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 الب مشروطه به انق"نگاهی ديگر "
 
بسيار  کهآ نچه  ولی.   گشته استسياه فراوانی  و صفحات شده داده بسياری  نظرات،تا امروز ازآغاز"انقالب مشروطه "بارهدر
 .می باشد  آن به ثمر رساندن  و در شروع ، ادامه ینرفراماسو جريان کننده نقش تعيين شده است ، پرداخته به آن کم
      

 بسنده اشارتی به حداکثر يا  و گذشته اند مقوله اينکناراساسَا از يا تاريخ مشروطه بقيهپژوهشگران  از شماری انگشت تعدادبجز
مانند  ردندمی گ مورخين ماسون ه شاملدستيک :   بر دو دسته اند اند گذشته مسئله اين کنار  ازبی اشارتی که آنان .کرده اند 

 يا مسعود بهنود "ملک المتکلمين" فرزند ملک زاده مهدیدکتر و يا" تاريخ بيداری ايرانيان" لفئ مو کرمانیناظم االسالم
 جريان تَاثيرگذاری ميزان ترديد شان ازبی  اطالعرغم عليکه  طبيعی استالبته  که "بختيار ضياء تا سيداز" تابک نويسنده
  . ننمايند دان ب  اشاره ای هيچ مربوطه

       

   آن ، تشکيالتی بودن علنیجريان  و غير اين  مخفيانه  بدليل عملکردنداشته  ولی ماسونی که وابستگیهستند  محققينیدسته ديگر
 استدالل.   نمی دانندکار علمی  اساسَا  يک ، مکفی  و در دسترس  اسناد و مدارک نبودن بدليل اظهار نظر تحليلی راجع  به آنرا

 . باشد  بدون شبهه انکار ناپذير و  مدارک و اسناد بر مبتنیمی با يستی  علمی که پژوهش  چرا!چندان هم بی ربط  نيست  اينان
آن   ه گرانهئتوط و مخفيانه بدليل عملکرد  درتاريخسياسی آنو کارکردهای  فراماسونی جريان نقشباره تحقيق  در صورتی کهدر

مُوثر  وحضور فعال   و شبکه بودن اين جهانی ديگرسوی از .علمی پژوهش  می ماند  تا  يک "   اطالعاتیکار"به  يک بيشتر 
  دستيابی و  کرده  را به مراتب پيچيده ترکارتحقيقی موضوع   ،جهانی بزرگ  تحوالت تمامی تقريبَا  به سو دادن و در سمتآن 
 . اپذير می نماياندن امکان  بعضَا شواهد  و اطالعات  را مدارک  و اسناد  و به

        
 تصوير آن ليتک  آوردن  بدست  که می ماند عظيمی پازلبه کار بر روی بيشتر فراماسونی  بر روی جريان کار کالم ، خالصه

 َاضبع مقوالت  ضروری  بين و  و ايجاد ارتباط  مناسب "تحليل قدرت" از برخورداری بلکه نبوده ، قطعات پازل  نيازمندتنها
يک   يافتن برای موارد پاره ای در آن از ترفرا.   می کندبطلنيز  را"اطالعات  وسيعی " و مهمتر ازهمهو فهم آنان  متضاد

  .برخوردار بود   نيز !" تخيل رتقد" زا  بدرجاتیبايستی   ،  تاريخی پروسه يک در گمشده حلقه   و يا يکمناسب  عهطق
 

   شطرنج در صفحه  سياسی عناصر آن متضاد شبکه ، جايگاه متفاوت  و معموَال ن فهم  روابط  درونی اي پيچيدگی هایيکی از
 که   دعواهای  شديدی  و جامعه  اقتصادی ـ ـساختار سياسی  ت سياسی  و جريانا  تمامی در حضور آنان . جامعه است  سياسی
  واحد را  نه فقط سازمان يک همکاری  در ضَاو اي  عمقبرادرانه اشان  در  رابطهپذيرش  يکديگر دارند ، با  سطح در  بعضَا
 . کند می  نيز دشوار سياست   دنيای برای عناصر پيچيده عادی ، که   مردم  برای

 

 " دميرل"و" اجويت"شيلی ، در  در لژهای فراماسونی "پينوشه ژنرال"  و "سالوادور آلنده" همزمانعضويت  پذيرشبرای مثال 
  درمقطع  توده صدر حزب ، "کندریاس سليمان ميرزا"باالخره و  فيليپين  در "مارکوس" و "آکينو"،ترکيه در" وَرن ِاژنرال"و 

  رابطه  در اين. است  باورنکردنی دشوارکه اساسا نه تنها،  سياسیساده   برای اذهان .....و   " قوام السلطنه" و بنيانگزاری  آن 
مثال نشريه  بعنوان . می نمايدضروری بسيار  جهانکشورهای مختلف درماسونها  خودتوسط  منتشره نشريات آرشيو بهمراجعه 

 :می نويسد  است شده  منتشر١٩٣٤  درسال  که خود ١٠ شمارهدرترکيه است های فراماسون ارگانهای  که يکی از"شرق اعظم"
        

نظر که از و افرادی ، اشخاصکرد   خواهيم مالحظهماسونی  کدام از اعضاء  لژهایهرتطابق اسامی   تحقيق وصورتدر"
 مشغول وار  سقف  برادر زير يک خطاب  می کنند" برادر"همديگر را  حاليکه، در  دارنديکديگر با یزياد تفاوت سياسیعقيده 

  ".ند يابواحد می توانند  دريک  لژعضويت  در آن خواهان ،  و جمهوریطلبان طلبان ، سلطنت نظاميان ، صلح .هستند فعاليت  
 
   مشروطه آن درجنبش کارکردهای بررسی تنها که خاص بطورینرفراماسو به ختنپردا نه مقدمه  اينهدف از  توجه به اينکه با

  ساختمان کلی اشاره ای  کوتاه  به ،مقاله  بهترموضوع  درک منظور و فقط  به جزئيات  بهشدن   واردبنابراين بدونمی باشد ، 
 . ضروری  می باشد جريان مربوطه 

