
 شناسی   و فقر روش“نظریه توطئه”

  در تاریخنگاری معاصر ایران

 عبداهللا شهبازی

  
ه تـوّهم  یـ نظر”: ران افـزوده شـده  یـ  ایاسـ ین به واژگان س   ی نو یر مفهوم ی اخ های  سالدر  

 بـه   “ توطئـه  یتئـور ” !زیـ انگ  ع، قابل تعمـق و بحـث      یاربرد وس ک ی دارا ی؛ مفهوم “توطئه
ـ  بدل شده    ییجا   گسترده و همه   یا  واژه اربرد آن  کـ ز دامنـه    یـ  منظـور از آن و ن      کـه   آن یب

ران افـزوده شـده؛     یـ  ا یاسـ ی فرهنگ س  یجدل تازه به واژگان     یا  ظاهراً واژه . روشن باشد 
 تـا   ی و خارج  ی داخل یاسی روز س  یها  شناسد؛ از بحث    ی نم یچ حد و مرز   یه ه ک یا  واژه

 بـه   خـاص یشناسـ   روشیـک  و سـرانجام در ارائـه   “توسـعه ”نـه  ی در زم یمباحث نظر 
 .جا صحنه حضور اوست  معاصر، همهیخنگاریتار

  
 . جدلی روز توجه کنیم- در مباحث نظری“نظریه توّهم توطئه”نخست به کاربرد 

   :اند  را چنین تعریف کرده“نظریه توطئه”آقای دکتر عبدالکریم سروش 
فیلـسوفان  .  وجـود دارد   “نظریه توطئه ”در تاریخ فلسفه سیاسی یک نظریه به نام         

های سیاسی ایـن اسـت کـه آدمـی           ترین بینش   اند که از منحط      به ما آموخته   سیاسی
گران  وجود توطئه. چرخد گر می تصور کند جهان و تاریخ به دست چند نفر توطئه 

گـران    کـه بگـوئیم توطئـه       توان انکار کرد، اما فرق است میان ایـن          در جهان را نمی   
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 بگـوئیم همـه چیـز حیـات         که  یکی از عوامل موثر حیات جمعی هستند و میان این         

   1.چرخد گران و به تدبیر سوء آنان می سیاسی به دست توطئه
گران و نقش   توطئه>موثر< دکتر سروش، در طرح مسئله، منکر وجود و حتی حضور

همـه چیـز حیـات      <طبق این تصویر، قطعاً کسانی که       . آنان در تحوالت اجتماعی نیست    
دهنـد از بیـنش عمیـق         گـر نـسبت مـی       ه را به گردش سرانگشتان جمعی توطئـ       >سیاسی
 >مارکسیـست <، یـا    >معمـوال < را،   “نظریـه توطئـه   ”ایشان در ادامه، هـواداران      . اند  عاری
   :>فاشیست<داند یا  می

های مارکسیستی تعلق دارنـد و        معموالً صاحبان و مدافعان این نظریه یا به مکتب        
 سـلطه دارنـد و      یعنی همه کسانی کـه هـوس قـدرت و         . (های فاشیستی   یا به مکتب  

خواهند و معتقدند که آدمیان از خود حرف و شعور  دیگران را فرمانبردار خود می    
ای نبایـد باشـند، نظـراً و عمـالً نظریـه واحـدی را                 ای نیستند یا کـاره      ندارند و کاره  

کاره بودن چنـد     کنند که عبارت است از هیچکاره بودن همگان و همه           ترویج می 
هـا هـستند      داران اصلی تاریخ این      جنایتکاران و سررشته   .)گر گردان و توطئه    صحنه

آیند، یعنی درست همه     ها از کار در می     یهودیان و لیبرال  ها و    که معموالً فراماسون  
   2.اند دشمنها  آنها با  ی که فاشیستهای آن

   :نویسد او می. آقای ناصر ایرانی نیز نگاهی کم و بیش مشابه دارد
هـای بـزرگ در ایـران چنـدان رواج            هـای قـدرت     گری ها و توطئه    جویی  مداخله

داشت که این اعتقاد در ذهن ایرانیان ریشه دوانـد کـه در هـر دگرگـونی سیاسـی                   
ترین مبنای تحلیل      عمده “نظریه توطئه ”های بزرگ در کار است و         انگشت قدرت 

توان گفت هر     می... ما از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان قرار گرفت          
   3.انی اندکی دائی جان ناپلئون استایر

هـا در مـسئله فروپاشـی اتحـاد شـوروی             آقای ایرانی، در ادامه، به نقد برخی دیدگاه       
دهد که گویی در       به دست می   “جنگ سرد ”پردازد و چنان تصویری از دنیای پس از           می

   . جایی ندارد“توطئه”آن دیگر 

  
  .28، ص 1370، دی 9-8، سال دوم، شماره آینه اندیشه، “روشنفکری و دینداری”عبدالکریم سروش،  . 1
  .29همان مأخذ، ص  . 2
، ص  1370 دی   -، سال دوازدهم، شـماره اول، آذر      نشر دانش ،  “ایران در جغرافیای آینده   ”ناصر ایرانی،    . 3

  .)تتأکید از ماس. (2
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در دوران جنـگ سـرد درجـا    نمود اگر جهان همچنان   ها معقول می    این استدالل 

المللی حاکم  زد و همان ایدئولوژی و رفتارها و قواعد جنگ سرد بر روابط بین             می
هـای   تر از ایـن، اگـر جهـان هنـوز در دوران اسـتعماری و سیاسـت       بود، و نیز کهنه   

. شد به نـوعی توجیـه کـرد        برد و نظریه توطئه را می       آمیز پنهانی آن به سر می       توطئه
دهـیم     از هـر چیـز نـو هراسـناکیم و تـرجیح مـی              انیـ رانیمـا ا   که   حقیقت این است  

   4.االمکان از مرزهای مألوف فراتر نرویم حتی
جنـگ  ”شوروی و پایان              برد که با فروپاشی اتحاد      به عبارت دیگر، نویسنده گمان می     

ین  امروز“جهان فارغ از توطئه” سپری شده و در “آمیز های توطئه سیاست”، دوران “سرد
  .المللی را بیاموزیم ما باید قواعد جدید بازی بین

  
ای شـگفت یافتـه        خطابی این مفهـوم گـستره      - امروزه، دامنه تسرّی و کاربرد جدلی     

دهـد و     برای نمونه، زمانی که محققی دنیادیده و زحمتکش اثری انتقادی ارائه می           . است
نظران پژواکـی     یان صاحب کند، و این امر در م        را مجعول معرفی می    سفرنامه ناصرخسرو 

 بـه   سـفرنامه نگاری جوان نویسنده را، به دلیـل انتـساب جعـل               روزنامه 5یابد،  معقول می 
نظریـات سیاسـی    <کارگزاران کمپانی هند شرقی بریتانیا و با اهداف استعماری، متأثر از            

  
  .3همان مأخذ، ص  . 4
، نگاهی نو به سفرنامه ناصرخسرو    فیروز منصوری،    (سفرنامه ناصر خسرو  آقای فیروز منصوری بر      نقد . 5

مجلـه  آقـای جـالل متینـی در      . در محافل پژوهـشی بازتـاب جـدی داشـت         ) 1372چاپخش،  : تهران
سـفرنامه  انـی بـه   تاکنون برخی از محققین خارجی و ایر    <: نوشت) چاپ خارج از کشور    (شناسی  ایران

از جمله به یاد دارم در زمانی که در دانـشکده ادبیـات تهـران تحـصیل             . اند  ها گرفته    خرده ناصرخسرو
اینـک فیـروز    . شـد    به صـورت موجـود آن اظهـار تردیـد مـی            سفرنامهکردم نیز در باب اصالت        می

احت اظهار نظر کرده     را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و سرانجام به صر            سفرنامه... منصوری
 کتابی است صد در صد مجعول که از آن تنها دو نسخه خطی در دسـت                 سفرنامه ناصرخسرو است که   

الخط غلط و امالی نادرسـت         میالدی در هند قلمی شده و از رسم        1877 و   1874های    سال<است که در    
ـ             کلمات و قراینی دیگر این گمان حاصل می        التحـصیالن    ارغشود کـه نویـسندگان نـسخ مزبـور از ف

موضوع قابل توجه آن است که بجـز ایـن دو   ) 4ص  (>.اند موسسات آموزشی کمپانی هند شرقی بوده 
سـفرنامه  هـای قـدیمی نیـز بـه           دستنویسی دیگر در دست نیست و در کتاب        سفرنامهنسخه جدید از    

 ایـن مختـصر    درسفرنامهذکر همه موارد نادرست و مشکوک       ... ای نشده است     مطلقاً اشاره  ناصرخسرو
فیـروز  . انـد   گنجد؛ عالقمندان باید کتاب را با دقت بخوانند و ببینند جاعالن چه کارها که نکـرده                 نمی

کند که جعل این کتاب، در اواخر قرن نوزدهم میالدی در هند، بـرای مقاصـد                  منصوری اظهار نظر می   
  )885 ، ص4، شماره 1373، سال ششم، شناسی مجله ایران (>.سیاسی خاص بوده است
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 و حتـی آنگـاه کـه        6.خوانـد   مـی ) “تئوری توطئـه  ”یعنی   (>های اخیر   رواج یافته در دهه   

ستمداری دلسوز و خوشنام در مقام یک اندیشمند، نه رجـل سیاسـی، در محفلـی از     سیا
آمیـز ایـن نگـرش        هـای خـود در زمینـه پیامـدهای مخـاطره            دانشجویان به ارائه دیدگاه   

ای ظاهراً جوان و تازه آشنا با مفاهیم سیاسی، وی را آمـاج حمـالت                 پردازد، نویسنده   می
وزیر سابق هنوز در حال       نخست<کند که      متهم می  دهد و او را     سخت و نامربوط قرار می    

برد و نسبت به تحوالت جدید جامعـه ایـران نـه              وزیری خود به سر می      و هوای نخست  
 این نویسنده مـدعی اسـت کـه         >.ای به آن دارد     چندان خوشبین است و نه چندان عالقه      

وده اسـت   های استبدادی و فاشیستی ب      در دست حکومت  ای    بهانه هماره   “تئوری توطئه ”
با این توجیه   <های مردم از خطرات خارجی، مخالفان داخل خود را            تا با ترسانیدن توده   

 7. قلع و قمع کنند>که مرتبط با بیگانگان هستند
 و  “دوران اسـتعماری  ” را در    “توطئه”که دیدیم، این شیوه نگرش ظاهراً حضور          چنان

گونـه   ایـن . ، بدینگونه نیـست که خواهیم دید ولی در عمل، چنان  . پذیرد   می “جنگ سرد ”
دهـد و      خود را به تاریخ دو سده پسین ایران نیز تعمـیم مـی             “اندرزگونه”ها نگاه     نگرش

 “جنـگ سـرد   ”خواستار بازسازی تاریخنگاری معاصر ایـران در فـضای پـس از دوران              
هـای    فـرض   توانـد بـه اشـاعه برخـی پـیش           با توجه به چنین رویکردهایی، که می      . است

ترین نظریات مطرح شده در زمینه        کوشیم تا مدوّن    ریخنگاری بینجامد، می  نادرست در تا  
 و کاربُردهای آن را در تاریخنگاری معاصر ایران مورد بررسی قرار            “نظریه توّهم توطئه  ”

 .دهیم
  

نظریـه  ”پرداز دنیای غرب اسـت کـه         سِر کارل رایموند پوپر احتماالً نخستین اندیشه      
ای نظری علیه کسانی بدل نمود که بـه نقـش              آن را به حربه     را ارائه کرد و    “توّهم توطئه 

پـوپر  . گر معاصر در تحوالت دنیای امـروزین توجـه دارنـد           های الیگارشی سلطه    دسیسه
   :کند توصیف می ها را چنین گونه نگرش این

هـایی اسـت کـه افـراد یـا            افتـد نتـایج مـستقیم نقـشه         هرچه در اجتماع اتفاق مـی     
. این نظر بسیار گسترش پیـدا کـرده اسـت         . اند  ریزی کرده  های نیرومند طرح    گروه

تـر از     کهـن . ای ابتـدایی از خرافـه اسـت         هرچند من در آن شک نـدارم کـه گونـه          
  

  .11، ص 1374 شهریور 26، همشهری . 6
 اسـفند   18، دوشـنبه    جامعـه ،  “مرزهای واقعیت و خیال در ذهن میرحسین موسـوی        ”احمد زیدآبادی،    . 7

  .11، ص 1376
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هـای    و در شکل جدید آن، نتیجه برجسته دنیوی شدن خرافـه          ... تاریخیگری است 

هـا مـسئول تقلبـات        هـای آن    باور داشتن به خدایان هومری، که توطئـه       . دینی است 
] کـوه [های تروا بوده، اکنون از میان رفته است ولـی جـای خـدایان سـاکن                   نگج

ســفیدان فهمیــده کــوه صــهیون یــا صــاحبان  اولومپــوس هــومری را اکنــون ریــش
   8.داران یا استعمارگران گرفته است انحصارها یا سرمایه

 مـیالدی در مجمـع عمـومی دهمـین گردهمـایی            1948پوپر این سخنان را در سال       
سـفیدان فهمیـده      ریـش <لی فلسفه در آمستردام بیان داشت؛ درست در زمانی که           المل  بین

 به شدت درگیر تحرکات پنهان بمنظور اعالم موجودیـت دولـت اسـراییل       >کوه صهیون 
  9.بودند) 1949ژانویه (

  
 در تاریخنگاری معاصـر ایـران       “نظریه توّهم توطئه  ”دهندگان    یکی از نخستین اشاعه   

ایشان، کـه بـه     . ان، نویسنده ایرانی مقیم ایاالت متحده آمریکا، است       آقای یرواند آبراهامی  
اندرکار پژوهش مفصلی بود در همـین زمینـه، در    ادعای خود در هشت سال پیش دست   

 در حضور جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا سخنانی ایراد کرد که متن آن در            1990تابستان  
 10.یدیکی از نشریات فارسی خارج از کشور به چاپ رس

دهـد تـصویری اسـت کـامالً           به دسـت مـی     “نظریه توطئه ”تعریفی که آبراهامیان از     
   :گرایانه از دیدگاهی بسیط و سطحی مطلق

ای اسـت کـه بـازیگران آن از سـوی      این تصویر چنـین اسـت کـه ایـران صـحنه      
اند یا کلماتی که بر  شوند و نقشی که به عهده گرفته      های خارجی کنترل می     قدرت

  
  .425، ص 1363انتشار، : ، ترجمه احمد آرام، تهرانحدسها و ابطالهاکارل پوپر،  . 8
سـفیدان فهمیـده     ریـش ”و لذا دفاع او از      های عضو الیگارشی یهودی تعلق دارد         پوپر خود به خاندآن    . 9

رسد که در اوایل سده هفدهم میالدی ثروتمند و          تبار او به ولف پوپر می     .  عجیب نیست  “کوه صهیون 
او همان کسی است که سباستیان میچنکسی، اسـتاد فلـسفه دانـشگاه             . رباخوار بزرگ شهر کراکو بود    

در حـوالی   .  معرفی نمـود   “یهودی خونخوار ”نوان   وی را به ع    آئینه پادشاهی لهستان  کراکو، در رساله    
نیمه سده هیجدهم یکی از اعقاب ولف پوپر فوق، که این نیز ولف پوپر نام داشت، از سـوی فـرانتس                
. اول، امپراتور روم مقدس و شوهر ماری ترز ملکه اتریش، متصدی گردآوری مالیات کشور بوهم بود               

ندان زرسـاالر النـدائو تعلـق دارد کـه چـون پوپرهـا از            سِرکارل رایموند پوپر از جانب مادری به خا       
  .های نامدار عضو الیگارشی یهودی است خاندآن

، )چـاپ خـارج از کـشور      (کنکاش،  “چینی در فرهنگ سیاسی ایران      فکر توطئه ”یرواند آبراهامیان،    . 10
  104-95، صص 1369دفتر هفتم، تابستان 
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هـای خـارجی گویـا قـادرِ          این قـدرت  . رانند نیز از خارج تعیین شده است       زبان می 

هـای روی   مطلق، کامالً مسلط و واقـف بـه همـه جزئیـات هـستند و همـه حرکـت            
بـازیگران، یعنـی ایرانیـانی کـه در صـحنه      . گیـرد   ها صورت می    صحنه به فرمان آن   

ان آمـوز و دسـت بـه فرمـ          بـازی دسـت     شـب   اند، فقط مثل عروسک خیمـه       سیاست
دهـد نـه از روی تـصادف، نـه بـر              آنچه روی مـی   . کنند  نیروهای خارجی عمل می   

همـه چیـز از قبـل    . شـود   ای و نه از اراده مستقل افراد نتیجه مـی           حسب ابتکار لحظه  
طراحی شده، نمایشنامه روی کاغذ آمده و کارگردان و مولـف اصـلی آن، همـان      

ن دیـدگاه کـاری کـه بـرای         بـا ایـ   . ها را به دست دارند      های خارجی، سرنخ    قدرت
ماند این است کـه معلـوم کنـد کـدام قـدرت خـارجی کـدام            تفسیرگر سیاسی می  

ــار خــود دارد  ــازیگر روی صــحنه را در اختی ــیوه تفکــر را  . ب ــن ش ــن ای ــیوه ”م ش
در فرهنـگ   ) تشویش و هراس از توطئـه مخفـی دیگـران علیـه خـود              (“پارانویایی

   11.ام سیاسی ایران نام گذاشته
تواند مورد    نمیای    عامیانهقطعاً چنین تفکر ساده و      . توان موافق بود    یف می با این تعر  

شک چنین نگاهی در اندیشه سیاسی معاصر ایران،          و بی . پذیرش هیچ محقق جدی باشد    
ولی زمانی که آقای آبراهامیان بـه ذکـر   . و نیز در تاریخنگاری معاصر ایران، حضور دارد    

هـای تـاریخ معاصـر        ایانه فوق را بر برخی پدیده     گر  پردازد، چارچوب مطلق    مصادیق می 
 در این حوادث هـیچ نقـشی نداشـته          “عامل توطئه ”دهد که گویی      ایران چنان تطبیق می   

پارانویای ”اند همگی به نوعی  است؛ و در نتیجه گویی ایرانیانی که در این حوزه قلم زده
 اسـت و در نگـاه بدبینانـه         اند؛ هیچ واقعیت عینی آنان را برنینگیختـه          مبتال بوده  “سیاسی

 .ای از واقعیت مندرج نیست آنان هیچ هسته
هـای اطالعـاتی غـرب در         نمونه بارز این انطباق نامعقول را در مسئله نقـش کـانون           

 .یابیم ، می1332-1320های  فعالیت حزب توده ایران، در سال
 

سیس گرای توده در ایران تأ ، حزب شوروی1320پس از سقوط رضاشاه در شهریور    
های تاریخ معاصر ایران است کـه         ترین پدیده   سیر فعالیت این حزب یکی از پیچیده      . شد
رغم انبوه نوشتار و اسناد منتشره در این حوزه هنوز تحلیل جامعی درباره آن صـورت              به

 و بـا توجـه بـه        “جنگ سـرد  ”معقول است که در دوران      کامالً  این فرضیه   . نگرفته است 
العاتی غرب در ایـران، بـه عنـوان یکـی از خطـوط مقـدم و         های اط   حضور فعال کانون  

  
  .96-95همان مأخذ، صص  . 11
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هـای    تـرین فعالیـت     استراتژیک جبهه مقابله با گسترش کمونیسم، این حزب آماج جدی         

هـا   اهمیت ژئوپولتیک ایران در آن سال. های غربی باشد گرانه سرویس   اطالعاتی و توطئه  
نتفی بدانیم درواقع بدان    فرض را م    اگر این پیش  . گر سیاسی پوشیده نیست     بر هیچ تحلیل  

هـای   معناست که در تحلیل رویدادهای معاصـر ایـران هـیچ جایگـاهی بـرای سـرویس             
 .اطالعاتی غرب قائل نباشیم

عملکردهای بعضاً ضد و نقیض حزب توده، مانند نقش آن در تضعیف دولت دکتـر               
ظامی محمد مصدق و بویژه انفعال آن در ماجرای کودتا و کشف سریع و ساده سازمان ن               

هایی شده و فقدان تحلیل مـستند و علمـی از ایـن حـوادث                 آن، موجب پیدایش فرضیه   
این امـر طبیعـی اسـت و        . ها را نیز اشاعه داده است       نگری  ها و سطحی    طبعاً برخی اغراق  

روشن است تا زمانی که تحقیق جدی و مبتنـی بـر اسـناد معتبـر دربـاره ایـن حـوادث                      
هـای موجـود شـفاهی و کتبـی و             مبتنـی بـر داده     هـای   صورت نگیرد زمینه برای تحلیل    

 .شایعات همچنان فراهم خواهد بود
کـه  ای    انهاندیـش   تواند با نگـاه پارانویـایی و سـاده          پژوهشگر تاریخ معاصر ایران نمی    

 “انگلـستان ”رغم وابستگی آن به اردوگاه کمونیـسم، بـه دسـت             سرنخ حزب توده را، به    
هـا   شک سرویس بر این فرضیه نیز چشم پوشد که بیتواند  بیند موافق باشد؛ ولی نمی  می

انـد، بعـضاً در    های اطالعاتی غرب برای نفوذ در حزب توده تالش جدی داشته          و کانون 
اند و بعضاً تحرکات این حزب را بـه سـمت اهـداف خـود سـوق                   این زمینه موفق بوده   

ی جدی گـرفتن آن     های عینی کافی برا     ای کامالً منطقی است که داده       این فرضیه . اند  داده
شناسـی    نگـری و فقـدان روش       ها، و اغراق و سطحی      و اتفاقاً همین داده   . در دست است  

بنابراین، محقق تـاریخ معاصـر   . علمی در تفسیر آن، نگاه پارانویایی فوق را آفریده است      
آمیز، چشم پوشد و      تواند یکسره بر فرضیات رایج در این زمینه، هرچند اغراق           ایران نمی 

های پیدایش و گسترش این نگاه بدبینانه و سـنجش            وست که در پی تبیین ریشه     وظیفه ا 
 .میزان صحت و سقم آن باشد

 
تا زمانی که اسناد کافی برای ارزیابی ماهیت برخی رویدادهای مهـم تـاریخ معاصـر                

هـای معقـول و نـامعقول،         سازی  ها و فرضیه    ایران در دست نباشد، راه برای انواع تحلیل       
هـای خـارجی در ایـن        فقدان اسناد قـدرت   . ه و پنداربافانه، هموار خواهد بود     گرایان واقع

  .گرایانه از رویدادهای دو سده اخیر ایران است زمینه مانع اصلی دستیابی به تصویر واقع
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 اسناد عملیـات پنهـانی در ایـران در دسـترس محققـان              12در مرکز اسناد ملی بریتانیا    

 هـزار بـرگ سـند سـال         14کز اسـناد فـوق حـدود        اکنون در مر    برای نمونه، هم  . نیست
د ضـیاءالدین   زمان کودتـای رضـاخان و سـی       (میالدی مربوط به سفارتخانه تهران       1921

این فقط اسـناد مربـوط بـه وزارت امـور خارجـه             . در دسترس محققان است   ) طباطبایی
اسناد وزارت جنگ، وزارت مستعمرات و وزارت امور هندوستان و حکومت هند        . است
در این زمان، امور اطالعاتی ایران توسط حکومت هنـد اداره           . د جداگانه بررسی شود   بای
عالوه، بخشی از اسـناد       به. شد و مکاتبات دولتی انگلیس در این زمینه صراحت دارد           می

 وزارت امور خارجه، طبق ضوابط تأخیر در انتشار اسـناد خـاص، هنـوز در                1921سال  
تر از همه، بخشی از همـین اسـناد علنـی شـده               همو م . دسترس عموم قرار نگرفته است    

های اطالعاتی آن در اصل سند کامالً سـیاه شـده و سـند، اگـر              مخدوش است و قسمت   
ای از ایـن اسـناد        نمونـه . ای دیگر از آن موجود نباشد، برای همیشه معـدوم شـده             نسخه

 عبـارت اسـت از  )  برگ سـند 218شامل  (FO 371/6405مخدوش فقط در جعبه شماره 
 سـطر اخبـار اطالعـاتی آن کـامالً سـیاه شـده و               6گزارش سیاسی کـه      (88سند شماره   
 13. است  که هر سه نیمه مخدوش161 و 104، 93های  و اسناد شماره) ناخواناست

  
ای کـامالً نـو و مولـود فـضای            گیری از اسناد اطالعاتی در تاریخنگـاری پدیـده          بهره

 برای دستیابی به اسناد اطالعاتی بریتانیـا        مبارزه پژوهشگران . سیاسی دو دهه اخیر است    
تدریج در دسترس آنان قرار   برخی اسناد پنهان به1990 آغاز شد و در دهه      1980از دهه   
 شرحی درباره پیـشینه ایـن امـر بـه دسـت داد و چنـین                 1369نگارنده در سال    . گرفت
   :نوشت

تدریج   بهیتانیا  در پرتو چنین فضای نوینی است که برای نخستین بار در تاریخ بر            
های اطالعاتی و امنیتـی و فنـی انگلـیس           زوایایی از تاریخ پیچیده و پنهان سرویس      

شوند بـرای اسـتتار گذشـته خـود بـه             ها مجبور می   شود و خود سرویس     آشکار می 
 انگلیسی  “گالسنوست” معهذا، این    14.های رسمی دست بزنند     تدوین و نشر تاریخ   

  
12.  Public Record Office 

  . نگارنده در مرکز اسناد ملی بریتانیابررسی . 13
. های اطالعاتی بریتانیا اشاره نمـود       در زمینه تاریخ سرویس    “نیجل وست ”های    از جمله باید به کتاب     . 14
 The Economist, July. (اسـت ) Rupert Allason( نام مستعار روپـرت االسـون   “نیجل وست”

24th-30th 1993, p.37(  
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افشای اسناد مداخالت اطالعاتی بریتانیـا در سـایر         تنها در آغاز راه است و هنوز تا         

   15.ها فاصله دارد کشورها، و بویژه در ایران، فرسنگ
در . رود   بـه کنـدی بـه پـیش مـی          “گالسنوست انگلیسی ”، این   گذشتهدر هفت سال    

 برای نخستین بار اجازه داده شد تا از چهره رئـیس سـازمان امنیـت                1993اواسط ژوئیه   
اکنــون اینتلیجــنس .  درج در مطبوعــات تــصویری منتـشر شــود بــرای) MI-5(انگلـیس  

 دارد و برخالف گذشته دولت انگلیس منکر موجودیت         “وجود”) MI-6(سرویس بریتانیا 
ارائـه اسـناد    . شود   در مطبوعات درج می    16کل،  آن نیست؛ و نام رئیس آن، سِر کالین مک        

ولـی، همانگونـه    .  شده است   آغاز 1993اطالعاتی به مرکز اسناد ملی بریتانیا نیز از سال          
تا افشای اسناد مداخالت اطالعاتی بریتانیـا در        <شد، این روند هنوز نیز        بینی می   که پیش 

 اسنادی که تاکنون بـه سـازمان        >.ها فاصله دارد    سایر کشورها، و بویژه در ایران، فرسنگ      
هـای    ط به سال   امنیتی مربو  -اسناد ملی بریتانیا ارائه شده، شامل برخی از اسناد اطالعاتی         

دارد و بـه      هـای بریتانیـا را بیـان مـی          است که بیشتر مسائل مالی سـرویس       1791-1909
: بقیه اسناد علنی شـده عبارتنـد از    .  در دسترس محققان است    HD-4 تا   HD-1های    شماره

عـام افـسران    برخی از اسناد مربوط به عملیات ویژه نظامی در جنـگ دوم جهـانی، قتـل          
 1949 چکـسلواکی، انقـالب      1948، کودتای   1943رخ در سال    لهستانی توسط ارتش س   

 1953.17 و مرگ استالین در 1950چین، آغاز جنگ کره در 
 موجود در جهان برای پژوهشگران تاریخ        ترین مجموعه   تردید، اسناد انگلیس غنی     بی

