
 اصغرخان اتابك  ترور میرزا علي
 
 

 آزیتا لقائی

او در سلطنت ناصرالدين شاه، مظفرالدين . اي آشناست مندان تاريخ معاصر ايران چھره براي عالقه) السلطان امین(اصغرخان اتابک اعظم  میرزا علي
بود نفـوذش بـر سـیر حـوادث تأثیـر . و اداره مملکت را به عھده داشـت. شاه و محمدعلي شاه، وزير اعظم بود بر اريکــه قـدرت ن حـتي زمــاني کـه 

الدوله شبکه مرتبط بــا وي مـردم را بـه شـورش بـر ضـد صـدراعظم تشـويق و تحريـک  چنانچه در صدارت سلطان عبدالمجید میرزا عین. گذاشت مي
اش فـراز و نشـیبھاي  در زنـدگي سیاسـي. السلطان دريغ نداشـتند الدوله و به قدرت رساندن مجدد امین کردند و از بذل مال براي برکناري عین مي

السلطان کـه در دوره  امین. اند از اين روست که گروھي او را از حامیان انگلستان و برخي ديگر از حامیان روسیه دانسته. خورد زيادي به چشم مي
کرد؛ سرانجام  راند، در دوره مظفرالدين شاه قدرتش را با تطمیع و زدوبندھاي سیاسي حفظ مي ناصرالدين شاه با قدرت و استبداد تمام فرمان مي

شناخت صـحیح و . در سلطنت محمدعلي شاه جامه مشروطه بر تن کرد و توانست به صدارت برسد ھمین فراز و نشیبھاست کـه دسـتیابي بـه 
 . سازد دقیق را درباره عملکرد سیاسي او مشکل مي

 
 . اش نظري دارد و تنھا واقعیت بي ترديد ترور اوست اي از ابھام پیچیده شد، ھر کس درباره مرگش نیز مانند زندگیش در ھاله

 
اکــثر منابـع . در مورد اينکه چه کسي او را ترور کرد و آمران ترور چه کساني بودند و به چه علت ترور شد نظرات متعدد و مختلفي ابراز شده اسـت

به  دانند که با ھمکاري حیدر عمواوغلي موفق شد امین عامل ترور را جواني صراف اھل آذربايجان و ساکن تھران به نام عباس آقا مي الســلطان را 
چاپ کرد و  1325السلطان را در شماره ذيحجه  المتین براي اثبات اينکه عباس آقا عامل ترور بوده نامه تھديدآمیز عباس آقا به امین قتل رساند، حبل

سلحه خـود را بــه   10مدعي شد که تاريخ نامه  ِ دسـتگیري بـا ا رجب است؛ بعضي معتقدند که عباس آقا پس از ترور موفقش در حین فرار از ترس
گام تــرور ھیــچ . نظر ديگر اين است که عباس آقا را حیدر عمواوغلي بــه قتـل رسـانده تـا اســرار فـاش نگـردد. قتل رسانده است ھر صـورت ھن بـه 

اي اسـت کـه  شاھدي نبود و کسي عامل ترور را به چشم نديده تاريکي ھوا و کمک ھمدست قاتل که در لحظه شلیک خاک به ھوا پاشید صحنه
قه. سازد امکان شناسائي قطعي قاتل را ناممکن مي اي يافتنــد بديـن  عباس آقا نیز در جايي دورتر از محل ترور در خون خود غلطید و در جیب او ور

مخبرالسلطنه ھدايت که يقین دارد قاتل، عباس آقا نیست در کتاب خاطرات . » فدائي ملت 41عباس آقا صراف آذربايجاني عضو انجمن «  :مضمون 
لو درب  سه تیر به اتابک اصابت مي«: نويسد  و خطرات مي ند در میـدان ج کند، عباس نامي ھم تیري در دھانش خـورده و از پشـت سـر ھـم گفت