 
  جريان  اينقاجار دوران ايراندر . می شود  "بنٌای آزاد"که  ترجمه  فارسی آن   گرفته شده  فرانسه  از زبان"فراماسون"واژه 
  "داوود"پادشاهی  به می گردد  خودشان برقدمت آنان به ادعایتاريخی  لحاظ  به .  می شد شناخته"فراموشخانه" بنام بيشتر
از  تن دو توسط ،  ١٧١٧ سال در آن سیسيا  طرح کهاست  تشکيالتی ، آن نمدرشکل ولی !  مصر عهد  فراعنه و پيغمبر

 .  شد  ريخته  جهاننخ  رهبری سر  گرفتن بدست به منظور  يهودانديشمندان
    

  ا بعده  بوده  که در فرانسه "اعظم شرق لژ"يا  "گراند لژ اوريان" آنموازات  و به " تلنداسکا بزرگلژ"جريان  اصلی اينمرکز
  نايم درونی جدی بسيار بعضااختالفات    وجودرغم علي.همانجا  مستقر است تا همين امروزهم  در و  گرديدهنيويورک منتقل به 

در نکته  قابل توجه  .داشته اند  مواضعی  متشابه  همواره   کليدی در مسائل هر دو  ، معموال اما  فرانسویانگليسی  ولژهای 
  که در شرايطی مثال .بودند  را انتخاب کرده  مشخصی حيطه  خود برای  کار از آنها يک  هراست  کهاين  کارکرد  اين  لژها

به و  داشتهبرعهده  را" کار فرهنگی" فرانسوی وظيفه لژهای،  بوده اند سياست و اقتصاد  فعال در پهنه ااساس انگليسی لژهای
محل   و لژهای فرانسوی " سياسیاليت"تجمع  محل انگليسی ژهایل  به عبارتی.  اند  مشغول بوده روشنفکرکار جذب عناصر

 .بوده اند  کسب قدرت سياسی  بدنبال دو البته هر و  "فرهنگی اليت"تجمع 
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پيوسته  ختلف معناوين  به آنها تحت وابستهسازمانهای ولی داشته اند  مخفی خود لژهای فراماسونی هميشه فعاليت شرايطی کهدر
که   "الينز"و  "ریروتا"مشهور کلوپ های .   داشته اند علنیحضور فرهنگی  و جتماعی ا ـ سياسی ـ اقتصادی درهمه پهنه های

 از ديگر.  می باشند ی رشبه فراماسون  جانبی سازمانهایدارند ، شامل همين  علنی وجود با همين اسامی کشورها بسياری از در
 :برد  از جريانات  زيرنام می توان قالبعلنی  در ايران  پيش از ان زمانهایسا اين گونه 

 
 ز ــ  باشگاه  الين١
 نشنال ــ  روتاری اينتر٢
  صلح  ــ  سپاه٣
    بشر ــ  لژيون خدمتگزاران ٤
 جهانبرادران  ــ  جمعيت ٥
  تسليح  اخالقی  ــ  جمعيت٦
 ) در ايران ( ــ  اصل چهار ٧
  ــ  مونيسم٨
 ليانس يهود ــ  آ٩
 

 :عبارتند از   تعيين کننده  دارند نقشی جهانی  سياست هایتعيين  اسونری که  در فرام به   قدرتمند  وابستهو علنی سازمانهای
 
                                     "يک تشکل متعلق به گروه راکقلر" ،   C F R      روابط  خارجیشورای ــ  ١
  ــ  کميسيون  سه جانبه ايها٢
مانند اقتصادی جهان  غولهای و سياسی که بسياری از رهبران کانونهای ماسونی يکی از قدرتمندترين ( گ ــ  گروه بيلدربر٣

    ..... پالمه و اوالف ،تاچر ، مارگارتاشميت هلموت  آلبرتو پيرللی،،هيث ادوارد، کيسينجر ، هنریراکفلر نلسون راکفلر، ديويد
  . )بوده است  اولين  اجالسشان  محل کهگرفته اند    در هلندتلیه ا از ر  نامشان اينان .دارند  داشته و عضويت در آن

  پول  ــ  صندوق بين المللی٤
 ...........  و   G ٨ــ   گروه   ٥
 
 اينکه ضمن . هستند و بوده ولغمش فعاليت به  پيوسته ممکن شکل درگسترده ترينماسونها نيز آخوندها حاکميت  تحتايراندر

  لژ ايراندر فعاللژهای  از يکی. بوده  و هستند ايران در طول تاريخ   یرفراماسون ی تشکلها بتپای ثا آخوندها هميشه يک
 ترين گردن کلفت نيز شامل خاتمیمحمد و معدوم بهشتی .می باشد  آن استاد اعظم مهدوی کنی کهاسدآبادی است  سيد جمال الدين

 يعنی جنبش مطلب به اصل ممی پرداز ضروری بی اندازه ولی کلیياربس اطالعات با اين بهرحال . ماسونهای ايران می باشند
 ! از آن  انقالب  برآمده مشروطه  و

 

  انقالب شروع
 

 حاج به ظفرالسلطنه  بی احترامی شاهزادهکرمان و واقعه از ايرانيان بيداریتاريخ  کتاب ماسوننويسنده   کرمانیناظم االسالم
 یقند هاشمسيد  بستنچوب بهواقعه که همراه با  می کند يادانقالب  شروععنوان  ان تحتبانفوذ کرم روحانی ، رضامحمد ميرزا

 بازارمنجربه بسته شدن که  قندشدن قيمت  گرانبا  در رابطه تهران حاکم الدوله عالء  توسط سرهنگ سيد اسماعيل خان حاج و
 ١٣٢٣  سال شوال١٦روز  در  لعظيمعبداحضرت   به  زاويه را علماء  مهاجرت  نهايتاشده  و شاه مسجدمردم  در تجمع و

