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یادداشت چاپ دّوم 
در من پدید آمد، زمانی که متن 1370هاي از اوائل سال"نظریه توطئه"اندیشه نگارش بررسی مفصلی درباره 

مطالعه کردم. مدتی بعد، مقاله احمد » یاسی ایرانفکر توطئه چینی در فرهنگ س«سخنرانی یرواند آبراهامیان را با عنوان 
نظریه "نگارش بررسی فوق درباره1هاي آبراهامیان و اشرف جزم کرد.اشرف منتشر شد و عزم مرا براي نقد دیدگاه

ال اقب«، بهمراه مقاله 1377مقدور شد ولی به دالیلی انتشار آن به درازا کشید و سرانجام در سال 1375در پائیز "توطئه
مطلب 2به صورت کتاب انتشار یافت.،ایراناي با روزنامه و مصاحبه» ریمان پارسی و صعود سلطنت پهلويالهوري، ن

هاي آن را حاضر همان مقاله است ولی آن را مورد بازبینی قرار داده، در آن اصالحاتی انجام داده و در برخی موارد داده
ام. به روز کرده

در مطبوعات ایران بودم؛ مفهومی که به سرعت رواج "نظریه توطئه"اهد اشاعه مفهومها بتدریج شطی این سال
هاي و حتی پژوهشیافت و بدون هیچ سنجش علمی و تعریف روشن به برچسبی تبلیغاتی براي تخطئه منابع می

در نامه به یکی از شد. زمانی گر و استعماري در تاریخ ایران بدل میهاي سلطهجدّي تاریخی مرتبط با نقش کانون
دوستانم درباره این مفهوم چنین نوشتم: 

دیگر، به عبارتنیست و بیشتر کاربرد ژورنالیستی دارد تا علمی. Labelچیزی بیش از یک برچسب و "تئوری توطئه"مفهوم 
ای القمندند؛ یعنی به عرصههای پنهان سیاست و تاریخ عنوعی حربه تبلیغاتی است برای بستن دهان کسانی که به پژوهش در الیه

شود. این مفهوم فاقد هرگونه تعریف و ارزش علمی است و دامنه کاربرد آن روشن یاد میParapoliticsفراسیاست عنوانا بکه از آن 
بهکند... توجه کنیم که این امرنگری و تناقضات جّدی وادار میزند به سطحینیست و الجرم کسی را که در این زمینه قلم می

۱۹۶۰محدود نیست بلکه در مورد برخی دیگر از مفاهیم نظری در عرصه اندیشه سیاسی نیز صادق است. در دهه "تئوری توطئه"
)، که هنوز نیز از مفیدترین مراجع در زمینه دانش اجتماعی است، دّوم(ویرایش المللی علوم اجتماعیبیندائرةالمعارفمیالدی، 

کاربرد یافت؛ و افزود: "جنگ سرد"یک حربه تبلیغاتی در کوران بعنواننوشت که این مفهوم "لیتریانیسمتوتا"درباره تاریخچه واژه
فوق، مأخذ» های سیاسی مبهم ساخته است.] کارایی آن را در تحلیل منظم و تطبیقی نظامتوتالیتریانیسمکاربرد تبلیغی این واژه [«

علوم المعارفةدائر این واژه نیز از میان برود و در سومین ویرایش "جنگ سرد"سپس، ابراز امیدواری کرد که با از میان رفتن
یک تصویر معموالً زنند، نیز چنین است. کسانی که در این زمینه قلم می"نظریه توطئه"مدخل فوق وجود نداشته باشد. اجتماعی

ی از حوادث تحلیل نشده و مهم تاریخ را، که در باور کنند و سپس بسیار ، ترسیم می"دایی جان ناپلئونی"بسیط و بدوی را، تصویر 
شمرند. می"توطئهتوّهم"کنند و از مصادیق های بزرگ است، ردیف میعمومی ناشی از توطئه قدرت

جنگ سرد کوران به همان بستر و خاستگاهی تعلق دارند که زمانی، در "نظریه توطئه"پردازان و مبلغان مفهوم نظریه
و عملکرد امروز ایشان دقیقاً تداوم ساختندرا می"توتالیتریانیسم"وي و بلوك کمونیسم، مفاهیمی چون با اتحاد شور

همان سنت دیروز است. 
قلم زده و کتب و "نظریه توطئه"درباره اي است که نویسندهتریننگار آمریکایی، فعالبراي مثال، دانیل پایپز، روزنامه

است. از جمله آثار وي، که در ایران نیز تأثیر خود را بر جاي نهاد، باید به دو کتاب زیر مقاالت فراوانی را منتشر کرده
شود و از کجا سر توطئه: چگونه روش پارانوئید شکوفا میو 3)1996(دست پنهان: ترس خاورمیانه از توطئهاشاره کرد: 

4).1997(آورددر می
ز لهستان، است. پروفسور ریچارد پایپز از کارشناسان برجسته مسائل دانیل پایپز پسر ریچارد پایپز، یهودي مهاجر ا

سال در دانشگاه هاروارد تدریس کرد و مشاور ارشد 50اتحاد شوروي و کمونیسم در دوران جنگ سرد، بود. او به مدت 

ُجسـتارهایی دربـاره تئـوری توطئـه در ی [گردآوری و ترجمـه]، ای منتشر شده است: محمدابراهیم فتاحمقاالت آبراهامیان و اشرف در مجموعه. 1
. ۱۳۸۲تهران: نشر نی، چاپ اّول، ایران، 

۲۰۶، ۱۳۷۷های سیاسـی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش"نظریه توطئه"، صعود سلطنت پهلوی و فقر تاریخنگاری در ایران، عبداله شهبازی، . 2
صفحه.

3. Daniel Pipes, The Hidden Hand: Middle East Fears of Conspiracy, New York: St. Martin's Press, 1996.
4. Daniel Pipes, Conspiracy: How the Paranoid Style Flourishes and Where It Comes From, New York: Free Press, 1997.
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یسم، را به عنوان حوزه دولت ریگان نیز شد. پسر او، دانیل پایپز، منطقه خاورمیانه اسالمی، نه اتحاد شوروي و بلوك کمون
تخصصی خود برگزید. 

هاي دولت جرج بوش و یکی کار (نئوکان) حامی سیاستنگاران نومحافظهامروزه، دانیل پایپز به عنوان یکی از روزنامه
شود و به خاطر تبلیغاتش علیه در ایاالت متحده آمریکا شناخته می"البی حزب لیکود اسرائیل"ترین اعضاي از برجسته

دانیل پایپز از فیننشال تایمز، تبار و مسلمان ایاالت متحده آمریکا شهرت فراوان دارد. بنوشته جان لوید، در امعه عربج
5پدرش این درس را آموخته است که میان غرب و سایر مناطق جهان شکافی ژرف ببیند.

جدلی براي تخطئه تحقیقات و -ر تبلیغاتی، با هدف استفاده از آن بعنوان ابزا"توهّم توطئه"در ایران انتشار مفهوم 
ارمنی - از سوي یرواند آبراهامیان، نویسنده ایرانی1369هاي ضد استعماري، به صورت شبه آکادمیک در سال نگرش

مقیم آمریکا، و سپس احمد اشرف، نویسنده ایرانی مقیم آمریکا، آغاز شد. آبراهامیان هر چند آغازگر این بحث بود ولی 
ر حد یک سخنرانی محدود ماند و به وعده خود دال بر انتشار کتابی در این زمینه عمل نکرد. بنابراین، مطالبش د

عنوان از احمد اشرف با دست پنهانپایپز در کتاب ترین رساله در این زمینه هنوز به احمد اشرف تعلق دارد. دانیل مهم پایپز با احمد اشرف بیانگر نزدیکی کامل فکري این دو کند. مقایسه نظراتتجلیل می"افشاگر شجاع توهّم توطئه"
هاي احمد اشرف را در مورد نظرات توطئه در ایران مورد است، و پایپز در فصل اّول کتاب خود بخشی از یادداشت

استفاده قرار داده است.
سی ایران رواج دادند، را در فرهنگ سیا"نظریه توطئه"هاي اخیر مفهوم هم دانیل پایپز و هم کسانی که در سال

را، اعم از استعمار کالسیک و امپریالیسم جدید، یکسره "دوران استعماري"ساز در تاریخ بنام دورانی بزرگ و سرنوشت
هاي هاي عینی، و تلخ، سدهواقعیت"امپریالیسم"و "استعمار"هایی چونکنند که پدیدهگیرند و توجه نمینادیده می

تمامی یا بخش مهمی از سکنه یک سرزمین یعنی امحاء -"کشینسل"در مواردي حتی به اخیر تمدن بشري است که
گیرند.انجامید. آنان در مباحث مربوط به توسعه و مدرنیزاسیون نیز عیناً همین رویه را در پیش می-از صحنه گیتی

عبدالله شهبازی
۲۰۱۳سپتامبر ۱۳۹۲/۱۲شهریور ۲۰

5. John Lloyd, “Islam's battle with a hostile world”, Financial Times, January 10, 2003.
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ع، یاربرد وسکيدارای؛ مفهوم"توطئهتئوري"ران افزوده شده: یایاسین به واژگان سینویر مفهومیاخهايسالدر 
ز دامنه یمنظور از آن و نکهآنیبدل شده بییجاگسترده و همهيابه واژه"توطئهيتئور"ز!یانگقابل تعمق و بحث

چ حد و یه هکياان افزوده شده؛ واژهریایاسیفرهنگ سیجدلتازه به واژگان يااربرد آن روشن باشد. ظاهرًا واژهک
و سرانجام در ارائه "توسعه"نه یدر زميتا مباحث نظریو خارجیداخلیاسیروز سيهاشناسد؛ از بحثینميمرز
جا صحنه حضور اوست.معاصر، همهيخنگاریخاص به تاریشناسروشیک

وجه کنیم.جدلی روز ت- نخست به کاربرد نظریه تّوهم توطئه در مباحث نظري
:ه استرا چنین تعریف کرد"نظریه توطئه"دکتر عبدالکریم سروش 

های ترین بینشاند که از منحطوجود دارد. فیلسوفان سیاسی به ما آموخته"نظریه توطئه"در تاریخ فلسفه سیاسی یک نظریه بنام 
توان انکار گران در جهان را نمیچرخد. وجود توطئهگر میسیاسی این است که آدمی تصور کند جهان و تاریخ به دست چند نفر توطئه

که بگوئیم همه چیز حیات گران یکی از عوامل موثر حیات جمعی هستند و میان اینکه بگوئیم توطئهکرد، اما فرق است میان این
6چرخد.گران و به تدبیر سوء آنان میسیاسی به دست توطئه

گران و نقش آنان در تحوالت اجتماعی نیست. توطئه»مؤثر«حتی حضوردکتر سروش، در طرح مسئله، منکر وجود و 
دهند از گر نسبت میرا به گردش سرانگشتان جمعی توطئه»همه چیز حیات سیاسی«طبق این تصویر، قطعاً کسانی که 

:»فاشیست«اند یا دمی»مارکسیست«، یا »معموالً«را، "نظریه توطئه"اند. ایشان در ادامه، هواداران بینش عمیق عاري

های فاشیستی. (یعنی همه کسانی که های مارکسیستی تعلق دارند و یا به مکتبمعموًال صاحبان و مدافعان این نظریه یا به مکتب
ا ای نیستند یخواهند و معتقدند که آدمیان از خود حرف و شعور ندارند و کارههوس قدرت و سلطه دارند و دیگران را فرمانبردار خود می

کاره بودن چند کنند که عبارت است از هیچکاره بودن همگان و همهای نباید باشند، نظرًا و عمًال نظریه واحدی را ترویج میکاره
ها از کار یهودیان و لیبرالها و ها هستند که معموًال فراماسونداران اصلی تاریخ اینگر.) جنایتکاران و سررشتهگردان و توطئهصحنه
7اند.دشمنها آنها با ی که فاشیستهایآند، یعنی درست همه آیندر می

نویسد:آقاي ناصر ایرانی نیز نگاهی کم و بیش مشابه دارد. او می

های بزرگ در ایران چندان رواج داشت که این اعتقاد در ذهن ایرانیان ریشه دواند که در های قدرتگریها و توطئهجوییمداخله
ترین مبنای تحلیل ما از رویدادهای سیاسی و عمده"نظریه توطئه"های بزرگ در کار است و نگشت قدرتهر دگرگونی سیاسی ا

8توان گفت هر ایرانی اندکی دائی جان ناپلئون است.اجتماعی ایران و جهان قرار گرفت... می

ردازد و چنان تصویري از دنیاي پها در مسئله فروپاشی اتحاد شوروي میآقاي ایرانی، در ادامه، به نقد برخی دیدگاه
جایی ندارد."توطئه"دهد که گویی در آن دیگر به دست می"جنگ سرد"پس از 

زد و همان ایدئولوژی و رفتارها و قواعد جنگ نمود اگر جهان همچنان در دوران جنگ سرد درجا میها معقول میاین استدالل
آمیز پنهانی آن به های توطئهتر از این، اگر جهان هنوز در دوران استعماری و سیاستالمللی حاکم بود، و نیز کهنهسرد بر روابط بین

.۲۸، ص ۱۳۷۰، دی ۹-۸، سال دوم، شماره آینه اندیشه، »داریدینروشنفکری و «عبدالکریم سروش، . 6
.۲۹همان مأخذ، ص . 7
. ۲، ص ۱۳۷۰دی -، سال دوازدهم، شماره اول، آذرنشر دانش، »ایران در جغرافیای آینده«ناصر ایرانی، . 8
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دهیم از هر چیز نو هراسناکیم و ترجیح میانیرانیما اشد به نوعی توجیه کرد. حقیقت این است که برد و نظریه توطئه را میسر می
9االمکان از مرزهای مألوف فراتر نرویم.حتی

هاي سیاست"، دوران "جنگ سرد"شوروي و پایان برد که با فروپاشی اتحادنویسنده گمان میبه عبارت دیگر،
المللی را بیاموزیم.ما باید قواعد جدید بازي بین"جهان فارغ از توطئه امروزین"سپري شده و در "آمیزتوطئه

شگفت یافته است. براي نمونه، زمانی که محققی ايخطابی این مفهوم گستره-امروزه، دامنه تسرّي و کاربرد جدلی
کند، و این امر در میان را مجعول معرفی میسفرنامه ناصرخسرودهد و دنیادیده و زحمتکش اثري انتقادي ارائه می

به کارگزاران کمپانی هند شرقی سفرنامهنویسنده را، به دلیل انتساب جعل 10یابد،نظران پژواکی معقول میصاحب
) "تئوري توطئه"(یعنی »هاي اخیرنظریات سیاسی رواج یافته در دهه«یا و با اهداف استعماري، متأثر از بریتان
11د.نخوانمی

که خواهیم ، چنانولی در عمل؛پذیردرا در دوران استعماري و جنگ سرد می"توطئه"این شیوه نگرش ظاهراً حضور 
و خواستار بازسازي تاریخنگاري معاصر ایران داده ن ایران نیز تعمیم نگاه اندرزگونه خود را به تاریخ دو سده پسیدید، 

هاي فرضتواند به اشاعه برخی پیشدر فضاي پس از دوران جنگ سرد است. با توجه به چنین رویکردهایی، که می
و ”طئهنظریه توّهم تو"ترین نظریات مطرح شده در زمینه کوشیم تا مدوّننادرست در تاریخنگاري بینجامد، می

کاربُردهاي آن را در تاریخنگاري معاصر ایران مورد بررسی قرار دهیم.

اي به حربهرا "توّهم توطئه"مفهومی بنامپرداز دنیاي غرب است که سِر کارل رایموند پوپر احتماالً نخستین اندیشه
تأکید دارند. ت دنیاي امروزین گر معاصر در تحوالهاي الیگارشی سلطهنقش دسیسهرکه بکرد نظري علیه کسانی بدل 

کند:توصیف میها را چنینگونه نگرشپوپر این

اند. این نظر بسیار ریزی کردههای نیرومند طرحهایی است که افراد یا گروهافتد نتایج مستقیم نقشههرچه در اجتماع اتفاق می
است... و در شکل گری تاریخیتر از از خرافه است. کهنای ابتدایی گسترش پیدا کرده است. هرچند من در آن شک ندارم که گونه

ها مسئول تقلبات های آنهای دینی است. باور داشتن به خدایان هومری، که توطئهجدید آن، نتیجه برجسته دنیوی شدن خرافه
سفیدان فهمیده کوه یشهای تروا بوده، اکنون از میان رفته است ولی جای خدایان ساکن [کوه] اولومپوس هومری را اکنون ر جنگ

12داران یا استعمارگران گرفته است.صهیون یا صاحبان انحصارها یا سرمایه

المللی فلسفه در آمستردام بیان میالدي در مجمع عمومی دهمین گردهمایی بین1948پوپر این سخنان را در سال 
تحرکات پنهان بمنظور اعالم موجودیت به شدت درگیر »سفیدان فهمیده کوه صهیونریش«داشت؛ درست در زمانی که 

.۳همان مأخذ، ص . 9
) در محافـل پژوهشـی ۱۳۷۲، تهـران: چـاپخش، نگاهی نو به سفرنامه ناصرخسرو(فیروز منصوری، خسروسفرنامه ناصرفیروز منصوری بر نقد.  10

هـا خردهسـفرنامه ناصرخسـروتاکنون برخـی از محققـین خـارجی و ایرانـی بـه <نوشت: شناسیمجله ایرانبازتاب جدی داشت. جالل متینی در 
به صـورت موجـود آن اظهـار سفرنامهکردم نیز در باب اصالت شکده ادبیات تهران تحصیل میاند. از جمله به یاد دارم در زمانی که در دانگرفته

را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و سـرانجام بـه صـراحت اظهـار نظـر کـرده اسـت کـه سفرنامهشد. اینك فیروز منصوری... تردید می
مـیالدی در ۱۸۷۷و ۱۸۷۴های سـال<دو نسخه خطی در دست است کـه در کتابی است صد در صد مجعول که از آن تنهاسفرنامه ناصرخسرو

شـود کـه نویسـندگان نسـخ مزبـور از الخط غلـط و امـالی نادرسـت کلمـات و قراینـی دیگـر ایـن گمـان حاصـل میهند قلمی شـده و از رسـم
سـفرنامهست کـه بجـز ایـن دو نسـخه جدیـد از ) موضوع قابل توجه آن ا۴(ص >اند.التحصیالن موسسات آموزشی کمپانی هند شرقی بودهفارغ

ای نشـده اسـت... ذکـر همـه مـوارد نادرسـت و مطلقًا اشـارهسفرنامه ناصرخسروهای قدیمی نیز به دستنویسی دیگر در دست نیست و در کتاب
انـد. فیـروز منصـوری ها کـه نکردهگنجد؛ عالقمندان باید کتاب را با دقت بخوانند و ببینند جاعالن چه کار در این مختصر نمیسفرنامهمشکوك 

، سـال شناسیمجله ایران(>کند که جعل این کتاب، در اواخر قرن نوزدهم میالدی در هند، برای مقاصد سیاسی خاص بوده است.اظهار نظر می
)۸۸۵، ص ۴، شماره ۱۳۷۳ششم، 

.۱۱، ص ۱۳۷۴شهریور ۲۶، همشهری.  11
.۴۲۵، ص ۱۳۶۳تهران: انتشار، ، ترجمه احمد آرام، حدسها و ابطالهاکارل پوپر، .  12
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13) بودند.1949دولت اسراییل (ژانویه 

ایشان، است. یرواند آبراهامیانمعاصر ایران فرهنگ سیاسی در "توّهم توطئهتئوري "دهندگان یکی از نخستین اشاعه
جمعی از ایرانیان مقیم در حضور 1990زمینه، در تابستان این اندرکار پژوهش مفصلی بود در خود دستگفتهکه به 

تعریفی که آبراهامیان از 14منتشر شد.آمریکا سخنانی ایراد کرد که متن آن در یکی از نشریات فارسی خارج از کشور 
گرایانه از دیدگاهی بسیط و سطحی:دهد تصویري است مطلقبه دست می"نظریه توطئه"

شوند و نقشی که به عهده های خارجی کنترل میآن از سوی قدرتای است که بازیگران این تصویر چنین است که ایران صحنه
های خارجی گویا قادِر مطلق، کامًال مسلط و واقف به رانند نیز از خارج تعیین شده است. این قدرتاند یا کلماتی که بر زبان میگرفته

گران، یعنی ایرانیانی که در صحنه گیرد. بازیها صورت میهای روی صحنه به فرمان آنهمه جزئیات هستند و همه حرکت
دهد نه از کنند. آنچه روی میآموز و دست به فرمان نیروهای خارجی عمل میبازی دستشباند، فقط مثل عروسک خیمهسیاست

وی شود. همه چیز از قبل طراحی شده، نمایشنامه ر ای و نه از اراده مستقل افراد نتیجه میروی تصادف، نه بر حسب ابتکار لحظه
ها را به دست دارند. با این دیدگاه کاری که برای تفسیرگر های خارجی، سرنخاصلی آن، همان قدرتمؤلف کاغذ آمده و کارگردان و 

ماند این است که معلوم کند کدام قدرت خارجی کدام بازیگر روی صحنه را در اختیار خود دارد. من این شیوه تفکر را سیاسی می
15ام.شویش و هراس از توطئه مخفی دیگران علیه خود) در فرهنگ سیاسی ایران نام گذاشته(ت"شیوه پارانویایی"

؛باشدجدّي تواند مورد پذیرش هیچ محقق نمیاي عامیانهتوان موافق بود. قطعاً چنین تفکر ساده و با این تعریف می
معاصر ایران، حضور دارد. ولی زمانی که شک چنین نگاهی در اندیشه سیاسی معاصر ایران، و نیز در تاریخنگاري و بی

هاي تاریخ معاصر ایران چنان گرایانه فوق را بر برخی پدیدهپردازد، چارچوب مطلقآقاي آبراهامیان به ذکر مصادیق می
در این حوادث هیچ نقشی نداشته است؛ و در نتیجه گویی ایرانیانی که در این "عامل توطئه"دهد که گویی تطبیق می

اند؛ هیچ واقعیت عینی آنان را برنینگیخته است و در مبتال بوده"پارانویاي سیاسی"اند همگی به نوعی لم زدهحوزه ق
اي از واقعیت مندرج نیست.نگاه بدبینانه آنان هیچ هسته

هاي هاي اطالعاتی غرب در فعالیت حزب توده ایران، در سالنمونه بارز این انطباق نامعقول را در مسئله نقش کانون
یابیم.، می1320-1332

گرایانه و و بتدریج تمایالت شورويتأسیس شدتوده ایران حزب 1320رضا شاه، در مهرماه پس از سقوط اندکی 
هاي تاریخ معاصر ایران است که برغم انبوه نوشتار پدیدهترین مهماین حزب یکی از کمونیستی خود را آشکار کرد. 

و مستندي از آن عرضه نشده جامع تاریخچه هنوز جود در آرشیوهاي ایرانی و غیرایرانی و اسناد فراوان موشدهمنتشر
هاي اطالعاتی سازمانجنگ سرد و با توجه به حضور فعال آغازین معقول است که در دوران کامالً این فرضیه است. 

گسترش کمونیسم، حزب قابله غرب با هاي مترین عرصهمهمدر ایران، به عنوان یکی از بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا 
ها بر هیچ باشد. اهمیت ژئوپولتیک ایران در آن سالفوق هاي هاي اطالعاتی سرویسترین فعالیتآماج جديتوده 

فرض را منتفی بدانیم درواقع بدان معناست که در تحلیل رویدادهاي گر سیاسی پوشیده نیست. اگر این پیشتحلیل
هاي اطالعاتی غرب قائل نباشیم.ی براي سرویسمعاصر ایران هیچ جایگاه

عجیب نیست. تبار او به ولف »سفیدان فهمیده کوه صهیونریش«های عضو الیگارشی یهودی تعلق دارد و لذا دفاع او از ناپوپر خود به خاند.  13
یان میچنکسـی، اسـتاد رسد که در اوایل سده هفدهم میالدی ثروتمند و رباخوار بزرگ شهر کراکو بود. او همان کسی است کـه سباسـتپوپر می

معرفی نمود. در حـوالی نیمـه سـده هیجـدهم یکـی از »یهودی خونخوار«وی را به عنوان آئینه پادشاهی لهستانفلسفه دانشگاه کراکو، در رساله 
ریش، متصـدی ، امپراتـور روم مقـدس و شـوهر مـاری تـرز ملکـه اتـاّولاعقاب ولف پوپر فوق، که این نیز ولف پوپر نام داشت، از سوی فرانتس 

های ناگردآوری مالیات کشور بوهم بود. ِسرکارل رایموند پوپر از جانب مادری به خاندان زرساالر الندائو تعلـق دارد کـه چـون پوپرهـا از خانـد
نامدار عضو الیگارشی یهودی است.

