
 نقشھ قتل محمدعلي شاه و رویكرد روزنامھ ھا
 
 

 سید مصطفي تقوي 
  

نه تنھا رھبران مشروطه بدين واقعیـت . طرح قتل محمدعلي شاه ھنگامي صورت گرفت که ھمکاري محمدعلي شاه با مشروطیت در اوج خود بود
تار خـالف : "مي نويسد) و نه سفیر روس که شائبه حمايت از شاه را ايجاد کند(اذعان دارند، بلکه سفیر انگلیس  با توجه به اينکه در مدت اخیر رف

  1." مشروطگي از شاه ديده نشد، اين سوءقصد خالف انتظار بود
 

نمايندگان مجلس با شاه ديدار و گفت و گو داشتند، بعدازظھر ھمان روز، ھنگامي  1286اسفند  1326/8محرم  15در حالي که پیش از ظھر جمعه 
رفت، در حین عبور از خیابان باغ وحش تھران مورد سوء قصد قرار گرفت و دو نارنجک بـه ســوي کالسـکه او  که شاه براي گردش به دوشان تپه مي

ھبري "اين اقدام يک تصمیم جمعي بود که  2. چند تن کشته و زخمي شدند اما شاه جان سالم به در برد. پرتاب شد گروه انقالبـي بـه ر از جانب 
کار را : "گويـد کســروي ھــم مي 3. صورت گرفت" و حوزه اجتماعیون عامیون تھران با مشارکت انجمن آذربايجان) عمواوغلي(حیدرخان  نقشـه ايـن 

 : نويسد يحیي دولت آبادي در اين باره مي 4". حیدر عمواوغلي کشیده و بمب را نیز او ساخته بود
 

رود صـدايي بلنـد شـود و  گويد احتمال مي ساعتي پیش از اين واقعه، نگارنده در منزل خود با يکي از ناطقین تندرو ملت نشسته شخص مزبور مي
 5." شود او ھم از توطئه مسبوق بوده است پس از وقوع واقعه معلوم مي

 
ضو . المتکلمین و سید جمال واعظ بودند شدند ھمانا ملک افرادي که از سوي تشکلھاي سیاسي افراطي به عنوان ناطقان ملت مطرح مي آنـان ع

لک دولت. کردند اجتماعیون عامیون بودند و در تحريک افکار و ايجاد تشنج از ھیچ کوششي دريع نمي المتکلمین، روابـط  آبادي با آن دو، به ويژه بـا م
بـدين ترتیـب، . المتکلمین بوده که به ھـر دلیــل نخواسـته نـام او را بگويـد ويژه داشته و درسخني که از او نقل کرديم منظورش از ناطق تندرو، ملک

اين تفکر نه تنھا در عرصه انجمنھـا و تشـکلھاي سیاسـي و . خواھي گرفته شد شود که تصمیم به قتل شاه از سوي مدعیان مشروطه روشن مي
 . زاده بود مطبوعات نمايندگاني داشت، بلکه در مجلس شوراي ملي نیز نمايندگاني داشت که رھبري آنھا به عھده سیدحسن تقي

 
 رويکرد مطبوعات 

گیرنده قتل بودند، پس از آنکه شاه جان سالم به در برد و آنان ناکام ماندنـد  با اين ھمه، مطبوعاتي که مديرانشان جزو تشکلھاي سیاسي تصمیم
اي قضیه را به جناح مقابل نسبت دھند تا بدين گونه ھم خود را مبرا جلوه دھند و ھم با نسبت دادن واقعه به دربار، چھـره  کوشیدند تا به گونه مي

گر از شاه ارائه کنند و در جامعه چنین وانمود سازند که دشمني او با مشروطه چنان عمیق است که حاضر است براي بـدنام کـردن و  اي دسیسه
حال آنکه سیر حوادث و کشف حقايق نشان داد کـه عکــس قضـیه . خواھان، به طور تصنعي براي ترور خود اقدام کند سرکوب مشروطه و مشروطه

