
 
 
 

 

 *اتابک چگونه کشته شد
 

 االسالمیدکتر جواد شیخ

 

 بخش یکم
 

کجا کشته شد؟ در چه روزی کشته شد؟ هیچ اتابک چگونه کشته شد؟ 

کدام از این نکات مورد بحث و مناقشه میان مورخان عصر مشروطیت نیست. 

قمری هنگامی که در  1325رجب  21دانند که اتابک را شامگاه شنبه همه می

آمد به ضرب عبداهلل بهبهانی از سرسرای پارلمان بیرون میرحوم سیدت ممعیّ

زمانی بین ترور شدن این مرد و فوت شدنش  ةآوردند. فاصلدرطپانچه از پا 

کدام از این نکات مورد بحث یا ظاهراً بیش از ربع ساعتی طول نکشیده بود. هیچ

ز همان لحظه وقوع به قتل اتابک ا ةاختالف نظر نیست. با تمام این اوصاف، مسئل

گرد و غبار مزاحم تاریخ ـ یعنی شایعات و روایات ضد و نقیض ـ آلوده شده 

اول ناشی  ةابهامی که بر گرد این قتل سیاسی ایجاد گردیده در درج ةاست و پرد

رکن متضاد سیاست آن روزی ایران ـ  از این تصادف ذهن آشوب است که دو

خواهان انقالبی ـ هر دو به از بین رفتن این یعنی محمدعلی شاه قاجار و مشروطه
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اند. تضاد قشری که در این زمینه هست، یعنی مخالفت خود مند بودهمرد عالقه

شاه با مردی که در آغاز کار این همه مورد اطمینانش بود و او را آشکارا برای 

کندن بنیان مشروطیت از فرنگستان به تهران فرا خوانده بود، هیچ الزم نیست 

هایی از این قبیل که در آن شاهان و کنجکاو تحقیق را تار کند زیرا توطئه ةدید

اند نه تنها در تاریخ ب خود دست داشتهقتل وزیران و رایزنان مقرّ ةخلفا در نقش

انگیز هایی مکرر و عبرتایران بلکه در تاریخ سایر ملل جهان نیز سابقه ةگذشت

 دارد.

کثر د. اا مدتی عبارت از هویت قاتل او بویکی از نقاط مبهم قتل اتابک ت

خواهان ـ نیز غالب مورخان بعدی نهضت مشروطیت ـ همواره بر این مشروطه

روز ه امکآقا آذربایجانی او را کشته است )و این نظری است نظر بودند که عباس

س آنها مرحوم حاج أای دیگر و در رتقریباً منکر ندارد( در حالی که عده

های مخصوص که تروریستهدایت ـ تا پایان عمر معتقد بودند  مخبرالسلطنه

شد به ارج میخشاه اتابک را موقعی که در تاریکی شب از مجلس محمدعلی

ند ضرب طپانچه از پا درآوردند و سپس برای اینکه رد پای خود را گُم کن

سان نزد کشتند و قضیه را بدیرا که در حوالی میدان بهارستان قدم می آقاعباس

 آلود کردند.گل

ن )شمسی( مرحوم میرزا محمدخان قزوینی که در آ 1325در پاییز سال 

 آغاز یادگار ةرا به ترتیب حروف تهجی در مجل« وفیات معاصران»تاریخ نوشتن 

ا السلطان، شرح مختصر زیر رامینکرده بود، در مادة الف در ذیل تاریخ فوت 

 نوشت:

السلطان، صدر اعظم ابراهیم امین آقاپسر اصغرخان اتابک اعظم،میرزا علی»
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ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه، در بیست و یکم رجب سنة 

هزار و سیصد و بیست و پنج قمری موقعی که از مجلس شورای ملی خارج 

 (1)«آقا به قتل رسید.شد به دست شخصی از اهالی آذربایجان به نام عباسمی

ای به درنگ نامهخان هدایت )مخبرالسلطنه( بیقلییمرحوم حاج مهد

ا که رو نظر سابق خود  (2)مرحوم اقبال آشتیانی )مدیر و مؤسس یادگار( نوشت

 ةیید کرد. نامأاند مجدداً تهای محمدعلی شاه بودهکشندگان اتابک تروریست

 د کهمرحوم هدایت از آنجا که بسیار مختصر و مفید نوشته شده است، جا دار

 شود. روی سخن ایشان در این نامه با مرحوم اقبال است.نقل  عیناً

ود بدر شرح وفیات معاصران موضوع قتل اتابک را خواندم. بلی مشهور »

 لکن آقا نامی زد. این قول را شهرت دادندکه اتابک را از طرف ملیون عباس

که خصوص در مجلس وزیر مقتول( بودم بهجا همراه )نخستبود. بنده همهدروغ 

ی بعض وبسیار خوب برگزار شد و پس از پایان مجلس مدتی اتابک و سیدعبداهلل 

خطی که صبح ستهای خوب شد. دزاده، حاضر بودند صحبتوکال، منجمله تقی

ن زد ماز محمدعلی شاه گرفته بودیم با اصالحاتی که شاه به خط خودش کرده ن

 عزل مرا بگیرید. خطاید دستاست. در موقعی که شرفیاب شدیم گفت آمده

السلطان و مقتدر نظام و صنیع حضرت و موقر باری برای قتل اتابک دبیر

مأمور بودند. به تاالر مجلس هم موقعی که اتابک با وکال صحبت خصوصی 

خان منشی سفارت اتریش کرد وارد شدند. سعدالدوله هم به منزل میرزا حسینمی

ن شاه بودند که اگر در مجلس موفق آمده بود. در راه قیطریه دو سه جا مأموری

آقا خورده بود اهل بصیرت هن عباسدنشدند در راه اتابک را بزنند. گلوله که 

)کارشناسان( گفتند که خودش نزده است. در آن جنجال که کسی به کسی نبود 
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آقا چه داعی داشت خودش را بزند. اینها استحسانات است. آنچه تردید عباس

 مدعلی شاه است در عدلیه به روایت اورنگ. من یک دوراقرار خود مح ندارد

دانم، بالشبهه اتابک زمین با اتابک سفر کردم. عقاید او را از اول تا آخر می ةکر

ت مخالفت او با مجلس( مشهور است صحّ ءفدای مجلس شد و آنچه )دربار

ه. زادندارد. در آن اوقات مرکز ملت انجمن آذربایجان بود و رئیس انجمن تقی

هایی که در زاده از آن دست خط )که اتابک از شاه گرفته بود( و صحبتخود تقی

خصوصی شد کمال رضایت را داشت. بیش  ةمجلس علنی و بعد از آن در جلس

دهم. بین خود و خدا مطلب همین است و غیر از این نیست. از این زحمت نمی

 «مهدیقلی هدایت

ر در صحت و اصالت آنها دیگ با تمام این اوصاف، براساس مدارکی که

ده آقا آذربایجانی بوباسعاتابک همان  ءتوان گفت که کشندجای تردید نیست می

چرا  توان مخبرالسلطنه و دیگران را مالمت کرد کهاست ولی در مقام انصاف نمی

های مخصوص شاه اتابک اند که تروریستدچار این اشتباه تاریخی شده و نوشته

أیید تاریخ قراین بسیار قوی وجود داشت که این سوءظن را زدند. در آن ترا 

 کرد.می

ه کاسپرینگ رایس )وزیر مختار انگلیس در تهران(  ةدر گزارش سالیان

ده به است، اشکاالتی که اتابک با آنها روبرو بو 1907مربوط به وقایع سال 

 تفصیل ذکر شده است:

بسیار عظیم و کمرشکن  وزیر فقید با آنها مواجه بوداشکاالتی که نخست»

بودند. او )اتابک( به زودی پس از احراز مقام نخست وزیری به این نتیجه رسید 

مورد است. سیاست اعلیحضرت شاه که چشم مساعدت از شاه داشتن انتظاری بی
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)محمدعلی( بسیار موجز و ساده بود به این معنی که تصمیم داشت هر نوع وعدة 

واهند در ظاهر به آنها بدهد ولی در باطن تمام خواهان بخمساعدت که مشروطه

مساعی خود را برای برانداختن حکومت مشروطه به کار برد. براساس دالیلی که 

ها در زمانی که شاه فعلی هنوز ولیعهد بوده است دردست دارم معتقدم که روس

او را مطمئن کرده بودند که پس از نیل به مقام سلطنت اگر در مبارزه با 

گونه بست کشید به کمکش بشتابند. براساس اینخواهان کارش به بنهمشروط

ها، او به راستی معتقد شده بود که حکومت روسیه و مأموران ها و وعدهقول

رسمی آن دولت در ایران، به همه حال حامی و پشتیبانش هستند و شیوة تلقین 

 (3)کرد.ا تقویت میبدفرجام ر ةاش هم بدبختانه این ایمان و عقیداطرافیان روسی

اد رارداما با شروع مذاکرات سیاسی میان انگلستان و روسیه )برای عقد ق

( ناگهان ورق برگشت و سیاست رسمی دولت روسیه در ایران دگرگون 1907

که  ردیدگشد. میان دولتین عاقد قرارداد قول و قراری به این مضمون رد و بدل 

 (4)«.رزنددر آتیه در کار داخلی ایران مداخله نو

ها در کند روساین قسمت از گزارش وزیر مختار انگلیس که اشاره می

هایی به او داده و مطمئنش کرده ها و وعدهزمان ولیعهدی محمدعلی شاه قول

ور م باهبودند که در مبارزه با ملت خویش از وی پشتیبانی خواهند کرد )و او 

ها بعد کند. سالزاده، تطبیق میهای سیدحسن تقیکرده بود( از هر حیث با نوشته

زاده قیتکه شاه قاجار از سلطنت خلع، و به سفارت روسیه پناهنده شده بود از 

 خواهش کرد او را مالقات کند:

وقتی اینجانب محمدعلی میرزا را پس از خلع از سلطنت و تحصن در »... 

من سفارت روس در زرگنده برحسب تقاضای خودش مالقات کردم به ترکی با 
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ها چنان امید بسته و تکیه کرده بودم که خیال صحبت کرد و گفت من به روس

 (5)«کردم آنها هند و ماچین را هم زیر نگین من خواهند آوردمی

 دهد: وزیر مختار انگلستان به گزارش خود ادامه می

ترین ام جای کوچکبراساس اطالعاتی که از منابع موثق دریافت کرده» ... 

کرده می م باقی نمانده، که انگشت خود شاه در قضیة قتل اتابک کارتردید برای

وزی پیر است گرچه توطئه قتل، پس از اینکه به نتیجه رسید، آناً به عنوان یک

د از ا بعرملی در سراسر کشور تلقی شد و ملت ایران از این قاتل جوان )که خود 

 است به عمل آورد. قهرمانان ةیستدرنگ کشت(. تجلیلی که شاارتکاب عمل بی

من  وزیر مختار انگلیس: اتابک در شب پیش از کشته شدنش برای مالقات

یجه ین نتامذاکراتی که آن شب با هم داشتیم به به سفارت آمده بود و از مجموع 

ها در نظمیرسیدم که نخست وزیر فقید، شاه را مسئول و علت اساسی تمام بی

ه کشمارد. شخص اخیر به قراری صد او میکشور و سعدالدوله را آلت اجرای مقا

 های مخفی تهران که برایام، پیوند محرمانه با انجمناز منابع موثق تحقیق کرده

ده اند برقرار کرده و بدین وسیله موفق شنگهبانی از مشروطیت به وجود آمده

د. در ام شبوده است اطالعاتی در اختیار آنها بگذارد که به قیمت جان اتابک تم

نه با حرماخواهان جداً باور کردند که اتابک پیوند مرتو این اطالعات، مشروطهپ

خواهد مجلس را از داخل به کمک وکالیی که با خود همدست شاه دارد و می

خواهند ها را تشویق کرد که اگر میسعدالدوله انجمن (6)است متالشی سازد. کرده

د خو ةشپیش از آنکه وی به نقکشور را نجات دهند عجله کنند و کار اتابک را 

 جامة عمل بپوشاند بسازند.

