
 به نام خدا
 

فراماسونری و تارٌخچه ی نفوذ آن در 

 خاور مٌانه

 
 تهٌه شده در

 

 *تاالر کنفرانس مهدوٌون*
 

 گردآوری و نگارش

 

 امٌر حسٌن جمشٌدی
amir.jamshidi@outlook.com 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 ممدمه
به فعالٌت خود ادامه مٌدهد!تا کنون سال پٌش  صدهافراماسونری در لالب انجمنی سری از   

!نشٌنان های آن آشنا نٌستند!حتی واتٌکان عالئماما بسٌاری از مردم جهان هنوز با اٌن انجمن و   

 اما در اٌن چند سال اخٌر به دلٌل گسترش فعالٌت های اٌن انجمن)به خصوص در خاور مٌانه(

بٌشتر نماٌان شده است!  و مشخصه های معماریعالئم   

از شٌعه و سنی با اٌن انجمن که در حال فراهم کردن ممدمات بنده نٌز برای آشنا کردن مسلمانان اعم 

شما دوستان عزٌز از توطئه ای که برای مسلمان بٌشتر کردن اگاهی تا در  بر آن شدمظهور دجال است،

 و مسٌحی در حال ولوع است بکوشم!

ٌد وحٌد !اما کتاب تبار ابلٌس به للم سبررسی نمودمکتاب های زٌادی را در روند پژوهش های خود 

آشناٌی با اٌن انجمن به طور  لصد اشخاصی که  مطالعه ی آن را برایو  ٌافتهحسٌنی را بسٌار مفٌد 

 کامل و مفصل هستند، توصٌه مٌکنم!

!مطالبی عنوان مٌشود که نشان دهنده ی تالش های جبهه ی باطل در نبرد پاٌانی است پژوهشدر اٌن   

د؟نباطل تالش کن برابرحك در  آٌا مسلمانان نباٌد برای پٌروزی جبهه ی  

درس نگرفته اند!؟ که بر پٌشٌنٌانشان گذشته استآٌا مسلمانان از تارٌخ   

 لحظه ی موعود هنگامی فرامٌرسد که هٌچ کس آمادگی آن را ندارد!

با مطالعه ی اٌن مماله اشناٌی مختصری با اصحاب شٌطان پٌدا کرده و برای جنگ نهاٌی حك و باطل 

شوٌد!آماده تر   

 

 

 

 

 

 

با  آرزوی موفمٌت برای شما عزٌزان                                                     

مهدی)عج(ٌا                                                                                               
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 سوال:فراماسونری به چه معناست؟

عبارت"فراماسونری"به معنای "سازنده ٌا بناٌان آزاد" است."فراماسون ها" ٌا 

"ماسون ها" کسانی هستند که در ٌکی از محافل ٌا سازمان های فراماسونری 

 عضوٌت دارند!

است!و عالمت آن در عکس زٌر مشخص شده   

                         
 

 سوال:دلٌل راز الوده بودنشان در چٌست؟

در سال های اولٌه ی پٌداٌش فراماسونری،اٌن واژه به استادان بنا اطالق مٌشد که 

مٌان طبمات دٌگر جامعه به واسطه ی دانش و حرفه و صنعت ساختمان اهمٌت 

از افراد بٌگانه پنهان داشتند!اسرار و رٌزه کاری های دانش و فن خود را 

مٌکردند تا نٌاز جامعه به کار و فن آنها تداوم ببخشند و همواره دارای لدرت و 

نفوذ اربابان لدرت سٌاسی و التصادی جامعه باشند!به همٌن دلٌل روز به روز 

 جمعٌت و طبمه ی آن ها الٌه های پنهان بٌشتری پٌدا مٌکرد!

 

 سوال:چرا به آن ها لمب "آزاد"دادند؟

چون در کارشان آزادی عمل بٌشتری داشتند!به هر کجا که نٌازمند فنون ان ها 

بود سفر مٌکردند و بدون کمترٌن مانعی به ساخت و ساز مٌپرداختند!آن ها از 

پرداخت مالٌات معاف بودند و از همه مهمتر اٌنکه مسئولٌت ساختن معابد را بر 
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دٌگر الشار جامعه مٌشد! عهده داشتند که همٌن امر موجب لداست ان ها در  

 

 سوال:مکان استمرارشان کجا بود؟

چون کار ساخت و ساز بناها طوالنی مٌشد آن ها مجبور بودند با وسائل ساخت و 

سازشان در آن شهر ٌا روستا الامت داشته باشند.به همٌن منظور در کنار آن 

د که به ان ها روستا اتالک هاٌی را با حدالل امکانات را برای خود اماده مٌکردن

 "لژ"مٌگفتند!

 امروزه به محافلی که اجالس های ماسونری در آن برگزار مٌشود "لژ"مٌگوٌند!
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 سوال:تشکٌالت فراماسونری از کی تشکٌل شد؟

دلٌما مشخص نٌست ولی ادعا هاٌی عجٌب در مٌان مردم رواج دارد.مثال انگلٌسی 

جهان مٌدانند.اما بسٌاری آغاز اٌن تشکٌالت را به  ها خود را مادر فراماسونری

عهد لدٌم نسبت مٌدهند!عده ای آن را متعلك به مصر باستان و عده ای آن را 

منتسب به زمان حضرت آدم مٌدانند!برخی از ماسون های روسی نٌز معتمدند که 

سنگ بنای فراماسونری در زمانی نهاده شد که سلٌمان نبی)ع( الدام به ساخت 

عبد معروف خود به نام "هٌکل سلٌمان"کرد و بعضی دٌگر پٌشٌنه ی آن را به م

 زمان فٌثاغورس نسبت مٌدهند!

عده ای هم پٌداٌش آن را به زمان جنگ های صلٌبی و افراد گروه "شوالٌه ی 

 معبد"نسبت مٌدهند.

 

 نماٌی فرضی از هٌکل سلٌمان                             فٌثاغورث

                     

 نماٌی فرضی از شوالٌه معبد
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 محتملترٌن بنٌانگذاران:شوالٌه های معبد

 معبد و مسٌح عٌسً مسكٌن همرزمان: »كاملشان نام ٌا معبد های شوالٌه نظام

 توسط( اروشلٌم اشغال از پس سال بٌست) مٌالدی 1115 سال در «سلٌمان

 «ِدپٌِنز هٌو» نام به فرانسوی ی شوالٌه دو طبمه، اٌن مؤسسان. شد تشكل صلٌبٌان

 تدرٌج به اما داشت عضو نُه ابتدا در دسته اٌن. بودند «اُِمر ِدِسنت گادفِری» و

 عنوان به كه بود مكانً گروه، برای «سلٌمان معبد» نام انتخاب علت. كرد رشد

 سكنی شده، وٌران معبد مكان در معبد، كوه در ها آن. بودند كرده انتخاب ممر

 لبه محل) داشت لرار آن در ممدس ی صخره که بود محلی همان اٌن. گزٌدند

 بسٌار زمانً، اندک در اما نهادند نام مسكٌن سربازان را خود آنان(. الصخره

 كامل كنترل تحت آمدند، می فلسطٌن به اروپا از كه مسٌحی زائران. شدند ثروتمند

 نگهبانان. ٌافتند دست هنگفتی ثروت به زائران پول با نتٌجه در و بودند گروه اٌن

 شمار به ها آن كشتار و مسلمانان به صلٌبٌان بعدی حمالت اصلً عامل معبد،

 سال در اسالم بزرگ فرماندار «اٌوبی الدٌن صالح» علت همٌن به. رفتند می

 کرد آزاد را اورشلٌم و داد شكست «ِحّطٌن» جنگ در را صلٌبٌان لشكر ،1154

 پٌش كه حالی در. سپرد مرگ ظلمات به جناٌاتشان خاطر به را معبد های شوالٌه و

بود كرده عفو را مسٌحٌان از بسٌاری اٌن، از  

 متحمل زٌادی خسارات و داده دست از را اورشلٌم كه آن وجود با معبد های شوالٌه

 فلسطٌن، در مسٌحٌان حضور روزافزون كاهش وجود با طور همٌن و بودند شده

 و فرانسه در ابتدا و افزودند اروپا در خود لدرت بر و دادند ادامه خود حٌات به

شدند. دولت از بخشی كشورها، ساٌر در سپس  

 

 اما. نمود خاطر پرٌشان را اروپا پادشاهان آنان، سٌاسی لدرت كه نٌست تردٌدی

 كه اٌن آن و كرد می آشفته را كلٌسا روحانٌت معبد، های شوالٌه از دٌگری ی جنبه

 اورشلٌم در که زمانی و بودند برگشته مسٌح دٌن از تدرٌج به معبد های شوالٌه

 مبنی نٌز هاٌی شاٌعه. بودند کرده اختٌار ای ناشناخته سری عماٌد داشتند، حضور

.رسٌد می گوش به تعالٌم اٌن تجلی برای خاص تشرٌفاتی گٌری شکل بر  
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 اٌن اعضاي که گرفت تصمٌم فرانسه، پادشاه «ِلبِل فٌلٌپ» 1034 سال در باالخره

 بٌشترشان اما شدند فرار به موفك بعضً مٌان اٌن در. نماٌد دستگٌر را دسته

 از بسٌاري محاكمه، و بازپرسً طوالنً ی دوره ٌن پً در. گشتند گرفتار

 خود مٌان در كه كردند الرار و نمودند اعتراف خود آمٌز بدعت عماٌد به ها شوالٌه

 كه معبد هاي شوالٌه رهبران سرانجام. اند كرده مً توهٌن( ع) عٌسً حضرت به

 دستور به 1011 سال در ،(«ِدمالً ژان» جمله از) داشتند نام «بزرگ استاد»

