
  سمانه صادقي
ب�ه ش�هادت تاري�خ، در اي�ده انگلس�تان براي 
تغيير ساختار در ايران، نخس�ت اعضاي خاندان 
متنف�ذ »فرمانفرمائي�ان« برگزيده ش�ده بودند 
كه به داليلي اين امر ميس�ور نش�د و اي�ن امر به 
رضاخ�ان و س�يدضياء الدين طباطباي�ي واگذار 
شد. در مقالي كه پيش روي شماس�ت، ابعاد اين 
ماجرا مورد بازخوانِي فزون تر قرار گرفته اس�ت. 

   
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در سال 1231 ه. ش در 
تهران به دنيا آمد. وي فرزند فيروزميرزا نصرت الدوله 
)پس��ر ش��انزدهم عباس ميرزا ( و حاجيه هماخانم 
)دختربهرام ميرزا بهاء الدوله پسر سي و هفتم فتحعلي 
شاه( بود. شازده عبدالحس��ين ميرزا جهت آموزش 
ابتدا به معلم سر خانه سپرده شد ولي برخالف ديگر 
شاهزادگان پس از فراگيري علوم ابتدايي به مدرسه 
نظام اتريش��ي رفت و تح��ت تعليم��ات نظامي قرار 
گرفت. بر اساس آموزش هايي هم که در اين مدرسه 
ديد، مسئوليت تعليم سربازان و انتظامات جنگي به 
وي سپرده شد. عبدالحس��ين ميرزا پس از فراگيري 
علوم نظامي به درجه اميرتوماني رس��يد و رياس��ت 
افواج کرمان را عهده دار ش��د. او در سال12۶۷ه. ش 
با عزت الس��لطنه دختر مظفرالدين ميرزاي وليعهد 
ازدواج کرد و به مقام خزانه داري وليعهد رسيد. در اين 
دوران پس از آنکه ناصرالدين شاه لقب فرمانفرمايي 
)فرمانده فرماند هان( را به فيروز ميرزا بخشيد، لقب 
نصرت الدول��ه نيز به عبدالحس��ين ميرزا)فرزندش( 
رسيد. او پس از سه سال با لقب »ساالر لشکر« رياست 
قش��ون آذربايجان را بر عهده گرفت اما با گذشت دو 
س��ال به تهران احضار و با لق��ب فرمانفرمايي، والي 
کرمان و بلوچستان گشت و دوره اي از ثبات و امنيت 

را براي آن منطقه به وجود آورد. 
احمدعلي خان وزيري در کت��اب »تاريخ کرمان« در 
خصوص نحوه حکومت فرمانفرما بر کرمان نوشته که 
شازده با کمک به صنعت قالي بافي و تأسيس کارخانه 
قالي بافي تأثير بسياري در اقتصاد و زندگي مردمان 
آن منطقه داشته اس��ت. عالوه بر آن وي درآن ايام 
ديوان اشعار ميرزا آقاخان کرماني، ازآزادي خواهان 
ضدحکومت قاجار ک��ه در زندان ب��ود را چاپ کرد 
و به خان��واده او نيز بس��يار توجه نم��ود. فرمانفرما 
ت��ا س��ال 1314ه. ق در کرمان حکوم��ت مي کرد 
ولي پس از آن ب��ه صالحديد مي��رزا علي اصغرخان 
امين السلطان)صدراعظم( به حکومت تهران منصوب 
شد. هرچند که حکومت کرمان همچنان تحت نظرش 
باقي ماند. ناگفته نماند که مي��رزا رضاي کرماني در 
دوران حکومت وي بر تهران پش��ت مي��ز محاکمه 
قرار گرفت. ب��ا عزل امين الس��لطان، ميرزا علي خان 
امين  الدوله، عبدالحسين ميرزا فرمانفرما را به سمت 
وزارت جنگ منصوب کرد. گفته مي شود نوآوري هاي 
فرمانفرم��ا در وزارت جنگ با تنش هاي بس��ياري از 
سوي رقبايش همراه بوده و همين مسئله هم سبب 
عزل وي پس از يک س��ال از اين منصب مي ش��ود. 
فرمانفرم��ا پس از آن ب��ه حکومت ف��ارس منصوب 
مي شود ولي آن هم چندان دوام نمي آورد چراکه در 
تبعيدي غيررس��مي راهي عراق مي شود، البته پس 

