
 سوء قصد بھ محمدعلي شاه

 
 

 آزیتا لقایي 
  

سـوال . اي نیز در جريان انقالب مشروطه ترور شـدند عده. گیرد ترور شخصیتھاي سیاسي به منظور دستیابي به ھدف يا اھدافي خاص صورت مي
اي وابسته بودند؟ آيا آنھـا بـه اھدافشـان دسـت يافتنـد؟ و  اصلي اين است که ھدف از ترور اين اشخاص چه بود؟ و تروريستھا به چه گروه و دسته

 ديگر اينکه تأثیر ترورھا بر اوضاع سیاسي، اجتماعي مملکت مثبت بوده يا منفي؟ 
 

ظور روشـن شــدن موضـوع اصـلي  قبل از پرداختن به موضوع سوء قصد به جان محمدعلي شاه، انداختن نگاھي کوتاه به ترور امین السلطان به من
ً وي را عباس آقا صراف تبريزي به قتل . ش ترور شد1286شھريور / ق.ھـ 1325السلطان صدراعظم ايران در رجب  امین. بي فايده نخواھد بود ظاھرا

ھم سـرانجام بــه طـور . رساند گرچه با توجه به برخي ادله در اينکه عباس آقا قاتل بوده جاي ترديد وجود دارد ولي حتي با پذيرش اين مطلـب بـاز 
زاده، کمیته سري انقالب،  محمدعلي شاه، حیدر عمواوغلي، تقي. دقیق مشخص نشد که ترور او از سوي چه گروھي طراحي و اجرا شده است

حوزه مخفي اجتماعیون عامیون تھران، کمیته سري انجمن آذربايجان، جامع آدمیت، سعدالدوله، سپھدار، فرمانفرما، عالءالدوله، مرتجعـان دربـاري 
. شـد ترين لیبرالھـا را شـامل مي انگشت اتھام، گستره فراخي را نشانه گرفت که از مرتجع ترين درباريھا تا لیبرال. ھمه در مظان اتھام قرار داشتند

توان  زاده از آن ھیچ قرابتي نمي بنابر اين مشخص کردن ھدف ترور نیز غیرممکن است، زيرا میان ھدف شاه از ترور با ھدف حیدر عمواوغلي و تقي
که مي گیري عناصـر میانـه اما نتیجه ترور روشن است؛ ھرج و مرج در بیشتر مناطق مملکت، کنـاره. الجمعند و اين اھداف مانعه. يافت توانسـتند  رو 

که مسـئولین را تھديـد مي(جوي معتدل حاکم کنند، روي کار آمدن دولتھاي ضعیف  کـرد شــھامت زيـادي  زيرا پذيرش مسئولیت با توجه به خطري 
السلطان و نبود دولتي قدرتمند براي اعتراض يــا اقـدامي جـدي در  م میان انگلستان و روسیه در شب ترور امین1907، امضاي قرارداد )خواست مي

 . مقابل نقض حقوق ايران
 

. تر سـاخت اي براي مملکت نداشت بلکه اوضاع را آشــفته السلطان توسط ھر کس و با ھر ھدفي نه تنھا فايده با توجه به آنچه گفته شد ترور امین
طـي ايـن شـش مـاه از سـوي محمـدعلي شــاه و درباريـان و امــرا و . کننـد شش ماه پس از اين واقعه گروھـي قصــد تـرور محمــدعلي شـاه را مي

ھر واقعــه. خواھان و مجلـس برداشـته شـد سرکردگان گامھاي مھمي براي نزديکي بـه مشـروطه اي شـاه و ھمراھـانش از مواضعشــان عقـب  در 
باز مسـتقبل شـاه و . نشستند، گروھي آن را تعبیر به ترس آنھا و قدرت ملت کردند شي  از آن سو اکثريت وکالي مجلس شوراي ملي ھم با آغو

 . کوبیدند اما گروھي ھمچنان بر طبل مخالفت و بدبیني مي. يارانش شدند
 

جرايـد تھــران اتصـاالً مقـاالت « : نويسـد  مارلینگ در گزارشي بـه وزيـر خارجـه انگلیـس مي. کردند نشريات در مقاالتشان ھیچ مرزي را رعايت نمي
ھا شرحي در تمجید قاتلین پادشاه پرتغال و ولیعھدش نوشته  رساندند و يکي از روزنامه سخت بر ضد سلطنت و حتي مھیج شورشي به طبع مي

کـار بـدانجا رســید کـه مجلـس ناچــار شـد دسـتور » .کرد جويي و مالمت مي بود و يکي ديگر از جرايد ھفتگي به طايفه قاجاريه پرداخته آنھا را عیب
محرم چــاپ کـرد و  15از جمله خبري را که روزنامه بلديه در . کرد اما شايعات و برخي اقدامات فضا را مسموم مي. توقیف بعضي از آنھا را صادر کند