آيـد، اطبـاء تشـخیص دادنـد کـه خـودش نــزده  افتد و از بغلش تعرفه انجمن آدمیت بـیرون مي السلطان پنجاه قدم دور از درب مجلس مي منزل معین
است و اگر او قاتل بود داعي نداشت که در طرف ديگر میدان خودش را بزند، آن ھم دور از معرکه، اتابک ھم ھیچ وقت مسـلحي ھمـراه نداشـت، 

 . »بدبختي عباس آقا اين بوده که در آن محل تنھا بوده
 

 . خواھان تندرو در ھمان زمان از او تجلیل به عمل آوردند السلطان را عباس آقا به قتل رساند و مشروطه به ھر حال قول غالب اين است که امین
 

در پاســخ بـه . اند؟ بي شک انگیزه قاتل شخصي نبوده و براي انجام اين کـار مــأمور شـده بــود سؤال ديگر اين است که آمران ترور چه کساني بوده
ستور داد . اند اين سؤال نیز جوابھاي مختلفي داده گروھي معتقدند محمدعلي شاه به دبیرالسـلطان، مقتـدر نظــام، صــنیع حضـرت و موقرالدولـه د

حیـدر . فرمان ترور را صادر کــرد» کمیته سري انقالب« اند  گروھي ديگر مدعي. السلطان را ترور کنند و موقرالدوله موفق به اجراي دستور شد امین
کــه مرحــوم ) شــعبه مرکــزي حــزب سوســیال، دمکــرات ايــران(حــوزه مخفــي اجتمــاعیون عــامیون تھــران «: نويســد عمواوغلــي در خــاطراتش مي

کمیته . المتکلمین و سید جمال واعظ نیز در آن حوزه عضويت داشتند اعدام اتابک را رأي داده و به کمیته مجري حکم اعدام اتابک را فرستادند ملک
من  ) حیـدر عمواوغلـي(سري ھم حکم را به ھیئت مدھشه که عبارت از دوازده نفر تروريست تقسیم به سه جوقه چھار نفري و در تحت رياست 

 . »بودند فرستادند
 

زيـرا . کننـد برخي ديگر فرمـان تـرور را بـه جامعــه آدمیــت منتسـب مي. دانند گروھي ديگر انجام ترور را به دستور کمیته سري انجمن آذربايجان مي
شدند عتراف . بالفاصله پس از کشته شدن اتابک، صادق خان پسر عباسقلي خان آدمیت و ھفت نفر ديگر در محل جنايت دســتگیر  صـادق خـان ا

لس و  مأمورين نظمیه ھم بالفاصله به دستور صنیع. اي که دستور قتل اتابک را داده در خانه پدرش تشکیل شده است کرد کمیته الدوله رئیـس مج
بل  22محمدعلي شاه در نیمه شب  که صــادق خـان از مــدتھا ق رجب عباسقلي خان رئیس جامع آدمیت را دستگیر کردند البته بايد توجه داشـت 

نويسد صادق خان عامل انجمــن تبريـز بـراي مبــارزه بـا جامعــه آدمیــت  اسماعیل رائین مي. انه پدري طرد شده بودعضو انجمن آذربايجان بود و از خ
ھنگام دستگیري اسناد جامــع . به ھر صورت عباسقلي خان آدمیت دو روز در زندان بود و سپس بدون بازجويي و محاکمه آزادش کردند. بوده است

بنابر اين دستگیري وي فقط براي رقبايش که خواھـان دسـتیابي بـه اطالعـات دربـاره تشـکیالت جـامع آدمیــت . آدمیت را از منزلش به نظمیه بردند
 . اند زاده نیز به عنوان محرکین ترور ياد کرده از سعدالدوله، سپھدار، فرمانفرما، عالءالدوله و تقي. بودند فايده داشت

 
گروھي نیز معتقدند که ترور به تحريک مرتجعان درباري صـورت گرفتـه کـه در انجمنھــاي ســري نفــوذ پیـدا کردنـد و توانسـتند منوياتشـان را توسـط 