چندي بعد به تهران بازگشت. 
  مشروطه  خواهي شازده

در جريان نهضت مشروطيت ش��ازده فرمانفرما هم 
خود را به آزاديخواهان نزدي��ک کرد و پس از صدور 
فرمان مشروطيت در دوره اول قانونگذاري، در کابينه 
موقت به رياست ميرزا سلطان علي خان وزير افخم 
به وزارت عدلي��ه منصوب ش��د. وي در فاصله ميان 
دوره اول و دوم قانونگذاري در کابينه ميرزا ابوالقاسم 
خان ناصرالملک همداني هم عهده دار پست وزارت 
داخله بود و اين سمت را در کابينه بعد يعني در زمان 

رئيس الوزرايي جوادخان سعدالدوله نيز حفظ کرد. 
پس از فتح تهران و فرار محمدعلي شاه، محمدولي 
خ��ان تنکابني تش��کيل کابينه داد. در اي��ن کابينه 
فرمانفرما عهده دار وزارت عدليه بود. در کابينه دوم 
محمدولي خ��ان تنکابني هم فرمانفرم��ا همچنان 

عهده دار پست وزارت عدليه بود. 
در دوره دوم قانونگ��ذاري در کابينه هاي اول و دوم 
ميرزا حسن خان مستوفي الممالک شازده فرمانفرما 
عهده دار پس��ت وزارت جنگ بود. عبدالحسين خان 
در دوره س��وم قانونگ��ذاري که عبدالمجي��د ميرزا 
عين الدوله، داماد مظفرالدين شاه تشکيل کابينه داد. 
او به وزارت داخله منصوب ش��د. سرانجام فرمانفرما 
در فاصله ميان دوره س��وم و چهارم مجلس شوراي 
ملي، کابينه خود را تش��کيل داد. هرچند اين کابينه 
يک ماه و نيم بيشتر دوام نداشت. در واقع فرمانفرما 
در طول دوران فعاليت سياس��ي اش به سود بريتانيا 
موضع مي گرف��ت. اين گرايش در ش��رايطي بود که 
اکثر ايرانيان از سياس��ت هاي روس و انگليس دلزده 
شده و به آلمان گرايش پيدا کرده بودند. لذا همگان 
وي را حامي بريتانيا قلمداد مي کردند و همين امر هم 
باعث استيضاح وي توسط نمايندگان مخالف بريتانيا 
در مجلس شد. اهداي نش��ان افتخار از سوي پادشاه 
انگلستان به فرمانفرما خود بازگوکننده عمق رابطه 

دولت بريتانيا با وي است. 
  همسران و فرزندان و منزل

عبدالحس��ين ميرزا فرمانفرما در عمر 8۷ ساله خود 
هشت بار ازدواج کرد و هنگام فوت 32 فرزند داشت، 
20پس��ر و 12دختر. همس��ر اولش ش��اهزاده خانم 
عزت الدول��ه، دختر مظفرالدين ش��اه  ب��ود که از وي 
شش اوالد پسر داش��ت. فيروز ميرزا نصرت الدوله و 
عباس ميرزا ساالر لشکر که در جريان کودتاي سوم 

اسفندماه 1299 دستگير و زنداني شدند هر دو از اين 
همسرش بودند. َس��تاره فرمانفرماييان درباره نحوه 
تربيت و نظارت پدرش بر فرزندان مي گويد: پدرم هر 
يک از فرزندان خود را جداگان��ه با دقت کامل تحت 
نظر و مراقبت داشت، درس��ت همانند باغباني که به 
تک تک درختان و گياهان خود مي رس��يد و انتظار 
داشت هرچه بهتر و بيشتر مثمرثمر باشند. او هميشه 
ما را ان��درز مي داد و مي گفت: »هي��چ چيز مهم تر از 
تحصيالت تعليم و تربيت شما نيست. . . . تصور نکنيد 
که به خاطر موقعيت پدرت��ان و اينکه بر افراد عادي 
و ديگران برتري داريد، ه��ر کاري که دلتان بخواهد 
مي توانيد انجام دهيد و به ه��ر هدفي که داريد نائل 
آييد. اينکه افرادي عامي همچون لَ لِه ها و ننه هايتان 
شما را شاهزاده و ش��اهزاده خانم خطاب کنند، هيچ 
مهم نيس��ت. به اين عناوين اهمي��ت ندهيد. خيلي 
چيز ها مهم تر و باال تر از آن براي ما وجود دارد. زمان 
در حال تغيير و تحول است، آنچه در زمان پدرتان و 
امروز مي گذرد، در تغيير است و فردا به نحو ديگري 
خواهد بود. به فکر آينده و زندگي خودتان باشيد و نه 

