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باس الســلطنه ھرچــه  میرزا نايب در ھنگامه يورش سپاھیان روس به گرجستان، يكي از بزرگـان گرجـي شــورھا آفريـد و پايمرديھـا كـرد و در كنـار ع
اين گرجي وطنخواه . توانست كرد آخراالمر ھم كه شھر سقوط كرد با ھمه تلخي تمام دارايي و اعتبار خود را گذاشت و ترك ديار كرد و به تبريز آمد

ّ امین و دلیر الچین  .السلطان خان بود، جد
  

كـرد و  السلطنه را اداره مي میرزا نايب آقا ابراھیم، آبدارخانه عباس. اند السلطان را دومین پسر از يازده فرزند آقا ابراھیم آبدار دانسته اصغر امین علي
اصغرخان رسـیده بــود  السلطان شده بود و زماني كه لقبش به علي شاه ملقب به امین اين عنوان روي او ماند، حتي آن زمان كه در دربار ناصرالدين

اي در شــناخت ايـن  خان بود و شايد به ھمین سبب عده آقا ابراھیم فرزند زال. كردند را پسوند نامشان مي» آبدار«برخي درباريان براي تحقیر، واژة 
 .خان را به زني گرفته بود خان خواھر الچین زال. خانواده ره افسانه زدند و نسبتش را به رستم دستان رساندند

  
الســلطاني رسـید و  اگر آقا ابراھیم از آبدارباشي بــه امین. خان، زير بال و پر فرزندانش را گرفت السلطنه به پاس پايمرديھاي الچین میرزا نايب عباس

ھرات قیمــتي او را بـه پســر بزرگـش  در مــرگ نايب. يكي از دختران قاجار را به او دادند، به سبب شايسـتگیھاي وي نــیز بـود الســلطنه، وقـتي جوا
اصــغر در پـانزده سـالگي  اگر آقا ابراھیم كـارش را بـا آبدارباشــي دربــار شـروع كــرده بـود، علي. محمدشاه داد، به عنوان امانتدار دربار شھرت يافت

السلطاني را بـه ارث بـرد  الملك شد و پس از مرگ آقا ابراھیم لقب امین شاه بود، در بیست و دو سالگي امین پیشخدمت مخصوص دربار ناصرالدين
. شد خساست بــود السلطان ديده نمي اصغر امین آنچه از خصیصه اين خاندان اصالً در علي. شد» اتابك اعظم«شاه ملقب به  و در زمان مظفرالدين

 .شناخت دستي او آشنا و بیگانه نمي گشاده
  

كدام . توان دوران قراردادھا نامید دوران او را مي او برخالف میرزا آقاخان نوري و سپھساالر به يكي از دو قدرت دلبسته نبود، به اقتضاي وقت با ھــر 
ظاھر بـه  و اگرچه دوست داشت در بازي شطرنج چیره. سري داشت دستش بدانند، اغلب برنده ديگري بود، مگر زمـاني كـه حريـف بـه مصـلحت ت

و بـراي خــاموش كــردن . اولین امتیاز او در سفارت انگلیس رقم خورد؛ امتیـاز كشـتیراني و پــس از آن امتیـاز تأسـیس بانـك شــاھي. كرد باختن مي
ھر دم از كـام شـیر بـه دھـان اژدھــا  زعم خود حريفان را راضي مي السلطان به امین. روسھا اين بار امتیاز شیالت بحر خزر به آنان داده شد كرد اما 

ً براي خشنودي شاه بود. رفت مي شـاه را اداره  السـلطان، سـفر اول و دوم ناصرالدين خان سپھسـاالر و ابـراھیم امین میرزا حسین. اين ھمه ظاھرا
 .به مدد اين امتیازات قرار بود سفر سوم باشكوھتر باشد. كرده بودند

  
امتیاز تنباكو به كمپاني انگلیسي رژي داده شد و در ھمین سفر . السلطان گرفتند در اين سفر ششماھه روسھا امتیاز تأسیس يك بانك را از امین

شاه از گشت و گذار در فرنگ مـانع از درك آن شـد، كـه  سرخوشي ناصرالدين. خان امتیاز التاري را گرفت و به يك اروپايي فروخت بود كه میرزا ملكم
جاي آنكــه در « . شــوراند كه نوعي قمار بود با فرھنگ مـردم مسـلمان سـازگار نیسـت و روحانیـان را برمي» التاري«اين قراردادھا خاصه  دربــار بــه 

