
 

 پرونده رضاخان
موسسه مطالعات و پژوھش ھاي سیاسي

اين رويداد كه شروعي رسمي بر نیم قرن پادشاھي . ، رضاخان پھلوي در تھران تاجگذاري كرد1305چھارم ارديبھشت 

 . ساله قاجار خاتمه داد 153ساله پس از پايان حیات  5پھلوي در ايران بود، به دوره انتقالي 

گر آن دوره، بــه ويـژه انگلیــس بــود، امــا در  ، مجري منويات سیاسي دولتھاي مداخله اگرچه به لحاظ شخصیتي رضاخان

محسـوب "  مھـره اصــلي"شطرنج حوادثي كه به انقراض سلسله قاجار و به قدرت رسـیدن سلسـله پھلــوي انجامیـد، 

گــر شـد،  رو مطالعه تاريخ ايران معاصر در نیمه اول قرن جاري شمسي، كه شخصیت اصــلي وي جلوه از اين . شود مي

 .بدون مطالعه سرگذشت رضاخان ناقص خواھد بود

 

 ؟  رضاخان كیست

ســالگي وارد  22ش، كــه در ســن  1276از . در آالشت، از توابع سوادكوه به دنیـا آمـد 1256اسفند  24رضاخان پھلوي، 

طي كـرد ريزي انگلیسي كه با برنامه. ش1299بريگاد قزاق شد، تا  . ھا علیه رژيــم قاجــار كودتـا كـرد، مــدارج نظــامي را 

از اين كودتا بــود . رخ داد، فرماندھي يك بريگاد قزاق را در قزوين برعھده داشت 1299ھنگامي كه كودتاي سوم اسفند 

 .  كه نام رضاخان به صفحات تاريخ ايران راه يافت

درجريان اين رويداد، نیروھاي قزاق به فرماندھي رضاخان، با ھدف انجام يك كودتاي نظامي از قــزوين ـــ محـل اسـتقرار 

ندھي . خود ـ به تھران راه افتادند بیشــتر خـاك ايــران را در اشـغال " آيرونسـايد"انگلیســي ھـا كـه در آن زمــان، بـا فرما

كــه مھمتريــن .  اقدام انگلستان در ھدايت كودتا، داليل مختلفي داشـت. نظامي خود داشتند، طراح وحامي كودتا بودند

 : اين داليل عبارتند از

ھرج و مــرج حاصـل از آن بــر  ـ به تازگي در روسیه انقالب بلشويكي رخ داده بود و انگلیسي1 ھا مصمم بودند تا از تأثیر 

به ھمین دلیل، نیروھاي خود را پس از خروج روسھا از ايران به نواحي شمال ايران . نواحي شمال ايران جلوگیري كنند

 . مقابله با آثار انقالب بلشويكي، نیازمند برقراري يك حكومت مقتدر مركزي در ايران بود. گسیل داشتند

ھا از نفرت عمیق مردم نسبت به خاندان پرجور و فساد قاجار مطلع بودند و ادامه حمايت از دودمان قاجـار  ـ انگلیسي2

 . ديدند، پس براي تثبیت موقعیت خود به تغییر حكومت نیاز داشتند را براي ادامه حضور خود در ايران به مصلحت نمي

ھا جــز بــا  ، نیازمند برقراري امنیت در جامعه بود و اين امنیت از ديد انگلیسي ـ تأمین مطامع اقتصادي انگلیس در ايران3

 . شد كودتا میسر نمي

، رفع آن را جز از طريــق برقــراري  باش دايمي نیروھاي انگلیسي در ايران، موضوعي بود كه لندن ـ ھزينه سنگین آماده4

 .  دانست يك حكومت مقتدر عملي نمي

طلبانه مردم در نقاط مختلف ايران، عامل ديگري بود كــه لنـدن را بــه وجـود يــك  ھاي استقالل ـ احساس خطر از حركت5

یام كلنـل  ، جنبش میرزا كوچك خان جنگلــي قیام شیخ محمد خیاباني. كرد دولت نیرومند مركزي در ايران ترغیب مي ، ق

ھا را در  ، قیام دالوران دشتستاني و خیزشھاي پراكنده در شھرھاي مختلف، واھمــه انگلیسـي محمدتقي خان پسیان

