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جواد نوائیان رودســری  -سال  1332در
حالی آغاز شد که میان دکتر مصدق و دوستان
قدیمیاش ،به دلیل اختالفات متعدد ،نقاری
عمیق بــه وجــود آمــد هبــود .همزمان بــا این
تحوالت ،انگلیسیها ،توفیقاتی در همراه
کردن آمریکاییها برای ساقط کردن دولت
مصدق به دست آورده بودند .نخستوزیر که
در ایجاد تحوالت اساسی و عمل به وعدههای
اقــتــصــادی ،موفقیت قابل قبولی بــه دست
نیاورده بود ،دوستان پیشین خود را به عدول
از قول و قرارهایشان متهم و رویکرد نه چندان
متعارف خــود را با شرایط بغرنج آن روزهــا،
توجیه میکرد .در همان حال ،دربار و سفارت
انگلیس ،با حمایت و همراهی تــعــدادی از
سیاستمداران سرخورده از مصدق ،طرحهایی
را برای ضربه زدن به دولت او و زمینهسازی
برای ساقط کردن آن ،آماده اجرا کرده بودند؛
یکی از ایــن طر حها ،ضربه زدن به سازمان
نظامی طرفدار مصدق بود که در قالب گروه
«افسران ملی» ،بیشترین ظهور و بروز را داشت؛
تشکیالتی که سرتیپ محمود افشارطوس،
یکی از مهم ترین اعضا و احتما ًال  ،رهبر و
مسئول هماهنگی آن محسوب میشد .بر
همین اساس ،اوایل اردیبهشت سال ،1332
افشارطوس را ربودند و چند روز بعد ،جنازه او
در غار « ِتلو» ،واقع در کوههای لشکرک تهران،
پیدا شد .او را به شدت شکنجه کرده بودند؛
پشت بدن افشارطوس ،به شدت آسیب دیده
بود و کبودی ناخنهایش نشان م ـیداد که
پیش از مرگ بر اثر اصابت گلوله ،شکنجههای
دردناکی را تحمل کرده است.
▪چرا افشارطوس؟

افشارطوس ،افسری سالم و بــدون حاشیه
بــود .در دورانــی که بیشتر افسران یا خود را
به دربار متصل میکردند یا با حزب توده نرد
عشق میباختند ،او ترجیح میداد بیحاشیه
بماند و در صورت لزوم ،در کسوت یک نظامی
وطندوست ظاهر شود .افشارطوس به مصدق
وفادار بود .شاه برای جذب وی تالش فراوانی
کــرد و حتی در فــروردیــن  ،1332یــک ماه
قبل از آن قتل فجیع ،او را به دربار فراخواند
و از وی تمجید کرد .در همین جلسه ،شاه به
افشارطوس پیشنهاد نخستوزیری داد ،اما
او نپذیرفت و موضوع را به مصدق نیز ،گزارش
کرد .افشارطوس که میدانست آمریکاییها،
بین سا لهای  1321تا  1327و در زمان
حضور شوارتسکف ،نفوذیهای فراوانی را در
شهربانی و ارتش برای خود دست و پا کردهاند،
به پاک سازی نیروهای نظامی پرداخت و حتی
در روزهــای آخر عمرش ،فهرستی مرکب از
هزار و  260افسر و درجـهدار وابسته را برای
تصفیه و حتی محاکمه ،آماده کرده بود .شاه

جسد سرتیپ افشار طوس با دستان بسته ،روز  ۶اردیبهشت در کوه های لشکرک پیدا شد

در صحبتهایش با سفیر آمریکا ،افشارطوس
را در ردیف افسرانی قرار دادهبود که نمیتواند
به آن ها اعتماد کند .گزارشهایی وجود دارد
کــه رئیس شهربانی دکتر مــصــدق ،پیش از
قتل ،ارتباطاتی با حسین خطیبی ،از عوامل
پیشین اطالعات و ضداطالعات ارتش و عضو
تشکیالت مظفر بقایی داشته اســت؛ بقایی
و خطیبی کوشیدند تا افشارطوس را برای
اجــرای نقشه حــذف مصدق ،با خــود همراه
کنند ،اما نتوانستند .از سوی دیگر ،وی به
عنوان رئیس شهربانی و در چارچوب مسئولیت
تأمین امنیت کشور ،اطالعاتی درباره ارتباط
تعدادی از نظامیان با دربار و سفارت انگلیس
در دست داشت که افشای آن ها میتوانست
زندگی بسیاری از این افسران وابسته را به
خطر بیندازد .با این حال ،در فهرستی که برای
اقدام علیه مصدق آماده شده بود ،افشارطوس
نفر اول نبود؛ دربار و سفارت برای وارد آوردن
ضربه سنگین به دولــت مصدق ،ابتدا قصد
داشتند سرتیپ ریاحی ،رئیس ستاد ارتش را به
قتل برسانند؛ اما از او به خوبی محافظت میشد
و امکان اجرای نقشه قتل ،عملی نشد .به این
ترتیب ،سرتیپ محمود افشارطوس به عنوان
رئیس شهربانی کل کشور ،به عنوان طعمه
اصلی انتخاب شد و به قتل رسید.
▪نتایج یک قتل فجیع

