس���ته م�وس��يقي ارتش وقت  ايران(، 
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خوانشي از پيدايش و تداوم حيات جريان ماسوني در ايران

 200سال اختيار ما دست انگليس باشد 
آدم مي شويم!
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 »حكايت پير و جوان«
 از قلم ناصرالدين شاه قاجار

فرمانفرمايُرماننويس!
   محمدرضا كائيني

اين قلم، هماره معتقد 
بوده اس��ت كه دوران 
قاجار، به ويژه سلوك 
ف��ردي و اجتماع��ي 
پادش��اهان آن، باي��د 
م��ورد بازخوان��ي قرار 
گي��رد. چ��ه اينكه دو 
م��وج تاريخ ن��گاري 
ن  ها ا طه خو و مش��ر
سكوالر و نيز وقايع نگاري پهلويستي، پرده ها و 
پيرايه هايي را بر خوانش اين دوره از پادشاهي، 
افكنده اس��ت. با اين همه و در اين مقام، سخن 
از سياس��ت قجري ب��ه وي��ژه در دوران ناصري 
نيس��ت، بلكه اكن��ون، دفت��ري از فرآورده هاي 
ادبي ناصرالدين شاِه اديب، به حضورتان معرفي 
مي شود. سلطان صاحبقران، اين رمان را به تقليد 
از سبك اروپايي نگاش��ته و آن را براي تاريخ، به 
وديعت نهاده است. در ساليان اخير، اين اثر ادبي 
به تالش كوروش منص��وري از عزلت درآمده و 
مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، به نشر آن 
همت گماشته است. مصحح اين اثر در ديباچه اي 
كه بر آن نگاشته، در باب ش��كل و محتواي اين 
رمان، چنين آورده اس��ت: »درباره شخصيت و 
زندگي ناصرالدين ش��اه و وقايع آن دوره كتاب 
بسيار نگاشته شده اس��ت. آنچه كاماًل روشن و 
آشكار است، اينكه بر سياستمداري، كشورداري، 
مردم نوازي و پادش��اهي وي، اي��رادات فراواني 
وارد اس��ت. ضعف و ناكارآمدي شخصي شاه در 
اداره كش��ور، دخالت هاي بيگانگان، مداخالت 
اطرافيان و درباريان در امور، مانع اداره مطلوب 
كشور مي گشت. حتي زماني كه شخصي كاردان، 
دانا و شايس��ته در امور مملكت يعني اميركبير 
)رحمت اهلل  عليه( در رأس كار قرار گرفت، باز هم 
به سعايت، چاپلوسي و افتراهاي مادر ناصرالدين 
شاه و بيشتر پي گرفتن و دامن زدن آن به وسيله 
درباريان، پادش��اه جوان تحت تأثير شديد قرار 
مي گيرد و منجر به شهادت بزرگمرد شريف دوره 
قاجار، يعني ميرزاتقي خان فراهاني مي شود. اما 
هم اينك، س��خن درباره تاريخ سياسي وي و آن 
دوره نيس��ت، بلكه درباره هنر و ادب وي است. 

