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چكيده
قدرت گرفتن و به سلطنت رسيدن رضاشاه، محصول همراهى جمعى از روشنفكران و فعاالن 
سياسى و فكرى، براى پايان دادن به وضع پرآشوب كشور و استقرار تمركز سياسى و برقرارى 
نظم و امنيت در كشور بود. يكى از روشنفكرانى كه در آن زمان يار رضاخان شد و او را تا 
رسيدن به سلطنت و بعد از آن همراهى كرد، عبدالحسين تيمورتاش بود. وى بعد از رسيدن 
رضاشاه به سلطنت، به پاس زحماتش، به وزارت دربار پهلوى انتخاب شد و در اين سمت نيز 
مصدر خدمات شايانى براى رضاشاه بود؛ ولى به يكباره از وزارت دربار پهلوى به زندان افتاد 
روشمند،  و  علمى  شكل  به  تا  مى كوشد  اين پژوهش،  شد.  كشته  فجيعى  طرز  به  آن جا  در  و 
علل صعود و سقوط تيمورتاش را مورد ارزيابى و تجزيه و تحليل قرار دهد. نگارنده، در اين 
پژوهش در پى پاسخگوئى به دو پرسش زير است: پرسش اول: چرا رضاشاه با وجود گزينه هاى 
متعدد، تيمورتاش را به وزارت دربار پهلوى برگزيد؟ پرسش دوم: با وجود خدمات برجسته اى 
كه تيمورتاش به حكومت پهلوى كرد، رضاشاه چرا به يكباره او را از مقام خود فرو گرفت؟ در 
پاسخ به اين پرسش ها، دو فرضيه مطرح شده است: فرضية اول: رضاشاه، تيمورتاش را به خاطر 
لياقتش و همچنين، به علت تالش هاى بى امانش براى رساندن او به سلطنت، و به خاطر نيازى 
كه به او داشت، به مقام وزارت دربار برگزيد. فرضية دوم: قدرت گيرى روزافزون تيمورتاش در 
مقام وزارت دربار و تبديل شدن او به شخص دوم مملكت، باعث شد تا ديكتاتور ظنينى چون 

رضاشاه، از وجود وی براى بقاى تاج و تختش بيمناک شود و او را از مقام خود عزل نمايد.

كليد واژه ها:
تيمورتاش، عبدالحسين، 1260-1312/ رضا پهلوى، شاه ايران، 1257-1323/ وزارت دربار/ 

پهلوى  

تيمورتاش و رضاشاه
تأملي در علل صعود و سقوط تيمورتاش

حسن محمدی*

Hasan384@gmail.com     .كارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمي *
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مقدمه: طرح مسئله
فكرى  و  سياسى  گفتمان   ،1299 اسفند  سوم  كودتاى 
سياسى  نظام  تغيير  مقدمات  و  متحول  را  ايران  جامعة 
ديكتاتورى  آن  درون  از  نهايت،  در  كه  ساخت  فراهم  را 
صرفًا   ،1299 كودتاى  برآورد.  سر  اقتدارگرا  و  خودكامه 
همانند  بيگانه  دولت های  سوى  از  شده  تحميل  كودتائى 
روشنفكران،  از  گسترده اى  طيف  بلكه  نبود؛  انگليس 
تغييرات  خواستار  شديداً  ايرانى،  نخبگان  و  سياستمداران 
كشور،  اجتماعى  و  سياسى  ساختار  در  بنيادين  و  اساسى 
مشابه آن بودند. اين مسئله،  از طريق كودتا يا اقداماتى 

آشكارا در آثار نويسندگان آن دوره ديده مى شود.
اجتماعى  مساعد  بسترهاى  به  توجه  با  حال،  هر  به 
- سياسى، كودتا با استقبال همگانى مواجه شد و رضاخان 
سردارسپه، اندكى پس از كودتا به شاخص ترين و مؤثرترين 
شخصيت كابينه هاى ايران تبديل شد. اقدامات رضاخان 
در راه ايجاد نظم و امنيت و در كل، پيشرفت كشور، طيف 
گسترده اى از روشنفكران و نخبگان سياسى را پيرامون او 

گرد آورد.
رضاخان، ابتدا با همكارى جمعى از آن روشنفكران در 
سال 1302ش. خواست تا با طرح نظام جمهورى، زمينه را 
براى رسيدن به رياست جمهورى و سپس پادشاهى براى 
خود آماده كند. ولى بنا به داليلى كه شرح آن از عهدۀ اين 

مقاله خارج است، موفق نشد.
دلسردى  موجب  جمهوريخواهى،  جريان  شكست 
تا  كوشيد  بار  اين  و  نشد  هدفش  به  رسيدن  از  رضاخان 
جامه  خود  سياسى  آرمان  به  قانونى  نهادهاى  طريق  از 
عمل بپوشاند. به همين خاطر كوشيد تا پايه هاى ديگرى 
به  رسيدن  براى  سياسى  نخبگان  و  روشنفكران  ميان  از 

آرزوهاى سياسى اش جستجو كند.
در همين هنگام بود كه تيمورتاش دست رضاخان را 
به منزلة همراهى فشرد و به او قول همكارى داد. وى، 
فرزند يك زميندار بجنوردى و دانش آموختة مدرسة نظام 
سوم،  دوم،  دورۀ  نمايندۀ  همچنين،  بود.  روسيه  نيكالى 
چهارم و پنجم مجلس و مدتى نيز حاكم گيالن (در فترت 

مجلس  نمايندگى  از  قبل  و  چهارم)  و  سوم  مجلس  بين 
پنجم، والى كرمان و سيستان بود.