جه رســیده اسـت کـه  ملکزاده نیز در جمع. خواه انجمن سري متحقق سازند اعضاي مشروطه آزاديخواھـان از يــک جھــت و « بندي کلي به ايـن نتی
منتھـي عبـاس آقـا کـه از طــرف آزاديخواھـان . محمدعلي شاه از جھت ديگر اتابک را محکوم به مرگ کردند و مأموريني براي اجراي آن معین کردند

ِ  يـابیم کـه طیــف گسـترده با اين تفاصـیل درمي. »مأمور کشتن اتابک بود پیشدستي کرد و مأموريت خود را انجام داد ھبران جناحھـاي تنــدرو اي از ر
السلطان چه کرد که تندروھاي سیاسي از چپ و راست نتوانستند او  امین. السلطان متھمند سیاسي کشور به مشارکت و مشاورت در ترور امین

 . السلطان را مشخص خواھد ساخت را تحمل کنند؟ يافتن پاسخ اين سؤال علت اصلي ترور امین
 

به اصرار محمدعلي شاه براي تصدي منصب صدراعظمي به ايران بازگشت اما شاه پس از مدتي بـه  1286فروردين  / 1325السلطان در صفر  امین
الدوله در خاطراتـش  شـرف. السـلطان دسـت داشـت جرگه مخالفین وي پیوست و حتي در تحريک مردم به بسـتن بازارھـا و شـورش بـر ضـد امین

السلطان را برخي  ريشه اختالف شاه با امین» ..در اين اواخر اين مسئله مسلم است که شاه کمال کدورت را با اتابک داشته است« : نويسد مي
الســلطان بـه  امین« : نويسـد آبـادي مي يحـیي دولت. السـلطان بتوانـد مشــروطه را از بیـن بـبرد دانند که شاه توقع داشـت امین از منابع در اين مي

محمدعلي شاه وعده داد که مجلس را طوري بي اثر کند که مجلسیان بیکار مانده عقب کار خود بروند ولي در ظاھر بايد با آنھا ھمراھي کـرد کــه 
ً تا پیش آمدن قضیه دستگیري رحیم خان چلبیانلو به امین» .سر نخورند السلطان اعتماد داشت ولي پس از آن از او ناامیـد شــده  و شايد نیز ظاھرا

خواھي محمدعلي شاه حاضر به پذيرش صـدارت شـد و  السلطان پس از اطمینان از مشروطه اما منابع نقل ديگري نیز دارند و آن اينکه امین. است
در ھنگـام معرفـي ھیئـت دولـت بـه . اي تشکرآمیز ھمراھي خود با مجلس شوراي ملــي و مشـروطه را اعـالم کــرد در بدو ورودش به ايران در نامه

ً تعھدش را نسبت به مجلس شورا ابراز داشت ھمچنین مجلس را در جريان مذاکراتش با شاه در خصوص لزوم حفظ مشروطیت . مجلس نیز مجددا
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 . قرار داد
 

ست طلبي امین انـد انتشــار شـايعاتي دربـاره قـدرت السـلطان در منــابع آورده علت ديگري که بـراي دلســردي شـاه از امین مثــالً اينکـه . الســلطان ا
جار را بـه سـلطنت رسـاند و خــودش بـه عنــوان نايب امین الســلطنه بـر کشـور  السلطان قصد دارد شاه را برکنار کند و يکي از افراد نابالغ خاندان قا

صورت مھـم ايــن اسـت کـه شــاه از امین. حکومت کند اش بـه  مستشـارالدوله در نامـه. السـلطان ناامیـد شـده و خواھــان اسـتعفاي او بـود به ھر 
طرف اشـخاص مختلفـه اغـراض مختلفـه بـه يـک جـا جمـع شــده  در باب امین« : نويسد مي 1325الثاني  جمادي 26االسالم مورخ  ثقة الســلطان از 

 . »گیري نمايند السلطان نتیجه الدوله، امیرخان سردار نقشه بستن بازار را کشیدند تا بلکه با استعفا دادن امین سعدالدوله، شاه، عین
 