مارلینگ کاردار سفارت انگلیس در تھران در گزارشي به سـر ادوارد گــري . درباره تلگرافي از آذربايجان مبني بر خلع سلطنت از محمدعلي شاه بود
فواه  باز مردم متوحش مي« : نويسد  وزير امور خارجه انگلیس مي باشند که شاه و درباريان مرتجع وي دوباره شروع به اقـدام خواھنــد نمـود و در ا

ً قريب يک حمله سیاسي  » .ديگري به ظھور خواھد رسید ولي بالنسبه در ظرف چھار ھفته گذشته آرامي موجــود بـود] کودتا[شايع است که عما
در عرض ماه گذشته شاه از مداخله آشکار در امور مملکت استنکاف نموده ولي اين طور شیوع دارد که خود « در عین حال مارلینگ اذعان دارد که 

ً آن است که بنابر گزارشي که واصل شده مقداري تفنـگ از راه « دھد که  و ادامه مي» .سازد را آماده کودتاي ديگري مي مبناي اين شايعات ظاھرا
ظـن قـوي انجمنھـاي سیاسـي ايـن اسـت کــه . باشـد آوري و تجھـیز ھمراھـان خــود مي شـود و از ورامیـن مشـغول جمـع محمره بـراي او وارد مي

دھد شايعات است، زيرا رجال معتدل کشور نظر ديگري دارند  البته مطالبي که مارلینگ گزارش مي» .اعلیحضرت شاه عنقريب اقدامي خواھد نمود
 . اي ديگر است و اقدام شاه نیز به گونه

 
آنھا نیز در نیمه محرم تلگرافي مبـني بـر . کند خواه بودنش براي علماي نجف تلگرافي مخابره مي محمدعلي شاه در اوايل محرم در مورد مشروطه
او بـا صـدور دســتخطي . گیرد دارند اقدام ديگر محمدعلي شاه درست روز قبل از ترورش صورت مي امتنان از مساعدت شاه با مشروطه ارسال مي

ً در آنجا حاضر خ از وکالي مجلس شوراي ملي قدرداني و اعالم مي پـس از قرائـت دسـتخط . واھد شدکند روز افتتاح مجلس در عمارت جديد رسما
گوينــد و ھیئــتي را انتخــاب کردنــد کـه بـراي عــرض تشـکر بـه حضـور شـاه  شاه ھمه وکالي مجلس شوراي ملي يک دفعه زنده باد اعلیحضرت مي

. اي صـورت گرفـت شـاه نـیز بـا مھربــاني آنھـا را پــذيرفت و گفتگوھــاي دوسـتانه. زاده و امام جمعه خوئي ھم در زمره منتخبیـن بودنـد تقي. برسند
از بس که از شـاه ھمراھـي . روز جمعه طرف صبح جمعي از وکال شرفیاب شدند و عرض تشکرات نمودند« : نويسد  الدوله در خاطراتش مي شرف

عه بـه عــزم گـردش چنــد روزه از شــھر  ديده بودند وکال با کمال دلخوشي از حضور مراجعت نمودند و شاه ھم با کمال اطمینان عصر ھمــان روز جم
محمدعلي شاه چند مــاھي بــود کـه ازتـرس جرئـت تـرک کـاخ گلسـتان را نداشـت ولـي بــه مجــرد آنکــه از » .حرکت کردند که به دوشان تپه بروند

 . نمايندگان مجلس اطمینان خاطر يافت عازم دوشان تپه شد
 

مستشـارالدوله در . سازش میان شاه و ملت که مظھرش مجلس شوراي ملي بود به مذاق گروھي خوش نیامد و در صدد بر ھـم زدن آن برآمدنـد
بعد از صلح بین سلطنت عظمي و مجلس شورا امیدواريھا داشتیم که کارھا بـر وفــق مـرام و اذھـان و افکـار «  : نويسد  االسالم مي اي به ثقه نامه

چندي نگذشت که اخبار موحشه از طرفین رسید و نزديک شـد کــه رشــته مؤالفـت بريـده شـود، دوبـاره عقـالي قــوم در . متوجه اصالح خواھد شد
مخبرالسلطنه ھدايت نیز تالشھايي را که براي برقـراري ســازش و ايجـاد جــوي » .اما معاندين نخواستند صلح ادامه يابد. البین کوشیدند اصالح ذات

لس تشــريف بردنـد و قسـم خوردنـد و تصــور مي« : نويسد  آرام صورت گرفته شرح داده و در ادامه مي الجملـه  رفـت في پـس از آنکـه شـاه بـه مج
ق در خیابان ماشین که به سمت کالسکه شاه انداختند و جمعي را تلف کردند و ھر چه 1326صفر  25اعتمادي در بین آمده است بمب روز جمعه 

 » .رشته بود چله کرد
 

لت بـود شايان ذکر است که امین یان دولـت و م قراري سـازش م . السلطان نیز درسـت در روزي تـرور شـد کــه ھمـه شـواھد و قـرائن حــاکي از بر
جان . السلطان پس از حضور در مجلس شوراي ملي و قرائت دستخط شاه مبني بر اعالم وفاداري نسبت به مشروطه و مجلس ترور شد امین بـه 