.۱۰۴-۹۵، صص ۱۳۶۹فتر هفتم، تابستان (چاپ خارج از کشور)، دکنکاش، »چینی در فرهنگ سیاسی ایرانفکر توطئه«یرواند آبراهامیان، .  14
.۹۶-۹۵همان مأخذ، صص .  15
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در تأسیس 16مصطفی فاتح مدیر ایرانی شرکت نفت انگلستان و ایرانمانند نقش -حزب تودهبرخی از ابعاد تاریخ 
قبال جنبش مّلی شدن صنعت نفت و در هاي جنگ جهانی دّوم، عملکرد آن فاشیستی سالآن در چارچوب جبهه ضد

انفعال آن در ماجراي تضعیف دولت دکتر مصدق از طریق دامن زدن به هراس از سلطه کمونیسم، جبهه مّلی ایران و 
موجب پیدایش -هاي پس از کودتادر سالو کشف سریع و ساده سازمان نظامی آن، 1332مرداد 28ي کودتا

داده است. رواج ها را نگريها و سطحیهایی شده و فقدان تحلیل مستند و علمی از این حوادث برخی اغراقفرضیه
پیوندهاي عمیق آن با اتحاد که سرنخ حزب توده را، برغم تواند با نگاه پارانویاییپژوهشگر تاریخ معاصر ایران نمی

هاي اطالعاتی چشم پوشد که کانونفرضیه تواند بر این بیند موافق باشد؛ ولی نمیمی"انگلستان"به دست شوروي، 
داشتند، بعضاً در این زمینه موفق بودند و بعضًا تحرکات این حزب را به جّدي تالش غرب براي نفوذ در حزب توده

گرفتن آن در جّدي هاي عینی کافی براي اي کامالً منطقی است که دادهسمت اهداف خود سوق دادند. این فرضیه
تفسیر آن، نگاه پارانویایی شناسی علمی در نگري و فقدان روشها، و اغراق و سطحیدست است. و اتفاقًا همین داده

فرضیات رایج در این زمینه، هرچند به تواند یکسره فوق را آفریده است. بنابراین، محقق تاریخ معاصر ایران نمی
هاي پیدایش و گسترش این نگاه بدبینانه و سنجش میزان تبیین ریشهبه وظیفه اوست که اعتنا باشد و بیآمیز، اغراق

بپردازد.صحت و سقم آن 

تا زمانی که اسناد کافی براي ارزیابی ماهیت برخی رویدادهاي مهم تاریخ معاصر ایران در دست نباشد، راه براي 
گرایانه و پنداربافانه، هموار خواهد بود. فقدان اسناد هاي معقول و نامعقول، واقعسازيها و فرضیهانواع تحلیل

گرایانه از رویدادهاي دو سده اخیر ایران است.به تصویر واقعهاي خارجی در این زمینه مانع اصلی دستیابیقدرت
در مرکز عملیات پنهان در ایران در دسترس محققان نیست. براي نمونه، ترین مهماسناد 17در مرکز اسناد ملی بریتانیا

د ن و سیمیالدي مربوط به سفارتخانه تهران (زمان کودتاي رضاخا1921هزار برگ سند سال 14اسناد فوق حدود 
ضیاءالدین طباطبایی) در دسترس محققان است. این فقط اسناد مربوط به وزارت امور خارجه است. اسناد وزارت 
جنگ، وزارت مستعمرات و وزارت امور هندوستان و حکومت هند باید جداگانه بررسی شود. در این زمان، امور 

لتی انگلیس در این زمینه صراحت دارد. بعالوه، بخشی شد و مکاتبات دواطالعاتی ایران توسط حکومت هند اداره می
وزارت امور خارجه، طبق ضوابط تأخیر در انتشار اسناد خاص، هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته 1921از اسناد سال 
هاي اطالعاتی آن در اصل سند تر از همه، بخشی از همین اسناد علنی شده مخدوش است و قسمتاست. و مهم

اي از این اسناد اي دیگر از آن موجود نباشد، براي همیشه معدوم شده. نمونهاه شده و سند، اگر نسخهکامالً سی
FOمخدوش فقط در جعبه شماره  371 / (گزارش 88برگ سند) عبارت است از سند شماره 218(شامل 6405

که هر سه 161و 104، 93هاي ارهسطر اخبار اطالعاتی آن کامالً سیاه شده و ناخواناست) و اسناد شم6سیاسی که 
گوید: دکتر محمدقلی مجد، پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه مقیم واشنگتن، می18است.نیمه مخدوش

کند. در این کشور قانون آزادی اطالعات وجود ندارد. دولت بریتانیا در انگلستان [در مقایسه با آمریکا] مسئله کامًال فرق می
شده نگه دارد و تنها اسناد گزیده و دستچین شده را در اختیار محققین قرار دهد. بندیا همچنان در حالت طبقهتواند اسناد ر می

های دولتی بعالوه، امکان اقامه دعوی محققان علیه دولت به خاطر علنی نکردن اسناد تاریخی نیز وجود ندارد. به این دلیل، دستگاه
شده نگه دارند و از انتشار آن خودداری کنند. یک نمونه چشمگیر بندیواهند اسناد را در حالت طبقهتوانند تا هر وقت که بخبریتانیا می

است. این اسناد هنوز در حالت ۱۹۲۱-۱۹۱۴های و مهم، اسناد وزارت جنگ و اسناد نظامی انگلیس در رابطه با ایران سال
، علنی نخواهند شد. حتی اگر این پنجاه سال نیز ۲۰۵۳ر، یعنی تا سال شده قرار دارند و اعالم شده که تا پنجاه سال دیگبندیطبقه

16. Anglo- Iranian Oil Company

17. Public Record Office (PRO)

The National"آرشیو مّلی" بنامو به سازمان واحدی هم شدادغاHMCتاریخی های سازمان فوق و کمیسیون دستنوشته٢٠٠٣آوریل ٢در 

Archivesنترنتی این سازمان: بدل شدند. آدرس ای
http://www.nationalarchives.gov.uk

.)۱۳۷۲(بررسی نگارنده در مرکز اسناد ملی بریتانیا.  18
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ها شود که انگلیسیطی شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که این اسناد حتی در آن زمان نیز علنی شوند. در اینجا، انسان حیران می
خاصیت در ارزش و بیبسیار محدود و کمنیز تنها اسناد۲۰۵۳زنم که در سال خواهند چه چیزی را پنهان کنند؟ من حدس میمی

های اّول قرن بیستم نوشته شده، دسترس محققان قرار خواهد گرفت. ولی عمًال تمامی کتبی که تاکنون دربارۀ تاریخ ایران در دهه
19کنند.مبتنی بر اسناد انگلیسی است و روایت انگلیسی از حوادث را منعکس می

دهه اخیر است. مبارزه سه اي نو و مولود فضاي سیاسی ر تاریخنگاري پدیدهگیري از اسناد اطالعاتی دبهره
برخی اسناد پنهان بتدریج 1990آغاز شد و در دهه 1980پژوهشگران براي دستیابی به اسناد اطالعاتی بریتانیا از دهه 

اد و چنین نوشت:شرحی درباره پیشینه این امر به دست د1369در دسترس آنان قرار گرفت. نگارنده در سال 

های زوایایی از تاریخ پیچیده و پنهان سرویسبتدریج در پرتو چنین فضای نوینی است که برای نخستین بار در تاریخ بریتانیا 
شوند برای استتار گذشته خود به تدوین و نشر ها مجبور میشود و خود سرویساطالعاتی و امنیتی و فنی انگلیس آشکار می

معهذا، این گالسنوست انگلیسی تنها در آغاز راه است و هنوز تا افشای اسناد مداخالت اطالعاتی 20دست بزنند.های رسمی تاریخ
21ها فاصله دارد.بریتانیا در سایر کشورها، و بویژه در ایران، فرسنگ

براي 9319رود. در اواسط ژوئیه به پیش می،به کنديهر چند 22"،گالسنوست انگلیسی"این هاي اخیر، سالدر 
براي 23، خانم استال رمینگتون،)MI-5(سرویس اطالعات داخلی بریتانیا نخستین بار اجازه داده شد تا از چهره رئیس 

دارد و برخالف گذشته " دوجو") MI-6اکنون اینتلیجنس سرویس بریتانیا(24درج در مطبوعات تصویري منتشر شود.
توان به هر چند هنوز نیز نمیشوددر مطبوعات درج میس آنمنکر موجودیت آن نیست؛ و نام رئیبریتانیا دولت 

ارائه اسناد اطالعاتی به مرکز 25) دست یافت.6تصویري از چهره رئیس سرویس اطالعات خارجی بریتانیا (ام. آي. 
ي اسناد تا افشا«شد، این روند هنوز بینی میآغاز شده است. ولی، همانگونه که پیش1993اسناد ملی بریتانیا از سال 

»ها فاصله دارد.مداخالت اطالعاتی بریتانیا در سایر کشورها، و بویژه در ایران، فرسنگ
تردید موجود در جهان براي پژوهشگران تاریخ معاصر است و بیترین مجموعهتردید، اسناد انگلیس غنیبی

کند و با توجه به نمی" معجزه"جموعه تاریخنگاري معاصر ایران به این مجموعه سخت نیازمند است؛ ولی قطعاً این م

، "بایکوت در حوزه تاریخنگـاری معاصـر ایـران-عبدالله شهبازی با محمدقلی مجد: اسناد علنی شده دولت آمریکا و البی سانسور"گفتگوی.  19
۱۸۳-۱۸۲، صص ۱۳۸۲، بهار ۲۵ششم، شماره ، سالتاریخ معاصر ایرانفصلنامه 

نام مستعار روپرت االسـون "نیجل وست"های اطالعاتی بریتانیا اشاره نمود. در زمینه تاریخ سرویس"نیجل وست"های از جمله باید به کتاب.  20
Rupert Allasonاست .

The Economist, July 24th-30th 1993, p.37.

، ۱۳۶۹، جلد دوم: جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، تهران: انتشارات اطالعـات، چـاپ اول، سلطنت پهلویظهور و سقوط عبدالله شهبازی، .  21
. ۲۱-۲۰صص 

را برای توصیف همین پدیده بـه کـار "گالسنوست انگلیسی"اصطالح، ۱۹۹۳ژوئیه ۳۰-۲۴، در شماره پس از منسه سال اکونومیستمجله .  22
برد.

23. Dame Stella Rimmington

در این سمت بود. ١٩٩٦-١٩٩١های ) رسید. او در سال٥رمینگتون اّولین زنی است که به ریاست سرویس امنیت داخلی بریتانیا (ام. آی. استال 
توانسـتند چهـره رئـیس آن را ۵سـاله ام. ای. ۸۴ردم بریتانیا برای نخستین بـار در تـاریخ م«) به این مناسبت نوشت: ۱۹۹۳ژوئیه ۲۶(نیوزویک.  24

عکس استال رمینگتون، رئیس این سرویس اطالعاتی داخلی، اخیرًا در روزنامه سان چاپ شد... پیش از این... قانون اسـرار دولتـی حتـی ببینند.
»کرد.را ممنوع می۵چاپ نام رئیس ام. ای. 

مناسبت ماجرای ، بهگاردینًا روزنامه دارد. اخیر به دسترا ۶، ریاست ام. آی. (Sir Richard Dearlove)دیرالو در دولت تونی بلر، سر ریچارد.  25
مرگ مرموز دیوید کلی، شهودی را که به کمیسیون ویژه بررسی این ماجرا، به ریاست لـرد هـاتون، فراخوانـده شـدند، معرفـی کـرد. در گـزارش 

: ن درج شده بود. بنگرید بهگاردین تصویر تمامی این افراد موجود بود بجز تصویر سر ریچارد دیرالو که به جای آن شکل سیاه سر یک انسا
http://www.guardian.co.uk/hutton/keyplayers/0,13825,1021233,00.html
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توان انتظار داشت که اسناد رازآمیزترین تحوالت دو سده اخیر ایران را در طبق نمی26"هاانگلیسی"پنهانکاري سنتی 
تواند از درون اسناد موجود به اسرار مدفون گذشته ، هشیار و دقیق میکوشسختزرّین به مورخ اهدا کند؛ ولی محقق 

نقب زند.

ها در انتشار اسناد اطالعاتی و امنیتی خود از سیستم بازتري برخوردارند؛ ولی در عمل معروف است که آمریکایی
که فضایی دستی در کار نیست. براي نمونه، در گیرد و هیچگونه گشادهحتی در اینجا نیز ارائه اسناد با دقت صورت می

هاي ج دوران جنگ سرد انتشار یافته، اسناد سیا درباره حوادث سالاسناد اطالعاتی آمریکا درباره برخی از حوادث بغرن
ایران سرنوشتی عجیب داشته است.1330-1332

الوقوع اسناد مربوط به ، جیمز وولزي، رئیس وقت آژانس مرکزي اطالعات آمریکا (سیا)، انتشار قریب1993در سال 
یافت. انتشار می1994ق این وعده، اسناد فوق باید در سال ایران را وعده داد. طب1332مرداد 28نقش سیا در کودتاي 

مدتها گذشت و خبري نشد. اخبار بعدي حکایت از آن داشت که به علت فشار کارکنان عملیاتی سیا، که خود را 
ي دانند، انتشار این اسناد به زمانی نامعلوم موکول شده است. دو سال بعد، در یک گزارش خبرتاریخی میحافظ اسرار
خوانیم:چنین مینیویورك تایمزمنتشره در 

گویند. پریبا، که های سیا، با وجود گذشت بیش از دو سال، کماکان با عدم اطمینان از زمان دقیق انتشار این اسناد سخن میمقام
است. وی گفته است که گر اسناد محرمانه است، همراه با یک تیم کارشناسی ویژه در حال بررسی این اسناد... تحلیل۱۹۶۲از سال 

هزار صفحه از پرونده گواتماال مورد مطالعه قرار گرفته و سانسور شده است و احتماًال ۲۰ها و هزار صفحه از پرونده خلیج خوک۶۰
های مربوط به ایران مدت بیشتری طول خواهد کشید... پریبا ابرازگفته وی، بررسی پروندهطی سال جاری انتشار خواهد یافت. به

جان دویج، رئیس جدید سیا که از حامیان تر انجام شود... های الزم برای انتشار اسناد سیا هرچه سریعامیدواری کرده است که اقدام
برداری را دو برابر کرده و [بودجه آن را] به نزدیک دو میلیارد دالر های کپیانتشار سریع این اسناد است... نیروهای انسانی و دستگاه

کنند، دو برابر است. وی همچنین قابلیت تاریخدانان خارج از سیا را، که در ارتباط با کنار گذاردن اسناد محرمانه فعالیت میرسانیده 
27کرده است.

اي عده اندکی در این آژانس [در زمینه انتشار اسناد] جدي هستند، اما موانع عمده«نوشت: در پایان نیویورك تایمز
در راه مکتوم داشتن اسناد عملیات مخفی دوران »موانع عمده«این »ها شده است.شدن آنوجود دارد که مانع چیره

جنگ سرد، از جمله اسناد مربوط به ایران، چیزي نیست جز تمایل روزافزون محققان و افکار عمومی به آگاهی از 
حوادث پنهان آن دوران. 

روزنامه 1997انگیز امحاء این اسناد منتشر شد. در مه تمعهذا، و پس از گذشت چهار سال انتظار، سرانجام خبر حیر
ایران از میان برده شده و هیچگاه در اختیار محققین 1332مرداد 28خبر داد که اسناد سیا درباره کودتاي نیویورك تایمز

نویسد:مینیویورك تایمزقرار نخواهد گرفت. 

سری سیا، از جمله کودتا در چند کشور، به مقر این سازمان رفته بود، اسناد یک مورخ آمریکایی که برای بررسی یازده مورد عملیات
های سیا پریروز تایید کردند که این اسناد را به این مرداد را، که توسط سیا طرح و اجرا شده بود، در جای خود ندید. مقام۲۸کودتای 

ها در انتظار ت محافل سیاسی و مورخان را برانگیخته است که سالاند. این خبر بهت و حیر ها را پر کرده بود آتش زدهدلیل که قفسه
مرداد ۲۸که اسناد تاریخی کودتای ترین کودتای سیا بودند که در ایران انجام شد... سخنگوی سیا از اینانتشار اسناد مربوط به موفق

28از میان رفته تلویحًا اظهار تاسف کرده است.

های اطالعـاتی بریتانیـا برخالف ایاالت متحده آمریکا و اتحاد شـوروی پیشـین، سـازمان«خوانیم: ) چنین می۲۰۰۳(المعارف بریتانیکادائرةدر .  26
»دهند.یش را با باالترین میزان پنهانکاری مورد محافظت قرار میبخش عمده تاریخ سازمان و عملیات خو 

“National intelligence organizations: The United Kingdom”, The Encyclopaedia Britannica 2003 Ultimate Reference Suite

CD-ROM.

.۱۰، ص ۱۳۷۵فروردین ۲۸شنبه ، سهایران.  27
.۱۶ص ، ۱۳۷۶خرداد ۱۱، یکشنبه همشهری.  28
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در »سال20حدود «خوانیم که گویی ایشانمی1990ر سال ي آقاي آبراهامیان را دبا این توضیحات، زمانی که ادعا
هاي اطالعاتی غرب در حزب توده نیافته؛ و باالتر از آن میزان اسناد انگلیسی تحقیق کرده و سندي درباره نفوذ سرویس

زده یافته است باید حیرت»تآگاه از سیاس«ها از فعالیت حزب توده را کمتر از یک فرد عادياطالع این سرویس
ها کار با اسناد آرشیوهاي سال«ست که این محقق تاریخ معاصر ایران پس از از اینروشویم. این حیرت از جمله 

توان یافت هاي اطالعاتی را در میان اسناد دیپلماتیک نمیهنوز این نکته بدیهی را درنیافته که اسناد سرویس»خارجی
هاي توان دال بر میزان اطالع کانوندانش سفارت آمریکا یا انگلیس را نمیق فالن کارمند کمو گزارش غلط و غیر دقی

اي دال بر که ایشان، در این دوران طوالنی، هیچ قرینهتر ایناصلی درگیر در عملیات مخفی در ایران دانست. و عجیب
توهّم "عجیب خود را مصداقی بارز بر سیطره ي ادعاآبراهامیان این .اندآرشیوهاي انگلیس نیافتهسانسور اسناد در

داند:میانایرانیسیاسی بر اندیشه "توطئه

ام که های دفتر امور خارجه انگلستان تحقیق کرده و در این جستجوها همیشه کنجکاو بودهمن حدود بیست سال روی بایگانی
اسی ایران دقیقًا چه بوده است. در این تحقیقات هیچ نوع های سیها در سازمانبدانم نوع همکاری یا حتی نفوذ داخلی انگلیسی

حتی مدارکی در مورد نفوذ مخفیانه در که اینشود که این برای من تعجبی نداشت. اما تعجب همکاری با حزب توده دیده نمی
کنند که هنوز ایت میتشکیالت حزب توده هم وجود ندارد. کارمندان انگلیسی، در اسناد خصوصی و محرمانه، غالبًا از این شک

شان را هم کرده بودند.همه سعیکه آناند به داخل کادرهای اصلی حزب توده نفوذ کنند با نتوانسته
که به جایی برسند. یکی از مواردی که هایی مشابه کردند بدون آنهای اطالعاتی آمریکایی هم در این زمینه کوششسازمان

های جاسوسی آمریکایی و نیز عدم موفقیت آنان باشد، یادداشت اخیرًا منتشر گرانه شبکهئهتواند نشاندهنده شیوه عملکرد توطمی
درباره رهبری حزب توده نوشته شده است... بر اساس این مدارک بسیار محرمانه، رهبران واقعی ۱۹۵۰ای است که در سال شده

های ن نبودند بلکه یک هسته مخفی کوچک از کمونیستای چون اسکندری، یزدی، بهرامی و دیگراشدهحزب توده افراد شناخته
زاده، مرتضی علوی (برادر بزرگ شد از سلطانکردند و این هسته تشکیل میکار که در شوروی مخفی بودند حزب را اداره میکهنه

گاه از سیاست می۱۹۵۰علوی) و محمد فرخی شاعر. تصور کنید در سال  در زندان رضاشاه ۱۹۴۰دانست که فرخی در سال هر فرد آ
شود که ها از میان رفته بودند. تئوری توطئه باعث میهای استالینی همان سالزاده و مرتضی علوی در تصفیهکشته شده و سلطان

گاه به همه چیز بنظر برسد، حال آن گاهی قدرت خارجی آ 29توانست بیشتر از این باشد.نسبت به ایران نمیها آنکه در حقیقت ناآ

گیري مغشوش از اصلی معقول، به خاطرات ارتشبد حسین فردوست، که دغدغه امیان با همین روش، نتیجهآبراه
فردوست "هايپنداريتوطئه"پردازد. او در یک پاراگراف کوتاه فهرستی از اصلی او در ارائه این نظرات است، می

تاریخنگاري معاصر ایران را با صدور حکم قاطع درو قابل بررسیکند و در این میان برخی از مباحث بغرنجردیف می
خواند. می"پارانویاي سیاسی"چند سطري 

ایجاد تشکیالت فراماسونري در «مبتالست زیرا در خاطرات خود »بیماري توطئه«آبراهامیان، فردوست نیز به بزعم 
هاي حزب توده در سال«مدعی شده که دانسته، »در اصل بهائی«منتسب کرده، رضا شاه را »هاانگلیسی«را به »ایران
و باالخره، »پنهانی به داخل جبهه ملی رسوخ کرده بود و خود جبهه ملی نیز مخفیانه با آمریکا رابطه داشته است.1950

دوست قدیمی شاه، ارنست پرون سویسی، درواقع مأمور «مبتالست زیرا مدعی است »پارانویاي توطئه«فردوست به 
یابیم که هاي انگلیس رجوع کنیم در میاما اگر در این زمینه به بایگانی«افزاید: آبراهامیان می»بود.ها مخفی انگلیسی

30»ها اصال اعتمادي به او نداشتند.فرد سویسی فقط مشاور شاه بود و انگلیسی
نظریه "و ساده به است که در چند سطر بتوان، بدون ارائه اسناد و تحلیل کافی و با انتساب صاف اي غریب رویهاین 

نظریه "، بر چنین مباحث مهمی یکسره خط بطالن کشید. لذا، ناگزیریم براي دستیابی به درکی صحیح از مفهوم "هتوطئ
این مسائل را مورد بررسی قرار دهیم:"توطئه

ام. بنگرید به: عبدالله را به مسئله انتشار اسناد سیا اختصاص دادهتری" بحث جامع١٣٣٢مرداد ٢٨"ِسر شاپور ریپورتر و کودتای در رساله 
. ١٣٨٧تهران: انتشارات روایت فتح، چاپ اّول، کودتای بیست و هشت مرداد، شهبازی، 

.۱۰۱-۱۰۰آبراهامیان، همان مأخذ، صص .  29
.۱۰۱، ص همان مأخذ.  30
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دور، خاورسیاسی و فرهنگی گسترش نفوذ استعمار غرب درهايابزاراز یگیري از فراماسونري به عنوان یک. بهره1
دست "اي کامالً جدي است و باور به عثمانی، از جمله در کشورهاي عربی، مسئلهدولت هندوستان، ایران و قلمرو 

در گسترش فراماسونري در شرق اختصاص به ایران ندارد. براي نمونه، مسئله فراماسونري ياستعمارهاي کانون"پنهان
در سرنگونی حکومت عثمانی و برکشیدن آن دونمه، و نقش فرقه ونیک و عثمانی، پیوند آن با زرساالران یهودي سال

31(آتاتورك) در تاریخنگاري ترکیه هنوز نیز مورد بحث است.پاشا مصطفی کمال 

هاي استعماري غرب تاکنون پژوهش جدي صورت فراماسونري در ایران و ارتباط آن با کانوناوّلیه در زمینه تاریخ 
گویی در این حوزه دامن زده است. در تاریخنگاري معاصر ایران پیشینه فعالیت فراماسونري شفتهنگرفته و همین امر به آ

گردد. این شود و وي به عنوان بنیانگذار و رهبر نخستین سازمان ماسونی ایران مطرح میبه میرزا ملکم خان محدود می
اي از ناشناختگی قرار دارد. از جمله، نقش هنوز در هاله"عصر سپهساالر"مسئله و بسیاري از مسائل بغرنج دیگر 

)، مأمور رزیدانت (مقیم) حکومت هند بریتانیا در ایران، و رابطه نزدیک او با 1890-1813مانکجی لیمجی هاتریا (
)، میرزا "فراموشخانه"و استاد اعظم نامه خسروانشاه و نویسنده الدین میرزا (پسر پنجاه و هشتم فتحعلیشاهزاده جالل

قوب ارمنی (پدر میرزا ملکم خان) و برخی نخبگان دربار قجر و نقش فراماسونري هند در پیدایش فراماسونري در یع
که در زمینه نقش آقا محمد مهدي ارباب اصفهانی ایران هنوز مورد توجه محققان ایرانی قرار نگرفته است. همچنان

اي خاندان بوشهري) در پیدایش و گسترش کشت و التجار بوشهري (نی(نیاي خاندان فروغی) و حاج محمد معین
گر سیاسی هاي توطئهترین کانونتجارت تریاك در ایران و پیوند نزدیک آنان با امپراتوري مالی ساسون، که یکی از مهم

رنج و انفعاالت بسیار بغوو فعل32رود،شمار میهاي نخستین سده بیستم بهو مالی شرق در نیمه دوم سده نوزدهم و دهه
پنهان مالی و سیاسی این عصر هنوز پژوهش جدي صورت نگرفته است.

هاي علمی و مستند و اشاعه برخی فرضیات و اوهام در این حوزه، که نگاريفقر تاریخنگاري معاصر ایران، فقدان تک
ت مسئله و انکار تواند توجیه مناسبی براي حذف صورها نیز همراه است، نمیها و پنداربافینگريطبعاً با سطحی

هاي عینی این فرضیات و باورهاي رایج باشد. پایه

اي از ابهام و پوشیدگی قرار دارد. فراماسونري در اروپا و آمریکا هنوز نیز در هالهپدیده شود، برخالف آنچه گفته می
ه شده، ولی توجه به محافل گیرد، سخن فراوان گفتها را در بر میدرباره لژهاي پایه ماسونی، که اکثریت مطلق ماسون

استفن نایت در کتاب 1983آغاز شده است. در سال 1980عالی ماسونی، جمع بسته نخبگان بلندپایه، نیز تنها از دهه 
جنجالی خود به این محافل پنهان توجه نمود. او نوشت:

ارتی ندارد. اینان برادران موسوم به درجات عالی در انگلستان گروهی از نخبگان فراماسون وجود دارد که گراند لژ متحده بر آنان نظ
یابند و با نیل به مقام استادی ها تا سه درجه ارتقاء میها تصوری از وجود آنان ندارند. بیشتر ماسونهستند که حتی اکثریت فراماسون

ها را تشکیل که خیل کثیر ماسون، "استادان"اند... بخش اعظم این کنند که در باالترین پله نردبان ماسونی ایستادهتصور می
خبرند؛ هیچگاه به این مسیر وارد نخواهند شد و هیچگاه حتی سخنی درباره آن نخواهند دهند، از وجود سی درجه باالتر کامًال بیمی

شنید.

پوشیده از نخبگان غایت بهاي پردازد؛ شبکهاستفن نایت سپس به شرح سازمان پنهان آئین اسکاتی کهن می
نفر 75نفر عضویت دارند و تنها 655مقام انگلیسی که در سراسر بریتانیا در درجات باالي سی و یکم آن تنها عالی

درجه سی و عالی شورايداراي درجه سی و سوم هستند. استفن نایت فاش کرد که، برخالف شبکه عادي فراماسونري، 
مارشال لرد آلکساندر تونیس، که در دوران ا عبارتند از فیلددر کنترل نظامیان بلندپایه است. نظامیان عضو این شورسوّم 

جهانی فرماندهی نیروهاي بریتانیا در خاورمیانه و مدیترانه را به دست داشت، ژنرال سِر لئونارد اتکینسون، دوّم جنگ 

ارنسـت رامسـائور منـدرج در ترکان جوانویژه به ترجمه ، سه جلد؛ به۱۳۷۴، تبریز: انتشارات ستوده، ایران و عثمانینیا، بنگرید به: رحیم رئیس.  31
آن.شناسی کتابجلد سوم کتاب فوق و نیز 

.۱۳۹-۱۲۵، صص ۱۳۷۰، کتاب اول، پاییز یمطالعات سیاس، »ها، سپهساالر و تریاك ایرانساسون«بنگرید به: [عبدالله شهبازی،] .  32
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ن شورا حضور دارند و تا ژنرال ِسر هارولد ویلیامز و ژنرال سِر ادوارد والتهال. این افراد قریب به دو دهه است که در ای
مقام ماسونی درجه سی و سوم در انگلستان و رئیس ترین عالی، یعنی "بزرگ فرمانرواي با اختیار"1982سال 

33بود.هون هربرت رالف، ژنرال سِرعالیشوراي

در عنوان کتاب و مقاله 54000قریب به 1926صورت گرفت که تنها تا سال فضایی استفن نایت در "کشف"این 
گفته بهشد که تمامی ابعاد فراماسونري آشکار و در دسترس همگان است؛ و زمینه فراماسونري نشر یافته بود و ادعا می

34»تنها راز فراماسونري این است که در آن هیچ رازي وجود ندارد.«یک مورخ ماسون 
سالگی درگذشت و این امر شایعات 33ماه پس از انتشار این کتاب جنجالی به شکلی نامتعارف در 18استفن نایت 

35ها انداخت.اي را دال بر دخالت محافل عالی ماسونی در مرگ او بر سر زبآنگسترده

القاء مارکسیستی است؟"هاتّوهم توطئه ماسون"شود، که ادعا میآیا به راستی، چنان
ها به پدیده اولیه، توجه مارکسیستفرض اگر از این زاویه به کاوش در منابع مارکسیستی بپردازیم، برخالف پیش

هاي ناشرین شوروي سابق به زبان انگلیسی، تنها یک اثر فراماسونري را اندك خواهیم یافت. نگارنده در میان کتاب
ممکن است 36شناسد که آن نیز در دوران گورباچف، نه استالین یا برژنف، به چاپ رسید.درباره فراماسونري می

ها و شمار است و قابل مقایسه با کتابر این زمینه منتشر شده باشد، ولی یقیناً معدود و انگشتهاي دیگري نیز دکتاب
ها و انتشارات شوروي اي به پژوهشمقاالت کثیر منتشره در غرب درباره فراماسونري نیست. در کتاب فوق، هیچ اشاره

امویسکی، نویسنده، اثر خود را تحت تأثیر کتاب شود و منابع همه غربی است. اتفاقاً لولی زدر این زمینه دیده نمی
استفن نایت نگاشته است. به عبارت دیگر، انتشار این اثر را باید از پیامدهاي فضاي باز سیاسی دوران گورباچف و 

متأثر از فرهنگ سیاسی غرب دانست.
استفن نایت به او رشوه نویسد که براي جلوگیري از انتشار تحقیقکتاب زامویسکی خواندنی است. زامویسکی می

پیشنهاد شد و زمانی که نپذیرفت مورد تهدید قرار گرفت. ناشران قراردادهاي متعدد انتشار کتاب او را پس از امضا لغو 
کردند و زمانی که سرانجام کتاب منتشر شد در حجم وسیع خریداري و از دسترس عموم خارج گردید.می

اي از احسان طبري، ه (کتاب یا مقاله)، بجز یک مقاله کوتاه چهار صفحههمچنین، هیچ نوشته مفصلی از حزب تود
یابیم. نورالدین که در فضاي پس از انقالب اسالمی ایران و بدون ذکر نام نویسنده منتشر شد، در زمینه فراماسونري نمی

نویسد:حزب توده در ایران، در خاطرات خود میاوّل کیانوري، آخرین دبیر 

العاده کم بود. این جریان برای ما جریان ناشناخته و راماسونری واقعًا وارد نشدیم زیرا اطالعاتمان در این زمینه فوقما در بحث ف
اطالعی ما از این ایم علت فقط بیای بود. این جریان بسیار مخفی بود... بنابراین، اگر ما درباره فراماسونری مطلبی ننوشتهپیچیده

37جریان بود.