تردید تاریخنگاری معاصر ایران به این مجموعه سخت نیازمند است؛            معاصر است و بی   
 “هـا   انگلیـسی ”کند و با توجه به پنهانکاری سـنتی            نمی “معجزه”عاً این مجموعه    ولی قط 

توان انتظار داشت که اسناد رازآمیزترین تحوالت دو سـده اخیـر ایـران را در طبـق                    نمی
تواند از درون اسـناد       زرّین به مورخ اهدا کند؛ ولی محقق سختکوش، هشیار و دقیق می           

 .قب زند مدفون گذشته ن“اسرار”موجود به 
 

  
انتـشارات  : جـستارهایی از تـاریخ معاصـر ایـران، تهـران          :  دوم پهلوی، جلد ظهور و سقوط سلطنت      . 15

 ژوئیـه   30-24 سه سال بعـد، در شـماره         اکونومیستمجله  . 21-20، صص   1369اطالعات، چاپ اول،    
  . را برای توصیف همین پدیده به کار برد“گالسنوست انگلیسی”، واژه 1993

16.   Sir Colin McColl 
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ها در انتشار اسـناد اطالعـاتی و امنیتـی خـود از سیـستم                 معروف است که آمریکایی   

گیرد   بازتری برخوردارند؛ ولی در عمل حتی در اینجا نیز ارائه اسناد با دقت صورت می              
برای نمونـه، در شـرایطی کـه اسـناد اطالعـاتی            . دستی در کار نیست     و هیچگونه گشاده  

 “سـیا ” انتـشار یافتـه، اسـناد        “جنگ سرد ”حوادث بغرنج دوران    آمریکا درباره برخی از     
 . ایران سرنوشتی عجیب داشته است1332-1330های  درباره حوادث سال

، )سـیا (، جیمز وولزی، رئیس وقت آژانس مرکزی اطالعـات آمریکـا            1993در سال   
 را   ایـران  1332 مـرداد    28 در کودتـای     “سـیا ”الوقوع اسناد مربوط به نقش        انتشار قریب 

مدتها گذشـت   . یافت   انتشار می  1994طبق این وعده، اسناد فوق باید در سال         . وعده داد 
اخبار بعدی حکایت از آن داشت که بـه علـت فـشار کارکنـان عملیـاتی                 . و خبری نشد  

دانند، انتشار این اسناد بـه زمـانی نـامعلوم             تاریخی می  “اسرار”، که خود را حافظ      “سیا”
 چنین  نیویورک تایمز بعد، در یک گزارش خبری منتشره در        دو سال   . موکول شده است  

   :خوانیم می
های سیا، با وجود گذشت بیش از دو سال، کماکان با عدم اطمینان از زمان                 مقام

گـر اسـناد      تحلیـل ... 1962پریبا، که از سال     . گویند  دقیق انتشار این اسناد سخن می     
.  حال بررسی این اسناد اسـت      محرمانه است، همراه با یک تیم کارشناسی ویژه در        

 هزار صـفحه از     20ها و      هزار صفحه از پرونده خلیج خوک      60وی گفته است که     
پرونده گواتماال مورد مطالعه قرار گرفته و سانسور شده است و احتماالً طـی سـال              

های مربوط به ایران مـدت        گفته وی، بررسی پرونده    به. جاری انتشار خواهد یافت   
هـای الزم   پریبا ابراز امیدواری کرده است کـه اقـدام   ...  کشید بیشتری طول خواهد  

جان دویج، رئیس جدید سیا کـه  ... تر انجام شود   برای انتشار اسناد سیا هرچه سریع     
ــناد اســت    ــن اس ــریع ای ــشار س ــان انت ــتگاه ... از حامی ــسانی و دس ــای ان ــای  نیروه ه

یلیارد دالر رسـانیده    به نزدیک دو م   ] بودجه آن را  [برداری را دو برابر کرده و         کپی
وی همچنین قابلیـت تاریخـدانان خـارج از سـیا را، کـه در ارتبـاط بـا کنـار                  . است

   18.کنند، دو برابر کرده است گذاردن اسناد محرمانه فعالیت می
در زمینـه انتـشار     [عده انـدکی در ایـن آژانـس         <: نویسد   در پایان می   نیویورک تایمز 

 >.ها شده است ی وجود دارد که مانع چیره شدن آنا جدی هستند، اما موانع عمده] اسناد
، از  “جنـگ سـرد   ” در راه مکتوم داشتن اسناد عملیات مخفـی دوران           >موانع عمده <این  
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جمله اسناد مربوط به ایران، چیزی نیست جز تمایل روزافزون محققان و افکار عمـومی        

  . به آگاهی از حوادث پنهان آن دوران
انگیـز امحـاء ایـن        ال انتظار، سرانجام خبـر حیـرت      معهذا، و پس از گذشت چهار س      

 خبـر داد کـه اسـناد سـیا دربـاره            نیویورک تایمز  روزنامه   1997در مه   . اسناد منتشر شد  
 ایران از میان بـرده شـده و هیچگـاه در اختیـار محققـین قـرار                  1332 مرداد   28کودتای  

   :نویسد  مینیویورک تایمز. نخواهد گرفت
ای بررسی یازده مورد عملیات سری سـیا، از جملـه           یک مورخ آمریکایی که بر    

 مرداد را، که    28کودتا در چند کشور، به مقر این سازمان رفته بود، اسناد کودتای             
های سـیا پریـروز تاییـد         مقام. توسط سیا طرح و اجرا شده بود، در جای خود ندید          

ایـن  . انـد   زدهها را پر کرده بود آتـش          کردند که این اسناد را به این دلیل که قفسه         
هـا در     خبر بهت و حیرت محافل سیاسی و مورخـان را برانگیختـه اسـت کـه سـال                 

... ترین کودتای سیا بودند که در ایران انجام شد          انتظار انتشار اسناد مربوط به موفق     
 مرداد از میان رفته تلویحاً اظهار    28که اسناد تاریخی کودتای       سخنگوی سیا از این   
   19.تاسف کرده است

خوانیم   این توضیحات، زمانی که ادعای آقای آبراهامیان را در هشت سال پیش می            با  
 در اسناد انگلیسی تحقیق کرده و سندی دربـاره نفـوذ         > سال 20حدود  <که گویی ایشان    

های اطالعاتی غرب در حزب توده نیافته است؛ و باالتر از آن میزان اطالع ایـن        سرویس
 یافتـه   >آگـاه از سیاسـت    <کمتر از یک فـرد عـادی        ها از فعالیت حزب توده را        سرویس

این حیرت از جمله ازاینروست که این محقق تاریخ معاصر          . زده شویم   است باید حیرت  
 هنوز این نکته بدیهی را درنیافتـه        >ها کار با اسناد آرشیوهای خارجی       سال<ایران پس از    

توان یافـت و گـزارش        های اطالعاتی را در میان اسناد دیپلماتیک نمی        که اسناد سرویس  
تـوان دال بـر       دانش سفارت آمریکا یا انگلـیس را نمـی          غلط و غیر دقیق فالن کارمند کم      

تـر    و عجیـب  . های اصلی درگیر در عملیات مخفی در ایـران دانـست            میزان اطالع کانون  
ای دال بر سانـسور اسـناد درآرشـیوهای           که ایشان، در این دوران طوالنی، هیچ قرینه         این

آبراهامیان این یافته عجیب خـود را مـصداقی بـارز بـر سـیطره تفکـر        ! اند  نیافتهانگلیس  
   :داند  بر اندیشه ایرانی می“توطئه”

های دفتر امور خارجه انگلستان تحقیق کرده         من حدود بیست سال روی بایگانی     
ام که بدانم نوع همکـاری یـا حتـی نفـوذ              و در این جستجوها همیشه کنجکاو بوده      
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در ایـن   . هـای سیاسـی ایـران دقیقـاً چـه بـوده اسـت               ها در سـازمان     سیداخلی انگلی 

شود که این برای من تعجبـی         تحقیقات هیچ نوع همکاری با حزب توده دیده نمی        
حتـی مـدارکی در مـورد نفـوذ مخفیانـه در تـشکیالت              کـه     ایناما تعجب   . نداشت

مانـه،  کارمندان انگلیسی، در اسـناد خـصوصی و محر    . حزب توده هم وجود ندارد    
اند به داخل کادرهای اصـلی حـزب          کنند که هنوز نتوانسته     غالباً از این شکایت می    

 .شان را هم کرده بودند همه سعیکه  آنتوده نفوذ کنند با 
هـایی مـشابه کردنـد        های اطالعاتی آمریکایی هم در این زمینه کوشـش          سازمان
ندهنده شیوه عملکرد تواند نشا یکی از مواردی که می. که به جایی برسند بدون آن 
هــای جاسوســی آمریکــایی و نیــز عــدم موفقیــت آنــان باشــد،  گرانــه شــبکه توطئــه

 درباره رهبـری حـزب تـوده        1950ای است که در سال        یادداشت اخیراً منتشر شده   
بر اساس این مدارک بسیار محرمانه، رهبران واقعی حزب توده          ... نوشته شده است  

، یزدی، بهرامی و دیگران نبودنـد بلکـه یـک           ای چون اسکندری    شده  افراد شناخته 
کـار کـه در شـوروی مخفـی بودنـد             های کهنه  هسته مخفی کوچک از کمونیست    

زاده، مرتضی علـوی      شد از سلطان    کردند و این هسته تشکیل می       حزب را اداره می   
 هـر فـرد     1950تـصور کنیـد در سـال        . و محمد فرخی شاعر   ) برادر بزرگ علوی  (

 در زندان رضاشاه کشته شـده       1940نست که فرخی در سال      دا  آگاه از سیاست می   
هـا از میـان رفتـه     های استالینی همـان سـال    زاده و مرتضی علوی در تصفیه       و سلطان 
شود که قـدرت خـارجی آگـاه بـه همـه چیـز بنظـر                  تئوری توطئه باعث می   . بودند

ر از  توانـست بیـشت     نسبت به ایران نمی   ها    آنکه در حقیقت ناآگاهی       برسد، حال آن  
   20.این باشد

گیری مغشوش از اصلی کامالً معقول و منطقـی، بـه             آبراهامیان با همین روش، نتیجه    
خاطرات ارتشبد حسین فردوست، که ظاهراً دغدغـه اصـلی او در ارائـه ایـن نظریـات                  

 فردوست را   “های پنداری  توطئه”او در یک پاراگراف کوتاه فهرستی از        . پردازد  است، می 
 در تاریخنگـاری      و قابـل بررسـی      ر این میان برخی از مباحث بغـرنج       کند و د    ردیف می 

 منـسوب   “پارانویـای سیاسـی   ”معاصر ایران را با صدور یک حکم قاطع چند سطری به            
 .کند می

 مبتالست زیرا در خاطرات خـود  >بیماری توطئه<آبراهامیان، فردوست نیز به  زعم    به
 منتسب کرده، رضـا شـاه را        >ها  انگلیسی< را به    >ایجاد تشکیالت فراماسونری در ایران    <
 پنهانی به داخل 1950های  حزب توده در سال< دانسته، مدعی شده که >در اصل بهائی <
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 >.جبهه ملی رسوخ کرده بود و خود جبهه ملی نیز مخفیانه با آمریکا رابطه داشته اسـت                

 قـدیمی  دوسـت < مبتالست زیرا مدعی است    >پارانویای توطئه <و باالخره، فردوست به     
: افزایـد    آبراهامیان می  >.ها بود   شاه، ارنست پرون سویسی، درواقع مأمور مخفی انگلیسی       

یابیم کـه فـرد سویـسی         های انگلیس رجوع کنیم در می      اما اگر در این زمینه به بایگانی      <
  21>.ها اصال اعتمادی به او نداشتند فقط مشاور شاه بود و انگلیسی

طر بتوان، بدون ارائه اسناد و تحلیل کافی و بـا           این هنری عجیب است که در چند س       
، بر چنین مباحث مهمی یکسره خط بطالن        “نظریه توطئه ”یک انتساب صاف و ساده به       

 این مـسائل    “نظریه توطئه ”لذا، ناگزیریم برای دستیابی به درکی صحیح از مفهوم          . کشید
  :را مورد بررسی قرار دهیم

 
ان یک ابزار سیاسـی و فرهنگـی گـسترش نفـوذ            گیری از فراماسونری به عنو      بهره. 1

دور، هندوستان، ایران و قلمـرو خالفـت عثمـانی، از جملـه در               استعمار غرب در خاور   
 استعمار غـرب در     “دست پنهان ”ای کامالً جدی است و باور به          کشورهای عربی، مسئله  

اسونری برای نمونه، مسئله فرام   . گسترش فراماسونری در شرق اختصاص به ایران ندارد       
، و نقـش    )هـا   جدیداالسالم(ها   عثمانی، پیوند آن با زرساالران یهودی سالونیک و دونمه        

ــال    ــصطفی کم ــشیدن م ــانی و برک ــت عثم ــرنگونی حکوم ــان در س ــاتورک(این در ) آت
 22.تاریخنگاری ترکیه هنوز نیز مورد بحث است

هـای اسـتعماری    متأسفانه، در زمینه تاریخ فراماسونری در ایران و ارتباط آن با کانون      
گـویی در ایـن حـوزه        غرب تاکنون پژوهش جدی صورت نگرفته و همین امر به آشفته          

در تاریخنگاری معاصر ایران پیشینه فعالیت فراماسونری به میرزا ملکـم           . دامن زده است  
شود و وی به عنوان بنیانگذار و رهبر نخستین سـازمان ماسـونی ایـران                 خان محدود می  

 هنـوز در  “عصر سپهـساالر ”مسئله و بسیاری از مسائل بغرنج دیگر     این  . گردد  مطرح می 
، )1890-1813(از جمله، نقش مانکجی لیمجی هاتریـا        . ای از ناشناختگی قرار دارد      هاله

حکومت هند بریتانیا در ایران، و رابطـه نزدیـک او بـا شـاهزاده               ) مقیم(مأمور رزیدانت   
 و اسـتاد    نامـه خـسروان   شاه و نویـسنده      پسر پنجاه و هشتم فتحعلی    (الدین میرزا     جالل
و برخی نخبگان دربار    ) پدر میرزا ملکم خان   (، میرزا یعقوب ارمنی     )“فراموشخانه”اعظم  
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قجر و نقش فراماسونری هند در پیدایش فراماسونری در ایران هنوز مورد توجه محققان 

 اصـفهانی   که در زمینه نقش آقا محمـد مهـدی اربـاب            همچنان. ایرانی قرار نگرفته است   
در ) نیای خانـدان بوشـهری    (التجار بوشهری     و حاج محمد معین   ) نیای خاندان فروغی  (

پیدایش و گسترش کشت و تجارت تریاک در ایران و پیوند نزدیک آنان بـا امپراتـوری                 
گر سیاسی و مالی شرق در نیمه دوم        های توطئه   ترین کانون   مالی ساسون، که یکی از مهم     

انفعـاالت بـسیار     و     و فعل  23رود، شمار می   نخستین سده بیستم به    های  سده نوزدهم و دهه   
 .بغرنج و پنهان مالی و سیاسی این عصر هنوز پژوهش جدی صورت نگرفته است

های علمی و مستند و اشاعه برخـی         نگاری  فقر تاریخنگاری معاصر ایران، فقدان تک     
هـا نیـز همـراه        نـداربافی هـا و پ    نگری  فرضیات و اوهام در این حوزه، که طبعاً با سطحی         

هـای عینـی ایـن        تواند توجیه مناسبی برای حذف صورت مسئله و انکار پایه           است، نمی 
 . فرضیات و باورهای رایج باشد

 
ای از    شود، فراماسونری در اروپا و آمریکا هنوز نیـز در هالـه             برخالف آنچه گفته می   
ها را در  که اکثریت مطلق ماسوندرباره لژهای پایه ماسونی، . ابهام و پوشیدگی قرار دارد   

گیرد، سخن فراوان گفته شده، ولی توجه به محافـل عـالی ماسـونی، جمـع بـسته                 بر می 
 اسـتفن نایـت در      1983در سال   .  آغاز شده است   1980نخبگان بلندپایه، نیز تنها از دهه       

   :او نوشت. کتاب جنجالی خود به این محافل پنهان توجه نمود
ز نخبگان فراماسون وجود دارد که گرانـد لـژ متحـده بـر              در انگلستان گروهی ا   

اینان برادران موسوم به درجات عالی هستند که حتی اکثریـت           . آنان نظارتی ندارد  
هـا تـا سـه درجـه ارتقـاء           بیـشتر ماسـون   . ها تصوری از وجود آنان ندارند      فراماسون

له نردبان ماسـونی    کنند که در باالترین پ     یابند و با نیل به مقام استادی تصور می          می
هـا را تـشکیل      ، کـه خیـل کثیـر ماسـون        “اسـتادان ”بخـش اعظـم ایـن       ... اند  ایستاده

خبرنـد؛ هیچگـاه بـه ایـن مـسیر وارد             دهند، از وجود سی درجه باالتر کامالً بی         می
   .نخواهند شد و هیچگاه حتی سخنی درباره آن نخواهند شنید

ای   پـردازد؛ شـبکه      می “کاتی کهن آئین اس ”استفن نایت سپس به شرح سازمان پنهان        
مقام انگلیسی که در سراسر بریتانیا در درجات باالی سی           بغایت پوشیده از نخبگان عالی    

.  نفر دارای درجه سی و سـوم هـستند         75 نفر عضویت دارند و تنها       655و یکم آن تنها     
  

، کتـاب اول،    مطالعـات سیاسـی   ،  “ساسونها، سپهساالر و تریاک ایران    ”] عبداهللا شهبازی، : [بنگرید به  . 23
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استفن نایت فاش کرد که، برخالف شبکه عادی فراماسونری، شورایعالی درجـه سـی و               

مارشال لرد   نظامیان عضو این شورا عبارتند از فیلد      . سوم در کنترل نظامیان بلندپایه است     
آلکــساندر تــونیس، کــه در دوران جنــگ دوم جهــانی فرمانــدهی نیروهــای بریتانیــا در 
خاورمیانه و مدیترانه را به دست داشت، ژنرال سِر لئونارد اتکینسون، ژنرال سِر هارولـد               

این افراد قریب به دو دهه اسـت کـه در ایـن شـورا               . ادوارد والتهال ویلیامز و ژنرال سِر     
، یعنی عالیترین مقام ماسـونی      “بزرگ فرمانروای با اختیار   ” 1982حضور دارند و تا سال      

 24.بودهون  هربرت رالف درجه سی و سوم در انگلستان و رئیس شورایعالی، ژنرال سِر
 قریب  1926ت که تنها تا سال      گرف   استفن نایت در شرایطی صورت می      “کشف”این  

شـد کـه       عنوان کتاب و مقاله در زمینه فراماسونری نشر یافته بود و ادعـا مـی               54000به  
یک مورخ ماسون   گفته    بهتمامی ابعاد فراماسونری آشکار و در دسترس همگان است؛ و           

  25>.تنها راز فراماسونری این است که در آن هیچ رازی وجود ندارد<
 33اه پس از انتشار این کتاب جنجالی به شکلی نامتعارف در سن              م 18استفن نایت   

ای را دال بر دخالت محافل عالی ماسـونی           سالگی درگذشت و این امر شایعات گسترده      
  26.ها انداخت در مرگ او بر سر زبĤن

  

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

سیر ماسون دارای سی و سه پایه است که از پایه نخـست             ... )اسکاتی(طبق آیین کهن اسکاتلندی     <
شود و پس از آن بـه          داده می  “سِر”) کاریاری(ماسون سپس به درجه دوم      . شود  آغاز می ) کارآموزی(

هـا را    هایی که به این سه پایه تعلق دارنـد، خیـل عظـیم ماسـون               ماسون. رسد  می) استادی(درجه سوم   
 متوقف نیست و این تنهـا مـدخلی اسـت بـرای     “استادی”سونی در پایه    ولی سیر ما  ... دهند  تشکیل می 

ایـن  . شود  ، منتهی می  “بزرگ بازرس کل  ”ارتقاء در هرمی که به اوج، یعنی به پایه سی و سوم و مقام               
بخش از تشکیالت ماسونی، که متکفل سیر ماسون از درجـه چهـارم بـه درجـه سـی و سـوم اسـت،                   

 ماسـونی   “شـورای طریقـت   ”آن دیگر با گراندلژها نیست، بلکه بـا         ترین آن است و هدایت        ناشناخته
سندی منتـشر نـشده و   ] 1370تا سال [درباره تشکیالت ماسونی درجات عالی در ایران تاکنون    ... است

ایـن ناشـناختگی بـه معنـای عـدم وجـود       ... اصوال بسیاری از پژوهشگران تصوری نیز از آن ندارنـد      
 نیست، بلکه شواهدی در دست است کـه احتمـال فعالیـت آن را از                تشکیالت عالی ماسونی در ایران    

مطالعـات  ، “ابهام در تاریخنگاری فراماسونری ایـران ”] عبداهللا شهبازی،  ([>.سازد  گذشته دور مطرح می   
  )42-41، صص1370، کتاب اول، پاییز سیاسی

25.  William Whalen, Christianity and American Freemasonry, Bruce, Milwaukee, 1958. 
26.  Martin Short, Inside The Brotherhood, London: Grafton, 1989, p. 9. 
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 یـک القـاء مارکسیـستی    “ها توّهم توطئه ماسون”شود،  که ادعا می آیا به راستی، چنان 

 است؟
فرض اولیـه،   ین زاویه به کاوش در منابع مارکسیستی بپردازیم، برخالف پیشاگر از ا  

نگارنـده در میـان     . ها به پدیده فراماسونری را انـدک خـواهیم یافـت            توجه مارکسیست 
های ناشرین شوروی سابق به زبان انگلیسی، تنهـا یـک اثـر دربـاره فراماسـونری                  کتاب
 27.استالین یا برژنف، به چاپ رسیده است      شناسد که آن نیز در دوران گورباچف، نه          می

های دیگری نیز در این زمینه منتشر شده باشد، ولـی یقینـاً معـدود و                 ممکن است کتاب  
ها و مقـاالت کثیـر منتـشره در غـرب دربـاره       شمار است و قابل مقایسه با کتاب      انگشت

روی در  ها و انتشارات شـو     ای به پژوهش    در کتاب فوق، هیچ اشاره    . فراماسونری نیست 
اتفاقاً لولی زامویسکی، نویـسنده، اثـر       . شود و منابع همه غربی است       این زمینه دیده نمی   

به عبارت دیگر، انتشار ایـن اثـر را         . خود را تحت تأثیر کتاب استفن نایت نگاشته است        
باید از پیامدهای فضای باز سیاسی دوران گورباچف و متأثر از فرهنـگ سیاسـی غـرب                 

 .دانست
نویسد که برای جلوگیری از انتـشار         زامویسکی می . سکی خواندنی است  کتاب زاموی 

تحقیق استفن نایت به او رشوه پیشنهاد شد و زمانی کـه نپـذیرفت مـورد تهدیـد قـرار                    
کردند و زمـانی      ناشران قراردادهای متعدد انتشار کتاب او را پس از امضا لغو می           . گرفت

اری و از دسـترس عمـوم خـارج         که سرانجام کتاب منتشر شد در حجـم وسـیع خریـد           
 .گردید

، بجز یـک مقالـه کوتـاه        )کتاب یا مقاله  (همچنین، هیچ نوشته مفصلی از حزب توده        
ای از احسان طبری، که در فضای پس از انقالب اسالمی ایران و بدون ذکر                 چهار صفحه 

 دبیـر   نورالدین کیانوری، آخرین  . یابیم  نام نویسنده منتشر شد، در زمینه فراماسونری نمی       
   :نویسد اول حزب توده در ایران، در خاطرات خود می

مــا در بحــث فراماســونری واقعــاً وارد نــشدیم زیــرا اطالعاتمــان در ایــن زمینــه  
این جریان . ای بود این جریان برای ما جریان ناشناخته و پیچیده. العاده کم بود    فوق

ایم علت فقـط      لبی ننوشته بنابراین، اگر ما درباره فراماسونری مط     ... بسیار مخفی بود  
   28.اطالعی ما از این جریان بود بی

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

1989. 
  .415، ص 1371انتشارات اطالعات، : کیانوری، تهرانخاطرات نورالدین  . 28
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هـای ماسـونی را ممنـوع         های کمونیستی و فاشیسم هیتلری فعالیت       دانیم که رژیم    می

تابنـد    های سیاسی که فعالیت احزاب آشکار را برنمی         طبیعی است آن نظام   . اعالم داشتند 
هـای عـالی      ام وابستگی آن بـه کـانون      به طریق اولی به سازمانی پنهانی و رازآمیز، که اته         

توانـد    آیا این امر مـی    . هاست، اجازه فعالیت ندهند     داری غرب بر سر زبĤن      دنیای سرمایه 
، درسـت یـا نادرسـت، واقعـی یـا           “توطئه ماسونی ”که هر معتقد به       توجیهی باشد براین  

نیم کـه    و از زمره کسانی بخـوا      >فاشیست<آلود، یا حتی هر مخالف فراماسونری را          وَهم
خواهنـد و معتقدنـد کـه         هوس قدرت و سلطه دارند و دیگران را فرمانبردار خود مـی           <

 و باالتر   29؛>ای نباید باشند    ای نیستند یا کاره     آدمیان از خود حرف و شعور ندارند و کاره        
 و حتـی    >غیرعلمـی < و   >پارانوئیـک <از آن هرگونه توجه پژوهـشی بـه ایـن حـوزه را              

 30! بدانیم؟>تیهای امنی دسیسه دستگاه<

  
  .سروش، همان مأخذ . 29
بـا اسـتناد بـه      ) 45-7، صص   1374، تابستان   8، شماره   گفتگو ( “توّهم توطئه ”ف در مقاله    احمد اشر  . 30

های پژوهشی در این      رژیم پهلوی از کتاب فراماسونری اسماعیل رائین تالش        >حمایت دستگاه امنیتی  <
ی کشور  های امنیت   های دولتی ایران و دستگاه      دستگاه<:  است   و چنین نتیجه گرفته     زمینه را تخطئه کرده   

اند که اذهان     ای داشته و دائماً در تالش بوده        پردازی نقش عمده    اساس و توطئه    نیز در پخش شایعات بی    
نگارنده هشت سـال پـیش،      ) 39همان مأخذ، ص   (>.مردم را از امور واقعی به امور واهی منحرف کنند         

ائین را بیان داشت و نقـش       ، ماجرای انتشار کتاب ر    “ابهام در تاریخنگاری فراماسونری ایران    ”در مقاله   
 انتشار کتاب فوق “معمای”تحلیل اینجانب از . کیا را در این ماجرا نشان داد     اسداهللا علم و سرتیپ علوی    

های نیکسون و هیث در آمریکـا و          ، تقارن دولت  1348-1347های    تحوالت جهانی در سال   : چنین بود 
، شرایط مناسب را    >های زرساالر غرب     مجتمع  به عنوان راستگراترین باندهای سیاسی نماینده     <انگلیس،  

هـای اسـتقرار ایـن        یکی از پایه  .  آن فراهم ساخت   >تحکیم سلطنت پهلوی و اوج سلطنت مطلقه      <برای  
فروریختن بساط گراندلژهای ماسونی پیشین و ایجـاد یـک تـشکیالت    <ای  نقش جدید داخلی و منطقه 
) 1347اسـفند (امـامی     ایران به ریاست جعفر شریف     که با ایجاد لژ بزرگ       >متمرکز و کامال مطیع بود    

های مختلـف     انتشار کتاب رائین در همین زمان و با این هدف صورت گرفت و سازمĤن             . تحقق یافت 
حال، کتاب رائین تحرکات     در عین ) 58، کتاب اول، ص   مطالعات سیاسی . (ماسونی را مرعوب ساخت   

رهبـری   در زمان دولت شش ساله حزب کارگر بـه        انگلیسی، که     قبلی رژیم پهلوی را در تبلیغات ضد      
) 58همان مأخذ، زیرنویس ص   . (بخشید  هارولد ویلسون توسط رائین و دیگران آغاز شده بود، تداوم می          