به اعتبار شهرت و ثروت پدري.« 
  منزلي كه به نوكر رسيد

ش��ازده فرمانفرما با توجه به مس��ئوليت هايش در 
سطح کش��ور، امالک بسياري داش��ت اما سياست 
انگليس��ي ها در عزل و نصب عواملش��ان در ايران، 
فرمانفرما را مجبور س��اخت برخ��ي امالکش را به 
نوکر سابقش پيشکش کند؟! مهرماه فرمانفرمائيان 
در خص��وص منزل مس��کوني و باغ پ��درش که به 
رضاخان پيشکش شد، در خاطراتش نوشته است: 
» بيروني و اندروني منزل قدي��م فرمانفرما فضاي 
بزرگي را در بر مي گرفت که پس از او مرکز زندگي 
رضاش��اه و فرزندانش ش��د و بعداً در آنجا محوطه 
مجلس س��نا )مجلس ش��وراي اس��المي ايران( را 
بنا کردند. متجاوز از 120 س��ال قبل، هنگامي که 
عبدالحس��ين ميرزا با دخت��ر مظفرالدين ميرزاي 
وليعهد)عزت الدوله( ازدواج کرد، حاجيه هما خانم 
به مناسبت آن عروسي کمربند مرصع، اسباب چاي 
طال، جواهرات و اشيا ذيقيمتي براي پسرش هديه 
فرس��تاد. او، به روايت مادر، آنه��ا را در بازار تهران 
به فروش رس��اند و از وجوه آن قلع��ه و زمين هاي 
جعفرآباد را خارج از جنوب غرب��ي تهران آن دوره 
)ايس��تگاه راه آهن تهران( و زمين هاي طرش��ت را 
در شمال غربي، خارج از شهر)انستيتوي پاستور( 
از ميرزاعيس��ي وزير خريداري کرد و آب قناتي را 
که از قبل حفر ک��رده بود )قن��ات کوثريه يا قنات 
فرمانفرما( روي آنها جاري س��اخت و براي خود و 
فرزندانش س��رمايه عظيمي ايجاد کرد. در شمال 
خيابان انستيتوي پاستور زمين هاي وسيعي را آباد 
کرد که از آن جمله باغ انستيتوي پاستور است. در 
قسمت جنوبي آن، باغ بزرگي به مساحت صدهزار 
ذرع احداث کرد که آن را باغ ساالريه نام نهاد. پس از 
مشروطيت که به تهران بازگشت به باغ ساالريه که 
جزو محله حسن آباد بود نقل مکان کرد و تا هنگامي 
که رضاش��اه خانه هاي او را تصرف نکرده بود در آن 
محله مي زيس��ت. باغ س��االريه بناي بزرگي نبود، 
آنگونه که از دور، در گردش هايمان مي ديديم، در 
مقابل استخري بزرگ بناي يک طبقه اي با چندين 
حياط کوچک قرار داش��ت. فرمانفرما براي اسکان 
خود و خانواده اش در شرق آن باغ، عمارت و باغ هاي 

متعددي خريداري کرد.«
  فرمانفرما و كودتا

همانطور که اشاره شد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 
3۶ فرزند داش��ت اما هيچ يک به ان��دازه فيروزميرزا 
فرزند ارش��د برايش عزيز نبودند. نص��رت الدوله که 
در س��نين کم با حمايت پدر وارد سياست شده بود 
براي پيش��رفت همچون پدر راه دوس��تي با بريتانيا 

نصرت الدوله فيروز در سال 1315 ه. ش 
به دس�تور رضاخان بازداشت و ضمن 
ضبط اموالش به س�منان تبعيد ش�د. 
رضاخان به نتيجه محاكمه فيروزميرزا 
بس�نده نکرد و حکم قتل او را در خفا 
صادر ك�رد و نصرت الدوله به دس�تور 
سرپاس مختاري رئيس كل شهرباني و 
به دست دو تن از مأموران شهرباني به 
اسامي نايب فوالدي و عقيلي كشته شد