وفق شده بودند چند تن از عمال مخفی خود را به سران توطئه ظاهراً م
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خواهان بکنند. این عده که ی مشروطهعنوان اعضای رسمی وارد انجمن سرّ

اند پول و نیز مقداری گرفتهدستور خود را باطناً از سعدالدوله و دربار می

ات محرمانه دراختیار انجمن گذاشتند. در قبال این اطالعات که به ظاهر اطالع

ی به اینکه تنها راه نجات کشور افنای نمود، معتقد کردن انجمن سرّموثق می

کاری نسبتاً ساده بود. جاسوسان سعدالدوله انجمن را معتقد کردند  ،اتابک است

مانده که اکثریت وکال را که اتابک با شاه و سفارت روسیه همراز است و چیزی ن

الدوله )رئیس مجلس( اش صنیعبا خود همدست کند و به کمک دوست صمیمی

ی دستور از بین بردن اتابک را صادر قرضة جدیدی از روسیه بگیرد. انجمن سرّ

وزیر به هدف رسید نخستکرد و این دستور درست همان روز که به نظر می

رسیده است به معرض اجرا گذاشته خود )مطیع کردن شاه در قبال مجلس( 

 (7)«شد.

ان در گزارشی جداگانه که مستر جرج چرچیل )دبیر شرقی سفارت انگلست

ل ز قودر تهران( به رئیس خود )اسپرینگ ـ رایس وزیر مختار انگلیس( داده ا

 الدوله نقل شده است که:صنیع

نها شک و شبهه از طرف حزب مرتجعان که در رأس آقتل اتابک بی ةنقش»

خان سعدالدوله( قرار دارد تنظیم شده بوده است. دشمن خونی وی )میرزا جواد

سن که مأموران دولتی یکی از کسانی که در این قضیه دخیل بوده جوانی بود کم

بعد از اتفاق قتل دستگیرش کردند. بازجویی از این جوان ثابت کرد که در اندکی 

مخفی تهران که پدر همین جوان  هایقتل اتابک انگشت یکی از انجمن ةتوطئ

پدر وی که عجالتاً توقیف شده  ةکرده است. در خانرئیس آن انجمن بوده کار می

خان نصرالسلطنه داد سپهدار )محمدولیاست اسنادی به دست آمد که نشان می
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تنکابنی( فرمانفرما )شاهزاده عبدالحسین میرزا( عالءالدوله )احمدخان قاجار برادر 

السلطنه )کامران میرزا، لطنه( امیربهادر جنگ )حسین پاشاخان( نایبالساحتشام

شاه( و سعدالدوله )میرزا جوادخان( همگی دست داشته عمو و پدر زن محمدعلی

عالوه ثابت شد که این عده اند. بهو پول در اختیار انجمن مخفی گذاشته بوده

نجمن پی به هویت آنکه سایر اعضای اجمعی از محارم و جاسوسان خود را بی

اند. این چی وارد آن انجمن کرده بودهحقیقی آنها ببرند به عنوان مشروطه

اند موفق شده بودند گرفتهجاسوسان که دستورات خود را از سعدالدوله می

الدوله هر خواه انجمن را معتقد کنند که اتابک و صنیعاعضای انقالبی و مشروطه

 (8)«ا به بیگانگان دارند...اند و خیال فروش میهن ردو خائن

خواهان که تصمیم شروطهی مها مکرر از انجمن سرّدر تمام این گزارش

ست اوزیر )اتابک( را گرفته و دستور از بین بردن او را صادر کرده قتل نخست

که  شود. اکنون باید تحقیق کرد و دید این کدام انجمن بوده استنام برده می

پاییده و دستور قتل سران در خفا به شدت می عملیات مخالفان مشروطه را

کرده اند صادر میها بودهاستبداد را که متهم به همدستی با محمدعلی شاه و روس

 (9)است؟

 ةروشن کردن این موضوع بسیار ضروری است چون در آن تاریخ عد

های ملی و غیر رسمی برای نگهبانی مشروطیت به وجود آمده زیادی انجمن

 بودند.

های مجلس با ها مراکز غلیان دائمی بودند و در کشمکشن انجمنای»

 414زاید گرفت و وقتی به آنها به تدریج ت ةگاه مجلس بودند. عددولت تکیه

 (10)«انجمن رسید.
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ولی  های ایالتی و والیتی هم در ایران تأسیس شده بوددر آن تاریخ انجمن

های سیاسی کند، انجمناشاره میزاده به آنها ه تقیهای ملی و غیررسمی کانجمن

های وجود آمده بودند و ارتباطی با انجمنبودند که فقط برای حفظ مشروطیت به

 ایالتی و والیتی نداشتند.

توان گفت منظور از آن شود میبراساس مدارکی که در پایین نقل می

 ةهای سفارت انگلیس مکرر به آن اشاره شد، کمیتانجمن مخفی که در گزارش

 میتهرّی انقالب ملی بوده است. شرح تشکیالت، وظایف، و نام اعضای این کس

المتکلمین( در کتاب اج ملکزاده )پسر مرحوم حرا مرحوم دکتر مهدی ملک

شود از جلد آورده است و شرحی که در پایین نقل می تاریخ مشروطیت ایران

 ست:( استخراج شده ا220-218دوم تاریخ مشروطیت آن مرحوم )صفحات 

ترین فرزندان انقالب سری انقالب ملی که از رشیدترین و مهم ةکمیت»

 ةتشکیل یافته بود مرامش مقاومت با استبداد و ایجاد یک حکومت مشروط

 ب ازحقیقی بود که نیروی خود را از خون و آتش و آهن بگیرد. کمیتة انقال

ان، دة ایرآین فرزندانشانزده نفر رهبران مشروطه تشکیل یافته بود و ما برای اینکه 

کر ذپیشوایان انقالب مشروطیت و رهبران نهضت مقاومت را خوب بشناسند به 

 کنیم:اسامی آنها مبادرت می

 المتکلمینملک .1

 الدین اصفهانیسید جمال. 2

 خان صوراسرافیل. میرزا جهانگیر3

 . سیدمحمد رضا مساوات4

 زاده. سیدحسن تقی5
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 الملک. حکیم6

 الرحیم خلخالی. سیدعبد7

 . سیدجلیل اردبیلی8

 . معاضدالسلطنه9

 . میرزا سلیمان خان میکده10

 . حسینقلی خان نواب11

 اکبرخان دهخدا. میرزا علی12

 آقا. حاجی میرزا ابراهیم13

 . میرزا داودخان علی آبادی14

 السلطنه. ادیب15

 السلطان. نصرت16

خانه واقع در خیابان پستالملک ها در خانة حکیمجلسات کمیته نیمه شب

 (11)«شدند...شد و اعضای آن قبل از طلوع متنفرق میتشکیل می

دهد آن انجمن مخفی که دستور قتل قراینی در دست است که نشان می

لد زاده در جاتابک را صادر کرد همین کمیتة انقالب ملی بوده است. دکتر ملک

 نویسد:می تاریخ مشروطیت ایرانسوم 

های بلند به سوی علم و آزادی پیش ای که دنیا با گامدوره اتابک در»

زمامدار مطلق و فرمانروای ایران بود و در این زمان  رفت در حدود سی سالمی

ای برای آسایش مردم طوالنی نه تنها قدمی برای اصالحات برنداشت و چاره

گیری رشوهنیندیشید بلکه وقت خود را به طرفداری از استبداد و ترویج فساد و 

پرستی صرف کرد و مردمان پست و فرومایه را به کارهای مهم دولتی و اجنبی
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ای بلند داشت از میان برداشت. گماشت و هر کسی را که فکری روشن یا اندیشه

خان کرمانی، روحی، خبیرالملک، هر سه به امر آن صدر اعظم جابر به آقامیرزا

خواه در دوران زمامداری او زادیدست محمدعلی میرزا شهید شدند. و صدها آ

 یکی بعد از دیگری راه نیستی پیش گرفتند.

و  ه بودکه کمیتة انقالب ملی که از رهبران آزادیخواه تشکیل شداین بود 

جود وهر یک از آنها آماده بود جان خود را به رایگان فدای مشروطیت کند، 

ال آزادی و پایماتابک را برای بقای مشروطیت خطرناک دانسته، برای حفظ 

ا نشدن خون هزاران نفر که در راه تحصیل مشروطیت ریخته شده بود، او ر

آقا خود سمحکوم شناخته و دستور از بین بردنش را به کمیته اجرائیه داد و عبا

یش داوطلب این خدمت شد و برای حفظ آزادی و مشروطیت، مردی را که خار پ

ست دادن جان خود از میان دخواهان شده بود به قیمت از پای مشروطه

 (12)«برداشت.

زاده یکی دو فقره اشتباه تاریخی و احساساتی های مرحوم ملکدر نوشته

هست که باید اصالح شود. در دورة استبداد ناصری صدر اعظم جوان کشور را 

خواندن اغراقی است بس بزرگ و خارج از « زمامدار مطلق و فرمانروای ایران»

ها فرمانروای مطلق ایران و مخالف دانند که در آن سالمیقلمرو انصاف. همه 

ها و اصالحات در کشور شخص ناصرالدین شاه بود و بس. صدراعظمحقیقی 

اراده برای اجرای اوامر شاه نبودند. از این وزراء آن دوره چیزی جز آلت بی

 السلطان صدراعظمی شریف بودهموضوع البته نباید چنین نتیجه گرفت که امین

ها )اول با گیری، و ارتباط نادرست او با خارجیپرستی، رشوهاست زیرا اجنبی

ها( حقایقی است انکارناپذیر. نیز این مطلب که ها و سپس با روسانگلیسی
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آقا خود داوطلب کشتن اتابک شده است صحیح نیست. بلکه چنانکه از عباس

مربوط به این واقعه  ترین مدارکهای حیدرخان عمواغلی )که از موثقیادداشت

شود ضارب اتابک قرار بوده به قید قرعه انتخاب شود و قرعه است( استنباط می

 (13)آقا درآمده بوده است.به نام عباس

ای بسیار حساس به پایان های عمواغلی که بدبختانه در نقطهیادداشت

 دهد:سان شرح میرسیده و ناقص مانده، جریان قتل اتابک را بدین

هدام اصغرخان اتابک که محمدعلی میرزا او را مخصوصاً برای انا علیمیرز»

 را با لماناساس مشروطیت از فرنگ به ایران آورده بود، هفتاد نفر از وکالی پار

ت به ل داشو آنچه که میدادن پول و وعده و غیره طرفدار و حامی خود قرار داده 

 برد.اکثریت آرا پیش می

دداً اصغرخان ابداً منظور نظر نبوده مجیرزا علیهای سابقة )کذا( مخیانت

درپی کرده اتصاالً بدون آنی استراحت در کار انهدام های پیشروع به خیانت

اهلل مجتهد را نیز پول داده، تحریک اساس مشروطیت بود چنانچه شیخ فضل

ا برپ کرده، با جمعی هواخواهانش به حضرت عبدالعظیم فرستاد و آن غائله را

 نمود.

مرکزی حزب سوسیال  بةمخفی اجتماعیون عامیون تهران )= شع ةحوز

 المتکلمین و سیدجمال واعظ نیز در آن حوزهدموکرات ایران( که مرحوم ملک

ک م اتابحکم اعدا« کمیتة مجری»عضویت داشتند اعدام اتابک را رأی داده و به 

 را فرستادند. 

