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وزیر داخله  میرزا فرمانفرما عبدالحسین ،هـ.ق(3111ـ  3114)ی مجلس سوم شورای ملدر  ،هادموکرات

در این مقاله،  این استیضاح ماندۀیکی از علل مغفولاستیضاح کردند.  3111شعبان 31الدوله را در عین

ماهیت روابط فرمانفرما با حزب دموکرات و بایست در سوابق می را این استیضاح علت. شودبررسی می

وی  ؛رفتشمار می بهزب دموکرات ح از مخالفانو  ،وابسته به حزب اعتدالیونفرما ن. فرماجستجو کرد

 ،رحاض مقالۀ .داشت با این حزب ایتیرهو روابط  ها نداشتبه دموکرات نسبت نظر مساعدیهیچگاه 

یفیت برگزاری و ک هادموکرات مجاهد طرفدار ،ایی چون قتل یارمحمدخانکه قضای دهدمینشان 

 که این ه استبودعلل استیضاح وی  از ،در کرمانشاه توسط فرمانفرما مجلس انتخابات سومین دورۀ

  روابط فرمانفرما و حزب دموکرات قابل بررسی است. ۀدر حیط ،قضایا
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 مقدمه

 در کشور از جمله احزاب سیاسی ،از پیدایش نهادهای مدنیسرآغ ،ایران انقالب مشروطۀ

ـ  3111) رو مجلس اولجناح سیاسی تند ،(.قـه3117ـ  3119) دومتشکیل مجلس  با بود.

، نخستین حزبی بود که در قالب حزب دموکرات ظاهر شد. حزب دموکرات، .ق(ـه3114

 ۀ، بر محور توسعاین حزب ایدۀ اصلیشد. صورت رسمی در مجلس دوم تشکیل به

ی، برابری نسبی امکانات ت اجتماعگسترش عدال تاکید بر )با دموکراسی اجتماعی

 اینامه و برنامه، این حزب دارای مرامدر همین راستا؛ ( استوار بود...اجتماعی و ،اقتصادی

علیه منافع خوانین و اقدامات انقالبی و تندرو  به ،و برای اجرای آنبود  بسیار مترقی

 .کردمبادرت می مالکان بزرگ

گرفت. ل شک مجلس اول یروح معتدل و میانهاز جنا حزب اعتدالیون ،مقابلدر  

حزب حمایت  از اینفرمانفرما عبدالحسین میرزا مانند ،بزرگ و خوانینداران زمینغالب 

با  ،داران بزرگ بودو از زمین یکی از شاهزادگان قاجارخود  که ،کردند. فرمانفرمامی

مان ابتدای تشکیل هاز  ،ینمخالف بود. بنابرا هادموکرات انۀهای انقالبی و تندروبرنامه

در جناح مخالف  ،هم از لحاظ مسلکی و هم برنامه و اجرا ،فرمانفرما ،حزب دموکرات

به  نیز تداوم داشت؛ و بعد از آندر طول مجلس دوم  ،. این رویهگرفتها قرار دموکرات

 ،(هـ.ق3111ـ  3114) ملیشورای  پس از تشکیل مجلس سوم ،هادموکرات همین دلیل

را الدوله ، وزیر داخله عیناستیضاح فرمانفرما ،که به اکثریت پارلمانی دست یافتند زمانی

ماجرای این استیضاح و جوانب آن  ادامۀ مقاله،در  دادند.کار این حزب قرار  در دستور

 شود.بررسی می

تبیین ، انددادهمورد بحث قرار  رافرمانفرما  استیضاحکه  تحقیقاتیاز  برخی در      

در کتاب  ،اتحادیه ،عنوان نمونهاست. به مانده  مغفول ،حاضر مورد بررسی مقالۀ ۀلمسئ

حاضر، توجهی نکرده است.  ۀبه این بحث از منظر مقال «سوم مجلس در سیاسی احزاب»

به خوبی علل استیضاح را  «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» همچنین وی در اثر دیگرش

؛ همو،  341، ص  سوم مجلس در سیاسی احزابدیه، )اتحا مورد واکاوی قرار نداده است

گویی به این ، در پی پاسخمقالهاین (. 317 ـ 373 ص، صعبدالحسین میرزا فرمانفرما

 اواستیضاح  در چه نقشی ،هادموکرات بافرمانفرما و سوابق مناسباتش ال است که ؤس

به  3111 الثانییعنی در جمادی ،بدو امر در ،که حزب دموکراتاز آنجا  داشته است؟
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، زمینۀ با تغییر رویه ،از دو ماهپس چرا تنها  ،ه بودالدوله رأی اعتماد دادکابینۀ عین

 اقط کردن کابینه را فراهم آوردند؟)فرمانفرما( و در نهایت س استیضاح وزیر داخله

 