33. Stephen Knight, The Brotherhood, London: Grafton, 1985, pp. 38-45.

شود. ماسون سپس به کهن اسکاتلندی (اسکاتی)... سیر ماسون دارای سی و سه پایه است که از پایه نخست (کارآموزی) آغاز میآئین طبق «
هایی که به این سه پایه تعلق دارند، خیل عظیم رسد. ماسونشود و پس از آن به درجه سوم (استادی) میمیداده "ِسر"درجه دوم (کاریاری) 

متوقف نیست و این تنها مدخلی است برای ارتقاء در هرمی که به اوج، یعنی "استادی"دهند... ولی سیر ماسونی در پایه ها را تشکیل میماسون
شود. این بخش از تشکیالت ماسونی، که متکفل سیر ماسون از درجه چهارم به درجه ، منتهی می"بازرس کلبزرگ "به پایه سی و سوم و مقام 

ماسونی است... درباره تشکیالت "شورای طریقت"ترین آن است و هدایت آن دیگر با گراندلژها نیست، بلکه با سی و سوم است، ناشناخته
بسیاری از پژوهشگران تصوری نیز از آن ندارند... این اصوًال ] سندی منتشر نشده و ١٣٧٠ماسونی درجات عالی در ایران تاکنون [تا سال 

ناشناختگی به معنای عدم وجود تشکیالت عالی ماسونی در ایران نیست، بلکه شواهدی در دست است که احتمال فعالیت آن را از گذشته دور 
)٤٢- ٤١، صص١٣٧٠، کتاب اول، پاییز مطالعات سیاسی، »ی فراماسونری ایرانابهام در تاریخنگار«([عبدالله شهبازی،] >سازد.مطرح می

34. William Whalen, Christianity and American Freemasonry, Bruce, Milwaukee, 1958.

35. Martin Short, Inside The Brotherhood, London: Grafton, 1989, p. 9.

36. Lolly Zamoisky, Behind the facade of the Masonic Temple, Moscow: Progress Publishers, 1989.

.۴۱۵، ص ۱۳۷۱کیانوری، تهران: انتشارات اطالعات، خاطرات نورالدین .  37
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هاي طبیعی است آن نظامکردند. هاي ماسونی را ممنوع هاي کمونیستی و فاشیسم هیتلري فعالیتکه رژیمدانیم می
تابند به طریق اولی به سازمانی پنهانی و رازآمیز، که اتهام وابستگی آن به سیاسی که فعالیت احزاب آشکار را برنمی

تواند توجیهی باشد جازه فعالیت ندهند. آیا این امر میهاست، اداري غرب بر سر زبآنهاي عالی دنیاي سرمایهکانون
آلود، یا حتی هر مخالف فراماسونري را ، درست یا نادرست، واقعی یا وَهم"توطئه ماسونی"که هر معتقد به براین

قدند خواهند و معتس قدرت و سلطه دارند و دیگران را فرمانبردار خود میهو«و از زمره کسانی بخوانیم که »فاشیست«
پژوهشی و باالتر از آن هرگونه توجه38؛»اي نباید باشنداي نیستند یا کارهکه آدمیان از خود حرف و شعور ندارند و کاره

39بدانیم؟!»هاي امنیتیدسیسه دستگاه«و حتی »غیرعلمی«و »پارانوئیک«به این حوزه را 

ي اسالمی بلکه اروپاي غربی، بویژه ایتالیا و فرانسه، هاهاي ضد ماسونی نه روسیه و نه سرزمینخاستگاه اوّلین جنبش
ها را تجربه و لمس کردند. از هایی که براي نخستین بار اقتدار و سلطه ماسونو ایاالت متحده آمریکا بود یعنی سرزمین

سراسر ها بود که نوشتار ضد ماسونی مفصلی زاده شد و بعدها به دستمایه فکري و منبع الهام در درون این جنبش
جهان بدل گردید. اگر توهّمی نیز رواج داده شد باز از درون همین موج ضد ماسونی دنیاي غرب بود که نیرومندترین 

آن در ایاالت متحده آمریکا پدید آمد. 
سون کججمهوري اندریو جکسون آغاز شد. در ایاالت متحده آمریکا جنبش ضد ماسون مقارن با دوران ریاست

است یها بر سطره فراماسونیده شد. مخالفان سیبرگزیعنوان استاد اعظم گراندلژ تنسبه1822تبر کا7ر فراماسون بود و د
افت. ضد یر نام ییتغ41"حزب ضد ماسون"ه سپس به کدست زدند 40"انجمن ضد ماسون"س یبه تأسیاالت متحدها

قرار »قانونيبراندازيبرایم ماسونیتوطئه عظ«ا آماج یکن آمریه سرزمکبودند یش مدعیغات خویها در تبلماسون
ن جنبش یاند. اردهکشور برقرار کیاسیاحزاب سیسلطه خود را بر تماميق سازمان فراماسونریگرفته و اشراف از طر

يهاهیدهه سه پاپ به صدور اعالمیکاست. در فاصله حدود يه فراماسونریرم عليسایلکياپوکتيریمقارن با اوجگ
شانزدهمیگرگور ) و 1825مارس 13(لئو دوازدهم)، 1821سپتامبر 13(وس هشتمیپدست زدند: يماسونره فراید علیشد

تعلق به مذهب پروتستان برغمه کشان بودند یشکاز یا گروهیکه جنبش ضد ماسون آمرکمحريروی). ن1832اوت 15(
د برنارد، از فرقه یویز آنان، چون داینظر داشتند و برخكاشترایکاتولکيسایلکبا یدر احساسات ضد ماسون

خود، مانند يها، در رسالهكوریوین نیتریپرسبيسایلک، از سران سکیا هاتچیبر خود ماسون بودند. یست، زمانیباپت
زش یدر انگیداد و نقش مهمیرا مورد پرسش قرار م»نیه دیها علجنگ ماسون«، شرافتمنديهاماسونیبه تمامیامیپ

داشت.يه فراماسونریعلینیاحساسات د
رد. کیمعرفكوریوینيعنوان نامزد خود در انتخابات فرماندارس گرانگر را بهیفرانس1830حزب ضد ماسون در سال 

سروش، همان مأخذ..  38
رژیـم پهلـوی از >حمایت دسـتگاه امنیتـی<) با استناد به ۴۵-۷، صص ۱۳۷۴، تابستان ۸، شماره گفتگو(»تّوهم توطئه«احمد اشرف در مقاله .  39

های دولتـی ایـران و دسـتگاه<اسـت: و چنـین نتیجـه گرفتـههای پژوهشی در این زمینه را تخطئـه کـردهفراماسونری اسماعیل رائین تالشکتاب 
اند که اذهان مردم را از امـور ای داشته و دائمًا در تالش بودهپردازی نقش عمدهاساس و توطئههای امنیتی کشور نیز در پخش شایعات بیدستگاه

، ماجرای »ابهام در تاریخنگاری فراماسونری ایران«) نگارنده هشت سال پیش، در مقاله ۳۹(همان مأخذ، ص>عی به امور واهی منحرف کنند.واق
انتشـار کتـاب فـوق "معمـای"از مـنکیا را در این ماجرا نشان داد. تحلیـل انتشار کتاب رائین را بیان داشت و نقش اسدالله علم و سرتیپ علوی

به عنوان راستگراترین بانـدهای <های نیکسون و هیث در آمریکا و انگلیس، ، تقارن دولت۱۳۴۸-۱۳۴۷های بود: تحوالت جهانی در سالنه اینگو 
آن فـراهم سـاخت. یکـی از >تحکیم سـلطنت پهلـوی و اوج سـلطنت مطلقـه<مناسب را برای زمینه ، >های زرساالر غربمجتمعسیاسی نماینده

فروریختن بساط گراندلژهای ماسونی پیشین و ایجاد یـك تشـکیالت متمرکـز و کـامال مطیـع <ای این نقش جدید داخلی و منطقههای استقرارپایه
) تحقق یافت. انتشار کتاب رائین در همین زمان و با این هدف صورت ۱۳۴۷امامی (اسفندکه با ایجاد لژ بزرگ ایران به ریاست جعفر شریف>بود

حال، کتاب رائین تحرکات قبلی رژیـم ) در عین۵۸، کتاب اول، صمطالعات سیاسیختلف ماسونی را مرعوب ساخت. (های مناگرفت و سازم
رهبری هارولد ویلسون توسط رائـین و دیگـران آغـاز شـده بـود، انگلیسی، که در زمان دولت شش ساله حزب کارگر بهپهلوی را در تبلیغات ضد

) ۵۸س صبخشید. (همان مأخذ، زیرنویتداوم می
40. Anti-Masonic Society

41. Anti-Masonic Party



14

156به يآراء ویام ماند ولکز ناین1832ست خورد. او در انتخابات سال کشیآورد ولبه دستيهزار رأ120گرانگر 
عنوان نامزد ، بهيالکيسون و هنرکجاندریوام ورت را، در برابر یلیحزب ضد ماسون ون سال ید. در ایرسيهزار رأ

راتش کب دمیز چون رقی، نیخواه ملی، نامزد حزب جمهوریالکیهنر رد. کیمعرفيجمهوراستیش در انتخابات ریخو
موفق شد دو یت خورد ولسکن انتخابات شی. حزب ضد ماسون در اکینتاکگراندلژ "نیشیاستاد اعظم پ"ماسون بود و 

موفق شد جوزف 1835ند؛ و در سال کوارد كوریوینيلمور، به مجمع قانونگذاریالرد فیوارد و میام سیلینده را، وینما
ت حزب ضد یز نامزد مورد حماین1836سال يجمهوراستیا برساند. در انتخابات ریلوانیپنسيتنر را به فرمانداریر

ن زده یار حزب ضد ماسون است. تخمکان ین پایست خورد. اکگ، شیسون از حزب ویهاريام هنریلیماسون، ژنرال و
42االت متحده داشت.یدر سراسر ايهزار رأ340ن حزب در اوج اقتدارش حدود یه اکشود یم

ندارد و "فاشیسم"و "مارکسیسم"جایی است و ربطی به همه"توّهم"توطئه فراماسونري "توّهم"خالصه کنیم: 
یا فرانسوي. انگلیسیآمریکایی یا نقدر ایرانی است که هما

کاویم:معرفی کرده، می>در اصل بهائی<. این ادعاي آقاي آبراهامیان را، که گویا فردوست رضا شاه را 2
اصوال «عین گفته فردوست چنین است: تر. سخن گفته نه بیشحسن رابطه رضاشاه با بهائیان از فردوست تنها 

با بهائیت روابط حسنه داشت تا حدي که اسداهللا صنیعی را، که یک بهائی طراز اول بود، آجودان رضاخان نیز 
هاي تلویزیونی او ادعاي آقاي آبراهامیان دیده نه در خاطرات فردوست و نه در مصاحبه43»مخصوص محمد رضا کرد.

شود.نمی

هاي حزب توده در سال«داند: ردوست را این ادعا میف"پارانویاي سیاسی". آقاي آبراهامیان یکی دیگر از دالیل 3
»پنهانی به داخل جبهه ملی رسوخ کرده بود و خود جبهه ملی نیز مخفیانه با آمریکا رابطه داشته است.1950

در بخش نخست، چنین مطلبی در خاطرات فردوست مندرج نیست؛ هرچند اگر وي از رسوخ حزب توده در جبهه 
شد. حزب تلقی نمی"پارانویا"سخن گفته بود، این ادعا باورنکردنی و در نتیجه مصداقی از 1950هاي ملی در سال

هاي توده قطعاً در رهبري جبهه ملی نفوذ نداشت، ولی رسوخ آن در سطوح پائین و میانی جبهه ملی، و سایر سازمان
هایی أسیس کرد و در این راه گامهایی تسیاسی آن دوران، از اهداف این حزب بود؛ براي تحقق این منظور شبکه

هاي اطالعاتی ارتش برداشت. فرض کنیم حزبی که به درون گارد شاهنشاهی نفوذ کرد و اعضاي آن در صفوف سازمان
تلقی "بیماري"و "تّوهم"پهلوي حضور داشتند، در تشکیالت جبهه ملی نیز عناصري داشت. چرا این فرضیه باید 

شود؟
اي مسخ شده عرضه کرده، چنین است:گونهآن را بهدکه آبراهامیان براي القاء نظرات خواما عین گفته فردوست، 

است جّدي این نظري کامالً 44داند.می»هاآمریکایی«را با حمایت 1328فردوست شروع حرکت جبهه ملی در سال 
ان معنا نیست که دکتر محمد مصدق بداین ولی قطعاً .اندکه بسیاري از محققان تاریخ معاصر ایران بر آن صحه گذارده

1331تیر 30آمریکا بدانیم؛ همانگونه که نقش انکارناپذیر امپریالیسم آمریکا در توطئه علیه دولت مصدق (از "مهره"را 
- 1320هاي هاي آمریکا و انگلیس در مسئله نفت ایران در سالتواند دال بر همسوئی سیاست) نمی1332مرداد 82تا 

باشد.1331
هاي گراتیان یاتسویچ، مسئول ایستگاه خاطره وي از فعالیتارائه کرده، آن گفته فردوست که آبراهامیان به شکل فوق 

ما عالقه زیاد به «نویسد روزي یاتسویچ به دیدار وي آمد و گفت: ، است. فردوست می1340سیا در تهران در اوایل دهه 
تشکیل شده و رو به توسعه است. ولی مسئله ما این است که یشروکرده و پجبهه ملی داریم زیرا از عناصر تحصیل

یاتسویچ به کمک دفتر ویژه اطالعات، به ریاست فردوست، »خواهیم بدانیم آیا حزب توده در آن رسوخ کرده یا نه؟می
کرد. در این زمینه تحقیق 

. ۱۷۶-۱۷۴، صص ۳ج زرساالران، عبدالله شهبازی، .  42
.۳۷۴ص ، خاطرات فردوست.  43
.۱۶۸همان مأخذ، ص .  44
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ند. طبق قرار، نتیجه را بتدریج به یاتسویچ دادم و او از ای از آب درآمددرصد لیست یاتسویچ توده۳۰نتیجه بررسی این شد که حدود 
اند که هیئت مدیره جبهه ملی ها دستور دادهام و آنهای تعجب کرد و گفت که بررسی را به مرکز (آمریکا) فرستادحضور عناصر توده
های بعدی مشخص شوند. آمریکا نفوذیای را تصفیه کند و ضمنًا هر چند سال یک بار این بررسی تکرار شود تاسریعًا عناصر توده

برای این خدمت یک نشان به یاتسویچ اعطا کرد که روزی به دفتر آورد و با خوشحالی به من نشان داد و گفت که مرکز از شما تشکر 
45کرده است.

ر وقت حزب دمکرات دندارد. هم حمایت دولت "پارانویا"و "توهّم"است و ربطی به جّدي این گفته فردوست 
ظهور و سقوط دّوم در جلد 46به صفوف آن."ايتوده"اي جدي است و هم نفوذ عناصر مسئلهدوّم آمریکا از جبهه ملی 

ها علیه که تحریکات و آشوبيهاي ویراستار بر خاطرات فردوست)، بر اساس اسناد متعدد(پیوستسلطنت پهلوي
داد، این حوادث نشان میآنها و غیره را در ناچون رشیدیاي مرتبط با محافلی دولت امینی و نقش عناصر سابق توده

ام: کردهچنین تبیین را پدیده 

زد، از گرا و چپ علیه دولت امینی دست می[اسدالله] علم در حالی که از سویی توسط عوامل خود به تحریک و تشجیع عناصر ملی
را دّوم پرداخت و جبهه ملی نمایی خطر حزب توده و کمونیسم میسوی دیگر از کانال یاتسویچ و مطبوعات داخلی و خارجی به بزرگ

نمود... در ای سابق تحت پوشش خود را به عضویت در جبهه ملی ترغیب میکرد و عناصر تودهها قلمداد میایساخته و پرداخته توده
های رواقع اعضای حزب توده در سالها حزب توده فاقد شبکه جّدی در داخل کشور بود و عناصر مورد اشاره فردوست داین سال

شدند که در این زمان عمًال از فعالیت سیاسی بریده و تحت پوشش علم قرار داشتند و در مواردی منابع محسوب می۱۳۲۰-۱۳۳۲
47اطالعاتی شبکه اینتلیجنس سرویس و ساواک بودند.

در اندیشه فردوست را اظهارات وي درباره »پارانویاي سیاسی«ترین دلیل بر . و باالخره آقاي آبراهامیان واضح4
داند؛ کسی که فردوست از معدود دوستان دیرین او بود و طبعاً خاطرات وي در این زمینه باید به عنوان ارنست پرون می

قرار گیرد.جّدي مورد توجه هر پژوهشگر اّول منبعی دست 
یافته از ا پهلوي در این دوران را طرحی سازمانرضروزه و نزدیکی او به محمدفردوست حضور پرون در مدرسه لُه

اختراع رابطه غیرعادي محمد رضا پهلوي و ارنست پرون این ادعا درباره 48داند.سوي سرویس اطالعاتی بریتانیا می
فراوان به آن توجه شده و تمامی فعالین 1320اي است دیرپا که در مطبوعات پس از شهریور فردوست نیست؛ شایعه

رسد و آن را، حداقل به نمینظر به"پارانویا"این امر چندان 49یران در دوران پهلوي با آن آشنایی کامل دارند.سیاسی ا
هاي استعماري که در پی گسترش نفوذ خود در مناطق حساس توان دید. چرا کانوننیز می"زمینی"عنوان یک فرضیه، 

که ما منکر اي کامالً معقول است مگر اینفرضیهاین رت ورزند؟ مباداتیاقدامچنین و استراتژیک جهان بودند نباید به 
هاي سیاسی و اطالعاتی دنیاي معاصر باشیم و سازوکار هرگونه پیچیدگی و دوراندیشی در عملیات پنهان کانون

و انفعاالت آشکار و ساده خالصه کنیم. تحوالت سیاسی جهان امروزین را در فعل
اي روزه، مأمور اطالعاتی بود یا نه، کار سادهپرون از آغاز، از زمان اشتغال در مدرسه لُهآیا که این"حقوقی"اثبات 

نیست و نیازمند اسناد و مدارك دقیقی است که شاید هیچگاه به دست نیاید. در این زمینه محقق ناگزیر باید به قرائن و 
تواند ان اولیه زندگی پرون، خاطرات فردوست میفضاي فقدان اسنادِ کافی درباره دورشواهد تاریخی استناد کند. در 

روزه (محمدرضا پهلوي، پرون و آن روز مدرسه لُه"سه یارِ غار"سندي ارزشمند و یگانه تلقی شود زیرا به یکی از 

.۳۳۹همان مأخذ، ص .  45
یـراد کـرد و عـالی جبهـه ملـی، سـخنرانی تنـدی ااسنادی در دست است که طبق آن، درست در همین زمان دکتر شاپور بختیار، عضو شورای.  46

صحت و اهمیت اظهارات فردوست است.مؤید از صفوف این سازمان شد. این اسناد "هاایتوده"خواستار اخراج 
.۳۱۱، ص ۲همان مأخذ، ج .  47
.۱۸۸، ص ۱همان مأخذ، ج .  48
ازجمله بنگرید به:.  49

Mohammad Pourkian, Ernest Perron, Berlin: Druck und Werbung Ghamgosar, 1979.
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است، درزمینه منحصربفرد ز زندگی پرون خاطرات فردوست سندي فردوست) تعلق دارد. بهرروي، اگر درباره این دوره ا
مرموز تاریخ معاصر ایران در پیدایش و گسترش سازمان ماسونی لژ پهلوي، که محمد خلیل غایت بهین چهره نقش ا

جهانی دوّم هاي جنگ علیه دولت دکتر مصدق و باالخره ارتباط او در سالپرون هاي توطئهکرد، تأسیس آن را جواهري 
وجود ندارد.و پس از آن با سرویس اطالعاتی بریتانیا کمبودي از نظر سند 

اي آشکار است که در در ایران و استاد بعدي دانشگاه آکسفورد، مسئلهMI-6رابطه پرون با رابین زهنر، مأمور 
50در ایران در زمان عملیات براندازي دولت مصدق، نیز مندرج است.MI-6خاطرات کریستوفر وودهاوس، نماینده 

نویسد:ویلیام راجر لویس می

نام ارنست پرون، از رویدادهای داخلی دربار که در پشت پرده مغز متفکر شاه بود، یعنی یک سویسی بزهنر از طریق شخصی
او بقیه اعضای نوشید... کرد. پرون نیز مانند زهنر عاشق شایعات بود... [زهنر] به افراط مشروب میاطالعات دست اّول کسب می

تر عملیات جاسوسی را نداشت. در حفظ تر و وحشتناکهای تاریکجنبهسفارت را با لذت تریاک کشیدن آشنا کرد. چندان طاقت 
وجه هیچبهدر سفارت، MI-6از کار برکنار شد، کریستوفر وودهاوس، نماینده ۱۹۵۲اسرار فاقد انضباط بود... بنابراین، وقتی در پائیز 

51نشد.متأسف 

و در اواخر عمر، در پی ماجراي کیم فیلبی، در زهنر بعدها به تدریس تاریخ ادیان در دانشگاه آکسفورد پرداخت
شکسته دنیا را ترك گفت. مظانِ اتهام همکاري با سرویس اطالعاتی شوروي قرار گرفت و برغم تبرئه از این اتهام دل

دارد:پیتر رایت در خاطرات جنجالی خود فرجام زهنر را چنین بیان می

در ایران بود. کار او مشکل و خطرناک MI-6وران جنگ او مسئول ضد اطالعات من پرونده پرسنلی زهنر را مطالعه کردم. در د
زد و بخش اعظم زندگی او در دنیای پریشان و پر از بود... او برای انجام آن کار کامًال مناسب بود. به لهجه مردم محلی حرف می

ها بایست در پشت خطوط آنور بود... زهنر میآآدمکشی ضد خرابکاری گذشته بود... بعد از پایان جنگ وظیفه او بسیار ترس
] به کار ادامه دهد و دائمًا در این ترس باشد که مبادا لو رفته و... کشته شود... بعد از جنگ زهنر شغل اطالعاتی را ترک کرد هاروس[

کسفورد به تدریس باستان رسید و رفتارش به طاقت بنظر میشناسی ایران پرداخت... زهنر مرد کوچک اندامی بود که پر و در دانشگاه آ
52مانست.رفتار دانشمندان گیج و پریشان حواس می

پیتر رایت اتهام وابستگی زهنر به سرویس اطالعاتی شوروي را با او مطرح کرد و وي از خود دفاع نمود.

سی متهم شد. این موضوع او را به ها بعد به جاسوبعد از این همه کارهایی که کرده بود و تمامی خطرهایی که پذیرفته بود، سال
ایانهسرعت آزرد. اشک از چشمانش سرازیر شد... آشفته شدم و دست و پایم را گم کردم... در کریسمس آن سال، زهنر تبریک دوست

مراسم تدفین برای من فرستاد و طولی نکشید که بدرود حیات گفت. من که هنوز از وارد آوردن اتهام به او ناراحت بودم، تاج گلی برای 
او فرستادم اما هرگز نتوانستم نگاهش را، وقتی از او در مورد جاسوس بودنش پرسیدم، فراموش کنم.

تصادفاً توصیف فردوست از شخصیت پرون تشابه روحی وي را با زهنر و نیز تشابه سرنوشت پسین هر دو را نشان 
نویسد:دهد. فردوست میمی

رفتارهای پرون سبب شد که بتدریج ارزش شناختند... مجموعهها این خصوصیت او را میانگلیسیاصوًال پرون فرد دهن لقی بود و
لق بود و لذا این اواخر ها از دست بدهد و این اواخر دیگر اهمیت سابق را نداشت... پرون پرحرف و دهنخود را در نزد انگلیسی

53های پائین سفارت بود.روابطش با رده

.۲۰، ص ۷۶۳۱، ترجمه فرحناز شکوری، تهران: نشر نور، عملیات چکمه. وودهاوس، سی. ام.  50
، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران: نشر نو، ، نفت، ناسیونالیسم ایرانیجیمز بیل، ویلیام راجر لویس (گردآورنده)، مصدق.  51

.۳۷۸-۳۷۴، صص ۱۳۶۸
.۳۷۸-۳۷۶، صص ۱۳۶۷حسن اشرفی، تهران: اطالعات، چاپ دوم، ، ترجمه مشناسایی و شکار جاسوسپیتر رایت، .  52
.۱۹۱، ۱۶۹، جلد اول، صص ظهور و سقوط سلطنت پهلوی.  53
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ست با گفته ویلیام راجر لویس انطباق دارد و نشانه آن است که پس از خروج زهنر از ایران پرون اطالع اخیر فردو
موقعیت پیشین را از دست داده بود.