با اينكه ناصرالدين ش��اه در عرصه مملكت داري 
بس��يار نااليق بود ولي بايد اذعان داشت كه وي 
احساسي لطيف و انديشه هاي نازك داشت و اگر 
در حيطه هنر و ادب گام مي زد، شهرتي به سزاتر 
از پادشاهي خود داشت و شايد در ميان دل هاي 
همه جا مي گرفت! او هم ش��عر مي سرود- البته 
ناپخته- كه ديوان وي چاپ ش��ده است. نقاشي 
هم مي كرد و به هنر و ادب بسيار عشق مي ورزيد، 
نيز ترجمه هم مي كرد. به هر روي، مي توان وي 
را در طبقه پاييني از هنرمندان و اديبان قرار داد. 
بايد يادآور ش��د اين اندك مقدمه، از آن جهت 
بود تا ادب دوستان و خوانندگان گرامي، با اثري 
منحصر به فرد از وي آشنا ش��وند. وي داستاني 
كوتاه به س��بك فرنگيان آن دوره نگاش��ته، كه 
براي زمان خوِد او، قابل توجه اس��ت. مضاف بر 
اينكه، داستان آميخته به س��بك ايراني است و 
بر اهميت و زيبايي آن بيشتر افزوده است. نامي 
كه نويسنده )ناصرالدين شاه( روي اين داستان 
گذارده، حكايت پير و جوان است كه نامي دقيق 
و بجا نيست چراكه وي درباره كودك نيز سخن 
مي راند. به هر روي اين نامگذاري، چيزي است 
كه در آن دوره به ذهن وي رسيده است. نويسنده 
در پرداختن داس��تان چند چيز را همپاي با هم 
يادآور مي شود و هر كدام در جاي خود نمودي 
ويژه پيدا مي كند: »بيان چه��ار فصل«، »چهار 
دوره زندگي«، »آگاهي از طبيعت و حيوانات«، 
»ش��ناخت از فرهنگ و آيين آنها« و س��رانجام 
»دانايي به تاريخ و آيين ميهن خود« كه همه آنها 
از جمله آگاهي ها، روش ها و ويژگي هاي نويسنده 
است. داستان چون در س��ال۱۲89 ق. نگاشته 
شده است، آن چنان نسبت به داستان هاي كوتاه 
امروزي جذاب و گيرا نيس��ت، ولي ارزش هايي 
دارد كه داس��تان كوتاه امروز از آن بي بهره اند و 
از سويي ديگر، اثري است ارزشمند و تاريخي و 

ميراثي فرهنگي«.

ژولين بوت��ن )مهندس ضرابخانه ته��ران(، ميرزا 
سعيد ان�تظام الس�لطنه )كارگزار و رئيس پليس 
پيشين دولت(، اب�راهيم خ�ان  حكيم الملك، پل 
ه�نري مورل )س��ردبير روزن�امه  ن���داي  ايران(، 
ثقه الملك )مشاور س��فارت(، عبد اهلل ميرزا )افسر 
ات��اق ش��اه(، ح�اجي س���ياح  محالتي)تاج��ر و 
نويسنده سفرنامه حاجي س�ياح(، اب�والفتح خان 
)دانش��جو(، محمدحس��ن خان ش��يخ الملك 
س��يرجاني )آم��وزگار( و ژنرال مي��رزا فض��ل اهلل 
خان لواء الم�ل��ك  )از ف�رمانده��ان ارتش وقت(. 
بر اساس اسناد لژ ش���رق اع�ظم ت�ا مي ۱908م، 
افرادي چ��ون سيد حس��ن تقي زاده، محمدعلي 
فروغي)ذكاء المل��ك(، ميرزا علي اكب��ر دهخدا، 
م�عتضدالس���لطنه و م�يرزا ص�ادق خان اميري 
)اديب الممالك فراهاني( نيز ب�ا رت�به درجه يك به 
عضويت اين لژ درآمدند. اديب الممالك فراهاني 
كه در ت�رويج م�اسوني بسيار فعال بود، در همان 
سال ش��عري  در  قالب  مثنوي  و در ۵38 بيت، در  
تبيين م�رام و اص�ول  ف�راماسونري  مي سرايد. او 
در  اين  شعر  مي كوشد ميان مفاهيم مذهب ت�شيع 