الســلطان را  کــرد در ھمــان حــال مخــالفین ديگـر امین خواھي مي الســلطان را متھــم بــه مشــروطه واضــح اســت کــه بــه ھــر حـال جنــاح دربــار امین
السلطان لقب او  زاده در مجلس شوراي ملي گفته بود امین تقي. دادند المتکلمین و سیدجمال تشکیل مي زاده، ملک خواھاني مانند تقي مشروطه

شتند آنھا نیز براي برکناري امین. السلطان گفت نیست بلکه به او بايد خائن ھايــي  بــا نوشـتن مقـاالتي در روزنامه. السلطان از ھیچ کاري دريـغ ندا
ھاي صدارتش به خارجیھا واگذار کرده بود ســعي داشــتند از  در انتقاد از او و با شرح امتیازاتي که در دوره... المتین، روح القدس، تمدن و  چون حبل

لسـان ” ، “الحق لســان” ، “غـیرت”ھاي ژالتیـني بـه اسـم  شـبنامه. جو ترســیم کننـد طلب و منفعت اي وابسته به سیاست روسیه و قدرت او چھره
اين گروه از مخــالفین ھــم در .  کردند السلطان اخبار تلگرافي را از خبرگزاريھاي خارجي نقل مي ھم ضمن فحاشي به امین“ لسان الغیب” و“ الخلق

 . تحريک مردم به شورش دست داشتند
 

مرگ ھــم  در خوي وابستگان مجاھدين قفقازي با به آشوب کشاندن شھر و ارسال تلگرافھايي خواھان استعفاي او بودنـد و حــتي او را تھديــد بـه 
مـیرزا علـي شــیدايي نماينـده . السلطان اين بود که او را ضدمشروطه و ھوادار نظام استبدادمي دانسـتند ايراد اصلي اين گروه به امین. کردند مي

لت بیشـتر « : نويسند الثاني مي جمادي 18المتین کلکته مورخ  اي در حبل مجلس شوراي ملي در مقاله ھیچ گونه تغییري نکرده بلکه بغضش به م
 . »و طمعش افزونتر گشته است

 
ً چگونه بــود؟ بـي شــک . کردند کردند و گروھي او را به جرم آنکه ضدمشروطه است طرد مي خواھي متھم مي جمعي او را به مشروطه اما او واقعا

گرفت اما به نقل از کساني که با او از نزديک حشر و نشـر داشـتند سـفر اروپـا در او تـأثیري بسـزا  قبل از سفر به اروپا در زمره مستبدين جاي مي
 » .دانم بالشبھه اتابک فداي مجلس شد دور کره با اتابک سفر کردم عقايد اول و آخر او را مي« : نويسد  مخبرالسلطنه ھدايت مي. داشته است

 
تـوانم بگـويم کـه ايـن مـرد بعــد از  به داليل منــوره مي« : نويسد اي به رئیس مجلس شورا مي السلطان در اليحه عباسقلي خان آدمیت درباره امین

چنانچه آن مرد بـه . دوست و حامي دارالشوراي ملي بوده است طلب و خیرخواه عموم و مشروطه آئین و ملت مراجعت از مسافرت اخیر خود ترقي
الدوله ھـم ضـمن  شـرف. »قانون اسالم براي ھمه قسم شرعي ياد کرده بود که تمام قواي خود را صرف آسايش اقوام ايراني و ترقي ايران بنمايـد

به « : نويسد  دانسته او را ترور کرده است مي پرستي و از روي اينکه اتابک را مستبد و بر ضد مشروطه مي آنکه معتقد است عباس آقا از راه ملت
میرزا فضــلعلي آقـا وکیـل . »بیچاره حاضر شده بود که با کمال صداقت به ملت خود خدمت نمايد. ھر حال حیف و غنیمت بود مثل او در ايران نداريم

. السلطان قبلي بود و سـعي او خـدمت بــه ملــت و ايـران بـود السلطان بعد از بازگشت از اروپا غیر از امین دوره اول مجلس ھم اذعان دارد که امین
ھايي به ھمفکران و ھواخواھانش در ايران نوشت و از آنھا خواسـت کـه بـه وي مسـاعدت  السلطان نامه میرزا ملکم خان ھم در تأيید تغییرات امین

