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 تیمور بختیار؛ چالش پهلوی دوم به روایت اسناد

 1قاسم فتاحی

 چکیده

-برکناری تیمور بختیار از ریاست ساواک و سپس اعالم بازنشستگی وی از ارتش، باعث بروز چالش

های مختلفی که داشت، ها و دردسرهای فراوانی برای رژیم شاه شد. تیمور، که قبل از آن در سمت

های پایانی دهه بار و افراد نزدیک و مورد اعتماد شخص شاه بود، در سالاز جمله وفاداران به در

شمسی، به دلیل بروز سوءظن شاه، از قدرت برکنار و زمینه اختالف میان او و شاه فراهم شد.  1۴04

وی با عشایر ایل  هایهدف این مقاله بررسی یکی از دالیل مهم برکناری بختیار یعنی تماس

اقدامات حکومت پهلوی  و نیز اصفهان و ی چهارمحالای متعدد وی به منطقهوآمدهبختیاری، رفت

امنیتی ناشی از حذف تیمور بختیار، از صحنه قدرت در  -های سیاسی دوم برای مقابله با بروز چالش

در کشور، و نیز  ایران است. بررسی علل و چگونگی برکناری بختیار و به دنبال آن بروز چالش

، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. شیوه جمع آوری برای پایان دادن به این چالش راهکارهای رژیم

برای بررسی  و تبیینی توصیفی تحلیلی، یکردروتاریخی بوده و از -در این پژوهش اسنادی هاداده

نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر ارتباط تیمور با مردم چهارمحال موضوع تحقیق استفاده شده است. 

های گیری حکومت پهلوی دوم، از طیف وسیع و متنوعی از شیوهری از یک سو و بهرهو بختیا

اطالعاتی و امنیتی و اقدامات سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، برای پایان دادن به این چالش است، 

 شود.که سرانجام با قتل بختیار این امر محقق می
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Timur Bakhtiar; The second Pahlavi challenge according to the 

documents 

Ghasem Fatahi1 

Abstract 

The dismissal of Timur Bakhtiar from the head of SAVAK and then the 

announcement of his retirement from the army caused many challenges 

and troubles for the Shah's regime. Timur, who before that was in various 

positions, was among the loyalties to the court and close and trusted 

people of the Shah, was removed from power in the last years of the 

1960s due to the suspicion of the Shah and disagreement between them. 

The purpose of this article is to examine one of the important reasons for 

Bakhtiar's dismissal, namely his contacts with the Bakhtiari tribes, his 

numerous trips to Chaharmahal and Isfahan, as well as the actions of the 

Pahlavi II government to deal with the political-security challenges 

caused by Timur Bakhtiar's removal from the position. Investigating the 

causes and methods of Bakhtiar's removal and the subsequent emergence 

of challenges in the country, as well as the regime's solutions to end this 

challenge, is the main issue of the current research. The method of data 

collection in this research is documentary-historical and of the method 

analytical-descriptive. The results of this research show Timur's 

relationship with the people of Chaharmahal and Bakhtiari on the one 

hand and the Pahlavi II government's use of a wide and diverse range of 

information and security methods and political and cultural measures on 

the other hand to end this challenge, which is finally resulted in 

Bakhtiar's murder. 
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 مقدمه

ها و اقدامات وی و برخی از خودسریبختیار های تیمور رویش، زمانی که زیاده 1۴۴2در سال 

یی به شاه و اعضای خاندان سلطنت و سپس اتهام تالش برای براندازی شاه، سبب شد اعتنایبنظیر 

اقدامات خود، او ها و ی فعالیتتا شاه ابتدا تیمور بختیار را بازنشسته و سپس با اصرار وی بر ادامه

دهی بختیار در خارج از کشور یک سلسله تحرکات را علیه شاه سازمان ،را از کشور تبعید نماید

نمود، که اسباب ترس و نگرانی رژیم پهلوی را فراهم آورد، لذا به کنترل و مراقبت ویژه ارتباط 

های باطات و فعالیتکانون اصلی ارت نکهیااحتمالی وی با داخل کشور اقدام کرد. با توجه به 

تیمور بختیار، در منطقه چهارمحال و بختیاری بود، لذا در این پژوهش، ضمن تحلیل و تبیین 

عنوان یکی از دالیل اقدام شاه در برکناری ارتباط تیمور با عشایر بختیاری و مردم چهارمحال به

و نیز جلوگیری از  بختیار، اقدامات حکومت با هدف مراقبت و کنترل تحرکات حامیان بختیار،

در بر اساس اسناد منتشر شده و آرشیوی، ارتباطات وی با هواخواهانش در چهارمحال و بختیاری، 

ش )قتل بختیار توسط  1۴02ش )برکناری بختیار از ریاست ساواک( تا  1۴۴2های فاصله سال

ای تیمور هاصلی تحقیق این است که تماس سؤالگیرد. ی قرار میموردبررسساواک(  مأموران

بختیار با عشایر بختیاری و مردم چهارمحال چه نقشی در برکناری وی داشته است و پهلوی دوم 

های بهره گرفته است؟ اگرچه تحقیقات برای مقابله با چالش تیمور بختیار از چه ابزارها و شیوه

این عنوان  پژوهشی با تاکنونمتعددی با موضوع تیمور بختیار به رشته تحریر درآمده است، ولی 

نقش  منتشرنشدهو  منتشرشدهو با این دایره موضوعی و این مسئله پژوهش، که براساس اسناد 

ارتباط تیمور بختیار با عشایر بختیاری و اهالی چهارمحال و اقدامات حکومت پهلوی برای مقابله 

به این  لذا ضرورت دارد تا در پژوهش حاضر است. امدهیدرنبا چالش بختیار، به رشته تحریر 

 موضوع پرداخته شود.

 های تیمور بختیارزندگی و فعالیت

ش، در  162۴در سال  معظم از خوانین مشهور ایل بختیاریخان سردارفرزند فتحعلی تیمور بختیار

روستای دزک از توابع شهرکرد متولد شد. تیمور تحصیالت ابتدایی و متوسطه اول خود را در 

وی سپس برای تکمیل تحصیالتش به در لبنان به پایان رساند اصفهان و دوره دوم متوسطه را 
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ی ستوان فرانسه شد. دو سال بعد این مدرسه را با درجه 1سیرسن مدرسه نظامیفرانسه رفت و وارد 

(. 62-1/62: سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواکدومی ترک کرد و به ایران بازگشت )

ی ستوان دومی با درجهمت در ارتش رضاشاهی شده و خد داوطلبش  1۴15بختیار در سال 

سرعت توانست بهدر مدت کوتاهی  تیمور (.60-6۴: 1۴80حسن بیگی، مشغول خدمت شد )

 .مدارج ترقی را طی کند

ی آذربایجان، بختیار داوطلبانه برای جریان رفع غائلهابتدای حکومت پهلوی دوم و در  در

زنجان که زیر نفوذ برادران ذوالفقاری بود،  ی خمسهمنطقهدهی نیروهای پارتیزانی به سازمان

اقدامات او در این برخورد، موردتوجه مقامات نظامی قرار گرفت؛ نشان افتخار و یک  .اعزام شد