ت از دوازده نفر که عبار« هیئت مدهشه»کمیتة مجری هم حکم را به 

تروریست تقسیم به سه جوقه چهار نفری و در تحت ریاست من )حیدر 
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عمواغلی( بودند فرستاد. کمیسیون مخصوص از برای تعیین اسلحه یعنی اینکه 

ترور با بمب شود یا اسلحه دیگر منعقد گردید. پس از مشاورت تعیین اسلحه 

ندیده بنا شد که با رولور این شد و با اکثریت آرا بمب یا اسلحه دیگر را صالح 

آقا بیرون آمد. دو کار انجام پذیرد. در هیئت مدهشه قرعه کشیده شد و نام عباس

نفر هم برای او محافظ قرار داده شد. چندین دفعه به قیطریه عمارت ییالقی 

 )اتابک( در شمیران رفته که من هم با آنها بودم و ممکن نشد که کار انجام پذیرد.

مد. آشد که فردا )بیست و یک رجب( اتابک به پارلمان خواهد  خبر داده

( به آقاآقا )برادر عباساکبر و حسنآقا و میرزا علیروز جمعه بیستم، من و عباس

زء جدر  گرفته شد که آقاحمام رفتیم. فردا به پارلمان رفته بلیطی برای عباس

کردیم. ته و صحبت میتماشاچیان به پارلمان رفت ولی ما در حیاط مجلس راه رف

د دو ساعت و نیم از شب گذشته، اتابک بیرون آمده با سید عبداهلل مجته

آمدند. تقریباً شش قدم به در مانده، سیدی برای تظلم کنان به طرف در میصحبت

 ه درسید عبداهلل را نگاه داشت ولی اتابک جلو آمد در حالی که چندین الل

 ...«و نیم  آوردند. همین که دو قدمجلوش می

 تقریرات حیدرخان )در مورد قتل اتابک( متأسفانه به همین جا ختم

رده وضع ناقص در مجله یادگار نقل کا به همین شود و مرحوم اقبال که آن رمی

 ما نتوانستیم کشف که آیا خود حیدرخان این شرح را عمداً »نویسد: است می

 «ده ناتمام است.سیای که به دست ما رناتمام گذاشته یا اینکه نسخه

آور است که نقل این یادداشت نفیس به خصوص از این حیث تأسف

ای که سیمای قاتل اتابک از روایت جالب و موثق حیدرخان درست در نقطه

شده است به پایان رسیده و نتیجه این شده است که پشت پردة ظلمت علنی می
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های محمدعلی شاه. یا تروریستخالی کرده  آقادانیم آیا گلوله را عباسما باز نمی

اند که کار اتابک را کشیدهدستة اخیر مسلماً آن شب در حوالی پارلمان کشیک می

و حیدرخان و دو  آقاای دیگر هم )عباساند که عدهبسازند ولی ظاهراً خبر نداشته

 اند.نفر محافظان او( به همین منظور در آنجا کمین گرفته

ظر ه شیوة مورخان محتاط و آزموده است، نمرحوم عباس اقبال، چنان ک

ناسبت همان نامه میادگار )به  ةای که در مجلنهایی خود را در ضمن مقاله

 سان خالصه کرده است:السلطنه( نوشته بدینمخبر

باری مشکل قتل اتابک با وجود توضیحاتی که گذشت به عقیدة ما »

ر دی وقوع قتل اوست همچنان باقی است و علل عمدة این اشکال و ابهام یک

ای نیز برای پی گم کردن، پس به خصوص که از قرار مذکور عدهتاریکی شب، 

اند تا کسی کسی را نشناسد. دیگر پاشیدهاز رها شدن تیر، خاک به آسمان می

خواهان طالب برانداختن اتابک ای از مشروطهآنکه هم محمدعلی شاه و هم عده

خواستند خواهان میکه در عین آنکه مشروطهبودند. بنابراین هیچ بعید نیست 

رف طاند و یکی از دو اتابک را بکشند عمال محمدعلی شاه هم در این قصد بوده

ن به مقصود خود رسیده و طرف دیگر این عمل را به خود بسته و کسی در آ

 (14)«هنگامه شلوغ نتوانسته باشد حقیقت را کامالً دریابد...

در  ق کهاست که مرحوم اقبال نوشته، با این فر عصارة مطلب تقریباً همین

سناد کرد )نوزده سال قبل( هنوز اتاریخی که آن مرحوم این عقیده را ابراز می

ر ود دراکد و محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره قتل اتابک منتشر نشده ب

 ودارآلغب ةحالی که امروز، با علنی شدن آن اسناد، پرتو بیشتری بر روی این صحن

 تر کرده است.افتاده و جزئیاتی را که از نظر آن دانشمند نهان بوده علنی



 127  اتابک چگونه کشته شد

ب مال محمدعلی شاه ترتیقتل اتابک را به واقع ع ةتوان گفت که توطئمی

ط داده بودند. اطالعاتی به ظاهر موثق که به قیمت جان او تمام شد توس

خواهان )که سعدالدوله )عامل مخصوص شاه( در اختیار انجمن مخفی مشروطه

ین ارتو مذکور، در پ ةظاهراً همان کمیته انقالب ملی است( قرار گرفت و کمیت

د و ها داراطالعات، به این نتیجه رسید که اتابک خیال فروش ایران را به روس

 خود را اجرا کند، باید نابود شود. ةبنابراین، بیش از آنکه نقش

ش ایوزیرخر نخستروابط اتابک با محمدعلی شاه در آن روزهای آ

ل العاده خراب و آشفته شده بود. تاریخچة اختالل این روابط بسیار مفصفوق

گ و ت جناست و از گنجایش این مقاله خارج. ولی اقدام اتابک برای کنترل وزار

مرده ید شخارج کردن قوة نظامی کشور از دست شاه، مسلماً از اهم این دالیل با

ک( ملیون و اتاب)نام آن دوره که با هر دو طرف خواهان بشود. یکی از مشروطه

 نویسد:روابطی بسیار نزدیک داشته است در خاطرات خود می

 امران میرزا )پدر زنکخود را صرف معزول کردن  ةالسلطان تمام قوامین

ضی محمدعلی شاه( از وزارت جنگ کرده است درصورتی که شاه به این کار را

 ردد و به همین دلیل ازشور از دستش خارج گخواهد قوة نظامی کنیست و نمی

 (15)السلطان و هر کس که او به وزارت جنگ انتخاب کند اطمینان ندارد.امین

یکی دیگر از دالیل ضدیت شاه با اتابک حمایتی بود که این مرد )به واقع 

کرد و تفصیل آن کشمکش معروف و یا به ظاهر( از مجلس شورای ملی می

ی از مجلس( که در آخرین روز حیاتش با شاه داشته است تاریخی )به طرفدار

داد. در شبی اگر در موقعش به گوش ملیون رسیده بود شاید جانش را نجات می

که اتابک و وزرای او تصمیم گرفته بودند روز بعد التیماتومی به شاه بدهند که یا 
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بپذیرد،  را نبا مجلس همکاری بکند یا اینکه استعفای دسته جمعی هیئت وزیرا

راپورتچیان شاه )و در رأس آنها وزیر همایون( به مخدوم خود خبر دادند که 

کابینة اتابک تصمیم گرفته است او را از سلطنت خلع کند و وزرا برای ابالغ این 

تصمیم خیال دارند فردا شرفیاب شوند. محمدعلی شاه که ظاهراً این گزارش 

اتابک و دیگر وزیران روز  ةه سروکلّ اساس را باور کرده بوده است موقعی کبی

زده آنکه منتظر عرض حال آنها گردد وحشتآباد پیدا شد بیبعد در کاخ سلطنت

و اتابک به او اطمینان داد که « خط عزل مرا بگیرید؟اید دستآمده»فریاد زد: 

 هیئت وزیران به هیچ وجه چنین خیالی ندارند.

بک اتا ن که دو هفته بعد از قتلدر گزارش محرمانة اسپرینگ رایس به لند

وزیرش تنظیم شده، جمالتی هست که از ریشة خصومت شاه نسبت به نخست

 دارد:پرده برمی

و را طبق اطالعاتی که به من رسید آن روز که اتابک و وزیرانش ا»... 

حاکی از آمادگی مقام  هخطی کمجبور کرده بودند برخالف میل خود دست

مجلس بود صادر کند از شدت غضب سر از پا  سلطنت برای همکاری با

خود شده بوده است. هدف سیاست شناخته و مثل دیوانگان از خود بینمی

رد و شد، این بود که شاه و مجلس هر دو را تحت نفوذ بیاواتابک، اگر موفق می

 مطلق خود وی باشد و ةکند که در آن حکومت کشور تحت اداروضعی ایجاد 

د و عی بودر کارهایش فرو کند. در قبال این وضع کامالً طبیشاه نتواند انگشت 

 (16)«بینی کرد که دربار دست به اقدامات شدید علیه اتابک خواهد زد.شد پیشمی

خواهان هم با اتابک بد بودند. از آن طرف، چنان که دیدیم، مشروطه

طالعاتی که کارهایی که این مرد در گذشته علیه منافع وطنش انجام داده بود، نیز ا
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ها رسانده بود، بر خصومت و سوءظن سعدالدوله به دستور شاه به گوش انجمن

افزود. در این گیرودار که دو نیروی قوی پنجه با او طرف ملیون نسبت به او می

کوشید تا با اغفال طرفین شده بودند اتابک، به شیوه ساستگران دورة قاجار، می

 مقام و موقعیت خود را حفظ کند.

گوید من برای خدمت به ملت و پیشرفت کار مجلس به مجلس می... »

گوید یمحاضرم و روز و شب به خاطر شما با شاه معارضه و جدال دارم. به شاه 

کنم و ان ببرهم زدن مجلس راه دارد. من در ظاهر باید کمال همراهی را با مجلسی

السلطنه وز با مخبرالثانی یک ردارم. اوایل جمادی آنها را از خود راضی نگاه

گویم که من کار دارم و می)وزیر کابینه و دوست صمیمی اتابک( صحبت می

 دانم و عاقبت خوش برای او نیست زیرا امکان ندارد دراتابک را صحیح نمی

رف طمیان این دو فشار جان به سالمت در ببرد. البد از یک طرف یا هر دو 

 (17)«خواهد خورد.

 1325رجب  21طور هم شد. در آن شب تاریخی )شگفتا! تقریباً همین

که کار اتابک را اند کشیدهقمری( ظاهراً دو دسته در حوالی پارلمان کشیک می

ه هر بخبر بوده باشند بسازند. این دو دسته ممکن است از وجود هم باخبر یا بی

 وپیشدستی کرده  آقاشده است عباستقدیر، موقعی که اتابک از مجلس خارج می

دار شاه که های لقبکار را صورت داده و موقر و دبیرالسلطان و سایر تروریست

درنگ به حضور اند کسی دیگر این مشکل را برای آنها انجام داده بیدیده

خواهان را به حساب شخصیت و شجاعت محمدعلی شاه شتافته و عمل مشروطه

 اند.ز شاه گرفتهخود گذاشته و جایزه و انعامی را که قرار بوده بگیرند ا

تر اینکه آن پادشاه بدبخت تا آخر عمرش بر این عقیده بود، یعنی به عجب
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اند و های مخصوص او اتابک را از بین بردهراستی باور کرده بود، که تروریست

ک اعتراف کرد و گفت که از عمل نیش اورپها بعد در ادسا این موضوع را سال

 (18)پشیمان است. خود )یعنی دادن دستور قتل اتابک(

××× 

آن را  دتوانزاده میدر جریان قتل اتابک نقطة ابهامی هست که فقط تقی

روشن کند. طرح کردن این موضوع در این مقاله الزم است چون خاطرات 

راده دربارة وقایع عهد مشروطیت که چند سال پیش در هفت ی تقیآقا سیاسی

ی رست در همان نقطه که سیماشماره مسلسل یغما منتشر گردید بدبختانه د

زاده از ی تقیآقا سیاسی اتابک در شرف طلوع بود به پایان رسید و معلوم نشد

 اند یا نه.نقشه این توطئه مطلع بوده

ی آقا خود ایشان در ضمن تقریراتی که قریب بیست سال پیش برای

نکر مشده( ادگار نقل ی ةآن تقریرات در مجل ةاند )و عصارعبدالحسین نوائی کرده

ی ی دکتر نوائآقااند.حساس تاریخی شده ةهرگونه اطالع یا شرکت در این واقع

ای که راجع ( ضمن مقاله1327مشترک شهریور و مهرماه  ةیادگار )شمار ةدر مجل

زاده ی تقیآقابه همین جریان قتل اتابک نوشته است با استناد به بیان شفاهی

 دارد:اعالم می

 ةئه توطکبه اینجا رسید از ذکر این نکته غفلت نکنیم  اکنون که سخن»... 

