
 الدولھ از وزارت داخلھ عزل آصف

 
 آزیتا لقائي 

  

  

ھايي اسـت کــه در سـالھاي اول  او از چھره. الدوله امیر توپخانه بود پسر حاج حسین خان نظام) الملک شھاب(الدوله  حاج غالمرضا شاھسون آصف
الدوله برخاسـتند، تــا جايـي  ق نمايندگان مجلس اول شوراي ملي به مخالفت با آصــف1324در سال . انقالب مشروطه چون موج در فراز و فرود بود

ً نظیري نداشت و حاصل آن تبرئه او از  که او را از حکومت خراسان عزل کرده به تھران کشاندند و محکمه اي برايش ترتیب دادند که تا آن زمان تقريبا
. الدوله را به عنوان وزير داخله در کابینه ناصرالملک به رسمیت شناختند در کمتر از يک سال ھمان نمايندگان مجلس شورا آصف. اتھامات وارده بود

گیري  با بسته شدن مجلس اول و قدرت. چندي بعد باز ھمان نمايندگان بدون آنکه به او فرصت حضور در مجلس و دفاع دھند از وزارت عزلش کردند
پـس از . کرد خواھان رفتاري دوستانه داشت و از اقدامات آنھا جلوگیري نمي  در آنجا با مشروطه. الدوله والي ايالت فارس شد محمدعلي شاه آصف

الدوله طي سخنراني اعالم کرد که ھمیشـه بـه  اولین روز تشکیل انجمن، آصف. خواھان انجمن نظار را تشکیل دادند فتح تھران در شیراز مشروطه
پس ازمدت کوتاھي چون از برقراري نظم و امنیت فارس عاجز بود از حکومـت آنجـا عـزل شـد و انـدک . مشروطه و نظام پارلماني معتقد بوده است

 . ق درگذشت1328زماني پس از آن در 
 

طم آن گروھـي  ق حوادث چنان با شتاب درگذرند که در گرد و غبار حاصل از آن نقش ھا و سايه1327ق تا 1324سالھاي  ھا درھم آمیختند و در تال
ياد ) سعدالدوله(خواه شدند و القابي چون ابوالمله يافتند  مشروطه اما ديري نپايید که از آنھا به نام دشمن ملت و يـاور شـاه در برقــراري اسـتبداد 

الدوله نیز در چنین فضايي به فروش دختران قوچـاني متھـم  آصف. شايعه و واقعیت چنان ممزوج شدند که تفکیک آنھا به سختي ممکن بود. کردند
 . و به جرم خیانت به ملت و مملکت محاکمه شد

 
عزلش ھـم بـه  پرسش اصلي اين است که چگونه شخصي با چنین اتھامي در دو کابینه متوالي بالفاصله پس از محاکمــه اش وزيـر داخلـه شـد و 
الدوله به کار بستند، به ھر حـال نصـب و  داليل ديگر صورت گرفت؟ گرچه نشريات، فروش دختران قوچاني را ھر زمان که مناسب ديدند بر ضد آصف

عزل او با وجود چنین اتھامي جاي سؤال است و طرح اين سؤال تنھا تالشي است براي ترسیم اوضاع پريشاني که فرصت مغتنمي فراھم آورد تا 
جدي صـورت نگـیرد ضربه الدوله از  عـزل آصــف. ھاي اصلي وارد آمده بر پیکره مملکت در ھمان زمان احساس نشود و براي جلوگیري از آن اقـدامي 

. الدوله را به وزارت داخله برگزيدند زيرا کس ديگـري نبــود کـه ايـن مسـئولیت را بپــذيرد آصف. صدارت به سادگي نصب او بود بي ھیچ دلیل موجھي
جه بــه اغتشـاش . الدوله را درنظر گرفت ناصرالملک ابتدا براي وزارت داخله عالءالدوله و صنیع اما آنھا نپذيرفتند زيـرا مسـئولیت ايـن وزارتخانـه بــا تو

من  اش بمب انداخته عالءالدوله بھانه آورد که به تازگي به خانه. حاکم بر کشور بسیار سنگین بود مي از  اند و اين امر نشانه نارضـايتي افکـار عمو
 . الدوله انتخاب شد پس از آن آصف. است و بايد وزيري انتخاب شود که قبولي عامه داشته باشد

 
ضد او توسـط روزنامــه زيـرا بــا توجــه بـه سمپاشــي. اينکه او مقبولیت عامه داشته جاي ترديد اسـت له  ھاي  ھا و برخــي نماينــدگان مجلـس منجم