ش  1۴62سال ارشدیت گرفت و پس از مدتی فرمانده سوار هنگ ماکو گردید و در سال 

ی تحصیل به دانشگاه سپس برای ادامه (.6/620: 1۴2۴طلوعی، ی سرهنگ دومی گرفت )درجه

و کسب نشان درجه اول دانش به سمت  یبا احراز شاگرداولش  1۴62جنگ رفت و در سال 

وزیری دکتر مصدق، رئیس ستاد لشکر گارد شاهنشاهی مشغول به کار شد و در زمان نخست

مور در پایان دادن به (. موفقیت تی66: 1۴24عربانی، فرمانده تیپ زرهی مستقر در کرمانشاه شد )

نجر به موقعیت و ترقی بیشتر بختیار شد ش، م 1۴۴6شورش عمویش ابوالقاسم خان در سال 

 (.۴64– 1/۴12: 1۴22فتاحی و ظفریان، )

از میل و ش که بیشتر  1۴۴6مرداد  68کودتای در تیمور بختیار فعال  آفرینیقشو نحضور 

شد، یکی دیگر از رویدادهایی بود که ناشی می ی ویطلبجاهو ی وافر وی به کسب قدرت عالقه

یکی از موارد مهمی که طراحان کودتا مسیر باال رفتن وی از نردبام قدرت را سرعت بخشید. 

برای پیاده کردن نقشه خود به آن احتیاج داشتند، یافتن پشتیبانانی از نظامیان کامالً وفادار به شاه 

ب سایر افسران وابسته به دربار برآمدند و با درنظرگرفتن بود. از این رو کودتاچیان به فکر ترغی

فردوست، ها، تیمور بختیار تشخیص داده شد )پیوند سببی شاه با ایل بختیاری یکی از گزینه

بازگشت شاه از  (. سرانجام پس از موفقیت کودتا و سرنگونی دولت مصدق و6/012-012: 1۴22

مقام یافت و پس از مدت کوتاهی به جای سرتیپ  ی سرتیپی ارتقاءتیمور به درجه ،ایتالیا

: 1۴22)دلدم،  آهن سراسری منصوب شددادستان به سمت فرماندار نظامی تهران و حومه راه

6/554.) 
                                                           
1 .École spéciale militaire de Saint-Cyr. 
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بختیار ضمن و سرکوب مخالفان را بر عهده گرفت.  ینظامی اجرای حکومتتیمور بختیار وظیفه

کومت ازجمله هواداران نهضت ملی، اعضای تعقیب و آزارهای مخالفان ح بهمخالفان سرکوب 

بختیار با ترتیب بدین (.۴5: 1۴24عربانی، حزب توده و اعضای فدائیان اسالم قرار پرداخت )

و سرکوب رژیم پهلوی اختناق  عامل ترینمهم ،عنوان فرماندار نظامى تهرانبهدرجه سپهبدی، 

شى مشغول به خدمت بوده و در جریان در واحدهاى ارت ،1۴60تیمسار بختیار تا سال تبدیل شد. 

و تأسیس  1۴۴5، ماهیتا دشمسی،  1۴۴6وقایع آذربایجان به آن استان اعزام و از مرداد سال 

ساواک، فرماندار نظامى تهران و حومه بوده و در آن تاریخ با سمت ریاست سازمان اطالعات و 

ر همین سمت باقى و سپس د ش، 1۴04وزیرى منصوب و تا سال معاونت نخستو  امنیت کشور

، از نزدیکان وفادار 1۴04تا سال  1۴۴5از سال (. تیمور 622-625: 1۴82ازغندی، بازنشسته شد )

 به شاه بود.

سرلشکر ، ریوزنخستش، منوچهر اقبال  1۴۴2سال  لیاوابا آغاز فعالیت رسمی ساواک در 

 سوکیاین از بنابر .ی کردوزیر و رئیس ساواک معرفعنوان معاون نخستتیمور بختیار را به

ی خصوصیت شخصیتی بختیار و از سوی دیگر وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در دو دهه

های های بختیار طی سالتالش .ی ورود بختیار را به دستگاه حاکمه دادمذکور، به شاه اجازه

و ریاست بر ساواک متوجه دو وجه شخصی نیز بود: کسب قدرت سیاسی و افزایش ثروت 

های وی تالش دارایی و امالک کالن. با افزایش قدرت تیمور بختیار، ویژگی اساسی فعالیت

وزیری شد. در این راستا بختیار از طریق ارتباطات گسترده با برای کسب منصب نخست

های های داخلی و خارجی سعی نمود موقعیت سیاسی خود را ارتقا بخشیده و زمینهشخصیت

کند، بختیار در ساواک گونه که فردوست اشاره میفراهم نماید. همان کسب مدارج باالتر را

های ریاست بر ساواک، ی وی بختیار در سالآوری ثروت افتاد. بنا به گفتهشدت به دنبال جمعبه

د نظیر شی او بیی طالجات و اشیای عتیقهثروتش به میلیاردها تومان رسید و مجموعه

 (.6/018: 1۴22)فردوست، 

از زندگى و  جامعی ضمن شرح، ش 1۴00فروردین  66یکى از اسناد ساواک به تاریخ در 

در مناطق مختلف کشور،  اوهاى یىاهاى تیمور بختیار، فهرست امالک و مستغالت و دارفعالیت

(. بنابراین 26-1/21: 1۴28، سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواکذکر گردیده است. )

، بختیار به اتکا، مقام خود در سازمان دولت و ارتش توانست 1۴۴6رداد م 68پس از کودتای 
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ی نماید. شاپور رواسانی براساس گزارش روزنامه اطالعات، فهرستی از آورجمعثروت فراوانی 

 (.622-628: تایب)رواسانی،  بند آورده است 62ی تیمور در ایران را در هاییدارااموال و 

های تالش، ش 1۴04خروج وی از ایران در بهمن زمان تا  اکساوریاست زمان ختیار از ب

حضور در  شرکت در مراسم وهدفمندی را برای به دست آوردن محبوبیت در میان عامه مردم با 

اسنادی موجود است که آغاز کرد. بررسی ارتباط با روحانیون مذهبی نیز تکایای مذهبی و 

مختلف در بازار و بازدید از مجالس  یهاحاکی از حضور بختیار در مراسم عزاداری دسته

تماس با برخی  و نیز ستونیاهلل چهلاهلل بهبهانی و آیتو تکایا و حضور در منازل آیت یعزادار

رسیدن به هایشان در صورت برنامهی همراهی با آنها در اجرای ی ملی و وعدهاز رهبران جبهه

و ( 05-1/۴8: 1۴28، اسناد ساواک سپهبد تیمور بختیار به روایت) یریوزنخست مقام

 برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود است.، دستنیهایی ازافعالیت

 های پهلوی دومپیامدهای برکناری تیمور بختیار و چالش

ش، متهم شد که به کمک ایل بختیاری و دوستان و  1۴۴2تیمور در اوج قدرت خود در سال 

یم را دارد و بدین بهانه از سمت خود برکنار و مدتی طرفداران خود در ارتش قصد براندازی رژ

هاى با برخوردارى از حمایتکه او  بود در آنجا شد، عراق عازم سپسو  رفتبه اروپا ابتدا ، بعد