ی آقا اندکه نوشتهحیدر عمواوغلی بود و چنان قتل اتابک فقط و فقط زیر سر

اند که عمل واقع شده زاده در آن دست نداشته و ایشان وقتی اطالع یافتهتقی

 (19)«.بوده

الدوله وکیل زاده( به رهنمایی شرفولی در شب ترور اتابک ایشان )تقی
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اعیان تبریز برای مالقات سعدالدوله که او هم در آن هنگام با اتابک مخالفت 

دیگر تبریز( بنا بر  ة)نمایند آقاورزید به همراهی مرحوم حاجی میرزا ابراهیممی

خان منشی سفارت تقاضای سعدالدوله رفته بود و میعاد آنان در خانة میرزا حسین

شت از این مالقات سیاسی و هنگام ورود به منزل، اتریش بوده است. در بازگ

الیه از قتل اتابک که معظم خان صوراسرافیل در سرچشمه بوده استمیرزا قاسم

 (20)«اطالع پیدا کرده است.

زاده در راه با همة احترامی که نگارنده نسبت به خدمات گذشتة تقی

ه کایشان، به صورتی وید که تکذیب پرده باید بگمشروطیت ایران قایل است بی

 ةفتگاید کننده نیست. بسیاری از خوانندگان این مقاله شنوائی نقل کرده، قانع

 مشهور بیزْمارک را شنیده باشد که:

ده مهم سیاسی را فقط موقعی باور کنید که رسماً تکذیب ش ةیک شایع»

 «باشد.

یز ن د.شما دیدیم که تصمیم قتل اتابک در کمیتة مخفی انقالب ملی گرفته 

ن دو زاده یکی از اعضای مهم و مؤثر این کمیته بود. در قبال ایدیدیم که تقی

 ماند:حقیقت انکارناپذیر، فقط جای سه احتمال باقی می

زاده نبوده است و دکتر ملک« کمیتة انقالب»زاده عضو تقیاحتمال اول ـ 

 نام ایشان را به اشتباه در جزء اعضای کمیته آورده است.

زاده در تنظیم تاریخ ال بسیار ضعیف است زیرا مرحوم دکتر ملکاین احتم

مند بوده زاده بهرهی تقیآقا قیمتهای ذیها و کمکمشروطیت خود، از راهنمایی

زاده مسلماً ی تقیآقا و در آخر جلد هفتم رسماً از ایشان تشکر کرده است. خود

ال قبل در باشگاه مهرگان هایی که چند ساند چون در خطابهاین کتاب را خوانده
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ایراد کردند به برخی از مطالب آن اشاره فرمودند. ولی تا آنجا که اطالع داریم 

زاده را تکذیب نکرده و منکر عضویت خود در آن دکتر ملک ةایشان هرگز نوشت

 اند. کمیته نشده

زاده عضو کمیتة مخفی انقالب بوده است ولی در آن تقیاحتمال دوم ـ 

میم ن تصیخی که تصمیم به از بین بردن اتابک گرفته شده است علیه ایجلسة تار

اند تسلیم هبود رأی داده منتهی در قبال رأی اکثریت که ظاهراً موافق با ترور اتابک

 شده است.

زاده ـ به عکس آنچه اش الاقل این است که تقیقبول این احتمال الزمه

ته لی داشع قبه نابود کردن اتابک اطالدکتر نوایی نوشته ـ از تصمیم کمیته دایر ب

 است. 

مهمتری که داشته  ةسالت یا مشغلزاده به علتی )کتقیاحتمال سوم ـ 

ر داست( نتوانسته است در آن جلسة تقدیرآفرین شرکت کند و تصمیم کمیته 

 گرفته شده است.غیاب ایشان 

 ةرسد، نوشتتر از دو احتمال قبلی به نظر میاین احتمال که منطقی

زاده که نوشته کند. حرف ملکزاده هر دو را توجیه میزاده و تکذیب تقیملک

گرفته شد صحت « کمیته انقالب»است تصمیم قتل اتابک در جلسة مخصوص 

نداشته است زاده هم که مدعی است از آن تصمیم خبر کند و حرف تقیپیدا می

 شود.به ظاهر قابل قبول می

ای هست که پذیرفتن آن را )از ر باز خدشهمتأسفانه در این احتمال اخی

سازد زیرا با آن سابقة دوستی و محرمیّت نظرگاه تحقیق( تا حدی دشوار می

داشته است، بعید است که  دزاده وجوالعاده که بین حیدرخان و تقیفوق
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زاده را از تصمیمی به این مهمی آگاه نکرده باشد. این بنده به هیچ حیدرخان، تقی

آذربایجان ابراز  ةسالن نظری که مرحوم کسروی که در تاریخ هیجدهوجه با آ

او  ةاجاززاده بود و بیکرده و نوشته است که حیدرخان مطیع محض اوامر تقی

مرحوم  صخورد هم عقیده نیست زیرا از یک طرف خصومت شخآب نمی

سی زاده کتر است و از سوی دیگر تقیزاده از آفتاب روشنکسروی نسبت به تقی

هرحال در هت که ارادة خود را کورکورانه بر پیروان خود تحمیل کند. ولی بسنی

های زاده داشته و او را از کارها و نقشهالعاده به تقیاینکه حیدرخان ارادتی فوق

کرده است تقریباً جای تردید نیست و به همین دلیل مهم خود همیشه آگاه می

زاده پوشیده می به این مهمی را از تقیبعید است که او )یعنی حیدرخان( تصمی

وزارت امور خارجه انگلیس )که  ةنگاهداشته باشد. از آن گذشته در اسناد محرمان

بعدی خواهد آمد( صریحاً به این موضوع اشاره شده است  ةمتن آنها در مقال

الدوله( که یکی از نمایندگان تبریز )که ظاهراً )البته از قول رئیس مجلس صنیع

 قتل اتابک پیشاپیش خبر داشته است. ةزاده است( از توطئتقی

ای هست که قبول بینیم در هر کدام از این سه احتمال خدشهکه میچنان

زاده ساخته است تا سازد و حل این معماری تاریخی از خود تقیآن را دشوار می

 نظر و توضیح ایشان چه باشد.

××× 

(، به خود محمدعلی شاه که وزیر )اتابکچند ماهی بعد از قتل نخست

قصد شد. تصمیم  داشت سوءدست از توطئه و تحریکات علیه مشروطیت برنمی

زاده در کتاب خود مفصالً شرح داده است قصد همچنان که دکتر ملک این سوء

باز در همان کمیتة مخفی انقالب گرفته شد و اجرای آن دوباره به هیئت اجرائیه 
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 ی واگذار گردید.تحت ریاست حیدرخان عمواوغل

 نتیجه ی که حیدرخان و همکاران او کشیده بودند این بار بهااما نقشه

د آسا از خطر جست. بمبی که به سوی او پرتاب شنرسید و شاه به طرزی معجزه

ی کرد خورد. چند نفربه اتومبیل یدکی که جلو کالسکه شش اسبه شاه حرکت می

ی ختصرر فرانسوی شاه هم زخم مفشو که در اطراف اتومبیل بودند کشته شدند و

کرد از گزند اش در عقب اتومبیل حرکت میبرداشت ولی خود شاه که کالسکه

آن  کنونی خارج است و شرح ةمصون ماند. تفصیل توطئه اخیر از موضوع مقال

 (21)در تمام کتب مربوط به تاریخ مشروطیت ایران آمده است.

 خورده که تاج وه بدبخت و فریببمب، شا ةتقریباً دو سال بعد از قضی

زاده ن شده بود پیش تقیتخت خود را از دست داده و در سفارت روسیه متحصّ

کرد که ای کاش این همه به کمک دولت خارجی روسیه اطمینان درد دل می

وس افس نکرده و به جای آن با ملت مهربان و باگذشت خود کنار آمده بود. ولی

 (22)شده بود.که آن وقت دیگر خیلی دیر 
 

 بخش دوم

 گزارش محرمانه سرسیل اسپرینگ رایس)وزیر مختار انگلیس(

 انگلستان(  ة)وزیر خارج در تهران به سرادواردگری

 دربارة قتل اتابک
 

 ی وزیر،آقاجناب

به  (23)ام اوتافتخار دارم به استحضارتان برسانم که اتابک در شب سی

وضع سیاسی ایران صحبت کردیم. چند  دیدنم آمد و مدتی طوالنی با هم دربارة

ای خصوصی با یکی از دوستان اتابک روز قبل از این مالقات، در ضمن مذاکره
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من مراتب تأسف و نگرانی خود را از شایعاتی که در شهر پیچیده و به گوشم 

این شحص برای اتابک پیغام دادم و گفتم که به موجب این  ةرسیده بود به وسیل

ی اخیر جناب اشرف به ظاهر چیزی جز این نیست که شایعات هدف مساع

اکثریت وکالی مجلس را برای اجرای یک سیاست ضد ملی با خود همدست 

کنم سازد. من صریحاً به آن شخص رابط گفتم که البته این شایعات را باور نمی

دهد که شب ولی خود همین موضوع که چنین شایعاتی در شهر پیچیده نشان می

 کشور به خطرها آبستن است. دیجور سیاست

بط من با آن شخص را ةشبی که اتابک به دیدنم آمده بود موضوع مذاکر

ای بشاش به پیغامی که به وسیلة آن شخص مطرح شد و جناب اشرف با قیافه

واهد شان خکرد و به من اطمینان داد که جریان اوضاع عنقریب نداده بودم اشاره 

اساس و عاری از حقیقت است. گرچه حدّ بیگونه شایعات تا چه داد که این

نظر  ه درکاتابک مستقیماً نامی از شاه نبرد ولی از لحن کلی صحبتش هویدا بود 

 ها و تیرگی اوضاع کشور است.وی خود مقام سلطنت مسئول دشواری

اش در جریان مذاکرات آن شب، اتابک به برخی از دشمنان خصوصی

ترین ترسی از تشبثات و گفت که کوچکاشاره کرد و  هجمله سعدالدولمن

 ةدسایس آنها ندارد. افتخار دارم صورت مجلس مذاکرات آن شب را که به وسیل

خان )مترجم مخصوص سفارت( تنظیم شده است برای اطالع عباسقلی

داد که شخصاً امیدوار جناب تقدیم دارم. لحن کلی بیانات اتابک نشان میعالی

ری با مجلس و مجلس را وادار به همکاری با دولت است شاه را وادار به همکا

بکند و مطمئن بود که اگر این دو مقصد تأمین شود دولت وی در اندک مدتی 

خواهد توانست به این وضع ناگوار و آشفته که در سرتاسر کشور حکمفرماست 
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 خاتمه دهد. اتابک را هرگز چنان خرم وخندان ندیده بودم که آن شب دیدم.