 "صغری مهاجرت"عنوان  به کرده  وذی القعده ادامه  پيدا ١٦ جمعه روز تا که مهاجرت به اصطالح اين. به دنبال دارد قمری 
مراه  شاه ه نزد  بهرفتنو  وزير دربار رامير بهاد  باهمراه  بهبهانیو طباطبايی بازگشت  آقايانبا  می گردد ، درنهايت معروف

   ! پايان می پذيرد از آنانشاه  و استمالتالدوله مشير و الدوله عين با
 

 عزل  و نهايتا و ماليه گمرکرياست از  "مسيو نوز"عدالتخانه ، عزل   آنها  بنای که مهمترين بودههشت مورد  علماتقاضای 
 به هکهد نيرالدوله  می د شاهزاده به را خود جای ماجرا پايان فقط  پس از  البته اين يکی.  بودحکومت  تهران  عالء الدوله از

 در کهنيز را" اصفهانی  واعظسيد جمال الدين" عين الدوله است که جالب اينجا . بود "عالء الدوله" ازبدتر  "ناظم االسالم"قول 
در کتابهای   است  که  چيزی همان يش داستان  کم  و ب اين .  می کند به قم تبعيد  ،بود موردغضبمسجد  شاه ی سخنرانجريان 
   .  داده اند ما خورد   نيز سالها  بهدر مدارس تاريخ درسی 

 
 شده ريزی برنامه  بدقت طرح يک در راستای !  انقالببه اصطالحاين شروع  "کرمانی سالمالاناظم " نظر فراماسون برخالف

تهران و   از   آخوندها خروج با  االول جمادی ٢٣  در روز ،  انگليس فارتستنگ با اتنگ همکاریدر و"  بيداری ايران لژ" در
   خواست سيد عبداله بهبهانی  به  که انگليس  سفارت  جمادی االول  به٢٤ سه شنبهيعنی  بعد از تجار در روز تن  نهشدن پناهنده

  صورت داشت وی با ! حسنه ای  روابط که "ن گرانت دافايولي"انگليس سفارتدافر  شارژ به و دوستانه ا نامهنوشتن بدنبال  و
  تولد شاه هفدهم  جمادی االخر که به مناسبتدر " شاه مظفرالدين" توسط   مشروطيت صدور فرمان  نيز با نآ! ختم  و پذيرفت

 جمادی االخر ٢٤ در به تهران آخوندها و بازگشت  انگليسسفارت  تحصن درپايانو   بود  شده تاريخ گذاری جمادی االخر ١٤
 . بعد می باشد  يکماه درست يعنی

 

  انگليس تحصن درسفارت
 

فعل  و انفعاالت سياسی  اين  تحصن  و  پروسه فهم  بدون.می باشد  مشروطيتفرازهای تاريخ  مهمترينيکی از سفارت تحصن
 می رساند "اش مشروطه"   بهرا" ايران بيداریلژ" ، مرگدربستر شاهاز مشروطيت فرماننهايت با گرفتن که درآن  باهمزمان 
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پناهنده   پس از .  داشتند سفارت  شرکت تحصن در رده هزارنف  به نزديک. نيست ايراداز خالی مشروطه تاريخدر شیاکنک هيچ
 خوش  بوی  باههمرا ناگاه ، به اولين ديگ غذا و شدن هدفدار اولين چادر برپا  و فخيمهدولت سفارت  به تجار تهران! شدن 
  گرديده استبداد مبارزه  با وارد کارزار!  ايران حمايت مردم محروم بهفخيمه دولت  :می پيچد  تهراندر سراسر   خبری! کباب 

 !!گردد  ميآزادی  به  تساوی تقسيم  انگليس  نان  وری  در سفارت آ  !!است   را  درپيش گرفته  رايگان تغذيه  سياست و
 

 نمايشی  نه مقاومت ورهای ساختمان ديوانه  . می گردد جلو سفارت آغاز به محوطه نان و تشنه آزادی گرسنهمردم يکباره هجوم 
!  لندن پارک هايداندک  فضای  چند روز اندکپس ازگذشت .  دارد را  خروشاناين سيل درمقابل مقاومت توانسفارت نگهبانان 

گزمه   از مزاحمت نان  و بدور  دغدغه  ازفارغ  دسته دستهردم م اقشار مختلف گوشههردر!  می گردد  درحياط  سفارت تثبيت
حاج  !  بحث ها می افزايدجذابيت بر سفارت محوطه درشده   غذای برپاديگهای .مشغولند  سياسی  و فحصبحث  به استبداد های

  هزينه تامين ليتمسئو )ک انگليسبان( شاهنشاهی  بانک از طرف شاهرودیمحمد تقی حاج و محمد حسين آقا امين الضرب
 در  واقعه  اين به بيشتر پرداختن . می گردند انتخاببه  وکالت دو نفر هر! انقالب يروزی پ بعد از.  دارند عهدهرا بر   !مبارزه
 حاج امين الضربسوی  وی  نيز ازخود که" عبداله بهرامی"  خاطرات کتاب رابطه خواندن در اين.  نيست  مقاله اين ظرفيت
 به ادعای   بنا . استضروری  بسيار ، می باشد   پرده پشت مسائلبسياری از  افشاگر  وبست نشينان بوده  غذای  تهيه مسئول

 ! می گردند به ترک  سفارتراضی  اوت باالخره ١٩روز  متحصنين آخرين دسته انگليس ، سفارت وزير مختار
 

 ،  باالاز و چانه زدن فشار از پايين  سياست . يران می کند ا وارد سياست را جديدیبارعنصر اولين  برایتحصن سفارت انگليس
" مردمی وآلترناتيو انقالبی "يک  نبود شرايط در ، خودی استبدادی غيرسيستم هاینفوذ در برایيعنی سياست خاص ماسون ها 

  آرژانتينو از  ١٩٧٩در  نايرا انقالب تا  ١٧٨٩ در انقالب فرانسهاز ! مکانهاهمه درهمه زمانها و سياسی  قدرتکسبنهايتا و 
  ،ست آنها   بهمتکی توده ها ومحبوب " حاکميت غير خودی" که هم نجايی آ. و عراق  پاکستان و ترکيه  تا  فيليپين  و  شيلی و