 پراکنده معبد های شوالٌه نظام و شدند زندانی ها آن بٌشتر شدند اعدام پادشاه و كلٌسا

شد. ناپدٌد رسما و  

اعدام ژاک دمالینماشی از صحنه ی   

                         
 نشان شوالٌه های معبد

                                 

 در اما ٌافت خاتمه معبد، های شوالٌه نظام رسمی ٌافتن پاٌان با معبدٌان ی محاكمه

 از بعضً ،1034 سال ناگهانً هاي بازداشت طً. نگردٌد ناپدٌد نظام اٌن والع

 بر. بگرٌزند خوٌش از ردي گذرادن جا به بدون شدند موفك معبد هاي شوالٌه
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 تنها به گروه اٌن اعضاي از اي عمده تعداد تارٌخً، مستند اسناد با اي رساله مبناي

 پناه( اسكاتلند كشور) شناخت نمً رسمٌت به را كاتولٌن كلٌساي كه اروپا پادشاهً

 احٌا را خود تشكٌالت ،«بروس رابرت» اسكاتلند پادشاه حماٌت تحت ها آن. بردند

. ٌافتند مناسبً روش خوٌش، نامشروع حٌات ی ادامه براي بعد اندكً و نمودند

 نفوذ" بٌلِدرز وال لژ" وسطً لرون زمان در برٌتانٌا جزاٌر لژ ترٌن مهم به ها آن

گرفتند. دست در كلً طور به را آن كنترل ذره ذره و کرده  

 اسكاتلند، لژ. داد تغٌٌر «ماسونی لژ» به را خود نام مدرن عصر اواٌل در لژ اٌن

 كه زمانً چهاردهم، لرن اواٌل به و باشد مً فراماسونري ی شاخه ترٌن لدٌمً

 افراد به كه المابً. گردد بازمً شدند پناهنده اسكاتلند به معبد هاي شوالٌه

 و گردٌد مً اعطا معبد هاي شوالٌه به تر پٌش ها لرن شد، مً داده لژ اٌن ی رتبه عالً

روند. مً كار به نٌز امروز به تا عناوٌن اٌن  

 فرانسه به را آن بعد ها سال بودند، اسكاتلند مٌراث وارث كه اسكاتلندي هاي ماسون

 اي مماله در «معمارسٌنان» ی مجله.كردند بنا را اسكاتلند لژ هاي پاٌه و بازگرداندند

 نظام تشرٌفات»: كند مً بٌان چنٌن «ها فراماسون و معبد هاي شوالٌه» عنوان با

«.است امروز فراماسونري تشرٌفات شبٌه معبد،  
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بود؟ چه ابزارشان:سوال  

 همٌن به.مٌدادند آموزش شاگردان به را ابزار با کار چگونگی ها فراماسونر

 گذشت با و ٌافت راه آنها جلسات درون به ساختمانی آالت و ابزار اٌن خاطر

 چون ابزاری.شد تبدٌل فراماسونری های لژ ناپذٌر جداٌی اجزای به اندک زمانی

گونٌا،شالول،چکش،تبر،تٌشه،اسکنه.:  
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شدند؟ گشترده چطور:سوال  

 اروپا در ها دژ و ها جامع،دٌر و ها کلٌسا ساخت که لمری 4/مٌالدی 11 سده در

 مردم اکثر توجه و مٌشد بٌشتر روز به روز بناٌان اعتبار و گرفت،جمعٌت لوت

 اٌن از لبل که کسانی ورود برای راه دلٌل همٌن به.کرد جلب خود به را

 همه همچنٌن و مشاغل دٌگر از افرادی!شد باز شوند سازمان اٌن وارد نمٌتوانستند

جامعه التصادی و سٌاسی نفوذ پر های گروه ی  

شد؟ تاسٌس کجا لژ اولٌن:سوال     

 تنها که شد بٌشتر اٌنمدر اعضا وارد،تعداد تازه افراد ورود با مدتی از بعد

 وساختمانی بناٌان و کارگران و معماران نمٌکردند شرکت آن در که اعضاٌی

 والع در!داد روی فراماسونری جلسات در جاٌی جابه نوع ٌک ٌعنی.بود

 روز مسائل تمامی و!شدند حذف فراماسونری جلسات از فراماسونری بنٌانگزاران

!شد تبدٌل آنها روزی شبانه ی دغدغه به  

 در لمری 1101/مٌالدی 1414 سال در بار نخستٌن اٌنکه تا ٌافت ادامه روند اٌن

 تجمٌع از"پولٌس لدٌس لژ"راهنماٌی با و شد پا بر ماسونی جهانی مجمع انگلستان

 بزرگ لٌوان لژ" و"سٌب درخت ،لژ"تاج لژ"،"کباب غاز لژ" های نام به لژ چهار

 به که آمد وجود به"انگلستان بزرگ لژ" نام به ای حرفه ،لژ"انگور خوشه و

 همه بر و راند فرمان انگلٌسی فراماسونری انجمن 113 بعد،بر سال 13 ی فاصله

 فراماسونری سازمان بر را مادری بزرگ،حکم لژ اٌن والع در.کرد رٌاست

 رسٌد تصوٌب به هم فراماسونری اساسی آن،لانون با همزمان و داشت انگلستان

 و.بود آزاد بناٌان گروه در عضوٌت ازادی و محدودٌت نبود آن مواد جمله از که

 به فراماسونری آن،سازمان پی در.شدند حموق دارای فراماسونری اعضای

 اسپانٌا و اسکاتلند،فرانسه،آلمان جمله از اروپاٌی های کشور دٌگر در سرعت

.بود نو متفکران و دانشمندان گروه اٌن اعضای جمله از!دواند رٌشه  
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:لژ اصلی انواع  

 

 در که کند می اعطا را فراماسونری اول ی درجه سه فمط که نوعی: آبی لژ-1

 فاخر لباس خاطر به آبی، لژ گذاری نام دلٌل. گوٌند می ساخت لژ لژ، اٌن به برٌتانٌا

.شد می استفاده اٌرلندی و انگلٌسی لدٌمی فراماسونری لژهای در که است آبی  

 

 

 

 اٌن تعداد. کنند می ارائه بورسٌه تحمٌماتی امور برای لژها اٌن: تحمٌماتی لژ-1

کنن نمی اعطا درجه و بوده کم لژها  
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. دٌگرناد لاژ ٌاک باه وابساته و ندارناد جادا تشاکٌالت لژهاا اٌن: دستورالعمل لژ -3
 درٌافااات متماضاای فاارد باارای را تشااارٌفات تماارٌن فرصاات دسااتورالعمل، لژهااای

 آورنااااااااااااد! می فااااااااااااراهم باتجربااااااااااااه باااااااااااارادری نظاااااااااااار زٌاااااااااااار درجااااااااااااه،
 اساااااااااااااااااااااااااات؟ چگونااااااااااااااااااااااااااه آنهااااااااااااااااااااااااااا درجااااااااااااااااااااااااااات:سااااااااااااااااااااااااااوال

 صووووووووووووووووووووووووووووووووْ          ًِوووووووووووووووووووووووووووووووو    ًْووووووووووووووووووووووووووووووووَ  صوووووووووووووووووووووووووووووووو  

 Entered« )شوووووو زر  اوووووو  ٍ ّ   » -1:    ووووووَ  صوووووو  0فر ه صووووووًْری     ی 
Apprentice )1- «  فز  یوووووو ( »Fellowcraft )0- « صووووووو     ٌووووووو ( »Master 

Mason ) َکٌو  فور  ه صوْى  ا و  ه کَ یک لژ پش     هْ ط،  یي           و .

ی  صو     ٌو     ًٌو  ّ  ور ی  ّ،    وَ ه    پو   هنٌوْی دوْ  ُ ، ُیر م   یو   ه صْى

 .ق ئلٌوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 

 ی  ی ور ًیوز ا و    ی   الار     ص     ٌو  ّ وْ  ًو    ،    وَ    ّ ْ   یي کَ    َ

( ًیز     ی  ُوی  ّ Holy Royal Arch« )ّ الی صل ٌ   هق س»اٌْ ى ق یو  

اریي  ُ ی ه صًْ  هخصْص     صَ ا     قو یو   ی  ی     ضی  ی    صیض نق ه  

لووژ  ووز گ »، «لووژ  ووز گ  ً لوویش»( ه صووًْ  ینٌوو  Constitutionsاشووالی   )

ی صووَ لووژ  ووز گ یوو   شوو ٍ،   صوو ب  ووَ ههوْاووَ« لووژ  ووز گ  یرلٌوو »ّ «  صووال الٌ 

« اشوالی   د ًوَ»( یو  The Home Grand Lodges« )لژُو ی  وز گ د ًوَ»

(The Home Constitutions ًیز ه ) زْیٌ ب 
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 عنوانشان در ٌا شوند می شناخته ماسونی که دارد وجود نٌز دٌگری های سازمان