 فرمانفرما با مجاهدین روابط خصمانۀ

 به دولتی، نیروهای سوی از یزتبر محاصرۀ و مجلس بستن توپ به از پس یارمحمدخان

 فتح از پس آنان. شتافت ستارخان کمک به کرمانشاه مجاهدین از تن سیصد همراه

 یارمحمدخان. شدند پایتخت وارد مجاهدین همراه به 3117 الثانی جمادی 17 در تهران

 حزب طرف به اعتدالی، و دموکرات احزاب فعالیت و دوم مجلس تشکیل از پس

 اعتدالی لباس در نیز سابق مستبدین از بسیاری و فرمانفرما. افتی گرایش دموکرات

 در دوم مجلس تعطیلی از پس هادموکرات اگرچه. گرفتند برعهده را حکومتی مناصب

 همراه به یارمحمدخان شدند، رانده حاشیه به و منزوی امور ادارۀ از 3111 محرم

 عازم ساالرالدوله سرکوبی ایبر فرمانفرما امر تحت دولتی نیروهای در کنار مجاهدین

 را آنان اعتدالی و دموکرات حزب عقیدتی و سیاسی تعارض حال این با. شد کشور غرب

 .گرددبازمی مجاهدین با فرمانفرما روابط به آن هایجلوه از یکی که کرد جدا هم از

انشاه و کرمدوباره بر ،ال ایرانشاه در شم فتنۀ محمدعلیپس از پایان  ،ساالرالدوله      

و خود شاه دست برداشته محمدعلی حمایت وی از ،این باراما  کردستان مسلط شده بود؛

دفع  به منظور ،دولت مرکزی کرد.ادشاه ایران قلمداد میتخت و پ و را مستقیما  وارث تاج

 ،زادهملک) کرد منصوبصفحات غرب  حکومتبه  ،غائله وی، فرمانفرما را با اختیارات تام

خان  محمدتحت ریاست یارمجاهدین مسلمان  ،نگام عزیمت به کرمانشاههبه  .(3131 ص

اما به دالیل  ؛(111 ـ 113 صص )سنجابی، کردندفرمانفرما را مشایعت می ،کرمانشاهی

 به خصومت، ها بودندی که مورد حمایت دموکراتروابط فرمانفرما با مجاهدین ،مختلف

به  و از این زمان ،هافرمانفرما و دموکرات نبی نقاردشمنی و توان گفت و میانجامید 

 :شد آغازدالیل ذیل 

 عمل و در عرصۀ کرمانشاه بود، اماحکومت مشروطه در نمایندۀ ظاهرا  ،وی ،نخست 

  .های مشروطیت بیگانه بودبا آرمان ،حکمرانی

و آنان  هورزید ز پرداخت حقوق مجاهدین استنکافا ،نداشتن پول ، به بهانۀاودوم 

 .(119 ، ص)همان تنگنای مالی قرار داده بود را در
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درخواست  ،روابط خصمانهاین علل الشاید بتوان گفت علت اما سومین دلیل و

اهمیت  فرمانفرما برای ای کهلهبود؛ مسئمجلس شورای ملی  بازگشایی برای مجاهدین

تی مردم ناراح بر دوم تعطیلی مجلس ،روایت کسروی بنابر (.1711 ص ،1ج سالور،) نداشت

 (.141 ص )کسروی، ، از دولت رو برگردانده بودافزوده و یارمحمدخان نیز به همین دلیل

و عازم تهران  کرده انشاه را ترککرم ،با حالت اعتراضو به همین بهانه  ،مجاهدین 

 حوالۀبرگزاری انتخابات و  بارۀدر ،که از پایتخت یهایهوعد به ناچار با ،انفرمافرم. شدند

فرمانفرما نتوانست حقوق  مدتی کهاما پس از  .ندردابازگ را فت کرد، مجاهدینپول دریا

 سپارهشده و ر جدا ویاز  ،نفربه همراه سیصد محمد خان  یار ،مجاهدین را بپردازد

ش این رفتار یارمحمدخان را طغیان و شور ،دولت مرکزیکه  در حالی شدند؛شاه کرمان

 دانستند.می« قیام ملی» اقدام او راها دموکرات، کردتلقی می

در ظاهر دست از مخالفت با الدوله که با ساالر ،یارمحمدخان ،این حوادث متعاقب

ارتباط  ،دادهای مشروطه نشان میطرفدار آرمانخواهان کشیده بود و خود را مشروطه

فرماندهی کل قوای خود  محمدخان را به سمتیار ،الدوله نیز در مقابلساالر برقرار کرد.