آلود و است، وَهماي که آقاي آبراهامیان ارائه دادههاي فردوست درباره پرون، برخالف تصویر سادهبنابراین، گفته
پژوهشی را داراست.جّدي که ارزش توجه و تتّبع غیرواقعی نیست؛ اظهاراتی است

، استاد ایرانی دانشگاه در ایاالت متحده احمد اشرفدکتر به "نظریه توطئه"در زمینه ترین تحلیلآخرین و مفصل
54تعلق دارد.آمریکا،

"نگاه بیمارگونه"نیست و ظاهراً"توطئه"کند. او نیز منکر احمد اشرف نیز صورت مسئله را معقول و منطقی طرح می
نظر دارد:تاریخی را مدّ-هاي سیاسیبه پدیده

تّوهم توطئه نوعی بیماری روانی فردی و اجتماعی است... کسی که به تّوهم توطئه... مبتالست تمام وقایع عمده سیاسی و سیر 
وف سیاسی و اقتصادی و حتی مذهبی های مخحوادث و مشی وقایع تاریخی را در دست پنهان و قدرتمند سیاست بیگانه و سازمان

ای در هیچ گوییم تّوهم توطئه نوعی بیماری است بدین معنا نیست که اساسًا هیچ توطئهکه میپندارد... اینوابسته به آن سیاست می
55شود همه از باب خواب و خیال و تّوهم است.توطئه خوانده میچه آنموردی در کار نیست و 

هاي فرهنگی، مانند توّهم توطئه در ایران و انتساب آن به برخی ریشهبارهکوتاه نظري دراحمد اشرف پس از بحث 
کند. ولی وي نیز، مانند آبراهامیان، ثنویت کهن ایرانی (تقسیم جهان به دو بخش نیک و بد)، مصادیقی از آن را ذکر می

هاي به واقع بیمارگونه ران را با برخی توّهمقابل تعمق در تاریخ معاصر ایهاي مهم و پدیدهدر بیانِ مصادیق، برخی 
خارجی در تحوالت جّدي دهد که نتیجه آن چیزي جز نفی حضور هرگونه توطئه اي به دست میآمیزد و ملغمهمی

تأکید دارد. او در بررسی خود، »هاي واقعیتوطئه«بر وجود مکررکه آقاي اشرف معاصر ایران نیست؛ برغم این
توّهم توطئه در تاریخنگاري معاصر ایران سانی و محمود محمود را از عوامل اصلی اشاعهملک سااحمد خان

56شناساند.می

، "ما ایرانیان"پردازي در تحلیل احمد اشرف همه چیز سخت به هم آمیخته است تا نظریه او را درباره بیماري توطئه
رساند:انیرانی دارد، به اثبات -که گویا ریشه کهن در فرهنگ ایرانی

شود و از زاده می"انیران"همزمان با "ایران"رسد... های تاریخی این تّوهم به اساطیر آفرینش ایران از دوران باستان میریشه
گیرد. تّوهم توطئه بیگانگان برعلیه ایران از همان آغاز پیدایش ایران زمین در ژرفای تفکر همان روز هدف توطئه بیگانگان قرار می

ها و توزیها و کینهشود. سرگذشت ایران، داستان دشمنیگر زاده میگیرد... ایران همراه دو همزاد توطئهای میایرانی ج
57امان و پیگیر این همزادان است.های بیچینیتوطئه

ما "اسالمی رواجی شگرف یافته است؛ گویی -ایرانی"کانون فرهنگی"هاي اخیر انتساب همه چیز به در سال
اي، هر چند معمول در جوامع دیگر، برخاسته از گوهر یگانه ماست؛ اي هستیم و هر پدیدهاز سرشت ویژه"نایرانیا

58اینک احمد اشرف!آرامش دوستدار و ماست و از آن گریزي نیست. پیشتر "ذات"در "بدي"

کرد کمیته مّلی ایران پردازانه مشکوك شمردن ماجراي پیدایش و عملبزعم آقاي اشرف، یکی از این توّهمات توطئه
59»زاده در جریان جنگ اوّل جهانی براي مبارزه بر ضد انگلستان تاسیس شده بود.رهبري تقیبه«در برلن است که 

.۴۵-۷، صص ۱۳۷۴، تابستان ۸، شماره گفتگو، »تّوهم توطئه«احمد اشرف، .  54
.۷همان مأخذ، ص .  55
.۱۶-۱۳همان مأخذ، صص .  56
.۲۹-۲۸همان مأخذ، صص .  57
.۳۲۵-۱۹۱، صص ۱۳۷۲، کتاب دوم، پاییز مطالعات سیاسی، »سیاسیدین و دولت در اندیشه«بنگرید به: .  58
.۱۳اشرف، همان مأخذ، ص .  59
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ملک ساسانی است. لین کسی که با قطعیت فعالیت کمیته برلین را طرحی انگلیسی خواند، احمد خانظاهراً اوّ
المللی، واقف بود ولی متأسفانه فرصت نیافت در این باره بیشتر در مقیاس بینملک کامالً به اهمیت مسئله، حتی خان

در تمام مدت «خان نواب حسینقلی:نویسدملک ساسانی میبنویسد، یا اگر چیزي نوشته نگارنده نیافته است. خان
ان را به برلن فرستادند یکی در موقع جنگ ایشها انگلیسالمللی اول وزیر مختار ایران در برلن بود. براي چه جنگ بین

60»المللی است که در جاي خود نوشته شده است.از مسائل مهم سیاست بین
خواندم و چنین نوشتم: » مشکوك«ماجراي کمیته برلین را ظهور و سقوط سلطنت پهلوي من نیز در زمان تدوین 

اتی خود دست زد و اداره ششم اطالعات نظامی ، استعمار انگلیس به تجدید سازمان سرویس اطالعاّولبا شروع جنگ جهانی 
)MI-6های جاسوسی گسترده ماوراء بحار بریتانیا را تحت پوشش گرفت. ایران، به دلیل اهمیت استراتژیک آن و نیز به دلیل ) شبکه

ترین یکی از مهمکرد، و عامل اصلی آن نفرت مردم از روسیه و انگلیس بود، طبعاً نفوذ وسیعی که آلمان به سرعت در آن کسب می
ترین ابعاد این فعالیت، رفت. یکی از مهمشمار میهای فعالیت اینتلیجنس سرویس انگلستان در مرحله جدید فعالیت آن بهعرصه

های خارجی) در نهادهای دولتی و نظامی آلمان (و سایر سفارتخانههای مّلیون ایرانی ونفوذ پنهان شبکه جاسوسی انگلیس در حرکت
بود. به همین دلیل است که در دوران جنگ اّول جهانی از سویی شاهد حضور افرادی چون حسینقلی خان نواب و سید حسن ایران
بریتانیا هستیم و از سوی های سیاسی] [وابسته به کانونهای سرشناس شدن این چهره"لآلمانوفی"و "مّلی"زاده در برلین و تقی

61یابیم.الدوله) را در سمت منشی اول سفارت آلمان در تهران فّعال میخدیگر عناصری چون احمدعلی سپهر (مور 

باشد. بهرروي، حداقل آقاي اشرف باید "بیمارگونه"گونه فوق، چندان غیرواقعی و رود طرح موضوع، بهتصور نمی
شد که روشن میگرفت آنگاهفتند. اگر این بررسی صورت میپذیراي قابل بررسی میاین مسئله را به عنوان فرضیه

تردید در اصالت عملکرد کمیته ملّی مستقر در برلین توّهم و خواب و خیال نیست.

توان منکر شد؛ ولی این به معناي نفی ماهیت دوست و اصیل در کمیته برلین را نمیحضور برخی عناصر میهن
1342کمیته برلین رضا افشار (متوفی زاده، بنیانگذار دیگر فوق نیست. توجه کنیم که، عالوه بر تقیپدیده مشکوك 

ش.) است:
زاده، دارا) همزمان با نهضت جنگل پیشکار مالیه گیالن بود. او بهمراهی با انقالبیون میرزا رضا خان افشار (شفیع

ن پرداخت و در کمیته اتحاد اسالم مسئولیت مالی را به دست گرفت. در این زمان، او از عوامل ایجاد تفرقه در میان سرا
آوري هاي جمعهزار ریال پول480هاي مالی نهضت نهضت بود. به نوشته ابراهیم فخرایی، وي در بحبوحه گرفتاري

افشار با این پول به کسب و تجارت پرداخت و 62شده از مردم براي مصارف جنگی را برداشت و به تهران گریخت.
) در آمریکا 1914ماه ( تا آخر دسامبر 16و قریب به براي تحصیل به نیویورك رفت1913ثروتی اندوخت؛ در سپتامبر 

فرقه الدوله، کاردار ایران در واشنگتن، از سران علیقلی خان نبیل63زاده محشور بود.الدوله و تقیبا علیقلی خان نبیل
الدوله سپهر وي، که از خانواده سپهر کاشی و از خویشاوندان مورخبود. از نزدیکان عباس افندي (عبدالبها) بهائی و 

است، در آغاز در سفارت انگلیس در تهران اشتغال داشت و پس از مهاجرت به آمریکا، بنوشته اسماعیل رائین، در 
محمود محمود نیز در این زمان در آمریکا حضور داشت. اختالف محمود و 64یافت.»مقام شامخ«فراماسونري آمریکا 

زاده است، از همین زمان آغاز شد. معلوم پسین زندگی محمود به تقیزاده، که منشاء بدبینی شدید تمامی دورانتقی
زاده، در این سفر چه دید که تا بدین حد روح او را آزرد؟تقی-نیست محمود، آن جوان پرشور فرقه دمکرات نواب

یت به سود آلمان اي براي فعالکه در برلین کمیته65الدوله)، یک هندي بنام چاتوبادایا،بنوشته احمدعلی سپهر (مورخ

.۹۹-۹۸، صص ۱۳۵۴، تهران: چاپ دوم، بابك، سیاست انگلیس در ایرانپنهاندست خان ملك ساسانی، .  60
.۷۲، ص۲پهلوی، ج ظهور و سقوط سلطنت .  61
، تهران: الهـام، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران؛ حسن مرسلوند، ۹۷، ص ۱۳۶۶م، ، تهران: جاویدان، چاپ یازدهسردار جنگلابراهیم فخرایی، .  62

.۲۴۱-۲۳۹، صص ۱، ج ۱۳۶۹
.۴۸، ص ۱۳۷۲، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، زادهحسن تقیسیدزندگی طوفانی؛ خاطرات زاده، سید حسن تقی.  63
.۴۶۵-۴۶۴، صص ۳؛ ج ۱۵۲، ص ۲] ج۱۳۴۷لف، [زمستان ، تهران: مو فراموشخانه و فراماسونری در ایراناسماعیل رائین، .  64

65. Virendranath Chattopadhyaya (1880-1941?)
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زاده کنسول آلمان در نیویورك با تقی1914معرفی کرد و در نوامبر ها آلمانیزاده را به در شرق تشکیل داده بود، تقی
الدوله سپهر نیز در تهران ، عالوه بر معرفی کمیته هندي مستقر در برلین، مورخهاآلمانیدر این انتخابِ 66تماس گرفت.

نویسد:پهر میایفا کرد. سمهمی نقش 

کاردرف، شارژدافر آلمان، جواب زاده از تهران خواست. فنرئیس اداره امور شرق آلمان تلگرافًا توضیحاتی راجع به سوابق تقی
زاده شنیده بودم به پرستی و آزادیخواهی و فداکاری تقیتلگراف را به نگارنده محول داشت و من آنچه از ایام طفولیت از مراتب وطن

67اغذ آوردم.روی ک

وي راهی آلمان شد. رضا افشار بهمراه 1914دسامبر 31زاده رضا افشار را به عنوان همکار خود برگزید و در تقی
زاده تقی68زاده قرار گرفت.اندازي کمیته برلین مبلغ سه میلیون مارك اعتبار در اختیار تقیبعدها مدعی شد که براي راه

اش از ارتباطات دیرین و عمیق با ، که خود و خانوادهخان نوابحسینقلیردي چون فانتصاب 69منکر این ادعا بود.
زاده صورت گرفت؛ زیرا، بنوشته سپهر، در سمت وزیر مختار ایران در برلین به توصیه تقیبریتانیا برخوردار بودند، 

را "عملیات فریب"اي بنام اشرف پدیدهدکتر احمد آیا 70»هاي مطمئن سپرده شود.به دست«خواست سفارت ایران می

های کرده غرب و رئیس یکی از دانشگاهنگار تحصیلهای متمول حیدرآباد تعلق داشت. پدرش روزنامهبه یکی از خانوادهیرندرانات چاتوپادایاو 
کسفورد به تحصیل پرداخت. او در این دوران به فعالیتبه بریتانیا١٩٠١حیدرآباد بود. "چاتو" در  های سوسیالیستی جلب شد رفت و در دانشگاه آ

از لندن به پاریس رفت، ١٩١٠) حضور یافت. در حوالی سال ١٩٠٧و به عنوان عضو هیئت هند در کنفرانس اشتوتگارت انترناسیونال دّوم (اوت 
در برلین ١٩١٤بیون هندی مقیم پاریس را به دست گرفت. با شروع جنگ اّول جهانی، در سال عضو حزب سوسیالیست فرانسه شد و رهبری انقال

فعال بود. در دوران جنگ ١٩١٨دسامبر ٦را تأسیس کرد. این کمیته تا Berlin Indian Committeeهای مقیم برلینمستقر شد و کمیته هندی
با یک زن ١٩١٩ز پیروزی انقالب بلشویکی به روسیه شوروی گرایش یافت. در حوالی سال اّول جهانی تمایالت آلمانی از خود نشان داد و پس ا

ازدواج کرد. اسمدلی در این زمان ساکن برلین بود و در دانشگاه برلین زبان انگلیسی ،اگنس اسمدلیبنامنگار و ماجراجوی آمریکایی، روزنامه
ایی که درباره چین کمونیستی، و در حمایت از انقالبیون کمونیست چین، نوشت شهرت هها و کتابگزارشبه خاطرکرد. او بعدها تدریس می

کسفورد انگلستان درگذشت. چاتو در نوامبر ١٩٥٠مه ٦فراوان یافت و در  به عنوان ١٩٢١برای بار اّول به شوروی سفر کرد. در مه ١٩٢٠در شهر آ
ها با عضو حزب کمونیست آلمان شد. در این سال١٩٢٣در مسکو شرکت کرد. در عضو هیئت هندی در کنگره سّوم انترناسیونال کمونیستی 

کرد. در انجمن مبارزه با امپریالیسم را هدایت می١٩٣١-١٩٢٦های گروهی از انقالبیون ژاپنی و چینی مقیم آلمان رابطه نزدیک داشت. در سال
کادمی علوم لنینگراد به کار د شوروی مهاجرت کرد. در بخش قومبه اتحا١٩٣٣از اگنس اسمدلی جدا شد و در حوالی سال ١٩٢٨سال  شناسی آ

برخی از دوستان ژاپنی چاتو به اتهام "جاسوسی" دستگیر و تیرباران شدند. چاتو نیز ١٩٣٧پرداخت و با یک زن روس ازدواج کرد. در دسامبر 
قربانی «اند که چاتو احتماًال ای، از جمله اگنس اسمدلی، مدعیدستگیر شد. درباره سرنوشت بعدی او اطالعات متناقضی در دست است. عده

در مسکو در فقر درگذشت. طبق گزارش سازمان ١٩٤٠اند که آزاد شد و در حوالی سال و به قتل رسید. گروهی مدعی» های استالینی شدتصفیه
فوت کرد. در برخی منابع، زمان مرگ او ١٩٤١مسکو بود و در ژانویه اطالعاتی بریتانیا، چاتو در اواخر عمر استاد زبان و ادبیات اردو در دانشگاه 

ذکر شده است. پس از استقالل هند، دولت شوروی، در پاسخ به پرسش مقامات هندی، اعالم کرد که چاتو تبعه اتحاد شوروی ١٩٤٢دسامبر 
شده بود و به علت تصلب شرائین فوت کرده است. 

.۴۸۱-۴۸۰زاده، همان مأخذ، صص ؛ تقی۵۵، ص ۱۳۶۳، تهران: چاپ جدید، نشر ادیب، گایران در جنگ بزر احمدعلی سپهر، .  66
.۵۶-۵۵سپهر، همان مأخذ، صص .  67
.۴۴۷-۴۳۵، صص ۱۳۳۳، دوره ششم، شماره چهارم، اسفندماه نشریه دانشکده ادبیات تبریز.  68

نماینده ارومیه به مجلس پنجم راه یافت و در تصویب ماده ش. به عنوان ١٣٠٣او در سال بود.موثر در صعود سلطنت پهلوی افرادرضا افشار از 
) نیز حضور یافت. در دوران سلطنت رضا شاه، او درآغاز ١٣٠٤واحده انقراض سلطنت قاجاریه نقش داشت و به همین دلیل در مجلس موسسان (

نتیجه مردم گیالن را دام نارضایتی بی، به حکومت گیالن منصوب شد. این اق١٣٠٧ششم و هفتم مجلس بود و سپس، در نماینده ادوار
سازی کشور و کمی بعد استاندار اصفهان شد. در مسئول راه١٣١١حاکم کرمان و در ١٣١٠) افشار در ٩٧برانگیخت. (فخرایی، همان مأخذ، ص 

ای از سران بختیاری را اسعد و عدهخان سردار ها، برکناری و مرگ جعفرقلی، با اعالم توطئه قتل شاه توسط بختیاری١٣١٢همین سمت، در آبان 
مجددًا به صحنه آمد. او در ١٣٢٠به دلیل سوء استفاده مالی از خدمات دولتی برکنار گردید و پس از شهریور ١٣١٥سبب شد. رضا افشار در سال 

. او به فرقه بهائی تعلق داشت. رضا افشار مدتی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران بودده مجلس هیجدهم بود.زمان نگارش مقاله فوق نماین
.۴۸۳زاده، همان مأخذ، ص تقی.  69
.۵۶سپهر، همان مأخذ، ص .  70

هوانس خان ماسحیان [اوانس یبه جام. ١٩١٥ق./ ١٣٣٥.) در سال ش١٣٢٤بهمن یراز، متوفیدر شش. ١٢٨٦خان نواب (متولد ینقلیحس



20

د؟!نداننمی"واقعیت تاریخی"جهانی یک اوّل در دوران جنگ 

»سقوط قاجاریه و ظهور پهلوي«تر از همه، بزعم احمد اشرف این تصور دیرپا و عمیق ایرانیان که در باالخره، و مهم
کودتاي جدّي ینسان، بحث بسیار بد71»پردازهاست.یکی از مضامین محبوب توطئه«هاي خارجی نقش داشتند قدرت
شود! هاي خارجی در آن به این شیوه، با صدور یک حکم کوتاه و قاطع، مختومه اعالم میو نقش کانون1299

نیست. ولی 1299(حکومت هند و ارتش انگلیس) از کودتاي »دو جناح از حکومت بریتانیا«اشرف منکر حمایت 
هاي را داشت و به عبارت دیگر قزاقی زیرك بود که از عالقه قدرتبزعم ایشان، رضا خان شخصیت مستقل خود

خارجی به سود خویش بهره جست و آنان را به بازي گرفت؛ اگر انگلستان نبود رضاخان کودتاي خود را به کمک 
ساخت:آلمان محقق می

گرفت، صورت می"از ما بهتران"کرد به فرمان که رضاخان آن روز و رضاشاه بعد عامل بی اراده بریتانیا بود و هر کاری که میاین
به ابتکار خودش طرح کودتایی را با حمایت ۱۹۱۷که رضاخان یک بار دیگر در سال بی شک از مضامین تّوهم توطئه است... حال آن

72امپراتوری آلمان ریخته بود.

رف، که در برخورد به برخی مسائل آقاي اش73است.زادهخاطرات ابوالقاسم کحالآقاي اشرف این ادعاي مأخذ تنها 
اي معقول و قابل تأمّل را حتی به صورت فرضیه بپذیرد، در این سخت شکاك و نقّاد است و حاضر نیست مسئله

جسته است. آن، تمسک مندرج در ، بدون کاوش ابتدایی در اصالت دعاوي کتابیادعاي گزاف و مهم به هر 
(یعنی دقیقاً همان زمان که رضا خان وارد 1917است که گویا وي در اکتبر زاده، مدعی کتاب فوق، به نقل از کحال

ارتباط مستقیم با اردشیرجی ریپورتر، مأمور رزیدانت اطالعاتی حکومت هند بریتانیا، شد) واسطه تماس رضا خان با 
خواستار کمک دولت آلمان زاده، رودلف زُمر، شارژدافر آلمان در ایران، بود و رضاخان در این مالقات، در حضور کحال

74شد.»جاسوسان انگلیس«به وي براي کودتا و پایان بخشیدن به هرج و مرج و فعالیت 

در 1353از سال انتشار آن هاي حکومت پهلوي تنظیم کرد و زاده این خاطرات را در واپسین سالابوالقاسم کحال
آیا 75اهللا کاسمی بود.طرات به درخواست دکتر نصرت، به مدیریت مرتضی کامران، آغاز شد. تنظیم این خاگوهرمجله 

سال پس از حادثه، در اوج حکومت مطلقه محمدرضا پهلوي و براي درج در یک 60که قریب به -شاذ راچنین ادعاي 
زاده این اطالع مهم تاریخی را در توان به جدّ گرفت؟ چرا کحالمی-ظیم شدهنشریه وابسته به محافل حاکمه وقت، تن

ها در صعود رضا مدیرکل انتشارات و تبلیغات کشور بود و نقش انگلیسیمدتی خود، که 1320هاي پس از شهریور لسا
مطرح نساخت؟شد، هیچگاهاي جار زده میخان به عنوان یک اصل بدیهی در هر نشریه

ناس لژ بیداري ایران زاده پسر دکتر حسین خان کحال است. دکتر حسین خان کحال از اعضاي سرشابوالقاسم کحال
بود و یکی از پسران وي (سرتیپ ابوالحسن آهنین) از دوستان شرقو از همکاران سید ضیاءالدین طباطبایی در روزنامه 

جهانی، در زمانی که پدر او ریاست کل اوقاف را به هاي جنگ اّول زاده در سالضیاء. ابوالقاسم کحالنزدیک سید
با هاي خانوادگی منطقًا وضعی مشابه مان در تهران بود و با آن پیشینه و وابستگیدست داشت، منشی دوم سفارت آل

. ران در آلمان بودیر مختار ایوز یجهاناّول دوران جنگ یدر تمامشد و صوب ن منیران در برلیایر مختاریبه وز )السلطنهمساعدماسئیان] (
ق. وزیر مختار ایران در آلمان بود. ١٣٣٠مساعدالسلطنه از سال های ارمنی و فارسی.مترجم آثار شکسپیر به زبانران بود ویاز ارامنه اماسحیان 

.ر او را خواستندییران تغیدولت ااز شدند و ن یبودنش به او بدبیل ارمنیبه دلها آلمانی
.۱۶اشرف، همان مأخذ، ص .  71
همان مأخذ..  72
.۱۳۶۳، به کوشش مرتضی کامران، تهران: فرهنگ، هاها و شنیدهدیدهزاده، ابوالقاسم کحال.  73
، ۹۰-۸۹زاده بـه همـان مأخـذ، زیرنـویس صـص . درباره خـاطرات کحـال۱۴۸-۱۴۷، صص ۲، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلویبنگرید به: .  74

مراجعه شود.
.۸۷۰، ص ۱۳۵۶اسفند -، بهمن۱۲-۱۱، سال پنجم، شماره گوهر.  75



21

زاده با وجود جوانی خدمات ذیقیمتی به ملیون و آزادیخواهان نموده و کحال«نویسد: سپهر داشت. سپهر میالدوله مورخ
76».بعدها در مقامات قضایی و اداري دولت ایران به مشاغل برجسته ارتقا یافته است

کوشید و با در راه خلع سلطنت قاجاریه و توسعه اقتدار رضا خان می1299هاي پس از کودتاي زاده در سالکحال
اي بود الشعراء بهار، بگونهتعبیر ملکاو، به»هايبیرویگی«و »هتاکی«. کردرا در تهران منتشر پژوهشاین هدف روزنامه 

درباره وضع 77علما و تکفیر وي و غارت دفتر روزنامه توسط مردم شد.منجر به اعتراض 1301که در اواخر میزان 
) گویاست:1311آبان 7نامه عارف قزوینی به محمد رضا هزاره (، زادهکحال

زاده مستنطق عدلیه را به سرکار معرفی کنم تا بدانید با این آشنایی به روحیات و اخالق خواهد این آقای کحالحاال دلم می...
زاده، پسر دکتر حسین خان کحال [است.] پدرش را ندیده ولی گذرد. این آقای کحالبا شناسایی این اشخاص به من چه میعمومی و

وفا بوده، این بیچاره ترک آمیزش با که زنش نسبت به او بیاز اشخاص مطلع شنیده بودم آدم خوب آزادیخواهی بوده است. برای این
و بقدری خون به دل خود ریخته تا باالخره دق کرده از زحمت زندگی و ننگ همسر بد آسوده همه کرده، از منزل بیرون نیامده

78شود.می

ها داخل اداره ژاندارمری وفایی زن مزبور بود، در دوره سوئدیزاده، که علت بداخالقی و بیحسنعلی خان، عموی این آقای کحال
های بیشرفانه کرد. بعد از آشکار شدن و محاکمه او را و را وادار به دزدیشده، به درجه سلطانی رسید؛ ولی طبع پست و فطرت بد ا

دیدم با لباس دو رنگ با سایر دزدها محکوم به حبس تاریک با اعمال شاقه کردند. چندین سال در حبس نظمیه بود. اغلب او را می
دادند. زار عبور میآباد همه روزه از خیابان اللهبرای ساختن راه عباس

پرست رسوایی است که از هیچ کار روبرگردان نبوده، وقتی که در زاده] هم یک جوان جاسوس اجنبی[کحال79این آقای...و 
السلطنه] به عنوان جاسوس به خراسان آمده، مرحوم کلنل محمدتقی خان او را گرفته چند خراسان بودم از طرف ... السلطنه [قوام

زاده] بپردازم، و فراهم شده او را رها کردند. حال اگر بخواهم به معرفی آقای... [کحالروزی حبس نمود، بعد اسباب استخالص ا
الله موفق به خواهم سرکار را سرگردان کنم. البته اگر انشاءتر از این خواهد شد، نه حوصله شرح دادن دارم و نه میچون طوالنی

گاهی عموم فروگزار از جز 80دار نوشتن آن باشم نخواهم کرد.ئیات یا هیچ یک از آنچه را که عهدهنوشتن این واقعه خونین شدم برای آ

) منتشر شد."بند جیم"در فهرست کارمندان فاسد دولت (معروف به زاده کحالآرا نام در زمان دولت رزم

مضامین و مصادیق درست و غلط در نوشته احمد اشرف سخت بهم آمیخته است و هیچ معیاري براي تشخیص 
پذیرد، ولی در عمل یک تنه کار صدها هاي واقعی از توّهم توطئه در دست نیست. اشرف مکرر وجود توطئه را میتوطئه

کند؛ در را که باید به بازسازي تاریخ پیچیده دو سده اخیر ایران همت گمارند آسان میکوش سختپژوهشگر 
هاي تحوالت را از هر گونه تأثیر کانوندهد و یکسره اینهاي قاطع به دست میترین مباحث بغرنج پاسخيجدّ

.۲۷۷سپهر، همان مأخذ، ص .  76
.۲۵۵-۲۵۴، صص ۱، ج ۱۳۵۷، تهران: چاپ سوم، جیبی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایرانالشعراء بهار، ملك.  77
در ایـران >بیداری توده نسوان<رخی، نخستین نشریه منادی زعم ببود که، بهدانشق. مدیر مجله ۱۳۲۸همسر دکتر حسین خان کحال در سال .  78

) گوئـل کهـن ۲۶۶، ص ۲، ج ۱۳۶۳، اصـفهان: کمـال، چـاپ جدیـد، تاریخ جرایـد و مجـالت ایـرانشود. (محمد صدرهاشمی، محسوب می
گاه به دانش نوین، و در جهت تنویر افکار و شناخت حقدانشروزنامه <نویسد: می های زنان ایران، بنیـان وق و آزادیبه دست زنی روشنفکر و آ

تـاریخ (گوئل کهـن، >ای در سیر ژورنالیسم کشور پدید آورد.نگار ایران، تحول تازهگذارده شد. خانم دکتر کحال، به عنوان نخستین زن روزنامه
گاه، سانسور در مطبوعات ایران )۳۸۶، ص ۲، ج ۱۳۶۲، تهران: آ

وشش ک[بران، یزنان ایهاهین نشر یوفه به انضمام دانش؛ نخستکشاست. (یداالسالم همدانیعقوب جدیحال دختر کحسین خان تر کهمسر د 
داالسالم یجدیباشمکیرزا محمد حیبا نام میهودیعقوب ی، ص هشت) ١٣٧٧ران، یایاسالمیجمهوریتابخانه ملک]، تهران: یدیه سعیحور 

رزا محمد یه مرحوم میتر، صبکنه، خانم د یمکن یسد: "اینو یق.) م١٣٢٨رمضان ١٠(دانشه یحال در شماره اول نشر ک. خانم شدمعروف 
سازم." (همان مأخذ، یم ارباب ذوق و دانش مینمره تقدیک] ی[االحساب هفتهیرا علدانش ده موسوم به ین جر یداالسالم، ایجدیباشمکیح

)٢٨٤ص 
"زادهکحال"جه به متن سند کامال روشن است که نام حذف شده همان ناشر سند نام فوق را حذف و به جای آن سه نقطه گذارده است. با تو .  79

است که در آغاز سند نیز ذکر شده.
.۵۴۶-۵۴۵، صص ۱۳۶۴، تهران: جاویدان، عارف قزوینی شاعر ملی ایرانسید هادی حائری، .  80
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داند.استعماري برکنار می
نامه جعلی پطر کبیر و خاطرات مجعول ابوالقاسم الهوتی و کینیاز دالگورکی از مصادیق درست، توجه او به وصیت

نیز هم در سده که موارد مشابه دیگر -کند که اتفاقاً پیدایش و اشاعه چنین جعلیاتیاشرف توجه نمیآقاي ولی . است
دیگردر تحوالت معاصر ایران است. پدیده عجیب "توطئه"خود بیانگر نقش جدي -نوزدهم و هم در سده بیستم دارد

و پس از آن است. دوّم هاي جنگ جهانی او به نقش امپریالیسم آمریکا در تحوالت ایران در سالدر نوشته اشرف، نگاه
و تنها و تنها »خودسرانه«اتی، سیاسی و فرهنگی آمریکا در این دوران عملکرد اطالعبخش مهمی از بزعم اشرف، 

ساده کردن تصویر و القاء راحت مطلب به خواننده وي را به منظور جرالد دوهر (که آقاي اشرف »بُلهوسی«محصول 
نداشتند!کند) بود؛ و مقامات واشنگتن نیز از این عملیات اطالعیسفارت آمریکا معرفی می» پایهدونمأمور «

ای خودسرانه از سوی یکی از ماموران کوچک و ُبلهوس سفارت بنام دخالت مستقیم سفارت آمریکا در امور داخلی ایران بگونه
آغاز شد. داستان اعمال ۱۳۲۰را در سر داشت، در اواخر دهه "لورنس عربستان"جرالد دوئر، وابسته عشایری که هوس ایفای نقش 

