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  قتل های زنجيره ای
  از شاهان به ارث رسيد
  جنایتکاری بنام

  "مختاری"سرپاس
  حميد کريم خانی

  
  

حداقل نسبت به برای همه آن هايی که به نحوی با موسيقی اين سرزمين ارتباط دارند شناختی 
اما تاريخ موسيقی صرفٌا سير تغيير و تحوالتی نيست که از نظر کيفی در آن . تاريخ آن الزم است
 بخشی از اين تاريخ که چندان هم کم اهميت نيست مربوط به حکايت موسيقيدان. صورت می گيرد

 که گاه اين هنرمندان در ،اهميت اين موضوع وقتی آشکارتر می شود که از نقش کليدی. هاست
متاسفانه دراين زمينه منابع زيادی در دسترسمان . تحول کيفی موسيقی پيدا می کنند آگاهی يابيم

توضيح و تفسير کامل بعضی از  از د موجود يا ناقص هستند و يا سهواکتاب های معدو. تنيس
شاهد اين مدعا وجود هنرمندی است که تقريبا در تمام منابع .  صرف نظر کرده اند هاتحکاي

سازان دوره خودش ياد شده  از او به عنوان يکی از برجسته ترين نوازندگان و آهنگ موسيقی
بت پيرامون زندگی اجتماعی و بعضا ين منابع به شدت اصرار دارند از صح اما همه ا،است

  . رکن الدين مختاری از اين جمله است. خصوصی اين هنرمند پرهيز کنند
پدرش کريم در دربار قاجار ملقب .  شمسی در تهران متولد شد1270سال رکن الدين مختاری در 

ه پارک مختار السلطنه در خيابان ارامنه تهران به مختار السلطنه بود و در خانه بزرگی موسوم ب
ن برای گذراندن تحصيل به مدرسه تربيت سپرده شد و در اين مدرسه با يرکن الد. سکنی داشت

  .دوامی که بعدها جزو بهترين خوانندگان و رديف دانان موسيقی ايرانی شد همکالس بود... عبدا
او در فاصله ای نه چندان طوالنی .  موسيقی شدبه درستی نمی دانيم چه عواملی سبب گرايش او به

. نامش به عنوان نخبه ترين آهنگساز و کارآمد ترين نوازنده ويولن زبانزد محافل موسيقی می شود
مانند اغلب موسيقی دان های آن دوره با قواعد علمی اين هنر آشنايی کافی نداشت و حتی نت 

ستحکام و زيبايی برخوردار است که تا همين موسيقی را هم نمی دانست اما آثارش از چنان ا
  امروز جزو بهترين قطعات موسيقی ايران محسوب می شوند

خالقی در کتاب سرگذشت موسيقی ايران در بخش ويولن همسايه آشنايی خود را ... زنده ياد روح ا 
  :با او اينگونه شرح می دهد

ه ای که با کتاب آبی رنگ فرش شب های تابستان در آجر فرش جلوی اتاق پنج دری روی قاليچ
ن از سنگ بود قرار آيک فانوس قشنگ هم در کنارحوض مستطيل که نمای . شده بود می نشستيم 

و عطر گل های درهم اطلسی و شاه پسند مشام جان را  داشت و نيمی از حياط را روشن می کرد
ت بعد از شام روی پيرزن اصفهانی خوش صحبتی در خانه ما بود که قصه می گف. تازه می کرد

تخت بزرگی که چندين تختخواب رويش جا می گرفت دراز می کشيديم و پيرزن قصه را آغاز می 
ما هم . بچه ها گوش کنيد صدای ويولن بلند شد : گاهی کالم خود را می بريد و می گفت . کرد 

 به خواب طوری به اين صدا مانوس بوديم که سکوت می کرديم و گوش می داديم و با نغمه ساز
نوازنده ويولن يک صاحب منصب نظميه بود که پشت منزل مادر ما در پارک پدرش . می رفتيم 

ويلون  من آن موقع هنوز شکل ويولن را نديده بودم ولی مادرم برايم گفته بود که. منزل داشت 
 با سازی است شبيه کمانچه که به عوض اينکه روی زانو يا زمين بگذارند زير چانه می نهند و

