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 سفرنامة خوزستان
  توضيح ناشر  

ترين رويدادهای تاريخ صد سال گذشته ايران را  نوشته شده است و يکی از مهم ١٣٠٣/١٩٢٤سفرنامه خوزستان، در 
آن . يک سال پس از پادشاهی رضا شاه نوشته شده است ١٣٠٥/١٩٢٦سفرنامه مازندران، در . کند گام به گام دنبال می

آئين "ا انتشار محدودی يافت و ناياب بود، تا در اواخر پادشاهی محمد رضا شاه به مناسبت دو سفرنامه در همان زمانه
از سوی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سياسی دوران پهلوی بار ) ١٣٥٤/١٩٧٥" (ملی بزرگداشت پادشاهی پهلوی

جائيکه در فاصله بسيار از آن. در خارج کشور تجديد چاپ گرديد" نشر تالش"توسط  ١٣٨٣ديگر منتشر شدند و در سال 
کوتاهی اين اثر ناياب گرديد، نشر تالش در پاسخگويی به عالقمندی تعداد بسياری از هموطنان اقدام به درج متن کامل 

   .اين دو اثر در سامانه تالش می نمايد

  مقدمه 

.  نيست  مشابهت  ابل     ً   تقريبا  ق  عالم  با ساير ممالك  آن  حوادث  آه  ، مملكتی است تاريخ  از لحاظ  ايران 
  را در آمتر از ممالك  نظيرش  پيوسته  وقوع به  سرزمين  در اين  آه  عظيمه  و حوادث  بزرگ  انقالبات
و   اخالق  مدارج  از حيث  نبايد آرد آه  مختصر فراموش  مقدمة  با ذآر اين. استقصا آرد  ميتوان
، فساد  تمهيد گشته قاجار برای مملكت   آل  سلطة  سالة  يكصدوپنجاه  در دوران  ، اوضاعی آه روحيات

  آنونی ايران  و اگر اخالقيات  نبوده  های اسكندر و مغول از نائره  آم  هيچ  روحی آن  اخالقی و تبدالت
  .باشد  و مقايسه  تطبيق ، شايد قابل نماييم  مطابقه  استيالی اسكندر و مغول  دورة  را با احوال

  معنی و مفهوم  با تمام  آه  است  سال  ايرانی يكصدوپنجاه  مزاج  بايد متذآر شد آه  دارند فقط  عقيده  يانايران  تمام  چنانكه
را   ساله  يكصدوپنجاه  مسموم  مريض  اين  االثری بايد پيدا آرد آه سريع  تزريقات  چه  و بايد فكر آرد آه  گشته  مسموم

  .بهبودی بدهد

  مملكت  امور داخلی اين به  اجانب  مستقيم  ، از دربار قاجار در مداخل الاباليانه  آه  صتی است، رخ مهلك  سموم  يكی از آن
و   مبسوط  قضيه  اين  شرح  آه  مملكت  در آار اين  اجانب  ميشود با مداخالت  مصادف  خانواده         ً          و تقريبا  ظهور اين  شده  داده

زمامداری خود   ايام  در تمام  آه  ميكنم  مبادرت  جمله  ذآر اين به  فقط  من. د بودخواه  موآول  آتيه  مورخين  عهده به  تفسير آن
  تعويق  موجب  آنان  و اعتراضات  اجنبيان       ً        ، فورا  مداخله بزنم  اصالحی دست و به  وارد شوم  ام خواسته  هر موضوعی آه به

  . است  آار شده  امر و وقفه

  دادن  و خاتمه  قشونی و سرآوبی متمردين  اصالحات  از موفقيتهای خود در ضمن  آه  ميدانم  من  ، فقط لحاظ  اين به
انتظاری   فوق  و متاعب  مصائب  و چه  دلی خورده  خون  چه  مملكت  چرخهای مقدماتی اين  انداختن  الطوايفی و راه ملوك به

  . ام آرده  را تحمل

و   من  نظاميان  بين  جنگهايی آه. نبود  سامان  و ورود در آن  لرستان  خط قادر بر عبور از  دراز قوای مرآزی دولت  ساليان
  . است  تدوين       ً      حقيقتا  قابل  دارد آه  ، تاريخيجداگانه پيوست  وقوع به  صفحه  رؤسای عشاير متمرد لر در آن

  بين  فاصل  خط  بتوانم  آه  رار دادمق  خويش  همت  وجهة  جهت  آنها را از آن  قاپو آردن  و تخته  سرآوبی اشرار لرستان  من
و ياغيگری   و غارت  ناامنی و قتل  قاجار النة  ادوارسلطنت  در تمام  را آه  ، و خوزستان نمايم  را مفتوح  و عراق  خوزستان
  خطه  اين  خود را امير مستقل  آه  فروش وطن  خائن  خودسريهای يك و به  سازم  و آرام  ، امن است  بوده  اطاعت  و عدم
خارجی   سياست        ً     شد فورا  افق  روشن  ايران  سعادت  بر دشمنان  نيت  اين  حقيقت  مجرد اينكه به.  دهم خاتمه   است  خوانده

  . خود گرفت تری به رنگهای تيره

  .آردند  طرح  خوزستاندر »  سعادت  قيام»  آميته  نام و منحوسی را به  مشؤوم  اجتماع  آمدند و شالودة  گرد هم  منافقان  همة
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  پاريس به  شاه  پيش  و با مأمور مخصوص  ای تهيه نامه  قسم  است  واقع  خزعل  آنها شيخ  در رأس  مزبور آه  اعضای آميته
  .مزبور را تجويز آرد  انعقاد آميته  آنها شود، حكم  اعمال  دنبالة به  متفرس  آنكه  فرستادند و او نيز بدون

او را   بقای سلطنت  و ضمانت  او داشتم  در توقف  من  با وجود اصراری آه  فرنگ به  شاه  از عزيمت  قبل
  در توسالت  نظر شخصی و آزاد بودن  برای اعمال  و باالخره  ستميج  ايادی خارجی توسل ، او به ميكردم

  .آرد  پاريس  خارجی عزيمت

او را از   رآاب  بعضی از ملتزمين  قزوين  دهن های سياه در حوالی خرابه  آرمانشاه به  عزيمت  هنگام
                    ً      و چند نفر ديگرصريحا  گفته  من  آابينه  رئيس به    ّ     ام ا شاه. بودند  آرده  تقبيح  فرنگ مسافرتهای متواتر به

روز   باشد، يك  در ايران  ، هر روزی آه نشده  خلق  و غيره  دهن های سياه او برای تماشای خرابه  بود آه
  !خواهد ماند  عقب  و پاريس  از تماشای مناظر دلگشای نيس

ّ     تصو ر من  گفتم  آند و چنانكه  نگاه  مجنونانه  درجه  مملكتی تا اين  يك  سلطنت آسی به  آه  نميكردم  قبول  من  حال  با اين   آن    
  هم  تهران  آردن  پاريس  نميبيند و وسايل  را نظير پاريس  تهران  در شهرهای فرنگ  دقيقه  مالحظات  در نتيجه  چون  بود آه

  . است  آرده  جمالت  ذآر اين به  و مبادرت  عصبانی شده  نيست  برای او فراهم

ً       عمال  سلطنت  تمام  چهارسال  آه  ا برای منفكره  نظير اين       ّ   خود تسل ی  بود و به  اميدبخش       ً حقيقتا   ام آرده  را حراست  ايران    
  طوفانی سياست  اقيانوس  را از چهار موجة  مملكت  اين  آشتی شكستة  شايد بتوانم  رقيقه  احساسات  در پرتو اين  آه  ميدادم

  . رهايی بخشم

  دزد بر ضد مرآزيت  و هزاران  چهار نفر خائن  و برانگيختن»  قيام»  را در انعقاد آميته  شاه  ميمتص  اما در موقعی آه
و عقايد قلبی و قطعی او   بيموضوعی بوده  تخيالت  شخص  اين  دربارة  تصوراتم  آه  دانستم  اليقين علم به  فهميدم  مملكت
تنها        ً    حقيقتا  نه  آه  فهميدم.  است  گفته  و ساير همراهان  آابينه  يسرئ     ً    صريحا  به  قزوين  دهن در سياه  آه  است  همان
در فكرخود   را هم  بيچاره  مردم  اين به  و دشمنی نسبت  عداوت  ، بلكه الابالی و بياعتناست  ايران  خود و حيثيت  سلطنت به

  را بر ضد مرآز مملكت  نفر دزد غير مطيعهاهزار  ده  آه  است  با نوع  و خصومت  و از روی عناد و لجاج  خطور داده
  يك  سعادت  نميتوانند در راه  گرد و والی صحرانشين باديه  امير مجاهد لر و خزعل  آيا او نميفهمد آه.  است  برانگيخته

  بسازند؟  مملكتی آميته

ّ    ورود متمر دين  آيا او نميداند آه   ندارند، تا آجا و تا چه  و نوشتن  ندن، دو نفر، سواد خوا در هر صدهزار آن  و جمعيتی آه          
   را تهديد مينمايد؟  بيچاره  مردم  و حقوق  و نواميس  ای اعراض مرحله

پشتكوهی انتظار بايد   بختياری و غالمرضاخان  خان يوسف  امثال  خود را از قيام  سعادت  بيستم  در قرن           ً       آيا حقيقتا  ايران
  بكشد؟

  آن  و زوال  ای را نقش آرده تازه  سياست  مملكت  اين  خارجی بر افق  ماهرانه  و سياست  زعلخ  و پول  شاه  طمع  حال عليای
  . است  نموده  بود ترسيم  ممكن  آه  نقشه  را با بهترين

اند و  مسدود آرده  از هر طرف  خوزستان ورود مرا به  خود راه  خيال اند زيرا به آشيده  را ماهرانه  ، نقشه      ً    حقيقتا  هم
  قوای نظامی قادر باشد با وجود رؤسای متمرد عشاير لر و بختياری و پشتكوهی با آنهمه  نظر ميآيد آه به  غيرممكن
  .برساند  خوزستان  مرآز ايالت ، خود را به شاه صريح                  ً               و گردنكشی و ضمنا  با وجود تمايل  طغيان

  ؟ چيست  نقشه  مقصود از اين

  . آن  آتيه  ايرانی از منافع  دست  آردن  و آوتاه  جنوب  نفت  نمعاد  استقالل: خيلی مختصر و مفيد
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  قشون  بود از عمليات  الزم  و تشويقی آه  آردم  حدود را مرتب  و ساخلو آن  را پرداختم  آار لرستان  بعد از آنكه  خالصه
  آن  استقالل  حفظ  با نقشه  خوزستان  محاصره  نقشه گرديد،  از ورود معلوم  پس.  شدم  تهران  عازم  ، بالفاصله آوردم  عمل به

  امر، از مدتی قبل  اين به  ، قرار راجع ام آرده  استنباط من   و همچنانكه  بينی شده  پيش  از مدتی قبل
   . است  ريزی گشته طرح

  ، مبادرت شاه اده پرستی و اع شاه  عنوان  در تحت  و همه  متحدالكالم  و همه  قسم  متحد و هم  با هم  همه
  .ميكنند  اعمال  زشتترين به

  شروع  اعتبار خزعل ملی به شوراي   مجلس  اقليت  اند و فراآسيون آرده  و خروش  جوش به  در مرآز، شروع  شاه  اطرافيان
  . است  آلی بيسابقه به  اند آه نيز هتاآيهايی را آغاز نموده  اقليت به  ، و جرايد منتسب پول  اهالی و خرج  تطميع اند به آرده

  خود در حياط  چای و احوالپرسی از نزديكان  برای صرف  شخصی آه  در عمارت  و دخول  تهران ورود به  دقيقه  در اولين
، وزير  بروم  حمام گردوغبار به  و شستن  خستگی راه  برای رفع  و ميخواستم  بودم  چوبی نشسته  روی نيمكت

  .داد  من  دست به  شده  شورای ملی مخابره  مجلس به  خزعل  از طرف  را آه  ذيل  ، تلگراف وتلگراف پست

   تهران از اهواز به

   شوآته  دامت  تهران  مقيم  ترآيه  اسالميه  عليه  دولت  معظم  سفارت  توسط

   ارآانه               ّ  شورای ملی شيد اهللا  مجلس  مقدس  ساحت

حقيقی آودتا، ما را   مسبب  ماهة چهل  آزاديشكنانه  و تجاوزات  سردارسپه  اخانآقای رض  آش اسالم  وتعديات  مظالم  باالخره»
  اختالالتی آه ، نظر به     ّ  تخطي ات  در مقابل  و بردباری و مقاومت  و خونسردی و تحمل  مسالمت  از آنهمه  پس  وادار نمود آه

و جسارتهای   جويی و اقدامات سلطنت  طلبی و حس نامحدود و جاه  و آز و طمع  مشاراليه  ورزيهای بيموقع غرض  در نتيجه
  عرصة به  و قدم  آرده  خود قيام  نوبه ، به است  اساسی روی داده  مقدس  و قانون  اسالميت  عالم او به  آن  خراب  مملكت
  نماييم  انجام  آزاديطلب  ايرانيان  جامعه به  اسالمی خود را نسبت  بيآاليش  اسالمي و احساسات    ّ   حتمي ة   ، تكليف گذارده  نهضت

و   نهضت  ميشود و اين  خوانده»  سعادت  قيام« نام  به  آه  قيام  مبادا اين  سوء تفاهمی آه  هرگونه         ً          و مخصوصا  برای رفع
ار و استقر  و مملكت  آزادی ملت  و تأمين  اسالم  مقدس  و مذهب  استقالل     ً          صرفا  برای حفظ  ما را آه  پرستانه اسالم  جنبش
ّ           ، تمر د از اطاعت است               ّ  اساسی و مشروطي ت  محترم  قانون ّ      تذآ رنامه  دهند اين  جلوه  دولت         دولت  سفارت  آن  وسيله را به    
در   خدمتگزاری و امتحاناتی را آه  سوابق  هيچگاه  ، آه مينماييم  شورای ملی تقديم  مجلس  مقدس  ساحت اسالمی، به  عليه

بيغرضی   دعوی و اثبات  صدق  دليل  شدنی نخواهد بود، و بهترين  فراموش  ايم داده  دولت  اد و اطاعتانقي به  نسبت  هر موقع
و تردستی مبنای   و مقاالت  رويكار افتاده  غفلت  در بدو امر پردة  چون  ، آه آودتاست  اوليه  دو سالة  و تمكين  اطاعت
ّ        الظ اهر ملت ، حسب مشاراليه  اوليه  اقدامات بود، لذا   و اميدوار آرده  درخشانی تطميع  اساسی و آتيه  اصالحات را به  اناير    
  تسليم  مصنوعی مشاراليه  احساسات  در مقابل      ّ                و ترق ی و تعالی مملكت  ايرانيان  سعادت  خود برای پيشرفت نوبه  به  ما هم
فداآاری و جديتی،   و هرگونه  و جان  مال  از بذلاوامر مرآزی  به  ، و نسبت نكرده  استنكاف  هر تحميل  ، و از قبول شده

  و معلوم  امر مكشوف  ، حقايق طرف  اين به  سال  از يك  يا بدبختانه  خوشبختانه  آه ولی اينك.  و خودداری نمينموديم  مضايقه
طلبی و  تی و سلطنتپرس ثروت     ً          صرفا  روی اصول  مشاراليه  ، و مبنای عقيده و همراهانش  شخص  سوء اين   ّ  ني ت  شد آه

، و ما هم در  است  اساسی و مشروطيت  محترم  قانون  آردن  و پايمال  اسالم  لوای مقدس  اضمحالل  ديكتاتوری و باالخره
  حدود اسالميت  حفظ حكم  را تهديد مينمود، به  و ملت  و مملكت  مذهب  قطعی آه  و مخاطرات  های وحشتناك منظره  اين  مقابل

زمامداری   و غاصب  اسالم  نفر دشمن  را يك  سردار سپه و شخص   شده  نهضت  اين به  مقدم  و مملكت  ملت  وقو بقای حق
،  آوشيده  مهلك  سم  اين  دفع به  توانايی و امكان  نقطه  تا آخرين  و حاضر شديم  شناخته  ملت  حقوق و متجاوز به  ايران

  و پيشرفت  نتيجه  حصول  ، و در راه سازيم  را فراهم  و آزادی هموطنان  اسالم  تو عظم  اساسی مملكت  قانون  حفظ  موجبات
ّ   ائم ة   خداوندی و توجه  از فضل  پس  خود هم  مرام شاهنشاهی   اعليحضرت  اقدس  ذات  دادن  و معاودت  السالم اطهار عليه   

  جان  ، از بذل او است  شاهانه  سايه به  رای ملی مربوطشو  مبانی مجلس  اساسی و استحكام  استقرار قانون ، آه  ارواحنافداه
  « داشت  و خودداری نخواهيم  مضايقه  و مال
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   خزعل
  از قتل  من. نداد  در من  بود، تغيير چهره            ّ    آلی غير مترق به  هر چند به  آن  مضامين.  را خواندم  تلگراف

و   زدن  ، و همينطور از طرز حرف داشتم  در دست  از لرستان  در بختياری و قرائنی آه  نظاميان  عام
ً    آامال  به  ايادی خارجی آه  طرز تلقينات   تلگرافات  قبيل  اين  و وصول  قيام  وقوع  ، استنباط آگاهم  آن  بطون    

  . بودم  را نموده

  با تلفن  انگليس  از سفارت  بيصبرانه مرتبه   شخصی، دوسه  عمارت به  از دخول  ، قبل تهران روز ورود به  همان  چنانكه
مقصود مهمی را          ً    ، طبيعتا  يك با عجله  هم  مكرر آن  سوآل  اين  يا خير؟ بديهی است  ام وارد شده  آيا من  بودند آه  آرده  سوآل

  .ميكرد  خاطر نشان

  من ای به نتوانستند فكر تازه  آدام  هيچ.  نمودم  و با وزراء مشاوره  آردم  بودند مرخص  آمده  من  استقبال به  اشخاصی را آه
   .بدهند

  از وصول  اظهار تاسف  العاده مقدماتی، فوق  مذاآرات  آمد و بدون  من  ديدن به  انگليس  نماينده  بالفاصله
، مستور  است  مكنون  آه  آنچه  خالف امر را به  حقايق  آه  هار داشت          ً    نمود و ضمنا  اظ  خزعل  تلگراف

:  ميگفت. نگردد  وجدال  جنگ منجر به  شود آه  آار بايد ترميم  طرز خوشی اين  با يك  ميكرد آه  و اظهار عقيده  نگاهداشته
نيز   های نفت لوله به  نسبت  آه  داريم  شتوح  و چون  است  با آنها مشكل  خيلی زياد هستند و مقاومت  اينها دارای جمعيت«

بايد رفع   از روی مسالمت  بشود، بلكه  آغاز ستيزه  با قياميون  نخواهد بود آه  مصلحت  لحاظ  اين خساراتی وارد آيد به
  «.آنها را نمود  حوائج 

ً        سياستهای خارجی را عمال  سنجيده  بطون  هم  آه  من   امر را درك  اوليه  ، حقايق معكوس  فاتتاس  اين  از مدلول  ، و هم ام                     
ای  چاره  آه  آردم  خود خاطر نشان  متاسف  مخاطب به  قدرت  ، با آمال نيستم  تاسفات  اينگونه  قبول معتاد به  ، و هم ام آرده
  خوزستان به                ً بجويد، و اال شخصا   خود معذرت  نمايد، و از شرارت  خود را تكذيب     ً        رسما  تلگراف  خزعل  جز آنكه  نيست
  .آوبيد  را خواهم  او و همراهانش  و گردن  آرده  عزيمت

  را در مبادرت  جنوب  نفت و آمپاني   ايران  دولت  صالح  آرد و باز عدم  اظهار ياس  من  ، از پيشرفت را در جواب  او تمام
  و خسارت  آمپانی است  خسارت  ً        ا  مستلزمطبع  در محل  جنگ  وقوع              ً                مينمود و ضمنا  گوشزد ميكرد آه  خاطر نشان  جنگ به

از تجهيز اردو و   اصرار آرد آه  العاده  آنها خواهد بود و فوق  مستقيم  و مداخله  وساطت  ها نيز مستلزم آمپانی و لوله
  .خودداری شود  صفحه  آن به  قشون  اعزام

و   دزفول به  قشون  آباد و سوق خرم  خط  ، باز آردن انلرست به  من  غائی عزيمت  علت  بود آه  آرده  استنباط       ً     مخصوصا  چون
و   و اسلحه  مبادا قشون  ، آه نظر برآمده       ً              و قطعا  در صدد اعمال  آرده  و اضطراب  اظهار وحشت  ، بياندازه بوده  خوزستان

از   داشتم  اقامت  لرستان در  را هنگامی آه  و تهديدات  اظهار وحشت  نظاير همين. شود  اعزام  خوزستان  ساحت به  غيره
  برای من.  خود صرفنظر نمايم  از تصميم  ، نميتوانستم نكرده  مطالب  اين توجهی به  من  البته.  بودم  آرده  آنها مشاهده  طرف

  مقام در  صراحت  اين به  بدهم  اجازه  خزعل  امثال و به  و تماشاچی قضايا باشم  بنشينم  مانند ديگران  غيرمقدور بود آه
  .برآيند  خودسری و شرارت

  خوزستان  را امير باالستقالل  ، خزعل و شامات  النهرين جرايد بين  آه  و ببينم  بنشينم  در مرآز مملكت  نميتوانستم  من
  .معرفی نمايند

  خائنين طای مبلغی بهو اع  شاه مختصر پولی به  ، با تقديم امير مصنوعی جديدالوالده  دهد آه  اجازه  نميتوانست  من  قشون
و   ، ايران                      ً               الحمايگی خارجی را رسما  بدهد، و يكسره  تحت  خارجی، اعالن  از مقامات  و مرآز، و اخذ دستور صريح  مجلس
ّ                   را از م د نظر دور و فراموش  ايرانيت   .نمايد        
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بود در   آرده  او خيال  عقايدی را آه  نو عي  ، برخاستم خود نمايم  مخاطب  آلمات عميقی به  توجه  آنكه  بدون  صورت  در اين
  . آردم  او تحميل  مزاج موثر سازد به  وجود من

  من  مخالفت به  و با وجود تلگرافی آه  خزعل  خودسری و شرارت  با وجود اين  آه  نيز صرفنظر نميكنم  حقيقت  از ذآر اين
  مرا مجروح  پرستانه ، عقايد وطن و نگارشات  آلمات  مندر ض  بود، و با وجود آنكه  آرده  شورای ملی مخابره  مجلس به

  : دو دليل به. اردوآشی و خونريزی نشود منجر به  پذيرد آه  طوری خاتمه  موضوع اين   آه  نبودم  بود، معهذا بيميل  ساخته

  هستم  تجهيز آن مجبور به  من  آهاردوی آاملی   مخارج  از عهده  را ندارد آه  و توانايی آن  تهی است  دولت  خزانه  آنكه  اول
  .خواهد بود  عمده  اشكال  مورث  آن  ، تدارك بينی نشده پيش  وجوه  اين  هم  جنگ  وزارت  در بودجة  برآيد و چون

خونريزی در   نطع  آه  راضی نبودم  موقع  ، معهذا در اين ام گذرانده  عمر خود را در جنگ  عمدة  قسمت  با وجود آنكه  دويم
  از نفوس  شود، عاقبت  آشته  ايراني هستند و هر نفری آه  و مغلوب  غالب  شود، زيرا باالخره  گسترده  خوزستان  صفحة
  شود و خارجيان  داخلی شروع  و جنگ  ايرانی متشكل  دو صف  ، در ايران نبودم       ً      و قلبا  مايل  است  آسر شده  مملكت  اين
  .و تماشا آنندباشند   معرآه  اين  آتش  زن دامن

جويد، از تقصير او   آند و معذرت  خود را تكذيب  و شرارت  تلگراف  مدلول  اگر خزعل  آه  گشتم  عقيده  اين متظاهر به  پس
  .آرد  صرفنظر خواهم

  .آورند  را فراهم  خزعل  معذرت  تقديم  وسائل  و قرار شد، با اندرز و نصيحت  يافت  جا خاتمه همين  جلسه  اين

  ميدانستم.  است  جريان  معينی، مشغول  سياست  يك  ، در ضمن مذاآرات  اين  تمام  آه  نبود و ميدانستم  چيزی پوشيده  منبر 
گذرانی  وقت  اين  ميدانستم  ، زيرا اگر چه بودم  قدری تامل معهذا مجبور به.  است  من  دولت  صحبتها برای اغفال  اين  تمام  آه

ناچار   خود من  حال  نمايد، با اين  و تصحيح  ترميم  خود را در خوزستان  نواقص  بدهد، آه  دشمن فرصتی به  است  ممكن
  . ميگرفت         ً     آار طبعا  مدت  و اين  نمايم  را تهيه  خوزستان به  حمله  با متانت فكر، موجبات  بامتانت  بودم

و   نداده  را از دست  فرصت  هم  ، من شده  انجام  دشمن  و تجهيزات  من  برای اغفال  فوق  مذاآرات  آه  داشتم  يقين  چون
   . برآمدم  قوای الزمه  و در صدد تشكيل  خود را امر دادم  نقشة  و بيصدا، عملی آردن  ، ولی غيرمستقيم بالفاصله

متمرآز   ستانو قسمی اردوهای خود را درحدود خوز  آنم  تكميل  خود را از اطراف  بود، طوری تجهيزات  آن  من  نقشة
  .شود  آار آنجا ختم  ثابت  نقشة  روز و با يك  بيفتد و در يك  محاصره  حالت به  خوزستان  ، آه سازم

  ، نيز تجهيزاتی گسيل قوای لشكر غرب  تكميل به  ، راجع آن  و متعاقب  فرستادم  لشكر جنوب  برای تقويت  آمكهای الزم  اول
  يا پشت       ً           تقريبا  در سر راه  بود، آه  والی پشتكوه  ميكرد، موضوع  مرا جلب  توجه  مطلبی آه     ً         ضمنا  مهمترين.  داشتم

خود  عملی به  صورت  خوزستان  محاصره  نميشد آه  تهديد و سرآوبی او ممكن  و بدون  با قوای مجهز نشسته  سرخزعل
  خزعل  آمك قوای خود را به  آه  ندهم  و مجال  مسر او را تهديد نماي  از پشت  آه  بر هر امری مجبور بودم  مقدم  من. بگيرد

  غربی ايران  ، از شمال را اختيار آرده  راه  طويلترين  ، آه فكر افتادم به  العاده فوق  با وجود زحمت  لحاظ  اين بفرستد، به
مكری عبور   ود ساوجبالغاز حد  معنی آه  اين به.  دهم  سوق  غربی مملكت  جنوب و به  اردويی تجهيز آرده)  آذربايجان(

، و در همانجا مجهز و  پشتكوه  ابتدای خاك بروند به  ، و از نواحی قصرشيرين گذشته  و آرمانشاهان  از آردستان  آرده
   .باشند  و منتظر امر و دستور من  مجتمع

  اخيرة  قرون  قشونية  در تجهيزات  آه  راهی است  ، طويلترين راه  اردوآشی و اين  ، مهمترين قسمت  اين
  .داد  نشان  را ميتوان  نظير آن  ايران

  ، موانع را عبور آرده  اقصر طرق  ای آه يكی عده: بود  مسجل  دو اردوی ديگر نيز در خاطر من  اعزام
،  فارس  برقشون  عالوه  ، و ديگر، سپاهی آه دزفول آباد بروند به ، از خط خرم را شكافته  طبيعی و غيره
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. نمايند  و رامهرمز حرآت  بهبهان  استقامت و به  هبختياری پيمود  را از وسط  و صعبترين راه  ، مجهز شده در اصفهان
  را در ميدان  ، و فرماندهی قشون آارزار بروم  ميدان دريا به  ، از طرف آرده  بوشهر حرآت  صوب به  بالمآل  هم  وخود من

  . بگيرم     ً        شخصا  در دست  جنگ

  .آنجا و حمله به  خوزستان  برای محاصرة  من  بود نقشة  اين

و   آرده  قطعه  مرا قطعه  نظاميان  پارسال  آه  بختياری نيست  همان  و سهلی بود؟ اين  آار ساده  آيا يك  اراده  اين  ماما انجا
ميسر   و قربانی و تلفات  فديه  با هزاران  آباد آن تسخيرخرم  آه  نيست  لرستان  همان  ؟ اين را مسدود ساخت  عبور قشون  راه

ً          آذائی طبيعی اصال  برای اين  موانع  هاهزار متمرد، و آن ده  عبور از قلب  آه  نيست  ؟ آيا ممكن گشت غيرمقدور گردد و   عده                
  باشد؟  ممتنع  خوزستان به  اردوها از هر دو راه  اين  اند، وصول بينی آرده پيش  هم  و خزعليان  شاه  همانطور آه

را از   و يا مملكت  آار بگذارم  خود را در سر اين  يا جان  باالخره  هآ  مجبور بودم  بينی ميشد، اما من اينها پيش  همه! چرا
  . نمايم  الطوايفی خالص های ملوك شالوده  شر اين

  شده  داده  خزعل  معذرت  درتقديم  من به  مواعيدی آه  و انتظار داشتم  بودم  عقايد، معهذا ساآت  اين  همة به  با وجود وقوف
   .شايد عملی گردد  است

  بود و همان  در ميان      ً        غالبا  مذاآره  هم  ميآمدند و از خوزستان  من  ديدن به  آمافيالسابق  ضمن  در اين  انگليس  نمايندگان
  من  بود آه  امر همان  ولی عملی شدن  وعد و وعيد امروز و فردا ميگذشت به  تجديد و تكرار ميگرديد و تمام  عقايد اوليه
  . نميرفتم  هم  و اشتباه  دمبو  فكر آرده  روز اول

  ، با وجود تلگراف موقع  در اين  من  سكوت  آه  پيداست.  بودم      ً      ظاهرا  ساآت  و من  گذشت  مقدمه  بر اين  چهار ماه  قريب
در   مجلس  و اقليت  رلهای متواتری درباريان  ، چه بخشيده  مملكت  و تمام  تهران  عميقی در محيط  تأثيرات  ، چه خزعل
آلماتی در   ميشد، و چه  عناصر شرور داده به  مجلس  اقليت  پولهای سرشاری از طرف  چه!. بازی ميكردند  تهران  صحنة

  ! ميگشت  نگاشته     ّ  اقلي ت به  جرايد منسوب

شورای ملی   مجلس به  نمايم  او را آشف    ّ  هوي ت  نتوانستم  باالخره  آه      ّ  الهوي ه مجهول  نفر عرب  تلگرافی از يك  ضمن  در اين
  .بود  خودداری نكرده  هم  از من       ً          و ضمنا  از سعايت  را از اروپا تقاضا نموده  شاه  معاودت  آن  رسيد و در ضمن

ً          اصال  معتاد به  آه  مجلس  ، رئيس) الملك مؤتمن(پيرنيا   خان ميرزا حسين   تلگراف  ، اين نيست  در مجلس  مردم  اظهارات  طرح   
  خود خواسته  نوبة او نيز به. نمانند  بينصيب  آن  وآالء از قرائت  تمام  بود، آه  آويخته  ديوار مجلس به  آرده  را قاب  مجهول
داد و وآال را   تشكيل  خصوصی نيز در مجلس  ، جلسة اآتفا نكرده  اين باشد و به  آرده  اظهار لحيه  ترتيب  با اين  بود، آه
  .بنمايند  مذاآرات  آن  اطرافدر  آرد آه  تلگراف  قرائت به  دعوت

را در   تظاهرات  اين  آه  اميدوارم باشد، من   دوست      ً            و طبعا  بايد شرافت  ايست آرده  مرد تحصيل  پيرنيا چون  الملك مؤتمن)
  باشد  نكرده  خارجيان  تلقين  بر حسب  مجلس

ها  و تماشاچی معرآه  بنشينم  ديگر نميتوانم  ديدم  آرد و من  را متزلزل  مجلس  ، اآثريت مجهول  تلگراف  اين  نمايش  خالصه
  . خارجی و داخلی باشم  و تلقينات

ميداد، مختصر   اجازه  سياست  ای آه تا درجه  نمايندگان  و با حضور تمام  خصوصی آردم  ، تقاضای جلسة مجلس به  رفتم
ً عمال   بعد از اين  آه  تذآر دادم  همه ، به آرده  موضوع اشاراتی به   مذاآرات. نمود  خواهم  اقدام  و خزعليان  شر خزعل  رفع به   

آار را   پيدا بود آه  و بعضی از مذبذبين  اقليت  ولی از سيمای نمايندگان  مرا متأثر ساخت  و طرفداران  مجلس  اآثريت  من
   .ميشمارند  جاريه  سومر  مرا فرع  اند مذاآرات گرفته  معلومه  از منابع  و با اطمينانی آه  پنداشته  گذشته
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و مصر التهابی داشتند و بعد از   جرايد بغداد و سوريه. ميرسيد  و خوزستان  النهرين اخبار بيشمار از بين  مدت  در اين
ّ   از عم ال  گزاف  وجوه  گرفتن   مستقل  بر امارت  ديده  روشن  خان خزعل  آفتاب شيخ را از طلوع   خزعليان  سيادت  افق»  شيخ      

  «.عربی اظهار شادمانی ميكردند  امارات به  آن  و الحاق  از ايران  خوزستان  ميدادند و از تجزية  سالماو 

  : ميكنم  درج  مقدمه              ً        اخبار را عينا  در اين  چند فقره  ترجمه  از جمله

  بغداد  العراق  از روزنامه  ترجمه 

  ١٣٤٣صفر  ١٤  مورخه ١٣٢٤  شمارة

   خزعل  و شيخ  شاه
گزافی   مبلغ  بدهد و باالخره  او را مراجعت  قصد اينكه به  شده  مذاآره  طرف  با شاه  خزعل  اواخر شيخ  در اين  آه  مشنيدي»

  .«آورد  عمل را به  الزمه  مقاصد خود دسايس  بتواند از برای پيشرفت  آه  برای او فرستاده

  (مخبر شما(  بصره ٤٨٦  ضميمه

   

   انتهر  از رستا منطبعة  ترجمه

  ١٩٢٤سپتامبر  ٢٢  مورخة

   انگليس  قونسول  وساطت 
  ايران  و دولت  خزعل  شيخ  بين  گويا مأمور وساطت  در بوشهر آه  انگليس  قونسول)  پريدآس(  اخبار واصله  موجب به»

و   را مسلم  انخوزست مرآزی به  قوای نظامی حكومت  سياسی اعزام وارد شد، معهذا در محافل  خزعل  مقر شيخ ميباشد به
  «.وارد ميشود  بارهای اسلحه  متصل  خزعل  برای شيخ  از سرحد جنوب  ميگويند آه. ضروری ميدانند

  مسكو  از بی سيم  ترجمه 

  سپتامبر 28

  تقاضای فتوی 
  كومتح  بر عليه  ، و فتوای قيام را نزد علمای آربال اعزام  ، مال عبداللطيف خزعل  شيخ  از اهواز خبر ميدهند آه»

  «. است  داشته  اروپا گسيل ، به گرانبها نزد شاه بهادر را با تحف      ً     ، ضمنا  خان را تقاضا نموده  سردارسپه

  بغداد  از جريده  ترجمه

  ١٢٣٩٢  نمرة  عقرب ٣  مورخه

ّ   محم ره  عمومی آتية  سياست       
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،  نموده  جديد، مسلح اسلوب  هو آنها را ب  معتنابهی صرف  قشون  خود را در تهيه  منتهای سعی و آوشش  شيخ»
اگر خدای   تصور نميكنند آه  عارف  اشخاص  ، و بنابراين است  و متداول  امروز معمول  متمدنه  دول  در نظام  همانطوريكه
از   له معظم  آه  شود، زيرا ما معتقديم  او متزلزل  امارت  جدی پيدا شود، مقام  خصومت  يك  ايران  او و حكومت  بين  نخواسته
را در   و آسايش  امنيت  و وسايل  ، رونقی داده آن به  امور راجعه و به  خود را بلند گرفته  امارت  پاية  طرف  اين چندي به
ً              خود آامال  برقرار نموده  منطقة  داخله ترقی  آنجا رو به  اقتصاديه  و حالت  مرتب  آارهای آنجا همه جهت  اين و به  است         
  «. است  گذارده

  ايرانی  گزارشاتی از مأموران 

  :ميگرديد واصل  النهرين در بين  ايران  از مأمورين  آه  نيز يكی از صدها اخباری است  ذيل  راپرت

ّ   و محم ره  از فيليه  و مهمات  اسلحه -1   .ميشود  اهواز پيدرپی حمل به      

ّ   اتومبيلهای محم ره  تمام -2    .اند نموده  متوقف  قشون  و نقل  و اهواز را برای حمل               

  . نظامی است  حالت        ً        و تقريبا  شهر به  حاضر شده  خزعل  شيخ  حكم سيصد نفر سوار در اهواز به  قريب -3

  . تبعيد آرده  خزعل  اهواز را شيخ  نفر از اجزای گمرك  و يك  ماليه  نفر از مأمورين  يك -4

  . داده سانسور قرار  تحت  سنبله  را از اول  و تلگراف  پست  اداره -5

  .و ميبرند  تجهيز آرده  را هم  بصره  اهالی دهات -6

  تلگرفخانه به  و برای مخابره  از تجار اهواز است  دهدشتی را آه. ميدهند  را آزار و شكنجه  وطنخواه  تجار و اشخاص -7
  . است  آلود شده و خون  مجروح  اند آه زده  ، چنان آمده

   . است  آرده  حبس  و در قصر فيليه  را توقيف  خوزستان  مقيم  و نظاميان  نظميه  و مأمورين  آقای سلطان  حسين -8

  رياست  آمپانی نفت  از طرف  آه مدتی است  شده  و منفصل  بوده  النهرين در بين      ً                   سابقا  آميسر عالی انگليس  آه  ويلسن -9
  لندن            ً    ميكشد، اخيرا  به  نقشه  ميدهد و برايش  را او دل  لبازی ميكند خزع ، سياست جای تجارت و به  را دارا شده  ايران  نفت
  .آند  را تأمين  شيخ  و امارت  خوزستان  ، تجزيه مربوطه  از مجرای ادارات  آه  رفته

  .و بيامر او، قدمی برنميدارد  و دارايي خود قرار داده  و وصی امالك  را وآيل  مشاراليه  ، ويلسن خزعل  شيخ -10

   

   بصره  تايمس  ريدهاز ج  نقل

  ١٩٢٤اآتبر   مورخ ٣٥  نمره

ّ   محم ره  شيخ  جناب  آه  اهواز رفت ، و از آنجا به اآتبر وارد بصره  روز سوم  ايران  ، عموی شاه ساالرالدوله  شاهزاده» را     
  «.نمايد  مالقات

ذآر   آنهاست  حرآات  خالصه  آه  فتلگرا  اين  از جمله. ميرسيد  نيز راپرتهای مختلف  قوای بختياری و خزعل به  راجع
  :ميشود
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  خزعل  غربی، و هواداران  و شمال  شمال  جانكيها از طرف  آردن  از مطيع  بود بختياريها پس  بينی شده  پيش  همانطوريكه»
  ارمحالاردوی چه  است  الزم  شده  واقع  دو قوه  در مقابل  قوای بنده. ميآيند  غربی پيش  و جنوب  جنوب  از طرف

  «.شوند  ملحق  خزعليان و به  آمده  بهبهان نتوانند به  آند آه  بختياريها حمله به

  -   قوای بهبهان  فرمانده -   از زيدون

   خان  اهللا فضل  سرتيپ 

   نمره -   عقرب 6

 ٦٠  

زاهدی فرمانده ستون بهبهان در تصرف خوزستان و دستگيری شيخ   خان  اهللا فضل  سرتيپ
 . داشت می به عهده خزعل نقش مه

خارجی و   تحريكات  آه  وقت  در اين  قيد آردم  نمونه  از آنها را محض  چند فقره  اخبار آه  اين
  ميآورد بياندازه  هيجان را به  و تهران  را دچار اشتباهات  مردم  مجلس  اقليت  فريادهای مجنونانه

  .مضر بود

بـر آنهـا مينمودنـد و   عجيب  و تفسيرات  آـرده  را نقـل اخبـار         ً      ، مبسوطا  ايـن مـن  جـرايد مخـالف
  .بينيهای خيلی خوشی ميكردند پيش

  وآالی خائن  طمع  دندان  آه  بكوبم»  خوزستان  امير مستقل»  دهان مشتی به  و چنان  آنم  امر استقبال         ً        بود فورا  از اين  الزم
   .گردد  منقلع  و داخله  هوچی و جرايد خارجه  بيعرضه  و درباريان

ّ  بيشتر صبر و تحم ل  هر چه خيلی   قشون  دوری از مقدمة  عالوه ميكردند، به  جريتر ميشدند و تصور ضعف  ، مردم ميكردم                
  بهبهان  قشون  نبود حرآات  ، از تهران ممكن نظامی هست  و ساير وسايل  نقشه  از حيث  با نواقصی آه. نگرانی بود  اسباب

ً       را آامال  مراقب   چاره  پس  بكنم  اعتماد و اآتفا نميتوانستم  هم  ناقص  تلگرافات به. نمود  آنها را تأمين  آرد و پيشرفت  ت      
  .بود  جنگ  عرصة به  شدن  و نزديك  جنوب  سمت به  منحصر، حرآت

ّ       اردوهای مجه زی در  ، شده  فرستاده  خوزستان با آشتی به  مقدار زيادی اسلحه  امر، اخبار موحشی رسيد آه  اين  متعاقب           
  .تجاوز نمايند  ساير نقاط به  آنها از حوالی خوزستان  و همراهان  خزعليان  آه  است  ، عنقريب يافته  آنجا تشكيل

وارد و   بهبهان به  بختياريها و قسمتی از خزعليان  آه  يافت  نيز خبری انعكاس  تهران  شورای ملی و محافل  در مجلس
   .اند ساخته  و آنها را متفرق  برده  حمله اردوی نظامی آنجا به

  از تهران  آه  شدم  مصمم  ، و من اخباری را داشت  چنين  انتظار وصول  تهران  بود، محيط  خبر عاری از حقيقت  اين  با اينكه
  . دهم  اتمهخ  و توهمات  انتشارات  نظاير اين و به  خود شوم  وارد در اجرای نقشه  آرده  عزيمت  اصفهان  طرف به

ّ   محم ره  آمد و تلگرافی از قونسول  من  مالقات به  شارژ دافر انگليس  بودم  گرفته  عزيمت به  تصميم  روزی آه  همان داد   ارائه    
  .آورد  ميان صحبتی به  و غيره  و يا از معذرت  آرده  را متفرق  خزعل  بتواند هواداران  آه  است  او ديگر مأيوس  آه

  صريح  اظهار يأس  همين.            ً               و ديگر مطلقا  نگرانی ندارند  داده  خود امور را ترتيب  ميل  موافق  شد آه  و يقين  ثابت  بر من
  . مقصود است  پيشرفت به  اطمينان  آنها خود دليل

را احضار   حرب  ارآان                      ً      شارژ دافر مزبور، فورا  رئيس  مجرد خروج به.  و عذر او را خواستم  دادم  با خونسردی جواب  من
.  صادر نمودم  جنگ  وزارت به  ، امر صريح قوای خوزستان  تكميل و در سعی به  او تذآر داده خود را به  ، قصد عزيمت آرده
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فردا   آه  اجزای شخصی خود متذآر گشتم به  بود، آه  شب  نيمة  آشيد و مقارن  طول  شب تا حوالی نصف  من  مقررات  دنبالة
  .باشند  از تهران  تحرآ  مصمم  ده  ساعت

  خواهم  اصفهان و هوا به  ، سفری برای تغيير آب روزه  نه  آه  متذآر شدم  فقط  سفر نگفتم  همراهان منظور خود را به  البته
   .شدند  مسافرت به  مصمم         ّ  قصد و ني ت  با همين  آرد و آنها هم

   و مرآز زنديه  صفويه  بپايتخت  از طهران 

  :بودند از  عبارت  ملتزمين 

  . جنگ  وزارت  آابينه  بهرامی رئيس  خان  اهللا فرج

  .امير لشكر  خدايارخان

  . امنيه  اداره  نقدی رئيس  علی آقاخان

  . عبدالرضاخان  سرتيپ

  . عراق  تيپ  رئيس  محمدخان  جان

  .عشايری  شخصی و اسكورت  اسكورت  ضميمة ، به حرب  ارآان  و يكی دو نفر صاحبمنصب

   

  ١٣٠٣  عقرب ١٣ نبهچهارش

  با اتومبيل  و از منزل  بودند، خداحافظی آرده  آمده  من  شخصی برای ديدن  منزل به  اشخاصی آه  از عموم  صبح  ده  ساعت
  من  نيز برای مشايعت  ای از صاحبمنصبان و عده  نظامی تهران  وزراء و جمعی از وآال و حكومت  هيأت.  آردم  عزيمت
  آهنين  و ارادة  ياری خدا برعزم و به  نمودم  آنها را مرخص  عبدالعظيم  زنجير حضرت  زنجيرحضرت  خط  ديكنز. بودند  آمده

  . گرفتم  را پيش  جنوب  ، راه آرده  خود تكيه

و از   را نديده  جنوب  صفحات  آنها آه  خصوص به  من  همراهان  رسيد آه  خاطرم به  فرسخی تهران  ، شش»آباد  حسن«در 
  اندازه  ناهموار صعبی را طی آنند، و چه  راه  بايد چه  اند اگر بدانند آه بی اطالع  طی طريق  و سختی و مشكالت  درازی راه
ّ       تصو ر خود  و به  سالخورده  بعضی از ايشان       ً     مخصوصا  چون. خواهند آرد  تعجب  تصميم  اين  بپيمايند، از عظمت  مسافت   
  مقايسه  سلسله  آن  بيكفايت  و سالطين  عهد قاجاريه  الوزراها و رجال ساير رئيس  مرا با اعمال  ماقدا  اند، وقتی اين دنيا ديده

  . گر خواهند يافت خود جلوه  چشم  ای پيش آنند، امر تازه

همانطور ، بايد  و هراسی داشتم  بيم                        ّ  آار و سنگينی بار مسؤولي ت  و از مشكالت  بودم  نفس  دچار ضعف  هم       ً        حقيقتا  اگر من
از جای خود   سخت  و موقع  زمستان  اوان  اند، در اين آرده  نيز عادت  و مردم  داده  ، سرمشق قاجاريه    ّ  عي اش  پادشاهان  آه

  . دهم  سفر ترجيح  و مشقت  حضر را بر زحمت و فراغت   و استراحت  حرآتی نكنم

ميافزايد، همانا   من  برسرعت  قدم به  ميدهد و قدم  قوت  حرآتمرا در   عزم  باريك  موقع  از هر چيز در اين  بيش  امری آه
  .خاطر مرا اسير خود ميدارد  وقت همه  آه  عزيز است  و هموطنان  مملكت به  سرشار خدمت  عشق

  سرآشان و  آنندگان  اختالل  وقمع  برای قلع  و من  دشمنی غريبی بر ضد ناامنی ايجاد گرديده  من  در طبيعت  آه  اينست  مثل
و   امنيت  دامنه  بسط  عليالعجاله  مملكت  و اقدامی در اين  هر اصالح  اساس  آه  شده  مسلم  بر من  زيرا آه.  ام شده  خلق
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  خود آيند و احتياجات به  آنكه  برخوردار نباشند، مجال  و راحت  امن  و از نعمت  نداشته  فراغت  مردم  آه  مادام.  است  آرامش
  . جويی برآيند نخواهند داشت آنند و در صدد چاره  را درك  خويشزندگاني

  و نيم  قرن  يك  در اين  شومی آه عمر ناامني  به  آه  ايرانی آسی است  و قوم  ايران به  نسبت  مردم  ترين حاضر خادم  در حال
و   و خوراك  خواب  آردن  هد و اگر با حرامد  ، خاتمه و بياعتبار آرده  و سست  را ضعيف  چيز ايران  همه  استيالی قاجاريه

ّ  تنع م   .نهد  استراحت  را بر بالين  ستمديده  مملكت  باشد، بكوشد تا سر اين  هم  و راحت    

  با غور و تعمق  عصر و زمان را در آن   ايران  آند و اوضاع  را مطالعه  قاجاريه  سلسلة  سلطنت  تاريخ          ّ  با نظر دق ت  آسی آه
  ايشان  و نواميس  اعراض  و چگونه  آشيده  چه  تيره  دورة  در آن  مملكت  اين  بدبخت  مردم  بگذراند، ميبيند آه  چشم  از پيش

  . است  بوده  ياغی سرآش  يا فالن  ايل  دستبرد فالن  هر روز دستخوش

نمايندگانی از   ميكنم  حرآت  عهد قاجاريهيادگار   ياغيان  نفر از همان  برای سرآوبی يك  آه  اآنون  هم  آه  خدا را شكر ميكنم
و   خود دارم  ، همراه نداشته  مرآزی بر آنها تسلط دولت   وقت  هيچ  تاريخ  تا اين  صفويه  از ايام  را آه  سرآش  ايالت  آن

  .اند من  مخصوص  نثاران و جان  همانها امروز از حاميان

ّ  در بستر ناز و تنع م  ی و غلطيدنپرور       ّ        جای عي اشی و تن به  قاجاريه  اگر سالطين    ً  شخصا    رعيت  و راحت  امنيت  برای توسعة                  
ّ   و مش قت  رنج  مدتی را تحمل  قدمی برميداشتند و اندك   ايران  مردم  در طبع  تاريخی آه  ذاتی و سابقة  ميكردند، با عالقه  راه     

را   مينشاند و مردم  را عقب  و سرآشان  ياغيان  هزار قدم  ايشان  حرآت  قدم  ، يك پرستی هست و شاه  سلطنت  اساس به  نسبت
احدی در خود   ميشمرد و نه  را بيصاحب  آسی مملكت  ديگر نه  صورت  در اين. ميكرد  بيداری و هوشياری پادشاه  متوجه

  خارجی نيز مجالو   خود ميگرفت سروصورتی به  امنيت  از جهت  مملكت  وقت  آن  البته. ميديد  يارای سرآشی و عصيان
  . درازی نمييافت  نفوذ و دست  و اعمال  مداخله

  زنجان  سلطانية به  از تهران  داده  خرج به  و آفايت  جرئت) مفغور  خاقان(  فتحعليشاه  و ايران  جنگهای روس  در موقع
  ؟ صورت  آرد اما در چه  عزيمت

  و عشرت  عيش با آنها به  سلطانيه  و در چمن  داشت  د همراهرا با خو  حرمسرا و سوگليهای اندرون  زنان  در حالی آه
،  همراه  ها با محترمات ميآيند او مرحله  پيش  مرحله  يك  و آذربايجان  ميشنيد روسها در قفقازيه  همينكه. روزگار ميگذراند

  !نشينی اختيار ميكرد عقب  تهران  سرسرة  و آوه  نگارستان  عمارت  طرف به

؟ برای  برای چه.  و ارنگه  جاجرود و شهرستانك  طرف ولی به  ميگذاشت  بيرون  قدم  از تهران  نيز هر سال  شاه ناصرالدين
  !همخوابگی  رعايا جهت  دختران  و انتخاب  شكار جرگه

  :خواهد بود  ناقص  نشود آالم  سخنی گفته  شاه اگر از مظفرالدين

  سمت به  ، وقتی آه پرافتخار نژاد ايرانی است  تاريخ  بازی او ننگ رذالت  اياميا   سلطنت  دوره  آه  النفس مرد ضعيف  اين
شهر   بيرون  گردش  عزم به  خلوت  و جمعي از خواص  محرم  روزی با يكی از درباريان  داشت  وليعهدی در تبريز اقامت

  وليعهد، يعنی شاهنشاه  واالحضرت.  اختس  مبدل  جنگ  ميدان فضای آسمان را به       ً                      اتفاقا  هوا ابر شد و رعدوبرق.  رفت
  و درباری محرم  رآاب  ملتزمين  آه  او باال گرفت  و تزلزل  طوری آار اضطراب به. داد  عجيبی دست  را وحشت  ايران  آينده
خود را سيد   زبور آهدرباری م حوالی بود ببرند، و وليعهد به  در آن  آسيايی آه  پناه او را به  منحصر ديدند آه  آن را به  چاره
  .شد نيز معرفی ميكرد متوسل  النسب صحيح  اوجاق

قضاوقدر را تغيير   آارخانه  جريان آه   از او ميخواست  با عجز و الحاحی تمام  سيد درباری شده  دامان به  دست  واالحضرت
  سفيه  بود و دست  آورده  دست به  ناسبموقعی م  سيد شياد آه. آند  و ساده  را صاف  و آسمان  را موقوف  ، رعدوبرق داده
و   برميداشت  سوی آسمان به  دست  و پيوسته  او وقعی نميگذاشت  التماس ميديد، به  خود آويخته  دامان ای را به استفاده  قابل

  انی، عاقبتخالفكاری و نافرم و از درباري   ميكرد، از او عجز و التماس  را درخواست  رعدوبرق  از خدا هولناآی و شدت
  :درباری گفت. را پرسيد  مخالفت  علت  درباری آرده رو به
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  . است  زناشويی معطل  آخر فرزندی ميخواهد عروسی آند و برای مخارج

سفيد مهر بنويسد و وی را   ميخواهد، در آن  آه  درباری داد تا در شهر هر مبلغ به  آرده  آاغذ سفيد را صحه  واالحضرت
  بعد از طوفان  اند هميشه گفته  و از آنجا آه  باريتعالی برداشت  درگاه به  انابت  سيد نيز دست. بخشد  نجات  از وحشت  فيالحال

  .نگرديد  را روسياهی حاصل  و سيد بيچاره  گشت  نيز روشن  تيره  ، آسمان است  هوا صاف

را   حرم  ، زنان ايشان  برای هالآت  تهران به  نمجاهدي  هجوم  ، در موقع حسين  سلطان شاه  جانشين  محمدعليميرزا بهترين
  ، تاآتيكی در مغز تهی خود فراهم ، و بهتر از اين ميداشت   مرغها وا به  های خمير و دادن گلوله اوراد و اذآار به  خواندن به

  .نميديد

ً        يادآوری ندارد و اصال  مقصود  به، احتياجی  وضوح  ، از شدت رفتار او در خارجه  و وضع  حاليه  شاه  مسافرتهای متوالية                   
را   آنونی باشد، شخص  خرابی ايران  علت  مقصود، تجسس  هر جا آه  ولی سير آالم.  امور نيست  اينگونه به  توجه  هم  من
  .نميدهد  نشان  جز قاجاريه  و مسؤولی برای آن  ميكشاند و مسبب  سرمنزل  اين به

   «آباد حسن«ای در  خاطره 
  . آرديم  حرآت  قم  عزم ساعتی بعدازظهر به  و يك  صرف» آباد حسن«ناهار در  

و   ، با عيال از زمامداری من ، قبل  پيش  سال  سه  آه  گذشت  خاطرم شورا به  مجلس  يكی از نمايندگان                ً      در اينجا اتفاقا  حالت
و   او مورد دستبرد دزدان  و ناموس  ، جان پايتخت  دروازه  ميآمد و در پشت  تهران  طرف به  خود از اصفهان  بستگان

  و اموال  آردم  و دزدها را مصلوب  و آسان او سعی نمودم  در استرداد مال  فوريت به  بعد از اطالع.  قرار گرفت  غارتگران
از در   ا منب  از نمايندگان  جمعی قليل  بعد، وقتی آه  ؟ در مجلس ديدم  از او چه  در مقابل.  مسترد داشتم  آنها را گرفته

  .آرد  آلی فراموش خود به  و ناموس  جان  مرا در حفظ  و خدمات  قرار گرفت  ايشان  در صف  درآمدند، او هم  مخالفت

  عبور ميكند و اين  از آنار درياچه حاليه  مستقيمی نيست  خيابان به  بيشباهت  ، آه ، جاده» منظريه«تا »  نصرت  آوشك«از 
  .قرار دارد  در آنار آن» باقرآباد»  خانه و قهوه  شده  قمری ساخته ١٣٠١در   آه  راهی است

  از آنجا ميتوان  آه  است اند اين آرده  موسوم  منظريه اينجا را به  اينكه  علت.  رسيدم»  منظريه« بعدازظهر به  چهار ساعت
  .را ديد)  ع(  معصومه  گنبد طالی حضرت

  قم به  غروب  مقارن.  شدم  قم  عازم  بعد بالفاصله  آردم  ، چای را در آنجا صرف استمصفايی   مرتفع  نقطه»  منظريه»  چون
از آقای   من  برود از طرف  سردار رفعت امر دادم بعد به .  شتافتم  مطهره  آستانه  زيارت لديالورود به.  وارد شدم

  .يزدی احوالپرسی نمايد  عبدالكريم شيخ

   از قم  حرآت 

   

   قربع ١٤ پنجشنبه

  سير اتومبيل  قابل  آه  جديداالحداث  راه  قسمتی از اين.  آردم  حرآت  اصفهان  طرف به» نيزار»  ، از راه از تجديد زيارت  پس
آنار »  اسم  همين به  يعنی از قسمتی عبور ميكند آه  قم  نميگذرد، از آنار رودخانه  از شهر آاشان  قديم  راه  و برخالف  است

  .ميگويند  هم» نيزار»  را راه  ميگذرد آن» نيزار»  از آنار دهكده  قم  فرسخی جنوب در پنج  و چون  است  وسومم»  رودخانه

آنها را   از چندی قبل  آه  و امير اقتدار وزير داخله  وتلگراف در اينجا سردار اسعد وزير پست.  رسيدم  ميمه به  شب  اول
  آيرم  و محمودخان  الدوله و صارم  اصفهان  حاآم  غالمرضاخان  اتفاق به  بودم  ستادهفر  اصفهان امر بختياری به  برای تصفيه



  رضا شاه بزرگ –نامه خوزستان سفر

 

13 

 

سردرد شديد و   واسطه را به  شب. ما رسيدند بودند به  آمده  استقبال به  آه  و چند نفر از صاحبمنصبان  اميرلشگر جنوب
  . همينجا بمانم  گرفتم  تصميم  در قم  قبل  شب  نخوابيدن

   عقرب ١٥  جمعه 

  درخشانی پر از ماهی دارد و در آنار جاده  آب  چشمه  آه»  ونداده«آبادی  و آمی بعد به  آردم  حرآت  از ميمه  هشت  ساعت
  . آبادی معتبری نيست  اصفهان  خاك  بعد تا اول جا به  از اين.  رسيدم  افتاده  اتفاق

  جلگه  ميآيد از اين  ، پيش است  اصفهان  ابتدای خاك  خوار آه چهتاريخی هموار مور  آوچكی جلگة  بعد از عبور از گردنة
  اين  زحمتكش  و مردمان  با زارعين  اصفهانی آشنا شد و در هر قدم  و لهجه  و معيشت  لباس  بعد ديگر بايد با وضع به

  .آرد  اند تصادف ايران  مردم  ترين آارآن  از جمله  آه  واليت

  آنكه  مثل.  ساخت  معطوف) هجری١١٤٢  سال  وقايع(  قبل  سال ٢٠١  وقايع را به  ار بياختيار نظرمخو مورچه  جلگة ورود به
دارند   دفاع  فرار، خيال  در حال  و تزلزل  با عجله  جنوبی جلگه در قسمت  ، آه را ميبينم  اشرف  و همراهان  افاغنه  موقع  اين

بسيار   نطنز با شتاب  از راه  شرقی جلگه  شمال  شيد خود نادر از جانبسرآردگی سردار ر به  ايرانی قزلباش  و قشون
  بر مرآب  آه  را بر سرمشتی افغان  و هزيمت  اراضي هموار سرازير ميشوند و هالآت به  وار از باالی گردنه ، سيل رسيده

  پرافتخار وطن  تاريخ  ی از صفحاتا و صفحه  آنم  آبادی صرف  ناهار را در همين  گرفتم  تصميم. فرار سوارند ميريزند
  . آنم  خاطر را گشايشی فراهم  و اندآی با ياد گذشته  عزيز خود را از جلو نظر بگذرانم

  گذشته  وقايع               ّ  از مطالعه و دق ت  جهت  همين به. تكرار ميشود  آن  وقايع  غالب.  عجيبی است  عبرت  درس  تاريخ  راستی آه
  .را پيشگويی آرد  آينده  تای از اتفاقا پاره  ميتوان

بالهای   غروب  ميگفتند هرروز مقارن  آه  ای قدما نيست افسانه  مرغ  سمندر، آن  سرگذشت به  بيشباهت  ايران  سرنوشت
  باز از ميان  صبح  ميشود، سپس  خاآستر تبديل خود را ميسوزد و به  آتشی آرده  توليد شعلة  ميزند و از آن  خود را برهم

  .ميشود  مشغول  حيات  ادامه برميخيزد و به  و بانشاط  و جوان  و شاداب  خاآستر تازه  دهتو  آن

  . است  ساخته  خود معطوف را به  مطلعين  غريبی نظر و توجه  وضع و به  بار تكرار آرده را چندين   داستان  اين  ايران  تاريخ

ديگر   حكومت  ، از هر نوع عادالنه  مقتدرانة  حكومت  وضع هماند، بهميف  ايشان  و طويل  عريض  تاريخ  چنانكه  ايران  مردم
استقاللی،   و تربيت  ورزش  و تعميم  و معارف  تعليمات بسط   در سايه  مردم  تا اين  آه  است  دارند و يقين  بيشتر عالقه

برساند و   سعادت  سر منزل د آنها را بهنميتوان  طرز هم  طرز حكومتی غير از اين  نشوند، هيچ  نفس اعتماد به  حس  صاحب
  .شود  آنها ختم  مصلحت به

و رئيسی قادر و توانا يا سرداری   رأس  آنيد، ميبينيد ايرانی هر وقت   ّ  دق ت  ايشان  گذشتة  تاريخ  اگر در جريان  علت  همين به
، و  جسته  عظيمی مبادرت  اعمال او به  تو اوامر و در سايه تشويقا  اراده  ، در تحت داشته  عزم  و صاحب  شناس مصلحت 

  . است  فرو شده  پستی و انحطاط  گودال به  صورت  اين  و در خالف  جا گذاشته از خود به  و آثار سترگ  يادگارهای بزرگ

  ی مغزی، مثلسبكسری ته  محكوم  آه  ايران  از ظهور او مردم  قبل  سال  ده.   ّ       مد عا است  شاهد اين  ظهور نادر بهترين  واقعه
  و قدرت  حيات  حدی فاقد شرايط و به  و ناتوانی شده  قدری دچار ضعف او بودند به  سفيه  و درباريان  حسين  سلطان شاه
ظهور نادر، . و سر ميبريد و از آسی جنبشی بروز نميكرد  طنابی ميبست نفر افغانی به  نفر آنها را يك  نفر ده  ده  ، آه بوده
  يك تاريخی هند را به  اقتدار او مملكت  در زير پرچم  توانا و قادر آرد آه  چنان  را، يكمرتبه  ناتوان  دل دهمر  مردم  همين
  .آوردند  ايران را به  جواهر و افتخارات  گرفتند و آنهمه  مردانه  يورش

سرحد  ميافتد و به  مذلت  حضيض هخود ب  و نااليق  عياش  بيكفايتی سالطين  در ساية  هر وقت  ايران  آه  است  اين  مثل
ظهور   عرصة او را به  فرزندان  ، فرزندی از تواناترين غيب  از آستين  قدرت  ميرسد، دست  زوال  پرتگاه  ناتوانی و لب

  را از رخسارة  مذلت  اين  او ميگذارد تا ننگ  و آفايت  هوش  را بر دوش  و ملت  مملكت  نجات  سنگين  ميرساند و وظيفة
  .سازد      ّ  و مجل ل   ّ   مل بس  افتخار و زيور جالل  جامة بزدايد و بار ديگر او را به  وطن  مادر محبوب
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زند و   خان آريم  بعد از فوت  گفت  و ميتوان  و ناتوانی و ناامنی شده  ما دچار ضعف  مملكت  آه  است  سال  يكصدوپنجاه  قريب
  . است  دهخود ندي و آرامی به  روز راحت  استيالی قاجاريه

   خوشگذرانی يا آشتار  صرف  خود را فقط  ، اوقات و آبادی مملكت  عـدالت  دامنة  جای بسط به  قاجاريه

  .اند رعايا گذرانده  آردن  غافل به  ، و ايامی را هم آرده  مردم

  ؟ وضع  چه اما به. آند  را ساآت  دمنگاهدارد و مر  را آرام  مدتی ايران  قليل  است  توانسته  آغامحمدخان  ، فقط ايشان  از ميان

  :ميكند و ميگويد  را تشريح  قضيه  اين  نفر مسافر اروپايی خوب  يك

يعنی او . وجود دارد  درقبرستان  آه  آرامشهايی است  همان  آرد، از نوع  تحميل  بر ايران  آغامحمدخان  آرامشی آه»
  «.وجود بپردازد  عرض باشد و به  باقی نماند تا سروصدايی داشتهديگر آسی   ، آه را آشت  مملكت  اين  قدری مردم به

اند  و متفكری پيدا شده  مصلح  اواخر، مردمان  اين  خصوص ، گاهی به ناامنی و خرابی و ذلت  سال  صدوپنجاه  اين  در مدت
اسدآبادی   الدين يكی سيدجمال  جمله  آناند و از  خود انديشيده پيش  و راههايی هم  افتاده  و ملت  ملك  حال  فكر اصالح به  آه

و   در و در اذيت دربه  و آزار قاجاريه  از ظلم  پيوسته  او آه.  است  اخير ايران  دانشمند دورة  بزرگترين  آه  همدانی است
  :ميگويد  شده  او مرتكب به  رفتارها را نسبت  زشتترين  شاه و ناصرالدين  بوده  عذاب

  «.ميسر خواهد شد  نفر مقتدر عادل  يك  دست به  فقط  زمين مشرق  مردم  حال  اصالح»

دارد،   عقلی و تاريخی با خود همراه  هزار شاهد و دليل  آه  عقيده  نيز با اين  و من. نظر را تأييد ميكند  نيز همين  تاريخ
  است  اقوام  ها و رشد دهندة جامعه  دهنده  اتنج  يگانه  ، آه و تعليمات  معارف  توسعة اقتدار، به  در ساية  تا بتوان.  موافقم
  .حقيقی خود آشنا نمود  و سعادت  حدود وظايف را به  مردم  طريق  اين و به  پرداخت

، روز عمر بدبختی  قدرت  دست  آه  است  نرسيده  آن  آيا موقع  خاطر خطور ميكند آه    ً    قطعا  به  سوآل  اينجا ديگر اين
قدمهای بلندی   انتقام  بيتكليفي و سرشكستگی و آشيدن  دوره  اين  آخر برساند، و برای ختم را به  ايران  سالة يكصدوپنجاه

  بردارد؟

  خوار از مورچه  حرآت 

آبير   عباس مشهور از بناهای مادر شاه  قول به  آه  رسيدم  مادر شاه  آاروانسرای مستحكم خوار به بعد از عبور از مورچه
  . است

  بالد ايران  و مشهورترين  صفويه  باشكوه  يعنی پايتخت  شهر تاريخی اصفهان  و حومة» برخوار»  لگهج به  غروب  مقارن
  . رسيدم

   

   اصفهان ورود به

   

نظر رسيد گنبد و  شهر به از آن  ای آه بود، ظاهر شد و اول نشانه  گردوغبار نمايان  در ميان  آه  سواد شهر اصفهان  آم  آم
  .ودب  منارهای مسجدشاه
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بودند نمودار   برپا داشته  بعد چادرهايي آه عامة طبقات اهالي اصفهان براي استقبال و پذيرايی من فرسخی شهر به از يك
  آنها پياده  برای اظهار قدردانی از احساسات. مرا تلقی ميكردند  ، رسيدن العاده فوق  با وجد و مسرت  جا مردم  همه. گرديد
و   سرآشان و دفع   امنيت  در اعادة  من  خدمات به  های متعدد راجع ، نطقها وخطابه سای ايشانو رؤ  وجوه  از طرف.  شدم

سرور و   حالت  و شادي اهالی آه  هلهله  و در ميان  مناسبی داده  جواب  هر آدام ايراد شد، به  قشون  و تكميل  توسعه
  عمارت به  و يكسره  بود، وارد شهر گرديدم  شده  تهيه  آه  و از زير طاقهای نصرت  آنها نمايان  شادمانی طبيعی از چهره

  . رفتم  ستون چهل

   اخبار تهران 

   

تقاضای خود   حضوری بر حسب  مخابرة  اين.  رفتم  حضوری با تهران  برای مخابرات  تلگرافخانه به  اصفهان روز ورود به
  داده  رسيد و جواب     ً               بدوا  از وزير خارجه  ذيل  تلگراف. نمايند  رهمذاآ  با من  مطالب  ميخواستند در رؤس  وزرا بود آه  هيأت
  :شد

  از مسافرت  ، اظهار تاسف آمده  خارجه  وزارت به  ، شارژ دافر انگليس اشرف  حضرت  بعد از حرآت  ساعت  امروز سه» 
  سمت به  دولتی از زيدون  ، قشون ر شدهمقر  آه  بوديم  تقاضا نموده  ديروز شده  در مذاآراتی آه:  ، ميگفت ناگهانی نموده

ّ   محم ره ّ   محم ره  ، شايد مالقاتی با شيخ وارد بغداد شده  روز ديگر سر پرسی لرن  ، تا سه نرفته  پيش     قضايا   اين  نموده    
  برای هشت  سر پرسی لرن  بود آه  ، تلگرافی رسيده سفارت به  از مراجعت  پس. يابد  خاتمه  دولت  ميل  نحو خوشی مطابق به

روز ديگر امر   تا هشت  آه  متذآر شويم  امروز چهارشنبه  در مالقات  آه  داشتيم  روز ديگر وارد بغداد ميشود، و خيال
را در   تقاضای خودمان  است  اين. اند فرموده  ، حرآت نموده  مسافرت  تصميم  شنيديم  بفرمايند و امروز دفعة  قشون  توقف به

صبر   قضيه  در اين  متجاوز از دو ماه  آه  ميكنيم ، خواهش  تجديد نموده  ايم نموده  با خودشان  شفاهی آه  مذاآرات  تعقيب
  آه  اقداماتی بنماييم  اميدواريم. وارد بغداد شود  فرمايند تا سر پرسی لرن  روز را تأمل  هشت  اين  اند، حاال هم فرموده