 . كرد پي داشت و ضرورت استقرار يك حكومت نظامي دركشور را براي آنان ايجاب مي

 1 ھاـ سیدضیاء الدين طباطبايي و ژنرال آيرونسايدــ كودتاي رضاخان كه باعاملیت دو چھره سیاسي و نظامي انگلیسي

 . عملي شد،برآيند ديدگاه انگلستان ازاوضاع ايران بود

با توجه به اين كه فرمانــده . نیروھاي قزاق به فرماندھي رضاخان، از قزوين ـ محل استقرار ـ خود به تھران حركت كردند

ً توسط انگلیسي ھا تطمیع شده بودند، نیروھاي قزاق بدون ھیچ مشــكل  نیروھاي ژاندارم و ديگر محافظان شھر، قبالً◌

ً حكومــت كودتــا در تھــران مســتقر شــد بــه دســتور سیدضــیأالدين بســیاري از . جــدي تھــران را تصــرف كردنــد و متعاقبــا
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 .توان به آيت هللا مدرس اشاره كرد شخصیتھاي سیاسي دستگیر و به زندان افتادند؛ از جمله اين شخصیتھا مي

یم . چند روز پس از كودتا سیدضیاءالدين براي رسمیت بخشیدن به قدرتش، نزد احمدشاه رفت شاه كه از جـان خـود ب

 . داشت، وي را مأمور تشكیل كابینه كرد

بـه . ھا قرار گرفــت اي بود كه مورد توجه انگلیسي روزه سیدضیأ به گونه93عملكرد رضاخان در كسوت وزير جنگ كابینه 

ــ بــه قـدرت 1302وزيري رضـاخان ــ آبــان  ھمین دلیل ھمه دولتھايي كه پس از سقوط كابینه سیدضیاء تـا آغــاز نخســت

 2. جويانه رضاخان در امان نبودند طلبانه و مداخله رسیدند، از گزند اقدامات سلطه

، میرزاكوچــك خــان  رضاخان در اين سالھا با عناوين سردار سپه و وزير جنگ در سركوب قیامھاي شـیخ محمـد خیابــاني

 .نقش مؤثري داشت... ، كلنل محمدتقي پسیان و  جنگلي

 

 نخست وزيري رضاخان 

، رضــاخان توانســت موافقــت احمدشــاه قاجــار را كــه آخــرين ســالھاي حكومــت تشــريفاتي خــود را 1302ســوم آبــان 

ً حكم نخست. وزيري جلب كند گذراند، براي احراز نخست مي اش را از احمدشاه گرفت و سـپس بـا تحـت  وزيري او راسا

رأي اعتماد مجلس را نیز بــه دســت  1303فروردين  22فشار قراردادن مجلس توسط عوامل نفوذي خود، موفق شد در 

تجربه قاجار نیز چند روز پس از اين حكم اجباري، تھران را به مقصـد اروپــا تـرك كـرد و كشــور را  پادشاه جوان و بي. آورد

 .وزيري ماند ماه در مقام نخست 16اخان، پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس رض. عمالً به رضاخان سپرد

پس از آن كه احمدشاه راھي اروپا شــد عوامـل رضـاخان . يكي از مھمترين رويدادھاي اين دوره، ھیاھوي جمھوري بود

 . ھیاھوي فراواني را براي ايجاد حكومت جمھوري به راه انداختند

طـرح اعـالم . اين غائله زماني رخ داد كه به تازگي در تركیه حكومت جمھــوري الئیـك توسـط آتــاترك تشــكیل شـده بــود

 . ھاي مخالفیني چون سیدحسن مدرس با شكست روبرو شد در مجلس مطرح شد اما با فعالیت"  جمھوري"

ھا مطلع و رھبري مخالفان رضاخان را در مجلس پنجـم  مدرس از ماھیت تالشھاي رضاخان و وابستگي او به انگلیسي

 .به دست گرفته بود

 انقراض سلسله قاجار 

ً انقراض سلسله قاجار اعالم شد باتصويب ماده واحده 1304روز نھم آبان   . اي در مجلس شوراي ملي ايران، رسما

احمدشاه قاجار آخرين پادشاه اين سلسله در دو سال آخر عمر خود بـه خـاطر از دسـت دادن تــدريجي اكــثر اختیــارات 

 . و نخست وزيرـ سپرده بود خود رھسپار اروپا شده و زمام امور كشوررا به رضاخان ـ سردار سپه