در شرح اين " واقعه ناگوار"اي با عنوان  روزنامه ياد شده در مقاله. اي از نوشته روزنامه صوراسرافیل در اين باره، خواندني است گزيده. صادق است
 : نويسد رويداد چنین مي

  
بان پشـت تکیـه  ، سه ساعت قبل از غروب آفتاب، اعلیحضرت اقدس ھمايوني ھنگامي که به عزم فرح1326محرم  25روز جمعه  آبــاد از خیا

یس و ] اتومبیل[فرمودند در حالتي که  بربريھا عبور مي ] ژانـدارم[و کالسکه اعلیحضرت محیط به سوارھاي کشیکخانه و در دو طرف جاده پل
در نزديک اتومبیل ترکیده عقب اتومبیل را سوراخ سوراخ و چند نفـر را نـیز مجــروح و مقتـول نمــوده در ] بمب[به قطار ايستاده بودند يک عدد 

کـرد و، از ايـن رو،  را که اعلیحضرت سوار بودند در صد قدمي اتومبیل حرکت مي] اي[صورتي که، از حسن اتفاق و نیکبختي ملت، کالسکه 
مان وقـت در کوچـه نزديـک تکیـه بربريھـا بالفاصـله . از آسیب مصون مانده و عموم ملت را قرين شادي و انبساط نمود يک بمب ديگـر نـیز ھ

از اين رو، بالفاصله بساط عیش و شادکامي در تمام شھر طھران منبسط شــد و يـک شـب در بازارھـا و کاروانسـراھا و سـه ... محترق شد
ھا و خیابانھا چراغان بود و تمام اين اظھارات مسرت و سرور، کـه فقـط ناشـي از حــس محبــت  شب متوالي در سردر بعضي خانھا و انجمن

لت بالنسـبه بــه شـخص  مخصوص ملت نسبت به ذات ملوکانه و بدون حکم حاکم يا امر بلديه بـود بھـترين دلیلـي بــر حسـن احساسـات م
آمیز اعلیحضـرت شــھرياري نــیز در جــواب تبريـک انجمنھــا و فرمايشـھاي  باشد؛ و از اين طرف ديگر، پیغامـات محبـت اعلیحضرت ھمايوني مي

 . باشد حضوري ملوکانه و وزرا و وکال تمام ناشي از حسن نیت و اطمینان کامل ذات شاھانه نسبت به ملت مي
سبات وداديـه دولــت و ملــت بــاالتر خواھـد بـود؟ و آيـا کـدام ] اي[و، راستي، براي ايران چه خوشبختي  از اين روابط محبت ذات البیـن و منا

 6دسیسه ارباب غرض و حیله و نمامي دشمنان ايران به ارکان اين اتحاد و اتفاق صمیمي خللي وارد خواھد نمود؟ 
  

اده کند و اين واقعه را دستاويزي بـراي ايجــاد ھمبسـتگي ملـي اين روزنامه، پس از مطالب باال، به جاي اينکه از ابراز احساسات ملت حسن استف
قع از (توانسـت بــراي نھضـت و کشـور داشـته باشـد و  کنندگان و تبیین پیامدھاي ناگواري که اين واقعه مي ھاي اقدام سازد و با تحلیل انگیزه در وا

، به آگاه سازي جامعه و ھوشیار کردن آن براي جلوگیري از تکرار چنین وقايعي بپردازد و رسالت مطبوعاتي خود را بـه )رساني درست طريق اطالع
اي به تحريف افکار عمومي پرداخته در پـي آن  اھمیت جانبي و حاشیه انجام رساند، به ھمان مطالب ياد شده بسنده کرده و با بزرگنمايي امور بي

ھد ین . است تا آن واقعه را دستاويزي براي تصفیه حسابھاي سیاسي گروھي و دامن زدن به اختالفات و گسترش تفرقه و بدبیني قـرار د بـه ھم
 : علت، فارغ از اصل واقعه، آنچه براي اين روزنامه مھم است و نبايد از آن گذشت اين است که

  
مدي  شناس ايران را بي اندازه در اين وقعه ھائله دلتنگ نموده، و به ھیچ وجه خود را نمي بله چیزي که ملت حق توانند تسـلي داد پیـش آ