 برای بناها استاد جذب به ها سازمان اٌن. گردد می مشخص بودنشان ماسونی

 کشورها برخی در ها سازمان اٌن ترٌن برجسته از. پردازند می خاص های آموزش

اسکاتلندی راٌت» متحده، اٌاالت خصوص به » (Scottish Rite) راٌت» و 

.باشند می (York Rite) «ٌورکی  

 های سازمان و نهادها که است هم سر پشت درجات سری ٌک «راٌت

 زٌر راٌت، هر. کنند می اعطا بنا استاد غالبا های ماسون به را آن فراماسونری،

 اسکاتلندی راٌت در که فردی مثال شود می اداره خود به مربوط مرکزی نظر

 گذراند، می را اسکاتلندی راٌت مخصوص مختلف درجات و شود می عضو

 مرکز اٌن که بود خواهد مجموعه اٌن خود به مخصوص مرکز نظر زٌر فعالٌتش

عالی نام دارد. شورای اسکاتلندی، راٌت برای  

.است آداب و تشرٌفات مناسک، معنی به راٌت البته  

 اعطا عضو، بناهای استاد به 00 تا 1 ی شماره به درجاتی اسکاتلندی، راٌت

 تبع، به. باشد می( بنا استاد معادل) 0 عضوٌت، ابتدای در فرد ی درجه که کند می

. باشد می 1 و 1 ترتٌب به راٌت، اٌن دٌد از افزارٌار و وارد تازه شاگرد درجات

 0 ی درجه. است 0 راٌت، اٌن به ورود برای نٌاز مورد ی درجه حدالل البته

 0 ی درجه مکمل عنوان به بعدی درجات پس فراماسونرٌست ی درجه باالترٌن

 درجات ،0 از پس درجات به. باشد داشته درجه ترفٌع حکم که اٌن نه باشد می

 باال، درجات درٌافت برای ها راٌت آموزش. شود می گفته نٌز جانبی ٌا اضافی

 تواند می بنا استاد ٌک که است ذکر شاٌان. است فلسفی های آموزش معموال

 در هم همزمان مثال. ببٌند آموزش و کرده ورود مختلف سٌستم چند در همزمان

.باشد عضو ٌورکی راٌت در هم و اسکاتلندی راٌت  

 از ماسونی، ی مجموعه اٌن که کرد اذعان باٌد ٌورکی راٌت مورد در اما و

 ی مجموعه ٌک در که مجزاست های سازمان از ای مجموعه والع در که جاٌی آن

 ولی کند می عمل خودمختار حدی تا زٌرمجموعه، نهاد هر اند، گرفته لرار بزرگ

 است ممکن و هستند ٌورکی راٌت ی زٌرمجموعه نهادها اٌن ی همه کل، در
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 او کل، در حال اٌن با نباشد دٌگری نهاد عضو ولی باشد نهاد ٌک عضو ماسونی

 اصلی ی درجه 0 جز به سطح 13 ٌورکی راٌت. است ٌورکی راٌت از عضوی

.دارد  

 

                 
 درجات راٌت:
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بود؟ چی شعارشان:سوال  

 اجتماعی و سٌاسی های دگردٌسی و لمری 11/مٌالدی 15 سده در اروپا تحوالت

 آمد وجود به اروپاٌی کشورهای اکثر در فرانسه انمالب از پس که فرهنگی و

 فراهم جهان در فراماسونری گسترش و پٌشرفت برای را اساسی ممدمات

 و کهنسال اشراف ی طبمه مٌان اجتماعی درگٌری نوعی با با تحوالت اٌن.آورد

 شد آغاز"بورژوا" نام به دٌگری تاسٌس تازه ی طبمه و سو ٌک در کلٌسا رهبران

 بزرگ ی ها خاندان به اولی.مٌجستند بهره هاٌی پشتوانه از ها آن از کدام هر که

 محصول که مٌکرد تکٌه آالت و ابزار و فنی توان بر دومی و بود وابسته کلٌسا و

 و شد تمام بورژوا سود به درگٌری اٌن.بود خود دست ی ساخته فکری انمالب

 زد،بٌش برهم را اجتماعی نظام که جاٌی جابه اٌن.رفتند مٌدان از کهنسال اشراف

 از استفاده در اجتماعی طبمات برابری داشتو نٌاز تنوع و آزادی به چٌزی هر از

 مبارزات لوحه سر"برابری و آزادی" شعار اٌن بنابر.مٌخواست را اولٌه حموق

 ی همه در را"برابری و آزادی" دلفرٌب شعار طبمه اٌن.گرفت لرار اجتماعی

 آزادی"شعار دادن با و مٌداد"بازرگانی و تجارت" امور در وٌژه ها،به زمٌنه

.کرد مهٌا التصادی امپرٌالٌسم رواج برای را ،زمٌنه"مرور و عبور و تجارت  

 فراماسون و بورژوا شعار دو.برابری و آزادی.بود هم همسوی طٌف دو هر شعار

 سازمان که نکشٌد طولی طمطراق پر و ظاهری های شعار اٌن وجود با ها

 طبمه های چهره ترٌن برجسته گردهماٌی مرکز به جدٌد اروپای در فراماسونری

 ،مخالفان نو تفکرات سردمداران اندٌشمندان از فراوانی شمار.شد تبدٌل بورژوا ی

 برلرار نزدٌک پٌوند جهانی فراماسونری های انجمن با اشراف و ها حکومت

 پٌشرفت برای را راه زود مزبور،خٌلی ی طبمه سوی از البالی چنٌن.کردند

 کوتاهی زمان پسند،مدت عامه های شعار دادن سر با و کرد هموار ها فراماسونر

 کشور در گری فراماسون دار دامنه تکاپو برای را مناسبی های بستر براٌشان

کرد! اماده دٌگر های  
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فراماسونری در مصر                        

شد؟ مصر وارد فراماسونري چگونه  

 مصر وارد مٌالدي 15 سده پاٌان در او ٌورش و بناپارت ناپلئون را فراماسونري

را ها ماسون از کشور،شماري ان به مٌالدي 1465 حمله در او.کرد  به خود با 

 فرانسوي هم شده شناخته هاي ماسون از کلبر ژنرال ها آن مٌان در که برد لاهره

 لژ نخستٌن" فرانسه اعظم شرق لژ" از تاٌٌد و اجازه کسب با توانست او.بود

 11 تا لژ اٌن!کند تاسٌس" اٌزٌس لژ" نام با را( مصر پاٌتخت) لاهره در ماسونً

 اٌا که نٌست معلوم درستً به اما.بود جا بر پا رسٌد لتل به کلبر که 1533 ژوئن

ناپلئون !     نه ٌا داشت عضوٌت ان در هم کسً مصرٌان از
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مصر: در ها لژ انواع  

 پٌدا مدٌترانه درٌاي کنار در اسکندرٌه شهر که اهمٌتً سبب به بعد سال 03 حدود

 اٌتالٌاًٌ هاي فراماسونر از اي عده و گرفت لرار ها ماسون توجه بود،مورد کرده

 دٌگر بار مٌالدي 1505 سال در.کردند بنا آن در اسکاتلندي ي شٌوه به لژي

 همٌن و بٌندازند راه به مصر در را" ممفٌس" نام به دٌگري لژ توانستند فرانسوٌان

 هاي ماسون زمان اٌن  تا.بخشٌدند تداوم 1512  در"اهرام لژ" تاسٌس با را روند

 لژ در بودند،اما هراسان سازند آشکار را نامشان اٌنکه از و تعداد کم مصري

 پسر احلٌم عبد چون هاًٌ مختلف،شاهزاده هاي فرله وابستگان بر عالوه اهرام

 ٌاري آن گسترش بر روز به روز امر همٌن که داشتند عضوٌت نٌز پاشا علً دمحم

 انگلٌسً و اسکاتلندي،فرانسوي فراماسونري هاي سازمان که طوري!رساندند

 از بسٌاري و انداختند راه به مصر مختلف هاي شهر در را متعددي مجامع

پذٌرفتند ها آن در را مصرٌان  

مصر: در ماسونري سازمان  

 ماسونري هاي لژ عضوٌت به مصر اعٌان و دانشمندان از بسٌاري کم کم

 وطنً اعظم شرق" نام با مصري سازمان مٌالدي 1543 سال در.درآمدند

 جمع خود گرد را مصري هاي لژ ي مادر،همه لژ عنوان به و شد تشکٌل"مصر

 در او چند هر.برگزٌدند خود رٌاست به هم را(مصر امٌر)پاشا توفٌك بعد سال.کرد

 حك سرپرست پاشا فوزي حسٌن او از نٌابت به و نمٌافت حضور ان جلسات

 پس مدتً.مٌکرد رٌاست مصر وطنً اعظم شرق لژ بر(دادگستري وزٌر)گستري

 بٌک ادرٌس"نام به فردي را مصر وطنً اعظم شرق لژ رٌاست هم او از

 شمار به مصر مشکوک و مرموز هاي شخصٌت از که گرفت عهده به"راغب

 همراه به 1611 سپتامبر اواخر در اٌنکه تا بود سمت اٌن در سال 03 او!مٌرفت

 دمحم شاهزاده او از پس.کرد گٌري کناره خود سمت از دٌگر عضو 14 و معاون

نشست! مزبور لژ رٌاست به و آورد راي علً  
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 ادرٌس بٌگ راغب

                         
 شاهزاده دمحم علی

        
لژ: اٌن هاي پٌشرفت  

 ها لطٌفه معنً به" الطاٌف مجله"نام به اي مجله مصري هاي ماسون زمان اٌن در

 ي مجله 1611 در.مٌشد چاپ آن در شان جمعٌت به مربوط هاي خبر که داشتند

مٌکرد. منتشر مصر در را ماسونري هاي خبر"االٌام"نام به دٌگري  
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مصر: در ها ماسونر سموط  

 ادامه 1631 اورٌل تا مصر در گري فراماسونر هاي جنبش و ها تکاپو

 فراماسونري هاي لژ ي همه داد فرمان مصر حکومت تارٌخ اٌن در ولً.داشت

شود. تعطٌل باٌد مصر  

 جمال عبد الناصر
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فراماسونری در ترکٌه                                