 او خروج و بختیار دالیل برکناری یدرباره پرداخت. شاه ایرانبه فعالیت علیه رژیم  ،حزب بعث

را ثروت کالن بختیار  وهای ی داراییمسئلهبرخی . استنظریات مختلفی ارائه شده  کشور از

ی کنار گذاشتن وی از ساواک بود. برای این کار ابتدا شایعات و بهانه علیه اواتهامات  دلیل طرح

مأمورین دولتی درج شد و  لیومفیها و حسپس مطالبی در مطبوعات کشور مبنی بر سوءاستفاده

انون تأکید کردند! در مراحل بعد خصوصاً پس از خروج ایِ قبسیاری بر اصل از کجا آورده

مربوط  یهابختیار از کشور و شروع فعالیت سیاسی و عملیات نظامی علیه رژیم پادشاهی گزارش

ی تر و نهایتاً منجر به برپایی دادگاه غیابی و حکم به مصادرهبه اموال و اختالس وی گسترده

 (.5۴ -1/56: 1۴28، ه روایت اسناد ساواکسپهبد تیمور بختیار ب) دیاموال وی گرد

های برکناری تیمور، رقابت وی با علی امینی بر سر عامل دیگر در فراهم شدن بسترها و زمینه

 امینی بختیار، کالن ثروت علیه ادعاهایی طرح با زمانهمی بود. بنابراین ریوزنخسترسیدن به 

 شاه از و ش دانسته 1۴04 سال ایهحرکت و هاشورش عامل را بختیار وقت، وزیرنخست



 6۴5......... ...............................................................................................اسناد روایت به دوم پهلوی چالش بختیار؛ تیمور

 

 سپهبد مخالفت بر دائر هاییزمزمه امینی، دکتر حکومت اوان از. کرد را وی بازداشت تقاضای

 را اخیر بلواهای تمام شاه، با گفتگویی طی امینی دکتررسید. ولت امینی به گوش مید با بختیار

 از دست و گرددمی آزادانه ختیارب که زمانی تا گفت شاه به و دانست بختیار تیمسار سرِ زیر

 نماید موافقت که کرد تقاضا شاه از امینی. یابد ادامه وضع این است ممکن برنداشته، تحریک

د. اما شاه با این ادعا که اگر بختیار بازداشت گردد به پرستیژ ارتش گرد بازداشت بختیار تیمسار

و غیره نموده، خواستار خروج  هایاهخصوص که وی مبارزات زیادی با تودشود بهلطمه وارد می

 (.1/52: 1۴28سپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد ساواک، او از ایران شد )

های محرمانه وی با مقامات بود، تماس رگذاریتأثدالیل دیگری که در برکناری بختیار  ازجمله

بود، که موجبات  ش 1۴۴2ی با کندی در اسفندماه سال گفتگوی محرمانه ژهیوبهآمریکایی و 

 بختیار به نسبت شاه سوءظن دیگر درمؤثر  عواملاز  شاه نسبت به او را فراهم کرده بود. سوءظن

ی اصفهان و چهارمحال، متعدد وی به منطقه یوآمدهاتماس وی با عشایر ایل بختیاری، رفت

م و همچنین ارتباط نزدیکی و ایجاد ارتباط با اشرف و استفاده از نفوذ وی برای رسیدن به این مقا

توانست باشد ی خود، حاکی از نیات خطرناک وی برای شاه میهای عربی در منطقهنشینبا شیخ

 (.02: 1۴26صدری، )

از ارتش بازنشسته شد،  رسماًبه دلیل نگرانی شاه از قدرت روزافزون تیمور، او  1۴01در مهرماه 

برکناری از ریاست ساواک، عازم اروپا مخالفتش با شاه شدت گرفت. بختیار پس از  پسازآنو 

اهلل خمینی آیت ازجملههای مخالف رژیم ها و سازمانهایی را برای ارتباط با شخصیتشد و تالش

(. از 122-1/185: 1۴28و سران ایل قشقایی آغاز کرد )سپهبد بختیار به روایت اسناد ساواک، 

اقدامات و ، در شهر ژنو سوئیسد در مدت اقامت خوتیمور بختیار چون  ،1۴00سال ابتدای 

دستور تهیه فهرستى از امالک و ه بود، علیه رژیم پهلوى شدت بخشیدرا هاى خود فعالیت

و تا به بهانه انجام اصالحات ارضى امالک وى را مصادره ، مستغالت وى در ایران صادر گردید

 .از قدرت اقتصادی او بکاهند احتماالً

ی تحریکات خود را به دامنه جیتدربه در فرانسه و سوئیس اقامتبختیار پس از چند سال 

 شمسی عازم لبنان گردید ولی در بیروت 1۴02و در فروردین سال  کشورهای عربی توسعه داد

 به جرم قاچاق اسلحه بازداشت شد. اگرچه تیمور در جریان محاکمه در دادگاه نظامی مدعی شد

(. 62-6/68: 1۴28تیار به روایت اسناد ساواک، )سپهبد بخ قصد وی از مسافرت شکار بوده است
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اما بر اساس اظهارات شاپور زندنیا کارمند سابق شرکت نفت و عضو اوپک که همکار بختیار در 

ی جعلی از طریق عراق به ایالت بختیاری که اتفاق بختیار با شناسنامهقرار بود به، این جریانات

سپهبد بختیار به روایت اسناد ساواک، ملحق شوند ) گذراندندقشالق خود را در نزدیک دزفول می

(. با وجود درخواست دولت ایران از لبنان مبنی بر استرداد بختیار به ایران، دولت 6/۴2: 1۴28

با دریافت ویزای ورود به سوئیس از لبنان خارج شد او و  کرد آزاد را سرانجام بختیارلبنان 

بختیار به دعوت رژیم بعث به عراق رفت و در ش  1۴08در اردیبهشت  (.21: 1۴26صدری، )

شهریور همان سال پس از مصادره اموالش در ایران، توسط دادگاه ارتش غیاباً به اعدام محکوم 

 .(1/20: 1۴88انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، ) دیگرد

و تالش کرد علنی و آشکار به فعالیت علیه رژیم شاه پرداخت  صورتبهتیمور بختیار در عراق، 

های سیاسی، روحانیون و ها و تشکلارتباط با دانشجویان خارج از کشور، گروهتا ضمن ایجاد 

دهی شده با حکومت شاه اقدام نماید. از آنجا ، به مخالفت و مبارزه سازمانرهبران ایالت و عشایر

نابراین یکی از براندازی رژیم شاه از هر راه ممکن بود، ب در این زمان بختیارتیمور هدف که 

محلی در میان  -های قومیهای رسیدن به این هدف را ایجاد بلوا و آشوب و ازدیاد شکافراه

ترین محورهای فعالیت بختیار در عراق، یکی از عمده دانست.اقوام ایرانی و حکومت مرکزی می

ر کوشید تا با بختیا ایجاد ارتباط با ایالت و عشایر ایران جهت ایجاد ناآرامی و اغتشاش بود.