السلطان را در ايـن سـفر وقـت خـوش بـود و  امین. »كرد اطفاي نايره ھمتي كند آتش را در پنبه پنھان و خرابي پنھان را به پیرايش ايوان كفايت مي
ند، ايـران را گــرو گذاشــت و از گشاده. بخت سركش دسـتي كــه داشـت پیشكشـي  او كه جدش حاضــر نشـد گرجسـتان را در اشـغال روسـیه ببی

. دانسـت بخشید، سرچشمه مخالفتھا را مكر و دستان نزديكـان مي حاتم طائي دربار كه از كیسه مردم به خلیفه مي. قراردادھا را ھم به شاه داد
السلطنه ھمه از او بزرگتر بودنـد و پـر بــیراه نبــود كـه بـه او حسـادت  السلطان و كامران میرزا نايب پسران شاه؛ مظفرالدين میرزا، مسعود میرزا ظل

 .رفت السلطان بیشتر به كامران میرزا مي ورزند اما ظن امین
  

شاه و امین « . خـورد السـلطان دانسـتند كــه مـاجرا از كجـا آب مي وقتي فتواي میرزاي شیرازي رسید و كامران میرزا از بیم جان گريخــت آن زمـان 
السلطان روي دايـره  تشت رسوايي شاه و امین. »خفتگان دلمرده و افسردگان آزرده را چشم و گوشي باز شد و از توده خاكستر آتشي برخاست

 .بود
  

در اروپـا مانـد و . و پس از آن به نام قـانون در پـي نـاني بــود كـه از چنگـش بـه در آمــده بـود. با لغو امتیاز التاري میرزا ملكم دشمن خوني شاه شد
. لغو امتیاز تنباكو و التاري دوستان گرمابـه و گلسـتان را دشـمنان خونـي كـرد. »كرد داغھايي كه در كانون سینه داشت به اوراق قانون مرھم مي«

السلطان ھم شكرآب شد تا چند سال بعد كه تیر مــیرزا رضـا قلـب شـاه را نشــانه گرفــت و آرزوي جشـن پنجـاھمین ســال   میانه شاه و امینحتي
 .سلطنت را به خاك برد

  
خراب، اندوختـه برانداختــه، «. شنید پیش از آن كسي فرياد میرزا رضا را از ظلم كامران میرزا نمي زن رفته، طفل مرده، وظیفه را ديگري برده، خانـه 

الضـرب نظــر  تنھا حاجي محمدحسن امین. كردند حاصل عمر ھبا شده، آنھا كه ھمیشه به او رعايت و اعانت داشتند از ديدار او نفرت و كراھت مي
 .كش شد مايه چنان فسادي سلطنت. »داشت الدين رضا را از خود راضي و معاش او را عايد مي به ارادت سید جمال

  
خاك  السلطان جسد ناصرالدين امین. بیم آن بود كه كار از دست برود شاه را به درايتي براي پنھان كـردن قتـل شـاه بـه كـاخ برلیـان بـرد تـا بعـد بـه 

ً مقدمات جلوس مظفرالدين اش بـراي آمــدن از تبريـز بــه پايتخـت ھزينـه سـفر  مظفرالـدين مـیرزا و ابوابجمعـي. كـرد  مــیرزا را فـراھم  بسپارد، عجالتا
شته را نداشــت، تــا يـك  شاه امین با آمدن مظفرالدين. امین السلطان آمدنشان را كارسازي كرد. نداشتند السلطان صدراعظم شد اما آن اقتــدار گذ

السلطان نداشت بر مصدر امور قرار گرفت، چندي گذشت  امین  اي با الدوله كه میانه خان امین علي. سر و صدا به قم رفت سال بعد عزل شد و بي
 .السلطان را از تبعید قم فرا خواند شاه در سر ھواي سفر فرنگ داشت امین. نتوانست اوضاع را سر و سامان دھد وامي ھم نگرفت

  
. بھــرة ايــن قرضــه پنـج درصـد بـود. اي آماده بود به آرزوي شاه جامــه عمـل بپوشـاند و وي را بـه فرنـگ بــبرد میلیون لیره 5/2السلطان با قرضة  امین