تمام سوارھاي کشیکخانه که تا آن ساعت حــافظ و حـارث ] بمب[است که در موقع اين حادثه روي داد و آن اين است که به محض ترکیدن 
نمود تمامـا از جلـو  پرستي جعلي پاشاخان امیربھادر جنگ آن را تأمین مي آمدند و سادگي دروغي و شاه اعلیحضرت ھمايوني به شمار مي

 !!! و عقب شلیک کنان رو به فرار گذاشته جمعي را مقتول و عموم عابرين بیچاره را لخت کرده
ین  باز کرده بودند و سیمون آقا نام ارمني را در خیابان جلیل] واگن[السلطنه و دو اسب ديگر از  دو اسب از کالسکه مصدق آباد از درشکه پاي

آباد ھمین سوارھا دکــاني را غــارت نمـوده و از قــرار مــذکور، يـک نفـر را بـه قتـل  کشیده ساعت و اشیاي جیب او را خالي کردند و در حسن
ضرت . و سربازھاي فوج سیالخور حافظ عمارت گلستان نیز عازم چاپیدن شـھر شـدند. رسانیدند و ايـن درســت ھمـان وقــت بـود کـه اعلیح

مي ملـت را . فرمودنـد چي باشــي يکـه و تنھـا از خـود دفـاع مي الملـک کالسـکه پادشاه نیم سـاعت در خانـه مجلل بلـي، احساســات عمو
نمود و ارواح تمام اولیا و شـھدا  اين ھمان امیربھادري بود که با غالمھاي کشیکخانه تمام اروپا را تسخیر مي. توان تکذيب کرد ھیچوقت نمي

در موقع آسايش و سالمت، فـرد فــرد اھـل ايـران . گذرانید پرستي و جان نثاري و فداکاري غالمھاي کشیکخانه شاھد مي را براي کمال شه
کند بگذرانند؛ لیکن در چنیـن وقـتي بـه صـحت  ممکن است ھمین دعوي را تکرار کنند و پاي الف و گزاف را باالتر از آنچه امیربھادر اظھار مي

 7. توان معتقد شد و احساسات عمومي ملي را ممکن است تصديق نمود بینیھاي ملت مي پیش
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ھاي او درباره آن واقعه بـه  روزنامه مذکور، براي تکمیل ديدگاه خود، سخناني از قول مسیو وارنه راننده محمدعلي شاه نقل کرد و ظاھرا چون گفته

طي نامـه گونه بور نـاگزير شــد  اي بـه روزنامـه يـاد شـده  اي نبود که ھدف روزنامه را برآورده سازد، دست به تحريفشان زد، به طوري که راننـده مز
 : سخناني را که به او نسبت داده شده بود تکذيب کند اين روزنامه در اين باره آورده است

  
توانیم جلو سوء ظن خـود  اعلیحضرت نموده به ھیچ وجه نمي] اتومبیلچي[فرانسوي اتومبولچي ] مسیو وارنه[و ما به واسطه مذاکراتي که 

وقتي که من اتومبیل را به درب اندرون بردم ديدم پرده ھاي داخلي آنان : گويد مسیوي مزبور مي. را بگیريم و خدا به حقايق امور داناتر است
بعد ديدم سوارھا و مستحفظین شاه اتومبیل را احاطه نموده بـه . را پايین انداختند، گمان کردم که اعلیحضرت به اتومبیل سوار خواھند شد

ند  گفتم اگر اعلیحضرت به اتومبیل سوار نخواھند شد علت انداختن پرده. من امر حرکت دادند ند اعلیحضـرت سـوار نخواھ ھـا چیســت؟ گفت
اعتنـايي بـه . من از اين مذاکرات قدري بدگمان شده گفتم اين که صحیح نیست و اگر خطري متصور است چرا مرا دچار آن مي نمايیـد. شد

خواھي نخواھي، اتومبیل را راندم تا اينکه سر سه راھي تکیه بربريھا در دست يک نفر چیزي در دستمال خانـه شـطرنجي . گفتار من نشد
خرق ھوا نزديک بود مرا پرت کند اتومبیـل را نگـاه داشـته . من اتومبیل را تند کردم ولي فورا صدا بلند شد. ديدم که به طرف اتومبیل انداخت