 تماميت   سياسی  با  حمايت  يک پارچه  قدرتتصاحب نقشه و کار آمدن خاتمی  روی  .می شود کودتا  پيش برده کار از طريق 
 بارز   نمونه ،باال  از   و چانه زنی پايين از فشارقديمی استراتژيک  همان سياست به   اتکاء و با  جهانی  گاه  فراماسونریدست

 بر زمينه  ميان مردم  وهی  باالی  سياسی در آگاودر ايران  طلبی   ذاتی  جريان اصالح بی بتگی  دليل به هالبت است که ديگری
  .دانجام می به شکستسرانجام و گفتمان سرنگونی  مسلحانه مقاومت حضور نهايتا و پايين  و باال دا تضدنکشيده ش  تعارض به
 
 مناسبت به شورا مسئولپيام  در، در ايران" لژ بزرگ  فراماسونری" به بهشتی و خاتمی وابستگی هب "رجوی مسعود" اشاره 

پارامتر   اين بهنسبت ايران مستقلمقاومت   و هوشياریهیآگا  نه  فقط  نشانه ،ضد سلطنتی و سومين سالگرد انقالب بيست 
 و انقالب مشروطه  م به  داستانمی گردبازحال  بهر.نيز می باشد   سياسی پيام  مشخصيک  حاویکه قواصحنه تعادل در جدی 

 . شاهدست فرمان از  گرفتنپروسه 
 

   با  تهديد کامران ميرزا عين الدوله. می گيرد  ورتص ماسون ها نفع به   راس هرم  قدرت  دريک جابجايی تحصن در جريان 
خارجه  وزير آنموقع تاکه  "ينیئ ناميرزا نصراله خان"استعفا  گرديده  و به  مجبور، الثانی جمادینهم   تاريخ  درنايب السلطنه

پيش    صدراعظم آخرين،  می گزيندرا بر ) پيرنيا(   مشير الدولهنام  عداب  ميرزا نصراله خان کهاين .  نشينداو می به جای بوده
  فعل  و انفعاالت در بسياری  از  وی  که  صرفنظر از خود . می باشد " انقالب ماسونی"و اولين  صدراعظم  پس ازاز انقالب 
 وتمن الملکم  حسين خان ميرزا و  مشيرالملک خان حسن ميرزا  يعنی، پسر او دو،  بودهنقشی فعال  دارای پيوسته،  سياسی

  .ند داشت  در دست را سياست ايران  يز ساليان سال عنانن
 

 اول ،مجلس  رئيس اولين  الدوله صنيعسرشناسی مانند های   ماسوننامآنها ميان در کههيئتی  ، الدوله پس از استعفای عين
 محتشم ، احتشام السلطنه ، وثوق الدوله و برادرش السلطنه قوام  ،شاهرضا  هآيند  نخست وزير مخبرالسلطنه  برادرشبا  همراه

 . می گردنده   فرمان مشروط  مفاد و تدوين تهيه   مشغول می شوند ،  ديده  الملک مشيرثقفی  و الدوله اعلم دکتر السلطنه ،
 

ت فو مشروطيت امضای فرمانکمی پس از، قمری  ١٣٢٤ القعده  ذی٢٤ ظهر چهارشنبهبعدازشش ساعت در مظفرالدين شاه 
 ٢٧ شنبه روز مجلس اول عصر . تاجگذاری می کند ١٢٨٥ ديماه  ٢٨ برابر با   ذی الحجهچهارم   درعلی شاهمحمد و  می کند

  می کرد پذيرايی  شاه از جانب قاجار ايل  رئيس"الملک عضد". تشکيل می شود نظاميهمدرسه  در،   قمری١٣٢٤ جمادی الثانی
از  و  صدراعظم" مشيرالدوله"دولت سوی از   .بودند شده  دعوت لت دو امنای  ملت  و و  از رجال  به  دوهزار نفرنزديک و

پنج   توسط کهانتخابات نظامنامه  تنظيم  ازپس اول مجلس افتتاح رسمی  . کردند سخنرانی "ملک المتکلمين"جانب مردم 
  ،شده  بود    نوشته   ماده٣٣در  محتشم السلطنه و لملک وتمن ام، مشيرالدوله ،  لدولهمخبرا ، صنيع الدوله ها يعنیماسونازنفر

  .گلستان صورت  می گيرد عمارت در  شاهمظفرالدين    توسط  آنو پس از توشيح   ١٣٢٤ شعبان ١٨در روز 
 

 امثالخودش  بقول در مقابل و در مجلس پاسخگويی  و می کشيده يدک   را صدراعظم که هنوز نام   مشيرالدوله ایاستعف پس از
  ضد قبال وشته داتشريف که در فرنگ می گردد السلطان امين متوجه هاهمه ذهن دانستمي خود شان سرک ار "هابقال مشهدی"

 دهد مي دولت تشکيل ١٢٨٥  اسفند ٢٩در مشيرالدوله  وزير داخله سلطانعلی خان وزيرافخم ميرزا. است می رفتهبشمار بانقال
 که "  اعظم اتابک"  يعنی شاه مهره اصلیبه  نظور تحويل  قدرتم به انتقالی ،است  دولتی ايناست که ليکن برای همه مشخص 

 او شدنپياده  گيالن از ولی مجاهدين .می گيرد اتابک  در انزلی  پهلو  کشتی  حامل . گردد باز  از  فرنگستان بزودیقرار است
بناچار اجازه  مجاهدين . دی شو  مخاک ايرانبه ک اتاب  ورود خواستار اجازه تلگرافی  طی !انقالب  مجلس .  می کنندجلوگيری

 به  خود را   کابينه، ١٢٨٦ ارديبهشت ١٣  در روز  و  وارد  تهران شده  سالم  و صلوات  با  و آقا وی  می دهندبه  شدن پياده
 به او لقب ، را می شناسند" السلطانامين  " بخوبی که آنان.  بار نمی روندزير مجاهدين  امادرتبريز . معرفی می کند مجلس