اي  كوشید تا با تبلیغـات گســترده رضاخان در غیاب شاه روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحكیم بخشید و در عین حال 

عوامــل رضـاخان در شــھرھاي مختلـف . اعتنا نشان دھــد علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملكت القید و بي

احمدشـاه پـس از تثبیـت .  اي به ايـران نــدارد و بـه دنبـال عیاشـي در فرنــگ اسـت كردندكه شاه عالقه چنین تبلیغ مي

ازمجلـس  1303فـروردين 22موقعیت رضاخان در ايران و به خصوص پس از رأي اعتمادي كه با نیرنگ، توطئه و فشـار در 

ھنگامـي .  اما در نھايت تصمیم به بازگشت به ايران و حفظ سلطنت گرفت. گرفت، براي بازگشت به ايران ترديد داشت

ھا ازتصمیم شاه براي عزيمت به ايران مطلع شدند نزد او رفتنـد و ضـمن مبالغــه در اوضــاع آشــفته ايــران،  كه انگلیسي

صالح او را در اين دانستند كه تامدتي از رفتن به ايران چشم بپوشد تا رضاخان بتواند امنیت الزم را براي حضور شاه در 

احمدشاه كه از واقعیات پشـت . اي از عدم امنیت بر شمردند ھا قیام شیخ خزعل را نمونه انگلیسي. كشور فراھم آورد

ھايي وجود دارد كه حتي در صـورت ورود وي بــه  خبر بود، به راستي باور كرد كه درگوشه و كنار كشور شورش پرده بي

پا بیشـتر مي. ايران ممكن است جانش به خطر بیفتد شــد، تبلیغـات طرفـداران رضــاخان  ھرچه زمان توقــف شـاه در ارو

بـافي را بــاور  شد و مردم نیز كـم و بیـش ايــن منفي اي به سرنوشت ايران ندارد بیشتر مي مبني بر اين كه شاه عالقه

ھاي پراكنده و با توجه به امنیت نسبي كه رضاخان به كمـك  پس از سركوبي شیخ خزعل و بعضي شورش. مي كردند

Page 2 of 5

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\13.htm



و در ھمین حال، بر اثر تبلیغات عوامـل رضــاخان، بـدبیني نسـبت بـه . سرنیزه به وجود آورده بود، اعتبار او افزايش يافت

.  گشــت تر مي شد، تبلیغ علیه احمدشاه نیز گســترده تر مي ھرچه مواضع رضاخان مستحكم. شد احمدشاه بیشتر مي

ھايي از سوي فرماندھان نظامي و حكام بعضي اياالت به مركز مخابره  آرام آرام و با برنامه از پیش تعیین شده، تلگراف

دركنــار ايـن . شد كه عدم صـالحیت شـاه را در ادامــه ســلطنت تاكیــد مـي كردنـد و خواسـتار سـلطنت رضــاخان بودنـد

ھاي  تالشھاي زيركانه، درمیان مردم چنین شايع كردند كه ممكن است احمد شــاه بـدون توجــه بـه زحمـات و كوشــش

مردم كـه از تشـديد . وزيري برآيد و بار ديگر اوضاع سامان يافته كشور را آشفته سازد رضاخان، در صدد خلع او ازنخست

بـه ايـن ترتیـب زمینــه . يافتنــد ھرج و مرج دركشور بیم داشتند، با چنین شايعاتي به ادامه حكومت رضـاخان تمايــل مي

اي بــود كــه شخصـیتھايي  تبلیغات رضاخان و طرفدارانش به انــدازه. شد ذھني بیشتري براي خلع احمدشاه فراھم مي

 . چون مدرس نیز نتوانستند اقدامي در خنثي سازي آن انجام دھند

، مــاده 1304پس از آن كه طرفداران انگلیس اذھان عمومي را به سود رضاخان ھـدايت كردنـد، ســرانجام در نھـم آبــان 

يه از سـلطنت و سـپردن حكومـت موقـت بــه رضـاخان  واحده اي به صورت طرح تقديم مجلس شد كـه در آن خلـع قاجار

ِ طرح. خواسته شده بود روز پس از خلع احمدشاه ازسلطنت،  10. ، در مجلس تصويب شد اين ماده واحده در ھمان روز