بعد از چند دقیقه که برگشتم احدي را نديدم؛ فقط يک نفر از رھگذار را ديدم که يکـي از سـوارھاي کشــیکخانه بـه دھانـش . به کناري رفتم
  8. زده و او را کشت

  
. در اين مقاله، پس از نقل سخنان تحريف شده باال، اشاره کوتاھي ھم به اقدامات نظمیه در پیگیري مسئله و دستگیري افراد مظنون شده اسـت

رسد که از اين شرح کوتاه قصدش اين است که وانمود سازد نیروھاي انتظامي با کمال جديت مشغول انجام وظیفه خود دراين بـاره  اما به نظر مي
روز از  9بــا اقـدامات مزبــوره پـس از : "بودند و بنابراين اگر دربار پیگیر اين قضیه باشد، نابجا و نارواست؛ زيرا در پايان ھمین اشاره کوتاه مــي نويسـد

نگـاريم و عقايــد  صادر شده کـه صـورت آن را ذيـال مي] شورا[واقعه ھائله دستخطي از طرف اعلیحضرت ھمايوني خطاب به مجلس مقدس شوري 
  9." داريم ملت و خودمان را در اين معني، بعد از آن، اظھار مي

 
شود که پرداختن اين روزنامه به حادثه ترور شاه، آن ھم دو ھفته بعد از وقوع آن، نه به قصد ابراز ھمدردي با قرباني حادثه  بدين ترتیب، روشن مي

رساني و تحلیل و تبیین آن واقعه مھم، که به قصد تحريف واقعه براي مبرا ساختن عامالن واقعي و متھم کـردن مخالفـان سیاسـي خــود و  و اطالع
در مجموع، به قصد تشويش اذھان عمومي و گسترش بدبیني در میان جامعه بوده است و سرانجام اينکه ھمه اين مقدمات را فـراھم سـاخته تــا 

اي  او در نامــه.  اما در اينجا الزم است که پاسخ مسیو وارنه به مدعیات روزنامه ياد شده را بیـاوريم. نامه شاه به مجلس را آورده و آن را پاسخ گويد
 : نويسد به آن روزنامه مي

  
منتھاي تشکر را دارم کــه . ام مذاکراتي از قول بنده نگارش يافته بود که در گمرک بیان نموده] واقعه ناگوار[صوراسرافیل در مقاله  25در نمره 

به درب انـدرون سـلطنتي رفتـه و  1326محرم  25در جمعه ] اتومبیل[بنده با . شرح ذيل را، که حقیقت واقع است، در جريده خود درج نمايید
داشـته و از ] مجـرا[:ھاي اتومبیل را باال کشیده، فراشھاي قصر سلطنتي نظم و ترتیب را بـه خوبـي مجــري  برحسب معمول پرده و شیشه

صحبت و تکلـم نمي سواران کشیکخانه ھیچ وقت به من تحکم نمي. رفتند طرفین مي شـوم و بـه ھیـچ وجـه بــه آنــان  نمايند و به آنھا طرف 
را در دستمال قرمز خانه شطرنجي در دست مرتکب ديدم ] بمب[ام که احتمال خطر يا سوء قصدي براي ذات ملوکانه است؛ ولي من  نگفته

که به طرف اتومبیل خواست بیندازد؛ چون اتومبیل را به سرعت راندم نتوانستم او را بشناسم، و سوار کشیکخانه را ھم نديـدم کــه کسـي 
 10) وارنه اتومبیل چي اعلیحضرت ھمايوني. (را بکشد

  
دي فردي زردشتي به نــام  17/ذيحجه 4دانیم، در  ھمان گونه که مي. رويکرد روزنامه مساوات به قضیه ترور محمدعلي شاه ھم جالب توجه است

کند که قبول کنیم قتل يک  اما انصاف حکم مي. فريدون به قتل رسید و پر روشن است که آن قتل عملي جنايتکارانه بوده و به شدت محکوم است
توانست سبب از ھم گسیختگي ملي و بروز بحران در فرايند ھمگرايي و تھديد سرنوشت نھضت و کشور باشـد در حــالي کــه  شھروند عادي نمي