ای برای ، در حملهش3193/ق3111 ذیعقده در یارمحمدخان ،سرانجام .صوب کردمن

؛ 1771ص ،1، ج الور)س دمانفرما کشته شبه دست نیروهای تحت امر فر ،تصرف کرمانشاه

 .پایان یافت خواهمجاهدان مشروطهیکی دیگر از  زندگی ،ترتیببدین( 111 ص کسروی،

بود که  مشروطیت نامی ایران در دورۀ ردارانس مشهورترین از یکی ،یارمحمدخان

 ،های تبریزدر جنگ ،باقرخان زمانی که ستارخان وشود. از وی به نیکی یاد می ،موارهه

 خود را ،با تحمل سختی و مرارت یارمحمدخان، مت مرکزی بودند،با حکودر حال نبرد 

سبب شد که  ز،در تبری مستبدین در مقابلهای وی . رشادتیدبه تبریز رسان از کرمانشاه

را در راه  که حتی ستارخان نیز اقداماتشسرداری  شود؛یکی از سرداران بنام مشروطیت 

 .ستودآزادی می

 پایتخت شده و وارد ،به همراه مجاهدین ،ق.ـه3117در سال  ،از فتح تهرانپس  او

را از هم مشروطیت  رداران دیروزهای سیاسی سبازی یافت و به حزب دموکرات گرایش

 شدبه کرمانشاه تبعید  ،الوزرایی سپهداردر زمان رئیس یارمحمدخان ،. سپسرق کردمتف

با مراکز و  بود های تندرومورد حمایت دموکرات ،همواره وی (.74شهرضایی، صی آذر)

ها را از بسیاری از دموکرات ،بنابراین قتل وی ؛تنگاتنگی داشت ارتباط ،انقالبی تهران

 متنفر کرد.فرمانفرما 
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روابط  نیز، کرمانشاه مجلس شورای ملی در انتخابات سومین دورۀبرگزاری طی در 

 شود.در ادامه مفصال به این بحث پرداخته می ؛شدتر ها تیرهفرمانفرما با دموکرات

 فرمانفرما و انتخابات

سوم مجلس  ، انتخابات دورۀی فرمانفرما درکرمانشاهمقارن حکمران ،ق.ـه3113در سال  

شعاع فعالیت احزاب التحتفضای سیاسی  ،گونه که در تهرانمان. هشدغاز شورای ملی آ

رقابت  ،کرمانشاهدر جمله  از دیگر نیز، در والیات قرار داشت، یدموکرات و اعتدال

طرفداران بر فضای سیاسی سایه افکنده بود.  فوق، حزب دو سیاسی بین نمایندگان

. حزب اعتدال پیوستندبه  ،شهربر  اوتسلط از  پس از ناامیدی ،کرمانشاه ساالرالدوله در

 ،الملکوکیل و الملکمعاون خان حسن مانند کرمانشاه، در حزب این هبرانر بیشتر ،واقع در

، ند. سخنگوی این جریان سیاسیه بودالدولستبدین مشهور و یاران سابق ساالراز م

  (.117 ص )سنجابی، ازی بودخوان معروف شیرروضه ،«(3)شاهراکبسید »

به کنسول از قبل تعیین و خود را  نظرمورد نامزدهای ،مذکور در انتخابات ،فرمانفرما      

معتضدالدوله  میرکل،خان اعلی خان معاضدالملک،. اسماعیلبودمعرفی کرده  یهروس

نامزدهای حزب اعتدال یا به عبارت دیگر نامزدهای مورد حمایت  ،حاج آقا ولیوزیری و 

، مانند سید حسین کزازی ینامزدهای ،تاز حزب دموکرا ،مقابل در فرمانفرما بودند.

السلطان منشی شخصی فرمانفرما، میرزا حسین کرمانشاهی و عزالممالک شاهزاده مرآت

، و فرمانفرما مرکزی دولت (.117 ـ 117 ص، صهمان) داشتندر انتخابات شرکت د (1)اردالن

 ازکسی تا  کردندیتالش فراوانی م ،عمولهای مها و خرابکاریبا استفاده از انواع دسیسه

 ،فرمانفرما روند برگزاری انتخابات توسط .نیابدبه مجلس راه  ،کاندیداهای حزب دموکرات

متنفذین  از ،کاندیداهای مورد حمایت وی زیرا ،دبو کرده بکلی ناامید را هادموکرات

 . بودکامال فراهم  ،انفرمابا نفوذ ایالتی فرم ،زمینه برای انتخاب آنان و بودند کرمانشاه

آمیز شکایت تلگراف ،دیدندبرگزاری انتخابات را علیه خود میروند که  ،هادموکرات 

 یاد شده درصدد تحمیل در ایالت با نفوذ ،مبنی بر اینکه وی و افرمانفرم علیهرا  مفصلی

به برای مخابره  ،نامزدهای خود بر مردم است و چنین انتخاباتی از پیش باطل است

اظهار  ،تلگراف مذکور رویت پس از ،الممالک اردالناما حاج عز تهران آماده کردند.

یروزی حزب مخالف است و به نظر او احتمال پ ،انتخاباتکه وی با رد اساس  داشت

 .                    دموکرات نیز وجود دارد
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به  ،ر انتخاباتفرمانفرما د ها تلگرافی مبنی بر دخالت فزایندۀدموکرات ،در نهایت

 ،هافرمانفرما نیز پس از وقوف بر مضمون تلگراف دموکرات ،در مقابلکردند؛ ارسال  تهران

ها دموکرات .فرستاد پایتختتلگرافی دائر بر انتخابات آزاد و رضایت همگان به مقامات 

 د،نبودشده  مأیوساز پیروزی فرمانفرما از اعتدالیون، علنی  حمایتمداخالت و  نیز که با