 صدارتماه  چهارازپس " اتابک" ترتيب بدين  و صادر می کنند  دادگاهدررا  اواعدام حکم و سرانجام  داده اند" السلطان خائن"
 .  می رسد خود  به سزای اعمال  ، عباس آقا مجاهد تبريزی بدستخروج از مجلس  هنگام  به ماهشهريور هشتمشب در يکشنبه 

 
٣ 



محمود خان ميرزا "  ديگری بنام ماسون بهرا   خودد  و جای می دهاستعفا  مجلساز رياست  "لدولهايع صن" ترور ویبدنبال 
  ماسون  يک همباز  ولی تعفا  داده اس١٢٨٧ فروردين  ٨ در   تهديد مردم بار در اثراين  اما اين يکی . می دهد" احتشام السلطنه

بساط    برچيدنتصميم  به شاه  محمدعلی بعد  کوتاهی مدت.   او می نشيندجایب "الدوله خان ممتاز ميرزا اسماعيل"بنام ديگر 
و   خارج سلطنتی  کاخهوا  از گرمی   بهانه بهشاه ،  دربارومجلس پس از بروز درگيری  ميان  خرداد ١٤در .می گيرد  مجلس
.  می باشد مشيرالسلطنه دوباره مدنآکار روی ونظام السلطنه مافی با استعفای  همزمانجريان اين  . می شود باغشاه  مستقر در

طومار حيات  به توپ می بندد و بدين ترتيب مجلس را  شاهیمحمدعل ر بدستو روسی   لياخوف١٢٨٧ماه روز سه شنبه دوم تير
مجلس   کابينه بعدی مشيرالسلطنه که درغياب.  می گرددبرچيده  ايران فراماسونری علنی فعاليت  بساط ومشروطه  مجلس اولين

  .  می گردد معروف "کابينه بمباردمان" به  تشکيل می شود
 

 واقعی انقالب 
 

همان روز دوم  در "مرندی  نظام شجاع"مجلس ،  بمباران   باهمزمان.  است در جوش  و خروشاما  " انقالبقلب طپنده"،تبريز
به اين .  آغاز می کندرا   مجاهدينمحالت  ن تبريز و انجم ، تهاجم  بهچی ه  دوکمک تفنگچيان محله  و باتيرماه  طبق نقشه قبلی

  :"تاريخ مشروطه ايران" در" شادروان کسروی" به نوشته .  يکسره  کنند را درگيری ، کار نخسِتن ساعات  هماندر  که گمان
 کار را   اينان . افتاد  ايی  خوددار  و  مال انديشه  به يکی ن  سخت  ترسيدند  و هر انجماز سر دستگان  و  نمايندگان بسياری " 

 ".  می دانستنده  برخاستاز ميان  و مشروطه را  پايان يافته
 
   خود به ترسی آنانهمرزم مجاهدين  و" آقا مهدی حاجی"و "فروش دوا حاج علی "، "موسيو علی"رنظي "غيبیمرکز"سران ماا

 جز از کارتبريز" مهاجمين  مزدور فهماندند  که  بهنخستين مقاومت روز سه  و طی  بر نداشتند ايستادگی  از  دست ،نداده   راه
 خان  چليپانلو رحيم سواران سويی از. افزوده می گردد مجاهدين حجم دشواريهای برهر روزازاين پس  ". می باشدتهران کار 

  خواندن مبنی  بر بابی"  چی ههاشم دومير" مرتجع  به رهبری آخوندهای فتوای جهاد ،ديگرو از سوی  بر دروازه های شهر
 آب آسيابها  مسير،بدستور آخوندها چی ه دو از لوطيان  يکیدر اواخر دهه  تير . شهردرون نيرو  در بسيج  و خواهانمشروطه 

 نخيابا محالت مجاهدين  تيرماه ،٢٢روز.  "بيشتر شد سختیو شهر ناياب گرديد در نان"تيب رتبدين   وتغيير می دهد  را
 . می شود  تاراج  نوبر محله در"علی موسيو"شادروان  خانه . می شوند تسليم  جانکاه مهاجمين زير فشارهای نوبر و  ماراالن
 و شده  نوميدانبوه مجاهدين " . چشم می خوردبه  اهدرخانه سربر" بيرقهای سفيد"  تبريزجای همه .  استخوف انگيزیهنگامه 

 . " می ايستاد خود از پيرامونيانبا  دسته کوچکی " خانستار"تنها . ند اردذگ  زمين بررا خودهای تفنگ
 

مجاهدان  روز ايندر . زنده بود" ستار"و بدست " کوی اميرخيز"در   تبريز فقطبسته و از تمامايران رخت برمشروطه از تمام "
مشروطه که روح  راستين انقالب و چنين است   . " می رسيدن  تن بيست  بهاشان  شماره می بودند  و بی گمان کم اوبه گرد سر

در اينروز و در  ،آری  . می کندپيشه "  حداکثرتهاجم"سياست می گيرد و  "بهر قيمتو  عيار مقاومت تمام"  بهيم، تصم" ارست"
ری  توسط  ستار و مجاهدين او ديگ پس از تسليم  يکیسفيدبيرق های  که ستجاهمين . می گردد ب آغاز انقال  است کهجاستاين

پيروزی  بعد ديگرآن نقطه به از.   می گردد"نقطه عطف" آنروزچنين است کهو ی شود کشيده  مدر خانه های تبريز پايين از سر
  .  است تنها مقوله زمان مجاهدين

 
 محله  بهطلب  مشروعه ارتجاع  ره کردن کاريکس برای نظامیهای  از پيروزي ای زنجيره مهرماه ، مجاهدين در ادامه٢٠وزر
روز  همانو شب  می برند بود حمله" ميرزا حسن مجتهد" و  "چیه دو ميرهاشم "رهبری  تبريز به مرکز آخوندهایکه  چیه دو
 ."گريختند همگی از آنجا  انو ديگر   ) نظام شجاعرحيم خان  و (  تیسرکردگان دول و نشينان اسالميه و گرديدهتهی  چیه دو" 