  قونسول به  هم  قسم  همين. قوا و عملياتی نشوند  اعزام به  ود و ديگر محتاجش  نگرانی راحت  از اين  اشرف  خاطرحضرت
تكرار   در مذاآرات  مقصود اصلی آنها آه. برسانند  اشرف  حضرت  اطالع به  آرد، آه  خواهيم  تلگراف  در اصفهان  خودمان

  تمام  مذاآره  در ضمن  بنده. وارد بغداد شود  ن، جلوتر نرود تا سرپرسی لر از زيدون  قشون  آه  است  اين  مينمودند، فقط
  سفارت  های مصلحانة وعده نظر به  آه  اغفال  اين  در نتيجة  آه  ام و تذآر داده  نموده  را خاطر نشان  اشرف  حضرت  نظريات

و ساير   مهمات  ارد آردنو و  آوری اسلحه جمع به  موفق  شيخ  آه  است  ، اين شده  حاصل  دو ماه  در مدت  برای دولت  آه
ّ  افكار عام ه.  است  شده  دفاعيه  لوازم و   اسلحه  ميشود شيخ        ً       متواليا  شنيده  داد آه  تسكين  اظهارات  اين به  ميتوان  را چگونه          

و   تفتيش  قسم  همه  راه  انگليس  برای دولت  هند ميآيند وارد مينمايد؟ در صورتيكه  از طرف  آشتيهايی آه  توسط  مونيسيون
و اظهار بياطالعی   جز سكوت  اظهارات  اين  در جواب  البته.  است  وارد مينمايند بوده  اسلحه  آشتيهايی آه  جلوگيری از اين

  ارآان بود به  رسيده  آه  و اخباری هم  رسانيده  عرض را به  مراتب  اينك. ندادند  ديگر نميتوانستند بدهند، چنانچه  جواب
  «.برسانند  اشرف  حضرت  عرض به  آه  مفرستاد  حرب

   وزير خارجه

3450  

   

   جواب

   

    اقباله دام  وزير امور خارجه  آقای مشارالملك  اجل  مستطاب  جناب
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تا ورود سر   آه  است  آيد، اين  فراهم  سفارت  رنجش  ، اسباب نميخواهم  ، بگوييد چون نموده  را مالقات  شارژ دافر انگليس»
در صورتی   تأخير بيندازند، ولی اين را به  تعرض  تا دو هفته  قوا امر دادم  آلية او به  اقدامات  نتيجة  و مشاهدة  پرسی لرن

  «.خواهد شد  عمليات مجبور به  قشون  وقت آن   چه. نشود  جنگ به  و بختياری شروع  خزعليان  از طرف  آه  است

  قوا  آل  و فرمانده  وزير جنگ

4007  

   با قونسول نگليس  مالقات 

امر  به  از مقدماتی راجع پس .  او را پذيرفتم. آرد  تقاضای مالقات  تلگرافخانه  نيز در همان  انگليس  اثنا قونسول  در اين 
  از اصفهان  نمود، آه  و هراس  اظهار خوف  درجه  تلقی آرد، و تا يك  با نگرانی و احتياط  اصفهان ، ورود مرا به خوزستان

  مذاآرات  تمام  نوشتن.  بازگردم  تهران ، به داده  خاتمه  نقطه  همين را به  سعی آرد مسافرت  العاده ، و فوق ر نرومجلوت
او خاطر  خود را به  قبل  تصميم  طور خالصه به.  را زايد ميبينم  آن  شرح  است  روشن  مطلب  زمينة  چون. ميانجامد  تفصيل به

  . اشرار حتمی است به  دادن  و گوشمال  سفر غيرممكن  از اين  انصرافم  آه  دادم      ً      و قطعا  تذآر  آرده  نشان

   اهالی اصفهان  احساسات 

سفر   اما اين. و سرور ميكردند  شعف  اظهار نهايت  از ورود من  اهالی اصفهان  آه  است  بود، اين  مسرت  موجب  چيزی آه 
قصدی از   نميدانستند چه  در بدو امر آه. ميراندند  سخن  از آن  تعجب به  و محافل  و در مجالس  ديده  را با احتياط  بيسابقه

،  هستم  ميدان  شدند و فهميدند خود نيز عازم  واقف  من  و عمليات  از تجهيزات  صحبتها ميكردند، و چون  سفر دارم  اين
  . گرفت  شدت  احتياطشان

مبنی بر   مندی را آه و عالقه  ابراز صميميت  اين.  بگذارم  قدم  مهلكه به                        ً و دوستی نميخواستند، شخصا   بعضی از نظر محبت
از نظر نظامی   ديپلوماسی و چه  از لحاظ  چه  مسافرت  اين  داشتند آه  آنها غفلت  ليكن.  آردم  بود، تقديس  خلوص  آمال

  .برای ديگری غير ميسور خواهد بود  آن  انجام  آه  داشتم  ، و يقين ديگری واگذارم را به  آن  انجام  آه  است  مهمتر از آن

باشند،   و فشارآی و سيدالعراقين  حاجيآقا نوراهللا  ايشان  معروفين  آه  و علمای اصفهان  باز در روز بعد قونسولهاي خارجه
حتی . آردند  و تشويق  ستقدي  جنوب  طرف را به  حرآتم  اظهار خوشوقتی و تصميم  من  از مالقات  آمدند و همه  من  ديدن به

  :شعر بود  بر اين  مضمون  آه  نوشت  من ای به بعد مراسله  حاجيآقا نوراهللا

  جهاد بر ضد دشمنان  حكم  آه مقدس  جنگ  و در اين  آنم  با شما حرآت  ام و عشيره  آسان  خود و عموم  حاضرم  من»
  «. نمايم  را دارد، شراآت  مملكت  استقالل

  . آردم  اظهار تشكر و امتنان  خواهانه و استقالل  پرستانه وطن  احساسات  اينگونه  در جواب  من 

   

   

   تجهيز قشون

ً     ، تا آامال  سوق ماندم  در اصفهان  عقرب  تا چهارشنبة ١٦  از شنبة  مرآز لشكر   را از اينجا آه  خوزستان  طرف به  قشون          
  يك  قليل  مدت  در همين  چنانكه.  آارهای لشكری سرآشی آنم  جزئيات  جميع            ً    ، و خود شخصا  به دهم  ترتيب  است  جنوب
  حرآت  بهبهان  طرف به  و سميرم  قمشه  ، از راه عراق  از تيپ  تهران نادری، اعزامي   را با فوج  از قوای اصفهان  قسمت
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  آنها را راجع  اختالفات  تياری و قضيةو آار بخ  ها رسيدگی آردم و سربازخانه  لشكر و مريضخانه  حرب  ارآان و به  دادم
  . نمودم  بيگی رفع ايلخانی و ايل به

  طغيان  قضية  همينكه  و سردارجنگ  و اميرمفخم  السلطنه يعنی صمصام  تهران  بختياری مقيم  عمدة  خوانين  از حرآتم  قبل
بسيار   نشستند، و با عجز و الحاح  بست  آمده  نم  منزل شنيدند، به  بر ضد دولت  خزعل شيخ  تحريك را به  ای از ايل عده

  دولت  ما را در پيشگاه  آه  و حرآتی است  بدنامی و رسوايی ماست  قليلی از بختياريها، اسباب  عدة  حرآت  گفتند اين
  ايشان ، به آرده  مدلگر  دولت  مراحم آنها را به  من. زندگانی ما در خطر ميافتد  جهت  اين ميدهد و به  و مقصر قلم  روسياه
  را مأمور نمودم  وتلگراف و وزير پست  پيشامد وزير داخله  همين  در تعقيب.  دادم  آامل  اطمينان  غائله  و در رفع  تأمين
  .شوند  مشغول  اختالفات  آن  آار تصفيه آنند و به  حرآت  اصفهان به

جدی   و اقدام  حرآت به  و تشويق  جنوب  قضية به  راجع  و تلگراف  ، مكاتيب از اطراف  الينقطع  اصفهان  در چهار روز اقامت
  . آنها را ميدادم      ً            غالبا  دستور جواب. ديگر ميرسيد  و متمردين  شيخ  طغيان  در رفع

  :گرديد  واصل  از وزير امور خارجه  ذيل  تلگراف  عقرب  هفدهم  شب

   وزير خارجه  تلگراف 

، امروز دو  است  رسيده  عرض به  حرب  ارآان  وسيله به  آن  راپرت  آه  عقرب ١٣ نبهروز چهارش  مذاآرات  در تعقيب»
  : اظهار داشت  آمده بنده   مالقات به  بعدازظهر، شارژ دافر انگليس  و ربع  ساعت

ديروز   آه  است  دهآر  تلگراف  از اصفهان  ، زيرا قونسول نيست  ، اخبار خيلی خوب جانب  اين  العادة فوق  با وجود اهتمامات
هر   اينكه نظامی و نظر به  مالحظات به  اند آه فرموده  نمود و ايشان  الوزرا را مالقات  آقای رئيس  اشرف  عصر، حضرت

تجاوز   بايد از چهارمحال  و ناچار قشون  دارم  نگاه  را در چهارمحال  ديگر قشون  نميتوانم  هست  برف  خطر آمدن  دقيقه
اگر در   دادند و البته  نشان  خيلی حوصله مدت   الوزرا در اين آقای رئيس  اشرف  حضرت  آه  دافر اظهار داشت شارژ. نمايد
  البته.  روز باشد تقاضا نميكنم  هشت  آه  اوليه  از مهلت  بيش  دراينصورت. ندارد  بشود اثر خوبی در لندن  عجله  موقع  اين

او  به  بنده. خواهند فرمود  را تأمل  چند روزه  اند حاال نيز اين داده  نشان  ر و حوصلهصب  تاآنون  طوريكه به  اشرف  حضرت
  «. دهم  او اطالع را به  و نتيجه  برسانم  اشرف  حضرت  عرض حضوری به  را با تلگراف  مراتب  آه  دادم  وعده

   مشارالملك

ً    اصال  به  آه  دادم  تشخيص  خود را در اين  ، تكليف مداشت  صحبتها و مواعيد آشنايی آامل  اين  آهنگ به  چون  من    تلگراف  اين   
  . و عمليتر سازم  نمايم  عقايد خود را تعقيب  جای هر صحبتی فقط و به  ندهم  جواب

   مسرتبخش  تلگراف  يك 

  .بود  من  آجودان  ساعدالدوله  سرهنگ  تلگراف. آرد  جهاتی نظر مرا جلب به  تلگرافها آه  يكی از جملة

شود،   قشونكشی محتاج به  جنوب  اگر قضية  شد آه  ، داوطلب برميگشتم  تهران به  از لرستان  در موقعی آه  ساعدالدوله
خود مرخصی   برای سرآشی امالك  تهران به       ً              اتفاقا  بعد از رسيدن.  دادم  او قول به  هم  من. آند  عزيمت  آن     ً          شخصا  برای ختم

، از  رسانده  تهران خود را به  عجله ، به ام آرده  عزيمت  جنوب  سمت به  شنيد من  همينكه. شد  عازم  نتنكاب  طرف و به  گرفت
نمود   حرآت از من  استمزاج  آرد، و بدون  مخابره  من خود به  نظامی تلگرافی مشعر بر حرآت  در عمليات  آنجا برای شرآت

  .نيز بود     ّ  متأل م  ام و را خبر نكردها  حرآت  چرا در موقع  از اينكه  دارم  و يقين

، امروز  من  قشون  صاحبمنصبان  ديدم  رأيالعين به  زيرا آه. شد  من  العاده فوق  مسرت  باعث  در اصفهان  تلگراف  اين  وصول
ی سرباز  وظايف  و انجام  بروز مشكالت  در موقع  نظامی هستند آه  سپاهيگری و رشادت  احساسات  اينگونه  صاحب

  و قشون  مملكت مند به نفر عالقه  پيشامدها برای يك  مشاهده اينگونه. ميگيرند و سر ازپا نميشناسند  بريكديگر سبقت
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فاسد   نظر ميآورد و روحية را به  قشون  سابق  اوضاع  انسان  زيرا وقتی آه.  انگيز است وجدآور و مسرت  بينهايت
هر قشونی بيشتر و عاليمقامتر،   ازصاحبمنصبان  و مواجب  جيره  گرفتن  در موقع  را آه  شاه عهد ناصرالدين  صاحبمنصبان
  اوضاع  و از ديدن  و خجل  سرافكنده  ايام  آن  فراری و مخفی بودند از خاطر ميگذراند، از تذآر احوال  جنگ  و در موقع

  .ميگردد  آنونی خرسند و شادمان

  گيری آناره  شايعة 

  قصدم  اصفهان به  از آمدن  من  بود آه  ، مشهور شده در تهران  مجلس  اقليت  و تلقينات  خارجيان  انتشارات  در نتيجه 
  در اينجا از عمل  آه  ام رسانيده  اصفهان خود را به  از آار دوری بگيرم  در مرآز نميتوانستم  و چون  گيری است آناره
نفر از وزرا   و يك  شده  مؤثر واقع  وزرا هم  حتی در هيأت  بود آه  هگرفت  قدری رواج به  شايعه  اين.  جويی نمايم آناره
در . بودند  شده  و متاسف  مضطرب  من  و تذآر فعاليت  من  محبت  واسطه و بعضی به  افتاده  رياست  مقام  اشغال  خيال به

  از استعفا صرفنظر آرده  بود من  ا آرده  ّ تمن   رسيد آه  خراسانی وزير فوايد عامه  رمزی از سردارمعظم  تلگراف  باب  همين
  . خود نگردم  و پريشانی دوستان  امور مملكت  اختالل و راضی به

و   خوزستان  عازم  من  آه  و نوشتم  اخبار ابراز داشتم  اين  خود را از تأثير و شيوع  و تعجب  دادم  بخش جوابی اطمينان
  .آرد  صرفنظر نخواهم  ايران  سعادت  و اآمال  مملكت  جو، از خدمت سدهدرايی چند نفر مف و از هرزه  سرآوبی اشرارم

  :بود  ذيل  مطالب  از جمله. ميرسيد  اخباری از فرونت  از حرآت  قبل

، دو  گرديده  تقسيم  قوای خزعل  و ميان  شده  وارد هنديجان  نو، با دو توپ  اسلحه  صندوق ٣٠٠  عقرب  در چهاردهم»
  «. است  لنگر انداخته  آبادان  و در مقابل  آمده  العرب شط جنگی اروپايی به  سفينه  سه.  است  آورده  آشتی بادی آذوقه

     ً       فورا  ارسال  فشنگ ٥٠٠٠٠ امر دادم  تهران موجود نبود، به  قدر آفايت به  در اصفهان  فشنگ  اخبار چون  بدين  با توجه 
  .دارند

   اردوی زيدون  تلگرافخانة  راپرت 

راپرتهای قشونی   آه  آورده  زيدون  را آنار رودخانة  تلگراف  و بنادر دستگاه  قوای فارس  محترم  فرمانده  حكم  حسب بر»
  شد تا پنج  شروع  جنگ  صبح  يازده  آمدند از ساعت  زيدون  طرف به  با عده  فرمانده  عليالطلوع  نهم  صبح. شود  داده

قواينظامی   تصرف بود به  و برج  قلعه  چندين  آه» خاآستری»  تا قلعة»  بهرام شاه«از   جنوبی رودخانه  بعدازظهر در طرف
  الی ساعت  صبح  پنج  از ساعت  زده  ، شبيخون خراب  شهر زيدون به  هم  نمودند شب  حمله  دشمن  عصر نيز طرف. درآمد
  چادر و چند رأس  زياد، و چند نفر اسير و چند باب  اتفراری، تلف  تمام  خزعليان ، در نتيجه  داشته  دوام  ، جنگ دوازده

  «. زخمی شده  هم  نفر چريك  نفر نظامی و يك  نظاميها درآمد يك  تصرف به  قاطر و اسب و اثاثيه

   ابراهيم

   

   اردوی زيدون  راپرت

ديگر   غير از تلفات  اسب  رأس  رپنجو چند نفر ديگر و چها  خان اند برادر عبداهللا آرده  آه  هم  و رؤيت  از قرار خبر واصله
  .اند شده  مقتول  توپ  گلوله به  دشمن  از طرف

   از اصفهان  حرآت

   عقرب ٢٠  چهارشنبه 
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  . آردم حرآت  قمشه  طرف به  گذشته  اللهورديخان  و پل  تاريخی چهارباغ  از خيابان  با همراهان  صبح

و   ديدم  اردوی مزبور را سان.  بودند برخوردم  خوزستان  عازم  ی آهاردوي به  اصفهان  فرسخی جنوب  نه» مهيار«در 
نفر از   ، يك رفته     ً     شخصا  پيش  نظر خودم اين به.  آنم  نظامی آنها را امتحان  لياقت  جنگاوری و درجه  ميزان  شدم  مصمم
  احساس.  ای اختيار آردم ، نشانه قراردادن  و برای هدف  نبود، انتخاب  ظاهر آثار آفايتی از او نمايان به  را آه  نظاميان
  امتحان  اين  نظامی مزبور از عهده  دارند آه  ترس  و از آن  باطنی فراگرفته  اردو را وحشت  صاحبمنصبان  آه  ميكردم

را   تخابان  خود ميگفتند چرا من      ً     يقينا  پيش. شود  فراهم  ايشان  جهت  سرشكستگی و مسؤوليت  خوبی برنيايد و اسباب به
  .بفرستند  امتحان  ميدان را به  افراد را اختيار آنند و فرد مطمئن  تا يكی از بهترين  ام وانگذاشته  خود ايشان به

  برآمد و با آمال  امتحان  عجيبی از عهده  بود، نظامی مزبور با مهارت  در تپش  من  انتخاب  از اين  دلهای ايشان  در حاليكه
و   اطمينان  قرين  از پيش  نيز بيش  من  شد، و قلب  از شادی برافروخته  صاحبمنصبان  چهره. قرار داد  را هدف  خوبی نشانه

ً    و آامال  دل  گرفتم  نيك  فال پيشامد را به  ، اين اميدواری گرديده   . بستم  در فتح       

  .بودند  نصرتهايی برپا داشته بود و اهالی طاق   آمده  استقبال به  قمشه  حاآم.  وارد شدم  قمشه ظهر به  مقارن

در اينجا .  رسيديم»  ايزدخواست«آبادی   اول به  غروب  و نزديك  آردم  حرآت  فارس  خاك  طرف به  بعد از ظهر از قمشه
و را آيخسر  پسر ارباب  و قتل  ملل  اتفاق  در مجمع  ايران نماينده   الدوله ارفع را به  دزدان  و حملة  قبل  سال  ناامنی پنج

را در   شب.  آردم  حاصل  اميدواری آامل  ايجاد شده  قشون  قدرت  در ساية  حاليه  و از امنيتی آه  خاطر آوردم به
  . تاريخی گذراندم  نظامی و مذاآرات  نقشجات  مطالعه به»  ايزدخواست«

   آباده  طرف به 

   عقرب ٢١ پنجشنبه 

  پادشاه  آن  اسم به  ای هم وآتيبه  عباسی است آاروانسرای شاه  در مقابل  هو از روی پلی آ  آرديم  حرآت»  ايزدخواست«از 
در   گردنه  عبور از اين  ميگويند گذشتيم»  ايزدخواست چك«خود اهالی آنرا   العبوری آه صعب  دارد، و از گردنه  آبادآننده
  اند آه حدود مواظب  اعتی از اهالی در آن      ً    و غالبا  جم  است  خيلی مشكل  شيراز برای اتومبيل  طرف به  عزيمت  موقع

  .رد آنند  زور بازو باال برند و آنها را از سر گردنه اتومبيلها را به

العبور  صعب  گردنه»  خوره خان«و آاروانسرای »  سورمق«و بعد از عبور از آبادی   آرديم  حرآت  بعد از ظهر از آباده
  . گذرانديم» بيد ده«را در آبادی   و شب  و همواری شديم  مسطح  ت، و وارد دش سر گذاشتيم  را پشت»  آوليكش«

   عقرب ٢٢  جمعه 

را   جاده  و اين  است  آاروانی قديم  امروزی غير از جاده  جاده.  سرازير شديم» بيد ده«از باالی بلندی   زود برخاسته  صبح
  هوا بينهايت.  است  آرده  و درست  تسطيح  اتومبيل  راندن و  با اصفهان  روابط  اقتدار خود برای حفظ  در ايام  جنوب  پليس

  . داشت  خيلی اشكال  حرآت  صحيح  باالپوش  سرد بود و بدون

  . را در آنجا مانديم  و شب  ، چهارفرسنگی شيراز رسيديم»سيوند«آبادی  به  غروب  مقارن

   عقرب ٢٣ شنبه 

  و يازده» سيوند«فرسنگی  ، سه» يوزه»  چاپارخانه هايی چند، بهوخم و بعد از عبور از پيچ  آرديم  از سيوند حرآت
  . فرسنگی شيراز رسيديم

بود رسيد و   آمده  من  استقبال از شيراز به  آه  فارس  يكی از ايالت  رئيس  الملك قوام  خان ميرزا ابراهيم»  پوزه«در نزديكی 
  .از او احوالپرسی شد
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  استقبال  والی فارس  السلطنه وثوق  از طرف»  زرقان«در .  آردم  شيراز صرف  مالفرسنگی ش پنج»  زرقان«ناهار را در 
  . آردم  شيراز حرآت  طرف شد و بعد از ظهر از آنجا به  شايانی از من

   عقرب ٢٤ يكشنبه 

و با دو نفر   آمده  ملع احوالپرسی به  يكان آمدند و از يكان  من  مالقات شيراز به  علما و اعيان  شيراز عامه فردای ورود به
  .شد  مرتضی مقداری صحبت  آقای شيخ  يكی آقا جعفر يكی هم  از ايشان

  دزفول  اند و در اطراف زده  را آتش  قصر خزعل»  بنيطرف«و »  حويزه«، عشاير  عقرب ١٩در   واصله  تلگراف  موجب به
   .اند گرفته  غنيمت  احشامو مقداری   داده  را شكست  ، متمردين حمله  با يك» قالوند»  ايل

  : اميدوار ساخت  از پيش  قطعی بيش  فتح شد مرا به  واصل  قوای خوزستان  از فرمانده  نيز آه  ذيل  تلگراف 

   عظمته  قوا دامت  آل  فرمانده  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام 

  خورده  ، شكست ستون  مختصری آردند و از طرف  حمله  بودند، امروز يك  آمده  خزعل  هواداران  آمك به  بختياری آه  عده»
  .رفتند  عقب

  : است  قرار ذيل و قوای نظامی به  دشمن  موقعيت

دارد برای   قليلی در هنديجان   ّ  عد ة  دشمن» مال ده«، » سويره»  نظامی آسياب  موقعيت» لنگری  شيخ  چشمه  چمكرته»
  راپرت  بود، الساعه  شده  فرستاده  هنديجان  طرف به  از نظامی و چريك  رآبای م  ّ  عد ه  دو روز قبل  دشمن  آردن  پراآنده
  «.اند نموده را تصرف   هنديجان  رسيد آه

   اهللا فضل  سرتيپ - از لنگير

  ٢٠٦  نمره  عقرب ٢١عصر 

   

تماشا و  به  جمعی از همراهان با  جهت  اين به  وآيلی بروم  و ابنيه  چراغ شاه  زيارت به  گرفتم  بعد از مالقاتهای رسمی تصميم
   . رفتيم  اماآن  آن  زيارت

  فوری امر دادم. آمدند  من  پيش  دادخواهی و استغاثه به  آرده  بودند، ازدحام  در زحمت  و قحطی نان  از آمی گندم  آه  عامه
  غائله  اين  رفع  شده  تشكيل  داراتو روسای ا  الملك قوام  والی و عضويت  رياست شيراز آميسيونی به  امر نان  برای ترتيب
  .را بنمايند

  پرواز دادم حاضر بود، امر به  خوزستان به  در شيراز برای عزيمت  از ايروپالنهای جنگی را آه  دستگاه  روز يك  در همين
آرد   نظامی را تعقيب  طريقی بايد عمليات  چه و به  راه  از چه  جنگی و اينكه  عمليات  برای تعليم  سوار شده  هم  و خودم

  . نمودم    ّ  معي ن»  تخت باغ«را در حدود   طيارات  و آشيانه  آردم  قدری گردش

  زحمت بود و به  را زده  پايم  سخت  ولی چكمه  آردم  حرآت  ندارد پياده  رو صحيح اتومبيل  تا شيراز راه»  تخت باغ«از   چون
امر   بزنند و اين  را پل  راه  برای عبورومرور، روی نهرهای عرض  آه  ور دادمدست  نظاميان      ً    و شخصا  به  راه را پيمودم  اين
  .اجرا شد  سرعت به
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  دارالشورا و نمايندگان  طرف از يك. شد  جدی داخل  بود، در مرحلة  نشده  مشكل  چندان  تاريخ  تا اين  آه  خوزستان  قضيه
  بودند تلگراف  افتاده  ، در وحشت بياطالعی و دوری از مرآز عمليات  واسطه وزرا به  و هيأت  اهالی پايتخت  و عامه  ملت
  :رسيد از تهران   موضوع  در همين  ذيل

   

   عظمته  الوزرا دامت  آقای رئيس  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارك»

ميكنند   القای شبهه  نمغرضي  شده شيراز افكار مشوش  به  اشرف  حضرت  از مسافرت  برسانم  عرض بايد به  الوظيفه حسب 
  تشريف  برای جنگ  بهبهان ميزنند به  بعضی حدس. خواهد شد  واقع  ضرر مملكت به  خارجی، آشتی آنان  با دخالت  آه

. ميآيد  نظر الزم افكار به  ساختن  و روشن  تسكين  در هر حال. شود  و سوآل  مذاآره  است  ممكن  هم  در مجلس. خواهيد برد
  «.فرمايند  مرحمت  باب  دستور آافی در اين  مستدعی است

   ذآاءالملك

   عقرب 22

   

شيخ   جهت  تأمين  و تحصيل  من  اغفال  خيال و به  افتاده  جنبش به  جنوب  در صفحات  سياسی انگليس  ديگر، عمال  از طرف
  .و پا ميكردند  دست  ، سخت خزعل

   

   خزعل  تلگراف

   

  :رسيد  من به  خزعل شيخ  طرفاز   ذيل  روز تلگراف  در همين

   عظمته  الوزرا دامت  آقای رئيس  اعظم  اشرف  حضرت  مبارك  آستان 

  بيمهری و بيلطفی داريد، ولی بحمداهللا  احساسات  بنده به  نسبت  اشرف  حضرت  بودند آه  بعضيها فدوی را معتقد ساخته»
  معلوم  برخاطر مبارك  البته. اميدواری شد  موجب  مسأله  و اين  ستني  چنين  حال  حقيقت  آه  گرديدم  اواخر مطلع  در اين
وجود  به  نسبت  البته  ، غير از بختياريها، آه و مفسدين  و آنتريكهای بعضی مغرضين  از دسايس  سوءتفاهم آن  آه  است

و   خود سازند تقويت   ّ  ني هو مقاصد د  شخصيه  اغراض  داشتند و ميخواستند فدوی را آلت  عداوت  اشرف  ذيجود حضرت
  و از اعمال  نموده  مبادرت  تأسف  عرض به  اينك  شده  مطلع  مسلك  از آجی و اعوجاج اين  ولی باالخره.  فزونی يافت
  آمال  نهايت  و در آينده نيز آمافيالسابق  ميخواهم  معذرت  سر زده  عليه  دولت به  نسبت  بنده  اين  از طرف  ای آه ناشايسته
و    ّ  ني ت  اخالص  با نهايت  امكان  درجه  و تا آخرين  آورده  عمل خدمتگزاری به  آمال  متبوعه  دولت به  ، نسبت است  فدوی اين

و   را پذيرفته  تأسف  عرض  نيز اين  اشرف  حضرت  آه  دارم  اميدواری آامل.  آنم  اقدام  اجرای اوامر مطاعه به  عقيدت  حسن
  سامی اين  موآب  از قرار معلوم.  خواهند داشت  و از دولتخواهی فدوی اطمينان  ورد اعتماد قرار دادهفدوی را م  باز هم

و   شده  نائل  مالقات  شرف به  آه  هستم  خيلی شايق  است  صحيح  مسأله  فرما ميشوند و اگر اين  تشريف  جنوب روزها به
خدمتگزاری و   خود را از مامضی و تأمينات  را دارا هستند، تأسف  همتبوع  دولت  رياست  آه  وجود محترم  آن    ً    شخصا  به
  «. و موعد شرفيابی هستم  محل  و تعيين  منتظر اظهار مرحمت.  آنم  عرض  در آينده   ّ  ني ت  خلوص

   خزعل
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  .رسيد  تلگراف  از همين  انگليس  قونسول  توسط  هم  آپيه  يك 

  . متغير شدم  بود سخت  آن  همخابر  واسطه  انگليس  قونسول  از اينكه

  .       ً      مستقيما  دادم  را هم  شيخ  و جواب  آردم  بوشهر مخابره  قونسول را به  ذيل  تلگراف

  بوشهر 

    انگليس  فخيمة  دولت  قونسول  آقای ژنرال

داخلی   زيرا اتباع  تنيس  خالی از غرابت  است  داشته  ارسال  جانب  شما برای اين  وسيلة خود را به  تلگراف  خزعل  اينكه»
  هستند، فراهم  از مداخالت       ً       قانونا  ممنوع  را آه  خارجه  محترم  نمايندگان  زحمت  خود، موجبات به  مربوط  نبايد، در امورات

ً  قبال    بوده  الزم  آه ميباشد و جوابی هم  مشاراليه  اطالع  عدم به  قصور مربوط  اين  آه  بديهی است  دراينصورت. آورند   
  «. ام داده  مشاراليه به  مستقيم  تلگراف به

  :آنند  مخابره  شيخ       ً    مستقيما  به  امر دادم  را هم  ذيل  جواب 

   آقای سردار اقدس 

  «.قطعی  تسليم  شرط به  شما را ميپذيرم  و ندامت  معذرت»

   تهران  تلگرافات 

بود،   شده  مريض  سخت  ، چون ، دبير اعظم از همراهان. از ما ميهمانی شايانی آرد»  محمديه»  در باغ  الملك را قوام  شب 
  .بيايد  نتوانست

و   مرا غمگين  ، سخت عكس شد و ديگری به  من  اميدواری و مسرت  يكی اسباب  رسيد، آه  من به  دو تلگراف  موقع  در اين
  . متأثر ساخت

  موافقت  اظهار آمال  موقع  و در اين  آرده  مخالفت  ا منب  جمهوريت  در مسأله  بود آه  علمای تهران  از طرف  اول  تلگراف
بسی   و ملت  ملك  مصالح به  علمای اعالم  شناسی و عالقه موقع  از اين. بودند  را خواسته  آامل  و موفقيت  و پيشرفت  نموده

  . شادمان و خورسند شدم

  و در باب  داده  سری و خصوصی تشكيل  جلسه  مجلس  اننمايندگ  اينكه به  بود راجع  دولت  هيأت  ديگر از طرف  تلگراف
خبر را   رويتر اين  و آژانس  داده  نيز شهرت  و در تهران  است  و سوءظن  حاآی از يأس  اند آه صحبتهايی آرده  خوزستان

و   من  بوشهر فيمابيندر   دارد، آه  خود مأموريت  متبوعه  دولت  از جانب  سر پرسيلرن  سفير انگليس  ، آه منتشر نموده
  .دهد  صلح  او را با من  آند و بين  مالقاتی فراهم  ترتيب  خزعل

  ، در عرض مصيبت  انواع  و تحمل  و زحمات  خدمات  چرا با وجود اينهمه  آه  و متأثر ساخت  مرا متعجب  خبر سخت  اين
و   نفوذی داشته  من  و عزم  در اراده  خارجيان  تاس  اند ممكن و تصور آرده  مرا نشناخته  هنوز وآالی مجلس  چهارسال

  .دهند  ميخواهند سوق  هر طريقی آه خود مرا به  ميل به

ّ       تأثر و تغ ير اين  با آمال وزرا بود،   رياست  مقام  متصدی آفالت  من  در غياب  آه  وزير ماليه  و امر دادم  آردم  خبر را تكذيب          
  : نمودم  را مخابره  ذيل  تلگراف. نمايد  تكذيب  خت                ً               خبر مزبور را رسما  در جرايد پايت

   اقباله  دام  وزير ماليه  آقای ذآاءالملك  اجل  مستطاب  جناب 
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  را آه  خائنين  ، اين و مستحضر شدم  آنها مسبوق  و تلقينات  مغرضين  انتشارات به  جنابعالی راجع  تلگراف  از شرح»
را   مملكت  قبل  سال  آنها در سه  سوء آردار و زشتی رفتار و عمليات  همانها هستند آه ايد، ناميده  مغرض  اسم جنابعالی به

  خطرات  آن  من  خداوند و عمليات  فضل  ، فقط خرابی و خيانت  آنهمه  بود و در پايان  نموده  پرتگاهی پرتاب  خطرناآترين به
  همان  مغرضين  اين. خود را تجديد نمايند  های خائنانة باز زمزمه  آه اند را پيدا آرده  آن  ، حاال مجال.  را محو و نابود آرده

  از هيچ  خائنانه  برای اجرای اعمال  فقط  سوی هر نامشروعی دراز آرده به  توسل  دست  هستندآه  فروش وطن  خائنين
  ، اجازه داده  بايدوشايد تشخيص  طوری آه از آنها را به  هر يك            ّ  باطنی و هوي ت  نيات  من. تخريبی صرفنظر نمينمايند

  صفحه به  من. گردند  آنها واقع  و آلوده  زشت  و اغراض  خيانت  آلت  سرزمين  اين  بيچاره  و مردم  مملكت  داد آه  نخواهم
در پايان و   نمايم  و منزه  وجود و خودسری آنها پاك  را از لوث  و مملكت  را آوبيده  گردنكشان گردن  اول  آمده آه  جنوب
  تهران  چند نفر خائن.  دارم  و حقيقت محول  حق  پاداش را به  ، سزای هر خائن و بيچارگی مردم  مملكت  استقالل  نام ، به آن

خداوند را در   من  چون. هستند  از هر طريقی برسد قانع  مزد خيانت به  ندارند و آنها فقط  اطالع  مردم  از فرسودگی طاقت
  آه  و يا طريقی را بسپارم  محو شده  مملكت  اين             ً        يا بايد شخصا  در راه  ، باالخره ام د گزارشات خود دانستهشاه  حال  همه

حاال . نباشد  قادر بر اجرای خيانت  ايران  و عظمت  استقالل  و بر خالف  مملكت  و انتظامات  امنيت  ديگر آسی بر خالف
. و آشكار شود  از پرتو خداوندی روشن  و حقيقت  حق  هند، بگويند تا مدلولميخوا  هر چه  و خائنين  ، معاندين مغرضين
و   من  و با آنكه  نبوده  مستور و مكتوم  از انظار جامعه  من  و عمليات  اقدامات  هيچوقت  چون  آه  مينمايم  اضافه  درخاتمه

  از تمام  مردم  عامه  ميگردد، معهذا برای اينكه  د و تلقينميشو  ساخته  ناحيه  از چه  انتشارات  اين  دارند آه  اطالع  آس  همه
را   و نظاير آن  جنگی و يا صلح  از عمليات  امور، اعم  جزء و آل  آه  ام باشند، دستور داده  حدود مطلع  اين  گزارشات

  «.باشند  مستحضر و مسبوق  سته مملكتی خود هر چه   از گزارشات  عامه  باالخره  نمايند آه  گوشزد عموم  طور ابالغيه به

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده  رئيس

   انگلس  با قونسول  مالقات 

ديگر آار را   آه  دريافتم  اطاق او به  از طرز دخول. وارد شد.  پذيرفتم.  خواست  مالقات  وقت  از من  انگليس  قونسول  ژنرال 
بود   معلوم  زيرا آه.  افزودم        ّ  ، بر دق ت آردم  را مشاهده  حالت  اين  چون .اند و عصبانی شده  ديده  های معمولی خارج از رويه
  دست ای به مراسله  ، بالفاصله بعد از نشستن.  خواهد داشت  خود را مكشوف    ّ  خفي ة  و نيات  قلب  حالتی اعماق  در چنين

  در ضمن» . آنم  در شيراز تبليغ  آه  است  دهدا  ، و مأموريت آرده  از بغداد مخابره  وزير مختار انگليس»  داد و گفت من
  اين  اگر مدلول  قرار آه  اين اند، به داده  من ديگری نيز به  مأموريت  مراسله  اين  بر رسانيدن  عالوه» اظهار نمود آه   مطالعه
از   و ما مجبوريم  است  يسانگل  دولت  الحماية    ً     رسما  تحت  خزعل  واال چون  نخواهد داشت را پذيرفتيد، رسميتي   مراسله
و از ورود شما   شده  طور رسمی وارد مذاآره با شما نيز به  آه  ، ناچاريم آنيم  و محارست         ًّ        خود قوي ا  مواظبت  الحماية تحت

سياسی،   بر موقعيت  عالوه  در خوزستان  انگليس.  آنيم  ممانعت  خوزستان  خاك جلوگيری و از ورود قوای نظامی شما به
  لشگرآشی و منازعات  در اين  است  ، ممكن شده  آشيده  آارون  در طول  آه  های آمپانی نفت لوله. خاصی دارد  يتوضع
ّ  متوج ه  آن  مستقيم             ّ  بدهد، مسؤولي ت  رخ  هر پيشامدی آه  بنابراين. ببيند  صدمه شما خواهد گرديد و   و شخص  ايران  دولت     

  «.شد  يمخواه  و مداخله  مدافعه ما مجبور به

و اندرز   با نصيحت  بود آه  و سعيشده  گشته  قدری نرمتر نوشته  مطالب  فقط. بود  مطالب           ً              نيز تقريبا  حاآی از همين  تلگراف
  .بيابد  خاتمه  قضيه

  مجاز نيستم.  را بگويم        ً      و شفاها  مطلب  بدهم  ارائه  فقط  مأمورم  من  اصرار آرد آه  قونسول.  بدارم  نگاه  را خواستم  تلگراف
  . را بگذارم  تلگراف

. تغيير آرد  ، حالتم را ببينم  مداخالت  قبيل  اين  آس  از هيچ  ندارم  و عادت  است  را نشنيده  صحبت  نظير اين  من  گوش  چون
شد   مبدل  ، يكبارهبود  داده  دست  من به  قونسول  و عصبانيت  ديگرگون  احوال  از ديدن  مجلس  در اول  و فرحی آه  نشاط  آن
دستورها و   اجنبی تمام  نماينده  گويی از صدای اين. آرد  تاريك  دنيا را در نظرم  آه  العاده فوق  تلخكامی و غضب  يك به

، و  انداخت  طنين  در گوشم  شده  داده  مملكت  اين  زمامداران به  بيگانگان  از طرف  يكصدسال  در ظرف  اوامری آه
  اين. داد  آثيفی تشكيل  ضخيم  شد، و پرده  گسترده  از ديگری، در برابرچشمم  ، يكی پس اوليای امور گذشتهسياهكاريهای 

  .رسيد  من به  عصبانی شدن  بار نوبت
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  : گفتم  قونسول    ً    بدوا  به

ّ    و متع هد    ً       صا  ملتزمشخ  اند، من قرار داده  آودآانه  عجيبة  مداخالت  قبيل  اين  بهانه  آه  های نفت لوله  اما در خصوص»     
  . بدهم              ً       وارد شود شخصا  غرامت  صدمه  صفحات  ، بدان و جنگ  قشون  از حرآت  ، هرگاه ميشوم

  طرف  طرز با من  اين و به  لهجه  اين بعد به  اگر من  آه  و تذآر ميدهم  ميكنم    ً        جدا  اعتراض  آرديد، من  مذاآراتی آه به  راجع
يكی از   خوزستان.  آنم  پاره  انگليس  دولت  مأمورين  خود را با تمام  مناسبات  رشته  داد آه  خواهم  گفتگو بشويد، ترجيح

در   نميتوانم  و من  است  ، خائن معرفی آرده  الحمايه اگر او خود را تحت.  ايران  نفر رعيت  يك  و خزعل  است  ايران  اياالت
را با تمسخر و   آلمات  و اين» .بشود  طورصحبت  اين  در حضور من  آه  همنميد  لهذا اجازه.  موارد القيد باشم  قبيل  اين

  . استهزا گفتم

ً              ، آامال  عصبانی گرديد رفته  از دستش  است  المثل ضرب  قوم  در نژاد اين  متانتی آه  تمام.  بيشتر از جا در رفت  قونسول      .  

  قدر بال به  است  او حامل  مأموريتها و يادداشتهايی آه  و تمام  تتندی و عصباني  آه  باشم  او حالی آرده به  برای اينكه  من
روز ديگر در   سه  داشتم  خيال  و با اينكه  ، اميرلشگر را احضار آردم نمينشاند، در حضور خود قونسول  مگسی مرا واپس

  خوزستان  طرف به  فردا صبح  نمايند آه  قرا مسبو  همراهان  تمام  و گفتم  دادم  حرآت ، امر به و استراحتی بكنم  شيراز مانده
   . رفت  خواهيم

     ً              ابدا  انتظار نداشت. تأثيری آرد  چه  عصبانی انگليس  در قونسول  موقع  در اين  من  امر و تصميم  اين  آه  بگويم  نميخواهم
ّ   عم ال  سال  صدوپنجاه  ر مدتد. تمرد بشنود و ببيند  قسم  و اين  طور مكالمه  الوزرای ايرانی اين رئيس  از يك  آه   انگليس   

ً      اصال  جرئت  هايی را آه نقشه  بيابند، بلكه  شده  خود خم  هر سری را در مقابل  بودند آه  آرده  عادت ، از  نميرفت  آن  تعقيب    
  . قطعی و امرصريح  حكم  يك رسد به  ببينند، تا چه  شده  و استقبال  شده  فراهم  اوليای امور ايران طرف 

،  يكی از نايبهای سفارت  هروقت  سروآار دارد، آه  القلبهای دربار قاجاريه ميكرد با يكی از ضعيف  گمان  انگليس  قونسول
  .اجرا گذارد  موقع نرود و فردا هر امری را به  خواب به  شب  را بفرستد و تهديدی بكند، آن  مالزمش

   و  نـداده  او را اهمـيت  ، آسالت داشت  تب  درجـه  هلبـود و چ  مريض  سخت  آـابينـه  رئيس  بـا اينكه

  از آسالت  بيش  اهميتش  برای من  وطن  حفظ  افتاد، زيرا آه  راه به  سخت  با مرض  او نيز شائقانه.  شدم  مصمم  حرآت به
  . است  من  اطرافيان

  : نمودم  مخابره  تهران را به  ذيل  گرافاز علمای شيراز بازديد آند و تل  من  از طرف  امر دادم  والی فارس به

   

    قشون  آل  حرب  ارآان

  شيراز آه در ورود به.  نمايم  عزيمت  خوزستان  جانب       ً    مستقيما  به  بود آه  اين  از تهران  من  داريد تصميم  اطالع  طوريكه به»
او را   بود آه  اين  قطعی مشاراليه  تسليم به دائر  از صدور جواب  شد، مقصود من  انقياد خزعل  تلگراف  با وصول  تصادف
  وصول  عدم  اينكه نظر به  اينك.  رهسپار شوم  مرآز خوزستان به  نفوس  اتالف  و عدم  جنگ  ، خود بدون نموده  تهران  روانة
  حرآت  فرونت  طرف بهنتواند شد، لهذا امروز از شيراز   مرا در شيراز متضمن  توقف  بر اين  مزبور زياده  اعالميه  جواب
ّ    از آنجا با اردو رهسپار محم ره   ، آه مينمايم    «. شوم                          

  قوا  آل  فرمانده
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  بود، رسيد و موجب  شده اعزام»  زيدون»  جنگ  ميدان به  انداز آه بمب  طياره  دستگاه  از شيراز ورود يك  از حرآت  قبل
ّ   از محم ره  دوهزار نفر مسلح  قريب  عقرب ٢٣  صبح ٧  در ساعت  رسيد آه  اطالع  همچنين. شد  مسرت بندر معشور  به       
  . است  گرديده  اعزام

  .شود  اعزام  غرب به  دو طياره        ً          تلگرافا  امر دادم

»  حميديه«زدوخوردند و در   مشغول  شيخ  و با اتباع  شده  جمع  آرخه  در ساحل  بنيطرف  رسيد عشيرة  خبری آه  بر حسب
  . است  هسختی شد  جنگ

  :شد  داده  بود و جواب  رسيده  نيز از تهران  ذيل  تلگراف

   

   عظمته  قوا دامت  آل  فرمانده  اعظم  اشرف  حضرت  منيع بندگان  مقام

  او چنين  و از اظهارات. آمد  آل  حرب  ارآان به  نظامی روس  آتاشه  ميرساند آه امروز صبح  مبارك  عرض      ً    راپرتا  به»
  هستند و چنانچه  نگران  العاده فوق  جنوب به  اشرف  حضرت  بندگان  شوروی از مسافرت  اوليای دولت  شد آهمي  استنباط
تلقی و برای   انگليس  تأثير و نفوذ سياست        ً        را قطعا  در تحت  مطلب  بوشهر امتداد يابد، اين به  وجود مقدس  مسافرت
  گرچه. اند فرموده  هم  بوشهر، اتخاذ تصميم به  اظهار او برای رفتن  بزرگی تصور خواهند آرد و مطابق  خود لطمة  سياست
  است  محض  جسارت  دارند، اظهار عقيده  امور احاطه  بر جهات  آه  اشرف  حضرت  و فكر منور بندگان  نظر ثاقب  در مقابل

  ناگزير است  اين  دارد، از عرض  قدسوجود م  آن  و عظمت  حيثيات  حفظ به  مفرطی آه  خدمتگزاری و عالقه  ولی در عالم
سوء   خارجی تأثيرات  نظر سياست  اهالی و از نقطه  عامه  بوشهر در اذهان به  اشرف  حضرت  بندگان  مسافرت  چون  آه

برای . شود  مبارك  آستان  شهر شيراز شرفياب  در همان  اقتضا و مقرر فرمايند خزعل  رأی مبارك  خواهد بخشيد، چنانچه
  «. است  امر امرمبارك. مؤثر خواهد بود  العاده فوق  حقيقت  خالف  انتشارات  قبيل  و اين  سوءتفاهمات  فعر

   اهللا  امان  سرتيپ -  قشون  آل  حرب  ارآان  رئيس

  ٣٦٩٩  نمرة

   

  جواب

   قشون  آل  حرب  ارآان  رياست

  دارد مالقات  شيوع  مردم  در ميان  آه  و اراجيف  تشاراتان  برای قطع  است  الزم. شد  مالحظه ٣٦٩٩  رمز نمره  تلگراف»
را در   و شيخ  بوده  فرونت به  برای رفتن  فقط  بوشهر ميروم اگر به  و متذآر شويد، آه  تكذيب  را در بوشهر با شيخ  من
  جنگ و او در ميدان   من  تشيراز را نپذيرد، مالقا به  آمدن  در صورتی آه.  پذيرفت  ديگری غير از شيراز نخواهم  نقطه

  .خواهد بود

  قوا  آل  و فرمانده  وزير جنگ

  ٤١٢٥  نمره
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  با من             ً              بودند، غالبا  حاضر شدند آه  آمده  هيجان به  ساير نقاط   ّ    مل يون  مثل  خوزستان  بر اثر وقعة  آه  سياسی فارس  احزاب 
  خدا و ارادة  توفيق به  چون  ، گفتم و بردباری امر داده  سكوت ا بهآنها ر  من. آنند  حرآت  ياغيان  و دفع  خوزستان  برای دفاع

را   زودی غائله به  و قشونم  من.  شما احتياجی نيست  حرآت ، به دارم  اطمينان  نشدنی قشون  مغلوب  قوی خود و قدرت
  .داد  خواهيم  خاتمه

  از شيراز  حرآت

   عقرب ٢٤ يكشنبه 

  چون.  دادم  عزيمت  باشد، اجازه  همراه  با من  مسافرت  بود در اين  خواسته  اجازه  آه  الملك امقو و به  آردم  از شيراز حرآت
  دآتر مخصوص  را آه  هدايت       ً          مخصوصا  دآترآريم.  دآترها در پرستاری او، امر اآيد دادم بود، به  ناخوش  سخت  دبير اعظم

ّ   مج رب  آردة  تحصيل  و جوان  قشون   .بپردازد  همراهان        ّ  آار صحي ة به  آه  و دستور دادم  بردم  همراه ، از شيراز است   

در همانجا   را هم  شب  گرفتم و تصميم  وارد شدم  شيراز و بوشهر است  بين  منازل  معتبرترين  آه  آازرون بعدازظهر را به
  . بمانم

و آنها   واداشتم  عمليات ، به بودم  خريد آنها داده به امر  برای قشون  را آه  از تانكهای جديداالختراع  چند دستگاه  در آازرون
خوشوقتی شد و   اسباب. نمايشهای عجيبی دادند  و گودال  ديوار و عبور از اراضی ناهموار و تپه  آردن  در خراب
  . دادم  انعام  عمليات  آنها برای قدرشناسی از اين  فرمانده به  هزارتومان

  :ميگردد  شد مندرج  داده  با جوابی آه  آن  عين  اينك .رسيد  تلگرافی از تهران  شب

   شوآته  وزرا دامت  رياست  منيع  مقام 

ميانجيگری وزير  به  خزعل الوزرا و شيخ آقای رئيس  در جرايد امروز منتشر شد آه  خوزستان  قضية به  خبر رويتر راجع»
  روزهای اخير هم  اين. خواهد شد  تصفيه  خوزستان  عمل  لسمج  خواهند فرمود و در آن  در بوشهر مالقات  مختار انگليس

  وآالی مجلس. بودند  آرده  آن به  اخير خود اشاره  در تلگراف  آقای وزير ماليه  در شهر بود آه  زمينه  در همين  انتشارات
ّ               را سر ی آردند و هيأت  ، مجلس شده  خبر رويتر پريشان  از اين   و اين  مجلس  اين  در خصوص،  را احضار نموده  دولت      
  مبادا امری منافی مصلحت  نمودند آه  خارجی در آار داخلی مملكت  از مداخله  خواستند و اظهار تشويش  توضيح  مالقات
آنند و قراردادی   ياغی مالقات  نفر رعيت  هستند، نبايد با يك  ايران  دولت  رئيس  الوزرا آه شود و آقای رئيس واقع 

را نخواهد   آن  مجلس  شود، البته  قراردادی بسته               ً    ببندند، و فرضا  آه  خارجی در امر مملكت  دولت  يك  نماينده  تمباشر به
  اين  داريم  ما اطالع  اظهار آردند آنچه  بودند فقط  نكرده  اطالعی دريافت  اشرف  حضرت  از طرف  چون  دولت  هيأت.  شناخت
بشود از   الزم  است  فرمودند ممكن  حرآت بردند و در موقع   تشريف  شيخ  و قمع  قلع  عزم الوزرا به  آقای رئيس  آه  است

باشد   مصلحت  خالف  آاری آه  اشرف  حضرت  دارم  و يقين  بردارم  را از ميان  شيخ  و البته  دورتر بروم  هم  اصفهان
  اين  و خالصه  برسانيم  اشرف  حضرت  عرض را به  مطالب  اين  اينكه منتهی شد به  مجلس  مذاآرات  باالخره. نخواهند آرد

ً        اوال  در اين  آه  است  اين  مطلب       ً      ثانيا  مجلس. اند متفق  و همه  نيست  و مخالف  موافق  نظر بين  اختالف  در مجلس  قضيه    
و منافی با   اشرف  حضرت به  امر را توهين  ببرند و اين  بوشهر تشريف به  شيخ  برای مالقات  اشرف  حضرت  راضی نيست

ّ    امر را مضر  به  است و اين  مخالف  قضيه  خارجی در اين      ً           اساسا  با مداخله      ً      ثالثا  مجلس. ميدانند  و مملكت  دولت     ّ  حيثي ت   حال          
ً      قبال  گفته  همانطور آه  آه  است  اين  مجلس      ً       رابعا  عقيده. ميدانند  مملكت بايد   ند، شيخداشت  عزم  هم  اشرف  اند و خود حضرت   

نخواهد   شود، مجلس  اجنبی بسته      ً                        خامسا  اگر قراردادی با مداخله. و صفا معنی ندارد  شود، صلح  مقهور و منكوب
  . شناخت

را   دولت  هيأت  و دستورالعمل  اشرف  خود حضرت  امر و نظريات  و حقيقت  تلگراف  اين  جواب  فوريت به  مستدعی هستيم
ّ                           ی ملی باز سر ی منعقد خواهد شد، بفرمايندشورا  مجلس  در جواب            .»  

   مشارالدوله -  السلطنه اديب -  سردار معظم -  مشارالملك -  ذآاءالملك
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  ٣٦٣٦  نمره

   جواب 

    اقبالهم  دام  وزرای عظام  محترمة  هيأت

را   نكته  اين.  شدم  بوقمس  خوزستان  قضية به  شورای ملی راجع  مجلس  مذاآرات دائر به ٣٦٣٦  نمره  تلگراف  از شرح»
در   ، البته آارهای خود بدانم  پيشرفت  اجنبی را شرط  ، مداخلة ميخواستم  من  اگر تاآنون  بايد متذآر باشند آه  آقايان  همه
  وبجن به  و از شمال  و غرب  را از شرق  ، قشون نموده  را حفظ  مملكت  و تمام  تام  استقالل  نميتوانستم  چند سال  مدت

و   مملكت  مصالح  برخالف  وقت هيچ  من  باشند آه  شورای ملی بايد مطمئن  قضايا، مجلس  اين به  با توجه.  دهم  توسعه
  ، آنها را متوجه آرده  مذاآره  نمايندگان  با آقايان  ميدانم       ً     مخصوصا  الزم  اضافه نمود، به  اقدامی نخواهم  آن  استقالل  تماميت

شورای ملی   مجلس  با موافقت  هميشه  مسائل  رؤس  و البته  از نظر دور نداشته  وقت را هيچ  مملكت  سياست  من  سازيد آه
امور   مدرك. شود  واقع  اهميت  و نبايد طرف  خود اوست  منافع به  مربوط  رويتر هميشه  انتشارات. خواهد شد  و تصفيه  حل

ّ  دارد و توج ه     ّ  اهمي ت  چيزی آه. خواهد شد  افكار عمومی گذارده  معرض به  آه  است  جانب  اين  عمليات  نتيجة  پيوسته   آن به           
پيشامدها و   قضايا و ظهور اينگونه  قبيل  اين  وآال قدری در اصل  اگر آقايان  آه  است  بايستی مرآوز خاطر باشد اين

نظر، در آارهای مملكتی بود،   توافق  آوچكترين  چنانكه  خواهند فرمود آه  فرمايند، تصديق  و تعمق  آنها دقت  مسببين
ّ  متحم ل  و در نتيجه  مشكالت  دچار چنين  و مملكت  دولت  هيچوجه به متذآر   در خاتمه. نميشد  و زحمات  خسارات  قبيل  اين     

ً       رويتر آامال  مسبوق  از مندرجات  اگرچه  آه  ميشوم   خبر مزبور را تكذيب   ً  رسما    خارجه  وزارت  است  ممكن  معذلك  نيستم           
  «.نمايد

  قوا  آل  و فرمانده  وزير جنگ 

  شنبه سه  و صبح  آردم  توقف  را در برازجان  شب.  رسيدم  برازجان به  غروب.  آردم  حرآت  از آازرون  روز دوشنبه  صبح 
زيبايی   منظرة  داشت  تكيه  فارس  بوشهر يعنی خليج  دريای عظيم به  آه  مقابل  افق.  نمودم  بوشهر حرآت  طرف از آنجا به

  .ميداد  نشان

  .ميآيند  استقبال از بوشهر به  آه  شد اثر اتومبيلهای آسانی است  معلوم. گردوغبار بسيار نمودار شد يكمرتبه  افق  از ميان

   

   

  بوشهر ورود به

   عقرب ٢٦ شنبه سه 

اهالی با شادی و .  بندر بوشهر وارد گرديدم از ظهر به  قبل  مردم  گردوغبار و پذيرايی با مالطفت  اين  در ميان  باالخره
  ، رفتم شده  در آنار دريا ساخته  ذرع  شش  پنج  فاصله به  آه  دارالحكومه لديالورود به. بودند  بسته  شهر را آيين  ، تمام شعف

و   ، از آنها مالقات آمده  دارالحكومه ورود به  تبريك  برای عرض  خارجه  و تجار و نمايندگان  اعيان.  گرفتم  و در آنجا منزل
  .اظهار قدردانی شد

  الزم  آه  بگيرند و در هر موقع  منزل  مختلفه  در منازل  همراهان  ، امر دادم نداشت  گنجايش  قدر آفايت به  دارالحكومه  چون
  .باشند  حرآت  شد عازم

   شرقی سفارت  با نايب  مالقات 
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  .آمدند  من  ديدن به  انگليس  شرقی سفارت  بوشهر و مستر هاوارد نايب  مقيم  انگليس  قونسول  رالروز بعد از ورود، ژن 

  بوشهر رسانيده و خود را به  آرده  نيز حرآت  انگليس  شرقی سفارت  مستر هاوارد نايب  من  بعد از عزيمت  آه  بودم  شنيده
  . است

  پيشرفت  شوند و در راه  مانع  خوزستان به  مرا از رفتن  هست  هر قسم  هستند آه و در صدد  مواظب  قدم به قدم  آه  ميدانستم
  .عوايقی ايجاد نمايند  من

  خواهم  وارد مذاآره  انگليس  در بوشهر با نمايندگان  من  گشت  در مرآز شايع  آه  بوده  شخص  اين  عزيمت  شايد در نتيجة
  .نمود  اهمخو  را ختم  آنها قضيه  وساطت شد، و به

  دست و موقعی به  يافت  انعكاس  شورای ملی هم  وحتی در مجلس  ها شده بعضی زمزمه  موجب  در تهران  انتشارات  اين
  داشتند چه  حق  شايد هم.  است  آن  مجوز قبول  خودشان  اخالق  فقط  افتاد تا آغاز بعضی صحبتها بكنند آه  مخالفين

  خارجی چگونه  با مأمورين  من  مذاآرات  لهجه  ميدانستند آه  ؟ چه دارم  عقيده  و چه  هستم تصميمی  در چه  ميدانستند من
   ؟ لحنی اتخاذ ميكنم  و چه  خود ميگيرم سيمايی به  چه  جسور بيگانه  نمايندگان  و در مقابل  است

قضايا نظر  به  بدهند و با عقلی سليم  را تشخيص  اند و نميتوانند حقايق شده      ً       اخالقا  مسموم  درازی است  ساليان  من  مفتريان
  .آنند

و   و وساطت  خبر مصالحه انعكاس  آه  بوشهر دريافتم ورود به  محض به  بود آه  سير آرده  سرعت طوری به  انتشارات  اين
ً               قبال  شهر را پرآرده  انگليس  دخالت   چقدر دستخوش  مردم  اين  آه  بودم  متعجب.  خودداری نداشتم  از خنده  من.  است    
  .بگويند  بشناسند و روز را شب  است ستاره  خارجی ممكن  وساوس  را در نتيجة  آفتاب  هستند و چگونه  تلقينات

و وانمودهای   تلقينات  و عقايد آنها درمقابل  اطالعات  و اساس  است  مردم  اين  اخالق  سعدی ريشة  بيت       ً          حقيقتا  گويی اين
   :داخلی و خارجی

   

   اين  است  اگر خود روز را گويد شب

   و پـرويـن  مـاه  اينـك  ببـايـد گفـت

   

  ، با يك ، در برابر اتهامات تهديدات  افراد اهالی در مقابل  آی ميشود آه! خواهد شد     ً     عمقا  عوض  ملت  اين  وقت  چه  نميدانم
آار   ساعت ١٥روزی   شبانه  نهاده  در آف  جان  است  لچهارسا! آنند  تجزيه  را از صحيح  و سقم  منطقی ايستاده  ميزان
ّ  و تحم ل  آرده   خارجی را طرد، دست  قشون.  ام امروزی رسانده  حالت  اين را به  مملكت  و باالخره  سختی نموده  قسم  همه      

  جنبش خبر واهی به  از يك  آه هنوز جمعی پيدا ميشوند.  ام آرده  را تثبيت  سياسی مملكت  و استقالل  آنها را آوتاه  مداخله
  و آار يك  خود پذيرفته  اجنبی را در امر مملكت  دخالت  ، تازه و تجارب  زحمات  ، بعد از اينهمه و تصور ميكنند من  آمده
   !داد خواهم   فيصله  را با ميانجيگری بيگانگان  از ايران  قطعه

جدالی   با هم  دو مملكت  صورتی دارد آه  بيگانه  وقتی برای دولت،  در مصالحه  ما دارد؟ توسط  حقی درخاك  خارجی چه
آنند يا   ايرانی بايد او را تنبيه  زمامداران  فقط  است  ايران  نفر رعيت  يك  خزعل. باشند و او را ميانجی قرار دهند  داشته
  .ببخشند

  خالصه.  چيزی نيست  و اوهام  اند، جز اباطيل دهتصور آر  چنين  خارجی ميخواند، يا ديگران  الحمايه اگر او خود را تحت
   . تلقی آنم  استهزا نميتوانم خارجی را جز به  و وساطت  مصالحه  لغت  من
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  شيراز و اصفهان  تر از مأمورين بوشهر خيلی سخت  بار نمايندگان  اين  آه  انتظار داشتم.  دادم  مالقات  ، وقت قونسول به
  .تغير سازندبكنند و باز مرا م  صحبت

     ً          بدوا  از مالقات. آمدند و نشستند  العاده فوق  و ماليمت  و گشاده  خندان  بوشهر و مستر هاوارد با چهرة  ، قونسول عكس به
نمودند، و خير و آاميابی مرا   را اظهار داشتند و دوستی و يگانگی خود را خاطر نشان  مسرت  آمال  و از ورود من  من

  .مودندسفر آرزو ن  در اين

       ً                      خود ابدا  اطالعی ندارند و شايد   همكاران  امر و مذاآرات  و مقدمات  من  و از خيال   ّ             ات فاقی نيفتاده  هيچ  اينكه  مثل  سپس
ً             اصال  نميدانند من   :گفتند صحبت  ، در ضمن آجا هستم  عازم    

  تهران به  از مراجعت  قبل  است  دارد و مايل  اتمالق  ، بسيار اشتياق در بغداد است  اوقات  اين  آه  وزير مختار هم  مسترلرن»
  «.شما را ببيند

  : گفتم  با خونسردی تمام  هم  من

  «.در بوشهر  بيايند، اما نه  من  مالقات به  است  ممكن»

  :گفتند

  «ميدهيد؟  در آجا اجازه  پس»

  :گفتم

ّ   يا اهواز يا محم ره  در زيدون »   يا ساير مراآز رسمی خوزستان  جز در اردوگاه  ينكها  خالصه. بود  خواهم  ، منتظر ايشان               
  «. معذورم  ايشان  از پذيرفتن

. روی خود نياوردند به  ولی هيچ.  بكنم  نكاتی ميخواهم  چه به  دارد، و اشاره  چقدر دامنه  من  آالم  اين  دريافتند آه  مشاراليهم
آرد؟   بايد معامله  قسم  خارجی چه  با نمايندگان  آمد آه  خاطرم به اينجا. شدند  و محتاط  ديدند، سست  سختی و استقامت  چون

ّ           مح رآی دارد؟   اجباری دارد؟ چه  را بپذيرد؟ چه  چرا بايد تقاضاهای بيگانگان  خود است  امور مملكت  مسؤول  شخصی آه  
  . نفس  جز ضعف

ً       بايد قبال  موضوع  پرست زمامدار وطن ً  خارجی را آامال    نمايندة  خود و آن  اختيارات و حدود  قوانين. آند  را مطالعه                      
  :و بگويد  سربلند آرده  و استظهار آامل  با جرئت  و انصاف  اتكای حق به  وقت  بدهد و آن  تشخيص

  يك  حقوق  مسؤول  آه  ، با من سبب  چه ، به حق  چه ميفرمايی؟ به  ، چه متمدن  عالم  دولت  يك  نمايندة  آقای ايلچی، جناب»
  انقالب  از دريای خونين  و تازه  شرقی آهن  قوم  يك  نماينده  آه  مينمايی؟ از من  طور صحبت  اين  آسيايی هستم  مردم  مشت

  شكستن  امور و درهم  اختالل به  رو مايل  را ميكنی؟ از چه  و بی انصافانه  تقاضاهای نامشروع  ، چرا اين ، هستم آمده بيرون 
  «ميرود نضجی بگيرد؟  تازه  آه قوای مملكتی هستی

ً         اگر زمامدار امور مملکت قبال  با دماغ   آداب  باشد و تسليم  و سنجيده  را ديده  قضيه  حدود و اطراف  آامل  باز و شهامت                           
ارجی خ  و فريبندة  مأمور گستاخ  چشم  آفتابی در مقابل  خود را مثل  و حجت  نشود، و حقانيت           ّ  حضور و تمل ق  و شرم  زنانه
  خواهدداد؟  جواب  چه  شخص  دارد، آن  نگاه

مبارز ميآيد اگر   شخص  طرف به  آه  ميدانم  توپ  گلوله  را مثل  چيز حتی سياست  ، همه ام شده  تربيت  جنگ  در ميدان  آه  من
سر پرشور جلو رفتی،  و اگر با پيشانی باز و  است  پناهی گريختی، آار تمام نشستی و به  دادی و عقب  راه  در دل  ترس

  .ای ربوده  گوی از ميدان
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   ! يعنی مرده  و مرعوب  مأيوس. وجود ميآيد به  از ترس  مرگ  زيرا آه  پدر مرگ  ، بلكه است  برادر مرگ  هميشه  ترس

ً    نيز آامال  به  خوزستان              ّ  اند، و در قضي ة آرده  مرا امتحان  خلق  اين  هميشه  خارجيان   من  شدند آه  تفتمل. رسانيدند  تحقيق        
  در مقابل  هميشه  آه  انگليس  در بوشهر نمايندگان  بود آه اين .  آنها را ميدانم  و سياست  خود و تكليف  و وظايف  حقوق

  آه  دو نفر سياح  بودند به  شده  شبيه  مجلس  خود ميگيرند، در اين به  و فرمانده  نفر معلم  يك  چهره  ايران  وزرا و پادشاهان
   .نميكنند  نظری را تعقيب  هستند و هيچ  تماشاچی اوضاع  فقط

ً       دارند آامال  برطرف  در دل  اگر شكی هم  برای اينكه  من   و امر دادم  را خواسته  اميرلشگرجنوب  شود، در حضور خودشان           
  .نمايد  تسريع  فرونت به  در حرآت

رسيد و   اوقات  نيز در همين  عشايرلرستان  قشالقات به  قوای غرب  مقدمة  ، خبر وصول دلگرمی من  برای اآمال  خوشبختانه
ً      آامال  خارج  لرستان  از خاك  عده  هر چند تا اين.  حاصل آردم  قطعی اطمينان  پيشرفت ای به تا اندازه   دزفول نشوند و به     

  .نخواهد شد  آسوده  نرسند خاطرم

   مجلس به  راجع 

   

  و مفترياتی گشوده  اتهامات به  ، زبان بود و بعضی از وآالی مفسد و خائن  آراتی شدهشورای ملی مذا  در مجلس  چون
  : آردم  را از بوشهر مخابره  ذيل  بودند، تلگراف

   

   تهران

    اقباله  دام  وزير ماليه  آقای ذآاءالملك  اجل  مستطاب  جناب

ّ     رسمی سر ی آه  در جلسه  اطالعات  بر طبق  اينكه نظر به»   و مذاآراتي، يا مبنی بر عدم  شورای ملی انعقاد يافته  مجلسدر         
  هيچ  تأسف  ، و با آمال است  شده  مزبور مبادله  خصوصی در جلسه نظر اغراض  از نقطه  امور، و يا فقط  از جريان  اطالع
  مذآور در مقام        ً            ار شخصا  از مذاآراتناچ به  آه  است  تذآر برآيد، اين  را در مقام  واقع  امر و بيان  حقيقت  آه  نبوده  آس

  جلسه  ، نظير همان مجلس  محترم  ، تا با استحضار رياست عالی تذآار مينمايم  جناب        ً    را تذآرا  به  ذيل  و شرح  برآمده  مدافعه
ّ               سر ی و خصوصی بوده  را آه ّ  ً     متعم دا  راه  آهرا مستحضر سازيد   خاطر نمايندگان  مطالب  همين  در زمينه  داده  ، تشكيل است         
  .نسپارند  اشتباه

  آن  عين  داد آه  ، امر خواهم ام داده  قشون  آل  حرب  ارآان را به  تلگراف  اين  آپيه  نگيرد، چون  صورت  هم  اقدام  اين  چنانچه
  .افكار عمومی بگذارند  معرض جرايد به  وسيله را به

ّ      رسمی سر ی مجل  در مجلس  واقعه  مذاآرات  مدلول   اگر چه. گرديد  جانب اين           ّ  تأثر و تأل م  اسباب  العاده شورای ملی فوق  س      
  آامل  يقين  ، مدتی است داشته  مرتفع  را از نظر من  عمومی هر مظنه  اخالق به  نسبت  جانب  اين  آامل  شناسايی و بصيرت

باور   احوال  اين  ولی با وجود همة. نميگردد  ير واقعمورد تقد  حسنه  اعمال  فاسد هيچگونه  محيط  در اين  آه  ام آرده  حاصل
  را فقط  تكرار و اصغای آن  استحقاق  شود آه  ورود در قضايا مذاآراتی مبادله  شورای ملی بدون  در مجلس  آه  نميكردم

.  آردم  مخابره  حاتتوضي  را با آن ٤٠٨٦  رمز نمره  بود آه  مالحظات  همين  در پايان. و دارند  داشته  خود گويندگان
ّ      تصو ر اين به   شورای ملی توليد شده  مجلس  در چند نفر از وآالی صالح  فقط  از مفهوم  خارج  ای اضطرابات پاره آه  بودم    