بت يافتـه باشـد زاده، بعید به نظر مي تقي . رسد که حتي پس از محاکمه و اعالم حکم برائت از اتھامات وارده، افکار عمومي نسبت به او ديدي مث
شايد به راحتي بتوان حکم برائت کسي را با ادله محکم در محاکم عدلیه ثابت کرد، اما زدودن زنگار بدبیني از اذھان عمومــي کـه بـر اثـر شـايعات 

ھا به مخالفت و انتقاد از او پرداختند و سعي کردنـد  الدوله به وزارت داخله روزنامه به ھر صورت با انتصاب آصف. گیرد بسي مشکل است شکل مي
الدوله را عزل کنند، اما تـالش آنھـا بـي حاصـل  با ذکر مطالبي درباره دختران قوچان افکار عمومي را تھییج کنند و مجلس و دولت را وادارند که آصف

کرده خارج بودند و به يـک يـا دو زبـان  در کابینه ناصرالملک ھمه وزرا تحصیل. نگاران انتقاد کردند حتي در مجلس نمايندگان به اين شیوه روزنامه. بود
 . الدوله که به ديوانساالري کھن ايران تعلق داشت؛ شخصي مستبد و غیروابسته به خارجي کردند بجز آصف اروپايي صحبت مي

 
شاه و مخالفانـش . ق مخالفان به قصد ترور محمدعلي شاه به سوي اتومبیل او بمـب انداختنـد1325در شوال  یان  ما نقـار م تـرور نـاموفق مانـد، ا

بیشتر شد و با تشديد درگیريھا در ذيقعده ھمان سال شاه دستور دستگیري ناصرالملک را صادر کرد که با دخالـت چرچیـل آزاد شـد، عمــر کابینــه 
پیـش . الدوله کماکان وزير داخله بـود در کابینه او ھم آصف. السلطنه مافي به وزارت رسید ناصرالملک حدود دو ماه بود سپس حسینقلي خان نظام

. السلطنه او را در وزارت داخله ابقا کــرد جالـب توجــه اسـت اينکه چرا نظام. الدوله کدورتي به وجود آمده بود السلطنه میان او و آصف از صدارت نظام
صف در مجلس تقيق وزير داخله بود تا اينکه روزي 1326الدوله تا محرم  آصف سـاير نماينـدگان ھـم بـا او . الدوله پرداخــت زاده به انتقاد از عملکـرد آ
در صورتي که اين ھمه تقصیرات از او بـروز و . گذرم بنده تنھا از اين يک آدم که وزير داخله باشد نمي” : زاده اعالم کرد  سرانجام تقي. آوا شدند ھم

تا حال ھمین طور به مسامحه گذرانـده . الدوله را تبعید نمايد خواھید؟ بنا بود اقبال مگر شما از تقصیر و از خیانت يک وزير چه مي. ظھور کرده است
دھد حال آنکه  الملک را به شیراز به مجلس و ھیأت رئیسه مي تقصیر ديگر آن که نسبت اجازه رفتن قوام. خواھد باز ھنگامه ديگري برپا نمايد و مي

صیر او سـھل. مجلس و رئیس بیزارند از فرستادن او که برود خون اھالي فارس را بخورد انگاري امــور اسـت کـه ھـر کـاري را کــه بـه او  و باالترين تق
نمــايم و بايـد در ايـن بــاب رأي  گـذرم و ســلب اطمینـان مي بنده از اين يک نفر نمي. شود دھد درست مي گويي به مماطله گذرانده و جواب مي مي

عزل  گیري شد و با اکثريت آراء آصف الدوله بدون حضور او رأي پس از کمي مذاکره در مجلس درباره عزل آصف“ .گرفته شود الدوله را از وزارت داخله 
 : اي به مجلس تقديم کرد  العمل نشان داد و اليحه الدوله نسبت به عزلش عکس آصف. کردند

  
حترم نموده...           چون حضـور  مدتھا بود خواستم استعفا بدھم چنانچه چند دفعه ھم استعفا داده قبول نشــد و اعتراضــاتي کــه وکـالي م انـد 

ً چند کلمه نوشتم انــد کــه او را  اعتراضـي کــه آقــامیرزا مرتضــي قلیخـان در بـاب حکومــت اصـفھان نموده. نداشتم که جواب بدھم لذا مختصرا
الدوله به جاي او معین شد بي محل است، زيرا که کسي حاکم اصفھان را نخواسته خـودش حرکـت کــرده و بعــد از اطــالع  خواسته و اقبال