دادند، می-اطالع بودکه واشنگتن هم از آن بی-دولتمردان ایران، که به او اجازه این اعمال خودسرانه رادوئر و حقارت برخی از
آور رفتار مقامات ایرانی درآن زمان. این شخص، که به بیماری خودنمایی مبتال بود... از جمله د متعدد و شرمای است از موار نمونه

آرا با استفاده از همین خودنمایی دوئر او را مورد کرد. درواقع، رزمای از اقدامات خود قلمداد مینهوزیری را نموآرا به نخستانتصاب رزم
81کند.وزیری وی پشتیبانی میاستفاده قرار داده و به مقامات مملکتی اینطور وانمود کرده بود که آمریکا از نخست

آمریکا در تحوالت ایران زمان جنگ جهانی الت متحده دولت ایانفوذ تأثیر و مُلّخص کالم آقاي اشرف این است که 
نیست؛ و سرآغاز پیدایش این توّهم عملیات »پردازان ایرانیتوطئه«و پس از آن چیزي بیش از توّهم زاییده اذهان دوّم 

اشرف جرالد دوهر، وابسته عشایري سفارت آمریکا در تهران، است. برغم این ادعا، آقاي»خودنمایانه«و »خودسرانه«
دهد و براي خواننده دقیق این طلبانه آمریکا در ایران به دست میدر ادامه بحث فهرستی طوالنی از تمهیدات توسعه

سازد که اگر تمامی این اقدامات توسط ایاالت متحده آمریکا در ایران صورت گرفته پس پرسش را به جدّ مطرح می
راستی آمریکا، برغم دانست؟ آیا به» بیمارگونه«و » آمیزتوّهم«ی را باید چرا هرگونه تصور از توطئه این قدرت امپریالیست

مات دوهر در این زمینه خودسرانه بود؟ این پرسشی است که هر کرد و اقداآرا حمایت نمیدربار پهلوي، از دولت رزم
دهد:داند. اشرف چنین ادامه میمحقق آشنا با اسناد موجود پاسخ آن را بهتر می

دوئر، که با گسترش نفوذ آمریکا در خاورمیانه و جایگزینی خالء قدرت بریتانیا همزمان بود، سبب شد که در محافل عملیات
خصوص آنکه آمریکا با دائر کردن اداره های انگلیس و شوروی اضافه شود. بهای به سفارتخانهپرداز تهران عامل تازهتوطئه

هایی براي اِعمال نفوذ در هاي اقتصادي پایگاهل چهار ترومن و کمکمستشاري در ژاندارمري و ارتش و توسعه اص
82چینی در ایران شدند.پردازی و توطئهارد توطئهها وایران تدارك دیده بود. از همین زمان بود که آمریکایی

اصلی را ایجاد کردند. این مهم نیست که کارگردان"شبکه بدامن"ها بهرروي، بنوشته احمد اشرف، آمریکایی
عملیات براندازي دولت مصدق در ایران (عملیات چکمه) سِر شاپور ریپورتر بود یا کس دیگر؛ این امر قطعاً در آینده 

مهم این است که آقاي اشرف نیز به نقش گسترده این شبکه معترف است. او 83تر و مستندتر از امروز خواهد بود.روشن
سیطره آن بر طیف وسیعی از مطبوعات و نقش کلیدي آن در تبلیغات نیز به تهیه و نشر جعلیات توسط این شبکه،

هاي وي آکنده از تناقض بیند. ولی در این زمینه نیز گفتهکند و همه را واقعی، نه توّهم، میسیاسی این دوران اشاره می
.است

وعات وابسته به شبکه آمیز علیه مصدق در مطبکننده و توهینآقاي اشرف از سویی به چاپ کاریکاتورهاي تحریک
ام تیر ماه و بخصوص نهم تقریباً تمام کاریکاتورهایی که علیه مصدق در فاصله سی«نویسد: کند و میبدامن اشاره می

.۲۳اشرف، همان مأخذ، ص .  81
.۲۴-۲۳همان مأخذ، صص .  82
۱۳۳۲-۱۳۲۰های یپورتر در عملیات اطالعاتی بریتانیـا و ایـاالت متحـده آمریکـا در ایـران سـالر برای آشنایی با شبکه بدامن و نقش ِسر شاپور.  83

". ۱۳۳۲مرداد ۲۸بنگرید به مقاله "ِسر شاپور ریپورتر و کودتای 
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و توسط شبکه بدامن »شدرسید از واشنگتن وارد میدر جراید تهران به چاپ می1332مرداد 28تا 1331اسفند ماه 
شود که گردانندکان شبکه بدامن، که گویا کسان دیگري بجز شاپور د سطر بعد مدعی میولی در چن84گردید.منتشر می

اساساً براي مبارزه «دهد)، برد و به هیچ مأخذي ارجاع نمیریپورتر و اسداهللا علم بودند (و البته ایشان نامی از آنان نمی
ملیات بر ضد نهضت ملی گردیده و مایل به ناچار وارد عهاي آخر بهعلیه حزب توده استخدام شده بودند و در ماه

با این تعبیر، روشن نیست که شبکه بدامن، برغم عدم تمایل 85»مرداد نبودند.28شرکت در عملیات کودتاي 
ها و مطالب گوناگون و حتی مقاله«1331تیر 30گردانندگان آن به مشارکت در مبارزه علیه مصدق، چگونه از 

کرد؟توزیع می86»خوار سفارت بودندمیان نشریاتی که جیره«را در »کاریکاتورهایی علیه مصدق
رسد. این به اوج خود می1332مرداد 28یابد و با کودتاي آمریکائیان ادامه می»چینیتوطئه«به نوشته آقاي اشرف، 

به ادامه خواند؟ م میایرانیان را توهّتحلیل آن از سوي آقاي اشرف ها واقعی و عریان است ولی معلوم نیست چرا توطئه
تحلیل ایشان توجه کنیم:

وص پس از های آمریکایی در ایران نیز رواج پیدا کرد. بخصاز این زمان، همراه گسترش نفوذ واقعی آمریکا در ایران، تّوهم توطئه
در همه امور رواج گرفت. روی کار آمدن دولت امینی و اصالحات ارضی، که مورد حمایت محافل آمریکایی بود، تّوهم توطئه آمریکا 

آمریکا در ایران انجامید و ها صورت گرفته بود بیش از پیش به تّوهم قدرت مطلقه وزیری منصور نیز که با فشار آمریکایینخست
که به گفته مارتین هرتز، وابسته سیاسی سفارت آمریکا، برگزیدگان سیاسی طلبان سیاسی شد. چنانسفارت آمریکا قبله حاجات جاه

وزیران ایران را دولت کردند که نخستیران در دوران بعد از مصدق به افسانه قدرت فائقه آمریکا در ایران اعتقاد پیدا کرده و تصور میا
87کند.آمریکا انتخاب می

هاي آمریکا توجه کنیم:تا اینجا مرز میان توطئه واقعی و توّهم توطئه روشن نیست. به فهرست آقاي اشرف از توطئه
آرا را سفارت آمریکا، برغم تمایل شاه، به قدرت رسانیده است و درواقع نیز چنین کرد که رزمالد دوهر وانمود میجر
اندازي کردند ، توسط عوامل سرویس اطالعاتی بریتانیا در ایران راه1948بدامن را، از سال پروژه گسترده آمریکائیان بود. 

تقریبًا تمام کاریکاتورهایی که «مرداد 28تا کودتاي 1331تیر 30تقبل شدند. از و سالیانه یک میلیون دالر بودجه آن را م
با همین مضمون توسط شبکه بدامن »ها و مطالب گوناگونمقاله«و »رسیددق در جراید تهران به چاپ میعلیه مص

را سازمان دادند. آمریکائیان مرداد 28شد. آمریکائیان، به کمک سرویس اطالعاتی بریتانیا، کودتاي تهیه و توزیع می
تحقق بخشیدند و » انقالب سفید«یتمن روستو را در قالب دولت علی امینی را به قدرت رسانیدند و طرح توسعه والت و

تمامی پیامدهاي عمیق مخّرب آن را بر ساختار اجتماعی و اقتصادي ایران تحمیل نمودند. آمریکائیان حسنعلی منصور 
رجال سیاسی »قبله حاجات«ي ایران جاي دادند و سفارت آمریکا، همچون سفارت بریتانیا، به وزیررا بر مسند نخست

ایران بدل شد.
توان بسیاري از حوادث ریز و درشت را، که نقش آمریکائیان در آن بطور مستدل نمایان است، به این فهرست می

توان ردیابی هاي واقعی را میتحوالت توطئههاي تاریخی است و در تمامی اینافزود. تمامی این تحوالت واقعیت
ثنوّیت فرهنگی دیرپاي «کرد. اکنون چرا اگر کسی همین سیاهه را ردیف کند به بیماري توّهم توطئه مبتالست و از 

در اندیشه احمد اشرف تداوم دارد. متأثر است؟! این تناقض»ایرانی

دیت و بهائیان در روانشناسی ایرانی تحلیلی مبسوط به دست او در ادامه بحث از توّهم توطئه فراماسونري، یهو
عینی است: ناي داراي مب"هاماسونتوطئه "ولی در عین حال معترف است که باور ایرانیان به 88دهد،می

زه مدان جامعه به اندارآدرترکیب سها فراماسونکه در هیچ کشوری نسبت این سوء ظن شدید به چند سبب بوده است: یکی این

.۲۵-۲۴همان مأخذ، صص .  84
.۲۵همان مأخذ، ص .  85
.۲۴همان مأخذ، ص .  86
.۲۵همان مأخذ، ص .  87
.۳۷-۳۲همان مأخذ، صص .  88
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ها فراماسونکه در هیچ کشوری به اندازه ایران برخی از ایران (به خصوص از نیمه قرن حاضر تا دوران انقالب) نبوده است. دوم این
در عمل ها فراماسونکردند؛ و در هیچ کشوری به اندازه ایران بخشی از با اغراق زیاد تبلیغ نمی"از ما بهتران"ارتباط سازمان خود را با 

89اند.ده سفارت بریتانیا نبودهسرسپر 

ملک ساسانی را، که گرویدن این گفته خان،از جمله،پردازد ومی»توّهم توطئه یهودیان و بهائیان«اشرف سپس به 
داند، می»هاي انگلیساز دسیسه«گري را جمعی و وسیع یهودیان ایران در یک مقطع زمانی معین به بهائیدسته 
90کند.م توطئه قلمداد میاي دیگر از توّهجلوه

ها بازتاب تجربه نسلی جدید مستند ندارد، ولی این نوشتههاي پژوهشهاي خان ملک ساسانی شباهتی به نوشته
است که از نزدیک شاهد عینی بسیاري از وقایع بوده، این تجربه را لمس کرده و با آن زیسته؛ و بنابراین بدبینی او را 

ها بر واقعیات و عدم شناخت عمیق فرضاندیشی و غلبه برخی پیشنگاه، اغراق و سادهباید موجه انگاشت. در این 
توجهی به نقش عوامل متنوع اجتماعی المللی معاصر و بیهاي خارجی و سیاست بینسازوکار پیچیده عملکرد کانون

ها غفلت کند ی منشاء این بدبینیها بی اعتنا باشد، از ردیابتواند به این داورينمیجّدي وجود دارد. ولی هیچ محقق 
که آن را به نوعی بیماري روانی منتسب کند. گروش جمعی و و یکسره خط بطالن بر این تجربه کشد؛ و بدتر این

اي قابل تعمق است و گري قطعاً حادثهعادي یهودیان ایران، و ایضاً زرتشتیان، در یک بُرهه زمانی کوتاه به بهائیغیر
توانیم خان ملک یابیم نمیل را با گرایش سران جامعه بهائیت به استعمار بریتانیا همزمان میزمانی که این تحو

انی را به خاطر این بدبینی شماتت کنیم. و این بدبینی تنها از آنِ خان ملک ساسانی نیست.ساس

و ولف جوزف کوتاه به کارنامه اي در ایران شاید، و فقط براي نمونه، اشاره"توّهم توطئه یهود"هاي براي یافتن ریشه
در ایران گویا باشد:پسر نامدارش، دراموند ولف، 

و از طریق مادر به سِر رابرت والپول (ارل اّول است92ارفوردارل دوّم دیوید ولف و حاخام نوه 91ِسر هنری دراموند ولف
دیوید ولف یک حاخام یهودي 93برد.ارفورد)، صدراعظم نامدار بریتانیا در نیمه اوّل سده هیجدهم میالدي، نسب می

شرقی هايانبه تحصیل زب،عضو کلیساي انگلستان شد94جوزف ولفپسر او بنام آلمان بود که به مسیحیت گروید. مقیم 
النهرین، کریمه، افغانستان و هند تبلیغ مسیحیت در میان یهودیان مصر، بینبه بهانه کمبریج پرداخت و دانشگاه در 

با 1827تبشیري خود را آغاز کرد. پس از بازگشت به انگلستان مورد توجه عموم قرار گرفت؛ در سال سفرهاي به ظاهر 
و مجدداً به سفر پرداخت. در 96ازدواج کرد95ارل دّوم ارفورد و خواهر ارل سّوم ارفورد)دختر (والپولانا یجئورجيدیل

سپس به میان جامعه یهودیان بخارا رفت. ؛ وشدها درآمد ولی به کمک عباس میرزا آزادخراسان به اسارت ترکمن
هر چند دکتر جوزف ولف به عنوان دوّمین میسیونر بزرگ پروتستان فعال در ایران، پس از هنري مارتین، شناخته 

گران اطالعاتی بریتانیا در سده نوزدهم میالديترین مأموران و دسیسههیچ تردید، باید او را از برجستهشود ولی، بیمی
زیرا، داند یاش موفق نميریتبشيرا در سفرهايس وکچ یه هکن بس یهمت یحیمساو به زان تعلق یدرباره مدانست. 

.اوردینح دریمسدین را به يهودیچ یه97،"انجمن لندنی ترویج مسیحیت در میان یهودیان"برغم مأموریتش از سوي 

.۳۴-۳۳همان مأخذ، صص .  89
.۳۶همان مأخذ، ص .  90

91. Sir Henry Drummond Wolff (1830-1908)

92. 2nd Earl of Orford

. ۳۴۴-۳۳۸، صص ۳ج زرساالران، برای آشنایی با سر رابرت والپول و خاندان والپول بنگرید به: شهبازی، .  93
94. Joseph Wolff (1795-1862)

ورد ابتدا به پسر ارشد او انتقال یافت و سپس به پسر ارل دّوم.پس از مرگ سر رابرت والپول (ارل اّول ارفورد) عنوان ارلی ارف.  95
. در زمـان صـرف غـذا، لـرد ارفـورد سـوم، نشسـتیروده و زشـتیترشخواهر ، والپولنا یجئورجیدینار لکافت در یضیکدر جوزف ولف .  96

را لیـدی والپـول ین حـال سـاق پـایرد و در همـز بـردایـر میـرا از ز چنگالتا شد به سرعت خم ولفجوزف والپول به زمین افتاد. یدیچنگال ل
کرد و به جرگه اشرافیت بریتانیا وارد شد.وصلت والپولاد با خانواده ثروتمند و نامدار یو شکر یز ولفجوزف گرفت. به این ترتیب، شگون ین
برای آشنایی با انجمن فوق و نیز زندگینامه دکتر جوزف ولف بنگرید به:.  97

W. T. Gidney, The History of the London Society for the Promotion of Christianity amongst the Jews from 1809 to 1908,
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تبار در سده نوزدهم میالدي دیزرائیلی یهوديتعلق داشت که مکتبیاو به دین یهود نیز اعتقاد نداشت. جوزف ولف به 
برغم ،آنان در سده نوزدهمبود. یاسیحربه سنه دین بلکه یهودیتترین چهره و نماد آن بود. براي اینان شاخص

"تیمل"را یهودیته ک99و دکتر لئوپولد زونز،98اي چون دکتر آبراهام گیگراندیشمندان یهودي برجستهمخالفت 
بستري را آفریدند که سرانجام به ایدئولوژي ون) یون (عشق صهیزيچون هووهایی سازمانق یدانستند، از طرینم

سیاح یهودي، است که، طبق گفته 100،آرمینیوس وامبریصهیونیسم بدل شد. نمونه دیگر، در نسل پس از جوزف ولف، 
) از طریق دیزرائیلی به سازمان اطالعاتی 1902سال ، هرتزلروزانه هاي یادداشتخودش در اوّلین دیدار با هرتزل (

خانه در عثمانی به عنوان خواننده آغاز کرد. وامبري، بنوشته هرتزل، بریتانیا جذب شد و کار خود را در یک قهوه
ئیست (ملحد) بود و به هیچ دینی باور نداشت. آته

زمامداري گالدستون، دراموند ولف و دوّم دوره دراست. والپوليدیو لولفتنها فرزند جوزف ولفدراموند يهنر
ولف پس از یک دوره پرجوش 101پیمان بودند.وینستون چرچیل، نماینده پارلمان و همپدر ِسر، لرد راندولف چرچیل

سال در مادرید بود تا 9فعالیت سیاسی به دیپلماسی روي آورد و سفیر بریتانیا در تهران و سپس در مادرید شد. او 
102ته شد و به جرگه معاشران دائم ادوارد هفتم، پادشاه انگلیس، پیوست.بازنشس

»لیبرالیسم اقتصادي«ایران را به سوي ، به تعبیر هما ناطق، ) کوشید تا1888ولف از زمان ورود به ایران ( آوریل
تضمین کند و راه را براي را تأمین و » آزادي«را به رسمیت شناسد و این » ستدوآزادي داد«بکشاند؛ یعنی دولت ایران 

اقدامات ولف در ایران به انعقاد قراردادهاي مهمی انجامید که 103داران اروپایی در ایران هموار سازد.مشارکت سرمایه
) و امتیاز 1888التجار بوشهري (اکتبر اعطاي امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون به کمپانی لینچ و با مشارکت حاج معین

)، 1889(ژانویه 106میلزگلینو 105شرودر104،والپول گرینولهاي کمپانی-و شرکاي آنساسونکمپانی ي بانک شاهی برا
هاست. به گفته گریوز، از برکت راه آبی کارون، بریتانیا پایگاه سیاسی و اقتصادي استواري به دست آورد ترین آناز مهم

امتیاز بانک شاهی، که سه ماه پس از 107نیز پرداخت.و عالوه بر گسترش تجارت با ایران به فعالیت در ایالت جنوب 
امتیاز کارون تحقق یافت، سبب شد که انحصار نشر اسکناس ایران در دست کمپانی شرودر قرار گیرد. 

تجاري فعال در شرق - ترین کانون مالیبه شبکه جهانشمولی تعلق داشت که در سده نوزدهم مهمبانک شاهی 
108(HSBC)شانگهاي- کنگهنگمجتمع بانکی اي از ) عمالً شاخه1889از بدو تأسیس (رفت. این بانک شمار میبه

تأسیس شد و بنیانگذاران آن گردانندگان شبکه جهانی تجارت تریاك 1865بود. این مجتمع عظیم مالی در اوّل ژانویه 
ن مجتمع هنوز نیز پابرجا و ایادغام شد. HSBC، رسماً در 1960در سده نوزدهم بودند. بانک شاهی بعدها، در سال 

گذشته ایران از هاي نسلرود. به شمار میآغاز هزاره سوّم میالدي ترین موسسات جهانوطنی مالی در یکی از عظیم
نویسد:اند. از جمله، مجداالسالم کرمانی میاي نامطبوع به یادگار گذاردهبانک شاهی خاطره

ها زیادتر از امتیاز انحصار دخانیات بوده، از مجاورتین داده شد [که] هزار مرتبه ضرر آنبرانداز به دولتینچه بسیار امتیازات خانه
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الواقع از همان تاریخ ثروت ایران به باد رفته و قبیل امتیاز طبع پول کاغذی معروف به اسکناس که به بانک انگلیس داده شد. و فی
، یا از ممالک دیگر مثل هندوستان بهمراه نادرشاه و قشون ایران آمده بود، با هرچه طال در این مملکت از تاراج اعراب باقی مانده بود

109پرست بریتانیای عظمی گردید...کمال میل و رغبت تقدیم ملت نجیب نوع

شیخ ابراهیم زنجانی نیز تعبیر مشابهی دارد:

نک تا ایران رابه خاک ننشانده و بکلی این آب و ، این باانگلیسان... بانکی به اسم بانک شاهنشاهی در ایران تشکیل کردند. آه
فروشانی که به نفع ترین وطنتصرف انگلیسان نداده محال است از گریبان ایران دست بکشد. از محرمان انگلیسان و مهمخاک را به

اقدام الزم نیست فقط گرسنه گویند برای بردن ایران هیچ اند انگلیسان میکنند مکرر شنیدم که گفتهانگلیس به ضرر ایران کار می
110شان کافی است.ماندن

در مدت طوالنی این امتیاز شوم، که در شومی برادر امتیاز استخراج نفط جنوب بود، چه بال به سر دارایی ایرانیان از این بانک 
قی و تنزل نقود و سود و زیان ها ثروت ایران را به مفت به انگلستان ریخت و چگونه امتیاز بازار و تر شاهنشاهی آمد و چه میلیون

111معامالت را به دست گرفته از این راه ثروت مملکت را برد، کسی قادر به حساب نیست.

ه یانگذار اتحادیو بنیآلمانزرساالر نامدار 112،هرشبارون موریس دوسِر هنري دراموند ولف از دوستان و شرکاي 
تنفد یهودي ساکن باواریا تعلق داشت. او در چهل سالگی هرش به نسل سوم یک خاندان مبود. 113هودییمستعمرات

قسطنطنیه) را از دولت عثمانی بگیرد. آنتونی الفري -آهن بالکانآهن عثمانی (راهموفق شد امتیاز احداث نخستین راه
یکی «ت خواند. بدینسان، هرش توانسمی»خدعه، زور، رشوه و فریبماجرایی سرشار از «ماجراي گرفتن این امتیاز را 

را، به تعبیر الفري، گرد آورد. هرش در شش سال آخر عمر خود بیشتر این ثروت را در راه »هاي تاریخترین ثروتاز انبوه
استقرار یهودیان شرق اروپا در شمال آمریکا و آرژانتین صرف کرد. وارثین هرش دو پسر نامشروع او بودند: یکی از آنان 

ترین دوست س تحصیل کرد و عضو پارلمان بریتانیا از حزب لیبرال شد. او صمیمیدر انگلی114فارستدوبنام بارون
115وینستون چرچیل و مورد نفرت جرج پنجم (پادشاه انگلیس) بود.

در و توهّم سازي و پنداربافی را به افسانه"ما ایرانیان"توان آیا میهایی داستانبه راستی، پس از آشنایی با چنین 
هایی در تاریخ دو سده اخیر ایران فراوان وجود داشته و به شکل هاي چنین توطئهمتهم کرد؟ نمونه"توطئه یهود"زمینه 

آمیز در نوشتار سیاسی برخی مطلعین و معمّرین انعکاس یافته است. معهذا، و برغم آن مبهم و نادقیق و گاه اغراق
گردد، ایرانیان هیچگاه مانند اروپاییان به دي باز میشده پلوتوکراسی یهونمودهاي آشکار، که دقیقاً به عملکرد شناخته

سمیتیسم سنتی غرب را هاي آنتیصدر ذاتی فرهنگی خود صحنهگري دچار نشدند و به دلیل تسامح و سعهیهوديضد
نیافریدند.

باد به آگري در آغاز مورد حمایت حکومت تزاري روسیه بود و به همین دلیل عشقشود که بهائیمعموال گفته می
کرد که مرکز آن در قبرس قرارکانون فعالیت این فرقه بدل شد. در این زمان استعمار بریتانیا از فرقه ازلی حمایت می

شود.با انگلیس انگاشته میئیان گري، سرآغاز پیوند بهاداشت. گسترش نفوذ استعمار بریتانیا در فلسطین، مرکز بهائی
زاده ز نزدیک شاهد بسیاري مسائل بوده است. براي نمونه، سید ابوالحسن حائرياین ادعا، باور نسلی است که خود ا

کند: طی سخنانی در مجلس هیجدهم مشاهدات دوران نوجوانی خویش را در یزد چنین بیان می

.۱۳۶-۱۳۵، صص ۱۳۵۱، اصفهان: دانشگاه اصفهان، تاریخ انحطاط مجلساحمد مجداالسالم کرمانی، . 109
.۱۱۷، ص ۳۰اسناد شیخ ابراهیم زنجانی، شماره . 110
.۳۳۶، ص ۳۴همانجا، شماره . 111

112. Baron Maurice de Hirsch (1831-1896)

113. Jewish Colonization Association

114. Baron de Farest

115. Allfrey, ibid, pp.12, 59.
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دین بینند برای ما یک مشتهایی مییک خوابها خارجیگفت هر وقت خدا رحمت کند مرحوم مستشارالدوله صادق را... می
ها سازی رواج بود. خارجیهم بازار دینآن وقت شود در ایران... حاال بازار به اسم حزب و مسلک و مرامنامه گرم است، درست می

کردند... بچه بودم مرا بردند یزد. چهار ها درست میبرای استفاده خودشان، که ستون پنجم خود را تقویت کرده باشند، از این حرف
که بابی باز یک جنجال و هیاهویی شد. به عنوان اینموقعالدوله حکومت یزد بود. آنمشروطیت بود. مرحوم جاللپنج سال قبل از 

گفتند منزل باالیش بود. میها روسبود که بیرق ایانهرفتم یک خها که میای را کشتند. خود من آنجا توی کوچهکشتند، عده
گند در اغلب 117گفتند.]ها را بنام افنان [میسید علی محمد باب بود که آنهای[دولت روسیه است.] او یکی از فامیل116آ

ها ستون پنجم ها بودند... بهائیها داشتند همینها و یا انگلیسها آنچه من تحقیق کردم عوامل غیرمستقیمی که روسناشهرست
ها بود. شان از آنهایباشیشان و وکیلهایجرباشیکردند و تاشان میاالذکار داشتند و کمکآباد] مشرقها بودند. [در عشقروس

شان، لذا یک ارباب که ضعیف شد دستگاهها مثل اینکه انقالب روسیه شد... آنها بودند. بعد از اینیک عده دیگر هم مال انگلیس
118دیگری برای خودشان پیدا کردند و رفتند ستون پنجم یک دولت دیگری شدند.