و اص�ول  ف�راماسونري رابطه برقرار كند. 
   ل�ژ بي�داري و آم�وزش انديش�ه هاي 

استعماري
انگليس��ي ها، فرانس��وي ها و امريكايی  ه��ا در 
كش��ورهاي تح��ت نفوذش��ان دو نوع مدرس��ه 
مي ساختند، مدارس تخصصي و مدارس عمومي. 
تأس��يس مدارس ب��ه بهانه تحصي��ل خارجي ها 
بود، ول��ي عموماً محصالن آنه��ا ايراني ها بودند و 
مباني انديش��ه غرب در آنها تدريس مي ش��د. از 
جمله اين نوع مدارس »مدرس��ه علوم سياسي« 
بود. اين مدرس��ه در س��ال ۱۲۱۷ ه� .ق از سوی 
انگليس��ي ها و براي تربيت رجال سياس��ي آينده 
ايران تأسيس ش��د. ابتدا محمدحسين فروغي به 
رياست اين مدرسه منصوب شد، ولي پس از مدتي 
فرزن��دش، محمدعلي فروغي ج��اي او را  گرفت. 
پس از فروغ��ي هم براي مدت��ي علي اكبر دهخدا 
رياست مدرسه را بر عهده داشت. از اولين اساتيد 
اين مدرسه، اردشيرجي )سر اردشير ريپورتر( بود 
كه تاريخ ايران باس��تان و علوم سياس��ي تدريس 
مي كرد. فردي كه دو س��ال بعد از نهضت تنباكو 
به ايران  آمد و تحصيلكرده رش��ته  حقوق، تاريخ 
باس��تان و علوم سياسي از دانش��گاه كمبريج و از 
جاسوس هاي تأثيرگذار انگلستان به شمار مي رفت. 
محمدحس��ين فروغي )پدر فروغي(، ابوالحس��ن 
فروغي )برادر فروغي(، محمد علي فروغي و ولي اهلل 
  نصر كه همگي عضو »لژ بيداري« بودند، از اساتيد 
برجسته اين مدرسه بودند. اين مدرسه در حقيقت 
جايی براي تربي��ت افراد غربگرا و غ��رب زده بود. 
بنابراين سياستمداراني كه در امور خارجه يا ديگر 
قس��مت هاي مملكت مش��غول به كار مي شدند، 
همگي ابتدا در اين مدرس��ه تحصيل مي كردند. 
يك بار بين شاگردان محمدعلي فروغي و او بحثي 
در مورد جايگاه ايران و انگلس��تان پيش مي آيد. 
ارتشبد حس��ين  فردوس��ت در كتاب خاطراتش 
به اين مس��ئله اش��اره كرده اس��ت و  مي نويسد: 
محمدعل��ي فروغي يك روز س��ر كالس كتش را 
درمي آورد و به ميخ آويزان مي كند و از شاگردانش 
مي پرسد: »اين آستين ها و كت چه كار مي توانند 
بكنند؟« آنها جواب مي دهند: »هيچ.« فروغي كت 
را برمي دارد و دوباره مي پوشد و مي پرسد: »حاال 
چي؟« شاگردان مي گويند: »حاال مي تواند«.نهايتاً 
فروغي مي گويد: »ما اين كت هستيم و اين دست 
و بدن، انگلستان است كه اگر نباشد از كت كاري 
ساخته نيس��ت.« ولي اهلل نصر نيز در همين رابطه 
روزي ضمن تدريس علوم سياسي در اين مدرسه 
به ش��اگردانش مي گويد: » اگ��ر بخواهيم ايران و 
انگلستان را با هم مقايسه كنيم، مي توانيم بگوييم 
كه انگلستان مثل استخري اس��ت با ديواره هاي 
سيماني قوي و مستحكم كه مي تواند آب را حفظ 
كند و ما خزه هاي دور اس��تخر هستيم.« در واقع 
اين نوع تفكر از آموزه هاي »لژ بيداري« بود، چراكه 
تقي زاده نيز به عنوان يكي از ديگر اعضاي اين لژ و 
يكي از رجال سياسي كه در انقالب مشروطه نقش 
داشته، در دوران جنگ جهاني اول در روزنامه كاوه 
مي نويسد: »ما اگر بخواهيم ترقي كنيم بايد ظاهراً، 
باطناً و عماًل از فرق سر تا ناخن پا غربگرا بشويم تا 
بتوانيم.« فعاليت اين مدرسه تا سال ۱3۱4ه�. ش 
ادامه داشت و پس از آن به دانشكده حقوق دانشگاه 

