١

» ٢۶خردا د بمناسبت صد و بيست و ھشتمين سالگرد تولد دکتر مصدق «
زندگينامه دکتر محمد مصدق )( ١

جمال صفری
 ٢۶خرداد  ١٢۶١ﺷمسى  ١٢٩٩ /قمرى ) ٢٩رجب( ١۶ /ژوئن  ١٨٨٢ميالدى – محمد مصدق در يک خانواده
اﺷرافی و با نفوذ ديوانی قاجار در محله سنگلج تھران به دنيا آمد.".
ايرج افشار می نويسد »:مرحوم مصدق دريادداﺷتی به خط خودش که در سال  ١٣۴۴نوﺷته بوده است وعکسش
دراينجا چاپ می ﺷود تاريخ تولد خود را به سال قمری  ٢٩رجب  ١٢٩٩قيد کرده است.
ھمه می دانيم که در قرن پيش موسوم و سنت اين بود که تاريخھای تولد به سال قمری ضبط می ﺷد و در خانواده
ھا معموال اين تاريخ پشت قرآن نوﺷته می ﺷد و قاعدتا تاريخ تولد مصدق ھم بايد به چنين نحوی ضبط ﺷده باﺷد.
طبعا مصدق اين تاريخ دقيق را در دست داﺷته است واز تطبيق با جدول تطبيقی سنوات ﺷمسی و ميالدی آن را ٢٩
ارديبھشت و ٢٠ماه مه فرنگی يادداﺷت کرده است.
اما در جدول تطبيقی  ٢٩رجب سال مذکور)با تفاوت يک روز اختالف تقويمھا( ١۶با  ١٧ژوئن يعنی مطابق  ٢۶يا ٢٧
خرداد است .علت اينکه مرحوم مصدق  ٢٠مه را يادداﺷت کرده ناﺷی ازانجاست که ظاھراً ﺷخصی که جدول تاريخ
مطابقه ای را دراختيارش گذارده است توجھی نکرده است که جدول تطبيقی معموال معادل روز اول ھر ماه قمری را
به دست می دھند بار ديگر بايد محاسبه کرده ﺷود.
علی ھذا مصدق که روز  ٢٩رجب سال  ١٢٩٩قمری متولد ﺷده است آن روزمطابق بوده است با  ١۶ژوئن ١٨٨٢
يعنی  ٢۶خرداد  ١٢۶١ﺷمسی.
در اينجا عالوه بر يادداﺷت مرحوم مصدق عکس صفحه ای از کتاب جدول تطبيق سنوات تاليف H.G.Cattenoz
چاپ پاريس در سال  ١٩۵۴که روز اول رجب را معادل  ١٩ماه پنجم)مه( نشان می دھد به چاپ می رساند(١)«.
ھدايت ﷲ متين دفتری در اين باره می گويد » :آنچه معلوم است ،مصدق روز  ٢٩رجب  ١٢٩٩قمری به دنيا آمد که
منطبق است با  ٢۶خرداد  ١٢۶١ﺷمسی و  ١۶ژوئن  ١٨٨٢ميالدی ،درآن زمان ثبت احوال دولتی و ﺷناسنامه ھمان
طور که خودش ھم اﺷاره کرده است ،وجود نداﺷت و چنان که رسم بود ،پدرش ميرزا ھدايت وزير دفتر ،والدت
کوچک ترين و آخرين پسر خود را پشت قرآن به ثبت رساند و آن را به ھمسر خود ملکتاج خانم فيروز ملقب به
نجم السلطنه سپرد .اين قرآن را بعدھا نزد جد عاليقدرم در احمدآباد ديدم که از غارت و دستبردکودتاچيان  ٢٨مرداد
 ١٣٣٢به خانة ﺷماره  ١٠٩خيابان کاخ در تھران خانة قديمی ايشان ،مصون مانده بود .پس از درگذﺷت او )١۴

٢
اسفند  (١٣۴۵قرار براين ﺷد که خانه و آخرين زندان مصدق در احمدآباد که اتاق اصلی طبقة تحتانی آن اکنون ديگر
آرامگاھش ﺷده بود ،به ھمان ﺷکل اصلی بدون ھيچ تغييری  ،حفظ و نگھداری ﺷود .رسيدگی به امور اين موزة
کوچک و سادة خانوادگی به نگارنده واگذار ﺷد .تا مرداد  ١٣۵٨که قادر به رفت و آمد علنی بودم و برای آخرين
بار به احمد آباد سر زدم ،قرآن مذکور ھنوز در ھمان جا در اتاق کار مصدق قرار داﺷت(٢) «....
پدراو ميرزا ھدايت ﷲ معروف به " وزيردفتر" »فرزند ميرزا حسين فرزند ميرزا کاظم مستوفی الممالک فرزند
ميرزا محسن آﺷتيانی  ،منسوب به خانواده ای از ميرزايان آﺷتيان بود  .جد اعاليش ميرزا محسن خان معاصر و
دوست کريم خان زند بود «...ميرزا ھدايت ﷲ ازرجال عصر ناصري ،از رجال تجدد خواه و پيروان ميرزا تقی خان
امير کبير بود.
و مادرش ملک تاج خانم ) نجم السلطنه ( فرزند فيروز ميرزا نصرت ﷲ ولی )اول(فرمانفرما پسرﺷانزدھم عباس
ميرزا نايب السلطنه ،ھما خانم دختربھمن ميرزا ملقب به بھا الدوله پسر سی و ھفتم فتح علی ﺷاه بود .ھمان ﺷاھزاده
ای که اول حاکم کاﺷان بود و بعدحاکم يزد ﺷد .نجم السلطنه در واقع نوه عباس ميرزا و نتيجه فتحعلی ﺷاه بود .او سی
خواھرو برادر داﺷت که دو نفراز آنھا به نامھای عبدالحسين ميرزا فرمانفرما )نصرت الدوله دوم( و سرور السلطنه
ملقب به حضرت عليا ھمسر مظفر الدين ﺷاه بودند .نجم السلطنه از ازدواج با ميرزا ھدايت وزير دفتر– ازدواج دومش
– دو فرزند داﺷت به نام ھای مصدق السلطنه و دفتر الملوک.
ميرزا ھدايت ﷲ در زمان ناصرالدين ﺷاه مدتی وزير
لشکر ) مسئول امور محاسباتی قشون( بود و پس از اين
که ميرزا يوسف به صدارت رسيد  .تصدی "رئيس
دفتراستيفاء " يا استفای کل امور مربوط به وزارت ماليه
را در زمان سلطنت ناصرالدين ﺷاه به عھده داﺷت .بعد از
مرگ ميرزا يوسف ،ناصرالدين ﺷاه ،ميرزا ھدايت ﷲ را به
کفالت امور ماليه و سرپرستي ميرزا حسن منصوب کرد.
