
  وزیري رضاخان استعفاي مشیرالدولھ و آغاز نخست

 مظفر شاھدي

نگ زورمـدارش ) حسن پیرنیا(میرزا حسن خان مشیرالدوله  ير ج ھنگامي كه نتوانست بر زياده خواھي و اعمـال فشـارھاي وز
ستدر كاخ صاحبقرانیه به حضور احمد شاه رسید و از مقام  1302مھر  29رضاخان لگام بزند، ناچار در  ستعفا دادوزيري نخ و .  ا

 .رضاخان پس از مدتھا تالش و مقدمه چینیھاي پیدا و پنھان مأمور تشكیل كابینه شد 1302آبان  26چند روز بعد در 

سال  تي 1291میرزا حسن خان مشیرالدوله فرزند میرزا نصرهللا خان مشیرالدوله در  فت و تحصـیالت مقدما يز تولـد يا ق در تبر
سال  سانید و در  شته حقـوق سیاسـي فـارغ 1307خود را در تھران به پايــان ر سیه رفـت و در ر به رو صیل  مه تح براي ادا ق 

سال . التحصیل شد شت و ھنگـام وزارت خارجـه پـدرش در  شیرالملك دا به 1317او در آغاز لقب مصباح الملـك و سـپس م ق 
شد لوم  1317مشـیرالملك در شــعبان . رياست دفتر وزارت امور خارجه منصوب  سه ع صدراعظم وقـت مدر بك  و بـا حمايـت اتا

مي كـرد و . سیاسي را در تھران بنیان نھاد در دو سفر ِ نخستِ مظفرالدين شاه به خارج از كشور مشـیرالدوله او را ھمراھـي 
به صـف مشـروطه خواھـان پیوسـت و در . در سنت پترزبورگ شد  ق وزيرمختار ايران1320در سال  با آغاز نھضت مشـروطیت، 

صورت گرفتـه پـدرش مـیرزا  سي  ندھاي سیا گرايش پدرش به سوي مشروطه خواھان نقش قابل توجھي ايفا كـرد و بـا زد و ب
 .نصرهللا خان پس از سقوط دولت عین الدوله اولین نخست وزير مشروطه شد

نه ناصـرالملك  میرزا حسن خان مشیرالدوله در تنظیم قانون اساسي و نظام نامه انتخابات نقش قابل توجھي ايفا كرد و در كابی
سال  1907و با قرارداد .  وزير خارجه شد سید و در  به وزارت ر صر مشـروطیت نـیز بارھـا  گر ع مخالفت كرد و در كابینه ھـاي دي

يران ھـم از سـوي كشـورھاي . براي نخستین بار به رياست الوزرايي نايل آمد 1333 شده و ا غاز  نگ جھـاني آ در آن ھنگام ج
به ھمین دلیل مدت كوتاھي بعد به خاطر مشكالت عديده از نخست وزيري اسـتعفا كـرد و . متخاصم مورد تجاوز قرار گرفته بود

با شـورش جنگـل  1919بار ديگر بر اين مقام تكیه زد و با قرارداد  1338پس از چند سال در شوال  خورد  براي بر مخالفت كرد و 
فراھم آورد و در  باني را  تل خیا بات ق بان  5نیروھايي به آنجا فرستاد و به دستور او مخبرالسلطنه مأمور آذربايجان شد و موج آ

خرداد  1300بھمن  3در. از مقام نخست وزيري كناره گیري كرد 1299 ھـم بـراي  1302بار ديگر در ايـن سـمت قـرار گرفـت و در 
از مھمترين آثار مشیرالدوله تدوين تاريخ ايران باستان و كتابـي . ادامه داشت 1302مھر  29چھارمین بار نخست وزير شد كه تا 

بان . درباره حقوق بین الملل است ً در آ به خـاك  1314مشـیرالدوله نھايتـا مامزاده صـالح در تجـريش  شت و در ا در تھـران درگذ
 .سپرده شد
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