دھد که قصد وي ايجـاد وفـاق  اما کارنامه کوتاه صدارتش نشان مي. خواھان مخالفش ضديت با مشروطه بود بنابر اين جرم او از نظر مشروطه.  کنند
 . ملي بود

 
یان دو گـروه  خواست در میانه میـدانِ درگیريھــاي مشـروطه السلطان مي امین يش سـفیدي و پـا درمیــاني م خواھان و مخالفینشـان بايســتد و بـا ر

السلطان به درستي دريافتــه بـود در اوضـاع نابسـامان کشـور پیشـبرد ھیــچ برنامــه  امین. سازش ايجاد کند و آرامش و امنیت را به کشور بازگرداند
 . السلطان نگاھي گذرا بر اوضاع ايران الزم است براي درک اقدامات امین. اصالحي میسر نیست

 
گرچــه در ايـن گزارشــھا . گزارشھاي وزيرمختار انگلیس در ايران به وزير خارجه کشورش آئینه تمام نماي بحراني است که دامنگـیر ايـران شـده بـود

توان با استناد به منابع ديگر ثابت کرد که انتساب ھمه مشکالت به يک گروه صحت نـدارد  نوک تیز حمله فقط متوجه درباريان و دولت است اما مي
و اگر در گزارشھاي کتاب آبي چنین نگاشته شده، علت آن در مقاصد انگلستان نھفته است ولي اين گزارشــھا بـراي نمـايش اوضـاع منبعــي قابـل 

تمــام مملکــت دچــار « : نويسـد تیر درباره اوضاع يک ماه گذشته ايران مي 27/ الثاني  جمادي 8/ ژوئیه  19اسپرينگ رايس در گزارش . اعتماد است
صنوعه، اغتشـاش  حالت بدي شده و از ماه گذشته اوضاع عمومي آن بدتر گرديده مستبدين براي پیشرفت مقاصد خويش به دسائس و وسائل م

ھي از  در ادامه ھم مي» .يابد کند و اجتماعات ساختگي ھمه روزه تشکیل مي ھر چند دولت اظھار بي پولي مي. تھران را فراھم آوردند افزايد گرو
السلطان تحصن کردند و گروھي از مستخدمین دولتي ھم در میدان توپخانـه جمــع شـدند  صرافان حتي براي اخذ ديون گذشته دولت در خانه امین

 . السلطان مبني بر پرداخت حقوقشان به تجمع خود پايان دادند ھاي امین که با وعده
 

گر دربــاره وضــعیت اقتصــادي ايـران  گزارش ديگر از رايس به شورش طوايف چادرنشین، اھالي آذربايجان و کرمانشاه اختصاص دارد و در گزارشي دي
ست کـه ضـرر « : نويسد مي امور تجارتي در ايران به ھر نحوي که تصور شود امیدبخش نیست، چه اوضـاع سیاسـي چنـان غــیرمعلوم و نـامعین ا

یت طـرق و . تجارت را با منافع احتمالي آن ھیچ قدر تناسبي مابین نباشد حالیه به واسطه اختالل امور سیاسي و کسادي پول در بازار و عـدم امن
از طرف ديگر عالوه بر مشکالت داخلي، حمله قواي عثمـاني بـه . »شوارع، اعالم تجارت به آن طريقي که اطمینان خاطر حاصل آيد اجراپذير نیست

او براي سرکوب شورشھا و براي دفع تجاوز عثمـاني نیازمنــد پـول . السلطان در چنین اوضاعي قبول مسئولیت کرد امین. ايران نیز بر معضالت افزود
رعايا به مالکین بھره . آوري نشده بود مالیات استانھا جمع.  اما وضع مالي دولت از ھمیشه بدتر بود. بود تا قشون را راضي به حرکت و جنگیدن کند