ميرزا ھدايت ﷲ سه پسر داﺷت که محمد کوچکترين آنھا
بود .ھنگام مرگ ميرزا ھدايت ﷲ در سال  ١٢٧١ﺷمسي
محمد ده ساله بود ،ولي ناصرالدين ﺷاه عالوه بر اعطاي
ﺷغل و لقب ميرزا ھدايت ﷲ به پسر ارﺷد او ميرزا حسين
خان ،به دو پسر ديگر او ھم القابي داد ،ميرزا علی را
موثق السلطنه و محمد را " مصدق السلطنه " ناميد .دکتر
مصدق در خاطرات خود از دوران کودکيش مي نويسد:
» چون مادرم پس از فوت پدر با برادرم ميرزا حسين وزير
دفتر اختالف پيدا کرد ،با ميرزا فضل ﷲ خان وکيل الملک
منشي باﺷي وليعھد ) مظفرالدين ﺷاه ( ازدواج نمود و مرا
ھم با خود به تبريز برد .در آن موقع من در حدود دوازده
سال داﺷتم (٣ )«...
  ١۴ﺷھريور ١٢٧١ﺷمسى  -وفات ميرزا ھدايت وزيردفتر در سن  ٧۵سالگی.  ١٢٧۵ﺷمسى ١٣١۴ /قمرى  -تصدى استيفاى خراسان – )قتلناصرالدين ﺷاه قاجار(.* مصدق السلطنه با وجود سن کم در نخستين سالھاي خدمت در مقام مستوفي گري خراسان کامال در کار خود مسلط
ﺷد و توجه و عالقه عموم را به طرف خود جلب نمود .در باره خدمات او در خراسان افضل الملک در کتاب افضل
التواريخ چنين مي نويسد " :ميرزا محمد خان مصدق السلطنه را امروز از طرفی ﺷغل مستوفي و محاسب خراسان
گويند ،ليکن رتبه و حسب و نسب و استعداد و ھوش و فضل و حسابداني اين طفل يک ﺷبه ره صد ساله مي رود .اين
جوان بقدري آداب دان و قاعده پرداز است که ھيچ مزيدي بر آن متصور نيست .گفتار و رفتار و پذيرائي و احتراماتش
در حق مردم به طوري است که خود او از متانت و بزرگي خارج نمي ﺷود ،ولي بدون تزوير و ريا با کمال خفض

٣
جناح کمال ادب را درباره مردمان بجاي مي آورد و نھايت مرتبه انسانيت و خوش خلقي و تواضع را سرمشق خود
قرار داده است"( ۴) .
 - ١٢٨٣ازدواج با زھرا امامی دختر سيد زين العابدين ظھيراالسالم امام جمعه تھران و ضياءالسلطنه دختر
ناصرالدين ﺷاه ،ملقب به ﺷمس السلطنه بود که بعد از فوت مادر لقب ضياءالسلطنه گرفت.
اين ازدواج تا پايان عمر ادامه داﺷت و حاصل آن ضياء اﺷرف ،احمد ،غالمحسين ،منصوره و خديجه بود.
  ١٢٨۶ﺷمسى )بھار(  -در خدمت استادان ﺷيخ محمد على كاﺷانى ،ميرزا عبدالرزاق بغايرى ،ميرزا غالمحسين خانرھنما و ميرزاجوادخان بطور خصوصى به تحصيل ادامه داد.
  ١٢٨۵ﺷمسى  -در دوره اول مجلس ﺷوراى ملى به نمايندگى از اصفھان انتخاب گرديد ولى به علت به حد نصابنرسيدن سن )سى سال( كه يكى ازﺷرايط نمايندگى بود ،نمايندگى او پذيرفته نشد.
  ١٢٨۶ﺷمسى ١٣٢۵ /قمرى ) ٢٠جمادى االول( ،در جريان انقالب مشروطيت ،در سن  ٢۵ - ٢۴سالگى باامضای سوگندنامه جامع آدميت ،به اين انجمن وارد ﺷد ،ولی حضورش در تشکل پيش گفته چندان دوامی نيافت و آن
نھاد را ترک کرده و به جمعيت ديگری پيوست(۵) .

 ١٢٨۶ﺷمسى /١٣٢۵قمرى  -به عضويت »مجمع انسانيت« درآمد ونيابت رياست آن را قبول كرد .به »كمك مرحوم حسن مستوفى)مستوفى
الممالك( ،آﺷتيانىھا ،تفرﺷىھا و گرگانىھا ،در انقالب مشروطيت و مبارزه براى استقرار آن ﺷركت كرد .در لواى
ھمين مجمع ،به ابتكار وى ،ميان انجمنھائى كه غوغا ساالر نبودند و براستى مشروطه خواه بودند ،ارتباط پديدآمد و
دفاع از مجلس ﺷوراى ملى در برابر قواى استبداد ،مطمح نظر ﺷد«.
  ١٢٨٧ﺷمسى  ١٩٠٨ /ميالدى  -براى تحصيل عاليه در مدرسه علوم سياسى پاريس در رﺷته علوم ماليه بهفرانسه عزيمت كرد .در طول مدت تحصيل ،يك بار به مناسبت كسالت مزاج به ايران مراجعت نمود .در مراجعت به
اروپا ،در ﺷھر نوﺷاتل )سوئيس(به تحصيل دكتراى حقوق مشغول ﺷد.
 ١٢٩٢ﺷمسى  ١٩١٣ /ميالدى  -موفق به اخذ درجه دكترا در رﺷته حقوق گرديد.* جزوه مسئوليت دولت را براى اعمال خالف قانونى كه از مستخدمان دولتى در موقع انجام وظايفشان صادر مىﺷود
و قاعده عدم تسليم مقصران سياسى )به زبان فرانسه در پاريس( به چاپ رساند.
  ١٢٩٣ﺷمسى -نخستين مقاله مصدق در مجلهاى بنام »مجله علمى« كه خود يكى از اعضاى مؤسس آن بود ،چاپﺷد.

۴
  ١٢٩٣ﺷمسى ١٩١۴ /ميالدى  -چاپ رساله خود ،تحت عنوان وصيت در حقوق اسالم”:وصيت درحقوق اسالمی)ﺷيعه(“:
رسالهی دکترای مصدق به زبان فرانسه ) ١٩١۴م( .قسمتھايی
از اين رساله توسط احمد متيندفتری ،علی معتمدی و نصرﷲ
انتظام ترجمه ودر سال  ١٣٠٢ھـ.ش در تھران در  ١٠۶صفحه به
چاپ رسيد .در سال  ١٣٧٧نيز علیمحمد طباطبايی قمی ـ که خود
دکتر حقوق و از مبارزان و زندانيان قديمیست ـ کل پاياننامه راکه
به گفتهی خودش “ ۴۵سال پيش آن را ترجمه کرده و در صندوق
انتظار جھت يافتن زمان مناسب برای چاپ و نشر آن مانده بود و
چندماه ھم در وزارت ارﺷاد برای تحصيل مجوز چاپ ،بدون پاسخ،
گرد و خاک بیدليل میخورد“ از طريق انتشارات زرياب ،در ٢١۶
صفحه منتشر کرد.