های خود را در نواحی مرزی های مالی برخی از برنامههای دوستانه و پرداخت کمکارسال نامه

های بعدی اعتماد آنان را برای انجام فعالیت لهیوسنیو داخلی کشور به مرحله اجرا گذارد و بد

 نتران ایل بختیاریکالبرای روسا و  و حواله پول نامهضمن ارسال وی  بارهنیخود جلب کند. درا

که در مناطق  نیز اما از سوی دیگر ساواک .کردیمبرای جلب محبت و جذب آنان تالش 

ها و شدت نامههای افراد خصوصاً در مناطق مرزی حساس بوده و بهنشین نسبت به فعالیتایل

از  جهینتکرد، با بسیاری از افراد ایل در تماس بوده و درتردد افراد این مناطق را کنترل می

های بختیار و همکاران و طرفدارانش مطلع بود. بنابراین در ها و فعالیتها، مالقاتنگارینامه

سپهبد بختیار به گرفت )های بختیار به هدایت ساواک صورت میبسیاری از موارد پاسخ نامه

 (.۴/2۴: 1۴28روایت اسناد ساواک، 

رى در گزارشى به فرماندهى گروهان ، ساواک چهارمحال و بختیاش 1۴08 سال در مهرماه

به ارسال  )از اسامی مستعار ساواک برای تیمور بختیار( «مبهرا» ع:ژاندارمرى شهرکرد با موضو
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اى از طرف بختیار به غالمعلى و فرهاد سلطانى کالنتر ایل ]طایفه[ گندلى )قندعلى( اشاره نامه

از سالمتى خودتان و ایلتان و »کند تا کند و ضمن اعالم سالمتى خویش از آنان درخواست مىمى

اوضاع ایلى و محل کاغذ بنویسید و براى آقا میرزا نصیر نیکبخت ]شوهرخواهر تیمور بختیار[ در 

؛ در انقالب اسالمی به روایت ۴25/۴40)سند شماره  «اردل بفرستید براى من خواهد فرستاد...

ها قصد کسب اطالع از وضعیت ایل مهنا گونهنیتیمور با ارسال ا (.6: 1۴88اسناد ساواک، 

هاى و آزمایش میزان وفادارى و همراهى آنان با خود براى انجام اقدامات و فعالیت یبختیار

 بعدى را داشته است.

 های حکومت پهلوی برای مقابله با تحرکات بختیاراقدامات و تالش

در چهارمحال و بختیارى از  م،پهلوی دو در مورد انجام اقدامات امنیتى و اطالعاتى زیادیاسناد 

متعددى از ارتباط  یهادر ارتباط با موضوع تیمور بختیار وجود دارد و گزارشبه بعد  1۴02سال 

به مرکز مخابره گردیده است. در تاریخ  منطقه،توسط شهربانى و ساواک  او،ساکنین منطقه با 

اى محرمانه ایه اصفهان در نامهاداره ضداطالعات وابسته به مرکز توپخان ش 1۴02اول آبان ماه 

از مراقبت و کنترل بستگان تیمور بختیار گزارش  ،به فرماندهى سازمان ضداطالعات ارتش

استوار یکم ابوالحسن مردانى مأمور این ... »آمده است:  نامهاین متن دهد. در بخشى از مى

عزیمت و مورخه به شهرکرد و توابع مربوطه  [1۴]11/8/02ضداطالعات که ]در[ مورخه 

مراجعت نموده است، پیرامون اطالعیه مزبور گزارش تسلیم ]نموده[ ضمناً از منابع  [1۴]61/8/02

واحوال منطقه بختیارى اطالعاتى دارند، در این مورد کسب اطالع که نتیجه که از اوضاع یدیگر

 رسد:کلى آن ذیاًل به استحضار مى

هاى عالوه ایشان که از عموزادهمنزل ندارد و به. آقاى مجید محتشم بختیارى در شهرکرد 1

باشد فعاًل وکیل مجلس شوراى ملى است و در تهران سکونت دارد و ]در[ سپهبد سابق بختیار مى

 مسافرت ننموده است. یاریچند ماه اخیر ]به[ منطقه بخت

برادر خود منوچهر باشد به اتفاق مى اری. آقاى مجید معظم بختیار که از برادران سپهبد سابق بخت6

باشد سکونت خان در قریه دزک ]در[ چند فرسخى شهرکرد که جزو بخش کیار شهرکرد مى

 .«اندداشته

در ادامه این سند به اقدامات مرکز ژاندارمرى و ساواک استان اصفهان در فرماندارى کل 
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با ارات روسای ادوآمد مسئولین فرماندارى کل و دوستى و رفت ضعف ،چهارمحال و بختیارى

 (.126140614-06، ش.بازیابی: َمراسانخوانین منطقه اشاره شده است )

رسد گزارشى از طرف یکى از مخبران رکن دو ارتش در یکى دیگر از اسناد، که به نظر مى

تهیه  1۴02در مهرماه سال  و باشد، خطاب به ریاست دایره دوم رکن دوم نیروى زمینى ارتش

اشاره شده  ی علیه شاه،اهیاتحادو تشکیل  ت تیمور بختیار در منطقهبه احتمال اقداما است؛ شده

 است. متن این سند چنین است:

 ریاست دایره دوم رکن دوم نیروى زمینى شاهنشاهى»

نویسم چند روز قبل چند نفر در نثار آنچه شنیدم براى اطالع مىرساند: جانمحترماً به عرض مى

گفتند که سپهبد هاى بانفوذ بودند مىکردند از بختیارىمنزل مجید محتشم بختیارى صحبت مى

ها و اعراب ها با فارسهاى بختیارى که بختیارىتیمور بختیار چند هواپیما اسلحه فرستاده در کوه

محض اطالع نوشتم  ،ناراحت شدم ،هم بدهند بر علیه دولت آشوب کنند تا این را شنیدمبهدست

هایى و چیزهایى باشد هم در اصفهان با مردم بختیارى رابطهممکن است در منزل مصباح فاطمى 

 بختیارى .ع –شهرکرد  .که بعداً به ضرر دولت باشد محض اطالع عرض شد

، مَراسان) «پانزده روز قبل چند اشخاصى از بختیارى در منزل مجید محتشم بودند باًیتقر

 .(2614041ش.بازیابی: 

ارسال گزارش فوق موجبات  های بختیار،ت به فعالیتبا توجه به هراس شاه و حساسیت وی نسب

هاى اطالعاتى و امنیتى رژیم پهلوى را فراهم کرد. بنابراین سازمان ضداطالعات نگرانى دستگاه

منظور ، به«سپهبد بازنشسته تیمور بختیار» :ضمن تهیه گزارشى با موضوع ،ارتش در اصفهان

 کسب دستور، به مرکز ارسال نمود.

