
 
  بختیار تیمور

دولت لبنان كھ تحت تأثیر اتحاد شاه با . سپھبد تیمور بختیار بھ اتھام قاچاق اسلحھ در بیروت بازداشت شد 1347اردبیھشت  15
اي با رژیم تھران نداشت در برابر اصرار حكومت پھلوي براي استرداد بختیار مقاومت كرد و ھمین  صھیونیستھا مناسبات حسنھ

 . مقاومت بھ قطع روابط دو كشور انجامید

او تا زماني كھ بر اریكھ . تیمور بختیار از جملھ شخصیتھاي مرموزي است كھ در زندگي خود تناقضات رفتاري فراواني دارد
ترین جنایات ابایي نداشت ھنگامي كھ مورد سوءظن شاه قرار گرفت، از ھیچ تالشي براي مبارزه با  قدرت تكیھ داشت از وحشیانھ

جمعیت فدائیان اسالم و تالش بي حاصل براي ایجاد یك  2ھایي چون عبدالحسین واحدي، مرد شماره  اعدام چھره. شاه دریغ نكرد
 . ، جزء فصول زندگي پر رمز و راز تیمور بختیار است در عراق براي مبارزه با شاه) ره(جبھھ مشترك با امام خمیني

پدرش فتحعلي بختیاري . در یكي از ایالت بختیاري چشم بھ جھان گشود. ش 1293تیمور بختیار در جریان جنگ اول جھاني، در 
براي ادامھ  1تیمور تحصیالت خود را تا سیكل در اصفھان گذراند و سپس ھمراه با شاپور بختیار. از خوانین بزرگ بختیاري بود

تحصیل كرد و دوسال بعد این مدرسھ را با » سن سیر«وي سپس راھي فرانسھ شد و در مدرسھ نظامي .  تحصیل بھ بیروت رفت
مقارن جنگ دوم . تیمور پس از مدتي براي ادامھ خدمت بھ زاھدان منتقل شد.  درجھ ستوان دومي ترك كرد و بھ ایران بازگشت

» ھنگ«بھ فرماندھي یك . ش 1325با درجھ سرواني بھ تھران بازگشت و در  1321جھاني وي بھ اصفھان منتقل شد و سپس در 
وي در جریان جنگ دوم جھاني از جملھ افرادي بود كھ علیھ تجزیھ طلبي كمونیستھا در آذربایجان مبارزه كرد، پس از این . رسید
 .  رییس ستاد لشكر گارد شاھنشاھي شد 1329ھا تیمور نشان و درجھ سرھنگي گرفت و در  جنگ

در سركوب طرفداران مصدق نقش فعالي ایفا كرد و دو روز پس از كودتا بھ فرماندھي  1332مرداد  28تیمور بختیار در كودتاي 
 : نویسد ارتشبد فردوست در این باره مي. زرھي رسید و روز پنجم دي ماه ھمان سال فرماندار نظامي تھران شد 2لشكر 

او دیگر آن جوان .  تیمور بالفاصلھ بھ دستور آمریكاییھا فرمانداري نظامي تھران را ایجاد كرد و قدرت واقعي را بھ دست گرفت«
در مقام فرمانداري نظامي تھران بیدادھا كرد و ھركس راكھ آمریكاو انگلیس . زن و بچھ دوست ایلیاتي نبود و مست قدرت شده بود

ھا را قلع و قمع كرد، فدائیان اسالم را بھ طرز فجیعي بھ جوخھ اعدام سپرد،  اي توده. گذراند خواست از دم تیغ مي و یا محمدرضا مي
زرھي را بھ یك شكنجھ گاه تمام و كمال تبدیل كرد و بھ جان زنان و دختران ایراني خرس انداخت و حتي از اذیت  2پادگان مركز 

 » 2وآزار پیرمرد محترمي چون آیت هللا كاشاني نیز فروگذار نكرد

برد، درپي  عبدالحسین واحدي مرد شماره دو جمعیت فدائیان اسالم را كھ در بازداشت بھ سر مي 1334تیمور بختیار، ھفتم آذر 
 . گلولھ بھ شھادت رساند 5اي و بھ طور خودسرانھ بھ ضرب  مشاجره

بھ درجھ سرلشكري رسید، سوم مھر ھمان سال معاون نخست وزیر و رئیس سازمان اطالعات و امنیت  1335تیمور در اول مھر 
با انتصاب سرلشكر پاكروان بھ ریاست ساواك،  1339اسفند  24وي در . بھ درجھ سپھبدي ارتقاء یافت 1338كشور شد و در 

 . بركنار شد و در اول مھر ھمان سال بازنشستھ شد و در ششم بھمن آن سال ایران را ترك كرد

ھاي رو بھ گسترش وي باسران مجلس شوراي ملي و سنا و رفت و آمدھاي او با  طلبي بختیار، ارتباط شود، حس قدرت گفتھ مي
بختیار پیش از این با استفاده از وجود ثریا ھمسر شاه نیز كھ زني از ایل . سفیران كشورھاي خارجي، شاه را نگران كرده بود

طلب بود براي دستیابي بھ منصب نخست وزیري و یا  او كھ فردي قدرت. كرد بختیاري بود درتصمیمات محمدرضا اعمال نفوذ مي
ً تالش مي كرد و در این تالش حمایت بسیاري ازافسران بلندپایھ ارتش و جمع بزرگي از نمایندگان مجلس  ریاست ستاد ارتش شدیدا