 اواخر  ١٢٩٣ﺷمسى١٩١۴ /ميالدى  -بازگشت به ايران وتدريس در مدرسه علوم سياسى.
 ٣مھر١٢٩٣ﺷمسى  -تأليف ونشرجزوه ”کاپيتوالسيون وايران “:اين کتاب به دنبال انتشار خبر الغای کاپيتوالسيون در اول
اکتبر  ١٩١۴در ترکيهی عثمانی و در جھت آگاھی مردم ايران از
نتايج منفی وجود چنين قانونی و نيزبرای تشويق دولت ايران به
الغای کاپيتوالسيون نگارش يافت .اين کتاب مصدق که با مطالعه و
بررسی مفاد قراردادھای بينالمللی منعقده بين دولت ترکيه و اروپا
نوﺷته ﺷد ،در آبان ١٢٩٣در پنجھزار نسخه به چاپ رسيد در
حالیکه مصدق ،خود ،برای اولينبار مسئلهی کاپيتوالسيون را
طرح و مورد نقد و اعتراض قرار داد ،حسنعلی منصور نخستوزيرايران در اوايل دھهی  ،۴٠در ١٩آبان سال
،١٣۴٣مصدق را به امضای قرارداد مصونيت سياسی نظاميان دولت آمريکا در ايران ،متھم کرد که با واکنش مصدق
مواجه ﺷد وايشان در  ٢٢آبان با نوﺷتن نامهای به منصور ،ضمن اظھار تعجب نسبت به بيانات او ،اعالم کرد که
اواولين کسی بوده که در ايران به مصونيت سياسی اتباع “دول بيگانه“ اعتراض کرده و در اين مورد رسالهی
”کاپيتوالسيون و ايران“ را نوﺷته و خواھانالغای اين رژيم مخالف آزادی و استقالل مملکت ﺷده است( ۶ ).
* ٢١آبان ،تأليف و نشرکتاب ﺷركت سھامى در اروپا :اين کتاب بعد از اظھارات اردﺷير جی ،نمايندهی زرتشتيان ھند
در ايران ،مبنی براينکه تاکنون در ايران کتابی دربارهی ﺷرکتھای تجاری منتشر نشده و دراين خصوص کمبودی
وجود دارد ،با مطالعهی قوانين مختلف کشورھای اروپايی ،در آبان  ١٢٩٣در  ١٠٣صفحه انتشار يافت.
*  ٢١آبان ،تأليف و نشر" دستور در محاكم حقوقى"  :اين کتاب نتيجهی مطالعات گستردهی حقوقی مصدق بود که
برای افزايش کيفيت تدريس خود در بيش از يک ھزار صفحه تأليف کرده بود .کاری که موجب تعجب مدير مدرسهی
سياسی تھران ،دکتر ولیﷲخان نصر گرديد .توضيح اينکه مصدق بعد از خاتمهی تحصيالت در غرب ،قصد داﺷت
مطالعات خود را استمرار بخشيده و آموختهھای پيشين خود را در مورد ابواب حقوقی ،در ايران تکميل نمايد ولی در
ايران با پيشنھاد دکتر نصر برای تدريس در مدرسهی سياسی پاسخ مثبت داد و دو ساعت در ھفته در آن مدرسه
تدريس میکرد .کتاب دستور در محاکم حقوقی به درخواست دکتر نصر و احترام به او و دانشجويان آن مدرسه در
امرداد  ١٢٩۴در  ۴٩٧صفحه چاپ و منتشر ﺷد ،و چون اين کتاب قرار بود به خارج از کشور ارسال گردد ،مصدق
به رغم اينکه “به استعمال لسان و خط اجنبی معتقد نبود“ ،برای سھولت در امر سانسور که در زمان جنگ جھانی
اول متداول بود ،اسم کتاب را به خط و زبانفرانسوی بر پشت جلد نوﺷت.
و” :مختصری از حقوق پارلمانی در ايران و اروپا برای آقايان محترم نمايندگان دوره پنجم تقنينيه“ :کتاب مذکور در
 ٧٢صفحه در سال  ١٣٠٢انتشار يافت( ٧).
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*” :اصول قواعد و قوانين ماليه در ممالک خارجه و ايران قبل از مشروطيت و دورهی مشروطه :اينکتاب ابتدا در
سال  ١٣٠۴منتشر ﺷد و در سال  ١٣٧٧نيز با پيشگفتاری از عزتﷲ سحابی و مقدمهای از علیاکبر ﺷبيرینژاد به
وسيلهی نشر ”فرزان“ تجديد چاپ ﺷد .مصدق ،انگيزهی خود را از نوﺷتن اين کتاب ،ارايهی اطالعات و تجربيات
خود در امور مالی به عموممردم معرفی میکند .مصدق کتابھای پنجگانه اخير را مجانی چاپ نمود و بر صفحهی
عنوان آنھا نوﺷت” :مجانی و حق طبع و ترجمه آزاد است.
الف” :اسقاط دعاوی يا قاعدهی مرور
زمان :مصدق اين مقاله را در اولين ﺷمارهی مجلهی علمی در سال  ١٢٩٣نوﺷت .او ابتدا قصد داﺷت دربارهی
سازمان ثبت امالک سوئيس ـ که روی آنمطالعاتی داﺷت ـ مطلبی بنويسد ،ولی چون تأسيس چنين سازمانی در ايران
آن زمان عملی نبود ،از نوﺷتن اين موضوع خودداری کرد و با توجه به ﺷرايط ايران مقالهی “قاعدهی مرورزمان“
را نوﺷت که باعث ايجاد ارتباط بين او و برخی علمای دينی ﺷد ،اما ايراداتی که از طرف آنھا بر مقاله وارد گرديد و
حتا آن را خالف ﺷرع معرفی کردند ،موجبات يأس و نوميدی مصدقرا فراھم نمود(٨ ) .
» مصدق ،اصول و قواعد ماليه...خود را که در بردارندة ﺷرح تفصيلی و جامع حقوق ماليه عمومی ،تعريف و تحليل
نخستين قانون محاسبات ،بيان اھميت مأموريت ديوان محاسبات ،و مباحث تطبيقی مربوط به آن است ،در چھار باب و
بيست و سه فصل تنظيم نمود و در آن تمام مراحل مقدماتی از ،تھيه و تنظيم ،تصويب ،اجرا ،و نظارت ) تفتيش( بر
بودجه را جای داد .در عين حال ،اين مجموعه بازتاب انديشه ھا و آراء وی نسبت به مسائل موجود و جھت گيری
برای حل و فصل آنھا نيز ھست( ٩ ) «.