اي کــه مدعــي  حــال، روزنامــه. اي را در پــي داشــت قتــل محمــدعلي شــاه، بــه ويــژه در مقطــع مــورد بحــث، بــدون ترديــد چنیــن پیامــدھاي منفــي
چه رويکــردي بـه ايـن دو واقعــه داشـته باشـد؟  مشروطه خواھي است و رسالت قلمش تأمین منافع ملي و پاسداشت مصالح نھضت است، بايـد 

ندازه تـأثیر آن در سرنوشـت  صرف نظر از دوستیھا و دشمنیھاي سیاسي، رسالت مطبوعات، در کمترين حد آن، اقتضا مي کرد که به ھر واقعه به ا
که مـي حالي  ھاي ھمسـو بـا آن، رفتـاري واژگونــه از خـود نشـان  بینیم مسـاوات، ماننــد ديگـر روزنامـه سیاسي جامعه و کشور پرداخته شود؛ در 

شماره. دھد مي تل فريـدون، ھمــراه بـا شـور و احسـاس و  26خـود نزديـک بـه  25و  18و  17و  10-14ھاي  اين روزنامه در  سـتون مطلــب دربـاره ق
تـا "خواھـد کـه  ھمدلي و ھمدردي فراوان، نوشته و ضمن القاي بدبیني و حمله به ھمه مخالفان سیاسي و متھم ساختن آنھا، از ھمه ملت مي

ین روزنامــه تنھـا در شـماره ھــاي  11." در مجازات اشرار ايستادگي نمايند] قوا[:آخرين نقطه دادخواھي با تمام قوي  خـود بـه  24و  21، 15اما ھم
از اين مقدار ھم تنھا در يک ستون آن به درج خبر ترور و اظھار اينکه آرامش و . موضوع ترور شاه پرداخت و تقريبا شش ستون را به آن اختصاص داد

رسـد بیشـتر بـه خــاطر خـالي نبـودن عريضــه نوشـته  وحدت مورد نیاز است، بدون ھیچ گونه اظھار تأسف و ھمدردي، بسنده شده که به نظر مي
 ! شده است و در پنج ستون ديگر آن به انتقاد از دستگیري متھمین واقعه و دفاع از آنھا پرداخته است

 
آنچه بدان اشاره کرديم تنھا رويکرد اين دو روزنامه به قضیه ترور شاه و مقايسه آن با رويکردشان به يک موضوع جزئي مانند قتل فريـدون زردشـتي 
و نقل مطالبي بود که به طور مستقیم به اين واقعه پرداخته بودند وگرنه فضاي حاکم بر ايـن روزنامـه و مطالـب تحريـک کننـد شــاه و مـردم در آنـان 

آمیز و تشـنج  فراوان است، براي نمونه، ھمین روزنامه در فضاي پس از ترور شاه، به رغم توصیه صوري آن به آرامش، افزون بر ديگر مطالب تحريـک
هللا نـوري، بـه شـدت در پـي  زا، تنھا دو ھفته پس از ترور با نشر تلگرافھاي مشکوک و مجعول از علماي نجف مبني بر تفسیق مرحوم شـیخ فضـل

فزون بــر ھمراھــي شـاه و مجلـس، ھیچگونـه تحــرک سیاسـي از سـوي شـیخ  12. آفريني بود بحران که در آن مقطــع تـاريخي، ا اين در حالي بـود 
 . شد مشاھده نمي

 
اين روزنامه ھم موضعي مانند دو روزنامـه يـاد شـده دارد بــا ايـن تفـاوت کـه در . القدس و نوع بیان آن در اين باره ھم جالب است موضع روزنامه روح

که مسـئوالن ھمیــن روزنامـه و ديگـر روزنامـه ھـاي ھمسـو بـا آن از طراحــي و ! اي بیان مطالب از نزاکت ويژه برخوردار است براي نمونه، در حالي 
ريزي قضیه ترور شاه و عامالن حقیقي آن به خوبي آگاه بودند اما در يک شگرد تبلیغاتي در پي آن بودند تا از يک سو آن را بــه جنــاح مخالـف  برنامه

