
 
  تیمورتاش

سالگي  13در . متولد شد در خراسان. ش 1258و ملقب بھ سردار معظم خراساني در » معززالملك«تیمورتاش فرزند  عبدالحسین
در  1286پس از اتمام تحصیل در . نظام سن پطرزبورگ راه یافت آباد و سپس از آنجا بھ مدرسھ ابتدا براي ادامھ تحصیل بھ عشق

با . كرد كشور بازگشت و نخستین كار خود را با مترجمي زبان روسي در وزارت امور خارجھ آغاز بحبوحھ قیام مشروطھ بھ
 . برگزیده شد 1جوین» الحكومھ نایب« فروكش كردن حوادث مشروطھ، وي بھ سبزوار رفت و در این شھر بھ سمت

. ترین وكیل از خراسان بھ مجلس راه یافت ، بھ عنوان جوان1288مجلس دوم در آبان  عبدالحسین با فتح تھران و برگزاري انتخابات
سپس در . خراسان انتخاب شد ، بھ ریاست قشون1290پس از انحالل مجلس دوم در . اولین موفقیت او در عرصة سیاست بود این
ھمین زمان، با تحكیم جایگاه خود در عرصة سیاست بھ عنوان یك  از قوچان بھ مجلس سوم راه پیدا كرد و از 1294فروردین  18

 . شد چھرة سیاسي شناختھ

خان  گیري قیام میرزا كوچك این انتصاب با اوج. الوزراـ او را بھ حكمراني گیالن برگزید الدولھ ـ رئیس وثوق 1298در فروردین 
یك  او در 2. تعداد قابل توجھي از آزادیخواھان نھضت جنگل در گیالن بھ دار آویختھ شدند بھ دستور تیمورتاش. جنگلي مقارن بود

از جنگل بھ شھر بودند را صادر كرد و  نفر از كارگران عادي كھ مشغول حمل ذغال 5مورد در حالت مستي دستور بھ دار آویختن 
مھر ھمان سال بھ دلیل بدرفتاري با مردم و ایجاد رعب و وحشت در  30تیمورتاش در  3. این حكم بالفاصلھ بھ اجرا گذارده شد

انتقاد از سیاستھاي ضد قاجاري سید  ، بھ دلیل تماس با نورمن سفیر انگلیس و1299او پس از كودتاي سوم اسفند . بركنار شد شھر،
در كابینھ  1300وي در سوم بھمن . بركناري سید ضیاءالدین آزاد گردید ضیاءالدین طباطبائي مدت كوتاھي زنداني شد اما با

كابینھ سردار سپھ  سپس در. السلطنھ، حكمران كرمان و بلوچستان شد بھ توصیھ قوام 1301تیر  10عدلیھ ودر  مشیرالدولھ وزیر
قائنات را بر عھده داشت و انتخاب وي بھ نمایندگي نیشابور  ـ در مجلس چھارم وكالت 1303شھریور  8ـ . وزیر فواید عامھ گردید

فراواني در تغییر  تیمورتاش كھ بھ ھمراه افرادي چون داور و فروغي تالش. بھ طور پیوستھ ادامھ یافت از مجلس پنجم تا دوره نھم
بھ عنوان وزیر دربار برگزیده شد و  1304آذر  28سپھ، در  سلطنت از قاجار بھ پھلوي انجام داده بود، با بھ سلطنت رسیدن سردار

ً در شش سال اول دوره سلطنت. آخرین تجربة حیات سیاسي خود را آغاز كرد و ترین از این تاریخ مھم رضاشاه، تیمورتاش در  تقریبا
با انجام تغییرات ساختاري در وزارت دربار، آن را بھ یك  وي. رفت اوج اقتدار و از نظر سیاسي دومین شخص مملكت بھ شمار مي

تحقق  ھاي مورد نظر رضاشاه را در راستاي اراده رضاشاه تبدیل كرد و از این پایگاه سیاست گیرنده و مجري مرجع تصمیم
ً بھ  او بھ استثناي وزارت جنگ كھ. ھاي وي و تثبیت دولت مركزي بھ اجرا درآورد برنامھ پرداخت بر تمامي  آن مي شاه رأسا

ھا و عقایدش در ھیأت دولت و مجلس  كرد و گفتھ جلسات ھیأت وزیران شركت مي در. ھا و دوائر دولتي نظارت داشت  وزارتخانھ
 . شاه را داشت و كسي را یاراي مخالفت با آن نبود حكم گفتھ