عوايــد گمرکــي کـه بخشـي از درآمــد دولـت را . پرداختند و مجلس شورا نیز نتوانست تصمیمي مناسب درباره بھره مالکانه اتخـاذ کنــد مالکانه نمي
ديگر رؤساي بلژيکي گمرک با توجه به جوسازيھايي که ضد آنھا شکل گرفت قادر به تأمین درآمد براي دولت . داد، نیز صدمه خورده بود تشکیل مي

حدي نیــاز مــالي دولـت را بـرآورده کنـد از اين رو امین. نبودند شد تـا بتوانـد از طريــق قرضــه ملـي تــا  حمـالت . السلطان حامي تأسیس بانک ملي 
: اي نوشـت  القدس در مقالــه روح. کردند آنھا او را مسئول اغتشاشھا و نابسامانیھاي کشور معرفي مي. ھاي مخالف ھمچنان ادامه داشت روزنامه

مروز از عھــده ايـن کــار  السلطان که در دوره استبداد مملکت را به بھترين شکل و در نھايت نظم و امنیــت اداره مي امین«  کـرد چگونـه اسـت کـه ا
 ؟ »آيد برنمي

 
روزنامــه ايـران در پاسـخ بـه . تاختنـد السـلطان مي ھاي مخالف بدون درنظــر گــرفتن اوضـاع آشـفته پـس از مشـروطه بـر دولــت امین در واقع روزنامه

ھـا و گردنکشـي اشـرار و دودسـتگي مـردم در انتخـاب نماينـدگان  ھاي منتقد به دفاع از دولت پرداخت و نوشت علت اغتشاشـھا و ناامني روزنامه
ھا و حل مشکالت به کار بسته است و با تــالش اتابـک اعظــم اغتشاشـھاي تبريـز، اردبیــل،  اي براي رفع ناامني مجلس بود و دولت تالش گسترده

 . کم رو به آرامش رفته و امنیت برقرار شده است گیالن، فارس، کرمانشاھان و اراک کم
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السلطان از يک سو بدون پشتوانه مالي سعي داشت قشون و پلیس و مسـتخدمین دولـتي را کــه از تعويـق حقوقشــان شــکايت داشـتند بـا  امین

سط انجمنھـا  از سوي ديگر در تکاپو بود آرامش را به شھر بازگرداند گرچه اين کار با توجه به از بین رفتن قدرت والي. وعده و وعید راضي کند ھـا تو
ً ناممکن بود در اين کار نیز توفیــق يافـت و اکثريــت مجلـس حامـي . اقدام ديگر وي جلب نظر نمايندگان مجلس و رسیدن به تفاھم با آنھا بود. ظاھرا

ياد مي ھر چه نفوذ امین« : نويسد آبادي مي يحیي دولت. وي شدند اما اقلیت مجلس حاضر نشدند با او سازش کنند لس ز شـود  الســلطان در مج
ند  گذارند تقـي رسد که ديگر نمي پست شده کار به جايي مي] مقصود اقلیت مجلس است[کلمه اين جمع  زاده و رفقــاي او در مجلـس نطـق نماي

 . »زاده را از مجلس خارج نمايند شوند تقي در صدد مي... بلکه 
 

گیري کند امـا وي حاضـر نشـد  السلطان از صدارت کناره به اين منظور که امین. داد اقلیت نیز با اتکا به نیروي انجمنھا مجلس را تحت فشار قرار مي
و بـراي .... بودنـد جويي نمي با ھمه اين فشار مردم، اتابک و ھمراھـان او در انديشــه کنــاره« : نويسد کسروي درباره پايداري وي مي. استعفا دھد

مردم » .پنداشتند در انديشه پايداري و پافشاري بود انديشید و روي ھم رفته به وارونه آنچه مردم مي  مي کاستن از تندي جوش و جنب مردم چاره
کسـروي نـیز بـه ايـن .  السـلطان ھمــراه بودنـد طور که ذکر شد اکثريت نمايندگان مجلس با امین از ديدگاه کسروي اعضاي انجمنھا بودند زيرا ھمان