چون در کودکی مکرر با آواز ويولن به خواب . کمانی که آن را آرشه می نامند نواخته می شود
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به مادرم گفتم چه می . رفته بودم هميشه آرزو می کردم که من هم بتوانم روزی اين ساز را بزنم 
اال خيلی ح: تبسمی کرد و گفت . شود اگر اجازه دهی نزد همين همسايه نواختن ويولن را فرا گيرم 

شنيدن صدای ويولنش هم برای هر . از اين گذشته آقای همسايه که معلم ساز نيست . زود است 
از حسن تصادف است که ما در جوار او هستيم و آهنگ سازش را گاهی . کس ميسر نمی باشد 

اين اجازه را  دراين خصوص بهتر است با کسی صحبت نکنی زيرا وضع اداری او. می شنويم 
 ممکن است. د که به نام ساز زن که در اذهان مردم شغل آبرومندی نيست شهرت پيدا کند نمی ده

اين . بفهمد و تابستانها درهای اتاقش را ببندد که مثل ايام زمستان صدای سازش به گوش ما نرسد 
می يخاطره در ذهن من ماند تا بعد از اينکه به تحصيل موسيقی پرداختم متوجه شدم که همسايه قد

  . ا يکی از هنرمندان عهد خود بوده استم
     
از نو آوری های مهمی که آن دوران در زمينه موسيقی ايرانی صورت گرفت ساخته شدن   

اما به درستی معلوم نيست که اين . پيش درآمد و در واقع اضافه شدن اين فرم به موسيقی ماست 
  : می نويسد خالقی .  گماشته ختنش همتابداع توسط درويش خان صورت گرفته يا مختاری درسا

اما عزيز شعبانی . آنچه مسلم  است مبتکر پيش در آمد به سبک امروز درويش خان است   
 است که بعدٌا  درويش خان آن را توسعه درکتاب خود موسوم به سبک امروزی از رکن الدين خان

آمد بيشتر متوجه مختاری داد ولی خالقی همانجا داستانی را نقل می کند که ابتکار ساختن پيش در 
   می شود

اما مهم تر از داستان پيش در آمد سبک و سياقی است که اين دو هنرمند در آثار خود به کار 
 مرتضی - رضا محجوبی–علی اکبر شهنازی : ميگيرند و حتی قطعاتی که بعدها نوازندگانی مثل

ر قابل انکار از روش اين دو يتا به امروز ساخته اند تاثيری غ...  ابراهيم آژنگ و –نی داود 
  .روش دارند

به .  مشهود است و گوشه های موسيقی ا يرانی کامالتسلط مختاری بر رديف و دستگاه   
مانند پيش در آمد . کارگيری تنوع ريتم گاه در آثارش چنان ا ست که پيش از او سابقه نداشته است 

 شايد به همين دليل است که صفوت او که برای اولين بار در وزن های مختلف می سازد وماهور 
  .در احساس ضرب بی همتا می داند 

در ميان آثار مختاری تصانيفی هم به چشم می خورد که اشعار بيشتر آن ها در ملک   
 به درود حيات گفت و نتوانست به وعده ای 1352مختاری در سال . الشعرای بهار سروده است 

قرار بود آنچه را که از موسيقی می داند بر روی نوار . کند که چند ماه پيش به او داده بود عمل 
  . ضبط و به رايگان در اختيار سازمان راديو و تلويزيون آن زمان قرار دهد

و آن جا در اسناد کتبی  اما آنچه که گفتيم فقط بخشی از زندگی هنرمند است که اين جا  
همان . می شناسيم سرپاس مختاری به نام وادر بخش ديگر . موسيقی به آن ا شاره شده است 

. شخصيت ويران گر و نامعقولی که اهل موسيقی رغبت زيادی به سخن گفتن پيرامون آن ندارند 
  : خالقی می نويسد

    
مختاری عالوه بر اينکه هنرمندی تواناست و وجودش در عرصه موسيقی وزنه ای   

ر دوره ای از بحرانی ترين  درئيس شهربانی رضا شاهحساس تلقی می شود او را با عنوان 
  .روزهای اين ديار می شناسيم 