ً براي حکومت اصــفھان اسـم  تلگرافي که به او نمودم مراجعت به اصفھان نمايد در تلگرافخانه موجود است بخواھند و اقبال الدوله را ھم ابدا
ند کرمانشــاه . برده نشد و از قم تلگراف او رسیده در باب فرستادن سوار به يزد آن ھم بــا وزيـر جنـگ اسـت نـه بـا وزيـر داخلـه و اينکــه گفت

حکومت ندارد ظھیرالملک مدتیست که براي حکومت آنجا معین شد و در کمیسیون سرحدي ھم مذاکره گرديد ديگــر خـوب بـود کـه ھـر جـا 
زاده گفتند در خصوص حکومت اردبیل که يک نفر در کمیسیون سرحدي معین شد نه او  و اينکه جناب تقي. کردند حکومت نداشت معین مي

جا فرسـتاده مي شـود بـه  را فرستادند نه ديگري را جواب اينست جايي که در تحت حکومت يک ايالت کل باشد البته بايد حاکمي کـه بـه آن
ما  سیده ا تصويب ايالت باشد نه اينکه يکسره از اينجا معین شود و تأخیرش تا حال به ھمین واسطه بود که تصويبي از ايالت آذربايجـاني نر

ً بنده نفرستادم اعتراضات جناب شیخ يوسف در باب قوام در زماني که حکومت شیراز با جنــاب عالءالدولــه . الملک که بنده او را فرستادم ابدا
که  شده بود و خواست برود يکي از شرايط رفتن خود، بردن قوام الملک را قرار داده بود و ھمچنین صاحب اختیار در زمان رفتن تأکید داشـت 
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الملک تا نیايد مالیات فارس وصول نخواھد شد و حاال ھم چون عمـل مالیـه بـا  الوزرا ھم که نوشته بودند قوام الملک برود و زمان حکومت رئیس قوام
الملـک و  الملک برود اين بود که روانه داشتند و آنچه را ھم کــه تحقیــق شـد قوام الوزراست ايشان تصويب و اجازه نمودند که بايد قوام رئیس

 . شود که بي تحقیق از يک نفر وزيري سلب اطمینان نمايند پسرانش تقصیري نداشتند و اين اعتراضات موجب اين نمي
  

الدوله را مجازات نکردند زيرا بايد براي مجازات  با اين وصف باز ھم آصف. زاده را برانگیخت و او را تھديد به مجازات کرد الدوله خشم تقي دفاعیه آصف
 . کرد الدوله صرفنظر نمي زاده اگر چنین داليلي در دست داشت از مجازات آصف بي شک تقي. دادند او داليل محکمه پسند ارائه مي

 
الدوله بنــابر تصـويب مجلــس،  آصـف” : نويسـد  مارلینگ در گزارشــي بـه سـر ادوارد گـري مي. الدوله را بايد جاي ديگر جست علت اصلي عزل آصف
ً براي آنکه قوام علت حقیقي عزل او اين بود که . فارس رخصت مراجعت به شیراز داده بود معزول گرديد] ي[الملک را برخالف میل واضح وکال  ظاھرا

ترسید که يک مرتبه دست ھمه را از کار کوتاه کند و اين طـور صــالح دانسـت کـه  مجلس با آنکه تصمیم نموده بود در کابینه تغییري بدھد از آن مي
فاع از خـود  به ھمین مناسـبت ھـم بــود کـه در غیـاب آصـف“ .ابتدا از وزير داخله شروع کند الدوله او را از وزارت عـزل کردنـد و زمــاني کـه درصـدد د

 . اي قانوني خطاب به مجلس ارائه داد تھديد به مجازات شد اليحه
 

قوا کــه وظیفــه. اداره مملکت با قدرتي که مجلس شوراي ملي و انجمنھا کسب کرده بودند ناممکن بود اش را  مجلس به جاي رعايت اصل تفکیک 
ند  تدوين قوانین معین کرده بود در امور اجرايي کشور ھم دخالت مي تاده سـنتي بتوا جا اف کرد و ھمین امر موجب شد کـه در ايـن دوره نـه نظـام 

الدوله از  بنابر اين جاي تعجب ندارد کـه آصـف. تر شد در نتیجه اوضاع کشور روز به روز آشفته. سکاندار امور مملکت باشد و نه نظام جديد مشروطه
ضاع نابســامان و بـي قـانون از  نه او و نه ھیچ يک از وزراي ديگر چه مستبد و چه مشروطه. اداره امور وزارت داخله ناتوان باشد خواه بـا توجــه بــه او

 آمدند اداره مملکت برنمي
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