 به زبان انگلیسی، که فاقد عنوان اسـت و تنهـا نـام              1972 ژوئن   13 مورخ   “محرمانه”در یک گزارش    
ارد و محتمال برای ادوارد هیث یـا لـرد ویکتـور            را در زیر د   ) جرج کندی یانگ  ( GKY:EWمستعار  

روچیلد تهیه شده، نویسنده مذاکرات خود و شاه را، در یک جلسه خصوصی سه نفره بـا حـضور سِـر                     
شاه در این مالقات نارضایتی خود را از مندرجات برخـی مطبوعـات             . شاپور ریپورتر، شرح داده است    

← 
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جایی اسـت و ربطـی بـه           همه “توّهم” توطئه فراماسونری یک     “توّهم”: خالصه کنیم 

  . ندارد و همانقدر ایرانی است که انگلیسی“فاشیسم” و “مارکسیسم”
 >در اصـل بهـائی    <این ادعای آقای آبراهامیان را، که گویا فردوست رضا شـاه را             . 2

 :کاویم معرفی کرده، می
گری    و درباره پیوند با بهائی     31ه رضاشاه به زرتشتیگری سخن گفته     فردوست از عالق  

عین گفته فردوست   . نیز تنها از حسن رابطه رضاشاه با بهائیان سخن گفته است نه بیشتر            
اصوال رضاخان نیز با بهائیت روابط حسنه داشـت تـا حـدی کـه اسـداهللا                 <: چنین است 

  32 >.صوص محمد رضا کردصنیعی را، که یک بهائی طراز اول بود، آجودان مخ
های تلویزیونی او ادعای آقای آبراهامیـان         نه در خاطرات فردوست و نه در مصاحبه       

  .شود دیده نمی
  
 فردوسـت را ایـن ادعـا        “پارانویای سیاسـی  ”آقای آبراهامیان یکی دیگر از دالیل       . 3
د و   پنهانی به داخل جبهه ملی رسوخ کـرده بـو          1950های    حزب توده در سال   <: داند  می

 >.خود جبهه ملی نیز مخفیانه با آمریکا رابطه داشته است
در بخش نخست، چنین مطلبی در خاطرات فردوست مندرج نیـست؛ هرچنـد اگـر               

 سخن گفتـه بـود، ایـن ادعـا     1950های  وی از رسوخ حزب توده در جبهه ملی در سال        
وده قطعـاً در    حزب ت . شد   تلقی نمی  “بیماری توطئه ”باورنکردنی و در نتیجه مصداقی از       

رهبری جبهه ملی نفوذ نداشت، ولی رسوخ آن در سطوح پائین و میانی جبهـه ملـی، و                  
های سیاسی آن دوران، از اهداف این حزب بود؛ برای تحقـق ایـن منظـور                  سایر سازمان 

فرض کنیم حزبی کـه بـه درون        . هایی برداشت   هایی تأسیس کرد و در این راه گام        شبکه
های اطالعاتی ارتش پهلـوی       د و اعضای آن در صفوف سازمان      گارد شاهنشاهی نفوذ کر   

چـرا ایـن فرضـیه بایـد        . حضور داشتند، در تشکیالت جبهه ملی نیز عناصری را داشت         
 ! تلقی شود؟“بیماری” و “توّهم”

  
← 

در حالیکه در مشی سیاسی و اقتصادی ایران        <: کند  الم می دارد و اع    بریتانیا علیه حکومت خود ابراز می     
در قبال بریتانیا تغییری رخ نخواهد داد، مطبوعات ایران رویه مشابهی را در مورد بریتانیا پیش خواهند                 

تهران، مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، مجموعه سِر شاپور ریپـورتر، سـند                (>.گرفت
  .)الف 6224/129 -19شماره 

  .72خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، ص : ، جلد اولظهور و سقوط سلطنت پهلوی . 31
  .374همان مأخذ، ص  . 32
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اما عین گفته فردوسـت، کـه آبراهامیـان بـرای القـاء سـریع نظـرات خـویش آن را                     

 :ائه داده، چنین است ار“فهم عامه”ای مسخ شده و  گونه به
 >هـا   آمریکـایی < را بـا حمایـت       1328فردوست شروع حرکت جبهه ملـی در سـال          

 این نظری کامالً جدی است که بسیاری از محققان تاریخ معاصر ایران بـر آن                33.داند  می
 آمریکا  “مهره”ولی قطعاً این بدان معنا نیست که دکتر محمد مصدق را            . اند  صحه گذارده 

از (نه که نقش انکارناپذیر امپریالیسم آمریکا در توطئه علیه دولت مصدق            بدانیم؛ همانگو 
هـای آمریکـا و      تواند دال بـر همـسوئی سیاسـت         نمی) 1332 مرداد   82 تا   1331 تیر   30

 . باشد1331-1320های  انگلیس در مسئله نفت ایران در سال
اطره وی  ظاهراً آن گفته فردوست که توسط آبراهامیان به شکل فوق مسخ شـده، خـ              

، 1340های گراتیان یاتسویچ، مسئول ایـستگاه سـیا در تهـران در اوایـل دهـه                  از فعالیت 
ما عالقه زیاد بـه     <: نویسد روزی یاتسویچ به دیدار وی آمد و گفت          فردوست می . است

. کرده و پیشرو تشکیل شده و رو به توسعه است           جبهه ملی داریم زیرا از عناصر تحصیل      
 >خواهیم بدانیم آیا حزب توده در آن رسوخ کرده یا نـه؟             ت که می  ولی مسئله ما این اس    

یاتسویچ به کمک دفتر ویژه اطالعـات، بـه ریاسـت فردوسـت، در ایـن زمینـه تحقیـق                    
   .کند می

ای از آب      درصـد لیـست یاتـسویچ تـوده        30نتیجه بررسی ایـن شـد کـه حـدود           
و از حـضور عناصـر   تـدریج بـه یاتـسویچ دادم و ا    طبق قرار، نتیجـه را بـه   . درآمدند

هـا    ام و آن    فرسـتاده ) آمریکـا (ای تعجب کرد و گفت که بررسی را به مرکـز              توده
ای را تـصفیه کنـد و    اند که هیئت مدیره جبهه ملی سریعاً عناصـر تـوده       دستور داده 

هـای بعـدی مـشخص        ضمناً هر چند سال یک بار این بررسی تکرار شود تا نفوذی           
ک نشان به یاتسویچ اعطا کرد که روزی به دفتر          آمریکا برای این خدمت ی    . شوند

   34.آورد و با خوشحالی به من نشان داد و گفت که مرکز از شما تشکر کرده است
هـم حمایـت    .  ندارد “پارانویا”و   “توهّم”این گفته فردوست جدی است و ربطی به         

ای جـدی اسـت و هـم نفـوذ عناصـر              دولت دمکرات آمریکا از جبهه ملـی دوم مـسئله         
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هـای    پیوسـت  (ظهور و سقوط سلطنت پهلـوی      در جلد دوم     35. به صفوف آن   “ای  دهتو”

هـا علیـه     ، بر اساس اسناد متعدد که تحریکات و آشوب        )ویراستار بر خاطرات فردوست   
هـا و غیـره را        ای مرتبط با محافلی چون رشیدیĤن       دولت امینی و نقش عناصر سابق توده      

   :ن تبیین شده استداد، این پدیده چنی در این حوادث نشان می
علم در حالی که از سویی توسط عوامـل خـود بـه تحریـک و تـشجیع                  ] اسداهللا[

زد، از سـوی دیگـر از کانـال           گرا و چپ علیه دولت امینـی دسـت مـی            عناصر ملی 
ــوده و     ــه بزرگنمــایی خطــر حــزب ت ــسویچ و مطبوعــات داخلــی و خــارجی ب یات

هـا قلمـداد    ای داختـه تـوده  پرداخت و جبهـه ملـی دوم را سـاخته و پر             کمونیسم می 
ای سابق تحت پوشش خـود را بـه عـضویت در جبهـه ملـی                  کرد و عناصر توده     می

ها حزب توده فاقد شبکه جدّی در داخل کشور بود            در این سال  ... نمود  ترغیب می 
-1320هـای     و عناصر مورد اشاره فردوست درواقع اعضای حـزب تـوده در سـال             

ان عمالً از فعالیت سیاسـی بریـده و تحـت           شدند که در این زم       محسوب می  1332
پوشش علم قرار داشتند و در مواردی منابع اطالعاتی شبکه اینتلیجنس سرویس و              

  36.ساواک بودند
  

 در اندیـشه    >پارانویـای سیاسـی   <ترین دلیل بـر       و باالخره آقای آبراهامیان واضح    . 4
وسـت از معـدود     داند؛ کـسی کـه فرد       فردوست را اظهارات وی درباره ارنست پرون می       

دوستان دیرین او بود و طبعاً خاطرات وی در این زمینه باید به عنوان منبعی دسـت اول                
 .مورد توجه هر پژوهشگر جدی قرار گیرد
رضا پهلوی در این      روزه و نزدیکی او به محمد       فردوست حضور پرون در مدرسه لُه     

 رابطـه   37.دانـد   یـا مـی   یافته از سـوی سـرویس اطالعـاتی بریتان          دوران را طرحی سازمان   
ای اسـت     غیرعادی محمد رضا پهلوی و ارنست پرون ادعای فردوسـت نیـست؛ شـایعه             

 فراوان به آن توجه شـده و تمـامی فعـالین            1320دیرپا که در مطبوعات پس از شهریور        

  
عـالی   اسنادی در دست است که طبق آن، درست در همین زمان دکتر شاپور بختیار، عضو شـورای                 . 35

ایـن  .  از صفوف این سـازمان شـد       “ها ای توده”اخراج  جبهه ملی، سخنرانی تندی ایراد کرد و خواستار         
  .صحت و اهمیت اظهارات فردوست استمؤید اسناد 

  .311، ص 2همان مأخذ، ج  . 36
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 بنظر  “پارانویا” این امر چندان     38.سیاسی ایران در دوران پهلوی با آن آشنایی کامل دارند         

های   چرا کانون . توان دید    نیز می  “زمینی”ن را، حداقل به عنوان یک فرضیه،        رسد و آ    نمی
سیاسی استعماری که در پی گسترش نفوذ خود در مناطق حساس و اسـتراتژیک جهـان    

کـه    ای کامالً معقول است مگر این       بودند نباید به این اقدام مبادرت ورزند؟ چنین فرضیه        
هـای سیاسـی و       در عملیـات پنهـان کـانون      ما منکـر هرگونـه پیچیـدگی و دوراندیـشی           

 و  اطالعاتی دنیای معاصر باشیم و سازوکار تحوالت سیاسی جهان امـروزین را در فعـل         
 . انفعاالت آشکار و ساده خالصه کنیم

روزه،    این نکته که آیا پرون از آغاز، از زمان اشـتغال در مدرسـه لُـه                “حقوقی”اثبات  
ای نیست و نیازمند اسناد و مدارک دقیقی اسـت کـه           همأمور اطالعاتی بود یا نه، کار ساد      

در این زمینه محقق، ناگزیر باید به قرائن و شواهد تاریخی           . شاید هیچگاه به دست نیاید    
 فقدان اسنادِ روشنگر دربـاره دوران اولیـه زنـدگی پـرون،             “برهوتِِ”در این   . استناد کند 

سه یارِ  ” شود زیرا به یکی از       تواند سندی ارزشمند و یگانه تلقی      خاطرات فردوست می  
. تعلــق دارد) محمدرضــا پهلــوی، پــرون و فردوســت(روزه   آن روز مدرســه لُــه“غــار

ز زندگی پرون خاطرات فردوسـت سـندی منحـصربفرد          بهرروی، اگر درباره این دوره ا     
است، درزمینه نقش این چهره بغایت مرموز تاریخ معاصر ایران در پیدایش و گـسترش               

هـای او      لژ پهلوی، که بوسیله محمد خلیل جواهری تأسیس شد، توطئه          سازمان ماسونی 
های جنگ دوم جهانی و پس از آن          علیه دولت دکتر مصدق و باالخره ارتباط او در سال         

 .با سرویس اطالعاتی بریتانیا کمترین کمبودی از نظر سند وجود ندارد
عـدی دانـشگاه آکـسفورد،       در ایران و اسـتاد ب      MI-6رابطه پرون با رابین زینر، مأمور       

 در ایـران در  MI-6ای آشکار است که در خاطرات کریستوفر وودهاوس، نماینـده    مسئله
   :نویسد  ویلیام راجر لویس می39.زمان عملیات براندازی دولت مصدق، نیز مندرج است

زینر از طریق شخصی که در پشت پرده مغز متفکر شاه بود، یعنی یک سویـسی                
 از رویـدادهای داخلـی دربـار اطالعـات دسـت اول کـسب               نام ارنـست پـرون،     به
بـه افـراط مـشروب      ] زینـر ... [پـرون نیـز ماننـد زینـر عاشـق شـایعات بـود             . کرد  می
چنـدان  . او بقیه اعضای سفارت را با لذت تریاک کـشیدن آشـنا کـرد         ... نوشید  می

در حفـظ   . تر عملیات جاسوسی را نداشـت       تر و وحشتناک    های تاریک   طاقت جنبه 

  
 Mohammad Pourkian, Ernest Perron, Berlin: Druck und Werbung: ازجملـه بنگریـد بـه    . 38

Ghamgosar, 1979.  
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 از کــار برکنــار شــد، 1952بنــابراین، وقتــی در پــائیز ... ر فاقــد انــضباط بــوداســرا

   40. در سفارت، بهیچوجه متاسف نشدMI-6کریستوفر وودهاوس، نماینده 
زینر بعدها به تدریس تاریخ ادیان در دانشگاه آکسفورد پرداخت و در اواخـر عمـر،                

یس اطالعـاتی شـوروی قـرار       در پی ماجرای کیم فیلبی، در مظانِ اتهام همکاری با سرو          
پیتر رایـت در خـاطرات      . رغم تبرئه از این اتهام دلشکسته دنیا را ترک گفت           گرفت و به  

   :دارد جنجالی و مهم خود فرجام زینر را چنین بیان می
در دوران جنــگ او مــسئول ضــد . مــن پرونــده پرســنلی زینــر را مطالعــه کــردم

او بـرای انجـام آن      ... خطرناک بود کار او مشکل و     .  در ایران بود   MI-6اطالعات  
زد و بخش اعظم زنـدگی او   به لهجه مردم محلی حرف می. کار کامالً مناسب بود 

بعـد از پایـان     ... در دنیای پریشان و پر از آدمکـشی ضـد خرابکـاری گذشـته بـود               
هـا    بایـست در پـشت خطـوط آن         زینـر مـی   ... آور بـود    جنگ وظیفه او بسیار تـرس     

کـشته  ...  دهد و دائماً در این ترس باشد کـه مبـادا لـو رفتـه و                به کار ادامه  ] روسها[
بعد از جنگ زینر شغل اطالعاتی را ترک کرد و در دانشگاه آکسفورد بـه               ... شود

هـایی کـه آکـسفورد را بـه سـرویس             رشته... شناسی ایران پرداخت    تدریس باستان 
چـک انـدامی    زینر مـرد کو   ... دهد بسیار محکم است     اطالعاتی انگلستان پیوند می   

رسید و رفتارش به رفتار دانشمندان گیج و پریشان حواس  بود که پرطاقت بنظر می
   41.مانست می

پیتر رایت اتهام وابستگی زینر به سرویس اطالعاتی شوروی را بـا او مطـرح کـرد و            
   . از خود دفاع نمود“دلشکسته”وی 

یرفتـه بـود،    بعد از این همه کارهایی که کـرده بـود و تمـامی خطرهـایی کـه پذ                 
اشـک از   . ایـن موضـوع او را بـه سـرعت آزرد          . ها بعد به جاسوسی متهم شـد        سال

در کریـسمس   ... آشفته شدم و دست و پایم را گم کـردم         ... چشمانش سرازیر شد  
 برای من فرستاد و طولی نکشید که بدرود حیات       ای  انهآن سال، زینر تبریک دوست    

او ناراحت بودم، تاج گلی برای مراسم       من که هنوز از وارد آوردن اتهام به         . گفت

  
، ترجمـه عبدالرضـا     ، نفت، ناسیونالیـسم ایرانـی     ، مصدق )گردآورنده(جیمز بیل، ویلیام راجر لویس       . 40

  .378-374، صص 1368نشر نو، : هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران
، 1367العـات، چـاپ دوم،      اط: ، ترجمه محسن اشرفی، تهـران     شناسایی و شکار جاسوس   پیتر رایت،    . 41
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تدفین او فرستادم اما هرگـز نتوانـستم نگـاهش را، وقتـی از او در مـورد جاسـوس                    

   .بودنش پرسیدم، فراموش کنم
تصادفاً توصیف فردوست از شخصیت پرون تشابه روحی وی را با زینر و نیز تشابه               

   :نویسد فردوست می. دهد سرنوشت پسین هر دو را نشان می
... شـناختند   ها این خصوصیت او را می       اصوالً پرون فرد دهن لقی بود و انگلیسی       

هـا    تدریج ارزش خود را در نزد انگلیـسی          رفتارهای پرون سبب شد که به       مجموعه
پـرون پرحـرف و     ... از دست بدهد و ایـن اواخـر دیگـر اهمیـت سـابق را نداشـت                

   42.ین سفارت بودهای پائ لق بود و لذا این اواخر روابطش با رده دهن
اطالع اخیر فردوست با گفته ویلیام راجر لویس انطباق دارد و نـشانه آن اسـت کـه                  

 .پس از خروج زینر از ایران پرون موقعیت پیشین را از دست داده بود
ای کـه آقـای       های فردوسـت دربـاره پـرون، بـرخالف تـصویر سـاده              بنابراین، گفته 

د و غیرواقعی نیست؛ اظهاراتی است که ارزش توجـه          آلو   است، وَهم   آبراهامیان ارائه داده  
 .و تتبّع جدی پژوهشی را داراست

 
 به احمد اشرف   “نظریه توطئه ”ها در زمینه      ترین تحلیل   یکی از آخرین و شاید مفصل     

 43.تعلق دارد
او نیـز منکـر     . کند  آقای احمد اشرف نیز صورت مسئله را معقول و منطقی طرح می           

   :نظر دارد های اجتماعی را مدّ  به پدیده“نگاه بیمارگونه” نیست و ظاهراً “توطئه”
تـوّهم  ”کسی که بـه     ... توّهم توطئه نوعی بیماری روانی فردی و اجتماعی است        

مبتالست تمام وقایع عمده سیاسی و سیر حوادث و مشی وقایع تـاریخی             ... “توطئه
سـی و  هـای مخـوف سیا     را در دست پنهـان و قدرتمنـد سیاسـت بیگانـه و سـازمان              

توّهم ”گوییم    که می   این... پندارد  اقتصادی و حتی مذهبی وابسته به آن سیاست می        
ای در هـیچ       نوعی بیماری است بـدین معنـا نیـست کـه اساسـاً هـیچ توطئـه                 “توطئه

شود همه از باب خواب و خیـال و           موردی در کار نیست و آنچه توطئه خوانده می        
   44.توّهم است

  
  .191، 169، جلد اول، صص ظهور و سقوط سلطنت پهلوی . 42
  .45-7، صص 1374، تابستان 8، شماره گفتگو، “توّهم توطئه”احمد اشرف،  . 43
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 در ایـران و انتـساب       “توّهم توطئه ” نظری در زمینه     احمد اشرف پس از بحث کوتاه     

تقـسیم جهـان بـه دو بخـش         (های فرهنگی، مانند ثنویت کهن ایرانی         آن به برخی ریشه   
ولـی وی نیـز، ماننـد آبراهامیـان، در بیـانِ            . کنـد   ، مصادیقی از آن را ذکر مـی       )نیک و بد  

هـای بـه      “توّهم”برخی  مصادیق، برخی تحوالت قابل تعمق در تاریخ معاصر ایران را با            
دهـد کـه نتیجـه آن چیـزی جـز نفـی         ای به دست مـی      آمیزد و ملغمه    واقع بیمارگونه می  

کـه    رغم ایـن     جدی خارجی در تحوالت معاصر ایران نیست؛ به        “توطئه”حضور هرگونه   
او در بررسی خود، خان     .  تأکید دارد  “های واقعی   توطئه”جا بر وجود     به آقای اشرف جا  

 در ایـران معاصـر      “توّهم توطئه ”  محمود محمود را متهمان اصلی اشاعه     ملک ساسانی و    
 45.شناسد می

در تحلیل احمد اشرف همه چیز سخت به هم آمیخته است تـا نظریـه او را دربـاره                   
 انیرانـی دارد،    -، که گویا ریشه کهن در فرهنگ ایرانی       “ما ایرانیان ”پردازی    بیماری توطئه 
   :به اثبات رساند

... رسد  یخی این توّهم به اساطیر آفرینش ایران از دوران باستان می          های تار   ریشه
شـود و از همـان روز هـدف توطئـه بیگانگـان                زاده می  “انیران” همزمان با    “ایران”

توّهم توطئه بیگانگان برعلیه ایران از همان آغاز پیدایش ایران زمین           . گیرد  قرار می 
گـر زاده     همـراه دو همـزاد توطئـه      ایـران   ... گیـرد   در ژرفای تفکر ایرانی جـای مـی       

هـای    چینـی   هـا و توطئـه      تـوزی   ها و کینـه     سرگذشت ایران، داستان دشمنی   . شود  می
   46.امان و پیگیر این همزادان است بی
 اسـالمی رواجـی     - ایرانـی  “کانون فرهنگـی  ”های اخیر انتساب همه چیز به         در سال 

ای، هـر     ستیم و هـر پدیـده     ای هـ     از سرشت ویژه   “ما ایرانیان ”شگرف یافته است؛ گویی     
 ماسـت   “ذات” در   “بدی”چند معمول در جوامع دیگر، برخاسته از گوهر یگانه ماست؛           

 47! و اینک احمد اشرف“بابک بامدادان”پیشتر . و از آن گریزی نیست

  
  .16-13همان مأخذ، صص  . 45
  .29-28همان مأخذ، صص  . 46
-191، صص   1372، کتاب دوم، پاییز     سیمطالعات سیا ،  “دین و دولت در اندیشه سیاسی     ”: بنگرید به  . 47
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پردازانه مـشکوک شـمردن مـاجرای        زعم آقای اشرف، یکی از این توّهمات توطئه         به

زاده در جریـان   رهبـری تقـی   به< است که “ایران در برلن  کمیته ملّی   ”پیدایش و عملکرد    
  48>.جنگ اوّل جهانی برای مبارزه بر ضد انگلستان تاسیس شده بود

ظاهراً اولین کسی که با قطعیت فعالیت کمیته برلین را طرحی انگلیسی خواند، احمد      
للـی،  الم ملک کامالً به اهمیت مسئله، حتی در مقیـاس بـین        خان. ملک ساسانی است   خان

واقف بود ولی متأسفانه فرصت نیافت در این باره بیشتر بنویسد، یا اگـر چیـزی نوشـته                  
در تمـام مـدت       <خان نـواب     نویسد حسینقلی   ملک ساسانی می    خان. نگارنده نیافته است  

برای چه انگلیسها در موقـع جنـگ        . المللی اول وزیر مختار ایران در برلن بود         جنگ بین 
المللی است که در جای خود  ادند یکی از مسائل مهم سیاست بین   ایشان را به برلن فرست    

 49>.نوشته شده است
داننـد چنـین نظـری         مـی  “مـشکوک ” را یک پدیده     “کمیته برلین ”کسانی که امروزه    

   :دارند
بــا شــروع جنــگ جهــانی اول، اســتعمار انگلــیس بــه تجدیــد ســازمان ســرویس 

هـای    شـبکه ) MI-6 (“یاداره شـشم اطالعـات نظـام      ”اطالعاتی خـود دسـت زد و        
ایـران، بـه دلیـل      . جاسوسی گسترده ماوراء بحار بریتانیـا را تحـت پوشـش گرفـت            

اهمیت استراتژیک آن و نیز به دلیـل نفـوذ وسـیعی کـه آلمـان بـه سـرعت در آن                      
کرد، و عامل اصلی آن نفرت مردم از روسیه و انگلیس بود، طبعاً یکـی                 کسب می 

لیجـنس سـرویس انگلـستان در مرحلـه جدیـد           های فعالیـت اینت     ترین عرصه   از مهم 
ترین ابعاد این فعالیت، نفوذ پنهان شـبکه          یکی از مهم  . رفت  شمار می  فعالیت آن به  

 نهادهای دولتی و نظـامی آلمـان        های ملّیون ایرانی و     جاسوسی انگلیس در حرکت   
به همین دلیـل اسـت کـه در دوران     . در ایران بود  ) های خارجی   و سایر سفارتخانه  (

 اوّل جهانی از سویی شاهد حضور افرادی چون حسینقلی خان نواب و سید              جنگ
هـای سرشـناس       شدن ایـن چهـره     “آلمانوفیل” و   “ملّی”زاده در برلین و       حسن تقی 

را در  ) الدوله  مورخ(بریتانیا هستیم و از سوی دیگر عناصری چون احمدعلی سپهر           
   50.یابیم سمت منشی اول سفارت آلمان در تهران فعّال می

  
  .13اشرف، همان مأخذ، ص  . 48
، صـص   1354چـاپ دوم، بابـک،      : ، تهران  سیاست انگلیس در ایران    پنهاندست  خان ملک ساسانی،     . 49

98-99.  
  .72، ص2پهلوی، ج ظهور و سقوط سلطنت  . 50
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.  باشـد  “بیمارگونـه ”گونه فوق، چندان غیرواقعی و       رود طرح موضوع، به     تصور نمی 

ای قابـل بررسـی       بهرروی، حداقل آقای اشرف بایـد ایـن مـسئله را بـه عنـوان فرضـیه                
شد که تردید در اصـالت   گرفت آنگاه روشن می اگر این بررسی صورت می  . فتندپذیر  می

 . نیست“خواب و خیال” و “توّهم” مستقر در برلین “کمیته ملّی”عملکرد 
 

توان منکـر شـد؛     را نمی  “کمیته برلین ”دوست و اصیل در       حضور برخی عناصر میهن   
توجه کنیم کـه، عـالوه بـر        . ولی این به معنای نفی ماهیت مشکوک ماجرای فوق نیست         

 رضا افشار اسـت کـه دارای پیـشینه و کارنامـه             “کمیته برلین ”زاده، بنیانگذار دیگر     تقی
 :ای است الً آلودهکام

همزمان با نهضت جنگل پیشکار مالیه گیالن       ) زاده، دارا   شفیع(میرزا رضا خان افشار     
 مسئولیت مالی را بـه      “کمیته اتحاد اسالم  ”او به همراهی با انقالبیون پرداخت و در         . بود

به نوشته  . در این زمان، او از عوامل ایجاد تفرقه در میان سران نهضت بود            . دست گرفت 
هـای    هـزار ریـال پـول      480های مالی نهضت      ابراهیم فخرایی، وی در بحبوحه گرفتاری     

 افشار با 51.آوری شده از مردم برای مصارف جنگی را برداشت و به تهران گریخت         جمع
 برای تحصیل 1913این پول به کسب و تجارت پرداخت و ثروتی اندوخت؛ در سپتامبر   

در آمریکا با علیقلـی خـان    ) 1914ا آخر دسامبر    ت(  ماه   16به نیویورک رفت و قریب به       
الدولـه، کـاردار      دانیم، علیقلی خان نبیـل      که می    چنان 52.زاده محشور بود    الدوله و تقی    نبیل

وی، که  . است) عبدالبهاء(ایران در واشنگتن، از سران بهائیان و از نزدیکان عباس افندی            
ه سپهر است، در آغـاز در سـفارت         الدول  از خانواده سپهر کاشی و از خویشاوندان مورخ       

نوشته اسماعیل رائـین،     انگلیس در تهران اشتغال داشت و پس از مهاجرت به آمریکا، به           
 محمود محمود نیز در این زمان در آمریکا         53. یافت “مقام شامخ ”در فراماسونری آمریکا    

ین زاده، که منشاء بدبینی شدید تمـامی دوران پـس           اختالف محمود و تقی   . حضور داشت 
معلـوم نیـست محمـود، آن       . زاده است، از همین زمان آغـاز شـد          زندگی محمود به تقی   