بھ نخست وزیري رسید، بناي  1340از این رو ھنگامي كھ علیرغم انتظاراتش علي امیني در اردیبھشت . را نیز كسب كرده بود
شاه نیز بھ پشتگرمي حمایت امریكا از امیني، بھ یك باره زمینھ اخراج تیمور را از كشور .  ناسزاگویي و مخالفت با امیني را برگزید

 . شد راحت سازد فراھم آورد تا خیال خود را از این كانون قدرت كھ بھ تدریج براي او خطرناك مي

این مخالفتھا رفتھ رفتھ چنان شدت گرفت .  بختیار پس از خروج از ایران بھ رم رفت و از آنجا بناي مخالفت با رژیم شاه را گذاشت
شاه ! بھ وقوع پیوست، تلقي اول شاه این بود كھ در پشت این حركت تیمور بختیار قرار دارد 1342خرداد  15كھ وقتي نھضت 

شاه حتي . درپي این تردیدھا حتي دستور بركناري تعدادي از مدیران ادارات ساواك را نیز كھ ھوادار تیمور بختیار بودند صادر كرد
 . پس از مدتي، سرلشكر پاكروان ـ رئیس ساواك ـ را نیز بركنار كرد و نعمت هللا نصیري را جایگزین وي ساخت

برقرار سازد، اما امام در ھیچ ) ره(، تیمور بختیار تالش فراواني كرد تا بتواند ارتباطي با امام خمیني40در سالھاي نیمھ اول دھھ 
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 . ، بختیار چیزي بیشتر از یك مھره جنایتكار و مطرود رژیم پھلوي نبود از نظر امام.   نپذیرفتمقطعي وي را

در پي این . بھ اتھام حمل اسلحھ غیرمجاز توسط مأمورین امنیتي لبنان در فرودگاه بیروت دستگیر شد 15/2/1347تیمور بختیار، 
دولت لبنان خواست ایران . واقعھ شاه تمام نیروي خود را بھ كار گرفت تا موافقت دولت لبنان را براي تحویل او بھ ایران جلب كند

تیمور بختیار نیز كھ توسط دستگاه . قطع گردید 1348فروردین  12را نپذیرفت و در نتیجھ روابط تھران و بیروت تیره شده و در 
طي تشریفات خاصي وارد  1348اردیبھشت  27ماه زندان محكوم شده بود، با اعمال نفوذ عراق آزاد شد و در 9قضایي لبنان بھ 

در فاصلھ . در آن دوره روابط بغداد و تھران سرد و گاھي خصمانھ بود. بغداد گردید و در قصر سابق نوري سعید سكني داده شد
ھا بساطي برضد شاه در عراق بھ راه انداختھ بود، علیرغم ھمھ كوشش ھایش  كھ تیمور بختیار با ھمكاري بعثي 1348-9سالھاي 

آخرین ترفند بختیار این بود كھ ھمراه با استاندار كربال بھ صورت . بھ گفتگو بنشیند) ره(نتوانست حتي یك جلسھ با امام خمیني
در آن جلسھ نیز نھ كسي او را بھ امام معرفي كرد و نھ امام .  ناشناس و بدون اعالم قبلي درجلسھ مالقات عمومي امام حضور یافت

پس از رفتن او امام از روي قرایني دریافت كھ وي بختیار بوده كھ بھ ھمراه استاندار كربال بھ .  حتي یك كلمھ با او سخن گفت
توانید بیایید كھ  مرحلھ بعد كھ استاندار كربال از امام تقاضاي مالقات كرد، امام پاسخ داد بھ شرطي مي. حضور او راه یافتھ است

  3. رجال غیرعراقي با شما ھمراه نباشد

اي براي متحد كردن ناراضیان و مخالفان رژیم شاه در داخل و خارج  اش در عراق، تالش گسترده سالھ بختیار در مدت اقامت یك
ھایي كھ با  ، فئودالھا و مالك ، سازمانھاي مسلح زیرزمیني ، حزب توده او با گروھھاي سیاسي از جملھ سران جبھھ ملي. داشت

سیاستھاي اصالحات ارضي شاه مخالف بودند، بازنشستگان ناراضي ارتش و سایر مخالفین تماس برقرار كرد و آنان را با وعده 
 . كرد ھا را تأمین مي ھاي این تالش البتھ رژیم عراق نیز ھزینھ. بازگرداندن قدرت تطمیع نمود

ً محاكمھ و بھ اعدام محكوم شده بود سرانجام در   1349مرداد  16تیمور بختیار كھ در دادگاه عالي شماره یك دادرسي ارتش غیابا
 . توسط یكي از دوستان مورد اعتماد خود كھ از تطمیع شدگان ساواك بود، در یك شكارگاه منطقھ دیالھ، نزدیك بغداد ترور شد

ساعت پس از ترور 48وي . بود» فرھنگ«با نام مستعار »  الگن ماطاوسیان«ضارب براساس اسناد ساواك شخصي ارمني بھ نام 
ً اعدام شد  . توسط مأموران عراقي دستگیر، شكنجھ و نھایتا

 : پي نویس 

 .  ـ شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاه كھ با پیروزي انقالب اسالمي از ایران گریخت 1

 . ؛ انتشارات مؤسسھ مطالعات و پژوھشھاي سیاسي417؛ ص  ـ ظھورو سقوط پھلوي؛، ارتشبد فردوست؛ ج اول2

 . 180؛ ج اول؛، ص  ؛ مركز بررسي اسناد تاریخي وزارت اطالعات ـ سپھبد بختیار بھ روایت اسنادساواك 3
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