شد؟ ترکٌه وارد فراماسونري چگونه  

 مصطفً کمال زمامداري دوران در عثمان که در فراماسونري انجمن نخستٌن

 که بود فٌثاغورث لژ-شد شناخته ترکٌه به دادو نام تغٌٌر( آتاترک به مشهور)پاشا

 فراماسونري سازمان به لژ اٌن.شد تاسٌس کورفو شهر در مٌالدي 1404 سال در

 در دٌگري فراماسونري هاي لژ که نگذشت زٌادي مدت.داشت وابستگً انگلستان

شدند تشکٌل نٌز استانبول و ازمٌر،اسکندرون جمله از هاي شهر دٌگر  

 آتاتورک

                    
ترکٌه: در فراماسونري دواندن رٌشه  

 شدت عثمانً در فراماسونري هاي بعدتکاپو به 16 سده نٌمه از اٌن وجود با

 ٌک پٌروان ي وٌژه هم برخً.مٌکردند رهبري ها انگلٌسً را آنها بٌشتر.گرفت

 صهٌون انجمن مانند.نداشتند را ان در عضوٌت حك دٌگر ادٌان افراد و بود کٌش

 هم ها ان از تعدادي در.بود آمده وجود به ازمٌر در مٌالدي 1536 سال در که

 فعالٌت و کنند پٌدا عضوٌت مٌتوانستند ٌهود تا اسالم مختلف،از ادٌان پٌروان

 مورد باٌد عثمانً فراماسونري ي درباره که توجه لابل نکات از.باشند داشته

 ان در مامورٌتشان دوران در اٌرانٌان برخً که است پٌوندي گٌرد لرار اشاره

 سپهساالر خان حسٌن مٌرزا مثل اٌرانٌانً.کردند برلرار ها فراماسونر با کشور
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 عثمانً هاي ماسون با استانبول در اش مختاري وزارت سال 11 مدت در که

 عثمانً فراماسونري.کرد پٌدا گري ماسون به الوصفً زائد عالله و ٌافت آشناًٌ

 ٌافت دست پٌروزي به"ترلً و اتحاد کمٌته"رهبري به که 1635 ژوئٌه انمالب تا

 اٌن زمان در.داد ادامه خود راه به گرفت خود به"جوان ترکان جنبش" نام و

 از اي عده اما.شد مواجه مشکالتً با و شده دگردٌسً دچار انمالب،فراماسونري

 تبدٌل جوان ترکان و ترلً و اتحاد هاي جنبش حرکت اٌن که معتمدند کارشناسان

 که شد اول جهانً جنگ به عثمانً تداخل سبب آٌنده هاي سال در و شد کودتا به

 133 سالگرد پٌش روز جند که!است شده ارامنه مٌلٌون 1.2 شدن کشته به منجر

 اعضاي ار فراوانً شمار که شد معلوم آن از بعد! بود کشً نسل اٌن سال امٌن

 نظام در فراماسونري بعد به هنگام اٌن از.هستند ترلً،فراماسون و اتحاد کمٌته

 از ٌافته،بسٌاري تاسٌس تازه لژ چندٌن و.پذٌرفت چشمگٌري نمش ترکٌه نوٌن

 دوستان"،"خاورزمٌنً وفاي" مثل ًٌ ها لژ.داد جاي خود در را ترکٌه مردم

ترکٌه". بزرگ خاور"و"شفك"،"حمٌمت"،"ترلً و اتحاد حمٌمً  

       خان سپهساالر مٌرزا حسن
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 جنبش ترکان جوان                                      کمٌته اتحاد و ترلی

                  
                                                          

 نسل کشی ارامنه در جنگ جهانی اول

                          
ترکٌه: نوٌن عصر در فراماسونري  

 گروه عضو «اجوٌت بولنت» همچون ترکٌه اخٌر هاي سال سٌاستمداران

 ترکٌه فعلً جمهور رٌٌس«  گل عبدهللا» که اٌن عجٌب اما.اند بوده «بٌلدربرگ»

 مهره از ٌکً زٌاد، احتمال به خود  شود، مً  اسالمگرا شناخته عنوان به که نٌز

است! «جهانً فراماسونري» هاي  

           عبد هللا گل)رئٌس جمهور پٌشٌن ترکٌه(
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 مطلبً اٌن است و" حمام در سفارش"ماسونً گروه افتخاري گل،عضو هللا عبد

است! شده ذکر ترکٌه جمهوري رٌاست ساٌت در که است  

       
 

 جائزه اعطاي جرٌان در فراماسونري، جهانً تشکٌالت سران از انگلٌس ملکه

 و فعال رهبري عنوان به' گل عبدهللا' از ترکٌه، جمهوري رئٌس به' هاوس چتم'

کرد! تمجٌد بشر حموق و دموکراسً تموٌت در بارز  
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 عکس هاٌی از نماد های فراماسونری در ترکٌه:
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ترکٌه: پرچم  

 آن سموط در که گرفته شکل عثمانً اسالمً امپراطوري سموط از بعد ترکٌه

 ادامه از نشان آن، رنگ سرخ پرچم. کردند اٌفا اي برجسته نمش ها فراماسون

 شمال در آنان نظامً حضور شاهد که شکلً به. باشد مً همساٌگان با جنگ

 ترکٌه، پرچم نماد باشٌم. مً ک.ک.پ با مبارزه جهت( عراق کردستان)عراق

 پر، پنج ستاره و بوده اسالم نماد ماه که باشد، مً پر پنج ستاره ٌک و ماه ٌک

 لالب)امرٌکاًٌ اسالم ترکٌه، در که است معنً بدان اٌن باشد، مً ها ماسون نماد

 کشور، در ها الئٌک لدرت. باشد مً حاکم( است سکوالر عمل در دارد، اسالمً

باشد مً مطلب اٌن گواه اسالمً، امپراطوري آخرٌن از مانده جا به
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فراماسونری در سورٌه                              

 داشتند عمٌده مردم که بس همٌن سورٌه در گری فراماسون فعالٌت ی درباره

 لفظ و!است دٌن نابودی عامالن بزرگترٌن از و الحاد و کفر فراماسونری،جمعٌت

 لفظ جای به و بود شده تبدٌل عمومی ناسزای ٌک به زاده فراماسون و فراماسون

 ان مٌشد گفته ناسزاٌی شخص ٌک به اگر!مٌرفت کار به خائن و فروخته خود

 خشم به آنگاه!زاده فراماسون مٌگفتند او به که زمانی تا نمٌشد خشمگٌن شخص

آمد! می  

 سال در انگلٌس سرکنسول الدرٌج توسط سورٌه، در فراماسونری لژ نخستٌن

مٌگفتند!"فلسطٌن"لژ ان به که.شد نهاده بنا 1531  

 سر الدرٌج

                                       
 و پاٌگان بلند از بسٌاری و رفت می شمار به اسکاتلندی اعظم لژ پٌرو لژ، اٌن

 راشد» ها آن ترٌن مهم از ٌکی که آمدند در آن عضوٌت به بٌگانه بومی اعٌان

 خارجه وزارت بعدها شخص اٌن. بود عثمانی دوران در سورٌه حکمران «پاشا

گرفت! عهده بر را عثمانی دولت ی  
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اراشد پاش  

 

                    
 که او. ٌافت گسترش الجزاٌری عبدالمادر امٌر توسط سورٌه در فراماسونری

 اهرام لژ عضوٌت به مصر در بود، رفته سفر به حج ی فرٌضه برگزاری برای

 به لژی دمشك، در حج، از بازگشت در و درآمد بود فرانسه اعظم شرق پٌرو که

.کرد تأسٌس سورٌه لژ نام  

جزاٌری المادر عبد  
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 عبده، دمحم جمله از مصری فراماسونرهای که شود می آور ٌاد مکارٌوس شاهٌن

 می سخنرانی لژ اٌن در و آمده سورٌه به شمسی بٌک حسن و لمافی بٌک ابراهٌم

 کردند!

 شاهٌن مکارٌوس

                          

 دست نٌز «صدف و خارک» ی درجه به عبده دمحم شٌخ که نوٌسد می مکارٌوس

شد! داده وی به آمرٌکا ی نماٌنده توسط نشان اٌن که ٌافت  

 شٌخ دمحم عبده

                   
 سال در. افزود سورٌه در خود فعالٌت بر اول جهانی جنگ از بعد فراماسونری

 بٌانگر خود که. شد برگزار بعلبک در( االحرار مؤتمن) آزادگان کنفرانس 1611

 بود. هنگام آن در سورٌه بزرگ شهرهای همه در فراماسونری گسترش مٌزان
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 رئٌس و وزٌر نخست وزٌر، سورٌه در بعدها که اشخاصی از بسٌاری شمار

 از توان می ها آن ترٌن مهم از که داشتند حضور کنفرانس اٌن در شدند، جمهور

 «دمشك نور» فراماسونری لژ بانی و سورٌه مردم حزب گذار بنٌان خوری فارس

 که اعظم لژ ٌک که گرفتند تصمٌم سورٌه فراماسونرهای 1606 سال در برد! نام

 را «اٌوبی عطا» ها آن. دهند تشکٌل باشد، سورٌه لژهای تمامی ی برگٌرنده در

 را لژ اٌن بالفاصله جهان بزرگ لژهای و برگزٌدند لژ اٌن اعظم استاد عنوان به

.شناختند رسمٌت به  

       عطا اٌوبی          

                           
 

 در عرب کشورهای از نماٌندگانی که شد برگزار بزرگی کنفرانس 1623 سال در

 تشکٌل را اعظم لژ دٌگر بار گرفتند تصمٌم کنندگان اجتماع و داشتند شرکت آن

 سال اوت در سورٌه حکومت مصر، در فراماسونری لژهای بستن از پس دهند.