داشت و بیشـتر نماينــدگان و بـه ويـژه رئیــس مجلـس و  از آنسوي چنانکه خواھیم ديد مجلس نیز ھواي او را مي« : نويسد مطلب اذعان دارد و مي
خواھي و ھواخواھـان  جالب است مـدعیان مشـروطه» .داشتند ديدند دست از پشتیباني برنمي سیدمحمدتقي و ديگران با آنکه نیرنگھاي او را مي

ً درک درستي از عملکرد مجلس در نظامھاي دموکراتیک ندارند کنند کـه وکـالي مجلـس شــوراي ملــي را  آنھا به اين نکته توجه نمي. مجلس ظاھرا
ظر  بايد وکیل انتخابي اقشار مختلف مردم به شمار آورد و رأي آنھا در واقع تجلي خواست موکلینشان است بنابر اين نظر اکثريت مجلـس را بايـد ن

 . اکثريت مردم دانست و به آن تمکین کرد
 

السلطان با تمام مخالفینش تماس گرفت او حاضر شد در جامع آدمیت به مشروطه قسم ياد کند حتي روز قبل از ترورش به مالقات اسپرينگ  امین
رايس وزيرمختار انگلیس رفت و وعده داد که بتواند بر اوضاع چیره شود اما پیشنھاد انگلستان به اين مضمون که متعھد شود از ايـن بـه بعــد بـدون 

شروطه و . اطالع روسیه و انگلستان از ھیچ دولت خارجي تقاضاي وام نکند را رد کرد نیز رفـت و از او دسـتخطي در تأيیــد م اتابک به مالقات شـاه 
خواست اختالف و بدبیني شاه و مجلس را نسبت به ھمـديگر برطـرف  با اين اقدام مي. قانون اساسي گرفت و در مجلس شوراي ملي قرائت کرد

ً موفق ھم شد ولي درست در ھمان شب مقابل در مجلس وي را ترور کردند  . سازد و ظاھرا
 

الســلطان ھیــچ  از مـرگ امین. السلطان بودند در حقیقت مخالفِ به تفاھم رسیدن نیروھاي سیاسـي در ايـران بودنـد آنھايي که خواھان حذف امین
کت ھـر روز بیــش از پیـش در . گروه داخلي منتفع نشد از زمان ترور او تا به توپ بستن مجلس شورا جريان امور در دست تندروھا قرار گرفت و ممل

م کــه مقـدمات آن از چنــد 1907قـرارداد . سراشیب جدايي و درگیري پیش رفت اما اين اوضاع آشفته براي دولتھاي انگلستان و روسیه مطلوب بود
م امضــا شــد و رســمیت يافــت و ايــن درســت ھمــان شــبي اســت کــه 1907اوت  31/ ق 1325رجــب  22ســال پیــش تــدارک ديــده شــده بــود در 

ديگر در ايران دولتي بر سر کار نبود که توان اعتراض به اين قرارداد را داشته باشد و تا چند ماه پـس از آن ھـم دولـتي کـه . السلطان ترور شد امین
اوضــاع « : نويسـد اسپرينگ رايس در گزارشي به ادوارد گـري مي. مورد تأيید مجلس و شاه باشد و بتواند امور مملکت را اداره کند بر سر کار نیامد

» شــیر توشــیري« نظمـي و  الســلطنه نـیز در خـاطراتش بـه بي عین.  »بدتر گرديده و بي نظمي مملکت به واسطه مردن اتابک افزايش يافته است
روس و انگلیس پس از فوت اتابـک صـلحي دربــاب ايــران کــرده میــان خـود تقسـیمي « : نويسد م مي1907اوضاع اشاره دارد او حتي درباره قرارداد 

در واقع برنده واقعي اوضــاع نابســامان ايـران انگلســتان و . »ھمان ساعت که امضاء عھدنامه شد تاريخ زوال و اضمحالل ايران بايد شمرد. اند نموده
 .روسیه بودند که بدون مواجھه با اعتراض جدي از سوي دولت ايران توانستند به اھدافشان دست يابند
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