:نویسداحمد کسروي می

بوده که آنان به را در ایران روس یا انگلیس پدید نیاورده و خود نتوانستندی آورد. ولی پس از پدید آمدن ناچاری میگری بابیجنبش 
داشته. و این بوده چون به زندان افتاد ایم بهاء در تهران با کارکنان سیاسی روس بهمبستگی میسودجویی از آن پردازند. آنچه دانسته

اند. پس از آن نیز دولت امپراتوری روس در ه رهاییش کوشیده و از تهران تا بغداد غالمی از کنسولخانه همراهش گردانیدهروسیان ب
آباد و دیگر جاها آزادی به ایشان داده شد.داده. این است در عشقنهان و آشکار هواداری از بهاء و دسته او نشان می

داشتند، به میرزا یحیی صبح ازل، که از بهاء جدا سیاست شرقی خود با روسیان میاز آن سو انگلیسیان بنام همچشمی که در
بود، به که جزیره قبرس، که نشیمنگاه ازل میاند. بویژه پس از آننمودهداشت، پشتیبانی میگردیده دسته دیگری بنام ازلیان می

شان به او و پیروانش بیشتر گردیده.دست ایشان افتاده که دلبستگی
که نوشته، اگرچه عنوانش دلسوزی به تاریخ و ای انهدلسوز "مقدمه"، که پرفسور براون به آن برخاسته و آن الکافنقطهچاپ کتاب 

بوده.های تاریخ است، ولی انگیزه نهانیش پشتیبانی از ازل و از بابیان میدلبستگی به آشکار شدن آمیغ
جسته، و این دیده و این یکی از هواداری انگلیسیان بهره مییکی پشتیبانی از روسیان میگذشته و از دو دسته آنها چنین میسال

بوده، تا هنگامی که جنگ جهانگیر گذشته پیش آمده. چون در هنایش نمیپشتیبانی و هواداری در پیشامدهای درون ایران نیز بی
افتاد و از میان رفت و از یکسو دولت انگلیس به فلسطین، که های خود بر نتیجه آن جنگ از یکسو دولت امپراتوری روس با سیاست

گری در آنجاست، دست یافت. از آن سوی تا این هنگام میرزا یحیی مرده و دستگاه او بهم خورده و ازلیان چه در عکا کانون بهائی
119ن برده است.ایران و چه در دیگر جاها سست و گمنام گردیده بودند. این پیشامدها آن حال پیش را از میا

است. باید بیفزاییم که سرآغاز جّدي زاده و هم گفته کسروي صادق، هم خاطرات حائريمستشارالدوله هم ادعاي 
هاي مهاجرین ) دانست. نخستین اردوگاه1918پیوند بهائیان با استعمار بریتانیا را باید پیش از پایان جنگ اول جهانی (

تراست 1902ایت بارون ادموند روچیلد فرانسه ایجاد شد و در سال با حم1883یهودي در فلسطین در سال 
ها قبل بنابراین، سالکرد. اعالم موجودیت »عمران و توسعه صنعتی و بازرگانی فلسطین«مستعمراتی فلسطین، با هدف 

مشغول بودند. سفر گرانه هاي توطئهریزيهاي صهیونیستی در فلسطین به برنامه) کانون1917از صدور اعالمیه بالفور (
هاي سران فرقه بهائی و کانونعباس افندي به اروپا و آمریکا را باید نقطه عطفی در رابطه 1913-1910هاي سال

دانست. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد.استعماري غرب 

هربرت ِسربریتانیا داد و عالی متفقین قیمومیت فلسطین را به دولت شوراي1920جهانی، در سال اوّل با پایان جنگ 
ن برجسته و به عنوان نخستین کمیسر عالی فلسطین در این خطه مستقر شد. ساموئل از اندیشمندان و فعاال120ساموئل

116. agent

منظور حاج میرزا محمود افنان است.. 117
.۶-۵)، صص ۱۳۳۴مهرماه۲۹(۱۶۰، دوره هیجدهم، جلسه مجلس شورای ملیمذاکرات. 118
.۱۲۲-۱۲۱ران: کتابفروشی پایدار، بی تا، صص ، تهگریبهائیاحمد کسروی، . 119

120. Sir Herbert Samuel (1870-1963)
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توان عملکردش را ئیست بود و بنابراین نمیسان جوزف ولف و آرمینیوس وامبري، آته. او نیز، بهنامدار صهیونیسم است
یکسفورد کل در آیدر دوران تحص«ساموئل ، نویسنده یهودي، هربرت یگودروانست. بنوشته ناشی از تعلقات دینی د

اش معهذا، او به خاطر دفاع از خانواده.ت را از دست دادیهودیمان به یجه آن ایه در نتکد یرا از سر گذرانیبحران روح
121».مانديهودیرد و همچنان عضو جامعه کظاهر خود را حفظ 
این خانواده در تاریخ سیاسی و مالی فعال مونتاگ تعلق دارد. نقش -معروف ساموئلدان به خانئل سر هربرت سامو

شود:معاصر بریتانیا با ادوین ساموئل آغاز می
داران مالی انگلیس بود که به اتفاق برادر کوچکش، ساموئل مونتاگ، موسسه ) از سرمایه1876ادوین ساموئل (متوفی

، به ساموئل مونتاگ و شرکا تغییر نام 1853این کمپانی بعداً، در 122و مونتاگ را تاسیس کرد.صرافی و تجاري ساموئل 
داد. خانواده ساموئل از آغاز در تجارت جهانی تریاك درگیر بود و ثروت انبوه خود را از این طریق اندوخت. به همین 

طبق این طرح، کمپانیهاي 123لت ارائه داد.ساموئل مونتاگ سفري به چین کرد و طرحی به این دو1882دلیل، در سال 
هاي چین و هند کردند و در مقابل درآمد دولتانگلیسی انحصار خود را بر تجارت تریاك در سراسر جهان برقرار می

کرد که اگر انحصار تریاك صادراتی هند به او واگذار شود، از هر نمودند. ساموئل ادعا میبریتانیا را نیز تأمین می
درآمد خالص به دولت چین تحویل خواهد داد. رابرت هارت، رئیس کل (سکه نقره چین) ریاك یکصد تائل صندوق ت

کرد. سرانجام، وزارت امور خارجه چین با ذکر این نکته که گمرکات دریایی بریتانیا، از طرح ساموئل حمایت می
به بحث فوق »تضعیف تجارت تریاك استهدف از افزایش مالیات ایجاد درآمد بیشتر براي دولت چین نیست، بلکه «

124پایان داد.

گرفت. پسر او، بنام ادوین لقببارون شد و لرد سوایتلینگ 1907بارونت و در سال 1896ساموئل مونتاگ در سال 
روفوس سِربهمراه در کابینه دیوید لوید جرج، وزیر امور هندوستان بود. ادوین مونتاگ 1922-1917هاي مونتاگ، در سال
السلطنه هند)، ِسر فیلیپ ساسون (منشی مخصوص لوید جرج) و ِسر وینستون چرچیل (وزیر جنگ) اسحاق (نایب

در این زمان سِر فیلیپ 125روند.ایران در دولت بریتانیا به شمار می1299عوامل اصلی طراحی و اجراي کودتاي 
اصلی بانک شاهی در ایران بود.را به دست داشت و سهامدار ها ساسونساسون رهبري امپراتوري مالی 

" مسیحیهاي صهیونیست"سِر هربرت ساموئل، پسر ادوین ساموئل و پسرعموي ادوین مونتاگ، که از حمایت جناح 
فرقه داشت. بدینسان، میبرخوردار بود، توجه خاصی به بهائیان مبذول -ازجمله سِر وینستون چرچیل-در دولت بریتانیا

در تحقق استراتژي سران این فرقه و تر یافت اهمیت بیشهاي استعماري غرب زاء سیاستیکی از اجعنوان ببهائی 
صهیونیستی ایجاد کشور اسرائیل مشارکت جدي نمودند. این نزدیکی تا بدانجا بود که در زمان درگذشت عباس 

ر هربرت ساموئل و ِسر افندي، چرچیل طی تلگرافی مراتب تسلیت دولت بریتانیا را به جامعه بهائی ابالغ نمود و سِ 
126رونالد استورز، مأمور سیاسی دولت انگلستان در فلسطین، در تشییع جنازه عبدالبهاء شرکت کردند.

ها پیش از سقوط تزاریسم در روسیه هاي متنفذ استعماري غرب به سالگري با کانونگفتیم که پیشینه پیوند بهائی
ي به اروپا و آمریکا نقطه عطفی در این رابطه است.عباس افند1913- 1910هاي رسد و سفر سالمی

ق. عباس افندي (عبدالبهاء) 1328م./ رمضان 1910یک سال پس از سقوط سلطان عبدالحمید عثمانی، در سپتامبر 
راهی لندن شد. 1911اوت 11عازم مصر شد. او مدتی در رمله اسکندریه سکونت گزید، سپس به قاهره رفت و در 

121. Geoffrey Wigoder, Dictionary of Jewish Biography, London: Simon & Schuster, 1991, p. 451.

122. Encyclopaedia Judaica, Jerusalem: Keter, 1971, vol. 2, pp. 264- 265; vol. 14, pp. 798-800.

دولت بریتانیا معرفی شد. معهذا، دیوید اوئن در پژوهش خود دربـاره تـاریخ تجـارت »یك مقام رسمی«ها به عنوان اموئل مونتاگ به چینیس. 123
داند.می>جوی مالییك شوالیه حادثه<) او را تنها ۱۹۳۴نامه دانشگاه ییل، تریاك بریتانیا (پایان

124. David Edward Owen, British Opium Policy in China and India, USA: Archon Books,1968. pp. 257-258

. »و صعود سلطنت پهلوی۱۲۹۹های استعماری، کودتای کانون«ی، بنگرید به: شهباز. 125
، ارگـان محفـل ملـی اخبـار امـری؛ ۵۰۸بدیع، ص ۱۲۹، تهران: موسسه ملی مطبوعات امری، نشر پنجم، ایام تسعهعبدالحمید اشراق خاوری، . 126

، سـید ۳۰۷، ص ۲ق.، ج ۱۳۴۲، مصـر: ثر البهائیـهمـآالدّریه فی کواکب؛ عبدالحسین آیتی، ۷، ص ۱۳۲۴آذر -، آبان۸-۷ایران، شماره بهائیان
.۶۹۶-۶۸۴، ۶۷۹-۶۷۷، صص ۱۳۵۷، تهران: طهوری، بهائیانمحمد باقر نجفی، 
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هفته در این شهر بود، سپس به مصر 9، به پاریس رفت. 1329پس از یک ماه اقامت در لندن، در ذیقعده عباس افندي 
عازم آمریکا شد 1330الثانی ربیع1912/6مارس 25بازگشت و در رمله اسکندریه اقامت گزید. او پس از زمستان، در 

در آمریکا بود. او سپس به 1330ذیحجه 1912/26دسامبر5آوریل به بندر نیویورك رسید. عباس افندي تا 11و در 
عازم پاریس شد و مدتی در شهرهاي اشتوتکارت، بوداپست، وین و مجدداً پاریس 1913ژانویه 21انگلستان رفت و در 

127به مصر بازگشت و از آنجا به حیفا رفت.1913ژوئن 12اقامت داشت. در 

ریزي شده بود. بررسی جریان این سفر، و آمریکا سفري کامًال برنامهعباس افندي به اروپا1913-1911هاي سفر سال
هاي مقتدري در پشت این ماجرا حضور دهد که کانونو مجامعی که عباس افندي در آن حضور یافت، نشان می

- ، آرمان ماسونی»مذهب جدید انسانی«نوظهور شرقی را به عنوان نماد "پیغمبر"کوشیدند تا این داشتند و می
بود. درباره انجمن جهانی تئوسوفیکند که کارگردان اصلی این نمایشتئوسوفیستی، معرفی کنند. این بررسی ثابت می

1875در سال اي به فارسی منتشر نشده است. این انجمن تاکنون کتاب یا مقالهانجمن جهانی تئوسوفینقش سیاسی 
در نیویورك 129مادام بالواتسکیجمهور آمریکا در هند، و یسهایس رئراترفورد نماینده ویژه 128،کاتکلنل البه دست 

اي در تحوالت سیاسی و فرهنگی هند و تأسیس شد و سپس مرکز فعالیت خود را در هند قرار داد و نقش پیچیده
را به منطقه، از جمله ایران، ایفا کرد. به علت این ناآشنایی با تئوسوفیسم است که در نوشتار فارسی معموالً این واژه 

130.استبرند که این یک انجمن جهانی عرفانیکنند و گمان میترجمه می"عرفان"و گاه "حکمت الهی"

عباس افندي، به عنوان یکی از رهبران تئوسوفیسم، صورت گرفت؛ در حدي که به سود در این سفر تبلیغات وسیعی 
131کردند.میشناختند و به این عنوان با او مکاتبه یم»رهبر تئوسوفیسم«ملکه رومانی و دخترش ژولیا وي را به عنوان 

پسر (الدوله جاللسلطان حسین میرزا چون - عباس افندي در این سفر با برخی رجال سیاسی و فرهنگی ایران
زاده، میرزا محمد قزوینی، علیقلی ، سید حسن تقی)شاهداماد ناصرالدین(محمد خان معیرالممالک ، دوست)السلطانظل

هاي عالی قدرت جهان معاصر را از این ماجرا، که حمایت کانون132مالقات کرد.-ردار اسعد بختیاري و غیرهخان س
داد، بر محافل سیاسی عثمانی و مصر نیز تأثیر نهاد و عباس افندي پس از بازگشت از این سفر بهائی نشان میفرقه 

133وزن و اهمیتی یافت.

لندن »رئیس انجمن تئوسوفی و فراماسون«، با 1911سپتامبر 1329/14ضان رم21عبدالبهاء در آغاز این سفر، در 
الحقیقه خدمت به وحدت عالم تحیت محترمانه مرا به جمعیت تیاسفی برسان و بگو شما فی«دیدار کرد و گفت: 

134»اید، زیرا تعصب جاهالنه ندارید، آرزوي وحدت بشر دارید.انسانی نموده
اي ایراد در انجمن تئوسوفی پاریس حاضر شد و خطابه1911دسامبر 1329/8یحجه ذ15عباس افندي، سپس، در 

، بیست روز قبل از سفر به آمریکا، در هتل ویکتوریاي رمله اسکندریه با گروهی از 1330االول ربیع14او در 135کرد.

بدیع، قسمت سوم (دوره ۱۲۲مطبوعات امری، ؤسسه مّلی م، ترجمه نصرالله مودت، تهران: (کتاب قرن بدیع)God Passes Byشوقی ربانی،. 127
.۱۷۷-۱۷۲حضرت عبدالبهاء )، صص 

128. Henry Steel Olcott (1832-1907)

129. Helena P. Blavatsky (1831-1891)

، »نگـاریگرایی و تاریخشناسـی، آریـاییایران«ام: درباره انجمن جهانی تئوسوفی و جایگاه آن در ظهور نازیسم در دو مصاحبه سـخن گفتـه. 130
نیـز بـه نقـش »رازهـای پنهـان صـعود نازیسـم«. در مقالـه ۱۵-۱۳، صـص »های اندیشه سیاسی یهودها و بنیاناسطوره«؛ ۲۶-۲۳، ۱۸-۱۷صص 

ام.تئوسوفیسم پرداخته
.۲۰۱-۲۰۰، صص ۱۳۶۹، تهران: آفرینش، بهائیت چگونه پدید آمدنورالدین چهاردهی، . 131
.۱۷۵-۱۷۲بدیع، صص ۱۲۸، تهران: موسسه ملی مطبوعات امری، حوادث دوره میثاقحضرت عبدالبهاء ومحمدعلی فیضی، حیات. 132
.۱۶۷همان مأخذ، ص . 133
.۱۹-۱۸م. صص ۱۲۹۱ق./ ۱۳۴۰، الجزء االولی فی سفره االول الی اروبا، مصر: خطابات حضرت عبدالبهاء فی اروپا و امریکا. 134
.۱۴۸-۱۴۳د، بی جا، بی تا، صص ، چاپ جدیخطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در اروپا و آمریکا. 135
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136مالقات کرد.هند پارسی طایفه سران 

بیان داشت. او در ها ماسوناسونی حضور یافت و سخنانی باب طبع عباس افندي بویژه در آمریکا در مجامع متعدد م
وحدت عالم «در کنگره انجمن آزادي ادیان در شهر بوستن، هدف تمامی ادیان را 1330الثانی جمادي1912/7مه 24

29او در 137»اند.کردهنور را به ظلمت مخلوط«خواند که »صاحبان ادیان«بیان کرد و تعارض میان ادیان را از »انسانی
ها را یکی در انجمن تئوسوفی نیویورك سخنرانی کرد و مقاصد بهائیان و تئوسوفیست1330الثانی جمادي1912/12مه 

1912/23نوامبر 3در 139در انجمن تئوسوفی بوستن سخنرانی کرد.1330شعبان 1912/10ژوئیه 24در 138دانست.
را به چاپ رسانید. عباس افندي در این »عالم انسانی«عباس افندي به یکی از نشریات شیکاگو پیام1330ذیقعده 
:»وحدت ادیان«گوید و ، که مالزم با تجدّد جهان است، سخن می»تجدّد دینی«پیام از 

ختراعات الحمدلله قرون ظلمانی گذشت، قرن نورانی آمد. الحمدلله آثار اوهام و تقالید زایل شد و عقول و افکار بشر توسیع یافت. ا
تجّدد جست. علوم و فنون تجّدد یافت. مشروعات تجّدد حاصل نمود. اکتشافات تجّدد جست. جمیع اشیاء تجّدد یافت. قوانین عالم 

140تجّدد پیدا نمود. لهذا اقتضا چنان بود که آئین الهی نیز تجّدد یابد.

هاي آمریکا گفت:عباس افندي در یکی دیگر از جلسات تئوسوفیست

ینی، تعصب مذهبی، تعصب وطنی و تعصب سیاسی هادم بنیان انسانی است... دین یکی است... همه روی زمین یک تعصب د
141کره است، یک ارض است، یک وطن است. خدا تقسیمی نکرده... اینها اوهام است.

به کودکان »جمیع مدارس عالم«گوید؛ زبانی که در و ایجاد زبان واحد جهانی سخن می»وحدت زبان«او حتی از 
این لسان عمومی از جمله اسباب اتحاد عالم انسانی «»سوء تفاهم بین ملل زایل شود.«آموخته شود تا بدین طریق 

142»است.
مجددًا در انجمن تئوسوفی نیویورك سخن 1330ذیحجه 1912/25دسامبر 4عباس افندي، در مسیر بازگشت، در 

به منتها مقامات عالم «فر وي تشکر کرد، خداحافظی نمود و آرزو کرد که به س»نهایت رعایت«ها به خاطر گفت؛ از آن
در شهر لندن در جلسه انجمن تئوسوفی اسکاتلند حضور یافت و سخنرانی کرد، و 1913ژانویه 9در 143برسند.»انسانی

144سخن گفت.»وحدت عالم انسانی«در انجمن تئوسوفی پاریس درباره 1913فوریه 14در 

اند و تالش براي دهد که علماي شیعه در ایران و عتبات به شدت در زیر ضربهدرست در زمانی رخ میاین ماجرا
شان در اوج خود است.اخراج آنان از صحنه اجتماعی و منزوي ساختن

اهللا نوري، مجتهد نامدار تهران، به وضعی فجیع به فضلم. شیخ1909ژوئیه 31ق./ 1327رجب 13در عصر روز شنبه 
پسر سید اي موهن علیه اسالم و علما، که بعدها معلوم شد سید نورالدین،ر آویخته شد؛ و درست در همان روز مقالهدا

تهران به چاپ رسید. المتینحبلدر روزنامه 145،اسداهللا خرقانی مأمور تشکیل انجمنهاي مخفی در عتبات، نوشته است
را بر خود دارد، غوغا و آشوبی در تهران ایجاد کرد و " مالعالَفسدماذا فسد العالِ"این مقاله مفصل، که عنوان

.۱۲۸-۱۲۶همان مأخذ، صص . 136
.۸۹-۸۶، صص ۲بدیع، ج ۱۲۷، تهران: موسسه ملی مطبوعات امری، خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در سفر آمریکا. 137
.۹۸همان مأخذ، ص . 138
.۲۲۳-۱۸۵همان مأخذ، صص . 139
.۳۱۹همان مأخذ، ص . 140
.۲۱۷-۲۱۶، صص خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در اروپا و آمریکا. 141
.۲۴۹-۲۱۷همان مأخذ، صص . 142
.۳۴۲-۳۳۳، صص ۲، ج خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در سفر آمریکا. 143
.۱۴۲-۱۳۵، صص خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در اروپا و آمریکا. 144
.۲۱۲، ص ۲صدرهاشمی، همان مأخذ، ج . 145
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و گرایانه باستاناعتراض شدید مراجع عتبات، ازجمله آخوند خراسانی، را برانگیخت. این مقاله دقیقاً یک مانیفست 
یش یک اهللا نوري تصادفی نیست؛ و درواقع باید سرآغاز گشاو تقارن نشر آن با قتل شیخ فضل146ضداسالمی است

خوانیم: در آن از جمله چنین می147جبهه جدید علیه علما تلقی شود.

ملت ایران که در تاریخ تمدن و اقتدار دول دنیا گوی سبقت و نیکنامی را ربوده و از بدو تاریخ تمدن و اقتدار دول اولیه در عداد 
ستاند، همواره مرکز علوم و صنایع نفیسه بود... میگرفت و خراج ممالک بزرگ دنیا محسوب بود و از سالطین بزرگ عالم باج می

باشد. اقتدارات سیروس کبیر از جمشید و بناهای داریوش کبیر نمونه شوکت و اقتدار سالطین آن عصر میچنانچه بناهای تخت
بر نیمی از دنیا حکومت النهرین تا حدود ِسند را در تحت سلطه و اقتدار خود داشت و قریب صد میلیون نفوس ایران آن عصر بود بین
بدترین موقعی که شرف قومیت و استقالل ایران مضمحل و نابود شد، همان کرد. این بود حال نژاد ایرانی و سالطین ایرانی... می

نشینان و نژاد سوسمارخوار عرب بر ایران حمله آورد. اینک هزار و سیصد سال است کهالعرب و بادیهوقتی بود که قوم وحشی جزیره
نماید و خواهد پشت خود را از زیر سنگ خرافات آنان خالی نماید و هرچند که یک نفر اوالد خلف ایران قیام مینژاد ایرانی می

خواهد ملت قدیم و قویم را از تحمل شاق و زحمات رقیت و عبودیت و قید خرافات خالصی بخشد و اندک زمانی موفق شد، باز می
تد...افسنگی در جلوی راه ترقی می

تازد:داند و به آنان به شدت میماندگی ایران را علما میمقاله مقصر عقب

در حقیقت شما ظالمید، ما مظلوم. شما مقصرید، ما قاضی... عبا را از سر بیفکنید تا نیک ببینید! عمامه را اندک کوچک ببندید تا 
148نید و بشنوید...های مبارک را نگرفته، روشن و واضح واویالی مظلومین را ببیگوش

کرد. آخوند خراسانی و شیخ عبداهللا مازندرانی، مراجع عتبات، سرنخی این تحرکات را یک کانون معین هدایت می
149،»اصال مفید نشد«، که »چند ماه تشّبث در نصیحت او«زاده یافتند؛ و پس از از این کانون را در سید حسن تقی

که در تاریخنگاري معاصر ایران چنان"تکفیر"سیاسی او، نه "تفسیق"ور حکم ق. به صد1328الثانی سرانجام در ربیع
اي گشوده شده که در آن علما از حریف خود شناختی معهذا، دیگر دیر شده بود. جبهه150شایع شده، دست زدند.

) پاسخی 1328ی (رجب کننده، دارند. سه ماه بعد با قتل سید عبداهللا بهبهانمبهم و نادقیق، و گاه پندارآمیز و گمراه
شدید به حکم علما داده شد. و سرانجام کار به جایی رسید که آخوند خراسانی و شیخ عبداهللا مازندرانی، دو رهبر 

نزدیکان او شباهت کامل دارد.های اردشیر ریپورتر ومقاله فوق از نظر سبك و سیاق و مضمون به نوشته. 146
های بسیار موثر و ناشناخته تاریخ معاصر ایران است که در زمان مشروطه نقشـی مرمـوز در سید اسدالله میرسالمی خرقانی (خارقانی) از چهره. 147

، ۲۴۵، ۲۴۳، ۲۳۹، ۲۰۷صـص ، ۱، جتـاریخ انقـالب مشـروطیت ایـرانزاده، ویژه در بیت آخوند خراسانی، ایفا کرد. (بنگرید به: ملـكعتبات، به
واقعـات ؛ شریف کاشـانی، ۴۷۴-۴۷۲، صص یاباوراق تازه؛ ایرج افشار، ۷۹، ص ۱، ج تاریخ بیداری ایرانیاناالسالم کرمانی، ؛ ناظم۳۷۵، ۲۷۵

، صـص شـاهحمدعلیمبـارزه بـا م؛ ایرج افشـار، ۲۷۶، ۲۵۸، ۲۲۰، صص ۲، ج خاطرات و اسناد مستشارالدوله؛ ایرج افشار، ۲۲۵، ص ۱، ج اتفاقیه
ها، بهمراه دریابیگی وارد بوشهر شد و از آن پـس تـا انگلیسیبه دست ق.، همزمان با اشغال بوشهر ۱۳۲۷الثانی ) خرقانی در اوایل ربیع۴۲۶-۴۲۷

وشـت، خرقـانی در ق.) در صحنه داخلی ایران فعال بود. در زمانیکه سید نورالدین، پسرش، مقالـه فـوق را در تهـران ن۱۳۵۵صفر ۸زمان مرگ (
ای از سید اسـدالله خرقـانی (از بوشـهر) بـه اسـماعیل خـان بوشهر اقامت داشت. در مجموعه اسناد خانوادگی آقای داریوش بهادری قشقایی نامه

خ شـیقتـلاسـت یعنـی درسـت ده روز پـس از ۱۳۲۷رجـب ۲۳الدوله) قشقایی (در فارس) موجود است. این نامه به تاریخ سردارعشایر (صولت
و سید الله نوری و انتشار مقاله فوق در تهران. خرقانی در این نامه، از قول بالیوز انگلیس در بوشهر، درباره پیامدهای سوء ورود قشون عشایرفضل

هاست.دهد. نامه فوق به شکلی آشکار بیانگر ارتباطات نزدیك خرقانی با انگلیسیعبدالحسین مجتهد الری به شیراز هشدار می
۱۲۹۲-۱۲۸۹، صص ۶زاده، ج ملكتاریخ مشروطیت. (متن کامل این مقاله در ۱۳۲۷رجب۱۳، ۶، چاپ تهران، سال سوم، شماره لمتیناحبل. 148

تجدید چاپ شده است.)
یخ تـار ) منـدرج در: ۱۳۲۸الثـانیربیع۱۲(» زادهالسلطنه علیرضا خان عضدالملك دربـاره مسـلك تقـینامه آیتین خراسانی و مازندرانی به نایب«. 149

.۱۳۷۰، کتاب سوم، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، معاصر ایران
. شـیخ ۲۰۸-۲۰۷، صـص ۱۳۵۹، تهـران: جاویـدان، زادهیاب مشروطیت و نقـش تقـیاوراق تازهبنگرید به متن حکم مندرج در: ایرج افشار، . 150

زاده از ماها دو نفر صادر شده کـه متفقـًا حکمی که درباب تقی<: نویسد) می۱۳۲۸رمضان ۲۸(المتینحبلعبدالله مازندرانی در نامه مندرج در 
حکم کردیم، اوال تکفیر نبوده. هرکس نسبت تکفیر داده کذب محض است. بلکه حکم به فساد مسلك سیاسی و منافات مسلکش بـا اسـالمیت 

>مملکت بود.



32

خسته و «که به تعبیر مازندرانی وضعی نامدار انقالب مشروطیت ایران، در انزوا و فشار شدید روانی و سیاسی، در 
اي که شیخ عبداهللا مازندرانی در اواخر سال دند، زندگی را بدرود گفتند. نامهبو»خائف بر جان خود«و »درمانده
نگاشته روشنگر این فضاي سیاسی است:يزیتبریتاجر بادامچیحاج محمدعلق. به 1328

هم شرحی الله تعالی، که صفحه آخر آن جناب مستطاب سیدالعلماء العظام آقای آقا میر محمود سلمه۲ج ۲۹رقیمه شریفه مورخه 
[ای] نوشته بودند، رسید. همانطوری که جنابعالی برای بیان مطالب خودتان مقدماتی نوشته بودید، حقیر هم الزم دانستم که مقدمه

بنویسم:
که، در قلع شجره خبیثه استبداد و استوار داشتن اساس قویم مشروطیت یک دسته مواد فاسده مملکت هم به اغراض دیگر اول آن
ما مساعد بودند. ماها به غرض حفظ بیضه اسالم و صیانت مذهب سّد ابواب تعدی و فعال مایشاء و حاکم مایرید بودن داخل و با

ها به اغراض فاسده دیگر و انحراف. ظالمین در نفوس و اعراض و اموال مسلمین و اجراء احکام مذهبیه و حفظ نوامیس دینیه و آن
خواهان و از روی عدم تمیز این دو امر از بواسطه دخول همین مواد فساد در مشروطهالغرض از مشروطیت همبعض مقدسین خالی

کل حال، مادامی که اداره استبدادیه سابقه طرف بود این اختالف مقصد بروزی نداشت. پس از همدیگر به وادی مخالفت افتادند. علی
ناپذیر اساس را صحیح و شالوده را بر قوایم مذهبی که ابدالدهر خللانهدام آن اداره ملعونه تباین مقاصد علنی شد. ماها ایستادیم که 

ان لم "ها هم در مقام تحصیل مرادات خودشان به تمام قوا برآمدند. هرچه التماس کردیم و حالی کردیم که است استوار داریم، آن
اید، مشروطیت ایران خواهخواه و وطنمشروطهبرای حفظ دنیای خودتان هم، اگر واقعاً "المعادیکن لکم دین و کنتم ال تخافون یوم

جز بر اساس قویم مذهبی ممکن نیست استوار و پایدار بماند، به خرج نرفت. وجود قشون همسایه را هم در مملکت اسباب کار خود 
دانسته، اسباب بقا را فراهم و به کمال سرعت و فعالیت در مقام اجراء مقاصد خود برآمدند.