تهران تبديل  شد. 
   اقدامات ماس�ون هاي ايران در راس�تاي 

تأمين منافع انگليس
از جمل��ه اقدام��ات جريان ماس��ونري در جهت 

تأمي��ن منافع يهود و انگلس��تان، عق��د قرارداد 
رويترز است. ميرزاملكم خان و ميرزاحسن خان 
سپهس��االر اين ق��رارداد را با ف��ردي يهودي به 
نام »اس��رائيل يوس��فات« كه تبعه انگلس��تان 
ب��ود، منعقد كردند ك��ه طي آن مناب��ع ايران به 
مدت ۷0س��ال در اختيار بيگانگان قرار گرفت. 
بس��تن اين قرارداد به قدري در دنيا نادر بود كه 
رئيس جمهور وقت فرانسه درخصوص آن گفته 
است: »ايرانيان فقط هوايي را كه تنفس مي كنند، 
واگذار نكرده اند!« فراماس��ون ها در بسته ش��دن 
قرارداد تركمنچاي و گلستان هم نقش بسياري 
داشتند. آنها در ماجراي هرات نيز شاه را به مذاكره 
با انگلستان مجبور كردند و سبب از دست رفتن 
هرات ش��دند. بعد از انقالب مشروطه ماسون ها 
در راس��تاي اهداف اس��تعمار نو در ايران كاري 
كردند كه ايران به  ش��دت تضعيف و ناامن شود. 
در آن دوران محافل وابس��ته به »لژ بيداري« در 
جهت ايجاد اختالفات و ناامني هاي اجتماعي به 
اقدامات و تندروي هايي نظير قتل علي اصغرخان 
امين السلطان)اتابك( و بمب اندازي بر سر راه عبور 
محمدعلي شاه دس��ت زدند. اين اقدامات باعث 
شد به رغم عضويت محمدعلي ش��اه در »جامع 
آدميت«، نس��بت به نقش اين گونه تشكل ها در 
گسترش بحران سوءظن پيدا كرده و عليه آن به 
 اقدامات سختگيرانه اي متوسل شود و دستور به 
توپ بستن مجلس و دس��تگيري عباسقلي خان 
به  اتهام دس��ت داش��تن در قتل اتاب��ك و اعدام 
تعدادي از اعضاي لژ از جمله  س��يدجمال واعظ، 
ملك المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان س��ردبير 
روزنامه صوراسرافيل را بدهد. البته با به توپ بسته 
شدن مجلس و آغاز استبداد صغير، فعاليت »لژ 
بيداري« هم براي مدتي متوقف شد، اما با گذشت 
زمان و سقوط اس��تبداد صغير، اين لژ دوباره  كار 
خود را آغ�از  كرد و تا ش��روع جن��گ جهاني اول 
رونق بسياري يافت. طبق اسناد در خالل جنگ 
 جهاني  اول ، مكاتبات بين ش��رق اعظم پاريس و 
»لژ بيداري« در تهران قطع مي ش��ود، ولي اين 
مكاتبات از س��ال ۱9۱8م، دوباره  از  س��ر گرفته 
 شد و تا س��ال ۱9۲3م، ادام�ه داش��ته است . در 
كل بايد گفت ايجاد ناامن��ي در جامعه آن روز از 
سوی لژهاي ماسوني، نهايتاً منجر به شكل گيري 