رابطة  بررسى  به  اكنون  زمينه ها،  اين  به  باتوجه 
تيمورتاش و رضاشاه، از نمايندگى مجلس پنجم تيمورتاش 

تا مرگ او مى پردازيم.

رضاخان  رساندن  براى  او  تالش  و  تيمورتاش 
به سلطنت

تابستان  در  ملى،  شوراى  مجلس  پنجم  دورۀ  انتخابات 
والى  دوره  آن  در  كه   - تيمورتاش  و  شد  برگزار   1302
ملى  شوراى  مجلس  وكالت  به  نيشابور  از   - بود  كرمان 
انتخاب گرديد. در آن دوره، رضاخان سمت رئيس الوزرائى 
داشت و احمدشاه، به اروپا مسافرت كرده بود. تيمورتاش، 
خود  آينده نگرى  و  ذكاوت  با  مجلس  در  حضور  از  پس 
فهميد كه قدرت واقعى مملكت در دست رضاخان است 
و همان طور هم پيش خواهد رفت و ديگر براى احمدشاه 
هرچه  رو،  اين  از  بود.  نخواهد  كشور  در  جائى  قاجار، 
بيش تر خود را به رضاخان نزديك كرد تا خطرى متوجه 

او نشود.
او، در مجلس پنجم نه در فكر نايب رئيسى بود و نه نطق 
كردن! ولى هر جا احساس مى كرد كه سردارسپه احتياج به 
دفاع يا فعاليت و دوندگى دارد، در حق او دريغ نمى كرد و 
چون رياست كميسيون نظام مجلس با وی بود و سردارسپه 
بيش تر از همة كميسيون ها با اين كميسيون سروكار داشت، 
على الخصوص  شدند،  نزديك  هم  به  دو  آن  خود  به  خود 
اطالق عنوان «سردار» به او، بيش از پيش مشوق وی در 

كارها بود. (عاقلى، 1372، صص 203-202)
خود  كابينة  سردارسپه  كه   -  1303 ماه  شهريور  در 
را از نو تشكيل داد - تيمورتاش را به وزارت فوايد عامه 
و تجارت منصوب كرد و فروغى را به سمت وزير ماليه 
سفارت  بين  رابط  تيمورتاش  وزيران،  ميان  از  برگزيد. 
شوروى و فروغى، رابط سفارت انگليس با رضاخان بود. 
اين دو نفر، مى كوشيدند تا رضايت انگلستان و شوروى را 

نسبت به سلطنت رضاخان جلب كنند.
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در  خزعل  شيخ  غائلة  به  رضاخان  اين كه  از  بعد 
خوزستان خاتمه بخشيد و قدرتى در مقابل خود نيافت، به 
فكر كسب مقام فرماندهى كل قوا افتاد. تنها مشكلى كه 
سد راه هدف رضاخان گرديد، مخالفت سيدحسن مدرس 
داوطلب  (تيمورتاش)،  سردارمعظم  بود.  موضوع  طرح  با 
شد اين مشكل را حل كند و براى اين منظور، در شبى 
كه قرار بود طرح واگذارى فرماندهى كل قوا به سردارسپه 
مطرح شود، او با مدرس در اين باره رايزنى كرد. در نتيجه، 
كه  فرستاد  پيغام  اقليت  به  سردارمعظم  طريق  از  مدرس 
رأى  نيز  شما  كرده ام،  تأييد  اصالحاتى  با  را  طرح  من، 
بدهيد. اقليت هم با متابعت از مدرس، رأى موافق خود را 

دادند. (عاقلي،1372، ص204)
زمان  در  تيمورتاش  شد،  اشاره  قبًال  كه  همان طور 
تصديگرى وزارت فوايد عامه و تجارت، به عنوان بازوى 
چپ رضاخان، درصدد جلب رضايت شوروى براى سلطنت 
شيالت  واگذارى  زمينة  راه  اين  در  حتا  و  بود  رضاخان 
شمال را به روس ها فراهم ساخت تا نظر مساعد آن ها را 

نسبت به سلطنت رضاخان جلب نمايد.
و  فيروز  پشتكار  و  فعاليت  ساية  در  [مجلس]  اكثريت 
تيمور، دو وزير باوفا از بيرون، و داور و ديگر همدستانش در 
اندرون مجلس، بناى كار و فعاليت را نهادند و در اواخر مهرماه 

مطلب را آشكار كردند. (بهار، 1371، ج 2، ص 279)
تيمورتاش و يارانش، تمام تالش خود را در درون و 
نياز  چون   و  گرفتند  كار  به  سلطنت  براى  مجلس  برون 
به تغيير قانون اساسى داشت و اين كار با وجود اشخاصى 
در  مستوفى الممالك  و  نمايندگي  مقام  در  مدرس  مانند 
طرح  با  آن ها  نبود.  امكان پذير  مجلس،  رياست  سمت 
نقشه هائى سعى در خارج كردن آن دو از مجلس و سپردن 
رياست مجلس به سيد محمد تدين، نائب رئيس مجلس 
داشتند كه او نيز از سرسپردگان رضاخان بود. بدين ترتيب، 

جريان امور را به نفع رضاخان به پايان هدايت كردند.
دورۀ  مجلس  نمايندگان  از  يكى  دولت آبادى،  يحيى 
قاجار و پهلوى، در اين باره نوشته است: «تيمورتاش، از 
را  مستوفى الممالك  تا  آمده  مجلس  به  سردارسپه  طرف 

ببرد به منزل سردارسپه، و او را به امر سردارسپه، تا بعد 
از تمام شدن كار در مجلس، آن جا توقيف نمايد و چون 
خواست برود، عدم قبول رياست مجلس را نوشته، به يكى 
از نمايندگان بدهد [تا] در مجلس بخوانند. مدرس هم، تا 
چون  و  بنشيند  مجلس  در  ورقه  اين  شدن  خوانده  موقع 
ورقه خوانده شد، بهانه به دست آورده، بگويد چون مجلس 
رئيس ندارد، رسميت نخواهد داشت.»(دولت آبادى، 1371، 