اجباري و اعتراض و مھاجرت جمعي از علما بھ قم تیمورتاش عضو ھیأت اعزامي رضاشاه  در پي تصویب قانون نظام وظیفھ
افراد مطیع رضاشاه وارد مجلس شوند و  ـ تیمورتاش در انتخابات دوره ھفتم مجلس كوشید فقط1306آذر  مذاكره با علما بود ـ  براي

 . وارد مجلس شد خود وي نیز ھمچنان بھ نمایندگي از مردم نیشابور

. جزو ھمراھان وي بودند 1310شھریور  15سوئیس در  رضا پھلوي ولیعھد بھ تیمورتاش و پسرش مھرپور درسفر تحصیلي محمد
مسائل  سوئیس بھ آلمان، فرانسھ، ایتالیا، و سپس انگلیس برود و با مقامات این كشورھا درباره تیمورتاش ضمنا ً مأموریت داشت از

شركت نفت ایران و انگلیس در خصوص  رئیس ھیأت مدیره و مدیر عامل» سرجان كدمن«وي در لندن با . فیمابین مذاكره كند
وزیر جنگ، » مارشال وروشیلوف«راه بازگشت بھ ایران در مسكو با  او در. مسائل نفتي مذاكره كرد و سپس راھي سوئیس شد

ً شایع شد كھ در این سفر كیف محتوي پرونده مذاكرات نفتي تیمورتاش با. رسمي داشت مالقات خصوصي و غیر مقامات  بعدا
ایران در مسكو بھ رضا شاه اطالع داده شد و ھمچنین  هللا پاكروان سفیر خبر این مالقات از سوي فتح. انگلیس بھ سرقت رفتھ است

 گزارش این مالقات خصوصي را بھ سرتیپ آیرم رئیس وقت نظمیھ رساندند و وي نیز آن را مأموران اطالعاتي انگلیس نیز
 . مھري شاه قرار گرفت بي در نتیجھ تیمورتاش پس از بازگشت بھ تھران مورد. بالفاصلھ بھ اطالع رضا شاه رساند

ً از وزارت دربار بركنار شد و در 1311او در دي  اسفند ھمان سال بھ اتھام سوء استفاده از موقعیت خود در دریافت ارز و  رسما
التجار اصفھاني دوبار مورد  هللا امین ارتشاء در واگذاري امتیاز انحصار صدور تریاك بھ میرزا حبیبملي و ھمچنین  قرضھ از بانك

 . اجتماعي و حبس محكوم گردید محاكمھ قرار گرفت و بھ جریمة مالي، محرومیت از حقوق

 . ھا مشكوك بود نسبت بھ زد و بندھاي پنھان وي با روس سال آخر وزارت دربار تیمورتاش 2رضا شاه بھ ویژه در 

ً با  4روسیھ ادعا كرد كھ تیمورتاش جاسوس شوروي بوده در ھمان زمان یكي از مقامات داشت  ارتباط 5»پولیت بورو«و مستقیما
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 1312در مھر . تیمورتاش از زندان بود ھا براي آزاد شدن آنچھ كھ سبب شد رضا شاه این ادعا را باور كند، تالش روس. است
ھمین ھدف بھ تھران مسافرت كرد و تقاضاي مالقات با تیمورتاش در زندان  معاون وزارت امور خارجھ شوروي با» كاراخان«

 . سال داشت 54او ھنگام مرگ . انتشار یافت 1312مھر  9ھمزمان با این سفر، خبر مرگ تیمورتاش در  اما. كرد

ریزي  تیمورتاش كھ برنامھ: نویسد ھا مي تیمورتاش با روس ھاي پنھان راجع بھ ارتباط» ظھور و سقوط سلطنت پھلوي«فردوست در 
محاسبات دربار را  الملك رئیس ـ بر عھده داشت، وكیل1310ولیعھد و ھمراھان را براي سفر بھ سوئیس ـ  رضا پھلوي انتقال محمد

تیمورتاش با ھمسر . ھاي تیمورتاش با ھمسر قفقازي او بود ارتباط دلیل ھمراه كردن نامبرده،. نیز با خود بھ سوئیس برده بود
تیمورتاش با این زن  نویسد ارتباط فردوست مي. زیرا وي بھ فارسي تسلط نداشت. كرد زبان روسي صحبت مي الملك تنھا بھ وكیل