کردند. فرمانفرما مینادرستی انتخابات به پایتخت مخابره  مبنی برهای متعددی تلگراف

های مبنی بر ، تلگرافنشاطرفدار وسیلۀهب ،که به پیروزی نامزدهایش اعتماد داشت

، هاوی پس از پیروزی دموکرات ،ین دلیلبه هم فرستاد؛ تهرانصحت انتخابات را به 

 مورد تردید قرار دهد. نتوانست صحت انتخابات را

، تعدادی به دستور فرمانفرما ،در روز دوم شمارش آراء ،السلطانگفتۀ مرآت بنابه

در  ،یل خودطابق مم راهای انتخاباتی آماده کرده و آراء انتخاباتی صندوق شبیه صندوق

های به مسجد برده تا با صندوق های مذکور را، صندوقشبهنگام  سپس آنها ریختند.

 بالفاصله ،از این موضوع آگاه شد دموکرات حزب کمیتۀ هنگامی که ؛جا کنندهجاب اصلی

ها ه سالمت صندوقاطمینانی باند که رقبا، اظهار داشتهکه  اطالع دادندبه فرمانفرما 

از فرمانفرما خواستند  ،الحکومهداربا اجتماع در  ،تعدادی از اهالی شهر همچنین .ندارند

را آنان نیز نشانی منزلی  ،. در مقابلنپذیرفت ویاما  ،ها بمانندقکنار صندودر را که شب

 ،آنبه وی گزارش دادند. پس از ، شدهای تقلبی در آنجا نگهداری میکه صندوق

 هاصندوق مراقبت از ای را مأمورها نیز عدهدموکرات ؛ندیدتسلیم ای جز چاره فرمانفرما

 (.71ـ  71 صص )اردالن، ندکرد تا پایان شمارش آراء

بیشتر از نامزدهای  هابا کمال تعجب آرای دموکرات ،سرانجام پس از شمارش آراء 

با اکثریت قاطع هفت هزار رأی در  ،هر چهار نامزد حزب دموکرات و بود حزب رقیب

بسیار  هادموکراتاز پیروزی  ،فرمانفرما پیروز شدند. ،حزب اعتدالرای هار هزار چ برابر

رغم علی وی .کردها خوداری میای اعتبار نامهاز امض ،کارشکنی قصد به و شد ناراحت

ها که امضای تأیید اعتبارنامه از ،صحت انتخابات را تأیید کرده بودتر، پیشکه  این

انتخابات به صورت معلق  ،ترتیبد. بدینکرامتناع می ،حکومت وقت را الزم داشت

  (.71)همان، ص  شداه معزول کرمانشدرآمده بود تا اینکه فرمانفرما از حکومت 

الت کرمانشاه را کف ،و پیشکار فرمانفرما معاون دمعتضسردار  ،فرمانفرما پس از

با  ،اما سرانجام کرد،ها خودداری میای اعتبارنامهاز امض ،در ابتدا نیز برعهده گرفت. وی

در نتیجه،  پایان یافت. مسئلهو کرد به ناگزیر آنها را امضاء  ،فشار و اجتماع مردم
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به زیان وی تمام  ،در جریان برگزاری انتخابات هادموکرات علیههای فرمانفرما کارشکنی

  ها را علیه وی تشدید کرد.شد و این امر خصومت دموکرات

 

 استیضاح فرمانفرما

این  قشون عثمانی وارد خاک ایران شدند؛ای از ، عدهالوزرایی مشیرالدولهدر زمان رئیس

پس از استعفای مشیرالدوله،  داد.ت وقت را در وضعیت بسیار دشواری قرار حکوم ،وقایع

ا میرزالدوله، عبدالحسینسر کار آمد. عین بر ،.قـه3111الثانی ر جمادید الدولهعین

-فرمانفرما را به سمت وزیر داخلۀ کابینۀ خود منصوب کرد؛ اما بیش از دو ماه از رئیس

نیروهای عثمانی و  میانزد و خوردی  ،که در غرب کشور الدوله نگذشته بودالوزرایی عین

برد کار میهبایست تمام تالش خود را بالدوله میدولت عینعشایر مرزی ایران روی داد. 

اما این کار  ،صورت گیرد ای، مناقشهبین اهالی کرمانشاه و قوای عثمانی اجازه ندهدتا 

که از آغاز تشکیل کابینه  ،وکراتدر همین ارتباط، فراکسیون حزب دم صورت نگرفت.