ج 4، ص 384)
از روز پنجم آبان، داور و تيمورتاش - كه قبًال طرح 
تك ماده اى انقراض سلسلة قاجار را تهيه و تدوين كرده 
به  يك  به  يك  را  سردارسپه  هوادار  نمايندگان   - بودند 
زيرزمين منزل رضاخان مى خواندند و موافقت و امضاى 
آنان را دريافت مى داشتند و اگر كسى امتناع مى ورزيد، با 
وعده و وعيد و يا تهديد و نصيحت، او را به امضا كردن 

وامي داشتند. (مكى، 1374، ج 3، صص436- 437)
باألخره در اثر كوشش و مساعى سرسپردگان رضاخان 
همچون تيمورتاش، داور، فيروز و...، مجلس شوراى ملى، 
و  قاجار  سلسلة  انقراض  طرح   1304 آبان  نهم  روز  در 
تعيين  و  كرد  تصويب  را  رضاخان  به  حكومت  واگذارى 
واگذاشت.  مؤسسان  مجلس  رأى  به  را،  دائمى  سلطنت 
سال،  همان  آذر  دوم  و  بيست  در  نيز  مؤسسان  مجلس 
سلطنت  و  اصالح  را  اساسى  قانون  متمم  از  اصل  چهار 
ايران را، به رضاخان پهلوى و اعقاب ذكور او واگذار كرد. 
مجلس  در  آذرماه  چهارم  و  بيست  روز  در  نيز،  رضاخان 
مراسم  اساسى،  قانون  طبق  و  يافت  حضور  ملى  شوراى 
سوگند را به جا آورد و فردای آن روز، پس از جلوس بر 

تخت مرمر، پادشاهى خود را اعالم كرد.

انتخاب تيمورتاش به وزارت دربار
حساس  مقامات  سلطنت،  به  رسيدن  از  پس  رضاشاه، 
كشورى را به افرادى كه در راه سلطنتش كوشيده بودند، 
واگذار كرد و در اين ميان، تيمورتاش را به وزارت دربار 

پهلوى برگزيد.
حال بپردازيم به اين كه چرا رضاشاه با وجود افرادى 
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طول  با  افرادى  از همه،  مهم تر  و  سرسپرده تر  و  مطيع تر 
حسين  اكرم)،  (امير  خان  چراغعلى  مانند  بيش تر  خدمت 
دادگر (عدل الملك)، سرتيپ خدايارخان و فرج اهللا بهرامى 

(دبيراعظم)، تيمورتاش جوان را به اين مقام برگزيد.
بجز  كه  گفت  مى توان  مدارک،  و  شواهد  بررسى  با 
تالش تيمورتاش در رساندن رضاشاه به سلطنت، چندين 
عامل ديگر نيز در اين انتخاب دخيل بوده است: از جمله 
اين كه، رضاشاه وزير دربارى مى خواست كه شايستة دربار 

پهلوى باشد. (خواجه نورى، 1357، ص 42)
رضاشاه، مى خواست دربارش را تا حد دربارهای اروپائى 
ارتقا دهد و براى اين كار، كسى جز تيمورتاش را - كه هم 
تحصيل كرده و هم باهوش و سخندان بود و همچنين به 

چندين زبان خارجى تسلط داشت - مناسب نديد.
قزاقى  تربيت  رضاشاه  كه  آن جا  از  ديگر،  سوى  از 
داشت و تمام عمر خود را در سربازخانه گذرانده بود، در 
نداشت.  كشورى  و  سياسى  امور  از  چندانى  آگاهى  ابتدا 
بنابراين، در دربار خود به كسى نياز داشت تا امور كشورى 
را اداره كند و براى اين كار، تيمورتاش را از همه مناسب تر 
ديد. زيرا او، هم با شوروى ها و هم با انگليسى ها مراوده 
و روابط حسنه داشت. اين دليل، در سخن خود رضاشاه 
كامًال مشخص است كه در ابتداى سلطنتش به تيمورتاش 
گفته بود: «از امروز به بعد ما دو نفر ايران را اداره خواهيم 
با  سياسى اش  كارهاى  من و  با  نظامى اش  كارهاى  كرد. 

تو.» (شيخ االسالمى، 1379، ص 9)
از داليل ديگرى كه مى توان براى انتخاب تيمورتاش 
قبًال  كه  همان طور  بود.  او  نظامى  تحصيالت  برشمرد، 
اشاره شد، تيمورتاش دانش آموختة مدرسة نظام نيكالى 
روسيه بود و رضاشاه، مى دانست كه او به خاطر تحصيالت 
كوركورانه  اطاعت  و  ديكتاتورى  لزوم  به  نظامى اش، 
به  رسيدن  براى  و  دارد  اعتقاد  قانون  بر  زور  حاكميت  و 
هدفش، پايبند هيچ قانون و مقرراتى نخواهد بود. از قضا، 
پيش بينى رضاشاه درست از آب درآمد و تيمورتاش، همان 

كسى بود كه رضاشاه نياز داشت.