  واقع  و مفسدين  مغرضين  و تلقين  تحريك  آنها نيز طرف  ساده  اذهان  بود آه  برای آن  فقط  تلگراف  آن  و مدلول  است
  شده  وآال مبادله  رسمی و با حضور تمام  در مجلس  از منطق  خارج  مذاآرات  اين  آه  ميشنوم  حاليه  تأسف  با آمال .نگردد
از اظهار تأثر خودداری . اند داشته  منسوب  من ، به بوده  خود بعضی از گويندگان  اليق  جلسه  در آن  و نسبتهايی را آه  است
  اوليه  جواب به  چرا مبادرت  دور است  و منطق  از هر وجدان  اظهاراتی آه  چنين  در مقابل  اينكه از  و بيشتر متأثرم  نميكنم
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ً           قبال  تذآر داده  دولت  هيأت به  من  در صورتی آه  است  عجب.  نمودم ،  ميكنم  عزيمت  جنوب  صفحه عزمی به  با چه  آه  بودم    
،  تنها عجز خود را از جواب  مقنعی بدهند، نه  و سرفرازی جواب  و شهامت  قدرت  در آنجا با آمال  آنكه  در عوض  معذلك
  نسبت  آه  متحيرم               ً    عمومی و حقيقتا  من  اخالق  است  اين. اند را نيز تأييد نموده  مخالفين     ً         ضمنا  اظهارات  اند، بلكه آرده  اثبات
مؤثری عايد   جهل  اگر يك  آه  قدر متذآر ميشوم  نمود؟ همين بايد  آن  تصفيه به  بايدآرد و از آجا شروع  چه  اخالق  اين به

را   مملكت  اين  خود صرفنظر آرده  حقه  ازحقوق  من  نخواهد شد آه  آن  باشد، دليل  شده  مملكت  اين  بعضی از نفرات
  بلكه  تنها ايران  را نه  آنو صفای   صدق  خود آه  ساله  چندين  زحمات  ، و با وجود تمام دهم  سوق  فنا و زوال  طرف به

، و با  قضايای مملكتی پنداشته را مبنی بر القيدی و بياعتنايی به  اظهارات  قبيل  اين  آه  ميدهم  خود حق ميدانند، به  عالميان
را از   آن  و خودمبود   آرده  ها تصادف جبهه  خطرناآترين به  مملكتی آه  اين به  آه  خود را حاضر نمايم  از پيش  قوا بيش  تمام

  آمترين  آه  آسی است به  مربوط  شده  داده  مجلس  در آن  نسبتهايی آه  اين.  نمايم  خدمت  ام و نيستی خالصی داده  اضمحالل
و   نبوده  مملكت  او برای تجديد حيات  و سياست  عمليات  تمام  آه  آسی است باشد، به  نبوده  مملكت  او تجديد استقالل  خدمت
زندگانی و   تمام  آه  آسی است به  مربوط  باشد، و عاقبت  دنيا معرفی ننموده  جامعه و سرافراز به  را مستقل  آن  باالخره
  اجرای عقايد صافيانه  در مقام  نفس  تا آخرين  آار نبرده و باز هم به  مملكت  و استقالل  عظمت  خود را برای حفظ  حيات

  يكن  لم را آان  ساله  چندين  و اقدامات  عمليات  اين  تمام  بيانصافی و بيوجدانی ميخواهد آه  عادهال      ً     حقيقتا  فوق. خود نباشد
  اظهارات  قبيل  ، اين است او بوده   خواهانه ، شايد از اثر عقايد مملكت و بقايش  حيات  آه  مجلس  در يك  وقت ، و آن  پنداشته
  ندارم  عادت  وقت هيچ  من. قضايا اظهار بياطالعی نمايد  اين  و از تمام  نشسته  متانت  با آمال  دولت  هيأت  هم  آنوقت. بشود
و      ً      قطعا  مسلم  مفطور است  در نهاد من  مملكت  اين به  نسبت  معتقداتی آه  و با آن  ها بپردازم و قصه  حكايات  شرح به  آه

، اقداماتی  نكرده  فراموش  خدای ايران  خود را درمقابل  و مسؤوليت  ايران  وجدانی خود را در مقابل  مراتب  آه  بديهی است
بعد  به  از اين  از اينكه  و احتراز ميجويم. نمود  خود عملی خواهم  ، با مسؤوليت بشمارم  مملكت  خير و سعادت منجر به  را آه
  اين. و نيستند  نبوده  مملكت  سعادت  شناختن  در خط  الوجوه من  وجه بهيچ  ، آه با جماعتی بشوم  و مكالمه  مخابره  طرف

  بدون  آه  است  اگر اشارتی رفته        ً    و سابقا  هم  ام داده  تشخيص  عمومی را مدتی است  اخالق  نشده  احداث             ً       عقايد، جديدا  در من
.  است  ورای ملی بودهش مجلس  صالح  نمايندگان  ، مقصود، همان است  نخواهد آمد، پر واضح  عمل اقدامی به  مجلس  اطالع

فدای   شدند را نميتوان  فديه  مملكت  اين  و اقتدار و استقالل  عظمت  در راه  عاشقانه  هزار جوانانی آه  چندين   ّ      وا ال خون
  «.نمود  الحال چند نفر مفسد معلوم  مجنونانة  نفسانی و خياالت  اغراض

   

  قوا آل  الوزرا و فرمانده  رئيس

   عقرب 28

   

  بودم  آرده  را قطع        ً         و شفاها  مذاآرات  آافی و شافی داده  جواب  شد، چون  از بوشهر واصل  از حرآت  قبل  شب  ذيل  تلگراف
  .شود  ً             جوابی داده عجالتا  ندانستم  الزم

   عظمته  قوا دامت  آل  و فرمانده  وزير جنگ  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام

وزير مختار   سواد تلگراف  برای استحضار خاطر مبارك ٤١١٥  نمره  جوابيه  و دستخط ٣٧٠٠  نمره  معروضه  در تعقيب»
ً    ذيال  به  شده  گرفته  از وزير امورخارجه  را آه   :ميرساند  استحضارخاطر مقدس   

  تغيير بماند، نتيجة  بدون  اگر وضع  دارم يقين . بپذيريد  نموده  ايران مراجعت به  آه  مرا الحال  دوستانه  تحيات  فرموده  محبت
  آه»  بندر ديلم«و »  زيدون«و »  بهبهان«قوای دولتی در خط غربی   رفتن  پيش  واسطه به. خواهد شد  منظور حاصل

  قشون  فيمابين» جيری«و »  سويره«در .  است  شده  بوديد، آار دوستدار خيلی مشكل  فرموده  وعده  اشرف  حضرت
  جانی طرفين  تلفات منجر به  ، متأسفانه و بختياری مصادماتی واقع  هوادار خزعل  ی و ايالتدولت  قشون  با آمك» ايلجاری«

تجاوز از   آه  است  ، مسلم است  الذآر واقع فوق  غربی خط  طرف»  اپلش«چهارفرسخی   مزبوره  اماآن  ، چون است  شده
  بوده  اشرف  حضرت بندگان   اجازه  آار بدون  اين  آه  نمبايد همچو تصور آ.  است  و بختياری نبوده  خزعل  هواداران  طرف
و بندر   بهبهان  آلی در خط به  محلی صادر فرمايند آه  برای فرماندهان  اآيده  احكام  خواهشمندم  صميمانه  بنابراين.  است
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  داشته  بسيار وخيمه  نتايج  آه  نيستشود، شكی   واقع  بروند و مصادمه  مزبور پيش  از خط  از اين  بيش  هرگاه. بمانند  ديلم
  .ميدارد خود را تقديم   فائقه  احترامات  شمرده  را مغتنم  موقع. خواهد گرديد  منازعه  و باعث

  « هستم  ميكند منتظر دستور و امر مبارك  عرض  وزير خارجه

    اهللا امان  سرتيپ  قشون  آل  حرب  ارآان  رئيس 

  ٣٧٦٧  نمره

در مغز   هر آس  عقايد و افكار و سوداهايی آه  و تبادل  و اخبار و تلگرافات  مذاآرات  از اين  يك  هيچ به  آه  مبود  ملزم  من 
برای   موقع  و در اين  پيروی آنم  بودم   ّ          ات خاذ نموده  از عقايد شخصی و تصميماتی آه  ، و فقط خود ميپروريد اعتنايی ننمايم

  آه  ، امر دادم رسانيده  طبع و به  را نوشته  ذيل  سامان را فرا نگيرد، ابالغيه  آن  ناهانبيگ  خوزستان  جنگ  نائره  آنكه
مستحضر   هم  و عقايد من         ّ  و از ني ات  را شناخته  مملكت  دشمن  انتشار بدهند، تا همه  در خوزستان  ايروپالن  وسيله به

  :مزبور  ابالغيه  است  اين. باشند

   قوا  آل  و فرمانده وزرا  رياست  ابالغيه 

   ً     فردا فرد   و باالخره  و آاسب  و غنی و فقير و زارع  و شيوخ  و طوايف  و تجار و آسبه  از علما و اعيان  اهالی خوزستان»
  و آسايش  انتظام  آه  و جزو صفحاتی است  و عزيز ايران  قديم  ، يكی از اياالت خوزستان  قطعة  و بالاستثنا بايد بدانند، آه

  ايران  انتظامات  مصروف  حال تا به  و عملياتی آه  اقدام  و در تمام  بوده  مرآوز خاطر من  اهالی آنجا از روز اول  ومعم
  حال  امروز شامل  نعمتی آه  آن  بودم  و منتهز فرصت  منعكس  آنجا درضمير من  بار مردم  ّ  رق ت  وضع  ، هميشه ام نموده

  .بشود  هم  مرزو بوم  اين  زده الی مصيبتاه  حال  متوجه  است  ايرانيان

     ً     طبيعتا  در   طور انتقامی آه ميدهد و همين  روزگار خود سوق  عواقب  طرف دارد او را به  حواسی خزعل  پريشان  آه  اينك
و امر   هحدود رهبری آرد  اين شود، مرا به  مشاراليه  اهالی بايد متوجه به  او نسبت  سابقة  و تجاوزات  تعديات  مقابل
بيرحمی   اسير چنگال  تاآنون  بيچارگانی را آه  آن  و هم  بيدار آرده  گران  خواب  او را از اين  هم  ، آه ام داده  الجيش سوق به

  .رهايی بخشند  است  مكيده  آنها را ظالمانه  و مال  و خون  او بوده

   من  و فرزندان  برادران

شماها را   ندارد، زيرا من  از شما طرفيت  يك با هيچ  دولت  و هستيد و قشون  بوده  مظلوم  و شريف  از وضيع  شما  تمام
مقصر   خزعل  و فقط  فقط. زندگانی نماييد  ناز و نعمت  ، با آمال مند شده بهره      ّ   ايران يت  بايد از نعمت  و همه  مقصر نميدانم

بايد   ، آه تنها اوست ، و  اوست  رای سرآوبی و تدمير شخصميشوند، ب  حدود اعزام  آن ای نظامی به و اگرعده  است  دولت
  ، در آنارش است  شما روا داشته  دربارة  تا آنون  اعمالی آه  او، همان  اعمال  و مكافات  در آمده  در زير شمشير انتقام

  .شود  گذارده

  جا تكيه هستيد، همه  ، اوالد و برادر من متما  شما آه.  خواهد نشست  ساير خائنين  صورت او به  با ياری خداوند عنقريب
شما را   تمام  آه  شده  آنها امر قطعی داده  فرماندة زيرا به. خود بدانيد  آسايش  را برای حفظ  و قشون  داده  دولت  قشون به
  .شما فروگذار نكنند  آسايش  مساعدتی در حفظ  و از هيچ  دانسته  من  و برادران  خود قشون  منزلة به

  من  در امان  بيانيه  همين  موجب آنها به  همة  بدانند آه  و يقين  طور قطع باشند به  آه  ايالت  اين  در هر نقطة  اهالی خوزستان
ّ    توج هات به  قلب  و بايد از تمام  و نيست  آنها نبوده  مزاحم  آس هستند و هيچ . مستظهر و اميدوار باشند  و سرپرستی من    

  و محروس  تعرضی مصون  و از هر نوع  آرده  اثبات  قشون  فرماندة پرستی و دولتخواهی خود را به ايران  بايد مراتب  فقط
  .نشينند

و   و انتظام  و نويد امنيت  آرده خوزستانی خود را مالقات  برادران  آه  ام آمده  صفحه  اين    ً    شخصا  به  چون  من  گفتم  چنانكه
  آه  و هر آس  خزعل  و قمع  ، و دستور سرآوبی و قلع آنها گوشزد نمايم            ً    نها را حضورا  بهآ      ّ               و ترق ی و تعالی آتيه  آسايش
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  را در منازل  خزعل  آسی از پيروان  آلی برحذر باشند آه اهالی بايد به  تمام. صادر خواهد شد  عنقريب  و پيرو اوست  تابع
خواهد شد، بايد با   و آتش  توپ  او طعمه  و تابعين  خزعل  خانه  ريبعنق  از هوا و زمين  اينكه نظر به. ندهند  و پناه  خود راه

  .نشود  واقع  قشون  ای مورد سوء ظن خانه  هيچ  قوا از خزعليها دوری بجويند آه  تمام

با  محشور  باشند آه  داشته  آنجا بايد احتياط  خواهد آمد و خيلی مردم  پيش  برای خوزستان  آه  ايست وقعه  آخرين  اين
آنها   و بچه  و يا از زن  داده  را پناه  خزعل  نفر از آسان  حتی يك آسي   شود آه  و شنيده  نشوند، و اگر ديده  خزعل  پيروان

  .خواهد شد  مجازات  ، دچار شديدترين سرپرستی آرده

از   ، هر يك نشده  داده  يورش  ناعال  ، تا زمانی آه ديگری را مقصر نميشناسم  خزعل  جز شخص  من  اينكه نظر به  در خاتمه
  او نگاه نظر سرپرستی به و به  آنها صرفنظر ميكنم  از تقصير سابقة  شوند، من  قشون به  بيايند و پناهنده  هم  خزعل  اتباع
  رديفباشد، در   داشته  در دست  اسلحه  بر ضد قشون  شد، هر آسی آه  داده  و يورش  حمله  ولی اگر اعالن. آرد  خواهم

  .خواهد بود  مرگ  و جزای او فقط  محسوب  خود خزعل

  بخوانند و پند بگيرند، زيرا بعد از اين   ّ  دق ت  را با آمال  بيانيه  اين  مدلول  است  الزم  خوزستان  ساآن  عشاير و طوايف  تمام
  «.ندارد پشيمانی سود و حاصلي 

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس

  رضا

    الرحيم منالرح  اهللا بسم

ّ    و الز راع  واالعيان                      ّ   و الفقير والغنی والشي وخ  والرفيع  والوضيع  والجاهل  العالم ، من خوزستان  من قطن  ، آل فليعلم»   من      
ٌ قطر صفحه   االفراد، ان استثناء، فرد من  دون ٌ ، اياله  خوزستان          ٌ مهمه          ٌ عزيزه  جليله       ٌ مملكه   اياالت من      ٌ         عن  صانهااهللا -  ايران      

ّ     الص فحات و هی من -   الحدثان ٌ قاصدا اصالحها و امنيه     ّ         الت ی، الزذلت     ٌ المملكه   داخل  اوقاتی فی اصالح              ّ        اهاليها، و آل ما صرفت                              
ّ           متوج ها الی حال  آنت ٌ الص فحه  اهالی تلك         ّ ٌ المه مه        ّ ٌ الش ده  سكنتها تحت   ّ        ال تی آانت        ّ ٌ انتهزالفرصه   و آنت        ّ                 حت ی ادخلها فيالعيش            
ّ     ّ         لر غيدال ذی، آانتا ٌ الر عيه        ّ   يسوقه   ّ        الب د، و ان  خزعل  حال   ّ       ال ذی شمل ، و هذاالختالل منه  ، وتستانس به  تستريح  ايران  فی تمام    

ٌ الوخيمه  عواقبه  الی ماالينتظر من انهضتی و             ً      العباد جورا  آذلك اذاق  آلمن  ّ           الدهر يذيق ، و آما ان لنفسه   ّ              ال تی حصد تهايده        
ٌ الناحيه  الی هذهساقنی  ٌ صحفه         ٌ ، لنجاه         والعساآر،   الجيش عليها و لذا امرنا بسوق    ّ  تسل ط  شدائد من  اهاليها من  خوزستان     
ٌ النومه  هذه من  اليقاظه ٌ  ، حتی تنجيالرعايا والس كنه   الثقيله           ّ   . و جوره  ظلمه  ّ  ٌ ش ده   من  المظلومين                      

ّ    ، ال نكم و تخويفكم  ّ                           العساآرليسوا، بصدد ايذائكم ان  ی عليكموال يخف  مظلومون                        ّ   يا اخوانی و يا اوالدی آل كم ّ    مقص رين  لستم       بل    
ٌ تتن عمون بنعمه      ّ   ، ان كم االئمه ترجوا من ٌ االيرانيه    ّ           ٌ واالمنيه           ٌ ، نظرالدوله  و ليس   ّ         ّ    ال رغيد تتعي شون و بالعيش                     ّ    الی احد اال  الي             

ّ   ، ال نه خزعل ٌ الناحيه  الی تلك  شوالجي  النظام سيق و ان. هوالمقصر     ٌ   نظرالدوله  فهو محط                       ّ     ّ     الغير، و هوال ذی الب د له   ّ         
ّ   ، لع له االنتقام  سيف  ، تحت و الهالك  االضمحالل من ٌ بلباس ال ذله   يتلبس           ً     تعالی، عما قريب  و بتأييداهللا  ما اذاقكم  يذوق        والهوان         ّ   

ّ       ، فال  بدوان اخوانی و اوالدی   ٌه بمنزل  ، تكونون  ّ    ال ذين و انتم.  الخائنون  ّ         ال ذی يلبسه ٌ جنودال دوله         ٌ علی قوه   تكونوا معتمدين        و       ّ    
ّ      اال  بعين  ّ                   الجنود التنظر اليكم االمرالقطعی قد صدر ان الن  و رفاهيتكم  لحراستكم ّ              الجنود سيقت اعالموا ان و الوداد        ٌ االخوه    

ٌ والمحبه         .  

   وليعلم

ٌ قطه فی ای ن     ً   ّ   قطعا  ان هم  اهالی خوزستان   االبالغيه هذه  فی حمايتي بموجب    ّ   بان هم  ، آانوا قاطنين يطمئنون خوزستان  نقاط  من    
ّ  وال يتعر ض ّ   احد بالس وه  لهم         ّ    ، اال  ان منهم               ّ  االمور، وال يتوق ع  امر من  فيكل  بمظاهرتی لهم  و يستظهرون          اليران           ّ   يثبتوا حب هم     

ٌ لدوله ا اطاعة  تحت          ّ   الجنود بان هم  رئيس  و اعالم ّ           و اوامرها و ان ا توج هنا اليهذه       ٌ الناحيه               ّ      ّ                      الن  االقي اخوانيالخوزستان           ، و ابشرهم  
ٌ  و االمنيه          ٌ        السعاده  واالصالح     ً        حضورا  ببشارة ٌ المقبله          ٌ االوامر االآيده   ، ان تعالی واليخفی عليكم  ، فيما سيأتی انشاءاهللا اليهم         فی               

   ّ  الن ه  و مساآنهم  فی بيوتهم  خزعل  و اتباع  ايجادالخائنين         ً                 ر قريبا  و ليحذراالهالی منسيصد  تابعه  من  ، و آل خزعل  خذالن
ّ       عم ا قريب ٌ اله وائي ه   االطواب شراره  تحت  و مساآنه  تكون بيوته     ّ    ّ ٌ واالرضيه        من  يبعد نفسه  االهالی، ان  ّ         احد من آل  ، فيلزم       
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ٌ موافقه  ّ         ّ    لئال يكونوا مت همي  و اتباعه  خزعل        ٌ ال دوله  عند روساء جيوش  ن   ٌ اخر واقعه  و هذه   ّ                  ّ  ، فليحذرالن اس خوزستان  وقايع  من          
ّ  االهالی، او توج ه احد من  فی بيت  آان  خزعل  اتباع  ّ    ً      احدا  من ان  او عرف  علم  ، و ان خزعل  اتباع  الحشر مع من   بيت  الی اهل               

ّ    المقص رين  ، فهو من و اوالده اتباع  ٌ شديد، و فيالخاتمه   عذابب  ، و سيعذب      ً       و تفض ال  عليهم  منه                    ّ   يصدر حكم  يكن مالم      
ٌ اناحيه  الی تلك  و قدمهم  الجيوش تهاجم ٌ الدوله  ، الی اطاعة خزعل اتباع  احد من  ، لرجع       ّ  و اتص ل        ّ  و توس ل         فلنصرف  بالجيش      
،  بالحرب العساکر لالشتغال   و حرآة  والتقدم  اجمو آذا عند صدور امر الته  واللطف  بنظرالعطف  ّ                  ال نصر و لننظر اليه  عنة

ٌ الناحيه  اهالی تلك             ً            لووجدوا سالحا  عند احد من و جزائه   خزعل  فی عداد اتباع  يكون      ّ        ، البد  ، و ان مقصد الجيش  ، علی خالف       
ٌ االبالغيه  الحدود هذه اهالی و عشاير تلك  ، الغير، فليقراء، تمام االعدام  ّ                  ان تاس فوا و تندموا بعد          ّ   انذر اي اآم و لقد اعذر من              

  . والسالم       ّ  البلي ات هجوم

   قوی علی آل  الوزراء و الحاآم  رئيس

  رضا

   

ً    فعال  من  حكومتی و محلی آه  عمارات   اگر چه.  ميپذيرم  نقطه  در اين  را هم  ، و واردين درياست به  مشرف  دارم  سكونت    
  دلربای طبيعت  صفحه  اين  و از مشاهدة  آشتيها راتماشا ميكنم  آمدورفت  با دوربين و گاهی  زيباست  دريا بينهايت  منظرة
ّ   توج هم  ، ولی تمام ميبرم   ّ  لذ ت قصد امر   اين  به.  ندارم  صوب  بدان  و خيالی جز عزيمت  است  خوزستان  طرف به  معطوف    
  . نمايم  تحرآ  بندر ديلم  طرف فوری آشتی حاضر آنند تا از بوشهر به  دادم

  آشتی حرآت  با آن  داشتم  ميل خيلي . اند آرده  موسوم» پهلوی« را به  آن  آه  ام خريده  فروند آشتی جنگی از آلمان      ً    اخيرا  يك
،  آردم  تحقيق. مطمئنتر  جهت  از آنها از همه  بزرگتر بود و هم                     ّ              از آشتيهای قديمی مظف ری و پرسپوليس  هم  ، زيرا آه نمايم
و   داشتم  عجله  چون. بوشهر برسد دارد تا به  روز طول  و چهارده  است     ّ  متوق ف  شد آشتی مزبور حاليه در عدن  معلوم

آشتی مظفری را با وجود آهنگی و پوسيدگی و آوچكيحاضر آنند تا فردا   همان  ، گفتم نميديدم  را صالح  تأخير و توقف
   . نمايم  حرآت  خوزستان  ساحل  طرف به

  شتی مظفریدر آ 

  های فاحش رخنه  و چند جای آن  نشده  سفر دريا ساخته  مخصوص  زيرا آه. عظيمی بود  آشتی مخاطره  در اين  مسافرت 
  دست  من    ّ      ، رق تی به آشتی آردم  ورود در اين  تكليف  همراهان به  وقتی آه. فرو رود  بود، در آب  ممكن  هر لحظه  آه  داشت
آشتی را   آه  خواست  روز مهلت  ، يك وسيعی در امر دريانوردی نداشت  انتظار، اطالعات  موافق  آشتی آه  آاپيتان. داد

ّ  مرم ت   در چنين  ميتوان  چگونه  فارس  خليج  در دريايی مثل  متفكر بودم  را مسدود نمايد و من  ، سوراخهای آن آرده    
  داد؟  اجامو  دست اختيار را به  زمام  ساعت  سيوهشت  ای مدت سفينه

  وصول  و در راه  نداده  خود راه به  انديشه  در مهالك  وقت هيچ  اما من.  خطر ميرفت  سفر صدی هفتاد بيم       ّ            عليالت حقيق در اين
در آنجا   قايق  ای از بندر آه نقطه  جانب به  بعد ازظهر از منزل  ساعت  فردا يك.  نميشمارم  را مهم  و مال  مقصود جان به

خدا و . طی نمود  را با قايق  مسافت  و بايستی اين  انتظار داشت  فرسخی ساحل  آشتی در يك.  آردم  بود حرآتمنتظر ما 
  بودند خداحافظی آرده  آمده  بدرقه تا آنار دريا به  بوشهر و اهالی آه  و اعيان  ، با حاآم خود را در نظر گرفته مقصود مقدس

با حرآتی   قايق. ديگر بنشينند  در قايق  سوار شوند و بقيه  با من  آه  دادم  ا اجازهر  بعضی از همراهان.  نشستم  در قايق
ميشد و   جانبی متمايل از جانبی به. بيتماشا نبود  قايق  حرآات.جانب آشتی رهسپار شد و به  دور گشت  ناگهانی از ساحل

  .يدندرا ميبوس  اعالی آن  آلود حاشيه آف  و لبان  سياه  با چهرة  امواج

را   يكان و يكان  آنها بازی آرده  متغيرانه  با حرآات  قوی سوار بود و با چابكی تمام  امواج  بر پشت  آه  ضعيف  قايق  اين
فرو برد و   انديشه ، مرا به ديگری باال ميگرفت  موج بر دوش   با جنبشی چاالآانه  از پهلوی خود دور نموده  مالطفت به
تجربياتی   و چه  زحماتی آشيده  ، يعنی دريا، چه و پرنفع  عنصر بيرحم  اين  بشر برای مقهور آردن  وعن  آورد آه  خاطرم به

و الوارهای ناهموار را سپری نمود،   های درخت سواری بر تنه  آرد و دورة  را اختراع  قايق  شخصی آه  آن.  است  آرده
  و چه  داشته  الزم  مقدار ترقی آيا چقدر مدت  همين!  است  آرده  انسانزندگانی   و آسايش  تمدن بزرگی به  خدمت       ً    حقيقتا  چه
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  عظيمی را طی آرده  مراحل  آشتيسازی چه  آشتيرانی و صنعت فن  روز تاآنون  ؟ و از آن است  آار رفته  جانها بر سر اين
  ؟ است

  خود از نعمت  وطن  و برحرمان  افتادم  منظور خصوصی و هميشگی خود، يعنی ايران  از فكر عمومی متوجه  هميشه  مثل
  اهميت به  از پيش  بيش  روی زمين  ممالك  در عهدی آه  متأسفانه.  گشتم  محزون  عنصر سيال  بر اين  دريانوردی و حكومت

ّ  و بر سر تصر ف  شده  درياها واقف   ايران  ملت  ميدادند، سرنوشت  شور، خونها ميريختند و خاآها از دست  آب  مشت  يك            
  و رودخانه» علی چشمه«آنها از حدود   بين آوتاه  ديدة  بود آه  افتاده  و غافل  و خودخواه  پادشاهانی طماع  دست به
  دول  افزودند و گذاشتند آه  سرايان و خواجه  زنان  بازی آردند و بر عدة شكار رفتند و سرسره به. دورتر نميديد» جاجرود«

فرد  منحصر به  و راه  ايران  دريای مخصوص به  آنند، بلكه  تقسيم  يا خصمانه  را برادرانه  ردستتنها آبهای دو  اروپا نه
  آن  و سطح  خفته  گنجهای بی پايان  آن  در اعماق  دريايی آه. بياحترامی دراز آنند  آنها نيز وارد شوند، ودست  مملكت
بنادر   ايرانيان  خود خاصه  نشينان  ساحل  بهبودی در اوضاع  هيچ  ، متأسفانه است  روی زمين  ذخاير و مصنوعات  گذرگاه
ّ  آنها عبور ميكند و ذر ه  آنها ميگذرد و از دست  چشم  از پيش  بی پايان  ثروت.  است  نكرده  حاصل و علمی   معاش  ای احوال                    

  فارس  بنادر و جزاير خليج  مقيم  نيانايرا  ، وضع است  و چقدر شبيه  آور است          ً           فيالحقيقتا  چقدر تأسف. آنها خوبتر نميشود
در   اشخاصی آه  عالم  در تمام.  و آرزومند آب  لب  خشك  و هميشه  بحر است  غريق  گويند، همواره  در امثال  ماهی آه به

بی   ياستس  زيرا آه. گداتر ميگردند  فارس روز اهالی بنادر خليج زودی توانگر ميشوند، اما روزبه درياها هستند به  ساحل
  . است  آرده  ما را مزدور يا تماشاچی اجانب  زحمتكش  هموطنان  ، اين قاجاريه  و سبكسرانه  عمق

ً     مثال  اهل ّ  بوشهر با تحم ل     و آباد سازند، و   های شهرخود را پاك آوچه  ندارند آه  و هوای بد، هنوز استطاعت  گرمای سخت             
  فارس  بنادر خليج  باشد، تمام  امن  خاك  اگر داخلة. نمايند  اند اندآی استفاده فتهقرار گر  آن  در دروازة  از دنيای متمدنی آه

  و فقدان  داخله  بر امنيت  بندرگاهها عالوه  اين  نقص. هستند  سفاين  و توقف    ّ     الت جاره صدور مال ورود به  قابل  و بيش  آم
  فالت  داخل  بالد معتبره شود و مرآز بنادر را به  اگر آشيده  آه  آهنی است راه  رشته              ً    تجارتی مخصوصا  يك  راههای بزرگ

  .بيشتر خواهد شد  صد درجه  و بنادر جنوبی ايران  فارس  خليج  آند اهميت  متصل

. آردند  استراحت  را روی بام  شب  همراهان  بود، در برازجان  عقرب  برج  اگر چه  آه  است  قدری گرم به  قسمت  هوای اين
  خليج  آب.  سانتيگراد است  درجه  و در بعضی نواحی پنجاه  چهل  در بعضی نقاط  در تابستان  فارس  خليج  حرارت  درجة
  در اين.  آور است تأسف  غايت بنادر به  اهل  فكر و ذوق  و ميزان  زندگانی و لباس  اوضاع.  از هر دريايی شورتر است  فارس
  مرا موفق  آه  نمودم  از خداوند مسألت  خلوص  ميداد، در آمال  و هوا حرآت  آب  ميان، ما را در  متزلزل  قايق  آه  موقع

  ايران  ديوار زندان  اآنون  را آه  پربرآت  خليج  و اين  را آزاد و آباد آنم  خود، بنادر ايران  آروزی ديرين  دارد، مطابق
  .ورود نمايد  مملكت  داخلة به  از آن  دنيای متمدن و صنايع   و علوم  ثروت  آه  ای آنم دروازه به  ميشود، مبدل  محسوب

و گرد   آشتی و بوی نفت و اندراس  اما آثافت.  آشتی صعود آرديم  عرشه به  از پلكان. رسيد  سالمت به  قايق  باالخره
  با تلمبه  هر چند امر دادم .انزجار خاطر شد  بود، اسباب  آرده  آشتی را سياه  بودند و سطح  ريخته  تازه  سنگی آه ذغال
آشتی نيز مزيد بر   حرآات. باقی ماند            ّ  اما بوی تعف ن. شد  دريا قيرگون  تامسافتی آب  قسمي آه آردند به  و شوی آامل  شست
                 ّ          ناخوشی دريا و دو ار سر مبتال آلی از پای در آمدند و به به  شد و همراهان  و دريا منقلب  هوا تاريك  آم آم. گرديد  علت
حتی نميتوانستند . انگيز بود  ّ  رق ت  حالتشان  انقالبی داشتند آه  چنان  الملك و قوام  وتلگراف و وزير پست  دبير اعظم. شدند
از .  ميكرديم  مقاومت  و وزير داخله  من  ميان  در اين. اغما بودند      ً       عموما  درحال. بر سر بگذارند  برداشته  را از زمين  آاله

  .شد  متوحش  پيتندريا، آا  انقالب

  اگر قايق  آه  بودم  آرده  عزم  هم  و من  دريانوردی باشد نيست  اليق  ، دارای آشتی قابلی آه فارس  در خليج  ايران  دولت
  من  آشتی آه  اين.  آنم  مسافرت  و در آن  داده  را بر هر آشتی ديگر ترجيح  بيايد، آن  دست  ايران  دولت  از مال  آوچكی هم

    ً              اساسا  برای سير در   آه         ّ            ً           آشتی مظف ری، و تقريبا  زورقی است به  است  ، موسوم ساخته  مرا ميبرد و گرفتار امواج  اتباع و
ّ  ها و تفر ج عبور از آانالها و رودخانه  و مخصوص  نشده  دريا ساخته نو و   با وجود آوچكی، ای آاش.  است  در سواحل         

  ای باشد آه سفينه  ترين ولی آشتی مزبور گويا آثيف  دريا ميسپرديم خاطر خود را به  يبط به  صورت  در آن  بود آه  پاآيزه
و اگر .  است  آغشته  و چربی نفت  غبار ذغال به  های آن در و ديوار و روزنه.  است  امروز در درياها و اقيانوسها در گردش

ّ     مم د آن  شبانه  امواج  آشتی اگر هم  عفونت. ر نبودميس  در آن  توقف  نميكردم  شستن و امر به     ً            شخصا  نميايستادم نميشد    
  .ميكرد  آفايت  مسافرين  آردن  برای مريض
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آشتی ما را نمايانتر سازد واال  حقارت  نشد آه  و با مهابتی مالقات  آشتی بزرگ  سير ما هيچ در خط  آه  جای تشكر است
  خاصيت.  دريا داشتم      ّ  در قب ة  ابتاليی آه  زيادتر بود از اين  برای من  تششايد تأثيرا  نظر مملكت آشتی از نقطه  حقارت  تجسم

  سلطنت  دوره  در تمام  ، آه خيز است تأسف  العاده فوق.      ّ      و ترق ی است  توسعه به  در ميل  و نشوونمای عالم  موجود زنده
و   گذاشتن  تجارتی را مهمل  بزرگ  شريان  ، امر اين دهنيفتا  مهم  گذرگاه  چند آشتی معتبر در اين        ّ  فكر تهي ه ، آسی به قاجاريه

ّ  تفر ج به   و خشمناك  را متعجب  شخص  پرداختن» آباد عشرت»  و عشرت  تهران  اطراف  و شكار جرگه  سلطانيه  در چمن    
  !را نبيند  مهم  موقع  اين  باشد آه  چقدر بايد در خواب           ً               آرد؟ واقعا  زمامدار مملكت  را فراموش  فارس  آيا ميشود خليج. ميكند

  است  شده  و حوالی بوشهر معلوم  بحرين  و حفريات  از آشفيات.  بايد دانست  آشتيرانی انسان  عرصه  را اولين  فارس  خليج
در مقت  دولت  اولين  از عهدی آه.  است  بحرپيمايی داير بوده  مؤسسات  فارس  از ميالد در خليج  قبل  از هزار سال  بيش  آه

.  است  نبوده  غافل  فارس      ّ                  و ترق يطلبی از ياد خليج  دورانديش  پادشاه  تا امروز هيچ  است  شده  تشكيل  فارس  در حدود خليج
  از ميالد پادشاهان  قبل  چهارهزار سال  قريب.  است  خليج  ميشود ذآر اين  از دريا برده  اسمی آه  ، نخستين عالم  در تاريخ

بحر   در عهد فنيقيها و بابليها در اين  تجارتی آه. اند انداخته  نيز دست  بحر عمان و حتی به  ريا آشتی راندهد  در اين  آلده
  خليج  آبير سطح  داريوش. ميشد  بازارهای اروپای جنوبی نقل به  راه  آسيای جنوبی از اين  امتعه.  نيست  بياهميت  ميشده
رسيد » سند«آنار  از ميالد وقتی به  قبل  وپنج و اسكندر در سيصدوبيست مستور نمود  ايران  را از سفاين  فارس

را   العرب تا شط» سند«او نيز از . آند  را گردش  فارس  و خليج  بحر عمان  اميرالبحر خود را امر داد آه»  نثارآوس«
و در   رسانيده  فارس  خليج خود را بهبر آسيای غربی بياختيار   سردار رومی بعد از غلبه»  تراژان«. آرد  سياحت  متهورانه

خود عبور ميداد   را از روی سينه  دنيای متمدن  ، تجارت مهم  گذرگاه  ، ايـن در عهد ساسانيان. شد  آشتيرانی مشغول به  آن
  و از اقصـای آسيا، 

   .يشدم  سپرده  و قوافل  آاروان  دست به  و در انتهای خليج  شده  وارده  در آن  مختلفه  اجناس

ّ        تذآ ر تاريخ. اند اعتنا ميكرده  فارس  خليج بيشتر به  اند آه آنهايی بوده  ملت  بيدارترين . ميسازد  را ثابت  فوق  دريا نكته  اين    
ّ     ، توج هاتش است  روشن  تاريخش  در زمانی آه  ايران  دولت در عهد    ّ    مد  آن.  است  آبها جزرومد غريبی داشته  اين  طرف به      
  آور شاه ، در ادوار ضعف افشار و جزر آن  و قهرمان  صفويه  و سوم  اول  سالطين  توانا، مثل  شاهانپاد  جلوس
دريا،   اين  تجارت. شد  شروع  در عهد صفويه  فارس  خليج دريانورد اروپا به  دول  توجه.  است  و قاجاريه  حسين سلطان
و   مالح  ، پرتغاليها آه اول  اسمعيل در عهد شاه. دريا ميكشيد  اين را به  تجار طماع  ای بود آه ، رشته ايران  ابريشم  خاصه
با »  دالبوآرك  آلفونس« ٩١٣در . يافتند  راه فارس   خليج عهد بود، به  پيشرو دريانوردان» واسكودگاما»  معروفشان  سياح
ً  و بعدها آنجا را آامال    مجبور آرده  ليانهسا  ماليات  دادن را به» هرمز«شهر  سپس  وارد شده»  مسقط« ای چند به سفينه                    
  هزار سكنه چهل» هرمز»  زمان  اروپايی در اين  مورخين  بنا بر قول. آرد  نظامی و استحكامات  قالع  نمود و محل  قبضه
بنادر و   تمام  آه  تدريج نظامی و تجارتی آنها شد، به  مرآز عمليات  ، آه مهم  موقع  اين  پرتغاليها بعد از تصرف.  است  داشته
نمودند، و   خواندند غلبه»  آامبرون«را   و پرتغاليها آن. دارد  نام  امروز بندرعباس  ای آه نقطه  ، خاصه ايران  خليج  سواحل
  .نميدادند  ورود و خروج  ، رخصت باج  دادن  آشتی را بدون  و هيچ  شده فارس   اختيار خليج  صاحب  قرن  از يك  بيش

  انقياد خود وامی داشتند و دولت و حکام را به  آرده  دخالت  هم  مملكت  تا مسافتی در داخله  ای رسيد آه درجه نها بهآ  قدرت
  .چيزی نميشمردند را به  صفويه

در   حاضر برای شرآت  وقت  در اين  آه  انگليس  دولت  معاضدت شد و به  دريای فارس  متوجه  داخله  بعد از نظم  عباس شاه
ّ  تصر ف را به  فارس  حاآم  داودخان ١٠٢٣در . برد  حمله  فارس  خليج  بود، بر سواحل  و طرد پرتغاليها شده  نگج     

ايرانيها در . محصور بود» هرمز«حصار   تمام  دو ماه.  مفيدی بست  عهدنامة  با انگليس ١٠٣١و در   گماشت  بندرعباس
و دريای   آشتی آثيف  سختيهای اين  وجد آمده به  از تذآر آن  امروز من  د آهبروز دادن  و لياقت  قدری رشادت به  جنگ  اين

و   ، ضعيف است  ضعيف  دولتش  و روزی آه  قائد توانايی دارد، تواناست  ايرانی در هر عهدی آه.  ميكنم  را فراموش  منقلب
  ميل  من  زيرا آه  است  تأسف  اسباب  اين. ميكند پيدا  مصداق  جا در ايران  از همه  بيش» ملوآهم  علی دين  الناس»  عبارت
  باشد، تا بيشتر فرمانده  داشته  و اعتماد بر نفس  ذات  و استقالل  خلق  ، ثبات ام آرده  قيام  آن  خدمت امروز به  ملتی آه  دارم

را جز   تعليم  هر قسم  ، باب سلف  سالطين  ، آه چاره  اما چه. سعادتمندتر باشد  آند و مملكت  استفاده  از فكر و شمشيرش
  مردم بسيار وخيمی به  خود درس  و سستی ارادة  ناشايست  بستند، و از اعمال             ّ                      درويشی و عي اشی و القيدی بر روی خلق

سستی   از حضيض  ايران  ملت  و نادر، چگونه  حسين سلطان عهد شاه  ميان  قليل  در فاصلة  آه  آردم      ً       سابقا  اشاره. دادند
  .بود  ايران  ملت  اخالق  مثل  هم  فارس  خليج  اوضاع. و توانايی رسيد  قدرت  اوج به
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خود را   و قالع  و مؤسسات  متصرفات  شدند و تمام  پرتغاليها تسليم.  هرمز گرفت  از قلعة  چهارصد توپ  قريب  عباس شاه
تاجر باشند و   فقط  آنكه  شرط به  و شاه.  قشم  در جزيره  مركگ  و حق  استثنای صيد مرواريد در بحرين واگذاشتند، به  ايران به

  با آن  حتی انگليسيها را هم.  ساخت  ساخلو ايران  آنها را محل  داد و قالع  اقامت  آنها اجازه وارد نگردند، به  در سياست
  ، خاص بيرق  برافراشتن  ی نداد چونو اختيار  ، تصرف فارس  بودند درخليج  خود آرده  بحريه  وسيله به  آه مساعدت  همه
  .بلند آند  بيرق  يك  فقط  هم  انگليس  دولت  داد آه  اجازه  بود، شاه  ايران  دولت

و در   در آب  دراز آرده  تطاول  سوی مرز دست  آن  نمود و اعراب  خود را فراموش  خليج       ً       تدريجا  ايران  عباس بعد از شاه
  خليج  خود اهميت  با نظر دوربين  نادرشاه. را بياختيار ساختند  دولت  گشتند و عمال  لدزدی و راهزنی مشغو خشكی به

و جزاير   سواحل  تمام. دريا روی آورد         ً    آرد، بدوا  به  او تقديم خود را به  پادشاهان  تاج  ايران  ملت  و چون  را دريافت  فارس
  فراهم  ترتيب  اين آنرا به  مقدمات. صحيحی ايجاد مينمود  ، بحريه ييافتم  اگر مجال  پادشاه  اين. را منقاد نمود فارس   خليج

انگليسی   مينمود و استادان  حمل  بنادر، چوب به  آشتيسازی ايجاد آرد و از مازندران  آارخانه  و جنوب  در شمال  آورد آه
آورد و پرتغاليها و هنديها و   حرآت به  فارس  سی آشتی جنگی در خليج اجير آرد و قرب   ايرانيان  و تربيت  را برای تعليم

ً                    عمال  دريانوردی بياموزند  تا ايرانيان  ساخت  انگليسيها را مزدور سفاين ايران طولی   شاه  اقتدار اين  دورة  سود آه  اما چه.   
  ، از آن يافت  تثبيت  زنديه  دوام  آم  بعد از دولت  قاجار آه  و تارومار گرديد و دولت  او، آشتيها نيز پراآنده  با رفتن. نكشيد
  يك  اروپا آه  يكی از سياحان. آورد  را جمع  آند وحتی بقايای آن  استفاده  بود، نتوانست  شده  ريخته  اش شالوده  آه  بحريه
  بيصاحب  مال  چون  آه  استخوانبدی آشتيهای عهد نادر را ديدم  ايران  در سواحل« گويد   بنادر آمده بعد از نادر به  قرن

   «. و مراقبی نداشت  بود و محافظ  وپاشيده  ريخته

  مجسم  چشمم  پيش  خان آريم  بار ديگر سيمای محبوب  نظر ميگذرانم  را از پيش  فارس  خليج  تاريخ  اوراق  در ضمنی آه
دو   و نادر، و شايد بهتر از اين  عباس هبعد از شا  زيرا آه  ميكنم  احترام  و بياندازه  دارم  دوست  را من  سلطان  اين. ميشود
  .ميكرد  مصروف  و صنعت  تجارت  توسعة ّ            خود را به هم  جهت  بود و از اين  را دريافته  ترقی مملكت  ، راه پادشاه

از وجود رقبای خود،   ايران  بعد از مصفا آردن  زيرا آه.  او پديدار است  اخالق  مهر مخصوص  فارس  خليج  در اوضاع
  نمود و آزادی بخشيد، اما در تحت  تشويق  تجارت آرد و آنها را به  را نوازش  خارجيان. روی آورد  فارس  خليج به  بيتأمل

  .نپردازند  تجارت ايرانی، تا جز به  نظر عمال

   خارك  جزيره 

  آشتی ما از نزديكی آن  اآنون  آه  خارك  جزيره به  از بصره  آرده  استفاده  خان از آريم  قبل  ومرج از هرج  هالنديها آه
  و يك  طول  و نيم  فرسخ  يك.  غربی بوشهر است  فرسخی شمال در ده  جزيره  اين. ميگذرد، آمدند و استحكاماتی ساختند

.  های آنجاست التجاره نيز از مال  ماهی و گچ.  است  بحرين  رقيب  جزيره مرواريد، اين  در محصول. دارد  عرض  فرسخ
عهد،   را در آن  آن  سكنة  عدة. دارد  ترجيح»  سرنديب«و   و سفيدی بر مرواريد بحرين  در صالبت  اريد خاركمرو

ّ                    و مالح ی و صيد مرواريد است  تجارت  شغلشان.        ّ        بيشتر سن ی هستند. اند هزار نفر نوشته دوازده را از   ، خارك خان اما آريم      
آاملی در آنجا نكردند و بعدها در عهد   فرانسويها مواظبت. باشند  مشغول  تجارت به  فرانسويها بخشيد آه ، به آنها گرفته
  اين  جنگهای هرات  در موقع  دو مرتبه. نظامی مهمی دارد  موقعيت  افتادند، زيرا آه  آن  تصرف  خيال ، انگليسيها به قاجاريه
»  پاريس مصالحه«بعد از   نمودند، ليكن  آنجا نقل وشهر بهخود را از ب  و اموال  نظامی آردند و مأمورين  را ايستگاه  جزيره

  و تابستانها منزلگاه               ً          زمستانها غالبا  غيرمسكون  آه  خارآو است  ، جزيره خارك  جزيره  در مقابل. آردند  آنجا را تخليه
  . است  ماهيگيران

   عهد قاجاريه 

ّ      متمر د قرا  انگليسيها با شيوخ. شد  شروع  قاجاريه  دوره    در موقع  داد، آه  انگليسيها حق به  ايران  دولت. ردادهايی بستند   
  از اقصای اروپا بهتر از فتحعليشاه  آه  ناپلئون. گذارند قدم  ايران  آشتيهای خود، در ساحل  آردن  ، برای مرمت لزوم
ّ   اهم يت به وارد گفتگو   با دربار قاجاريه  پس. آند  معبر معتبر استفاده  جغرافيای اين  از وضع  بود خواست  آگاه  فارس  خليج    

طالی   از برق  آه  مهمی نكرد، و درباريان  بينظير استفاده  فرصت  از اين  بود آه  قدری نااليق به  ايران  اماحكومت. گرديد
  فرانسه  مساعدت و بهگردد   ايران  دولت  اروپايی نصيب  دول  اين  ميشد از رقابت  بودند نتايجی را آه  خيره  و انگليس  روس
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ماند و   محروم  دريا در حقيقت  از اين  دولت  جايی آشيد آه در نظر نياوردند و آار به  بگيرد، هيچ  قوت  ايران  بحريه
را   آن  زيرا آه. آنند  تقسيم  را هم  فارس  خليج  نميدانستند آب  خود ميبستند، الزم  ميان  هايی آه ، حتی در عهدنامه خارجيان
ً     اصال  مال   .باشد  تقسيم به  محتاج  نميخواستند بدانند آه  ايران  دولت    

  جنوب  متوجه  آرد تا ايران  ديد، قشونی در بوشهر پياده  آاميابی را با ايران  هرات  در محاصرة  بعد از آنكه  انگليس  دولت
صرفنظر   فارس  از خليج  دولت  اين  تا آنون  وقت  از آن. ميگفتند، صرفنظر نمايد  هندوستانش  دروازة  آه  شود، و از هرات

،  آمپانی لينچ  وسيله به. شد  فراريان  های بنادر، ملجاء ناراضيها و بست تلگرافخانه  آنها، خاصه  ادارات.  است  نكرده
  قيمت  ليره  ميليون  از سه  بيستم  قرن  در اول. داير آرد  مهم  خط  خود انحصار داد و هفت را به  فارس  آشتيرانيخليج

و جزاير   و آويت  سياسی در مسقط  مأمورين. بود  ساير ملل  سهم  فقط  هزار تومان  چهل  ، قريب فارس  خليج  صادرات
  انگلستان به  متعلق  رود آارون  تجارت       ً      تقريبا  تمام. اند انگليس  منافع  مواظب  دارند آه  مقام  و بوشهر و بندرعباس  بحرين
  . است  آن  مراتو مستع

ً         و فعال  استخراج  موجود است  در ايران  سرشار نفتی آه  مخازن  واسطه به  بديهی است ، شرآتهای  گفت  ميشود، ميتوان      
از مواد نفتی باشد، دارا خواهد بود و   عبارت  آه  خارجه بار برای حمل  شود، هميشه  تشكيل  فارس  ايرانی اگر در خليج
  آه  ، من مالحظه  همين به. اند را در نظر نگرفته  نكته  ايرانی اين  داران  سرمايه  حال تا به  آه  است       ً           حقيقتا  مورد تأسف

بايد در فكر   آه  ام آرده  تجار ايرانی خاطرنشان به  و دارم  داشته  ايران  و تجارت  اقتصاديات  توسعة به تامي   عالقه  هميشه
ً       آار را مستقال  فراهم  اسباب ، تجارتی خود بوده  مؤسسات  تكميل   .سازند             

    

   فرصت  فوت

  ولی چه.  بكنم  و دودمانها تعرض  اشخاص به  ندارم       ً     و ابدا  ميل  يوميه است  تحرير گزارش  سطور، قصدم  اين  در نوشتن 
. ميكند  قاجار حكايت  نشينان پروری و بيفكری و خرابكاريهای عمدی تخت ، عالمتی از تن هر قدمی برميدارم  بايد آرد آه

ّ  سرسبد و در ة  او را گل  قاجاريه  ، آه شاه  ناصرالدين  ساله پنجاه  سلطنت   علم  بود، با جنبش  آرده  خود ميدانند، تصادف     ّ  الت اج          
ّ   و مجه ز     ّ  مسل ح  مختلفه  و فنون  دانش         ّ                سعی و جد ، خود را از سالح  با نهايت  آه  ارض  آرة  متمدنة  ممالك  و صنعت     
  .ميكردند

  پنجاه  شخصی آه بود به  ميداد، شبيه  نشان      ّ       و ترق ی آردن  رفتن در پيش     ّ      و دق تی آه  ميالدی شتاب  نوزدهم  بشر در قرن  نوع
  قدر تمام به  انسان  آه  گفت  ميتوان  قرن  در اين. آند  روز باقی، تالفی مافات  باشد و بخواهد در پنج  غفلت  در خواب  سال
از يكديگر باز   مسابقه  در آخرين  سعی داشتند آه  متنوعه  ملل.  است  آرده  و ابراز آوشش  قوه  جاد خود، صرفاي  دورة

رفتند . خود بيفزايند      ّ         و ترق ی سرزمين  تمدن  و توسعه  و استقرار نظم  و آب  خاك  وسعت خود به  از همسايگان  نمانند و بيش
   . بشراست  افتخار نوع  ، بلكه است  خودشان  آسايش  تنها باعث نه  جايی آه و رسيدند به

و خوابهای                       ً        ً                    خود تكانی نداد، عالما  و عامدا  با طرز ريا و سالوس تنها به  ايرانمدار نه  گيرودار، شاهنشاه  اين  در بحبوحة
  من! وجو نمود بايد جست  عدم  در ديار بدبختی يا سرزمين  را فقط  آن  ذرات  زد آه  مملكت  پايی بر اين پشت  خرگوشی چنان

  خود ببيند و آگاه  آنروز را در مقابل  اوضاع  آسی آه! انتظاری  خيالی و عجب  غريب. باشد  داشته  بحريه  ايران  آه  منتظرم
بايد   فارس  درخليج  بحريه  مشاهده               ّ  ، آيا باز متوق ع است  فارس آمده  باليی بر سر خليج  ، چه منحوس  قرن نيم  درآن  باشد آه
  باشد؟

ّ  تعص ب به  اشخاصی آه  جاری ميشود از چشم  خون  ، زيرا آه نيز صرفنظر آنم  موضوع  از اين  بهتر آنكه و   ملی آشنا بوده    
،  آنم  را از بنادر خارج  بيگانگان  قشون  شدم  موفق  من  خدای را شكر آه. ببينند  ننگ  نقوش  را با اين  فارس  خليج  صفحه
و   خود ايستاده  آه  معيوب  زورق  همين  خدای را شكر آه.  نمايم  ، نصب ايران  جنوب  شيروخورشيد را بر سواحل  قو بير
  صورت در اين. اهتزاز در ميآورد به  شيروخورشيد را بر فراز آن  دريا بيرق  نسيم  آه  آردند، زورقی است  تعميرش  دادم
  . دريا جای آنيم  و يا در قلب  شويم  مريض  سفينه  دراين  نمو همراها  من  ندارد آه     ّ  اهمي ت  هيچ
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  رــــخط

  داد آه  ارائه  من به  رسيد و دبير اعظم  از يكی از مبادی مهمه  از بوشهر، خبر آتبی محرمانه  از عزيمت  قبل  شب
برای   و ميداند آه  است  دهو قوای خود را در سر راهها تمرآز دا  است  نگران  ، سخت قشون  از تجهيزات  خزعل شيخ

  ، و شيخ در دهم               ّ      سواری آشتی مظف ری تن  ّ  ذل ت به  ، و مجبورم نيست  بندر ديلم سيری جز بندر بوشهر به قوا، خط  آل  فرماندة
شتي ، آ توپ  ضربة  و با يك  آرده  جنگی روانه  آشتی بزرگ  يك  اينكه  تدبيرش  آخرين.  است  آگاه  من  حرآت  از ساعت  هم

  اين نيز به  خودم  راپرت  اين  از وصول  قبل. هر جا ميخواهد ببرد به  سازد، يا مرا اسير آرده  مرا واژگون  و آوچك  ضعيف 
  .بود  آشيده  نقشه  خود، خوب      ً           واقعا  برای غلبة. بود  رسيده  من به  و راپرتهای ديگری هم  بودم  فكر افتاده

    ً    عالما  و   معذلك. را تأآيد ميكرد  خيال  ميرسيد اين  آه  اخباری هم. بودند  را آرده  تخويف تهديد و  اين  سياسی هم  مقامات
و   دادم  خود ترجيح  و مال  را بر جان  مملكت  ، صالح خود صرفنظر ننموده  و از عزم  انداخته  مهلكه      ً               عامدا  خود را در اين

  ، آسی از اين من  تحريرات  دايرة  و رئيس  جز من  آه  مسرورمخيلی .  شدم  و دريای مخوف  پوسيده  زورق  وارد اين
ّ             ، واال  بيشتر مضطرب نداشت  سابقه  موضوع بودند،   همراهم  نفر آه  بيست  و قريب  آشتی جز من  در اين. ميشدند  و آشفته      

جانبازی   يك  من  اقدام    ً     قعا  اينوا.  نداشت  دفاعيه  و وسايل  سفر دريا نبود، توپ  آشتی مخصوص  چون.  آسی وجود نداشت
  . مملكت  عظمت  غيرعادی بود در راه

های جنگی  با قيافه  آه  و ميدانستم  بودم  قرار داده   ّ  دق ت  و تحت  ديده  او را در عكسش  ، ولی قيافه بودم  را نديده  خزعل شيخ
ً    فعال  به  سيالبی آه  و اين  ملكتم  در اآناف  من  فاتح  قشون  اعمال  آه  ميزدم  ، و حدس است  متفاوت و نواحی او   اطراف   

   .تدابير را ندارد  اينگونه  انديشيدن  و قوة  مجال.  ام او را تهديد نموده  ، قدرت جاری آرده

ّ  متمو ل  عالوه به جواهر و   حال  و در همان  زده  سينه به  ديگران  سنگ  توانگری آه  ، و شخص گزاف  و دارای ثروت  است     
حاضر   مملكت  ناپذيری در راه خلل  عقيده  با يك آه  دارد، غير از آسی است  محفوظ  حوادث  از دسترس  خود را هم  نقدينه

اخبار و   از اين  يك  خود هيچ  و شمشير درخشان  خداوند متعال  توجهات به  با تكيه.  است  جانبازی و فداآاری شده به
  و همراهان  بر من  آنچه.  گرديدم  پياده  در بندر ديلم  سالمت و به  ، وارد دريا شدم نداده  داخلی وخارجی را اهميت  تهديدات
  ، و من است  شده  حفظ  آن  اهل  و فداآاری و شهامت  زحمت  در ساية  مملكت  خير و صالح  از روز اول. ندارد  اهميت  گذشت
     ً             فرضا  در دريا غرق.  آنم  بازوی خود تكيه ، به ، روی پای خود ايستاده در نظر داشته  قطعی را بايد همواره  اصول  همين  هم

  .نميكرد  شناسی ثبت وظيفه ما را به  اسم  ولی تاريخ. بايد، از جانبازی ما نميبرد  ای را آه فايده  آن  و مملكت  ميشديم

   االم  در سرزمين 

   قوس  پنجم  پنجشنبه 

از   را با آنكه  دورنمای عمارات  همه. درخشيد  من  اطرافيان  از چشم  شعف  شد و برق  اناز دور نماي  ظهر بندر ديلم  مقارن
  .ميگفتند  و يكديگر را تبريك  داده  يكديگر نشان به  است  خام  و خشت  گل

باز   وقت  ر ايند. برساند  ساحل ما را به  بود آه  زورقی الزم. پيشتر برود  و نتوانست  فرسخی بندر، آشتی ايستاده  در يك
  دريا گاهی پنج  و در سطح  برخاست  آلود از هر طرف آف  امواج. شد  بود، شروع  شده  آرام  تازه  دريا آه  انقالب  مقدمات
در   آاپيتن.  سوار شويم  زورق به  گفته  بايستی آشتی را ترك  تالطم  اين  در ميان. ميآمد  پايين  ذرع  باال و گاهی پنج  ذرع

  از امواج  با هر يك  جدا شد و در تصادف  زورق.  آشيدم  زورق  وسط را به  باخته دل     ً         فورا  همراهان  و من  جای گرفت  زورق
مينمود   پرتابش  طرف  آن به  طرف  بازی ميكرد و از اين  دريا با زورق. بود       ً         حقيقتا  وحشتناك  آه  ميرفت  طوری باال و پايين

ساحلی   امواج.  داشت  عمق  الی بيست ذرع  در اينجا قعر دريا از ده.  نهاديم  بر غرق  و دل  يا شدهدر  النوع رب  و ما تسليم
  ميكردم  صحبت  راه  در بين. ّ     ط ی شد  هم  فرسخ  يك  اين  هر حال به. نگرانی بود  ، بيشتر اسباب است  معروف   ّ  شد ت به  آه  هم

چند . ايستاد  هم  در نزديكی بندر، زورق. باشند  خود متوجه  اطراف به  ، نگذارم نموده  را جلب  تا حواس سايرين  و ميخنديدم
را   مرآوبهای مختلف  نبود و عاقبت  خالی از زحمت  هم  اين. خشكی برسانند به  آشيده  دوش ما را به  نفر حاضر شدند آه

   .را بياورند  همراهان  ببرند و بقيه  دادم را امر  و زورق     ً                     قلبا  خدا را شكرگزار شديم  خشكی رسيده به  آرده  ترك
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   دولت  نشان 

،  شدم  او نزديك به  چون. جای آورد شكر خداوند را به  افتاده  خاك به  آاپيتن  بود آه  اين  ديدم  چيز مضحكی آه  در ساحل 
، آشتی از  ما سوار شديم  آه  وقت  شد همان  معلوم.  پرسيدم  سبب. تقاضا آرد  را از من  خارجه  اول  درجه  نشان  برخاست
وارد گردد و   ، آب باز شده  رخنه  آه  است  داشته  بيم  راه  و در تمام  ها را مسدود ساخته ، و او رخنه بوده  سوراخ  دوجانب
  آه  دمآم  نزديك  دومرتبه  شد، ميگفت  شروع  باد و طوفان  آه  شب      ً              مخصوصا  در حوالی نصف. قعر دريا فرو رود آشتی به
يكی از   ، صدای شكستن شب بعد از نصف  ساعت يك.  نكردم  تكلم  تحرير بوديد، جرئت  مشغول  اما چون  را بگويم  مطلب

را از آشتی جدا   آوچك     ً      فورا  زورق.  ايم ماهی شده  طعمة  و همه  است  آار تمام  آردم  يقين. رسيد  گوش چرخهای آشتی به
  . نمودم

باری . آشتی ربطی ندارد و به  است  در خارج  آردم  ، ولی گمان بودم  صدايی شنيده  اوقات  همان  درست  آمد آه  خاطرم به
خودداری   مدال  از دادن  اما من. برساند  ساحل به  آشتيخراب  ما را با اين  است  توانسته  برای اينكه  ميخواست  نشان  آاپيتن
و   دربار قاجار احترام  متأسفانه  اگر چه.  داشتم  را محفوظ  نشان  و احترام  نمودم  دلگرم اميدوار و  انعام  بذل و او را به  آردم

  مشروطيت  ويكتور برار، در اوايل به  موسوم  يكی از فرانسويان.  است  دولتی باقی نگذارده  و عالمت  عظمتی برای نشان
  :نويسدمي ١١٩  و در صفحه  نگاشته  ايران  انقالب به  آتابی راجع

  «.حاتمی ميكند  و اعطای نشان  وجه  نيز در اتالف  سلطان. قجر قراردادهای فردی و جمعی دارند  عشاير، با پادشاهان»

  جايی رسيده به      ً          واقعا  آار نشان. اند شده  دربار دارای نشان  از جانب  را ميبينيد آه  وطن به  و خائن  نااليق      ً       غالبا  اشخاص
تقصيری   آاپيتن. ميدهند  خود را در بينشانی تشخيص  فداآار، نشان  و تقوی و خدمتگزاران  يلتفض  صاحبان  آه  است

در . ميكرد  و محسوسی تقاضای نشان  معين  خدمت  پاداش به  مأموری بود آه  او اولين  قاجاريه  شايد در دوران.  نداشت
در ازای   چگونه  ظاهر بود، آه  تعجب  و در سيمای او عالئم  سوخت  آاپيتن  حال به  ، دلم نشان  از دادن  استنكاف  ضمن

نااليقی   مذبذب  هر خائن  سينة  در صورتيكه  خودداری ميكنم  نشان  ، از اعطای يك داشته  ما را محروس  جان  خدمتی آه
   . است  مزين  آن به

اخذ  نيز اشخاصی به  و در داخله  شده  خارجی ديدهبيطارهای   ، حتی در سينة احترام  قابل  و عالمت  رسمی دولت  نشان  اين
اند   های اروپا ممنوع خانه قهوه از ورود به  آه  مملكت  بعضی از خائنين.  است  گلوله  مستحق  شان سينه  اند آه شده  نايل  آن
و   نهای خرد و بزرگنشا به  اش سينه  و طول  عرض  آه  مفتحر و آمتر مأموری ميبينم  مملكت  اول  نشانهای درجه به

از   ايشان  سينه  و خدمتگزار، آنهايی هستند آه  صديق  مأمورين  آه  است  اين  و عجيب. نباشد  آراسته  حمايلهای رنگارنگ
  دربار متحمل  از طرف  و خفتی آه         ّ  ، با مذل ت مأمورين  قبيل  اين  آه  گفت  ايرانی را بايد ستايش  پاك  روح.  عاری است  نشان
  .اند مشغول  مرجوعه  خدمات  انجام به  و صميمانه  نگفته  را ترك  و صداقت  امانت             ّ  اند، باز روي ة دهش

  آه  آور نيست آيا تعجب. بدهد  دربار را تشخيص  اين  ، طرز اعمال آشنا شده  حقايق نباشد، نميتواند به  تا آسی وارد در عمل
  باشد، در نظر مردمان  افتخار مأمورين  بايد اعطا شود و موجب  اول  و درجه  برجسته  خدمات  پاداش به  آه  دولت  نشان
دولتی احتراز   نشان  از قبول  خود را در بينشانی بدانند؟ اشخاصی آه  نشان  آند آه  جلوه  پست  درجه  تا اين  و آگاه  صديق
  .بسيارند  دولت  مأمورين  اند، در ميان آرده

   نتهای سفير انگليس 

و وزير   دبيراعظم به. حضوری دارند  وزرا تقاضای مخابرة  هيأت  رسيد آه  تلگرافی از تهران»  ديلم«بندر  در 
  من  عزيمت  انگليسيها برای عدم  سختگيريهايی آه  شد در تعقيب  معلوم. بيايند  تلگرافخانه به  با من  امر دادم  وتلگراف پست
  يادداشت  و دو فقره  ، عصبانی گشته ميشوم  جنگ          ً            ديدند جدا  وارد ميدان  آه  عموق  بودند، در اين  آرده  خوزستان به

  صورت. ميكنند  جواب  مطالبه  تمام  شتاب اند، و به فرستاده  خارجه  وزارت و يكی عصر امروز به  صبح ، يكي  شديداللحن
  : قرار است  نتها از اين  متضمن  امور خارجه  وزارت  تلگراف

  : عظمته  الوزرا دامت  آقای رئيس  اشرف  حضور حضرت
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  .ميرسد عرض    ً    عينا  به  آه  رسيده  انگليس  از سفارت  قوس  فوری امروز ظهر چهارم  دو مراسله

   اول  مراسلة 

   آقای وزير

  تانانگلس  پادشاه  اعليحضرت  ، دستورالعملی از وزير امور خارجه مستطاب  جناب  با آن  امروز صبح  از مالقات  پس»
پيشنهاد   انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت.  دارم  عالی ارسال مستطاب  جناب  عنوان به  مفاد ذيل ای به مراسله  آه  رسيده

ّ   محم ره  شيخ(  خزعل با شيخ  دوستانه  خود را برای ايجاد مصالحه  مساعی جميله  بودند آه  نموده  دوستانه آار برند، و  به)    
  بر عليه  له و انقياد نمايد، معظم  ، اظهار اطاعت ، شيخ هرگاه  بودند آه  داده  الوزرا وعده رئيس آقای  اشرف  حضرت
  اشرف  حضرت  دارند آه  افسوس  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت. نخواهند نمود  قوای مسلحه  استعمال  مشاراليه

را   و پيشنهاد ايشان. اند را رد نموده  مشاراليه  ستدار و وساطتدو  دولت  دوستانه  و نصيحت  مزبور وفا نكرده  وعده به
  پيشنهاد خود را مسترد و اظهار نمايند آه  ناگزيرند آه  ، حال انگلستان  پادشاه  ، دولت اند، بنابراين قرار نداده  مورد توجه

ّ   محم ره  شيخ« ديگر نميتوانند به   عمليات  هرگاه. دهند  آنها ميآورند، ادامه  برای اسكات  فشاری را آه» بختياريها« و به»    
  پادشاه  اعليحضرت  گردد، دولت  انگليس  اتباع جانی و مالی به  و خسارات  ورود صدمه  موجب  ايران  فعلی آارگزاران

مزبور   و خسارات  صدمات  آامل  غرامت  دار پرداخت ، و عهده دانسته  آن           ً       را مستقيما  مسؤول  عليه  دولت  انگلستان
  هر نحو و طريقيكه به  ميكنند، آه  را حفظ  حق  برای خود اين  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت  حال  در همين. ميشمارند
  بر حسب. آورند  عمل به  رعايای انگليس  و مال  جان  و حراست  خود اقداماتی برای حفظ  و مقتضی بداند از طرف  صالح

  تأخير به حضرت اشرف  را بدون  مراسله  اين  فرموده  ، محبت دارم       ً       محترما  خواهش  تر چمبرلنمس  مستقيم  دستورالعمل
  «.داريد  الوزرا ابالغ آقای رئيس

   دوم  مراسله 

  آقای وزير

      ً محترما   انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  وزير امورخارجه  دستورالعمل  امروز بر حسب  خود مورخه  سابقة  مراسله نظر به»
در   آه  را مستحضر سازم  مستطاب  جناب  بايد خاطر آن.  ميدارم  ارسال  مستطاب  جناب  آن  عنوان را به  رسمی ذيل  مراسله

ّ   محم ره  شيخ  اجل  جناب رسمی به  اطمينانات  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت١٩١٤نوامبر   ماه   در صورت  اند، آه داده    
و   اموال به  او، يا نسبت  شدة  شناخته  حقوق به  نسبت  اقتدار معزياليه  حوزة به  نسبت  عليه  لتدو  تجاوزی از طرف  وقوع

ّ                         متعه د خواهند بود، برای تحصيل  در ايران  ايشان  عالقجات   پادشاه  اعليحضرت  و دولت  خود ايشان به  نسبت  حلی آه  راه     
قوای   جميع  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  نحو دولت  همين به. بنمايند  زمهال  مساعدت  ايشان باشد به  بخش رضايت  انگلستان
  اقتدار مزبور و حقوق  حوزة به  دولتی نسبت  چنين  خارجی يا تجاوزات  دولت  و حمالت  تعرضات  را از هرگونه  معزياليه
  شيخ به  فوق  اطمينانات. خواهند نمود  و حراست  حفظ ، در ايران  ايشان  و عمارات  اموال به  ، يا نسبت مشاراليه  شدة  شناخته
  ذآور او، از مراعات  و اعقاب  شيخ  ، و تا وقتی آه شده  ذآور او باشند، داده  از اعقاب  ، آه مشاراليه  و جانشين  محمره
  شيخ  جانشين  انتخاب  آه  اين بر  ، ولی مشروط نمايند، معتبر و دارای اثر است  تصور ظن  عليه  دولت به  خود نسبت  تعهدات

تا   ايشان  رضايت  ، و جلب پادشاه انگلستان  اعليحضرت  با دولت  محرمانه  مشاوره باشد به  ، منوط ذآور مشاراليه  از اعقاب
  را ادامه  نانگلستا  پادشاه  اعليحضرت  دولت  آراء و نصايح به  نسبت  اطاعت               ّ  ذآور مزبور روي ه  و اعقاب  معزياليه  وقتی آه