ج" :تصويب بودجه در پارلمانھای مختلف" :در اين مقاله ،مصدق به ﺷرح تاريخچه و روند تصويب بودجه
درکشورھايی نظير آمريکا ،انگليس ،فرانسه و آلمان و نيز بررسی اصول مالیقانون اساسی مشروطيت ايران پرداخته
است .مقالهی مزبور در مجلهی “آينده“ دورهی اول ،در سال  ١٣٠۴بدون نام و با ذکر امضاء محفوظ ،به چاپ رسيد.
مجلهی “آينده“ که مصدق برخی مقاالت خود را بعضا با امضاء محفوظ در آن مینوﺷت ،توسط دکتر محمود افشار،
دوست دوران تحصيل و يار وفادار او اداره میﺷد و افشار در پايان سال ،نام مصدق را ذيل مقاالت مذکور مینوﺷت.
د" :انتخابات در اروپا و ايران" :مصدق در اين مقاله به ﺷرح قوانين انتخابات در کشورھای مختلف از جمله:
فرانسه ،انگليس ،آلمان ،ايتاليا ،کانادا و ...پرداخته و بحثی را نيز در مورد نظام نامهی مجلس ﺷورای ملی ايران
مطرح نموده است.
ه" :تابعيت در ايران" :مصدق در اين مقاله به بحث و بررسی قوانين مربوط به تابعيت اتباع خارجی در ايران که اصل
آن به تأييد ناصرالدين ﺷاه رسيده و در دورهی پھلوی اول ھم اجرا میﺷده ،پرداخته است.
و" :اصول مھمهی حقوق مدنی و حقوق تجاری ايران" :اين مقاله دربارهی سير قوانينی مانند حقوق مدنی ،عقود،
حقوق خانواده ،حقوق توارث ،امالک و تجارت در ايران از ھنگام وروداسالم تا آغاز مشروطيت و نيز دورهی بعد از
مشروطيت است .مقاالت رديفھای  ۴ ،٣و  ۵در مجلهی “آينده“ ،دورهی دوم ،سال  ١٣٠۵به چاپ رسيد( ١٠).
*  ١دی » ١٢٩٣در تاسيس و نشر مجله علمی در تھران ،ھيات مديره محمد ) محمد مصدق السلطنه( ،اميرسھام
الدين غفاری ،محمد علی مافی ) ساالر معظم( يحيی قراگزلو ) اعتمادالدوله( ،فيروز) نصرت الدوله( ،صالح لقمان،
موسی ﺷيبانی ،اين مجله بطور ماھانه در  ١۵ﺷماره تا سال  ١٢٩۴منتشر ﺷد ) «.دفتری ص ( ١١ ) .(٢٢
مصدق خود در اين باره می گويد » :يکی از روزھايی که ﺷادروان حاج ميرزا يحيی دولت آبادی به ديدنم آمد و بدنبال
مطالبی که با من وقتی در سوئيس صحبت کرده بود ،مذاکراتی کرد وباين نتيجه رسيد اگر يک عده از کسانی که
درخارج تحصيالتی کرده اند جمعيتی تشکيل دھند می توانند کارھای مفيدی بنفع مملکت بکنند که روی اين نظر ھيئتی
از اين اﺷخاص:
دولت آبادی – فيروز نصرت الدوله – غفاری ذکاءالدوله – محمد علی نظام مافی ساالر معظم
) اکنون سناتور نظام السلطنه( – موسی ﺷيبانی ذکاء السلطنه و اين جانب تشکيل گرديد و تصميم گرفتيم مجله ای بنام
» مجله علمی « منتشر کنيم و در ﺷماره ی اول آن برحسب ذوق و معلومات خود مطالبی درج نمائيم(١٢) .
اين مجله» در اولين ﺷماره آن که در دی ماه  ١٢٩٣ھجری انتشار يافت» از مرحوم حاج ميرزا يحيی دولت آبادی
مقاله ای تحت عنوان» توانائی فرع دانائی است« و دکتر مصدق بنام » اسقاط دعاوی « درج گرديد( ١٣) «.
* عضويت دركميسيون" توفير جمع و خرج" در وزارت ماليه.
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* عضويت در حزب اعتدال بدعوت مرحوم على اكبر دھخدا.
* عضويت در حزب دموكرات ضد تشکيلی.
* اھدا کتابخانه خودبه مدرسهً عالی علوم سياسی .بعدھا به دانشکدهً حقوق وعلوم سياسی موسوم ﺷد( ١۴) .
١٢٩۴ﺷمسى )آبان(  -از طرف دوره سوم مجلس ﺷوراى ملى به مدت دوسال به عضويت كميسيون تطبيقحوالجات )جانشين ديوان محاسبات( انتخاب گرديد.
 ١٢٩۶تا ارديبھشت  - (١٢٩٧معاونت وزارت ماليه ورئيس كل محاسبات:» وزارت ماليه  ۴٠تومان خودش را از مادرم طلبکار می دانست)...بله( ولی حق ھم نداﺷت ،کاغذ مطالبه را ممکن
بود به وزير ماليه بدھند او امضاء کند .آوردند پيش من که معاون وزارت ماليه بودم ،من ھم امضاء کردم که بگيرند.
کارم که تمام ﺷد منزل رفتم )بله( ديدم مأمور ماليه گفت » خانم ما تقصيری نداريم ،اين آقا نوﺷته« مادرم ﺷروع کرد
چسک ﺷدی حکم می دھی ؟« گفتم
به داد و بيداد سر من که » فالن فالن نشده! تو ھم رفتی اونجا برای مادر اوسا ِ
مادر ديگر گذﺷته( ١۵ )«.
ﺷادروان خاذنی در خاطراتش ﺷرح ميدھد که» :مصدق از دوران جوانی به درستکاری مقيد بود قناتی بود بنام
ﺷاھک که سه دانگ آن متعلق به ﺷوھر خاله ام بود و سه دانگش ھم مال خانم نجم السلطنه مادرآقای دکتر مصدق.