تيمورتاش، وزير دربار پهلوى
تيمورتاش بعد از رسيدن به مقام وزارت دربار، نه تنها همة 
كرد،  برآورده  داشت  دربار  وزير  از  شاه  كه  خواسته هائى 
بلكه از آن نيز فراتر رفت و به فزون خواهى هاى خود ادامه 

داد و تا آن جا پيش رفت كه شخص دوم مملكت شد.
دربار،  وزارت  به  رسيدن  از  بعد  بالفاصله  تيمورتاش، 
مراسم تاجگذارى پادشاه جديد را به رسم اروپائى انجام داد 
و چند روز پس از آن - كه انتخابات دورۀ ششم مجلس 
شروع شد - نقش اساسى در انتخابات بازى كرد و اكثر 
مخالفان خود را از فهرست نمايندگان خط زد. بدين ترتيب، 
مجلس ششم نه به مثابة يك نهاد نيرومند ملى بلكه به 
صورت يك مؤسسة دولتى، زيرنظر وزير دربار (تيمورتاش) 
او،   .(215 ص   ،1381 توانى،  (مالئى  كرد  كار  به  آغاز 
همچنين تيرگى روابط ايران و شوروى را برطرف كرد و با 

آن ها پيمان دوستى و تجارى به امضا رسانيد.
(تيمورتاش)  معظم  سردار  از  كار  اوايل  در  رضاشاه، 
سؤاالتى  تشريفات  و  پروتكل  ديپلماتيك،  مسائل  دربارۀ 
مى كرد و تا يك سال، هر وقت سفيران و وزيران مختار 
عنوان  به  را  معظم  سردار  مى آمدند،  او  ديدار  به  خارجى 

مترجم دعوت مى كرد و در كنار خود مى نشاند.
حقيقت امر، اين بود كه رضاشاه در حضور سفيران و 
به  قادر  و  مى كرد  ضعف  احساس  خارجى  مختار  وزيران 
مذاكرۀ سياسى با آن ها نبود. در آن هنگام تيمورتاش با 
آن زرنگى خاص به داد شاه مى رسيد و بي آن كه حاضران 
مخمصة تكلم اصولى و صحيح با  از  متوجه شوند، او را 
سفرا مى رهانيد و به همان خاطر، رضاشاه هرگز مايل نبود 
به  را  خارجى  و  داخلى  رجال  از  كسى  تيمورتاش،  بدون 

حضور بپذيرد.
تيمورتاش، كوشيد تا در اين مدت از تمام رقيبان خود 
رضاشاه نزديك  پيشى بگيرد و خود را هرچه بيش تر به 
و  بزند  كنار  را  رئيس الوزرا  فروغي  توانست  وی،  كند. 
رضاشاه  كه  رفت  پيش  آن جا  تا  او،  بگيرد.  پيشى  او  از 
تعيين  وزرا،  رياست  از  مستوفى الممالك  استعفاى  از  بعد 
براى  امر،  اين  و  سپرد  او  به  را  جديد  رئيس الوزراى 
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و  بجويد  بهره  آن  از  تا  بود  مناسبى  فرصت  تيمورتاش 
هرچه بيش تر قدرت نمائى كند.

دست  در  را  دولت  مديريت  اين كه  براى  تيمورتاش 
برگزيند  رياست الوزرائى  به  را  كسى  كرد  سعى  بگيرد، 
او  اوامر  مجرى  هم  و  باشد  داشته  ملى  وجهة  هم  كه 
اين كار  براى  هدايت  مخبرالسلطنة  جز  را  كسى  و  باشد 
مناسب نديد. پس او را به رياست وزرا برگزيد و در طول 

رياست الوزرائى او، زمام امور را در دست داشت.
انتخابات  در  تيمورتاش  شد،  گفته  كه  همان طور 
مجلس ششم دخالت داشت. دخالت او در انتخابات دورۀ 
با  مى زد  حدس  كه  را  كسانى  تمام  و  شد  بيش تر  هفتم، 
لوايح و كارهاى دولت مخالفت كنند، بكلى كنار گذاشت 
و مجلسى يكدست و مطيع اوامر خود به وجود آورد كه 
در آن اصًال از كسانى همانند مدرس، ملك الشعراى بهار، 

دكتر مصدق و سيدحسن زعيم، خبرى نبود.
بود  كرده  جلب  را  شاه  اعتماد  قدرى  به  [تيمورتاش] 
كه بدون مشورت و صالحديد او كارى انجام نمى گرفت. 
نمايندگان،  و  حكام  و  واليان  وزيران،  رئيس الوزرا،  دولت، 
را  خارجى  سياست  مى شدند.  انتخاب  او  طرف  از  همه 
يك تنه اداره مى كرد. تمام سفرا و وزرای مختار از طرف او 
تعيين مى شدند؛ حتا چند بار سازمان وزارت امور خارجه را 

تغيير داد. (عاقلى، 1372، صص 250-248)
تيمورتاش تا آن درجه پيش رفته بود كه رضاشاه دربارۀ 
او مى گفت: «تيمورتاش، وزير دربار ماست و واسطة بين 
شاه و هيئت دولت. طرف اعتماد شاه و در هر كارى نافذ 
است. روزى اعليحضرت در هيئت دولت خطاب به وزرا 
 ،1375 (هدايت،  است.»  من  قول  تيمور،  قول  فرمودند: 

ص 472)
اين سخن، براى تيمورتاش كافى بود تا هرچه بيش تر 
قدرت خود را افزايش دهد. تيمورتاش، تنها راه دستيابى 
(غنى،  گرديد.  رضاشاه  ديگر  خويشتن  و  شد  رضاشاه  به 

1377، ص 404)
با  و  بود  مملكت  دوم  شخص  عمًال  او  تاريخ،  اين  از 
دو دوستش يعنى داور و فيروز، كارهاى داخله و خارجه را 

به نحو مطلوب انجام مى داد. البته اين تكروى تيمورتاش، 
موجب ناراحتى وكينة ديگر خادمان شاه از او گرديد. چنانچه 
چنان  دربار،  «وزير  است:  نوشته  او  دربارۀ  عين السلطنه 
زهرچشمى از همه گرفته كه مردم به اخالق شاه سجده 