نسبت دھند از ديگر سو با بزرگنمايي موضوعات جانبي و بي اھمیت، از قبیل برخورد اطرافیـان شـاه بـا مـردم، صـرف نظـر از صـحت و سـقم آنھـا، 
خواه ھم ھمیـن شـیوه را پیشـه کردنـد امــا بیـان روح القــدس خواندنـي  ديگر روزنامه ھاي مشروطه. الشعاع قرار دھند اھمیت واقعه اصلي را تحت

 . است
 
ماغ ...  در چند روز قبل ھمین امیربھادر شاه بیشرف، ھمین مستبد ظالم، ھمین شاه سرخود خبیث، ھمین بیناموس خــائن بـراي تفــريح د

لوم بیچــاره را آمـاج فشـنگ نمـوده  عفن خود و مقرب شدن در پیشگاه سلطنت حکم شلیک به غالمان شیطان صفت خود داد که ملــت مظ
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    History Site of Mirhadi hoseini 

بمــب از تحريکـات (فرضــا گـرفتیم کـه !!! تقريبا پنجاه نفر بیگناه را به خاک ھالک افکنده تجديد حرکات بني امیه را در ماه حرام بـه عمـل آورد
خودشان نبوده و از يک نفر خائن دولت و ملت ناشي شده بود، ملت بدبخت مظلوم چه تقصیر دارند که بايد به امر ايـن شـقي مـردود ثانـي 

بگويد اي احمق قراباغي تو را چه حد که حکم قتـل ملـت ] ؟[عبیدهللا زياد ھدف گلوله شوند، و يک نفر نوعدوست ھم نبود که به اين بدرک 
  13.... نمايي  دھي و مظلومان را آماج تفنگ ظالمانه خود مي را مي

 
______________________________________________ 

  
 . 271، ص2تھران، روشنگران، بي تا، ج. ايدئولوژي نھضت مشروطیت ايرانفريدون آدمیت، . 1
 . 542، ص1357تھران، امیرکبیر، . تاريخ انقالب مشروطه ايراناحمد کسروي، . 2
  270، ص1، پیشین، جايدئولوژي نھضت مشروطیت ايران. 3
یدرعمواغلي اســت و مي: "کسروي در ادامه اين مطلب مي نويسد. 543احمد کسروي، پیشین، ص. 4 رسـاند   اين نمونه ديگري از اين کارھاي ح

کوشید، پس از کشتن اتابک، اين دومین شاھکار او مي بود کـه اگــر پیـش  که او يک شورشخواه راست و شاياني مي بوده و به کارھاي بزرگ مي
خواھي ايـران رنــگ و بـوي  اين بمب اگر محمدعلي میرزا را از میان برده بودي جنبش مشـروطه. ھاي بزرگي را در پي داشتي رفتي ھر آينه نسخه

پر روشن است که اين داوري کسروي بسیار جانبدارانه و غیرواقع بینانه بوده و متأسفانه غلبه چنین رويکـرد نادرســتي بــر ." ديگري به خود گرفتي
. بسیاري از تواريخ مشروطه باعث شد تا تبیین درستي از نھضت مشروطیت انجام نگیرد و آيندگان از آسیب شناسي دقیق و علمي آن باز بمانند

 . 200ص 1362عطار، -، تھران2 جحیات يحیيآبادي،  يحیي دولت. 5
 . 3-6، صص1326صفر 9، 25ش. 1س. صوراسرافیلروزنامه . 6
 . ھمان. 7
 ھمان . 8
 ھمان . 9

 . 2-3، صص1326ربیع االول 21، 26، ش1ھمان، س. 10
 . 3، ص1325ذيحجه  21، 10، ش1س. مساواتروزنامه . 11
 . 8، ص1326صفر  12، 17، ش1س. ھمان. 12
  .2، ص1326صفر  13، 20، ش1، سروح القدسروزنامه . 13

Page 3 of 3 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\233.htm