ناتوانی  و کشور منی در غربا نارمانفرما مخالف بود، سرانجام با اتکا به با ف ،الدولهعین

 استیضاح وزیر داخله را در دستور کار خود قرار داد.دولت در دفاع از مرزها، 

 و همین امر ها این استیضاح را بدون اطالع حزب اعتدالیون انجام دادهدموکرات       

 . شدی سیاسی هاسبب آشکار شدن اختالف میان جناح

های مغرضانه ، با سیاستسرانجام سیاست وزارت داخله ،نوبهار روزنامۀ تحلیل بنابر

نگ و درگیری بین جسویی، این همحاصل سو شد؛ هم ،روس و انگلیس و تجاوزکارانۀ

به عنوان یکی از  ،الشعراء بهارلکفراوان برای مردم کرمانشاه بود. م مضرات مسلمانان و

اظهار داشته است که اعضای حزب متبوعش پیشتر به عواقب  ،اعضای حزب دموکرات

-عین کابینه، نظر بهار براند؛ بنابین ایران و عثمانی تأکید داشته سوء ناشی از جنگ

)نوبهار، اد دسابق را ادامه می ، همان رویۀتدبیری و غفلت از امور کرمانشاهبا بی ،الدوله

  (.3 ص، 11 ۀشمار
وزیر  ، استیضاحطرفها با موافقت بعضی از وکالی بیدموکرات ،پس از چندی 

برای  ،3194تیر 3111/4شعبان 31 روز ،از طرف رئیس مجلس .کردندرا مطرح  داخله

 31، یعنی روز جمعه معین شد. یک روز قبل از استیضاحفرمانفرما طرح استیضاح 

اش دعوت کرد تا و طرفدارانش را به منزل شخصی هادموکرات ،یرزامسلیمان  ،شعبان

 .و وزیر داخله تحریض و تهییج کند ذهن و فکر آنان را علیه دولت
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 حامیان حزب ،فردا قرار شد که ،حزب دموکرات اساس مذاکرات و دستور کمیتۀبر 

ز سوی جمعیت زیادی ا ،شعبان 31شنبه  روز صبحر شوند. در مجلس شورای ملی حاض

الدوله عین ،همچنین در همین روز داشتند. شرکتدر مجلس  احزاب دموکرات و اعتدال

فراکسیون حزب  ،. در این روزمجلس شدوارد  گوییبرای پاسخ ،وزیرانشهمراه تمام به

رئوف  را مسئول درگیری ویزیرا آنها  ؛داد، مورد استیضاح قرار را رمافرمانفدموکرات 

؛ 119 ص ؛ اعظام قدسی،79 ص زاده،)کحال دانستندمی در کرمانشاه بیگ با عشایر ایرانی

 ،طرفی کشور توسط قوای عثمانیدر مقابله با نقض بی، فرمانفرما و کابینه .(371 ص، سپهر

 ,Moberly) نددفاع به حال خود رها کردعاجز و ناتوان بودند و مردم غرب کشور را بی

pp 63 در مقابل  ،فرمانفرمااما  ،شدقلمداد میوزیر داخله  وظیفۀحراست از مرزها، ؛ (64 ـ 

نشان نداده  خودالعملی از ها به غرب کشور و درگیری با عشایر، هیچ عکستجاوز عثمانی

  .بود

 شدقرائت  ،(1)هانفر از دموکرات 11امضای حاوی  ،استیضاحیشعبان، 31 روزدر  

 ،وضعیت کرمانشاه نسبت بهانفرما به دلیل سوء تدبیر فرم که که در آن اشاره شده بود

استیضاح و  پس از دریافت نامۀ ،الدولهعین .هستند خواستار استیضاح وی کنندگان،امضا

نوشت و در آن  الملک،، مؤتمنمجلس ای به رئیس، نامهطرح در بین اعضای کابینه

ی تمام بلکه و نبوده فرمانفرمامتوجه  صرفا  ،کرمانشاه رو درآور شد که مسائل پیشیاد

 ،اش، ابراز داشته بود که وزیر داخلهالدولهمسئول دانست. عین ت دولت را در آنهیئ

ح را متوجه تمام کابینه استیضا ،و با این احتجاج اقدامی نکردهبه  او مبادرتبدون اطالع 

  (.4119 ص ، 1ج سالور،؛ 1ص  ،19ـ  11 ۀکاوه، شمار) تلقی کرد

در جلسۀ استیضاح به عنوان مخالف ی بود که ااولین نماینده ،حاج عزالممالک

 افزوددر ادامه  و توصیف کردرا بسیار ناگوار  اوضاع کرمانشاه ،در آغاز. وی سخنرانی کرد

اوضاع کرمانشاه کرده  بارۀدر ،الی از وزیر داخلهؤس مطرح شود،قبل از اینکه استیضاح که 

قدام عملی در راستای آن صورت اما متأسفانه هیچ ا ،بود و ایشان هم پاسخی داده بودند

او را  ،ایالت مذکوربرای رسیدگی به اوضاع  ناگزیر شدند تا ،هادموکرات ،از این رو نگرفت.

