
 

 استعفاي مشیرالدولھ و آغاز نخست وزیري رضاخان 
 مظفر شاھدي 

ھنگامي كھ نتوانست بر زیاده خواھي و اعمال فشارھاي وزیر جنگ زورمدارش رضاخان ) حسن پیرنیا(میرزا حسن خان مشیرالدولھ 
و چند روز . در كاخ صاحبقرانیھ بھ حضور احمد شاه رسید و از مقام نخست وزیري استعفا داد 1302مھر  29لگام بزند، ناچار در 

 . رضاخان پس از مدتھا تالش و مقدمھ چینیھاي پیدا و پنھان مأمور تشكیل كابینھ شد 1302آبان  26بعد در 

ق در تبریز تولد یافت و تحصیالت مقدماتي خود را 1291میرزا حسن خان مشیرالدولھ فرزند میرزا نصرهللا خان مشیرالدولھ در سال 
او در . ق براي ادامھ تحصیل بھ روسیھ رفت و در رشتھ حقوق سیاسي فارغ التحصیل شد1307در تھران بھ پایان رسانید و در سال 

ق بھ ریاست دفتر وزارت امور 1317آغاز لقب مصباح الملك و سپس مشیرالملك داشت و ھنگام وزارت خارجھ پدرش در سال 
در . و با حمایت اتابك صدراعظم وقت مدرسھ علوم سیاسي را در تھران بنیان نھاد 1317مشیرالملك در شعبان . خارجھ منصوب شد

ق وزیرمختار ایران در سنت 1320دو سفر ِ نخستِ مظفرالدین شاه بھ خارج از كشور مشیرالدولھ او را ھمراھي مي كرد و در سال 
با آغاز نھضت مشروطیت، بھ صف مشروطھ خواھان پیوست و در گرایش پدرش بھ سوي مشروطھ خواھان نقش . پترزبورگ شد

قابل توجھي ایفا كرد و با زد و بندھاي سیاسي صورت گرفتھ پدرش میرزا نصرهللا خان پس از سقوط دولت عین الدولھ اولین نخست 
 . وزیر مشروطھ شد

میرزا حسن خان مشیرالدولھ در تنظیم قانون اساسي و نظام نامھ انتخابات نقش قابل توجھي ایفا كرد و در كابینھ ناصرالملك وزیر 
 1333مخالفت كرد و در كابینھ ھاي دیگر عصر مشروطیت نیز بارھا بھ وزارت رسید و در سال  1907و با قرارداد . خارجھ شد

در آن ھنگام جنگ جھاني آغاز شده و ایران ھم از سوي كشورھاي متخاصم مورد . براي نخستین بار بھ ریاست الوزرایي نایل آمد
بھ ھمین دلیل مدت كوتاھي بعد بھ خاطر مشكالت عدیده از نخست وزیري استعفا كرد و پس از چند سال در . تجاوز قرار گرفتھ بود

مخالفت كرد و براي برخورد با شورش جنگل نیروھایي بھ آنجا فرستاد  1919بار دیگر بر این مقام تكیھ زد و با قرارداد  1338شوال 
از مقام نخست وزیري  1299آبان  5و بھ دستور او مخبرالسلطنھ مأمور آذربایجان شد و موجبات قتل خیاباني را فراھم آورد و در 

ھم براي چھارمین بار نخست وزیر شد كھ  1302بار دیگر در این سمت قرار گرفت و در خرداد  1300بھمن  3در. كناره گیري كرد
. از مھمترین آثار مشیرالدولھ تدوین تاریخ ایران باستان و كتابي درباره حقوق بین الملل است. ادامھ داشت 1302مھر  29تا 

ً در آبان   . در تھران درگذشت و در امامزاده صالح در تجریش بھ خاك سپرده شد 1314مشیرالدولھ نھایتا

  . 491-459، صص 1344رھبران مشروطھ، جلد اول، تھران، جاویدان و علمي، . ابراھیم صفایي: منبع

Page 1 of 1

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\93.html