حاکى بود که در دو هفته  62/2/02اطالعیه واصله در مورخه »ز این سند آمده است: در بخشى ا

ها مجتمع و طبق قبل در شهرکرد در منزل مجید محتشم بختیارى افراد بانفوذى از بختیارى

هاى بختیارى ارسال تا اظهارات آنان سپهبد تیمور بختیار چند فروند هواپیما پر از اسلحه به کوه

ها و اعراب ایجاد آشوب و بلوا بنمایند. ضمناً در ها و فارسىزبور با همکارى بختیارىدر منطقه م

 «شود.ها به ضرر دولت مشاهده مىهایى با بختیارىمنزل مصباح فاطمى در اصفهان نیز رابطه

به اداره  62/2/1۴02در ادامه این سند اشاره شده است که مفاد اطالعیه مزبور در مورخه 

در این گزارش همچنین آمده  ...وابسته به مرکز توپخانه اصفهان ارسال گردیده ضداطالعات 
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 است:

از اردل پشتکوه  ورابنابراین با عطف توجه به موارد باال مجید محتشم بختیار نماینده مجلس ش»

باشد و در تهران ساکن است و مجید معظم بختیار برادر سپهبد سابق که تا زمان بازرسى در مى

 باشند.ک بوده به اتفاق برادرش حاج منوچهر خان به تهران اعزام و تحت نظر مىقریه دز

شده در محل و قراء اطراف و مصاحبه با اشخاص مطلع در منطقه ضمناً با توجه به تحقیقات انجام

ارسال اسلحه به منطقه بختیارى وسیله هواپیما مورد تأیید قرار نگرفته است و چنین اظهارنظر شده 

شوند اسلحه در منطقه آورده شده و پخش گردد اشخاص مطلع بالفاصله باخبر مى که اگر

 اند.که همین اشخاص ازدیاد اسلحه در منطقه را تکذیب کردهدرحالی

خان مجید محتشم بختیارى برادرى دارد در قریه دستناء از توابع بخش کیار شهرکرد به نام یحیى

 وآمد دارد.این شخص در اصفهان نیز منزلى دارد و بین اصفهان و قریه مذکور رفت

شده یحیى خان و سناتور سابق جهانشاه خان صمصام بختیارى )که در قریه برابر تحقیقات انجام

ها گاهى اوقات بخش کیار شهرکرد ساکن است و همچنین افراد دیگرى از بختیارى -قلعه تک( 

شود که اصوالً قدرت وآمد دارند لکن چنین اظهارنظر مىه منزل مصباح فاطمى رفتدر اصفهان ب

و سلطه خوانین بختیارى در محل بسیار ضعیف و نزدیک به صفر رسیده است گرچه با از دست 

شود عملى از آنان ساخته باشند لکن گفته مىدادن قدرت و نفوذ اکثر خوانین افراد ناراضى مى

 نیست.

م عبدالغفار غفارى گروهبان سابق ارتش )که به علت تیراندازى به یحیى خان شخصى به نا

بختیارى از خدمت ارتش اخراج شده( و فعاًل در قریه دستناء بختیارى ساکن و اخبارى نیز در 

دهد اظهار داشت که )در بخش کیار شهرکرد بخشدار آقاى اختیار ساواک شهرکرد قرار مى

لکى بوده و همچنین آقاى حجت فرماندار کل و آقاى پاکدامن النفس و اصالحى فردى ضعیف

فرماندار شهرستان شهرکرد و آقاى مهندس حقى رئیس سازمان اصالحات ارضى شهرکرد همه 

وآمد و دوستى دارند و همچنین اشخاص ضعیفى بوده و با خوانین موجود در منطقه رفت

شود که عشایر منطقه و زارعین که مى وآمد رؤساى ادارات به منازل خوانین و غیره باعثرفت

از قید خدمت خوانین به ستوه آمده بودند هنوز تصور کنند که دولت و عوامل خدمت در منطقه 

کنند که چنانچه این اشخاص از منطقه تعویض و نین هستند و اظهارنظر مىاهنوز طرفدار خو

ا خوانین ننمایند قطعاً این وآمد برفت گونهچیردند و هگآنان منصوب  یجااشخاص دیگرى به
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، )مَراسان .«ستا صدور هرگونه امرى موکول به فرموده عالی .توهم بیجا نیز از بین خواهد رفت

 (.1261400و  05 ش.بازیابی:

هاى اطالعاتى و امنیتى پهلوى از احتمال ارتباط تیمور بختیار با افراد نگرانى ساواک و دستگاه

نشین در ها و مناطق بختیارىبروز شورش و ناآرامى در استانسرشناس ایل بختیارى و احتمال 

است. در یکى از  امر مؤید این یخوببررسى اسناد موجود به. همچنان ادامه داشت ش 1۴02سال 

هاى اى از بختیارىبرابر اطالع واصله از ارتش سوم مدتى است عده ...»این اسناد آمده است: 

تشکیل  رایدهند که ظاهراً ببه عناوین مختلفه تشکیل مى اجتماعاتى در نقاط مختلف آبادان

شرکت تعاونى و یا ساختمان حسینیه و یا کودکستان و غیره ولى در معنى مذاکراتى به 

دگان این ندر ادامه این سند ضمن اشاره به اسامى گردان. «نمایندطرفدارى سپهبد سابق بختیار مى

هاى آبادان واهر تیمور و ارتباط با وى انجمن بختیارىخ« ملیحه بختیار»هاى اجتماع به فعالیت

نمایند و این ره مىدات فوق را بر اساس طرفدارى از سپهبد بختیار اااجتماع ...» :آمده است

فعالیت در منطقه بختیارى که اقوام و بستگان نزدیک و دوستان سپهبد بختیار سکونت دارند 

شود مسئله اظهار تنفر از سپهبد بختیار و گفته مى کهیطورگردد و بهبیشتر و شدیدتر انجام مى

کردن دستگاه بود وگرنه درواقع حقیقتى نظر مقامات دولتى و خاماعالم در جراید براى جلب

هایى به نفع سپهبد ترتیب در دو منطقه ذکر شده )آبادان و بختیارى( فعالیتنداشته است بدین

اند و پهبد بختیار را در کشور عربى آزاده کردهشود و انتشار داده شده که سبختیار مى

سته موافق وسیله بعضى مقامات حساس تقویت و پشتیبانى دکه اعالم گردید  یطورهمان

 (.52444442154۴6و  52، ش.بازیابی: )َمراسان...« شودمى

اى به رئیس ساواک اداره کل سوم ساواک کل کشور ملى نامهشمسی  1۴02در آبان ماه سال 

 .()از اسامى مستعار تیمور بختیار «حاج علیخانى: موضوع»کل چهارمحال و بختیارى با  اریاندفرم

که آنان مأموریت هاى بستگان تیمور بختیار و اینخواهان کنترل و مراقبت اقدامات و فعالیت

 تاکنونآیا  ...»اند یا خیر؟ در بخشى از این سند آمده است: خلع سالح عشایر را انجام داده

و ملکشاه ظفر که از طرف آقاخان بختیار،  هایاریبخت اریبختعبدالمجید و  اریبخت ریجمشید ام

اند تا به منطقه وارد و کلیه عشایر را که داراى جهانشاه صمصام مأموریت داشتهرستم بختیار و 

نتیجه  اند خلع سالح نمایند اقداماتى انجام گرفته یا خیر. در صورت اول ازسالح غیر مجاز بوده

، ش.بازیابی: مَراسان) «مقدم ـ مدیرکل اداره سوم اقدامات آنان این اداره کل را با اطالع سازند.
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14444412142.) 