  
رسـلوند،  ؛ حـسن م   97، ص   1366جاویـدان، چـاپ یـازدهم،       : ، تهران سردار جنگل ابراهیم فخرایی،    . 51

  .241-239، صص 1، ج 1369الهام، : ، تهرانزندگینامه رجال و مشاهیر ایران
: ، به کوشش ایـرج افـشار، تهـران        زاده   حسن تقی  سیدزندگی طوفانی؛ خاطرات    زاده،    سید حسن تقی   . 52

  .48، ص 1372علمی، 
؛ ج  152، ص   2ج] 1347زمستان  [مولف،  : ، تهران فراموشخانه و فراماسونری در ایران    اسماعیل رائین،    . 53

  .465-464، صص 3
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زاده، در این سفر چه دید که تا بـدین حـد روح       تقی -جوان پرشور فرقه دمکرات نواب    

 او را آزرد؟
 کـه در بـرلین   54، یک هندی به نام چاتوبادایا،)الدوله  مورخ(نوشته احمدعلی سپهر     به
زاده را بـه آلمانیهـا        لیت به سود آلمان در شرق تشکیل داده بـود، تقـی           ای برای فعا    کمیته

 در 55.زاده تماس گرفـت   کنسول آلمان در نیویورک با تقی 1914معرفی کرد و در نوامبر      
الدولـه سـپهر      این انتخابِ آلمانیها، عالوه بر معرفی کمیته هندی مستقر در برلین، مـورخ            

   :نویسد پهر میس. نیز در تهران نقش اساسی ایفا کرد
زاده از    رئیس اداره امور شرق آلمان تلگرافـاً توضـیحاتی راجـع بـه سـوابق تقـی                

کـاردرف، شـارژدافر آلمـان، جـواب تلگـراف را بـه نگارنـده                 فن. تهران خواست 
پرسـتی و آزادیخـواهی و        محول داشت و من آنچه از ایام طفولیت از مراتب وطن          

   56.اغذ آوردمزاده شنیده بودم به روی ک فداکاری تقی
 بهمـراه   1914 دسـامبر    31زاده رضا افشار را به عنوان همکار خود برگزید و در              تقی

اندازی کمیته بـرلین مبلـغ        رضا افشار بعدها مدعی شد که برای راه       . وی راهی آلمان شد   
 58.زاده منکر این ادعـا بـود         تقی 57.زاده قرار گرفت    سه میلیون مارک اعتبار در اختیار تقی      

  
  .است) V. Chattopadhyaya(نام صحیح فرد فوق ویرندرانات چاتوپادیایا  . 54
زاده،   ؛ تقـی  55، ص   1363چاپ جدید، نـشر ادیـب،       : ، تهران ایران در جنگ بزرگ   احمدعلی سپهر،    . 55

  .481-480همان مأخذ، صص 
  .56-55سپهر، همان مأخذ، صص  . 56
  .447-435، صص 1333ششم، شماره چهارم، اسفندماه ، دوره نشریه دانشکده ادبیات تبریز . 57

بـه عنـوان نماینـده      . ش 1303او در سال    . رضا افشار از عوامل موثر در صعود سلطنت پهلوی است         
ارومیه به مجلس پنجم راه یافت و در تصویب ماده واحده انقراض سلطنت قاجاریه نقش داشـت و بـه                    

در دوران سـلطنت رضـا شـاه، او درآغـاز           . یافـت نیز حضور   ) 1304(همین دلیل در مجلس موسسان      
ایـن اقـدام   . ، به حکومت گیالن منصوب شـد 1307 ششم و هفتم مجلس بود و سپس، در        نماینده ادوار 
 حـاکم   1310افـشار در    ) 97فخرایی، همان مأخـذ، ص      . (نتیجه مردم گیالن را برانگیخت      نارضایتی بی 
در همین سمت، در آبـان      . د استاندار اصفهان شد   سازی کشور و کمی بع       مسئول راه  1311کرمان و در    

ای   خان سردار اسعد و عده     ها، برکناری و مرگ جعفرقلی     ، با اعالم توطئه قتل شاه توسط بختیاری       1312
 به دلیل سوء استفاده مالی از خـدمات دولتـی           1315رضا افشار در سال     . از سران بختیاری را سبب شد     

ـ         .  مجدداً به صحنه آمد    1320برکنار گردید و پس از شهریور        ده او در زمان نگارش مقالـه فـوق نماین
  .مجلس هیجدهم بود

  .483زاده، همان مأخذ، ص  تقی . 58
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زاده   خان نواب در سمت وزیر مختار ایران در برلین نیز به توصیه تقی             سینقلیانتصاب ح 

هـای مطمـئن      به دسـت  <خواست سفارت ایران      نوشته سپهر، می   صورت گرفت؛ زیرا، به   
 را در دوران جنگ اول      “عملیات فریب ”ای به نام       آیا آقای اشرف پدیده    59>.سپرده شود 
 !داند؟  نمی“واقعیت تاریخی”جهانی یک 

 
زعم احمد اشرف این تصور دیرپا و عمیق ایرانیـان کـه              تر از همه، به     باالخره، و مهم  

یکی از مضامین   <های خارجی نقش داشتند        قدرت >سقوط قاجاریه و ظهور پهلوی    <در  
 و نقـش    1299 بدینـسان، بحـث بـسیار جـدی کودتـای            60>.پردازهاست  محبوب توطئه 

ر یک حکم کوتاه و قاطع، مختومه اعالم        های خارجی در آن به این شیوه، با صدو          کانون
 ! شود می

حکومـت هنـد و ارتـش        (>دو جنـاح از حکومـت بریتانیـا       <اشرف منکـر حمایـت      
زعم ایشان، رضا خان شخصیت مـستقل خـود           ولی به .  نیست 1299از کودتای   ) انگلیس

های خـارجی بـه سـود         را داشت و به عبارت دیگر قزاقی زیرک بود که از عالقه قدرت            
بهره جست و آنان را به بازی گرفت؛ اگر انگلستان نبود رضاخان کودتای خـود               خویش  

   :ساخت را به کمک آلمان محقق می
که رضاخان آن روز و رضاشاه بعد عامل بی اراده بریتانیـا بـود و هـر کـاری                   این

گرفت، بی شک از مضامین تـوّهم          صورت می  “از ما بهتران  ”کرد به فرمان      که می 
 به ابتکار خـودش     1917که رضاخان یک بار دیگر در سال          ل آن حا... توطئه است 

   61.طرح کودتایی را با حمایت امپراتوری آلمان ریخته بود
 آقای  62.زاده است   مأخذ آقای اشرف برای صدور این حکم خاطرات ابوالقاسم کحال         

اشرف، که در برخورد به برخی مسائل سـخت شـکاک و نقّـاد اسـت و حاضـر نیـست         
ول و قابل تأمّل را حتی به صورت فرضیه بپذیرد، در این ادعـای گـزاف و                 ای معق   مسئله

جوید؛ و ایـن   مهم به هر مأخذی، بدون کاوش ابتدایی در اصالت دعاوی آن، تمسک می     
 .عجیب است

  
  .56سپهر، همان مأخذ، ص  . 59
  .16اشرف، همان مأخذ، ص  . 60
  .همان مأخذ . 61
  .1363فرهنگ، : ، به کوشش مرتضی کامران، تهرانها ها و شنیده دیدهزاده،  ابوالقاسم کحال . 62
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یعنـی   (1917زاده، مدعی است کـه گویـا وی در اکتبـر              کتاب فوق، به نقل از کحال     

بـاط مـستقیم بـا اردشـیرجی ریپـورتر، مـأمور            دقیقاً همان زمان که رضـا خـان وارد ارت         
واسطه تماس رضا خان با رودلـف زُمـر،         ) رزیدانت اطالعاتی حکومت هند بریتانیا، شد     

زاده، خواستار  شارژدافر آلمان در ایران، بود و رضاخان در این مالقات، در حضور کحال           
عالیـت  کمک دولت آلمان به وی بـرای کودتـا و پایـان بخـشیدن بـه هـرج و مـرج و ف                    

 63. شد>جاسوسان انگلیس<
های حکومت پهلوی تنظیم کرد       زاده این خاطرات را در واپسین سال        ابوالقاسم کحال 

تنظـیم  . ، به مدیریت مرتضی کامران، انتشار آن آغاز شـد گوهر در مجله 1353و از سال  
 که - را“شاذ” آیا چنین ادعای  64.اهللا کاسمی بود    این خاطرات به درخواست دکتر نصرت     

 سال پس از حادثه، در اوج حکومت مطلقه محمدرضا پهلوی و برای درج              60قریب به   
های   دادن  ها و صله   سرایی  منوچهر اقبال و در فضای مدیحه      در یک نشریه وابسته به دکتر     

 “اطالع مهـم تـاریخی    ”زاده این     چرا کحال ! توان به جدّ گرفت؟      می - ظیم شده آنچنانی تن 
، که ایشان مدیرکل انتشارات و تبلیغات کشور بود         1320ر  های پس از شهریو     را در سال  

ای جـار   ها در صعود رضا خان به عنوان یک اصل بدیهی در هر نـشریه         و نقش انگلیسی  
 !شد، هیچگاه مطرح نساخت؟ زده می

 
دکتر حسین خـان کحـال از       . زاده پسر دکتر حسین خان کحال است        ابوالقاسم کحال 

 و از همکاران سید ضیاءالدین طباطبـایی در روزنامـه           اعضای سرشناس لژ بیداری ایران    
. ضیاء از دوستان نزدیک سید   ) سرتیپ ابوالحسن آهنین  ( بود و یکی از پسران وی        شرق

جهانی، در زمانی کـه پـدر او ریاسـت کـل            های جنگ اول      زاده در سال    ابوالقاسم کحال 
ـ         ا آن پیـشینه و  اوقاف را به دست داشت، منشی دوم سـفارت آلمـان در تهـران بـود و ب

زاده با    کحال<: نویسد  سپهر می . های خانوادگی منطقاً وضعی مشابه سپهر داشت        وابستگی
وجود جوانی خدمات ذیقیمتی بـه ملیـون و آزادیخواهـان نمـوده و بعـدها در مقامـات             

 65>.قضایی و اداری دولت ایران به مشاغل برجسته ارتقا یافته است

  
زاده بـه    دربـاره خـاطرات کحـال     . 148-147، صص   2، ج    و سقوط سلطنت پهلوی    ظهور: بنگرید به  . 63

  .، مراجعه شود90-89همان مأخذ، زیرنویس صص 
  .870، ص 1356 اسفند -، بهمن12-11، سال پنجم، شماره گوهر . 64
  .277سپهر، همان مأخذ، ص  . 65
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 در راه خلع سلطنت قاجاریه و توسـعه         1299ای  های پس از کودت     زاده در سال    کحال

.  را در تهـران منتـشر نمـود        پـژوهش کوشید و با این هدف روزنامه         اقتدار رضا خان می   
ای بـود کـه در اواخـر       گونـه  الشعراء بهار، به    تعبیر ملک   او، به  >های  بیرویگی< و   >هتاکی<

امـه توسـط مـردم       منجر به اعتراض علما و تکفیر وی و غـارت دفتـر روزن             1301میزان  
زاده و خانواده او، نامه عارف قزوینی بـه محمـد رضـا هـزاره                  درباره وضع کحال   66.شد

   :کامالً گویاست) 1311 آبان 7مورخ (
زاده مستنطق عدلیه را به سـرکار معرفـی           خواهد این آقای کحال     حاال دلم می   ...

سـایی ایـن    کنم تا بدانید بـا ایـن آشـنایی بـه روحیـات و اخـالق عمـومی و بـا شنا                     
زاده، پسر دکتر حسین خـان کحـال          این آقای کحال  . گذرد  اشخاص به من چه می    

ــت[ ــوب       .] اس ــودم آدم خ ــنیده ب ــع ش ــخاص مطل ــی از اش ــده ول ــدرش را ندی پ
وفـا بـوده، ایـن بیچـاره          که زنش نسبت به او بـی        برای این . آزادیخواهی بوده است  

ی خون به دل خود ریخته      ترک آمیزش با همه کرده، از منزل بیرون نیامده و بقدر          
  67.شود تا باالخره دق کرده از زحمت زندگی و ننگ همسر بد آسوده می

وفـایی زن     زاده، که علت بداخالقی و بـی        حسنعلی خان، عموی این آقای کحال     
مزبور بود، در دوره سوئدیها داخل اداره ژاندارمری شده، به درجه سلطانی رسید؛             

بعـد از آشـکار     . های بیشرفانه کرد    ار به دزدی  ولی طبع پست و فطرت بد او را واد        
چندین سـال   . شدن و محاکمه او را محکوم به حبس تاریک با اعمال شاقه کردند            

دیدم با لبـاس دو رنـگ بـا سـایر دزدهـا بـرای             اغلب او را می   . در حبس نظمیه بود   
  . دادند زار عبور می آباد همه روزه از خیابان الله ساختن راه عباس

  
، صـص  1، ج 1357چاپ سوم، جیبـی،  : ، تهرانتاریخ مختصر احزاب سیاسی ایرانالشعراء بهار،     ملک . 66

254-255.  
زعـم برخـی، نخـستین         بود که، به   دانشمدیر مجله   . ق 1328همسر دکتر حسین خان کحال در سال         . 67

تـاریخ جرایـد و     محمد صدرهاشـمی،    . (شود   در ایران محسوب می    >بیداری توده نسوان  <نشریه منادی   
روزنامـه  <: نویـسد  گوئل کهن مـی   ) 266، ص   2، ج   1363کمال، چاپ جدید،    : ، اصفهان مجالت ایران 

 به دست زنی روشنفکر و آگاه به دانش نوین، و در جهت تنـویر افکـار و شـناخت حقـوق و                       دانش
نگـار ایـران،      خانم دکتر کحال، به عنوان نخستین زن روزنامه       . های زنان ایران، بنیان گذارده شد       آزادی

، انسور در مطبوعات ایـران    تاریخ س گوئل کهن،    (>.ای در سیر ژورنالیسم کشور پدید آورد        تحول تازه 
  )386، ص 2، ج 1362آگاه، : تهران
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پرسـت رسـوایی      هم یـک جـوان جاسـوس اجنبـی        ] زاده کحال [68...و این آقای  

... است که از هیچ کار روبرگردان نبوده، وقتـی کـه در خراسـان بـودم از طـرف                    
به عنوان جاسوس به خراسان آمده، مرحوم کلنل محمدتقی         ] السلطنه  قوام[السلطنه  

شـده او   خان او را گرفته چند روزی حبس نمود، بعد اسباب استخالص او فـراهم               
بپـردازم، چـون    ] زاده  کحـال ... [حال اگر بخـواهم بـه معرفـی آقـای         . را رها کردند  

خواهم سـرکار را   تر از این خواهد شد، نه حوصله شرح دادن دارم و نه می         طوالنی
اهللا موفـق بـه نوشـتن ایـن واقعـه خـونین شـدم بـرای               البته اگر انشاء  . سرگردان کنم 

دار نوشـتن آن      هیچ یک از آنچه را که عهده      آگاهی عموم فروگزار از جزئیات یا       
   69.باشم نخواهم کرد

 مدتی مدیرکل انتشارات و تبلیغات کشور بود و در          1320زاده پس از شهریور       کحال
) “بنـد جـیم   ”معروف بـه    (آرا نام وی در فهرست کارمندان فاسد دولت           زمان دولت رزم  

 .منتشر شد
 

 اشرف سخت بهم آمیخته است و       مضامین و مصادیق درست و غلط در نوشته احمد        
.  در دسـت نیـست     “تـوّهم توطئـه   ”های واقعـی از     “توطئه”هیچ معیاری برای تشخیص     

پذیرد، ولی در عمل یـک تنـه کـار صـدها پژوهـشگر                اشرف مکرراً وجود توطئه را می     
سختکوش را که باید به بازسازی تاریخ پیچیده دو سده اخیر ایران همت گمارند آسـان                

دهـد و یکـسره ایـن         های قاطع به دست مـی       ترین مباحث بغرنج پاسخ     یکند؛ در جد    می
 .داند های استعماری برکنار می تحوالت را از هر گونه تأثیر کانون

نامه جعلـی پطـر کبیـر و خـاطرات مجعـول              از مصادیق درست، توجه او به وصیت      
قاً پیـدایش   کند که اتفا    ولی اشرف توجه نمی   . ابوالقاسم الهوتی و کینیاز دالگورکی است     

 که موارد مشابه دیگر نیز هم در سده نـوزدهم و هـم در سـده             -و اشاعه چنین جعلیاتی   
پدیـده  .  در تحوالت معاصـر ایـران اسـت        “توطئه” خود بیانگر نقش جدی      -بیستم دارد 

 او به نقـش امپریالیـسم آمریکـا در          “اندیشانه ساده”در نوشته اشرف، نگاه     دیگر  عجیب  
زعم اشرف، عملکرد     به. ای جنگ جهانی دوم و پس از آن است        ه  تحوالت ایران در سال   

 و تنها و تنهـا محـصول        “خودسرانه”اطالعاتی، سیاسی و فرهنگی آمریکا در این دوران         

  
با توجه به متن سند کـامال روشـن         . ناشر سند نام فوق را حذف و به جای آن سه نقطه گذارده است              . 68

  . است که در آغاز سند نیز ذکر شده“زاده کحال”است که نام حذف شده همان 
  .546-545، صص 1364جاویدان، : ان، تهرعارف قزوینی شاعر ملی ایرانسید هادی حائری،  . 69
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که آقای اشرف بمنظـور سـاده کـردن تـصویر و القـاء راحـت                ( جرالد دوهر    “بُلهوسی”

بـود؛ و   ) کنـد   ی مـی   سـفارت آمریکـا معرفـ      “پایه دون”مطلب به خواننده وی را مأمور       
   !واشنگتن نیز از این عملیات اطالعی نداشت

ای خودسـرانه از      گونـه  دخالت مستقیم سفارت آمریکا در امور داخلی ایـران بـه          
سوی یکی از ماموران کوچـک و بُلهـوس سـفارت بـه نـام جرالـد دوئـر، وابـسته                     

دهـه   را در سر داشت، در اواخر    “لورنس عربستان ”عشایری که هوس ایفای نقش      
داستان اعمال دوئر و حقارت برخی از دولتمردان ایران، که بـه او  .  آغاز شد  1320

دادنـد،     مـی  -اطالع بود   که واشنگتن هم از آن بی      -اجازه این اعمال خودسرانه را    
ایـن  . آور رفتـار مقامـات ایرانـی درآن زمـان           د متعدد و شرم   ای است از موار     نمونه

ــتال  ــه بیمــاری خودنمــایی مب ــودشــخص، کــه ب ــه انتــصاب رزم...  ب ــه  از جمل آرا ب
آرا بـا     درواقـع، رزم  . کـرد   ای از اقدامات خـود قلمـداد مـی          وزیری را نمونه    نخست

اســتفاده از همــین خودنمــایی دوئــر او را مــورد اســتفاده قــرار داده و بــه مقامــات  
وزیـری وی پـشتیبانی       مملکتی اینطـور وانمـود کـرده بـود کـه آمریکـا از نخـست               

   70.کند می
 آمریکـا در    “گرانـه   توطئـه ”خّص کالم آقای اشرف این است کـه نفـوذ و رسـوخ              مُل

 زاییـده   “تـوّهم ”تحوالت ایران زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن چیزی بیش از یک               
 عملیــات “تــوّهم” نیــست؛ و ســرآغاز پیــدایش ایــن “پــردازان ایرانــی توطئــه”اذهــان 

ایری سـفارت آمریکـا در تهـران،         جرالد دوهر، وابسته عش    “خودنمایانه” و   “خودسرانه”
رغم این ادعـا، آقـای اشـرف در ادامـه بحـث فهرسـتی طـوالنی از تمهیـدات                      به. است
دهد و برای خواننده دقیق ایـن پرسـش را بـه              طلبانه آمریکا در ایران به دست می        توسعه

سازد که اگر تمامی این اقدامات توسط ایـاالت متحـده آمریکـا در ایـران                  جدّ مطرح می  
 گرفته پـس چـرا هرگونـه تـصور از توطئـه ایـن قـدرت امپریالیـستی را بایـد                      صورت

رغم دربار پهلوی، از دولـت   راستی آمریکا، به آیا به!  دانست؟“بیمارگونه” و  “آمیز  توّهم”
ایـن پرسـشی    ! مات دوهر در این زمینه خودسـرانه بـود؟        کرد و اقدا    آرا حمایت نمی    رزم

اشـرف چنـین ادامـه      . دانـد   د پاسخ آن را بهتر می     است که هر محقق آشنا با اسناد موجو       
   :دهد می

عملیات دوئر، که با گـسترش نفـوذ آمریکـا در خاورمیانـه و جـایگزینی خـالء                  
ای  پرداز تهران عامل تازه قدرت بریتانیا همزمان بود، سبب شد که در محافل توطئه

  
  .23اشرف، همان مأخذ، ص  . 70
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ا با دائر   که آمریک   خصوص آن  به. های انگلیس و شوروی اضافه شود       به سفارتخانه 

 تـرومن و    “اصل چهار ”کردن اداره مستشاری در ژاندارمری و ارتش و توسعه          
از . هایی برای اِعمال نفوذ در ایران تدارک دیده بـود           های اقتصادی پایگاه    کمک

 در ایـران    “چینـی   توطئـه ”پـردازی و      ارد توطئـه  هـا و    همین زمان بود که آمریکایی    
   71.شدند
این مهـم  .  را ایجاد کردند“شبکه بدامن”ها  آمریکایینوشته احمد اشرف،  بهرروی، به 

) عملیـات چکمـه  (نیست که کارگردان اصلی عملیات براندازی دولت مصدق در ایـران     
تر و مستندتر از امروز       سِر شاپور ریپورتر بود یا کس دیگر؛ این امر قطعاً در آینده روشن            

. ه این شبکه معترف اسـت     مهم این است که آقای اشرف نیز به نقش گسترد         . خواهد بود 
او نیز به تهیه و نشر جعلیات توسط این شبکه، سیطره آن بر طیف وسیعی از مطبوعات                 

، نـه   “واقعـی ”کند و همـه را        و نقش کلیدی آن در تبلیغات سیاسی این دوران اشاره می          
 :های وی آکنده از تناقض است ولی در این زمینه نیز گفته. بیند ، می“توّهم”

آمیز علیه دکتـر      کننده و توهین    ز سویی به چاپ کاریکاتورهای تحریک     آقای اشرف ا  
تقریبـاً تمـام    <: نویـسد   کند و می     اشاره می  “شبکه بدامن ”مصدق در مطبوعات وابسته به      

ام تیر مـاه و بخـصوص نهـم اسـفند مـاه               کاریکاتورهایی که علیه مصدق در فاصله سی      
 و  >شد  رسید از واشنگتن وارد می      می در جراید تهران به چاپ       1332 مرداد   28 تا   1331

شـود کـه       ولی در چند سـطر بعـد مـدعی مـی           72.گردید   منتشر می  “شبکه بدامن ”توسط  
، که گویا کسان دیگری بجز شـاپور ریپـورتر و اسـداهللا علـم               “شبکه بدامن ”گردانندکان  

اً اساسـ <، )دهـد  برد و به هیچ مأخذی ارجـاع نمـی   و البته ایشان نامی از آنان نمی(بودند  
ناچـار وارد    هـای آخـر بـه       برای مبارزه علیه حزب توده استخدام شـده بودنـد و در مـاه             

 مـرداد  28عملیات بر ضد نهضت ملی گردیده و مایل به شـرکت در عملیـات کودتـای            
رغم عدم تمایل گرداننـدگان       ، به “شبکه بدامن ” با این تعبیر، روشن نیست که        73>.نبودند

هـا و مطالـب       مقالـه < 1331 تیـر    30صدق، چگونـه از     آن به مشارکت در مبارزه علیه مـ       
خـوار    میـان نـشریاتی کـه جیـره       < را در    >گوناگون و حتی کاریکاتورهایی علیه مـصدق      

 !کرد؟  توزیع می74>سفارت بودند

  
  .24-23همان مأخذ، صص  . 71
  .25-24همان مأخذ، صص  . 72
  .25همان مأخذ، ص  . 73
  .24همان مأخذ، ص  . 74
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 مـرداد   28یابد و با کودتای        آمریکاییان ادامه می   “چینی  توطئه”به نوشته آقای اشرف،     

ها واقعی و عریان است ولی معلـوم نیـست چـرا             هاین توطئ . رسد   به اوج خود می    1332
به ادامه تحلیـل  ! شود؟  خوانده می“توّهم”تحلیل آن توسط ایرانیان از سوی آقای اشرف    

   :ایشان توجه کنیم
هـای   از این زمان، همراه گسترش نفـوذ واقعـی آمریکـا در ایـران، تـوّهم توطئـه       

 روی کـار آمـدن دولـت        بخصوص پس از  . آمریکایی در ایران نیز رواج پیدا کرد      
امینی و اصالحات ارضی، که مورد حمایت محافل آمریکایی بـود، تـوّهم توطئـه               

ــا فــشار   نخــست. آمریکــا در همــه امــور رواج گرفــت  وزیــری منــصور نیــز کــه ب
ها صورت گرفته بود بیش از پیش بـه تـوّهم قـدرت مطلقـه آمریکـا در                    آمریکایی

کـه بـه      چنـان . طلبان سیاسـی شـد       جاه ایران انجامید و سفارت آمریکا قبله حاجات      
گفته مارتین هرتز، وابسته سیاسی سفارت آمریکـا، برگزیـدگان سیاسـی ایـران در        
دوران بعد از مصدق به افسانه قدرت فائقه آمریکـا در ایـران اعتقـاد پیـدا کـرده و                    

    75.کند وزیران ایران را دولت آمریکا انتخاب می کردند که نخست تصور می
بـه فهرسـت آقـای      .  روشـن نیـست    “توّهم توطئه ”میان توطئه واقعی و     تا اینجا مرز    

 :های آمریکا توجه کنیم “توطئه”اشرف از 
رغـم تمایـل شـاه، بـه          آرا را سفارت آمریکـا، بـه        کرد که رزم    جرالد دوهر وانمود می   

 را، از   “بـدامن ”آمریکاییان پروژه گـسترده     . قدرت رسانیده است و درواقع نیز چنین بود       
انـدازی کردنـد و       وسیله عوامل سرویس اطالعـاتی بریتانیـا در ایـران راه           ، به 1948سال  

 مـرداد   28 تا کودتای    1331 تیر   30از  . سالیانه یک میلیون دالر بودجه آن را متقبل شدند        
 و  >رسـید  دق در جراید تهـران بـه چـاپ مـی          تقریباً تمام کاریکاتورهایی که علیه مص     <
 تهیـه و توزیـع   “شـبکه بـدامن  ”مین مـضمون توسـط    با ه>ها و مطالب گوناگون  مقاله<

 مـرداد را سـازمان     28آمریکاییان، به کمک سرویس اطالعاتی بریتانیـا، کودتـای          . شد  می
یـتمن  آمریکاییان دولت علی امینی را به قدرت رسانیدند و طرح توسعه والـت و              . دادند

یـق مخـرّب    روستو را در قالب اصالحات ارضی تحقق بخشیدند و تمامی پیامدهای عم           
آمریکاییان حسنعلی منـصور    . آن را بر ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران تحمیل نمودند         

وزیری ایران جای دادند و سفارت آمریکا، همچون سفارت بریتانیـا،             را بر مسند نخست   
 . رجال سیاسی ایران بدل شد“قبله حاجات”به 

  
  .25همان مأخذ، ص  . 2



  شناسی در تاریخنگاری معاصر ایران  و فقر روش“نظریه توطئه”

  

35
 “آمریکاییـان ”که نقـش  توان بسیاری از حوادث ریز و درشت را،       به این فهرست می   

های تاریخی اسـت      تمامی این تحوالت واقعیت   . در آن بطور مستدل نمایان است، افزود      
اکنون چرا اگر کـسی  . توان ردیابی کرد های واقعی را می و در تمامی این تحوالت توطئه     

ثنوّیـت فرهنگـی    < مبتالسـت و از      “توّهم توطئـه  ”همین سیاهه را ردیف کند به بیماری        
 .  در اندیشه احمد اشرف تداوم دارد این تناقض!  متأثر است؟>ایرانیدیرپای 