سياست انگلستان از عبور از فرمانفرما تا كشف رضاخان ميرپنج

رجال ايران داخل آدم نيستند!
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  شاهد توحيدي
اث��ري که ه��م اينک در 
معرفي آن سخن مي رود، 
در پ��ي کاوش پيرامون 
سياق به اصطالح توسعه 
اقتص��ادي اس��ت که در 
دوره پهلوي ه��ا به انجام 
رس��يد. آنچ��ه توس��عه 
اقتصادي ناميده مي شد، 
به واقع پاشنه آشيل هاي 
گوناگون داش��ت و نهايتاً موجب شد تا آنچه توسط 
رسانه هاي رژيم شاه تبليغ مي شد، ما به ازاي بيروني 
نداش��ته باش��د. آنچه بدان اش��ارت رفت، موضوع 
پژوهش��ي اس��ت که تحت عنوان »دولت پهلوي و 
توسعه اقتصادي« از سوي مرکز اسناد انقالب اسالمي 
منتشر شده است. ابراهيم عباسي مؤلف اثر در ديباچه 

اثر در اين باره آورده است: 
»در اين کتاب، فقدان توس��عه  اقتصادي با تکيه بر 
متغير ناکارآمدي ساختي و کارکردي دولت توضيح 
داده خواهد ش��د. هر چند در مورد توسعه نيافتگي، 
فرضيه هاي متف��اوت با تکيه بر ي��ک يا چند متغير 
ارائه مي ش��ود، ولي ما عدم تحقق توسعه  اقتصادي 
را به عنوان يک پيوند و بر حس��ب ناموزوني ساخت 
سياس��ي و مديريت اقتصادي آن بررسي مي کنيم. 
منظور از ناکارآمدي ساختي، عدم نهادينگي سياسي، 
ساخت هاي موازي، تقابل ساخت هاي سنتي ، مدرن 
و. . . در درون دولت است و ناکارآمدي کارکردي هم 
به معناي ناتواني در استخراج، توزيع و پاسخگويي 
دولت است که در نتيجه  ضعف ساختاري به وجود 

مي آيد. 
مقط��ع تاريخ��ي 135۷- 1300از ادوار قابل تأمل 
در تاريخ کش��ور ايران اس��ت. تبيي��ن ويژگي هاي 
ساختار قدرت سياسي در اين دوره به دليل تأثيرات 
و پيامدهاي آن براي نهاد دولت و اقتصاد جامعه  ايران 
اهميت زيادي دارد. اس��تبداد به عنوان پايدارترين 
ويژگي ساخت قدرت سياس��ي در گذشته  ايران به 
شمار مي رفته اس��ت. ماهيت اس��تبدادي ساخت 

قدرت به عنوان يک واقعيت، مورد توافق همه  کساني 
است که در مورد دولت ايران به تحقيق پرداخته اند. 
تحليل داليل شکل گيري چنين ساختاري با توجه 
به مؤلفه هاي متفاوت اجتماعي، سياسي و اقتصادي 
موجب اختالف ديدگاه ها در مورد مباني شکل گيري 

ساخت استبدادي دولت شده است. 
مهم ترين ديدگاهي که براي تبيين ساخت استبدادي 
دولت و پيوند آن با عدم توسعه  اقتصادي به کار برده 
شده است، شيوه توليد آس��يايي يا استبداد شرقي 
است. طبق اين نظر، ويژگي اصلي جوامع آسيايي، 
نبود فئوداليسم قوي و موروثي، محوري بودن آب در 
کشاورزي و کمبود شديد آن در شرق و تسلط دولت 
بر منابع آب بوده است. در نتيجه، طبقات مستقل و 
مالکيت خصوصي به خاطر استبداد شديد به وجود 
نيامد. نبود طبقات زمين دار مس��تقل و اش��رافيت 
موروثي موجب تداوم ويژگي اس��تبدادي س��اخت 
قدرت شد. اين مسئله در تاريخ ايران کاربرد وسيعي 
دارد، ولي کمتر به سلطانيسم يا نئوپاتريمونياليسم 
همراه با منابع جديد مشروعيت، يعني کالينتاليسم، 
کوريوراتيسم و تأثير آن بر ساخت دولت و متعاقب 
آن ب��ر کارکرد اقتصادي آن  ش��ده اس��ت. اين الگو 
بهتر مي تواند س��اخت قدرت در ايران عصر پهلوي، 
محدوديت س��نت ها، عدم اس��تقالل کامل دولت، 
ناموزوني ساخت سياسي و تعدد ساختي موجود در 