ﺷوھر خاله من که پسر عموی مادرم ھم بود خيلی ثروتمند بود ،اسمش حاج آقا اناری بود .ھمه باغ اناری معروف
متعلق به خودﺷان بود .خيلی ثروت داﺷت .خالصه خانم نجم السلطنه به حسين آقا اناری می گويد که حاج آقا مال
مشاع به درد نمی خورد يا سه دانگ را به من بفروش يا سه دانگ مرا بخر .حاج حسين آقا می گويد خانم ،ھر جوری
که ميل ﺷما ست ،می خواھی بخری يا بفروﺷی اختيار با ﺷما ست .باالخره نتيجه صحبت اينھا به اينجا منتھی می ﺷود
که خود خانم نجم السلطنه آنجا را قيمت کند و سه دانگ حاج حسين آقا را ھم بخرد که مالک ﺷش دانگ قنات ﺷاھک
بشود .چند روزی از اين قضيه می گذرد .آن موقع آقای دکتر مصدق جوان بوده ،با کالسکه خودش می رود نزدحاج
آفا اناری ،پيشخد مت حاج حسين اناری خبر می دھد که آقای مصدق آمده اند .می گويد تشريف بياورند .فوری ايشان
را به تاالر ھدايت می کنند .خانه ھم خيلی مجلل بوده است .االن جزء ميراث فرھنگی است .آقای حاج حسين آقا
استقبال می کند و می نشينند و ﺷربتی ھم می آورند .می پرسد که مسئله چيست؟ مصدق می گويد حاج حسين آقا
حقيقت اين است که من کارﺷناسھای خبره ترو بھتری انتخاب کرده ام که گفته اند ﺷما قنات را در حدود ٣ھزار تومان
ارزانتر فروخته ايد .من ما به التفاوت آن را که سه ھزار تومان است آورده ام که خدمت سرکار بدھم.
حاج حسين آقا می گويد آقای مصدق من که صغير نيستم ،در واقع خداوند خيلی بمن بخشيده و  ٣ھزار تومان برايم
مطرح نيست ،من با رضا ورغبت اينکار را کرده ام  ،حاضر نيسستم اين  ٣ھزار تومان را بپذيرم .دکتر مصدق ھم
گفته بود " اگر اين  ٣ھزار تومان را نگيری من از اينجا نمی روم  ".باالخره بعد از اصرار خيلی زيادحاج حسين آقا
می گويد که من ھم نمی پذيرم و راه حل اين است که ﺷما اين  ٣ھزار تومان را به يک مؤ سسه خيريه ببخشيد.
مصدق می گويد من استدعا می کنم که اين زحمت را خودت قبول کن .به ھر حال  ٣ھزار تومان را به حاج حسين آقا
می دھد .حاج حسين آقا ھم اين پول را به دارالمجانين می فرستد که وضعشان خيلی خراب بوده است .مصدق در
راستی و امانتداری تا اين حد مقيد بود(١۶)«.
* سردار منصور گيالنی يک بدھی داﺷت به وزارت ماليه ،نمی خواست بدھد ،مدرس توصيه کرد که موقوف االجرا
بگذارم .قبول نکردم ،مدرس قھر کرد.
قوام السلطنه بعد آمد منزل من و تقاضا کرد که ماليات سردار منصور را نگيرم ،گفتم نمی ﺷود ،گفت» می نشينم اينجا
و نمی روم تا قبول کنيد« گفتم تشريف داﺷته باﺷيد( ١٧).
  ١٩١٩/١٢٩٨ميالدى  -عزيمت به اروپا؛ اقامت در سويس و مخالفت باقرارداد  ١٩١٩وثوقالدوله ودولت انگليسوتشكيل»كميته مقاومت ملى«.
مصدق می گويد :خبراين قرارداد در سويس ،ماه اوت ،اول گرمای آنجاست) اروپاست( ولی تھران خنک می ﺷود .بله
آقا خدا می داند تا صبح من گريه کردم .احمد ،بچه ده يازده ساله بود ،گريه کرد(١٨ ) «.
  - ١٢٩٩انتصاب به وزارت عدليه در كابينه مشيروالدوله( ١٩ ) .پس از ورود به بندر بوﺷھر)١۵مھر( بنا برتمايل مردم وموافقت دولت به واليگرى اياالت فارسمنصوب ﺷد.
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مصدق می گويد :من که به ﺷيراز وارد ﺷدم اھالی به تلگرافخانه رفتند و از دولت خواھش کردند که اگر حاکمی می
خواھيد بفرستيد ،فالنی ھست بايد بماند .دولت ھم مرا خواست و من به دولت گفتم من که فعال وارد فارس ﺷده ام ،من
مردم را می خواھم اگر با من موافقت کردند اينجا می مانم و ھيچ احتياجی به قوا ندارم .قوای من قوای ملی است .اگر
اھالی با من موافقت کردند می مانم واال نمی توانم قبول کنم و به طھران می آيم.
پس از مراجعت از تلگرافخانه جماعتی نزد من آمدند .اول نمايندهً قوام الملک گفت قوام الملک سالی دوھزار تومان
می دھد .نماينده سردارعشايرگفت دوھزارتومان ھم سردار عشاير می دھد .نصيرالملک گفت من بيست ھزار تومان
می دھم و بعداً که حساب کردند جمعا ً صد و ﺷانزده ھزار تومان می ﺷود  .گفتند با اين وضع ﺷما چرا می خواھيد
برويد طھران؟ اگر برويد طھران ،حقوق يکسال ﺷما به اندازه يک ماه اينجا نمی ﺷود.
گفتم ﺷما عجب اﺷتباھی کرده ايد .ﺷما می گوئيد که ما حاکمی می خواھيم که عدل وانصاف داﺷته باﺷد و با مردم به
می دھيد خودش سبب نا امنی می ﺷود .من
عدالت رفتار کند و از مردم چيزی نخواھد و اين پولھايی که بمن
منظورم چيز ديگری است .اگر ﺷما تعھد می کنيد که نه از مردم چيزی بگيريد و به من ھم چيزی ندھيد من می مانم و
قبول می کنم .وگرنه من می روم  .آنھا تعھد کردند که نه چيزی بدھند و نه چيزی بگيرند و از اين جھت من ماندم«...
)( ٢٠
عبدﷲ مستوفی در» ﺷرح زندگانی من « نوﺷته است :
» وجوه اھالی و سرجنبانھای ﺷيراز از دولت خواستند
که آقای مصدق السلطنه والی فارس ﺷود .مشيرالدوله
ھم باين تقاضا جواب مساعد داد( ٢١) «.
  ١٩مھر  ١٢٩٩تا  ٣فروردين  -(١٣٠٠والى فارسبود كه كودتاى  ٣اسفند  ١٢٩٩روى داد .پس از كودتا و
رياست وزرايى سيد ضياء الدين طباطبائى ،از واليگرى
فارس استعفاء داد و براى مصون ماندن از تعرض دولت
كودتا ،به دعوت سران بختيارى ،به آن ديار رفت.
بزرگمھر می نويسد از دکتر مصدق پرسيدم چرا جواب
استعفای ﺷما دير از تھران آمد؟ گفتند:
بله ،چون قوام الملک در ﺷيراز نبود ) او زمستانھا می
رفت طرف الر و مناطق گرمسيری( منتظر ﺷدند تا آمد.
بعد جواب استعفای مرا دادند.