 و کرد صادر را روتاری باشگاههای و فراماسونری لژهای تعطٌلی فرمان 1632
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 بٌن رازدار و پنهان های انجمن به وابستگی اتهام به که داد هشدار آنها فعاالن به

 که سؤال اٌن پاسخ حال، اٌن با شد. خواهند محاکمه نظامی های دادگاه در المللی

 اسرار جزو خود کند، جلوگٌری لژها فعالٌت از توانست حد چه تا سورٌه حکومت

است. فراماسونری  

                                                        

لبنانفراماسونری در                                    

 لژ اٌن. شد اٌجاد بٌروت در( لبنان لژ) ها فرانسوی توسط لبنان لژ 1536 سال در

 مصر اعظم لژ از مکارٌوس شاهٌن 1561 سال در .بود فرانسه اعظم شرق پٌرو

 در فنٌمٌه لژ نام به لژی بٌروت، فراماسونرهای از گروهی که گرفت اجازه

 لژ تعطٌلی دستور عثمانی، امپراطور عبدالحمٌد، سلطان اما کنند، اٌجاد بٌروت

کرد. صادر را فنٌمٌه  

 سلطان عبد الحمٌد

              
:نوٌسد می بغداد دانشگاه شناسی جامعه استاد وردی علی دکتر   

 بود، بٌمناک مصر اعظم لژ با پٌوندش سبب به لژ اٌن از ظاهرا   عبدالحمٌد سلطان

 نکرده اشتباه او البته داشت واهمه برٌتانٌا، نفوذ از لژ، اٌن ی واسطه به گوٌی

 تالش وی سرنگونی برای شرلی اتحاد ی کمٌته همکاری با لژ همٌن زٌرا بود،

 کرد!
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    علی وردی                     

                         

 وطنی اعظم لژ به سه هر و داشتند فعالٌت لبنان در لژ سه بٌستم لرن اواٌل در

 را آن رٌاست که «الرشٌد» لژ: از بودند عبارت لژها اٌن. بودند وابسته مصر

 به «بٌروت» لژ داشت، عهده به بٌروت آمرٌکاٌی دانشگاه استاد غصن فؤاد دکتر

 که «اتحاد» لژ و نماٌندگان مجلس منشٌان از ٌکی «خالد الدٌن سعد» رٌاست

 در داشت عهده به لبنان ژاندارمری افسران از ٌکی دروٌش دمحم را آن رٌاست

 سران از تعدادی لبنان، نماٌندگان مجلس رئٌس ناٌب فرزلی ادٌب 1632 سال

 کرامی رشٌد با او همراه به آنان و کرد دعوت لبنان به را جهان فراماسونری

کردند. دٌدار لبنان وزٌر نخست  
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      رشٌد کرامی                         

                           

 نخست سالم صائب که داد گزارش 1641 ی ژانواٌه 16 در فرانسه خبرگزاری

 صادر را فراماسونری ممنوعٌت به مربوط الدامات کلٌه لغو دستور لبنان، وزٌر

 های لبنانی سوم و سی درجه شورای* که بود آمده دستور اٌن در. است کرده

 اجازه اکنون هم از لبنان، فراماسونری باالی درجات عالی ی کمٌته و محترم

.بپردازند فعالٌت به ها سازمان لانون ششم ی ماده طبك دارند  

 
صائب سالم در جمع فراماسون ها                      صائب سالم                           
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فراماسونری در فلسطٌن                               

 پادشاهی اساسی لژ نام به فلسطٌن در فراماسونری لژ نخستٌن 1540 سال در

 لژهای ی شبکه بٌستم لرن آغاز با. شد نهاده بنٌاد 160 ی شماره به سلٌمان

 جمله آن از که داشت وجود فلسطٌن های شهرک و شهرها بٌشتر در فراماسونری

 اتحاد» لژهای و ٌافا در «سلٌمان هٌکل» لژ الممدس بٌت در «پاکس» لژ

ذکرند. لابل غزه در «سٌنا» و «ٌهودٌان  

لژ اتحاد ٌهودٌان            لژ هٌکل سلٌمان                                         

             
 

 از توانستند بودند، ارتباط در انگلستان با مصر اعظم لژ طرٌك از که لژها اٌن

 1614 سال در را ٌهود حرکت استمالل انگلٌس، ی خارجه وزٌر بالفور طرٌك

نماٌند. تبدٌل اسرائٌل به را فلسطٌن کشور نام و کنند اعالم  

 بالفور

                       
 داشت وجود اسرائٌل در مصر اعظم لژ پٌرو لژ هفده از بٌش 1603 ی دهه در 
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 و ٌافا لژ رٌاست مصر اسالمی – مسٌحی انجمن رئٌس بٌطار عمر مٌان آن از که

 لژ دوازده چنٌن هم داشتند. برعهده را غزه لژ رٌاست غزه شهردار حسٌنی فهمی

 در لژها اٌن. دادند می تشکٌل ٌهودٌان را آنها اعضای اکثرٌت که داشت وجود

 دعاوی وکٌل کروتسکی رٌاست به را اسرائٌلی بزرگ لژ ٌک تشکٌل 1600 سال

کردند. اعالم آوٌو تل در ٌهودی  

گ اسرائٌللژ بزر

 
 برگزار اسرائٌل اعظم لژ گشاٌش برای مراسمی 1600 ی ژانوٌه 6 شامگاه در

 خبرنگار به مصر فراماسونری لژهای هٌأت رئٌس مراسم، اٌن پاٌان در. شد

 اعظم لژ و است مستمل کامال   اسراٌٌل لژ که گفت اسراٌٌل در المتطم ی روزنامه

 و فلسطٌن در 1615 ی فاجعه از پس شناسد. می رسمٌت به را آن استمالل مصر،

 شهرهای در موجود لژهای اردن، کشور به اردن رود باختری ی کرانه پٌوستن

 ٌک لژها اٌن. دادند ادامه خود کار به گذشته چون هم شده، ضمٌمه هم به فلسطٌنی

بود. اسکاتلند لژ پٌرو که دادند تشکٌل اردن پاٌتخت امان شهر در فراماسونری لژ  
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ها صهٌونٌست ٌورش و فلسطٌن در 1615 ی فاجعه  
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 ی درباره 1013 سال 1 ی شماره ها خواندنی ی مجله از مطلبی جا اٌن در

:آورٌم می اسرائٌل در فراماسونرها فعالٌت  

 هللا ذبٌح به ای نامه در اسراٌٌل در اٌران مطبوعات خبرنگار چی ساچمه منوچهر

 مصر ی ملکه کنٌز و سٌنوهه و وٌکتورٌا ی مبکه چون هاٌی کتاب که)منصوری

نوٌسد: می( دارد کارنامه در را  

*  علنی است آمده جنابعالی مماالت در چه آن از اسراٌٌل در فراماسونرها فعالٌت

 ٌک ماه چند هر و دارند لژ ٌک بزرگ شهرهای از ٌک هر در ها آن. است تر

 عده و همسرانشان با فراماسونرها ها آن در که دهند می تشکٌل علنی جلسات بار،

 فراماسون به مربوط مسائل از ذکری جلسات اٌن در البته. دارند دعوت مهمان ای

 اسراٌٌل در ها فراماسون. دارد شباهت معمولی جلسه ٌک به بٌشتر و نٌست ها

 ها آن از که آزادند همگان ظهر از بعد 3 ساعت تا که هستند رستوران چند دارای

 می در ها فراماسون باشگاه صورت به بعد به ساعت آن از ولی کنند، استفاده

 اند ساخته اورشلٌم در وسٌعی و مجلل مرکز اسراٌٌل های فراماسون اخٌرا  . آٌند

 نگار روزنامه ٌک عنوان به مرا پٌش چندی شود. افتتاح زودی به است لرار که

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 کردم تعجب خٌلی ابتدا. کردند دعوت ها فراماسون باز جلسات از ٌکی به اٌرانی

 چه به مرا که بدانم شدم کنجکاو خٌلی بعد و اند کرده پٌدا چگونه مرا نشانی که

اند. کرده دعوت منظور  

 اٌران از پٌش مدتی که بود اسراٌٌلی نگار روزنامه سپتون داوٌد شب آن سخنران

 در است اسراٌٌلی نگاران روزنامه ترٌن زبردست از ٌکی که سپتون. کرد بازدٌد

 که کرد صحبت اٌران در زندگی مختلف های جنبه درباره نٌم و ساعت ٌک حدود

شد. من تعجب باعث  

 
 منوچهر ساچمه چی                                                                                      ذبٌح هللا منصوری

           
 

لبنان بعد از جنگ جهانی اول    فلسطٌن بعد از جنگ جهانی اول           سورٌه بعد از جنگ جهانی اول          
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فراماسونری در عراق                               

 به اعراب مٌان در که را سورٌه،فراماسونري مردم مانند نٌز عراق مردم

 دشنام جاي وبه!مٌشمردند ٌکً الحاد و کفر با و مٌشد تلفظ"فرمصونٌه"صورت

 عراق در لژي تشکٌل با رابطه در که خبري نخستٌن روي هر به مٌشد! استفاده

 فراماسونري لژ رٌزي پً آن پاٌه بر که است 1612 ژانوٌه به مربوط شده منتشر

 مستر" نام به فردي دست لژبه اٌن.بوده همراه جشنً با هند جاده در والع

 هند شرکت" به وابستگً اي گونه به مٌرسٌد نظر به که ٌافت گشاٌش"مور

داشت. بصره در"شرلً  

  ولزلی)موسس کمپانی هند شرلی(                     

                     
 در هم شرکت بود،کارمندان شرکت همان مدٌون بصره در فراماسونري گستردگً

کردند! اٌفا عمده نمش عراق در ماسونً لژ نخستٌن تاسٌس  

شرکت هند شرلی            
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 از بسٌاري که آن تجاري مولعٌت سبب به بصره عراق،شهر هاي شهر مٌان در