در جــریــان قــتــل فــجــیــع ســرتــیــپ محمود
افــشــارطــوس ،تنها مـــوارد بــرشــمــرده شده
مربوط به شخص او ،عامل بروز جنایت نبود.
 32سال بعد از قتل وی ،در سال ،1364
روزنامه «آبزرور» ،چاپ لندن ،قتل افشارطوس
را به نقل از یک مأمور بازنشسته ام.آی،6.
بخشی از عملیات چکمه دانست؛ عملیاتی
که در مردادماه سال  ،1332به عمر دولت
مصدق پــایــان داد .طبق ایــن گـــزارش ،در

ربودن افشارطوس ،افزون بر افسران طرفدار
دربــار ،بــرادران رشیدیان نیز ،نقشی فعال
داشتند« .آب ــزرور» به نقل از آن مأمور ،قتل
افشارطوس را اتفاقی و به دلیل فحاشی وی به
شاه و عصبانیت یکی از افسران طرفدار دربار
و از کــوره در رفتن او دانست؛ موضوعی که
تطبیق چندانی با آثار شکنجه بر بدن رئیس
شهربانی مصدق ن ــدارد .به نظر میرسد،
قتل افــشــارطــوس ،اف ــزون بــر خــاص شدن
از دســت یکی از نظامیان وفــادار به مصدق
که در اسفند ،1331
توطئه قتلی را علیه
او ،کشف کــرده بــود،
اهــداف دیگری را هم
تأمین مـیکــرد .او ًال ،
ناامنی کشور را به رخ
دکتر مصدق میکشید
و مدیریت او را به باد
انتقاد میگرفت تا از
ایــن رهــگــذر ،جایگاه
مردمی او را متزلزلتر
از قــبــل کــنــد .ثــانــیـ ًا،
به آمریکاییها ثابت
مــیکــرد کــه مصدق
تـــــوان اداره کــشــور
را نـــــدارد و هـــر آن،
ممکن است کشور در
سراشیبی کمونیسم

کالف سردرگم یک قتل

سقوط کند و به دام شوروی بیفتد .ثالث ًا ،قتل
افــشــارطــوس ،ولــول ـهای در فضای سیاسی
کشور ایجاد کرد و کار به جایی رسید که علی
زهــری ،نماینده تهران و از نزدیکان مظفر
بقایی ،طرح استیضاح مصدق را در مجلس
پیش کشید .این اقدام ،شکاف میان مصدق
و مجلس را عمیقتر و زمینه را برای انحالل
مجلس توسط وی ،در مــرداد سال ،1332
فراهم کرد؛ اقدامی که عم ً
ال ،جاده صافکن
کودتای آمریکایی زاهــدی و دربــار بــود .در
جریان قتل سرتیپ محمود افشارطوس که
مشروح اعترافات متهمان آن ،در اقدامی
بیسابقه ،از رادیــو پخش شد ،هیچکدام از
افراد بازداشت شده ،حتی به زندان محکوم
نشدند و دربار با اعمال نفوذ گسترده ،پرونده
این جنایت وحشیانه را بست.
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آتش درخرمن اصالحات امیرکبیر