او در ادامه بحث از توّهم توطئـه فراماسـونری، یهودیـت و بهائیـان در روانـشناسی                  
 ولی در عـین حـال معتـرف اسـت کـه بـاور               76دهد،  ایرانی تحلیلی مبسوط به دست می     

   :  دارای مبانی عینی است“توطئه ماسونها”ایرانیان به 
که در هیچ کشوری نسبت  یکی این: این سوء ظن شدید به چند سبب بوده است

بـه خـصوص از نیمـه قـرن         (فراماسونها درترکیب سرامدان جامعه به انـدازه ایـران          
که در هیچ کشوری به انـدازه ایـران           دوم این . نبوده است ) حاضر تا دوران انقالب   

 بـا اغـراق زیـاد تبلیـغ         “ز ما بهتـران   ا”برخی از فراماسونها ارتباط سازمان خود را با         
کردند؛ و در هـیچ کـشوری بـه انـدازه ایـران بخـشی از فراماسـونها در عمـل                       نمی

     77.اند سرسپرده سفارت بریتانیا نبوده
پـردازد و از جملـه ایـن گفتـه             می >توّهم توطئه یهودیان و بهائیان    <اشرف سپس به    

یان ایـران در یـک مقطـع زمـانی          ملک ساسانی را، که گرویدن جمعی و وسیع یهود         خان
 >توّهم توطئه <ای دیگر از      داند، جلوه    می >های انگلیس   از دسیسه <گری را     معین به بهائی  

 78.کند قلمداد می
های خان ملک ساسانی شباهتی به پژوهشهای جدید مستند نـدارد، ولـی ایـن                 نوشته

ز وقایع بوده، ایـن  ها بازتاب تجربه نسلی است که از نزدیک شاهد عینی بسیاری ا  نوشته
. تجربه را لمس کرده و با آن زیسته؛ و بنابراین بدبینی او را باید موجه و معقول انگاشت    

هـا بـر واقعیـات و عـدم           فـرض   اندیشی و غلبه برخـی پـیش        در این نگاه، اغراق و ساده     
المللی معاصر    های خارجی و سیاست بین      شناخت عمیق سازوکار پیچیده عملکرد کانون     

ولـی هـیچ محقـق جـدی        . هی به نقش عوامـل متنـوع اجتمـاعی وجـود دارد           توج و بی 
هـا غفلـت کنـد و         ها بی اعتنا باشد، از ردیابی منشاء این بـدبینی           تواند به این داوری     نمی

کـه آن را بـه نـوعی بیمـاری روانـی              یکسره خط بطالن بر این تجربه کشد؛ و بدتر ایـن          
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ران، و ایضاً زرتشتیان، در یک بُرهـه        عادی یهودیان ای   گروش جمعی و غیر   . منتسب کند 

ای قابل تعمق است و زمانی که ایـن تحـول را بـا                گری قطعاً حادثه    زمانی کوتاه به بهائی   
تـوانیم خـان ملـک        یابیم نمی   گرایش سران جامعه بهائیت به استعمار بریتانیا همزمان می        

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

 در ایـران شـاید، و فقـط بـرای نمونـه،             “توّهم توطئـه یهـود    ”های    برای یافتن ریشه  
 :ای کوتاه به کارنامه ولف در ایران گویا باشد اشاره

.  اسـت 79نوه دیوید ولف و لُرد ارفـورد دوم   ) 1908-1830(سِر هنری دراموند ولف     
جـوزف ولـف،   . ود که به مسیحیت گروید دیوید ولف یک حاخام یهودی ساکن آلمان ب       

ـ             شـرقی در حـوزه علمیـه        هـای   انپسر او، عضو کلیسای انگلستان شد و به تحـصیل زب
النهـرین، کریمـه،      کمبریج پرداخت و برای تبلیغ مسیحیت در میان یهودیـان مـصر، بـین             

او پس از بازگشت بـه لنـدن، بـا دختـر لـرد ارفـورد                . افغانستان و هند آغاز به سفر کرد      
ها درآمـد ولـی بـه         در خراسان به اسارت ترکمن    . زدواج کرد و مجدداً به سفر پرداخت      ا

در دوره دوم   . سپس به میان جامعـه یهودیـان بخـارا رفـت          . کمک عباس میرزا آزاد شد    
) وینستون چرچیل پدر سِر(زمامداری گالدستون، دراموند ولف و لرد راندولف چرچیل        

 ولف پس از یک دوره پرجوش فعالیت سیاسی بـه           80.پیمان بودند  نماینده پارلمان و هم   
 سـال در  9او . دیپلماسی روی آورد و سفیر بریتانیا در تهـران و سـپس در مادریـد شـد               

مادرید بود تا بازنشسته شد و به جرگه معاشـران دائـم ادوارد هفـتم، پادشـاه انگلـیس،                   
 81.پیوست

لیبرالیـسم  <را بـه سـوی      کوشید تا ایران    ) 1888آوریل( ولف از زمان ورود به ایران       
 را به رسـمیت شناسـد و ایـن          >ستد   و  آزادی داد < بکشاند؛ یعنی دولت ایران      >اقتصادی

داران اروپـایی در ایـران         را تأمین و تضمین کند و راه را برای مشارکت سرمایه           >آزادی<

  
6.  Earl of Orford 

هـای مـالی لـرد      سِر وینستون چرچیل، با روچیلدها و کمـک درباره رابطه لرد راندولف چرچیل، پدر     . 7
 .R. F :روچیلد به راندولف چرچیل و نیز رابطه سِر هنری دراموند ولف بـا ایـن کـانون بنگریـد بـه     

Foster, Lord Randolph Churchill, A Political Life, Oxford: Clarendon Press, 1981.  
8.  Anthony Allfrey, Edward VII and his Jewish Court, London: Weidenfeld & Nicolson, 

1991. pp. 59- 61. 
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 اقدامات ولف در ایران به انعقاد قراردادهای مهمی انجامیـد کـه اعطـای               82.هموار سازد 

التجـار   متیاز کشتیرانی در رودخانه کارون به کمپانی لیـنچ و بـا مـشارکت حـاج معـین                 ا
 و  83و امتیاز بانـک شـاهی بـرای کمپانیهـای ساسـون و شـرودر              ) 1888اکتبر  (بوشهری  

ژانویـه  ( و با مشارکت اولیه و ناچیز بـارون پـل جولیـوس رویتـر یهـودی         84میلز، گلین
گریوز، از برکت راه آبی کـارون، بریتانیـا پایگـاه           به گفته   . هاست  ترین آن  ، از مهم  )1889

سیاسی و اقتصادی استواری به دست آورد و عالوه بر گـسترش تجـارت بـا ایـران بـه                    
 امتیاز بانک شاهی، که سـه مـاه پـس از امتیـاز              85.فعالیت در ایالت جنوب نیز پرداخت     

 شـرودر  کارون تحقق یافت، سبب شد که انحصار نشر اسکناس ایران در دست کمپـانی       
 . قرار گیرد

ایـن مجتمـع هنـوز      . کنگ بود    هنگ -ای از مجتمع بانکی شانگهای      بانک شاهی شعبه  
ترین موسسات جهانوطنی مالی در پایان سده بیستم به شـمار             نیز پابرجا و یکی از عظیم     

از . انـد   ای نامطبوع به یادگار گذارده      نسلهای گذشته ایران از بانک شاهی خاطره      . رود می
   :نویسد جداالسالم کرمانی میجمله، م

هـزار مرتبـه    ] کـه [برانداز به دولتین مجـاورتین داده شـد           چه بسیار امتیازات خانه   
ها زیادتر از امتیاز انحصار دخانیات بوده، از قبیل امتیاز طبع پول کاغـذی                ضرر آن 

الواقـع از همـان تـاریخ         و فـی  . معروف به اسکناس که به بانـک انگلـیس داده شـد           
ان به باد رفته و هرچه طال در این مملکـت از تـاراج اعـراب بـاقی مانـده          ثروت ایر 

بود، یا از ممالک دیگر مثل هندوستان بهمراه نادرشاه و قشون ایران آمده بـود، بـا                 
   86...پرست بریتانیای عظمی گردید کمال میل و رغبت تقدیم ملت نجیب نوع

   :شیخ ابراهیم زنجانی نیز تعبیر مشابهی دارد
، ایـن       آه. بانکی به اسم بانـک شاهنـشاهی در ایـران تـشکیل کردنـد             ... سانانگلی  

 تـصرف انگلیـسان    بانک تا ایران رابه خاک ننشانده و بکلی این آب و خاک را به        
تـرین   از محرمـان انگلیـسان و مهـم   . نداده محال است از گریبان ایران دست بکشد    

کننـد مکـرر شـنیدم کـه         یفروشانی که به نفع انگلیس به ضـرر ایـران کـار مـ               وطن

  
  18، ص 1373توس، : ، تهرانبازرگانان در دادو ستد با بانک شاهی و رژی تنباکوهما ناطق،  . 9

10.  Henry Shroeder & Co. 
11.  Glyn Mills 
12.  Rose Greaves, Persia and the Defense of India, 1884- 1892, London: 1952, p. 129. 
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گویند برای بردن ایران هیچ اقـدام الزم نیـست فقـط گرسـنه                اند انگلیسان می    گفته
 87.شان کافی است  ماندن

در مدت طوالنی این امتیـاز شـوم، کـه در شـومی بـرادر امتیـاز اسـتخراج نفـط                     
جنوب بود، چه بال بـه سـر دارایـی ایرانیـان از ایـن بانـک شاهنـشاهی آمـد و چـه                        

نها ثروت ایران را به مفت به انگلستان ریخت و چگونه امتیاز بازار و ترقـی و                 میلیو
تنزل نقود و سود و زیان معامالت را به دست گرفته از این راه ثـروت مملکـت را                   

   88.برد، کسی قادر به حساب نیست
هـرش  . هرش است  سِر هنری دراموند ولف از دوستان و شرکای بارون موریس دو          

او در چهل سالگی موفـق شـد        . انواده متنفد یهودی در باواریا است     از نسل سوم یک خ    
را از دولـت عثمـانی      )  قسطنطنیه -آهن بالکان   راه(آهن عثمانی     امتیاز احداث نخستین راه   

خدعه، زور، رشوه ماجرایی سرشار از <آنتونی الفری ماجرای گرفتن این امتیاز را . بگیرد
 را،  >های تـاریخ    ترین ثروت   یکی از انبوه  <ت  بدینسان، هرش توانس  . خواند   می >و فریب 

هرش در شش سال آخر عمر خود بیشتر این ثروت را در راه             . به تعبیر الفری، گرد آورد    
وارثـین هـرش دو     . استقرار یهودیان شرق اروپا در شمال آمریکا و آرژانتین صرف کـرد           

لیس تحصیل کرد و     در انگ  89فارست دو نام بارون   یکی از آنان به   : پسر نامشروع او بودند   
ترین دوست وینـستون چرچیـل و         او صمیمی . عضو پارلمان بریتانیا از حزب لیبرال شد      

 90.بود) پادشاه انگلیس(مورد نفرت جرج پنجم 
سازی    را به افسانه   “ما ایرانیان ”توان    به راستی، پس از آشنایی با چنین داستانی آیا می         

هایی در تـاریخ      “توطئه”های چنین     نمونه! ؟ متهم کرد  “توطئه یهود ”و پنداربافی در زمینه     
آمیـز در     دو سده اخیر ایران فراوان وجود داشته و به شکل مبهم و نادقیق و گـاه اغـراق                 

رغـم آن     معهـذا، و بـه    . نوشتار سیاسی برخی مطلعین و معمّـرین انعکـاس یافتـه اسـت            
ب بـاز   شـده پلوتوکراسـی یهـودی غـر        نمودهای آشکار، که دقیقاً به عملکـرد شـناخته        

 دچار  “گری یهودی  ضد”گردد، ایرانیان، و تمامی مسلمانان، هیچگاه مانند اروپاییان به            می

  
 اسناد شیخ ابراهیم زنجـانی، مجموعـه        مجموعهتهران، آرشیو موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،         . 14
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16.  Baron de Farest 
17.  Allfrey, ibid, pp.12, 59. 
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سمیتیسم سـنتی     های آنتی   صدر ذاتی فرهنگی خود صحنه      نشدند و به دلیل تسامح و سعه      

 .غرب را نیافریدند
 

گری در آغاز مورد حمایت حکومـت تـزاری روسـیه             شود که بهائی    معموال گفته می  
در این زمان اسـتعمار     . آباد به کانون فعالیت این فرقه بدل شد         و به همین دلیل عشق    بود  

گـسترش نفـوذ    . کرد که مرکز آن در قبـرس قرارداشـت          بریتانیا از فرقه ازلی حمایت می     
با انگلـیس انگاشـته     ئیان  گری، سرآغاز پیوند بها     استعمار بریتانیا در فلسطین، مرکز بهائی     

 .شود می
بـرای  . ر نسلی است که خود از نزدیک شاهد بسیاری مسائل بوده است         این ادعا، باو  

زاده طی سخنانی در مجلـس هیجـدهم مـشاهدات دوران             نمونه، سید ابوالحسن حائری   
   :دارد نوجوانی خویش را در یزد چنین بیان می

گفت هر وقـت خارجیهـا        می... خدا رحمت کند مرحوم مستشارالدوله صادق را      
حـاال  ... شود در ایران    نند برای ما یک مشت دین درست می       بی  هایی می   یک خواب 

سـازی    بازار به اسم حزب و مسلک و مرامنامه گرم است، آنوقـت هـم بـازار دیـن                 
ها برای استفاده خودشان، که ستون پنجم خود را تقویت کرده             خارجی. رواج بود 

ر پنج سال   چها. بچه بودم مرا بردند یزد    ... کردند  ها درست می    باشند، از این حرف   
آنموقـع بـاز یـک      . الدوله حکومـت یـزد بـود        مرحوم جالل . قبل از مشروطیت بود   

خـود مـن   . ای را کـشتند  که بابی کشتند، عـده  به عنوان این . جنجال و هیاهویی شد   
. بـاالیش بـود   هـا     روس بود کـه بیـرق       ای  انهرفتم یک خ    ها که می    آنجا توی کوچه  

او یکـی از فامیلهـای سـید علـی          .] دولت روسـیه اسـت     [91“آگند”گفتند منزل     می
هـا آنچـه       در اغلب شهرستĤن   92.]گفتند  می[ها را به نام افنان        محمد باب بود که آن    

من تحقیق کردم عوامـل غیرمـستقیمی کـه روسـها و یـا انگلیـسها داشـتند همینهـا                    
االذکـار داشـتند و       مشرق] آباد  در عشق . [ها ستون پنجم روسها بودند      بهائی... بودند
یـک  . ها بـود    هایشان از آن    باشی  هایشان و وکیل    کردند و تاجرباشی    ن می شا  کمک

هـا مثـل      آن... که انقالب روسـیه شـد       بعد از این  . عده دیگر هم مال انگلیسها بودند     
که ضعیف شد دستگاهشان، لذا یک ارباب دیگری برای خودشان پیدا کردند              این

   93.و رفتند ستون پنجم یک دولت دیگری شدند
  

18.  agent 
  .منظور حاج میرزا محمود افنان است . 19
  .6-5، صص )1334 مهرماه29 (160، دوره هیجدهم، جلسه  مجلس شورای ملیمذاکرات . 20
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   :نویسد وی میاحمد کسر

را در ایران روس یا انگلیس پدید نیاورده و خـود نتوانـستندی             گری    بابیجنبش  
بـوده کـه آنـان بـه سـودجویی از آن              ولی پس از پدید آمـدن ناچـاری مـی         . آورد

ایـم بهـاء در تهـران بـا کارکنـان سیاسـی روس بهمبـستگی                  آنچـه دانـسته   . پردازند
اد روسیان به رهاییش کوشیده و از تهران تا         و این بوده چون به زندان افت      . داشته  می

پس از آن نیز دولت امپراتوری      . اند  بغداد غالمی از کنسولخانه همراهش گردانیده     
ایـن اسـت در     . داده  روس در نهان و آشکار هواداری از بهاء و دسـته او نـشان مـی               

 .آباد و دیگر جاها آزادی به ایشان داده شد عشق
 همچـشمی کـه در سیاسـت شـرقی خـود بـا روسـیان                نـام   از آن سو انگلیسیان به    

نـام    داشتند، به میرزا یحیی صبح ازل، که از بهاء جدا گردیده دسته دیگـری بـه                 می
کـه جزیـره قبـرس، کـه      بـویژه پـس از آن  . انـد  نموده داشت، پشتیبانی می  ازلیان می 

 بیشتر شان به او و پیروانش    بود، به دست ایشان افتاده که دلبستگی        نشیمنگاه ازل می  
 .گردیده

 “مقدمـه ”، کـه پرفـسور بـراون بـه آن برخاسـته و آن               الکـاف   نقطـه چاپ کتاب   
که نوشته، اگرچه عنوانش دلسوزی به تـاریخ و دلبـستگی بـه آشـکار               ای    انهدلسوز

  .بوده های تاریخ است، ولی انگیزه نهانیش پشتیبانی از ازل و از بابیان می شدن آمیغ
دیـده و      دسته آن یکی پـشتیبانی از روسـیان مـی          گذشته و از دو     ها چنین می    سال

جـسته، و ایـن پـشتیبانی و هـواداری در             این یکی از هواداری انگلیـسیان بهـره مـی         
بـوده، تـا هنگـامی کـه جنـگ جهـانگیر              هنایش نمی   پیشامدهای درون ایران نیز بی    

چون در نتیجه آن جنگ از یکسو دولـت امپراتـوری روس بـا              . گذشته پیش آمده  
ی خود برافتاد و از میان رفت و از یکسو دولت انگلیس به فلسطین، کـه                ها  سیاست

از آن سوی تا این هنگـام میـرزا         . گری در آنجاست، دست یافت      عکا کانون بهائی  
یحیی مرده و دستگاه او بهم خورده و ازلیـان چـه در ایـران و چـه در دیگـر جاهـا         

   94.ا از میان برده استاین پیشامدها آن حال پیش ر. سست و گمنام گردیده بودند
. زاده و هم گفته کسروی جدی اسـت         هم ادعای صادق صادق، هم خاطرات حائری      

باید بیفزاییم که سرآغاز پیوند بهائیان با استعمار بریتانیا را باید پیش از پایان جنـگ اول                 
هـای مهـاجرین یهـودی در فلـسطین در سـال        نخستین اردوگاه . دانست) 1918(جهانی  
 تراسـت   1902یت بارون ادموند روچیلد فرانـسه ایجـاد شـد، و در سـال                با حما  1883

 اعـالم   “عمران و توسـعه صـنعتی و بازرگـانی فلـسطین          ”مستعمراتی فلسطین، با هدف     
  

  .122-121کتابفروشی پایدار، بی تا، صص : ، تهرانبهائیگریاحمد کسروی،  . 21
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هـای    کـانون ) 1917(ها قبـل از صـدور اعالمیـه بـالفور             بنابراین، سال . موجودیت نمود 

در بررسـی   .  خود مشغول بودنـد    گرانه  های توطئه   ریزی  صهیونیستی در فلسطین به برنامه    
گـری را بـا برخـی         حوادث ایران، قرائنی در دست است که سـرآغاز پیونـدهای بهـائی            

-1910هـای     بهـرروی، سـفر سـال     . رساند   می 1870های استعماری غرب به دهه        کانون
در ایـن   .  عباس افندی به اروپا و آمریکا را باید نقطه عطفی در این رابطه دانـست               1913

 .ر توضیح خواهیم دادباره بیشت
 

عالی متفقین قیمومیت فلـسطین را        شورای 1920با پایان جنگ اول جهانی، در سال        
بـه عنـوان نخـستین کمیـسر        ) 1963-1870(هربرت ساموئل    به دولت بریتانیا داد و سِر     

ن برجسته و نامدار    ساموئل از اندیشمندان و فعاال    . عالی فلسطین در این خطه مستقر شد      
نقـش جـدی ایـن      .  مونتاگ تعلق دارد   -او به خانواده معروف ساموئل    . ستصهیونیسم ا 

 :شود خانواده در تاریخ سیاسی و مالی معاصر بریتانیا با ادوین ساموئل آغاز می
داران مالی انگلیس بود کـه بـه اتفـاق بـرادر              از سرمایه ) 1876متوفی(ادوین ساموئل   

وئل و مونتـاگ را تاسـیس       کوچکش، ساموئل مونتاگ، موسسه صـرافی و تجـاری سـام          
خـانواده  .  تغییر نـام داد    “ساموئل مونتاگ و شرکا   ”، به   1853 این کمپانی بعداً، در      95.کرد

ساموئل از آغاز در تجارت جهانی تریاک درگیر بود و ثروت انبوه خود را از این طریـق       
 ساموئل مونتاگ سفری به چین کـرد و طرحـی           1882به همین دلیل، در سال      . اندوخت

 انحـصار خـود را بـر        “انگلیـسی ” طبق این طـرح، کمپانیهـای        96.این دولت ارائه داد   به  
 چـین و  هـای  کردند و در مقابل درآمد دولـت  تجارت تریاک در سراسر جهان برقرار می     

کرد که اگر انحصار تریاک صادراتی       ساموئل ادعا می  . نمودند هند بریتانیا را نیز تأمین می     
هند به او واگذار شود، از هر صندوق تریاک یکصد تائل درآمد خالص به دولـت چـین                  

رابرت هارت، رئیس کل گمرکات دریایی بریتانیا، از طرح سـاموئل           . تحویل خواهد داد  
هـدف از   <نجام، وزارت امور خارجه چین بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه                سرا. کرد  حمایت می 

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

800. 
معهذا، دیوید اوئن   .  دولت بریتانیا معرفی شد    “یک مقام رسمی  ”ها به عنوان     ساموئل مونتاگ به چینی    . 23

یـک  <او را تنها ) 1934نامه دانشگاه ییل،    پایان(در پژوهش خود درباره تاریخ تجارت تریاک بریتانیا         
  .داند  می>جوی مالی شوالیه حادثه
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افزایش مالیات ایجاد درآمد بیشتر برای دولت چین نیست، بلکه تضعیف تجارت تریاک             

 97. به بحث فوق پایان داد>.است
 بارون شد و لرد سوایتلینگ      1907 بارونت و در سال      1896ساموئل مونتاگ در سال     

 در کابینه دیوید لوید     1922-1917های    دوین مونتاگ، در سال   نام ا   پسر او، به  . نام گرفت 
روفـوس اسـحاق یهـودی     ادوین مونتـاگ بهمـراه سِـر   . جرج، وزیر امور هندوستان بود  

و سِـر وینـستون   ) منشی مخصوص لوید جـرج   (، سِر فیلیپ ساسون     )السلطنه هند   نایب(
انیـا بـه شـمار     ایـران در دولـت بریت   1299عوامل اصلی کودتـای     ) وزیر جنگ (چرچیل  

 98.روند می
سِر هربرت ساموئل، پسر ادوین ساموئل و پسرعموی ادوین مونتاگ، که از حمایـت   

 ازجمله سِر وینستون چرچیل و سِـر  - در دولت بریتانیا“های نصاری  صهیونیست”جناح  
وجود این کانون،   .  برخوردار بود، توجه خاصی به بهائیان مبذول داشت        -فیلیپ ساسون 
 نیـست؛ یـک     “افـسانه ” و   “تـوّهم ”انوطنی و نفوذ گسترده جهانی آن نیـز         پیوندهای جه 

توجه کنیم که در این زمـان سِـر فیلیـپ ساسـون رهبـری        . واقعیت جدّی تاریخی است   
 .امپراتوری مالی ساسونها را به دست داشت و سهامدار اصلی بانک شاهی در ایران بود

سـتعماری غـرب بـدل شـد و         هـای ا    گری به یکی از اجزاء سیاسـت        بدینسان، بهائی 
. بهائیان در تحقق استراتژی صهیونیستی ایجاد کشور اسرائیل مـشارکت جـدی نمودنـد             

این نزدیکی تا بدانجا بود که در زمان درگذشت عباس افنـدی، چرچیـل طـی تلگرافـی              
مراتب تسلیت دولت بریتانیا را به جامعه بهائی ابالغ نمود و سِر هربرت ساموئل و سِـر                 

ورز، مأمور سیاسی دولت انگلستان در فلـسطین، در تـشییع جنـازه عبـدالبهاء         رونالد است 
 99.شرکت کردند

  
  

24.   David Edward Owen, British Opium Policy in China and India, USA: Archon 

Books,1968. pp. 257-258 
 و صعود رضاخان و پیوند آن بـا         1299نگارنده درباره نقش کانونهای استعماری بریتانیا در کودتای          . 25

در ایـن پـژوهش     . الیگارشی یهودی غرب پژوهشی انجام داده که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد            
  .اند ق بطور مشروح معرفی شدهافراد فو

 بـدیع، ص    129موسسه ملی مطبوعات امری، نشر پنجم،       : ، تهران ایام تسعه عبدالحمید اشراق خاوری،     . 26
؛ عبدالحـسین   7، ص   1324 آذر   -، آبـان  8-7، ارگان محفل ملی بهائیان ایران، شماره        اخبار امری ؛  508

، بهائیـان ، سید محمد باقر نجفی،    307، ص   2 ج   ،.ق 1342: ، مصر الدرّیه فی مĤًثر البهائیه    کواکبآیتی،  
  .696-684، 679-677، صص 1357طهوری، : تهران
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ها پیش    های متنفذ استعماری غرب به سال       گری با کانون    گفتیم که پیشینه پیوند بهائی    
 عبـاس افنـدی بـه       1913-1910هـای     رسد و سفر سال    از سقوط تزاریسم در روسیه می     
 . این رابطه استاروپا و آمریکا نقطه عطفی در

 ترک، “تجدّدگرایان”یک سال پس از سقوط سلطان عبدالحمید عثمانی و آغاز سلطه   
او . عـازم مـصر شـد   ) عبـدالبهاء  (عباس افنـدی    . ق 1328رمضان  ./ م 1910در سپتامبر   

 راهی 1911 اوت  11مدتی در رمله اسکندریه سکونت گزید، سپس به قاهره رفت و در             
، بـه پـاریس   1329س از یک ماه اقامـت در لنـدن، در ذیقعـده     عباس افندی پ  . لندن شد 

بازگـشت و در رملـه اسـکندریه اقامـت           هفته در این شهر بود، سپس به مـصر           9. رفت
 عازم آمریکا شد و در      1330الثانی     ربیع 6/ 1912 مارس   25او پس از زمستان، در      . گزید

 1330 ذیحجـه    26/ 1912 دسـامبر    5عباس افندی تا    .  آوریل به بندر نیویورک رسید     11
 عـازم پـاریس شـد و        1913 ژانویـه    21او سپس به انگلستان رفت و در        . در آمریکا بود  

 12در  . مدتی در شهرهای اشتوتکارت، بوداپست، وین و مجدداً پاریس اقامـت داشـت            
 100. به مصر بازگشت و از آنجا به حیفا رفت1913ژوئن 

ریزی   و آمریکا سفری کامالً برنامه     عباس افندی به اروپا      1913-1911های    سفر سال 
بررسی جریان این سفر، و مجامعی کـه عبـاس افنـدی در آن حـضور یافـت،                  . شده بود 
کوشیدند تا  های مقتدری در پشت این ماجرا حضور داشتند و می     دهد که کانون    نشان می 

، آرمـان   >مذهب جدیـد انـسانی    < نوظهور شرقی را به عنوان نماد پیدایش         “پیغمبر”این  
کند که کـارگردان اصـلی ایـن        این بررسی ثابت می   .  تئوسوفیستی، معرفی کنند   -اسونیم

درباره انجمن  . نمایش انجمن جهانی تئوسوفی، یکی از محافل عالی ماسونی غرب، بود          
، )1907-1832( بوسیله کلنل هنری اسـتیل الکـوت         1875جهانی تئوسوفی، که در سال      

ر آمریکـا در هنـد، و مـادام هلنـا بالواتـسکی             جمهو  نماینده ویژه پرزیدنت هایس رئیس    
در نیویورک تأسیس شد و سپس مرکز فعالیت خود را در هند قـرار داد               ) 1831-1891(