اخ کازم ه موجب اطالعی که پیدا کردم، اتابک و جملة وزیران عروز بعد، ب

جمعی سلطنتی شدند و در آنجا از شاه درخواست کردند که یا استعفای دسته

اضر که حهیئت وزیران را بپذیرد یا اینکه قول قطعی و نقض نشدنی دایر بر این

ت ی هیئکند به آنها بدهد. در نتیجة این شرفیاباست با مجلس و دولت همکاری 

خطی به همین مضمون از شاه بگیرد. پس از گرفتن دولت موفق شد دست

ای از عریضة س شدند. ترجمهت اتابک عازم مجلخط، جمله وزراء در معیّدست

 ر دوههیئت وزراء به شاه و جواب شاه به وزراء )به صورت دست خط ملوکانه( 

 مستر اسمارت به انگلیسی ترجمه شده است. صورت ةوسیل است و بهضمیمه 

خط شاه را به مجلس مذاکرات مجلس در عرض آن روز که اتابک و وزراء دست

 ست(،امستر جرج چرچیل برایتان فرستاده شده  ةآن به ترجم ةآوردند )و خالص

خط شاه را داد. اتابک دسترفته مساعد بود و از رضایت وکال خبر میهمروی

ا ری ببرای وکال قرائت کرد و توضیح داد که در قبال آمادگی شاه برای همکا

به  نمایندگان ملت، هیئت دولت و مجلس از این به بعد خواهند توانست دست

روع شدست هم داده و اصالحات اساسی را در کشور آغاز کنند. بعضی از وکال 

ایی ه جبه موافق بود به مخالفت کردند ولی اعتراض آنها در قبال نظر اکثریت ک

ان نرسید. اکثر وکال حسن نظر و رضایت خود را نسبت به کابینة اتابک نش

 (24)دادند.

پس از ختم جلسه، اتابک به اتفاق مجتهد طراز اول تهران، سیدعبداهلل، از 

عمارت بهارستان خارج شد. اینان به اتفاق مقابل سرسرای خارجی مجلس رسیده 

دا شده بودند که ناگهان اتابک را با تیر زدند و کشتند. از و در آنجا تازه از هم ج
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قصد کرده بودند یکی را دستگیر کردند ولی او موفق  کسانی که به اتابک سوء

 شد گیرنده را مجروح و خود را از دست وی خالص کند.

ده قصدکنندگان موقعی که احساس کرد در تنگنا افتااما یکی دیگر از سوء

 ةجان اتابک را در کالسکاند خود را کشت. جسد بیتهو پیرامونش را گرف

 کشید گذاشتند و همراه دو نفر سیداش که دم عمارت بهارستان انتظار میشخصی

یّت قاری به منزل شهری وی حرکت دادند. ولی این دو مؤمن ظاهراً از موقع

 دهوزیر مرده را، دزدیده کرده در عرض راه ساعت بغلی و مهر اسم نخستااستف

ر بود قرا بودند. جسد اتابک را موقتاً در همان منزل شهری امانت گذاشتند. اول

لی رسمی به عمل آید و تدارکات این قسمت هم شروع شده بود و ةتشیع جناز

ل امضاء به مقامات مسئول رسید که اگر بخواهند از جنازة اتابک تجلیهایی بینامه

ی ستورهدم خواهد شد. به موجب دکنند، خانه و جنازه و تابوت همه با بمب من

ادند. دسر و صدا به قم انتقال از خود شاه رسیده بود جنازه را شب یکشنبه بیکه 

ز عد ابه این ترتیب، اتابک بیست و پنج ساعت پس از ترور شدن و چهار ماه ب

 مراجعتش از فرنگ به ایران، در قم به خاک سپرده شد.

ر براون ة مستاتفاق قضیه به وسیلخبر ترور شدن اتابک نیم ساعت پس از 

درنگ کارمند بانک شاهی به من رسید. دبیر شرقی من )مستر جرج چرچیل( بی

او برساند و سرسالمتی  ةاین خبر را به خانواد هعازم خانة ییالقی اتابک شد ک

طوری که بعداً شنیدم خبر مرگ اتابک حتی پیش از رسیدن مستر جرج بگوید، آن

به آنجا رسیده بوده است. اهل اندرون ظاهراً هنوز خبر چرچیل به شمیران 

اند قضیه را سرایان که در عمارت بیرونی بودهاند ولی نوکرها و خواجهنداشته

اند که شنیده بودند و همة آنها، به قرار اظهار مستر چرچیل، بر این عقیده بوده
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 مخدومشان فدای دسایس دربار شده است.

ویش رفتم و وزیر مختار آن دولت مسیو دوهارتمن خود به سفارت روسیه 

ردیم قت کرا مالقات کردم. پس از تبادل نظر دربارة این موضوع، ما هر دو مواف

 د راسفارتین در این مورد چیزی جز این نیست که دبیران شرقی خو ةکه وظیف

راً بتکابرای عرض تسلیت و ابراز تعزیت خدمت شاه بفرستند ولی اگر خود شاه ا

یم که ب بدهما را پرسید و استعالم کرد که حاال چه باید بکند بهتر است جوانظر 

و  صالح نیست مقام سلطنت دست به اقدامات شدید از قبیل منحل کردن مجلس

 توقیف اعضای آن که مسلماً باعث تحریک افکار عمومی خواهد شد بزند و

 لت،هیئت دو نصیحتش کنیم تا آنجا که ممکن است رسیدگی به قضیه را به خود

 مجتهدان منتفذ مجلس، و به طور کلی به خود مجلس واگذار کند.

ه براساس این تصمیم، روز دیگر مستر چرچیل )دبیر سفارت انگلیس( ب

رت )بارانوفسکی دبیر شرقی سفارت روس( از اعلیحضاتفاق همکار روسی خود 

ه ن بارتیشاه وقت گرفتند و برای عرض تسلیت شرفیاب شدند. اینان از طرف سف

 . بهشاه تعزیت گفتند و اعلیحضرت با چند کلمة مختصر جواب آنها را دادند

 ی اتابککدام از مرگ ناگهانقراری که بعداً از چرچیل شنیدم شاه و درباریان هیچ

ش وضع سیاسی کشور ةکه شاه صحبتی دربار اند. از آنجاغمگین و متأثر نبوده

دند فته بوه نگری که داشتند چیزی در این بارنکرده بود دبیران ما نیز بنا به دستو

 ای کامالً رسمی داشت به پایان رسیده بود.و شرفیابی آنها که جنبه

 الدوله )رئیس مجلس( بهروز بعد از کشته شدن اتابک، برادرزادة صنیع

درنگ مالقات مستر چرچیل آمد و از او خواهش کرد که عموی وی را بی

 مالقات کند.
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ر جزء ضمائم این گزارش، گزارش مخصوص و محرمانة افتخار دارم د

 زارشچرچیل را که بسیار جالب و پر اهمیت است خدمتتان ارسال دارم. این گ

الدوله ای از مذاکرات محرمانة او با صنیعتوی خالصهحکه چرچیل به من داده م

ن ر ضماست. نیز نتایج تحقیقاتی که او خود بعداً دربارة قتل اتابک کرده د

 ارش گنجانده شده است.گز

ین ااز مجموع اطالعاتی که دبیر شرقی من از منابع مختلف کسب کرده، 

رک کسانی ارتکاب شده که مح ةه از ناحیرسد که قتل اتابک گرچطور به نظر می

غل و غش ملی بوده است. به واقع نتیجة تعصب پاک و احساسات بیآنها 

ع قتل اند موضوان ظاهراً خیال داشتهغیرمسقتیم دسایس دربار است. شاه و درباری

 ا به وسیلة کودتا منحل سازند.ررا بهانه قرار داده و مجلس 

در این اواخر مدتی بود شایعاتی در خارج پیچیده بود )و این شایعات 

اشخاصی که مأمور نشر شفاهی  ةجراید محلی یا به وسیل ةوسیلمعموالً به 

که اتابک پیوند محرمانه با شاه دارد و  شد(گونه شایعات بودند پراکنده میاین

خواهد اول مجلس را از بین ببرد سپس خود کشور را در طبق اخالص نهاده می

بعضی از  ةها تقدیم کند. بیاناتی که حاکی از همین سوءظن بود به وسیلبه روس

وکالی مجلس به گوش خود من رسید. در اینکه افکار ملی به شدت )ولی از 

علیه اتابک بسیج شده بود و نیز در این که مخالفان تحت  روی خلوص نیت(

پرستی با نخست وزیر فقید دشمن شده بودند جای تأثیر احساسات خالص میهن

گونه تردید نیست. یکی از همین مرتکبان سوءقصد چندی پیش جزء هیچ

مریضان یکی از پزشکان فرانسوی مقیم تهران بوده است و این پزشک به مستر 

طمینان داده بود که مریض وی و سایر دوستانش جملگی افرادی محترم چرچیل ا
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اند. اینان که دوم کشور بیرون آمده ةهای مستطیع و طبقهستند که از میان خانواده

روح و فکرشان از حبّ شدید میهن آکنده است غرضی جز این ندارند که از 

د و برای افتادن آب و خاک پدری خویش به دست بیگانگان جلوگیری کنن

 اند جان خود را در صورت نیاز فدا سازند.رسیدن به این هدف آماده

شد در این اواخر حمالتی که در مجلس و مطبوعات نسبت به اتابک می

وزیر شدت یافته و توجه همگان را به خود جلب کرده بود. موقعیت نخست

ذ چندی پیش در مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گرفت و مجتهد با نفو

مجلس، سیدعبداهلل، نطقی شدیداللحن علیه سعدالدوله که قسمت عمدة 

گیرد ایراد کرد. رئیس تحریکات قتل اتابک ظاهراً از جانب او سرچشمه می

 ا خواهدالدوله( اظهار داشت که اگر اتابک استعفا بدهد او نیز استعفمجلس )صنیع

س نیست. چیزی جز انحالل فوری مجلداد. چون معنی استعفای اتابک 

ه بکه  احساسات اکثر وکال به نفع اتابک بود ولی افکار عمومی خارج از مجلس

ک شدت علیه وی تجهیز شده بود از این حمایتی که وکالی اکثریت از اتاب

گرفت که اتابک اکثریت مجلس را خریده است، کردند تنها این نتیجه را میمی

او را  تردید نبود که اتابک ترین جای کوچککه در مورد سیدعبداهللکما این

 خریده بود.