 دستگاه   در آنگلوفيل های  مزدور خود آن بدنبال . می گرددانقالب  باعث وحشت استعمار انگليس  و پيشروی پيروزی مجاهدين
 .  می باشد انقالب تعميقبهانه ای برای  ، رت در قد "شاه  محمد علی"ماندن  . چاره  می اندازد به فکر فراماسونری  ايران  را 

  .   گرفته می شود  شاه  برکنا ری به  بنابراين  تصميم
 

 "گری سر ادوارد" وی  با  مذاکرات  و لندن  از "سردار اسعد"پاريس و پس از بازگشت  " هپدوالکافه "  تهران  در نقشه  فتح 
 مخبرالسلطنه فراماسونری ايران، ای لژه العمر  استاد مادامتقی زادهحسن سيد  شرکتو با  وقت انگليسوزير امور خارجه 

  اسعدسردار خودبرادر  پيک ويژه ای کهتوسطنيزطرح  نتايجوريخته می شود ديگر فراماسونهایهدايت، معاضد السلطنه پيرنيا و
 که یيد پلضد انقالبی.  رسانيده  می شود  ،را  بر عهده  داردن گيالن مجاهدي اکنون  فرماندهی که "سپهدار اعظم" به اطالع بود
نکه آعلی رغم   که عنصر مشکوکی. سرکوب انقالب را داشت ماموريت  ،آذربايجانسمت فرماندهی کل قوای در  چندی پيش تا

منتج عواقب و تهرانفتح دن طرح  کرپيادهدرنقش  تعيين کننده تريننيامده است ، ليکن  افشا شده فراماسونریهيچ ليست درنامش 
به سمت تهران   انگلستان  نماينده سياسی"جرج چرچيل" با اطالع  از طرح  و مالقاتپس از سپهدار . داشته است بعهده راآن  بر

 از "مارلينگ"انگليسیمامور گزارشدر . آزارد می رامشام شاه خطر بوی تهراندراين شرايط در .می کندحرکت 
به  بود ، جنگ  نشسته بجای او در وزارت  لممالک مستوفی ااز استعفای پس  کهکشيکچی باشی خانمحمد پاشا ادرجنگبهميرا

او  می شود ، رای  از چادرهای  باغشاه منعقديکیکه هر روز دروزرا مجلس در. می شود ياد " ايرانمعنی درديکتاتور" عنوان
 . شاه  می رساندض عر  بهيئت دولته عنوان نظربه  خود  را عقايد  شخصیاوست که و  می شود  قطعی  شناخته در مذاکرات

 

  !منشی  سمت به را وی ، باغشاه  بودزندانی   ماسون"مستشارالدوله "کهو نيم حدود هفت ماه  از پسعلی شاه محمدديگری سواز
  ربيع الثانی ٢٠ه بشنشورا  در روز سه اين  متعاقبا .  می گيرد "لکتیمم شورای کبرای" تشکيل به ميتصم و منصوب کرده خود

ناخته شده  تشکيل  های  شماسون را  آنها قريب باتفاق اکثريت که  ،شورااعضای اين  اسامیبه نگاهی  . گرددی م لتشکي ١٣٢٧
فرمان صدورازکه پس  نيز را "انقالب کميته" اصطالح به عضويت همزمان، " نوابحسينقلی خان " مانندازآنان تعدادی و داده 
 ماسون  از جدابرده  مزدورنام . کمک می کندانقالب  شکست طرح  فاجعه ابعادرکبودند ، به د  داراطيت تشکيل شده بودمشرو
  .ست  ا بودهدارا  هم را تابعيت انگليس بودن 

٤ 



   "لکتیشورای کبری مم"اسامی اعضای 
 
  تمن الملکمو   ـ٥    مهندس الممالک ـ٤     مستشارالدولهـ   ٣   حاج سيد نصراله ــ٢  )شهاب الدوله (    اسداله ميرزا ـ١
  ويد السلطنهــ  م ١١ ــ  مخبر الملک ١٠  !! ــ  امام جمعه       ٩ ــ  فرمانفرما٨     ــ  عماد السلطنه٧   ه  صنيع الدول ـ٦
  حشمت الدوله ــ  ١٦   حسينقلی خان نواب ــ  ١٥    ــ  کاشف السلطنه ١٤  ــ  مستشار السلطان ١٣  معين الدوله  ــ ١٢

 الدوله  ــ  نظم١٩   عميد الدولهـ  ـ١٨     صدر السلطنه ــ١٧ 
 

 طيت مشروفرمان صدور  ازپس " انقالبکميته" اعضایاسامی
 
  فراماسونهر دو ، دکتر مهدی  ملک زاده  پدر)  واعظ (   ــ  ملک المتکلمين ١
 فراماسون هر دو ، پدر محمد علی  جمالزاده)  اعظ و( جمال الدين اصفهانی ــ  سيد  ٢
 ن  لژهای  فراماسونری ايرا لعمر مادام ا استاد ،  تقی زادهحسنــ  سيد  ٣
 ن  ايرا فراماسونریاعظم  لژهای استاد  ،)حکيم الملک (  ابراهيم حکيمی  ــ ٤
  فراماسون،  )معاضد السلطنه (    ابوالحسن  پيرنيا  ــ٥
 فراماسون ، ) انگلستان  دارای  تابعيت(  سينقلی خان نواب  ــ  ح٦
  فراماسون ،) اديب السلطنه  (  ــ  حسين سميعی  ٧
   فراماسون،   ــ  سيد محمد رضا مساوات شيرازی ٨
 فراماسون ،  ميکده خانسليمان زا  ــ  مير٩
  فراماسون،  ــ  سيد عبدالرحيم  خلخالی١٠