آن و عدم تحقق توسعه  اقتصادي را تبيين کند. 
اين کتاب شامل دو بخش و چهار فصل است. بخش 
اول شامل مباحث نظري است که در فصل اول مباحث 
توسعه- مفاهيم، پارادايم ها، راه هاي توسعه- مفاهيم، 
پارادايم ها، راه هاي توس��عه  و دولت در جوامع مدرن 
بررسي مي شود. فصل دوم به بررسي دولت کارگزار 
توسعه مي پردازد که در آن دولت و نقش آن در توسعه 
و منطق اقتصادي نئوپاتريمونياليسم بررسي مي شود. 
بخش دوم به ناکارآمدي دولت در عرصه  س��اختاري 
و کارکردي و عدم تحقق توس��عه  اقتصادي در ايران 
اختصاص دارد و ش��امل دو فصل ب��ا عناوين ماهيت 
دولت در ايران و دولت و توس��عه  اقتصادي در ايران 
است. در مجموع، درونمايه  اين کتاب بحثي در باب 
س��اختار اس��تبدادي دولت در طول تاريخ ايران، به 
خصوص بازتولي��د آن در دوران پهلوي تحت عنوان 
نئوپاتريمونياليس��م و تأثير کل حي��ات اجتماعي، 

سياسي و اقتصادي ايران از اين ساختار است.« 

 »دولت پهلوي و توسعه اقتصادي«
 در آيينه يك پژوهش نوانتشار

 توليد آسيايي 
يا استبداد شرقي

را در پيش گرفت. به واس��طه همين دوستي هم 
به عنوان وزير امور خارجه در دولت وثوق الدوله 
براي انعقاد ق��رارداد 1919 نقش وي��ژه اي ايفا 
کرد و يکي از س��ه امضاکننده ق��رارداد بود. وي 
حتي يک��ي از گزينه هاي بريتانيا براي کرس��ي 
رئيس الوزرايي پس ازکودتاي س��وم اس��فندماه 
1299 ه.ش بود. اما تعلل در بازگش��ت از س��فر 
فرن��گ ناگه��ان او را روانه زندان ک��رد چراکه با 
کودتاي 1299، به دستور سيدضياء ديگر عامل 
انگلس��تان بس��ياري از رجال سياسي همچون 
عبدالحس��ين مي��رزا فرمانفرم��ا و دو پس��رش 
نصرت الدوله و س��االر لش��کر به زندان افتادند. 
جريان کودتا و علل عدم موفقيت نصرت الدوله در 
مقام نقش اول را يحيي دولت آبادي چنين شرح 
مي دهد: »انگليس��ي ها براي مقابله با سياس��ت 
روس ها در ايران – عقيده ضداش��رافي و مبارزه 
با سرمايه داري که در سراس��ر ايران طنين انداز 
ش��ده بود – ناچار به هجوم ظاهري شديدي بر 
ضد اعيان و اشراف و مردم فريبي شدند، زيرا آنها 
بيش از هر چيز به منافع خويش مي انديشيدند و 
با هيچ کس نه دوست و نه دشمن بودند. از اين رو 
شب کودتا عده اي از اشراف از جمله نصرت الدوله 
و پدرش دستگير شدند.« سيدضياء حتي حکم 