العاده شدید بود و دشمنان شخصی هیجان افکار عمومی در پایتخت فوق

ای از درباریان اتابک حدَ اعالی استفاده را از این موضوع کردند. اینان دسته

مرتجع بودند که پیرامون شاه را گرفته بودند و سران آنها عبارت بودند از سپهدار 

السلطنه )وزیر اسبق جنگ( و سعدالدوله. شخص ست و تلگراف( نایب)وزیر پ

توز و اخیر که به هیچ مسلک و مرام ثابت سیاسی پابند نیست فوق العاده کینه



 141  اتابک چگونه کشته شد

 طلب است.جاه

ابک خود شاه با اینکه منصب ولیعهدی خود را به واقع مدیون حمایت ات

اه( شدین فقید )مظفرال بود ـ زیرا نفوذ شخصی این مرد موقعی که صدر اعظم شاه

ی الوصف دالیل زیادبود باعث اعتالی شاه فعلی به مقام ولیعهدی گردید. مع

ن مالعاده مقتدر بترسد. طبق اطالعاتی که به فوقداشت که از این سیاستمدار 

ل رسید آن روز که اتابک و وزیرانش او را مجبور کرده بودند برخالف می

گی مقام سلطنت برای همکاری با مجلس، خطی حاکی از آماداش دستباطنی

خود شناخته و مثل دیوانگان از خود بیصادر کند از شدت غضب سر از پا نمی

س شد، این بود که شاه و مجلشده بوده است. هدف سیاست اتابک، اگر موفق می

حت هر دو را تحت نفوذ بیاورد و وضعی ایجاد کند که در آن حکومت کشور ت

 باشد و شاه نتواند انگشت در کارهایش فرو کند. مطلق خود وی ةادار

بینی کرد که دربار دست شد پیشدر قبال این وضع کامالً طبیعی بود و می

های گران ظاهراً با یکی از انجمنبه اقدامات شدید علیه اتابک خواهد زد. توطئه

 ق شدهاند پیوند محرمانه برقرار کرده و موفسرّی که این روزها در تهران فراوان

خواه وارد آن انجمن بکنند. اینان بودند تنی چند از عمال خود را به اسم مشروطه

پول و اطالعات ظاهراً موثق که معلوم بود از دربار به آنها تلقین شده، در اختیار 

سایر اعضای انجمن گذاشتند. در پرتو این اطالعات معتقد کردن انجمن به اینکه 

اتابک است کاری نسبتاً ساده بود. عمّال وابسته به تنها راه نجات کشور افنای 

دربار، انجمن را معتقد کردند که اتابک با شاه و سفارت روس همراز است و 

ای برای اخذ وام جدید چیزی نمانده که اکثریت وکال را با خود همدست و زمینه

و این ی دستور از بین بردن اتابک را صادر کرد از روسیه فراهم سازد. انجمن سرّ
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رسید نخست وزیر فقید به اوج دستور درست در همان روز که به نظر می

 ت خود رسیده است اجراء شد.موفقیّ

ورد بک مهویدا بود که قتل اتا داد احساساتی که ملت ایران نشان ةاز نحو

 دهندگان ملت معرفیتصویب افکار عمومی است. قاتالن اتابک به عنوان نجات

 ر تبریز به افتخار آنها چراغانی شد.های شهشدند و خیابان

اولین نتیجة قتل اتابک در حال حاضر این است که دستگاه حکومت 

ودن بالوزرای فقید )با مملکت را به کلی فلج و نامنظم ساخته است. گرچه رئیس

در  شاه( قوه اجرایی مستقل نداشت و در عرض دوران کوتاه زمامداریش قدمی

حیة سازشگر بود و رو از آنجا که شخصاً ماهر وراه اصالحات برنداشت ولی 

شناخت در عرض مدت کوتاهی که از فرنگ برگشته بود ایرانیان را خوب می

ران توانست نفوذی غیرقابل انکار در مجلس برای خود ایجاد کند و بیشتر س

 زد.متنفذ مجلس، مخصوصاً دو مجتهد طراز اول آن را، با خویشتن همدست سا

ند هیچ بعید نبود باالخره موفق به ایجاد حکومتی که از مااگر زنده می

مند باشد گردد، و بدین وسیله شاه را مجبور سازد که با پشتیبانی مجلس بهره

العاده گمان قدرتی فوقخود وی کنار آید. موفقیت در این زمینه بی مجلس و

کرده است خود کرد ولی حاال چگونه از این قدرت استفاده مینصیبش می

نظر کرد. با محو شدن این  اش اظهارتوان دربارهای است غامض که نمیمسئله

مرد از عرصة سیاست ایران دیگر کسی که به واقع بتواند از حیث نفوذ و 

های با وی برابری کند باقی نمانده و آتیة مردم حتی از حال حاضر هم شخصیت

باشند که از  داین امیدستة درباری ممکن است در وتر است شاه و دارنامطمئن

سر و سامان به نفع خود استفاده کنند. مجلس تا این دقیقه این وضع آشفته و بی
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گویند در اختیار دارد )و هویت جرئت نکرده است اسناد و مدارک معتبری که می

ای که شود( منتشر سازد، گرچه در عریضهمحرکان حقیقی از خالل آنها فاش می

تابک به مقام سلطنت تقدیم کردند )و ترجمة آن ضمیمه وکال پس از وقوع قتل ا

است( با جمالتی سربسته که مفهوم آن کم و بیش بر صاحب نظران روشن است 

گونه به دسایسی که منجر به قتل اتابک گردیده اشاره شده است. فاش کردن این

آن  درکنندگان خطر جانی داشته باشد کما اینکه  مدارک هیچ بعید نبود برای فاش

برای کشتن واالحضرت ولیعهد )شاه فعلی( در تبریز، نتایج « معروف ةتوطئ»

وخیم افشای مدارکی که به نفع واالحضرت نبود و ساختگی بودن توطئه را نشان 

 داد عمالً دیده شد.می

ابک رسد که افکار عمومی از نابودن شدن اتتا این دقیقه چنین به نظر می

اند که دست عدالت الهی از آستین ن عقیدهراضی است. اکثریت ملت بر ای

ر دهد که دکشندگان وی بیرون آمده است و نحوة تظاهرات ملی آشکارا نشان می

پرستی حکمفرماست که شدید میهنحال حاضر در سرتاسر ایران، نوعی حس 

 ند وکحاضر نیست به احدی که مظنون به فروختن کشور به بیگانگان باشد رحم 

 این نوظهور در این است که چنین چیزی در گذشته هرگز به اهمیت این روحیة

 یاتحجدید در  ةشدت وجود نداشته است و بنابراین باید آن را عامل و انگیز

 ایرانیان شمرد.

ت اینگونه احساسات ملی حدّ البته ممکن است باز در آتیه از قدرت و

ال چیزی که برای از بین بردن سیاستگران سرشناس استفاده شود ولی به هر ح

اکنون تقریباً بر همگان واضح و مسلم شده این است که در آتیه هیچ 

تواند اینگونه احساسات را ندیده آنکه پذیرای خطر باشد، نمیسیاستمداری، بی
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 بگیرد.
 با احترامات فائقه                        

 امضا: سسیل اسپرینگ رایس

 

 ضمائم گزارش اسپرینگ رایس

 1ضمیمة شماره 

ا تانیصورت مجلس مذاکرات اتابک با وزیر مختار انگلستان در سفارت بری

 شب قبل از کشته شدنش(.) 1907ام اوت در قلهک در شب سی

خان نواب مترجم رسمی سفارت کنندة صورت مجلس: عباسقلی)تنطیم

 بریتانیا در تهران(

یدن داتابک امشب از وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان در تهران 

 کرد.

در مذاکرات مربوط به تأخیری که در پرداخت قرضه انگلستان شده،  ـ1

نهاد پیش اتابک دو فقره از پیشنهادهای دولت انگلستان را پذیرفت ولی نسبت به

 گلستان،اطالع دولتین روسیه و ان، بیهدیگر به این مضمون که دولت ایران در آتی

ن ی ایاب اشرف با این پیشنهاد، رواز هیچ دولت خارجی تقاضای وام نکند، جن

د اضا کرخواهد کرد، مخالفت نمود و تقرد دلیل که مجلس به احتمال قوی آن را 

 ا دررکه دولت انگلستان اگر دلیل خاصی برای این پیشنهاد دارد همان دلیل 

 یادداشتی که قرار است به دولت ایران تسلیم شود ذکر کند.

ومی کشور، جناب اشرف اظهار داشت در مذاکرات مربوط به وضع عم ـ2

الوزرا یا طلبانة او چیزی جز این نیست که رئیسکه سعدالدوله که هدف جاه
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رئیس مجلس گردد، پیوند محرمانه با شاه دارد و مقصودش این است که کابینة 

جای آن کابینة جدیدی که خود در رأس آن باشد فعلی را متالشی سازد و به 

مشترک سعدالدوله، حزب درباری، و خود شاه که  روی کار بیاورد. هدف

این نیست که بهانه برای انحالل العاده با مشروطیت بد است، چیزی جز فوق

مجلس ایجاد کنند، انتخاباتی جدید صورت دهند، سپس اغتشاش و آشفتگی در 

سراسر کشور برپا سازند و سرانجام به عمر مجلس شورای ملی که در نتیجة 

اشات ساختگی مورد نفرت ملت قرار خواهد کرفت یک باره گونه اغتشاین

 خاتمه دهند.

هار از مطرح شد اتابک اظازدیاد قوای روسیه در قفق ةهنگامی که مسئل ـ3

ها وسرداند که داشت که شخصاً اطالعاتی در این زمینه ندارد ولی این اندازه می

اند. جناب کردهپادگان مرزی خود را در سرحد ایران و روس اخیراً تقویت 

حتی  واخرااشرف ضمناً اضافه کرد که رفتار وزیر مختار روسیه در تهران در این 

 ه درکآمیزتر شده و در تأیید این موضوع اظهار داشت از وضع سابق هم کتمان

طالع یه اضمن یکی از مذاکرات اخیرش با وزیر مختار روسیه موقعی که به مشارال

، تادهدر شرف زوال است و از آن لهیب سابق اف داده است که اغتشاشات سرحدی

 وزیر مختار روسیه از شنیدن این خبر اظهار رضایت کرده.

های داخلی کشور، نظیر اغتشاشاتی که اخیراً در در مورد آشفتگی ـ4

دداً ا مجاصفهان به وقوع پیوسته، جناب اشرف اظهار امید کرد که بتواند نظم ر

التی، های ایرا، پس از تصویب شدن نظامنامة انجمن برقرار کند و عناصر اخاللگر

 درنگ از اصفهان دور سازد.بی

در مذاکرات مربوط به موقعیت خود جناب اشرف، اتابک اظهار داشت  ـ5
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که در حال حاضر بیش از دو ثلث اعضای مجلس شورای ملی طرفدار و پشتیبان 

ریتی، کامالً مستحکم و او هستند و موقعیت پارلمانی وی، با اتکا به چنین اکث

قوی است. جناب اشرف ضمناً اضافه کرد که چند روز قبل به عللی تصمیم 

مخفی های داشته است استعفای خود را به شاه تقدیم دارد ولی خود انجمن

اند که اگر استعفا بدهد او را های تهدیدآمیز نوشتهتهران مانع این امر شده و نامه

 خواهند کشت.
 1907ام اوت لس ـ قلهلک سیپایان صورت مج

 امضاء: عباسقلی

××× 

 3و  2ضمایم شمارة 

اند از دو در گزارش وزیر مختار انگلیس عبارت 3و  2 ةضمایم شمار

ری از دست خط شاه به شاه و دیگهیئت وزراء  انگلیسی یکی از عریضه ةترجم

 در جواب عریضه. 

یران ضبط شده و های مشروطیت امتن فارسی این دو سند در تمام تاریخ

 ست.ااید زمجدد از انگلیسی به فارسی( کامالً  ةنقل آنها )آن هم به صورت ترجم
 

 4ضمیمة شماره 

 ( بهگزارش محرمانه مستر چرچیل )دبیر شرقی سفارت انگلستان در تهران

 سیل اسپرینگ رایس(سوزیر مختار آن دولت )سر 

 1907تهران ـ سوم دسامبر 

 بسیار محرمانه 

الدوله رئیس مجلس، پریروز برای صرف ناهار به منزل قاضای صنیعبنا به ت
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ای بسیار طوالنی و خصوصی دربارة شخصی ایشان رفتم. بعد از ناهار مذاکره

 بحران کنونی کشور با هم داشتیم.

الدوله اظهار داشت که قتل اتابک، براساس مدارکی که شخصاً به صنیع

گمان کار حزب ختیارش هست، بیمبنای شواهدی که در ا چشم دیده، و بر

مرتجعان مخصوصاً دشمن خونی وی سعدالدوله بوده است و مدارک موجود 

 ةگذارد که همین عده پشت سر نقشجای کمترین شبهه در این موضوع باقی نمی

تجربه بوده که پس از اند. یکی از سوءقصدکنندگان جوانی کم سن و بیقتل بوده

ن و مدارکی که پیش وی بوده به دست مأموراارتکاب عمل گرفتار شده است 

ان های مخفی تهران را که این جوافتاده است. این مدارک هویت یکی از انجمن

سازد. پدر همین جوان که اند فاش میو سایر همکارانش عضو رسمی آن بوده

شف ا کآنه ةرئیس آن انجمن بوده عجالتاً گرفتار شده است. اسنادی که در خان

الدوله امیر بهادر جنگ، اده است که سپهدار، فرمانفرما، عالشده نشان د

ای از السلطنه، و سعدالدوله، همگی پول در اختیار انجمن گذاشته، نیز عدهنایب

اند. عمال شخص چی وارد آن انجمن کرده بودهعمال خود را به عنوان مشروطه

عضاء ااشته و سایر العاده دفعالیت فوقاخیر )سعدالدوله( مخصوصاً در آن انجمن 

الدوله( الوزراء )اتابک( و رئیس مجلس )صنیعرا معتقد کرده بودند به اینکه رئیس

خواهند ایران را به بیگانگان اند که دست به دست هم داده و میهر دو خائن

 بفروشند.