  اعليحضرت  ، دولت عليه  دولت  باشند، در مقابل  باشد داشته  بخش رضايت  مشاراليه  دولت به  نسبت  ای آه دهند، و رويه
محلی   فعلی و استقالل  را در وضعيت»  محمره  شيخ»  آار خواهند برد آه مساعی خود را به  ، جميع انگلستان  پادشاه

  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  ژنرال  مقرر دارند قونسول  اند آه نموده  خواهش  ، از سرپرسی لرن نمستر چمبرل. نگاهدارند
باشند   مزبوره  در نقاط  اشرف  حضرت  شيراز، در صورتی آه  مقيم  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  بوشهر يا قونسول  مقيم

   .انتهی. الوزرا نمايند رئيسآقای  اشرف   حضرت  تسليم  مفاد فوق رسمی به  مكاتبه

  عرض بودند، تلگرافا به  نموده  شيراز درج به  حضرت اشرف وزير مختار را به  تلگراف  متن  ، آه قبل  هفته  مراسلة  جواب
  سمهر ق  دو مراسله  و اين  سابق  مراسله به  ، نسبت حاليه  مانده  نرسيد بالجواب  تعليماتی برای صدور جواب  چون  رسانده

  «.شود  داده  مقرر فرمايند جواب
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   مشارالملك

  ٣٧٩١  نمره -  قوس ٥  پنجشنبه  شب

    اهللا امان  سرتيپ  قشون  آل  حرب  ارآان  رئيس

  ، چون تلگراف  بعد از مالحظه. آردند  تكليف  بود، آسب  حضوری واضح  تلگراف  از عبارت  استيصالشان  وزرا آه  هيأت 
  قرار دادم  وزرا را مورد مؤاخذه  ترديد هيأت  آند، بدون نميتواند ايجاد تزلزل  مهمی در فكر من  ضوعپيشامدی و مو  هيچ
ً               چرا اصال  نتها را گرفته  آه   : نمودم  وزرا مخابره  هيأت مورد به  در اين  آه  تلگراف  عين  اينك. اند       

   

   تهران

   

   اقباله  مدا  وزير ماليه  آقای ذآاءالملك  اجل  مستطاب  جناب

خود را در نفی و   نظريات  آه  نيستم  مسبوق  و از مفاد آن  ام نديده  ايد هنوز من آرده  تهيه  ای را آه مراسله  جواب  گرچه»
و   مراسالت  قبيل  اين  من  آه  ، همينقدر تذآر ميدهم ام آرده  حاصل  مراسله  از مدلول  ، با اطالعی آه اظهار دارم  آن  اثبات
قرار   شور و مشاوره  را بخواهيد در تحت  جنابعالی اگر مفاد مراسله.  نمايم  و ثبت  خود ضبط  درآابينه  را نميتوانم  تبمكا

ً    فعال  آه.  اظهار آردم  آه  است  همين  من  معتقدات  دهيد، مختاريد، زيرا آه   فرونت به  حرآت  مشغول  ماه است  غرة  جمعه    
  «. هستم

  قوا  آل  فرماندهالوزراء و  رئيس

  ٦٩٣٠  نمره

نتها   شدت  با آمال  ، امر دادم ها نيست نوشته  قبيل  اين  گرفتن معتاد به  من  آابينه  آه  آردم  ميشود و تصريح  مالحظه  چنانكه
  .داد  خواهم  خود را انجام  نظرية  من. آند  ای دارد، اعمال هر عقيده  ، بگويند هر آس را مسترد داشته

   با انگليس  طرواب 

در   سرزمين  اين  بودن  واقع. ميدانستند  در امور تجارتی و سياسی ايران  دخالت به  انگليسيها از ديرزمانی خود را موظف 
دخالتی در   حق  درياها، يك  ، و برای فاتحين شده  شمرده  ، جرمی عظيم خاك  اين  برای ساآنين  جوار و معبر هندوستان

در نظر   آه  بطئی بوده  تصرف  ، درحكم ايران به  نسبت  انگلستان  اعمال  آه  است  قرن  از يك  بيش  ينواسطها به.  آن  اوضاع
  . است  آرده  جلوه  هندوستان  محافظه  ديگر سياست  دول

  ميليون ٣٠٠بزرگتر و دارای   از جزاير انگلستان  مرتبه ٢٥  قريب.  است  انگليس  مستعمرات  و زيباترين  هند غنيترين
  شمار ميآيد زيرا آه به  دولت  خارجی آن  اطوار سياست  و محور و محرك  انگلستان  عظمت  بنيان  هندوستان.  است  جمعيت
  در اين  بايد باشد آه  تأسف  خيلی اسباب. » انگليس  يعنی تجارت  انگليس  سياست»  آه  است  و معروف  است  تجارت  منبع

غنی، يعنی هند نزديكتر   همسايه  آن به  آه  هر قسمتی از ايران.  است  شده  آزار همسايگان  يا باعثاغن  مورد، مجاورت
در   لحاظ  اين ميدانند و به  هندوستان  را دروازه  فارس  خليج.  اوست  توجه  بريتانيا و جالب  اضطراب  باشد، بيشتر موجب

  نه  غلبه  اين. فرو بردند  آن  تجارتی خود را در اطراف  و چنگال  آرده  تفادهاس  دربار ايران  و جهل  از جبن  قاجاريه  دوره
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  وسائل به  ، بلكه»بايد برود  از پی بيرق  تجارت»  آه  داشته  عقيده  انگليس  يكی از بزرگان  ، چنانكه است  بوده  جنگ به
  از پی راه  تجارت»  اند آه آرده  ثابت  جهت  اين به.  است  منزلگاههای تجارتی ميسر شده  و ساختن  راه  ديگر، يعنی آشيدن

  . نظراست  اين  اعمال  نمونه  آرده  احداث  آمپانی لينچ  راهی آه. »ميرود

در . بيايد  پيش  مسالمت به  و فعال  اليق  دريانوردان  با اين  آه  است  بوده  مايل  هميشه  هم  ايران  منصف  ملت  نماند آه  ناگفته
  از حق  آه(  انگليس  ولی بعضی از سياسيون.  است  رفتار ميكرده  با صبر و متأنت  حتياالمكان  ميشده  تجاوزاتی آه  متما

                     ً       بريتانيای آبير عموما  شمرده  ملت  نظريه  بسيار داشتند و نظرياتشان  هم  مخالف  انگليس  رجال  در ميان  نبايد گذشت
گرفتاريهای اقتصادی و سياسی،   را در بحبوحة  و دولت  آرده  خيلی سوءاستفاده  ريهو بيارادگی قاجا  از ضعف) نميشود
در   بانك  ، و امتياز تأسيس١٢٨٩در  سرتاسری ايران  آهن  راه  امتياز منسوخه  ، از قبيل مهمه  امتيازات  تفويض وادار به
بينی  نزديك. مجبور آردند  و غيره ١٣١٩در   از نفتو امتي  انتقال  ، و تصويب١٣٠٨در   ، و امتياز تنباآو و توتون١٣٠٧

ً          مثال  در مقابل  بود آه  درجه  اين به  و طمعكاری دربار قاجاريه   و تنباآو را از دست  توتون  هنگفتی مثل  منبع  ليره ١٥٠٠٠    
  بياطالع  ها را بعضی از سياسيونسياست  اين. بود  العاده فوق  ايران  نميكردند، خسارات  احساسات  ايران  ملت  اگر تودة. داد

از   ميكرد آه  بر آنها ثابت  عقالی خودشان  امر و نصايح  نتايج  ميشدند، زيرا آه  زودی پشيمان ميريختند و به  طرح  انگليس
استقرار   ، و در هنگام داشته  ايران  اهل  در دل  ای را آه محبوبانه  روز موقعيت سودی نميبرند و روزبه  هيچ  رويه  اين

  و تزلزل  دچار بطالن  است  هندوستان  حفظ  فقط  ميدهند و نظر اساسی آنها آه  بود، از دست  مستقر شده  مشروطيت
را بسياری از   نكته  اما اين.  ضعيف و خراب  از ايران  هند، بهتر است  قوی و آباد در مجاورت  ايران  البته. ميگردد

  .اند داده  تشخيص  آن به  پلتيكی خود را در مخالفت  يا شهرت نميكنند  درك  انگليس  سياسيون

و متحد   مهربان  اروپا با ايران  دول  ام داشته  ميل  ، هميشه ام در آارها تسلطی يافته  از بدو زمامداری خود از وقتی آه  من
       ً  اما قويا  . هستند  قدرت  ند و صاحبم آشنايی دارند و در همسايگي ما عالقه  سابقة  آه  و انگليس       ً     مخصوصا  روس. باشند

  جريان  موردی بازيچه  را در هيچ  و ايران  داده  ای از نفوذ آنها را در امور حكومتی خود دخالت ذره  آه  ام خودداری آرده
  ، آه ام نموده  ّ               خود را مصروف هم  و هميشه  و آزادی آرده  مستقل  پلتيك  را دارای يك  ايران.  آنم  يكی از سياستهای متخالف

  ، نمايندگان سابق  ناهنجار سياسيون  رويه  ، يا تعقيب غلط  سياست  باز يك  خوزستان  در قضيه.  سير آنم  طريق  در آن
،  فارس  خليج  در اطراف  نبودند ايران  مايل  زيرا آه. آنند  دخالت  و در قضيه  شده  خارج  از نزاآت  آه  را واداشت  انگليس
  را تكرار آنند آه  آودآانه  عبارت  خود اين  سابقين  ميخواستند مثل. آند  قشون  ، سوق نفت  ر پهلوی معادند  خاصه

  ، و از عزم آنها را رد آردم  و يادداشت  نمودم    ً        جدا  مقاومت  هميشه  مثل  اما من»  است  انگليس  درياچه  يك  فارس خليج«
. باشد  ما را داشته  مسائل  قبيل  ورود در اين  خارجی، حق  دولت  يك  آه  تصور آنم  انم   ً       ابدا  نميتو  زيرا آه.  خود باز نگشتم

های  آابينه  و روش  اخالق به  تجاوز نكرده  من  سابق                ً         بفرستند، و ابدا  از رويه  نتها را پس  وزرا امر دادم به  بود آه  اين
  .تأسی ننمايند  اسبق

  ترتيب  ای آه نقشه  مطابق  آه  ، امر تلگرافی آردم قشونی از هر طرف  دستجات و به  تمدانس  را آافی و مقنع  جواب  اين
  .بروند  پيش  ام داده

در بندر را جايز   بود، آسايش  آرده  ای مرا آسل تا درجه  بعيده  و طی مسافت  پيش  شب  خستگی دريا و نخوابيدن  با اينكه
  و من  فردا، اسبها زود رسيده  دارم  خيلی ميل. بياورند  اسب  قدر آفايت به  از اردگاه  آه  فرستادم  مخصوص  ، مأمورين نديده
  از اردو و دادن  قسمت  برای بازديد اين  ، موقع آرده  را قطع  و زيدون  ديلم  ميان  مسافت  از عصر، چهار فرسخ  قبل  بتوانم

  و دهاتی بود، در مخابره  ساده  و وضعش  لباس  با اينكه  ديلم بندر  تلگرافخانة  رئيس.  باشم  ، داشته دستورهای الزم
           ً  ، اگر اتفاقا   مهم  مذاآره  برای آن  زيرا آه. آورد  داد و خوشوقتی مرا فراهم  نشان  و اخذ خبر مهارتی غير مترقب  تلگراف
  ذآاوت  تلگرافچی، من  اما در اين.  ميگشت  سوءتفاهم  و شايد موجب  تأسف  ميبود، اسباب  و آودنی واسطه  بيلياقت  شخص

باشد   دلسوز و فداآار داشته  ، و اگر سرپرست است            ً               ايرانی طبعا  هوشيار و فعال  شد آه  مسلم  و بار ديگر بر من  ذاتی ديدم
  .بدهد  عاماو ان وجهی به  گفتم  آابينه  رئيس به. ظهور خواهد رسانيد سزاوار تمجيد به  از او نگاهداری نمايد، خدمات  آه

   خزعل  تسليم 

  : ذيل  شرح رسيد به  بوشهر از خزعل  تلگرافی از طريق  ضمن  در اين 

   عظمته  الوزرا دامت آقای رئيس  اشرف  حضرت  منيع  مقام 
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  مبادرت  زودتر در جواب  شد از اينكه  ، مانع فدوی روی داده به  اشرف  حضرت  تلگراف  در رسيدن  انگيز آه تأخير اسف»
،  ايران  عليه  دولت فدوی را به  انقياد و اطاعت  فقط  فدوی نه  سابق  تلگراف. و شرمندگی فدوی گرديد  انفعال  شود، و باعث

  فدوی را در آتيه  و قلبيه  صميمانه  اطاعت  بلكه  ، ظاهر ميساخت و هستم  بوده  دولت  آن  اوامر مطاعة  مطيع  هميشه  آه
  آه  پيوسته  وقوع و فدوی به  اشرف  حضرت  شخصی فيمابين  مراوده  عدم  واسطه به  ی سوءتفاهمقدر به. مينمود  ضمانت

،  جای گرفته  درخاطر مبارك  آه  و سوءتفاهم  اشتباهات  تصور برای رفع  را فوق  اشرف  فدوی شرفيابی حضور حضرت
  استقبال  شعف  ، باآمال ام مترصد بوده  مشتاقانه  قاتی آهمال  همان.  مقصود هستم  اين  از انجام  فدوی مطمئن.  ضرور ميدانم

و   و خود را در لياقت  نثاری خود مطمئن و انقياد و دولتخواهی و جان  را از اطاعت  اشرف  ديگر حضرت  ، تا دفعه ميكنم
  «. نمايم  ثابت  اشرف  حضرت  و دوستی و مساعدت  اطمينان

   فدوی خزعل

   

  : نمودم  او مخابره به  مضمون  اين جوابی به

   آقای سردار اقدس 

قصدی   مملكت  ارآان  خود، جز استحكام  و عمليات  اقدامات  تمام  در ضمن  من  مسبوقيد آه  آس  خود شما بهتر از همه»
  نيستم  گز مايلهر. باشند  مملكت  مرآزيت  متوجه  شما، پيوسته  امور، ازقبيل  آارآنان  آه  ام بوده  مايل  و هميشه  نداشته
  تسليم  آه  هم  اوليه  تلگراف  در جواب.  باشيد، محو و نابود نمايم  مملكت به  عمده  ميتوانيد مصدر خدمت  شما را آه  امثال

را پيشرو مقصود قرار   ندامت  حاال آه. بود  اوليه  تمرآز، يعنی اصول  اصول  حفظ  همان  ، نظرم بودم  قطعی را تذآر داده
و حاال   ميكنم  شما را استقبال  مالقات  هم  ايد، من شده  متوجه  من  سابقة  و مطالب  احكام  تمام خاطر به  و از روی عمق  داده
و   را مالقات  جانب ، اين آمده»  هنديجان« خاطر ميتوانيد به  اطمينان  ، با آمال ام شده  نزديك  شما هم و به  آمده»  ديلم« به  آه
  «.اميدوار باشيد  و سرپرستی من  دولت      ّ  توجه ات به

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده  رئيس

   قوس  ششم  جمعه 

باز   فرسخی رودخانه در نيم.  ، وارد شديم در آنجاست  اردوگاه  اول  قسمت  آه»  زيدون»  ناحيه چهار بعدازظهر به  ساعت
دريا جاری   هشتاد الی صدمتری از سطح  ارتفاع  در يك  درست  رودخانه  قسمی آه مينهادند، به  انخفاض  اراضی رو به

  . است

   در زيدون 

،  ام آرده  صرف  و تفنگ  با توپ  و مؤانست  و عمر خود را در ميدانهای جنگ  سربازی هستم  اعمال معتاد به  آه  من 
  من سروری به  چنان  لشكرگاه  از ديدن.  است  در اردوگاهها بازداشته  مرا از توقف  چند سال  در اين  مملكت  مهام به  اشتغال
  . ام آرده  از سفری دورودراز مالقات  عزيز را پس  ، يا دوستان ام رسيده  وطن به  گويی بعد از سالها غربت  داد آه  دست

  زندگانی را آه  موقع  بهترين  ، زيرا آه ميبرم  العاده اند، لذتی فوق زده  در آنار رودخانه  چادرهای اردو آه  از مالحظة
  فرسخ  تا يك  اردو آه  ، رئيس خان اهللا فضل  سرتيپ    ً    فورا  به. ميآورد  خاطرم به  سپاه  در ميان  توقف  باشد از ايام  عبارت

بود رسيد، و   مأمور اآتشافات  ايروپالنی آه  حال  اين  مقارن. شود  مهيای سان  قشون  بود، امر دادم  آمده  استقبال به
و مراآز قوای   و نظريات  و از طرز اعمال  را گشودم  بسته. زير افكند از باال به  پيچيده  خود را در لفافه  حقيقاتت  موضوع
و   در اروپاست  آرده  تحصيل  از جوانان  آه  است  الملك ارفع  ، نايب اآتشافات  مأمور اين  صاحبمنصب.  شدم  مطلع  دشمن

بخشی از  و با طرز رضايت  تمجيد ابراز داشته  خود، هوشی قابل  وظيفه  در انجام  بودم  داده  ورود او در قشون     ً        اخيرا  امر به
  معلوم.  آردم  و ابالغ  تصويب  محل  او، در همين  رتبه  ترفيع را داير به  حرب  پيشنهاد ارآان.  است  آرده  تحقيق  مختلفه  نقاط

  در صفحه  ايروپالن  و همين  صاحبمنصب  همين  ، توسط بودم  داده  طبع تحرير و در بوشهر امر به  ای آه ميشود ابالغيه
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  با اعمال  آارهای من  اند آه شده  ، ملتفت است  گرديده  قوای خصم  العاده فوق  وحشت  و اسباب  شده  پراآنده  خوزستان
، جز  خردلی برای آنها مفيد نبوده  اندازة به  رجهخا ، و التجای به نيست  مقايسه  قابل  ايران  اخير زمامداران  ساله  صدوپنجاه
طوری آنها را   ابالغيه  انتشار اين. ندارند  چاره  من  و فرمان  اوامر دولت به  و انقياد نسبت  مملكت  مرآزيت به  اطاعت
  و تحويل  نقل   ً    ورا  بهداشتند ف  آشتی من  برای غرق  قبل  دو شب  جای تصميمی آه به  و بستگانش  خزعل  آه  آرده  پريشان
خطری و امر خطيری، حتی   هيچ  ديدند آه  رأيالعين به  چون. جدی ندارند  تصميم  ، ديگر مجال و جواهر خود پرداخته  نقدينه
ديدند، جز فرار و           ً            مرا سالما  در اردوگاه  مهالك  از آن  نخواهد نمود، بعد ازگذشتن  ، متزلزل در دريا، مرا از عزمم  غرق
تنها .  است  شده  انتزاع  خزعليان  از دست  با جنگ  قدم به قدم  آه  نقاطی است  اين. نميبينند  برای خود راهی و چاره  يمتسل

و . در آمد  قشون  تصرف به  عقرب  در دهم  نقطه  اين. بود  مستمر الزم  جنگ  ساعت  دوازده»  زيدون»  قصبه  برای تصرف
  . است  ها نمايان بر ديوار خانه  توپ  گلوله  عالئم  هنوز هم. گريختند»  هنديجان«و  »مال ده»  جانب  به  متمردين

   

   اردوی بهبهان  احوال 

  بهبهان به  بختياری گذشته  بود و بايستی از بحبوحة  تجهيز شده  از اصفهان  ستونی آه  و علميات  از حالت  برای اينكه 
  فرسخی شمال  در سيزده  شهر بهبهان. برود و خبر بياورد  بهبهان به  را مأمور آردم  هگردد، طيار  حاصل  آامل  بيايد، اطالع

بود   تجهيز شده  لشكر جنوب  حرب  ارآان  ميرزا رئيس  محمدحسين  فرماندهی سرتيپ  تحت  عده  اين.  است  واقع»  زيدون«
العبور  صعب  از جبال  بختياری و گذشتن  از داخله  دهع  برای عبور اين  و زحماتی آه  موانع  شد با وجود تمام  و معلوم
نظر خيلی  بختياری، به  عبور از آوهستان. اند وارد شده  بهبهان و به  را طی آرده  های سخت و دره  ، برف و آوه بوده  فراهم

مشكالتی  بختياری به  ر داخله، د بودم  داشته  اعزام  خوزستان  طرف مختصری به  عدة  آه  گذشته  سال  خطير ميآمد، زيرا آه
   .ساختند  قطعه  نبودند، جمعی از آنها را گرفتار و قطعه     ً           ابدا  مهيای جنگ  شدند، و چون  واقع        ً           و غفلتا  مورد حمله  برخورده

با   هخاص.                            ً              بختياری را تهديد ميكرد مجددا  دچار خطر شود  موقعيت  آه از هر حيث  اردو هم  اين  آه  ميرفت  احتمال  البته
  ملحق  اردوی جنوب مزبور به  عده  برای اينكه  البته. بود  شده  بختياری ترسيم  و بعضی از خوانين  خزعل  ميان  ای آه نقشه

  همان  اين. اقدامی خودداری ننمايد  مزبور از هيچ  ايل  آه  برسد، تصور ميرفت  بهبهان ديرتر به  نشود، يا حتياالمكان
ذآر شد يكی از   چنانكه.  بودم  آرده  روانه  عقرب  و در هفدهم  ديده  و سان  مجهز آرده  ً           ا  در اصفهانشخص  آه  اردويی است

و            ّ  بعضی توهم ات  مافوق  من  شدگان  تربيت  شد آه  مسلم  و بر من  تيراندازی آزمودم  مشق به  را در اصفهان  نظاميان
  .برسانند  مأموريت  محل خود را به  آنند، و هم  بختياری را سرآوب  حد، هموا  ميتوانند در آن  داشتم  اند و يقين      ّ  تصور ات

مرآز  به  آه  ميخواهم. اند شده  دشمن  اضطراب  ميآيند و بيشتر اسباب  پيش  العاده عملی فوق  نيز با سرعت  اردوهای من
.  بپردازم  سرآوبی اشرار و متجاسرين   ً    خصا  بهش  آه  ام آند؟ عهد آرده  ممانعت  مانعی ميتواند از من  چه.  بروم  خوزستان
  خواهد بود؟  جلوگيری من عايقی قادر به  چه  جز مرگ

آنها   داشتن  و مشغول  با اطرافيان  بعد از قدری صحبت.  بودند، رفتم  داده  اختصاص  من به  چادری آه اردو، به  بعد از سان
بيشتر از   آه  تنها ماندم. چادرهای خود بروند به  دادم  آنها، اجازه  و طاقتو صبر   قلب  قوت  و افزودن  متفرقه  مذاآرات به

  قراوالن  و بانگ  شيهه اسبان  گاهگاه  خاموشی را فقط  اين.  ام نخفته  در اردوگاه  شب  مدتهاست  ، زيرا آه ببرم  لذت  سكوت
هايی را بيدار   خاطره  مطبوعتر ميافتد و در قلبم  من  گوشدو صدا از هر آواز لطيفی در   اين  آه  اقرار ميكنم. ميزند  برهم

  .و نخواهدبود  نيست  ايجاد آن انگيزی قادر به طرب  زمزمه  هيچ  ميكند آه

   :منتشر شود  آنند آه  مخابره  تهران به  را امر دادم  ذيل  ابالغيه

   جنگ  وزارت  ابالغيه 

   قشون  آل  حرب  ارآان 

  نظامی  حكومت  آپيه
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  بودند، عمليات  پرواز آرده  برای اآتشافات  صبح  ما آه  طيارات.  شدم  ، وارد فرونت جمادياالولی است  غره  امروز آه»
وارد   بهبهان به  قوای اصفهان  مقدم  ستون. ميباشد  بخش رضايت  ، تمام بندی اردوی زيدون قسمت. دادند  خود را انجام

   ً  بدوا    آه تلگرافی رسيده            ً         امروز مجددا  از خزعل. شدند  اولی وارد آرمانشاه  قسمت  ه، س قوای اعزامی آذربايجان. شدند
او برسانند، و از  مرا به       ً                         مجبورا  بايد باآشتی بادی تلگراف  ، و اينكه سيم  تلگرافی و نبودن  خطوط  نبودن  مستقيم  واسطه به
،  آرده  و انفعال  نمايد، اظهار تأسف  جواب  تقديم به  فوری مبادرت  است  و نتوانسته  است  آمده       ً     طبيعتا  پيش  تأخيری آه  اين

  است  و همان  قطعی بوده  تسليم  او در حكم  اوليه  تلگراف  مدلول  آه  است  و انقياد متذآر شده  تجديد اطاعت  در ضمن  سپس
ً           قبال  متذآر شده  من  آه   . است  نموده  ماضو عفو و اغ  تأمين  طلب       ً     ّ   و ضمنا  مصر انه  بودم    

  ، و جز حفظ آحاد و افراد ايرانی راضی نيستم  اضمحالل به  نفر ايرانی و منم  يك  مشاراليه  چون  آه  او نوشتم به  در جواب
،  آمده  مقدم  فرونت به  است  الزم  قصد و منظوری ندارم  هيچ  ام آرده  عموم  خاطر نشان  هميشه  ، آه مملكت  مرآزيت  اصول
   .و انقياد خود را تجديد نمايد  اطاعت  خود را درخواست و مراتب    ً       ورا  تأمينحض

  رضا - قوا   آل  الوزرا و فرمانده  رئيس

  ٤١٩٤  نمره -  ١٣٠٣  قوس 5

   

  : شد  داده  و جواب. وزرا رسيد  رياست  از آفيل  هم  ذيل  تلگراف

   

   عظمته  ا دامتقو  آل  فرمانده  اعظم  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام

ً    ذيال  به  آقای ذآاءالملك  تلگراف  عين»   متن  رسيده  انگليس  از سفارت  ديشب  آه  مراسله  دو فقره. ميرسد  مبارك  عرض   
  ، مراسالت پنجشنبه  امروز صبح. رساند  مبارك  عرض به  ، شبانه حرب  ارآان  توسط به  را آقای وزير امور خارجه  آن  آامل

  معروضات به  استدعا ميشود نسبت. ميرسد  عرض به  تلگراف  اين  ، ضميمة نظر رسيده به  و جوابی آه  زرا قرائتو  در هيأت
  :اظهار شود  اشرف  عقايد حضرت  ذيل

  ميفرمايند يا خير؟  را تصويب  جوابيه  مراسله  آه  ـ اين 1

شيراز  به  آه  اشرف  حضرت به  سر پرسی لرن  لگرافت  رسيد متضمن  قبل  هفته  ای آه و مراسله  مراسله  اين  چون -2
ً  ميرسد قبال    عرض به  و جوابی آه  وارده  ميفرمايند مراسالت  ، آيا تصويب نشده  ارائه  مجلس بود، هنوز به  شده  مخابره         

  برسد يا خير؟  يا بعضی از وآالی مخصوص  مجلس  اطالع به

خواهند شد؟ زيرا هر                     ً     ّ  خواهد بود، يا موقتا  متوق ف  قوا ثابت  در جلو رفتن  فاشر  حضرت  ، عزم مراسالت  با وجود اين -3
   .باشد  را متضمن  مهمه  تأثيرات  است  ممكن  شقوق  از اين  يك

  . هستيم  عاجل  منتظر دستورالعمل

  : است  ، اين شده  برای مراسله، تهيه  جوابی آه  صورت

  دولت  بين  شد، و از استحضار از قرار منعقده  واصل ٣١٥  و نمره ٣١٤  نمره  قوس ٤  مورخه  شريفه  دو مراسلة
  دولت  آن  گرديد، آه  حاصل  تعجب  دوستدار ميرسد، نهايت  دولت  اطالع به  است  دفعه  اول  اآنون  ، آه خزعل و شيخ  انگلستان
  منافی حق  قراردادی را آه  چنين  المللی چگونه ينب  و مقررات  رسوم  و بر خالف  فيمابين  حسنه  ، با وجود مناسبات فخيمه
او در   و اعقاب  اقتداراتی برای مشاراليه  و حوزه  جايز دانسته  ايران    ّ   مسل مة  نفر تبعة  ميباشد، با يك  ايران  دولت  حاآميت
ّ             ميداند آه  بشناسد و خود را محق  رسميت نميتواند به  هيچوجه قرارداد مزبور را به  ايران  دولت. اند شده  قائل  ايران  خاك
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  دولت  هيچ  و دخالت  وساطت  وقت هيچ  ايران  دولت  افزا ميشود، آه  نمايد و نيز زحمت  اقدامی پرتست  چنين به  نسبت 
خود،   در مراسلة  آه  اما اين. نميپذيرد  است  ايران  از امور داخلی مملکت  آه  خزعل و شيخ  خوزستان  خارجی را در عمل

  بفرمايند، آه  بايد تصديق  آه  سازم  را متوجه  خاطر شريف  است  اند، الزم دانسته  خسارات  وقوع  را مسؤول  ايران  دولت
  بودن  واقع  از حيث  آن  با ساير قطعات  آه  مملكت  اين  از خاك  قسمت  در يك  ايران  دولت  و گماشتة  نفر تبعه  يك  از آنكه  پس
ّ          ندارد، بنای تمر د و طغيان      ّ  و مزي ت  تفاوت  هيچ  ايران  دار و اختيار دولتاقت  تحت با   برای مصلحت  دولت  گذارد، و با اينكه                

ّ              متمر د اظهار ندامت  آن  ، و باالخره را نموده  او منتهای مدارا و مماشات ،  نظر مصلحت  همان به  و دولت  آرده  و معذرت     
  اين  ميتواند تحمل  دولت  ننمايد، چگونه  خود عمل  و اطاعت  تبعيت  وظايف به  مشاراليه  ذلكو مع  او را پذيرفته  معذرت

و   قشون  سوق     ً        قهرا  مستلزم  آه  وظيفه  اين  او برنيايد؟ در انجام  ساختن  نافرمانی و ياغيگری را بنمايد، و در صدد مطيع
با   آه  سازم  را متوجه  خاطر محترم  آه يشود؟ در اينجا ناگزيرمم  دولت       ّ        مسؤولي ت متوجه  ، چگونه جنگي است  عمليات

ّ               تمر د و خودسری شيخ  ميشود آه  و مبرهن  اند، واضح رسانده  دولت  اطالع به  دوم  در مراسله  وجود قراردادی آه   خزعل   
ّ  ، واال   است  داشته  انگلستان  فخيمه  تدول  از طرف  آه  قرارداد و اطمينانی است  استظهار همين خود به  متبوع  دولت به  نسبت     

    ّ  قضي ه  اين  نتايج  ، در خصوص      ّ  مسؤولي ت  هيچگونه  ايران  تنها دولت  نه  بنابراين. جسارتی نميكرد      ّ      مسلم ا چنين  مشاراليه
  .خواهد بود  واقعه  مسببين  متوجه       ّ  مسؤولي ت  ندارد، بلكه

ميكند،   را حفظ  حق  برای خود اين  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  اند دولت شتهدا  مرقوم  افزا ميشود اينكه  زحمت  در خاتمه
  رعايای انگليس  و مال  جان  و حراست  خود اقداماتی برای حفظ  و مقتضی بدانند از طرف  هر نحو و طريقی صالح به  آه
  منافی استقالل  آن  اعمال  حقی را آه  گونههيچ  ايران  دولت  موضوع  در اين  ، آه            ً             آورند، لزوما  متذآر ميشوم  عمل به

  «. نيست  و اهالی او باشد قائل  خاك به  نسبت  ايران  حاآميت

   ذآاءالملك 

   اهللا امان  سرتيپ  آل  حرب  ارآان  رئيس

  ٤٨٠٠  نمره

   جواب 

   قشون  آل  حرب  ارآان  رياست 

  :    ً          جوابا  تذآردهيد  ارجهآقای وزير امور خ به ٤٨٠٠  با استحضار از مفاد رمز نمرة»

ً  اوال     . بد نيست  شده  تهيه  شود، جوابی آه  اخير پذيرفته  اگر بنا باشد دو مراسله -  

شيراز   قونسول  توسط  تلگرافی از سرپرسی لرن  فقط  ، بلكه نبوده  مراسله  آه  متذآر ميشوم  قبل  هفتة  مراسلة به  راجع -     ً ثانيا 
      ً       حضورا  قرائت  تلگراف  فقط  هم  آن. شد  داده  سخت  جواب  آه  بوده  خزعل  تعقيب  و عدم  و مشعر بر صلح  من  عنوان به

  . است  نشده  من  تسليم  آن  گرديد ولی عين

  .در آوريد           ّ  شور و مداق ه  از وآال، تحت   ّ  عد ه  را با يك  و جوابيه  وارده  مراسالت  ميكنم  تصويب  البته -    ً ثالثا 

باز   عزم  مانعی مرا از اين  ، هيچ رفته  پيش  البته  آه      ً              اطالعا  اشعار ميدارم  آن             ّ  قوا و يا توق ف  جلو رفتن  در موضوع -    ً رابعا 
  «. نخواهد داشت

  قوا  آل  و فرمانده  وزير جنگ 

  ٤١٨١  نمره -  قوس 7

  «لنگير« به  حرآت 
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   قوس ٨  يكشنبه 

در   مرآز اردو آه  طرف بود به  شده  داده  امری آه  امروز، مطابق  صبح، » زيدون»  اوليه  در اردوگاه    ّ  توق ف  بعد از دو شب
  فقط. نظر نميرسيد به  خرمی و شادابی در آن  ، عالئم طرف  از هيچ  آمد آه  پيش  بيابانی خشك.  آرديم  حرآت  است» لنگير«

  .ميشد  زندگی محسوب  يگذراند نشانم  بيابان  آلود خود را از اين گل  آب  طور مارپيچ به  آه»  زهره»  رودخانه

   

   

   اردوی غرب  تشويش

ّ   توج هم  تمام.  ميداشتم  و آمتر با آسی صحبت  بودم              ً        متفكر و واقعا  ناراحت  من  طريق  در طول  از   قشونی بود آه  طرف به    
  العبور و جبال صعب  از مناطق، و  عبور آرده  آباد و لرستان خرم  ، و بايستی از خط تجهيز داده امر به  لشگر غرب  طرف
  .لر بگذرد  طوايف  و از ميان  سفر نموده  شامخه

  آرده  جبالی احاطه  را، سالسل  آن  ها و دشتهای خرم جلگه.  از جنگلهای انبوه  آوهستانی و پوشيده  ايست قطعه  لرستان
از   واليت  اين  چادرنشين  طوايف  آه  سالها است. دمعبری ندارن  لغزنده  های خطرناك و گردنه  های باريك جز تنگه  ، آه است
  ايران  دولت. بودند  نشدنی ساخته  را حصاری فتح  و لرستان  آرده  خود و از ضعف مرآز استفاده  استثنايی مستحكم  موقع
ز ميرفتند، و قصدی از مرآ  و مأمورينی بود آه  بنا بر تقاضای حكام  اگر قشونی ميفرستاد، و يا مخارجی ميكرد، فقط  هم

  ، و از طرفی دولت آرده  از طرفی لرها را خودسر و بيباك  حكام  خائنانه  سياست  اين. و ظاهرسازی نداشتند  پول  جز گرفتن
تقديمی   آنها با يك  حمله  يك  در مقابل  مساعی دولت  تمام  بودند آه  شده  لر مطمئن  طوايف  زيرا آه. بود  ساخته  را مرعوب

آنها از   و قمع  قلع  قدری قوی هستند آه لرها به  بود آه  معتقد گشته  هم  و دولت.  بروجرد ميدهند هباوهدر است  حكام به  آه
  . است  محاالت

  .آرد  را فتح  و لرستان  لرها را مطيع  بود آه  من  قشون

و   تلگرافی داشتم  نه  چون. بشود  خوزستان ، وارد شهرهای شمالی گذشته  لشكر غرب  بايستی ستون  بود آه  خاك  از اين
  ؟ والی پشتكوه است  لرها دچار گشته  حملة ، يا به گذشته  از لرستان  قشون  آيا اين  آه  بودم  استخباری، در انديشه  وسيلة  نه

  از هر طرف  بود آه  اين  ميكردند، قصدشان  بودند و لرها را تحريك  بسته  معاهده  بختياری آه  و بعضی از خوانين  و خزعل
  .مسدود سازند  من  را برقشون  راه

خبر   از آنها آسب  آه  نميشد هم. داشتند  انگليسيها تلگراف  فقط!  اردو خبر بيابم  اين  از حال  چگونه  آه  بودم  باری حيران
  .دهند  ديگر جلوه  را نوع  و حقايقنگويند   بود راست  امر داشتند، ممكن  در اين  ای آه با سابقه  عالوه به.  نمايم

  «لنگير« ورود به 

. دارد  فاصله  فرسخ  ، شش گذشته  شب  و با منزل  است  زيدون  جزء ناحيه  هم  نقطه  اين.  شديم» لنگير«عصر وارد  
  : را صادر نمودم  لذي  و ابالغيه  سانی ديدم» لنگير«متمرآز در            ّ  ورود از عد ة  محض به. بودند  نصرتی بسته نظاميها طاق 

   ابالغيه 

   قشون  آل  حرب  ارآان 

پستهای   واسطة به  راپرتی آه  روز مطابق  عصر همين ٨  در ساعت.  شدم  وارد لنگير، مرآز فعلی اردوگاه  قوس 8 -1»
  .اند و رفته آرده   خود را تخليه  مواقع  شد خزعليان  رسيد، معلوم  ارتباطيه
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  .و ميشوند  شده           ً             ما متناوبا  وارد بهبهان  قوای اصفهان  هستونهای قسمتهای عمد -2

  .ميشوند  رهسپار و عازم  دزفول  جانب به  پشتكوه  و از خط  پشتكوه  طرف به  ، از آرمانشاه غرب  شمال  قوای تجهيزية -3

  «. مينمايم  حرآت  مرآز خوزستان  طرف آنونی لنگير به  تا دو روز ديگر از قرارگاه -4

   

  رضا -قوا   آل  الوزرا و فرمانده سرئي

  ٤٢٠١  نمره

گردوغبار اردو و بخار   در ميان  آفتاب. بودند، استراحتی شد  سدر برپا آرده  زير درختان  در چادرهايی آه  بعد از سان 
  .يا مفقود شد  غايب  افق

  اشرار  مواقع

برادر . بود  و خزعل  خزعل  در قلمرو قوای هواداران  تمام،  اردو است  قرارگاه  آه  نقطه  تا اين»  زيدون»  خاك  از اول 
بختياری در   و ساالر ارفع» اعلی قلعه «ای نيز در  بهمه  خان حسين.  داشت  رياست   ّ  عد ه  بر اين  خزعل  پدرزن  ميرعبداهللا

  .و سيار بود  کل قشون را داشت  امير مجاهد رياست. و رامهرمز بودند  بهبهان  ميان

ً    فعال  هم. شد  آشته  اند، و برادر ميرعبداهللا نشسته  با جنگهای شديد عقب  قدم به ، قدم از ورود لشكر جنوب ولی بعد   مسافت    
  . نيست  از چند فرسخ  زياده  و قوای دشمن  من  بين

ً بودند، و اصال   نكرده  نقطه  اين ، تصور ورود مرا به» سعادت  قيام»  آميتة  و ساير معاهدين  خزعليان در   باور نداشتند آه            
  پشت  بر خوشگذرانيهای تهران  و مجالی باشد آه  الوزرا همت ، برای رئيس قاجاريه  دورة  سالة  يكصدوپنجاه  اثر تجربيات

  .آارزار برساند  صحنة خود را به    ّ  مشق ت  و با اين  پا زده

عهدی   بود، در هيچ  پيدا شده  مردم  ، در ادارة سالطين  عيتتب به  و رخوتی آه  قاجاريه  دورة  ، گزارشات ام مكرر گفته  چنانكه
و   الشعاع تحت  مرآز، همواره  قشونی هم  نفرات  حتی از حيث. اسمی بالمسمی بود  از من  قبل  ايران  دولت. نظير ندارد

  مبالغ  ساله همه  ، بلكه ادهخراجی ند  آمترين  اطراف  خوانين. ميشد  عشاير محسوب  و فرمانفرمايان  الطوايف مقهور ملوك
  و والی پشتكوه  خزعل  همين. بگير قلمداد ميكردند شهرها، خود را دستي  تجاوز به  راهها و عدم  حراست  عنوان هنگفتی به
  يامق»  نام و به  ريزی آرده طرح  من  خود را برای تزلزل  امروز نقشة  آه  و غرب  جنوب  ايالت  بختياری، و همين  و خوانين
  دولت به  خود را نسبت  حاآميت  حق  آه  دراز است  اند، ساليان مشغول  مملكت  ريشة  و فساد و آندن  شرارت ، به» سعادت
ای  خود چاره  مطلقة  از مالكيت  قوا و دفاع  تمام  آار بردن خود ميبينند جز به  مرا در مقابل  آه  ، اآنون داشته  محفوظ  ايران
و   شقاوت را به  اوقات  ؟ آنها تمام خذالنی درپی خواهد داشت  نوع  اخير چه  سالة  يكصدوپنجاه  صير زمامدارانآيا تق. ندارند

اند چهارنفر  داده  و اجازه  آرده  را فراموش  خوزستان  و از اثر بياعتباری خود ايالتی مثل  سفاآی و بياعتباری گذرانيده
و بر   نموده  مسلح  تجهيزات به  شروع  خود بپرورانند، تا جايی آه  را در دماغ  آنو تفكيك   تجزيه  خودسر بی هنر، عنوان

  .نمايند  و اقدام  قيام  مملكت  ضد مرآزيت

  متوجه  من ای را به صدمه  و يا بزرگترين  آوچكترين  تصور اينكه و به  است  مشغول  لهوولعب و به  نشسته  در پاريس  شاه
سلولهای دماغی خود   در آوچكترين. نمايند  مسلح  قيام  مملكت  برضد مرآزيت  و خزعليان  خزعل  هميدهد آ  سازند، اجازه

  او زمامداری آن  آه  يابد، ديگر مرآزی وجود نخواهد داشت  اشرار خاتمه  منفعت به  عاقبت  قيام  اگر اين  خطور نميدهد، آه
  اولتيماتومها و نتهايی است  و چه  آرده  مرا تعقيب  اندازه رجيها تا چهخا  مگر نميبيند آه. باشد  ديده  را براي خود مسجل

  ايثار مينمايند؟  من  مسافرت  بدرقة     ً        ً       ً        ً    حضورا  و غيابا  و آتبا  و شفاها  به  وبيگاه پيدرپی و گاه  آه
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او   ميدانند آه  شاه  يتاوامر و رع  ، خود را مطيع خزعل  مستقلی، مثل  فروشان وطن  ، با داشتن امروزه  مگر خوزستانيان
آنها   جانب را به  و آشوب  تحريك  ، سيم های پاريس خانه و از زوايای قهوه  آرده  باطنی آنها خود را دلخوش  در تحريك
  ببيند قشون  او عايد خواهد شد آه لذتی به  و حظی خواهد برد؟ چه  فايده  و القای فساد چه  تحريك  ؟ از اين است  امتداد داده

  ميكنند؟  را اقناع  يكديگر را جاری و آرزوی خارجيان  ، خون گشته  گريبان به  دست  با رعايای ايران  ايران

  فرستاد و عمليات  نزد شاه  پاريس خود را به  نامة و يا قسم  نامه مقاوله  قدر آه  ، همين قيام  آميتة  آه  است  مگر تصور آرده
و   امارات  و تحكيم  اياالت  ، باز در تجزية مملكت  اساس  و بعد از تخريب       ً            حقيقتا  بعد از فتح او قرار داد،  اجازة  خود را فرع

  بگسترند؟  از مملكت  گوشه  پادشاهی خود را در يك  بساط  هرآدام  آه  خواهند خواست  خود از او اجازه  موقعيت  استقالل

ً  خود را فعال    خزعل ٌ جزيره   و امارات  النهرين د بينجراي. معرفی ميكند»  اميرخوزستان«          و خرمی   قلب  نيز بشاشت  العرب     
مواعيد  را به  آنان  گوشة  و آاله  آنها انداخته                ً             حقيقی نيز باطنا  باد درآستين  سياستمداران. او اهدا ميكنند خود را به   چهرة
  !مصنوعی ميدهند  خود برق  آتيه

  اند؟ بازگذارده  برای شاه  نوری هم  روزنة  وعدووعيدها آمترين  از اين  هر يك  عماق، و در ا مواعيد فريبنده  اين  آيا در تمام

ّ   محم ره  از راه  و باالخص  النهرين بين             ً        اروپا، غالبا  از راه به  مسافرتهای شاه ، مختصر وجهی  وذهاب و در اياب  است  بوده    
  انعقاد آميتة  و اجازة  توليد آرده  آميزی را فيمابين مودت  سياتح  وجوه  اين  تقديم. ميشد  تقديم  ايشان به  خزعل  از طرف

  . است حسيات   همين به  نيز مربوط  قيام

اتومبيلها را   آردم  بود، تلگراف  تأخيری بيهنگام  با اسب  بعيده  بودند و طی مسافات  اتومبيلها در بوشهر مانده  چون
  .اهواز برسانند ما را به  آمده» مال ده« جا به از آن  بياورند، آه»  هنديجان« آشتی به  وسيلة به

  پس  بود آه  تلگرافی از خزعل  از جمله. گذرانيد  را از نظرم  و راپرتهای واصله  ، تلگرافات من  تحريرات  رئيس  دبير اعظم
قرار زير  به  آن  و عين  آرده  ره، مخاب از عفو من  و اميدوار شدن  بودم  آرده  او مخابره به  از ديلم  از وصل تلگرافی آه

  : است

   خزعل  تلگراف 

   عظمته  قوا دامت  آل  الوزرا و فرمانده آقای رئيس  اعظم  اشرف  حضرت  منيع  مقام 

،  افزوده  استظهار و اميدواريم  فدوی واقعی بود، بردرجات  اين به  نسبت  مبنی بر اظهار مرحمت  آه  مبارك  تلگراف  زيارت»
  و ايرانيان  را برای سرپرستی ايران  وجود مبارك  ، و بقای آن شكرگزاری تقديم را عرض   مبذوله  اميدواری مراحم  البا آم

  . از خداوند خواستارم

  وصول  مانع  آرده  شدت  چندی است  آه  قوه  و ضعف  مزاج  هر چند علت. بوديد  احضار فرموده»  هنديجان« فدوی را به
را امر و مقرر   ، هر صوب زيارت آرزومندی به  با نهايت  شرفيابی حضور مبارك به  اشتياق  از فرط  ، معذلك هبود  نعمت  اين

حضور   شرف زودتر به  هر چه  و اقبال  بخت  مساعدت به  اميدوارم.  ميكنم  حرآت  حضور مبارك  قصد زيارت فرمايند به
  شرفيابی از بندگان  برای تعيين  ، آه ميفرستم  حضور مبارك را به  فدويزادگان، يكی از  راه  برای هدايت.  گردم  نائل  مبارك
    خزعل -فدوی   «.بنمايد  عالی اخذ دستورات  اشرف  حضرت

  : او نوشتم به  در جواب 

ايد،  آرده  واستدرخ  طوريكه ، به ميكنم  حرآت» مال ده»  طرف به  من  چون.  اردو، ديدم  قرارگاه» لنگير«شما را در   تلگراف 
  .بفرستيد  نزد من» مال ده« يكی از پسرهای خود را به

  اردو  قرارگاه - لنگير  
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   قوس  دهم

   تهران  تلگرافات 

   :بود  نموده  مخابره  وزير خارجه  را هم  ذيل  دو تلگراف 

   

   عظمته  الوزرا دامت آقای رئيس  اشرف  حضرت  حضور مبارك»

، حضور  فرستادم  آل  حرب  ارآان را به  آن  صورت  ساعت  ، همان پنجشنبه  در شب  خير سفارتا  دو مراسلة  از وصول  پس
وزرا را   رياست  آفالت  سمت  آقای ذآاءالملك  و اينكه  مشترآه       ّ  مسؤولي ت  بر حسب  روز بعد هم  شود، و صبح  مخابره  مبارك

  : نمودم  اظهار عقيده  ينو چن  را ارائه  مراسالت  رفته  ايشان  منزل دارند، به

وزرا   ديدند ساير آقايان  صالح  ايشان. برسد  اشرف  حضرت  تا نظريات  مانده  دو نفر مكتوم  مابين  مسأله  اين  آه  بهتر است
  آن  بيايند آه  بنده  عصری منزل. جوابی حاضر نمايد  خارجه  وزارت  گرفتند آه  آمدند و تصميم. شد  تلفن. شوند  مطلع  هم

  نوشته  سفارت به  مجلس  اطالع  يا بدون  مجلس  فرموديد با اطالع  اگر تصويب. برسد  عرض به  را ديده  جوابيه  مراسله
  يك  او آه  ميشود مخالفت  معلوم  و اينكه  قرارداد با شيخ  مسأله به  پرتست  فقط  را خيلی ساده  مراسله  خارجه  وزارت. شود

ولی .  و هر اصولی است  الملل بين  قانون  مخالف  آه  قراردادی بوده  اتكای چنان ، به با دولت  است  يرانا  نفر نوآر و تبعة
  در صورتيكه. شود  برده  اسم  در آارهای شيخ  سفارت  و مداخالت  ساير مسائل به  نسبت  ديدند، آه  صالح  چنان  آقايان
ً               اصال  نبايد مذاآرات  بود آه  اين  خارجه  و وزارت  بنده  عقيده اند،  خالی روی آاغذ برده  آنها را آه  شفاهی و وساطت    

  البته.  است  رسيده  عرض به  جوابيه  مراسلة  هر حال ، به بوده  مذاآراتی در بين  آه  نماييم  و تصديق  شده  جواب  متعرض
امور وزرا  به  مربوط  خود آه  مصالح به  نسبت  ی همشخص       ّ  مسؤولي ت  ، يك مشترآه          ّ  با مسؤولي ت  بنده  ميفرمايند آه  تصديق
از .  نموده  مراسالت  استرداد اين را حاضر به  ديپلماسی، سفارت  با مذاآرات  شدآه  اين  ام عقيده  لحاظ  اين به.  ، دارم نيست
  خالصة. بدهند  اطالع  پرسی لرنو سر   لندن  خارجه  وزارت به  ، مذاآراتی شد آه نموده  نظر مالقاتی با سفارت نقطه  اين

  تنفر عمومی را تجديد خواهد نمود آه  يك  عامه  و مواقع  در مجلس  و انتشار آن  مراسالت  اين  ارسال  بود آه  اين  مذاآرات
  آن  زگشتبا به  الوزرا موفق رئيس  ، با مساعدت خود در تهران  اقامت  در مدت  بود و سرپرسی لرن  روزافزون  قبل  سال  سه
خللی   روابط  حسن  نميخواهد در اين  ايران  دولت  چون  در اينصورت. بود  تاحدی مستقر گرديده  حسنه  ، و مناسبات شده

  مناسبات  برخالف  فقط  جابری تصور آنند، نه  را دولت  انگليس  دولت  ، تنفر عمومی تجديد شود و اهالی ايران وارد آمده
  خيلی مفصلتر بود، لهذا خاطر نشان  مذاآرات  البته. بشناسند  دنيا جاری است  در تمام  حقوقی آه  برخالف  آنها، بلكه

در   هم  خوزستان  عمل به  نسبت  ميكنم  ، وگمان مسترد داشته  سفارت       ً    را عينا  به  مراسله  اين  آه  است  اين  مينمايد صالح
خود رفتار   و نوآر مطيع  با هر رعيت  دولت  قسمي آه شود، به  داده  جوابقطعی خود را ابراز نمايد،   تسليم  شيخ  صورتيكه
  .مينمايد

  مراسالت  استرداد اين خواهد نمود به  ابالغ  اظهاراتی آه  آنها را با اين  موافقت  نموده  و لرن  لندن تلگرافاتی به  قرار شد آه
  .نمايد  حاصل  و آشمكشها تخفيف  ، مشكالت شويم  موفق  ترتيب  اين اگر به  است  اين  بنده  عقيدة. آند  جلب

  زيرا ميگفت. باشند  شده  ايران  دولت ای به مراسله  چنين  سوء اثر فرستادن  ملتفت  هم  خودشان  آه  آردم  استنباط  چنان
ً      را فعال  ابالغالوز آقای رئيس بوشهر به  را، قونسول  قرارداد با شيخ به  راجع  مراسلة  آه  تعليماتی رسيده   اگر چه. ننمايند       

و   نظر بوده  اگر اين  هر حال را بياثر نمينمايد، به  خارجه  وزارت به  واصله  ، مراسلة اشرف  حضرت به  مراسله  ابالغ  عدم
  معلوم  مذاآرات  اين  بماند، تا نتيجة    ّ  توق ف  حال ميدانند، اگر مقتضی باشد قوا در فرونتها به  صحيح  ام نموده  اقداماتی آه

  .شود

خود را بر   نظريات  ، صالح بازی نموده دوشاخه  سياست  از همقطارها آه  قسمت  از يك  بنده  مينمايد آه  جسارت  در خاتمه
  و مسائلی در غيبت.  نيستم  ميدارند و عملياتی ميكنند، خوشوقت    ّ  مقد م  در باطن  اشرف  حضرت  و شخص  مملكت  صالح
خود را   در مراجعت استدعای معافيت  آه  ميدهم  باقی بماند ترجيح  حال اگر به همين   ، آه ام نموده  مالحظه  اشرف  حضرت
  «. بخواهم
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   مشارالملك

   عظمته  الوزرا دامت آقای رئيس  اشرف  حضرت  حضور مبارك 

را      ً                  رسما  شارژ دافر انگليس  ز شنبهامرو.  ميرسانم  استحضار خاطر مبارك ، به ديروز، جمعه  مفصل  تلگراف  در تعقيب»
بعد .  وزرا اظهار آردم  هيأت را به  ، تفصيل داده  قرارداد را پس به  راجعه  هرطور بود مراسلة.  خواستم  خارجه  وزارت به

ً    مفصال  به   «.خواهدرسيد  عرض    

   مشارالملك

  :داد  پرترا  نيز چنين  نظامی تهران ، حكومت تلگرافهای فوق  در زمينة  همچنين 

   عظمته  دامت  الوزرا وزير جنگ رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام 

را   ، و خاطر مبارك معروض       ً            ، رمزا  حضور مبارك است  داده  رويتر اطالع  خبری را آه  ميدارد عين       ً       محترما  معروض»
  :مستحضر ميدارد

   تهران 

سردار   اشعار ميشود آه  اولی چنين  در يادداشت.  داده  ايران  دولت به  شتياددا  دو فقره  ميكنند انگليس  نقل  از قراری آه
  قوای دولت  پيشرفت  تقاضا ميكند آه  ثانوی انگليس  و در يادداشت.  نظامی نموده  عمليات به  شروع  ايران  در جنوب  سپه
ّ   محم ره  طرف به اتخاذ                 ّ     ميباشد، و با تصد ی به  انگليس  لحمايةا تحت  خزعل  بشود، و اظهار ميدارد آه  موقوف  فوريت به    

  اراضی خوزستان به  عمليات  در نتيجة  است  ممكن  خسارتيكه       ّ  مسؤولي ت  ، تمام و ايران  انگليس  منافع   ّ        جد ی برخالف  اقدامات
در امور   انگليس  از مداخلةسياسی و اجتماعی   محافل. واگذار ميكنند  ايران  دولت  عهدة وارد آيد، به  انگليس  نفت  و معادن
  «.اند شده  بسيار مشوش  خزعل از شيخ  علنی انگليس  و حمايت  ايران  داخلي 

  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  نظامی تهران حكومت

  ٣٦  نمره

  : آردم  وزرا مخابره  رياست  آفيل را از لنگير به  تلگراف  اين

   اقباله  دام  هوزير مالي  آقای ذآاءالملك  اجل  مستطاب  جناب

  بوديد در قرارگاه  آرده  مخابره  انگليس  از سفارت  وارده  مراسالت به  راجع  قشون  آل  حرب  با رمز ارآان  تلگرافی آه»
  حقايق  مملكت  در اين  آه  متأسفم  العاده ، فوق ام امور بوده  طرفدار استشارة  هميشه  همانطور آه  من. شد  اردو مالحظه

و آشكارگردد،   ، بايد روشن اش و الحقه  قضايا، سابقه  آليه  قاعدة  آه  مشاوره  ميشود، و در ضمن  يلی زود فراموشامور خ
  اين  در پيشگاه  من          ّ      با مسؤولي تي آه  در اينصورت. و منجر ميگردد  استتار و فراموشی محول  مرحلة به  تمام  متأسفانه
  هستند آه  مكلف  دولت  برسد، هيأت  ای در هر باب از هر سفارتخانه  ای آه بعد هر مراسله به  ، از اين دار هستم عهده  مملكت
اجرا و   مقام به  و با نظر دولت  باشد، تعيين  داشته  نمايند تا هر جوابی الزم  تكليف  ، آسب داده  مراجعه  من را به  آن  عين
از حد   زياده  مملكت  و صالح  قانونی و وجدانی و اخالقيخود صرفه   ّ  لي تمسؤو  و در مقابل  ترتيب  با اين. شود  گذارده  عمل

  «.خواهدگرديد  انتظار منظور نظر واقع

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس

نظامی  حكومت به  آن  را درتكذيب  ذيل  ، تلگراف سی نفر انگليسی انتشار يافته      ً             ظاهرا  خبر اسيرشدن  در جرايد تهران  چون 
  : آردم  همخابر
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   و توابع  نظامی تهران  حكومت

در جنگهای   آه  عنوان  اين به  ، خبری انتشار يافته جريده  يا در يك  ميدهند در جرايد تهران  اطالع  من به  از قراری آه»
  پيدا آرده  جريان  انگليس  و نمايندة  من  آنها مذاآراتی بين  اسارت  واسطة و به  انگليسی اسير شده  سينفر هم  خوزستان

؟ در  و از آجاست  بوده  خبر چه  آنيد ببينيد منشاء اين  ، معهذا تحقيق راپرتی نرسيده  شما تاآنون  از طرف  اگر چه.  است
  «.        ً             را توضيحا  راپرت بدهيد  ؟ مراتب است  ای انتشار پيدا آرده روزنامه  چه

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس

  مال  ده 

   قوس ١٢  پنجشنبه 

  طرف به  جا جاده  همه.  يا قدری بيشتر است  دوفرسخ  قصبه  تا اين»  سويره«از   راه.  شديم» مال ده«از ظهر وارد   قبل
  . امتداد رودخانه سير ميكند و به  جنوب

  جنوب  ناحيه  همعبور ميكند،   از آنارش  را آه»  زهره»  رودخانة  هم  است  ناحيه  اين  قصبة  مهمترين  آه»  هنديجان»
  . است  خود آرده  نام دريا را به  آوچك  خليج  را و هم» مال ده«

  سردار لشكر 

  اسم خوش  رودخانه  اين  حرآات  و در جريان  ميزدم  قدم  هنگامی آه. بود  شده  تهيه»  زهره»  منزلی در آنار رودخانه
از ادای   پس. وارد شد  پسرخزعل)  عبدالكريم شيخ(سردارلشگر گرديد و   اتومبيلهايی نمايان  تفكر ميكردم  وآثيراالسم

  :پدر رسانيد  ميشود از طرف  نيز درج  جوابش  را آه  ذيل  مراسلة  مراسم

   شوم  حضور مبارك  قربان 

  شدت  طةواس به  ، آه شدم  تلگرافی نائل  مبارك  خط دست  افتخار زيارت  شرف موقعی به  آه  خيلی از بدبختی خود متأسفم»
ّ   ، محم ره استعالج  جهت ، به مرض   حضور مبارك  و تشرف  استقبال را به  االمر، خانزاد عبدالكريم حسب  اينك.  بودم  رفته      

  از تشريف  آه  اميد است. مينمايد  عرض  ايد تقديم فرموده  و مرحمتی آه  عطوفت  را از بذل  بنده  فدويت  ، مراتب فرستاده
ّ   فرمايی محم ره   .فرمايند  و چاآريم  فدويت  مزيد بر عوالم  مرحمت  و از اين  چاآر را مفتخر فرموده ،          

   خزعل«. است  امر امر مبارك

   جواب 

   آقای سردار اقدس 

  مالحظه. داد  ارائه  شما را هم  مراسلة. گرديد  واقع  و تلطف  و مورد توجه  مرا مالقات. آمد» مال ده« سردار لشكر به»
با جهاز   ، و فقط نبوده  سواری اتومبيل قادر به  شما، و اينكه  مزاج  آسالت به  راجع  شفاهی مشاراليه  مذاآرات ر بهنظ.  آردم

. نماييد  اهواز عزيمت جهاز به  وسيله  با همان  آه  ميكنم  ، تصويب الطاقه فوق  زحمت  اين  نماييد، برای رفع  ميتوانيد حرآت
  «.خواهيد نمود  آمد، درهمانجا مرا مالقات  آنجا خواهم        ً    ، و بدوا  به ز اهواز استا  سيرم  خط  چون  هم  من

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس
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  خزعل  از جانب.  است  نمايان  سادگی و صميميت  عالمت  ، از رفتار و گفتارش چرده و سيه  بلندقامت  جوانی است  اين
ّ   محم ره به  نقطه  داد، و تقاضا آرد از اين  داخلی و خارجی نسبت  و مغرضين  يانجو مفسده را به  گناه. عذرخواهيها آرد     

و   دلسوختگان  خوزستان  صفحه  در تمام.  چيست  قصدش  ميدانستم  من.  اهواز صرفنظر نمايم به  عزيمت  و از خيال  بروم
ّ   محم ره           ً    مرا مستقيما  به  تميخواس  خزعل. داشتند             ّ  در اهواز توق ف  اغلب  بسيار بودند، آه  شاآيان   اشخاص  ببرد، تا اين    
  .نيابند  تظلم  مجال

  :ميشود  درج  آه  است  ميرسيد، يكی اين  راپرتهايی آه  از جمله

ّ   آثيری از اهالی محم ره  عده» در   نظامی را آه  خان حسين سلطان.  و تبعيد نموده  محبوس  و اهواز را شيخ  و آبادان                   
دستگير و در اهواز   شوشتر است  يكی از اعيان  ، آه نام  قليخان شوشتری توسط   حاجی محمدحسين  قاتفا شوشتر بود به

،  شيخ  از تعديات  بود آه  سال  ده  هستند، و قريب  و حويزه  بنيطرف  از مشايخ  عوفی آه  عاصی و شيخ شيخ.  نموده  توقيف
  سياسی عماره  نماينده  عاصی را توسط  شيخ  داشتند، چندی قبل  قامتا  در حوالی عماره  الحفظ و تحت  خود هجرت  از وطن
ّ   محم ره به  جلب   «.نمود        ً             و ثانيا  او را مسموم       ً           و بدوا  او را حبس  نموده    

  : گفتم  پسر شيخ راپرتها، به  قبيل  اين ، نظر به خالصه

برسد   دزفول بايد به  آه  لرستان  قشون  حال        ً    و مخصوصا  از  بروم  اهواز و ساير شهرهای خوزستان        ً         خير حتما  بايد به»
  «. استفسار نمايم

  .امر بود  حقيقت  آشف  رسيد و آن  خاطرم ای به نكته  وقت  در اين

زودی خود را  اند بايد به آرده  آنها قيام  و ممانعت  مخالفت ، و عشاير لر به موانعی برخورده به  لرستان  قشون  چون»
  «. است  ستون  اين   از استخبار حال  از رفتن  بيشتر قصدم ، و برسانم  دزفول به

  : گفت  بالتأمل  پسر شيخ

  «. است  شده  وارد دزفول  قشون  پريشب»

،  ام را در خود ديده  حالت  آمتر وقتی آن  آه  شدم   ّ        حد ی مشعوف لشكر به  اين  سالمت  و اصغای مژده  حقيقت  اين  از آشف  من
  : و پرسيدم      ً            ظاهرا  باور نكردم  اطمينان  حصول  اما محض. بود  داشته  را مشغول  روز حواسم چند شبانه  زيرا آه

  «ايد؟ يافته  از آجا اطالع»

  : گفت

  «. است  انگليسيها خبر رسيده  از سيم»

ً       ، انگليسيها آامال  مواظب راپرتهای سابق  مطابق  آه  گشت  محقق  در اينجا بر من ،  سر هر دستگاه هستند و در  سير قشون                 
  ايران  دولت  چون. نرسد  من دارد به  فايده  برای خودشان  اخبار را سانسور آند، و آنچه  اند آه مأمور مخصوصی گماشته

  و سپاه  مملكت  خسران  اسباب  اندازه تا چه   آه  است  لشكر، معلوم  از قسمتهای مختلف  قشون  ندارد بياطالعی فرمانده  سيم
هر قيمتی  به  امرآردم  ساعت  دارد، همان  مملكت  قشونی و بودجة  بودجة  فقری آه  با تمام. بشود  است  ممكن  آن  فرمانده
از خارجی   احتياج  رفع  آنند آه  نصب  و مراآز عمده  وارد آنند، و در مرآز مملكت  بيسيم  ، دستگاههای تلگراف است
  . آنم  مبادرت  بيسيم  دستگاههای تلگراف  بنص به  تهران در ورود به  اميدوارم. بشود



  رضا شاه بزرگ –نامه خوزستان سفر

 

55 

 

او   و متفقين  خزعل شيخ  ای را آه محاصره  آه  شدم  ، مشعوف دزفول آباد به خرم  خبر ورود قشون  از استماع  پس  باالخره
ای لشكر خود ، و با ستونه ام مجری داشته  را در مورد خودشان  آن  و عين  ساخته  بودند، معكوس  انديشيده  من  دربارة

  قدم  من  استقبال دريا فرار آنند يا به  از خط  ای ندارند جز اينكه چاره  در اينصورت.  ام مرآز فساد را محصور ساخته
  .بردارند

پذيرايی و   آه  سپردم  وتلگراف وزير پست او را به. شد  شد، ساآت  اهواز خواهم  عازم  من  ديد در هر صورت  آه  پسر شيخ
  .نندآ  نوازش

  :را تأييد ميكرد  دزفول خبر ورود به  شد آه  از امير لشكر غرب واصل  ذيل  تلگراف  شب

   

    عظمته  قوا دامت  آل  فرمانده  اعظم  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام

  :ميرساند  مبارك  عرض به  احترام  با آمال»

در   قوس  چهارم ٣  خواهند رسيد و ستون»  زره»  قلعه به، امروز »زالو  آب«در سر  ٤  يوم  دزفول اعزامی به ١  ستون
يا ظهر   بعدازظهر هفتم  طور قطع قرار به  اند واز اين بوده»  ميشون«در   تاريخ  در همان ٤  و ستون»  آياالن«باالی 
  طوايف  آمد، از طرف  عمل ها به و طياره  جاسوسين  وسيله  تعليماتی آه خواهد گرديد و نظر به  ، قوا وارد دزفول هشتم

را          ً                و مخصوصا  چادرهای خودشان  آمده  عمل از اردوی اعزامی به  راه  شايانی در بين  ، استقبال»ميرها«و» جودگی«
ً    باقی، وآامال  به  در جای خودشان  وحشت  و بدون  عبور اردو زده  جاده به  نزديك   عظمته  دامت  اشرف  حضرت  بندگان  مراحم           

  و مشغول  استخدام  سوار و پياده  الذآر، امنيه فوق  از طوايف) ٩٦٤١  نمره(  االمر مبارك  حسب. اميدوار هستند
ساير ميرها در   تأمين به  در صدد است  هم  آن  آه  بوده»  خان ايمان«،  داشته  وحشت  آسی آه  فقط. خدمتگزاری ميباشند
آنها را   تزلزل  اسباب  العاده ، فوق شده  ريخته  طياره  وسيله به  وايفط  ميان  هايی آه و ابالغيه  تبليغات. اردو حاضر شود

ای،  سانحه  هيچ  ، بدون اشرف  حضرت  بندگان  ، و با توجهات آرده  و انقياد خم  سر تسليم  قشون  عظمت  و در مقابل  فراهم
  «.مينمايد  تعقيب  دزفول  استقامت خود را به  اردو پيشرفت

  احمد -  امير لشكر غرب

  آيلومتری شمال  ، در يك است آرده  معلوم  پرواز طياره  در نتيجة  داد آه  اطالع  تلگراف  وسيله به  از ديلم  الملك ارفع  نايب 
قرار   از اين. اند ميرسانيده  ساحل خود را به  عجله به  ، آه.  است  سوار ديده ٤٥٠و   نفر پياده ٨٥٠  ای قريب معشور، عده

  .ساحلی پناهگاهی ميجويند  در دريا يا دهات  وای خزعلق  بقية

  اهواز مال به از ده 

   قوس ١٣  جمعه 

اهواز   طرف به  بودند، نشسته  آورده» مال ده« به»  هنديجان»  از راه  بنابر دستور سابق  های خود آه در اتومبيل  صبح
  آه  گذشت  خاطرم به. ما جلو افتاد  و برای هدايت  نشستهدر اتومبيلی   فام سيه  با چهره  خزعل پسر شيخ.  آرديم  حرآت
آمد   و يادم  ميكنم  و فيروزی طی مسافت  مبارآی و با فتح امروز به  اند و من ميدانسته  را مشؤوم  راهنمايی غراب  هميشه

اعتقاد او . ا قرار نميدادرا راهنم     ً         حتما  پسر شيخ  ميگذشت  از ذهنش  خيال  حاضر بود، و اين  شاه اگر ناصرالدين  آه
  اين  شاه. افتاد  ازسرش       ً     اتفاقا  آاله. بگذرد  آمد آه  نفر سوار پيش  يك  سان  روزی در موقع   ّ         حد ی بود آه     ّ     و تطي ر به  اوهام به

از   نميداد بلكه را راهنما قرار  پسر شيخ  فقط  نه  موقع  در اين  دارم  يقين. صرفنظر آرد  سان  و از ادامه  بد گرفت  فال را به
خاطر  به  و شعر عنصری را همواره  اعتقاد نداشته  موهومات  قبيل  اين به  وقت هيچ  اما من.  ميگذشت  سفر خوزستان

   :ميگويد  آه  ميآورم
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  پيكار  جستن به  دشمن  ديده ايمنی دارد رود به  چو مرد بر هنر خويش