الله خراسانی االسالم آقای آیتالحقیقه به ما دو نفر، یعنی حضرت حجتمانع از پیشرفت مقاصدشان را فیکه، چوندوم آن
انستند و از انجمن سّری طهران بعض مطالب طبع و نشر شد و جلوگیری کردیم، لهذا انجمن سّری مذکور، ظله و حقیر، منحصر ددام

الله تعالی هم محققًا در آن انجمن عضویت دارند و هکذا ارامنه و یک دسته دیگر همکه مرکز و به همه بالد شعبه دارد و بهائیه لعن
ی مذکور به اند هم داخل هستند، از انجمن سرّ صورتان غیر مقید به احکام اسالم که از مسالک فاسده فرنگیان تقلید کردهمسلمان

نفر تا حاال که استبداد در مقابل بود نافع و از این به بعد مضّر [ای] که در نجف اشرف و غیره دارند رأی درآمده که نفوذ ما دوشعبه
است، باید در سلب این نفوذ بکوشند. مجالس سّریه خبر داریم در نجف اشرف منعقد گردید. اشخاص عوامی که به صورت طلبه 

اص طریق سلب نفوذ را به نشر گونه اشخشوند در این شعبه داخل و به همین اغراض در نجف اشرف اقامت دارند. اینمحسوب می
ها به اطراف کردند و در جراید درج کردند و ظاهرًا این شعبه در همه جا مشغول است. تمام آنچه را اکاذیب دانسته، چه کاغذپرانی

از فروع این اشاره کرده بودید، مثل قضیه میرزا ابوالقاسم طهرانی و غیره و غیره و مکاتبه قونسول و مسئله شیروانی و غیرذلک، همه 
دانید زیر کاسه خبر [هستید] و نمیاصل و نشر این اکاذیب به دستورالعمل مرکز و برای این مقصد است. امثال جنابعالی هم که بی

ها از اعتماد بر خود ماها فرمایید. یکی هم نیست که بپرسد که چگونه اعتماد به این نوکشیدهکاسه است، تلقی به قبول میچه نیم
ده. حاال که مطلب باال گرفت، مکاتیبی به غیر اسباب عادیه به دست آمده که بر جانمان هم خائف و چه ابتالها داریم. از بیشتر ش

یکطرف شکایت بالد از صدمات و تعدیات و اشاعه منکرات و خرابی ادارات شب و روزی برایمان نگذارده، از طرف دیگر متصل به 
را اگر سّد کنیم هزار خرابی از جاهای دیگر پدید، و واقعًا خسته و درمانده شده، بر جان اصالح خرابی مرکز مشغول و یک ثلمه 

خودمان هم خائفیم.
زاده از ماها دو نفر صادر شده، که متفقًا حکم کردیم، اوال تکفیر نبوده؛ شود، حکمی که درباب تقیبعد از بیان این مقدمه عرض می

بلکه حکم به فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسالمیت مملکت بود. این هم هرکس نسبت تکفیر داده کذب محض است، 
نه مطلبی بود که به گفتن یا نوشتن یکی دو نفر باشد. بلکه اشخاصی که مطالب را به ماها نوشتند، از اعضاء صحیحه مجلس و 

ها قطعی در نزد شما و عموم ی و مسلمانی آنها به مقتضای عصر و بیغرضخواهی و عاِلم بودن آنغیرهم، کسانی هستند که ملت
صادر از او، که کاشف از فساد های خالفملت مسلم است. سابقًا هم مثل شما به او معتقد بودند و حاال عدول کرده، مطالب و 

است. یازده مسلک است، همه با سند و اساس دارد. قطعی و محققًا اصل انجمن سّری طهران را یا خودش منعقد کرده یا رکن عمده
ها که روی کاغذ زرد طبع شده بود و چون جلوگیری کردیم جمع کردند، اگر دیده بودید خیلی از این دو ورقی که فصل از مقاصد آن

های او را در این مدت در جواب تلگراف آقایان علما و گرفتید. اجمالی از خیانتاید نادم و انگشت عبرت به دهان میمرقوم فرموده
الله تعالی مالحظه فرموده و به اشتباه خودتان و عموم ملت آذربایجان درباره او و امثال او متنبه خواهید بود. کر شد. انشاءذانجمن

زده رفع فرماید.اسمه شّر او و امثال او را از این مملکت و ملت فلکخداوند عزّ 
اند، واال از عساکر قزوین و تبریز، اگر اینها در کار نبودند، ردممگونه ایناجماًال بدانید، [در] حقیقت، عساکر کاری روس و انگلیس 
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ها هم به امید این دسته کارکنان داخلی مانده[اند]. اگر خبر از وضع خوفی نداشتیم و یقینًا تا حال نمانده زودتر از اینها رفته بودند. آن
ها در تشکیل قشون نظامی، که برای چه غرض و آنمعاشها و استخدام مستخدمین و تلف مالیه ملت در چه مصارف و عدم صرف

چه مقصد بوده، داشته باشید باید عوض اشک خون گریه کنید که این همه زحمت را برای چه کشیدیم و این همه نفوس و اموال 
الله تعالی برای چه فدا کردیم و آخر کار به چه نتیجه ضد مقصودی بواسطه همین چند نفر خیانتکار دشمن گرفتار شدیم. کشف

151الله برکاته. االحقر عبدالله المازندرانی.هذالغمه عن المله. السالم علیکم و رحمه

هاي شک ثمره پایمردياین وضع تأثرانگیز آخوند خراسانی و شیخ عبداهللا مازندرانی، که دستاورد مشروطیت ایران بی
.انی به اروپا و آمریکا بودآنان است، درست در زمانی است که عباس افندي در تدارك سفر آنچن

گري هستیم. در بررسی جمعی بخشی از یهودیان و زرتشتیان ایران به بهائیدر چنین فضایی شاهد گروش دسته
250برخی مطلعین، تعداد زرتشتیان بهائی شده را حدود 152یابیم.می1919الواح عبدالبهاء، اوج این ماجرا را در سال 

آباد، و از رعایاي آباد و قاسمآباد و مریمبیشتر، روستاییان فقیر منطقه یزد و کرمان، چون حسیناینان،153اند.نفر ذکر کرده
ارباب جمشید بودند.

ولی 154هاي اجتماعی و فرهنگی فرض نمود.هاي مختلف تحلیل کرد و براي آن پایهتوان به شکلاین پدیده را می
گرفتند میجّدي دیدند؛ عموماً نه آن را اي دیگر میمسئله را به گونهاندرکاران و آشنایان با سیاست در آن روزها دست

ود از دوران تدریس در مدرسه سن لوئی و نه براي آن اصالتی قائل بودند. براي نمونه، اعظام قدسی در خاطرات خ
نویسد:تهران می

که عالقمند به خط فارسی بود اظهار از نقطه نظر اینیک معلم انگلیسی بنام فریبرز که اصًال زردشتی بود ولی بهائی شده بود با من 
دوستی و تقاضا داشت که خط تعلیم بگیرد. من هم حاضر شدم. این بود که در روزهای مدرسه ایشان هم چند دقیقه که سر کالس 

ِر تبلیغ با من وارد گرفتند... یکی از روزها وارد صحبت مذهبی گردید و خواست از دمن نبود به اصطالح در زنگ تنفس تعلیم می
خواهید که من به شما تعلیم خط بدهم از این مقوله با من صحبت ننمائید، چون تمام اینها را از مذاکره گردد. به ایشان گفتم: اگر می

اید. شما هم از نقطه نظر اید و حاال قبول این مسلک را نمودهشناسم. ولی شما حق دارید چون زردشتی بودهموسس و غیره می
155که شما خوب وارد هستید.ای کردند و گفتند: آقای میرزا حسن! مثل ایناید. خندهسیاسی قبول کرده

156شویم.در بررسی این پدیده با نقش ارباب جمشید جمشیدیان به عنوان حامی اصلی این موج آشنا می

است که برخی از دیدارهاي ؛ و این صمیمیت در حدي بودترین دوستان اردشیر ریپورتر ارباب جمشید از صمیمی
با توجه به این پیوند، اگر تحوالت فوق را 157گرفت.محرمانه اردشیرجی و رضاخان در خانه ارباب جمشید صورت می

جایگاه ارباب جمشید 158ایم.گر امپراتوري بریتانیا و اردشیر ریپورتر منسوب کنیم چندان به بیراه نرفتههاي توطئهبه کانون

.۲۱-۲۰، صص ۱۹۱۰اکتبر ۱۳۲۸/۳رمضان ۲۸، ۱۵، کلکته، سال هیجدهم، شماره المتینحبل. 151
بدیع.۱۳۳، تهران: موسسه ملی مطبوعات امری، مجموعه الواح مبارکه به افتخار بهائیان پارسیعبدالبهاء ،. 152
.۸۱، ج اول، ص ۱۳۴۳، تهران: فراهانی، فلسفه نیکوحسن نیکو، . 153
برای نمونه بنگرید به: . 154

Susan J. Stiles, “Zoroastrian Convertions to the Baha'i Faith in Yazd, Iran,” The University of Arizona, M. A. Thesis,
1983.

.۲۵۷، ص ۱، چاپخانه حیدری، ج ۱۳۴۲، تهران: کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد سالهالوزاره)، حسن اعظام قدسی (اعظام. 155
بـدیع، جلـد هشـتم، قسـمت دوم، ۱۳۲ت امـری، ، تهران: موسسه ملی مطبوعاتاریخ ظهورالحقاز جمله بنگرید به: اسدالله فاضل مازندرانی، . 156

.۱۷۶-۱۶۸؛ حسن نیکو، همان مأخذ، صص ۹۵۲-۹۵۰صص 
)۱۵۵، ۱۵۰، صص ۲، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلویبنگرید به: خاطرات اردشیر ریپورتر (. 157
) شـاید ۹۳۵، همـان مأخـذ، صخواند که صحیح نیسـت. (فاضـل مازنـدرانیفاضل مازندرانی اردشیر ریپورتر را از مخالفین بهائیان پارسی می. 158

دهـد. فاضل مازندرانی از روابط اردشیرجی مطلع بوده و تعمدًا نخواسته با اعالم حمایت او از بهائیان پارسی فرقـه خـود را در معـرض اتهـام قـرار
رام اختـر خـاوری، زرتشـتی بهکند؛ از جمله حمایت اردشیر ریپورتر از مالمعهذا، در کتاب وی مواردی مندرج است که ادعای فوق را نقض می
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کند. او بدان حد است که عباس افندي مکرراً بهائیان یزد و کرمان را به فرمانبري و اطاعت از او امر میدر این ماجرا تا 
نویسد:چنین مییعنی زرتشتیان بهائی شده در ایران و هند،،»بهائیان پارسی«به 

در کار او چنان امانت و صداقت و جناب ارباب شخصی خیرخواه است و بلند همت. باید از شما ممنون و خشنود باشد و تا توانید 
159همت بنمائید که عبرت دیگران گردد. خدمت او خدمت من است و صداقت و امانت او صداقت و امانت من.

الخصوص در امور حضرت ارباب جمشید بر کّل فرض و واجب است صداقت و امانت و همت و خیرخواهی در حق عموم عالم علی
د و خیانت و رخاوت و عدم امانت را معصیت به حق شمرند و عصیان و طغیان در امر حضرت و خدمت به آستان مقدس شمرده شو

یزدان، و اگر قصور و فتور در این امر مشکور واقع گردد تضییع امرالله است و تدمیر احباء الله و تکدیر خاطر این عبد و تسوید وجوه 
160مظلوم در آفاق.سایر یاران و سلب اعتماد به امانت و وفا و صفای این حزب 

احباب باید به میل و رضای ارباب جمشید حرکت نمایند و در صداقت و امانت و حسن خدمت به منتهای قوت بکوشند و مبادا 
نفسی سبب تکّدر خاطر آن خیرخواه عالم گردد. چنین شخص خیرخواه را باید به جان و دل خیرخواه شد و در خدمتش همت نمود، 

161غفور گردد.زیرا قصور سبب غضب رب 

رانی جامعه زرتشتی را برانگیخت و رهبران دینی گري طبعاً نگگروش گروه قابل توجهی از زرتشتیان به بهائی
زرتشتیان ایران به اعتراض علیه عملکردهاي اردشیر ریپورتر و دستیاران او، چون ماستر خدابخش و کیومرس وفادار، 

مالهاي «دستوران و موبدان زرتشتی و همکاري آنان با »تعصب«را ها برخاستند. مورخین بهائی علت این اعتراض
162کنند.ذکر می»اسالم

رشید شهمردان، مورخ زرتشتی که ارادتی خاص به مانکجی هاتریا و اردشیر ریپورتر و الیگارشی پارسی امپراتوري 
چینی و سخن«رتر و دوستان او را به بریتانیا دارد، مخالفت رهبران دینی جامعه زرتشتی ایران با اقدامات اردشیر ریپو

نویسد:کند. او میمنتسب می»خوي زشت اهریمنی«و »غمازي

ها فرزانه اردشیرجی ریپورتر و استاد ماستر خدابخش و استاد کیومرس وفادار و ارباب کیخسرو شاهرخ و دیگران از دست و زبان آن
ها تولید و در پیش بردن یا تشکیل مجالس اشکال و زحمات برای آناند و هر آن در پس پرده با پخش شبنامه و راحت نبوده

163کردند.مقاصدشان که خیر جامعه را در بر داشت موانع ایجاد می

الدوله و همفکرانش درگیر مبارزه پنهانی شدید با اردشیر ریپورتر و هواداران او در میان نخبگان در این زمان، وثوق
به اوج رسید. این طرح لرد کرزن، وزیر امور خارجه، 1919ین مبارزه در ماجراي قرارداد سیاسی حاکم بر ایران بودند. ا

مواجه شد و در -از جمله ادوین مونتاگ و وینستون چرچیل-با مخالفت جدي جناحی از الیگارشی حاکمه بریتانیا
در سر داشتند که مدت کوتاهی بعد با ترجویانهتر و صرفهایران تکاپوي اردشیر ریپورتر را برانگیخت. اینان طرحی معقول

164.تحقق یافت1299کودتاي 
برداري از نارضایتی زرتشتیان دید، به بهرههاي اردشیر ریپورتر را مخل اقدامات خویش میالدوله، که فعالیتوثوق

ولت ایران خواستار هاي مکرر به دهاي زردشتیان یزد و کرمان و تهران طی نامهپرداخت و کار به جایی کشید که انجمن
الوزرا، قرار الدوله، رئیسعدم مداخله اردشیر ریپورتر در امور زرتشتیان ایران شدند و این درخواست مورد تأیید وثوق

در یک بیانیه انجمن زردشتیان تهران، از جمله، چنین آمده است:165گرفت.

کنـد؛ از جملـه ) برخی مدارك دیگر نیز حمایت اردشیر ریپـورتر از بهائیـان پارسـی را ثابـت می۵۶۹بهایی شده، و همراهان او. (همان مأخذ، ص 
نامه خانم استیلس.بنگرید به پایان

.۳۸-۳۷، صص مجموعه الواح مبارکه به افتخار بهائیان پارسیعبدالبهاء ،. 159
.۴۱أخذ، ص همان م. 160
.۵۷، ۵۵-۵۴، ۴۳، ۴۰؛ و نیز بنگرید به همان مأخذ، صص ۴۹همان مأخذ، ص . 161
.۹۳۹-۹۳۴فاضل مازندرانی، همان مأخذ، صص . 162
.۶۱۶، ص ۱۳۶۳، (چاپ جدید) تهران: فروهر، تاریخ زرتشتیان: فرزانگان زرتشتیرشید شهمردان، . 163
.سلطنت پهلوی"و صعود۱۲۹۹های استعماری، کودتای "کانونبنگرید به مقاله . 164
الدوله ریاست وزرا به انجمن زردشتیان تهران. (تصویر سند در اختیار نگارنده است.)وثوق۲۵۴۸، نمره ۱۳۳۷قوس ۴نامه مورخ . 165



35

و فقط وظیفه او رسیدگی به حوایج زردشتیان ایران... است و نه فرستند فقط کسی را که پارسیان هندوستان در هر موقع به ایران می
؛ چه پارسیان هندوستان که خود تربیت شده و متمدن هستند خوب کردند رئیس و سرپرستکه جاهالن در سابق تعبیر میچنان

دولت و آقا و رئیس و سرپرست ما دانند که ما تبعه ایرانیم و جز دولت ایران کسی را حق مداخله در حدود و حقوق ما نیست. یعنیمی
ها اطالعی آنفقط و فقط اعلیحضرت همایونی و دولت ایران و قانون مملکتی است. اما بدبختانه کثرت بیچارگی و جهالت ما و بی

ر سال مدت مأموریت ایشان... د۲۴-۲۳ها، میستر اردشیرجی ایدلجی ریپورتر، داده... در ظرف فرصت به دست نماینده اخیر آن
حدود و حقوق جماعت مداخله و حکومت نموده و بواسطه مداخالت غیر حقه ایشان هر روز در میان جماعت نفاق و دو رنگی تولید 

166شود...می

کمیته حقگوي یزد قرار این تعارض به درگیریهاي پنهان تروریستی نیز کشیده شد. در یکسوي این جنگ خونین 
ق.) و تهدید کیومرس وفادار بود، که منجر به خروج او از 1336خدابخش (داشت که نخستین اقدام آن قتل ماستر 

، به "پريقصه جن و "ایران شد، و در سوي دیگر کمیته مجازات. شرح این داستان، داستان واقعی نه افسانه و اوهام و 
مجالی بیشتر نیازمند است.

هاي افسانه«و »پردازيتوطئه«ریپورتر را شاپوراحمد اشرف اظهارات ارتشبد سابق حسین فردوست درباره سِر
کند. و به بحث نیز پرهیز میجدّي دهد بلکه از ورود خواند و در این باره نه تنها استداللی ارائه نمیمی»انگیزشگفت

نامه جنجالی او، و صحت و سقم این سند تاریخی، اي به اردشیر ریپورتر و وصیتعجیب اینجاست که وي هیچ اشاره
"ما ایرانیان"پردازي ترین مصداق تحلیل او در زمینه بیماري توطئهتوانست برجستهکه این سند میکند؛ و حال آننمی

باشد.
هاي پنهان در امروزه، پس از پایان جنگ سرد، فضاي مناسبی فراهم آمده تا پژوهشگران تاریخ معاصر با نقش شبکه

سان حیطه پژوهش تاریخی را به تحوالت آشکار محدود نکنند. در تحوالت سیاسی بیش از گذشته آشنا شوند و بدین
هاي دهه هاي پنهانی برداشته شد که از نخستین سالهاي پس از فروباشی اتحاد شوروي پرده از راز شبکهنخستین سال

قت ایتالیا، وزیر وتوسط سیا و ناتو در برخی کشورهاي اروپایی سازمان یافته بود. اعترافات آندروئوتی، نخست1950
شک، از این پس مورخ تاریخ درباره این شبکه شوك عظیمی بر افکار عمومی و محافل سیاسی غرب وارد ساخت. بی

هاي پنهان به سادگی بگذرد.گونه شبکهتواند از کنار نقش اینمعاصر نمی
ساله اخیر این کشور و 20سیاسی ، در پی فشار حقوقدانان ایتالیا براي افشاي راز ترورهاي 1990در اوایل ماه نوامبر 

ارائه یک سند سرّي به پارلمان ایتالیا، جولیو آندروئوتی مجبور شد در برابر مجلس به وجود یک سازمان سرّي در این 
این شبکه مخفی متشکل از شهروندانی است که با وسواس خاص «کشور اعتراف کند. او در معرفی این سازمان گفت: 

طبق اظهارات آندروئوتی، این شبکه، که بنام »اند.چریکی آماده شدههاي جنگري، تبلیغات و انتخاب و براي خرابکا
شوروي شکل گرفت و به منظور مقابله با اشغال احتمالی قاره اروپا توسط اتحاد1951شد، از سال خوانده می"گالدیو"

گفته آندروئوتی، رهبر اند. به آن به فعالیت مشغولهزاران زن و مرد ایتالیایی در »اکنونهم«تا بدانجا گسترش یافت که 
معاون وزارت دفاع این کشور بود، این شبکه در کشورهاي بلژیک، 1969-1966هاي حزب دمکرات مسیحی که در سال

پنهان بود که حتی بتینو کراکسی، رهبر حزب حد هلند و فرانسه نیز سازماندهی شده است. این شبکه تا بدان
وزیر این کشور بود، از وجود آن اطالع نداشت. به دنبال این نخست1989-1983هاي تالیا که در سالسوسیالیست ای

لژ «هاي فراوانی صورت گرفت؛ از جمله ریچارد برنک، مأمور پیشین اطالعاتی، اعالم کرد که حادثه، افشاگري
P2لژ »پرداخت.دالر براي فعالیت آن مییک ساختار موازي ناتو بود و سازمان سیا ماهی ده میلیون P2فراماسونري 

مقام بلندپایه 152شد در آن کانونی است پنهان از نخبگان بلندپایه ایتالیا. یکی دو سال پیش از این حادثه گفته می
و دریاساالر 167افسر عالیرتبه نظامی (از جمله ژنرال و دریاساالر) عضویت دارند. از دریاساالر توریسی195دولتی و 

انجمن زردشتیان تهران. (تصویر سند در دست نگارنده است.)۱۲۹۷بیانیه مورخ تیرماه . 166
167. Torrisi
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169شد.(فرمانده نیروهاي دریایی ناتو) به عنوان اعضاي سازمان ماسونی فوق نام برده می168ندلیبیری

هاي مالی ، با شبکه گالدیو و پرداخت کمک2Pاستاد اعظم لژ 170هایی درباره رابطه لیچیو جلی،همچنین افشاگري
آمریکائیان به وي صورت گرفت.

مترین شکی نیست که گالدیاتورها، تحت کنترل سازمان اطالعات نظامی، بسیاری از برای بسیاری از ناظران سیاسی در ایتالیا ک
اند... یکی از در ایتالیا انجام گرفته است، رهبری یا تحریک یا سازماندهی کرده۱۹۷۴تا ۱۹۶۹های عملیات تروریستی را که بین سال
های چپ یا راست افراطی را تحریک یا از عملیاتی وریستای اعالم داشت: بر حسب شرایط ما تر گالدیاتورهای سابق در مصاحبه

کردیم، حمله مسلحانه پلیس یا ارتش را سازمان کردیم. از برپایی اعتصاب حمایت، یا به از هم پاشیدگی آن کمک میمنصرف می
171دادیم.می

فردوست در این رد منحصربفهاي ارزشمند و فردوست در خاطرات خود به سازمانی مشابه اشاره کرده است. داده
»سیمسازمان بی«کند که دهد و ثابت میرا در ایران با سازمان گالدیو نشان میها فعالیتگونه اینجّدي زمینه تشابه 

هاي پنهانی در دوران جنگ سرد بوده است. مندرج در خاطرات فردوست جزیی از یک طرح جهانی ایجاد شبکه
هاي مشابه پنهان ریتانیا در ایران سازمان داد، مانند گالدیوي ایتالیا و سازمان، که سرویس اطالعاتی ب»سیمسازمان بی«

نویسد:در اروپا، به جاسازي اسلحه و مهمات در نقاط مختلف کشور اشتغال داشت. فردوست می

نامه آن ن آئینها بر اساس تجربیات نهضت مقاومت فرانسه به تدویسیم یک سازمان کامًال مخفی بود که انگلیسیسازمان بی
پرداخته و در مرحله اول در خاک انگلستان و ایرلند به تشکیل آن دست زده و سپس به ایجاد آن در برخی کشورهای مورد نظر 

های امن در سراسر کشور، با پوشش بسیار باال و در نهایت اختفا، نامه چنین بود که در شرایط صلح باید بتدریج خانهپرداختند. این آئین
در جاسازی کامًال مناسب و غیرقابل کشف مستقر شود. در هر خانه یک سیم بسیار قوی شود. در هر خانه یک یا دو بیتهیه

در محیط خود کامًال جا بیفتد. بتدریج در هااش در پوشش کامًال موجه سکنی داده شود تا در طول سالچی ورزیده با خانوادهسیمبی
سیم به های بیطال و اسلحه نیز پنهان شود. پس از اشغال کشور توسط نیروی دشمن این پایگاههایی شامل سکه نقاط معین دفینه

ها، که نقشه آن از مرکز اطالع داده تواند با دسترسی به دفینهشود و هر واحد میمراکز واحدهای مخفی ارتش آزادیبخش تبدیل می
سیم فعالیت عملیات پارتیزانی دست زند و در عین حال از طریق بیشود، امکانات مالی و تسلیحاتی خود را تامین کند و بهمی

172اطالعاتی باالیی را انجام دهد.

هاي مشابه در سایر کشورهاي جهان، یک واقعیت کند که شبکه گالدیو در ایتالیا، و شبکهاین توضیحات روشن می
ها را گونه شبکههاي ایننمونهپیشکند که یجدي تاریخی است. و نیز این واقعیت پژوهشگر تاریخ معاصر را متوجه م

توان ردیابی کرد و نقش آنان را در تحوالت سیاسی کاوید. اینها در گذشته، در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، نیز می
انگیز جلوه کند؛ شگفتی در این است که بر ها نباید شگفتهاي دنیاي معاصر است. ترسیم این واقعیتهمه واقعیت

.ها را به پارانویاي سیاسی منتسب کنیمکه توجه به این پدیدهانگیزتر اینچشم بندیم و شگفتات ن واقعیای

مجتمع نفتی هايپیتر رایت در خاطرات خود از توجه لرد ویکتور روچیلد به تولید نوع خاصی از گریس در آزمایشگاه
گوید. زمان تولید این دت طوالنی کاربرد دارد، سخن میرویال داچ شل، که براي پنهان کردن اسلحه در زیر خاك به م

کند که استفاده ها روشن میهاي سّري در اروپا و ایران مقارن است. انطباق این دادهنوع گریس با زمان ایجاد شبکه
پیتر رایت اند.وسیع سرویسهاي اطالعاتی بریتانیا از این ماده به چه منظور بوده و طراحان این ماجرا چه کسانی بوده

نویسد:می

168. Birindelli

169. Zamoisky, ibid, p. 14.

170. Licio Gelli

.۱۰، ص ۱۳۶۹آذر -، آبان۶(چاپ خارج از کشور)، شماره آزادیراه. 171
.۳۵۵، ص ۱، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. 172
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MI-5های زیر نظر خود را [در مجتمع رویال داچ شل] در اختیار روچیلد پیشنهاد کرد برخی از واحدهای تحقیقاتی و آزمایشگاه

زیر خاک مخفی ها مدتقرار دهد و کار روی چند موضوع فنی مختلف، از جمله تولید یک نوع گریس ویژه برای حفظ ابزاری که باید 
173کردند.در موارد زیادی از آن استفاده میMI-6و MI-5د، را شروع کند. گریس مورد نظر خیلی زود تهیه شد و بمان

با شاپور ریپورتر شرح او را ارتباطات ظهور و سقوط سلطنت پهلويلرد ویکتور روچیلد همان کسی است که در 
نه و قصه جن و پري نیست؛ شخصیتی است واقعی نیز افسا174درگذشت،1990ویکتور روچیلد، که در مارس ام. داده

هاي زیست. لرد روچیلد در دولت ادوارد هیث ستاد مرکزي بررسی سیاستکه در همین زمین و در همین زمانه می
را پایه گذارد؛ نهادي از اندیشمندان برجسته جوان که تنها در دوران ریاست روچیلد در اوج درخشش 175دولت بریتانیا
بمثابه شود، او را گیري او به انحطاط گرایید و سرانجام منحل شد. توصیفی که از لرد روچیلد ارائه مینارهبود؛ پس از ک

دولت هیث بود. سازد که در عین حفظ استقالل خود مغز متفکر و هدایتگرگر میشخصیتی برجسته و استثنایی جلوه
هال (کاخ وایتشد. تمامی درهاي دیشه) نامیده می(مخزن انThink Tankساده طور بهبیهوده نیست که مجمع فوق 

شد تا هاي او با حروف و پوشش قرمز عرضه میوزیري انگلیس) هماره به روي روچیلد گشوده بود. یادداشتنخست
اعتبار، و به تبع آن نفوذ، روچیلد در میان دولتمردان طراز اول 176ري متعارف قابل تمیز باشد.به سادگی از مکاتبات ادا

را برایش قایل است یاد »بیشترین احترام«نیاي غرب تا بدان حد است که مارگارت تاچر از او به عنوان کسی که د
پیتر رایت وزیر در امور امنیتی بود. دانیم که روچیلد در دولت خانم تاچر مشاور غیررسمی نخستامروزه می177کند.می

نویسد:درباره روچیلد چنین می

] مرا با مردی بنام ویکتور روچیلد آشنا کرد که برای پیشرفت کار MI-5یس [ِسر راجر هالیس رئیس وقت ... هال۱۹۵۸در سال 
سرویس و مدرن کردن آن خدماتی بیش از حد انجام داد... من شک دارم در زندگی با شخص دیگری، که به اندازه ویکتور روچیلد مرا 

کادمی سلطنتی، متخصص گیاهتحت تأثیر قرار داده باشد، برخورد کرده باشم. او  شناسی و جانورشناسی یک دانشمند برجسته، عضو آ
و یک کارشناس برجسته در مطالعات مربوط به شناخت ساختمان اسپرماتوزوئید بود. اما او خیلی بیشتر، بیش از یک دانشمند ِصرف، 

انگیز بود. هیچ با غیرنظامیان دولتی، و با خارجیان شگفتبود. میزان تماسها و آشنایی او در سیاست، در امور اطالعاتی، با بانکداران، 
ای مفرط به دنیای پر از موضوعی در انگلیس وجود نداشت که از چشمان تیزبین او مخفی بماند... به زودی دریافتم که او عالقه

178دسیسه جاسوسی و عملیات مخفی دارد...