ن در تهرا شسعدالدوله، روز شنبه محرمانه به منزل منشی سفارت اتری

نجا از آ ظهر روز یکشنبه در آنجا بوده است. سپس یکسرهوارد شده و تا پیش از 

 (24)برای مالقات شاه به کاخ سلطنتی رفته است.
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 رئیس مجلس در تعقیب بیانات خود اظهار داشت که پیش از وقوع قتل

ه اتابک او را هم تهدید کرده بودند که جانش در خطر است و به قراری ک

 ب قتل اتابک اگر تصادفاً در معیته در شگفت شخصاً هیچ تردید ندارد کمی

گمان به دست همان کشندگان وزیر فقید از مجلس خارج شده بود بینخست

 شد.اتابک کشته می

الدوله اظهار داشت از آنجا که ایمان قطعی دارد اشخاص مذکور در صنیع

فوق محرکان حقیقی این سوءقصد هستند، و از آن بدتر چون مطمئن است که 

اند، نیز از آنجا که خود این پشتیبانی محرمانه دست به این عمل زده همة آنها با

دانند که توطئة آنها عنقریب در پرتو اسنادی که به دست وکال اشخاص کامالً می

الدوله( حق مجلس افتاده است فاش و علنی خواهد شد، لذا او )صنیعو ریاست 

شود ربار سلطنتی میاش منتهی به ددارد از عواقب این جریانات که سررشته

بترسد و به همین دلیل عزم خود را جزم کرده است که از ریاست مجلس استعفا 

بدهد. نیز اظهار داشت که علت اضافی دیگری او را ناچار به اتخاذ این تصمیم 

های سری تهران دوباره به وسائل محرمانه به کرده است و آن این است که انجمن

خواهد جان خود را بر باد دهد بهتر است هر چه نمیاند که اگر او اخطار کرده

الدوله معتقد بود زودتر این کار را بکند و از ریاست مجلس استعفا بدهد. صنیع

که در قبال وضع کنونی کشور تنها کاری که برای او باقی مانده این است که از 

گیری کند و از خاک ایران برای مدتی خارج گردد و ریاست مجلس کناره

نظورش از مالقات من استعالم دربارة این نکته بود که آیا سفارت انگلستان م

حاضر است حفظ جان وی را در صورت لزوم تضمین کند؟ رئیس مجلس نسبت 

العاده بدبین بود و عقیده داشت که دشمنان ملت که نقاب به اوضاع فوق
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های انجمناند و مقاصد خود را به دست پرستی و دموکراسی به چهره زدهمیهن

ها برند، تخم هرج و مرج و انقالب را در برخی از این انجمنمخفی از پیش می

اند و نتیجة فعالیت آنها قتل وحشیانه مردی است که حقیقتاً و از صمیم کاشته

خواهان در راه بهبود اوضاع مملکت خواست با مجلس و مشروطهقلب می

ند اتابک را از میان ببرند، خواستهمکاری کند. سران مرتجع توطئه که می

ها نیَت ولی نادان را که عضو این انجمنخواه خوشاحساسات مشتی مشروطه

بودند برافروختند و تعصب سیاسی آنها را چنان برانگیختند که دیگر چندان 

مشکل نبود یکی دو نفر از همان افراد تحریک شده را وادار به ارتکاب جنایتی از 

گمان خبر داشته است که عمل قتل در شرف اتفاق وله بیاین قبیل کرد. سعدالد

است چون که محرمانه به شهر آمده بود که نزدیک به صحنة قضیه باشد و از 

 جریانات مطلع گردد.

اخبر بپیش در اینکه غیر از سعدالدوله چند نفر دیگر هم از توطئه قتل پیشا

سم او اندگان تبریز ) که ترین تردید نیست. میان یکی از نمایاند جای کوچکبوده

بک خود الدوله محرمانه به من گفت( و آن جوانی که بعد از وقوع قتل اتارا صنیع

یین اشد( مکالمه پااتابک همو ب ةرود که کشندرا کشت )و به طور کلی تصور می

 نیدهشدر حیاط بهارستان رد و بدل شد و سامع موثّقی که آن را به گوش خود 

 است: الدوله نقل کردهبرای صنیعبود عین مکالمه را 

نجا و ایتبریز )خطاب به آن جوان( زود باش، از اینجا دور شو، ت ةنمایند

 کنی؟چکار می

 کنم.جوان ـ کاری ندارم، فقط نگاه می

 تبریز ـ اینجا خبری نیست که تو نگاه بکنی. ةنمایند
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 بهتر است هر چه زودتر از اینجا دور شوی.

ف الدوله، معطوصنیع ةبه عقید« او»لی رفت )ضمیر جوان ـ او اینجا بود و

 به همان شخص اصلی است که برای قتل اتابک برگزیده شده بوده است(.

ی همدردی خود را با رئیس مجلس در موقعیت دشوار امن البته منته

حتیاج اش ابراز کردم و به او اطمینان دادم که شخصاً حاضرم هر وقت که اکنونی

 (25)بشتانم.پیدا شد به کمکش 
 امضاء: جرج چرچیل

 متمم گزارش چرچیل

 1907هشتم سپتامبر 

ثی را )شهربانی( تهران جریان حوادمستشار نظمیة Pollaco  مسیو پوالکو  

رات های او اظهاقتل اتابک ارتباط دارد شخصاً برایم نقل کرد و گفته Iکه با توطئ

 کند.الدوله را کامالً تائید میصنیع

منصبان عالی رتبة کشور را که ای از رجال و صاحبنام عدهمستشار نظمیه 

اند به طرزی بسیار محرمانه قتل اتابک دست داشته ةوی مسلماً در توطئ ةبه عقید

هایی که برایم شمرد اسامی فرمانفرما و سعدالدوله هر برایم فاش کرد. در جزء نام

الدوله( مجلس )صنیعدو بود. در مورد سعدالدوله، پوالکو سوءظنی را که رئیس 

رتبة منصب عالینسبت به وی دارد کامالً تأیید کرد. به قراری که از این صاحب

خارجی شنیدم مشارالیه )سعدالدوله( شب سی و یکم اوت )شب قتل اتابک( را 

خان منشی سفارت اتریش گذرانده است و هم از آنجا بوده در منزل میرزا حسین

تهران  ةرا به حضور خواسته است. مستشار نظمی است که آدم فرستاده و پوالکو

رود و تمام جریانات در ساعت دو بعد از نصف شب به دیدار سعدالدوله می
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دهد مسیو پوالکو شخصاً موقعی که مربوط به قتل اتابک را برای او شرح می

کشیده باالی سرش حاضر بوده است و به همین اتابک آخرین نفس حیات را می

ترین اطالعاتی را که تا آن دقیقه میسر بوده در اختیار سته است موثقتواندلیل می

سعدالدوله بگذارد. در ساعتی که این شخص پیش سعدالدوله بوده هنوز هویت 

جوانی که پس از کشته شدن اتابک انتخاب کرد به درستی محرز نشده بود و از 

وی از اهالی قفقاز  ةکند که قاتل به عقیداین جهت مستشار نظیمه اظهار نظر می

که بعداً از خود پوالکو شنیدم سعدالدوله از شنیدن این خبر باید باشد. اما چنان

دهد که او شود و وضع سیمایش آشکارا نشان میالعاده میدچار تعجب فوق

شخصاً انتظار نداشته است کسی از اهالی قفقاز اتابک را بکشد. از آن گذشته، 

کرد( چند روز قبل از وقوع قتل به خودش نقل میمسیو پوالکو )به قراری که 

دیدن سعدالدوله رفته بوده است و در ضمن مذاکراتی که دربارة وضع جاری 

دارد که اوضاع به همین منوال باقی اند، سعدالدوله اظهار میکشور با هم داشته

ماندنی نیست و عنقریب تغییراتی صورت خواهد گرفت. پوالکو عقیده داشت که 

دهد که او حرف سعدالدوله، آن هم چند روز پیش از وقوع قتل، نشان می همین

دانسته است در پس پردة روزهای آینده چه حوادثی کمین گرفته است و خود می

بایست منجر به دگرگون شدن اوضاع گردد پیشاپیش خبر داشته ای که میاز واقعه

 است.

دست آمده، نها بهدر مورد هویت اشخاص توقیف شده و مدارکی که از آ

الدوله به من داده بود تأیید کرد و گفت هر نوع پوالکو اطالعاتی را که صنیع

ای که ممکن بوده است سرپوش از روی واقعیت قضیه بردارد ضبط شده و برگه

گونه بازجویی مؤثری که منجر به فاش شدن هویت بازیگران حقیقی توطئه هیچ
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هر امر اکید صادر کرده که ادارة نظمیه گردد صورت نخواهد گرفت. شاه به ظا

تهران هرطور که مجلس شورای ملی دستور داد رفتار کند و کسانی را که مظنون 

 قتل نخست وزیر فقید هستند توقیف و از آنها بازجویی کند. ةبه شرکت در واقع

کدام حاضر نیستند در این ولی در عمل، نه وزیر عدلیه و نه حاکم تهران، هیچ

دانند مورد مخالفت باطنی مقام سلطنت است شرکت ها که میزجوییگونه با

جویند و نتیجه این شده که تمام اشخاصی که تاکنون از طرف نظمیه بازداشت 

اند. مستشار نظمیه اظهار داشت که شنبه گذشته آزاد گردیدهشده بودند روز پنج

تر مایل نیستند علت حقیقی آزاد شدن اینان چیزی جز این نیست که مقامات باال

مساعی پلیس برای کشف مرتکبان حقیقی توطئه به جاهای باریک بکشد و از 

اند پرده برداشته خونین دست داشته ةرتبه کشور که در این قضیهویت رجال عالی

 شود.

صحبت که به اینجا رسید من شروع کردم برخی سئواالت از مسیو پوالکو 

مین روز قبل از حکومت تهران درباره رئیسش )وزیر مخصوص( بکنم که ه

شود. مستشار نظمیه استعفا داد و نامش در جز جانشینان احتمالی اتابک برده می

های تهدیدآمیز پشت سر هم برای این شخص )وزیر ی بود نامهتجواب داد مد

قتل اتابک که هشت روز پیش  ةرسید به طوری که پس از واقعمخصوص( می

نکرده است پا از خانة خود بیرون گذارد. با ئت رصورت گرفت تاکنون دیگر ج

اینکه مسیو پوالکو مخصوصاً به این نکته اشاره کرد که رئیسش )وزیر مخصوص( 

از قرار مالقات وی با من خبر ندارد ولی از نحوة سؤاالتی که بعداً کرد حس 

دستور دارد آن را  اکردم حامل پیغامی از جانب وزیر مخصوص است، منته

ازد که من بوئی از هویت حقیقی فرستندة پیغام نبرم. پوالکو طوری مطرح س
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ل ریاست وزراء یا هر نوع پست وزارتی تاظهار داشت که وزیر مخصوص از ق

میل نیست بداند آیا دیگر در قبال وضع کنونی کشور، بیمناک است ولی بی

احتمال این هست که روسیه و انگلستان مشترکاً قوای نظامی وارد خاک ایران 

وزیر مخصوص ظاهراً  ةکنند و به هرج و مرج کنونی کشور خاتمه دهند؟ عقید

نظامی(  ةاین است مادام که این دو دولت دست به اقدام شدید )نظیر همین مداخل

نزنند، دولت ایران نخواهد توانست آرامش را در کشور برقرار سازد و او )وزیر 

گونه مسئولیت قبول هیچ مخصوص( تا موقعی که وضع کنونی پایدار است تن به

مداخلة ریاست وزراء و غیره نخواهد داد، چون بیسیاسی نظیر تصدی مقام 

های ملی خواهد بود و او خارجیان اختیارات حقیقی کشور دردست انجمن

 حاضر نیست مطیع اوامر ملت باشد.