  فراماسون ، رزا  داوود  خان مي ــ ١١ 
  )نقش آفرين در جهت شکست نهضت جنگلعنصر مشکوک  (   ، اردبيلی ــ  سيد جليل١٢
  ــ  ميرزا  جهانگير خان  صور اسرافيل١٣
  ــ  حاجی  ميرزا  ابراهيم١٤
  ــ  علی اکبر دهخدا١٥
                *  ــ  نصرت  السلطنه ١٦

 
  . ) استاشتباه " کميته انقالب" ديد آورندگانپ ميان در  نصرت السلطنه  تقی زاده  ذکر نامسيد حسن   نوشته  بهبنا( * 
 

 خان تنکابنی ولیمحمد فرماندهی  حتت  قوایو اسعدسردارفراماسون   فرماندهی به،سواران  بختياری ،  ١٢٨٨ ماه تير٢٢
 ،فارت روسيه س وی  به بردن و پناه  ماه تير  ٢٥در   شاه علی محمد سقوط می گردند  و با  تهران وارد فاتحانه ،سپهدار اعظم 

انتخاب  "فراماسونرها" ا ازميانتمامکه ! " هيئت مديره انقالب"پس از فتح تهران  . هم می پيچددرنيز" سعدالدوله" دولت طومار
  مشروطه  رئيس  الوزرای کابينه بدوناولين ،  وزير جنگمقامنيز در "سپهدار". می گيرند بدست را بودند زمام حکومت شده
 .   می گذارندبرعهده  سردار اسعد  بختياری  نيزوزارت  داخله  را.    تشکيل  می دهد را
 
 خلع به منظور و تجار   و شاهزادگان و اعيانازعلما مرکب" عالی کميسيون" يک خاطرات خود از  تشکيل در"  سردار اسعد"

وی    ضمنا انتخابکه  گويدمیسخن " لملکعضد ا خان رضاميرزا علي"سلطنت و  نيابت   شاه  احمدو سلطنت  شاهمحمدعلی 
 با   همراه  علی ميرزامحمد  ه می کند  کهوی اشار.   داشته است نيز به عهده را  جنگبه  وزارت  سپهدار و داخله وزارتبه 

  والدوله سعد . می ماند  در سفارت روسيه١٣٢٧ شعبان ٢٩ روز   درباريان  تا ازنفر و چند  امير بهادر جنگ  وهمسرش
حکم ،   اعدامبجایاستبداد  جنايات سمبل عين الدوله  اينکهنکته جالب.  شوند انگليس پناهنده می سفارت  نيز به ولهدمخبرال

 ٢٤ دوم  در مجلس تشکيل  تاماهچهاربمدت " عالی کميسيون"و" انقالب مديره موقت هيئت." را می گيردفارس فرمانروايی 
 . است   گرداننده  امور مملکتی ، ١٢٨٨  آبانماه

 
 " انقالب هيئت مديره  موقت " اسامی اعضای 

 
 )سپهساالر اعظم (  خان  تنکابنی   ــ  محمد ولی ١
 فراماسون   ، )دار اسعد دوم سر( ـ  حاج عليقلی  خان  بختياری   ـ٢
 ری  ايرانفراماسون  اعظم ستادا   ،  سيد  حسن  تقی زاده   ــ  ٣
 ری  ايرانفراماسون   اعظماستاد        ،   براهيم  حکيمیا ــ  ٤
 فراماسون       ،    )  مستشارالدوله ( صادق    ــ  ــ  صادق٥
 فراماسون ، )معزالسلطان (  ــ  عبدالحسين خان  سردار محيی ٦
 فراماسون  ،    )انگليس تابعيت (  حسينقلی  خان  نواب  ــ  ٧
 فراماسون  ،     )ولهصنيع الد(  ــ مرتضی قلی خان هدايت ٨
 فراماسون         ،      زا  محمدعلی  خان  تربيتر ــ  مي٩
 فراماسون  ، )وثوق الدوله( حسن  خان  وثوق  ــ  ميرزا ١٠
 نفراماسو   ،  )  تقوی (  اخوی   ــ  حاج  سيد نصراله ١١
 فراماسون   ،  خان  ميکده يمان  ــ  سل١٢

 
٥



 اهدين مجخلع سالح 
 

تشکيل مجلس دوم حاصل نيز با   !آزادی نشسته و مزدور روس عقب  استبداد!است  رسيده خودفراماسونری ايران به مشروطه 
" باقر"و" ستار"وجود با  .مستقر استتبريز قهرمان درهنوز "روح راستين انقالب".  است کار باقی ط  يک فق.گرديده است 

 برای . نيست" ریاسپهد" و" نفرما افرم"و "  الدولهعين"هيچ کارالبته   مجاهدين ميان برداشتناز . حاصل نيست ، امنيت اما
 های ماسون! ترين   خوشنام يکی ازبرعهدهاين مهم .  نياز است  وجيه الملهچهره های و  خوشنام  به آدمهای نمجاهدي سربريدن

 .   می شودشتهگذاسياست باز 
 

 ٢٤در  بدنبال اين  ترور رسپهدانه کابيپنجمين  .می شود   ايرانسياسی در صحنه تکانهايیسبب بروز آخوند بهبهانی جريان قتل
.  می کندمعرفی  مجلس است  به آنجنگ وزير که  قوام السلطنه کابينه خود را   مستوفی الممالکو می کندسقوط  ١٢٨٩ ماهتير

 نام  معاصرايرانست سيادنيای مفاخر از به عنوان  يکی واز ا مسعود بهنود خط  و خالی است کهمار خوش  همان" مستوفی"
را برای راه تا دهند ميدسته جمعی استعفا بطوروابش نرها کرده و باتفاق  رامجلس  رياستنيز صندلی  "الدولهمستشار". بردمی 

  لملک ذکاء ا يعنی  استعمارمهره هایرين پليدت  ازيکیامر  در واقع معاصر ولیسياست دنيای  !خوشنامان  ازديگر يکی رياست
 خلع کردن مجاهدين خنثی راه تنها . می گيرند قرارهم  کنار در انگيزی حيرت بطرز،ی سياس قطعات پازل .  بازنمايدفروغی
  . امکان پذير نيست نظامی و از طريق   در تبريزکار با بودن سرداراناين   . آنان است  سالح