قوام آمد پيش من گفت» ﺷما واقعا ً در اين مدت در ﺷيراز
خيلی زحمت کشيديد .ما می ديديم که از خودتان ھم
خرج می کنيد .نبايد که از خودتان متضرر بشويد« و١٠
ھزار تومان چک به من خواست بدھد که قابلی ندارد،
جبران ضرر ﺷود« گفتم بفرمائيد ،بفرمائيد چک را
داﺷته باﺷيد .من برای مملکتم خدمت کرده ام .محتاج ھم نيستم .در تھران سر و زندگی دارم .اگر ضرری کشيده ام
مربوط به کسی نبوده ،خير ،بفرمائيد ﺷما زحمت نکشيد.
به جان ﺷما اگر آن ١٠ھزارتومان را گرفته بودم ،فوراً مرا در ﺷيراز دستگير می کردند .اينھا برگه می خواھند
بگيرند که مستمسک دستشان باﺷد)به قول مرحوم صمصام السلطنه که مستمسک را» دستمسک« می گفت( به کسانی
اعتماد می کنند که از آنھا پرونده ای داﺷته باﺷند ،تا به محض لگد اندازی پرونده اش را بيرون بکشند .از ھمه ی
اينھائی که سرکار می آورند ،پرونده ھای مسلمی از نا پاکی دارند.
آقا خدا می داند پاک ماندن خيلی مشکل است .الزمه اش اين است که خيلی محروميتھا را بايد قبول کرد و خيلی با
احتياط و جمع و جور بايد زندگی کرد(٢٢).
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* * در ﺷيراز مقروض ﺷده بودم ،خرج راه ھم نداﺷتم .حاج محمد تقی دھقان که از اعيان ﺷيراز بود ) و پسرش ھم
يک دوره وکيل مجلس ﺷد( با من خيلی دوست بود .خدا رحمتش کند ،خيلی مرد خوبی بود} ١٨٠٠{...تومان از او
قرض کردم .بعد از سه ماه با اصل و فرع تومانی سه ﺷاھی برای او فرستادم.
آن مرحوم از اين کار ،خيلی خيلی رنجيد و گفت که » ﺷما با اين کار ،مرا غير تلقی کرديد و رانديد« از نظر من ممکن
بود اين کار بد نباﺷد .ولی خدا بيامرز خيلی رنجيد ،فراموش نمی کنم(٢٣).
*** قريه سيدان در چھار فرسخی ﺷيراز رو به اصفھان و از امالک دو نفر از اعيان فارس مرحوم نصيرالملک و
مرحوم مستشير السلطنه بود .آقای دکتر مصدق يکی دو ﺷب در آن ده ماند .در حين حرکت به نوکر مالک می گويد
حساب مخارج ما را بدھيد که چه اندازه است .اين حرف نوکر را به ھاج و واج می اندازد که يعنی چه؟ دو سه ﺷب و
روز ميھمانی در خانه نصيرالملک و مستشيرالسلطنه حساب و کتابی ندارد ،مھماندار به مالک خبر می دھد ،خود
مستشير می آيد مصدق را می بيند که اينجا مھمانخانه نبود که ﺷما می خواھيد پول بدھيد .اين حرف برای ما خيلی
تازگی دارد .خالصه پس از بگو و بشنو عاقبت چاره مصدق نمی ﺷود مخارج دو سه ﺷب و روز و حتی کرايه اتاق را
حساب می کند و به ناظر خرج می پردازد .ﺷھرت اين خبر و اين معامله که در گوش مردم ﺷنيدنی بود و تازگی
داﺷت ،مدتھا زبانزد خاص و عام بود که چنين حاکمی را ھم نديديم! ) ( ٢۴
توضيحات و مآخذ:
 - ١مصدق و مسائل حقوق و سياست – گردآوری :ايرج افشار – انتشارات سخن –  - ١٣٨٢ص ٣٠٨
 ) - ٢ويژه مصدق – يادواره پنجاھمين سال ملی ﺷدن صنعت نفت تشکيل دولت مصدق – آزادی – دوره دوم ،ﺷماره
 ٢۶و  ٢٧تابستان و پائيز  -١٣٨٠ص ١٧
توضيح اينکه بعضی از مليون و پيروان راه مصدق تاريخ تولد وی را ھمچنان  ٢٩ارديبھشت  ١٢۶١می دانند  .در
صورتيکه مرحوم مصدق در اخرين يادداﺷتی که درباره سال تولد ش به خط خودش در سال  ١٣۴۴نوﺷته است
بدون ﺷک برابر با  ٢۶خرداد  ١٢۶١می باﺷد «!
بعنوان مثال »ھيات امنای قلعه احمدآباد  -آرامگاه ﺷادروان دكترمحمد مصدق « ھمين اﺷتباه را در سال ١٣٨٧
نموده است که اطالعية »مراسم يكصد و بيست و ﺷشمين سالروز تولد دكتر محمد مصدق « بشرح زير داده است :
ھرگز نميرد آنكه دلش زنده ﺷد به عشق
 ٢٩ارديبھشتماه  ١٣٨٧مصادف است با يكصد و بيست و ﺷشمين سالروز تولد ﺷادروان دكتر محمد مصدق؛ مبارز
بزرگی كه ساليان دراز از عمر خود را در راه آزادی ،عدالت ،دموكراسی و استقالل كشور سپری نمود و با پيكار عليه
استبداد و استعمار به بيداری ملل آسيايی و آفريقايی از خواب گران پرداخت و با پشتيبانی ملت ايران و نيروھا و
ﺷخصيتھای ملی و آزاديخواه موفق به ملی كردن صنعت نفت و خلعيد از عوامل بيگانه ﺷد.
به ھمين مناسبت در جھت تجليل از خدمات اين مرد بزرگ تاريخ ايران و جھان روز يكﺷنبه  ٢٩ارديبھشت ١٣٨٧
مراسم بزرگداﺷتی از ساعت  ١٠صبح بر سر مزار آن ﺷادروان واقع در احمدآباد برگزار میگردد.