مى كنند.» (عين السلطنه، 1380، ج 10، ص 7700)
و يكى از همكارانش در هيئت دولت، بعدها دربارۀ او 
نوشت: «مرحوم تيمورتاش، در زمان خود همه كاره بود و 
هيچ كار[ی] برخالف نظر او انجام نمى گرفت و نظريات 
صداقت  و  درستى  و  بخوبى  را  رضاشاه  خواسته هاى  و 
اين  تيمورتاش،  كه  افسوس  ولى  مى داد؛  انجام  لياقت  و 
بوذرجمهر عصر، مردى كه نقص و عيبى مهم نداشت، از 

ميان رفت.» (تقى زاده، 1379، ص 422)
پهلوى  ديكتاتورى  بنيادگذاران  از  يكى  تيمورتاش، 
ارادۀ  و  قدرت  مظهر  و   (96-95 صص   ،1356 (طبرى، 
ذكر  موارد  به  باتوجه  ص 138).  (دشتى،1354،  بود  شاه 
شده، مى توان پى برد كه ميزان نفوذ و تأثير تيمورتاش در 

رضاشاه تا چه حدى بوده است.
راضى  نفت  درآمد  از  سلطنتش،  اول  روز  از  رضاشاه 
نبود. مذاكرات بين دولت ايران و شركت نفت نيز در اين 
پنج سال اخير به نتيجه نرسيده بود. چون مديران شركت 
نبودند.  ايران  به  امتيازدهى  به  حاضر  وجه  هيچ  به  نفت، 
تيمورتاش، در روز پانزدهم شهريور 1310 براى مذاكره با 
«سرجان كدمن»، رئيس هيئت  مديره و مديرعامل شركت 
نفت، عازم انگلستان شد. مذاكرات تيمورتاش با مديران 
طول كشيد،  ماه  يك  به  لندن، نزديك  در  شركت  نفت 
وزير  با  بناچار  تيمورتاش،  نيامد.  دست  به  نتيجه اى  ولى 
امور خارجة انگليس (سرجان سيمون) مالقات و مذاكره 

كرد و از آن نيز نتيجه اى حاصل نشد.
انگلستان  از  نفت،  مذاكرات  در  ناكامى  از  پس  وی، 
مواجه  باشكوهى  استقبال  با  آن جا  در  و  شد  روسيه  عازم 
شد و پس از مذاكره با مقامات شورورى به ايران بازگشت. 
پس از مدتى در روز اول ديماه 1311، تيمورتاش از خدمت 
وزارت دربار معاف و در خانة خودش تحت نظر گرفته شد. 
او، حدود دو ماه در منزلش تحت نظر بود. در روز بيست و 
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نهم بهمن ماه 1311، وی را به زندان منتقل كردند و پس 
از دو بار محاكمه، به جرم ارتشا و فساد مالى، به پنج سال 
مهرماه  نهم  در  سرانجام  و  كردند  محكوم  مجرد  حبس 

1312، او را در زندان قصر از بين بردند.

علل سقوط تيمورتاش
همان طور كه گفته شد، تيمورتاش چندى پس از برگشت 
شد.  گذاشته  كنار  دربار  وزارت  مقام  از  اروپا،  مسافرت  از 
حال بايد بپردازيم به اين كه چرا تيمورتاش به رغم اين كه 
خدمات شايان توجهى براى حكومت پهلوى انجام داد، از 
پست حساس خود كنار زده شد و چرا پس از بركناری، 
كشته شد؟ داليل متعددى در اين باره مطرح شده است و 
ما بايد به بررسى صحت و سقم اين داليل و ميزان تأثير 

هريك دربارۀ تيمورتاش بپردازيم.

1. قضية نفت
نفت  قضية  تيمورتاش،  سقوط  عوامل  مهم ترين  از  يكى 
بود. همان طور كه مى دانيم، رضاشاه از درآمد نفت راضى 
از  داشت.  نفت  از  ايران  سهم  افزايش  در  سعى  و  نبود 
و  قضيه  حل  مأمور  شاه  طرف  از  تيمورتاش  رو،  اين 
مذاكره،  كار  در  چون  و  گرديد  نفت  شركت  با  مذاكره 
حاضر  و  مى كرد  عمل  سخت گيرانه  و  سرسختانه  خيلى 
آن ها وجود  به انگليسى ها بدهد،  امتيازى  نبود هيچگونه 
تيمورتاش را مانعى در راه رسيدن به هدف خود ديدند و 
خود  مطبوعات  در  شدند.  وارد  غيرديپلماتيك  راه هاى  از 
همه  را  او  و  پرداختند  تيمورتاش  از  تمجيد  و  تعريف  به 
را  بدگماني  ديكتاتور  كار،  اين  با  تا  ناميدند؛  ايران  كارۀ 
مثل رضاشاه - كه به قول تيمورتاش «حتا از هوائى كه 
ص  (عاقلى، 1372،  است»  هراسناک  مى كند،  استنشاق 
354)، از او ظنين و وی را از ميدان بدركنند. توفيق نيافتن 
تيمورتاش در حل قضية نفت و مخالفت او با شاه در شيوۀ 
و  بخارى  در  قرارداد  (انداختن  قرارداد  لغو  غيرديپلماتيك 

لغو يكبارۀ آن) نيز، مزيد بر علت شد.
به  كه  رضاشاه  خصوصيات  و  اخالقيات  در  مطالعه  با 