، در پاسخ به استعالم اداره کل سوم ساواک 2/6/1۴02ساواک چهارمحال و بختیارى در تاریخ 

 ،داردامات آنان، اعالم مىکشور در مورد کنترل و مراقبت از بستگان تیمور بختیار و گزارش اقد

بوده و خطرى ندارد و  یویژه جمشید بختیار و رستم امیر بختیار عادوآمد این افراد بهکه رفت

باشند. در بخشى از آورى سالح نمىاظهارات آنان هم بیشتر تبلیغاتى است و آنان قادر به جمع

 ست:آمده ا ،ثبت گردیده« تحت عنوان حاج ایلخانى»متن این سند که 

ماه سال از افراد موردنظر فقط جمشید بختیار در آبان 1/6/1۴02-۴40هـ/  ۴42عطف به شماره »

میهمان  شبکیروز در این منطقه اقامت و در این مدت گذشته به شهرکرد وارد و در دو شبانه

میهمان فرماندار کل آقاى حجت و یک  شبکیآقاى جهانشاهى رئیس اداره دارایى شهرکرد و 

آباد امالک میهمان عبداهلل قاسمى اهل و ساکن شهرکرد بوده و یک روز هم به شمس روز

آورى اسلحه ننموده فقط تبلیغ براى شخصى خود رفته است و در مدت اقامتش فعالیتى براى جمع

شوند و آقاى خود و رستم امیر بختیار دایر بر اینکه روساى ادارات این منطقه با نظر ما تعیین مى

آمدها قصد را ]ما[ به سمت دادستان شهرکرد انتخاب کردیم... این آقایان از این پیشبلوکى 

رئیس سازمان اطالعات و . دهنده تبلیغاتى نموده و عمل مثبتى انجام نمىدافدارند به نفع خود است

 (.1214211444444، ش.بازیابی: )َمراسان «فرزانه -امنیت چهارمحال و بختیارى 

ى مشکوک در منطقه بختیارى در سى و هفتمین جلسه شوراى هماهنگى رده هاموضوع فعالیت 

با حضور سرهنگ  2/14/1۴02کل چهارمحال و بختیارى که در روز دوشنبه  ییک فرماندار

 ، سرگرد ملکی رئیس شهربانی شهرکرد و سروانمحبوبیان رئیس ساواک چهارمحال و بختیارى

ه مورد بررسى قرار گرفت ،تشکیل شده ل و بختیاری،پیروی فرمانده گروهان ژاندارمری چهارمحا

گروه اطالعاتى شهربانى کل کشور در مورد  یدر این جلسه رئیس شهربانى با ارائه نامه است.

که چنانچه تجمع از طرف اظهار داشت با توجه به این ؛بختیارى در هاى مشکوکفعالیت

ى است و شهربانى خارج از منطقه ها صورت گیرد خارج از حوزه استحفاظى شهربانبختیارى

هاى خود براى استحفاظى عواملى ندارد، خواستار دستور فرماندهى ژاندارمرى منطقه به پاسگاه

طور غیر به بارهنیاقدام در این مورد شد. فرمانده گردان ژاندارمرى شهرکرد نیز پاسخ داد که درا

، ش.بازیابی: خواهد آمد )مَراسان عملهاى تابعه اقدام الزم بهمحسوس و از طریق پاسگاه

154664444442۴.) 
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بررسى ش به شهرکرد سفر کرد.  1۴02مرداد  8ایران در  وقتوزیر امیرعباس هویدا نخست 

به شهرکرد هم در راستاى اطالع از اوضاع منطقه و  ویدهد که سفر اسناد موجود نشان مى

ش آنان به سمت تیمور بختیار و از گرای جلوگیریى از سران عشایر بختیارى براى یدلجو

 ی ازى کل کشور، متن تلگرافندر یکى از اسناد شهربا همراهى احتمالى آنان با وى بوده است.

که در آن نامبرده، گزارشى از  ،موجود است ،سرگرد ملکى رئیس شهربانى چهارمحال و بختیارى

 مخابره نموده است. هویدا به شهرکرد را به رئیس اداره اطالعات شهربانى کل کشور فرس

 در بخشی از این سند آمده است:

 شهربانى کل کشور تیمسار ریاست اداره اطالعات .از شهرکرد به تهران»

ارد و پس از گردش پیاده در وبه شهرکرد  8/5/02روز  16وزیر ساعت جناب آقاى نخست 

ف غذا به کل صرف پس از صرکل وارد و ناهار را در فرماندارىشهرکرد به فرماندارى

کوپتر به طرف اصفهان یوسیله هل 15روساى ادارات رسیدگى و ساعت  ومستدعیات سران عشایر 

 (.41215456، ش.بازیابی: )مَراسان «عزیمت فرمودند

 مرکز در آرشیو اسناد و مدارکموجود  6۴/۴/1۴02سندى شش برگى به تاریخ احتمالى بررسی 

است از ساواک  یگزارش ،رد بررسى قرار گرفتمو هکه توسط نگارند ،اسناد انقالب اسالمى

در این گزارش که منظور از تهیه آن  .«بى عظیمه بختیاربى» رابطه با چهارمحال و بختیارى در

کل  یبا مشاور امور اجتماعى فرماندار ،عدم همکارى فرماندار کل چهارمحال و بختیارى»

طالعات بسیار ارزشمندى در مورد ا ؛بیان شده است ،«چهارمحال و رئیس سازمان زنان منطقه

و همچنین میزان نفوذ تیمور بختیار در بین مردم  هاوضعیت چهارمحال و بختیارى در آن سال

خانم  ی ازاسابقهضمن ارائه در بخشى از متن این سند  دهد.در اختیار پژوهشگران قرار مى منطقه،

... » ی تیمور بختیار اشاره دارد:هاتیلفعابه همکاری وی با ساواک در مورد  ،بى عظیمه بختیاربى

باشد و خانمى است خان بختیار مىنامبرده باال خاله بهرام ]تیمور بختیار[ و عیال مرحوم ابوالقاسم

کرده و مدتى در اروپا زندگى نموده و به زبان انگلیسى آشنایى کامل دارد مشارالیها در تحصیل

 شخصباشد نى )طایفه بختیار( داراى نفوذ زیادى مىایل بختیارى بخصوص در اوالدان حاج ایلخا

و یک منبع باارزش براى دستگاه  دارد همکارى ساواک با که است سال سه مدت مذکور

موقع آورد بهبارى که از فعالیت بهرام ]تیمور بختیار[ در منطقه به دست مىخشود و امحسوب مى

 .(41241488-2۴، ش.بازیابی: )مَراسان «کندگزارش مى
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منظور خنثى نمودن اقدامات تیمور بختیار، جهت ارتباط با سران ایل بختیارى، در همین راستا و به

هایى را نیز در راستاى تشکیل جلسه با سران عشایر بختیارى، برگزارى دولت پهلوى فعالیت

 به عدم همکاری با تیمور و اعالمتوجیه آنان با هدف سمینار، نمایش فیلم و صدور قطعنامه 

در همین ارتباط شهربانی شهرکرد، کلیه  .ه استدهی کردسازمانوفاداری به حکومت پهلوی، 

برگزارى سمینار سران عشایر سران و روسای طوایف بختیاری را به شهرکرد دعوت و اقدام به 