زمین ایفـا نمـود،      ای در تحوالت سیاسی و فرهنگی هند و تمامی مشرق           و نقش پیچیده  
حکمـت  ” بـه    در نوشتار فارسی معموال تئوسوفیسم را     ! دانیم   چیزی نمی  “ما ایرانیان ”نیز  
بـریم کـه ایـن یـک انجمـن جهـانی             کنیم و گمـان مـی        ترجمه می  “عرفان” و گاه    “الهی

 ! است“عرفانی”

  
موسـسه ملـی   :  ، ترجمه نـصراهللا مـودت، تهـران   )کتاب قرن بدیع( God Passes By شوقی ربانی، . 27

  .177-172، صص )دوره حضرت عبدالبهاء ( بدیع، قسمت سوم 122مطبوعات امری، 



  شناسی در تاریخنگاری معاصر ایران  و فقر روش“توطئهنظریه ”

  

44
بهرروی، در این سفر تبلیغات وسیعی درباره عباس افندی، به عنوان یکی از رهبران              
تئوسوفیسم، صورت گرفت؛ در حدی که ملکه رومانی و دخترش ژولیا وی را به عنوان               

 عباس افنـدی در     101.شناختند و به این عنوان با او مکاتبه داشتند           می >سمرهبر تئوسوفی <
الـسلطان،    الدوله پسر ظـل      چون جالل  - این سفر با برخی رجال سیاسی و فرهنگی ایران        
زاده، میـرزا محمـد       شاه، سید حسن تقـی      دوستمحمد خان معیرالممالک داماد ناصرالدین    

 این ماجرا، که    102. مالقات کرد  -ری و غیره  خان قزوینی، علیقلی خان سردار اسعد بختیا      
داد، بـر محافـل       گری نشان مـی     های عالی قدرت جهان معاصر را از بهائی         حمایت کانون 

سیاسی عثمانی و مصر نیز تأثیر نهاد و عباس افندی پس از بازگشت از این سفر وزن و                  
 103.اهمیتی تازه یافت

  
رئـیس  <، بـا    1911 سـپتامبر    14/ 1329 رمـضان    21عبدالبهاء در آغاز این سـفر، در        

تحیت محترمانه مرا به جمعیت <:  لندن دیدار کرد و گفت >انجمن تئوسوفی و فراماسون   
ایـد، زیـرا    الحقیقه خدمت به وحدت عـالم انـسانی نمـوده      تیاسفی برسان و بگو شما فی     

 104>.تعصب جاهالنه ندارید، آرزوی وحدت بشر دارید
 در انجمـن تئوسـوفی      1911 دسـامبر    8/ 1329 ذیحجـه    15عباس افندی، سپس، در     
، بیست روز قبـل     1330االول     ربیع 14 او در    105.ای ایراد کرد    پاریس حاضر شد و خطابه    

از سفر به آمریکا، در هتل ویکتوریای رمله اسکندریه با گروهی از سران پارسی مالقات               
هـای عبـاس افنـدی نـام مخاطبـان او را در ایـن سـخنرانی ذکـر                      ناشران خطبه  106.کرد

های او، که عموماً بـا توجـه بـه وضـع مخاطبـان                اند؛ ولی با توجه به سیاق خطبه        نکرده
پیونـد  . است، تردیدی نیست که با جمعی از بلنـدپایگان پارسـی مالقـات کـرده اسـت                

زرساالران پارسی امپراتوری بریتانیا با محافل عالی ماسونی و نقش آنـان در پیـدایش و                

  
  .201-200، صص 1369آفرینش، : ، تهرانت چگونه پدید آمدبهائینورالدین چهاردهی،  . 28
موسسه ملی مطبوعات امری، : ، تهران  حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره میثاق      محمدعلی فیضی، حیات   . 29

  .175-172 بدیع، صص 128
  .167همان مأخذ، ص  . 30
ـ               خطابات حضرت عبدالبهاء فی اروپا و امریکا       . 31 : صر، الجـزء االولـی فـی سـفره االول الـی اروبـا، م

  .19-18صص . م 1291./ ق 1340
  .148-143، چاپ جدید، بی جا، بی تا، صص خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در اروپا و آمریکا . 32
  .128-126همان مأخذ، صص  . 33
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های عالی قـدرت در       آنان با پلوتوکراسی یهودی و کانون     اشاعه تئوسوفیسم، و نیز پیوند      

 107!دانیم  باز چیزی از آن نمی“ما ایرانیان”ترین مباحثی است که  غرب، از مهم
عباس افندی بویژه در آمریکا در مجامع متعدد ماسونی حضور یافت و سخنانی باب              

 در 1330الثـانی    جمـادی 7/ 1912 مـه  24او در . طبع ماسونها و نیز پارسیان بیان داشت      
 زادگاه و کانون اصلی تجارت آمریکـا بـا          -، در شهر بوستن   “انجمن آزادی ادیان  ”کنگره  

 بیـان   >وحدت عالم انسانی  <شرق و بویژه تجارت جهانی تریاک، هدف تمامی ادیان را           
  نور را بـه ظلمـت مخلـوط       < خواند که    >صاحبان ادیان <کرد و تعارض میان ادیان را از        

 در انجمن تئوسوفی نیویـورک      1330الثانی     جمادی 12/ 1912 مه   29و در    ا 108>.اند  کرده
/ 1912 ژوئیه   24 در   109.ها را یکی دانست    سخنرانی کرد و مقاصد بهائیان و تئوسوفیست      

 23/ 1912 نـوامبر    3 در   110. در انجمن تئوسوفی بوستن سخنرانی کـرد       1330 شعبان   10

  
 ,G. S. Gupta: دربـاره رابطـه پلوتوکراسـی پارسـی بـا فراماسـونری و تئوسوفیـسم بنگریـد بـه          . 34

Freemasonic Movement in India, New Delhi: 1981; D. F. Wadia, History of Lodge Rising 

Star of Western India, Bombay: 1912.; K. J. B. Wadia, Fifty Years of Theosophy in 

Bombay, 1880- 1930, Madras: 1931; K. R. Cama, A Discourse on Zoroastrians and 

Freemasonry; Paper read at the Freemasons Jamshedi Naoroz Festival, 23. 3. 1879, 

Bombay: 1967; K. R. Cama, Freemasonry among the Natives of India, Bombay: 1877; S. 

M. Edwardes, Kharshedji Rustamji Cama, a Memoir, 1922; Jivanji Jamshedji Modi, K. R. 

Cama, Bombay: 1932; Jivanji Jamshedji Modi, K. R. Cama Masonic Jubilee Volume, 

Bombay: 1907; Jivanji Jamshedji Modi, Masonic Papers, Bombay: 1913; Jahangir Barjorji 

Sanjana, “Was Zarthushtra the Prophet of the Parsis a Freemason?” (K.Dubas, J. J. Modi 

Memmorial Volume, Bombay: 1930.) 
، عضو  )1909-1831(ما  جی کا  ی مشترک با یهودیگری توسط خورشید     رباره تالش برای ایجاد مبان     

 : عالیرتبه فراماسونری بریتانیا و از سران جامعه پارسی، بنگرید به
K. R. Cama, Jewish Angelogy and Demonology in the Talmud Dependent on Parseeism, 

Bombay: 1871; K. R. Cama, Comparision of the Laws of Ormuzd with the Laws of Jehova, 

Bombay: 1879; K. R. Cama, The Part Taken by the Parsi Religion in the Formation of 

Christianity and Judaism, Bombay: 1899. 
 بدیع، ج   127موسسه ملی مطبوعات امری،     : ، تهران خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در سفر آمریکا       . 35

  .89-86، صص 2
  .98ان مأخذ، ص هم . 36
  .223-185همان مأخذ، صص  . 37
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 را بـه چـاپ   >عالم انسانی <ندی به    یکی از نشریات شیکاگو پیام عباس اف       1330ذیقعده  
، که مالزم با تجدّد جهان است، سخن >تجدّد دینی<عباس افندی در این پیام از     . رسانید

    :>وحدت ادیان<گوید و  می
الحمدهللا آثـار اوهـام و تقالیـد        . الحمدهللا قرون ظلمانی گذشت، قرن نورانی آمد      

علوم و فنـون    . تجدّد جست اختراعات  . زایل شد و عقول و افکار بشر توسیع یافت        
جمیـع اشـیاء    . اکتشافات تجدّد جست  . مشروعات تجدّد حاصل نمود   . تجدّد یافت 
لهذا اقتضا چنان بود که آئـین الهـی نیـز           . قوانین عالم تجدّد پیدا نمود    . تجدّد یافت 
   111.تجدّد یابد

   :های آمریکا گفت عباس افندی در یکی دیگر از جلسات تئوسوفیست
ب مذهبی، تعصب وطنی و تعصب سیاسی هادم بنیان انـسانی           تعصب دینی، تعص  

همه روی زمین یک کره است، یک ارض اسـت، یـک            ... دین یکی است  ... است
   112.اینها اوهام است... خدا تقسیمی نکرده. وطن است

گوید؛ زبانی کـه       و ایجاد یک زبان واحد جهانی سخن می        >وحدت زبان <او حتی از    
سوء تفاهم بـین ملـل      <ودکان آموخته شود تا بدین طریق        به ک  >جمیع مدارس عالم  <در  

 113>.این لسان عمومی از جمله اسباب اتحاد عالم انسانی است< >.زایل شود
 مجـدداً در    1330 ذیحجـه    25/ 1912 دسامبر   4عباس افندی، در مسیر بازگشت، در       

  بـه سـفر وی     >نهایت رعایت <ها به خاطر      انجمن تئوسوفی نیویورک سخن گفت؛ از آن      
 114. برسـند  >به منتها مقامات عالم انـسانی     <تشکر کرد، خداحافظی نمود و آرزو کرد که         

 در شهر لندن در جلسه انجمن تئوسوفی اسـکاتلند حـضور یافـت و               1913 ژانویه   9در  
وحدت عـالم   < در انجمن تئوسوفی پاریس درباره       1913 فوریه   14سخنرانی کرد، و در     

 115. سخن گفت>انسانی
  

  
  .319همان مأخذ، ص  . 38
  .217-216، صص خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در اروپا و آمریکا . 39
  .249-217همان مأخذ، صص  . 40
  .342-333، صص 2، ج خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در سفر آمریکا . 41
  .142-135، صص خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء در اروپا و آمریکا . 42
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دهد که علمای شیعه در ایران و عتبات به شـدت    در زمانی رخ میاین ماجرا درست 

شـان در    اند و تالش برای اخراج آنان از صحنه اجتماعی و منزوی ساختن             در زیر ضربه  
 .اوج خود است

اهللا نـوری،   فـضل  شـیخ . م1909 ژوئیـه   31./ ق1327 رجـب    13در عصر روز شـنبه      
ای   خته شد؛ و درست در همان روز مقاله       مجتهد نامدار تهران، به وضعی فجیع به دار آوی        

 پسر سید اسداهللا خرقانی      که بعدها معلوم شد سید نورالدین،      - موهن علیه اسالم و علما    
 تهران  المتین  حبل در روزنامه    116-مأمور تشکیل انجمنهای مخفی در عتبات، نوشته است       

 . به چاپ رسید
 را بـر خـود دارد، غوغـا و    “الَم فـسد العـ  ماذا فسد العالِ ”این مقاله مفصل، که عنوان     

آشوبی در تهران ایجاد کرد و اعتراض شدید مراجع عتبات، ازجمله آخوند خراسانی، را              
و ضداسالمی است و تقارن نشر      گرایانه    باستاناین مقاله دقیقاً یک مانیفست      . برانگیخت

 جبهه  اهللا نوری تصادفی نیست؛ و درواقع باید سرآغاز گشایش یک           آن با قتل شیخ فضل    
  117.جدید علیه علما تلقی شود

    : خوانیم در آن از جمله چنین می

  
  .212، ص 2صدرهاشمی، همان مأخذ، ج  . 43
های اردشیر ریپورتر و نزدیکان او شباهت کامل         مقاله فوق از نظر سبک و سیاق و مضمون به نوشته           . 44

های بسیار موثر و ناشناخته تاریخ معاصر ایران         از چهره ) خارقانی(سید اسداهللا میرسالمی خرقانی     . دارد
بنگریـد  . ( عتبات، بویژه در بیت آخوند خراسانی، ایفا کرد    است که در زمان مشروطه نقشی مرموز در       

ــه ــرانزاده،  ملــک: ب ــشروطیت ای ــاریخ انقــالب م ؛ 375، 275، 245، 243، 239، 207، صــص 1، جت
-472، صـص    یـاب   اوراق تـازه  ؛ ایرج افشار،    79، ص   1، ج   تاریخ بیداری ایرانیان  االسالم کرمانی،     ناظم
، 2، ج   خاطرات و اسناد مستشارالدوله   ؛ ایرج افشار،    225، ص   1 ج   ،واقعات اتفاقیه ؛ شریف کاشانی،    474

خرقـانی در اوایـل     ) 427-426، صـص    شـاه   مبارزه بـا محمـدعلی    ؛ ایرج افشار،    276،  258،  220صص  
ها، بهمراه دریابیگی وارد بوشهر شـد و از           ، همزمان با اشغال بوشهر بوسیله انگلیسی      .ق  1327الثانی   ربیع

در زمانیکه سید نورالـدین،     . در صحنه داخلی ایران فعال بود     .) ق 1355 صفر   8(آن پس تا زمان مرگ      
در مجموعه اسـناد خـانوادگی      . پسرش، مقاله فوق را در تهران نوشت، خرقانی در بوشهر اقامت داشت           

به اسماعیل خان سردارعـشایر     ) از بوشهر (ای از سید اسداهللا خرقانی       آقای داریوش بهادری قشقایی نامه    
 است یعنی درست    1327 رجب   23این نامه به تاریخ     . موجود است ) در فارس (قشقایی  ) الدوله صولت(

خرقانی در این نامه، از قـول       . اهللا نوری و انتشار مقاله فوق در تهران        ده روز پس از شهادت شیخ فضل      
الری بـه   بالیوز انگلیس در بوشهر، درباره پیامدهای سوء ورود قشون عشایر و سید عبدالحسین مجتهد               

  .هاست نامه فوق به شکلی آشکار بیانگر ارتباطات نزدیک خرقانی با انگلیسی. دهد�شیراز هشدار می
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ملت ایران که در تـاریخ تمـدن و اقتـدار دول دنیـا گـوی سـبقت و نیکنـامی را                      
ربوده و از بـدو تـاریخ تمـدن و اقتـدار دول اولیـه در عـداد ممالـک بـزرگ دنیـا                        

اند، همـواره   سـت   گرفت و خراج می     محسوب بود و از سالطین بزرگ عالم باج می        
جمـشید و بناهـای داریـوش      چنانچه بناهای تخـت   ... مرکز علوم و صنایع نفیسه بود     

اقتدارات سیروس کبیـر از     . باشد  کبیر نمونه شوکت و اقتدار سالطین آن عصر می        
النهرین تا حدود سِند را در تحـت سـلطه و اقتـدار خـود داشـت و قریـب صـد                       بین

ایـن بـود حـال      . کـرد   می از دنیا حکومت می    میلیون نفوس ایران آن عصر بود بر نی       
بدترین موقعی که شرف قومیـت و اسـتقالل ایـران             ... نژاد ایرانی و سالطین ایرانی    

نشینان و    العرب و بادیه    مضمحل و نابود شد، همان وقتی بود که قوم وحشی جزیره          
اینک هزار و سیصد سال اسـت کـه         . نژاد سوسمارخوار عرب بر ایران حمله آورد      

خواهد پشت خـود را از زیـر سـنگ خرافـات آنـان خـالی نمایـد و                      ایرانی می  نژاد
خواهد ملت قدیم و قویم       نماید و می    هرچند که یک نفر اوالد خلف ایران قیام می        

را از تحمل شاق و زحمات رقیـت و عبودیـت و قیـد خرافـات خالصـی بخـشد و               
   ...افتد اندک زمانی موفق شد، باز سنگی در جلوی راه ترقی می

   :تازد داند و به آنان به شدت می ماندگی ایران را علما می مقاله مقصر عقب
عبـا را از سـر      ... شـما مقـصرید، مـا قاضـی       . در حقیقت شما ظالمیـد، مـا مظلـوم        

هـای مبـارک را    عمامه را اندک کوچک ببندیـد تـا گـوش         ! بیفکنید تا نیک ببینید   
   118... بشنویدنگرفته، روشن و واضح واویالی مظلومین را ببینید و

آخونـد خراسـانی و شـیخ عبـداهللا         . کرد  این تحرکات را یک کانون معین هدایت می       
زاده یافتند؛ و پس      مازندرانی، مراجع عتبات، سرنخی از این کانون را در سید حسن تقی           

الثـانی     سـرانجام در ربیـع     119،>اصال مفید نشد  <، که   >چند ماه تشبّث در نصیحت او     <از  
کـه در تاریخنگـاری        چنـان  “تکفیـر ” سیاسی او، نـه      “تفسیق”م  به صدور حک  . ق 1328

ای گشوده شده     جبهه.  معهذا، دیگر دیر شده بود     120.معاصر ایران شایع شده، دست زدند     
  

تـاریخ  مـتن کامـل ایـن مقالـه در          . (1327 رجـب  13،  6، چاپ تهران، سال سوم، شماره       المتین  حبل . 45
  .) تجدید چاپ شده است1292-1289، صص 6زاده، ج   ملکمشروطیت

 “زاده السلطنه علیرضا خان عضدالملک درباره مـسلک تقـی       مازندرانی به نایب   نامه آیتین خراسانی و   ” . 46
موسسه پـژوهش و مطالعـات      : ، کتاب سوم، تهران   تاریخ معاصر ایران  : مندرج در ) 1328الثانی  ربیع12(

  .1370فرهنگی، 
 :، تهـران  زاده  یاب مـشروطیت و نقـش تقـی         اوراق تازه ایرج افشار،   : بنگرید به متن حکم مندرج در      . 47

 رمـضان   28 (المتـین   حبـل شیخ عبداهللا مازندرانی در نامه مندرج در        . 208-207، صص   1359جاویدان،  
← 
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کننـده،    که در آن علما از حریف خود شناختی مبهم و نادقیق، و گاه پنـدارآمیز و گمـراه                 

پاسخی شدید به حکم علما  ) 1328ب  رج(سه ماه بعد با قتل سید عبداهللا بهبهانی         . دارند
و سرانجام کار به جایی رسید که آخوند خراسانی و شیخ عبـداهللا مازنـدرانی،               . داده شد 

دو رهبر نامدار انقالب مشروطیت ایران، در انزوا و فـشار شـدید روانـی و سیاسـی، در                   
،  بودنـد  >خـائف بـر جـان خـود       < و   >خسته و درمانده  <شرایطی که به تعبیر مازندرانی      

بـه  . ق 1328ای که شیخ عبداهللا مازندرانی در اواخـر سـال             نامه. زندگی را بدرود گفتند   
   : نگاشته روشنگر این فضای سیاسی استیکی از تجار تبریز

، که صفحه آخـر آن جنـاب مـستطاب سـیدالعلماء            2 ج   29رقیمه شریفه مورخه    
. دنـد، رسـید  اهللا تعـالی هـم شـرحی نوشـته بو     العظام آقـای آقـا میـر محمـود سـلمه         

همانطوری که جنابعالی برای بیان مطالب خودتان مقدماتی نوشته بودید، حقیر هم            
  :بنویسم] ای[ الزم دانستم که مقدمه

که، در قلع شجره خبیثه استبداد و استوار داشتن اساس قـویم مـشروطیت        اول آن 
. یک دسته مواد فاسده مملکت هم به اغراض دیگر داخـل و بـا مـا مـساعد بودنـد                   

ماها به غرض حفظ بیضه اسالم و صیانت مذهب سدّ ابواب تعدی و فعال مایشاء و                
حاکم مایرید بودن ظالمین در نفوس و اعراض و امـوال مـسلمین و اجـراء احکـام                

بعـض  . ها بـه اغـراض فاسـده دیگـر و انحـراف             مذهبیه و حفظ نوامیس دینیه و آن      
 مــواد فــساد در الغــرض از مــشروطیت هــم بواســطه دخــول همــین مقدســین خــالی

خواهان و از روی عدم تمیـز ایـن دو امـر از همـدیگر بـه وادی مخالفـت                      مشروطه
کل حال، مادامی که اداره استبدادیه سـابقه طـرف بـود ایـن اخـتالف                  علی. افتادند

ماهـا  . پس از انهدام آن اداره ملعونه تباین مقاصد علنی شد         . مقصد بروزی نداشت  
ناپـذیر   لوده را بر قوایم مذهبی که ابدالدهر خلل     ایستادیم که اساس را صحیح و شا      

هـا هـم در مقـام تحـصیل مـرادات خودشـان بـه تمـام قـوا                     است استوار داریم، آن   
ان لم یکن لکم دین و کنتم ال ”هرچه التماس کردیم و حالی کردیم که     . برآمدند

خـواه و      برای حفـظ دنیـای خودتـان هـم، اگـر واقعـاً مـشروطه               “المعاد  تخافون یوم 
اید، مشروطیت ایران جز بر اساس قویم مذهبی ممکـن نیـست اسـتوار و                 خواه  طنو

وجود قشون همسایه را هـم در مملکـت اسـباب کـار             . پایدار بماند، به خرج نرفت    

  
← 

زاده از ماها دو نفر صادر شده که متفقاً حکـم کـردیم، اوال                حکمی که درباب تقی   <: نویسد  می) 1328
نافات بلکه حکم به فساد مسلک سیاسی و م       . هرکس نسبت تکفیر داده کذب محض است      . تکفیر نبوده 

  >.مسلکش با اسالمیت مملکت بود
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خود دانسته، اسباب بقا را فراهم و به کمال سرعت و فعالیت در مقام اجراء مقاصد             

 .خود برآمدند
الحقیقه به مـا دو نفـر، یعنـی           قاصدشان را فی  که، چون مانع از پیشرفت م       دوم آن 

انستند و  ظله و حقیر، منحصر د      اهللا خراسانی دام   االسالم آقای آیت    حضرت حجت 
از انجمن سرّی طهران بعض مطالب طبـع و نـشر شـد و جلـوگیری کـردیم، لهـذا                    

اهللا تعالی هم    انجمن سرّی مذکور، که مرکز و به همه بالد شعبه دارد و بهائیه لعنهم             
ــر         ــته دیگ ــک دس ــه و ی ــذا ارامن ــد و هک ــضویت دارن ــن ع ــاً در آن انجم محقق

صورتان غیر مقید به احکـام اسـالم کـه از مـسالک فاسـده فرنگیـان تقلیـد           مسلمان
کـه در نجـف     ] ای[ اند هم داخل هـستند، از انجمـن سـری مـذکور بـه شـعبه                 کرده

تبداد در مقابـل    اشرف و غیره دارند رأی درآمده که نفوذ ما دو نفر تا حاال که اسـ               
مجالس سـرّیه  . بود نافع و از این به بعد مضرّ است، باید در سلب این نفوذ بکوشند             

اشخاص عـوامی کـه بـه صـورت طلبـه           . خبر داریم در نجف اشرف منعقد گردید      
شوند در این شعبه داخل و به همین اغراض در نجـف اشـرف اقامـت            محسوب می 

ا بــه نــشر اکاذیــب دانــسته، چــه گونــه اشــخاص طریــق ســلب نفــوذ ر ایــن. دارنــد
ها به اطراف کردند و در جراید درج کردند و ظاهراً این شعبه در همـه                  کاغذپرانی

تمام آنچـه را اشـاره کـرده بودیـد، مثـل قـضیه میـرزا ابوالقاسـم                  . جا مشغول است  
طهرانی و غیره و غیره و مکاتبـه قونـسول و مـسئله شـیروانی و غیرذلـک، همـه از                     

. نشر این اکاذیب به دستورالعمل مرکز و برای این مقـصد اسـت            فروع این اصل و     
کاسـه اسـت،      دانید زیر کاسه چـه نـیم        و نمی ] هستید[خبر    امثال جنابعالی هم که بی    

یکی هم نیـست کـه بپرسـد کـه چگونـه اعتمـاد بـه ایـن                  . فرمایید  تلقی به قبول می   
اال گرفت، مکـاتیبی    حاال که مطلب ب   . ها از اعتماد بر خود ماها بیشتر شده         نوکشیده

از . به غیر اسباب عادیه به دست آمده که بر جانمان هم خائف و چه ابتالها داریـم                
یکطرف شکایت بالد از صدمات و تعـدیات و اشـاعه منکـرات و خرابـی ادارات                 
شب و روزی برایمان نگذارده، از طـرف دیگـر متـصل بـه اصـالح خرابـی مرکـز                

ار خرابـی از جاهـای دیگـر پدیـد، و واقعـاً      مشغول و یک ثلمه را اگر سدّ کنیم هز       
 .خسته و درمانده شده، بر جان خودمان هم خائفیم

زاده از ماها دو نفر       شود، حکمی که درباب تقی      بعد از بیان این مقدمه عرض می      
صادر شده، که متفقاً حکم کردیم، اوال تکفیر نبوده؛ هـرکس نـسبت تکفیـر داده                

سلک سیاسـی و منافـات مـسلکش بـا          کذب محض است، بلکه حکـم بـه فـساد مـ           
این هم نه مطلبی بود که به گفـتن یـا نوشـتن یکـی دو نفـر                  . اسالمیت مملکت بود  

بلکه اشخاصی که مطالب را به ماهـا نوشـتند، از اعـضاء صـحیحه مجلـس و                  . باشد
هـا بـه مقتـضای عـصر و           خـواهی و عـالِم بـودن آن         غیرهم، کسانی هستند که ملت    

سـابقاً هـم    . قطعی در نزد شما و عموم ملت مـسلم اسـت          ها    بیغرضی و مسلمانی آن   
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صـادر از او،    های    خالفمثل شما به او معتقد بودند و حاال عدول کرده، مطالب و             

قطعی و محققـاً اصـل      . که کاشف از فساد مسلک است، همه با سند و اساس دارد           
 یـازده فـصل از    . انجمن سرّی طهران را یا خودش منعقد کرده یا رکن عمده است           

ها که روی کاغذ زرد طبع شده بـود و چـون جلـوگیری کـردیم جمـع                    مقاصد آن 
اید نادم و انگشت  کردند، اگر دیده بودید خیلی از این دو ورقی که مرقوم فرموده           

هـای او را در ایـن مـدت در جـواب              اجمالی از خیانـت   . گرفتید  عبرت به دهان می   
تعالی مالحظه فرموده و بـه اشـتباه    اهللا   انشاء.  ذکر شد   تلگراف آقایان علما و انجمن    

خداونـد  . خودتان و عموم ملت آذربایجان درباره او و امثال او متنبه خواهیـد بـود              
 .زده رفع فرماید اسمه شرّ او و امثال او را از این مملکت و ملت فلک  عزّ

انـد،    مـردم گونه    اینحقیقت، عساکر کاری روس و انگلیس       ] در[اجماالً بدانید،   
ساکر قزوین و تبریز، اگر اینها در کار نبودند، خـوفی نداشـتیم و یقینـاً تـا            واال از ع  

ها هم به امید این دسته کارکنـان داخلـی            آن. حال نمانده زودتر از اینها رفته بودند      
اگر خبر از وضع معاشها و استخدام مـستخدمین و تلـف مالیـه ملـت در        ]. اند[مانده

ون نظامی، که بـرای چـه غـرض و          ها در تشکیل قش     چه مصارف و عدم صرف آن     
چه مقصد بوده، داشته باشید باید عـوض اشـک خـون گریـه کنیـد کـه ایـن همـه                      
زحمت را برای چه کشیدیم و این همه نفوس و اموال برای چه فدا کردیم و آخر                 
کار به چه نتیجه ضد مقصودی بواسطه همـین چنـد نفـر خیانتکـار دشـمن گرفتـار                   

االحقر . اهللا برکاته   السالم علیکم و رحمه   .  عن المله  اهللا تعالی هذالغمه    کشف. شدیم
   121.عبداهللا المازندرانی