بيمارى  به  مبتال  مستبد  نزديكانش: «يك  از  يكى  گفتة 
خودآزارى و مبتال به جنون سوءظن بود كه پيوسته خود را 
در معرض تهديد بدخواهان و خائنان و جاسوسان دو جانبه 
خيانت  براى  فقط  كه  مى ديد  چهارجانبه  يا  جانبه  سه  و 
 ،1371 بختيارى،  (اسفنديارى  آمده اند»  دنيا  به  وى  به 
ص 149)، مى فهميم كه چنين عملى به خاطر سوءظن 

رضاشاه دور از انتظار نيست.
اين  در  رضاشاه  سوءظن  بيش تر  كه  نماند  ناگفته 
قضيه، به روابط تيمورتاش با شوروى و قضية شركت او 
در مهمانى خصوصى وزير جنگ شوروى مربوط است كه 
آن را از رضاشاه مخفى نگاه داشته بود. ولى تيمورتاش در 
مذاكره با شورورى، هدفى جز ايجاد بيم در انگليسى ها، 
نداشت؛  ايران  شرايط  پذيرش  به  كردنشان  راضى  براى 
كارى كه به عنوان يكى از روش هاى ديپلماتيك، براى  
قبوالندن شروط خود به طرف مقابل در مباحثات سياسى 

جا افتاده بود.

2. ترس از برچيده شدن سلطنت
از  رضاشاه  ترس  تيمورتاش،  سقوط  در  ديگر  عامل 
برچيده شدن تاج و تختش بعد از خود، با وجود شخصى 
آنچه  و  بود  تيمورتاش  چون  زياده خواهي  و  فرصت طلب 
مشهور  مقالة  مى زد،  دامن  عامل  اين  به  همه  از  بيش تر 
ادارى  تشكيالت  متفكر  مغز  را،  تيمورتاش  كه  بود  تايمز 
رضاشاه،  كهنسالي  به  اشاره  با  و  بود  كرده  معرفى  ايران 
با  جاه طلب،  تيمورتاش  وجود  با  كه  بود  گرفته  نتيجه 
درگذشت شاه، وليعهد سيزدهساله هيچگونه اقبالي براى 

سلطنت نخواهد داشت.
كه  بود  گذاشته  رضاشاه  روى  پيش  راهكاری  آن گاه 
همانند  را  كشور  جاه طلب  و  برجسته  مردان  تمام  بايد  او 
كم خطر  افراد  و  سازد  بركنار  قدرت  مسند  از  تيمورتاش، 
كه   - فعلى  خارجة  وزير  فروغى،  محمدعلى  همانند  را 
جاه طلب نباشند - روى كار آورد (شيخ االسالمى، 1379، 
صص 293-294). اين نيز، ضربه اى بود كه تيمورتاش از 

طرف انگليسى ها خورد.
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شاه  كه  بود  اين  مطلب،  «عمدۀ  تقى زاده:  تعبير  به 
را  تمام  مى كرد.  وحشت  داشت،  جربزه  كه  هركسى  از 
پسرش  پسرش؛  خاطر  به  بردارد،  ميان  از  مى خواست 
كوچك بود. شايد فكرش هم درست بود. چون اگر از بين 
مى رفت، معلوم نبود آدم كوچكى در مقابل شخصى مثل 
تيمورتاش چه مى توانست بكند.» (تقى زاده، 1379، صص 

(256-255
سقوط  عامل  مهم ترين  عامل  اين  نگارنده،  نظر  به 
تيمورتاش بود. زيرا موجوديت و بقاى حكومت پهلوى را 
تهديد مى كرد؛ حكومتى كه رضاشاه براى به دست آوردن 
آن، عمر خود را گذاشته بود و براى حفظ آن حاضر به هر 
كارى بود! چنان كه ديديم در شهريور 1320، براى حفظ 
سلطنت در خاندان پهلوى، راضى به استعفا شد؛ كارى كه 

هيچكس تصور آن را نمى كرد!
نيز  رضاشاه  خود  گفتة  از  عامل،  اين  تأثير  ميزان 
است:  كرده  نقل  او  از  تقى زاده  كه  مى شود  مشخص 
«كسى به من [تقى زاده] گفت: [رضاشاه] گفته، تيمورتاش 
ص   ،1379 (تقي زاده،  ببرد  ميان  از  مرا  پسر  مى خواهد، 
258) و ميزان تأثير مقالة تايمز از آن جا روشن مى شود كه 
رضاشاه، طبق سفارش مقاله، عمل كرده و بعد از بركنارى 
به  تيمورتاش  كه   - را  هدايت  مخبرالسلطنة  تيمورتاش، 
نخست وزيرى برگزيده بود - بركنار و محمدعلى فروغى 

را مأمور تشكيل كابينه كرد.

3. دوستى و معاشرت با وكيل الملك ديبا
با  او  دوستى  تيمورتاش،  سقوط  عوامل  از  ديگر  يكى 
حسابدارى  رئيس  (وكيل الملك)،  ديبا  خان  عبدالحسين 
اصًال  كه  بود  شخصى  ديبا،  كه  مى شود  گفته  بود.  دربار 
پايبند اخالقيات نبود و رضاشاه، اصًال از او خوشش نمى آمد. 
برعكس، تيمورتاش روابط بسيار نزديك و صميمى با او 
داشت و در اكثر مهمانى ها و مسافرت ها، او و همسرش را 
- كه وى را «بلبل» خطاب مى كرد - همراه خود مى برد. 
رضاشاه دنبال بهانه اى مى گشت تا وی را از دربار بيرون 
كند. فوت پدرزن رضاشاه - كه سبب آن را سكتة قلبى 

به علت باخت در قمار به ديبا عنوان كردند - بهانه اى به 
دست رضاشاه داد.