  شمار  فال  ، نه آار آيدش گير به لفا  اختر گر نه  ، نه آار آيدش رهنمای به  نه

،  ، هر چند يكی دو نفر از همراهان از تهران  حرآت  در موقع  و اوهام  خرافات و بياعتنايی به  مخالفت       ً     مخصوصا  محض 
  اسبرا برای سفر من  برج  روز و اين  اين.  آردم  حرآت  عقرب ١٣و در   آردند، نپذيرفتم  موعظه  تأخير يكی دوروزه مرا به

از   آردند آه  خاطرنشان  من      ً    مخصوصا  به  است  قوس ١٣  آه  امروز هم.  آنها نكردم  موهومات اعتنايی به  نميدانستند و من
  . شهر اهواز خودداری نمايم به  عزيمت

  خالق  اثر دست جا  نميآيد و همه  دست به  سنگ  قطعه  يك  خاك  در اين.  بی فرازونشيبی ميگذشت  مسطح  زمين  ، در يك راه
و   فرو برده  فارس  خليج  و در قلب  حاصلخيز را از آوهسار شمالی جدا آرده  خاك  اين  ذره  ذره  آه  ها پيداست رودخانه

  قشون.  است  برده  عقب  مسافتی بعيد، خود را با احترام  فارس  امروز ديگر خليج  قسمی آه به. اند سدی ابدی بنا گذارده
جبر و تهديد تا  به  خزعل  گرامی را از وجود قشونی آه  خاك  و اين  نشانده  را عقب  خزعليان  قدم به ز قدمني  من  فاتح

  .آرد  بود، پاك  دهفرستا»  زيدون«

   خوزيان

  بودند، و دولت  عرب  زبان به  و متكلم  عرب  لباس به  آنها ملبس  ساآنان  ميشد آه  و چادرهای ايرانی ديده  گاهی دهات 
  بدهند، بلكه  خود را از دست                   ّ  تنها دارايی و حيثي ت  نه  تدريج تا به  رها آرده  خزعل  و در چنگال  آنها اعتنايی نكرده به
متذآر نشوند   آنند و هيچ  خود را فراموش  خود، شرافت         ّ  خود، ملي ت  زبان. شوند  آلی بيگانه به  ايران به  نسبت  اصطالح به
  .ميدادند  تشكيل  خاك  دنيا را در اين  متمدن  دولت  روزی نخستين  يك  اصی هستند آهآنها يادگار اشخ  آه

خود را   و زبان  و رسوم  ، آداب آمده  پيش  قدم به مرز قدم  از خارج  آنها خودداری آردند و اعراب  از تقويت  ايران  پادشاهان
  پيدا شدن  محض به  ديديم  بود زيرا آه  آنها ايرانی مانده  قلب  ليكن. آردند         ً     را ظاهرا  عرب  ايرانيان  دادند، و اين  پيشرفت
  .شدند  ملحق  دولت بريده به  ، از خزعل ايران  سپاه  پرچم

  سيد مشعشع  احواالت  در عهد صفويه. اند شهرها رانده نژاد اصلی خوزی را به  تدريج اند و به آمده  خوزستان به  عربها تازه
لشكر آورد و   وقت  فوت  بدون. نبود  قاجار در خواب  مثل  اسمعيل شاه .  است  معروف  او و اخالفش  الهس) ٧٠(  و عصيان

او   را در خاندان  لشكر راند، ولی بعد از انقياد، باز حكومت  و مقهور آرد، و تا اقصای خوزستان  را خاضع  مشعشع  آل
. نشود  مشتبه  خوزستان  خواندند تا با ايالت  واگذار آرد عربستان  نخوزستا  حاآم  سيد فالح به  حدودی آه. باقی گذارد
  استقبال  اين  در مرآز، امر آردم  من. آردند  اطالق  ايالت  و بر تمام  داده  را، از نادانی و سستی توسعه  غلط  اين  قاجاريه
  دستور دادم  ادارات  تمام و به. بخوانند  ی خوزستانخود يعن  حقيقی و شريف  نام را به  ايالت  و اين  ساخته  را موقوف  زشت
، اما طرفداری از  بزرگی بود و دلی بيدار داشت  فاتح  ، اگر چه اسمعيل شاه. ننويسند  را عربستان  واليت     ً     ابدا  اين  آه

  واسطه مقهور بودند، به آلی به  را آه  مشعشع  آل. ميداد  او را تشكيل  قلب  ضعف  ميكردند نقطه  اظهار تشيع  اشخاصی آه
قوتی در آنها مييافتند در   ميديدند، سر برميداشتند و هر وقت  را ضعيف  تا صفويه  طايفه  اين. بخشيد  قدرت  دوباره  تشيع

  ميشدند، در زمان  مرتكب  در خوزستان  و غارتی آه  ميكردند و قتل  بر سرآشيهايي آه  عالوه. چادرهای خود ميخزيدند
  صفويه  دولت  آلی اساس به  آن  علت به  ، نمودند آه ميرفت  افغان  مقابلة به  ، آه ايران  قشون فغانها نيز خيانتهايی بها  حمله
  .شد  منهدم

   جنايات 

. و او را بكشند  برادر رفته  خانه به  را وادار آرد آه  جمعی تروريست  ، همين خزعل مغرب  ، هنگام١٣١٤  محرم  در اول 
  بعد برای اينكه. آشيدند  را در خون  نفر از اقوام ١٤وارد گشتند و او را و   جانيان. شد  ای پنهان و در گوشه  ر رفتخود ني
  در آتش  تفنگ  سنبه.  آشت  عقوبات  سختترين را به  برادرزادگان  يك  آند، يك جابر نتواند با او مخالفت   از دودمان  يك  هيچ

  تا اين. ولی نمردند. آرد  آماس  شان  آور شدند و آله. خود فرو برد  دو نفر از برادرزادگان  مآرد و در چش  نهاد و سرخ
  ديگر خود را با وجود آمال  يكی از اقوام. ميگذرانيدند  تقاضای مرگ به  خانه  بودند و عمر خود را در گوشة  اواخر زنده
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از وی   آه  حنظل به  موسوم  ديگر داشت  برادرزادة.  زهر داد و آشتبود باز   با وی آرده  مزعل  در مورد قتل  مساعدتی آه
  خزعل  آرزوی شيخ  مأمور ميكرد، اما او برخالف  اعراب  ميان  محاربات ميافكند و به  مخاطرات او را به  بود، همواره  ظنين
  .نمود و مقتول   محبوس»  فيليه«را در   و مقدم  نصار و ادريس  مشايخ.  ساخت  ناچار وی را مسموم. نميشد  آشته

آار   برای پيشرفت  مهم  وسيله سه   خزعل حدود، شيخ  آن  ثروت  منابع  تمام  های خود و تصرف برادر و برادرزاده  بعد از قتل
ميبرد و آار  وجدانی به  بی دغدغه  ديگر، ترور آه. ميكرد  ميداد و صرف  بی محابا رشوت  آه  يكی پول. بود  ديده  خود تهيه
  .ميشد  متشبث  آن به  و ناموس  ندامت  هيچ  بدون  ، آه اجانب به  تكيه  باالخره

  دولت  سود آه  ولی چه.  ميشكست  را درهم  وسايل  اين  ، البته پرستی وجود داشت و ايران  شناس مرآز قوی و ايران  اگر يك
ً        نميكرد تحقيقی آند و عمال  امتحان      ً      اساسا  جرئت  آه  شده  عوبمر  چنان  گانه  سه  وسايل  اين  و شهرت  از آوازه  ايران    .نمايد                        

  ميگرفتند، و مزد غارتگری و قتل  سبيل  باج  شهرها از دولت  در داخله  و الواط  ، و اوباش در مراآز اياالت  عشاير آوچك
  چه به  ايران  در انتهای خاك  خزعل  است  وممعل  صورت  در اين. ميستاندند  قراسورانی و غيره  نام و بيناموسی خود را به

  و درجه  و سردار اقدس  الملكی و بعدها سردار ارفع نصرت     ً     بدوا  لقب. خود را ميريزد  سلطنت  آسودگی و سرعتی شالوده
 - ، نوآر  گذارمب  نامی برايشان  چه  ميشدند، نميدانم  از مراآز فرستاده  حكامی آه. آورد  دست اميرتومانی و اميرنويانی به

و حكمرانی   نظارت  از حق  ای آاش. ايالتی را ميفروختند  بخس  ثمن به. بودند  خزعل  دالل  همه  مزدور و باالخره -   غالم
  را بترسانند و ضربت  بگيرند و شاه  رشوه  تهران  درباريان  ميشدند آه  وسيله  دولت  عمال  اين. صرفنظر ميكردند  خود فقط
وچند اشرفی   شوم  و قربانت  تعظيم  با يك  خود آه  عادت  بر حسب  ايران  شاه. فرو ببرند  دولت  اقتدارات  قلب مهلكی به
 و  دارد شناخت  مساحت  مربع  فرسخ ٢٠٠٠ قريب  زمينی آه  قطعه  را بر يك  خزعل  بخشی ميكرد، اقتدار و مالكيت  مملكت
  «!باشد  آقای شيخ  تا حوالی شوشتر، ملك  و از آبادان  تا فالحيه  العرب شطاز آنار »  همايونی صادر فرمود آه  فرمان

  است  آسی نشنيده  اما تا حال. ميدادند  از دست  رايگان را به  خالصه  دهات. تاريخی نظير ندارد  فروشی در هيچ  ايران  اين
   .واگذار آند  ملكيت را به  ايالت  پادشاهی يك  آه

  منابع  تمام.  ميدانست  مصر ايران  ، خود را مالك ، شيخ هم  شاه  و رضايت  بيفرمان  فيالحقيقه. بود  نهفرمانها، بها  اين
حمالی و   مثل  مشاغل  ترين تا پست  گرفته  وگمرك  و تجارت  و نخلستان  درآورد و از عوايد زراعت  تصرف را به  عايدات

و در   داشت  اگر شخصی زنبيلی در دست. داد  آنترات را به  يه و دانيهعال ، و حرف  گرفت  شويی ماليات داللی و مرده
ّ   يا محم ره  آبادان  سواحل ،  نموده  امتناع  زنبيل  اگر صاحب. را ببرد  آن  خود را معرفی ميكرد آه  نفر حمال  ميشد، يك  پياده       

ميگيرد و   از ما ماليات  شيخ  ميكرد آه  اعتراض      ً قانونا   حمال. ميكشيد  مشاجره آار به  نمايد، عاقبت  خود حمل  ميخواست
  وجه  دادن  و شما نيز نميتوانيد بدون  نماييم  و استفاده  آنيم  هر چيزی را حمل  ما مجبوريم.  است  داده  آار را آنترات  اين

دعاوی را   بايد هر قسم  شيخ.  است  آرده  دعاوی را آنترات رسيدگی به  نفر آخوند حق  يك. خود را ببريد  حمالی اسباب
آخوند آنتراتی و قاضی منحصر و اجباری   است  معلوم. فرد بفرستد محضر منحصر به  اين و به  شرعی پوشانده  لباس
  ديگر آه  نمايد برطرف  او را بتواند مستهلك  آنترات  قسطی از وجه  طرفی را آه  خواهد آرد، و چگونه  حق  احقاق  چگونه

   .خواهد داد  ندارد ترجيح  ايةسرم  جز حقانيت

   خـود در  برای استفادة  ، و مستاجـرين است  آنترات  تمـام  آشخانه و شيره  ، قمـارخانه شويخانه مـرده

  وارد و صادر ميشود، معاف  شيخ  شخص  نام به  را آه  التجاره مال  گمرك  اداره. خودآشی ميكنند  منهيات  قبيل  اين  توسعه
  نباشد؟  شيخ  مال  آه  است  التجاره مال  آدام  در اينصورت. ندارد  آردن  نگاه  رئتميداند و ج

  آه  گمرك  ميشود و اداره  باشد، وارد و خارج»  خزعل شيخ»  نام  و دهانبند، آه  طلسم  هر روز عدلهای بسياری با اين
  .مينگرد  آن به  تقويتی از مرآز نمييابد با حسرت

  آشته  و خودش  غارت          ً      ببرد فورا  مالش  و ايران  آند يا اسمی از تهران  هر آسی سر بردارد و مخالفت  خوزستان  در صفحه
  شوشتر گماشته  نزديك  طوايف  رياست را به  معروف  و يكی از دزدان  داده  تسلط  مختلفه  را بر نقاط  و الواط  اوباش. ميشود
  . است
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ً    اصال  به  ايران  شاه اروپا  پيدرپی به  درسفرهايی آه  شاه. بيفتد  خوزستان  جانب به  نميكرد، مبادا نگاهش  گاهن  امتداد ساوه   
نواحی   آن  خزعليان.  ميگذاشت  بر هم  چشم  گرفته  از خزعل  و دوهزار ليره  ميگفت  تبريك  قدرت  را از اين  ميكرد، شيخ

  «.داد  را خلعت  ايران  ، شاه شيخ«افتخار ميگفتند   با آمال  عبور احمدشاه  هنگام

  در صدد تصرف  بيدغدغه  آه  امر دادم  ماليه به.  آردم  توجه  خوزستان و آرد و لر به  از سرآوبی اشرار ترك  بعد از فراغت
و نمود   ، اعتراض تمام  با تعجب  شيخ. آرد  شروع  ماليه. آند  نواحی را وصول  آن  و عايدات  برآيد و ماليات  دولت  امالك
  فرزند ايران  بعضی از آنها آه. فشار آورد  را تحت  دولت  و ساير مأمورين  متغير شد و امنای ماليه. قانونی شنيد  جواب

و رضاقلی   حاآم  الملك ثقة  آردند و از مرآز استمداد نمودند و بعضی از آنها مثل  ، مقاومت در داده  هر سختی تن بودند به
  ترك ساخلوی شوشتر، مجبور به ، رئيس باقرخان  سرهنگ. آردند  شدند و از وی تقويت  هفريفت  خزعل  پول به  خان

»  سعادت  قيام»  آميتة  نام ميداد و به  را مشق  خزعليان  نوآر خزعل شده  آرد و رضاقليخان  مرآز حرآت شد و به  خوزستان
  .آرد  دعوت  ورشو ش  قيام را به  خزعل  و دستوراتی صادر نمود و هواداران  احكام

موروثی ما را بگيرد   ميخواهد امالك  دولت  آنها وانمود آرد آه سفر نمود و به  قبايل  و ميان  نواحی و اطراف به  خزعل شيخ
  و مجلس  ملل  اتفاق  مجمع به. گرد آورد  جمعيت ١٥٠٠٠  خود را امير خواند و بنا برشهرت  پس. ببندد  و مالياتهای گزاف

و   خواند و خود را حامی قانون  و مرا غاصب  نوشت  عريضه  عتبات  مقيمين  علمای اعالم آرد و به  افشورا، تلگر
  ......... و دولت  دين  گاه و تكيه  گناهكاران  آيفردهندة

  : قرار است  از اين  علما با ترجمه  آقايان عربی او به  مراسلة  عين 

  ١٣٤٣صفر  ١٠اهواز  

ٌ ثقه  ٌ آيه   نجل  ميرزا عبدالحسين  حضرت  االسالم        برآاته  الشيرازی دامت اهللا   

ّ   بعدالس الم» ٌ ، ان  االمه  االيرانيه  غير خفی علی حضرتكم  االحترام واجب   و تقديم                 ٌ      ّ و   النفيس بالنفس  قد فادت آانت      
ٌ الزآيه  النفوس ضحت ٌ  عليالمشروطيه    الحصول فی سبيل        ٌ المقد سه              ٌ ، و هی شوراءالمقدسه      ّ     العظيم بوجوبها فيالقران  تی امراهللا ّ ال                     

  . الكريم   ّ  نبي ه و علی لسان 

ٌ المشروطيه  فاعلنت ٌ آيه   مرحوم امر به الذي  اساس  جری وفق  ذلك  االساسی آل القانون بمقتضياالحكام             ثراه  الخراسانی طاب اهللا   
ّ    والش رف   ّ      ّ     ، عليال دين ّ         والعام الخاص  فاطمئن ٌ االقطار االيرانيه   ميعفی ج        ٌ والحياه   والمال     ّ  اتض ح  ولكن                   تغلب  من  ّ       هناك    ًّ    جلي ا  ان    
ٌ عليالمهاجره          ّ              شأنهاالد ستوری و ارغمه علي  ٌ االمه             ّ    تسلط علی مقد رات  و             ٌ  حر يه   با سرها و سلب        ّ    ّ      ّ      المل ی بالت هديد   المجلس  

ٌ الش ديد و استبد  بالس لطه      ّ            والت وعيد والبطش   ّ      ّ           ّ ٌ تظاهر بال رعيه   ، بل بذلك  يكنف و لم  مثيل  له  يسبق استبداد، لم     فی           ّ    
ٌ الد يني ه   االحكام يقصد منهااال اخالل           ّ      الجمهوريال تی لم اعالن ّ   الط رق  الي   الحنيف و تغيير المذهب    ّ   ّ  ٌ البلشفيه                   ّ   و ماشا بهما ليت م          

ّ         التفر د بالحكم له ٌ دوله   ، قدغلب يكن لم            ّ  و يفتخر بان ه         ّ    فان نا   ّ       نوره يتم  اال ان  يابياهللا   ً     ّ ً     ً      با  ديني ا  ايضا  ولكنانقال     ّ      انم ا احدث  بل  فقط     
ٌ با جمعنا مع حلفائناالبختياريه   معاشر عربستان ٌ آافه   و ساير جيراننا من                               ٌ  طاعتنا لدوله    ، نعلن االياالت     ٌ الملكي ه              ٌ  الدستوريه        ّ          

ٌ الدموآراتيه     ٌ الصحيحه             ٌ فردنا مستعد الی اراقه   ّ     آل ، و ان        و   و مذهبه  دينه  حياض  عن  فيالسبيل  دمه  من     ٌ قطره   آخر آل                      
ٌ مشروطي ه    و علی ظهورالخيل  و قدم  علی ساق  ، قائمون حلفائهم  ، مع عشاير عربستان       ً                و نظرا  الی ما ذآر فمن  ، بالده      ّ 
ٌ المشروطي ه  ، تريد حفظ قائلين     ً              علنا  با علي صوتهم  ينادون ٌ اعاده  نطلب          ّ  ٌ الد ستوريه   و سلطنته  الی مقره  الشاه        تطبيق  ، نطلب   ّ      
ّ          االساس ی تريد ان القانون احكام ٌ االمه   مجلس  يكون      ٌ الدوله    ًّ           حر ا  يدير شئون        نطلب واالنصاف   العدل من  ضميره  آما، يوحی اليه       
ٌ قوانا اعالء آلمه   بكل ّ       محم د رسول                 ّ    الد ين الش ريف احكام  و حفظ  اهللا    ٌ والش ريعه     ّ           ّ ّ   ٌ     المط هره  تحت     ٌ رعايه         االسالم ديننا حجج  سادات      

و اموالهم و   و اعراضهم  و مقصرتهم  علی دينهم  مطمئنين  ، آمنين االفراد فی ايران جميع  يكون ، تريد ان فياالنام  اهللا و آيات
 ً       ّ ً          ما  و شيعي ا  لتكونوا بصفتی مسل  عمل و ذلك آل   و المقصد قبل  الحال علی حضرتكم  ها انا اعرض االمر آذلك و لماآان  انفسهم

ّ  االمر آياليتمك ن من       ّ    علی بي نته ٌ العامه  ، اثناءالحرب والفسادآما حصل  ، اولواالغراض    ّ    الس اميه انظار آم تشويق   من                من       
ّ  سوءالتفاه م ٌ المحافظه       ً       تحريرا  بلزوم  قد ارسل  آان  ثراه  اليزدی طاب    ّ      السي دآاظم المرحوم  ان  و ذلك             آان  اين  عليحدود فاض         

ٌ علی حاله   الوقوف و يمكن  جراء ذلك من  الی الوقته  عنی و ما نسبت  قبل  و قد بلغكم      ّ   و طبق ته  امره  فامتثلت ٌ الر وحيه              ّ   بارسال    
ٌ مناسبا  لتطمئنوالحقيقه   اذا رايتم  عليهم  تعتمدون  من ٌ مقصود ناالمشروعه        ً                ٌ المار ه                    ّ ناء ، فب مقصد سواه  لنا من          ّ      ذآرها الت ی ليس     

ّ                 لتوس طوا باخبارالمجلس  هذاالمر، علی حضرتكم  لزما عرض عليه  ٌ جملتها صيانه     ّ                ّ     المل ی علی مقصدنا الت ی من                  
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ّ     حر يتهم ٌ المغصوبه    ّ  الی مقر ه  الشاه و تطلبوا رجوع          ٌ و سلطنته          ٌ المشروعه          ٌ و اعاده           غير   االساسی فعال لتكن القانون االحكام لطبق        
ّ       عم ا يحدث  مسئولين ّ   والس الم  فيالمستقبل  الحوالا من     ٌ و رحمه   عليكم        .« اهللا      

   خزعل

   خزعل شيخ  مكتوب  ترجمه

  ١٣٤٣صفر  ١٠اهواز  

ٌ ثقه   حضرت ٌ آيه   نجل  آقای ميرزاعبدالحسين  االسالم       برآاته  شيرازی دامت  اهللا   

و   نفيس  نفوس  نمودن  از بذل  ايران  ملت  كهاز آن  عالی، پس  حضرت ، مخفی نماند به احترام  و واجبات  سالم  از تقديم  پس» 
در   آن  موجب خداوند امر به  آه  شورايی است  همان  ، آه مقدسه  مشروطيت به  رسيدن  در راه  زآيه  نفوس  قربانی نمودن

مقتضای مواد  به  ايران  و مشروطيت  حاصل  ننمودند، مقصودشان  ، مضايقه فرموده  پيغمبر اآرم  مجيد و در لسان  قرآن
ٌ آيه   مرحوم  اساسی را آه  و مطابق  اساسی اعالن  قانون از   مردم  ، و عموم يافت  امرفرمودند جريان  ثراه خراسانی طاب  اهللا   
و آشكار   واضح  ولی چنين. نمودند  حاصل  خود اطمينان  و شرف  و دين  و جان  بر مال  اقطار ايران  در تمام  و عام  خاص
و آزادی   تسلط  ملت  بر مقدرات. نمودند  مجبورش  از ايران  مهاجرت ، به فشار آورده  خواه مشروطه  بر پادشاه  هآ  گرديده
طوری  ، بر امور به تسلط  ، در اين ، تهديد و توعيد و سختی نموده ، و بر آراء و افكار وآالی مجلس شورا را سلب  مجلس

و تغيير   دين  در احكام  جز اخالل  از آن  جمهوريتی آه به  اآتفا ننموده  هم  اين ، به نشده  هديد  نظير آن  آه  داده  خرج استبداد به
  حكم  ، تا اينكه نموده  اعالنش  مقدمات به  چيز ديگری مقصود نداشتند، شروع  آن  بلشويكی و امثال  طرق جعفری به  مذهب

  اال ان  يا بياهللا(  ولكن. دينی  تغيير و انقالب  يك به  تغيير رژيمی، بلكه به  خود منحصر نمايد و افتخار آند نه استبدادی را به
خود را   ، اطاعت اياالت  از تمام  با جمعنا، با حلفاء بختياری خود و ساير همسايگان  عربستان  ما گروه  بنابراين)  نوره  يتم

  در راه  خونش  قطره  آخرين  نمودن  از بذل  ، و هر يك ميدهيم  اعالن  خودمان  دموآراسی صحيحه  مشروطه  دولت به  نسبت
، با صدای بلند فرياد  ايم اسبها ايستاده  و مستعد و مهيا و بر پشت  ننموده  مضايقه  بالدش  و مشروطيت  و مذهب  دين  حفظ
  : ميكنيم

  اساسی را موافق  مواد قانون  كاماح  تطبيق.  خود ميخواهيم  مقر و تخت       ً    را فورا  به  شاه  و رجوع  مشروطيت  ما حفظ»
و   خود از روی عدل  خياالت  موجب را به  و ملت  دولت  بتواند شوؤن  شورای ملی آه  آزادی مجلس.  خواستاريم  موضوع
با را   مطهره  و شريعت  شريف  دين  احكام  و حفظ  اهللا محمدرسول  آلمه  قوا اعالم  با تمام.  اجرا نمايد ميخواهيم  انصاف
و اعتقاد و   بر دين  در ايران  ايرانيان  عموم  ميخواهيم.  خواهانيم  فياالنام  اهللا و آيات  االسالم و حجج  دين  سادات  مراعات
در اين   و تشيع      ّ  اسالمي ت  موافق  ، آه ميكنم  عرض  ، حضورتان مقدمه  بنابراين» .باشند خود مطمئن   و نفس  و مال  اعراض

  شد، صاحبان  برای شما فراهم  عمومی، سوءتفاهم  در اثنای حرب  باشند و چنانچه  خوبی مطلع تا به  شده  مقصود داخل 
  حفظ بود به  راجع  مكتوبی آه  ايام  يزدی در آن سيدآاظم  مرحوم چنانچه . ننمايند  را مشوب  ، اذهانتان و مفسدين  اغراض

خود   ميدادند در وقت  نسبت  من به  چيزهايی را آه  عالوه و به  نمودم  بيقامر و تط  بودند، امتثال  نوشته  من حدود، به
  مشروعه  حقيقت فرماييد تا به  بر آنها اعتماد داريد گسيل  روحی ما، آسانی آه  بر حالت  شدن  برای واقف  ، حاليه استماع

  عالی عرضه  امر را بر حضرت  اين  شد آه  الزم  بنابراين  نداريم     ً                   ابدا  مقصود ديگری جز آن  گرديد، آه  مقاصد ما مطمئن
را   شاه  دهند، و رجوع  اطالع  آنها است  آزادی مغضوبه  حفظ  مقاصدمان  منجمله  ملی را، آه  شما مجلس  ، تا توسط داشته

  از واقعات  در آينده  اينكه تا. دهند  و اعاده  محلی را تطبيق اساسي   قانون  و احكام. بطلبند              ّ  و سلطه قانوني ت  مقر سلطنت به
  . نباشيم  مسوؤل  و حادثات

ٌ و رحمه   عليكم  والسالم    خزعل « و برآاته  اهللا      

   

   :ميشود  ، درج انگليسيها نوشته به  يكی از مراسالتی آه  و ترجمه

ٌ ترجمه   ٌ مراسله          .انگليس در اهواز  قونسول به  خزعل       
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  فقط  حاضره  حكومت  و ميدانند آه  را فهميده  ايران  مقاصد سوء دولت  ، امروزه يخعشاير و مشا  تمام  ميكنيد آه  مالحظه»
  يك  خود فقط  را برای عمليات  فرامين  مسأله. بنشاند  خاك وآنها را به  و دارايی آنها را متملك  امالك  آه  است  در فكر اين

  «يا خير؟  آنها حاضر هستم  و مصالح  حقوق  در حفظ  شرآتآيا برای «: پرسيدند  از من. اند اتخاذ نموده  بهانه  نوع

  : دادم  جواب  من

  «.نمود  جدوجهد خواهم  نفس  حاضر و تا آخرين  مسأله  برای اين  البته»

و از   خود ايستادگی نموده  بر قول خوردند، آه  قسم  و بقيد طالق  مهر آرده  ، قرآن روسای عشاير آمده  تمام  جهت  از اين
ٌ ندارد و فيالحقيقه   سابق شباهتی به  ، هيچ من  هواداران  حاليه  جنبش. نشوند  روگردان  نقشه  ينا   دولت  تجاوزات  برای دفع                  

ّ  ، همگی حاضر و مصم م ايران   زدن آنها را برای گول  ، بلكه ندارم  سردار سپه  تأمينات اعتمادی به     ً     شخصا  هيچ  من. اند شده                  
ٌ زيرا در نتيجه .  ميدانم  وسيله  نوع  خود يك نفرستد،   سامان  اين به  قشون  آه  داده  انگليس سفارت به  آه  تأمينات  همه  اين              
  اقدامات  نوع  اند، همه شده  اعزام  از طرف مشاراليه  صاحبمنصبانی آه.  است  در راه  مملكت  برای اين  قشون  آه  ديديم

  وجود اين  بود، آه  شده  داده  اطمينان  نوع  يك  وهله  از اول  در صورتيكه. دبرميخور  من  مصالح به  مينمايند آه
اند، افكار و عقايد  ای رفته نقطه به  آه  صاحبنمصبان  از اين  هر يك.  است  مستحفظ  نوع  يك  فقط  برای دولت  صاحبنمصبان

  يك.  است  آنها خارج  وظيفه  آلی از دايره به  مايند آهمين  و در مسائلی مداخله  مسموم  من  شخص به  مرا نسبت  هواداران
روز   يك. ميدهد  اشاعه  محل  آارگزاری را برای آن  روز ديگر تعيين. ميراند  سخن  برای آبادان  نفر حاآم  يك  روز از ارسال

ّ   برای محم ره  ميخواهد مأمور بلديه   اين  در تمام  روزنامجاتی آه. نكند  مداخله  آار من به     ً                 ابدا  روزی نميگذرد آه. بفرستد         
گرمی نداشتند  اگر پشت  است  نشدند و معلوم  از آنها مجازات  يك  بودند، هيچ  نموده  قيام  انگليس  و دولت  من  عليه  مدت
. بخورد  هزار قسم  ، ولواينكه باشم  داشته  سردار سپه به  عقيده  نيست  ديگر ممكن  من. نميكردند  هتاآيها هرگز جرئت  اين به
  . متقاعد ميشوم  انگليس  آتبی و قطعی دولت  از تأمينات  فقط

  ايرانی اينجا باشند، هميشه  نظاميان  زيرا مادامی آه. نفر سرباز ايرانی در اينجا نماند  يك  آه  است  اين  من  اول  شرط
   .هستند  و اختالل  اغتشاش  موجب

  .بشود  ييد و تصديقبايد تأ  من  فرامين      ً      ثانيا  تمام

بود   اين  سبب به  فقط  بودم  بسته  با مسترمكرميك  قراردادی آه. باشد  سابق  ميزان  همان بايد به  است  بر من      ً            ثالثا  مالياتی آه
هنگفتی   ارجمخ  آن  آه  نداشت  حق  ايران  دولت  ، وگرنه داشتم  بودند شك  نموده  من به  انگليس  مقامات  از پيشنهاداتی آه  آه
  .بود منظور ندارد  وارد آورده  بر من  جنگ  در ايام  آه

  محق  قرارداد مجحفانه  خود را در الغای آن  هم  خود را لغو ميكند، من  دارد هر روز يكی از تعهدات  ايران  دولت  آه  اآنون
  . ميبينم

  .آنها عفو عمومی صادر نمايند  رای تمامب  شده  داده  تأمينات  و حلفای من  دوستان  تمام     ً         رابعا  بايد به

  ترين آند، سخت  حمله  اتخاذ و آسی آه بر آنها جسارت  های نفت لوله  سالمت  برای حفظ  الزمه  اقدامات  نوع  همه  البته  من
طور  به  من  نيد دشمنانميدا  چنانچه  است  ولی ممكن.  بشوم  آنها موفق  حفظ به  آه  نمود، و اميدوارم  را با او خواهم  معامله

و نفرتی ايجاد   ما بغض  بيندازند، و ميان  در زحمت  انگليس  مرا با دولت  برای اينكه. ها برسانند لوله به  مخفی صدمه
  .نمايند

، بر آنها  مافتخار دار  آن به  ، آه دولت  آن به  من  و خدمات  ميكنم  را حفظ  انگليس  دولت  مصالح  هستم  تا زنده  مكرر ميگويم
.  اميدواری دارم  نوع  همه  من  و مساعدت  برای آمك  انگليس  دولت  و حاضر شدن  در عدالت.  نيست  مخفی و پوشيده

ّ  ، متنع م و آسايش  امنيت  هرگونه دراز به  ساليان  اين در عرض  خوزستان   اعتراف  آن به  همه  آه  حقيقتی است  و اين  بوده       
  و بر طبق          ّ   آمافيالس ابق  آه  ميشوم  متوسل  انگليس  دولت به  هم  نمايد من  را مختل  مملكت  دارد اين  ميل  نايرا  دولت. دارند

ٌ باشد نقشه   خواسته  ايران  ولی اگر دولت  متعدی نيستم  من. نمايند  مواعيد و قرارداد، مرا حفظ نمايد،   را تعقيب  حاليه          
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  اندازه  همان بيفتد به  تعويق     ٌ عهده  هرقدر به  مسأله  از اينكه  ميترسم.  نمايم  دور مدافعهخود حتيالمق  از حقوق  آه  ناچارم
  «.بشود  وخيم

  . رود رسيديم  آنار رود جراحی، يا آردستان به  موقع  در اين 

    تهديد دلسوزانه 

و امير اقتدار   اميرلشكر جنوب به  گذشته  من  از اتومبيل. اتومبيلی در ميان گردوغبار پيدا شد  اهواز مانده به  فرسخ  پنج 
  ، لرزان اضطراب  ، رسيدند و با نهايت بودم  ايستاده  اتومبيل  برای اصالح  ای آه نقطه به      ُ     مشار اليهم  بعد از چند دقيقه. رسيد

  :گفتند   ّ  رق ت  و در حال

  در اين  نيست  صالح  سازد آه  را مطلع  اشرف  حضرت  ميخواست  دولتخواهی و محبت  محض  بود آه  روس  قونسول  اين»
  اند و در و بام آوچه او مسلح  هواداران  و تمام  آورده  قوايی در اهواز جمع  شيخ  بيمحابا وارد اهواز شويد، زيرا آه  موقع

اهواز خودداری نماييد و از آيد  زنهار، از ورود به. و اگر وارد شويد همگی را دستگير خواهند آرداند،  و معبر را گرفته
  همه  وارد نشويد و ترحمی بفرماييد، آه  ، صرفنظر فرموده استدعا ميكنيم  اشرف  ، ما از حضرت حال. مشويد  ايمن  دشمن
  «.نرسد  وجود مبارك و آسيبی به  نشويم  تلف

  و جنگهاي بسيار، باز از ترس  عظيمه  مخاطرات  با وجود ديدن  آه  دو مرد بودم  اين  احوال  مواظب  ، من تصحب  در ضمن
  تأمل و تفكر دعوت مرا به  آه  ميدادم  آنها حق به  از طرفی هم. اند شده  و گريان  ، اينطور مضطرب من  جان  يا برای حفظ

ّ            ، از تهو ر خالی نبود آردن  را تسليم  و خود و همراهان  دشمن  قلب به  وارد شدن. امر، بسيار خطير بود  زيرا آه. مينمودند         .
شهر اهواز   ميگفت  باشد، و چنانكه  داده  بيم  هم  آتش به  زدن  سياسی خود و دامن  ما را برای مصالح  روس  اگر قونسول

ما   اردويی همراه  ، زيرا آه تگير نمايند آاری نداشتمارا دس  ای آه  ّ  عد ه  حاضر آردن  نباشد، اما برای خزعل  هم  مسلح
   .برسد  قشون  آه  داشتيم  الزم  چهار روز وقت نبود و سه

  عمر قيمتی برايش  در مدت  وقت  هيچ  آه  متاعی است  خود، زيرا اين  جان  از ترس  نه.  فكر فرو رفتم قدری به  در اينجا من
ّ  تأم ل  ولی اين. بودند  افتاده  در مهلكه  من  متابعت  محض  ، آه ن، اما برای همراها ام نبوده  قائل . نكشيد  بيشتر طول  لحظه  يك    
ٌ و نشانه   شكست  بدترين  يا مراجعت  توقف ميورزد   آارهای خطير مبادرت  اين به  آسی آه  با خود گفتم. بود  ترس  نهايت        
  .گذارد  واپس  قدم  مالحظات  اين نبايد به

و بر آنها   آردم  آنها را قطع  سخن  پس.    ّ        متغي ر آردند  ميدادند مرا فيالحقيقه  نشان  اضطرابی آه  واسطه به  نفر هم دو  اين
  : و گفتم  زدم  بانگ

  بودن  خطرها، مسلح  اين  با وجود تمام. نهاد  قيمت  اندازه  را تا اين  نبايد آن  جنگ  ، اما در ميدان است  شريف  جان»
و   اهواز بروم بايد به  ام آرده  عزم  چون  و غيره  قشون  ، نبودن شيخ  خزعل در اهواز، سوءقصد و تجهيزات  هواداران

ّ      و تهو ر است  ميگوييد بياحتياطی است. مرا برنميگرداند  هم  توپ  چيز حتی گلوله  هيچ را   ، شجاعت دل آم  اشخاص! ؟ باشد     
ّ                   تهو ر ميخوانند و شهامت   !را بياحتياطی    

  «. ميكنم  مقابله  قوای خزعل  و با تمام  ميشوم  شهر پردشمن  تنها وارد اين  نم

  : فردوسی را بر آنها خواندم  و بيت

   

   اندر است  زير سنگ  ، سرش وگرنه  اندر است  چنگ به  جهانجوی را، جان

ّ  توه م  تأخير اسباب  ديدم  چون. ماندند  و عقب  آشيده  دو نفر خود را پس  اين  نفر نظامی،   ، بر اتومبيل سوار و با يك است    
   . اهواز راندم  طرف به
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  اهواز ورود به 

   قوس ١٣  جمعه 

ٌ عد ه .  اهواز رسيدم بعدازظهر به  پنج  ساعت  ّ شهر  بودند و هرقدر به  آمده  استقبال فرسخی به تا نيم  و اسب  آثيری با اتومبيل   
  خزعل. نفر از روسای عشاير  و هشت  پسر خزعل  سردار اجل  از جمله. ميشد  افزوده  مستقبلين  ، جمعيت ميشديم  نزديك

ٌ بواسطه  خيلی . بودند  آرده  و بيرقهای بسيار نصب  بسته  های شهر را آيين آوچه. بود  اهواز نيامده هنوز به  يا ترس  آسالت       
. انگيز بود ترحم  بزرگ  حيوان  اين  حال.  گيری آنمآشتند جلو  در سر راه  ، از نحر شتری آه موقع به  نتوانستم  آه  متأسفم

  ديده  هم  ، حتی روبسته نفر زن  يك  آه  است  ولی عجب. بودند و در معابر و روی بامها جای داشتند  زيادی زير سالح    ٌ عده 
،  ميشديم  نزديك  عمارت هب  هر چه. بود  برای ورود ما مهيا شده  شهر است اين  ساختمان  بهترين  آه  خزعل  عمارت. نميشد

يكديگر تنه  داشتند و گوسفندوار به  و بر تفنگها تكيه  زير درختها و آنار ديوارها ايستاده. تر بودند متراآم  مسلح  اشخاص
  ولی هر آس  قصد خودنمايی ندارم. ميدادند  خود را نشان  سياه  صورت  شقايق  گل  مثل  چارقدهای سرخ  ميزدند، و از ميان

  شده    ّ  معي ن  خاصی آه  و در اطاق  وارد شدم  قصر شيخ به. را نميكرد  موقعيت  اين  و تحمل  يگر بود شايد خود را ميباختد
،  دو از شب  قريب. بودند  ميآمدند مشغول  از عقب  ما آه  تماشای همراهان به  تا پاسی از شب  مردم.  آردم  بود راحت
  .با اتومبيلی ديگر رسيد  دبيراعظم

  در اهواز  اول  شب 

دارد،   آه  با چندهزار نفر مسلح  من  و ميزبان  ام نشسته  تنها در قصر دشمن.  نيست  خالی از غرابت  من  موقعيت  امشب
  و بايد ميزبان  نفر است  يك  مهمان.  است  داشته  نگاه  آارون  ، آشتی خود را در وسط پای ننهاده  ساحل و به  شده  هراسان

از   ، بيش شهر مسلح  از يك  و نترسيدن  دشمن  قلب به  ورود بيباآانة من  اين. دارد امان بدهد  ا وجود قوای بسياری آهرا ب
  . است  مؤثر شده  خصم  آردن  در مرعوب  هزار توپ و صدهزار قشون

از باالی سد   را آه  آميز آارون شكايت  ، خروش شب  نسيم.  است  اند، حرآتی ننموده آرده  و تحريك  داده  دل  را هر چه  خزعل
  غرش  زير لب  و بيهوده  خود عاجز است  راه  مانع  از برداشتن  چون  رود آه  اين. مينمايد  پراآنده  اطراف فرو ميريزد به

  هوس  سدی در مقابل  و از پيدا شدن  در آشتی خود نشسته  االن  آن شيخ پيری آه به  است  خفيفی ميكند، خيلی شبيه
  غافل  نميگذارد از ياد شيخ  رود آارون  صدای آرام. ای جز سرافكندگی ندارد جويی خود ميغرد و چاره طلبی و امارت جاه

ٌ واسطه  به  آه  شيخ  اين.  بشوم ٌ ، سابقه  خاآها و آبهای عالم  آميزی مدعيان و رنگ  گويی اطرافيان           ّ  اقتدار، تمل ق  زمان  طول               
ّ  تمو ل  و اين  و اطاعتی معتاد نيست  تنزل  هيچ ، و به آرده  خود را فراموش ّ  و تمك ن       اواخر ميل  و در اين  را موروثی پنداشته      

   فكر ميكند؟  چه  اند، امشب او ايجاد آرده  را در دماغ      ّ  مستقل ه  امارت  تشكيل

  و مقامات  ، متنفذين قبل  ا ميكند؟ هفتهحالی پيد  خود را با امروز ميسنجد، چه  قبل  هفته  يك  موقعيت  وقتيكه  شخص  اين
  خوزستان  ، صفحه سر خود ميپنداشت را پشت  نفت  هند و نفوذ مستخرجين  قشون  ، تمام را زرخريد خود ميدانست  تهران

.  فارس  خاك به  مشرق  و از طرف)  و شايد نواحی اصفهان(بختياری   آوهستان محدود به  شمال را امارتی ميديد از طرف
  استفادة او از آوهرنگ و محض   است  خانة شخصی او در حرآت  در ميان  را نهر آوچكی ميديد آه  يعنی رود آارون

ّ   محم ره به  آرده او راه را آج  قصد پايبوس او ميغرد و به به  سرازير ميشود و برای سالم   .ميرود    

  ، اقليت ميخواست  هروقت.  خود ميدانست) سپانيايیقصر ا(  را حجرات  و رامهرمز و اهواز و حويزه  شوشتر و دزفول
را   مطبوعات  عالم  جرايد را امر ميداد آه  مديران. آنند  خراب  را بر سر قوة مجريه  قوة مقننه  آه  را برميانگيخت  مجلس

ّ       حج تها به  نتها و اتمام  آه ميفرمود  ها را اجازه سفارتخانه. پر آنند  شيخ             ّ  را از مظلومي ت  عالم  آورند و اآناف  هيجان به   دولت  
و آرزوهای   بود خياالت  اين. تارومار آنند  سليمان  ما را در ملك  وار ميفرستاد آه خود را ملخ  هواداران  بفرستند و باالخره

  قشون. ديد آردنمود، مرا ته  تلگراف. بود  رسيده  و حقيقت  اليقين علم  مقام و به  برای او از دايرة آرزو خارج  آه  شيخ
  . فرستاد و قد برافراشت

چيز مرا   و هيچ  آمدم  ميدان      ً    و شخصا  به  و دريا را درنوشتم  و دشت  ، آوه را پيموده  چندصد فرسنگ  ماه  يك  در ظرف  من
.  فرو ريخت ، امارتش  عمارت.  رود آارون  و او در ميان  در اهواز هستم  من  اينك.  باز نداشت  خصم  قلبگاه از ورود به
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نفوذ   پلتيكی مجال  جريان  هيچ. فرياد او نرسيد به  و خارج  ای از داخل قوه  هيچ. ميدهد  او دشنامش  ياد مظالم به  آارون
،  يافته  رخصت  از من  غصبی خودش  و فردا بايد در خانه  او را عفو آردم.  فروبردم  سينة او چنگ به  شاهين  مثل.  نيافت

ّ  تنز ل  متمول  مطيع  نفر مرد زارع  يك  موقعيت به  امارت  بطلبد و از مقام  ايشبخش  خاضعانه ،     ّ  مالي ه  چشمش  در مقابل. آند    
  مردم  عرايض به           ّ  آند و عدلي ه  نظارت  و صادرات  در واردات  بدهد، گمرك  را نظم  ، واليت آورد، قشون  را جمع  عوايد دولت

، اما  يافت  زودی خاتمه به  هر چند امر خوزستان  زيرا آه  بدهم  مقال  و بسط  آنم  مبالغه  ببا  در اين  دارم  حق  من. برسد
ّ   محم ره  تنها شيخ  اين. آاری خرد نبود   معدوم  خزعل در شخص  اند آه ايران  سرآشان  تمام  ميشود بلكه  مغلوب  آه  نيست    

بعد   آه  است  بنادر جنوب  تمام  مييابد بلكه  اتصال  ايران های قوی به تهبا رش  دوباره  آه  نيست  خوزستان  تنها خاك. ميگردند
  در بنادر خليج  خارجی است  تزريقات  شكست  اين. ای وجود دارد و قوه  دراز ميفهمند صاحبی و مرآزی هست  از ساليان

  دولت  استقالل  خارجی و رعايت  ساتو مؤس  تجارت  و حفظ  در سرآوبی متمردين  است  دولت  معرفی قدرت  ، و اين فارس
  .  ّ      ال طوايف ملوك  در مقابل

   تهران  تلگرافات 

و قصد   خزعل  خيانت  شد، موضوع  معلوم.  دادم  جواب  ذيل  ترتيب و به  بود، قرائت  رسيده  از وزيرخارجه  دو تلگرافی آه
   : است  بوده  شايع  هم  ما در اهواز، حتی در تهران  توقيف

   قوس ١٢  نبهپنجش 

   عظمته  الوزرا دامت آقای رئيس  اشرف  حضور حضرت

ّ   محم ره  تلگراف -1» ديروز   پسر شيخ  ميدهد آه  طور اطالع  اين  قوس ١٢  امروز پنجشنبه  دسامبر مطابق  چهارم  تاريخ به    
ّ اهواز و محم  بيايد، به  قشون  از آنكه  دهيد قبل     ً      فورا  اطالع.  رفت  اشرف  نزد حضرت           ّ  ميشود، ني ت  معلوم  از قراين. نيايند  ره          

  .دهيد        ً      را فورا  اطالع  تلگراف  اين  وصول. بد باشد

  آه  مراسالتی از انگليسيها رسيده  اينكه به  های آنجا انتشاراتی ميدهند، راجع روزنامه  ميدهد آه  مسكو اطالع  تلگراف -2
ّ          واال  برای حفظ. شود  ً        ا  متارآهبايد حتم  و جنگ  انگليسيها است  در حمايت  خزعل نظامی خواهند آرد، و   اقدام  جنوب  منافع    
ّ   محم ره ، و ميخواهند به آشتی جنگی وارد خليج  سه   .وارد آنند  قشون    

  مخبر بيسي به  راجع  آقای وزير ماليه  هم  در تهران  نمايند؟ چنانكه  را تكذيب  انتشارات  اين  آنم  ميفرمائيد تلگراف  اجازه
  «.نمودند  مسكو تكذيب

   مشارالملك

  ٣٩٠٠  نمره

   قوس ١٤  شنبه

   عظمته  الوزرا دامت آقای رئيس  اشرف  حضور حضرت

ّ   اوال از محم ره» ،  ديروز از بهمنشير عبور داده  مقداری اسلحه  مذآور است  ميدهند، از قراری آه  اطالع  قسم  اين -           
  .آرد  و بايد خيلی احتياط  هواز رفتها  ، طرف     ً              ظاهرا  برای استقبال  هم  خودش

  در رفتن  خوبست. نمايند  حمله  اشرف  حضرت اند در اهواز به ديده  و بختياريها توطئه  خزعليان -   بصره  تلگراف  دويم
  نقشو  ميكند اهواز را برای ورود چراغانی، ولی شبانه  خدعه  شيخ  ديگر حاآی است  تلگراف. نفرمايند  اهواز عجله به
  «.رسانيد  عرض به  اطالع  محض. اهواز ميفرستد  سمت به

   مشارالملك
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   جواب 

   اقباله  دام  وزير خارجه  آقای مشارالملك  اجل  مستطاب  جناب

          ً  ايد تلگرافا   پيشنهاد نموده  طور آه همان.  در مسكو واصل  حقيقت  خالف  انتشارات به  عالی راجع  مستطاب  تلگراف جناب»
  «.نمايند  د تكذيبدستور دهي

  قوا  آل  و فرمانده  وزير جنگ

  ٤٢٣٨  نمره -   قوس 20

  :ميگردد  آنها درج  عين  رسيد، آه  نظامي تهران از حكومت   دو تلگراف  آن  متعاقب 

  فوری 

    عظمته  قوا دامت  آل  الوزرا و فرمانده رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام

  :ميرساند  مبارك  عرض به  احترام  با آمال»

  آنكه  با تمام  از مالقات  پس. داد  او وقت به  و فدوی هم  خواسته  مالقات  امروز از فدوی وقت  روس  شارژ دافر سفارت
و   شده  روسها بيطاقت  ديرينه  عادات  با همان  باشد، باز هم  شخصی داده  ويزيت  صورت  خود يك  مالقات سعی مينمود به
  ميگويند آه  از جمله.  نيست  هنوز برای ما روشن  آن  و سقم  صحت  شنيده ميشود آه  بعضی مطالب  هاظهار نمود آ

و   جنوب  و نفت  بانك  تمديد مدت  شود، از قبيل  وارد خوزستان  ايران  اند قشون شرايطی راضی شده  يك  انگليسيها در مقابل
  . غيره

   : دادم  او جواب فدوی به

ً         اوال  خيلی مت   بندگان  شخص  حال شما تا به      ً        ثانيا  متأسفم. ميدهيد  بازاريها اهميت  هر صحبت شما به  از اينكه  هستم  أسف  
  بندگان  شخص  آه  دهم  شما توضيح به  لذا الزم ميدانم. ايد نشناخته  است  الزم  طور آه  را آن  عظمته  دامت  اشرف  حضرت
ٌ و آليه   ايران  دولت  مابين  دارند آه  ميل  قعی آهمو  در همان  عظمته دامت  اشرف  حضرت   مناسبات  نوع ، يك خارجه  دول       
  معرفی شخص  است  اين. بماند  ايران  در تاريخ  لكه  آوچكترين  راضی نميشوند آه  هم  موقع  باشد، در همان  دوستانه
ندهيد، و تكرار   ميآيد، اهميت  بيرون  مفسد عوام  ر شخصه  از دهن  يا صحبتهاييكه  اراجيف  قسم  اين به  ، شما هم له معظم
  «. شما نيست  در جای ديگر صالح  هم  صحبت  اين

   مرتضی  سرتيپ -  و توابع  نظامي تهران حكومت 

  ٣٢  نمره

   

   عظمته  دامت  الوزرا و وزير جنگ رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام

  :ميدارد  تقديم  باركمسكو را رمز، حضور م  بيسيم  عين»

ٌ وزير امور خارجه   دارد آه  شايعاتی جريان -  ايران   آن  و در تعقيب  داده  را دعوت  انگليس  يادداشت  دو فقره  ايران                
ّ  ، نتی متضم ن يادداشت   نقل  از قراری آه.  است  شده  انگليسيها تسليم به  در امور داخلی ايران  مداخله  شديد عليه  اعتراض           

ّ  مهم ه  ، بعد از مذاآرات نگرفت  بودند، و صورت  در نظر گرفته  درمجلس  يكنند استيضاحی آهم خصوصی،   و جلسات    
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ٌ مسأله   آه  گرفت تصميم  مجلس. آنند  از آنها استفاده  بعضيها ميخواستند برای تغيير آابينه و يادداشتهای   قضايای جنوب      
و بعضی از وآال   بدارند، و ميگويند وزرا و فراآسيونهای مجلس  موآول  سردار سپه  مراجعت  را تا موقع  انگليس

  نبايد انجام  مصالحه      ً         مطلقا  هيچگونه  اند، آه اشعار داشته  خزعل  آامل  اطاعت و به  الوزرا فرستاده تلگرافی برای رئيس
الوزرا  و پسر خود را نزد رئيس    ّ      تعذ ر شدهم  آسالت  بواسطة عارضه  خزعل  آه  يافت  الوزرا اشاعت تلگرافی از رئيس. گيرد
  آه  دولت  ای از قشون دسته. را ميگيرند  و خوزستان  داده  تشكيل  ، چهارستون دولت  قشون  ميكنند آه  ميدارد، و نقل  روانه

  اموال  ای حملبر  ميدهند آه  ، اطالع نموده  را تصرف  و حكومت  را مقهور ساخته  شيخ  در شوشتر محصور بود، طرفداران
  جزئيات مخصوصی به  و جرايد اتحاد جماهير شوروی، توجه  شده  در اهواز تهيه  ها اتومبيل ، ده خانوادة شيخ  و مهاجرت

  ايران به  يادداشتهای انگليس به  راجع  های روسيه روزنامه. همدردی مينگرند  ، با نظريات اقدامات و به  داشته  معطوف  آن
   .سندو مينوي  ظنين

برای فشار   آه  است    ّ                روي ة ديرينة انگليس  ميگردد و اين  در بنادر جنوب  قوای انگليس  شدن  و پياده  اولتيماتوم منجر به»
  «.ميورزد  مبادرت  ، بدان ايران  دولت به

ٌ پراودا، حمله   در روزنامه و معنی   ، ميگويند مفهوم آرده مقايسه  ايران  دولت به  يادداشت  آن  مصر با تسليم انگليسيها را به             
عناصر ارتجاعی   انگليس  آاران محافظه  آه  است  مستقلی ميباشد، اين  امور داخلة دولت به  مداخلة بيپرده  يادداشتها آه  اين

اتحاد جماهير   يهبرعل  ، بلكه ايران  مملكت  آنها بر عليه  اقدامات  آنند آه  و ميخواهند قوايی را تحريك  را تقويت نموده  ايران
  :ميدارد رمز معروض خبر رويتر را به             ً     و نيز محترما  عين» .شوروی باشد

   دولت  تكذيب

  دولت به  سردار اقدس  برله  انگليس  دولت  آه  يادداشت  دو فقره به  ای در شهر راجع چند روز اخير زمزمه  اين -   تهران»
  «. است  آرده  يادداشتها را تكذيب  اين     ً     رسما  صحت  دولت ولی.  داشت  ، جريان است  نموده  تسليم  ايران

  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  تهران  نظامي  حكومت  

   

  دولت  ، و اقداماتی را آه دو روزة اخير را ذآر آرده  گزارشات  شد آه  وزرا واصل  رياست  آفيل  تلگراف  شب  نصف به  قريب
  .ميداد  ، شرح نموده  نتهای انگليس  از مسترد داشتن  پس

  : قرار است  از اين  تلگراف  اصل

   عظمته  الوزرا دامت آقای رئيس  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارك 

  داده  پس  وآال، قرارشد مراسلة دومی سفارت  با بعضی از آقايان  در نتيجة مشورت  مستحضر است  خاطر مبارك  چنانكه»
، رد  مراسله  به خود آن  اشاره  بدون  مراسلة دومی هم  و مدلول  اسلة اولی مندرجاتمر  از چند روز در جواب  شود، و پس

با شارژ دافر   در ضمن مالقات  آقای وزير خارجه  قوس  ديروز نهم. ميرسد  عرض به  ، راپرت شده  طور اقدام همين. شود
  را نيز پس  اشرف  حضرت وزيرمختار به  افقبلی با وزرا، مراسلة اولی و مراسلة حاوی تلگر  مشورت  ، بدون انگليس
توليد   است  ممكن  ، در آتيه آرده  را فوت  نظر دولت  بيان  موقع  مراسالت  تمام  دادن پس  ، اظهار شدآه از اطالع  پس. دادند

تی بكند، بعد از در مجلس توليد اشكاال  است  ممكن  منتشر شده  مطالب  چون  عالوه به. بنمايد  خطر و بدنامی برای دولت
غير  وزرا به. و عاليی بشود  و تقيزاده  الملك و مؤتمن  مشيرالدوله  مشورتی با آقايان  باب  با وزرا قرار شد در اين  مذاآره

  اخير را خوب  مراسالت  دادن آنها پس  ، تمام آرده  مذآور مشورت  و با آقايان  رفته  مجلس به  ديشب  از آقای وزيرخارجه
و نسخة   را قرائت  ذيل  ، يادداشت رفته  انگليس  سفارت به  جبرانی بشود، قرار شد آقای وزير خارجه  و برای اينكه  تهندانس
.  آرديم  ابالغ  ايشان را به  و مطالب  را مالقات  آقای وزير خارجه  ديشب  وزرا همان  از آن  پس. شارژ دافر بدهند آنرا به
  : است  اين  يادداشت  متن. دهند  ز همينطور انجامامرو  آردند آه قبول  ايشان
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  آقای شارژدافر رد آرد، نظر اوليای دولت را به  انگليس  سفارت  مراسله  وزيرخارجة ايران  قوس  در هفتم  در موقعی آه»
ً       ها را آامال  مخالف مراسله  مضمون  چون  بود آه  اين  اقدام  از اين   ّ   عل يه   و استقالل  سيادت  و حق  لالمل بين  قانون  اصول           
ّ      افكارعام ة اين  و هيجان    ّ    تنف رات  ، و دنباله ايران   ّ       حق ة دولت  اعتراضات  ميدانستند، مراسلة مزبور رد شود تا موجب  ايران          
گردد، و ن  ازدياد است رو به  خوشبختانه  آه  دوستانه  روابط  افكار و تحكيم  حسن  در طريق  جديده  و ايجاد مشكالت  مملكت

ً     آامال  آان متبوعة خود   دولت      ً         شفاها  از جانب  قوس  نهم  در تاريخ  آقای شارژ دافر انگليس  چون  ليكن. شود  فرض  يكن لم    
  دولت  از جانب  ، بياناتی نمودند، و عللی ذآر نمودند، عليهذا وزيرخارجه و فاقداالثر گرديدن  مراسلة ردشده  آن به  راجع

  .بنمايد  شارژ دافر انگليس آقاي  را به  ذيل     ً         رسما  اظهارات  د آهدار  خود مأموريت

  هيچوجه اقدامی بنمايد، زيرا به  چنين  اين  فخيمة انگليس  دولت  است  ممكن  تصور نميكردند آه  ايران   ّ   عل يه  اوليای دولت
در مراسلة رد   ، نظير آنچه  ّ   عل يه  دولت    ّ  مسل م  نفر از اتباع  يك به  نسبت  اينكه نيستند به  خارجی حقی قائل  دولت  برای هيچ

رد   سفارت  آن به  سوءتفاهمی، مراسلة مزبوره  و برای احتراز از هرگونه  فوق  مراتب لهذا نظر به. بنمايند  شده  مندرج  شده
خود   حاآميت  حقوق  را در حفظ  ايران  دولت  نظريات  در خاتمه. تقدير گردد  عليه  دولت   ّ  ني ت  حسن  اين  و اميدوار است  شده

  «.تجديد مينمايد

   ذآاءالملك

  ٣٨٧٢  نمره

  :شود  مخابره  فردا صبح  آنند آه  را تهيه  ذيل  تلگراف  دستور دادم 

   تهران 

   اقباله دام  وزير ماليه  آقای ذآاءالملك  اجل  مستطاب  جناب

ای  هر مراسله  آه  بودم      ً            صريحا  دستور داده ٤١٨٨در رمز نمرة   با اينكه.  آردم  حاصل  اطالع ٣٨٧٢رمز نمرة   از مدلول»
ً    ای برسد، بايد قبال  به از هر سفارتخانه ، امر  دولت  و بعد با نظر هيأت  را تعيين  آن  جواب  نماييد تا تكليف  مراجعه  من                 

  و دستور من  اطالع  ايد بدون نموده  معين  برای آقای وزير امور خارجه  نطقی را آه  انتظار نداشتم  شود، هيچ  ارسال به
و بعدها   نبوده  متوجه  دولت  هيأت  است  ممكن  آه  هست  موقع  بسا نظرياتی در اين  چه. بخوانند  انگليس  بروند در سفارت
در »  وشته شدهن  اينجا آه.  دارم  اعتراض  ايد من آرده  تهيه  نطقی را آه  جملة اخير همين به  آند، چنانكه  توليد مشكالت

و بيمورد   ندارم        ً       را ابدا  تصديق  جمله  اين» .خود تجديد مينمايد  حاآميت  حقوق  را در حفظ  ايران  دولت  نظريات  خاتمه
جوابها را   قبيل  يا اين  وارده  مكاتيب  تمام  ام نوشته  طور آه تجديد نشود همان  عبارات  ديگر نظاير اين  ، و برای اينكه بوده
ّ  تأس ف  و بعدها مورث  شده  نظر جامعی مبادرت با يك  نماييد، آه  مراجعه  من ً    ال  بهقب شود،             ّ  اگر قدری دق ت. و پشيمانی نشود    

  «. بوده  مطالعه  بدون  جمله  ذآر اين  خواهيد آرد آه  تصديق  هم  خودتان

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس

ٌ نمره  - ١٣٠٣  قوس ١٣  جمعه      ٤٢١٢  

   

  در اهواز  توقف  ز اولرو

   قوس ١٤  شنبه 

بندر   طرف ورود به  محض آشتی پهلوی را به  آنند آه  بوشهر تلگراف به  امر دادم.  زود برخاستم  عادت  بر حسب  صبح
ّ   محم ره هر چند   هداد آ  جلوه  پردة عجيبی در برابرم  تلگرافات  اين.  گذرانيدم  واصله  مطالعة تلگرافات بفرستند، و مدتی به    

  . نميپنداشتم  پايه  ولی تا اين  را داشتم  انتظار آن
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آقا  ، آازرونی، حاج الشعرا، حائريزاده ، بهبهانی، ملك زعيم  خان ، ميرزاحسن ميشود از مدرس  تشكيل  آه  مجلس  اقليت
  بر خود حتم. ميديدند  با من  الفتصرفة خود را در مخ  ، مدتی بود آه ، اخگر، آشتيانی و غيره   ّ    الد وله عراقی، قوام  اسمعيل
گذارند و آارهای مرا   هم ، چشمها را به من  و قشون  من  و دولت  من  و عمليات درخشان  خدمات  در مقابل  بودند آه  آرده

و خرابی آندی امور      ً         غالبا  منجر به  را آه  دسته  مخالفتهای اين  تمام. سازند  را مشوب  مردم  دهند و ذهن  جلوه  وارونه
  .ميشود  آتاب  يك      ً       واقعا  مضمون.  ام آرده  يادداشت  است  شده  مملكت  و خسران  های دولت نقشه

  با هزاران  شدم  مواجه.  قرارگرفتم  دولت  ناپذير خود بر رأس  تزلزل  خود و استقامت  مقدس                   ّ  قوة بازوی خود و ني ت من به
  . و طرحی نو بيندازم  آنم  سرنگون  مشت  را با يك  بايستی همه  فاسد آه  و اصول  خراب  بنيان

  آن  و در اصالح  نموده  ، حفظ و النة فساد است  را، هر چند ضعيف  اساس  اين.  آار بكنم  با مجلس  هميشه  داشتم  اما ميل
و   داشتم  را نگاه  پوسيدة مضره  و مؤسسات  آرزوی خود رفتار آردم  اساسی، برخالف  قانون  رعايت  محض  پس.  بكوشم

  قوا و از صميم  با تمام.  آنها گذاشتم  دست و به  انداختم  مقننه  مجرای هيأت و آارها را به  نمودم  سطحی قناعت  اصالح به
  چند نفر مفسد را هم  اين.  نمودم  تحمل  مجلس  و هر سختگيری و آندی و بيكارگی را از جانب  شدم  مجلس  نگاهبان  قلب

  .ميخواهند بكنند و بگويند  هر چه  آه  دادم  ميدان

  شرح  برآمد آه  شهر و بلواهاي عمده  اهل  در صدد تحريك  چند دفعه.  مغرور شد و خود را چيزی پنداشت  مجلس  اقليت
  وجوش بجن به  را خالی ديدند سخت  و پايتخت  آردم  عزيمت  خوزستان  طرف به  ناگهان  من  وقتی آه. آنها طوالنی ميشود
آرد   گمان. داد  فريب  را از اقصای خوزستان  ، شيخ دسته  اين  و جنجال  همهمه. آوشيدند من  قوا برخالف  افتادند و با تمام

  مصرف به  مدرس  دست فرستاد و به  پول  و ديگران  زعيم  توسط  پس.  است  چيزی ساخته  دهلهای منفيباف      ً        واقعا  از اين
  آه  بودم  و متأسف  داشتم  جا مراقبت  همه  من. بود  شده  پهن  روی طالی خزعل  ، در حقيقت ارة مدرسحصير پ  آن. رسانيد
و دورويی و   رانی مدرس غرض  هستند و هزار مرتبه  ايران  و سرچشمة سياست  پروردة انقالب  ، با اينكه تهران  اهل

چند نفر   اند، چرا راضی ميشوند اين آرده  را امتحان  و غيره  هالشعرا و سبكسريكازرونی و اخگر و حائريزاد بيثباتی ملك
   بشوند؟      ّ        و ترق ی مملكت  استقالل     ّ     و سد  راه  برخاسته  خزعل  حمايت به

و   حيرت. بودند  شده  ميكردند و آشفتة پول  مخالفت  ها مدتی بود با من آن  زيرا آه  نداشتم  خيلی تعجب  از اقليت  اما من
  .بودند  و خائن  منافق  و در غياب  و خادم  موافق  در حضور من  چند نفر ديگر بود، آه  ز اعمالا  من  خشم

اند،  ، حرآاتی آرده است  معلوم         ّ     مسير ترق ياتش  آه  هايم به  نفر يهودی موسوم  همراهی يك ، داور، به ، ميهن زاده  سرآشيك
  . است  بوده  من  و بر خالف        ً              مستقيما  بر ضرر ايران  آه

  بودند آه  شده  وارد سياستی خطرناك  من  و خودنمايی، در غياب  مقام به  شخصی و رسيدن  منعفت  برای جلب  اشخاص  اين
ّ  متحم ل  اگر من ، و  مجلس  و اآثريت  وآالی صالح  اينها در ظاهر رفيق.  را متالشی ميساخت  پيكر ايران  نميشدم  آن  لطمات     
ّ   محم ره  شيخ  و جاللت  و مزدور مؤسسة نفت  سفارتخانه  و آژان  اقليت  همراه  در باطن از   بودند، اگر راپرتهای مختلفی آه    
بشر ايرانی،   است  ممكن  چگونه  خواهد آرد آه  تعجب  آس  ، همه آنم  درج  رسيده  آارهايشان  اينها و خصوصيات  اعمال
تجزية  ، به من  ساختن  و متزلزل  مشتی پول  در دهد و برای جلب  نتها تنرذالتها و خيا  اين ، به ، مدير روزنامه ملت  وآيل
  .، رضا بدهد نظام  گسيختن  و از هم  و استقرار نفوذ اجانب  وطن

از   را آه  ذيل  و تلگراف  راپرتها خودداری ميكنم  ، از ذآر تمام جنايتكاران  ، و آوچكی قدر اين از اطناب  اما برای اجتناب
   : ميگنجانم  شرح  ، در اين است  ظامی رسيدهن حكومت

   فوری 

   عظمته  قوا دامت  آل  الوزرا و فرمانده رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام

  :ميرساند  مقدس  ذات  آن  عرض      ً    محترما  به»
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  مطالبی را آه  ليكن.  است  شو اميدبخ  خوب  العاده ، فوق رسانده  عرض به  قبل  در تلگرافات  ، چنانچه شهر تهران      ّ  وضعي ات
ً     نظامی آامال  آشف    ّ        تصد ی حكومت  فدوی در مدت   ذات مند به و عالقه  طور آلی آرام به  اهالی تهران  آه  است  ، اين آرده           

  وقت   ً     حقا  هيچ  آه  شخصی و احراز بعضی مقامات  منافع  برای جلب  ديگری هستند آه  آنها عدة  مابين هستند، ولي   مقدس
  قسمت  يك  گاهی هم. هستند  بعضی صداهای مضحك  آوردن  و بيرون  و دسيسه  انتريك  نيستند، مشغول  آن به  رسيدن  اليق
  بيگانه  اشخاص  آن  بعضی اوقات  ميكشانند، بلكه  ومعوج راههای آج و به  خود قرار داده  دست  را آلت  بيچاره  مردمان  از آن

شوند، و باز   خود پشيمان  ازآردة  آنكه  آنها مينگرند، و بدون سختی به  قلب  و خود با يك  آرده  نگريبا به  دست  را با مرگ
و   مدرس  فقط  نه  اشخاص  آن  برساند آه  مبارك  عرض به  ، آه دانسته  الزم. ميدهند  خود ادامه  زشت  عمليات به  هم
و   بهتر ميشمارم  درجات آنها به  و رفقای او را در مقابل  فدوی، مدرس  ديگری هستند آه  عدة  يك  الشعرا ميباشند، بلكه ملك

وآالی   عمليات  ميباشند، آه  زشت  عمليات  هرگونه  و روز مشغول  شب  مدت  تمام  هستند، آه  و غيره  زاده آنها سرآشيك
  تا اين  فرموده  اشاره  اشرف  حضرت  بندگان  روزی را، آه  فدوی آرزومندم  آه است  اين.  است  آنها هيچ  در مقابل  مخالف
فدوی مزد   عقيدة به  است  اين.  بدهم  خائنين  اين  طرف به  آتش  و فرمان  ، و خود فدوی ايستاده يكسان  را با خاك  خائنين  قبيل
  عمليات  و نتيجة  صاشخا  اين  از حلقوم  پيدا ميشود، فقط  ، و اگر بعضی صداها در مجلس صفت  بوقلمون  اشخاص  اين

  مهم  موقع  در اين  آه  است  اين  عمليات  خود آنها از اين  و نميشود، و عقيدة  نشده  نتيجه  منتج  قسم  هيچ به  آه  آنهاست
  «.مرآز نمايند  را متوجه  اشرف  حضرت  بندگان  حواس

  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  تهران  نظامي  حكومت  

   ٣٠  نمره

   عظمته  قوا دامت  آل  و فرماندة  وزرای عظام  رياست  نيعم  مقام 

   :ميگردد  اسامی آنها معروض  از وآال آه             ّ  تبانی يكی عد ه  واسطة فعلی به  افتاد، مجلس  معروض  سابق  در تلگراف  چنانكه»