یلد، سِر دیک وایت و سِر شاپور ریپورتر نیز سخن گفته است. پیتر رایت در خاطراتش از تیم سه نفره لرد ویکتور روچ
نویسد:او می

ها را بطور شخصی و اش با شاه ایران و اداره برخی از عوامل جاسوسی در خاورمیانه، که آن[ویکتور روچیلد] با استفاده از دوستی
۱۹۵۰های دهه در سالMI-6ایانهی در عملیات خاورمیاکنندهکرد... مانند ِسر ریپورتر که رل تعیینبرای دیک وایت کنترل می

کرد... یک بار دیگر ویکتور و دیک وایت درون هیئت دولت تیمی تشکیل داشت، روابط خود را با دستگاه اطالعاتی انگلستان حفظ می
اش در دوران پس از جنگ [جهانی رقیها توان خود را روی هم گذاشتند تا سازمان اطالعاتی انگلستان را به باالترین حد تدادند... آن

179دوم] برسانند.

در آرشیوهاي ایرانی اسناد متعددي موجود است که رابطه نزدیک لرد ویکتور روچیلد، و همسرش (ترزا مایور)، و سِر 
د. سازیاسداهللا علم مسجل م) را با سِر شاپور ریپورتر و نیز رابطه صمیمانه آنان را با امیرMI-6دیک وایت (رئیس وقت 

.۱۸۶پیتر رایت، همان مأخذ، ص. 173
174. Nigel West [Rupert Allason], The Faber Book of Espionage, London: faber & faber, 1995, p. 196.

175. Central Policy Review Staff (CPRS)

176. John Campbell, Edward Heath, A Biography, London: Jonathan Cape, 1993, pp. 317-325.

177. Margaret Thatcher, The Downing Street Years, London: HarperCollins, 1993, p. 646.

.۱۸۶-۱۸۵پیتر رایت، همان مأخذ، صص . 178
.۵۳۷-۵۳۶همان مأخذ، صص . 179
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توان اشاره کرد: از جمله این اسناد، و فقط به عنوان نمونه، به موارد زیرین می
. کارت دعوت لرد ویکتور روچیلد براي شاپور ریپورتر بمنظور شرکت در یک میهمانی کامالً خصوصی با حضور 1

به افتخار 1969نوامبر 11در روچیلد و همسرش، ِسر دیک وایت و همسرش، شاپور ریپورتر و همسرش و چهار نفر دیگر
180لندن است.Mirabelleشاپور ریپورتر. محل برگزاري میهمانی رستوران 

181گري.دریافت نشان شوالیهبه مناسبت . تلگراف تبریک ویکتور و ِتس روچیلد (ترزا مایور) به شاپور ریپورتر 2

182دعوت از اسداهللا علم براي شکار.منظور به. تلگراف ویکتور روچیلد از لندن به شاپور ریپورتر در تهران 3

ها و نوازيمیهمانخاطر ویکتور روچیلد به شاپور ریپورتر و تشکر از او به 1972دسامبر 5. نامه دوستانه مورخ 4
183هایش در سفر به ایران بهمراه یاکوب روچیلد پسرش (لرد روچیلد کنونی).همکاري

تر به دست دهد:دیگر شاید تصویري جامعو باالخره، در همین زمینه ارائه دو سند
تقدیم به «نخست، عکس حسنعلی منصور که نامبرده با دستخط خود آن را چنین به شاپور ریپورتر اهدا نموده: 

184».1340-تهران-حسنعلی منصور (امضا)-دوست عزیز و استاد و راهنماي خودم شاپور ریپورتر
نویسد:هدي به شاپور ریپورتر. اردشیر زاهدي میاردشیر زا1353بهمن 22دوم، نامه مورخ 

یس [لطفی] که به من کردی ممنون هستم و امیدوارم در مقابل شخصیتی که سایه خدای من است و عزیزتر از از محبت و ژانتی
185جان من است لیاقت کار را داشته باشم.

اي اشنگتن و داماد پیشین شاه، تشکر از توصیهدهد، منظور اردشیر زاهدي، سفیر ایران در وکه عبارت نشان میچنان
کند است که شاپورجی به سود وي به محمد رضا پهلوي کرده است. آیا این دو سند ما را به این نتیجه رهنمون نمی

که نفوذ و اقتدار شاپور ریپورتر در دربار پهلوي بیش از حسنعلی منصور و اردشیر زاهدي بود؟

ها و محافل دربسته خویش گرد پنهان قدرت، زرساالران مقتدر و جهانوطنی که در باشگاههاي توجه به توطئه کانون
اند، یک پارانویاي ایرانی نیست؛ جهانی اند و با اهرم نیرومند مالی خود بر مقدرات جهان امروزین چنگ انداختهآمده

تواند راه اغراق بپیماید و به شد و میتواند معقول و مستدل بااست. جهان سومی نیست، غربی نیز هست. این توجه می
دانست. آنچه فوق توان دلیلی بر واهی بودن بنیادهاي عینی توجه آلودگی را نمیها آلوده شود؛ ولی این وَهمانواع توّهم

و ها، عدم امکان دستیابی به اسناد پنهانآالید عدم امکان دستیابی به حریم بسته این کانوناین تصویر را به وَهم می
اي است که الجرم راه ی در این حوزه است. به عبارت دیگر، موضوع تحقیق بگونههاي جدي پژوهشنگاريفقدان تک

کند. ولی آیا این دلیل موجهی است که ما نفِس سازي، گاه در حد تخیل و پنداربافی ِصرف، هموار میرا براي فرضیه
هاي سلطه آنان شویم؟نکر تأثیر شبکهوجود پلوتوکراسی مقتدر جهان معاصر را نفی کنیم و م

مالی جهانوطنی خویش و با در شرق با ایجاد امپراتوريهاساسوندر غرب و روچیلدهادر نیمه دوم سده نوزدهم 
ساخت، به موضوع انواع هاي پیچیده مالی و سیاسی، که راه را براي گسترش اقتدار آنان هموار میدسیسه
ها بپیراید و چهره ها و افسانهد بدل شدند. گذشت زمان الزم بود تا این پدیده را از اغراقآلوهاي وَهمپردازيافسانه

ها همچنان یگانه است و پیرایش واقعی آنان را به تاریخ عرضه کند. ولی امروزه نیز نقش تاریخی روچیلدها و ساسون
ها افسانه ست. امروزه روچیلدها و ساسونآن از توهمات از عظمت این آمیزه دسیسه و قدرت سیاسی و مالی نکاسته ا

تواند دامنه اقتدار آنان را بررسی و واقعیت را از توّهم نیستند، موجوداتی زمینی هستند که پژوهشگر تاریخ معاصر می
زند و اهمیت پدیده فوق را تا بدان حد اثبات هاي گذشته مُهر تأیید میامروزه، اسناد بر برخی از افسانهکند. تفکیک 

الف.۲۹/۱۲۹-۱۲لعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره تهران، مرکز اسناد موسسه مطا. 180
الف.۲۹/۱۲۹-۳۹همانجا، سند شماره . 181
الف.۲۹/۱۲۹-۳۷همانجا، سند شماره . 182
الف.۲۹/۱۲۹-۱۵همانجا، سند شماره . 183
.۱ب ۱۹۷۷همانجا، واحد عکس، شماره. 184
الف.۲۷۱/۱۲۹-۸همانجا، سند شماره . 185
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اي و ارزشمند خود درباره پیدایش تمدن جدید غرب عملیات پیچیده جانسون در کتاب یکهزار صفحهکند که پلمی
186خواند.می»عاملی کلیدي در پیدایش دنیاي نوین«مالی روچیلدها را 

را هاي پنهان قدرت در نیمه دوم سده نوزدهم و اوایل سده بیستمبه نقش کانونجّدي توجه غربتاریخنگاري 
گونه است. الفري این کتاب را آغازیده است. کتاب آنتونی الفري درباره محفل خصوصی ادوارد هفتم از اینتازگی به

بر پایه اسناد فراوان، از جمله اسناد خصوصی خاندان سلطنتی و ملکه بریتانیا، تهیه کرده است. کتاب الفري یک 
فرهنگ ونه شائبه یهودستیزي به دور است؛ تا بدانجا که در شود و از هرگمحسوب میطرفانه بیپژوهش معتبر و 

187از آن به عنوان منبع استفاده شده است.بیوگرافی یهود

، بعد از مرگ مادرش، ملکه 1901ژانویه 22پرنس ولز (ولیعهد) شد و در 1859) در سال 1910-1841ادوارد آلبرت (
اي سال سلطنت کرد. گاه از ادوارد هفتم به عنوان نمونه9نشست و سالگی با نام ادوارد هفتم به تخت 59ویکتوریا، در 

کند. پژوهش الفري این ادعا را نقض می188کرد.شود که در مسائل دولتی کمتر مداخله میاز پادشاه مشروطه یاد می
دوارد، که به پول ا»رغبت چشمگیري به هر آدم پولدار دارد.«هاي پیشین آلمان گفته بود: ادوارد هفتم یکی از صدراعظم

189گزید.برمی»کذارانماجراجویان تجاري و سرمایه«اي شگفت داشت، دوستان خود را از میان عالقه

هاي مالی جهان آن پرنس ادوارد در دوران طوالنی والیتعهدي براي خود درباري داشت که ثروتمندترین شخصیت
دوارد جایگاه درجه اول داشتند. بنوشته آنتونی الفري، برخی از روز در آن گرد آمده بودند. در این دربار دوستان یهودي ا

ها (معروف به لین لرد یهودي بریتانیا)، ساسونترین دوستان ادوارد عبارت بودند از: ناتانیل روچیلد (اوّصمیمی
و ِسر ارنست کاسِل.روچیلدهاي شرق)، بارون موریس هرش

داد. ادوارد زمانی که به سن ) کفاف زندگی مسرفانه و پرخرج او را نمیبنوشته الفري، درآمد سالیانه ولیعهد (ادوارد
80براي تعمیر کاخ خود 1870در سال که حالیهزار پوند درآمد سالیانه داشت، در 60رسمی تنها طور بهبلوغ رسید، 

هزار پوند بدهکار 600) شایعاتی در مطبوعات بازتاب یافت که پرنس ولز 1874هزار پوند خرج کرد. چهار سال بعد (
190کند.است و به کمک برادران روچیلد زندگی می

لین لرد روچیلد انگلیس و دوست لرد راندولف چرچیل)، ) در کمبریج با ناتانیل (بعدها او1861ّسالگی (19ادوارد در 
که موضوع طنزهاي مردم خود، ايانهآلفرد و لئوپولد روچیلد، سه پسر بارون لیونل روچیلد، آشنا شد. آنان با ثروت افس

یک روز شکار با آنان چنان شیفته این سه برادر شد که به زیستند. ادوارد پس ازبود، در حوالی کاخ ویندزور می
ها، بارون لیونل روچیلد، در این زمان رئیس بانک آنتونی روچیلد، عموي آنان، آشنا شد. (پدر آنشان رفت و با سِرخانه

زیست.) سِر آنتونی دو دختر زیبا در خانه داشت که کمی از ادوارد کوچکتر بودند. پرنس در یلندن بود و در اکتون م
خانه روچیلدها ماند، با دختران رقصید و آنان را به کاخ خود دعوت کرد. این سرآغاز دوستی ادوارد با خانواده روچیلد 

191لی ادوارد شد.است که تا پایان عمر او تداوم داشت. سِر آنتونی به زودي مشاور ما

ساله سفري به هندوستان 35شود. در این زمان، ولیعهد ها شمرده میسرآغاز صمیمیت ادوارد با ساسون1875سال 
ها ساسونالفري درباره 192کرد و در بمبئی ِسر آلبرت (عبداهللا) ساسون با پذیرایی باشکوه خود ادوارد را شیفته نمود.

کند و از آنان به شان ذکر میتریاك و پنبه را به عنوان منبع انباشت ثروت انبوهدهد، تجارت شرحی مبسوط به دست می
برد.نام می»سلطان تجارت شرق«عنوان 

هاي بعد تمامی خانواده در بندر شانگهاي مستقر شد. در سال1859سر دوم دیوید ساسون، پیش از سال پالیاس، 

186. Paul Johnson, The Birth of Modern, World Society 1815-1830, London: Phoenix, 1992, p. 851.

187. Geoffrey Wigoder, Dictionary of Jewish Biography, Israel: Jerusalem Publishing House, 1991, p. 457.

188. Encyclopedia Americana, 1985, Vol. 9, p. 745.

189. Allfrey, ibid, p. 23.

190. ibid, pp. 24-25.

191. ibid, pp. 9-10.

192. ibid, p. 10.
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ري بودند که پس از بازشدن درهاي ژاپن به این کشور راه ساسون در سواحل چین مستقر شدند و از نخستین تجا
به صدور پنبه شرق به انگلیس پرداختند ها ساسونیافتند. در زمان جنگ داخلی آمریکا و قطع صادرات پنبه این کشور، 

193تثبیت کردند.»سلطان تجارت شرق«و بدینسان نقش خود را به عنوان 

گری و عنوان شهروندی لندن [به عبدالله ساسون] برتری آنان را ریتانیا با اعطای نشان شوالیهبا بازگشایی کانال سوئز، امپراتوری ب
194در شرق به رسمیت شناخت.

در محالت اعیانی لندن داراي خانه بودند. روبن ساسون و ساسون دیوید 1850بنوشته الفري، خانواده ساسون از دهه 
ی لندن، کلوپ مارلبورو، عضویت داشتند و چهره آشناي آن به شمار ساسون در لندن مستقر بودند؛ در کلوپ اشراف

با دختر یکی از اعیان 1873کنگ و شانگهاي بود. او در سال رفتند. آرتور آبراهام ساسون از بنیانگذاران بانک هنگمی
برگزارکنندگان ن تریمعروف، یکی از »اشکنندههاي خیرهالماس«یهودي انگلیس ازدواج کرد و همسر زیباي وي، با 

، با لئوپولد روچیلد ازدواج کرد. 1881هاي باشکوه لندن بود. خواهر زن آرتور ساسون مدتی بعد، در ژانویه میهمانی
وزیر پرنس ولز (ادوارد) در این مراسم حضور داشت. آنان با پرنس ولز، لرد روزبري (شوهر حنا روچیلد و نخست

195پولد روچیلد دوست صمیمی بودند.) و لئو1895- 1894هاي انگلیس در سال

، ادوارد ساسون، تنها پسر و وارث سِر آلبرت، با الن، 1887تر شد. در اکتبر ها و روچیلدها بعدها مستحکمپیوند ساسون
سال بعد نوه آلبرت با نوه گوستاو روچیلد ازدواج نمود.9دختر بارون گوستاو روچیلد پاریس، ازدواج کرد و 

شاه میهمان ویکتوریا، ملکه انگلیس، بود و ملکه میهمانداري او را به ادوارد و دوستانش ناصرالدین،1889در تابستان 
در این سفر، بار اصلی پذیرایی از پادشاه ایران به دوش آلفرد و فردیناند روچیلد بود. بنوشته الفري، 196واگذار کرد.

شد. او در کنار ادوارد ان یک امپراتوري شرقی محسوب میاکنون، ِسر آلبرت ساسون، که پیر و سالخورده بود، خود حکمر
بود و فرداي آن لرد روزیري و همسرش، حنا روچیلد، در انتظار ورود شاه ایران نشست. شاه در لندن براي شام میهمان 

نبود.روز آلبرت او را به نهار دعوت کرد. الفري معتقد است که توجه آلبرت ساسون به شاه ایران یک مسئله اخالقی
ایران به درستی هم حوزه منافع کمپانی ساسون بود و هم حوزه منافع امپراتوری بریتانیا؛ این کشور حایلی بود در میان هند بریتانیا و 

شد.جوی روسیه... ثبات سیاسی در ایران و افزایش نفوذ بریتانیا توأمًا باید با یک تدبیر تأمین میامپراتوری توسعه

ن تدبیر تأسیس بانک شاهی ایران بود. این اقدام بر پایه طرح سِر هنري دراموند ولف، سفیر بریتانیا ای»بازوي مالی«
197در تهران، تحقق یافت و سِر آلبرت ساسون به این خاطر به مقام لردي رسید.

این تصویري است از رهبران یک شبکه جهانوطن که تمامی جهان را در زیر پوشش نفوذ مالی و سیاسی خود 
داشت. توجه کنیم که ادوارد هفتم در مقام ولیعهدي به اّول اشتند. این شبکه در فراماسونري جهانی نیز نقش درجه د

توانست دلیلی معقول براي آلود بودن این تصویر در گذشته میآیا وَهم198بریتانیا بود.هاي ماسونسال رهبر 27مدت 
نفی وجود آن باشد؟

نویسد:آقاي اشرف به درستی می

ما هیچ یک از کشورهای خاورمیانه جز نظر بهترین عامل در اشاعه تّوهم توطئه عامل عینی یعنی تجربه توطئه واقعی است. مهم
پردازند و بر اند. در شرایط نیمه استعماری، که دو قدرت استعماری به رقابت با یکدیگر میاستعماری را تجربه نکردهایران شرایط نیمه

193. ibid, pp. 50-51.

194. ibid, p. 10.

195. ibid, pp. 52- 56.

196. ibid, p. 50.

197. ibid, pp. 56- 58.

198. F. M. Gratton, Robt. S. Ivy, The History of Freemasonry in Shanghai and Northern China, Tientsin: 1913, p. 231.
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199شود.پرورش تّوهم توطئه فراهم میکنند، زمینه مساعد برای پردازی میچینی و هم توطئهتوطئهعلیه یکدیگر هم 

رود که وجود و اهمیت عامل توطئه و نقش خاص و برجسته آن در تحوالت معاصر ایران با این توضیح گمان می
کند. با حضور ي خاورمیانه متمایز میحد که وضع این کشور را از سایر کشورهامورد تأیید آقاي اشرف باشد؛ تا بدان

ها و ها و اغراقچنین عامل نیرومندي، انتساب بیماري توّهم توطئه به ایرانیان و برجسته کردن برخی گزاف
یابی شود، و باالتر از آن ریشهو بیش یافت میهاي عامیانه، که در هر فرهنگ ملی دیگر نیز کمها و تحلیلاندیشیساده

روح "و انتساب آن به »هاي شرق و غرب علیه ایرجتوطئه«و »توطئه انیران علیه ایران«ر اساطیر باستانی و این بیماري د
کند.و غیره و غیره کم لطفی جلوه می"ملّی

شود، در فرهنگ سیاسی ایران، و به تبع آن در توّهم توطئه، با همان مختصاتی که ارائه میبناماي آیا پدیده
ي سطحی و هانگرشهمین دقیقاً صر ایران، وجود دارد؟ پاسخ قطعی چنین است: آري، وجود دارد! و تاریخنگاري معا

ي غیردقیق و هانگرشکند؛ دیدگاهی که با تمسک به آلود و پارانویایی است که راه را براي افراطی دیگر هموار میوَهم
جوي گر و سلطههاي مداخلهش موثر کانوننه در طرح مسئله، منکر هرگونه نقهامصداقسطحی در عمل، در ذکر 

دیدگاه "خارجی در تحوالت معاصر ایران است. درواقع، بدون وجود دیدگاهی که در فرهنگ سیاسی ایران به طنز 
اي براي اشاعه و رشد بیابد.توانست زمینهبرداشت و نگرش افراطی نمینام گرفته این سوء"جان ناپلئونیدایی
دراز یر راهیجانبه از حوادث دو سده اخو همهگرایانه واقعر یتصویکم یران هنوز در آغاز راه است و تا ترسیمعاصر ایخنگار یتار 
ن راه است. یاین طینخستیازهایاز نیو سطحجانبهیکیاز اوهام و پندارهایخیج تار یر رایراستن تصاویش دارد. پیدر پ

جامع از یر یوشد تا تصوکد بیه باکند، بلکعامل بسنده یکبه یخین تحوالت تار یببد در تیتواند و نبایران نمیمعاصر ایخنگار یتار 
و ی، اجتماعی، اقتصادیاسی، سیو خارجیداخلیهانهیعوامل و زمی، با در نظر گرفتن نقش تمامیخیتار یهادهین پدیوکتندیفرا

قدرت هایکانونل رقابت یران، به دلیخ معاصر ایتار هکم ید توجه داشته باشیانه، باین می، به دست دهد. در ایتمدن-یفرهنگ
ن یتر از مهمیکیها، و رقابتهاتعارضن یران در خط مقدم ایژه ایویکگاه ژئوپولتیو جایستیالیامپر یطلبدر عصر توسعهیجهان

ز از اوهام و یپرهین تالش برایران، در عیمعاصر ایخنگار ین، تار یبوده است. بنابراهاکانونن یحضور و چالش و نفوذ ایهاعرصه
ر یمرتبط با آنان و تاثیداخلهایکانونو یخارجهایکانونننده نقش کنییو گاه تعجّدی ت ید از اهمیتواند و نبایها، نمیسونگر یک

ه توطئه به یظر ز از نیران به بهانه پرهیمعاصر ایخنگار ی، اگر تار ین تالش پژوهشیند. در اکار تحوالت معاصر غفلت کآن در سازو 
و "یداخل"انه به دو بخش یگرامطلقیلکرا به شیرانیش جامعه ایند بغرنج پویفتد و فرایب"یدو عامل"انه یعامیدام الگو 

م یعقکشیدرغلطد بیارزشیجامعه به چالشیهایماندگها و عقبیامکنا"یمتهم اصل"افتن ییند و براکم یتقس"یخارج"
ام خواهد ماند.کش نایرد خوکار کخواهد بود و در تحقق 

***

فعال بودند؛ اما چرا ها فراماسونشان بیفکنیم؟ گیریم که گرانی را پیدا کنیم و همه تقصیرها را به گردنگردیم تا توطئهچرا فقط می
200کارشان گرفت و رخنه و رسوخ در امور پیدا کردند؟

گران بود و به هاي اجتماعی نباید تنها به دنبال نقش توطئهیدهاین سخن را اگر بدینگونه تأویل کنیم که در تبیین پد
توان اي دیگر نیز میها و علل متعدد تکوین آن پدیده نیز باید توجه کرد، پذیرفتنی است. ولی این سخن را بگونهزمینه

تقصیر "یگر، در این به عبارت د"گران انداخت و خود را تبرئه کرد.همه تقصیرها را نباید به گردن توطئه"فهمید: 
از ماست! چنین رویکردي به پژوهش تاریخی از بیخ و بن خطاست. در "تقصیر اصلی"یا "مقصریم"ما نیز "تاریخی

که خودي باشد یا نیست؛ اعم از این"متهم"و "گناهکار"و "مقصر"تبیین واقعیت تاریخی، محقق به دنبال یافتن 
هاي این رخداد ثمره صدها و هزاران عامل بوده است. در مسئله رابطه قدرتاي در گذشته رخ داده وبیگانه. حادثه

.۳۸اشرف، همان مأخذ، ص. 199
.۳۱-۳۰سروش، همان مأخذ، صص . 200
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ایم، به دالیل عدیده در یک بُرهه نبوده"ما ایرانیان"هایی، که فقط سلطه نیز چنین است. ملتغربی و کشورهاي تحت
جویی. وضع قدرت و سلطههایی، به دالیل عدیده، در ماز تاریخ بشري در موضع انحطاط و ضعف قرار گرفتند و قدرت

نیز "تقصیري"و "گناه"شدند و طبیعی است که در این تحول دوّم منکوب و مقهور گروه اّول طبیعی است که گروه 
توانیم توقع روشنگري تحوالت عینی گذشته و یافتن علل و چگونگی فرایندها و مرتکب نشدند. از چنین رویکردي نمی

هاي تاریخی داشته باشیم.پدیده

نویسد:یک پژوهشگر ایرانی در بررسی وضع کنونی جامعه ایران می

مورد دیگری که باید در بررسی جامعه مدنی ایران امروز به آن توجه داشت نقش مهم روشنفکران مذهبی و برخی روشنفکران 
طور بهکنند. اینان الش میهای جدید و تفکرات عمیق در جهت توسعه جامعه مدنی تها با دیدگاهالئیک است. هر دو این گروه

201جویند.محسوسی از توصیفات پیش پا افتاده و نظریات توطئه دوری می

و 202»هاي سیاه و سفیدبازي با بدیل«هاي بسیط، توان فهمید: اگر منظور پرهیز از تحلیلاین گفته را به دو گونه می
ولی اگر این مفهوم صحیح به ابزاري تبلیغی براي اي مثبت است. باشد، این قطعاً پدیده»توصیفات پیش پا افتاده«

اي منفی است. گرایی بدل شود قطعاً پدیدهترویج نوعی دیگر از مطلق

تواند به عنوان یمعاصر نمیخنگار یر شود، در تار یتعبیخارجهایقدرت، اگر به دخالت "توطئه"ده گرفتن عامل یش به نادیگرا
م اثر انگاشتن نقش کا یده یاد نادیران بر بنیر ایدر تحوالت دو سده اخیبازنگر یردیکرون یجه چنیه شود. نتیارزش توصینوع

نسبت یرانیجامعه ایدرونیارهاکتحوالت را صرفًا به سازو یت منشاء تمامیه در نهاکخواهد بود یخارجهایکانونو هاقدرت
خ یتار ید. بازساز یران خواهد انجامیخ معاصر ایتحوالت تار مقلوب ازیر یه خواهد بود و به ارائه تصویسویکن نگرش یدهد. ایم

ل یه بر گذشته تحمکاست یخیمقطع تار یکیگذرایست و تنها نگاه روانیها همخوان نتیرد الزامًا با واقعیکن رویایمعاصر بر مبنا
203شود.یم

.۱۲، ص۱۳۷۵، مهر ۲۷ا، سال پنجم، شماره ایران فرد، »درآمدی بر جامعه مدنی در ایران امروز«راحمدی، هوشنگ امی. 201
.۱۷، ص۱۳۷۵، آبان ۲۸ا، سال پنجم، شماره ایران فرد، »درآمدی بر جامعه مدنی در ایران امروز«هوشنگ امیراحمدی، . 202
داسـتان ادبیـات و سرگذشـت بل تعمق است. بنگرید بـه: شـاهرخ مسـکوب، قاکه شاهرخ ِمسکوب از رضا شاه یافتهبرای نمونه، تصویر نوی. 203

، سـال یـازدهم، دنیـای سـخن، »رضـا خـانحکایت ادبیات و سرگذشت «؛ و نیز به نقد آن: محمد بهارلو، ۱۳۷۳، تهران: نشر فرزان روز، اجتماع
.۴۸-۴۴، صص ۱۳۷۵، مهر و آبان ۷۰شماره 