 مسامحه دربارۀحاکم و نشدن فرمانفرما را مسئول اعزام  ،عزالممالک. استیضاح کنند

 ،این مدت توانست در، وزیر داخله میدموکرات از نظر این نمایندۀ .ستدان کرمانشاه

 ،19 ۀبامداد روشن، شمار) عمل آیدهبحوادث ناگوار جلوگیری ین ا بیری اتخاذ کند تا ازاتد

 (.3 ص
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تمام  اظهار داشت که ،بحث استیضاح ، در ادامۀرهبر حزب دموکرات ،میرزاسلیمان

به منظور حفظ امنیت وکیل  وزیر و، انتخاب از قبیل تشکیل مجلس ،تشکیالت کشوری

 دیگر ،استدر مخاطره  اکنون که جان و مال مردم کرمانشاه بوده ول مردم و جان و ما

در مقابل مردم و قانون  ،به عنوان نماینده وکال زیرا ؛محلی از اعراب نداشت توکس

 این ایالتدر اعزام حاکمی برای  ،به دلیل سوء تدبیر فرمانفرما اساسی مسئول بوده و

 وی را استیضاح کرد.  بایستمی

 هب ،کرمانشاه منی درامرج و ناوبه علت هرجکه  افزود حسین کزازیسید ،سپس 

 تا منصوب کنداین ایالت  را در الاقل یک نفر حاکم خواسته شداز هیأت دولت  کرات

فقط در این باره سخنرانی در کمیسیون ها  ،وزیر داخله اما ار سازد،برقر در آنجا امنیت را

بایست در استیضاح می فرمانفرمادر نتیجه  ؛فتصورت نگر و هیچ اقدام عملی کردمی

 (. 171، ص 11)مذاکرات مجلس دورۀ سوم، جلسه  دگوی اعمال خود باشمطروحه پاسخ
مرج وهرج عامل ،لهوکیل دیگر کرمانشاه نیز اظهار داشت که وزیر داخ ،حسینمیرزا

ه را منوط به کرمانشاوی اصالح امور  .نفرستادن حاکم به این ایالت است نظمی وبیو 

السلطان، میرزاحسین، ، مرآتدر ادامه (.4 ـ 1 ، صص14 ۀ)نوبهار، شمار دانستاعزام حاکم 

 استیضاح ،هادموکرات الملک نیز از جانبعدل خان وملک الشعراء بهار، میرزا محمدعلی

به منظور اظهار دوستی و  ،فرمانفرماوکالی دموکرات مدعی بودند که  را ادامه دادند.

 انبا عشایر ایررا درگیری قوای عثمانی  اتعمدا  موجب ،اهی با روس و انگلیسهمر

  (.379، برگ 1 ۀ، پوش17سناد وزارت امور خارجه، کارتن ا آرشیو) فراهم کرده است ،درکرمانشاه
مخرج مشترک تمامی  ،شدآشکار سخنان وکالی دموکرات  ازکه  طورهمان

و عدم ارسال حاکم از سوی وزیر داخله برای وضعیت بغرنج کرمانشاه  ،احتجاجات آنان

دو نفر از  ،پس از پایان اظهارات وکالی دموکرات ،آن ایالت بوده است. اما از سوی دیگر

د تا از اهلل تالش کرشیخ اسد ،در ابتدا .پرداختندابینه به دفاع از فرمانفرما و ک نمایندگان

را  ایرانطرفی زود که اگر دیگران بیدر ادامه افوی جلوگیری کند؛  الوزراءاستعفای رئیس

به دفاع از وزیر داخله  مدرس ،ت دولت نیست. پس از آنند، تقصیر هیئاردهنقض ک

میرزا درگیری لفظی روی داد. مدرس در ن وی و سلیمانامی ،به همین دلیل برخاست و

گفت که  ور شد ودآایران و عثمانی را یا کشوربین دو بحث اسالمیت  ،دفاع از وزیر داخله

یک نفر مسلمان وجود ندارد که بخواهد بین دو گروه از مسلمانان اختالف  ،در ایران

له شخصی و حزبی داشت که مسئ در پاسخ به مدرس اظهار ،میرزاسلیمان بیندازد.
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نیست، بلکه بر مبنای  مجلس گفتگو بر سر اخالق فردیدر  سیاسی است، نیست بلکه

 مصالح کشور است.

 

 :که اظهار داشتاش خلهاالوزراء در دفاع از وزیر دسانجام، رئیسر
گذارد یبودند حاال بموقع اجرا م ه را که قبول کردهمسئولیت مشترک دولت هیئت» 

ی یا کدورتموقع مملکت ما امروز اینطور نیست که وزراء با وکالء یک  ...وابق ایامبرخالف س

رأی و کت هما  برای اصالح و خیر مملیک گفتگویی پیدا کنند بلکه البته باید هر دو متفق

 (.177ـ  171، صص 11)مذاکرات مجلس دورۀ سوم، جلسۀ « . ...عقیده باشندهم

 از قبل ،که کرمانشاهاست حالی در تشکیل شده و این تازه ینه کاب وی ۀعقید رب بنا

 تالش ،در این مدتدولت الدوله طبق اظهارات عین .گرفتار بحران و اغتشاش بوده است

الدوله، فرمانفرما به دفاع از خود پس از عین وضاع کرمانشاه را سر و سامان دهد.تا ا کرده

کرات اخیر، به هایسالبرخاست؛ وی در پاسخ اظهار داشت که کرمانشاه، در طول 

را برقرار  امنیتدر شهر و اطراف آن  اخیرا  اما ژاندارمرینظمی بود مرج و بیوگرفتار هرج

  .کرده است
تمام کابینه را مسئول امور یاد شده قلمداد  ،با تأیید سخنان فرمانفرما نیز درسم