«يك روز شاه به دفتر محاسبات وزارت دربار رفت و 
ميز و صندلى او را درهم شكست و سپس به پيش خدمت 
دستور داد كه: اين مرد را از اين جا بيرون كنيد ... .» (فرخ، 

بى تا، ص 291)
خطر  احساس  تيمورتاش  دربار،  از  ديبا  اخراج  از  بعد 
نكرد و به رغم خواست شاه، به روابط دوستانة خود با او 
ادامه داد تا عاقبت رضاشاه به خشم آمد و او را نيز از كار 

بركنار كرد.
اين عامل گرچه موجب نارضايتى رضاشاه از تيمورتاش 
بود، ولى عامل سقوط تيمورتاش نمي باشد. معقول به نظر 
نمى رسد كه رضاشاه به خاطر يك رابطة دوستى، تيمورتاش 
و  كرد  پهلوى  حكومت  به  كه  شايانى  خدمات  به رغم  را 

همچنان به وجود او در دربار نياز داشت، بركنار كند.

4. توطئة دوستان و رقيبان
تمامى  در  دربار،  وزارت  به  رسيدن  زمان  از  تيمورتاش 
كارهاى مملكت بجز امور نظامى و لشكرى، مداخله مى كرد 
و هيچ كارى بدون اطالع تيمورتاش صورت نمى گرفت. 
او به هيچيك از وزيران بجز داور، اعتماد نداشت. در اين 
ميان وزيرانى بودند كه با وجود تيمورتاش در رأس امور، 
خود را در سايه مى ديدند و نسبت به تيمورتاش احساس 
كينه داشتند و منتظر فرصتى بودند تا موقعيت او را در نزد 
شاه متزلزل كنند و خودى به شاه بنمايانند. «تيمورتاش، 
در ظرف اين دو سه سال، باد وكالت را از دماغ وكالئى كه 
هنوز امر به آن ها مشتبه بود و خيال مى كردند مى توانند 
كرد.»  بيرون  باشند،  سياست  در  نظرى  و  رأى  صاحب 

(دشتى، 1354، ص 139)
دومين ضربه بر قدرت و موقعيت بالمنازع تيمورتاش، با 
ورود فروغى و تقى زاده به كابينة مخبرالسلطنه در دو پست 
كليدى وزارت خارجه و وزارت ماليه، وارد آمد. فروغى، از 
ابتدا نسبت به تيمورتاش نظر مثبتى نداشت و او را عامل 
سلطنت  اوايل  در  نخست وزيرى  مقام  از  خود  بركنارى 
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رضاشاه مى دانست و «تقى زاده هم، كسى نبود كه زير بار 
امثال تيمورتاش برود و به قول معروف، براى او تره ُخرد 
بكند كه با غرور و تبختر در جلسات هيئت دولت حضور 
مى يافت و به وزيران كابينه، حتا شخص نخست وزير امر 
و نهى مى كرد، ناگهان خود را در برابر كسانى يافت كه نه 
فقط از او حرف شنوى نداشتند، بلكه علنًا به مخالفت با 
او برمى  خاستند و گاهى با لحنى تحقيرآميز با وى سخن 

مى گفتند.» (طلوعى، 1376، صص 192-191)
فروغى، هدايت و تقى زاده، در غياب تيمورتاش - كه 
در انگلستان مشغول مذاكرات نفت بود - شاه را نسبت 
توطئه چينى  دربارۀ  مى كردند.  ظنين  وی  اقدامات  به 
هم  «باز  است:  نوشته  فرخ  مهدى  تيمورتاش،  رقباى 
ظاهراً  آن هائى كه  از  وزرا،  ساير  از  ديگران،  از  آمد  يادم 
او  سقوط  براى  باطن  در  اما  و  بودند  تيمورتاش  مرعوب 
از هيچ تالشى خوددارى نمى كردند. يادم آمد كه حاجى 
مخبرالسلطنة هدايت، فروغى و تقى زاده، در باطن تا چه 
حد نسبت به تيمورتاش بدگمان بودند و باز هم يادم آمد 
هر بار كه سرزده به اين سه تن نزديك مى شدم، آن ها 
فوراً حرف خودشان را قطع مى كردند. زيرا مى پنداشتند كه 
نيست  صالح  ديگر  و  است  رسيده  تيمور  نزديك  دوست 
كه در مورد تيمورتاش مخفيانه گفتگو شود.» (فرخ، بى تا، 

صص 300-299)
ناگفته پيداست كه هدف اين وزرا، فقط كاهش قدرت 
باز  اما  شدن او راضى نبودند.  كشته  به  تيمورتاش بود و 
كسانى مانند آيرم در دربار بودند كه به قول متين دفترى 
«براى دور كردن رجال استخواندار از اطراف شاه و يكه تاز 
مى ساخت.»  پرونده  و  مى دوخت  پاپوش  خودش  شدن 

(متين دفترى، 1370، ص 73)
را  تيمورتاش  تا  داشت  مأموريت  شاه  طرف  از  آيرم، 
ريختن  درهم  براى  او  و  باشد  داشته  تحت نظر  بشدت 
واقع  خالف  گزارشى  هيچ  دادن  از  دربار،  وزير  قدرت 
شاه  و  كرد  معرفى  شورورى  عامل  را  او  و  نكرد  مضايقه 
نيز، گزارش هاى آيرم را باور مي كرد و عكس العمل نشان 
مي داد. خود تيمورتاش نيز در يادداشت هاى خصوصى اش 

را  شدنش  مغضوب  دليل   - مى نوشت  زندان  در  كه   -
(عاقلى،  مى دانست.  آيرم  و  نواب  تقى زاده،  فعاليت هاى 

1372، ص 354)
همان طور كه درباريان ناصرالدين شاه، وجود اميركبير 
مختلف،  ترفندهای  با  و  مى ديدند  مضّر  خود  براى  را 
مقدمات  و  كردند  ظنين  او  به  نسبت  را  شاه  ناصرالدين 
عزل و تبعيد او را فراهم ساختند و حتا بعد از تبعيد، به 
خاطر ترس از بازگشت او، راحت ننشستند و دستور قتل او 
را از شاه گرفتند، رقيبان تيمورتاش نيز سرنوشت مشابهى 

برای او رقم زدند.