 
 راه  فتح تهران را است  وماليده نه چندان دور آنگونه به خاک  را در گذشته ای دولتی  و قوای روس  قزاقهایوزه پکه " ینآ"

  سپهدار خودنکه  آضمن.  آمد خواهدبر  نيز.)استبوده فتح  تهران در روز جمعه (  "شنبهروز مجاهدين" از پس مسلماگشوده 
 !  بايستی  سناريوی  تازه ای  نوشت بنابراين. چشيده است را اوبا  طعم جنگ ی آذربايجان ،کل  قوا فرماندهی به هنگام نيز

 
که   باقرخان  و ستارخان.می کنند دعوت  تهرانآنانرا به منظور بدين  .از تبريز است  سردارانجدا کردن  سناريو اول مرحله
  صاحب اختياردرپارک "ملیسردار".  می شوند تهران وارد تمام  شکوهباگرفته اند " ر ملیساال"و" سردار ملی"عنوان  اينک

  . می باشد" خلع سالح"با ت آنان موافق ، جلب  سناريوبعدی  مرحله . می کنند رايیپذي مدعويناز عشرت آباد در"ساالر ملی" و
 . امکان  پذير  نيست  به سادگیکه اين کارمشخص است  پيشاپيش

 
"  ماسوناستاد"ورود با    .بازی  می شوند   وارد ديگری پس ازيکی سناريوست که بازيگران  در اينجا .بهانه ای  الزم  است 

  "حکومتی بحران"ايجاد هدف . قرار می گيرد گروه او در دستور کار   توسط"  بهبهانی آخوند" قتل  طرح به بازی ،ه تقی زاد
  را بود که  وی  واضح برای همهآنقدر  زاده تقی  ولی  دست داشتن هيچگاه  شناخته نشدند" بهبهانی"تلين قانکه آ رغم علي.  است

 از حدود يکسالپس  سپهدار دولت . بوجود می آيد " بحران" ،بهبهانی   قتلبا.  اروپا  می کند هب رفتن ايران  و  ترک مجبور به
 ١٢٨٩  مرداد ماه تاريخ  دوم  در کابينه خود را اولين  وجيه المله  ماسون ها ،  مهره و حسن مستوفی زمامداری کنار می رود 

 . می بردرا به مجلس  خلع سالح ، اليحه شده بوجود آورده شرايط اده از نيز با استف بعد  مدتی  ومعرفی می کنددوم  مجلس  به
   فروغی  ذکاء الملک "جهود ماسون" به ا ر جای  خودو نواب او استعفا  داده  و  "مستشارالدوله" سناريو ادامه درنيز مجلسدر

به  نخست سه بار   و مجموعا داشت  عهدهنقشی کليدی به رضا شاه  بردن  بعدها  در آوردن  و که ی غوفر  بارهدر . دنمی ده
 : بود   عام  مشهور مضمون  در افواه  بود ، شعری  بدين  رسيده وزيری

 
 !  بايست کار  کرد چنين  کنند  بزرگان  چو                                                 گرفت  و گشت  سوار جهودی آمد  و  خر را 

 
 ٢٨ می کند  و  روز  پنج شنبه  تصويب ١٣٢٨  رجب٢٣  در روز شنبه را" سالح خلع" اليحه  جلسم مهره ها ،ل تکميل بدنبا

  .  نمايند !و مشاوره !  مذاکره "  خلع سالح" بارهند  که  درنمی ک  دعوت را به مجلس" عاليقدر  سرداران"از تن، هشت رجب 
خان غالمحسين   ،محيیسردار ، صمصام السلطنه داراسعد ،سر ،، سپهدار باقرخان ، ستارخان :زعبارتند اشده دعوت افراد 

  "سالحخلع " به امضای  قرارداد  حاضر !  و اقناع   بحث  ازپس که همگی   ضرغام السلطنهسردار محتشم  و ابراهيم خان
باز رس  "سالح خلع"از پذيرفتن    پارک اتابک بهبازگشت پس از  ، است برده ه ئتوطی به پ که دير"  ر ملیسردا" .می گردند 

" سردار "  . است داده   را از دست  خود "مشروعيت" هئ توطاينمقابل درمقاومت .  است شدهديربسيار ديگر ولی  .زند  می
 . است  گرديده  "شعار خلع"  گردد ، " سالحخلع " آنکه  ازپيش

 
در   اگر سالح  . است " ملی امنيت"زدن برهم    امروز عامل  ،  ابزار مقاومت  در برابر استبداد  بود ،  ديروز که  تا سالحی 

 افکارعمومی آلوده   آماده سازیانتخاب او برای  ترور تنها راه.  بودمی بهبهانی زنده اکنون  ، نمی بود مختلف اختيار گروه های
مجاهدين اين ،  رغمعلي. لحاظ  سياسی بود  آن به به مشروعيت بخشيدن مجاهدين  و   سالح برای  خلع به ارتجاع  مذهبی

پارک به  "داشتاکسيون" فاشيستی حزبو عضو  فراماسون   "ارمنی يپرم خان"مانقوای تحت فر . می گيرندقاومت مبه تصميم 
ه ئ توط.  سالح  می شوندخلع  مجاهدين  . می دارد بر پا زخم از ناحيه" سردار"نابرابردرگيری  در يک . می برندهجوم اتابک 
 بدست  سردار و مجاهدين  و " اميرخيز محله"ر دبی که انقال . می گردد زبا استعمار ارتجاع  وی  راه  برا . شده  استموفق 

 انقالب و چنين است که.  قطعی می انجامدشکست  نقطه بهاين  در ،  هيچگاه  پيروز گردد آنکه بی ،  کشيدهمرزمش شعله
 !مشروطه  را  سالگردی  نيست 

 
 

    ١٣٨١ مرداد ١٤  ،بيژن نيابتی                                                                                                 
 
 

٦ 