 ،میرزااما سلیمان باید از کابینه حمایت کرد. ،تا خالفی صورت نگرفته اظهار داشت و کرد

و آن را مغایر با قانون اساسی  هحوادث کرمانشاه نپذیرفت ۀرا دربارکابینه کل  مسئولیت

اش زیری به تنهایی مسئول حیطه وظایفهر و ،سو در قانون اساسی. زیرا از یکدانست

 اختیارات وزیر ، در حیطۀامور کرمانشاه بنابه گفته وی (.171و  171 ، صصهمان) است

 ،سوی دیگر د. ازوشمربوط نمی )مانند وزرات فرهنگ( هاداخله بوده و به سایر وزارتخانه

 .ابینه در برابر مجلس مسئول باشنده تمام کاستیضاح درباره کلیات امور کشور نبوده ک

که دیگر با این وضع قادر به پس از پاسخ مجدد، با اظهار تأسف از این ،الدولهعین

د این فکر کابینه دیگری باشید که شاید بتوانه که باظهار داشت  کار نیست، ادامۀ

یری کرد و گ، رئیس مجلس دربارۀ کفایت مذاکرات رأیسرانجام .کندرا رفع  مشکالت

  .شدول موک یبعد به جلسۀ استیضاح  دربارۀ گیرییرأعدۀ کثیری موافقت کردند. اما 

 که حاضر است که فرمانفرما را به وزارت جنگ منصوب گفتالدوله ، عینروز بعد 

ها به کابینه وی به شرطی که دموکرات ،برعهده گیرد و خودش وزرات داخله را کرده

باید  ،این پیشنهاد را نپذیرفته و گفتند که فرمانفرما ،هادموکراتماد بدهند. اما رأی اعت

الدوله نتوانست وقتی عین .(373 ص ،؛ سپهر79 ص ،زاده)کحال شود از کابینه خارج
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شاه خود را تقدیم احمداستعفای  ،ای دیگر متقاعد سازدها را به تشکیل کابینهدموکرات

را برای پایان  ، رئیس مجلسالملکموتمن ،نبود بالتکلیفیکه راضی به این  شاه نیز کرد.

 (.371، برگ 1پوشه ، 17سناد وزارت امور خارجه، کارتن ا آرشیو) احضار کرددادن به این بحران 

و او  الدوله مذاکره کردهند که با عیننمایندگان از رئیس مجلس خواست ،سرانجام 

 ل انجامید؛طوبه ت چندین روز جلسات و مذاکرا د.یوزیری متقاعد نمارا به قبول نخست

های اکسیونو رؤسای فرمجلس  حضور هیئت رئیسۀ در که ایجلسه در الدولهعین باالخره

در کابینه  ،اول که به کارش ادامه دهد:به سه شرط قبول کرد  ،حزبی تشکیل شده بود

ت د تغییراتا وی بتوانمجلس استیضاح خود را پس گرفته  ،دوم ؛وی تغییری داده نشود

 ص ،1ج ،فرمانفرئیان) ، استیضاح نشودآیندهاش در کابینه ،سوم مورد نظر را انجام دهد؛

     شرایط وی را  ،هاکه دموکرات متوجه شدالدوله که عین پس از آن در نهایت، (.91

  شاه تقدیم کرد.استعفای خود را به  ،نمی پذیرند

بود شده باعث غربی،  به مرزهایوضعیت کرمانشاه و هجوم سپاهیان عثمانی  اما آیا

باب  آنچه که در رسددست به استیضاح وزیر داخله بزنند یا نه؟ به نظر میها تا دموکرات

تا دولت را  های بودتنها بهانه بر سر زبان وکالی دموکرات بود، در اصل ،کرمانشاه

 استیضاح کنند. 

دولت مذکور  ، قبل ازداشت که تجاوز نیروهای عثمانی به کرمانشاه توجهاول باید 

چرا در آن  برای نمایندگان دموکرات اهمیت داشت ،لهاگر این مسئشروع شده بود؛ 

 ادرت به استیضاح دولت وقت نکردند؟زمان مب

اگر نیروهای عثمانی متعرض کرمانشاه شده بودند، همزمان بسیاری از  ،کهدیگر آن

 ،هادموکرات ،با وجود ایناما  ،آذربایجان در دست نیروهای بیگانه بود مثل ،دیگر شهرهای

، صرفا  استیضاح توان گفت، میرونداشتند. از این توجهیآن شهرها به وضعیت ناگوار 

 ،هالدوله. به نظر نگارندعین برای اخراج فرمانفرما و در نهایت سقوط کابینهبوده ای بهانه

ویژه در دشمنی ه، بهابه ماهیت روابط فرمانفرما با دموکرات ،تیضاحاس مهمعلل  یکی از

محمدخان و روند برگزاری یارقتل ، هافرمانفرما علیه دموکرات و خصومت فزایندۀ

  گردد.کرمانشاه باز میانتخابات 

به یکی از  ،توانستند در صورت کامیابی در استیضاح فرمانفرماها میدموکرات

ند، به کردالدوله را ساقط میبینه عیناهداف خود دست یابند و در صورتی که کا

الوزرای روسوفیل و آنها با ساقط کردن کابینه، رئیس شدند؛موفقیت بیشتری نائل می
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، سو با خودهمبرای تشکیل کابینۀ داشتند و بستر را میه خود برآنگلوفیل را نیز از سر را