منشأ   با وآالی اقليت  سانيدهر  مبارك  عرض به  طوری آه  و چند نفر از رفقای آنها، همان  ، ميهن ، هايم زاده  سرآشيك
های  ميفرماييد، بودجه  مالحظه  چنانچه.  نيست  ای مترتب استفاده  ، آوچكترين مجلس  اين  ، از ناحية گرديده  و جنجال  مفسده

نتظار ديگری ا  صورت در اين . اند گرو درآورده  حال را به  ادارات. نمينمايند  ، تصويب نگاهداشته  توقيف  حال دولتی را تا به
  «. نيست  مجلس  بجز خرابی آار از اين

   نظامی تهران  حكومت 

   جواب 

   و توابع  نظامی تهران  حكومت

شما .  بايد و شايد ميشناسم  طوری آه  را آن  و همه  نيست  پوشيده  بر خود من  حقايق  اين.  آردم  را مالحظه ٣٠  نمره»
  «.اندباشيد تا چيزی مستور نم  جزئيات  مراقب

   

   

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس

  ٧١٠٣  نمره

  را ترك  مجلس  و برای همراهی با من  است  آذربايجان  و نمايندگان  خود جزء منتخبين  ، آه من  آابينه  رئيس  بعد از آنكه 
را   و همكاران  يندگانورزی نما آشی و غرض  حق  آرد و درجة  حاصل  اطالع  و اخبار مجلس  ، از تلگرافات است  گفته
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نمود و از   مخابره  مجلس ، تلگرافی به يافت  ايران  خطرناآی برای سعادت  سياست  را مرآز يك  نمود، و مجلس  مالحظه
  .استعفا داد  وآالت

  در يك  يكشر  ، و بالطبع باشم  محروم  و غيور آذربايجان  نجيب  از افتخار نمايندگی ملت  آه  ميدهم  ترجيح  من«:  ميگفت
  اند و تحمل نيستند و خاموش  مطلع  از حقايق  زيرا اگر وآالی صالح.  نشوم  آنی، شناخته  خراب  و ايران  ناحق  سياست

  «. معرفيكنم  اشخاص  و خود را همكار اين  باقی باشم  ، نبايد در ننگ آگاهم  نكات  از تمام  آه  ميكنند، من

ميشود شوری   بودند، معلوم  داده  هم به  و چند نفر ناراضی يا ترسو دست  مجلس  با اقليت  و دورو آه  مذبذب  اشخاص  اين
  و وسوسه  قدری فتنه اند، و به نموده  مشوب  را هم  لوح بعضی وآالی ساده  اند، اذهان برپا آرده  در مرآز قانونگذاری ايران

  .اند هترديد افتاد به  بسياری از نمايندگان   ّ  عد ة  اند آه آرده

مرا   بيباآانه  حرآت  ، و اين آرده  فراموش  ام داده  و تهديد سياسی انجام  و بهتان  در زير گلوله  مرا آه  سالة  چندين  خدمات
ّ   محم ره  مستقل  گلوی امير نيمه به  ، و چنگ داده  را پس  ، و نتهای شديد انگليس رفته  و جنگ  آتش  ميان    ً    شخصا  به  آه     

مقصود، تطهير   آه  است  شده  آنها وانموده به. اند دانسته  و خود خزعل  انگليس  زرگری و بنا بر موافقت  نگ، ج ام نهاده
  ! اوست  و امضای استقالل  خزعل

  تمام  در مقابل. اند داشته  اختيار از من  ، و قصد سلب داده  من و نسبتها به  آرده  خصوصی، نطقهای آتشين  در جلسات  پس
بود   نزديك  جايی آشانيد آه آار را به  مخالف  دستة  اما تحريك. بودند  آرده  ، دفاع طينت پاك  و وآالی آگاه  من  دولتاينها، 

  ناپذير، و آن  جدی جبران  لطمة  يك. وارد شود  مملكت  و قدرت  استقالل شورای ملی به مجلس  از طرف  لطمات  بزرگترين
،  جنگ  وزارت  بودجة  ، يا رد شدن افتادن  تعويق  نكردند آه  تأمل  هيچ  وآالی وطنخواه. دبو  جنگ  وزارت  بودجة  ردآردن

بنادر، و   رفتن  ، يعنی از دست خزعل  چندين  ، يعنی استقالل مملكت  اياالت  ، يعنی تجزية جوان  نظام  پاشيدن  يعنی ازهم
  ! چيز مملكت  همه  رفتن  از ميان  باالخره

و   من  بعد از نا اميدشدن  بماند و باالخره  اجمال  يابد و چندی در بوتة  و بايد تقليل  زياد است  جنگ  وزارت  گفتند بودجة
   !، فكری بشود قشون  شدن  متزلزل

  تاز قدر  قدر آه  دارد، و همين  ، موافقت اوست  لرزان  و تخت  فنای تاج  رأی آه  با اين  دربار قجر هم  ، آه است  اين  عجب
فروشی   وطن  آنها در مقابل  وتخت تاج  ، از روز اول است  جای تعجب  اما چه. در ميدهد  هرچيز تن شود، به  آاسته  من

ترآمانچای   خود عهدنامة  در خاندان  بقای سلطنت  وعدة به  بود آه  طلب جاه  شاهزادة  اين.  است  ميرزا استقرار يافته عباس
  . يادگار گذاشت را به

ّ        رسمی سر ی تشكيل  جلسه  وآالی مجلس  صهخال   صورت. اند ، مذاآراتی نموده ام برداشته  و قدمهايی آه  من به  داده و راجع        
ّ     سر ی آه  يكی از مجالس   :ميشود  ، درج ام آرده  حاصل  فراغت  از خواندنش  و اآنون  شده  تلگراف  من به  طور خالصه به   

   

باشد، از   ، صحيح خبر اصالح  اگر اين  آه  و اظهار داشت  مذاکره قرار داده  را مطرح اخبار رويتر  جالل     ً     بدوا  شيخ»
در دنيا در هر   آردند آودتاهايی آه  طور بيان  اين  آقای مدرس  از آن  پس. خواهد بود  تعقيب  هرگونه  ، قابل نظر اهميت نقطه

،  نادرشاه  ، از قبيل بوده  فكر آودتا آنندگان  نی بر استقاللمب  اش ، همه است  شده  برای اصالحات  مرتبه يك  چند مدت
آقای   اگر چه.  است  بوده  اجانب  با تحريك  است  شده  قبل  در چهار سال  ، ولی آودتايی آه و غيره  ، ناپلئون اسمعيل شاه

.  است  مورد نگرانی بوده  هميشه  ستنظر سيا  ، ولی از نقطه آرده و قشونی تنظيم  هايی نموده استفاده  سردارسپه  رضاخان
  مقام  اين به  روزيكه  ، ولی از همان جلوگيری نمودم  بود من  هر شكل الوزرا بشود به رئيس  ميخواست  آه  قبل  سال  از سه

نظر  مروز از نقطها.  بودم  روز را خوانده  اين  من. را بچينند  اش اند ميوه آاشته  از درختی آه  اجانب  آه  رسيد، منتظر بودم
  نفر از رفقای من  و سيزده  اند با من آرده  آه  مسافرت  ولی در اين.  در آار نيست       ّ  و اقلي ت                       ّ  خطر مملكتی، ديگر اآثري ت

  را داده  مملكت  قسمت  اگر با نظر آنها يك.  اطالعی ندارم  اند، من نموده  اگر مشورت  با ديگران. بودند  مشورتی نكرده
  مملكت  مصالح  باشد، خالف  يا اجانب  ميكند، با فكر خودش  سردارسپه  اگر اقداماتی آه  باالخره.  حرفی ندارم  هم  نباشند، م
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، يكی از وآال اظهار نمود  بعد از آن. سفر خيلی اظهار نگرانی نمودند  اند و از اين خيلی آرده  اظهارات  قبيل  از اين» . است
  . است  شده  در جرايد نقل  آه  است  اخبار رويتر بوده  بلكه  نبوده  ی ايرانها اخبار روزنامه  اين  آه

ّ      خواهد نمود واال  موفق  بشود، پيشرفت  آمك  شخص  اين اگر به  محمدعلی طهرانی اظهار نمودند آه  آقا شيخ . نخواهد شد               
  سردارسپه  واسطة به  هم  ، از آقای مدرس بودم  سردارسپه  موافق  اظهار نمودند تا امروز من  بعد آقای آقاسيد يعقوب

ً    فعال  آه.  بريدم   : و گفت  آردن  گريه آرد و بنا آرد به  ميفرمايند بايد فكر چاره  طور بيان خطر را اين  آقای مدرس    

  «! آخوند شپشو بيشتر نيستم  يك  من»

  آقاسيد يعقوب. بدهند  ، بيايند و توضيح مانده  غروب به  بنمايند، برای سه  وزرا را دعوت  پيشنهاد آرد آه  السلطنه صولت
  .بيايند  الساعه  است  ، اگر الزم نيست  محتاج  اظهار آردند آه

                     ً            پيدا نمايند، و اساسا  با اظهارات  حل  راه  مساله  در اين  شوند آه  ای انتخاب از فراآسيونها، عده  آه  اظهار داشت  تدين
وزرا را   شد آه  حاصل موافقت .  ما بدهند، نميخواهيم به  اجانب  بهشتی آه.  دارم  فقتموا  رسيده  و خطراتی آه  مدرس

با   موافق  من  و اظهار داشتند آه  خواسته  از وزرا توضيح  آقای ضياءالملك. بعد وزرا آمدند. شد  تنفس. احضار نمايند
  آه  است  آيا صحيح  بدهند آه  وزرا توضيح  است  خوب.  باشم  مخالف  هم  من  نيايد آه  طوری پيش  اميدوارم.  ام بوده  دولت
  تهران بوشهر نروند و به به  شود آه  تلگراف  ايشان به  است  ؟ خوب خواهند رفت  شيخ  بوشهر برای مالقات الوزرا به رئيس

اخبار رويتر را نمی   ضيح دادند آهطور تو  اين  آقای وزير ماليه. بدهد  ايشان تذآری به  ، چنين هم  مجلس. نمايند  مراجعت
  ايشان  شود و حرآت  ختم  طور مسالمت آار به  اين  در نظر داشتند آه  الوزرا از اول رئيس.  آنم  ، يا تكذيب آنم  تصديق  توانم
و شايد   تاس  مرآز عمليات  ، آه اصفهان به  من  ما را احضار فرمودند آه  از حرآت  قبل  بود و شب  طور غيرمترقبه به

الوزرا  اقداماتی نزد رئيس  مدت  ، در اين انگليسيها هم. آرد  نخواهم  مراجعت  ندهم  آار را خاتمه  و تا اين  ، بروم باالترها هم
  مذاآرات  همين  انگليس  دولت  نمايندة  الوزرا هم رئيس  بعد از حرآت. يابد  خاتمه  اصالح آار به  مينمودند آه  و وزير خارجه

  در هر دوره  سليمان ميرزا اظهار داشتند مجلس  ، شاهزاده بعد از آن. دادند  توضيحات  زمينه  مينمودند، و در اين  ا تعقيبر
  : است  خود را داده  امتحانات  مملكت  استقالل  حفظ به  نسبت

  .با محمدعليميرزا  مقاومت  اول  دورة

  . روس  التيماتوم  ابلدر مق  ، و مقاومت ارتجاع  با قشون  دوم  دورة

  . مهاجرت  موضوع  سوم  دورة

  .قرارداد  چهارم  دورة

ً    فعال  هم ، نبايد باشد ولی با  احزاب  نظر و اختالف  خطر، اختالف  و موقع  در آليات  ، البته آمده  پيش  آه  موضوعی است    
  مشورت  با رفقای خودشان  حرآت  در وقت الوزرا رئيس  فرمودند آه  ، زيرا آه  .مخالفم  آقای مدرس  مابقی اظهارات

در . اند نبوده  مشورت به  محتاج  اند، زيرا آه نكرده  مشورت  هم  اند، با ديگران نكرده  مشورت  بلی، با آنها آه. اند نفرموده
استثنای  بهآردند و   خصوصی مطرح  الوزرا در مجلس را آقای رئيس  خزعل شيخ  تلگرافات  ميكردند؟ مسألة  مشورت  چه

ّ        حاضر نشدند، مابقی او را متمر د تشخيص  آه  بعضی از آقايان   شخص. آردند  دادند و تقاضای سرآوبی او را از دولت                             
  فرونت ، به است  نشده  دولتی ديده  رئيس  از هيچ  آه  زمستان  فصل  ، در اين برای اجرای امر مجلس  هم  دولت  رئيس
الوزرا  ، رئيس آقای مدرس  برخالف.  خير مملكت ، به اشخاصيم  اعمال  ، ما عاشق نيستيم  شخاصا  ما عاشق. اند برده  تشريف

را   ، ايشان ام داشته  عضويت  ايشان  در آابينة  آه  ونيم ماه چهارده  در مدت.  باشد، نميدانم  اجنبی او را آاشته  را درختی آه
،  آقای مدرس  اظهارات  صحت  فرض ولی به.  و ميدانم  دانسته  خارجه  در مقابل  و دارای استقامت  العقيده شخصی ثابت
اما . بالاثر خواهد بود  مجلس  تصويب  ببندند يا مذاآراتی نمايند، بدون  مملكت  برخالف  قراردادی هم  اگر ايشان  ميدانيد آه

وزرا . نظامی نمايند  تاآتيك به  بايد مداخلهسياسی ن  ، اشخاص است  اقدامات  مشغول  قشون  در وقتی آه  بايد در نظر داشت
  ، و فوج و قوای بروجرد را خواسته  الوزرا، قوای آذربايجان ، رئيس داريم  اطالع  را آه  اند، ولی ما آنچه ما مطالبی نگفته به

  ، اين موقع  در اين. اند نموده  فراهم  محاصره  طريق را به  محو خزعل  مقدمات. اند داده  حرآت امر به  پهلوی را از تهران
الوزرا  رئيس.  تلقی نمايم  ساده  و نميتوانم  است  ، نامطبوع هستم  آار مجلس آهنه  آه  من  گوش بلند ميشود و به  صدايی آه
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و احضار پدر   يونان  مجلس  مذاآرات  صحبتهای امروز مثل  و نخواهند آرد و اين  ، آاری نكرده جز فداآاری و خدمت
  آسی هستند آه  الوزرا يگانه ، آقای رئيس موقع  در اين.  انداخت  يونانيها را عقب  فتح  سال  شصت  بود، آه  از ايران اسكندر
ً       بايد او را آامال  تقويت. اند گرفته  را بر دوش  ايرانيت  بيرق بكوبيد   سد را هم  آخرين  خود، اين  با مشت آهنين  آرد و گفت                
  مجلس  اقدامی از طرف  هيچ به  محتاج  پس.  شيخها را نبوسيم  ، دست زی برقرار و بيشتر از اينمرآ  اقتدار حكومت  آه

   .خواهند فرمود  را ابالغ  مجلس  احساسات آقايان وزرا البته .  نيست

اگر مخالفی   آه  و اظهار داشت  نموده  موافقت  شاهزاده  با اظهارات         ّ       حاجی عز الممالك. نمودند  وآال نيز اظهار موافقت
را در امور   اجانب  و دخالت  ميرزا را تقويت  سليمان  ، نظريات قيام  فراآسيون  نام به  جالل  بعد، آقا شيخ. بزند  حرف  هست
. نمود  ميرزا اعتراف  سليمان  از اظهارات  قسمت  يك و به  را تقويت  مدرس  الشعرا اظهارات  ملك. تنقيد نمود  داخله

ّ      معز ياليه را به  مجلس  و احساسات  بوده  مجلس  الوزرا مطيع رئيس  آه  ظهار داشتا  سردارمعظم   وقت.  مينماييم  ابالغ    
  «. و يا خودبرنگردم  بردارم  را از بين  يا بايد شيخ»  اظهار فرمودند آه  بردن  تشريف

  لباس به  خارجی آه  و چند نفر آژان  و اقليت دربار  بودند، نقشة  امر مطلع  حقيقت به  نمايندگان  اآثريت  از آنجايی آه
خود را در   نفسه به  دولت  اگر رئيس  آردند آه  بعضی از صلحا ثابت.  نرفت  اند، پيش درآمده  جريده  نمايندگی و مديريت

  ميفرستد، تمام  را پس  شديد انگليس  يادداشت  خارجه  ميشود، اگر وزارت  تلف  ايران  مياندازد، اگر جمعی از قشون  آتش
و   ميخواهد نفوذ انگليس  آسی آه.  است  چشم  در مقابل  دارد و اسناد آن  حقيقت  همه.  نيست  و خيال  و دروغ  اينها خواب

چيز او را   در ميافتد؟ چه  ميكشد؟ چرا با انگليس  خوزستان  قلب ميكند؟ چرا لشكر به  را بپذيرد، چرا جنگ  شيخ  استقالل
  چه  از امرای داخله  يا اطاعت  با خارجه  برای موافقت  مملكت  اين  ميكرد؟ مگر دولتهای سابق  زحمات  اين مجبور به
  ميكردند؟

  بگيرند؟  السكوت حق  بنشينند و مبلغی بابت  بگذارند و ساآت  هم به  چشم  بود آه  آيا غير از اين

  خارجيان  آمال  يا موافق  ايران  مصلحت  خود قدمی برخالف  خدمت    ً                              جدا  وارد آار ميشود و در چند سالة  آسی آه  پس
  متزلزل  وقت  او را در اين  نبايد قشون  پس. قصدی ندارد  و ملت  ملك  جز صالح  آه  ، بديهی است سفر هم  ، در اين برنداشته

  «.آرد

  .شدند  مغلوب  مرحله هم در اين   فينگرديد و مخال  رأی تصويب ١٤  رأی در مقابل ٧٧  با اآثريت  بودجه  بود آه  اين

ّ  از خس ت  ميآيد آه  ، يادم فكر ميكنم  و جلوگيری از اعطای اعتبارات  دسايس  اين  وخيم  عاقبت به  وقتی آه   و لئامت      
و   گذاشت  و بيمعاش  را بيسالح  ، و قشون آار ميكرد، بيپول  خوب  در اول  را آه  ، پسرش روس  در جنگ  آه  فتحعليشاه

خسارتها وارد   رسيد و آن  ايران شكستها به  آن  در نتيجه. آند  خود خرج  ديناری از طالهای انباشتة  برخود هموار نكرد آه
مورد ذآر   در اين. برد  از ميدان  را با تهديد ميتوان  روس  قشون  خيالش به. نمايد  تمام  حرف به  را ميخواست  همه. آمد

  : يستن  بيمزه  ذيل  واقعة

تصور   درباريان. آمد  بيرون  سرخ  ياقوت به  مكلل  و تاج  غضب  با لباس  از سرحد رسيد، شاه  روس  خبر گذشتن  روزی آه
  :فرمود  شاه. خواهد شد  نازل  آردند بالی آسمانی بر دشمن

  «ميكنند؟  چه  ا بفرستيمآنه  مقابل را به  خاصه  اگر قراوالن. اند گذاشته  ايران  خاك به  ميگويند روسها قدم»

  :آردند و گفتند  بود، تعظيم  معلوم  حالشان  حضار آه

  «. خواهند نشست  تا مسكو عقب  شويم  قربانت»

  : و گفت  بلند آشيده  ريش دستی به  شاه

  «خواهند آرد؟  چه  برويم  ميدان اگر خود ما به»
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  !خواهند آرد  را تخليه  نميروند و ايران  خواب يگر روسها بهآرد د  اآتفا نمود و گمان  همين اما به. شدند  ساآت  همه

  و خيانت  لوحی وآالی مجلس خارجی و ساده  و تحريصات  ، تحريكات ذيل  از روی تلگرافات  و همچنين  تهران  از گزارشات
   :ميشود  ای روشن تا اندازه  بعضی از نمايندگان

   

   عظمته  الوزرا دامت آقای رئيس  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارك

او  ، به آرده  قرائت  برای شارژدافر انگليس  ديروز آقای وزير خارجه  رسانيد، همان  عرض ديروز به  يادداشتی را آه»
مسكو ديروز   بيسيم.  است  گذشته  ايران  ، خطر بزرگی از استقالل اشرف  حضرت  اقبال  همت به  انشاءاهللا.  پذيرفت. دادند
  مجلس وزرا را به. افتادند  وجوش جنب وآال باز به  آقايان. بود  خبری منتشر آرده  آن  و مدلول  ادداشتهای انگليسي به  راجع

  برای اصل  بدهند و حرفهايی آه  دنباله  مطلب ميخواهند به  ديديم  و چون  داديم  الزم  و اطمينان  رفتيم. خصوصی خواستند
ّ     مضر  است  موضوع آردند و   سر ما خيلی اظهار حرارت  بعضی از وآال پشت.  آمديم  بيرون  آرده  ا آوتاهر  بزنند، مطلب    
  «.ميخواهند بكنند  ديگر چه  نميدانيم

   ذآاءالملك

   جواب 

   اقباله  دام  وزير ماليه  آقای ذآاءالملك  اجل  مستطاب  جناب

   ً  فورا    است  الزم.  بوديد، مستحضر گرديدم  نموده  برهمخا  قشون  آل  حرب  ارآان  وسيلة به  اخيری آه  از مفاد تلگراف»
عمومی و   و آسايش  نظم  اختالل  آنها موجب  عمليات  دهيد تا اگر فيالحقيقة  اطالع  من وآال در نظر دارند، به  اقداماتی را آه

  «.فكری در جلوگيری بشود  من  باشد، از طرف  مملكت  استقالل

  واق  آل  و فرمانده  وزير جنگ

  ٤٢١٧  نمرة  قوس 13

   و توابع  نظامی تهران حكومت

  نكته  اين.  شدم  مطلع  آن  و از مفهوم  آرده  مالحظه  مجلس  مذاآرات  جريان به  را راجع ٢٩٨و  ٢٨  دو طغرا رمز نمرة»
ً           نظر آامال  طبيعی است به آنها   شده  جا تصفيه اين  موراتا  موقعی آه  بود و در اين  خوزستان  وقعة به  فقط  اميد مخالفين  آه         

  عمل به  آامل  مواظبت  ايد باز هم بوده  مراقب  طور آه همين. خود بيفزايند  عمل  ، بر شدت است  ، ممكن عصبانی گرديده
  «. نمايم  ، معين مقتضی است  بدهيد تا تكليفی آه  ميكشند، اطالع  جای باريك را به  بياوريد، و اگر ديديد دارند رشته

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس

  ٦٩٤٩  نمرة

   عظمته  دامت  الوزرا و وزير جنگ  ، رئيس اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام 

  :ميدارد       ً       محترما  معروض»

خصوصی منعقد، و از   جلسة  پيشنهاد مدرس  علنی، بر حسب  جلسة  از ظهر بعد از ختم  ، قبل مجلس  قوس  دهم  جلسة
  مجلس  دهند آه  خصوصی توضيح  را در جلسة  حاضره               ّ  بيايند و وضعي ات  مجلس آقای وزرا به  پيشنهاد شد آه  اقليت  طرف
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وزرا در   معيت عصر به  شد آه  داده  اطالع  آقای ذآاءالملك ، به رئيس  شد و از طرف  پيشنهاد تصويب اين. نباشد  بياطالع
  جنگ  وزارت  بودجة  فوريت بود به  تقاضا آرده  وزير ماليه  ، چون عصر وزرا و وآال حاضر شده. حاضر شوند  مجلس
و   بودجه  از تصويب  و پس  را مفتوح  ، جلسه جای رئيس به  السلطان ، آقای سهام شده  علنی تشكيل  شود، جلسة  تصويب
ّ         مصمم ی از طرف  يادداشت  موقعی آه  چرا در اين  نمود آه  تعرض  مدرس. خصوصی گرديد  ، جلسه شديد مدرس  مخالفت      

ً    يا اقال  به  نكرده  مراجعه  مجلس به  ، دولت شده  داده  دولت انگليسيها به چرا   خودسرانه. ميداد  اطالع  خارجه  آميسيون      
  ؟ دولت آيست  عهدة به  خواهد شد، مسوؤليت  دارم  قطع  وخيمی ايجاد شود، آه  عواقب  اند؟ اگر يك را رد آرده  يادداشت

و   ، ذآاءالملك دولت  از طرف. بايستد  در مقابل  قدم  نميتواند استعفا دهد، و بايد تا آخرين  تواند استعفا بدهد، ولی مجلسمي
  با مطالعات  نموده  بينی آامل شد، پيش  خوزستان به  راجع  اقدام  داخل  در بدو امر آه  دولت  آردند آه  دفاع  سردار معظم

  اواخر يك  ، ولی دراين شده  ، مذاآرات است  بوده  الزم  قدری آه به  هم  خارجه  با مقامات. شد  مدر اقدا  داخل  دقيقه
ً     قبال  پيش  دولت  انگليسيها گرديد، ولی چون  از طرف  يادداشت منجر به  باالخره  بود آه  شده  سوءتفاهمی حاصل بينيهای    

مسترد   انگليسيها، يادداشت  آامل  و اطمينان         ً          و تقريبا  با رضايت  را آرده  سوءتفاهم  ، رفع فوريت بود، به  را نموده  الزمه
آقای   را هم  ، و نتيجه خواهد يافت  خاتمه  و ترتيب  شكل  بهترين به  خوزستان  قضية      ً     ، عما قريب طور آلی هم به.  است شده
بود   داده  جواب  سيديعقوب. شد  اعتراض  حائريزادهالشعرا و  و ملك  زعيم      ً        مجددا  از طرف. خواهند داد  الوزرا اطالع رئيس
،  متمرد شده  خزعل  آرد آه  حاضر شد و ثابت  مجلس به  اشرف  حضرت. آرد  تلگراف  مجلس به  در بدو امر خزعل  آه

  و توضيح  آنيم  السؤ  از دولت  آه  نيست  الزم  عمل  در بين. آند  يا مطيع  او را دفع  آه  اختيار داده  دولت به  هم  مجلس
  ميرزا هاشم  مذاآرات  از اين  پس.  خواست  را از دولت  آرد و نتيجه  بايد تأمل. بشود  مغشوش  دولت  حواس  آه  بخواهيم
  ، سايرين زده  او را آتك  مقداری ميرزاهاشم  يك. زدوخورد شد  با او مشغول  ، سيد يعقوب توهينی آرده  دولت به  نسبت
از ظهر در   وزرا قبل  فردا آقايان  شدند، بنا شده  خصوصی خارج  از جلسه                   ّ   و بعضی ديگر معترض انه  مدرس. دندآر  ممانعت
  «.مذاآراتی بكنند  تلگراف  وسيلة به  عظمته  دامت  اشرف  حضرت          ً           و مستقيما  با بندگان  حاضر شده  مجلس  رئيسة  هيأت

  یمرتض  سرتيپ -  و توابع  نظامی تهران  حكومت

   خزعل

در   چون  بود آه  ای نوشته مراسله. بودند وارد شد  ديده  برای او تهيه  آمد و در منزلی آه  از آشتی بيرون  باالخره  خزعل 
  . خود را نزد او بفرستم  محترم  نفر از همراهان  شرفيابی نميبيند، يك  خود لياقت

و   خدمت  ملتزم  و در سفر و حضر هميشه  بوده  بدو زمامداری با من از  را، آه)  دبير اعظم(بهرامی   خان اهللا فرج  هم  من
برود و   آه  ، امر دادم است  آرده  حرآت  با من  و داوطلبانه  سفر پرخطر نيز عاشقانه  ، و در اين بوده  اسرار من  حفظ  مرجع
  .را اصغا آند  شيخ  مطالب

  امن  در زمان  و چه  جنگ  در ايام  چه.  نيست  ايمن  خود هم  و اطرافيان  ، حتی از اقوام است  تعدی آرده  از بس  شخص  اين
   .نميكند  حرآت  چند نفر مسلح  بدون  وقت هيچ  آشتی مانده  در ميان  ، اغلب و آسايش

دو نفر   يكردهپذيرايی م  از دبيراعظم  آه  او پر از تفنگچی بود، و در اطاقی هم  خانة  و حياط  ، حوالی منزل موقع  در اين
  .بودند  ايستاده  مسلح

  از اينكه  پس. داد  تشخيص  ، ميتوان هر دو را در تلو آن  ، و روحيات نيست  دو نفر در بدو امر بيمزه  اين  مذاآرات  شرح
مينمايد،   بالتفنگچيها از او استق  در بين  عمارت  ميدارد، و او نيز تا وسط  اعالم  خزعل  عمارت ورود خود را به  مشاراليه
  :ميشود  طرح  آنها صحبت  بين  ذيل  ترتيب به  بالفاصله. ميشوند  وارد اطاق

اگر . اند مأمور فرموده  من  شما را برای اصغای عرايض  اشرف  حضرت  بندگان  آه  خيلی متشكر و مسرورم  من -  خزعل
ميكرديد و مرا   ابالغ  من را به  اشرف  حضرت      ً       سابقا  مراحم  نكهاي ، ولی نظر به ام شما را نداشته  مالقات  سعادت  حال تا به  چه

صرفنظر   من  و شفاعت  با من  از مساعدت  حاال هم  دارم  مينموديد، يقين  با ايشان  و صداقت  نوآری و صميميت به  دعوت
ً         فعال  با آنكه. نخواهيد آرد   من    ً    قطعا  به  دارم  ، خواهش اهواز است  ا هماينج  آه  و ميدانم  ميبينم  خود نشسته  شما را در اطاق    

  و با آدام  جرئت  دارند؟ شما با چه  جا تشريف          ً     اند و شخصا  اين وارد اهواز شده  اشرف           ً      آيا حقيقتا  حضرت  بدهيد آه  اطالع
ّ      تمام مجه ز است  ايد؟ شهری آه وارد اهواز شده  طور بيباآانه بينی اين پيش   من. اند شده  مسلحبر ضد شما   ، و اهالی آن        
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خود   گلوله  شهر شما را هدف  اين در ورود به  من  اگر يكی از دشمنان  ميگويم  ، من خود من  و سواران  دوستان  نميگويم
  !؟ بكنم  ميتوانستم  چه  ميكرديد و من  قرار ميداد چه

ّ         متهو ر جسوری   باشد، چنين  داشته  اگرصحت. شندبا  اهواز آمده    ً    شخصا  به  اشرف  حضرت  آه  باور بكنم  نميتوانم  فيالحقيقه    
   . نيست  در عالم

،  ميدانستم  و الزم  خود را واجب  مافوق  اطاعت  مينماييد، اگر نه  اظهار مسرت  من  مالقات به  شما آه  بر عكس -  دبيراعظم
  آسی ورود مينمايم  منزل به  آه     ّ  متأسف م  لعادها امر، فوق  اطاعت  درضمن  ، حاال هم شما قدمی برنميداشتم  مالقات هرگز به  من
     ً       آتبا  واسطه  از تهران  يكی دو مرتبه  آه  است  صحيح.  پرستی است و ايران  ايران  تخريب  و آلت  وطن به  مظهر خيانت  آه

و خدمتگزاری   و صداقت  خانوادگی شما، رستگاری و بقای شما را در اطاعت  رياست  و برای حفظ  بودم  مراحم  تبليغ
. نفر مزدور اجنبی  با يك  ، نه و سؤالم  در جواب  خواه نفر ايرانی وطن  با يك  آه  داشتم  اما گمان  و تذآر دادم  دادم  تشخيص

  شجاعت  ايد، آه اما خيلی دير ملتفت شده. نماييد  اهواز اظهار تعجب به  اشرف  از ورود حضرت  داريد آه شما حق 
بحر خزر   ، در سواحل اگر شما عنصر باهوشی بوديد، خيلی زودتر از اين. نظير ندارد  در عالم  ايران  امروزة  سرپرست

ّ           تهو ر را تشخيص  بايد اين  و مغان  لرستان  و قلب  چهريق  قلعة  و وسط)  دريای مازندران(   .باشيد  داده    

  قرار ميدادند، چه  گلوله  اهواز ما را هدف در ورود بهشما   يا دشمنان  اگر دوستان  اظهار نگرانی ميكنيد آه  اما اينكه
  اين. اهواز معنی ندارد ورود به  در موضوع» ما»  عام  لفظ  اطالق  آه  بدهم  شد واضحتر خاطر شما را سابقه  ، الزم ميكرديم

  عدة  ، آه و ملتزمين  همراهان ساير. اند    ً                بدوا  وارد اهواز شده  آه  است  بوده  شخصی ايشان  و پيشخدمت  اشرف  حضرت  فقط
  از اشخاصی هستم         ً        و اتفاقا  خود من  مانده  عقب  و خرابی اتومبيل  بدی راه  واسطه به  ، تمام نفر نيست  آنها زيادتر از بيست

وارد   گذشته  شب از  دو ساعت  نفر از هوادارانتان  يك  ، و با اتومبيل گذارده  بيابان  خود را در وسط  شدة  خراب  اتومبيل  آه
  است  آنونی مملكت  سرپرست فقط   است  شما ورود نموده               ّ  شهر مجهز و مسل ح    ً    بدوا  به  آسی آه  آن  ، و باالخره ام اهواز شده

   . و بس

د، ميگردي  شما واقع  ترقب  ميشد، خالف  ما انداخته  طرف ای به شما گلوله  يا دشمنان  دوستان  ميگوئيد، اگر از طرف  اينكه
طور اظهار نگرانی  اين  نداريد، آه  آامل  خود اطالع  شما از موجوديت و هويت  آه  ميكنم  طور احساس اين  بيان  از اين
نگرانی شما   اين  ميكرديد آه  داشتيد تصديق  آامل  و وقوف  ما اطالع  اگر شما از معتقدات  ، آه تصور ميكنم. مينماييد
ً       ما اصال  مفهوم  دربارة   موجبات  اهواز و غيره ورود به  آه  شما معتقداتی نداريم  موجوديت             ً    زيرا ما اساسا  به. جی نداردخار       

ّ                        توه می را در ما ايجاد نمايد      ً      حقيقتا  شما .  نفر پيشخدمت  اهواز با يك به  است  اشرف  ورود حضرت  همين  هم  اقوای آن  دليل.   
يکه و تنها وارد شود در   بود آه  ، آيا ممكن شما داشت  هويت قداتی بهمختصر معت  مملكت  اگر سرپرست  تصور ميكنيد، آه

شما در   آه  و ميبينم  است                 ّ  اهواز مجهز و مسل ح  آه  ميبينم  هم  هستند؟ من          ّ   مجهز و مسل ح   شما تمام  قول به  شهری آه  يك
دارند مرا تماشا   خيره  و با چشم  ايستاده  نرو و باالی سر م روبه  همينها، آه  وسط. ايد جا گرفته  و تفنگ  گلوله  وسط
  دوستی و يا از طريق  بتوانند يا از راه  نميشود آه  ديده  آن  ، لياقت دستهای مرتعش  در اين  اما اقرار آنيد آه. ميكنند

  باغهای تهران  تفرج به  مملكت  سابق  زمامداران  مثل  بود ما هم  قرار دهند، واال اگر غير از اين  دشمنی با شما، ما را هدف
حقيقتی   يك  الساعه من  است  باشيد ممكن  مايل  ، چنانچه اضافه به.  وارد دريا و خشكی نميشديم  طور بيباآانه  و اين  پرداخته
ً       فعال  اطراف  آه  و پياده  سواره  از اين  يك هيچ  آه  نمايم             ّ  و بر شما مدل ل  نمايم  شما ثابت را به شما و   اند، دوست شما ايستاده    
شما بشود   آنها درباره به  خود از هرحكمی آه  ميكنند، اما در موقع  شما ارتزاق  اينها از پول. شما نيستند  فرمان  مطيع

  را داريد؟  عقيده  اين  امتحان  ميل  آيا الساعه. نخواهند بود  روگردان

.  است  مملكت  ، سلطان اشرف حضرت  آه  و ترديدی ندارم  ام و سنجيده  آرده  را مطالعه  اوضاع  خوب  خير، من -   خزعل
ّ          تهو ر و جسارت  با چنين  آه  باقی نمانده  ديگر شكی برايم از شما   دوستانه  پس. رسيد  و منزلتی ميتوان  هر مقام  ، به   
  . را خواستارم  آن      ً       و جدا  انجام  تقاضايی دارم

  .باشد  داشته  تام  آشنايی و ارتباط  مملكت  با اخالقيات  وليعهدی بودآه هبايد معتقد ب  ، هميشه مملكت  برای سلطان

  او را عقد آنند و قول  اشرف  شويد تا حضرت  شما واسطه.  خوشگل  العاده ، دختری دارد فوق من  ، پسر بزرگ سردار اجل
  اين  تثبيت  خود را در راه  و مال  جان  البته  ، ما هم گرفت  صورت  وصلت  اگر اين. باشد  پسر آنها وليعهد ايران  بدهند آه

   . مينماييم  را فراهم  آن  آرد و وسائل  خواهيم  بذل  مقام
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  در دودمان  آنها هم  تربيت  آه مردی است  ، و شايسته است  قاجار خوب  طرز پيشنهادها برای سالطين  اين -   دبير اعظم
پيشنهاد   اين  حامل  عالوه به.  است  گذرانيده  جنگ  خود را در صحنة  اوقات  تمام  برای عنصری آه  باشد، نه  قاجار شده آل
  .قجر  دربار پوسيدة  باشد باخالق     ّ  متخل ق  بايد آسی باشد آه  هم

  ، همين سرزمين  چيز اين و همه  ايران  ، سرپرست و وليعهد مملكت  مملكت  سلطان  بدانيد آه  و يقين  طور قطع شما بايد به
  ! شده  داشته  شما نگاه  باالی فرق  آه  شمشيری است

آنيد   باشد، بيان  و عرض  نقل  قابل  بدهيد و اگر مطلبی داريدآه  خاتمه  بيمغز خودتان  سخيف  پيشنهادات  اين به  بهتر آنست
   . بشوم  آن  حامل  مفتخرانه  بتوانم  هم  تا من  آه

ً         فعال  در مقام  آه  ميبينم  اما چون در   خودم  وجدان به  اينكه  ميجوييد، محض  خود را از من  هستيد و صالح  با من  مشورت    
   ً  فورا    است  ، الزم در هر مرحله  و دخول  هر مذاآره از ورود به  قبل  آه  ميكنم  شما نصيحت ، به باشم  نكرده  خيانت  مشورت

خود ابراز   ما اظهار و از آردار نامعقوالنة به  خود را نسبت  عتآنيد و انقياد و اطا  شورای ملی مخابره  مجلس تلگرافی به
  . دارم  معروض  مملكت  سرپرست  پيشگاه باشيد، با پيشانی بلند به  اگر مطلبی داشته  بتوانم  من  از آن  نماييد، تا پس  ندامت

ً           مثال  بگوييد چه -  خزعل ً       شما عمال  حقيقت  آنم  بايد تلگراف  ؟ آنچه بنويسم        .ايد آرده  آنرا واضح        

   . قدرآافيست  همين» . خزعل –!  نفهميدم«: آنيد  ، تلگراف دو آلمه.  و ساده  خيلی صريح - دبيراعظم

  ميزنيد؟  حرف  با من  خيلی درشت  تصور نميكنيد آه -  خزعل

  داد؟  جواب  و او چه  گفت چه  مأمور روسيه به  ايران  ترآمانچای، نمايندة  در روی تپة  ايد آه شنيده -  دبير اعظم

  . الواهللا -  خزعل

» . است  و زور صرف  آلی بيانصافانه ميكنيد به  تحميل  من را به  امضای آن  ، آه   ّ  ماد ه  اين»  گفت  ايران  نمايندة -  دبير اعظم
  «؟ آار داشتيم  چه  نقطه  در اين  زور بگوييم  اگر نميخواستيم«داد   جواب  مأمور روسيه

و   شما بگوييم ثابتی را به  حقيقت  امروز يك  ، آه ايم آرده  را تحمل  خطرهای بزرگ  و اين  گزاف  مصارف  دور و اين  راه  اين
  امور را عريان  نداريد حقايق  اطالع  جای عالم  ايد، و از هيچ شده  پيچيده  در صحرای خوزستان  شما آه  در برابر چشم
  . است  واقع  ، غير از حقيقت خيال  آه  انيمشما بفهم و به  تجلی بدهيم

معنی خود را   تمام ميكنيد و به  قبيله  دعوی سرحدداری و رياست  شما آه  آيا برای شخصی مثل!  شيخ       ً      حقيقتا  جناب
  مدرس  سيدحسن و  الدوله قوام  خان شكراهللا  از قبيل  الحال چند نفر معلوم  و مسخره  ملعبه  آه  نيست  ميخوانيد، قبيح»  شيخ«

   افكار آنهـا آشكار، و تنگی منظر عقلی آنها  بشويد آه  و غيره

   ؟ پديدار است

  و بی مسلك  مردمانی بی ثبات  در دست  مقداری ليره  و ريختن  شاه به  چند هزار تومان  با تقديم  نكرديد آه  آيا انديشه
  فرود آورد و در هم  است  شده  نگاهداشته  در باالی آن  را آهمملكتی را تغيير داد، و شمشير توانايی   اساس  نميتوان
  ؟ شكست

  هستيد؟  اند طرف شده  منجمده  در چهارديوار تهران  آه  الوزراهای سابق ميكرديد با رئيس  هنوزخيال

و   تام  با او خصوصيت شما  آه  و ميدانم  داشت  حكومت  ، چندی در خوزستان الدوله صدری قوام  خان شكراهللا  آه  مسبوقم  من
  ، از طريق آلود شاه و دربار ننگ  مجلس  و اقليت  سيدمدرس  آگين مفاسد شرم  ميگويند آه  مردم  داريد، و همة  تمام

  مملكت  خائنين  مصرف آنها به  از طريق  شما هم  ميشود و پول  شما تلقين ، به زعيم  خان صدری و سيدحسين خان شكراهللا
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او را   ميشناسد، شما هم  تام  معروفيت به  را از بدو صباوت  خان  ، شكراهللا تهران  مردم  طوری آه  آيا همان. ايثار ميگردد
  و سابقه  او اطالع  سوابق  از وضعيت  اسرار شما ميشود آه  عنصری محرم  يك  ميشناسيد يا خير؟ اگر نميشناسيد چگونه

خجلتی پيشانی او را تر   عرق  هيچ  سالهاست  ايد آه موجودی داده  يك خود را به  تكية  نداريد؟ و اگر ميشناسيد، باز چگونه
شما  به  جويان و مفسده  اغوا آنندگان  از طرف  هايی را آه اسناد و نوشته  همان  من  عقيدة ، به ؟ در اينصورت است  نكرده
  بدانند شما يك  خود قرار بدهيد تا همه  اعمال  شفيع اسناد را  حضور برويد و آن و به  گرفته       ً        ، عينا  در دست است  رسيده

  . است  در آورده شما سر به  از گريبان  آه  است  ديگران  و نيات  ايد، و سوءاعمال ، اما بيگناهی بوده لوح  عنصر ساده

مرا   ، و قلب مرا آنده  ريشة  قدرآفايت به) بود  و گفته  آرده  دستهای خود پنهان  روی را در آف  موقع  در اين( -  خزعل
. قدر تندخو باشيد  شما اين  آه  باور نميكردم  اما من. بر جراحت نپاشيد  شما ديگر نمك. اند آرده  ، و روی مرا سياه مجروح
  پايه  ، تا اين ميرسيدم  خودشان           ً      ، اگر بدوا  خدمت دارم  سراغ  اشرف  حضرت  در وجود مقدس  با عفو و اغماضی آه  بنظرم

شرفيابی   وقت  استدعای تعيين  و آن  ندارم  خواهش از يك  از شما بيش  در هرحال. روا نميداشتند  من  يمهری، دربارةب
  . است

  .آرد  استدعا خواهم» ميآمد  و بيرون  برخاسته  در حالتی آه« -  دبير اعظم

  شد، از اين  مخابره  من  به  از تهران  آن  عد صورتدو روز ب  ، آه مجلس به  خزعل  اما تلگراف. آنها  مذاآرات  بود عين  اين
  : قرار است

  از اهواز 

    تهران 

   ارآانه               ّ  ّ  شورای ملی شيد الل ه  مجلس  مقدس  ساحت

ً    فعال  به  بود، و اميدواری آه  شده  حاصل  آاملی آه  با يأس»   الوزرا و فرماندة آقای رئيس  اعظم  اشرف حضرت  بندگان  مراحم   
              ً                فرمودند، حقيقتا  الزمه بزرگواری   از پيشامدهای گذشته         ً                 ، مخصوصا  عفو و اغماضی آه گشته  حاصل  عظمته  امتقوا د  آل

  و تأسف  بود، اظهار ندامت  پيشامد آرده  جويان فساد مفسده  واسطة به     ً              قلبا  از وقعاتی آه  و بنده. و سرپرستی را فرمودند
و   را دانسته  له معظم  قدر وجود حضرت  آه  است  پرست  واقعی و ايرانيهای وطن  خدمتگزاران  تمام  ، و بر عهدة مينمايم

و   بوده  متبوعه  دولت  ّ              جد ، خدمتگزار به    ً    ابا  عن  آه  بنده. خريدار باشند  و دل  جان به  مملكت  را در تمام  سرپرستی ايشان
شكرگزار، و خداوند جزا   العاده فوق  معزياليه  ، از مراحم ميدانم  دولت به  پرستی و خدمت خود را در ايران  مفاخرت  تمام

     ً  مخصوصا  . خدمتگزار ميشوند  بدنامی اشخاص  و اسباب  فراهم  و فساد را در مملكت  فتنه  وسايل  را آه  بدهد مفسدين
تا   ، و اميدوارم آرده  اهمرا فر  افتخار بنده  اسباب  اشرف  حضرت  و توجه  مرحمت  آه  ميرسانم  محترم  نمايندگان  عرض به

  حضرت         ّ  وجود مقد س به  هم  مملكت  آه و استظهار دارم   نورزم  غفلت  ايشان  شخيص  شخص در خدمتگزاری به  ام زنده
ّ  متنع م  اليه معظم   «.شوند     

   خزعل

   با خزعل  مواجهه 

  .بيايد  ده  فردا ساعت  دادم، آه  وقت  خزعل به  باالخره 

و   او را بلند آردم.  گرفت افتاد و بوسيدن   پای من    ً    فورا  به. ، وارد شد ميزدم  قدم  جنوبی عمارت  واندر اي  موقعی آه
  . نمودم  استمالت

زردی  به  مايل  و چشمانش  بارگرفته  و لبهايش  پژمرده  اش و چهره  تاريك  اش ، قيافه وپنج در حدود شصت  شخص  اين  سن
و چاپلوسی خيلی   و مذاآره  اما در نطق.  داشت  خود منعكس  چهرة  و تنبلی را در لوح  عياش  پروردة  نفس  آثار يك. بود
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  خطوط  ظهور ميكند، در چينهای صورتش  در بعضی اعمال  از افراط  و ضعفی آه  الكل  شعلة. و ماهر بود  و زبردست  طليق
  .بود  آرده  انگيزی رسم ترحم

  !     ّ  و تعي ش  از تنعم  ، و آه ثمر را ميبخشد، وای بر مال  مستمر فرمانروايی، اين  قارونی و قدرت  و مكنت  اگر مال

را با سرعتی   نميكنند و خون  صرف  سپاهيگری و حرآت  و اعمال  ورزش  روز را به  ساعات  نصف  اشخاصی آه  نميدانم
  اند؟ زنده  برای چه اند و نميبخشند، چرا زنده  خود حرآت  و شرايين  در عروق  الكل  سرعت  مافوق

قدر   انسان.  ديگر مفيدتر است  ميليون  يك  از جمع  شيخ  بدنی برای اين  و سواری و مشقهای مختلف  ورزش  دو ساعت
، باری ميشود بر  ، با افسردگی بدن بعد از فنای تن  هر چيزی ديگر آه ميدهد تا به  بيشتر اهميت  تنش خود را اگر بداند، به

  ! روح  دوش

از   افعی افسرده  نور ديدة  به  مصنوعی سبز، درخششی شبيه  عمامه  در ميان  چشمی آه  روی و اين  اين  از ديدن  الصهخ
ً        ميفرستاد، آامال  فهميدم  سرما، بيرون ، و  نيفتاديم  خاك ؟ چرا در صحرای لنگير به آشتی جنگی نشديم  چرا ما اسير يك  آه               

  ؟ نگشتيم  واقع  گلوله  چرا در اهواز هدف

  خودش  او عين  عكس  نمود آه  تأييد آرد و تصديق  ، خودش حال.  بودم  آرده  عقايد را استنباط  اين  او هم      ً        سابقا  از عكس
   . خودش  عكس  نه  است  بوده

  و قدرت  يضممردی پير و مر  من  آه  داشت  جريان  اساس  ، اما روی اين ضعيف  مكرر بود و برهانش  او، اگر چه  مذاآرات
، و  دولتم  بعد، نوآر صديق من.  و عفو ميخواهم  ميطلبم  پوزش  اآنون. شدند  گماشتند و محرك  مرا بر اين.  نداشتم  جسارت

ّ  تأس ف  اآنون.  است  بوده  مفسدين  دست  آلت  آور و آر، و جاهالنه  اوضاع  از حقايق  اقرار آرد آه   چرا تشخيص  دارد آه    
  آه  ميدانست  را غير از اين  دربار ايران  اوضاع  آرد آه  ، اعتراف افتاده  و دسايس  وساوس  دام به  و احمقانه  ندادهاز بد   نيك

  .ميبيند  رأيالعين به  اآنون

ی او مجالی برای اصغا  از اين  ، بيش گذارم  آنها را معطل  جواب  بود، و نميخواستم  رسيده  از تهران  تلگرافهايی آه نظر به
  : و گفتم  نداشتم

  شرط  يك به.  درصدد افنای تو نيستم  هيچوجه به.  و آبروی تو دارم  جان قصدی به  و نه  مال به  طمع  نه  آه  باش  برو مطمئن»
انی آند، اير  تكيه  خارجه به  هر آس  زيرا آه. جای ديگر  باشد نه  تهران  طرف به  بعد خود را ايرانی بدانی و چشمت من  آه

  اگر بعدها روية  پس. بماند  باشد و زنده  ايران  دشمن  ، نميتواند در باطن برخوردار است  ايران  از نعمت  و آسی آه  نيست
  «.برو.  است  تو اعدام  بدهی، تنها مجازات  را ادامه  سابق

: بود        ً              امتحانا  از او پرسيده  دبيراعظم. دی نمايدبازدي  هم  آابينه  از رئيس  بود آه  ديده  ، خود را ملزم از ايوان  بعد از خروج
  «؟ آوتاه  يا لباس  داشت  بود؟ آيا قبای بلند در تن چگونه   آن  و دوخت  و رنگ  برشی داشت  الوزرا چه رئيس  لباس«

  . است  نگشته  نكات  اين  ملتفت  آه  شد، طوری خود را باخته  معلوم. بود  عاجز مانده  از جواب  شيخ

  : است  چنين  و آن  تاريخی آردم  وقعة  يك به  توجه  سئوال  اين از

ايرانی   فاتح  لباس  رنگ«از او پرسيدند   ، مردم آمد، و بازگشت  چادر نادرشاه ، به از مغلوبيت  هندی، پس  محمدشاه  چون
  وقايعی محدود، بيش  سلسله  و جز يك  سر تكرار است ، سربه تاريخ  ديدم  اآنون. عاجز ماند  هند از جواب  شاه» بود؟  چه

   .تجديد مينمايد  را در صور مختلفه  جريان روزگار آن  آه  نيست

. بياورد  بود، نزد من  قيام  از اعضای آميتة  او هم  بختياری را، آه  مرتضيقليخان  بدهم  تقاضا آرد اجازه  روز بعد، شيخ
  من  مالقات به  بپذيرد، ديگر حاجب  را خودش  مرتضيقليخان  بودند، گفتم  ر دادهتقاضا قرا  اين  واسطة  ، آه آابينه  رئيس به

  . نيست
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  .او آرد  آمدن مرا راضی به  عاقبت  و استدعای دبيراعظم  خزعل  عجزوالحاح

  او خوانده  ةانرژی در ناصي  و فقدان  فعاليت  بيفكری، عدم  عالئم  تمام.  و زرد چهره  قوی هيكل  مردی است  مرتضيقليخان
ّ                پيشامدها آار مضر ی از او سر نزده  و در اين  و خيانتی نكرده  نبوده  آميته  داخل  آه   ّ       تب ری جست  مقدمه  بدون. ميشود                  
  .نشود  واقع  و مجازات  استدعا آرد مورد سخط.  است

  ترا بيجهت  آه  است  ثابت بر من   مو گفت  آردم  را تصديق  قولش  او، مفهوم  و چهرة  جبهه از مختصر توجهی به  پس  من
  . باش  برو آسوده. اند آرده  داخل

  .او بار نمود  گردن آرد و گناه را به  امير مجاهد بيان  خان و دزدی و بی سروپايی يوسف  مدتی از مفاسد اخالق  مشاراليه

  : گفتم  خزعل ، به انصراف  بعد از رخصت

  «.آنيد  مراجعه  امی خوزستاننظ حكومت بعد اگر مطلبی داريد به من»

   : گفت  شيخ

و يكی از   فرماييد در اهواز بمانم  اجازه  استدعا دارم  شده  پيری نيز مزيد بر علت  و ضعف  آرده  شدت  آسالتم  چون»
  «.باشد  سرآشی خواهيد آرد، در خدمت  ، در نقاطی آه پسرانم

  .ميكرد  موافقت  با همراهان  پسرشو روز در آشتی بود و   بعد شب به  از آن.  پذيرفتم

و   را بكشند پريشان  ستونش  عمارتی آه  مثل. بود  آرده  او، اثر بمب  ، برای مزدوران در مجلس  خزعل  وصول تلگراف
  وزارت  بودجة  و گذراندن  دولت  با پيشانی بلند از دفاعهای خود و حمايت  پرست وطن  آگاه  نمايندگان. بودند  شده  منقلب
  .بودند  را آموخته  وطن به  نسبت  آار و صميميت  ای معنی و نتيجه ، و تا اندازه نموده  مباهات  جنگ

   خارجه  نمايندگان 

  .آمدند  ديدن به  و غيره  خارجه  و علما و نمايندگان  و تجار و آسبه  و شيوخ  اعضای دواير و روسای قبايل

  سرپرسی لرن وزيرمختار نيز با طياره  تذآر داد آه  آمد و در ضمن.  پذيرفتم.  خواست  مالقات  وقت  هم  انگليس  قونسول
  .خواهند آمد  ديدن اند، و به اهواز رسيده به

. بودند        ً       ً        ها طبعا  و قلبا  خوشوقت روس. نمود  مسرت  آرد و ابراز نهايت  مالقات  نيز از من  روس  او، قونسول  بعد از رفتن
  ، از خبر پيشرفت ، يا شوق و با اضطراب  قرار داده  و مطالعه  دقت  را تحت  صفحه  اين    ً       تبا  اوضاعآنها مر  جرايد و بيسيم

  نفع ، به انگليس  سياست  شكست  اين  مينمودند آه  خيال. ميكردند  استقبال  ايران  قشون  عمليات       ّ  يا تقد م  انگليس  سياست
  اين  در حالتي آه. ميگردد  آنها نزديك          ً    ميكند قهرا  به  مخالفت  هرقدر با انگليس  ايران  خواهد شد و دولت  پليتيكی آنها تمام

،  و خيرخواه  اند و بيطرف تا مشفق.  ، همسايه و همسايه  خارجی، خارجی است  در نظر من.  و سطحی است  بياساس  عقيده
سوی  بريزند، تير تنفر ما به  بيندازند و آتش  سنگما   در خانة  اينكه  محض ، و به آنها دراز است  جانب دوستی ما به  دست

  .خواهد بود  آنها گشاده

ّ  مجر ب  سياسيون  در ميان  آه  است  تأسف  چقدر اسباب را از   ايران  آه  است  ، هنوز آسی پيدا نشده همسايه  دو دولت  اين    
ً        مثال  پيشرفت. ديگر  دولت  از لحاظ  ببيند، نه  نظر خود ايران  نقطة   بشناسد و از اين  داريوش  خود مملكت  نفع را به  يرانا    
  آه  جهت  از آن  مينمايد، نه  مترقی دخالت  نجيب   ّ  مل ت  در امور يك  متغير شود آه  حيث  ، از اين همسايه  دولت  آمدن  پيش
  !خواهد بود  نشينی خودش عقب  ، موجب دولت  آن  آمدن  پيش

  تاريخی خود زندگی آند؟  آسودگی در روی افتخارات قوی و آباد باشد و ايرانی به  ر ايران، اگ دولت  ضرر ميبرد فالن  چه
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  با چشم.  نميكنم  احساس  ايران  ديرين  دو همسايه  اين به  ّ              و بغضی نسبت حب  ، هيچ ميكنم  خود رجوع  قلب به  وقتی آه  من
  تعقيب  تاآنون  ای آه با رويه  اميد است. آنها صميمی خواهد بود به  نسبت  هم  من       ً      طبيعتا  دولت.  مينگرم  طرفين به  صميميت

اروپا   ملل به  چشمی آه ببينند، و جز به  را از نظر خود ايران  ايران  مسائل  آه  را معتاد سازم  خارجه  نمايندگان  آم  آم  شده
  آمال به  بعد هم و من  است  آرده  خيلی پيشرفت  نقشه  اين  مميكن  گمانم  تا حال. آسيايی ننگرند  قديم  ملت  ميكنند، بر يك  نگاه

  . خواهد پيوست

    سر پرسی لرن 

  ، سرپرسی لرن انگليس  قونسول  در منزل  از جمله.  دادم  را انجام  بازديد بشود، مراسم  خارجه  بود از نمايندگان  الزم  چون 
از   بدهد، يا الاقل  ناراضی نشان  آند و چهرة  و سختی مذاآره  ا شدتوزير مختار ب  آه  انتظار داشتم. شد  مالقات  هم

  ايام  اين  گزارش به  ، يا اشاره اظهاری آرده  اينكه  بدون  اما مشاراليه. نمايد       ً        مبسوطا  مذاآره  جريانهای خوزستان  سرگذشت
چای و شيرينی و   از صرف  پس. آرد  براز مسرتا  صفحه  اين به  معرفی نمود، و از ورود من  من خود را به  بنمايد، خانم

  :پرسيد  دارم  حرآت  ديد خيال  سيگار موقعی آه  آشيدن

  «نظر و خيالی داريد؟  چه  در مورد خزعل»

  : و ماليمی گفت  ساده  با بيان  سپس

از   آه  است  ، اما آيا ممكن است  ازاتو مج  سياست  هرگونه  قابل  ، و اگر چه رفته  اشتباه را به  راه  و تمام  آرده  خبط  خزعل»
  «او را ببخشيد؟  صرفنظر آرده  تقصيرش

  : دادم  جواب

ً    ، عمال  به بودم  امر داده  او رسيد، و چنانكه  تسليم  تلگراف  در ديلم  آه  موقع  همان» خود رفتار آرد، او را   انقياد و اطاعت     
. باشد  خزعل  ، شخصی مثل خون  ولو صاحب  احدی نيستم  خون  يختنر راضی به  من.  خود ثابتم  و در قول  عفو نمودم
  سعادت  ، اسباب عقيده  اين  آه  فهميد و دانست  قدر آه  همين. باشد  و بايد مطيع  است  ايران    ّ  رعي ت  آه  آنم  ثابت  ميخواستم

  «. بدهم  باال آشيدن ، تا امر به آنم صاو را از پای دار خال  آه  دلپذيرتر است  برای من.  ، ديگر نظری ندارم اوست

  . آمدم  وگو بيرون  گفت  بعد از اين

   و اراده  اقبال 

آار   و انجام  آامل  و فتح  غائله  از ختم  صحبت. بودند  ايستاده  همراهان.  ميزدم  قدم  جلو اطاق  در ايوان  امروز صبح 
منكر عقايد آنها   آابينه  تنها رئيس. قرار بدهند  من  و اقبال  بخت  ی را فرعآامياب  اين      ً                 عموما  اصرار داشتند آه. آمد  ميان به

  مذاآراتی آرد، با داليل  و اقبال  شانس  در حقيقت  از آنكه  پس.                  ً       عقايد خود را صريحا  بگويد  بود و خودداری نكرد از اينكه
  خوزستان  غائی فتح  امور علت  مرا در انجام  و جسارت  و تنها اراده  داده               ً            آنها را تقريبا  منتفی جلوه  موضوع  پسنديده
و   ناپذير، انتظار آاميابی از شانس  قوی و تزلزل  ارادة  يك  داشتن  بدون  بود آه  شنيده  را از خود من  عقيده  اين. شمرد
  . نبايد داشت  اقبال

ً                مثال  در روز ورود به خطر تهديد آرد، و اميرلشكر و ساير  ما را بهآمد و   اضطراب  با آن  روس  قونسول  اهواز آه   
ّ  بنای ضج ه  همراهان و تنها در   ، و يكه شهر وارد نميشدم به  و نيروی اراده  جسارت  قوت و بيقراری گذاردند، اگر به        
ا ورود ميداد؟ آي  و فيروزی دست  توفيق  ، آيا اين نميگرديدم  داخل  گشته    ّ  مسل ح  بر ضد من  است  ماه  شش  شهری آه

   ؟ من  يا جسارت  است  من  اقبال  اهواز فرع به
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ً         مثال  روزی آه   راپرت  مطمئنه  و مقامات  موثقه  آشتی را از منابع  يا اسارت  الوقوع قريب  ، و خبر غرق دريا نشستم به    
  ، آيا خوزستان باز ميگشتم خود  و از عزم  نميشدم  مرگ  و تسليم  دريا نميزدم به  و دل  نكرده  دادند، اگر ابراز جسارت

  ؟ استقرار مييافت  فارس  و خليج  آارون      ً          مجددا  در سواحل  ميآمد و نفوذ ايران  دست به

و   خموده  مملكت  و در اين  خود راضی و خوشنودم  ، از جسارت است  شده  روشن  و افق  آام آارها به      ً          واقعا  امروز آه
  . ميپندارم  العاده ارقموفقيتی را خ  چنين  و مسموم  افسرده

مورد   انكار آرد، ولی در اين  و پيشامد است  بر اتفاق  آن  اساس  را آه  و اقبال  بخت              ً         ، هر چند قطعا  نميتوان در هر حال
در  دربارها  از ضعف  و طالع  اقبال اعتقاد به.  بداند و بس  من  ارادة  مرهون  بايد خود را فقط  ايران  تصور ميكنم  خصوص به
و وزير ميپاشند و جز   شاه  در مجلس  و خوشامدگويان  متملقين  آه  نقلی است  آلمات  اين.  است  يافته  موارد رسوخ  اين

زندگانی بر عزم   اساس  آه  معتقدم  من. نميشود  ای از آنها گرفته نتيجه  مستعدان  عنصر آردن  و سست  زيرآان آردن  گمراه
  . بينی دقيق و با پيش  معقول  ، منتهی از راه شده  گذارده  هامتو ش  و جسارت  و اراده

ّ  محاج ه  در همين   چشم اطرافی خود را به  متملقين  آه  گرفتم  ، تصميم و ساير همراهان  آابينه  وگفتگوی بين رئيس و گفت     
  نفس  ذاتی و ضعف  و لياقت  و صنعت  لمع  عدم  فرع  و چاپلوسی را آه  تملق  اصول  مختلفه  وسائل ، و به آنم  نگاه  حقارت
  . سازم  عناصراند، پاك  ترين آننده  و گمراه  خطرناآترين  ، آه را از وجود متملقين  دربار مملكت  آه  آردم  عزم.  ، برآنم است

چاپلوسی   وفانط  ، موقعی آه مستشارهای خارجی آار ميكردم  و در زير دست  بودم  نظام  در اردوها و در صفوف  وقتی آه
ّ           ته ور و جسارت  واسطة و به  آردم  مقاومت  ، من داشت  و غرش  جوشش  آنان  در اطراف تنها   خود نه  و صفای قلب   
.  بودم  فكر خود گردانيده  استقامت  را مرعوب  و رؤسای قزاقخانه  خود مستشاران  ، بلكه بودم  ساخته  را متوحش  متملقين

ً         ً       عمال  و حقيقتا  منافع  من. ميدانند  خود را در خوشامدگويی و مداهنه آار پيشرفت  اآثر مردم و   را در جسارت  خويش    
و   استواری رأی و راستی بيان  اين  بعدها نيز نتيجة  دارم  يقين.  ام داده  فكر تشخيص  و استقامت  اخالق  و صراحت  شهامت
  . خواهد گشت  و عايد من  ، نصيب انديشه

   

  رمزرامه  جنگ 

   قوس ١٦  دو شنبه 

، » آله  تنگ«شد در   معلوم. گرديد  واصل  اردوی اعزامی اصفهان  ميرزا فرماندة  محمدحسين  تلگرافی از سرتيپ  شب
 ١٥اند، و روز  رامهرمز رانده  طرف به  داده  شكست  جنگ  ساعت  از شش  ، امير مجاهد را پس»آباد  سلطان»  نزديك
  . است  وارد گرديده رامهرمز ، اردو به قوس

   ً   بدوا ، . دارد  دو جهت  رامهرمز راه رود جراحی و از آنجا به  شعبة  و نزديك  بهبهان  در روی خط  است  واقع» آباد سلطان»
  متمايل  شمال  طرف ، به» شيخ  قلعه«جراحی،   مهم  ملتقای دوشعبه  فرسخی نزديك ميرود و در شش  پيش  امتداد مغرب به

  .دارد  مسافت  فرسنگ  نيز هشت  شمالی راه  قسمت  اين. رامهرمز ميرسد به  و خم  ز چند پيچا  پس  شده

  : است  مضمون  الذآر بدين سابق  تلگراف

  اهواز 

   لشكر جنوب  جليله  امارت  مقام 

  تدافعی، پيش  نگبرای ج  مهمی است  تنگ  آه» آباد سلطان«و نيمی   فرسخ يك»  آله  تنگ»  در اول  قوس ١٤  در تاريخ»
  و دهات  و جنگل  ارتفاعات  آلية. زدوخورد گرديدند  و مشغول  مصادف  با دشمن  صبح  ونيم هفت  قراولهای سوار در ساعت

  از فوج  گردان  سلحشور، يك  از فوج  گردان  بود از يك  مرآب  قوای ما آه  اول  ستون. بود  دشمن  سوار و پيادة  در تصرف
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قوا   بقيه  آه  دوم  ستون. نمودند  تعرض به  ، شروع مهندس  گروهان  رسد آوهستانی و يك  ، يك مسلسل  روهاننادری، دو گ
  استقامت  هم  دشمن  و پيادة  ميكرد، و سواره      ً              دائما  قوای ما تعرض  آه  ساعت  از شش  پس  مانده  ميداد در احتياط  را تشكيل

بود   مرآز قوای دشمن  آباد آه سلطان  و قريه  و جنگل  و قراء اطراف  مواقع  آليه. يدنشينی گرد عقب مجبور به  ميكرد دشمن
  در مقابل  دشمن  و مسلسل  توپخانه. اختيار نمود  ، هزيمت بينظمی و با تلفات  با حال  دشمن. قوای ما درآمد  تصرف به

،  نموده  آباد توقف را در سلطان  شب. گرديدند  شدن  شخامو چند تيراندازی آرد و مجبور به  های ما فقط و مسلسل  توپخانه
  قرای اطراف ننمود، و از رامهرمز عبور آرد و به     ً      ابدا  توقف  راه  در بين  دشمن.  وارد رامهرمز شديم  قوس ١٥  يوم

و   را منكوب  ّ       و ر دشمنته  ، با آمال ننموده  فداآاری مضايقه  رشيد اردو از هيچگونه  و نظاميان  صاحبمنصبان. شد  پراآنده
                ً                                   امير مجاهد شخصا  سرآردگی آنها را دارا بود و خوانين. بر هشتصد الی نهصد نفر بود  بالغ  قوای دشمن. متواری نمودند
  «.بودند  جزو قوای مشاراليه  شده  عرض ٨٧  نمره  تلگراف  اسامی آنها ذيل  آه  بختياری هم

   قوس ١٥  رامهرمز مورخة

  ميرزا  محمدحسين  سرتيپ -   اعزامی اصفهانقوای   فرماندة

  ٨٩نمر 

  چند تلگراف. بودند  خود گذاشته  و عادات  و اجرای نيات  و غارت  رامهرمز بنای قتل  اطراف  ، در دهات شده  اشرار پراآنده
اردو بكشند و اشرار   پناه ا بهخود ر  دادم  جواب. بودند  و دادخواهی آرده    ّ  تظل م  نواحی رسيد آه  آن  و آدخدايان  از آالنتران
  .بكنند  را بيرون

  هيچ ، نگذارند به سعی را نموده  آمال  آالنتران  حال  در جانبداری اهالی و رعايت  امر نمودم  قوای رامهرمز هم  فرماندة به 
ً     را آامال  قلع  آسيبی برسد و بقايای متمردين  آس   .نمايند  و قمع        

  در صدد تنبيه  ها را بگيرد و من آن  ديوانگی امير مجاهد دامن  مبادا آتش  شدند آه  متوحش     ً شديدا   و مرتضيقليخان  خزعل
قرار   فرستادند و شفيع  نزد من  سوءظن  را برای رفع  آابينه  رئيس.  آنها ببينم  اخير را از چشم  اوضاع  ، و اين آنها برآيم

  اند رفتاری از آنها سر نزند، در امان اظهار آرده  و انقيادی آه  تسليم  برخالف          ً تا مستقيما   آه  بخشيدم  آنها اطمينان به. دادند
. نمود  مؤاخذه  سابقش  او را نبايد از همراهان  اعمال  و بيمغز، البته  ديوانه  امير مجاهد شخصی است  عالوه به. خواهند بود
  و توپخانه  توپ  ، مصاف آرد طرفين  معلوم. داد  شرحاردوی رامهرمز را   مصادمة                ً      بعد رسيد مشروحا  قضية  راپرتی آه

  . است جديد بوده   سيستم  اسلحة  آنها از بهترين  و تجهيزات  داده

  ساخته  و ناتوان  را خسته   ً           حقا  بايد همه   خطير آه  راه  اين  با وجود مشقت. داد  خرج به  رشيدانه  قوای انتظامی، استقامت
  مبادرت  و غيورانه  ورزيده  استقامت  دشمن  ، طوری در مقابل نيافته  و فتوری راه  آنها تزلزل  و روحية  باشد، در حالت

عبور قوای انتظامی را   متواری و راه  طرف  از يك  ، هر دسته در خود نديده  درنگ  بختياريها مجال  نمودند، آه  حمالت به
   .باز گذاردند  از هر طرف