5. ارتشا و فساد مالى
قضية ارتشا، از اين قرار بود كه تيمورتاش، انحصار تجارت 
ترياک را در ازاى گرفتن مبلغى به عنوان رشوه به ميرزا 
حبيب اهللا امين التجار واگذار كرده بود و قضية فساد مالى، 
اروپا،  به  رفتن  هنگام  تيمورتاش  كه  بود  ترتيب  اين  به 
مبلغ معتنابهى پوند براى مصارف شخصى از بانك ملى 
خريدارى كرده بود و هنگامى كه در اروپا بود، بهاى ليره 
به طور ناگهانى سقوط كرد و تيمورتاش پس از بازگشت 
به ايران، مابه التفاوت نرخ ليره را از بانك ملى پس گرفت. 
اين ها، عواملى بود كه تيمورتاش به خاطرشان دادگاهي 
شد و به زندان محكوم گرديد. گرچه احتمال درستي آن ها 
زياد است، ولى چندان مهم نبودند كه رضاشاه بخواهد به 
خاطر آن ها وزير دربار خود را - كه به قول بلوشر «نه تنها 
چشم رضاشاه بود، بلكه گوش و دهان او نيز به حساب 

مى آمد» (بلوشر، 1369، ص 248) - از كار بركنار كند.
از ميان عوامل برشمردۀ باال، دو عامل اول، ضربه اى 
بود كه تيمورتاش از انگليسى ها خورد و خودش پايه گذار 
از  را،  سقوطش  چهارم  علت  و  بود  پنجم  و  سوم  عوامل 
كدام  تأثير  اين كه  اما  كرد.  دريافت  خود  دوستان  طرف 
عامل بيش تر بوده است، به نظر عامل دوم يعنى بيمناكي 
سقوط  عامل  مهم ترين  سلطنتش،  فروپاشي  از  رضاشاه 
رقيبان  توطئة  يعنى  چهارم  عامل  و  بود  تيمورتاش 
به  و  كرد  عمل  دوم  عامل  مكمل  عنوان  به  تيمورتاش، 
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بركنارى و كشته شدن تيمورتاش انجاميد.
اين كه  رغم  به  اول،  پهلوى  بويژه  پهلوى  شاهان 
گام های بنيادينى در راستاى توسعه يافتگى صنعتى، ادارى 
و نظامى برداشتند، نه فقط مخالفان خود را عقب راندند، 
بلكه كسانى را هم كه در رسيدنشان به قدرت نقش اساسى 
خانه نشين  و  تبعيد  (اعدام،  مختلف  راه هاى  از  داشتند، 
و  قدرت  تمام  و  كردند  خارج  سياسى  صحنة  از  كردن) 

اختيارات حكومت را در دست خود متمركز ساختند.
عمًال تمام كسانى كه برای كسب قدرت همترازی با 
رشته  يك  از  گرفتن  كمك  با  رضاشاه  مى كوشيدند،  شاه 
صحنة  از  را  آن ها  خود،  خاص  شيوه هاى  و  سازوكارها 
سياسى طرد كرد (ازغندى، 1379، ص 115). عالوه بر 
فيروز،  نصرت الدولة  مانند  هم  ديگرى  افراد  تيمورتاش، 
او  سرنوشت  به  بختيارى،  اسعد  سردار  و  داور  على اكبر 

گرفتار شدند.

نتيجه
تيمورتاش، به عنوان باوفاترين و پرتالش ترين يار رضاخان، 
انجام  با  او،  رساند.  يارى  سلطنت  به  رسيدن  در  را  وی 
مستوفى الممالك  و  مدرس  كردن  خارج  براى  اقداماتى 
و  تهديد  وعده،  با  نمايندگان  رضايت  كسب  و  صحنه  از 
گرفتن امضای آنان براى زدودن قاجار و كسب رضايت 
شوروى ها، سرانجام رضاخان را در سال 1304 به سلطنت 

رساند.
رضاشاه نيز برای جبران خدمات تيمورتاش و به خاطر 
خاطر  به  همچنين،  و  داشت  كه  لياقت هائى  و  استعدادها 
نيازى كه در اداره كردن مملكت به او داشت، وی را به 
دربار  وزارت  مقام  در  تيمورتاش  برگماشت.  دربار  وزارت 
- به خاطر استعدادهائى كه داشت و آمادگى شرايط براى 
كارهاى  تمام  در  كه  رفت  پيش  آن جا  تا   - پيشرفتش 
كشورى و سياسى، دخالت و اعمال نظر مى كرد و تبديل 

به شخص دوم مملكت شد.
به  مشكل  خودش  براى  تيمورتاش،  سريع  پيشرفت 
وجود آورد. زيرا رضاشاه پهلوى، به هيچ وجه وجود افراد 

باجربزه و نافذ را در كنار خود برنمي تافت و از وجود آن ها 
براى بقاى تاج و تخت خود نگران بود. لذا تصميم گرفت 
به هر نحوى كه شده، آن ها را از پيش روى خود بردارد 
و نتيجه، همان شد كه بر سر تيمورتاش آمد. تيمورتاش، 
در ظاهر به خاطر ارتشا و فساد مالى و درحقيقت، به خاطر 
به  محكوم  دهد،  انجام  آينده  در  بود  ممكن  كه  كارهائى 

حبس و سپس مرگ شد.
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