مصادره اموال فرمانفرما را نيز صادر کرد.
 مهرماه فرمانفرمائيان در خصوص مصادر اموال 
پدرش توس��ط مأموران سيدضياء در خاطراتش 
نوشته اس��ت: » يک روز که از کالس به اندروني 
بازمي گش��تيم در صحن حياط اوضاع آشفته اي 
بود، رفت وآمد ش��ديد و غيرعادي حکمفرما بود. 
در نزديک به هش��تي باز بود و ع��ده اي مرد که 
هيچ گاه اج��ازه آمدن به اندرون را نداش��تند در 
حال رفت وآم��د بودند. قالي ه��ا را از آنجا بيرون 
مي کش��يدند و روي قالي ه��اي موج��ود په��ن 
مي کردند. محيط آشفته و درهم دل مرا لرزانيد و 
ترس بر وجودم چيره شد. . . سيدضياء در تهران 
کودتا کرده ب��ود. فرمانفرما، ب��رادران بزرگمان 
نصرت الدوله و ساالر لش��کر، اعيان و رجال ايران 
را به زندان افکنده بود و در نظر داشت فرمانفرما 
و عده اي را اعدام و دارايي آنها را مصادره کند. . . 
سيدضياء دستور داده بود که صندوق خانه، بنه و 
اموال فرمانفرما را در اصفهان ضبط کنند. اين خبر 
را چه کسي به مادران ما داده بود و ابتکار باز کردن 
انبارهاي او و بيرون آوردن فرش هاي ذي قيمت 
او از چه کس��ي بود نمي دانم. ولي آن بعدازظهر 
بعضي از فرش هاي او را از انب��ار بيرون آوردند و 
روي فرش هاي من��زل ظل الس��لطان در اتاق ها 
پهن کردن��د. . . تا هنگامي که س��يدضياءالدين 
بر س��ر کار بود ما در اصفهان تحت نظر بوديم.« 
البته دوره زن��دان فرمانفرما و فرزندانش چندان 
طول نکشيد چون با حذف س��يدضياء از صحنه 
سياس��ت، رضاخان سردارسپه ش��د و به وزارت 
جنگ رس��يد. فرمانفرما در اين دوره راه دوستي 
با سردارسپه را در پيش گرفت و ناگفته نماند که 
اين دوستي حاصل پيشکش بخشي از امالکش 
به سردار سپه بود. البته دوس��تي با سردار سپه 
س��بب نمايندگي دو تن از فرزندانش در مجلس 

شوراي ملي نيز شد. 
  بيداري در برابر ارباب

برخالف پدر ، نصرت الدوله اين توهين سيدضياء 
را فرام��وش نکرد و پس از س��قوط دولت س��يد 
ضياء و بيرون آمدن از زندان رويکردي به شدت 
ضدانگليس��ي در پي��ش گرف��ت. از همين روي 
هم به م��درس نزديک ش��د و در مجلس چهارم 
از سياس��ت هاي ضداس��تعماري او پيروي کرد. 
خصومت فيروزميرزا نس��بت به انگليس��ي ها و 
بدگويي آش��کارش از آيرونس��ايد و اسمايس و 
نورمن چن��ان بود ک��ه فرمانفرما را به وحش��ت 
انداخت و وي را بر آن داش��ت ک��ه روابطش را با 
س��فارت بريتانيا ترميم بخشد، چراکه فرمانفرما 
بيش از فرزندش به نفوذ و قدرت انگليسي ها در 
ايران واقف بود و مي دانست پيشرفت و موفقيت 
در گرو داش��تن رابطه با بريتانياس��ت. به همين 
روي از اس��مارت، دبيرشرقي س��فارت انگليس 
خواس��ت براي از س��رگيري روابط واسطه شود. 
جريان مذاکرات فرمانفرما با اسمارت را رجينلد 
بريجمن کاردار موقت س��فارت بريتانيا به اطالع 
لرد کرزن وزير مختار بريتانيا رس��انده است. وي 
در گ��زارش محرمانه 21 اکتب��ر 1921. م خود 
مي نويسد: ». . . ديروز شاهزاده فرمانفرما از دبير 
ش��رقي س��فارت ما خواهش کرده بود به منزل 
ايشان برود و مالقاتش کند. در ضمن اين مالقات 
حضرت واال از مستر اسمارت سؤال کرده بود آيا 
براي شخص وي و ساير اعضاي خانواده اش اين 
امکان هست که دوباره پيوند س��ابق و دوستانه 
خود را با سفارت انگليس برقرار سازد؟ به قراري 
که اطالع پيدا کرده ام فرمانفرما قباًل درصدد بوده 
است با سفارت ش��وروي در تهران روابط نزديک 
و دوستانه ايجاد کند ولي مسيو روتشتاين وزير 
مختار ش��وروي مطلق��اً از اين عمل اس��تنکاف 
کرده و حاضر نش��ده بود کوچک ترين رابطه اي 
را با خانواده فرمانفرما داش��ته باشد. پس از آنکه 
حضرت واال از تمس��ک به دامن روس ها مأيوس 
مي ش��ود دبيرش��رقي س��فارت ما را به منزلش 
دعوت و در آنج��ا از او اس��تمزاج مي کند که آيا 
ممکن اس��ت دوباره با همان روح مودت قديم با 
اعضاي س��فارت انگليس و با مقامات انگليس��ي 
در ايران همکاري کند؟ مستراس��مارت پيش از 
دادن جواب اين س��ؤال از حضرت واال استعالم 
کرده بود که آيا ايش��ان فقط به نام خود صحبت 
مي کنند يا اينکه به نام تمام اعضاي ديگر خانواده 
من جمله شاهزاده نصرت الدوله، اين پيشنهاد را 
مي فرمايند؟ فرمانفرما که قباًل س��عي کرده بود 
به اين عذر که زياد با افراد خانواده اش محش��ور 