ها  سرپاس مختاری در تهران دوستان بسياری داشت که هر از چند گاه سازش را برای آن  
  . به صدا در می آورد که از آن جمله می توان امير شوکت الملک علم را نام برد 
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به ياری آنان نيز ر مواردی مختاری با هنرمندان عصر خود ارتباطی مانوس دارد و د  
 - وقتی قمرالملوک وزيری از نداشتن خانه رنج می برد وی يکی  از اتاق های خانهمثال. ميشتابد 

  .اش را در اختيار قمر می گذارد
استاد علی اصغر بهاری از ميان خاطراتش نقل می کند که چند سالی به واسطه کمک   

خته است و همه اين ها در حالی است که مختاری به مختاری خدمت سربازی اش را به تعويق اندا
بعضی ها اعتقاد دارند . عنوان افسری منظم و آهنين در نظميه رضا شاه مشغول انجام وظيفه است 
  .که شايد بدون وجود او رضا خان نمی توانست به آن درجه از قدرت برسد

نی بود و اين در  رئيس شهربا1320 تا 1313سرپاس مختاری در فاصله بين سال های   
  . گذاشته شده اند  کنار حالی است که پيش از او روسايی چند از کار

بزرگ علوی که چهار سال در زندان مختاری بازداشت بوده است وی را چنين معرفی   
  :می کند

ما دالئلی در دست داشتيم که در بعضی موارد رئيس شهربانی از اوامر شاه نيز اطاعت   
 نظامی اگرمتهمی محکوم شده بود و حکم او به امضاء شاه هم رسيده بود به در محاکم. نمی کرد 

جازات شديد محض ا ينکه رئيس شهربانی با آن مخالفت می کرد محکمه تجديد می شد و متهم به م
شخص رئيس شهربانی حساب نمی بردند و حکمی که به  روسای ارتش از ظاهرا. ترين می رسيد 

بود صادر می کردند و چون رئيس شهربانی از عهده اين صاحب نظر آن ها مطابق ميل شاه 
در . منصبان ارشد ارتش بر نمی آمد مستقيمٌا پيش شاه اقدام می کرد و حکم آن ها را لغو می نمود

هر صورت مکرر اتفاق افتاده است که رئيس شهربانی با احکامی که از طرف محاکم نظامی 
همين برای بعضی دليل شده بود . شتری به خرج می داد صادر شده بود مخالفت کرده و خشونت بي

که رئيس شهربانی به درجات از شاه خشن تر و ظالم تر است و البته در خارج نيز عده ا ی به نفع 
  . رئيس شهربانی قلمداد می کردند  و مقصر را شاه از آن استفاده می کردند

بل شاه ايستاده بودند قرار گرفته و سرپاس مختاری با تمام قوا در برابر نيروهايی که مقا  
حاضر به کوچکترين انعطافی نبود و همين موضوع دستان هنرمند او را آلوده خون کسانی کرد که 

او در تمام موارد نزديک ترين ياور شاه . بسياری از آنها برای پيشرفت ايران مبارزه می کردند 
نل را قيچی کند چه آنجا که شاه با اطالع از چه آنجا که شاه می خواست نوار افتتاح فالن تو. بود 

 1320ورود قوای متفقين دچار اضطراب و پريشانی شده بود و چه آن وقت که در هشتم شهريور 
مجبور به اعالم حکومت نظامی شد و افراد خانواده ا ش را در معيت صادق ترين و معتمد ترين 

  .ه مسلسل ها به ا نتظار حوادث نشستکس خود يعنی مختاری به اصفهان فرستاد و خود در پنا
اما ديری نپاييد که حکومت شاه از هم پاشيد و مردم مختاری هنرمند را به پای ميز   

  .محاکمه کشيدند 
مه رکن الدين مختاری و دستياران تبهکارش که به ک محا1321روز سوم مرداد ماه   

 سايه مسلسل ها و مراقبت دو صورت محاکمه رژيم دست بند قپانی عصر مشعشع در آمده بود زير
  .يک صد نفر پاسبان مسلح در دادگستری شروع شد  گروهان نظامی و

     
 .ستمختاری را محکوم به اعدام کرده املت ايران  -
 .قضات محکمه حکمی صادر کنيد که تاريخ ايران شما را محکوم نکند -