زمينه هاي روي كار آمدن رضاخان مي شود. 
   نقش ماسون ها در شكل گيري سلطنت 

پهلوي
سپهدار اعظم رش��تي، به عنوان يكي از اعضاي 
»جامع آدمي��ت« و »ل��ژ بي��داري« و در نقش 
نخست وزير و وزير داخله كشور با آنكه زمام امور 
را در  دست داشت، شب س��وم اسفند ۱۲99ه�. 
ش به سفارت انگلستان پناهنده و سبب مي شود 
در س��ايه حكومت او كودتا رخ دهد. البته پيش 
و پس از كودت��ا نش��ريات و روزنامه هايي چون 
»كاوه« به مديريت سيدحسن تقي زاده، »خاور« 
مركز انتشار شيراز و تهران ناشر محمود عرفان از 
فراماسون هاي سرشناس عضو »لژ مهر« و قاضي 
عالي مقام دادگس��تري، »صداي تهران« ناش��ر 
سيدمحمد تدين)يكي از اعضاي لژ فرماسونري(، 
»س��عادت ته��ران« ناش��ر مهدي خ��ان مان��ي 
س��عدالملك )عضو جامع آدميت( فضاي رواني 
جامعه را براي كودتا آماده مي ساختند. در ميان 
اين نشريات »روزنامه كاوه« به مديريت تقي زاده، 
به  ويژه در دوره دوم انتشار خود، با سرخوردگي 
از وضعيت هرج و مرج گونه كش��ور، راه حل را در 
استبداد مطلقه مي ديد و اين ايده را ترويج كرد. 
او معتقد بود يك فرمان��رواي مطلق و ترقي خواه 
همچون پطر كبير در روس��يه يا ميكادو در ژاپن 
يا بيس��مارك در آلمان، فق��ط مي تواند در ايران 
اصالحات ايجاد كند. انتشار و تبليغ اين تفكر از 
سوي اين گروه و فضاسازي در جامعه، فضا را براي 
ظهور پهلوي اول فراهم كرد. محمدعلي فروغي، 
نيز به عنوان يكي از مؤسس��ان »ل��ژ بيداري« از 
جمله روشنفكراني بود كه توانايي برقراري ثبات 
و امنيت در ايران آشوب زده پس از جنگ جهاني 
اول را فقط در قامت رضاخان تعريف مي كرد. او 
همچنين يكي از پشتيبانان و سازمان دهندگان 
اصلي جريان جمهوريت رضاخ��ان بود. هر چند 
كه اين طرح با مخالفت ش��هيدآيت اهلل مدرس و 
بيداري مردم به شكست انجاميد، اما فروغي در 
آبان ۱304ه�. ش كه مجلس احمدش��اه را خلع 
و رضاخان را به رياس��ت حكومت موقت انتخاب 
كرد، كفالت رياس��ت الوزرايي را برعهده گرفت و 
دستور تشكيل مجلس مؤسسان را صادر كرد. اين 
مجلس با تصويب چند متمم قانون اساسي، نهايتاً 
رضاخان را شاه ايران اعالم كرد. بنابراين از آنجا كه 
رضاشاه يك فرد متفكر و تحصيلكرده نبود و ريشه 
و تباري هم نداشت، براساس اسناد اداره مملكت 
را در اين دوران »لژ بيداري« به دست مي گيرد. 
فروغي همچنين نقش اصلي را در تداوم سلطنت 
پهل��وي و روي كارآوردن محمدرض��ا پهلوي بر 
عهده دارد. چون زماني ك��ه متفقين تهران را به 
اشغال خود درمي آوردند و قصد داشتند رضاخان 
مهره دردسر س��از خود را از سلطنت خلع كنند، 
اين محمدعلي فروغي بود كه به عنوان ميانجي 
محمدرضا را به انگليس��ي ها معرفي می كند و به 
سلطنت مي رساند. او با اين اقدام شرايط را براي 
ادامه فعاليت هاي »لژ بيداري« در اين دوران به 
صورت مخفي فراهم مي سازد. بنابراين اين لژ تا 
پيروزي انقالب اسالمي به صورت آشكارا فعاليت 
داشت و استاد اعظم آن تا سال ۱3۲۱ محمدعلي 
فروغي بود، هرچند كه پس از او پسرش به درجه 
استاد اعظمي لژ رس��يد. البته درخصوص استاد 
اعظمي اين لژ ديگران هم ادعاهايي داش��ته اند، 
ولي طبق اس��ناد به دس��ت آمده از منزل فرزند 

فروغي همگي اين افراد از اعضاي لژ بوده اند.

س�ر گ�ور اوزل�ي - ك�ه از س�وي 
پادش�اه انگليس مأموريت داشت 
اطالعات جامعي از ايران تهيه و لژ 
فراماسونري در ايران تأسيس كند-  
طي نامه اي كه در هم�ان دوران به 
لندن مي فرستد، مي نويسد: »براي 
حفظ مس�تعمرات انگلي�س، بايد 
اي�ران در ي�ك توح�ش و بربريت 
دائم نگه داشته شود!« او در پايان 
دوران مأموريت�ش در گ�زارش 
ديگ�ري مي نويس�د: »نتوانس�تم 
تشكيالت در ايران درست كنم، اما 
اكثر افرادي كه اطراف فتحعلي شاه 
هس�تند، فراماس�ون  هس�تند!«

      ناصرالدين شاه قاجار در دوران جواني

ملكم خان به عنوان بنيانگ�ذار اولين 
تش�كيالت فراماس�ونري در اي�ران 
مي گويد: »م�ا اگر بخواهي�م مترقي و 
آدم بش�ويم، باي�د ب�راي 200 س�ال 
اختيارمان را به دس�ت انگليس�ي ها 
بدهيم تا آنها ما را آدم كنند!. . . مطالبي 
كه دانش�مندان غرب ارائ�ه مي كنند 
هم مثل پيغمبران است! آنها هم مثل 
رس�والن حرف مي زنند، منتها حرف 
 امروز را مي زنند و نه حرف گذشته را!«