شـاه بـه پـاس  مظفرالدين. »اعتبـار بـراي آبـاداني كشـور«سال در گرو روسھا بـود، بــا عنــوان  75براي ) بجز گمركات جنوب(ھمچنین تمام گمركات 
در آن . ھنوز يكسالي از سفر فرنگ نگذشته بود كه باز خزانــه خـالي شـد. كرد» اتابك اعظم«السلطان وي را مباھي و مفختر به لقب  خدمات امین

بـا آنكـه از ايــن . قراردادي كه قرار بـود يـك قـرن سرنوشـت ايـران را رقـم بزنـد. نوبت، قرارداد نفت موسوم به دارسي عمالً به انگلستان واگذار شد
 .كرد قرارداد پول ھنگفتي نصیب دربار شده بود شاه براي سفري ديگر بیقراري مي

  
مخالفتھـا در گرفـت و . اسـتقالل ايــران شـود  خوان بسپارد و عمالً فاتحـه آھن جلفا به قزوين را به روسھا  السلطان در پي آن بود كه امتیاز راه امین

 .الدوله، دو داماد شاه، وقت را غنیمت دانستند و بر ضد او دست به كار شدند فرمانفرما و عین. نجف صادر شد السلطان در چند حكم تكفیر امین
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يد. كرد قرضه دوم كه دويست ھزار لیره بود صرف به كام شد و شاه براي سفر سوم دلتنگي مي قصـد سـفر كــرد، سـفر . اتابك صالح را بــر قـرار ند

 .شاه با استعفا و سفر او موافقت كرد. حج
  

سفر از خاك روسیه آغاز شد، از آنجا به چین و ژاپن و امريكا و چندي بعد به اروپا عزيمت كرد، سپس راھي مصر شد، از كانال سوئز به جده رسید 
المقـدس  پس از انجام مناسك حج به مدينه عزيمت كـرد سـپس راھــي شـام شــد و دمشـق؛ و از راه بعلبـك و بــیروت بــه بیت. و سرانجام به مكه

اتابك از شـامات بــه جنــوب آفريقـا، . الدوله درگیر حوادث مشروطه بود اين زماني بود كه عین. چندي بعد به مصر رفت و به يونان و اسالمبول. رسید
 . تونس، مراكش و سپس فرانسه رسید يكسالي ھم در پاريس ماند و سرانجام از سوئیس سر درآورد و در آنجا فراماسون شد

  
فرا خوانـده بـود محمدعلي. اين بار نوه امیركبــیر شـاه شــد. شاه درگذشت فرمان مشروطیت صادر شد و مظفرالدين . شـاه از ھمـان ابتـدا اتابـك را 

زاده در جلسـات مجلــس  تقـي. خواسـتند السـلطان را نمي زاده و حیدر عمواوغلي بودند آمدن امین خواھان كه در رأس آنھا تقي جمعي از مشروطه
سـاالرالدولة ســر بـه . السلطان بر مصدر امور قرار گرفت با ھمه اينھا امین. »السلطان السلطان لقب او نیست بلكه بايد گفت خائن امین« گفته بود 

الســلطنه را بـراي رايزنـي بـه  محتشم. فرمانفرما را براي جلوگیري از تجاوز عثماني به مرز ارومیه فرستاد. اي آرام كرد شورش برداشته را به اشاره
ثل اينكـه داشــت بســامان مي. در اين بین سید عبدهللا بھبھاني به كمكش آمده بــود. استانبول روانه كرد در پنجـاه ســالگي آن قــدر . شـد كارھــا م

ھنگام بازگشت از . دستخط در مجلس خوانده شد. پختگي داشت كه میانه كار را بگیرد؛ دستخطي از شاه گرفت مبني بر اعالم وفاداري به قانون
 .مجلس، اتابك و سید عبدهللا به صحن مجلس رسیده بودند كه خاكستري به ھوا برخاست؛ تیر از شست و كار از دست رفت

  
او اولین نخست وزيري بود که خونش میدان بھارستان را رنگین. اتابک به تیر عباس آقا صراف تبريزي وابسته به جناح تندرو مشروطه بر زمین افتاد

 .با قتل او کارھا بسامان نشد و به سبب بحرانھاي فزاينده، استبداد سخت تر شد و شکل پیچیده تري يافت. کرد
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