 هاي انجمن برپاًٌ براي بهتري بود،مولعٌت داده جاي خود در را بازرگانان

کرد! کار به شروع شهر همٌن در هم ماسونً پاٌگاه نخستٌن و بود ماسونً  
نمشه شهر بصره که دارای بندر و ساحل در خلٌج فارس است!                  مولعٌت شهر بصره در عراق                

                    
 

 

 امر همٌن که بودند انداخته راه بازرگانً شرکت چندٌن استعمارگر انگلٌسٌان

 در که لژي داشت.نخستٌن تاثٌر فراماسونري با بومً افراد بٌشتر آشناًٌ موجب

 از بسٌاري مٌالدي 1615 سال در.داشت نام"النهرٌن بٌن"لژ آمد وجود به بصره

اداري کارمندان و افسران  

 در آن عضو شدند!
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 رجال اداری در حال ورود به شرکت هند شرلی

          

 شد نهاده بنٌان عراق هاي شهر دٌگر و شهر همان در دٌگر لژ لژ،چند اٌن از پس

است: ترتٌب اٌن به آنها مشهورترٌن که  

 لژ بغداد، در السالم دار بصره،لژ در الوفا صدق ،لژ بصره در 1611 در بابل لژ

 شهر در بغداد لژ و حبانٌه در دجله کرکوک،لژ ،لژ عراق الفٌحا،لژ بصره،لژ

 بغداد.

 را" مصر وطنً اعظم شرق" لژ تابعٌت که" الوفا صدق" لژ از غٌر به

 انجمن نظر زٌر آنها.بودند" انگلٌس اعظم" لژ ها،پٌرو لژ اٌن ي داشت،همه

 با آنها رابط عنوان به انجمن اٌن.بود بغداد در آن ممر که مٌکردند فعالٌت برادري

مٌداد. سامان را ها لژ لندن،امور  

 بود،پٌوند کوٌت در دٌگري و بحرٌن در ٌکً که لژي دو لژ،با اٌن،اٌن بر افزون

بود. کرده برلرار  

 بود مذهب کاتولٌک که اي بصره مشهور و پولدار هاي ماسون از ٌکً مرگ اما

 از آنها خودداري و کاتولٌک کلٌساي به او جسد ورود از کشٌشان جلوگٌري و

 و منالشه اٌن که اورد وجود به عراق،هٌاهوًٌ در او براي مذهبً مراسم برپاًٌ

شد. کشٌده نٌز ها روزنامه به عرالً کشٌشان و ها فراماسون مٌان کشمکش  
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 که( لاسم عبدالکرٌم رهبري به)1625 ژوئٌه 11 انمالب تا 1603 ي دهه از لٌکن

 شد،تکاپوهاي صادر عراق در ماسونً مجامع تعطٌلً پٌروزي،فرمان از پس

بود. همراه کاري پنهان با کشور آن در گري فراماسون  

ژوئٌه( 11عبد الکرٌم لاسم)رهبر انمالب   

                     
 از مختصري ي تارٌخچه لبل هاي کنفرانس در که مسلمانً هاي کشور بر افزون

 مثل هاًٌ کشور مسلمان شد،مردم بٌان آنها فراماسونري هاي فعالٌت

 فراماسونري محافل تشکٌل شاهد سعودي عربستان و هند،اندونزي،الجزاٌر،تونس

 به کمک در مهمً نمش که ماسونً مجامعً.اند بوده خود هاي سرزمٌن در

داشتند! اسالمً هاي کشور به نفوذ براي استعمار  
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فراماسونری در اٌران)لاجار(                               

                

اٌرانی: های فراماسونر اولٌن  

 پدٌده اٌن با هند به مسافرت در که است اٌرانی نخستٌن شوشتری مٌرعبداللطٌف

 الحسنی ابوالفتح.آورده مٌان به سخن آن از «العالم تحفه» اثرش در و شد آشنا جدٌد

 با که بود اٌرانٌانی نخستٌن زمره از هم الواعظٌن سلطان به معروف الحسٌنی

شد. آشنا فراماسونری  

 عسگرخان پٌوست، فراماسونری به دولتمردان جرگه از که اٌرانی نخستٌن اما

 مٌرزا عباس و شاه فتحعلی سوی از. ق1535/1154 سال در که بود ارومی افشار

 با ممابله برای او از و رسانده ناپلئون به را آنها پٌام تا شد فرانسه روانه

 انگلٌسی کارگزاران رواٌات، بنابر. کند کمک درخواست ها روس طلبی توسعه

 ، اٌرانٌان نمشه ساختن برمال برای شدند، نگران اٌران الدام اٌن از که پارٌس ممٌم

 «اسکاتلند فلسفی آٌٌن» نام به پارٌس در انگلٌس لژهای از ٌکی به را عسگرخان

 و شد فراماسون عسکرخان بعد به زمان اٌن از. دادند استادی لمب او به و برده

سپرد. فراموشی به را خود مامورٌت بود پارٌس در که دوسالی مدت  

 معروف خان ابوالحسن مٌرزا درآمد، فراماسونری عضوٌت به که اٌرانی دومٌن

 لرارداد عمد برای شاه فتحعلی سوی از ق.ه1536/1110 سال در که بود اٌلچی به

 گفته به تارٌخی حساس لحظه آن در عسکرخان مانند هم او اما بود رفته لندن به

 سرسپردگان جرگه به و «آمد گرفتار غرب تمدن خم و پٌچ» در حائری مرحوم
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پٌوست. برٌتانٌا  

 عسگر خان افشار ارومی            

            

     اٌلچی خان ابوالحسن مٌرزا
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 برای که بود شٌرازی صالح مٌرزا پٌوست فراماسونری به که اٌرانی دٌگر

 تا و درآمد لژها از ٌکی عضوٌت به 1515/1101 در او رفت اروپا به تحصٌل

 بسٌار و کمال و فضل اهل او. کرد درٌافت بزرگی استاد لمب بازگشت زمان

 توجه اروپاٌٌان زندگی جوانب تمام به اسالفش برخالف و بود تٌزبٌن و سنج نکته

 کاغذ)روزنامه اٌران در که است فردی نخستٌن صالح مٌرزا. داشت

کرد. منتشر(االخبار  

 مٌرزا صالح شٌرازی

                     
اٌران: در فراماسونری ورود  

 عظٌم دستگاه و ٌافت راه اٌران به هند طرٌك از فراماسونری سازمان

 سفٌر «سرگوراوزلی.»کرد پٌدا اٌران در ای گسترده شبکه انگلٌس فراماسونری

 جانب از دستور ٌک. شود می اٌران وارد دستور دو با اٌران در انگلٌس ولت

 و تهٌه اٌران از جامعی اطالعات شود می مأمور که انگلٌس پادشاه «سوم جرج»

 «اصفهان لژ» نام به اٌران در فراماسونری لژ تأسٌس او دوم دستور و کند ارسال

 بود!
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جرج سوم)پادشاه انگلستان(                  سرگور اوزلی                                

                      
 اصفهان ارامنه از ٌعموب مٌرزا فرزند الدوله ناظم به معروف خان ملکم مٌرزا

 از ای شعبه برلراری منظور به آگاهانه تالشی که بود اٌرانی نخستٌن تردٌد بدون

 در( گوٌند می فراموشی خانه ٌا فراموشخانه را آن اصطالح در) فراماسونری

 به اعتمادی هٌچ و بود صهٌونـــٌسم خدمــــت در خان ملکم.آورد عمل به اٌران

نداشت.( ٌهودٌت نه مسٌحٌت نه اسالم، نه) ثالثه ادٌان  

  خان ملکم مٌرزا همراه به شاه الدٌن مظفر                     مٌرزا ملکم خان            
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خاطرات در   

 آورد ما دٌدن به را روچٌلد خان، ملکم لندن ٌا پارٌس در که آمده شاه ناصرالدٌن

. خواستند می امتٌازاتی ولت حکومت از ٌهودٌان وضعٌت خصوص در روچٌلد و

 در را ٌهودٌان و بخرٌد را فلسطٌن روٌد نمی چرا گوٌد می آنها به شاه ناصرالدٌن

 در او. داشتند تصمٌمی چنٌن آنها که داد نشان تارٌخ بعدها و کنٌد جمع آنجا

 از پس و فراگرفت را مهندسی و طبٌعی علوم و رفت پارٌس به سالگی13

 و اٌرانٌان بٌداری برای ملکم. شد تدرٌس مشغول دارالفنون در اٌران به بازگشت

 با رو اٌن از برگزٌد. را فراماسون لژ کارکردهای از استفاده هاٌش فعالٌت ادامه

 به که هنگامی خان ملکم.کرد تاسٌس را نهاد اٌن ق 1141 سال در پدرش کمک

 بر ها انگلٌسی با مذاکره برای مترجم و مشاور ممام در الدوله امٌن خان فرخ همراه

 اٌن از. پٌوست «آمٌته سٌر سن» لژ به بود، رفته پارٌس به هرات لضٌه سر

 استفاده با اٌران به ورود از بعد بالفاصله و شد فراموشخانه دلبسته بعد به زمان

 آن تشکٌل به بود آورده وجود به اصالحات برای شاه ناصرالدٌن که فضاٌی از

 استادی لمب و درآمد آن عضوٌت به هم شاه رواٌات، برخی بنابر. کرد الدام

 گرفت.