ایــن وضــع تــأثرانگیز آخونــد خراســانی و شــیخ عبــداهللا مازنــدرانی، کــه دســتاورد 
های آنان است، درست در زمانی است که عباس           شک ثمره پایمردی    مشروطیت ایران بی  

 !یکا بودافندی در تدارک سفر آنچنانی به اروپا و آمر
 

جمعی بخشی از یهودیان و زرتشتیان ایـران بـه            در چنین فضایی شاهد گروش دسته     
 1919در بررســی الــواح عبــدالبهاء، اوج ایــن مــاجرا را در ســال . گــری هــستیم بهــائی

 نفـر ذکـر     250 برخـی مطلعـین، تعـداد زرتـشتیان بهـائی شـده را حـدود                 122.یـابیم   می

  
  .21-20، صص 1910 اکتبر 3/ 1328 رمضان 28، 15، کلکته، سال هیجدهم، شماره المتین حبل . 48
 133موسسه ملی مطبوعات امـری،      : ، تهران  مجموعه الواح مبارکه به افتخار بهائیان پارسی       عبدالبهاء ،  . 49

  .بدیع
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آباد   آباد و مریم    فقیر منطقه یزد و کرمان، چون حسین       اینان، بیشتر، روستاییان     123.اند  کرده

  .آباد، و از رعایای ارباب جمشید بودند و قاسم
های اجتمـاعی     های مختلف تحلیل کرد و برای آن پایه         توان به شکل    این پدیده را می   

اندرکاران و آشنایان با سیاست مسئله         ولی در آن روزها دست     124.و فرهنگی فرض نمود   
گرفتنـد و نـه بـرای آن اصـالتی           دیدند؛ عموماً نه آن را جدی می        ی دیگر می  ا  را به گونه  
ود از دوران تـدریس در مدرسـه       برای نمونه، اعظام قدسی در خـاطرات خـ        . قائل بودند 

   :نویسد سن لوئی تهران می
نام فریبرز که اصالً زردشتی بود ولـی بهـائی     یک معلم انگلیسی به   -مسیو فریبرز 

که عالقمند بـه خـط فارسـی بـود اظهـار دوسـتی و                 قطه نظر این  شده بود با من از ن     
ایـن بـود کـه در روزهـای         . من هم حاضر شدم   . تقاضا داشت که خط تعلیم بگیرد     

مدرسه ایشان هم چند دقیقه که سر کالس من نبود بـه اصـطالح در زنـگ تـنفس                   
یکی از روزها وارد صـحبت مـذهبی گردیـد و خواسـت از درِ               ... گرفتند  تعلیم می 

خواهید که من به شما تعلیم  اگر می : به ایشان گفتم  . بلیغ با من وارد مذاکره گردد     ت
خط بدهم از این مقوله با من صحبت ننمائید، چون تمام اینها را از موسس و غیـره        

اید و حاال قبول ایـن مـسلک را       ولی شما حق دارید چون زردشتی بوده      . شناسم  می
: ای کردنـد و گفتنـد   خنـده . ایـد  ی قبول کـرده شما هم از نقطه نظر سیاس. اید  نموده

   125.که شما خوب وارد هستید مثل این! آقای میرزا حسن
در بررسی این پدیده با نقش ارباب جمشید جمشیدیان به عنوان حامی اصـلی ایـن                

 126.شویم موج آشنا می
ترین دوستان اردشیر ریپورتر اسـت؛ و ایـن صـمیمیت در              ارباب جمشید از صمیمی   

ه برخی از دیـدارهای محرمانـه اردشـیرجی و رضـاخان در خانـه اربـاب                 حدی است ک  

  
  .81 ج اول، ص ،1343فراهانی، : ، تهرانفلسفه نیکوحسن نیکو،  . 50
  : برای نمونه بنگرید به . 51

Susan J. Stiles, “Zoroastrian Convertions to the Baha'i Faith in Yazd, Iran”, The 

University of Arizona, M. A. Thesis, 1983, 

، 1342: ، تهـران  کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله        ،  )الوزاره  اعظام(حسن اعظام قدسی     . 52
  .257، ص 1 حیدری، ج چاپخانه

موسسه ملی مطبوعـات امـری،      : ، تهران تاریخ ظهورالحق اسداهللا فاضل مازندرانی،    : از جمله بنگرید به    . 53
  .176-168؛ حسن نیکو، همان مأخذ، صص 952-950 بدیع، جلد هشتم، قسمت دوم، صص 132



  شناسی در تاریخنگاری معاصر ایران  و فقر روش“نظریه توطئه”

  

53
هـای     با توجه به این پیوند، اگر تحوالت فوق را به کانون           127.گرفت  جمشید صورت می  

 128.ایـم   گر امپراتوری بریتانیا و اردشیر ریپورتر منسوب کنیم چندان به بیراه نرفتـه             توطئه
حد است که عباس افندی مکرراً بهائیان یزد جایگاه ارباب جمشید در این ماجرا تا بدان  

 چنـین   >بهائیـان پارسـی   <او بـه    . کنـد   و کرمان را به فرمانبری و اطاعـت از او امـر مـی             
   :نویسد می

باید از شما ممنون و خـشنود       . جناب ارباب شخصی خیرخواه است و بلند همت       
عبـرت  باشد و تا توانید در کـار او چنـان امانـت و صـداقت و همـت بنمائیـد کـه                       

خدمت او خدمت من است و صداقت و امانت او صداقت و امانت             . دیگران گردد 
 129.من

الخـصوص در     صداقت و امانت و همت و خیرخواهی در حق عموم عـالم علـی             
امور حضرت ارباب جمشید بر کـلّ فـرض و واجـب اسـت و خـدمت بـه آسـتان                     

مرند و  مقدس شمرده شود و خیانت و رخاوت و عدم امانت را معصیت به حق شـ               
عصیان و طغیان در امر حضرت یزدان، و اگر قـصور و فتـور در ایـن امـر مـشکور                     
واقع گردد تضییع امراهللا است و تدمیر احباء اهللا و تکدیر خاطر این عبـد و تـسوید                  
وجوه سایر یاران و سلب اعتماد بـه امانـت و وفـا و صـفای ایـن حـزب مظلـوم در                       

 130.آفاق
 جمشید حرکت نمایند و در صداقت و امانت احباب باید به میل و رضای ارباب      

و حسن خدمت به منتهـای قـوت بکوشـند و مبـادا نفـسی سـبب تکـدّر خـاطر آن                      
چنین شخص خیرخواه را باید به جان و دل خیرخـواه شـد و           . خیرخواه عالم گردد  

 131.در خدمتش همت نمود، زیرا قصور سبب غضب رب غفور گردد
  

  )155 ،150، صص 2، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(خاطرات اردشیر ریپورتر : بنگرید به . 54
فاضـل  . (خواند که صـحیح نیـست       فاضل مازندرانی اردشیر ریپورتر را از مخالفین بهائیان پارسی می          . 55

شاید فاضل مازندرانی از روابط اردشیرجی مطلع بوده و تعمداً نخواسته           ) 935مازندرانی، همان مأخذ، ص   
 معهـذا، در کتـاب وی       .با اعالم حمایت او از بهائیان پارسی فرقه خود را در معرض اتهام قـرار دهـد                

بهـرام   کند؛ از جمله حمایت اردشیر ریپـورتر از مـال           مواردی مندرج است که ادعای فوق را نقض می        
برخی مـدارک دیگـر نیـز       ) 569همان مأخذ، ص    . (اختر خاوری، زرتشتی بهایی شده، و همراهان او       

نامـه خـانم      ریـد بـه پایـان     کند؛ از جملـه بنگ       را ثابت می   “بهائیان پارسی ”حمایت اردشیر ریپورتر از     
  .استیلس

  .38-37، صص  مجموعه الواح مبارکه به افتخار بهائیان پارسیعبدالبهاء ، . 56
  .41همان مأخذ، ص  . 57
  .57، 55-54، 43، 40؛ و نیز بنگرید به همان مأخذ، صص 49همان مأخذ، ص  . 58
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گری طبعاً نگرانی جامعه زرتـشتی را   ه بهائی گروش گروه قابل توجهی از زرتشتیان ب      

برانگیخت و رهبران دینی زرتشتیان ایران به اعتراض علیه عملکردهای اردشیر ریپـورتر             
مورخین بهائی علت . و دستیاران او، چون ماستر خدابخش و کیومرس وفادار، برخاستند

مالهـای  < بـا     دستوران و موبدان زرتشتی و همکـاری آنـان         >تعصب<ها را     این اعتراض 
 132!کنند  ذکر می>اسالم

رشید شهمردان، مورخ زرتشتی کـه ارادتـی خـاص بـه مـانکجی هاتریـا و اردشـیر                   
ریپورتر و الیگارشی پارسـی امپراتـوری بریتانیـا دارد، مخالفـت رهبـران دینـی جامعـه                  

 و >چینـی و غمـازی    سخن<زرتشتی ایران با اقدامات اردشیر ریپورتر و دوستان او را به            
   :نویسد او می. کند  منتسب می> زشت اهریمنیخوی<

فرزانه اردشیرجی ریپورتر و استاد ماستر خدابخش و اسـتاد کیـومرس وفـادار و               
انـد و هـر آن    ها راحت نبوده    ارباب کیخسرو شاهرخ و دیگران از دست و زبان آن         

هـا   نامه و یا تشکیل مجالس اشـکال و زحمـات بـرای آن         در پس پرده با پخش شبه     
 و در پیش بردن مقاصدشـان کـه خیـر جامعـه را در بـر داشـت موانـع ایجـاد             تولید
   133.کردند می

الدوله و همفکرانش درگیر یک مبارزه پنهانی شـدید بـا اردشـیر               در این زمان، وثوق   
ایـن مبـارزه در     . ریپورتر و هواداران او در میان نخبگان سیاسی حاکم بـر ایـران بودنـد              

این طرح لرد کرزن، وزیر امور خارجه، با مخالفت         . ید به اوج رس   1919ماجرای قرارداد   
 - از جمله ادوین مونتاگ و وینستون چرچیل       -جدی جناحی از الیگارشی حاکمه بریتانیا     

 و  “تـر   معقول”اینان طرحی   . مواجه شد و در ایران تکاپوی اردشیر ریپورتر را برانگیخت         
 . تحقق یافت1299ودتای  در سر داشتند که مدت کوتاهی بعد با ک“تر جویانه صرفه”

دیـد، بـه      های اردشیر ریپورتر را مخل اقدامات خـویش مـی           الدوله، که فعالیت    وثوق
هـای   برداری از نارضایتی زرتشتیان پرداخـت و کـار بـه جـایی کـشید کـه انجمـن                    بهره

های مکرر به دولت ایران خواستار عدم مداخله          زردشتیان یزد و کرمان و تهران طی نامه       
الدوله،   ورتر در امور زرتشتیان ایران شدند و این درخواست مورد تأیید وثوق           اردشیر ریپ 

  
  .939-934فاضل مازندرانی، همان مأخذ، صص  . 59
  .616، ص 1363فروهر، : تهران) چاپ جدید(، ان زرتشتیفرزانگ: تاریخ زرتشتیانرشید شهمردان،  . 60
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 در یک بیانیه انجمن زردشتیان تهران، از جمله، چنین آمـده            134.الوزرا، قرار گرفت    رئیس
   :است

فرسـتند فقـط و فقـط         کسی را که پارسیان هندوستان در هر موقـع بـه ایـران مـی              
کـه جـاهالن در       اسـت و نـه چنـان      ...  ایـران  وظیفه او رسیدگی به حوایج زردشتیان     

؛ چه پارسیان هندوستان کـه خـود تربیـت            کردند رئیس و سرپرست     سابق تعبیر می  
دانند که ما تبعه ایرانیم و جز دولت ایران کـسی را              شده و متمدن هستند خوب می     

یعنی دولت و آقا و رئیس و سرپرست ما         . حق مداخله در حدود و حقوق ما نیست       
امــا . ط اعلیحــضرت همــایونی و دولــت ایــران و قــانون مملکتــی اســتفقــط و فقــ

ها فرصت به دست نماینـده        اطالعی آن   بدبختانه کثرت بیچارگی و جهالت ما و بی       
 سـال   24-23در ظـرف    ... هـا، میـستر اردشـیرجی ایـدلجی ریپـورتر، داده            اخیر آن 

ه و  در حدود و حقوق جماعت مداخله و حکومـت نمـود          ... مدت مأموریت ایشان  
بواسطه مداخالت غیر حقه ایشان هر روز در میان جماعت نفاق و دو رنگی تولیـد          

   135...شود می
در یکـسوی ایـن جنـگ       . این تعارض به درگیریهای پنهان تروریستی نیز کشیده شد        

کمیته حقگوی یزد قرار داشـت کـه نخـستین اقـدام آن قتـل ماسـتر خـدابخش                   خونین  
بود، که منجر به خروج او از ایران شد، و در سوی و تهدید کیومرس وفادار .) ق 1336(

قـصه  ” و   “اوهـام ” و   “افـسانه ”شرح این داستان، داستان واقعی نه       . دیگر کمیته مجازات  
 .، به مجالی بیشتر نیازمند است“پریجن و 
 

شـاپور ریپـورتر را    احمد اشرف اظهارات ارتشبد سابق حسین فردوست درباره سِـر   
خوانـد و در ایـن بـاره نـه تنهـا هـیچ                 مـی  “انگیز  های شگفت   هافسان” و   “پردازی  توطئه”

و عجیـب  . کنـد  دهد بلکه از ورود جـدی بـه بحـث نیـز پرهیـز مـی           استداللی ارائه نمی  
نامه جنجالی او، و صحت و        ای به اردشیر ریپورتر و وصیت       اینجاست که وی هیچ اشاره    
ترین مصداق    نست برجسته توا  که این سند می     کند؛ و حال آن     سقم این سند تاریخی، نمی    

 . باشد“ما ایرانیان”پردازی  تحلیل او در زمینه بیماری توطئه

  
تـصویر  . (الدوله ریاست وزرا به انجمن زردشتیان تهـران          وثوق 2548، نمره   1337 قوس   4نامه مورخ    . 61

  .)سند در اختیار نگارنده است
  .)تصویر سند در دست نگارنده است. ( انجمن زردشتیان تهران1297بیانیه مورخ تیرماه  . 62



  شناسی در تاریخنگاری معاصر ایران  و فقر روش“توطئهنظریه ”

  

56
امروزه، پس از پایان جنگ سرد، فضای مناسبی فراهم آمده تـا پژوهـشگران تـاریخ                

های پنهانی در تحـوالت سیاسـی بـیش از گذشـته آشـنا شـوند و                   معاصر با نقش شبکه   
در نخـستین   . الت آشـکار محـدود نکننـد      بدینسان حیطه پژوهش تـاریخی را بـه تحـو         

های پنهانی برداشته شد که از        های پس از فروباشی اتحاد شوروی پرده از راز شبکه           سال
 توسط سیا و ناتو در برخـی کـشورهای اروپـایی سـازمان              1950های دهه     نخستین سال 

 عظیمی  وزیر وقت ایتالیا، درباره این شبکه شوک        اعترافات آندروئوتی، نخست  . یافته بود 
شک، از این پس مورخ تـاریخ         بی. بر افکار عمومی و محافل سیاسی غرب وارد ساخت        

 .های پنهان به سادگی بگذرد گونه شبکه تواند از کنار نقش این معاصر نمی
، در پی فشار حقوقدانان ایتالیا برای افـشای راز ترورهـای            1990در اوایل ماه نوامبر     

رائـه یـک سـند سـرّی بـه پارلمـان ایتالیـا، جولیـو                 ساله اخیر این کشور و ا      20سیاسی  
آندروئوتی مجبور شد در برابر مجلس به وجود یک سازمان سرّی در این کشور اعتراف   

این شبکه مخفی متشکل از شهروندانی است کـه         <: او در معرفی این سازمان گفت     . کند
ه با وسواس خـاص انتخـاب و بـرای خرابکـاری، تبلیغـات و جنگهـای چریکـی آمـاد                   

شـد، از      خوانـده مـی    “گالدیو” طبق اظهارات آندروئوتی، این شبکه، که به نام          >.اند  شده
شـوروی شـکل      بمنظور مقابله با اشغال احتمالی قـاره اروپـا توسـط اتحـاد             1951سال  

 هـزاران زن و مـرد ایتالیـایی در آن بـه     >اکنون هم<گرفت و تا بدانجا گسترش یافت که     
هـای    آندروئوتی، رهبر حزب دمکرات مسیحی کـه در سـال         گفته  به  . اند  فعالیت مشغول 

 معاون وزارت دفاع این کشور بود، این شبکه در کشورهای بلژیک، هلنـد              1966-1969
این شـبکه تـا بـدانجا پنهـان بـود کـه حتـی بتینـو                 . و فرانسه نیز سازماندهی شده است     

وزیر ایـن     ت نخس 1989-1983های    کراکسی، رهبر حزب سوسیالیست ایتالیا که در سال       
هـای فراوانـی    بـه دنبـال ایـن حادثـه، افـشاگری         . کشور بود، از وجود آن اطالع نداشت      

لـژ  <صورت گرفت؛ از جمله ریچارد برنک، مأمور پیـشین اطالعـاتی، اعـالم کـرد کـه                  
 یک ساختار موازی ناتو بود و سازمان سیا مـاهی ده میلیـون دالر بـرای                 P2فراماسونری  

یکـی دو   .  کانونی است پنهان از نخبگان بلندپایـه ایتالیـا         P2ژ   ل >.پرداخت  فعالیت آن می  
 افـسر   195 مقـام بلندپایـه دولتـی و         152شـد در آن      سال پیش از این حادثه گفتـه مـی        

 و 136از دریاساالر توریـسی . عضویت دارند) از جمله ژنرال و دریاساالر (عالیرتبه نظامی   

  
63.  Torrisi 
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به عنوان اعضای سازمان ماسـونی      ) وفرمانده نیروهای دریایی نات    (137دریاساالر بیریندلی 
  138.شد فوق نام برده می

 ، بـا شـبکه      P2 استاد اعظـم لـژ       139هایی درباره رابطه لیچیو جلی،      همچنین افشاگری 
   .های مالی آمریکاییان به وی صورت گرفت گالدیو و پرداخت کمک

بـــرای بـــسیاری از نـــاظران سیاســـی در ایتالیـــا کمتـــرین شـــکی نیـــست کـــه  
ــات   ، “گالدیاتورهــا” ــسیاری از عملی ــرل ســازمان اطالعــات نظــامی، ب تحــت کنت

 در ایتالیا انجام گرفته اسـت، رهبـری   1974 تا  1969های    تروریستی را که بین سال    
ای  های سابق در مصاحبه“گالدیاتور”یکی از ... اند یا تحریک یا سازماندهی کرده

ا تحریک  های چپ یا راست افراطی ر       بر حسب شرایط ما تروریست    : اعالم داشت 
از برپــایی اعتــصاب حمایــت، یــا بــه از هــم . کــردیم یــا از عملیــاتی منــصرف مــی
کــردیم، حملــه مــسلحانه پلــیس یــا ارتــش را ســازمان   پاشــیدگی آن کمــک مــی

   140.دادیم می
های ارزشمند و     داده. فردوست در خاطرات خود به سازمانی مشابه اشاره کرده است         

سـازمان  ”گونه فعالیتها را در ایران با  جدی اینمنحصربفرد فردوست در این زمینه تشابه      
 مندرج در خاطرات فردوست “سیم سازمان بی”کند که  دهد و ثابت می  نشان می“گالدیو

. های پنهـانی در دوران جنـگ سـرد بـوده اسـت              جزیی از یک طرح جهانی ایجاد شبکه      
ماننـد گالدیـوی    ، که سرویس اطالعاتی بریتانیا در ایران سـازمان داد،           “سیم  سازمان بی ”

های مشابه پنهـانی در اروپـا، بـه جاسـازی اسـلحه و مهمـات در نقـاط                     ایتالیا و سازمان  
   :نویسد فردوست می. مختلف کشور اشتغال داشت

ها بر اساس تجربیـات       سیم یک سازمان کامالً مخفی بود که انگلیسی         سازمان بی 
مرحلـه اول در خـاک      نامه آن پرداخته و در        نهضت مقاومت فرانسه به تدوین آئین     

ــه ایجــاد آن در برخــی     ــشکیل آن دســت زده و ســپس ب ــه ت ــد ب ــستان و ایرلن انگل
نامه چنین بود کـه در شـرایط صـلح بایـد              این آئین . کشورهای مورد نظر پرداختند   

های امن در سراسر کشور، با پوشش بسیار بـاال و در نهایـت اختفـا،                  تدریج خانه   به
سیم بسیار قوی در جاسـازی کـامالً مناسـب و             بیدر هر خانه یک یا دو       . تهیه شود 

  
64.  Birindelli 
65.  Zamoisky, ibid, p. 14. 
66.  Licio Gelli 
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اش در    چی ورزیده با خـانواده      سیم  در هر خانه یک بی    . غیرقابل کشف مستقر شود   

ها در محیط خـود کـامالً جـا      پوشش کامالً موجه سکنی داده شود تا در طول سال         
. ودهایی شامل سکه طال و اسلحه نیز پنهان ش        “دفینه”تدریج در نقاط معین       به. بیفتد

سـیم بـه مراکـز        هـای بـی     پس از اشغال کـشور توسـط نیـروی دشـمن ایـن پایگـاه              
تواند با دسترسی  شود و هر واحد می  واحدهای مخفی ارتش آزادیبخش تبدیل می     

شـود، امکانـات مـالی و تـسلیحاتی      ها، که نقشه آن از مرکز اطالع داده می          به دفینه 
نـد و در عـین حـال از طریـق           خود را تامین کند و بـه عملیـات پـارتیزانی دسـت ز             

   141.سیم فعالیت اطالعاتی باالیی را انجام دهد بی
های مشابه در سایر      کند که شبکه گالدیو در ایتالیا، و شبکه         این توضیحات روشن می   

و نیز این واقعیت پژوهشگر تـاریخ       . کشورهای جهان، یک واقعیت جدی تاریخی است      
هـا را در گذشـته، در سـده           گونه شـبکه     این های  نمونه  سازد که پیش    معاصر را متوجه می   

توان ردیابی کرد و نقش آنان را در تحوالت سیاسی            نوزدهم و اوایل سده بیستم، نیز می      
هـا نبایـد      ترسـیم ایـن واقعیـت     . هـای دنیـای معاصـر اسـت         اینها همـه واقعیـت    . کاوید

ندیم و از   ها چشم ب     جلوه کند؛ شگفتی در این است که ما بر این واقعیت           “انگیز  شگفت”
هـا را بـه      کـه مـا توجـه بـه ایـن پدیـده              این “انگیزتر  شگفت”پذیرفتن آن سر باز زنیم و       

 !پارانویای سیاسی منتسب کنیم
 

پیتر رایت در خاطرات خود از توجه لرد ویکتور روچیلد به تولیـد نـوع خاصـی از                  
ه در  گریس در آزمایشگاههای مجتمع نفتی رویال داچ شل، که برای پنهان کـردن اسـلح              

زمان تولید این نـوع گـریس بـا    . گوید زیر خاک به مدت طوالنی کاربرد دارد، سخن می        
هـا روشـن      انطبـاق ایـن داده    . های سرّی در اروپا و ایران مقارن اسـت          زمان ایجاد شبکه  

کند که استفاده وسیع سرویسهای اطالعاتی بریتانیا از این ماده به چه منظـور بـوده و                   می
   :نویسد پیتر رایت می. اند ه کسانی بودهطراحان این ماجرا چ

هـای زیـر نظـر       روچیلد پیشنهاد کرد برخی از واحدهای تحقیقاتی و آزمایـشگاه         
 قـرار دهـد و کـار روی چنـد        MI-5در اختیار   ] در مجتمع رویال داچ شل    [خود را   

موضوع فنی مختلف، از جمله تولید یک نوع گریس ویژه برای حفظ ابزاری کـه               

  
  .355، ص 1، ج ظهور و سقوط سلطنت پهلوی . 68



  شناسی در تاریخنگاری معاصر ایران  و فقر روش“نظریه توطئه”

  

59
گـریس مـورد نظـر خیلـی زود         . ر خاک مخفی بماند، را شروع کنـد       باید مدتها زی  

   142.کردند  در موارد زیادی از آن استفاده میMI-6 و MI-5تهیه شد و 
 ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوی        لرد ویکتور روچیلد همـان کـسی اسـت کـه در             

ارتباطات وی با شاپور ریپورتر شرح داده شده؛ شرحی کـه بـرای آقـای احمـد اشـرف                   
 ! جلوه کرده است>های شگفت افسانه<

جـن و  ” و قـصه  “افـسانه ” نیـز    143 درگذشـت،  1990ویکتور روچیلد، که در مارس      
لرد . زیست   نیست؛ شخصیتی است واقعی که در همین زمین و در همین زمانه می             “پری

) CPRS(های دولت بریتانیـا   روچیلد در دولت ادوارد هیث ستاد مرکزی بررسی سیاست       
دی از اندیشمندان برجسته جوان که تنها در دوران ریاست روچیلد در            را پایه گذارد؛ نها   

. گیری او بـه انحطـاط گراییـد و سـرانجام منحـل شـد                اوج درخشش بود؛ پس از کناره     
شـود، او را بمثابـه شخـصیتی برجـسته و اسـتثنایی              توصیفی که از لرد روچیلد ارائه می      

. تفکر و هدایتگر دولت هیث بود     سازد که در عین حفظ استقالل خود مغز م         گر می  جلوه
. شـد  نامیده مـی ) مخزن اندیشه (”Think Tank“بیهوده نیست که مجمع فوق بطور ساده 

هماره به روی روچیلـد گـشوده       ) وزیری انگلیس  کاخ نخست (هال    وایتتمامی درهای   
شد تا به سـادگی از مکاتبـات          های او با حروف و پوشش قرمز عرضه می          یادداشت. بود
 144.تعارف قابل تمیز باشدری مادا

اعتبار، و به تبع آن نفوذ، روچیلد در میان دولتمردان طراز اول دنیای غرب تـا بـدان                  
 را بـرایش قایـل      >بیشترین احترام <حد است که مارگارت تاچر از او به عنوان کسی که            

   :نویسد  پیتر رایت درباره روچیلد چنین می145.کند است یاد می
نـام    مرا با مردی به   ] MI-5سِر راجر هالیس رئیس وقت      [هالیس  ... 1958در سال   

ویکتور روچیلد آشنا کرد کـه بـرای پیـشرفت کـار سـرویس و مـدرن کـردن آن                    
من شک دارم در زندگی با شخص دیگری، کـه          ... خدماتی بیش از حد انجام داد     

او . به اندازه ویکتور روچیلد مرا تحت تأثیر قرار داده باشد، برخـورد کـرده باشـم               
ــک ــاه    ی ــلطنتی، متخــصص گی ــادمی س ــضو آک ــسته، ع ــشمند برج ــی و   دان شناس

  
  .186پیتر رایت، همان مأخذ، ص . 69

70.  “Nigel West” [Rupert Allason], The Faber Book of Espionage, London: faber & faber, 

1995, p. 196. 
71.  John Campbell, Edward Heath, A Biography, London: Jonathan Cape, 1993, pp. 317-325. 
72.  Margaret Thatcher, The Downing Street Years, London: HarperCollins, 1993, p. 646. 