 کردند.می فراهم

 

 نتیجه

ست از توانالدوله عین ،(.قـه3111ـ3114) سوم شورای ملیبعد از تشکیل مجلس 

اما  ؛مجلسی که نمایندگان حزب دموکرات نیز در آن حضور داشتند، رأی اعتماد بگیرد

استیضاح فرمانفرما را در  ،فراکسیون حزب دموکرات در مجلس ،بعد از مدت کوتاهی

 دستور کار خود قرار دادند.

 با این احتجاج که فرمانفرما در اعزام حاکم به ،نمایندگان حزب دموکرات ،در واقع

و هجوم  امن کرمانشاهوضعیت نااما  وی را استیضاح کردند؛ ه کرده استکرمانشاه مسامح

قصد  ،ها با توسل به آنای بود که دموکرات، در حقیقت، بهانهگاه ترکان عثمانیگاه و بی

 ،در خالل دو ماه تصدی سمت وزیر داخله ،فرمانفرمانویات خود را داشتند. برد م پیش

دیگر اینکه برخی از نقاط . یافته بود که در مقام خود مستقر شودهنوز آنقدر فرصت ن

حتی وضعیت  داشتند؛وضعیتی مشابه و حتی بدتر از کرمانشاه در آن دوره، ایران 

ود وجدر آن چنین وضعیتی  قبل هامدتبلکه از  نبود، از این زمانبرآمده تنها کرمانشاه 

وضعیت کرمانشاه حساس  در بابها در گذشته اینقدر اینکه چرا دموکرات داشت.

له است که آنان در طرح قضیۀ مذکور، مسائل دیگری را ین مسئخود نمایانگر ا ،نبودند

 کردند.دنبال می

مناسبات  نگام فرمانفرما را باید در سوابقهعلل استیضاح زودیکی از  ،در حقیقت

دین در پرداخت حقوق مجاهفرمانفرما،  کرد. وجوجستها وکراتبین وی و دم

 کرد.می کارشکنیاستار بازگشایی مجلس و پایان دورۀ فترت بودند، یارمحمدخان که خو

قتل یکی از مجاهدان بزرگ  و ،های فرمانفرما با مجاهدین، اختالف و کارشکنیسرانجام

در پی از فرمانفرما  را هانفرت دموکرات، هکرمانشا دریعنی یارمحمدخان  ،مشروطیت

سوابق بدی از فرمانفرما در  ،الممالکمثل حاج عز ،هادموکرات بعضی از ،همچنین داشت.

درصدد بود تا با تقلب در  ،کرمانشاه داشتند. فرمانفرما به عنوان حکمران کرمانشاه

هر  نظر خود را از صندوق آراء بیرون آورد و در این راه بهمورد  افرادنام  ،انتخابات

های ای اعتبارنامهامض از ،با ناکامی مواجه شد که زمانی اما گردید؛ متوسل اقدامی و اندیشه

که ی کوتاه بعد از مدت ،رواینکرد. از برای عزیمت به مجلس، خودداری می هادموکرات
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یعنی حاج  کرمانشاه هر چهار نمایندۀ ،الدوله منصوب شدوی به وزارت داخلۀ دولت عین

لس علیه انشاهی در مجحسین کرمالسلطان و میرزاکزازی، مرآت حسینسید عزالممالک،

  سخن راندند.فرمانفرما و استیضاح او 

 نوشت پی

ضد  او به دلیل اقداماتش بر اهلل نوری بود.یخ فضلیار و همدست سابق ش ،ـ سید اکبرشاه3

دشمنی و  خواهانمشروطهنیز با  از تهران به کرمانشاه تبعید شده و در این شهر ،مشروطیت

 کرد.مخالفت می

گرایشات به دلیل  ،عضو حزب دموکرات نبود ،که حاج عزالممالک این با وجود گفتنی استـ 1

حزب در کرمانشاه انتخاب کرده  این نامزدعنوان هنیز بها وی را دموکرات ، کمیتۀاشمشروطه طلبانه

 بود.

که صورت جلسه استیضاح را امضاء کرده را از وکالی دموکرات  نفر 39اسامی  ،نوبهار روزنامۀـ  1

حسین کزازی، ، وحید الملک، عزالممالک، سیددند، به صورت ذیل ذکر کرده است: سلیمان میرزابو

السلطنه، السلطان، حاج میرزاحسین، خان باباخان، مشارالدوله، شیخ محمدجواد، نجات، معتصممرآت

محمد السلطنه، میرزا ماد، عالشعراءاالسالم، شیخ یحیی، ملک مساوات، میرزا طاهر تنکابنی، مؤید

 (.3 ص ،14ۀ عدل الملک )نوبهار، شمار علی خان و
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