
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 

   ق١٣٢١ -ق١٣٢۴الدوله  صالحات عینا

 

 

  آزيتـــــا لقـــــايي

   

در جريـان انقـالب . نويسان به جمع مطـرودين تـاريخ پیوسـته اسـت گفتار کوتاھی است درباره کسی که به چوب تاريخ

روزی ايـران آمـاج حمـالت  له به عنوان مظھـر اسـتبداد و عامـل اصـلی تیـرهالدو مشروطیت سلطان عبدالمجید میرزا عین

خواھان به اھدافشـان تسـھیل  با عزل او از صدارت و تبعیدش از تھران دستیابي مشروطه. خواھان قرار گرفت مشروطه

ه آنھـا معطـوف نقش و جايگاه او در جريان انقالب او را مغضوب نويسندگان شیفته مشروطه ساخت؛ از اين رو توج. شد

ما نیز از بررسی شرح حـالش . برخی وجوه شخصیتي و کرداری او شد و ساير وجوه را يا کمرنگ کردند يا ناديده گرفتند

ــه نوشــتاری مفصــل پــیش و بعــد از صــدارت درمی ــده تر وامي گــذريم و آن را ب ــر نادي ھا و  گــذاريم و فقــط نگــاھی گــذرا ب

  : افکنیم می) ق١٣٢۴ق تا جمادی الثانی ١٣٢١جب از ر(ھای دوره کوتاه صدارتش  شده کمرنگ

  

السلطان از صـدارت  با عزل امین. الدوله در اوضاعی جامه وزارت بر تن کرد که ديگران حاضر به قبول اين مھم نبودند عین

بـه  الدولـه ھمگان انتظار داشتند ھمه چیز از مدار اصلی خارج شود و آشوب ھمه جا را فراگیرد، امـا چنـین نشـد و عین

با تشکیل مجلس نـرخ ارزاق . رغم مخالفتھا و دسائس گوناگون با اقتدار بر اريکه وزارت تکیه زد و به اصالح امور پرداخت

وظیفه اين مجلس نظافـت . تشکیل مجلس حفط صحت نیز اقدام ديگر او بود. قدمی مثبت جھت تثبیت قیمتھا برداشت

اختن رختشـورخانه، دفـع زبالـه، رسـیدگی بـه وضـع حمامھـای شھر تھران، تمیز نگھداشتن آب آشـامیدنی مـردم، سـ

  . عمومی و مسائلی از اين قبیل بود

  

الدوله برای افزايش درآمد و کاھش مخارج ابائی نداشت که شـاه را نیـز  عین. اصالحات او در زمینه مالی چند جانبه بود

آباد را که شاه به پاس رقصـی بـه  فرمان عشرتالمثل  فی. در تنگنا قرار دھد و از بخششھای بی مورد او جلوگیری کند

الدولــه  کــرد و از شــاه خلعتــی و فرمــانی بــی اذن عین ای يھــودی داده بــود پــس گرفــت و اگــر کســی جــرات می رقاصـه

بـه پرداخـت حقـوق و مسـتمريھا نظـم . صـورت دربـار را مشـخص کـرد و از خـرج آن کاسـت. شـد گرفت مؤاخذه می می

ھمـه حکـام . مالیاتھای تازه بر اراضی بست و تفاوت عمـل را حـذف کـرد. اه کردرا کوتبخشید و دست تقلب مستوفیان 

واليات را برای نوروز به تھران فراخواند تا از آنھا تضمین بگیرد که با اصـالحات او مخـالفتی نکننـد و اگـر حـاکمی شـرايط 

از طـرف شـاه، يکـي از طـرف برای نظارت بر کـار حکـام يـک مفـتش . شد پذيرفت از حکومت عزل می الدوله را نمی عین

عدلیه، يکي از طرف تجار، يکي از طرف صندوق و يکي از طرف کابینـه قـرار داد تـا احتمـال خودسـری و تعـدی حکـام را 

داری کـل را تأسـیس کـرد کـه در ھـر  خزانـه. دفتر کابینه را تشکیل داد که فرامین حکام از آنجا صادر شـود. کاھش دھد

ً اصالحاتی که منجر به قطع منافع مادی افـراد میاصالحا. ای داشت واليتي شعبه شـد دشـمنان فراوانـی  ت او خصوصا

  . الدوله آغاز شد و او را تھديد به مرگ کردند نويسي علیه عین شبنامه. برايش به وجود آورد

  

شخصـیتي  دارنـد ويژگیھـاي الدوله عالوه بر نخوت و تکبر و استبدادی که بدو منسـوب می سلطان عبدالمجید میرزا عین
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عدم وابستگیش به دو قـدرت انگلسـتان و روسـیه . توانند آنھا را انکار کنند ديگري نیز دارد که حتی مخالفینش ھم نمی

الدوله در دوره صدارتش ھیچ امتیازي به خارجیھا نداد و برای حفظ استقالل کشور دست به  عین. خصوصیت بارز اوست

بـا تقاضـای . شـد، تحـت نظـر مسـتقیم وزارت جنـگ قـرار داد روسھا اداره میاقداماتی زد؛ بريگاد قزاق را که تحت نظر 

تـالش روسـھا و انگلیسـھا . آباد سیستان و کوه ملک سیاه مخالفت کرد انگلیسیھا برای کشیدن خط تلگراف بین نصرت

ه اروپـا کـه وي از الدوله از فرنگیھا به حدی بود که در ھنگـام مسـافرت شـاه بـ نفرت عین. نتیجه ماند براي تطمیع او بی

اش  تکبرش در قبال فرنگیھـا و سیاسـت تقويـت حکومـت مرکـزی. ھمراھانش بود حاضر نشد از اتاق ھتلش خارج شود

  . ھای اقتدارش بستند مطلوب انگلیسھا و روسھا نبود بنابر اين کمر ھمت به تضعیف پايه

  

و فرھنگـی آن مھیـا شـده بـود مخـالفین  اقتصـادی_ اجتمـاعی _ ھای سیاسـی  در جريان انقالب مشروطیت که زمینه

در . الدوله ھمسو با ھم در تضعیف او کوشیدند و موفق شـدند فرمـان عـزلش را بـه دسـت آورنـد داخلی و خارجی عین

  .الدوله برای انجام اصالحات ثمری حاصل نشد نتیجه از تالش عین

http://www.iichs.org/index.asp?id=26&doc_cat=1  
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