ھيات امنای قلعه احمدآباد
آرامگاه ﺷادروان دكترمحمد مصدق
منبع :آفتاب نيوز
 -٣خاطرات و تألمات مصدق –بقلم دکتر محمد مصدق – ص ۵٣
 -۴مصدق و مسائل حقوق و سياست – گردآوری :ايرج افشار – ص ٢٨٧
). -۵فکر آزادی و مقدمهً نھضت مشروطيت ايران ،تاليف فريدون آدميت ) تھران  ، ( ١٣۴٠ص ٢٢١
 -۶خليل موحد .مصدق; در عرصه علم و قلم
 -٧ھمانجا
” -٨ھمانجا
 -٩اصول قواعد و قوانين ماليه در ممالک خارجه و ايران قبل از مشروطيت و دورهی مشروطه“ :پيشگفتاری از
عزتﷲ سحابی و مقدمهای از علیاکبر ﺷبيرینژاد– –١٣٧٧نشرفرزان– ص ٢١
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 -١٠خليل موحد .مصدق; در عرصه علم و قلم
 ) -١١ويژه مصدق – يادوارة پنجاھمين سال ملی ﺷدن صنعت نفت .تشکيل دولت مصدق – آزادی – دوره دوم ،ﺷماره
 ٢۶و  ٢٧تابستان و پائيز  ١٣٨٠ص (٢٢-
 - ١٢خاطرات و تألمات مصدق –بقلم دکتر محمد مصدق – ص ( ٨٣
 - ١٣مصدق و مسائل حقوق و سياست – گردآوری :ايرج افشار – انتشارات سخن –  - ١٣٨٢ص ٣١۶
 - ١۴ھمانجا  -ص ٣٠
 -١۵رنجھای سياسی دکتر مصدق– يادداﺷتھای جليل بزرگمھر به کوﺷش عبدﷲ برھان-نشر ثالث –  ١٣٧٧ص (٩
» -١۶خاطرات نصرت ﷲ خازنی رئيس دفتر نخست وزيری حکومت ملی آقای دکتر مصدق« به کوﺷش جمال صفری
در نشريه انقالب اسالمی در ھجرت ﺷماره ھای  ٥٨٩ :تا  ٥٩٢تحت عنوان »مصدق مردی که می خواست ايران را
از مدار بسته سلطه گر– زير سلطه آزاد کند« منتشر گرديد .
 - -١٧رنجھای سياسی دکتر مصدق– يادداﺷتھای جليل بزرگمھر  -ص ١١
 - ١٨ھمانجا  -ص ۴٧
 -١٩حسن پيرنيا )ملقب به مشيرالملک و بعد مشيرالدوله( )تولد  – ١٢۵١درگذ ﺷت  ٢٩آبان  ( ١٣١۴پسر بزرگ
ميرزا نصرﷲخان مشيرالدوله نائينی می باﺷد سياستمدار ،تاريخدان و حقوقدان اھل ايران و چھار دوره نخستوزير
ايران در دوران حکومت احمد ﺷاه بود.
» تحصيالت مقدماتي را در ايران به پايان رساند و براي
ادامة تحصيل عازم مسكو ﺷد .او ابتدا در مدرسه متوسطه
نظامي مسكو به فراگيري علوم مختلف پرداخت و با احراز
رتبه اول ،دوره اين مدرسه را به پايان رساند .آنگاه
دردانشكده حقوق دانشگاه مسكو به تحصيل در رﺷته حقوق
پرداخت و دورهھاي تكميلي را با احراز رتبه اول تمام
كرد.پس از پايان تحصيالت عالي ،به ايران بازگشت و در
وزارت خارجه مشغول به كار ﺷد «.او » حسن پيرنيا ،با
بيشتر آﺷنا ﺷدن با وضعيت نا بسامان وزارت خارجه،
دريافت که کار از ريشه خراب است و انجام ھر نوع
فعاليتی ،به دليل پايين بودن سطح عامی اعضا وکارکنان
عالی رتبه اين وزارتخانه ،عمال بی فايده خواھد بود» «.
برھمين اساس و با کمک حسين پير نيا و با توجه به مساعد
بودن اوضاع واحوال و فراھم بودن زمينه کسب موافقت
صدراعظم ومظفرالدين ﺷاه ،از پدر خود نصراله خان
مشيرالدوله ) وزير وقت ( مجوز تاسيس مدرسه علوم
سياسی را در خواست کرد تا از اين طريق به معارف و
فرھنگ عاليه سياسی در ايران ،سر و سامانی بدھد .پس از اعالم موافقت از سوی مظفرالدين ﺷاه ،نصر اله خان
مشيرالدوله فرمانی مبنی برتاسيس مدرسه عالی علوم سياسی صادر کرد و بودجه ای معادل ۴٠٠٠تومان برای
مخارج ساالنه اين مدرسه ،از محل تفاوت عمل معدن فيروزه خراسان ،تعيين کرد .حسن خان مشيرالدوله ) پير نيا (
نيز بيدرنگ برنامه مدرسه را تنظيم وپس از تعيين مکان مدرسه و معلمھای الزم ،آگھی پذيرش داوطلبان تحصيل در
مدرسه عالی علوم سياسی را منتشر کرد .
سر انجام ،مدرسه عالی علوم سياسی در بعداز ظھر عيد  ١۵ﺷعبان سال )١٣١٧ه ،ق( مصادف با -١٢٧٨/٩/ ٢٨
) ١٢٧٧ش( ودر محل خيابان اديب تھران ،روبروی منزل ارباب جمشيد ودر يکی از خانه ھای نصراله خان
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سپھساالری که بعداٌ به تملک عيسی ليقوانی درآمد ،تشکيل ﺷد  .در مراسم افتتاحيه ،حسن پيرنيا بر اساس جزوه ای
که از مقدمه حقوق بين الملل تھيه کرده بود ،ﺷرحی مفصل درباره حقوق و جنس وفصل آن برای حضار بيان کرد «.
»حسن پيرنيا در كنار مديريت اين مدرسه به تدريس دروسي در رﺷته حقوق و سياسي پرداخت .بعدھا با اين كه به
دليلمشغلهھاي مملكتي ناچار از كنارهگيري رسمي از مدرسه علوم سياسي ﺷد ،اما ھمواره به امور تحصيلي و رفاھي
دانشجويان اين مدرسه توجه و عالقه داﺷت و فارغ التحصيالن آن را فرزندان خود به ﺷمار ميآورد«.
».پيرنيا مشير الملک ،در سال  ،١٢٨١به وزير مختاری روسيه انتخاب ﺷد .در بيست و ھشت سالگی ،با دختر ميرزا
احمد خان عالءالدوله )از اعضای درجه اول دربار مظفر الدين ﺷاه( ازدواج کرد«.
»نقش مھم اعتراضی پيرنيا در مورد قرار داد  ١٩٠٧روس و انگليس در خدﺷه دار کردن استقالل و حق حاکميت
ايران در خور توجه است .دولت ايران به وسيله وزارت خارجه و مشيرالدوله )حسن پيرنيا( که در آن زمان سفير
ايران در دربار روسيه بود به اين معاھده اعتراض کرد.
مجلس ﺷورای ملی عدم رسميت اين معاھده را که برخالف حق و عدالت و استقالل ايران بود اعالم نمود ولی کسی به
اين اعتراضات جوابی نداد و خشم و غضب و ھيجانی که در ميان ملت ايران از انعقاد قرارداد  ١٩٠٧توليد ﺷده بود،
و در تمام جھان انعکاس پيدا کرده بود ،زمام داران لندن و روسيه را بر آن داﺷت که متفقاً اعالم بدارند که معاھده
کمترين لطمه ای به استقالل و حق حاکميت ايران وارد نمی آورد و فقط دولت روس و انگليس برای حسن تفاھم در
سياست ،اين معاھده را منعقد نموده اند« .