(. بررسی اسناد 154۴644444425، ش.بازیابی: )مَراسان نمود. 1۴08تاریخ اول تیرماه  بختیارى در

که این برنامه در روز بعد هم با دعوت رئیس ساواک شهرکرد از روسای عشایر  دهدیم نشان

بختیاری در سینما زهره شهرکرد، ادامه یافته است. چنانچه به استناد گزارش ارسالی شهربانی 

شهربانى کل کشور به موضوع برگزارى سمینار و قرائت و تأیید قطعنامه شهرکرد به رئیس 

این سند متن در بخشى از  .اشاره شده استدر شهرکرد ران طوایف بختیارى پایانى سمینار س

روز  14رساند در ساعت به عرض مى 6/0/08-۴52/5محترماً پیرو گزارش شماره »آمده است: 

، پس از خاتمه سمینار سران طوایف بختیارى بنا به دعوت رئیس سازمان اطالعات و 6/0/08

عمل آمده و پس از نمایش الن سمینار زهر ]زهره[ شهرکرد بهامنیت محل دعوتى از آقایان در س

 (.4154۴644444452، ش.بازیابی: )مَراسان «دو حلقه فیلم قطعنامه سمینار قرائت و تأیید گردید

دریافت اخباری از ارتباط احتمالی تعدادی از ساکنین چند روز پس از برگزارى این سمینار،  

اى به رئیس در نامه رئیس اداره اطالعات،، موجب شد، تا شهرکرد با تیمور بختیار در عراق

اى از عده 1،چون براساس اطالعات رسیده... » ،کهماید شهربانى شهرکرد از وى درخواست ن

ی انامه با ارسال [نام برخى از آنان در این سند ذکر شده است]ساکن شهرکرد که ی هایاریبخت

اند. خواهشمند است وى و حکومت عراق اعالم داشتهبراى تیمور بختیار طرفدارى خود را از 

تحقیق و نتیجه را ضمن تعیین مشخصات کامل  بارهنیطور غیرمحسوس دراد بهیدستور فرمای

 (.41242144، ش.بازیابی: )مَراسان «نامبردگان به این اداره اعالم دارند

                                                           
اى است که توسط فردى ناشناس به رئیس شهربانى کل کشور نوشته شده و در آن . منظور از اطالعات رسیده، نامه1

اند. این سند به اى طرفدارى خودشان را از تیمور بختیار اعالم کردهاسامى ده نفر بختیارى ذکر شده که با ارسال نامه

در گفت و گوهای  . همچنینشوددر آرشیو اسناد و مدارک مرکز اسناد انقالب اسالمى نگهدارى مى 41242422شماره 

کار بودند، مشخص گردید ها در کشور کویت مشغول بهنگارنده با تعدادی از اهالی چهارمحال و بختیاری که در آن سال

 اند.کردهگیری از بین کارگران ایرانی شاغل به کار در کویت، میاقدام به عضوی مختلف هاروشکه عوامل تیمور، با 
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م تیمور بختیار و احتمال هاى ضد رژینیز همچنان نگران فعالیت، ش 1۴08دربار پهلوى در سال  

که در تاریخ  یچنانچه در گزارشبا سران ایالت بختیاری و قشقایی بوده است. ارتباط وى 

و « سپهبد بازنشسته تیمور بختیار»، توسط سازمان ضداطالعات ارتش با موضوع 12/۴/1۴08

سوئیس به تهیه گردیده است. ضمن اشاره به عزیمت تیمور بختیار از « کسب دستور»منظور به

اعالم »... آمده است: عراق، به اقدامات وی در بغداد اشاره شده است. در بخشی از متن این سند 

گردید که در مورد روابط تیمور بختیار و ناصر قشقایى و همچنین ارتباط وى با ایل بختیارى هر 

ون روابط است که پیرام یاى در محل موجود است گزارش نمایند. پاسخ واصله حاکنوع شایعه

بختیار با ایل بختیارى شایعاتى در اصفهان موجود است، ولى درباره روابط بختیار با سران قشقایى 

اى شنیده نشده است. دستور داده شد مأمورى از اصفهان به و خسرو و ناصر قشقایى شایعه

زارش شهرکرد اعزام تا عمق روابط بختیار و سران ایل مذکور را بررسى نموده و نتیجه را گ

تماس خانم سرتیپ منصور ؛ به ارتباط تیمور با حزب دموکرات عراق سنددر ادامه این . «نماید

نگهبانى با دختر بختیار در آمریکا و گزارش شخصى از اهالى حلبچه عراق، در موردتوجه زیاد 

ل مقدار زیادى اسلحه قرار یکه با تحوهاى عربى و اینمصر و دولت جمهورسیعبدالناصر رئ

، هاى پارتیزانى در مرزهاى ایران را به عهده داشته باشدست، تیمور بختیار مأموریت انجام جنگا

همچنین در بخش پایانى این سند به مالقات تیمور بختیار با جالل  مطالبی آورده شده است.

 (.41261485و  2، ش.بازیابی: طالبانى در شهرستان حلبچه عراق اشاره شده است )مَراسان

ضد  هاىبا توجه به تشدید فعالیت، 1۴08در مرداد ماه سال دهد که، اسناد نشان می بررسی 

بر ایل بختیارى هم تشدید گردید. در همین  ،بختیار در عراق، مراقبت و کنترل ساواک پهلوی

هم داى به رئیس ساواک استان مدیرکل اداره سوم ساواک کل کشور طى نامه« مقدم»راستا 

به تهیه موارد مشروحه زیر با »...  دستور داد تا« ایالت و عشایر بختیارى» :)اصفهان( با موضوع

 اعالم دارند. عاًیاستفاده از منابع و امکانات موجود اقدام و نتیجه را سر

هایى که عشایر بختیارى در آن منطقه زمان ییالق و قشالق خود را سپرى . تعیین محل یا محل1

 نمایند.مى

 .هاى مختلف عشایر و سران آنهاو تیره . تعیین نام طوایف6

مپاتى ساى مذکور بیشتر به بهرام ]تیمور بختیار[ از واحدهاى عشیره کی. تعیین اینکه کدام۴

 دارند.
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 طور جداگانه و مشخص.. تعیین تعداد نفرات هر ایل، طایفه و تیره با ذکر اسامى آنها به0

 باشند.در آن منطقه مى رمجازییا غ. ارسال اسامى افراد که داراى اسلحه مجاز و 5

منظور نفوذ در هاى صادره نتیجه حاصله از اقداماتى که تاکنون بهضمناً با توجه به دستورالعمل

طوایف مختلف عشایر بختیارى براى کسب خبر از فعالیت آنها به نفع سوژه ]تیمور بختیار[ انجام 

انقالب اسالمى به روایت اسناد ؛ در 11/5/08- 62۴2/۴46سند شماره ) «اند را نیز اعالم دارندداده

های بختیار در عراق و ایجاد ارتباط گسترده با دنبال گسترش فعالیت به (.62: 1۴88، ساواک

ها و افراد مختلف در ایران، آموزش نظامی و تسلیح طرفدارانش در عراق، تالش جهت گروه

عنوان عنصر ضد رژیم و بولیت وی بهاجرای عملیات نظامی در ایران و گسترش محبوبیت و مق

ای وجود داشت، بین دو کشور ایران و عراق روابط خصمانه کهیحمایت عراق از وی، درحال

ی اموال بختیار جملگی منجر به افزایش اتهامات وی گردید. دولت ایران اقدام به ضبط و مصادره

به تصویب  1۴08تیر  5ر تاریخ ی قانون سلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار دکرد. الیحه

 (.1/154: 1۴28)سپهبد بختیار به روایت اسناد ساواک،  مجلس شورای ملی رسید

ی اتفاق چند نفر برای شکار به منطقهبه کهی، هنگامش 1۴02تیمور بختیار سرانجام در مرداد 

به قتل  ،اک بودتوسط یکى از نزدیکان خود که عامل نفوذى ساو دیاله در حوالی بغداد رفته بود،

برادر « حمید بختیار»براساس گزارش ساواک چهارمحال و بختیاری، سرهنگ بازنشسته رسید. 