 

        شاه ناصرالدٌن                                الدوله              امٌن خان فرخ
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 کردن خنثی و فراموشخانه به بخشٌدن مشروعٌت برای پدرش و ملکم مٌرزا

 اوٌس و مٌرزا الدٌن جالل جمله از سرشناس رجال از بسٌاری ، مخالفان الدامات

درآوردند. عضوٌت به را لجری شاهزادگان از مٌرزا  

ااوٌس مٌرز  

                          
 به شخصی با سپهساالر خان حسن مٌرزا و خان ملکم مٌرزا را «روٌتر» لرارداد

 که کنند می منعمد انگلستان تابع هندی ظاهرا   ٌهودی ٌک «ٌوسفات اسرائٌل» نام

 اختٌار در سال۰۷ مدت به اٌران زمٌنی روی و زٌرزمٌنی منابع آن طی در

 باور را آن هم انگلستان امپراطور حتی که کاری. شود می لرارداده بٌگانگان

بکند؟ کاری چنٌن حکومتی ٌک است ممکن چطور والعا که کرد نمی  
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 روٌترز( خبرگزاری و روزنامه موسس همچنٌن و روٌتر شرکت گزار بنٌان)سپهساالر                           روٌترمٌرزا حسن خان 

 

                

 می برچٌده کنی مالعلی حاج غٌرت و هوشٌاری با خان ملکم مٌرزا لژ بساط

 هم بر ٌکی که دارد اٌران تارٌخ در برجسته دونمش حدالل کنی مالعلی حاج. شود

است. خان ملکم مٌرزا لژ بساط کردن برچٌده دٌگری و روٌتر لرارداد زدن  

مال علی کنی                                         
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 آخوند فتحعلی مٌرزا» فراماسونری لژهای اعضای شاخصــترٌن خان ملکم از بعد

 ابراهٌم شٌخ ،( شاه مظفرالدٌن طبٌب) الملک حکٌم خان ابراهٌم مٌرزا ، زاده

وبودند. زاده تمی حسن ، زنجانی  

                                

     تمی زاده       

                     
 

 مٌتوان داشتند اٌران تارٌخ در مهمی نمش و بودند فراماسون که افرادی جمله از

 دمحم و( شاه الدٌن ناصر لاتل)کرمانی رضای مٌرزا ابادی، اسد الدٌن جمال سٌد به

برد! نام فروغی علی  

 اسم ۱۲ از بٌــــش با که افغانی الدٌن جمال سٌد ٌا اســـــدآبادی، الدٌن جمال سٌد

 در فراماسونری لژ ده در وی. داشت سٌاسی فعالٌت مختلف کشورهای در

 محفل لژ موسس و. داشت عضوٌت استانبول و لندن پارٌس، لاهره، شهــرهای

 وی دوران همٌن در. بود لاهره در شرق کوکب لژ ارجمند استاد و مصر الوطنی

 بود نزدٌک روسها به که شاه ناصرالدٌن ترور برای را کرمانی رضـــای مٌرزا

شود! فراهم عثمانی و اٌران کشورهای اتحاد برای زمٌنه تا کرد تحـرٌک  
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 به را خود مظالم شرح ولتی: گوٌد می خود اعترافات در کرمانی رضــــای مٌرزا

 ۲۹۸۳ در. کشـــت باٌد را ظالم نداری، غٌرت تو گفت گفتم( ابادی اسد)ســٌد

 اٌن از پس. شد کشته رضـا مٌرزا گلوله با به عبدالعظـٌم حرم در شاه ناصرالدٌن

 بعد چندی و شد بدبٌن انگلٌسی با اش رابطه و سٌد به هم عبدالحمٌد سلطان ماجرا

 در همچنٌن وی. است بوده الدٌن ســٌدجمال تحرٌک با است شاٌع که شد مسموم

 ها انگلٌسـی اشغال و الکبٌر تل و اسکندرٌه بمـــــباران به منجر که مصر شورش

 نفع به و دســــتور به را او عملٌات ای عده و بوده شورش عامل راســا   شد

مصر مٌدانند! در انگلٌس استعماری های سٌاست  

 

کرمانی       رضای مٌرزا                     ابادی             اسد الدٌن جمال سٌد
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  است(! شاه رضا گرفته،پدر دست در را زنجٌر که بدانٌد،شخصی که است جالب شاٌد)زنجٌر در کرمانی رضای مٌرزا

                    
 

مٌرزا رضای کرمانی بر دار                 

                       

 های تحرٌرٌه لٌالتی بی بدلٌل لاجار تارٌخ از زٌادی های بخش متاسفانه :تذکر

 های سلسله برخی در فضا اٌن. است طرفه ٌک و شده تحرٌف غلط، درباری،
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 از ای هاله در همٌشه چالشی و مبارز های شخصٌت. داشته وجود هم دٌگر

 تارٌخ در البته و. است صادق نٌز سٌد مورد در مطلب اٌن(. مختار نمونه) ابهامند

 ای عده که باشه اٌن عراٌض جمعبندی. هست زٌاد هم رو رودر غٌر روابط

 لبولی لابل دالٌل هم همگی و خٌر ای عده و مٌکنن محکوم رو اٌشون تارٌخدان

 موافك نظرات و کوروش با شباهت و ذوالمرنٌن حضرت مانند به) مٌکنن عرضه

 در تارٌخ البته کرد. صادر مطلب اٌن مورد در نمٌشه دلٌمی حکم فلذا( مخالف و

 گذاری پاٌه عده موافك و ٌه عده مخالف! منابع مختلفی داره!ٌه  اٌشون مورد

اوثمی! عروه ی روزنامه و است سٌد الدامات از ای نمونه المسلمٌن اخوانن  

 

 نمود اشاره آدمٌت خان عباسملی مٌرزا به باٌد می اٌرانی، فراماسونرهای دٌگر از

 خان ملکم فراموشخانه تأسٌس امتداد به نوعی به آدمٌت، جامع تأسٌس با که

 اصفهانی دمحمحسن مٌرزا حاج دست به اخوت انجمن تأسٌس باٌد همچنٌن. پرداخت

 اٌرانٌان دٌگر ازجمله.کرد ارزٌابی راستا اٌن در هم را شاه علی صفی به مشهور

 خان محسن شٌخ ظهٌرالدوله، خان علی مٌرزا مانند افرادی به باٌد فراماسونر

 نائٌنی، خان نصرهللا مٌرزا مشٌرالدوله، خان محسن شٌخ الملک، معٌن

نمود. اشاره...  و( الممالک ادٌب) فراهانی امٌری خان مٌرزاصادق  

نائٌنی خان نصرهللا ٌرزام                      آدمٌت                      خان عباسملی  
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  فراماسونری در اٌران)پهلوی(                             

                         
 اولٌن و رضاشاه وزٌر نخست عنوان به که الملک ذکاء به مشهور فروغً دمحمعلً

 دوران آن نامً هاي فراماسون از خود رفت، مً شمار به شاه دمحمرضا وزٌر نخست

رفت. مً شمار به  

فروغی                                                                      رضا شاه  

                              

 دوران دمحم رضا شاه

                             
 تشکٌالت رسمً جلسه بار اولٌن براي که است معتمد زاده ملک مهدي
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 باغ در لمري 1011 سال االول ربٌع 11 تارٌخ در اٌران در فراماسونري

 فراماسونري تشکٌالت و برگزار گمرگ خٌابان در مٌکده خان سلٌمان شخصً

گردٌد! گذاري پاٌه  

 

  بٌداری لژ تموی،اعضای و وصال و مهدی ملک زاده                                           فروغی

        
 حتً که رفت مً شمار به اٌران فراماسونري عالً رهبر والع در شاه دمحمرضا

 بوده او دستور به ماسونً، تشکٌالت رأس در امامً شرٌف جعفر انتصاب

 دمحمعلً" همچون شخصٌتً که رسد مً حدي به راستا اٌن در فرافکنً.است

 گذاري سٌاست همچون هاًٌ نمش و شده معرفً علمً شخصٌتً تنها" فروغً

 حلمه که است کسً او. شود مً انگاشته نادٌده وي توسط اٌران در انگلٌس امور

 مدرسه اندازي راه با و است پهلوي و لاجار عصر هاي فراماسون بٌن واسطه

 را پهلوي عصر مداران سٌاست بدنه گشت، بدل دانشگاه به بعدها که سٌاسً علوم

کرد. تربٌت غربزده و وابسته کامال   فضاي در نوعً به  
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فراماسونری انجمن در شاه رضا دمحم عضوٌت شاه           سند رضا دمحم شدن فراماسونر چگونگی به مربوط سند  

           
 

 اسناد انتشار" مدٌرٌت در که است بوده مهم ها غربً سوي از آنچنان روٌه اٌن

طبك را فروغً همچون فردي ها انگلٌسً" تارٌخً  

 تشکٌالتً ماهٌت هٌچ بدون که مستمل عنصري کشور، اٌن خارجه وزارت سناد 

گردد. مً معرفً کند ابما را پهلوي سلطنت توانست  

 فعالٌت له معظم فرمان به بنا کبٌر رضاشاه اعلٌحضرت سلطنت زمان در:اول سند

 عرب نفر ٌک 1015 سال در و درآمد رکود حالت به فراماسونها منجمله احزاب

 از فرمان داشتن با که است نموده ادعا و ظاهر اٌران در جواهري نام به

 به و تجدٌد اٌران در را فراماسونها تشکٌالت دارد نظر در انگلستان امپراطور

 عمل به که تحمٌماتً نتٌجه در و جمع خود دور را ولت رجال اکثر جهت همٌن

 ٌک تشکٌل ترتٌب اٌن با که بوده بازي حمه شخص نامبرده گردٌده معلوم آمد
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 ظفر لباد دمحم و بهبودي آلاي وسٌله به ماجرا اٌن. است داده را غلط فراماسونري