»پيرنيا پس از قتل اتابک اعظم ،در کابينه مشير السلطنه به وزارت عدليه رسيد .او ابتدا مشيرالملک لقب داﺷت و بعد
از فوت پدر در ) ١٣٢۵قمری( ملقب به مشيرالدوله ﺷد .در زمان مشروطه نظامنامه مجلس يا قانون اساسی مشروطه
را تدوين کرد .وی بعداز فتح تھران و تشکيل دولت جديد ،مجدداً به وزارت عدليه انتخاب ﺷد و از آن پس در
کابينهھای متوالی ،بارھا وزير ﺷد.
حسن پيرنيا ،در سال  ،١٢٩٣به نخست وزيری رسيد و بعدھا نيز چند دوره به اين سمت انتخاب ﺷد در اسفند ماه سال
 ١٢٩٣ﺷمسی برای اولين بار با رأی تمايل مجلس ﺷورا به سمت رئيس الوزراء انتخاب گرديد.
مھم ترين کار مشيرالدوله در اولين دوره نخست وزيری مذاکره با دولتين روسيه و انگلستان برای تخليه ايران از
قوای اﺷغالی آن ھا و لغو اختيارات فوق العاده مسيو مرنار بلژيکی رئيس کل گمرک ايران بود.
انگليسيھابه واسطه سرسختی مشيرالدوله در تخليه ايران از قوای انگليس نسبت به او نظر مساعدی نداﺷتند و در
مجلس ھم ،با اينکه به اتفاق آراء به نخست وزيری مشيرالدوله اظھار تمايل کرده بودند ،از آغاز دومين ماه زمامداری
تحريکاتی عليه او آغاز گرديده که به استعفای مشيرالدوله از رياست دولت انجاميد.
مدت زمامداری مشيرالدوله در اولين دوره نخست وزيری او پنجاه روز بود.
اتفاقاتی نظير قيام ﺷيخ محمد خيابانی و حوادث آذربايجان و ابتدای نھضت جنگل و ظھور رضا خان پھلوی ،برای به
دست گيری قدرت ،از جمله رويدادھای نوبتھای ديگر نخست وزيری اوست.
حسن پيرنيا ،در دورهھای دوم و سوم و چھارم و پنجم و ﺷشم ،نماينده مردم تھران در مجلس ﺷورای ملی بود .چھار
بار نخستوزير و بيست و چھار بار به مقام وزارت رسيد«.
کوﺷش مشيرالدوله در پيشبرد توسعه و گسترش نھادھای مدنی وھمچنين در زمينه امورقضايی کشور ،پس از
مشروطيت که بسياری از قوانين را تھيه کرد ،فراموش نشدنی است .وی سازمان دادگستری را پی ريزی کرد و
عالوه بر تشکيل ديوان کشور و دادسراھا ،دو قانون اصول محاکمات حقوقی و اصول محاکمات جزايی را به تصويب
رساند.
»پيرنيا دراواخرعمر و براي گذراندن دوران بازنشستگي ،به تحقيق و تأليف كتابھاي تاريخي پرداخت .او سه جلد از
دورة كتاب تاريخ ايران باستان را كه از منابع و مراجع علمي تاريخ ايران به ﺷمار ميآيد به رﺷتة تحرير در آورد و
در حال نگارشجلد چھارم اين كتاب بود كه عمرپربار او كفاف نداد .ھدف مشيرالدوله از نوﺷتن اين تاريخ ،ارج گذاري
و نشان دادنپيشينه وعمق وغناي تاريخی تمدن وفرھنگ ايران در زماني بود كه مزدوران منفور بيگانه ،سعي در
كتمان ومخدوشسازي چھرة روﺷن آن داﺷتند.
حسن پيرنيا ،پس از  ۶٣سال زندگي سرﺷار ازفعاليتھاي فرھنگي ،علمي ،سياسي و اجتماعي كه بسياري از صفحات
تاريخ صده ی اخير را پر كرد ،در پنجشنبه بيست و يكم )به قولي بيست و نھم( آبان ماه ) ١٣١۴ش( بر اثر سكته ی
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قلبي ،درمنزل ﺷخصي خود واقع در خيابان منوچھري تھران ،ديده از جھان فرو بست) .پدر او نيز در ھمين سن و از
ھمينعارضه درگذﺷت (.پيكرش در آرامگاه خانوادگي پيرنيا ،در آستانة امامزاده صالح )س( تجريش تھران ،به خاك
سپرده ﺷد«.
 نگاه کنيد به: ١کتاب محمد ابراھيم باستانی پاريزی »محيط سياسی و زندگی مشيرالدوله  -چاپ دوم ،جيبی ١٣۴١
 - ٢تاريخ بيداری ايرانيان  -نويسنده :ناظم االسالم كرماني -به اھتمام ﺷادروان علی اکبر سعيدی سيرجانی –
انتشارات بنياد فرھنگ ايران ١٣۴٩ -
 - ٣ﺷرح زندگانی من  -عبدﷲ مستوفی )تاريخ اجتماعی و اداری دور ٔه قاجاريه( –  ٣جلد  -انتشارات زوار ١٣٧٧ -
 - ۴خاطرات و خطرات مھديقلی ھدايت )مخبرالسلطنه(– کتابفروﺷی زوار – چاپ چھارم – ١٣۶٣
 - ۵منبع :حقوق دانان -
http://iranianlawyers.com/spip.php?article76
 – ۶منبع :سايت کاردانان
 -٧بھار ،ملكالشعرا ،تاريخ مختصر احزاب سياسي؛ انقراض قاجاريه ،چاپ رنگين ،تھران١٣٢٣. ،
٨ـ محمود طلوعی  -صد سال ،صد چھره :تاريخ مصور قرن بيستم /نشر علم.١٣٨۶ /
 -٢٠مصدق و مسائل حقوق و سياست – گردآوری :ايرج افشار – انتشارات سخن –  - ١٣٨٢ص ١٩٧
- ٢١ﺷرح زندگانی من  -عبدﷲ مستوفی )تاريخ اجتماعی و اداری دورهٔ قاجاريه( انتشارات زوار– –-١٣٧٧جلد -٣
ص ٢۵۴
 -٢٢رنجھای سياسی دکتر مصدق – يادداﺷتھای جليل بزرگمھر به کوﺷش عبدﷲ برھان  -نشر ثالث –  - ١٣٧٧ص
(٣۴
) -٢٣ھمانجا  -ص ٣۵
 - ٢۴از خاطرات محمد حسين استخر ) مدير روز نامه استخر ( به نقل از »خاطرات سياسی رجال ايران« به اھتمام
علی جانزاده – چاپ اول :ﺷھريور  –١٣٧١ص (٩۶
ادامه دارد