نيس��ت، حس��اب خود را از حس��اب فرزندانش 
جدا کند، در قبال لحن ناباور مس��تر اسمارت... 
سرانجام تصنع و ظاهرس��ازي را کنار گذاشته و 
اقرار کرده بود که خيال دارد درباره مذاکراتي که 
با دبيرشرقي سفارت انجام مي دهد بعداً با پسرش 
فيروز ميرزا هم صحبت کند.« عالوه بر آن مستر 
اسمارت به فرمانفرما متذکر مي شود که اگر مايل 
است روابط قديمش با انگلستان را از سر گيرد به 
صالح است که ش��اهزاده فيروزميرزا براي اثبات 
حس��ن نيتش دس��ت از روابط خصمانه اخيرش 
بردارد. بريجم��ن در ادامه گزارش خود نوش��ته 
اس��ت: » با توجه به اين که اوضاع و رويدادهاي 
غيرمنتظره است شخصاً فکر مي کنم طرد دائمي 
خانواده فرمانفرم��ا و اعراض از دوس��تي آنها در 

صالح سفارت انگليس نباشد.«
اما لردکرزن ک��ه از تغيي��ر روي��ه نصرت الدوله 
بس��يار ناراحت بود در دس��تورالعملي صريح به 
سرپرس��ي لورن، وزيرمختار جدي��د بريتانيا در 
ايران مي نويسد: ». . . به يأس ها و سرخوردگي ها 
به حرف هاي ياوه س��رايان و تهمت زنان، حتي به 
تحقيرش��دن ها زياد اهميت نده. اين مردم به هر 
قيمتي که شده است بايد ياد بگيرند که بي کمک 
م��ا کاري نمي توانند انجام بدهند و راس��تش را 
بخواهي هيچ بدم نمي آيد که سرش��ان به سنگ 
بخورد و متنبه بش��وند و ق��در م��ا را بدانند. هر 
بدبختي و زياني که نصيبشان بشود استحقاقش 
را دارند. . . . رجال معلوم الح��ال ايران داخل آدم 
نيستند. اين توله سگ ها رسمشان اين است که 
مي آيند و اس��تخواني مي ربايند و مي روند عيناً 
مانند سگ هاي صحنه تئاتر که براي ايفاي نقشي 
تربيت ش��ده اند ولي هيچ کدام احترام و اهميت 
خاصي ندارن��د. . .  هر کاري ک��ه انجام مي دهي 
فقط مواظب باش که هيچ وقت سرت را در مقابل 
يک ايراني خم نکني. تسلط ما را بر خليج فارس 
هرگز از دس��ت نده و پايه هاي آن را به هيچ وجه 
شل نکن، در قبال سياست بازي هاي رجال ايراني 
حد اعالي بي اعتنايي را نش��ان بده و يک روز که 
فرصتي مناسب به دس��تت آمد مشتي محکم به 
دماغ آن خائن، نصرت الدوله في��روز بزن و نفوذ 
و ش��وکت از دس��ت رفته بريتانيا را يواش يواش 
به س��فارت بازگردان. . .« دس��تورالعمل صريح 
لردکرزن سبب شد سرپرسي لورن تا مدت ها به 
درخواس��ت هاي مالقات فرمانفرما توجهي نکند 
و روابط بريتانيا با فرمانفرما و پس��رش همچون 
گذش��ته نش��ود. در اين دوران نصرت الدوله که 
متوجه جاي��گاه و موفقيت روزاف��زون رضاخان 
شده بود س��عي کرد خود را به وي نزديک کند. 
هرچن��د که رضاخ��ان چندان از نص��رت الدوله 
خوشش نمي آمد و تنها به واسطه تيمورتاش او را 
مي پذيرفت. به واسطه روابط با تيمورتاش هم بود 