  شناسی در تاریخنگاری معاصر ایران  و فقر روش“توطئهنظریه ”

  

60
جانورشناسی و یک کارشناس برجسته در مطالعات مربوط بـه شـناخت سـاختمان              

میـزان  . اما او خیلی بیشتر، بیش از یـک دانـشمند صِـرف، بـود             . اسپرماتوزوئید بود 
 غیرنظامیـان   تماسها و آشنایی او در سیاست، در امور اطالعـاتی، بـا بانکـداران، بـا               

هیچ موضوعی در انگلیس وجـود نداشـت        . انگیز بود   دولتی، و با خارجیان شگفت    
ای مفـرط بـه     به زودی دریافتم که او عالقـه      ... که از چشمان تیزبین او مخفی بماند      

   146...دنیای پر از دسیسه جاسوسی و عملیات مخفی دارد
د، سِر دیک وایـت و سِـر        پیتر رایت در خاطراتش از تیم سه نفره لرد ویکتور روچیل          

   :نویسد او می. شاپور ریپورتر نیز سخن گفته است
اش با شاه ایـران و اداره برخـی از عوامـل              با استفاده از دوستی   ] ویکتور روچیلد [

ها را بطـور شخـصی و بـرای دیـک وایـت کنتـرل        جاسوسی در خاورمیانه، که آن  
 MI-6 ای  انـه در عملیات خاورمی  ای    کننده  مانند سِر ریپورتر که رل تعیین     ... کرد  می

 داشت، روابط خود را با دستگاه اطالعاتی انگلستان حفـظ           1950های دهه     در سال 
یک بار دیگر ویکتور و دیک وایت درون هیئت دولـت تیمـی تـشکیل              ... کرد  می

ها توان خود را روی هم گذاشتند تا سازمان اطالعـاتی انگلـستان را بـه      آن... دادند
   147.برسانند] جهانی دوم[اش در دوران پس از جنگ  یباالترین حد ترق

در آرشیوهای ایرانی اسناد متعددی موجود اسـت کـه رابطـه نزدیـک لـرد ویکتـور                  
را بـا سِـر     ) MI-6رئـیس وقـت     (، و سِر دیـک وایـت        )ترزا مایور (روچیلد، و همسرش    

از جمله  . دساز اسداهللا علم مسجل می    شاپور ریپورتر و نیز رابطه صمیمانه آنان را با امیر         
  : توان اشاره کرد این اسناد، و فقط به عنوان نمونه، به موارد زیرین می

کارت دعوت لرد ویکتور روچیلد برای شاپور ریپورتر بمنظـور شـرکت در یـک               . 1
میهمانی کامالً خصوصی با حضور روچیلد و همسرش، سِر دیـک وایـت و همـسرش،                

 بـه افتخـار شـاپور       1969 نـوامبر    11ر  شاپور ریپورتر و همسرش و چهار نفـر دیگـر د          
   148. لندن استMirabelleمحل برگزاری میهمانی رستوران . ریپورتر

به شاپور ریپـورتر بمناسـبت      ) ترزا مایور (تلگراف تبریک ویکتور و تِس روچیلد       . 2
   149.گری دریافت نشان شوالیه

  
  .186-185پیتر رایت، همان مأخذ، صص  . 73
  .537-536همان مأخذ، صص  . 74
  . الف29/129-12العات تاریخ معاصر ایران، سند شماره تهران، مرکز اسناد موسسه مط . 75
  . الف29/129-39همانجا، سند شماره  . 76
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 دعـوت از    تلگراف ویکتور روچیلد از لندن به شاپور ریپورتر در تهـران بمنظـور            . 3

   150.اسداهللا علم برای شکار
 ویکتور روچیلد به شاپور ریپورتر و تشکر از         1972 دسامبر   5نامه دوستانه مورخ    . 4

همراه یاکوب روچیلد    هایش در سفر به ایران به      ها و همکاری   نوازی  او به مناسبت میهمان   
 151).لرد روچیلد کنونی(پسرش 

 :تر به دست دهد یگر شاید تصویری جامعو باالخره، در همین زمینه ارائه دو سند د
نخست، عکس حسنعلی منصور که نامبرده با دستخط خود آن را چنـین بـه شـاپور                 

 -تقدیم به دوست عزیز و استاد و راهنمای خودم شاپور ریپـورتر           <: ریپورتر اهدا نموده  
 152>.1340 - تهران-)امضا(حسنعلی منصور 

اردشـیر زاهـدی   . ی به شاپور ریپـورتر  اردشیر زاهد  1353 بهمن   22دوم، نامه مورخ    
   :نویسد می

کـه بـه مـن کـردی ممنـون هـستم و امیـدوارم در                ] لطفی[یس    از محبت و ژانتی   
مقابل شخصیتی که سایه خدای من است و عزیزتر از جان من است لیاقت کـار را                 

   153.داشته باشم
نگتن و داماد دهد، منظور اردشیر زاهدی، سفیر ایران در واش که عبارت نشان می چنان

ای است که شاپورجی به سود وی به محمـد رضـا پهلـوی                پیشین شاه، تشکر از توصیه    
کند که نفوذ و اقتـدار شـاپور    آیا این دو سند ما را به این نتیجه رهنمون نمی  . کرده است 

  ریپورتر در دربار پهلوی بیش از حسنعلی منصور و اردشیر زاهدی بود؟
نهان قـدرت، زرسـاالران مقتـدر و جهـانوطنی کـه در             های پ    کانون “توطئه”توجه به   

اند و با اهرم نیرومند مالی خود بر مقـدرات          ها و محافل دربسته خویش گرد آمده        باشگاه
جهـان  ”. اند، یک پارانویای ایرانـی نیـست؛ جهـانی اسـت            جهان امروزین چنگ انداخته   

تواند    باشد و می   تواند معقول و مستدل     این توجه می  .  نیز هست  “غربی” نیست،   “سومی
توان دلیلـی     آلودگی را نمی    ها آلوده شود؛ ولی این وَهم       راه اغراق بپیماید و به انواع توّهم      

آالیـد    آنچه این تصویر را بـه وَهـم مـی         . بر واهی بودن بنیادهای عینی این توجه دانست       
هـان و   ها، عدم امکان دستیابی بـه اسـناد پن          عدم امکان دستیابی به حریم بسته این کانون       

  
  . الف29/129-37همانجا، سند شماره  . 77
  . الف29/129-15همانجا، سند شماره  . 78
  .1 ب 1977همانجا، واحد عکس، شماره . 79
  . الف271/129-8همانجا، سند شماره  . 80
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بـه عبـارت دیگـر، موضـوع        . های جدی پژوهشی در این حوزه اسـت         نگاری  فقدان تک 
سازی، گاه در حد تخیل و پنداربافی  ای است که الجرم راه را برای فرضیه         گونه تحقیق به 

ولی آیا این دلیل موجهی است که ما نَفـسِ وجـود پلوتوکراسـی              . کند  صِرف، هموار می  
هـای جهـانی سـلطه آنـان          ا نفی کنیم و منکر تأثیر شـبکه       مقتدر حاکم بر جهان معاصر ر     

 شویم؟
هـا در شـرق بـا ایجـاد          در نیمه دوم سده نـوزدهم روچیلـدها در غـرب و ساسـون             

های پیچیـده مـالی و سیاسـی، کـه راه را               مالی جهانوطنی خویش و با دسیسه       امپراتوری
آلود   های وَهم   پردازی  ساخت، به موضوع انواع افسانه      برای گسترش اقتدار آنان هموار می     

ها بپیراید و چهره      ها و افسانه    گذشت زمان الزم بود تا این پدیده را از اغراق         . بدل شدند 
هـا   ولی امروزه نیز نقش تاریخی روچیلدها و ساسون. واقعی آنان را به تاریخ عرضه کند 

 ای از عظمـت ایـن آمیـزه دسیـسه و            همچنان یگانه است و پیرایش آن از توهمـات ذره         
 نیـستند،   “افـسانه ”هـا     امروزه روچیلدها و ساسـون    . قدرت سیاسی و مالی نکاسته است     

تواند دامنه اقتدار آنان را بررسی        موجوداتی زمینی هستند که پژوهشگر تاریخ معاصر می       
هـای    “افـسانه ”امروزه، اسناد بر برخـی از       .  تفکیک نماید  “توّهم” را از    “واقعیت”کند و   

کنـد کـه      ند و اهمیـت پدیـده فـوق را تـا بـدان حـد اثبـات مـی                  ز  گذشته مُهر تأیید می   
ای و ارزشمند خود دربـاره پیـدایش تمـدن جدیـد             جانسون در کتاب یکهزار صفحه     پل

 >عامـل کلیـدی در پیـدایش دنیـای نـوین          <غرب عملیات پیچیـده مـالی روچیلـدها را          
 154.خواند می

 
نیمه دوم سده نوزدهم و های پنهان قدرت در  تاریخنگاری اروپا توجه به نقش کانون

کتاب آنتونی الفری درباره محفل خصوصی      . آغازیده است تازگی    بهاوایل سده بیستم را     
الفری این کتاب را بر پایه اسناد فـراوان، از جملـه اسـناد              . گونه است   ادوارد هفتم از این   

کتاب الفـری یـک پـژوهش       . خصوصی خاندان سلطنتی و ملکه بریتانیا، تهیه کرده است        
شود و از هرگونه شـائبه یهودسـتیزی بـه دور اسـت؛ تـا                 محسوب می طرفانه    بیتبر و   مع

 155. از آن به عنوان منبع استفاده شده استفرهنگ بیوگرافی یهودبدانجا که در 

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

851. 
82.  Geoffrey Wigoder, Dictionary of Jewish Biography, Israel: Jerusalem Publishing House, 

1991, p. 457. 
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 ژانویه  22شد و در    ) ولیعهد( پرنس ولز    1859در سال   ) 1910-1841(ادوارد آلبرت   

 سالگی با نـام ادوارد هفـتم بـه          59ر سن   ، بعد از مرگ مادرش، ملکه ویکتوریا، د       1901
ای از یک پادشاه  گاه از ادوارد هفتم به عنوان نمونه.  سال سلطنت کرد   9تخت نشست و    
 پـژوهش الفـری ایـن       156.کرد  شود که در مسائل دولتی کمتر مداخله می         مشروطه یاد می  
رغبت <فتم  ادوارد ه : های پیشین آلمان گفته بود      یکی از صدراعظم  . کند  ادعا را نقض می   

ای شگفت داشت، دوسـتان        ادوارد، که به پول عالقه     >.چشمگیری به هر آدم پولدار دارد     
 157.گزید  برمی>کذاران ماجراجویان تجاری و سرمایه<خود را از میان 

ــه      ــت ک ــاری داش ــود درب ــرای خ ــدی ب ــوالنی والیتعه ــرنس ادوارد در دوران ط پ
در ایـن دربـار     . گرد آمـده بودنـد    های مالی جهان آن روز در آن          ثروتمندترین شخصیت 

نوشـته آنتـونی الفـری، برخـی از          بـه . دوستان یهودی ادوارد جایگاه درجـه اول داشـتند        
، )اولین لرد یهودی بریتانیا(ناتانیل روچیلد : ترین دوستان ادوارد عبارت بودند از     صمیمی
  .و سِر ارنست کاسِل ، بارون موریس هرش)معروف به روچیلدهای شرق(ها  ساسون
کفاف زندگی مسرفانه و پرخرج او را       ) ادوارد(نوشته الفری، درآمد سالیانه ولیعهد        به
 هـزار پونـد درآمـد       60ادوارد زمانی که به سن بلوغ رسید، بطور رسـمی تنهـا             . داد  نمی

.  هزار پوند خرج کرد    80 برای تعمیر کاخ خود      1870سالیانه داشت، در حالیکه در سال       
 600یعاتی در مطبوعات بازتاب یافت کـه گویـا پـرنس ولـز              شا) 1874(چهار سال بعد    

 158.کند هزار پوند بدهکار است و تنها به کمک برادران روچیلد است که زندگی می
بعدها اولین لرد روچیلد انگلیس (در کمبریج با ناتانیل    ) 1861( سالگی   19ادوارد در   

ر بـارون لیونـل     ، آلفـرد و لئوپولـد روچیلـد، سـه پـس           )و دوست لرد راندولف چرچیـل     
 خـود، کـه موضـوع طنزهـای مـردم بـود، در             ای  انهآنان با ثروت افس   . روچیلد، آشنا شد  

ادوارد پس از یک روز شکار با آنان چنـان شـیفته ایـن             . زیستند  حوالی کاخ ویندزور می   
پـدر  . (آنتونی روچیلد، عموی آنان، آشنا شـد        شان رفت و با سِر      سه برادر شد که به خانه     

.) زیـست  ن لیونل روچیلد، در این زمان رئیس بانک لندن بود و در اکتون مـی           ها، بارو   آن
پـرنس در   . سِر آنتونی دو دختر زیبا در خانه داشت که کمـی از ادوارد کـوچکتر بودنـد                

ایـن سـرآغاز   . خانه روچیلدها ماند، با دختران رقصید و آنان را به کاخ خود دعوت کرد      

  
83.  Encyclopedia Americana, 1985, Vol. 9, p. 745. 
84.  Allfrey, ibid, p. 23. 
85.  ibid, pp. 24-25. 
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سِر آنتـونی بـه     .  که تا پایان عمر او تداوم داشت       دوستی ادوارد با خانواده روچیلد است     

 159.زودی مشاور مالی ادوارد شد
در ایـن زمـان،     . شـود   ها شـمرده مـی      سرآغاز صمیمیت ادوارد با ساسون     1875سال  
ساسـون بـا    ) عبـداهللا ( ساله سفری به هندوستان کرد و در بمبئی سِر آلبـرت             35ولیعهد  

 الفری درباره ساسونها شرحی مبسوط به       160.ودپذیرایی باشکوه خود ادوارد را شیفته نم      
شـان ذکـر     دهد، تجارت تریاک و پنبه را به عنوان منبـع انباشـت ثـروت انبـوه                 دست می 

 .برد  نام می>سلطان تجارت شرق<کند و از آنان به عنوان  می
در .  در بندر شانگهای مستقر شد     1859الیاس، بسر دوم دیوید ساسون، پیش از سال         

مامی خانواده ساسون در سواحل چین مستقر شدند و از نخستین تجاری            های بعد ت    سال
در زمـان جنـگ داخلـی    . بودند که پس از بازشدن درهای ژاپن به این کشور راه یافتنـد        

آمریکا و قطع صادرات پنبه این کـشور، ساسـونها بـه صـدور پنبـه شـرق بـه انگلـیس                      
   161. تثبیت کردند>ت شرقسلطان تجار<پرداختند و بدینسان نقش خود را به عنوان 

گـری و عنـوان    با بازگشایی کانال سوئز، امپراتوری بریتانیا با اعطای نشان شوالیه     
   162.برتری آنان را در شرق به رسمیت شناخت] به عبداهللا ساسون[شهروندی لندن 

 در محالت اعیـانی لنـدن دارای خانـه          1850نوشته الفری، خانواده ساسون از دهه         به
اسون و ساسون دیوید ساسون در لندن مستقر بودند؛ در کلـوپ اشـرافی          روبن س . بودند

آرتـور  . رفتنـد   لندن، کلوپ مارلبورو، عضویت داشتند و چهره آشنای آن بـه شـمار مـی              
 با دختر 1873او در سال    . کنگ و شانگهای بود     آبراهام ساسون از بنیانگذاران بانک هنگ     

هــای  المــاس<سر زیبــای وی، بــا یکــی از اعیــان یهــودی انگلــیس ازدواج کــرد و همــ
. هـای باشـکوه لنـدن بـود         ، یکی از معروفترین برگزارکننـدگان میهمـانی       >اش  کننده  خیره

. ، با لئوپولـد روچیلـد ازدواج کـرد        1881خواهر زن آرتور ساسون مدتی بعد، در ژانویه         
 شوهر(آنان با پرنس ولز، لرد روزبری       . در این مراسم حضور داشت    ) ادوارد(پرنس ولز   

و لئوپولـد روچیلـد     ) 1895-1894هـای     وزیر انگلـیس در سـال      حنا روچیلد و نخست   
  163.دوست صمیمی بودند

  
86.  ibid, pp. 9-10. 
87.  ibid, p. 10. 
88.  ibid, pp. 50-51. 
89.  ibid, p. 10. 
90.  ibid, pp. 52- 56. 
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، ادوارد ساسـون،    1887در اکتبر   . تر شد   ها و روچیلدها بعدها مستحکم     پیوند ساسون 

تنها پسر و وارث سِر آلبرت، با الن، دختر بارون گوستاو روچیلد پاریس، ازدواج کرد و                
 .ه آلبرت با نوه گوستاو روچیلد ازدواج نمود سال بعد نو9

شاه میهمـان ویکتوریـا، ملکـه انگلـیس، بـود و ملکـه                ، ناصرالدین 1889در تابستان   
 در این سفر، بار اصلی پـذیرایی        164.میهمانداری او را به ادوارد و دوستانش واگذار کرد        

فری، اکنون، سِر آلبرت    نوشته ال   به. از پادشاه ایران به دوش آلفرد و فردیناند روچیلد بود         
. شـد   ساسون، که پیر و سالخورده بود، خود حکمران یک امپراتوری شرقی محسوب می            

شـاه در لنـدن بـرای شـام میهمـان      . او در کنار ادوارد در انتظار ورود شاه ایران نشـست     
بـود و فـردای آن روز آلبـرت او را بـه نهـار               ) حنا روچیلـد  / کنت و کنتس  (ها    روزبری

لفری معتقد است که توجه آلبرت ساسون به شاه ایران یک مسئله اخالقی             ا. دعوت کرد 
 .نبود

ایران به درستی هم حوزه منافع کمپانی ساسون بود و هم حوزه منافع امپراتوری              
جـوی   بریتانیا؛ ایـن کـشور حـایلی بـود در میـان هنـد بریتانیـا و امپراتـوری توسـعه            

 بریتانیا توأماً باید با یک تدبیر تأمین        ثبات سیاسی در ایران و افزایش نفوذ      ... روسیه
   .شد می

این اقدام بر پایه طـرح سِـر        .  این تدبیر تأسیس بانک شاهی ایران بود       >بازوی مالی <
هنری دراموند ولف، سفیر بریتانیا در تهران، تحقق یافت و سِر آلبرت ساسـون بـه ایـن                  

 165.خاطر به مقام لردی رسید
که جهـانوطن کـه تمـامی جهـان را در زیـر             این تصویری است از رهبران یـک شـب        

این شبکه در فراماسـونری جهـانی نیـز نقـش           . پوشش نفوذ مالی و سیاسی خود داشتند      
سـال رهبـر   27توجه کنیم که ادوارد هفتم در مقام ولیعهدی به مـدت         . درجه اول داشت  

لـی  توانـست دلی    آلود بودن این تصویر در گذشـته مـی           آیا وَهم  166.ماسونهای بریتانیا بود  
 !معقول برای نفی وجود آن باشد؟

 
   :نویسد آقای اشرف به درستی می
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ترین عامل در اشاعه توّهم توطئـه عامـل عینـی یعنـی تجربـه توطئـه واقعـی                     مهم
استعماری را    بنظر ما هیچ یک از کشورهای خاورمیانه جز ایران شرایط نیمه          . است

 استعماری بـه رقابـت بـا        در شرایط نیمه استعماری، که دو قدرت      . اند  تجربه نکرده 
پـردازی    چینـی و هـم توطئـه        پردازنـد و بـر علیـه یکـدیگر هـم توطئـه              یکدیگر می 

   167.شود کنند، زمینه مساعد برای پرورش توّهم توطئه فراهم می می
 و نقـش خـاص و       “توطئـه ”رود که وجود و اهمیـت عامـل           با این توضیح گمان می    

حد که وضع    د آقای اشرف باشد؛ تا بدان     برجسته آن در تحوالت معاصر ایران مورد تأیی       
بـا حـضور چنـین عامـل        . کنـد   این کشور را از سایر کشورهای خاورمیانـه متمـایز مـی           

هـا و      به ایرانیان و برجسته کردن برخی گزاف       “توّهم توطئه ”نیرومندی، انتساب بیماری    
 و  نیـز کـم  های عامیانه، که در هر فرهنگ ملی دیگـر   ها و تحلیل    اندیشی  ها و ساده    اغراق

توطئـه  ” در اساطیر باستانی و      “بیماری”یابی این     شود، و باالتر از آن ریشه       بیش یافت می  
 و “روح ملی” و انتساب آن به “های شرق و غرب علیه ایرج توطئه” و “انیران علیه ایران

 .کند غیره و غیره کم لطفی جلوه می
 

شـود، در فرهنـگ        که ارائـه مـی     ، با همان مختصاتی   “توّهم توطئه ”نام    بهای    آیا پدیده 
سیاسی ایران، و به تبع آن در تاریخنگاری معاصر ایران، وجود دارد؟ پاسخ قطعی چنین               

آلود و پارانویایی است      ی سطحی و وَهم   ها  نگرشو دقیقا همین    ! آری، وجود دارد  : است
ی هـا   نگـرش کند؛ دیـدگاهی کـه بـا تمـسک بـه              که راه را برای افراطی دیگر هموار می       

 نه در طرح مسئله، منکـر هرگونـه نقـش           ها  مصداقردقیق و سطحی در عمل، در ذکر        غی
. جـوی خـارجی در تحـوالت معاصـر ایـران اسـت              گر و سـلطه     های مداخله   موثر کانون 

جـان    دیـدگاه دایـی   ”درواقع، بدون وجود دیدگاهی که در فرهنگ سیاسی ایران به طنـز             
ای برای اشـاعه   توانست زمینه فراطی نمیبرداشت و نگرش ا     نام گرفته این سوء    “ناپلئونی

 .و رشد بیابد
انـه  یر واقعگرا ی تصو یکم  یران هنوز در آغاز راه است و تا ترس        ی معاصر ا  یخنگاریتار
ـ    یر راهـ  یجانبه از حوادث دو سده اخ      و همه  ـ ر را یراسـتن تـصاو   یپ. ش دارد ی دراز در پ ج ی
ـ  ا ین طـ  یخـست  ن یازهای از ن  یجانبه و سطح  یک ی از اوهام و پندارها    یخیتار . ن راه اسـت   ی
 عامل بسنده   یک به   یخین تحوالت تار  ید در تبب  یتواند و نبا    یران نم ی معاصر ا  یخنگاریتار
، بـا در نظـر      یخی تـار  یها  دهین پد یوکند ت ی جامع از فرا   یریوشد تا تصو  کد ب یه با کند، بل ک

  
  .38اشرف، همان مأخذ، ص . 94
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و  ی، اجتمـاع  ی، اقتـصاد  یاسـ ی، س ی و خارج  ی داخل یها  نهی عوامل و زم   یگرفتن نقش تمام  

خ معاصـر   یه تـار  کـ م  ید توجه داشته باشـ    یانه، با ین م یدر ا . ، به دست دهد   ی تمدن -یفرهنگ
گـاه  ی و جایستیالی امپریطلب  در عصر توسعهی قدرت جهانهای کانونل رقابت   یران، به دل  یا

ـ ران در خـط مقـدم ا   یژه ا ی و یکژئوپولت ن یتـر   از مهـم یکـی هـا،    و رقابـت هـا  تعـارض ن ی
 معاصـر   یخنگـار ین، تار یبنابرا.  بوده است  ها  کانونن  ی نفوذ ا   حضور و چالش و    یها  عرصه

ـ توانـد و نبا     یها، نمـ    یسونگریکز از اوهام و     ی پره ین تالش برا  یران، در ع  یا ـ د از اهم  ی ت ی
ر ی مرتبط با آنان و تاث     ی داخل های  کانون و   ی خارج های  کانونننده نقش   ک نیی و گاه تع   یجد

 یخنگـار ی، اگـر تار   ین تـالش پژوهـش    یدر ا . ندکار تحوالت معاصر غفلت     کآن در سازو  
فتـد و   ی ب “یدو عامل ”انه  ی عام ی به دام الگو   “ه توطئه ینظر”ز از   یران به بهانه پره   یمعاصر ا 

ـ ”انـه بـه دو بخـش        یگرا   مطلـق  یلک را بـه شـ     یرانیش جامعه ا  یند بغرنج پو  یفرا  و  “یداخل
 جامعه بـه    یها  یدگمان  ها و عقب    یامک نا “یمتهم اصل ”افتن  ی یند و برا  کم  ی تقس “یخارج”

ام خواهـد   کش نا یرد خو کارکم خواهد بود و در تحقق       ی عق کش  ی درغلطد ب  ی ارزش یچالش
 .ماند

 
   :نویسد آقای دکتر سروش می

شـان   گرانی را پیدا کنیم و همه تقصیرها را به گردن           گردیم تا توطئه    چرا فقط می  
فـت و رخنـه و      بیفکنیم؟ گیریم که فراماسونها فعـال بودنـد؛ امـا چـرا کارشـان گر              

   168رسوخ در امور پیدا کردند؟
های اجتماعی نباید تنها بـه        این سخن را اگر بدینگونه تأویل کنیم که در تبیین پدیده          

ها و علل متعدد تکوین آن پدیده نیز باید توجـه              بود و به زمینه    “گران  توطئه”دنبال نقش   
همـه  ”: تـوان فهمیـد   ای دیگـر نیـز مـی        گونـه  ولی این سخن را بـه     . کرد، پذیرفتنی است  

 به عبارت دیگر، در     “.گران انداخت و خود را تبرئه کرد        تقصیرها را نباید به گردن توطئه     
چنین رویکردی بـه    !  از ماست  “تقصیر اصلی ” یا   “مقصریم” ما نیز    “تقصیر تاریخی ”این  

در تبیین واقعیت تاریخی، محقق به دنبال یـافتن         . پژوهش تاریخی از بیخ و بن خطاست      
. کـه خـودی باشـد یـا بیگانـه            نیست؛ اعم از ایـن     “متهم اصلی ” و   “گناهکار” و   “رمقص”

در . ای در گذشته رخ داده و این رخداد ثمره صدها و هـزاران عامـل بـوده اسـت            حادثه
هـایی، کـه    ملـت . سلطه نیز چنین است های غربی و کشورهای تحت    مسئله رابطه قدرت  

ایم، به دالیل عدیده در یـک بُرهـه از تـاریخ              وده یا فقط ما مسلمانان نب     “ما ایرانیان ”فقط  
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هـایی، بـه دالیـل عدیـده، در      بشری در موضع انحطاط و ضعف قرار گرفتنـد و قـدرت       

طبیعی است که گـروه اول منکـوب و مقهـور گـروه دوم              . جویی  موضع قدرت و سلطه   
ن از چنی .  نیز مرتکب نشدند   “تقصیری” و   “گناه”شدند و طبیعی است که در این تحول         

توانیم توقع روشنگری تحوالت عینی گذشته و یـافتن علـل و چگـونگی                رویکردی نمی 
 .های تاریخی را داشته باشیم فرایندها و پدیده

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

مورد دیگری که باید در بررسی جامعه مدنی ایران امـروز بـه آن توجـه داشـت                  
هـر دو ایـن     . نفکران مـذهبی و برخـی روشـنفکران الئیـک اسـت           نقش مهم روشـ   

های جدید و تفکرات عمیق در جهت توسعه جامعه مدنی تالش   ها با دیدگاه    گروه
اینان بطور محسوسی از توصیفات پیش پا افتاده و نظریات توطئـه دوری             . کنند  می
   169.جویند می

بازی <های بسیط،     یز از تحلیل  اگر منظور پره  : توان فهمید   این گفته را به دو گونه می      
ای    باشـد، ایـن قطعـاً پدیـده        >توصیفات پیش پا افتاده   < و   170>های سیاه و سفید     با بدیل 

ولی اگر این مفهوم صحیح به ابزاری تبلیغی بـرای تـرویج نـوعی دیگـر از                 . مثبت است 
  . ای منفی است گرایی بدل شود قطعاً پدیده مطلق
  

ر شـود،   ی تعب ی خارج های  قدرت، اگر به دخالت     “ئهتوط”ده گرفتن عامل    یش به ناد  یگرا
ـ   ینت. ه شـود  ی توصـ  “ارزش” یتواند به عنـوان نـوع       ی معاصر نم  یخنگاریدر تار  ن یجـه چن

م اثر انگاشتن نقـش  کا  یده  یاد ناد یران بر بن  یر ا ی در تحوالت دو سده اخ     ی بازنگر یردیکرو
 تحوالت را صرفاً بـه      یمت منشاء تما  یه در نها  ک خواهد بود    ی خارج های  کانون و   ها  قدرت
ه خواهـد بـود و بـه        یسویکـ ن نگرش   یا. دهد  ی نسبت م  یرانی جامعه ا  ی درون یارهاکسازو

ـ ران خواهـد انجام   یخ معاصر ا  ی مقلوب از تحوالت تار    یریارائه تصو  خ ی تـار  یبازسـاز . دی
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 ی گـذرا  یست و تنها نگاه روان    یها همخوان ن   تیرد الزاماً با واقع   یکن رو ی ا یمعاصر بر مبنا  

  171.شود یل میه بر گذشته تحمک است یخی مقطع تارکی
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