  خاك(»  شليل« به  معروف      ًٌ         غفله   در گردنة  پارسال  آه  است  شخص  ، و همين بختياری است  نامير مجاهد يكی از خواني
  رشادت  بيغيرتی و عدم  هشتاد نفر از آنها را با آمال به  ، قريب آرده  هجوم  خوزستان قوای نظامی اعزامی به ، به)بختياری
  . آشت

او نيز   جنون      ً                      فطرتا  دزد و الابالی و مراتب  و شخصی است  اول  درجة  بختياری از متمولين  خوانين  در بين  شخص  اين
و   مهارت  نيز تمام  قيام  آميتة  ، و در عضويت است  فطرت و پست  زياد، گدامنش  با وجود تمول.  بختياريهاست  المثل ضرب

  از خزعل  پول  در گرفتن  ميشنوم. نمايد  آمادهتجهيز و   خزعل  خود را از پول  تا سوار و پيادة  آار برده زبردستی خود را به
 ُ     م لجاء   صفحه  اين به  از ورود من  ، اگر پس خود شده  خاطر رفيق  رنجش  باعث  آه  است  را پيموده  افراط  گاهی طوری رويه

  وسيع  و امالك  ای عالقهدار  شخص اين. باريكتری امتداد يابد  مراحل آنها به  بين  گزارشات  بود آه  و مضطر نميشدند، ممكن
  و سرقت  و گردنه  گدوك  در سر يك  هنوز توقف  آه      ً        ً          عادتا  و فطرتا  طوری است  ليكن.  است  فراوان  و تمول  گزاف  و نقدينه

  .نمايد  خود دريافت  از مستغالت  شرافتمندانه  ميدهد بر عايداتی آه  را ترجيح  بار جو و يونجه يك
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  بدون  مال  و يا گوسفندی مفقود شود، صاحب  االغ  بزرگ  ايل  اين  بختياری و در تمام  در داخلة اگر  آه  است  معروف
     ً         اتفاقا  از زير   خود را از او استفسار مينمايد، او هم  ، گمگشتة رفته  خان  همين  منزل به  ، يكسره اشخاص به  مزاحمت

  . است  ی ندادهآس منفی به  خود هنوز جواب  چشمهای سفيد و موهای سرخ

  آزمايش  و اين  اخالق  ، و از پرتو اين گشته  سعادت  قيام  انعقاد آميتة  شخصی وسيلة  چنين  آه  است  مضحك  العاده فوق
  .دهند  ابدی سوق  سعادت ترقی و تعالی و به را به  ميخواهند جامعه

  حاضر شده  ، آه باالتر ميدانم  دزد معروف  را از اين  علسليقگی خز  و آج  و بالهت  حماقت  درجة  ، من احوال  با وجود اين
بيثباتی و رهزنی   و فقط  فقط  ايران      ً                 اساسا  هنر او در جامعة  برساند آه  مصرف آسی به  خود را با دست  و نقدينة  پول  است
  . است

. شدند  اهالی ذوب  فراری ودر ميان  در آوهها و دهات  همراهانش. ، متواری شد جنگ  يك  همين  امير مجاهد، در نتيجة
  . است  النهرين بين  خاك ورود به  گفتند قصدش.  گشت  دهی گريزان خود او از دهی به

  شوشتر به  حرآت 

  آه  سازم               ً      و اهالی را حسا  آگاه  را نيز ببينم  خوزستان  شهرهای مهم  آه  دانستم  در اهواز آاری باقی نبود، الزم  چون 
  طوفان  آنان  دسايس اشرار نخورند و به  فريب. دارند  و سرپرستی مراقب  و عدلی شامل  و قشونی منتقم  مرآزی جاذب
  .هستند           ّ        جزء اليتجز ای ايران  مستظهر باشند و بدانند آه  قوای دولت به  هميشه. نكنند  مولد و منشاء خود جلب خرابی را به

  و آثار قديمة  شمالی است  شهرهای خوزستان  مهمترين  فقط  ، آه حيث  ايناز   ، نه شوشتر بروم به  آه  شدم     ً      بدوا  مايل
اند، و  شهر مدتی محصور بوده  رشيد و وفادار در اين  ای از نظاميان عده  روی آه  از آن  دارد، بلكه  بخش افزا و لذت حيرت

از ساخلوی   آه  قليل  عدة  اين به  ميخواستم. ندا آرده  را حفظ  ايران  قشون  و شرافت  نموده  مقاومت  با سختيهای محاصره
  و با تمام  داشته  خود را محفوظ»  سالسل»  و در قلعة  نخورده  فريب  و وعيد خزعل  و از وعده  باقی مانده  خوزستان  سابق

  . دهم  و پاداش  بگويم  ، آنها را تبريك بودند، سرآشی نموده  ايستادگی آرده  قوای خزعل

مجرای   در آشتی بخار يا شراعی برخالف  آه  اول  از طريق. و يكی از خشكی  يكی از آب.  است  شوشتر دو راه به از اهواز
  سير ميكند و از پيچ  از خشكی و در آنار رودخانه  آه  دوم  ، و راه است  مسافت  فرسنگ ٢٧  بايد طی شود قريب  رودخانه

  .دارد  ترجيح  و از هر حيث  است  فرسنگ ٢٠  قريباحتراز ميجويد   و خمهای بسيار رود آارون

  هم  نيز، آه  رود آارون. سير ميكند  های نفت ، در امتداد لوله باالتر از اهواز است  چهارفرسخ  قريب  آه»  ويس«تا   راه  اين
های  چند بار حلقهمزبور   دو نقطة  ميان  ، در فاصلة است  مصادف  راه  در اهواز با حواشی اين  و هم»  ويس«در 

  .ميرساند  اژدهاآسای خود را تا نزديكی جاده

، يكی از شاهكارهای  است  شده  آشيده  فارس  در آنار خليج  تا آبادان  مسجدسليمان  از آوهستان  های قطور را آه لوله  اين
  ، يك جاری است  در آن  نفت  و هميشه سير ميكند  آارون  امتداد شط به  ها آه لوله  اين  در واقع.  داشت  بايد محسوب  تمدن

ميشود و در   منشعب  فرعی لوله  خط»  ويس«در . دارد  و مسابقه  رقابت  با آارون  آه  و مفيدی است  آوچك  رودخانة
  و به  در آنار جاده» قير«تا بند »  ويس«اصلی از   لولة.  است  گويا امروز متروك  ای ميرسد آه چشمه آمی به  مسافت

» قير«در نزديكی بند . سير مينمايد  مستقيم  خط      ً    تقريبا  به  است  خيلی آم  و خمش  پيچ  فاصله  در اين  آه  متداد آارونا
  .ميگردد  واصل»  نفتون»  ميدان و به  شده  مشرق به       ً        متدرجا  متمايل

  محصور  نظاميان

آمد و   پيش  سيداحمدخان  دآتر سلطان. در آنجا بودند  نظاميان  ، آه رفتيم»  سالسل»  قلعة بعد از عبور از شهر يكسر به 
  آابينه  رئيس به  است  وقايع  خالصه  را آه  ذيل  داد، و راپرت  سيصد نفر را با بيانی مؤثر شرح  خود و اين  محاصرة  قضية
  : ميكنيم  تاريخی دارد در اينجا درج  جنبة  را آه  آن  عين. سپرد
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   راپرت 

  االمر حرآت سيصد نفر، حسب به  ای قريب عده  مويان  باقرخان  سرهنگ  رياست  در تحت  ماضيه  سنة  نبلهس ٢٣  در تاريخ»
  . شديم  و مرآز خوزستان  نشين وارد شوشتر، حاآم  ميزان ١٨  و در تاريخ  نموده

ً      و افراد آامال  شروع  و ساير صاحبنمصبان  باقرخان  سرهنگ و   احترامات  نوع  و همه  ودهنم  مرجوعه  وظايف  انجام به             
، با  قشونی رضاقلی خان  سابق  سرهنگ  ماه  از هشت  ، پس نموده  حفظ  نقطه  را در آن  دولت  نظامی و سياست  شوؤنات
  رويه  بدو ورود بر عكس  از همان. و وارد گرديد  منصوب  خوزستان  امنية  رياست به  غرب  ياوری از قسمت  درجة

و آمد را   ، بنای دوستی و رفت» دولت  امروزة  سياست»  اسم به  در دزفول  خزعل  شيخ  طرفداران  ، با آلية انباقرخ  سرهنگ
بعد  به  معرفی شد، و از آن  شيخ ، به در دزفول  خزعل  دزفولی نمايندة  السادات قطب  توسط به  از جزئی توقف  ، و پس گذارده
  . د را گذاشتو آم  بنای دوستی و رفت  هم  باخزعل

از   آدمهای او و تبعيدشان  سالح     ً    مثال  خلع(بود   مشاراليه  آمال      ٌ       آليتا  برخالف  آه  باقرخان  سرهنگ  عمليات نظر به  هم  خزعل
با   باقرخان  و همراهی سرهنگ  ضديت  نمود و از او تقاضای دفع  رضاقليخان ، به باقرخان  از سرهنگ  ، شكايت)شوشتر

ً          در بدو ورود آامال  با سرهنگ  رضاقليخان  سرهنگ. خود را آرد   دوستانه  مكاتبات  و با هم  دوستی انداخته  طرح  باقرخان                 
    ً  جوابا    ميگويد، مشاراليه  باقرخان  سرهنگ و مقاصد دوستی خود را به  خزعل  ، پيغام رضاقليخان  از آنكه  پس. داشتند

  آه  و ميبينم  ديده  ، و چون ضديتی ندارم  با خزعل  و شغل  مقام  و شرافتاداری   در حدود وظايف  من  اشعار ميدارد آه
بعد ميان سرهنگهای  به  از آن.  ميدهم  و راپرت  جلوگيری نموده  رفتار مينمايد، تا بتوانم  مقاصد دولت  برخالف  مشاراليه

  تمام  ، از جمله گذارده  باقرخان  فتاری با سرهنگبنای بدر  تاريخ  از همان  رضاقليخان  ، و سرهنگ داده  مذآور نقاری دست
  رجوع  هم  ميداد و امير لشكر غرب  اميرلشكر غرب راپرت نظامی به  خدمت  آيين  ترتيب به  را آه  قضايای خوزستان

ً       ميكرد، او آامال  برخالف  رضاقليخان به   خزعل  شيخ بهرا   باقرخان  سرهنگ  امر و عمليات             ً       ميداد و ضمنا  مراتب  راپرت               
  مخابره  خزعل ، به ماليه  ادارة  ، توسط اراضی آارون  در خصوص ضبط  دولت  تلگرافی آه  در نتيجة  باالخره. ميداد  اطالع

  را وادار نمودآه  ، و خزعل ناشی دانست  باقرخان  از وجود سرهنگ  پيشامد را در نزد خزعل      ً     مجددا  اين  نمود، رضاقليخان
  . دارم  و مخالفت  طرفيت  باقرخان  سرهنگ  با شخص  ، فقط نيستم  مخالف  بهيچوجه  دولت  با عمليات  من  يد آهبگو  دولت به

ٌ       ثقه  الملك  موقع  در همين و   الدوله وثوق  هر دو از طرفداران  الحكومه آه نايب  الممالك همراهی ارفع ، به خوزستان  ، حكومت   
ً       آامال  مخالف ٌ       ثقه  الملك. اهواز وارد شدند بودند، به  سردارسپه  اشرف ضرتح  و بر ضد آابينة      و   از اخذ دوهزار ليره  پس    

ً             ، آامال  بر ضد سرهنگ او هزار ليره  معاون اوامر   در مقابل  و تمرد خزعل  خيانت  اساس  و درحقيقت  نموده  قيام  باقرخان       
  ، و سرهنگ عزل  باقرخان  سرهنگ  در هر صورت. دو نفر بود  اين  ورود و تحريك  ، نتيجة رضاقليخان  و مخالفت  دولت

  : اظهارداشت  چنين  از بازديد قشون  شوشتر وارد و پس به  سنبله  برج  ، و روز بيستم قوا منصوب  رياست به  رضاقليخان

شما   رياست به  ز احضار و منمرآ  بنمايد به  قسمت  را در اين  دولت  سياست  حفظ  نتوانست  باقرخان  سرهنگ  اينكه نظر به»
  «. گرديدم  منصوب

  عمليات. شد  بعضی اقدامات  مشغول ، در آنجا با خزعل ننموده  و هنوز مراجعت  اهواز حرآت  طرف به  بعد بالواسطه
ً               آامال  مشهود گرديدآه  رفته  رفته  رضاقليخان  سرهنگ     ً      عموما  رأی   واسطه  بدين. و ميباشد  بوده  دولت     ً             علنا  بر ضد سياست     
  سلطان  رياست  قرار شد در تحت  بود آه  اين.  برافرازيم  مخالفت       ً     و علنا  علم  رفتار نموده  مشاراليه  احكام  برخالف  آه  داديم
  تبليغ  در آنجا ضد دولت  را نيز آه  خزعل  ، و طرفداران شوشتر نموده  آلية  تصرف به  عظيمی شروع  آقاخان  حسين

. نمودند  شكايت  نزد رضاقليخان  اهواز رفته و به  از شوشتر فرار نموده  خزعل  طرفداران.  دستگير نماييممينمودند، 
  اظهار داشت  در مراجعت. آرد  از چند روز مراجعت  پس  آه  اهواز احضار نموده آقا را به  حسين فوری سلطان  هم  مشاراليه

  نمود آه  و حكم  نيست  دولت  و اطالع  اجازه  ، بدون مشاراليه  عمليات  است  معلوم  هداد آ  ارائه  من مدارآی به  رضاقليخان  آه
آقا را   حسين       ً       ، مجددا  سلطان ميزان ٨بعد از چند روز ديگر، يعنی در روز .  نماييم  را تخليه  متصرفه  شوشتر و مواقع
   .نداد  مراجعتش  دفعه  احضار ولی اين

شوشتر   و تصرف  اقدامات  آيا اين  نمود، آه  احضار و سؤال  را در تلگرافخانه  صاحبمنصبان  عموم  ميزان ٩  در تاريخ
  صاحبمنصبان  عموم  از طرف.  هستم  من  قضايای اخير خوزستان  مسؤول  ، در صورتيكه بوده  علت  چه به  من  اجازة  بدون
.  خود است  و مقام  درجه  و حفظ  نظام  شرافت  حفظ  طمقصود ما فق  ابراز گرديد آه  سيداحمدخان  دآترسلطان  توسط
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،  ايران  و مملكت  سلطنت  مقام  شما و حتی حفظ  و مال  و جان  و اسلحه  شوؤنات  حفظ  مسؤول  آه  اظهار داشت  مشاراليه
سيصد الی   ی، قريبای تفنگچ و عده  نموده  شوشتر مراجعت از اهواز به  خزعل  طرفداران  تاريخ  در همين.  هستم  من

، يعنی  نموده  را محاصره  شوشتر و نظاميان  شده         ّ  آنها مسل ح  آمك به  شوشتر وارد، و جمعی از اهالی هم چهارصدنفر، به
و   نموده  خود را تسليم  يا بايستی اسلحه                 ً                   مينمودند، و علنا  اظهار ميداشتند آه  شهر ممانعت  از دروازه  نظامی را از خروج

بودند،   و نظاميان  اهالی شوشتر طرفدار دولت  قضايا، غالب  اين  وقوع  اوايل. شويد  جنگ  داخل  بشناسيد، يا آنكه را  خزعل
  دولت  از طرف  هم  بود، مردم  آرده  را فراموش  توجهی ننمود و گويا قوای خوزستان  ديدند دولت  از مدتی آه  ولی پس
بنای بدرفتاری   های خزعل ليره  طمع به  و جمعی هم                ّ  و بعضی برای تمل ق  خزعل  رسبعضی از ت  دسته  شدند و دسته  مأيوس
  نظاميان  و مخالف  شده      ّ  ، مسل ح خزعليان  آمك شد، جمعی از اهالی به  اشاره  در فوق  چنانچه. گذاشتند  نظاميان به  را نسبت
  باد نجات  زنده»  نبودند، غير از جملة  آمدن  بيرون قادر بهمحصور و   سخت»  سالسل»  در قلعة  نظاميان  اما با آنكه. بودند
  قوس ١٠تا   تاريخ  از آن  خالصه.  است  نشده  شنيده  ای از نظاميان ، آلمه» ايران  و محيی مملكت  و پدر قشون  ملت  دهندة
  نظامی را از دستبرد خائنان  و شرافت  آرده  خود را حفظ  قلعه  نظامی فداآار در اين  عده  ميشود اين  ماه  سه  درست  آه

مهر سانسور   هر آاغذی آه. يا مكتوبی نميرسيد  تلگراف  وقت هيچ. بود  محاصره  اطراف  تمام. اند داشته  مصون
  شده  ما را فراموش  رفته  رفته  اهالی شهر نيز آه. ميشد  بود، باز و تفتيش  از خود خزعل  ، اگر چه را نداشت  رضاقليخان
  بود آه  ماه  پنج  قريب. پيدا نميشد  نظاميان  در ميان  بهيچوجه  هم  وجه. بودند  برآورده  شرارت به  ميديدند، دست  و بيچاره

را   شيخ  و تهديد فرستادگان  تطميع  و فريب  مانده  قدم  ثابت  افراد نظاميان  معذلك. ما برسد بودند به  ديناری نگذاشته
شايد خبر ما را   آه  ميفرستاديم»  چهارلنگ»  يا ميان»  بهبهان« و به  يافته  ی را با هزار زحمتگاهی قاصد. نخوردند

  مربوط  و تصميم  باشد، ما از جواب  رسيده  مراآز مهمه به  اخبار هم  اما اگر آن. بدهند  ما اطالع  مرآز برسانند و از حال به
  آتش  افراد معدود در ميان  ، اين ماهه  سه  محاصره  وضع  آن  و به  قلعه   ً        عا  در اينواق.  آنيم  حاصل  اطالعی نميتوانستيم  آن به

بعد از مدتی   چون.  است  ، معهود و مسموع و روميان  قديم  از ايرانيان  فقط  دادند، آه  خرج قدمی به  ، ثبات و دشمن
و   آرده  در اهواز توقيف  را هم  شد مشاراليه  ، معلوم ديموسايلی استفسار آر او به  نكرد، از حال  آقا مراجعت  حسين سلطان
ّ   در محم ره(  فيليه  محبس به  الحفظ تحت   يافته»  سالسل»  قلعه راهی به  آه  و روز در صدد است  شب  اند و رضاقليخان برده)       

  بود آه  حصار منيع  اين گرمی ما به پشت  فقط. بفريبد و از ما جدا آند  نمايد، يا افراد را بتدريج  خزعل  و ما را تسليم
اند  و پهلوانی ساخته  با همت  مردمان  را چه  قلعه  اين  آه  فكر ميكرديم  و هر وقت.  است  آامل  تعمير و توجه  اليق  فيالحقيقه

  برای افراد نطق فهمختل  هر روز در مواقع. ميآمد  جوش همگی به  در بدن  خون  آنها هستيم  نام  آنها و حافظ  و ما از نسل
اخبار »  زيدون»  روز از جنگ روز به  خزعل  طرفداران.  مينموديم  و ترغيب  تشويق  صبر و ثبات و آنها را به  ميكرديم
آنها را با   وارد شدند، و بعد از آنكه  ای از دزفول عده  قوس ١٠در روز   تا اينكه. ميكردند  ميدادند و ما را محزون  موحش

سر بر   از عقب  شده  خارج  ، و از قلعه رانديم  را بر زبان  مبارك  نام  هورا آشيده  در زد و خورد ديديم  محاصريناشرار و 
ً      و شهر را آامال  تصرف  آنها تاختيم   جمعی هم.  و بعضی دستگير نموديم  سرمنشاءهای فساد را بعضی مقتول.  آرديم              

  فتح  بودند، هنوز دستگير هستند و اهالی از اين  از اشرار معروف  آه  شداود و اتباع  آاظم  از جمله. متواری شدند
  «.دعاگو شدند  عظمته  دامت  اشرف  حضرت  و اقبال  اشرار شادمانی و تشكر آردند و بر دولت  و مغلوبيت  نظاميان

خود شاهد   شخصی آه  از زبان  صغای آنا  ، ليكن بودم  شنيده  اجمال را به  پهلوانانه  و مقاومت  محاصره  اين  هر چند آيفيت
  مصائب  اين  در تمام  گويی خودم. ايجاد آرد  در من  العاده و تأثيری فوق  بود، هيجان  قضيه  اين  عمدة  عامل  بلكه  وقايع  تمام
  ذيل  طريق و به  گفتمپرستی و مردانگی تمجيد  ابراز وطن  و از اين  آردم  دآتر را نوازش  پس.  ام بوده  شريك  عده  با آن

  : ساختم  را مخاطب  نظاميان

  فداآار،  سربازان 

ٌ                  شما مقدمه  الجيش قوای ايران.  ، از شما خوشنود هستيم و ايرانيت  من   ايران  قدرت  شما نمونة. بوديد در مرآز اشرار          
. آرديد  ، با اشرار مقاومت و بی مخارج  ، بی مونيسيون بيآذوقه  تمام  ماه  سه.  دشمن  و تجهيزات  دسايس  بوديد در ميان

بر او   هزاروپانصد سال. بود  باشرافتی در خود نديده  و مستحفظين  سكنه  ، چنين ساسانيان  ، بعد از زمان» سالسل»  قلعة
  عده  يكاز عمر او سپری شد و   قرن  پانزده. اهتزاز نيامد به  پرستانه فريادهای وطن  از انعكاس  و در و ديوارش  گذشت
را   جنگی ايران  بيرق  حصار پرافتخار سالها بود آه  ديوارهای اين. نكشيد  را در آغوش  پرست جدی و جنگجوی وطن  سپاه

  در مدتی آه. بر پای نگاهداشتيد  تمام  ماه  را سه  بيرق  ، اين قوای خصم  تمام  ، عليرغم شما در مقابل. بر فراز خود نميديد
،  قلعه  بود، شما در اين  فروزانی شده  آانون  ايرانيت  شما و سوختن  برای سوختن  خوزستان  ، صفحه رانتباهكا  از خيانت

  بهرام  شاپور و سپاهيان  همراهان  خود، خون  در عروق  ايران  هنوز جوانان  شما فهمانديدآه. بوديد  دشمن  ميخی در چشم
  مملكت  و قدرت  و استقالل  ايرانی شرافت  آرديد آه  خيانتكار، مبرهن  عليانخز شما به. دارند  را ذخيره  نادرشاه  و قشون
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چند   زحمات  اميدوار آرديد آه  از پيش  شما مرا بيش. ميدهد  ترجيح  خود هم  ، بر جان است  سهل  و نعمت  پول خود را به
  . ام نكاشته  سنبل  تخم  شوره  ميگويند، در زمين  مفسدين  و چنانكه  هدر نرفته به  ام ساله

  ، نخستين اگر شجاعت. درآورديد  لرزه را به  دشمن  شما پشت. را بهتر از هر لشكر عظيمی معرفی آرديد  ايران  شما قشون
  شما نيز در جبهة  برادران  آه  ميدهم  مژده  اآنون. ميشود  او محسوب  صفت  و پايداری دومين  ، ثبات سرباز است  صفت
  آه  امروز خوزستان. فرو بردند  زمين را به  آردند و امير مجاهد و همراهانش  اشرار غلبه  رامهرمز بر بقية آباد و سلطان
خود را   مرآز خصم  آه  اهواز احضار ميكنم      ً           مخصوصا  شما را به.  است  جوان  قشون  ميشد، تفرجگاه  شما محسوب  زندان

   .برخوردار شويد  فتح  از لذت  دروزهسختيهای ص  ببينيد و به جبران  بی سپر نظاميان

ما   پهلوان  و شرافت نظاميان  ميكند، و جان  حكايت  از عهد افتخار ايران  آه  و محبوب  منيع  قلعه  تماشای اين به  از آن  پس
، چند  نيست  چاپ  وننمايند و چ  شوشتر تهيه  را برای آگاهی اهل  ذيل  ابالغيه  عصر امر دادم.  ، پرداختم است  آرده  را حفظ
   .آنند  خطی تدارك  نسخة

   ابالغيه 

  از عزيمت  مقصود من  شوشتر، بايد بدانند آه                  ً        و عشاير، و مخصوصا  ساآنين  و شريف  ، از وضيع اهالی خوزستان  عموم 
،  و نيست  نبوده  بر آن  ردهقضايای وا  حدود و رفع  اين  امور جارية  برای تصفية  مملكت  اين  اياالت  دورترين به  از تهران
را   يكی از صاحبمنصبان  ، و آافی بود آه آرده  صفحه  اين  عزيمت  شخصه به  من  آه  را نداشت  آن  اهميت  موضوع  زيرا اين

از   ظور منمن  يگانه  ، بلكه نمايم  فداآار حوالت  نظاميان  سرنيزة را به  معضالت  و حل  نموده  خطه  قضايای اين  مأمور تصفية
رعايای   خود و آن  دادخواهی هموطنان    ً    شخصا  به  آه  است  برای آن  بعيد، فقط  مسافت  و طی اين  و متاعب  زحمات  تحمل
پروردگار و   لطف  آه  موقع  در اين.  باشم  نموده  ميگردند، قيام  واقع  بيموضوع  تجاوزات  هر روز در معرض  آه  بيچاره
ّ    توج هات   نام به  آه  ، ناچارم است  سپرده  من  دست آشور را به  اين  مقدرات  زمام  اجمعين  عليهم  اهللا ار سالماطه  ائمه    
  و اآناف  اطراف      ً    و شخصا  به  را برخود هموار آرده      ّ  و مشق ت  زحمت  وجدانی، هرگونه                ّ  مملكتی و مسوؤلي ت       ّ  مسوؤلي ت
  . بستانم  ستمكاران  آنها را از دست  ، داد قلوب آرده  زشرا نوا  و ملهوفين  ، مظلومين نموده  توجه  مملكت

  است  منظور و مطلوب  همين  ، و در تحت رهبری آرده  خوزستان  جانب مرا به  اآنون  آه  است  عقيده  و همين  اراده  همين
خود را   رفتة  از دست  ، و ايفای حقوق آرده  مراجعه  من و شكايتی دارند به  مطلب  هرگونه  آه  ميدهم  اهالی اجازه  آلية به  آه

  يك و به  داده  ترجيح  خلق  و فضولی را بر آسايش  شرارت  بودند آه  درشوشتر جماعتی گرد آمده  اگرچه. نمايند  مطالبه
و نابود و  آنها را محو  تمام  جماعت  مصالح  حفظ  نام به  بود آه  آن  آميزی برداشتند، و حق قدمهای شرارت  بيرويه  طريق
  ، اوضاع همه  موقعی آه  و در اين  دانسته  آن  شعور مرتكبين  عدم  شرارتها را فرع  اين  ، معهذا چون دار نمايم  چوبه  نصيب

  خطايی صرفنظر نخواهد آرد و برای مجازات  از آمترين  دولت  و فهميدند آه  آرده  مقايسه  سابق  آنونی را با ترتيبات
و   شده  واژگونه  سابق  فهميدند اوضاع  همه  موقعی آه  ، و در اين خواهد گرفت  تصميم  حدود مملكت  خرينتا آ  متجاوزين

اهالی شهر  ، به داشته  رعايا و اهالی مبذول به  نسبت  هميشه  دولت  با توجهي آه  هم  ، من و انقياد است  امروز، روز اطاعت
  حس  اين  بدانند آه  ولی در ضمن. نمايند  خود زيست  در آرامگاه      ّ  و خشي ت  فخو  بدون  آه  و مايلم  عفو عمومی ميدهم

. نمايند  استفاده  دولت  باز ميتوانند از عواطف  و تصور نكنندآه  است  برای گذشته  و عفو و اغماض  و عطوفت  رأفت
خواهد شد و   ، مجازات اقسام  ، با شديدترينمملكتی قدمی بردارد  مصالح  برخالف  بعد هرآس به  از اين  آه      ً        صريحا  ميگويم

و   آار زراعت به  بايد آزادانه  ، مردم سپری شده  و تجاوز و جسارت  روزگار شرارت  چون. نمود  از احدی صرفنظر نخواهم
آباد و   مملكت  و هم  خود رسيده  دسترنج  فيض خود به  هم  باشند، آه  و صنايع             ّ        و در صدد ترق ی تجارت  خود پرداخته  فالحت

  .نمايد  از وجود آنها استفاده

پشتيبانی اهالی امر  مقداری قوای نظامی را به  سوق  آه  است  مردم  خيال    ّ                  ترق ی و تعالی و آسايش  همين  برای حفظ  اينك
و   دانسته  را مغتنماهالی نيز بايد وجود آنها   و ميشود، عموم  شده  آنها توصيه حدود اهالی به  حفظ  ، و همانطور آه ميدهم

  فراغت ميتوانند به  مردم  تمام  پشتيبانی قشون به.  اهالی است  و آسايش  و آبادانی مملكت  رعيت  برای حفظ  قشون  بدانند آه
  ايران  قشون  اينكه بيارامند و نظر به  خويش  در اماآن  و امنيت  اطمينان  امور خود بپردازند، و با آمال  مصالح خاطر به

خواهد گرديد، و   فراهم  قشون  دست اهالی به  آسايش  وسايل  ، بديهی است يافته  ايرانی تأسيس  حال  و برای رفاه  برای ايران
و منقاد   را مطيع  ، اوامر دولت دوخته  مرآز مملكت نظر خود را به  ، پيوسته و عدالت  امنيت  بايد در پرتو اين  هم  مردم
  و هر نقطه  هر آس به  خود را مربوط  مطالب  ، آه آزادی و اختيار ميدهم  مردم  همة اهالی به  سايشآ  برای تكميل. باشند
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،  است  مقتضی حقانيت  طوری آه  آنها، آن  حال  ترفيه  موجبات  الزمه  نمايند، تا با وسايل  مراجعه  خود من             ً    باشد، مستقيما  به
  «.تمهيد گردد

  قوا  آل  الوزرا و فرماندة رئيس

  نظامی تهران  حكومت  آه  است  ذيل  گرديد مشروحة  شوشتر واصل  اقامت  دو شب  در اين  متعددی آه  تلگرافات  از جمله 
  . است  نموده  مخابره

وپايی  و خودنمايی و دست  آمده  هيجان به  آار خوزستان  و تصفية  خزعل  خبر تسليم  از شنيدن  ميشود وآالی خائن  معلوم
ً             آامال  امر خوزستان  سازند آه  مرآز متوجه  جانب قصد دارند افكار مرا به. دميكنن   مذاآرات  خالصة  است  اين. نيايد  تصفيه     
  : قوس١٥سری در عصر   جلسة

در   و جنگ  خود را از صلح  عمليات  بايستی آلية  آه  گفت  از جمله. بود ايراد آرد  بر مخالفت  آن  پايه  داور نطقی آه» 
. مخالفتهای شديدی آردند  ، و غيره زاده ، سرآشيك ميهن  ديگر از قبيل  اشخاص. برسانند  مجلس  تصويب به  وزستانخ

  دنبالة  هم  اقدامات  اين. منظوری ندارند  اشرف  افكار حضرت  آردن        ً         ؟ ظاهرا  جز مشوش آنها چيست  خيال  نيست  معلوم
  «. انگليسيها است  تحريك

   

   تهران نظامی  حكومت

   نفت 

  . بازديدی آنم  از معدن  بود آه  آرده  دعوت  و انگليس  ايران  آمپانی نفت  رئيس 

و   و گيالن  و استرآباد و مازندران  استثنای خراسان به  ايران  واليات  تمام  ، امتياز نفت)١٣١٩شهر صفر ( ١٩٠١  در سال
ورزد و از عوايد، صدی   مبادرت  استخراج به  تا شصت سال  آه  است  هشد  دارسی داده  ناآس  مستر ويليام ، به آذربايجان
  .بدهد  ، سهم ايران  دولت به  شانزده

، باز  آشی، دست  لوله  و مصارف  دوری راه  واسطة آرد، ولی به  معدن  استخراج به  شروع            ً             دارسی، بدوا  در قصرشيرين
ً    آامال  به  آه  انگليس  دولت  بحريه. آلمانی برآمد  داران سرمايه خود به  حق  و در صدد فروش  داشت برای   ايران  نفت  اهميت    

خود   انگليس  آورد، و دولت  آمپانی را فراهم  و تشكيل  خريد سهام  شد و وسايل  از فروش  بود، مانع  خود پيبرده  جهازات
  باز ميرفتند نا اميد شوند، يكی ازچاهها فوران  هنگامی آه. آار شدند  مشغول  در خوزستان  سپس.  را برداشت  سهام  نصف

از . شدند  هالآت به  جات مشرف و عمله  نفت  و اشياء غرق  آالت  قسمی آه به  ريخت  بيرون  عجيبی آرد، و دريايی از نفت
جدی و عميقی در   نكتة  هيچ.  است  آارهای قاجاريه  امتياز نيز از عجايب  اين. اند غريبی در آار داده  بعد توسعه به  وقت  آن

ّ  بر تعم ق  داللت  نميشود آه  ديده  امتيازنامه و   شاه.  آور است خنده  آه  نكته  باشد، مگر يك  داشته  ايران  و تفكر درباريان       
و »  شيرينقصر»  از نفت  عليه  دولت  اند، چون آمپانی گفته و به  افتاده  فكر پاالنش به  مرآوب  آردن  بعد از گم  وزرای ايران

  خواهد ماند، بايد مبلغ  محروم  امتياز، از آن  از اين  ، و پس ميكرده  استفاده  سالی دوهزار تومان» شوشتر«و » دالكی«
  ، بر عهده الشرآه بر حق  را عالوه  ، و دوهزار تومان بخشی آرده حاتم  مسيو دارسی هم. نمايد  مزبور را آمپانی جبران

  .دارد  تقديم  عامره  خزانه به  است  گرفته

  ثابت  نفت  ، آثرت بعد از تماشای معدن.  نيست  معلوم  نظيری برايش  آه  است  قدری زياد و خوب به  سرزمين  اين  نفت
ُ        چاهها را م هر آرده  اغلب. ميگردد   ، معلوم استخراج  مقدمات  آوردن  از فراهم  پس  بودند، زيرا آه  و بسته  زده  و عالمت           
  پس. بزنند  آتش  ، و مجبور خواهند بود باالخره پذير نيست  امكان  صدور آن  آه  قدری است به  نفت  ميزان  اند آه آرده

  :نمود  تقسيم  نوع  سه را بايد به  محوطه  چاههای اين. اند را بهتر ديده  مسدود بودن

  .اند نگاهداشته           ً       ولی عجالتا  ذخيره  گرديده  از آنها فراهم  نفت  خروج  و موجبات  حفر شده  چاههايی آه -  اول



  رضا شاه بزرگ –نامه خوزستان سفر

 

87 

 

  . آمپانی است  و مورد انتفاع  خروج  در حالت  نفتش  چاههايی آه -  دوم

  .اند آار آنها مشغول و به  نشده  تمام  هنوز حفرش  نقاطی آه -   سوم

از   ، فقط امروزه  عايدات  ، اما آلية است  نموده  آن  وجود نفت به  و يقين  گرديده  چاه  حلقه ٤٣حفر  به  موفق  آمپانی تاآنون
آمپانی   رئيس. ننمايند  اند از قسمتی استفاده مجبور شده  آه  قدری زياد است به  هم  چاه  سه  همين  و نفت  است  چاه  سه
  : گفت

  و هنوز هم  ايم آرده  فاده، است)خروار  ميليون       ً      تقريبا  بيست(  تن  ميليون  ، شش) هفت  ف( به  معروف  چاه  از يك  تا حال»
  «.نميشود  ديده  نقصانی در آن

  قبيل  اين. ميشود  استخراج  خروار از آن ٥٦٧٠روزی   ، آه) هفده  ب(  به  موسوم  ديگری هست  دورتر، چاه  فرسخ  در ثلث
  آارخانة  آافی و نه  نه لولة  هاند، زيرا آ            ً              اند و مخصوصا  آنها را بسته واقع  دور و مختلف  در نقاط  آه  ، بسيار است چاه

  .ميشوند  مصادف  چاههای پرنفت طور به هرجا را حفر ميكنند، همين. موجود دارند  آن  برای حمل           ّ   و آشتی نق اله  تصفيه

، خواهد )خروار  ميليون ٣٥     ً تقريبا (  تن  ميليون  ده به  در سال  محصول  آار بيندازند، ميزان و به  چاهها را باز آرده  اگر تمام
  بنابراين. دنيا خواهد شد  بازارهای نفت  خوردن  هم و به  اتالف  و اسباب  ، دور از عقل موجوده  ، با وسايل رسيد و اين

  .ميدهند  و بتدريج پيشرفت  آرده  قناعت  ميزان  همين به

   دزفول به  عزيمت 

   قوس ٢٢  يكشنبه 

  طرف به  رودخانه  يمين  ظهر از ساحل به  ساعت                     ً    عبور دادند، و تقريبا  سه  از آارون  قايق  وسيلة اتوموبيلها را به  صبح 
  . گرديديم  عازم  شمال

ً       آباد آامال  مفتوح خرم  نشود و راه  آشيده  آهن  تا خط  آه  ای است شهر دورافتاده  دزفول                ّ          نگردد اميد ترق ی برای آن  و مأمون          
  . نيست

حدود چقدر   بارانهای اين  آه  ميدانستم  چون. را فرو پوشيد  آسمان  ، ابر تيره شب.  آمدم بود، فرود  مهيا شده  در منزلی آه
  از شروع  قبل  حتياالمكان  آردم  ميشود، عزم  مبدل  باتالق به  در اثر باران  نرمی چگونه  واسطة و اراضی به  زياد و تند است

انتظار خشكی  چند روزی به  و مجبور ميشديم  نداشت  رانی امكان اتومبيلاگر ميباريد، ديگر   ، زيرا آه نمايم  حرآت  باران
  نقشة  برخالف پس . نميداد  ، وفق داشتم  تهران به  بازگشت به  من  ای آه با عجله  پيشامد هم  و اين  بمانيم  در دزفول  زمين

.  آنيم  زود حرآت  صبح  حاضر شوند، آه  امرآردم  انهمراه به  ، شبانه آنم  توقف  روز ديگر در دزفول  يك  ميخواستم  خود آه
روز   يك  جشنی در اردو بدهد، خيلی اصرار آرد آه  در نظر داشت  ، چون قشون  رئيس  اعتمادمقدم  عبدالعليخان  سرهنگ
  :شود  بعد انتشار داده  آهنمايد   را تهيه  ذيل  بيانية  امر دادم  آابينه  رئيس به.  مذآور نپذيرفتم  جهات ، ولی به آنم  توقف

  قوا  وزرا و فرماندهی آل  رياست  ابالغية

  اين  ايالت  دورترين به  از تهران  از عزيمت  مقصود من  نيز بايد بدانند آه  شد، اهالی دزفول  تذآر داده  همه به  چنانكه»
     ً       شخصا  عزيمت  من  آه  را نداشت  آن  اهميت  وعموض  ، و اين نبوده  قضايای وارده  و رفع  امور جاريه  ، برای تصفية مملكت
را   معضالت و حل  نموده  خطه  قضايای اين  را مأمور تصفيه  يكی از صاحبمنصبان  ، وآافی بود آه نمايم  صفحه  در اين

   ً  شخصا    بود آه  ی آنبرا  ، فقط و متاعب  زحمات  از تحمل  منظور من  يگانه  ، بلكه نمايم  فداآار حوالت  نظاميان  سرنيزة به
  نموده  ميگردند، قيام  واقع  بيموضوع  تجاوزات  هر روز در معرض  ای آه رعايای بيچاره  خود، و آن  دادخواهی هموطنان به

  . باشم
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  من  دست آشور را به  اين  مقدرات  ، زمام اجمعين  عليهم    ّ  ال له اطهار سالم  ائمة  خداوند، و توجهات  لطف  آه  موقع  در اين
و   را بر خود هموار آرده      ّ  و مشق ت  زحمت  وجدانی، هرگونه                ّ  مملكتی و مسوؤلي ت       ّ  مسوؤلي ت  نام به  آه  ، ناچارم است  سپرده

.  بستانم  ستمكاران  آنها را از دست  و داد قلوب  آرده  را نوازش  ، مظلومين نموده  توجه  و اکناف مملكت  اطراف    ً    شخصا  به
  است  منظور و مطلوب  همين  ، و در تحت رهبری آرده  خوزستان  جانب مرا به  اآنون  آه  است  عقيده  مينو ه  اراده  همين
خود را   رفتة  از دست  و ايفای حقوق  آرده  مراجعه  من و شكايتی دارند، به  مطلب  هرگونه  ميدهم  اهالی اجازه  آلية به  آه

  .نمايند  مطالبه

ّ  محو ل  مجازات  شديدترين بود، بايستی به  شده  خلق  و آسايش    ً             يرا  بر ضد امنيتاخ  تجاوزاتی آه  اگرچه ّ  و مفو ض     ،  ميگشت      
آنونی را با   ، اوضاع مردم  عموم  آه  موقع  ، و در اين بوده  شعور مرتكبين  عدم                     ً     بحرانهای مزبور غالبا  فرع  چون  ليكن

تا   متجاوزين  خطايی صرفنظر نخواهد آرد، و برای مجازات  از آمترين  دولت  و فهميدند آه  آرده مقايسه  سابق  ترتيبات
و   شده  واژگونه  سابق            ّ  آردند وضعي ات       ً       ، قويا  ادراك همه  موقعی آه  ، و در اين خواهد گرفت  تصميم  حدود مملكت  آخرين

ها  ، از گذشته داشته  رعايا و اهالی مبذول به  نسبت  هميشه  دولت  با توجهی آه  هم  ، من و انقياد است  امروز روز اطاعت
  .نمايند  خود زيست  در آرامگاه  و وحشت  خوف  بدون  همه  دارم  و ميل  صرفنظر ميكنم

، و تصور  است  گذشته  برای تقصيرات  و عفو و اغماض  و عطوفت  رأفت  حس  اين  آه  تذآر ميدهم  همه       ً    ، شديدا  به در ضمن
  .نمايند  استفاده  دولت  د از عواطفباز ميتوانن  نكنند آه

، قدمی بر ضد  هر عنوان  ، در تحت ، هر آس تا انتهای لرستان  گرفته  بعد، از ابتدای خوزستان به  از اين  آه      ً        صريحا  ميگويم
  نخواهم خواهد شد، و از احدی صرفنظر  مجازات  اقسام  و دستگير و با شديدترين  مملكتی بردارد، بالترديد تعقيب  مصالح
و   و فالحت  آار زراعت به  بايد آزادانه  ، لهذا مردم سپری شده  و فضولی و تجاوز و جسارت  روزگار شرارت  چون. نمود
  از وجود آنها استفاده  مملكت  و هم  شده  خود مستفيض  هم  باشند، آه             ّ        و در صدد ترق ی تجارت  و آار خود پرداخته  آسب

  .نمايد و آباد گردد

سكنی دارند،   در حوالی دزفول  از طوايفی آه  ، اعم آرده  لرستان  ساآنين  جانب توجهی به  عطف  ، زايد نميدانم موقع  يندر ا
  آه  ميكنم           ً      آنها عموما  خطاب  همة و اندرز، به  نصيحت  هستند، و در ضمن  متوقف  در دوردست  و يا عشاير و قبايلی آه

بايد   ندارد، بلكه  از آنها طرفيت  و با هيچيك  دانسته  مملكت  و جزو اين  مملكت  رعايای اين تنها آنها را  ، نه دولت  قشون
  ، و تمام ميكشم  راه  در اين  زحمتی آه  و تمام  مقصود من  آنند آه                       ّ  ، بدانند و بفهمند و دق ت خود را باز آرده  و گوش  چشم

  لذت  مند شده آنها بهره  آه  است  ، و برای آن عايد خود آنهاست  آن  صرفة  ميآورم  عمل به  لرستان  در انتظام  مقاومتی آه
  .خالصی و رهايی يابند  و نامطبوع  زشت  اسلوب  و اين  زندگی وحشيانه  ، و از اين را چشيده  و عدالت  امنيت

  با نهايت  ميكنند، من  تی امرار حياتزش  مرحلة  در چه  و نفهمند آه  خو گرفته  بی موضوع  طرز و اسلوب  اين اگر لرها به
  سوق  و انسانيت  تمدن  طرف خود را به  و برادران  آنم  آنها را از اين سرگردانی هميشگی خالص  آه  دلسوختگی مجبورم

با نظر   هميشه  من  خواهند فهميد آه  همه  وقت شد، آن  و سكونی برای آنها حاصل  مختصر آسايش  قدر آه همين.  دهم
  و بيابان  و چپاول  دزدی و ولگردی و غارت.  ام خود دانسته  آنها را از خود و بستة  و همه  آرده  آنها نگاه به  پدرانه

قراء و قصباتی   بايد بتدريج. بگيرند  انسانها را پيش  تا آخر بايد روية                ً         لرستانيها عموما ، از اول.  نيست  پيمايی، آار انسان
    ّ  روي ة  اين.                       ّ           آار زندگی و تعالی و ترق ی بپردازند خود به  با عياالت  خيال  خاطر و آسايش  فراغت  اآمالب  آرده  از خود درست

  خوزستان آباد به خرم  راه  دلسوزی مجبور از افتتاح و از روی آمال  لحاظ  همين به.  آنها را نابود خواهد ساخت  ، همة حاليه
و   با خوزستان  مراوده به  سرگردانی در بيابانها، شروع  در عوض  آرده  خود استفاده  بايد از موقعيت  طوايف  ، و تمام شدم

  .، قدر زندگانی را بفهمند و مراوده  تجارت  از راه  نموده  بروجرد و اطراف

ناچار  هرا نيز ب  نكته  ، اين هستم  و امنيت  ترديد پذير نخواهد بود و مجبور از حفاظت  در وجود من  نظريه  اين  چون
بعد اگر از آسی  به  از اين  طور هم ، همان اهالی است  متوجه  دولت  رأفت  حس  طور آه همان  ، آه مينمايم  عموم  خاطرنشان

را از   طايفه  آن  داد آه  برآيند، امر خواهم  هم به  تجاوز نسبت  ای در مقام و عشيره  طايفه  ای ناشی شود، يا يك بيرويه  اقدام
  احدی عفو و اغماض  بعد گناه به  از اين. خود برسانند  سزای اعمال را به  ، و همه آبير محو و نابود ساختهصغير و 

  بايد بدانند قشون  همه. ميشود  داده  و اشرار لرستان  خوزستان  متجاوزين به  آه  عفوی است  آخرين  نخواهد شد، و اين
  در اماآن  اطمينان  باشند و با آمال  دلگرم  وجود قشون اهالی بايد به.  ی استاهال  ميشود، برای آسايش  هر طرفی اعزام به

  .بيارامند  خويش
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  را تشخيص  خويش  حقة  حقوق  آه  حدود، آزادی و اختيار ميدهم  اين  و ساآنين  مردم  همه ، به دولت  توجه  برای تكميل
آنها   آسايش  بدهند، تا وسائل  اطالع  من شد به  هر آس  وزی از طرفرا بدانند و نگاهداری آنند، و اگر تجا  ، قدر آن داده
  .گردد  تهيه  است  و عدالت          ّ    مقتضی حق انيت  طوری آه به

برای   آه  است  نشد، اين  بيانيه  انتشار اين  مجال  مهمه  گرفتاری و اشتغاالت  واسطة به  در دزفول  اقامت  موقع  اينكه نظر به
  «.ميگردد  و اعالم        ً               تلگرافا  از اهواز ابالغ  طوايف  ومتذآر اهالی و عم

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس 

  ٧١٣١  نمره -   قوس 23

   

  آرد و با آمال  باريدن به  ، شروع بودم  بينی آرده پيش  ، بارانی آه های شوش خرابه  در محاذات.  افتاديم  راه زود به  صبح
نواحی با جزيی   در اين. آمد  تاريخی مانع  مكان  در آن  شدن  ، مرا از پياده داشتم  آثار شوش  ديدن بار ديگر به  اشتياقی آه

ِ  دريای گ ل ها ميجوشند و دشتها به بارندگی رودخانه   امكان  سريع  ، ديگر حرآت برای اتومبيل  قسمی آه ميگردند، به  مبدل        
  .ندارد

با .  شدم  ، پياده و زاری داشت  او ناله  و شقاوت  بود، ولی از ظلم  باشر خزعلعليالظاهر م  يكی از افراد، آه  ظهر در آلبة
.  شدم  خود نمود، بسيار محظوظ  و استطاعت  در خور حوصله  ای آه از پذيرايی صميمانه. گوسفندی قربانی آرد  ميل  آمال

  .نكرد  مقدور مضايقه      ً        واقعا  از بذل

  اينكه  محض.  دارد تا انسان  بيشتر شباهت  بهايم طرز زندگی اهالی به. نميشود  يدهد  اثری از تمدن  حدود، هيچ  در اين
  ناهار حرآت  بعد از صرف. او بدهد با خود دارد به  تيری را آه هفت  امر آردم  آابينه  رئيس ، به باشم  او داده انعامی به

   . اهواز رسيديم به  حوالی غروب.  آرديم

   اسناد مهم

  فرستاده  برای من  وطن به  مندان نفر از عالقه  يك  ، از طرف بر چند سند مختلف  مهمی، مشتمل  ، دوسية وسق ٢٤  شب 
  و تلخكامی و تأسف  حيرت  نيفزود، ولی مورث  من  ای بر اطالعات اسناد چيز تازه  اين  داشتم  با سوابقی آه  در حقيقت. شد
       ً                 ها سابقا  ميرسيد، مرا از  زمينه  در همين  راپرتهايی آه.  نرفتم  خواب به  صبح  تا نزديك  شب  آن  قسمی آه ، به شده  العاده فوق
ً                  عشاير داخلی آامال  مستحضر ميگردانيد  و احوال  خارجيان  نيات      ً       ً       حقيقتا  و عمدا  برای   و امضاهايی آه  خطوط  ديدن  ليكن.                

، مرا  شده  ، بر آاغذ رسم عشاير آن  و برانگيختن  اياالت  تجزية، و  مملكت  قدرت  اساس به  افكندن  و تزلزل  خرابی ايران
  «. نيست  مانند ديدن  شنيدن»  آرد آه  و بار ديگر ثابت  مبهوت

ّ   تنع مش  بساط  قرنهاست  در مرآز ايران  ، آه بختياری  قديمی و نجيبی، مثل  ايل  يك  بود آه  از اين  من  بهت بود، و   گسترده    
، از آنها  قرارداد داشته  آرد، با خارجيان  جغرافيايی، ايرانی حقيقی بايد تصورش  موقعيت  و از لحاظ  ر تاريخ     ً       حقيقتا  از نظ

  . است  بوده  بالاراده  ، متحرك نفت  ، مانند چرخی از چرخهای معدن قوای ايران  شكستن  و برای درهم  ميگرفته  و تفنگ  پول

ّ   تأس فم ، و با وجود  ايران  هميشگی ملت  ، با وجود محبت انگليس  و ثروتمند و متمدنی مثل  معظم  دولت  يك  بود آه  از اين    
  نقشة  طرح  و روز آارشان  شب  آه  است  فرستاده  ايران  مهمه  نقاط ، مأمورينی به من  دولت  و ماليم  و موافق  متين  سياست

  ساختن  ، ضعيف جريانهای اداری ايران  ، منع طوايف به  اسلحه  م، تسلي ، تاديه وجه قشون  ، وارد آردن قبايل  برانگيختن
  . است  مملكت  قشون و به  مملكت  خزانة به  و تلفات  خسارت  قوای دولتی و وارد آردن

،  داشته  محسوب  شطرنج  را صفحة  ايران  ، و سرزمين شطرنج  خود را، مهرة  دولت  و قدرت  سپاه  فيالحقيقة  مأمورين  اين
  مبادرت  ، و بدون    ً              ابدا  لزومی نداشته  بازيهايی هستند آه  آوردن  در صدد پيش  خود، آودآانه  و برای سرگرمی يا شهرت

  . است  مييافته  جريان  بهبودی و حسن  ، بلكه باقی ميمانده  حال  اين به  اوضاع  هميشه  آنها هم به
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اختيار  اند قشونی و پولی به مايل  بهانه  آن به  را دستاويز آرده  نفت  دنمعا  و حفظ  در هر مورد، نفت  آه  است  اين  عجب
  خودداری مينمودند، و ميگذاشتند بدون  و تحريكات  از دسايس  انگليس  مأمورين  سال  اگر يك  در صورتيكه. خود درآورند

شود، و   آارها مسلط  جزئيات ئرآند، و بهخود را دا  ادارات  و لرستان  درخوزستان  ايران  قوا، دولت  و اتالف  آشمكش
  موهومی وخطرات  از آفات  نفت  مستقر گردد، معدن  الزمه  در نقاط  نمايد، و قشونش  سالح  را خلع  اشرار و قبايل

شند و دارند بپا  هرطور ميل  شود، آه  گذاشته  اختيارشان پولی به  برای اينكه  انگليس  نمايندگان. ميماند  مصنوعی محفوظ
  مراآز مهمه به             ّ    باشد، علياالت صال  بيعايق  و استبدادشان  آنها بيمانع  قدرت  آه  وارد آرده  ايران آنند، و قشونی به  صرف

  اند، و برای اينكه گر ساخته جلوه  اسلحه  و بذل  وجه  صرف  و مستلزم  ورود قشون  را قابل  ، و اوضاع خود راپرتهايی داده
  تلگراف  اين  نبود، از خواندن  اگر تلخكامی مانع. مياندازند  دندان را به  دست  بگويند، گره  آنها تحسين  تو لياق  هوش به

  . مدتی بخندم  بود آه  جای آن  مختلفه  مراسالت  رمز و اين

  حياتی مملكتشان  ايلچی هستند، و سرنوشت  دشمن  در مملكت  اينكه  مثل  و اطالع  و با علم  آار آرده  نمايندگان  اين
،  بنيان  روی آن  اند، سپس ريخته  طرح       ً             ، بدوا  اساسی موهوم است  منوط  قلعه  فالن  ، يا تصرف قشون  ستون  فالن  پيشرفت به

  .اند بحثها آرده  و در جزئياتش  قصر خيالی ساخته

  در اين  آند، يا اگر دولت  خود را خراب  نفت  رد معادندا  خيال  ايران  دولت  اند آه گرفته  را، مسلم  باطله  قضية  در ابتدا اين
خدا و مغزهای   و دچارخساراتی خواهد شد، و شايد چيزهای ديگر، آه  منافعی نخواهد داشت  نفت  نواحی قوی باشد، معدن

  چگونه  اند آه برآمده در صدد  وقت ، آن اساس  ريزی اين بعد از طرح.  است  آگاه  از آن  مأمورين  خود آن  و بيرحم  بيعمق
  ، وقتی، خزعل شمرده  ايران  جلوگيری از قشون  عامل  گاهی بختياری را مهمترين. نمايند  و خسارت  آفت  جلوگيری از اين
  .اند دانسته  الزم  اهواز و مسجدسليمان  را به  ، و موقعی ورود قشون خوانده  نفت  معادن  مسحفظ  را مناسبترين

  ؟ راپرتها برای چه  و اين  اتزحم  اين  تمام

  ايران  عشاير و قبايل  با دست  ای را بگمارد آه عصبانی شود، و عده  ايران به  و نسبت  مضطرب  انگليس  دولت  برای اينكه
   .و نابود سازند  مستاصل  انقالبات  را در طوفان  ، و جمعی بيگناه انداخته  راه  مملكت  خونی در اين شط

در   خودشان  ضررهای جانی و مالی هنگفتی بنمايد، و در نتيجه  ايران  شود، و مملكت  خرجی را متحمل  سانگلي  دولت
های جنگی و سياسی خود  نقشه  بردن  از پيش  شوند، و به  آوچكی خوانده  ناپلئون  يك  و بغداد و آلكته  سياسی لندن  محافل
  !آنند  مباهات

از غرور   تمام.  بحثی بكنم  در رد آن  آه        ً               و اساسا  موجبی نميبينم  منطقی در آار نيست  هيچ  آه  بنويسم  چه  باب      ً        واقعا  در اين
  . و بس  طلبی است و بيانصافی و شهرت

  ، درج است  در دست  خزعل بختياری و شيخ  رسمی و خوانين  با امضای نمايندگان  اسناد را آه  عين  آه  است  بهتر اين
  سفر با چه  در اين  و من  درآار بوده  دسايس  چه  شود آه  ، تا ثابت آنم  اضافه  اللفظی آنها را هم تحت  ، و ترجمه نمايم

  دادند و در تهران  جلوه  عكس فداآاريهای مرا به  و دربار قجر، چگونه  چند نفر خائن  طرف  ، و از آن ام آرده  عوائقی مقابله
  های بيمغزی منتشر ساختند؟ شايعه  چه

  سری  از آتاب  اقتباس 

  ١٩١٦، سند ١٩٠  صفحه

  آی؟  آی هست

   در ايران  متنفذين

متولد  ١٨٦١  در سنه»  سردار ارفع «،  محمره  شيخ, *.ئی. آی. سی. جی. ئی و آی. آی. سی. آی)  شيخ(  خان  خزعل» 
  .برادر خود شد  جانشين ١٨٩٧  ، در سنه گرديده
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  و اآنون  دوستی نموده  و صادقانه  طور صميمانه به  انگليس  با دولت  و پيوسته  است  مطلق  مستقل  از هر حيث  در ايران
.  و باهوش  اليق  مردی است  مشاراليه.  است  و موافق  مند و مطيع بريتانيا عالقه  دولت به  نسبت  از پيش  ، بيش در آبر سن

با ترآها  ١٩١٥ در سنه. دارد  ترك  زيادی در خاك  امالك. دميدارن  او را محترم  ميرسد، حتی لرها هم  تا دزفول  نفوذش
  «. است  آرده  مخالفت

 ١٩١٠اکتبر  ١٥که بترتيب در » فرماندهی امپراطوری هند«و » شواليه امپراطوری هند«: عالئم اختصاری نشانهای * 
  .شيخ خزعل داده شد از طرف دولت انگلستان به ١٩١٧دسامبر  ١٠و 

  سند بصورت عکس

  د بصورت عکسسن 

  ١٥  نمره 

  ١٩٢٣  اپريل ١٦  مورخه

  شد  واصل ١٩٢٣  آپريل ١٧  در تاريخ

   تهران  لرن  از طرف

  در اهواز  پيل  به

   محرمانه  تلگراف 

  سال  آه  است»  شليل»  قضيه  مبداء آن  آه  شده  و بحرانی حادث  بختياری مشاجره  و خوانين  وزير جنگ      ً         اخيرا  فيمابين» 
  غرامت  مزبور در ادای مبلغ  ايل  خوانين  بختياری، زيرا آه به  قواست  و اعزام  تهيه  مشغول  وزير جنگ. گرديد  واقع  گذشته

قوای   تصادف  علت به  جدی، آه  را از مخاطره  الوزرا و خوانين و رئيس  ، شاه من. و بيميلی ميكنند  استطاعت  اظهار عدم
نميتواند   انگليس  دولت  آه  ام آرده  و خاطرنشان  ام ساخته  ظهور خواهد آرد، آگاه  ايران  دولت  بختياری و قشون  مسلحة
و   اوضاع  وخامت مذآور به  طرف  هر سه. خواهد شد، با بياعتنايی بنگرد  نفت معادن  متوجه  و تهديداتی را آه  خطرات

  . است  نگفته  خود را ترك  صرار و ابرامهنوز ا  دارند، ليكن وزير جنگ  ، و تصديق برخورده  سختی موقع

  .ننمايد  قوايی را ايجاب  آند و مداخله  را حل  ، قضيه ام مجهز و مجری آرده  من  نفوذی آه  اميدوارم

ی طايفگ  حكومت  انتصاب  واسطة آنها، به  موقعيت  البته. نمايند  داخلی خود را تصفيه  اختالفات  آه  ام را متقاعد آرده  خوانين
  «. خواهد گرفت  جديدی، بالتأخير استحكام

   بريتانيا در خوزستان  قونسولگری دولت 

   ١٩٢٣  اپريل ١٨  اهواز مورخه

ّ   قونسول محم ره  نايب  اطالع  سواد جهت    .ميشود  ارسال           

  اهواز  مقيم  خوزستان  قونسول -   ئی جی پيپيل: امضاء

   

  سند بصورت عکس
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ّ      سر ی است     

  ١٩٢٣می ٨  مورخه ٢٧/ ١٢٣  رمز نمره  تلگراف

  در اهواز  پيل  از طرف

  ١٢٣  نمره  در بوشهر تحت  و ناآس ٢٧  نمره  تحت  در تهران  لرن  به

   خيلی محرمانه

  .فرماييد  مراجعه ١٩٢٣می ٤  مورخه ٧٢  نمره  تهران  تلگراف به  خواهشمندم» 

  راپرت  موثقه  از منابع.  است  گرديده  وارد خوزستان  هبهانب  از خط  ايران  قشون  ، آه حاآی است  واصله  اطالعات  آليه
عليالظاهر، مقصود .  و مقصد نهايی آنها رامهرمز است  آرده  حرآت  امتداد بهبهان به  نفر نظامی از قمشه ٤٥٠  آه  رسيده

  ، جانكی و رامهرمز آه هارمحالچ  رامهرمز، اراضی و بلوآی را از قبيل به  قشون  اين  با اعزام  آه  است  اين  وزير جنگ
  آمدن  پيش  اند، منتزع نمايد، و سپس انداخته  دست  آن اواخر بختياريها به  و در اين  بوده  ايران  دولت  اداره      ً     سابقا  تحت

  .خواهد بود  و اهواز سهل  نفت  ميادين  جانب به

 ١٨  مورخه ١٠٨  نمره  درتلگراف  آه  نامه ضمانت  مراسلة به     ً      بدوا  نسبت  نظر ميرسد، آه و اصلی به  موارد الزم  در اين
  .قطعی اتخاذ شود  فرموديد تصميم  اشاره  آن به ١٩٢٢  اپريل

  : و اراضی خود خواهد نگريست  منطقه تجاوز به  منزلة را به  از قوای ذيل  هريك  اعزام  شيخ

  . قشون -1

  . پليس -2

  . حاآم -3

  . مأمور عدليه -4

  . مالياتهای غيرمستقيم تحصيلدار -5

آيا   آه  است  اين  بحث  موضوع.  است  ابراز داشته) ٥(و ) ٣(، )٢(  اعزام به  قصد خود را راجع  آه  چندی است  ايران  دولت
ّ   محم ره                ً     بايد نمود؟ طبعا  شيخ  معامله  چه  ايران  با دولت  ، و اگر بكنيم آنيم  تعبير و تأويل  شيخ  بايد مثل  ما هم از حضور     
قوا برای   نخواهد شد، اين  آنها مداخله  از طرف  آه  ننماييم  دارد، زيرا اگر ما ضمانت  خود بيم  درحدود منطقة  ايران  قشون
  .تهديد دائمی خواهد بود  ، يك شيخ

تعريضاتی   دونآوری شد، و يا ب ايران وارد عقد قراردادهای الزام  با دولت  اراضی و قلمرو شيخ به  راجع  است  ممكن
  «.صحيحی برقرار نمود  ترتيب

  ١٢٣  نمره  بوشهر تحت  عنوان  به 

  ٢٧  نمره  تحت  تهران سواد به

  اهواز  در خوزستان  انگليس  فخيمه  قونسولگری دولت
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   ٨/٢٢ـ S ٤٦  نمره - ١٩٢٣می  ١٨  مورخه

  :ميگردد  ارسال  ذيل  اشخاص  جهت  فوق  سواد تلگراف  احترام  با آمال

  .بغداد -   منشی آميسر عالی بريتانيا در عراق -1

  :بريتانيا در  قونسول  نايب -2

  . محمره -

  . بصره -

  .اطالعاتی  سرويس  صاحبمنصب -3

  سند بصورت عکس 

  ١٩٢٣می ٤  مورخه ١٢٦/٢٩  رمز نمره  تلگراف 

   خيلی محرمانه 

  اهواز -  پيل  آاپيتان  از طرف

  ١٢٦در بوشهر   و ناآس ٢٩  در تهران  سر پرسی لرن به

  .آنيد  رجوع  خودتان ٢٥  نمره  تلگراف به  خواهشمندم» 

  تلگراف  قسمت  در آخرين  آه  وزيرجنگ  خواهد بود، و اطمينانات  و فرصت  وقت به  منوط  قشون  وارد نمودن  عقيده من  به
  و در عين  شده  خوبی طرح  در نهايت  ای وزير جنگه نقشه.  است  تصديق  و قابل  ايد، با اساس فرموده  اشاره  آن خود به
  گمان  من  همچنين. نميدهد  دست بختياری به  خوانين به  ما برای آمك  بخشی در مداخلة رضايت  و بهانة  موجب  هيچ  حال

در   پيشامد ذيل  ثر سهقوای بختياری را از ا  امروز من. باشند  محبت  از اين  بيش  و شايسته  مزبور مستحق  خوانين  نميكنم
  : ميبينم  و ضعيف  شكسته  هم

  .دارند  در تهران  گروهائی آه  مناسبت آنها به  حاضره     ّ  وضعي ت -1

  . است  نموده  اشغال  در چهارمحال  قوای دولت  آه  مستحكمه  مواقع -2

  . و آهكيلويه  و تباعدنظر عشاير چهارلنگ  اختالف -3

نمايد،   عودت  از چهارمحال  قشون  آه  نيست  قبول  قابل  را بپردازند بهيچوجه  مطلوبه  رامتغ  خوانين  آه  در صورتی هم
بايستی از دو آار، يكی را اختيار آنند، يا   ، خوانين پس. نواحی دارد  در اين  حقی برای توقف  قسم  همه  قشون  زيرا آه

خواهد شد و   نفت  وارد معادن  عاقبت  ايران  ، قشون اول  در صورت. دنماين  طغيان  شوند، يا فاشافاش  تسليم  ايران  دولت به
  خوانين  فوق  علل نظر به  اعتقاد من  ثانی، به  اجرای شق  در صورت. موقعيتی برای آمپانی باشد  بدتر از اين  نميكنم  گمان
وارد آوردند تا ما را مجبور   نفت  معادن هب  عمده  خسارت  االمر خود آنها حاضر ميشوند آه عاقبت. خواهند گرديد  مغلوب

  .علنی و جدی نمايند  مداخله به
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در ابتدای   آه  پيشنهاد ميكنم  خيز وارد آيد، من اراضی نفت خساراتی به  است  بختياری ممكن  طوايف  از طرف  فقط  چون
مينمايد و   ، دارايی آمپانی را حفظ قشون  ستهد  اين. شود  نفت  ما وارد ميادين  از قشون  دسته  ، يك اغتشاش  ظهور مقدمات

  .آورد  حساب ، به ايران  برای امداد قشون  بختياريها و هم  برای مساعدت  هم  حضور آنها را ميتوان

ّ   محم ره  بريتانيا شيخ  فخيمه  دولت  از طرف  ميانجی قرار داد آه  قوة  يك  منزلة به  را ميتوان  عده  اين   لتدو  را در مقابل    
  اراضی و قلمرو شيخ  برای اشغال  ايران  دولت  نيايد، و سپاهيان  دست به  قشون  برای اعزام  اگر بهانه. نمايد  صيانت  ايران

آنها خطراتی برای   تا از طغيان  توليد آنيم  خزعل  هواداران  ما بايستی شورشی در ميانه  وقت نمايند آن  راسخ  ابراز عزم
  و بر او سبقت  نموده  را باطل  وزيرجنگ  قشونی در اهواز، نقشه  آردن  با پياده  سپس. بينی بشود  شپي  های نفت لوله

  «. بجوييم

  ٢٩  نمره  تحت  تهران  به

  ١٢٦  نمره  بوشهر تحت سواد به

  در اهواز  قونسولگری خوزستان

  ٨/٢٢ - ٥١  نمره -  ١٩٢٣می ١٤  مورخه

  :ميشود  ذيل  اشخاص  تقديم  احترام  با آمال  فوق  سواد تلگراف 

  بغداد -  منشی آميسر عالی بريتانيا در عراق -1 

  :در  فخيمه  دولت  قونسول  نايب -2

  . محمره -

  . بصره -

  .اطالعاتی  سرويس  صاحبمنصب -3

   ئيجيپيپيل: امضاء 

  اهواز  مقيم  بريتانيا در خوزستان  فخيمه  دولت  قونسول

  سند بصورت عکس 

  .قوايی را تقاضا آند  اعزام  ميشود مشاراليه  باعث  موجباتی آه  اهواز در خصوص  ونسولق  يادداشت 

ً       آامال  موافق - ١  آليات»    تنها موجب  يا در بختياری نه  انگليسی را در خوزستان  قشون  حضور يك  آه  است  و احتياط  عقل     
ً               آامال  بتواند پيشرفت  قدری قوی باشد آه مزبور به  قشون  ر اينكهمگ.  بشناسيم  تهييج  اسباب  ، بلكه ندانيم  و سكون  آرامش      

  . است  گرديده  اعزام  آن  تقويت  محض  نمايد آه  سياستی را تأمين

ّ  قو ه -2 دارايی و   ، حفظ و در نتيحه  آاميابی آافی نيست  برای حصول  من  عقيده ، به بينی شده پيش)  الف(  در طرح  ای آه  
و   ، اسلحه ها بهتر ميسر ميشود، هرگاه لوله  روی خط  و چه  در سر معادن  چه  و انگليس  ايران  نفت اعضای آمپانی

و بالاثر   آلی بينتيجه به  دو طريقه  اين  در صورتيكه.  برسانيم  خودمان  و دوست  متفق  رؤسا و قبايل به  و وجوه  مهمات
  لزوم  جای آنها در صورت  ، و به آرده  غيرنظامی را خارج  لی و جمعيتاها  نظر نميرسد، جز اينكه به  چاره  شود، هيچ

  . بگنجانيم  بينی شده پيش)  الف(  نمره  در طرح  قشونی را آه



  رضا شاه بزرگ –نامه خوزستان سفر

 

95 

 

خوبی ميسر شود، مگر  بختياری به  قوای متخاصم  تهاجم  خيز در مقابل اراضی نفت  حفظ  نميرود آه  گمان -  نفت  معادن -3
  گردد و چون  ، اعزام است  الزم  ارتباطيه  برای خطوط  دستجاتی آه  انضمام قوايی به  قسم  از همه  ديويزيون  يك  الاقل  اينكه
  عمل  مقام مذآور شد، بايستی به  فوق) ٢(  در قسمت  ای را آه طريقه  انتظار نميرود، پس  ای در عراق قوه  چنين  تهيه

  وارد شود، قبل  نفت  معادن بايد به  شود، زيرا هر خسارتی آه  بايستی آنار گذارده  هم)  ب(  نمره  قرار طرح  ، از اين گذاشت
  .خواهد گرديد  واقع  بگيرد، بالطبيعه  انجام)  ب(در طرح   تمرآز قوای مصرحه  از آنكه

  باشد، و آن  مختلفو   مباين  فوق) ٣(  در قسمت  مذآوره  با اوضاع  شود آه  واقع  است  پيشامد ديگر نيز ممكن  يك -4
بر آنها فشار خواهد   اصفهان  از طرف  آه  ايران  فشار قشون  ، يا درتحت لنگ  بختياريهای هفت  است  ممكن  آه  است  چنين

خواهد   و آمك  آنها مساعدت شرقی به  جنوب  و طرف  از بهبهان  ايران  قشون  ، آه تأثير عشاير چهارلنگ  آورد، يا در تحت
  نمايند، تا شايد دولت  خرابی و خسارت را تهديد به  مؤسسه  و آن  رسانده  نفت  معادن شوند و خود را به  داده  آرد، سوق
ً    و عمال  به  مداخله نموده  انگليس   .آنها برخيزد  مساعدت     

،  خواهد ساخت  و برطرف  فعرا مرت  مزبوره  نباشند، تهديدات  جنگ     ً              ابدا  مهيا و آماده  آوچكی آه  عدة  يك  اعزام  وقت در اين 
تقاضا   عده  اين  اهواز ارسال  قونسول  اما از طرف. مذآور را بنمايند  عدة  خود بختياريها تقاضای اعزام  بر اينكه  مشروط

ً                   قبال  وزير مختار انگليس  نميشود مگر آنكه   ند آهميتوانند بگوي  فقط  ايشان  باشد، زيرا آه  نموده  را تصويب  آن  در تهران    
  ؟ را نمود يا نه  غائله  ، رفع مرآزی تهران  فشار بر دولت  واسطه به  است  آيا ممكن

  علت  از يكی از سه  ومرج هرج  اين.  است  ومرج ، هرج است  الزم  آن به  توجه  تنها خطری آه -   نفت  آشيدن  و نقاط  لوله -5
  :خواهد بود  الحدوث  ممكن  ذيل

ّ   محم ره  شيخ  وفات)  الف)    .  