که وزارت ماليه به نصرت الدوله رسيد. 
  فرجام

بعدها که رضاشاه به س��لطنت رسيد و پايه هاي 
قدرت خود را محکم س��اخت ديگ��ر اعتنايي به 
نصرت الدوله نمي کرد و حتي مي خواست او را براي 
هميشه خانه نشين کند. اما دوستي نصرت الدوله با 
تيمورتاش باعث شد که شاه به توصيه تيمورتاش 
مقام وزارت ماليه را در کابينه مستوفي الممالک 
به وي واگذار کند و پس از تغيير کابينه مستوفي 
و تشکيل کابينه هدايت)مخبرالسلطنه( او را در 
همان س��مت س��ابقش ابقا نمايد. ولي سرانجام 
نصرت الدوله به اتهام اخذ 1۶هزار تومان رش��وه 
از حسن آقاي مهدوي)پس��ر حاج امين الضرب( 
به محاکمه کش��يده شد. س��رانجام با پادرمياني 
عبدالحس��ين ميرزافرمانفرما و پرداخت مبلغي 
رش��وه، نصرت الدوله ب��ه محرومي��ت از حقوق 
اجتماع��ي، چهارماه حبس تأديب��ي و پرداخت 
مبلغي مجازات نقدي محکوم شد. اما وي پس از 
محاکمه و گذراندن دوره محکوميتش با آنکه در 
خانه اش تحت نظر بود دوباره روابطش را با يکي 
از ديپلمات هاي غربي ساکن تهران از سر گرفت. 
همين امر هم باعث شد در سال 1315 ه. ش بار 
ديگر به دستور رضاخان بازداشت و ضمن ضبط 
اموالش به سمنان تبعيد شد. رضاخان به نتيجه 
محاکمه فيروزميرزا بس��نده نکرد و حکم قتل او 
را در خفا ص��ادر کرد و نصرت الدوله به دس��تور 
سرپاس مختاري رئيس کل شهرباني و به دست 
دو تن از مأموران شهرباني به اسامي نايب فوالدي 
و عقيلي کش��ته ش��د. مرگ نصرت الدوله ضربه 
مهلکي به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما سالخورده 
وارد کرد. افسانه اسفندياري نوه دختر فرمانفرما 
)دختر مريم فيروز( ح��ال پدربزرگش را پس از 
شنيدن خبر فوت نصرت الدوله چنين روايت کرده 
اس��ت: »پس از آنکه خبر فوت دايي فيروز را در 
تبعيد به پدربزرگم دادند از آنجا که عالقه خاصي 
به مادرم داشت براي تسالي خود پيغام فرستاد 
که: بيا پدرت به تو احتي��اج دارد! مادرم مي رود 
و مي بيند که پدربزرگم لب  پله نشس��ته و فرياد 
مي زند: » پسر 50 س��اله ام را کشتند!« ممانعت 
از برگزاري مراسم تشييع و ترحيم و ملزم کردن 
خانواده به بازگرداندن 28 هزار پوند انگلستان که 
ادعا مي شد نصرت الدوله در عقد قرارداد 1919. م 
ارتشا کرده، فرمانفرما را بسيار آشفته کرد. حتي 
فرمانفرما براي تأمين اين پول مجبور شد بخش 
عمده اي از اموالش را بفروشد. گفته مي شود در 
همان سال رضاخان، باغش��اه را نيز تصرف کرده 
است. با مرگ نصرت الدوله فيروز به دست عامالن 
رضاخان، شازده افسرده  و منزوي  شد. نهايتاً هم 
فرمانفرما در سال 1318 ه. ش پس از دو سکته 
مغزي پياپي در سن 8۷ س��الگي در باغ ييالقي 
خود واقع در رضوانيه شميران درگذشت. او را در 
آرامگاهي در نزديکي قبر نصرت الدوله در صحن 
حرم شاه عبدالعظيم شهر ري به خاک سپردند. 
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