در منزل ش،  1۴54شهریور  6۴در تاریخ که  هنگامی از قتل وی، تیمور در حدود یک سال بعد

از بود، واقعه قتل برادرش تیمور را به نقل وی مهمان  ،در شهرکرد« ملیحه بختیار بىبى»

 :است کردهگونه روایت خواهر دیگرش این «پروین»

 ،روده از ایران فرار نموده به عراق مىکعنوان اینشود و بهمی یک افسر ایرانى مأمور قتل بختیار»

که قباًل در شرکت نفت  «لجمیرى»نام ه و پس از نزدیکى با تیمور بختیار با همکارى شخصى ب

بینند جریان رفتن به شکار را تدارک مى «بهمن»تیار به نام با نظر پسر بخ هکردآبادان کار مى

 ،کندمنظور شکار، تیمور بختیار را سرگرم مىلجمیرى ابتدا به ،پس از رسیدن به محل تعیین شده

افسر مزبور ابتدا با شلیک یک گلوله به بازوى راست وى که اسلحه در دست داشته او را  جهیدرنت

گلوله دیگر به ناحیه کمر و کتف وى شلیک کرده و بعد از کشتن  اندازد و سپس دواز کار مى

کند کند. تیمور بختیار که زخمى شده بود سعى مىبختیار که یک نفر عراقى بوده فرار مى محافظ

خود را با اتومبیل به بیمارستان برساند ولى اتومبیل مذکور قباًل توسط شخص لجمیرى خراب 
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گزارشگر . کندى زیاد پس از دو روز در بیمارستان فوت مىدر اثر خونریز جهیشود درنتمى

نماید که برادرم مجید ه مىفسرهنگ بازنشسته حمید بختیار اضا»نویسد: ساواک در ادامه مى

 «گیردبختیار در قتل تیمور دست داشته و به خاطر همین کارش فعالً از سازمان امنیت حقوق مى

(. 2۴و  1۴88:20، انقالب اسالمى به روایت اسنادر ؛ د16/2/54ـ ، ه 046۴/12سند شماره )

بنابراین با ترور بختیار توسط مأموران ساواک، پرونده یکی از مخالفین جدی شاه که حدود ده 

های اطالعاتی و امنیتی پهلوی دوم را به خود مشغول کرده بود، برای همیشه بسته سال، دستگاه

 شد.

 گیرینتیجه

-ی که موجبات توجه ساواک و دستگاهامسئلهترین ش، مهم 1۴02ا ت 1۴۴2های در فاصله سال

کرد، های اطالعاتی و امنیتی حکومت پهلوی دوم را به منطقه چهارمحال و بختیاری فراهم می

دهی مردم برای و امکان ارتباط وی با اهالی منطقه، با هدف سازمان« تیمور بختیار»مسئله 

ل از این پژوهش که به شیوة سندپژوهی به انجام رسیده سرنگونی حکومت شاه بود. نتایج حاص

دهد که حکومت پهلوی برای رهایی از چالش بزرگی که پس از حذف بختیار از است، نشان می

رو شده بود. تالش کرد تا از طریق اقداماتی نظیر: کنترل و مراقبت صحنه قدرت، با آن روبه

های بختیار با هدف کاستن از قدرت ه اموال و داراییدقیق افراد مظنون به ارتباط با تیمور؛ مصادر

اقتصادی وی؛ رصد تحرکات ساکنین مناطق چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان برای 

بختیاری و ) ریعشاای علیه رژیم پهلوی؛ همسو کردن ایالت و جلوگیری از تشکیل اتحادیه

های توجیهی ها و سمیناراری گردهماییهای دولت مرکزی؛ برگزها و سیاستقشقایی( با برنامه

و تشویقی با حضور سران و رؤسای طوایف مختلف ایل بختیاری؛ سفر امیرعباس هویدا 

از گرایش  جلوگیریى از سران عشایر بختیارى براى یدلجو وقت به شهرکرد، و ریوزنخست

ا ترور بختیار، و حذف ، به این چالش پایان دهد. سرانجام پهلوی دوم بسمت تیمور بختیارآنان به

 فیزیکی وی به این مقصود نائل آمد.
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 کتابنامه

 الف( اسناد

؛ 1261405؛ 1261400؛ 412614061-06)مرکز اسناد انقالب اسالمی( ش.بازیابی:  مَراسان

-2۴؛ 2۴44444415466؛ 1144444412142؛ 14444412142؛ 4154۴64444452؛ 4154۴64444452

 .4154۴644444452؛ 41242422؛ 41215456؛ 4154۴64444442؛ 4154۴644444425؛ 41241488

کل اطالعات استان )اداره انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک روز شمار چهارمحال و بختیاری

 .1۴88ی(، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، اریبختچهارمحال و 

ن رئیس ساواک(، تهران: مرکز بررسی اسناد اولی) ساواکسپهبد تیمور بختیار به روایت اسناد 

 .1۴28تاریخی، 

 ب( کتاب

تهران: سمت، (، 1231-1231) رانیاتاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ازغندی، سید علیرضا، 

1۴82. 

 تا.، تهران: نشر شمع، بیدولت و حکومت در ایران، شاپوررواسانی، 

 .1۴22، : نشر گلفام، تهران6، ج خاطرات من و فرح پهلویلدم، اسکندر، د

 .1۴80، ، تهران: انتشارات مدرسهشکار در شکارگاهبیگی، محمدابراهیم، سنح

 .1۴26، ، تهران: نشرعلم6، ج بازیگران عصر پهلویلوعی، محمود، ط

 .1۴26، علمنشر تهران:  پدر و پسر،لوعی، محمود، ط

مؤسسه مطالعات و ارش تهران: اطالعات، به سف ،پهلوی سلطنت سقوط و ظهور  ،نیردوست، حسف

 های سیاسی.پژوهش

 .1۴24، انقالب اسالمی اسناد تهران: مرکز ، پدر ساواک،ربانی، جوادع

 .1۴26، اسناد انقالب اسالمی تهران: مرکز تیمور بختیار به روایت اسناد،دری، منیژه، ص

 انتشارات ان:، تهرتاریخ انقالب اسالمی در چهارمحال و بختیاری، انیظفرفتاحی، قاسم و داراب 

 .1۴22سوره مهر، 
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