پرونده نفت كھ تیمورتاش بھ اطالع رضاشاه رسانده بود نیز  كند كھ موضوع گم شدن وي اضافھ مي 6. قفقازي، جاسوسي بوده است
رضاشاه  ھا از این موضوع با خبر شدند و موضوع را بھ اطالع را بھ روسھا داده بود و انگلیسي زیرا او پرونده. صحت ندارد

 . بود از این رو از پایان این سفر، تیمورتاش مورد غضب رضا شاه. رساندند

و تا زمان سقوط رضاشاه اجازه بازگشت بھ  روز پس از مرگ تیمورتاش كلیھ اعضاي خانواده وي بھ كاشمر تبعید شدند 20حدود 
ً از. تھران نیافتند سال  3 وزارت دربار اخراج شد و مانند تیمورتاش با اتھاماتي بھ زندان افتاد، محاكمھ شد و بھ وكیل الملك نیز بعدا

 . ـ بھ قتل رسید. ش1317 زندان محكوم شد و در پایان دوره محكومیت توسط مأموران رضاشاه در داخل زندان ـ

بھ موجب یكي از این دیدگاھھا، تیمور بختیار . متفاوتي بیان شده است درباره علت بركناري و سرنوشت بعدي تیمورتاش دیدگاھھاي
شد از  او محسوب مي رضاشاه در كشور پیدا كرده بود و نگراني رضاشاه از آینده فرزندش كھ ولیعھد و جانشین قدرتي معادل قدرت

یك ھفتھ بعد از بركناري تیمورتاش، وزیر مختار  7.رود مي جملھ دالئل اقدام او در دور كردن تیمورتاش از صحنھ قدرت بھ شمار
  8. كرد نگراني رضاشاه از آتیھ فرزندش اشاره كرد و آن را دلیل كنار نھادن تیمورتاش اعالم انگلیس در گزارشي بھ لندن بھ

براساس اخبار رسمي كھ در . تیمورتاش داللت دارد دیدگاه دیگري كھ در این رابطھ مطرح است، برنقش انگلیس در بركناري
مأموران  كرد، اما نقش  تیمورتاش در لندن براي افزایش سھم ایران از درآمدھاي نفت تالش مي مطبوعات انگلیس انتشار یافت،

زماني كھ  1312قرارداد دارسي با دولت ایران در خرداد  اطالعاتي انگلیس در افشاي تماس او با مقامات روسیھ و سپس انعقاد متمم
بیشتر  بردـ ظن دخالت انگلیس در تصمیم رضاشاه براي حذف تیمور بختیار از معادلھ قدرت را مي تیموردر زندان رضاشاه بھ سر

 . كند مي

ً اعالم نشد و تیمورتاش تنھا  . بھ جرم ارتشاء محكوم و بھ خواست رضا شاه اعدام گردید با این حال ھیچ یك از این فرضیات رسما

خلقت، چنین  از اول«پس از كشتن او گفت  9»قول تیمور قول من است«وزیر دربار مقتدر خود گفتھ بود  رضاشاه كھ زماني درباره
  10.»آدم خائني وجود نداشتھ است

 : ھا پانوشت

 . گرفت این انتصاب توسط پدر تیمورتاش كھ حاكم سبزوار بود صورت. توابع سبزوار است  جوین از. 1

 . 817دانشنامھ جھان اسالم، ص . 2

 . 32، ص 1379االسالمي، انتشارات توس،  شیخ صعود و سقوط تیمورتاش، دكتر جواد. 3

 . فرار از شوروي از طریق ایران، این راز را فاش كرد بوریس باژانف، منشي استالین ھنگام. 4

 . اتحاد جماھیر شوروي دفتر سیاسي حزب كمونیست. 5

 . 53، ص 1سیاسي، ج  ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، مؤسسھ مطالعات و پژوھشھاي. 6

 . 819دانشنامھ جھان اسالم، ھمان، ص . 7

 . 45تیمورتاش، ھمان، ص  صعود و سقوط. 8
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 . 36ص  ھمان،. 9

  .196، ص 1376فردوست، نشر علم،  بازیگران عصر پھلوي از فروغي تا. 10
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