کشته شده و يا به نام و نشان درزندان ها تبعيد گاه ها و شکنجه گاه ها گذشته از صدها نفر که بی 
سکته های فرمايشی گرفتار آمده بودند و جناياتی که هرگز تعقيب و افشای آن ها مقدر نگرديد 

 ناپديد ه مامورين شهربانی دستگير و بعدانظير ترور ميرزاده عشقی که قاتل وی به قولی به وسيل
 آقا اسماعيل عراقی نماينده يازدهم مجلس شورا که با خوردن چای يا شربت شده و يا مرگ حاج
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فوت نمود و يا قتل ارباب کيخسرو و در دفتر سرپاش مختاری شبانه دچار تشنج و رعشه گرديده 
شاهرخ که به وسيله عباس مسعودی و به اصرار وی به جشن عروسی نکويی نام برده شد و در 

  . شهربانی گرديد تا او را به کرج برده خفه نمايندآنجا تحويل مامورين خفيه 
ادعا نامه دادستان ديوان کيفر به استناد و اقارير موجود در پرونده حاکی از جناياتی بود   

که به دستور مختاری رئيس شهربانی و به دست عمالش انجام يافته بود که اينک به پاره ای از آنها 
  :اشاره می کنيم 

را به ) از دوره دوم تا ششم(نده پنج دوره مجلس شورای اسالمی سيد حسن مدرس نماي -1
خواف تبعيد کرده بودند و چون اداره شهربانی از دادن خرجی به او امتناع می کرد وی در نهايت 

ری ياور جهانسوزی سختی به سر می برد بنا به اقرار پاسيار منصور وقار طبق دستور کتبی مختا
ن خواندن نماز با عمامه خودش خفه کردند و بعد از کشتن وی مدرس را حي. وی به قتل رسيد

  :محافظينش گزارش ذيل را  تقديم داشتند
  امضاء. سينه مبتال بوده و تا يک ساعت قبل حيات داشته که بعدٌا فوت نموده است   نفسیتنگ

فوالدی .. در تبعيد سمنان و تحت مراقبت رسدبان سيف ا ) فرمانفرمائيان(نصرت الدوله فيروز -2
باس بختيار عقيلی پور فرشچی و ع: بود بنا به دستور مختاری رئيس کل شهربانی سه نفر ذيل

در سمنان هر سه نفر وارد . ت قتل وی به سمنان اعزام می گردند همعروف به شش انگشتی ج
ی  همين که نصرت الدوله با کمال ب.اتاق شده ابتدا گيالس پر از سمی را به او می دهند تا بخورد

 نصرت اعتنايی دست خود را برای گرفتن گيالس سم دراز می کند عباس بختياری که در پشت سر
ار او را بغل کرده و بر زمين می زند و گلوی او را گرفته شروع به فش الدوله ايستاده بود غفلتا

 فرشچی. بر روی سينه وی نشسته دست های او را محکم می گيرد  دادن می کند  فوالدی هم فورا
فرشچی کارمند شهربانی که در اين جنايت . هم در نگهداری پاهای نصرت الدوله شرکت می کند 

شرکت داشته اقرار ميکند که چون عباس بختيار خدمتکار شخصی رياست کل شهربانی نهايت 
د که آثاری وتخصص را در خفه کردن اشخاص داشت بنا به گفته خودش طوری گلو را گرفته ب

از ا ينکه قضيه خاتمه داده شده لباس های او را مرتب نموده عينک شاهزاده را به پس . باقی نماند
  .چشمش زده و روی تختخواب خوابانديم و دنبال دکتر فرستاديم

درآن جا پزشک احمدی و سرهنگ . از زندان به مريضخانه بردند  فرخی يزدی را شبانه  -2
ند نفراو را روی تختخواب خواباندند و چ. نيرومند رئيس زندان و جالدهای ديگر حضور داشتند 

محل  اين فاجعه در اتاق دستشويی مريضخانه . دست و پايش را محکم گرفتند تا مقاومت نکند 
فرخی ميخواست نعره بکشد ولی چند . پزشک احمدی آستين هايش را باال زد . زندان پايين بود 