دکتر «ادوارد پوالک» ،پزشک اتریشی و یکی از
استادانی که از سوی میرزا داوودخان ،نماینده
میرزاتقیخان امیرکبیر در اروپا ،برای تدریس
در دارالفنون استخدام شده بود ،در خاطراتش
مینویسد«:ما در  24نوامبر  1851وارد تهران
شدیم .پذیرایی سردی از ما نمودند .احدی به
استقبال ما نیامد و اندکی بعد خبردار شدیم
که در این میانه ،اوضاع تغییر یافته و چند روزی
قبل از ورود ما ،در نتیجه توطئههای دربــاری و
علی الخصوص توطئه مادر شاه که از دشمنان
سرسخت امیرنظام بود ،میرزاتقیخان مغضوب
گردیده است« ».پــوالک» میافزاید«:همینکه
امیر از ورود ما اطالع حاصل نمود و دومین روزی
بود که توقیف شده بود ،میرزا داوودخــان را که
از اروپــا مراجعه کرده بود ،احضار نموده و به او
گفته بود :این ن َْمسها یهای بیچاره(نمسهای:
اتریشی) را من به ایران آوردهام .اگر َس ِر کار بودم،
اسباب آسایش خاطر آن ها را فراهم میساختم،
ولی حاال میترسم کسی به آن ها توجه نکند.
سعی کن کارشان روبه راه شود .در چنین موقع
نامساعدی بود که وارد ایران شدیم .امیر درست
فهمیده بود که ما وظایف خود را نه بر طبق نظریات
او و نه به دلخواه خودمان ،نخواهیم توانست انجام
دل
بدهیم ».با برکناری امیرکبیر ،انگلیسیها که ِ
خوشی از او و اصالحاتش نداشتند ،کوشیدند به
هر شکل ممکن مانع تحقق برنامههای وی شوند.
میرزا آقاخان نوری ،جانشین امیرکبیر که پیشتر
تابعیت انگلیسی داشته و در ماجرای برکناری و
به شهادت رساندن میرزاتقیخان ،نقش مهمی
ایفا کرده بود ،وظیفه محو آثار اقدامات امیرکبیر
را برعهده گرفت« .پــوالک» مینویسد«:سفیر
انگلیس از استخدام معلمان اتریشی خرسند
نبود و کوشش کرد از میان مهاجران ایتالیایی
چند نفر را برای ایران استخدام کند ».واقعیت آن
بود که میرزاتقیخان ،در استخدام معلم ،همواره
سیاست دوری از دو دولــت استعماری روس و
انگلیس را مد نظر قرار میداد و استخدام معلمان
اتریشی ،با همین هدف صورت گرفت« .پوالک»
در خاطراتش به اقدامات میرزاآقاخان نوری هم
اشاره میکند«:میرزا آقاخان ،صدراعظم تازه،
مرد محیل و دسیسهباز بیبدلی است و اساس ًا با
کلیه اصالحات امیرنظام ،خاصه تأسیسات او،
سخت مخالف است ».به این ترتیب ،با برکناری
میرزاتقیخان ،آرزوی بزرگ تحول علمی و ایجاد
دارالفنونی که بتواند نخبگانی از تمام طبقات
جامعه ایرانی را پرورش دهد و در دوران حساس
انقالب صنعتی و پیشرفتهای سریع علمی اروپا،
ایران را در عرصه علم و دانش به پیشرفتهای
بزرگ نائل کند ،بر دل او ماند و جانشینانش ،در
اداره دارالفنون ،راهی جز آنچه وی در تعقیب
آن بود ،طی کردند.
منبع :ایران و ایرانیان(سفرنامه پوالک)؛
نوشته :ادوارد پوالک؛ ترجمه :کیکاووس
جهانداری؛ ناشر :خوارزمی؛ 1368

گزارش تاریخی

عـــبـــدالـــحـــســـیـــن
ت ــی ــم ــورت ــاش یکی
ـداران
از ســیــاســتــمـ
ِ
اواخــــر دوره قــاجــار
و پــهــلــوی بــــود که
مناصب گوناگونی از
حکمرانی گیالن و
ِ
نمایندگی مجلس را در کارنامه سیاسی
کرمان تا
ِ
خود داشت .به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایــران ،او که وزیر دربار رضاشاه بود ،در
 9مهرماه  ،1312در زندان قصر به قتل رسید؛
قتلی که یکی از مهمترین و مبهمترین قتلهای
سیاسی در تاریخ معاصر ایران بهشمار میآید.
تیمورتاش در ایجاد و تحکیم استبداد و سپس،
دیکتاتوری رضاشاهی ،نقش عمدهای داشت.
ِ
قدرت بیشتر در
اغلب برنامههای او ،به تمرکز
ـان شــاه میانجامید .ایــن تمرکز قــدرت،
دســتـ ِ
ناگزیر با حذف اطرافیان قدرتمند همراه بود؛
موضوعی که تیمورتاش از آن اطالع داشت ،ولی
فکر میکرد مرگ فقط برای همسایه است! او با
وجود اقتدار ظاهری شخصیت ،درونمایه روحی
متزلزلی داشــت؛ چنان که پس از بازداشت و
زندانی شدن در زنــدان قصر ،به سرعت قوای
بدنی خود را از دست داد و به شدت تکیده شد.
بسیاری معتقدند که تیمورتاش ،در بازی قدرت
میان انگلیس و اتحاد شوروی در ایران ،قربانی
شد؛ او به دام روسها افتاده بود و این موضوع،
باعث حساسیت انگلیسیها و به تبع آن ها،
رضاشاه شد و پایان تیمورتاش را رقم زد .این نظر
تا حدودی درست به نظر میرسد ،اما تمام زوایای
پنهان ماجرای قتل وزیر دربار مقتدر پهلوی اول را
روشن نمیکند .واقعیت آن است که تیمورتاش
قربانی همان رویکردی شد که خود تقویت کننده
آنبود.سرنوشتتیمورتاشنمونهایازسرنوشت
خیل وزرای نیرومند در تاریخ حکومتهای
استبدادی ایران است .رضاشاه ،اندکی پیش از
زندانی کردن وزیر دربارش ،لقب جناب اشرف را
به او اعطا کرده بود .پهلوی اول که از قدرتگیری
تیمورتاش هــراس داشــت ،پس از وارد کردن
اتهامات گوناگون به او ،سرانجام در  9مهرماه
 1312دستورقتلشراصادرکرد.بدگمانیهای
رضــاشــاه به تیمورتاش ،یک علت واقعبینانه
داشــت؛ خــود او هرگاه فرصتی پیش میآمد،
عهدش را با دیگران میشکست؛ ازاینرو انتظار
چنین رویکردی را از دیگران هم داشت!