.  سفیر انگلستان نزد رضاخان رفـت وطــي يادداشـتي از ســوي دولــت انگلسـتان حكومـت وي را بــه رسـمیت شــناخت

فرداي ھمان روز نیز سفیر شوروي نزد رضاخان رفته و به رسمیت شناختن حكومت او را توسط دولت متبـوعش اعـالم 

مجلــس مؤسسـان را بانطــق  1304آذر  15از سوي دولتھاي بـزرگ خـارجي، رضـاخان روز  جانبه با اين حمايت ھمه. كرد

، رضـاخان را بـه پادشــاھي ايـران برگزيـد و ســلطنت را در خـانواده او  اين مجلس پس از يك ھفته بحث. خود افتتاح كرد

 . موروثي كرد

 

 واگذاري سلطنت به خاندان پھلوي 

اين واگذاري دو . اش واگذار شد ، از سوي مجلس مؤسسان سلطنت دايمي در ايران به رضاخان و خانواده1304آذر  22

متمــم قــانون  40و  38، 37، 36ھفته پس از اعالم انقـراض سلســله قاجـار و بــه دنبـال تشـكیل جلسـه و تغیــیر اصـول 

آذر توسط میرزا حسن خان مشارالملك ـ وزير خارجـه وقــت ـــ بـه تمـام  23خبر اين انتصاب، روز .  اساسي صورت گرفت

 . ھاي ايران ابالغ شد سفارتخانه

آذر بــر تخـت ســلطنت  25آذر، رضاخان در مجلس شوراي ملــي حضــور يافـت و مراسـم تحلیــف بـه جـاي آورد و روز  24

بھمـن ھمــان سـال نــیز، فرمـان  8روز . نشست، اما مراسم جشـن تاجگــذاري بــه ارديبھشــت ســال بعــد موكـول شــد

در . در تھران تاجگذاري كرد 1305رضاخان، روز چھارم ارديبھشت . ولیعھدي محمدرضا ـ فرزند ارشد رضاخان ـ صادر شد

، صـاحب منصـبان ارشــد،  مراسم تاجگذاري وي كه در كاخ گلستان برگــزار شــد، مقامــات بلندپايـه لشـكري و كشــوري

 . ، فئودالھا، نمايندگان تجار و اصناف و برخي سفیران خارجي با لباس رسمي ـ جبه ترمه ـ شركت داشتند اعیان

ھاي پس از تاجگذاري، به تدريج ماھیت اصلي خود را نشان داد و مخالفت عملي خـود را بـا فرھنــگ،  رضاخان در سال

ھبري آتــاترك در تركیــه ــ . سنن ملي و اسالمي مردم آغاز كرد ــ، برقـراري حكومـت 1307برقراري حكومـت الئیــك بـه ر

ـ نیز رويدادھايي بودند كـه در افزايــش 1308ـ و مرگ احمد شاه ـ 1308در افغانستان ـ 3پادشاھي به رھبري محمد نادر

يني و فرھنـگ اســالمي مــردم نقـش  حس قدرت و غـرور رضاشـاه و دوري جسـتن مرحلـه بـه مرحلـه وي از مــوازين د

بنــدوباري در  حجابي و بي رضاخان به تركیه و ديدار وي با آتاترك و مشاھده روند رو به بي. ش 1313سفر سال .  داشت

سركوب خـونین اعـتراض مــردم مشــھد در صـحن . آن كشور، وي را تشويق به مقابله با حجاب زنان مسلمان ايران كرد

ھـايي از  ــ جلوه 1315ـ ، كشف حجاب و مقابله با پوشش اسالمي زنان مسلمان ايــران ــ.ش1314مسجد گوھرشاد ـ 

 . نگرش رضاشاه به دين و اعتقادات اسالمي است

قه اي امــپراطوري  ش، پیمــان سـعدآباد را بــا تركیـه 1316رضاخان در  ، عـراق و افغانسـتان و در چھـارچوب اھـداف منط
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 . در اين سال ھمچنین، روحاني مبارز سید حسن مدرس، توسط عوامل رضاخان به شھادت رسید. بريتانیا امضا كرد

سازي جامعــه بـا شــیوه ديكتـاتوري مطلــق  اش اقدامات بسیاري در غربي رضاخان در طول مدت سلطنت شانزده ساله

،  به ھمین دلیل، مقـارن آغــاز جنـگ دوم جھــاني. وي در اواخر سلطنت به توسعه روابط با آلمان عالقه يافت. انجام داد