پر از هوا را به رگ او زد و هوا را د احمدی تزريق خالی . نفر دست ها را روی دهان او گذاشتند 
کم کم در حال آن شاعر خفقان پيدا شد به خر خر افتاد ورنگش مثل قير سياه . ر رگش خالی کرد 

 . س از مدتی تشنج و خفقان بيجان شدشد و پ
 شب چهاردهم خرداد بنا به دستور مختاری عباس بختيار و مقدادی به معاونت عباس  -3

جمشيدی شيخ خزعل را در اتاقش خفه کردند و درفشی به شقيقه او کوبيدند ياوری و عقيلی پور و 
چند روز بعد از قتل وی مختاری چکی به مبلغ ده هزار ريال صادر و مقدادی با اخذ آن چک . 

 . ترتيب زير بين قاتلين تقسيم کردرسيدی داد و به
شچی که درفش را  حسينعلی فر– ريال 4000عباس بختياری که گلوی شيخ را گرفته بود  -

 2000 عباس جمشيدی که در حياط راه رو مراقبت ميکرد – ريال 3000در شقيقه فرو کرده بود 
که در پشت در مراقب  عقيلی پور – ريال 500 عباس ياوری که در پشت در مراقت بود –ريال 
ه رسم ريال ب.... مبلغ :  گان وجه قبضی بدين مضمون می دهندهر يک از گيرند.  ريال500بود 

  . بار مخفی توسط مقدادی واصل گرديدانعام از اعت
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تيمور تاش که در ) با تزريق استرکنين(پزشک احمدی وقتی تيمور تاش را مسموم  کرد  -4
حال جان کندن بوده ولی هنوز مختصر حياتی داشت به شهادت دکتر محمد خروش و اظهارات 

ی زودتر به عرض برسد نازبالش و معين طبيب ابوالقاسم حائری برای اينکه خبر مرگ مصنوع
  .پتو را بر دهان او گذاشت و او را آهسته خفه کرد

 پزشک احمدی که با تزريق سم سردار اسعد بختياری را در زندان به قتل رساند و خود  -5
 از پرونده ار اسعد گزارش جالبی داد که عينارا در دادرسی ارتش تبرئه شد درباره فوت سرد

مقام رياست محترم اداره پليس جعفر قلی خان اسعد در دو :  نقل می گردد شهربانی291 – 18/12
 فوت نموده 13.1.10ليله . ه بودهفته قبل مبتال به سکته قلبی شده بود و تحت معالجه قرار  گرفت

 دکتر احمدی . ست ا
به دستور سرهنگ نيرومند رئيس زندان سيصد ضربه شالق زدند و را  دکتر تقی ارانی  -6

وی .  زندان که گنداب تمام مستراح ها به آنجا ختم می شد زندانی کردند 28مجرد شماره در اتاق 
بالش او يک جفت کفش سرپايی و لباس . روی سمنت نمناک و هوای خفقان آور مدتی به سر برد 

 به بيماری وی را عمدا.  تنکه تور نازک بود ستانی و يکبااو در ماه آبان و آذر پيراهن تور ت
چنانچه مادرش . بتال ساختند تا در اثر بيماری و عدم مراقبت و آزار و اذيت جان سپرد تيفوس م

 . نتوانسته جنازه فرزندش را بازشناسد
زندان مختاری و سرهنگ نيرومند دروازه گورستان بود فقط ساعات و روزهای انتظار 

ت و قانون اساسی اگر يک نفر زندانی تقاضای مالقات دادستان ويا از مشروطي. فرق می کرد 
صحبت می کرد سرهنگ نيرومند دستور حاضر کردن چوب و فلک را ميداد و با نواختن دويست 

  !شالق قانون اساسی است و فلک مشروطيت : سيصد ضربه شالق به جان و تن زندانی می گفت
 دستگير در عراقپزشک احمدی را با لباس و دستار عربی به صورت يک حاجی عرب   

 سرهنگ نيرومند و مصطفی راسخ قائم ،ان آوردند و به همراهی رکن الدين مختارکرده به تهر
رکن الدين مختار در دفاع از خود کسانی را که به . مقام رئيس زندان به پای ميز محاکمه کشيدند 