شاه گرچه از اين تـرور جــان سـالم . محمدعلي شاه ھم پس از اعالم ھمبستگي و مالقات دوستانه با ھیئت منتخب مجلس شورا سوء قصد شد
خواھان فزوني يافت و ديگر تا ھنگام رفتن به باغشاه که به بمباران مجلس انجامیـد از کـاخ سـلطنتي  اش نسبت به مشروطه به در برد اما بدبیني

از جمله شخص محمدعلي شاه . اي در مظان اتھام قرار گرفتند باز ھم طیف گسترده. در اين ترور ھم مرتکبین ترورھم مشخص نشدند. خارج نشد
یدر عمواوغلـي،  خواستند وانمود کنند او براي به دست آوردن بھانه جھت سرکوب ملیون ترتیب ترور خود را داده است، تقي اي مي که عده زاده، ح

 . اند المتکلمین و بسیاري ديگر متھم شدند که در ترور شاه دست داشته السلطان، ملک ظل

Page 1 of 2 

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\239.htm



http://www.iichs.org/index.asp?id=85&doc_cat=1

      
_________________________________________________________________________________________

    History Site of Mirhadi hoseini 

 
فت تــا جــايي کــه شـاه نامـه. محمدعلي شاه خواھان شناسايي و مجازات مرتکبین اين عمل بود صوص صـورت نگر اي  اما اقدامي جدي در ايــن خ

 : آمیز به مجلس شوراي ملي ارسال کرد  گاليه
  

به قسـمي اسـباب           مجلس شوراي ملي مکنون خاطر ما پیوسته چنین بوده و ھست که در ضمن تمھید موجبات استحکام امر مشروطیت 
جمعیت حواس وزراء و وکالي خود را فراھم نمائیم که بتوانند باالتفاق اسباب آسايش عامه را به طوري آماده نمايند که رشته فساد بــالمره 

مند باشند که عاجزترين رعايا در مھد امن و امان از ھرگونه صدمه   منقطع بوده و اقويا و ضعفاي ملت ايران از نعمت صحت و امان طوري بھره
ند و لیکـن مالحظـه  ّ خود را مصروف حفظ و آبادي وطن و تحصـیل شـرافت و ثـروت و مکنـت نماي و آسیب مصون بوده بتوانند عوض دفاع، ھم
نمائید در حالتي که اساس امنیت براي شخص سلطنت تا اين درجه متزلزل باشد رعاياي ممالک دوردست و اھـل ثغـور و سـرحد و فقـراي 

دانم که اين سوء قصد که براي ما شده تا چه درجـه  مي. توانند از جان و مال خود ايمن و راحت باشند ملت اسالم و مطلق رعايا چگونه مي
خاطر وکالي صديق و امین مشوش و پريشان است و لیکن انتظار داشته و داريم که از طرف مجلس بیشتر و زيادتر از شخص ما خودمان بر 
صلي ظاھـر  ُه روز از ايـن مقدمـه گذشـته اثـري و حا تعیین محرکین و گرفتاري مرتکبین به اولیاي امور تأکید و تشدد به عمل آيد تاکنون که ن

که مي بايسـت خیلـي  نشده است بیم آن داريم که مرور ايام و لیالي اھمیت اين قضیه را در انظار و افکار منسي داشته اقدامات جـدي را 
گاه . بیشتر از اينھا در اين موقع به مقام بروز آيد به کلي سست و بالمال بالمره مسکوت عنه بگذارد اينست بالضروره خاطر وکالي ملت را آ

سايش يـک . داريم مي ستقرار امنیـت و بـه جھـت آ ما نه محض محافظت وجود خودمان که نگھبان آن فضل خداوند متعال است بلکه براي ا
مملکت بزرگ اسالم ناگزيريم که اگر تا چند روز ديگر ھم اثري در تعین محرکین و مرتکبین ظاھر نشود البد بعضي اقدامات مجدانه بـه عمـل 
خواھد آمد که خیانت مجرمین ھويدا و اغراض مغرضین آشکار و پیدا شود و از مراتب شاه پرستي و صداقت وکالي خیرخواه انتظار داريم که 

  1326شھر صفر . خواھي خود را به عالمیان واضح خواھند کرد در نیل اين مقصود تا ھمه جا با خیاالت ما ھمراھي کرده دولت
  

آنچه که محمدشاه درباره اش ھشدار داده بود به وقوع پیوست؛ ھیچ کس مجازات نشد، عوامل و آمران ترور مشخص نشدند در نتیجه ھدف آنـان 
لي . نیز در پرده ابھام قرار گرفت حاصل ترور ايجاد جو بدبیني میان شاه با ملیون و سوق دادن شاه به سوي اقدامي عملي ضد مجلس شـوراي م

 شد
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