متفقین از ايران خواستند تا كلیه كارشناسـان . تعدادي از كارشناسان آلماني در مؤسسات ايران مشغول به كار شدند

ھاي نظـامي انگلیــس از  رضاخان به اين اولتیمـاتوم بي. آلماني را اخراج كنند توجھــي كـرد، بعـد از ايــن اولتیمـاتوم نیرو

 . جنوب و نیروھاي شوروي از شمال وارد خاك ايران شدند

كودتا كرده و قدرت را به دسـت گرفتـه بــود، بـا آغــاز  1299ھا در اسفند  رضاخان با اين كه با حمايت مستقیم انگلیسي

لر برقــرار كـرد ھا فرصت را غنیمت شمرده روابط سیاسي دوستانه جنگ دوم جھاني و پیشرفت سريع آلمان . اي با ھیت

ھا از گســترش  انگلیســي. البته اين در حالي بود كه ايران بـه طــور رسـمي بیطرفـي خـود را در جنــگ اعــالم كـرده بــود

 .گیري كردند ھا در ايران نگران بودند و تالش رضاخان را براي نزديكي به آلمان با سوءظن پي فعالیت آلماني

بااين حمله و با توجه به اتحاد روســیه و انگلیـس در برابـر . نیروھاي آلمان ھیتلري به روسیه حمله كردند 1320اول تیر 

 .  ، ايران ھم در برابر تھديد جدي قرار گرفت دشمن مشترك

ً مستشاران آلماني را از  5 تیر، دولتھاي روسیه و انگلستان طي دستور مشتركي به رضاشاه از وي خواستند تا سريعا

ســفیر روسـیه درمالقـات بــا "  اســمیرونوف"ســفیر انگلیــس و " سرريدز بــوالرد"اين تصمیم كه از سوي . ايران اخراج كند

 .رضاخان به وي ابالغ شد، در پنجمین روز حمله آلمان به روسیه اتخاذ شد

ھا در ايران  طرفي است و فعالیت آلماني رضاشاه در پاسخ سفیران انگلیس و شوروي اظھار داشت كه ايران كشور بي

 .  ھم محدود به كارھاي ساختماني و امور بازرگاني است

مرداد يادداشت مشترك انگلیس و روســیه بــه منزلــه اتمــام  25تیر اخطار ديگري به ايران داده شد و باالخره روز  28روز 

سربازان ارتـش ســرخ از مرزھــاي شـمال و نیروھـاي انگلیــس از  1320، روز سوم شھريور  سرانجام. حجت به ايران بود

ور شـدند و سـفیران انگلیــس و روســیه در صـبح ھمــان روز علــت ايــن اقـدام را طـي  طريق بنـادرجنوب بـه ايــران حملــه

 . وزير وقت ايران ابالغ كردند اي به نخست يادداشتھاي جداگانه

سفیر كبیر شوروي و وزيرمختار انگلیس در منزل علي منصور نخست وزير وقـت حضــور يافتــه و طــي يادداشـتي حملــه 

نماينــدگان روس و . علـي منصـور نــیز در كـاخ سـعدآباد رضاشــاه را در جريــان قـرار داد. قواي خود را به ايران ابالغ كردند

دخالـت نظـامي شــوروي و . انگلیس علـت ايــن مداخلـه را وجــود تعـداد زيـادي كارشــناس آلمـاني در ايــران ذكـر كردنــد

 . انگلستان در ايران به فاصله سه ھفته قبل از تبعید رضاشاه به خارج ازكشور رخ داد

در ھمان روز آغاز حمله، تلگراف مفصلي به امضاي رضاشاه بــه عنــوان روزولـت رئیــس جمھــور امريكـا مخـابره شـد كــه 

توانســتند كــاري بــراي  ھــا در آن شـرايط نمي ھرچند امريكايي. آيد سرآغاز دوران جديد روابط ايران و امريكا به شمار مي

شــھريور، در 11روزولــت روز . جلوگیري از اشغال ايران انجام دھند، امـا زمینــه مـداخالت بعـدي خـود را فـراھم سـاختند

رضاشـاه . حالي كه نیروھاي روس وانگلیس در شمال و جنوب ايران مستقر شده بودند، به تلگراف رضاشاه پاسـخ داد