مسند قضا تکيه زده و قانون شکنی های رضا شاه و عمال وی را صورت قانونی می دادند به زير 
گفت در مدت هفت سال که بنده رئيس شهربانی بودن آقايان دادستان ها می آمدند و شالق کشيد و 

يک نفر تذکر نداد که اين آدم پنج سال در زندان بوده . می ديدند و پرونده ها را بررسی ميکردند 
. دادستان ها برای سرکشی به زندان می آمدند . چرا حبس بوده است و چرا قرار صادر نکرديد

دکتر –دوران وزارت دادگستری صدراالشرف ( داده شده وزير وقت مسئول بوده اگر گزارش
نبوده بلکه هنگام سرکشی  اگر گزارش ندادند در زندان بی تربيتی موجود) سروری-متين دفتری

پس از چند روز مرا مالقات می کردند و به غير از تعريف و تمجيد که زندان شما مثل مدرسه 
  . است چيزی نمی گفتند

مختاری همه جا می گفت تمام اعمال و کردار من و کارکنانم به دستور اوامر پادشاه وقت   
لذا مردم و مطبوعات از دادگاه خواستند که دستور جلب شاه را صادر کنند و وی را . بوده ا ست 

  .به پای ميز محاکمه بکشانند
 ايرانی انجام يافته بود دادگاه بی توجه به جنايات بی شماری که در پيش چشم پانزده ميليون  

با نهايت خونسردی و بی اعتنايی به افکار عمومی رکن الدين مختاری اين تبهکار بی مثال را فقط 
. اما اين محکوميت ها نيز ظاهری و صوری بود.  سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد 8به 

وص با تمام وسائل آسايش مختاری را که به زندان با اعمال شاقه محکوم شده بود در اتاقی مخص
   .جا دادند
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 مشمول عفو ملوکانه گرديده آزاد شد و 1327باالخره رکن الدين مختار در فروردين ماه   
 ريال به او يک ميليونمحمد رضا شاه به پاداش خدماتی که وی به خاندان پهلوی کرده بود 

  . مرحمت کرد
پس از . نی بودنش ساختی در طول مدت زندارکه مختاری قطعات بسياروايت است   

آزادی او اداره هنرهای زيبا تصميم  گرفت مدرسه شبانه ای برای تدريس موسيقی به وجود آورد 
  .و رکن الدين مختاری را به رياست آن مدرسه برگزيد

وی هر چند که ديگر به مقام رياست شهربانی بازنگشت اما همچنان در دربار راه داشت و   
   .خر عمر رها نکردکار موسيقی را نيز تا آ

تال  به عنوان يکی از اعضاء هيئت مديره انجمن اشاعه واع1335مختاری درسال   
 دوامی به دعوت او به مدرسه هنرهای زيبا راه موسيقی انتخاب شد و تقريبا در همان موقع عبداهللا

  . مختاری رغبت زيادی به حفظ گنجينه های موسيقی سنتی نشان ميداد. يافت
مختاری آثار او اين جا و آن جا به اجرا در می آمد و حتی گاهی هم به صورت نوار بعد از مرگ 

ر سال ی است به نام آوازهای ديروز که داز جمله نوار. در اختيار عالقمندان قرار می گرفت 
اين نوار شامل آثاری بود از .  توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد 1356

  خالقی ...  ابوالحسن صبا و روح ا– علينقی وزيری –ری رکن الدين مختا
 ارشد طهماسبی به جمع  های او را نت نويسی کرد و اخيرااستاد پايور سال ها پيش ساخته  

  .آوری آثارش پرداخته است
 های -هر چند که سال ها از خاموشی مختاری می گذرد اما هنوزهم آثار او در کالس  

بزرگ علوی در . صر قصد تحليل زندگی او را نداريمر اين مختما د. ودموسيقی تدريس می ش
  :مورد اشخاص شبيه مختاری می گويد

. اهی متوجه آن ها می شد ناچيز استبه عقيده من اين اشخاص تقصيری ندارند و اگر گن  
  .  دوره سياه ناميده می شود اوضاع و احوالی هستند که مجموعااينها محصول

، بلکه برای رصه هنر مرد بزرگی است اما نه برای هنرمختاری هر چند که در ع   -1
  . ستتاريخ هنر شرم آور ا

  