فارسی  ةای از ترجمپس از اینکه صحبت پوالکو تمام شد، من نسخه

نگلستان را که به دولت ایران تسلیم شده است و رئوس نظرات یادداشت دولت ا

انگلستان و روسیه را در بر دارد به او دادم که خود بخواند. در این یادداشت یک 

اند مادام که بار دیگر به این موضوع که روسیه و انگلستان تصمیم قطعی گرفته

خلی ایران مداخله وجه در امور داهیچمنافع مشروعشان دچار خطر نشده است به

اشاره شده بود. سپس از پوالکو خواهش کردم با بیانی صریح و روشن نورزند 

عین همان نسخه را به رئیسش وزیر مخصوص نشان بدهد که او تکلیف خود را 

بداند. مستشار نظمیه جواب داد که وزیر مخصوص خودش هم پیشاپیش این 

ار خطر مستقیم نشود در امور موضوع را که دولتین تا موقعی که منافعشان دچ

زده و به همین مناسبت پیش از اینکه داخلی ایران مداخله نخواهند کرد حدس می

کنان به وی گفته بوده است که او )مسیو پوالکو( به دیدنم بیاید به شوخی و خنده
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برای مجبور کردن انگلستان و روسیه به دخالت مسلح در ایران، گویا دولت 

نداشته باشد که کسی را وادار سازد بمبی به یکی از ای جز این چاره

های این دو دولت در تهران پرتاب کند تا شاید انگلستان و روسیه خانهسفارت

مجبور شوند به دلخواه اولیای دولت رفتار کنند و به کمک ایران بشتابند. )پایان 

 گزرش(
 امضاء : ج.پ. چرچیل

 توضیح:

رالدین شاه( که دبیر شرقی دختری ناصخان معیرالممالک )نوة دوستعلی 

شناخته است در سفارت انگلستان در تهران )مستر جرج چرچیل( را خوب می

رح شمقدمة کتابی که دربارة زندگانی خصوصی جدش )ناصرالدین شاه( نوشته، 

 حال مختصری از این مرد داده است: 

مأموریت ها چهار برادر بودند که سه تن از آنها در ایران چرچیل»... 

ا به تر آنان در رشت کنسول بود و دختر دکتر طولوزان فرانسوی رداشتند. بزرگ

قی باشی ناصرالدین شاه بود. دیگری نایب اول شرزنی داشت. دکتر مزبور حکیم

دانست و خط ثلث را خوب سفارت در تهران بود. فارسی را خوب می

لوی و فردوسی را خوب و سعدی و مو حافظ نوشت. بالغ بر ده هزار بیت ازمی

ر آورد. در امواز برداشت و در سخن گفتن به مناسباتی آن ابیات را شاهد می

 «داشت... های )حاکمه( آمیزشبسیار کنجکاو و دقیق بود و با تمام خانواده

های سیاسی این مقاله به قلم همین برادر دوم )دبیر دو فقره از گزارش

 *ده است.شرقی انگلستان در تهران( نوشته ش

                                                           
. 1368م، بهار ، انتشارات کیهان، چاپ دو«قتل اتابک و شانزده مقالة تحقیقی دیگر»* برگرفته شده از کتاب   



 155  اتابک چگونه کشته شد

 یادداشت

 (1325وم ـ سال سو )آبان ماه مجله یادگار، شماره س .1

 ( درج شده است.1325تالی یادگار )آذر ماه ة. این نامه در شمار2

ستند که تزاری ه ةمقصود از اطرفیان روسی شاه، شاپشال، کلمن، لیاخف و سایر اتباع روسی .3

 در آن تاریخ انیس و مونس محمدعلی شاه بودند.

وقایع  ط به. اسناد راکد وزارت امور خارجه انگلستان )گزارش سالیانه اسپرینگ رایس مربو4

 در ایران.( 1907سال 

 33زاده. تاریخ اوایل انقالب و مشروطیت ایران. ص. . سیدحسن تقی5

ن های مرحوم حیدرخان عمواغلی که عنقریب نقل خواهد شد آثار این سوءظ. در یادداشت6

 خواهان نسبت به اتابک داشتند به شدت منعکس است.طهکه غالب مشرو

ایع سال ه وق. اسناد راکد وزارت خارجه انگلیس ـ گزارش سالیانه اسپرینگ ـ رایس )مربوط ب7

 در ایران(. 1907

 بکاتا چرچیل ـ ضمیمه گزارش اسپرینگ رایس مربوط به قتل ة. از گزارش مفصل و محرمان8

های مخفی عهد مشروطیت رجوع کنید به مقاله ع انجمن. برای کسب اطالع مفصل از وض9

های سری و پرفسور انکاترین لمبتن در مجله مسائل خاورمیانه تحت عنوان انجمن ةعالمان

 41ـ63انقالب مشروطیت ایران. صفحات 
Anne katherine lambton: Sercret Societies and The Persian Revolution of 1905-56 Middle 

Eastern Affairs No. 1 rr 41-63 
 44 زاده تاریخ اوایل مشروطیت. ص. سیدحسن تقی10

 218-221زاده تاریخ مشروطیت ایران جلد دوم. صفحات . دکتر مهدی ملک11

 21ـ22شروطیت )جلد سوم( ـ صفحات زاده تاریخ م. دکتر مهدی ملک12

شگاه دان ةخاننون ظاهراً به کتابمرحوم اقبال آشتیانی بوده و اک ها که در تصرف. این یادداشت13

 ده یاشمنتقل شده است به نظر مرحوم اقبال یا به خط خود حیدرخان عمواوغلی نوشته 

 زاده که شخص اخیر آنها را بهخان منشیاینکه تقریرات آن مرحوم است برای میرزا ابراهیم

 رشته تحریر کشیده است.

 1325ر ماه . مجله یادگار ـ شماره چهار )دوره چهارم( آذ14
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 .134. حیات یحیی )خاطرات حاجی میرزا یحیی دولت آبادی(. جلد دوم. ص 15

 اسپرینگ رایس )مربوط به قتل اتابک(. ةاز گزارش محرمان. 16

 133ـ  134. حیات یحیی ـ جلد دوم ـ صفحات 17

 208. رجوع کنید به خاطرات حاج مخبرالسلطنه هدایت. صفحه 18

ترین مخالف اصولی گذشت بزرگسال از عمرش میریخ درست سیزاده که در آن تا. تقی19

به  شد در حالی که مخالفت سعدالدوله با اینکهسیاست ایران شمرده می ةاتابک در صحن

 غرض شخصی داشت. ةظاهر شدیدتر بود، بیشتر جنب

 47-48( صفحات 1327)سال  2و  1. مجلة یادگار ـ شماره 20

زاده( جلد سوم یخ مشروطیت ایران )تألیف  دکتر ملک. رجوع کنید مخصوصًا به تار21

 203-207صفحات 

 نویسد: اوایل انقالب مشروطیت ایران می زاده در تاریخ. تقی22

 های سری در کار بود و اشخاصی ماننددر مدت استبداد صغیر هم در تهران فعالیت»... 

لما عهدایت( و بعضی از  ةنرشد حاج مخبرالسلطاالدوله )برادر خان نواب و صنیعحسینقلی

خان را اهلل نوری را تیر زدند. نیز اسماعیلکردند و حاج شیخ فضلتوانستند فعالیت میتا می

ی های شنیدنگویا به تهمت اینکه حامل بمبی بود دولت گرفتار کرد و به دار زد. قصه

نظر رفصها مربوط به همین وقایع وجود دارد که محض احتراز از تطویل کالم از ذکر آن

 «شود.می

 کشتند. و( اتابک را هنگام خروج از مجلس با تیر زدند 1907. روز بعد )سی و یکم اوت 23

وزیر یت )مرحوم هدا ة. مقایسه کنید این قسمت از گزارش وزیر مختار انگلیس را با نوشت24

زیر ت ونخس بنده همه جا همراه»... کابینه اتابک( که در قسمت اول این مقاله نقل شد: 

ابک خصوص در مجلس که بسیار خوب برگزار شد و پس از پایان مجلس مدتی اتبودم به

های خوب شد. زاده حاضر بودند و صحبتجمله تقیو سیدعبداهلل و بعضی از وکال ـ من

خطی که صبح از محمدعلی شاه گرفته شد با اصالحاتی که شاه به خط خودش کرده دست

 اید دست خط عزل مرا بگیرید؟ ...یاب شدیم گفت آمدهنزد من است. موقعی که شرف

هایی که در مجلس علنی و بعد از آن در خط و صحبتزاده از آن دستخود تقی
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 «خصوصی شد کمال رضایت را داشت. ةجلس

قول از دکتر نوائی )به نقل ة. مقایسه کنید این قسمت از گزارش چرچیل را با نوشت25

 زاده(:تقی

الدوله وکیل اعیان تبریز برای زاده به رهنمایی شرفی تقیآقااتابک ... در شب ترور

رحوم ورزید به همراهی ممالقات سعدالدوله که او هم در آن هنگام با اتابک مخالفت می

زا انه میردر خ ، بنا بر تقاضای سعدالدوله، رفته بود و میعاد آنانآقاحاجی میرزا ابراهیم

 قتل اتابک فقط و فقط زیر سر وده است... اما توطئهخان منشی سفارت اتریش بحسین

و  زاده در آن دست نداشته استی تقیآقااندحیدر عمواوغلی بود و برخالف آنچه نوشته

 «بود... اند که عمل واقع شدهایشان وقتی اطالع یافته

الدوله )برادر ارشد حاج محرمانه او با صنیع ة. گزارش چرچیل که براساس مذاکر26

قتل  کند که کسی برایرالسلطنه هدایت( تنظیم شده تلویحاً به این موضوع اشاره میمخب

ه تبریز )ک ةهای محمدعلی شاه بوده است و نماینداتابک انتخاب شده بود از تروریست

الدوله باید باشد( اطالع قبلی آقا، شرفزاده، حاج ابراهیمظاهراً یکی از این سه نفر: تقی

ا بودن کشد. از آنجا که بین قصد در حیاط و اطراف بهارستان کشیک میداشته که او به هم

ین جان خود را به خطر بیندازد اآقاه که عباسهای شاه، دیگر لزومی نداشتتروریست

ب کند که از صحنه پارلمان دور شود ولی او گویا جواآقا تکلیف مینماینده ظاهراً به عباس

نابراین لسلطان( آنجا بوده و رفته است و بوقر یا دبیرادهد که تروریست مأمور شاه )ممی

ته این . الباوست که بماند و مأموریتی را که دیگری ناقص گذاشته است انجام بدهد ةوظیف

ها ممکن است خطا باشد زند و مثل خیلی حدسحدسی است که مترجم این اسناد می

 وع آنت سال از تاریخ وقولی آشفتگی و ابهام این قضیه )حتی در حال حاضر قریب شص

زاده )یکی از شهود بسیار موثق این قضیه( تا دهد که سکوت تقیگذرد( خود نشان میمی

 چه حد کار محققان را دشوار کرده است. ج.ش.

 لیس است.خان نواب منشی سفارت انگ. منظور عباسقلی27

 