 شد خواسته اجازه و رسٌد آرٌامهر شاهنشاه هماٌون اعلٌحضرت عرض شرف به

 آرٌامهر شاهنشاه هماٌون اعلٌحضرت. گردد داٌر رسما فراماسونري تشکٌالت که

 از مرکب که هٌئتً نتٌجه در و صادر را فراماسونها فعالٌت تجدٌد اجازه نٌز

 مهندس و فروغً مهندس آلاي و بهبودي سلٌمان و بهبودي ناصر دکتر آلاٌان

 01 ٌا و 1003 سالهاي در بوده آذري آلاي و خشاٌار دکتر و کٌان دکتر و شمالً

 با مذکور هٌئت داشته وجود فراماسونري لانونً لژهاي بصره در اٌنکه علت به

 در را صحٌح فراماسونري پاٌه مراجعت از پس و حاصل تماس بصره لژهاي

 به اٌران در فراماسونري لژهاي زٌادي تعداد حاضر حال در و. گذاردند اٌران

گردد. مً افزوده ماسونها و لژها تعداد بر نٌز روز به روز و آمده وجود
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 لژ» تأسٌس از پٌش را اٌران فراماسونري وضع ،03/11/1022 مورخ سند

 تشکٌل اٌران بزرگ لژ که اٌن از لبل:»... دهد مً توضٌح چنٌن «اٌران بزرگ

 لژهاي: الف: شدند مً تمسٌم گروه سه به اٌران منظم فراماسونري لژهاي گردد،

...  فرانسه ماسونً تشکٌالت تابع لژهاي: ب...  انگلستان ماسونً تشکٌالت تابع

 اٌران، بزرگ لژ تشکٌل دنبال به اما... آلمان ماسونً تشکٌالت تابع لژهاي: پ

 لژهاي از امامً شرٌف مهندس که گرفت صورت شکلً به لژ رهبران ترکٌب

 لژهاي از آبادي علً احمد دکتر و انگلٌسً لژهاي از امامً حسن دکتر آلمانً،

شدند! والع اٌران بزرگ لژ رأس در فرانسوي،  

  اٌرانلژ                         

               

 رؤساي و مجلس نماٌندگان بٌشتر نٌز شاه زمان فرماٌشً مجلس در حتً

 از غٌر.شدند انتخاب ها فراماسون بٌن از مجلس، رٌاست ولت هاي کمٌسٌون

 فراماسونرها دادن جوالن جهت اي معرکه باٌد نٌز را وزٌران هٌئت مجلس،

 هفت حدود ،1024 تابستان در امامً شرٌف دوم کابٌنة در که آن وٌژه به دانست،

آمدند! مً شمار به فراماسونري رسمً اعضاي از وي کابٌنة وزٌر  
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                   شرٌف امامی                                                         

      

 

 امٌنی
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 کابٌنه ی دولت ٌا لژ فراماسون؟؟؟؟

               
 

:پهلوي زمان در ها لژ انواع: دوم سند  

اسکاتلندي لژهاي-1  

فرانسه لژهاي-1  

بسته لژ ٌا و آلمان لژ-0  

از عبارتند گٌرند مً الهام فرانسه بزرگ لژ از که فرانسه لژهاي مسئولٌن ـ الف  

سناتور مالک سعٌد دکتر آلاي-1  

دربار وزٌر سابك معاون هومن دکتر -1  

سناتور تجدد مصطفً -0  

از عبارتند گٌرند مً الهام اسکاتلند بزرگ لژ از که اسکاتلند لژهاي مسئولٌن ـ ب  

راه وزٌر معاون شمالً مهندس آلاي -1  

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


انگلٌسً فري مستر -1   

دانشگاه استاد کٌان دکتر -0  

دادگستري¬وکٌل و برنامه سازمان سابك نظارت هٌئت عضو خشاٌار دکتر -1  

بسته لژ ٌا و آلمان لژ ـ پ  

باشند مً زٌر شرح به آلمان لژ مسئولٌن . 

سناتور حکمت امٌر دکتر آلاي -1  

ملً شوراي مجلس نماٌنده طباطباًٌ فخر آلاي -1  

گلشائٌان آلاي -0  

 

1سند   
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 همکاري شاٌد و باٌد که طوري آن اٌرانً فراماسونهاي بٌن در آنکه با: سوم سند

 اند نموده عزٌمت انگلستان به معالجه جهت که اٌران ماسونهاي معهذا ندارد وجود

 آلاي منجمله[ ند]برخوردار اسکاتلند ماسونهاي توجهات و همکاري از العاده فوق

 از نموده عزٌمت انگلستان کشور به معالجه منظور به که دانشگاه استاد دمحمي

 کشور آن ممٌم نٌز حاضر حال در و برخوردار انگلٌس فراماسونهاي مراحم

 هر و تشکٌل رازي انجمن در مربوطه جلسات غالبا اسکاتلند لژهاي. باشد مً

 باٌستً نٌز اعضاء پذٌرفتن و پردازد مً عضوٌت حك لاير 1133 سالٌانه عضو

 به صالحٌت احراز صورت در که گٌرد صورت ماسونها از نفر دو معرفً به بنا

 مشخصات حاوي که را مربوطه فرم باٌستً آنان تشکٌالت به شدن وارد منظور

 آنان ورود الزم مصاحبه و سوگند نمودن ٌاد ضمن سپس تکمٌل باشد مً آنان کامل

 خاصً تشرٌفات با مراسمً وارد تازه شخص افتخار به و تصوٌب جمع اٌن به

.دارد وجود عضو سه فراماسونها تشکٌالت در ضمنا. گردد مً انجام  

کارآموزي-1  

کارٌاري-1  

استادي-0  
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                   0سند   
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 اٌران در ها فراماسونر با مصدق ی مبارزه به اشاره اسنادی سری ٌک که مٌشود گفته حتی

                                          !!مٌکند
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ها دز زمان دمحم رضا پهلوی  فراماسونر فعالٌت تشدٌد سند  
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فراماسونر ها به شاه گزارش عده ای از  
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!بودند فراماسونر های لژ عضو که ملی مجلس نماٌندگان
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پهلوی در فراماسونری با همراه بهائٌت نمش  

               
 سٌد حسن امامی

 24 حکومت دوران در تهران جمعه امام آخرٌن که( جمعه امام) امامً سٌدحسن

 سٌاسً عالٌتهاي.آمد دنٌا به تهران در شمسً 1151 سال در است؛ پهلوي ساله

 همراه به 1010 سال در. است فراماسونري لژهاي در او عضوٌت به مربوط وي

 اٌن جرٌان. داد تشکٌل را نور لژ نام به فراماسونري لژ ٌک امامً  شرٌف جعفر

 سمت به هوٌدا وزٌري نخست از بعد امامً شرٌف که بود لرار اٌن از والعه

 اش وزٌري  نخست زمان در نٌز آن از پٌش امامً شرٌف. آورد روي فراماسونري

 اعظم استاد ،(االصل ٌهودي) فري اسحك کرٌستوفر فراماسونري تشکٌالت در

 عمل گفت مً اول استاد آنچه ماسونً، لژهاي بر تسلط با و بود اٌران، در بهائٌان

 لحاظ از چون: که آمده چنٌن زمٌنه اٌن در ساواک هاي گزارش از ٌکً در.کرد مً
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 دکتر و کند لبول را اٌران فراماسونري رٌاست شاه نبود صالح مملکتً مولعٌت

 شد لرار بود، معمم هم تهران جمعه امام و داشت سن کهولت هم ادهم لممان

شود! اٌران لژ رئٌس امامً شرٌف مهندس  

 

سٌد حسن امامی و شرٌف امامی       امامی                                                          حسن سٌد  

           
                 

 
            هوٌدا                                                                      سند مربوط به استاد اعظمی شرٌف امامی       
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روشناٌی( لژ و تهران فراماسونری لژ استاد)هوٌدا عباس امٌر ی نامه
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            روشناٌی لژ در نمازی                            
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 فراماسونر برای امامی شرٌف و( تهران ی جمعه نماز خطٌب)امامی به مربوط سند
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اٌران در ها لژ انواع  

 لانون تابع لژهاي روشناًٌ، لژ ، حافظ باشگاه و هماٌون لژ ، اٌران بٌداري لژ 

 ، حافظ لژ ، سعٌدي لژ ، مولوي لژ) اٌران در فرانسه ناسٌونال لژ گراند اساسً

 در اسكاتلند اساسً لانون تابع لژهاي ،(  ، لژكسري ، الفرانس لژ ، مزاد لژ

 لژ ، خوزستان لژ ، اصفهان لژ ، كوروش لژ ، خٌام لژ ، تهران لژ)  اٌران

 در آمرٌكا فراماسونري تشكٌالت به وابسته لژهاي ،( آرٌا لژ ، نور لژ ، ژاندران

 باشگاه ، جهانً برادران جمعٌت ، كلوپ روتاري ، اخاللً تسلٌح انجمن)  اٌران

(  سحر ستاره لژ ، مهر لژ) اٌران در آلمان لژهاي اتحادٌه تابع لژهاي ،( النٌز

 و....

 اعضاي تمامً و شده برچٌده فراماسونري هاي لژ اسالمً،تمامً انمالب از بعد

شدند! اعدام ٌا و متواري ٌا آن  
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