زماني پاسخ نامه را دريافت كرد كه تمام شرايط انگلیس و روسیه را پذيرفته بود، اتبـاع آلمــاني را از ايــران اخــراج كـرده 

 . ھاي شمالي و جنوبي كشور را در اختیار نیروھاي اشغالگر قرار داده بود آھن و جاده بود و راه

ھـا و روسـھا پیــش از آن كـه رضاشـاه  انگلیس. تر كـرد با اين ھمه، مبادله پیام رضاشاه و روزولت عمالً وضـع را مشــكل

ايـن در . بتواند روابط نزديكــتري بـا امريكـا برقـرار سـازد، وي را بــراي اســتعفا از مقـام ســلطنت تحــت فشـار قـرار دادنــد

دفــاع شــمال و جنـوب كشــور در جريـان حملــه ھماھنــگ و مشــترك روس و  شرايطي بود كه بســیاري از شـھرھاي بي

ً بمباران شدند و نیروي دريايي ايران در خلیج فارس و درياي خزر ظــرف چنــد سـاعت مضـمحل گشــت انگلیس .  ، شديدا

عـالوه بـر ايـن، ھــزاران غیرنظـامي در بمبــاران . حتي فرمانده نــیروي دريـايي نـیز در ھمـان روز اول حملــه كشــته شـد

ھاي مـردم وارد آمـد؛  شھرھاي مختلف جان باختند و خسارات بسیار سنگیني به تأسیسـات اقتصــادي كشــور و خانـه
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در پــي ايـن حمــالت، . كشور دچار قحطي و فقر شديد شد و مردم از لحاظ نان و ارزاق به شدت در مضیقه قرار گرفتنـد

رضــاخان را وادار بــه اسـتعفا كردنـدو پسـر كـم سـن و سـال او محمدرضـا را بــه  1320شــھريور  25نیروھاي متفقین در 

متفقین در ھمان روز، رضــاخان را از راه بنـدرعباس بـا يـك كشـتي انگلیســي بـه جزيـره مـوريس در . سلطنت نشاندند

رضاخان از آنجا به بندر دوربان در غرب آفريقاي جنوبي و سپس بـه ژوھانسـبورگ . آبھاي شرق ماداگاسكار تبعید كردند

 35شـود او ھنگـام مــرگ تنھــا  گفتــه مي.  در تبعیــد درگذشــت 1323رضاخان سه سال بعد در چھارم مـرداد . تبعید شد

فرت شـديد  در آن سال. سال نگاه داشته شد 6جنازه رضاخان به مصر برده شده و .  كیلوگرم وزن داشت ھا بــه دلیـل ن

 . به تھران انتقال داده شد. ش 1328جنازه او در .  مردم ايران از وي، امكان انتقال جسدش به ايران وجود نداشت

 نوشتھا پي

ھاي پیش از كودتا به دفعات با رضاخان مالقات داشت و او را فردي توانا در انجام كودتـا تشــخیص  در ماه" آيرونسايد"ـ 1

ظھور و سقوط سلطنت پھلوي؛ ج دوم؛ انتشـارات .(داده بودو اين امر را به سفارت انگلستان در تھران گزارش كرده بود 

 .)مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي 

طي بیــش از 1304ـ از زمان سقوط كابینه سید ضیأ تا انقراض رسمي سلسله قاجار در 2 وزير در  نخســت 6ســال،  4، 

 : ايران حكومت كردند كه عبارتند از

 ) 1300تا اول بھمن  1300نھم خرداد ( السلطنه ـ  ـ احمد قوام ـ قوام

 ) 1301ارديبھشت  27تا  1300اول بھمن (ـ میرزا حسن خان مشیرالدوله ـ 

 ) 1301بھمن  5تا  1301خرداد  26( ـ ) مجدد(ـ احمد قوام 

 ) 1302خرداد  22تا  1301بھمن  10(الممالك ـ  ـ میرزا حسن خان مستوفي

 ) 1302مھر  30تا  1302خرداد  23(ـ ) مجدد(ـ میرزا حسن خان مشیرالدوله 

 ) ؛ ـ روز انقراض سلسله قاجار1304آبان  9تا  1302سوم آبان ( ـ رضاخان سردار سپه 

 ، پادشاه اسبق افغانستان است ـ محمد نادر پدر ظاھرشاه3
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