ّ   محم ره  بر ضد شيخ  و شورش  قيام  يك)  ب)    .  

ّ   محم ره  و قوای شيخ  ايران  دولت  قشون  و منازعه  مناقشه)  ج)    .   

  : ميرانم  سخن  يكان  ، يكان مذآوره  علل به  راجع  اينك

  موقع  در اين. تهديد نخواهد بود  ز اينميكشند نزديكتر ا  را با تلمبه  نفت  نقاطی آه ها و به لوله تهديد نزديكی به  هيچ)  الف)
افراد نيز عملی   تخليه  باشد قضيه  شود، و اگر الزم  اقدام  به  شروع  گشت  اشاره  فوق) ٢(  در قسمت  طوری آه بايد به
  .گردد

  تكثير عده  د و موجبخواهد افزو  قضيه به  تعصبی هم  جنبه  ، يك شيخ  آمك انگليسی به  قشون  مداخله  خاطر آورد آه بايد به
  .خواهدگرديد  مخالفين  مقاومت  حس  و افزايش

   .فرماييد  ثانی مراجعه  نمره  ضميمة به  متمنی است)  ب)

  بسيار مهم  علل. بشود  الوقوع پيشگيری قبل  نيست  ميگردد، الزم  آشيده  نفت  و نقاطی آه  های نفت لوله  از مخاطرات)  ج)
بزرگتری خواهد   قضيه  ، فرع دارايي آمپانی در واقع  حفظ  خواهد آمد و مسأله  انگليس پيش  قشون  دخالت  سياسی برخالف

  ايران  تجاوز دولت  و هنگام  خود برآمده  تعهدات  از عهدة  بريتانيا حاضر است  دولت  درجه  تا چه  آه  است  اين  شد و آن
  .دآن  و تقويت  را حفاظت  ، مشاراليه شيخ به  نسبت

و   هر عامل نمايد، به  ايجاب  نظامی فقط  ، اگر مقتضيات آمپانی آبادان  دستگاههای تصفيه  صيانت به  اما راجع -   آبادان -6
  «.زد  پلتيکی ميشود دست  وسيله

   ئيجيپی پيل 
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  اهواز -  بريتانيا در خوزستان  فخيمه  دولت  قونسول

  ١٩٢٣  جون ١١  مورخه

   

  سند بصورت عکس 

  اهواز  ولگری بريتانيا مقيمقونس 

  ٤/٢٢ـ  ١١٦  نمره

  ١٩٢٣  جون ٢٠  تاريخ  به

   خيلی محرمانه 

  بوشهر  مقيم  فخيمه  دولت  آميسر سياسی محترم به 

   جنوب  نفت  از معادن  دفاع

آميسر   اتو ملفوف ١٩٢٣می  ماه ٣٠  مورخه s . o . ٩١٨   نمره  مراسله  مدلول را به  حضرتت        ً        افتخارا  توجهات -1» 
  .ميدارد  معطوف  ايران  جنوب  نفت  ، مشعر بر حفاظت معادن تهران  مقيم  وزير مختار انگليس  عنوان بغداد به

وضعياتی  به  راجع  نمودم  ، راپرتی تهيه تقاضای مشاراليه  در اهواز، بر حسب  بريكس  آاپيتان  گروپ  مالقات  در موقع -2
  .نمايد  خوزستان به  قشون  اعزام به  از تقاضايی راجعگردد قونسولگری اهو  باعث  آه

  . مزبور را ايفا ميدارم  سواد راپرت  استحضار خاطر مبارك  محض  اينك

  ام آرده  مخابره  تهران  مقيم  انگليس  وزير مختار دولت به  آه ١٩٢٣می ١٥  مورخه ٢٩  نمره  در تلگرام  آه  است  راست -3
ّ  شم ه قوای   محدوديت  ، من وقت  ، اما آن ام داده  شرح  و حوادث  را در بعضی مواقع  قشون  و فوائد اعزام  اعمال  ای از طرق  

   ً  فورا    قوايی را آه  ميزان  اآنون  است  ممكن.  بودم  نمايد، در نظر نگرفته  ميتواند گسيل  عراق  حرب  ارآان  هوايی را آه
عالی را  جناب  مورد توجه  ، اما در اين باشم  برآورد آرده  اهد بود آمتر از اندازهخو  الزم  های نفت و لوله  معادن  برای حفظ

 ١٣  مورخه ٤٣٨  ، نمره خودتان  از بوشهر، و تلگراف  سر آرنولد ويلسن ١٩٢٠اآتبر ٢٨  مورخه ٨/١١  نمره  تلگراف به
  . مينمايم  جلب  وزير مختار تهران به  خطاب١٩٢٣می

   :ميگويد  رنولد ويلسنسر آ  اول  در تلگراف

  در مواقع  خوزستان به  آوهستانی برای اعزام  باطری توپ  سوار و يك  رژيمان  و يك  نظام  بريگاد پياده  يك  نظر من  به»
  «.خواهد آرد  آفايت  اغتشاش

،  آافی است»  نفتون»  در ميدان  باتاليون  در اهواز و يك  باتاليون  يك  ايد آه آرده  اظهار عقيده  ، شما چنين دوم  در تلگراف
ما با قوای معتنابهی از   سخت  در مواقع  آه  معتقدم  اما من. نمايند  ما آمك عشاير نيز به  بختياريها و مشايخ  در صورتی آه

  ی از اسلحهآاف  بايستی ذخيره  آه  هستم  عقيده  طرفدار اين  من  لحاظ  اين ، به داشت  سروآار خواهيم  عشاير مخالف  مشايخ
اختيار ما بگذارد  ميتواند به  عراق  حرب  ارآان  هوائی آه  اعمال تا به  خود بدهيم  موافق  رؤسای قبايل به  و وجوه  و مهمات

  . نشويم  ، محتاج نيز مطلعيم  آن  و از محدوديت
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و مقدار   تفنگ ١٠٠٠٠ الي  ٥٠٠٠ل معاد  نظر ميآيد آه حياتی به  بلكه  الزم  باشد، در نتيجه  صحيح  من  اگر ادلة -4
    اختيار شيخ به  ظهور حوادث مهمه  ، تا در موقع نماييم  ذخيره  در بصره  متناسبی مهمـات

ّ   محم ره   «. حاضراست  تفنگ ٥٠٠٠  اآنون  نظر من به. شود  گذارده    

   

  شما  بسيار مطيع  افتخار مالزم  با آمال

   ئيجيپی پيل

  اهواز  مقيم  ر خوزستانبريتانيا د  دولت  قونسول

  : ارادت  با عرض  فوق  سواد مراسله 

  (بغداد(  آميسر عالی عراق  حضرت اجل به -1

  .ميگردد  تقديم  در تهران  انگليس  وزير مختار و ايلچی فخيمه به -2

  سند بصورت عکس 

    خزعل شيخ به  تلگرافی وزير مختار انگليس  پيام 

   خيلی محرمانه 

  ١٩٢٢جوالی  ٢٣  مورخه ١٣٠١  رهرمز نم  تلگراف

  اهواز -   واليس  عنوان ترور از بوشهر به  از طرف

  محرمانه  خيلی فوری پيغام ١٩٢٢جوالی ٢٢  االمر تلگرافی وزير مختار، مورخه حسب ١٢٩٠  نمره  در تعقيب تلگراف» 
ّ   محم ره  شيخ را به  ذيل    :نماييد  ابالغ    

ّ  تعج ب  با نهايت  چندی پيش. مستفاد ميگردد  ذيل  از پيغام  حضرت  و سالمتی آن  شرافت به  جانب  دائمی اين  ميل»   و تألم    
آنها پانصد   ، عدة از قرار راپرت.  آردم  استماع  خوزستان  عزم بختياری به  از طريق  را از اصفهان  ايران  قشون  شدن  گسيل

وزير     ً    بدوا  به.  شده  نفر نظامی اعزام ٢٠٠  فقط  ميدهد آه  يناناطم  الوزرا تاآنون رئيس. ميباشند  نفر و دارای چند توپ
  خاصه.  است  خطرناك  بلكه  غيرالزم  خوزستان به  قشون  ، ارسال اظهار داشتم  جدی نموده  الوزرا اعتراضات و رئيس  جنگ
و   و لرستان  و گيالن  آذربايجان  ومرج و هرج  اطفای اغتشاش  جهت به  و قشون  حكمفرماست  در خوزستان  آامل  امنيت  آه

نمود   اظهار موافقت  ايران  تر ميباشد، در نتيجه دولت اند واجب سر راههای تجارتی را گرفته  آه  سارقين  سرآوبی دستجات
خود ....... در  آه  و خواست                  ً           الوزرا ديروز شخصا  مرا مالقات رئيس. آورد  عمل به  ممانعت  قشون  از پيشرفت  آه
  موجب  قشون  اعزام  آه  مستحضر بوديم  ، چنانچه داشت  بيان  مشاراليه.  ورزيدم  استنكاف  ، ولی من ديدنظری بكنمتج

ً    فعال  هم.  نمينموديم  شما ميشود، اقدام  اعتراض   ميشود و در مجلس  آاسته  دولت      ّ  حيثي ات  دارد، زيرا آه  اشكال  آن  رجعت    
     ً     تقريبا  دو . مينموديد  مرا درك  ميكرديد، نظريات  مشورت  با من  نخست  هرگاه  دادم  پاسخ  من.  مشكالتی توليد خواهد گشت

ً       آامال  مخالف  نقشه  با اين  من  آه  آردم  اضافه  مورد هم  در اين.  بودم  گفته  سردار سپه            ً    خود را وضوحا  به  نظريات  قبل  ماه      
و موجد   مورث  فقط  برقرار بوده  در آن  و امنيت  انتظام  در واليتی آه قوای جديد  دخول  ، و ميترسم متنفرم  و از آن

حاضرند   و وزير جنگ  خودشان  گفتند آه  اشرف  حضرت. بماند  متروك  نقشه  اين  شود، و مايلم آه  و مشكالت  اغتشاشات
  شوشتر اعزام  دمت و نگاهبانی حكومتخ محض   فقط  دستجات  اين  بدهند آه  اطمينان)  سردار اقدس(جنابعالی     ً    رسما  به
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عالی تلگرافی   جناب به  مشاراليهم  زمينه  گويا در همين. شما نخواهند نمود  در آارهای شما و منطقه            ً        اند، و ابدا  مداخله شده
  .خواهيد داد  باشد جواب  خودتان  مصالح  مطابق  نحوی آه به  عالی نيز بالشبهه خواهند آرد، و جناب

ً        آامال  مذاآره  و سردار جنگ  السلطنه و صمصام  من  باب  در اين بايد   شما و ايشان  آه  ايم آرده  اتفاق  نكته  و در اين  آرده     
، و  است  و بيهوده  غير الزم  محل  اوضاع  و از لحاظ  خطرناك  قشون  اعزام  فشار وارد آوريد، تا بداند آه  ايران  دولت به

  الذآر دنباله سابق  بگويد، و شما و خوانين  را ترك  تصميم  اين  ايران  دولت  آار برد آه بايستی به را  ممكنه  وسايل  تمام
ً    و آامال  به  ام آرده  من  اقداماتی را آه را   ، قشون    ّ  قهري ه  قوه ميتوانند به  خوانين. بشويد  ، مجری آن گرفته  شماست  منافع      

  . لزومی نخواهد داشت  اقدام  اين  آار بكنيم  باالتفاقشوند، اما اگر ما و شما و آنها   مانع

  «.نگذاريد  بياطالع  خودتان  باشد مرا از طرف  عالی خوب جناب  مزاج  اميد است

ّ   محم ره  شيخ را به  فوق  محرمانه  پيغام  خواهشمندم   خوبی از عهده منشی نميتوانيد به  استعانت  بدون  اگر خودتان. بدهيد    
  «.نمايد  ترجمه  برای شيخ  حاجی مشير بدهيد آه و به  آرده  انگليسی ماشين  خط را به  نسخه  اين  است  يد ممكنبرآي  ترجمه

   تهران -  انگليس  فخيمه  وزير مختار دولت 

  : است  اند از قرار ذيل شده  انتخاب  خوزستان  در ايالت  ميدهد وآاليی آه        ً      احتراما  اطالع»

  . خان يرزا سيدحسينم -شوشتر و اهواز  -1

   . حاجی عزالممالك -  دزفول -2

ّ   محم ره -3   . نرسيده  اتمام به  انتخابات -     

  . نرسيده  اتمام به  انتخابات -   بنيطرف -4

ً    ، و فعال  هم داشته  دخالت  قسم  همه  و در اسرار شيخ  بوده  خوزستان      ً            اخيرا  رئيس ماليه  خان ميرزا سيدحسين   عامل        
  . اعتماد ميدانيم  قابل  خودمان به  و او را نسبت  او سالم  نظريات.  است  در تهران  شيخ  مخصوص

  . نيست  او اطالعاتی در دست  ، از سوابق است  بوده  فارس  ، عضو ماليه عزالممالك  حاج

ّ   محم ره  ، از طرف اخير خوزستان  ، حكومت مشارالدوله  آه  است  محتمل   پسر دومی سردار اقدس  شود، و سردار اجل  وآيل    
  «.گردد  منتخب  بنيطرف  از طرف

   ئيجيپی پيل  امضاء ك 

  ١٩٢٣اآتبر  22

  ١٩٩ند ص  

  سند بصورت عکس 

  سند بصورت عکس

  سند بصورت عکس 

  ٣٩عراق ص   آدميت  از آتاب  اقتباس 
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ّ   محم ره  ، شيخ خان خزعل»  جنوبی   قسمت  و حكمران  سنمحي  قبيله  رئيس. ئی. آی. سی. جی. ئی و آی. آی. سی. ، آی   
  .موروثی ميباشد  و فيالحقيقه     ً        اسما  از شاه  حائز است  ای را آه مرتبه  خوزستان

            ًّ       ، ما را سر ا  مطمئن مسند رياست  از اشغال  قبل. شد، گرديد  آشته ١٨٩٧  در سنه  آه  برادر خود، مزعل  جانشين  مشاراليه
ً      های خود آامال  وفا  وعده شد، به  نائل  رياست به  وقتی آه. مقاصد بريتانيا  ترويجو   در پيشرفت  خودش  از تصميمات  ساخت            
جزئی   وهيچگاه  آرده  طور شايستگی خدمت ما فرمانبرداری و به به  ، نسبت درازدستی خود هميشه  ، و از زمان آرده

شد   ابالغ  ايران  دولت به  وقت  ، و در آن شتهمفتخرگ K.C.I.E  لقب به ١٩٠٩  در سنه.  است  ننموده  اشكالی برای ما فراهم
            ّ                           درازی شود، ات كاء او بر ما خواهد بود، و  او دست به  نسبت  ، و در موقعی آه داريم  خصوصی با مشاراليه  ما مناسبات  آه

  .آرد  خواهيم  او را حمايت

ّ   در محم ره  فرمانفرمای هندوستان  اجل  حضرت  توسط به ١٩١٥  در سنه   خزعل  شيخ. سرافراز شد K.G.C.I.E  تبةر ، به      
  نصراوی مساعدت  سيدطالب ، به شيخين ١٨٩٠از   و از قبل  داشت  آويت  مبارك  دوستی و اتحاد را با شيخ  شرايط  بهترين
يهود  ابن  فالح و  از بنيالم  ابنيه  مشهور آنها غضبان  اند آه  واقع  دجله  در طول  آه  گردنكش  مشايخ Q-V .نقديكردند  و آمك
  نفوذ طايفگی زيادی در جايی آه  خزعل  شيخ.  ايشان  در خاك  طور موقت به  بردن  پناه بودند به  آرده  بومحمد عادت از آل
ً                              بود و فعال  متصرفی بريتانيا ميباشد، دارد  ترك  ملك   اند و در همة واقع  العرب شط  در طول  آه  طوايف  آثرت  واسطه به.         

  خودش  حال به  نسبت  بروز جنگ  ، از زمان داراست  بصره  در واليت  وسيعی آه  هستند و امالك  متوجه  مشاراليه هب  مهمات
ّ       ، معز ی اليه آرده  های ممكنه مساعدت  گونه  همه   جهت  در نزديكی بصره  دستور خودمان  عالی بر حسب  عمارت      

  . هما واگذار کرد به  آه  است بنا نموده  مريضخانه

  و شورشی برپا ساخته  جهاد، فتنه  واعظين  ذريعة ترآها و به  تحريك او هستند به  در خاك  طوايفی آه ١٩١٥در بهار 
و   قدم  آنند، ولی از ثبوت  را قطع  های نفت لوله  آورند و خط  ساخلوی اهواز ما حمله  قشون به  مينمودند آه  ترآها حمايت به

  جلوگيری نمود و در تسريع  از بسياری از انقالبات  گرديده  متفق  ما دارد، با آاميابی ما در شعيبيه به  اعتقاد تغييرناپذير آه
ما از  ١٢  قسمت  ديويزيون  وسيله زودی ترآها به به  طوری آه ، به آرده  آمك  ما در خوزستان  و اعتبار نظارت  انتظام  اعاده

  .شدند  رانده  رود آرخه

اقتدار  به  نسبت  العنان و مطلق  گاهگاهی خود را جوابده  اما بنيطرف.  با ما باقی است  ايشان  ، اتفاق انتظام  در حفظ  تا آنون
  طوايف  ، در نزد همة بزرگی است  رئيس  شيخ  از آنجايی آه.  التهديد است محتمل  خوزستان  شمال  و انتظام  او معرفی آرده

  احتمال  ، وليكن مرتبه ، صاحب القامه طويل  ، شخصی است متولد گرديده ١٨٦٤  سنه او در. ميباشد  محترم  عراق  جنوب
    ّ   التج ار  حاجی محمدعلی بهبهانی رئيس  مملكتی با وزير مستقل خويش  امورات  در تمام. باشد  خوشی نداشته  دارد مزاج
جانشينی   وجهة  ، و در نزد طوايف سند استناپ  ، مشاراليه متولد شده١٨٩١  در سنه  جاسب  پسر بزرگش. مينمايد  مشورت
  بزرگتر آنها عبدالحميد در سنه.  است  آرده  تحصيل  امريكايی بصره  در مدرسه  اوالد جوانترش. نظر نميرسد نما به او خوش
ميلی در دو  زندگانی ميكند، و در محلی آه  در فيليه  خزعل شيخ.  مزاج و خوش  باهوش  ، پسری است متولد شده ١٩٠١
ّ   محم ره   «. است  قصر ممتازی بنا نموده  است    

   امور  انتظام 

اهالی   آه  ، و مأمورجدی و عاقلی بگمارم داده  صفحه  زودتر ترتيبی در امور اين  هرچه  دانستم  خستگی، الزم  بعد از رفع 
ّ  متنع م  آسايش  نعمت ، چندی به خزعل  شيخ  و اجحافات  صدمات  را بعد از آنهمه   اولين  رئيس  خان اهللا فضل  سرتيپ  پس. رددا     

  و فداآاری آرده  رشادت  ابراز آمال  آنان  مهمة  مواقع  و گرفتن  خزعل  هواداران  دادن  در شكست  اردوی اعزامی را آه
وی  به  قطع طور را به  نظامی خوزستان ، حكومت بودم  شوشتر داده به  از رفتن  قبل  امری آه  و در تعقيب  بود، خواستم

ّ  مفو ض   خبر مريض  نامزد حكمراني اهواز بود از اصغای اين  آه  پسر خزعل  شنيدم.  خزعل  چشم تيری بود به  اين.  نمودم    
. آنند  را بپذيرند و اطاعت  خان اهللا فضل  دستور سرتيپ  ايالت  درمورد اين  آه  قشونی نيز امر آردم  فرماندهان به. بود  شده
محلهايی ساخلو بگمارد،   دارد، و در چه  نظامی اعزام  نمايندة  است  نقاطی الزم  چه به  ، آه دادم  الزمه  احكام حاآم نيز به

ً       رفتار و اطوار خود را آامال  مطابق  وچگونه سازد، و   نيكبخت  آرزوی من  را بر وفق  ايالت  قرار دهد، و اين  من  ميل                          
  اعزام  بنادر و شهرهای خوزستان نظامی به      ً                           ّ  دريجا  در اهواز متمرآز آند، و حك امت  فرماندهی اوست  در تحت  قوايی آه

  .دارد
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  .حدود بماند  عمومی آن  سالح برای خلع  جمعی خود در دزفول با قوای ابواب  آه  آردم  نيز تلگراف  عبدالعليخان  سرهنگ به

دارد، تا دستور ثانوی برسد و   و بختياری نگاه  د آهكيلويهقوای خود را حدو  آه  ميرزا نيز امر دادم محمدحسين  سرتيپ به
ً             را آامال  برقرار سازد  و انتظام  امنيت  ضمن  در اين       .  

  آماآان  والی پشتكوه  ، قوای خود را در مقابل آرمانشاهان  خاك به  من  تا وصول  آه  نيز امر دادم  خان ابوالحسن  سرتيپ به
  .باشد  و متوقف  داشته  نگاه

  :نمودند  مخابره  تهران را صادر و به  ذيل  ابالغية  آه  آردم  قدغن  سپس

   ابالغيه 

و   طوايف  و ديدن  شهرها و معادن نفت                                ً           است از بازديد قوای اعزامی عموما ، و معاينة ٢٣  روز دوشنبه  امروز آه -1» 
  . ميبينم  يافته  را خاتمه  لی آار خوزستانتعا  و بحمداهللا  اهواز مراجعت       ً    ، مجددا  به آرده  حاصل  عشاير فراغت

  : امر دادم  ذيل  طريق را به  خوزستان  آتيه  انتظامات  تحكيم -2

  .دهد  ادامه  صفحه  خود را در اين            ً                                  عمومی اساسا  استوار گردد، قوای اعزامی مأموريت  انتظامات  تا زمانی آه

  و حكومت  شهرها تعيين به  مشاراليه  و حكومتهای نظامی از طرف  بمنصو  خوزستان  آل  حكومت به  خان اهللا فضل  سرتيپ
  .خواهند شد  و منصوب  او معين  عشايری نيز از جانب

  شروع  و قوافل از طريق  قطعی يافته  ، افتتاح ام آورده  عمل    ً    شخصا  به  مشهوداتی آه  مطابق  خوزستان آباد به خرم  راه -3
  .اند عبور و مرور نموده به

ّ  تام ه  و رفاهيت  آسايش  شكرانة به  مقرر گشته  آامله  و انتظامات  ديگر آاری ندارم  در اين صفحه  چون -4   برای عموم  آه    
  تهران  ، عزيمت درجات  عرش  عاليات  عتبات  ، از طريق قوس ٢٥  فردا روز چهارشنبه  ، پس است  شده  اهالی تحصيل

ّ   مشاهد متبر آه  زيارت نجا بهدر آ  هفته  يك  فقط. نمود  خواهم   . مرآز مينمايم  و بعد عزيمت  خود پرداخته  ديرينه  آمال  و اقناع           

  «.آلی غير رسمی خواهد بود به  النهرين بين  از راه  مسافرت  بديهی است

  قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس 

   تبريك  تلگرافات 

  مجلس  نمايندگان  ، خاصه ايران  مختلفة  بسيار از نقاط  اهواز، تلگرافات به  مراجعت  ، و شب دزفول به  مسافرت  در مدت 
  باالبلند و با حرارت  نيز تلگرافات  مجلس  وآالی مذبذب.  داشت  مرا مشغول  آنها خود مدتی وقت به  دادن  جواب  رسيد، آه

      ً     واقعا  اين. بودند  ننموده  مضايقه  بر سر او هيچ  ديدند، از لگد آوفتن  افتاده  را بر زمين  خزعل  آه  و بعد از آن  آرده
  و بهيچوجه  است  آارهای انسان  ترين زشت  ميگويند، از جمله  آنرا پلتيك  خودروی تهران  سياسيون  آه  دورويی و خيانت

و حتی   اليغفر ميشمرده  آبير و ذنب  دروغگويی را معصيت  است  در دنيا معروف  ايرانی، آه.  نفر ايرانی نيست  يك  شايسته
ً      فكرا  و قوال  و فعال  دروغ  اشخاصی آه  قسم از اين  ميكرد، البته  اجتناب  هم  دروغ  از خيال       ً ميدهند بيزار و   ميگويند و فريب     ً      

  . متنفر است

  نظريات  و تعقيب  سياست  اسم به  افراد انسانياند، زيرا آه  ترين دروغی پست  پلتيكی يا سياسيون  مردمان  اين  در نظر من
خيلی   نظر مردم  دزدی در اعتماد و حسن. ميگويند و دزدی ميكنند  دروغ  مردم  و دزدترين  شريرترين  پلتيكی مثل  عميق

  زنان  و خنده  چاهسار بال افكنده گناهی به هيچ  خود را بدون  و رفيق  دوست  آسی آه.  است  خلق  مال  خطرناآتر از سرقت
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نميفهمد،   برادری و رفاقت  پدر و مادر ندارد، يا سياست  از او بپرسند ميگويد پلتيك  ميرود و چون  و پيش  ردهاو آ به  پشت
،  دشمن  و نه  دوست  بعد از مدتی نه  بدی ميكنند، زيرا آه  هم  خودشان بدبختها حتی به  اين.  تر است پست  هم  از حيوان

را   و خيانت  و دروغ  پلتيك به  بردن  پناه  اين. بدهند  ای را تا آخر نميتوانند پيشرفت شهنق  آنها اعتماد نميكند و هيچ  قول به
  است  يا در برابر خطر بايستد، و بگويد اين  دشمن  ندارد در مقابل  جرئت  ، آسی آه است  نفس  گذاردن از ضعف نام  سياست
خداوند راستی و   آه  ميورزد و زود است  مبادرت  دورويی و خيانت  قسم  اين به  تو، هميشه  تكليف  است  ، اين من  عقيدة

  .ميرساند  آيفر خياناتش پروردگار درستی، او را به

و   آرده  اشرار را نرم  خود گردن  پوالدين  با مشت  من  در حالی آه. بود  مجلس  مذاآرات  خالصة  تهران  تلگرافات  از جملة
، و آمسيونها  انداخته  مجرای مجلس آار را به  اميد دارند آه  ، باز وآالی مجلس ام نموده  شو آساي  امن  را قرين  خوزستان

هايی بكنند، و  بدهند و استفاده  بكشند و طول  طرف  و آن  طرف  اين دوسالی به  يك  شمال  نفت  را مثل  بكنند و موضوع
،  نمانده  ساآت  صالح  نمايندگان. اشرار  وظيفه  باشد و نه  علومم  دولت  تكليف  نه  و عليلی بدهند آه  رأی سست  يك  عاقبت
   :ميشود  مفهوم  تلگراف            ً        آنها مختصرا  از اين  مذاآرات. اند آرده  مدافعه

   عظمته  دامت  الوزرا و وزير جنگ رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام 

ّ        طور سر ی تشكيل به  مانده  غروب به  دو ساعت  مجلسجاری،   قوس  برج ٢١  ميدارد در تاريخ       ً       محترما  معروض» ، از قرار       
و   آرده  خالف  اقدام  اين به  مبادرت  بودند آه  شده  مرا محرك  مفسدين  مبنی بر اينكه  رسيده  تلگرافی از خزعل  حاصله  اطالع
  از قرائت  پس.  ميخواهم  خود معذرت  هگذشت  از گناهان  آوردند و مرا عفو فرمودند، من  تشريف  اشرف حضرت  آه  حاليه

  : اظهار داشت  رفته  تريبون  محمدعلی پشت شيخ  سپس  نموده  مزبور مدتی وآال سكوت  تلگراف

.  را ميپذيريم  معذرت  اين  ، ما هم و جلوگيری از خونريزی است  بر عفو و اغماض  زمين مشرق  عادت  از آنجايی آه
بعضی از وآال، . بود  نشده  داده  دولت  رئيس به  مجلس  همچو اختياری از طرف  آه  ار داشتاظه  موقع  آازرونی در اين

  . است  گفتند صحيح  اقليت  خصوص به

اختيار   آرديد، همان  موافقت  قطعی آمد و شما هم  تسليم  در صورت  دولت  رئيس  تلگراف  روزی آه  طهرانی اظهار داشت
  مانده  بشود، مسكوت  باب  در اين  نظر دولت  بنويسد و يا جلب  مجلس  آقای رئيس  آه  را هم  تلگراف  جواب.  است  بوده
  «. است

  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  نظامی تهران حكومت

  ٤٤  نمره -  ١٣٠٣  برج ٢٢  مورخه

      ً         شهر جدا  بيزاری   از اين  شيخ  طتسل  واسطه به  آه  رؤسای قبايل. بود  آلی يافته  اهواز تغييرات  اوضاع  چندروزه  در اين 
  شكايات.  سرپرستی خود اميدواری دادم  و به  از آنها دلجويی نمودم. بودند  آمده  و نزد من  شده  داشتند، همگی جمع

ً  ا  فور  ، سزاوار نميديدم بودم  داده  قولی آه نظر به  يادآوری ميشد ليكن  گذشته  ميرسيد و اعمال  خزعل نيز از شيخ  مختلف
  سرپرستی حاآم را به  همه.  بگذارم  آنارش او را به  و اجحافات  خيانات  آلية  ، پاداش آرده  جلب  محاآمه را به  شخص  اين

  . و دلداری دادم  جديد مستظهر ساختم

ود، تمجيد و ب  پرستی آرده و وطن  جا ابراز خدمت  و همه  اردوی ما شده  خود همراه  با جمعيت  ناصرلشكر آازرونی را آه
   . اميدوار گردانيدم  دولت  توجه به

در   توقف  در روزهای اول.  را نمی شنوم  خزعل  موزيك  ديگر صدای نامطبوع  دزفول  در مراجعت  آه  خيلی مسرور شدم
در . ميشدند  مترنم  خزعل  عمارت  در مقابل  آمده  آه  ميديدم  مخصوص  با لباس  موزيك  دسته  و عصر يك  اهواز، هر صبح

  دستة  ايران  نفر رعيت  ناگوار بود يك  برای من  آنند، زيرا آه  را پراآنده  موزيك  اين  شوشتر امر دادم به  حرآت  موقع
  خوزستان  موهوم  سلطنت  خزعل در موقعی آه و شيخ   است  دولت  خاص  جالل  اين. باشد  داشته  مخصوص  با لباس  موزيك
  .بود  آرده  مبادرت  موزيك  دسته  اين  تهية به  دانستخود مي  را از آن
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ّ   محم ره از اهواز به       

    قوس ٢٤  شنبه  سه 

نيز در   و پسرانش  نو، خزعل  و اثاثية  دارای اطاقهای پاآيزه  بخاری است  آشتی آوچك  اين.  آشتی سوار شديم به  صبح
  .بودند  آشتی ديگر همراه

   قوس ٢٥  چهارشنبه 

ّ   نواحی محم ره عصر به  فردا هنگام.  آرديم  آشتی توقف در  شب   اغلب  آه  آشتيها و قايقهای بسيار پر از جمعيت.  رسيديم          
ّ  تمو ج هوا را به» هورا«ما رسيدند صدای  داشتند به  در دست  بيرقهای الوان   .بود  انداخته    

  .ميجستند  شرآت  و با ديگران  آرده  ابراز مسرت           ً  نمانند تصنعا    عقب  از ديگران  برای آنكه  هم  و بستگانش  خزعل

   فيليه  

ّ   اهالی محم ره    شده  قدری باالتر از شهر واقع  فيليه. شادی بلند بود  بانگ  و از هر طرف  آرده  اجتماع  رودخانه  در ساحل          
از شوشتر و   أمورينی را آهو م  نظاميان  ، چندی قبل است  خزعل  خوشگذرانی و جنايات  جابر و محل  و از بناهای شيخ

ّ   محم ره به  الحفظ و تحت  اهواز گرفته   .بود  آرده  محبوس  عمارت  آورد، در اين    

  و ازدحام  ايستاده  در سر راه  فراوان  جمعيت.  گذارديم  ساحل به  قدم  و تهنيت  اظهار شادمانی و غوغای تبريك  در ميان
  وزير سابق  شيبانی برادر وحيدالملك  الملك جليل  رياست چند نفر تروريست به  خط  اين  در تمام  شد آه  بعدها معلوم. ميكردند
در   بود آه  ساخته  دربار مجهز و عازم  پول به  مجلس  را اقليت  جانيان  اين. اند ما ميآمده  از دنبال  مبدل  ، با لباس معارف
  .آورند  عمل ، مقصود آنها را به فرصت  موقع

فكر   اين                                                  ً    و متمرآز ببينند و مرآز را قوی و آباد بيابند، دائما  به  را امن  نميخواهند مملکت  وقت هيچ  آه  خائن  اين مردمان
ّ  با هر قو ة  هستند آه الوزرای  ميدانند رئيس  زيرا آه. نمايند  و مخالفت  باشد مقاومت  حياتبخش  برای مملكت  آه  تازه         

  آنها رفتار نخواهد آرد، ميخواهند دولت  و نقشة  توصيه و به  نداده  آنها گوش  حرف به  لزلو بيتز  بياحتياج  نيرومند و دولت
او    ّ     سد  رمق به  فقط  آنند، و آنها هم  طلب  اطبای خبيث  خود را از اين  مزاج  ، معالجة باشد، تا هر موقع  و افتاده  ضعيف
  و تجويزشان  باشد، و از نسخه  در مطب آنها مقيم  مريض  هميشه آنند، تا  مضايقه  آاملش  ورزند، و از تقويت  مبادرت

،  برداشته  از ميان  طالی آنهاست  يا معدن  بازيچه  الطوايفی را آه ملوك  ريشة  من  نميتوانستند ببينند آه  البته. سرپيچی نكند
ّ  و هر قو ه ّ  قو ة  را در مقابل         و   ، لشكرآشی خزعل اجانب  از تهديدات  آهآردند   مشاهده  چون.  ام ساخته  مرآزی خاضع   

  و جانی را فرستادند، تا مرا درخوزستان  چند نفر بيمايه  نداد، اين  تزلزلی رخ  من  در عزم  لرستان  بختياری و انسداد راه
  هنگام.  دريافت  ميتوان  مثل  را از اين  مردم  دورويی و خيانتكاری اين. سازند  آار را معكوس  رسانند و نتيجة  قتل به

آرد      ً       فورا  اطاعت  شنيدم. بفرستد  اردوی بهبهان  آمك به  ، قوای خود را حاضرآرده آردم  تلگراف  الدوله صولت آشی به قشون
بر آنها   اردو، سر راه  خوردن  از شكست  پس  آه  العبور گذاشت و معابر صعب    ّ   معي نه  اما در نقاط. ای گرد آورد و عده
  و اسباب  معروف  آن  رئيس به  نسبت  من  محبت  آه  و نجيب  قديم  عشيرة  يك  هم  اين. سازند  ٌ                ه  السيف را معدوم، بقي گرفته
  !بود  رقبای او گرديده  رنجش

و   ام صفحه آمده  اين بيآاليشی به  و عشق  مطمئن  روح  با چه  ، آه خود مينگرم  نيت  و خلوص  صفای قلب به  هر وقت  خالصه
در   مردم  از احساسات  من  در حالتی آه.  هستند متأثر ميشوم  آارهای من  و تخريب  در صدد ايذای من  پايه  تا چه  گراندي

خود   مأموريت  برای انجام  جای داشتند آه  تماشاييان  در ميان  ، چند نفر هم ميبردم  و لذت  شادمانی مسرور بودم  بحبوحة
  ؟ است  تا آجا گسترده  ناپاآان  و دست  چقدر غافل  لحقيقه شخصميكشيدند، فيا  انتظار فرصت
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و   اطاق  و تهيه  شخصی خود و آتشبازی آامل  پذيرايی نمود، و در آيين بندی شهر و منازل  داشت  در قوه  هر چه  خزعل
  .بود  چيزی فروگذار نكرده  جداگانه  مستخدم

  زياد شده  گذاری مصارف آاری و شيشه در آيينه  شباهتی ندارد هر چه  تهران  ابنية  با اسلوب.  عجيبی است  او شكل  عمارت
. نظر نشد جالب  بنا چندان  قدمت  واسطة ّ                      باز ميشود، معهذا به بينظير شط  روی صفحة به  درهای اطاق  ، و يا اينكه است

  بيشتر شبيه  های قديم)و دهليز  سردابه(»  البی رينت« را به  عمارت  ها، اين حياطها و اطاق  ديوارهای بلند و فضای تنگ
  .اروپا جای دارد  در دروازة  ايران به  نسبت  اولی آه  درجه  متمول  قصر يك تا به  است  آرده

دارد، و برای هر   زن  شصت  خزعل  عمارت  ، در اين از قرار مسموع. حياطهای متعدد باز ميشود به  عمارت  اطاقهای اين
              ً        شبها را عموما  از ترس  ، خزعل مختلف  و عمارات  و جالل  عيال  همه  ، با وجود اين است  آرده  تگاهی فراهماز آنها دس  يك

او برسانند و در  به  صدمه  شده  ، در خشكی موفق يا اوالد خودش  بستگان  ميترسد آه. ّ            بسر ميبرد شط  در آشتی و ميان
  . آشتی رفت به  خواب  نداد و هنگام  معمولی را از دست  نيز روية  شبام. سازند  خود شريكش  برادر مقتول  سرنوشت

  و محاآمه  او را مورد توجه  و جنايات  جرائم  و يكی از هزاران  اعتنايی آرده  متظلمين  هجوم ، به ميخواستم      ً        واقعا  اگر من
و   و مسالمت  ديگر در سر داشتم  خياالت  و مننبود   اما مصلحت. آيفر ميرسيد مرد به  بايد اين  اول  ، از ساعت قرار دهم
  . را بهتر ميدانستم  اغماض

و   از مصر و شامات  آه  با مطربهايی است  و معاشرت             ّ  ، و شبها تعي ش ترياك  روزها آشيدن  شخص  شد، آار اين  معلوم
  اين  شبی را و روزی را بدون  و هيچ  و شدها  ثانويه  ، طبيعت حالت  اين  قسمی آه به. ميطلبد  گزاف  با مبالغ  النهرين بين

مستولی   بر من  ، خنده فكر ميكنم  هر وقت  است  روشن  زندگانی برای من  نوع  مضار اين  چون.  نيست  آسوده       ّ  مكيفي ات
  ! است  وردهآ  ميدان به  را بلند آرده    ّ  عي اش  عنصر خمودة  چنين  ، آه خارجی چقدر نيرومند بوده  تحريك  دست  ميشود آه

   خنجر مرصع 

  .آمدند  ، نزد من مكری آذربايجان  ساوجبالغ  چهار نفر از رؤسای طوايف  امروز صبح 

ّ   محم ره و از آنجا با آشتی خود را به  تا بوشهر را طی آرده  دور آذربايجان  راه  خوانين  اين   در موقعی آه. بودند  رسانيده    
قدرشناسی از   عنوان به  و خنجر مرصعی را آه  چهار نفر واردشده  بودند، اين  ادهايست  من  در مقابل  و پسرانش  خزعل
  قدردانی، درست  از اين  من  مسرت  درجة. دادند  من بودند به  آرده  تهيه  آذربايجان  پرآشوب  صفحة  در انتظام  من  زحمات

  . باور نداشت  را از عشاير ايران  احساسات  قبيل  اين  بود، آه    ّ                 تحي ر و تلخكامی خزعل  اندازة به

ّ   اهالی محم ره  تا حال  خود آه  مخصوص  با لباس  اشخاص  اين  دخول خنجر جواهر نشانی   بودند، و تقديم  را نديده  نظيرش          
او در     ّ           تحي ر و اضطراب. اثر عميقی آرد  خزعل  ، در دماغ است  عشاير جنگجو و شجاع  قدردانی اين  آمال  عالمت  آه
نيز خزعلهايی   و ساير اياالت  در آذربايجان.  نيست  خوزستان منحصر به  آارهای من  فهميد آه. ميشد  خوانده  اش هرهچ

  .اند سرد نشسته  و امروز بر زمين  رقصيده  مدتی با سازوسرنای اجانب  اند آه بوده

و   قدری اظهار مسرت جلو آمد، و به  گويان  و تبريك      ً    ّ       و فورا  تجل دی آرد  انداخت  ، سر پيش او مينگرم  جانب به  ديد من  چون
  . يافت  طور طبيعی خاتمه به  مجلس  شادمانی نمود آه

عشاير . و مؤثر بود  بودند، خيلی مناسب  آورده  برای من  آه  تحفه      ً     واقعا  اين.  آردم  دلجويی و نوازش  نيز از خوانين  من
اصرار و   و نگاهداری آن  و در حمل  مهارت  آن  در بكار بردن. اند ود ساختهخ  عزيز و منتخب  خنجر را حربة  صفحه  آن

  حربة  دارند از اين  آتشين  سالح  آه  ، و امروز هم است  بوده  حربه  آنها با اين  جنگهای سابق  غالب. ميدهند  خرج به  احترام
ً     عمال  اين  من.  و آذربايجان  خنجر يعنی آليد عشاير آردستان. اند و عزيز صرفنظر نكرده  قديم   دست به  گذشته  آليد را سال    
  . ميدارم  يادگار نگاه و به  ميپذيرم  آن  عالمت خنجر را به  و امروز اين  بودم  آورده

  . ساخت  راحتی آنها را فراهم  و وسايل  پرداخت  پذيرايی واردين    ً    فورا  به  خزعل
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  در زير بيرقهای ايران  مبسوط  با خطب  مدارس  شاگردان. ند و پذيرايی شدندآمد  بديدن  و تجار و اصناف  علما و آسبه
  خاصه  من  چند سالة  اين  قاجار و اعمال  و فجايع  ايران  گذشتة  اوضاع  ميخواندند، در بيان  سرودهايی آه. آمدند و گذشتند

   . خود ميگرفت مؤثری به  آهنگ  ممظلو  و نسل  معصوم  اطفال  اين  در دهان  بود آه  صفحه  اين  اوضاع

  الصاق صادر و امر به  در شوشتر و دزفول  منتشره  لوايح  مضمون ای به اهالی ابالغيه  برای استظهار و دلگرمی عموم
   . ديوار شهر نمودم به

   خوزستان  از غائلة  پس 

    بصره

  آه  و امر نمودم  را داده  آن  آينده  و حوادث  صفحه  اين  اوضاع  به  دستور قطعی راجع  ، و آخرين نظامی را خواستم  حكمران
  .را ببيند  بصره  به  حرآت  تدارك

را   روز پيش       ً       تقريبا  منظره  العرب آرد، شط  مشايعت  نيز تا بصره  شيخ. آمد  حرآت  به  آامل  و آرايش  با زينت  آشتی خزعل
و   از توانگران  و وقاری آه  ّ             با طمأنينه نميشد و شط  ديده  آب  بر صفحة  باران  بار تير باران اين  جز اينكه. تجديد نمود
آشتيها و قايقهای . ميراند  ابدی پيش  سوی خوابگاه خود را به  و سريع  بزرگ  ، امواج معهود است  قديم  عراق  بازرگانان
ّ    در آنار شط  ميشديم  نزديك  بصره به  هر چه. د، يا مسير تجارتی خود را طی ميكردن ما آمده  و استقبال  بدرقه به  فراوان
  .پرواز ميكردند  و چابكی در روی آب  بلمها با سرعت. ميشد  و نهرهای فرعی زيادتر ديده  جداول

  داشتند، بسيار با شكوه  بارگيری يا باراندازی اشتغال  و به  ّ               لنگر انداخته شط  در ميان  بيشماری آه  با سفاين  بصره  منظرة
ّ   و دال الن       ّ   از حم االن  و گروهی عظيم  ّ         گسترده در آنار شط  جنگلی از دآل. بود ّ   و عم ال      و با چشمی       ّ                  و تج ار در آنار ايستاده     

  انتظار داشتند آه  تمام  ، و با اضطراب ّ                     قرار دارند نگريسته شط  بر سينه  آه  ذخاير و نفايس  اين  به  دژم  و با چهرة  حريص
  ّ     تج ار و   از طرف  هر چند قونسولخانه.  و لنگر انداخت  رفت  مناسبی پيش  آشتی تا نقطة. خود را دريابند  هطعم  باالخره
و   نشده  پياده  نقاط  در اين  داشتم  عزم  بود، ولی من  و مهيای ورود ما گشته  شده  تزيين  با تكلفی تمام  ايران  اتباع

را با چند نفر   و تلگراف  وزير پست  شهر خودداری نمودم  به  از رفتن  لحاظ  اين  به  نگذارم  قدم  خارج  خاك  حتيالمقدور به
  .و قدردانی آنند  اظهار رضايت       ّ          از تج ار و اتباع  در قونسولخانه  آه  شهر فرستادم  به  از همراهان

ّ   محم ره  از اعيان  ، آه موقرالملك  خان ميرزاحسين   قشون را به  نيز آن  من. نمود  تقديم  من  آشتی جنگی آوچكی به  ، يك است    
  . قدردانی آردم  و از موقرالملك  سپردم  جنوب

تمجيد   های شهر چندان نمودند، و از آوچه  بودند مراجعت  شهر رفته  به  ديگر آه  و اشخاص  و تلگراف  وزير پست
  .نميكردند

   :ميشود  آن درج عين   بودند آه  آرده  ای قرائت و اليحه  ردهآو  عمل  به  از آنها پذيرايی شايان  ايران  در قونسولخانة

   اليحه 

  ، آقای سردار سپه

آيخسرو و   ، امروز روح شده  دميده  خوزستان  ايالت  افسرده  جديدی در قالب  روح  يك  اشرف  فرمايی حضرت  از تشريف»
با افتخاری آه   پايتخت  همان. ايد فرموده  تاريخی آنها شوش  پايتخت توجهی به  بذل  آه  است  از شما شادمان  بزرگ  داريوش

  بيزبانی بيان  زبان باستانی را به  مملكت  اين  و عظمت  و تمدن  داده  و آرايش  را زينت  های پاريس خانه ، موزه آن  آثار نفيسة
  .بود          ّ  بعد از شد ت  فرج  منزله  به  ايالت  اين  به  اشرف  ورود حضرت. ميكند

   ايران  ی قهرمانا
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،  خوزستان به  حضرتت  و سفر مبارك  افزوده  ايران  نهضت  مشعشعی بر تاريخ  صفحات  اشرف  زمامداری حضرت  دوره
. نخواهد شد  از لوح خاطرها سترده  آن  های فرحبخش خاطره  وقت هيچ. خواهد بود  ايالت    ّ       ّ      تجد د و ترق ی اين  مبداء تاريخ

و   با مسرت  بصره  هستند، و ما ايرانيان  امروز مفتخر و شادآام  اشرف  فرمايی حضرت  از تشريف  اهالی خوزستان  عموم
  مندی به و ابراز عالقه  و تهنيت  تبريك  و افتخار عرض  و با قلبی سرشار از شعف  خوزستانی خود شريك  برادران  سعادت

  . از خداوند خواهانيم  قلب  را از صميم  اشرف  تحضر  و نصرت  و مزيد موفقيت  نموده    ّ                ترق ی و تعالی ايران

  ، فرزند رشيد ايران

  اشرف  حضرت  نمايان  و خدمات  برجسته  هستند، عمليات  در بصره  قسمتی آه  ، و عليالخصوص عرب  عراق  ايرانيان  همه
،  تاريخ  شهادت  به  چون.  تمجيد مينماييم تقدير و  است  مملكت  و استقالل  حيات  روح  آه    ّ        مظف ر ايران  و قشون  نظام  را به
  ، مجسمه رسيده    ّ          ترق ی و سعادت  اوج  دلير خود به  شمشير فرزندان  برق  و در سايه  نظامی بوده  دولت  يك  هميشه  ايران

ّ  تشر ف  هنگام  آه  نموده  را از طال تهيه  مبارآت   ، ولی چون نماييم  تقديم  و احترام  اخالص  دست  را به  ، آن حضور مبارك  به    
را   مبارك  ، عكس» آله  اليترك  آله  مااليدرك«مفاد   نشد، نظر به  ممكن  مجسمه  ، تهيه وسايل  و فقدان  وقت  ضيق  واسطه  به

  . ميكنيم  تقديم  فروتنی و تعظيم  با آمال  خوزستان  يادگار سفر مبارك  عنوان  را به  آن  طال گرفته در قاب

     ّ     در ترق ی و   و مساعدتهای مادی و معنوی آه  مشهود و مبرهن  اشرف  پژوهی حضرت پروری و دانش معارف  راتبم  چون
خود   نوبت  نيز به  بصره  مقيمين  ، ما ايرانيان است  و عام  خاص  ايد ملحوظ فرموده  مبذول  وطن  روحی نوباوگان  تربيت

، و مقرر فرمايند  ما نيز مبذول  معارف  و مكرمتی درباره  واقع  مقدس  ذات  خواهی آن عرفان  عواطف  مشمول  انتظار داريم
فارسی   بتواند زبان  ملی آه  مدرسه  فقدان  واسطة به  متأسفانه. شود  مفتوح  ايرانی در بصره  مدرسه  باب  يك  دولت  آمك  به

  مستهلك  اعراب  از ما دارند در ميان  گروه  يد گروهرا توليد نما    ّ  ملي ت  را تذآار، و عرق  اسالف  و مفاخرات  را ترويج
  .ميشوند

    ً  متفقا    قلب  از صميم  ايران  آنندة  زنده  آن  موفقيتهای مشعشع  احترام  پاس  و به  مسأله  در اين  توجه  انتظار بذل  به
  : ميسراييم

  . باد سردار سپه  زنده

  . باد ايران  پاينده

  . ايران  باد نظام  پاينده

   بصره  مقيمين  ايرانيان  عموم  از طرف

  ١٣٠٣  سنه  ئيل  سيچقان  قوس  برج ٢٥ -  بصره

  آربال  به  حرآت

   قوس ٢٩  يكشنبه 

ً            معموال  قطار در سه.  قطار سوار شديم  و به  از آشتی پياده  طلوع  اول   نميرسد، ولی محض  آب  ساحل فرسخی ميماند و به     
  .بودند  فرستاده  آنار شط  را به  قطار مخصوص          ً  ما استثنائا    مسافرت  سهولت

  آربال 

   قوس ٣٠  دوشنبه 
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آربال در   ايرانی مقيم           ّ          علما و تج ار و اصناف  جمعی آثير از آقايان. آربال رسيد  ايستگاه  قطار ما به  صبح  هشت  ساعت
نيز انتظار ما را   مدارس  و شاگردان  افو اشر  و رؤسای دواير محلی و اعيان  حكمران. بودند  چادر زده  ايستگاه  نزديك
  .آردند  قرائت  ما خطابه  شدن پياده  محض  بودند به  آشيده  در جلو، صف  مدارس  شاگردان. داشتند

       ّ     چادر تج ار و   به  چای شد سپس  و صرف  چادر علما رفته     ً    بدوا  به. معرفی نمود  يكان را يكان  آربال مستقبلين  قونسول
  :را خواندند  ذيل  ، اليحه رفتم  اصناف

  بندگان  اآتناه  و جاللت  حشمت  شادمانی و سرور در پيشگاه  جهان  ، با يك و تعظيم  احترام  مراتب  از عرض  پس 
  صميمانه  نهايی و تبريكات  تشكرات  و تقديم  ، برای تأديه عظمته الوزرا دامت آقای رئيس  اشرف  ، حضرت الشأن عظيم

    ّ         تج ار و آسبه  هيأت  فدويان  آرزو و آمال  بزرگترين.  ميداريم  حضور مبارك  را معروض  و فدويت  خلوص  محاضر، و مراس
خود   متبوعه    ّ  علي ه  دولت  و عظمت  دعای ازدياد شوآت  به  ، مجاور و همواره قدس  آستان  در اين  ايرانی آه  و اصناف
تعالی   بحمداهللا  بود، آه  ما ايران  آمال  آعبه  دهندة  نجات  يگانه  محمود آن  طلعتو   محبوب  جمال  دارند، همانا زيارت  اشتغال
  فروغ  را به  محيط  و اين  طالع  و اقبال  سعادت  از افق  تابناك  شمس  ، چون بخش  شرافت  ظفر و فيروزی موآب  با نهايت
ّ           ، منو ر و درخشان و جالل  ميمنت رادمرد   مسعود يك  وجود مبارك  به  سرافتخار بلند نموده  نيانايرا  عموم  امروزه. فرمود      

  ما ايران  مملكت        ّ  و ترقي ات  استقالل  و تحكيم  وطن  نجات  ماية  وجودش  آه  اشرف دامت عظمته  ذات  بزرگواری، چون
  .مينمايند  عالميان  بر عموم  فخر و مباهات  گرديده

ّ    اشرار و متمر دين  ايرانی در مقابل  قوای نيرومند نظاميان  آه  وزی عظيمو فير  فتح  اين  مناسبت  به  و اينك اند،  احراز آرده             
و   تأييدات  ، و دوام گفته  آثار خيرمقدم  ديار قدسيت  اين نمود را به  سعادت  موآب  ، و همچنين داشته  را عرضه  تبريك  مراسم
  . خواستاريمو   مسألت  يزدان  را از حضرت  روزافزون  توفيقات

  . سردار سپه  حضرت  ايران  و حياتبخش  دهنده وطن نجات  باد يگانه زنده

  .قوای نظامی  آل  و فرمانده  الوزرا و وزير جنگ رئيس  اشرف  باد حضرت  پاينده

  .               ّ  ايرانی آربالی معل ی  و اصناف    ّ         تج ار و آسبه  ، هيأت فدويان

  را آذين  قسمت  دآانهای اين.  گشتيم  پياده  در قبله  ، در مقابل ، و وارد شهر شده نشسته  اتومبيل به  مراسم  بعد از ادای اين
مختصر   و همراهان  من              ّ        را بستند و زو ار را به  درهای صحن  حرم  بعد از ورود به. بودند  ساخته  را مفروش  ، و زمين بسته

  بال  و فراغت  با حضور قلب  آه  را داشت  العاده فوق  فايدة  ناي  بود، اما برای من  احترام  ، هر چند محض خلوت  اين. ساختند
ّ          مطه ر برآوردم  ضريح  خود را در تقبيل  و آرزوی ديرينة  آردم  آامل  زيارت    .   

ّ   مطه ره  از صحن  از خروج  قبل  علما آمد و تقاضا آرد آه  آقايان  شخصی از جانب  وقت  در اين ميرزای   مرحوم  مقبرة ، به   
بياناتی   آقايان.  پذيرفتم  ميل  با آمال.  بخوانم  ، و فاتحه دارند رفته  و علما در آنجا اجتماع  واقع  صحن  در زاوية  زی آهشيرا
مجتهد قزوينی   آقای سيدحسين.     ً         خصوصا ، نمودند  خوزستان  غائله      ً        عموما ، و ختم  من  تشكر و قدردانی از اقدامات  به  راجع

  :پيشنهاد آردند  ذيل  طريق  به  سايرين  از طرف

جماعتی از علمای   التكليفی آه را حسب  شوآته  دامت  اشرف  خاطر عاطر عالی حضرت)  خوزستان(  نمايان  فتح  در اين
آشمكشهای   مشغول  از هر جهت  اجانب  آه  اوقات  در اين. ميدارد  اند، مسبوق آرده  ضعيف  اين  به  مقدسه  عتبة  اين  اعالم
وجود   آن      ّ  اسالمي ه   ّ   جد يه  اقدامات  واسطه  به  ّ   ّ    بلي ه آل  عن  صانهااهللا  عليه  ای دولت لی و خارجي هستند و تا اندازهداخ

  :پيشنهاد مينمايند  چنين  بخشوده  رونق  و مرتبه  درجه  را تا اين  مينونشان  ايران  و خاك  ، آب مقدس

ً  اوال   ّ                      بعد از تقر ر و تمرآز قوای دولتی  -   از هر اصالحی از    ّ                    سد  اهواز نمايند و قبل  بستن  به  ، مبادرت خوزستان  در صفحة         
  .بخشند  را استفاده  ، دولت ثروت  منبع  اين

ّ  برای قو ت -     ً ثانيا  نمايد،   محافظت  بيگانگان                ّ  خود را از تعرض ات  و خارجه  داخله  بتواند حقوق  ، تا آنكه دولت  و سطوت        
  .برای بحر خزر آنند  ، و در شمال فارس  برای خليج  از آشتيهای دريايی، در جنوب  بزرگ  و دستگاهد  خريدن  به  مبادرت
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از   اعانه  طريق  را به  وجه  اين  آه  است  ندارد، ولی ممكن  موافقت  عليه  آنونی دولت  با بودجه  ، اگر چه ابتياع  وجه    ّ  تهي ة
      ً  ، متفقا   محترم  با نمايندگان  عليه  دولت  هيأت  آه  طريق  بدين. اجباری مهيا نمود  تحميل  و بدون  طور معقول به  اهالی داخله
  ايران  اياالت  از مرآز به  دولت  مصارف  ، به           ّ                      نظامی و تج ار و جمعی از نمايندگان  از علما و صاحبمنصبان  هيأتی مرآب

يا   سال  يك  در مدت  اگر چه. بخواهند  طال اعانه  ليرة  ميليون  يك  ، مبلغ گانه دوازده  ، از هر ايالتی از اياالت نموده  مسافرت
  اين  است  نظر قراردهندگان به  آه  مزبوره  مدت  آن  در عرض  آوری شود، و نوعی قرار دهند آه جمع  سال يا سه  دوسال
ّ  ً    شود و متدر جا  به       ًّ        متدرج ا  دريافت  مبلغ نظر   به  آنچه. آيد  آشتی دريايی پرداخته  گاهدو دست  برای خريدن  خارجه  به  اقساط          

،  در محو انانيت   اش جليله  خدمات  خالصی، آه اهللا آية  ، حضرت جليله  مهمة  برای اين  آه  است  ميرسد اين  اين دعاگويان
  . است  اشرف  رأی منير حضرت  به  باقی منوط.  است  نمايندگان  ، بهترين است  عالميان  خود معروف

ّ   والس الم      وبرآاته  اهللا و رحمة  عليكم     

  : اظهار داشتم  در جواب 

، و از راههای جديد اقتصادی  توجهی فرموده  عطف  مسائل  قبيل  اين  به  علمای محترم  آقايان  از اينكه  تشكر را دارم  نهايت
در   نفوذ و رسوخی آه  حكم  به  آقايان  ّ  ج هتو  تأثير اين  البته. اند حاضر گشته  دولت به  و تجاری و جنگی برای مساعدت

  از فراهم  و پس  و دارم  در نظر داشته  ، هميشه آن  عملی آردن  به  اما راجع.  و مفيد است  دارند، بسيار مهم  ملت  قلوب
  .اجرا خواهند گذارد  موقع  به  البته  و ماليه و فوايد عامه  جنگ ، وزارت آمدن مقدمات

  حرم  را به»  ع»  حسين  امام  حرم  آه  بازاری طوالنی است  راسته  اين.  آمديم  الحرمين بازار بين  به  توقف  قهبعد از چند دقي
  بندی و تزيين را آيين  دآانهای جنبين  و تمام  آرده  دور را با قالی مفروش  مسافت  اين. ميكند  متصل»  ع»  عباس  حضرت
  در پنجاه. نميشد  قطع  های گل دسته  اهالی و باران  زدن  و شادی و صدای آف  و هلهلهعبور، غري  در مدت. بودند  نموده
  :و فرياد ميزد  نفر عطار ايرانی پسر و دختر خود را خوابانده  بازار يك  در وسط. گوسفند قربانی آردند  نقطه

،  دو فرزند، چيز قابلی ندارم  جز اين  من  د، چوننكن  موجود مضايقه  بايد از بذل  هستيد هرآس  ايران  ملت  احيا آنندة  چون
  . آنم                 ّ  بايد آنها را تصد ق

  و او را مانع  آردم  عجله  نهاد و من  و بر گلوي يكی از اطفال  ، آاردی برآورده داشت  حرارتی آه  در جوش  شخص  اين
  . آردم  را پرسشی گرم و عطار مزبور  نمودم  و نوازش  و بوسيدم  را از جای بلند آردم  ، طفل شده

  بزرگوار، با وضوحی تمام  اين  فداآاری و شجاعت.  آردم  طواف  العاده و توجهی فوق  را با خلوص  عباس  حضرت  ضريح
   .متأثر آرد  و مرا زايدالوصف  يافت  تجسم  در برابرم

و   حكمران.  رفتيم  بلديه به  بودند سوار گشته  مهيا آرده  و در اتومبيلهايی آه  شديم  خارج  از در قبله  زيارت  بعد از ختم
  .بودند  نموده  اجتماع  و برای اظهار تبريك  آرده  پذيرايی فراهم  در آنجا وسايل  و اشراف  رؤسای دواير و اعيان

آربال از  اهالی  به  و از جانب من  نموده  متحدالمآلی طبع  تقاضا آردم  بلديه  چای و شيرينی، از رئيس  صرف  در ضمن
  ثبت  من  در قلب  دادند، ولی قدردانی آه              ً       تقاضا را فورا  انجام  اين. نمايد  اند اظهار امتنان آرده  و شايانی آه  پذيرايی مفرط

ايرانی، حتی   هيچ  به  پذيرايی نسبت  قسم  اين  زيرا آه.  است  اعالن  آن  هزاربار مفصلتر و عميقتر از عبارات  است
و   اخير خوزستان  بيشتر از اوضاع  ، آه النهرين بين  مقيم  ايرانيان  شد آه    ّ  مسل م  بر من. بود  نيامده  عمل  ، به لفس  پادشاهان

  .اند مرا دانسته  مسافرت  اين  و قيمت  قدر زحمات  ايران  خاك  جريانهای سياسی آنجا مستحضرند، بهتر از ساآنين

  آرده  و همراهان  پذيرايی من  و آماده  ، تزيين     ً           نسبتا  مجللی است  خانه  را آه  محل  اين.  تمرف  ايران  قونسولخانه  ، به از بلديه
امير . بودند  آسايش  گرفتند، و در نهايت  منزل  عمارت  هشتاد نفر ميرسيد در همين  به  شان عده  آه  ملتزمين  عموم. بودند

. گزيدند  ، منزل استرآبادی است  يكی از محترمين  به  متعلق  آه  نسولخانهقو  به  ملحق  ، در عمارت اقتدار و اميرلشگر جنوب
  مدرسه  شاگردان.  آمدم  بزرگ  سالون  عصر به.  آردم  بودند، صرف  ساخته  من  استراحت  مخصوص  ناهار را در اطاقی آه

  :را خواندند  ذيل  ، سرود و خطابة آشيده  صف  جلو عمارت  در خيابان  حسينيه
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  مدار ما، ای پدر عظمت

فخر و   تنها ماية  ، نه ميليونی ايرانی است  پانزده  آمال  قبله  منزله  به  آه  اشرف  حضرت  سمات  و جاللت  شوآت  امروز ذات
  ثابهم به  اشرف  شود، زيرا وجود حضرت  ايرانی شناخته  جامعه  طبقات  حقيقی آليه  ولينعمت  مقام  بايد به  ما، بلكه  مباهات
آيخسرو و   ظاهر و موطن  عالميان  نورانی خود را به  ، جلوة سعادت  از افق  قرن  از يك  پس  آه  جهانتابی است  آفتاب

   .گردانيد  پاش  را شعشعه  اردشير بابكان

  مدار ما، ای پدر عظمت

در   فقط  شهريار افشار، آه  و جالدت  ماضی و رشادت  عباس شاه  و آوآبة  نوشيروان  امروز جهانگيری دارا و عدل
  همه  واحد دارای اين  در آن  آه  ايران  پاك  تربت  شد آه    ّ  مدل ل  مينمود، تجديد، و بر جهانيان  اندام  عرض  تاريخ  صحايف

  اشرف  حضرت  خود، وجود معظم  شريف  برای تجديد نام  بيستم  قرن  بر آنان ميتواند در اين  ، عالوه اوالد رشيد است
  .گر سازد شهود جلوه  ميدان  قوای آشور هخامنشيان را به  آل  و فرمانده  الوزرا و وزير جنگ رئيس  سردار سپه

  ، در پيشگاه ميشماريم اشرف   صميمی حضرت  خود را از فدويان  آه  حسينی ايرانيان  مبارآه  مدرسه       ً            عجالتا  ما شاگردان
  قلب  ، و از صميم ايم دثار حاضر شده  سردار عظمت  چنين  يك  داشتن خود به  هموطنان  سامی برای تبريك  محضر باجالل

الجود  را نثار وجود فايض  معصومانه  بزرگوار ادعيه  اين   ّ  قب ة  و در تحت  گفته  را تبريك  اشرف  حضرت  موفقيتهای درخشان
ّ    و توج هات  سامی ميسازيم   . مينماييم  سينی جلبح  مدرسه  دربارة مناسبت  اين  را به  عاليه      

  . باد آشور ايران  پاينده

  . قوای آشور ايران  آل  الوزرا و فرمانده باد رئيس زنده

   .آردم  از آنها اظهار امتنان 

.  رفتم  حرمين  زيارت به  ميباريد پياده  شديدی آه  ، با وجود باران شب  اول. آمدند  عراق  و اتباع  و اشراف  جمعی از اعيان
  .شد  صرف  نيز در قونسولخانه  شام. برجای بود  و تزيينات  ، چراغان الحرمين ها و بازار بين آوچه  مدر تما

  . رهسپار گرديديم  اشرف نجف  جانب  به  سوار شده. بود  شده  تهيه  و بزرگ  آوچك  اتومبيل  زود، چهارده  فردا صبح

  ، به شده  در آنجا انتظار داشتند، پياده  مدارس  و شاگردان  نجف  اهل  بودند، و چون  چادر زده  شهر مستقبلين  در خارج
  . نمودم  و اظهار امتنان  دادم  آنها گوش  و سرود و خطابة  تبريك

ّ       مطه ر رفتم  حرم        ً    مستقيما  به. بودند  گوسفند قربانی آرده  ، چندين بسته  بازار را آيين    .  

شادمانی   ، نهايت نجف  مقيم  ايرانيان.  بود، وارد شدم  شده  داده  ترتيب      ّ  ز خد اميكی ا  در خانة  منزلی آه  به  بعد از زيارت
  در همان.  است  اسالم  و مخصوص  مسجد از آثار قديم  ، اين رفتيم  مسجد آوفه  زيارت  ناهار به  بعد از صرف. ابراز داشتند

                 ً    ميافتد، و مخصوصا  به  ياد سادگی بدوی اسالم  كند، بهمياف  آن  و ديوارهای آوتاه  پرريگ  بر صحن  شخص  آه  نظر اول
وجود مقدسی   مسجد چه  های اين         ّ  ، و در صف ه نماز ميايستاده مرد بزرگواری به  ، چه مبارك  مقام  در اين  ميآيد آه  خاطرش

و   آتاب  عديل  از وجودی آه را  جنايتكاری اسالم  دست  ، چه ساده  محراب  ، و در همين است  و عقد امور ميپرداخته  حل به
  .گذارد  در خيبر بود، محروم  َ َ    آ ن نده

  را، خاصه  و مناظر ديدنی آوفه  طوافگاه  ساير نقاط. بود و پذيرايی و رهنمايی ميكرد  همراه  آوفه  ، حاآم مدت  در تمام
مطهر   صحن      ً    مجددا  به  غروب  مقارن.  آرديم  مراجعت  نجف و به  را مختصر تماشايی نموده  و جسر و غيره  رودخانه  ساحل
                                                             ّ  اصفهانی، آقای عراقی، آقای فيروزآبادی، آقای نائينی و ساير اجل ة  آقای سيدابوالحسن  علمای اعالم  آقايان.  رفتم

ّ        مطه ر رفتيم  حرم  به  باالتفاق.  نمودم  مالقات  و علما را در صحن  مجتهدين   به  ی مذاآرهمملكت  مهام  به  در آنجا مدتی راجع.    
.  شدم  زيارت  مشغول  سپس.  يافتم  و مطابق  خود موافق  را با نظريات  عقايد علمای اعالم  آه  شدم  بسيار مشعوف. آمد  عمل
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پای  به  شخصی در پای ضريح  آردم  احساس  ، ناگاه بودم  مشغول  زيارتنامه  خواندن  به  آامل  با حضور قلب  در موقعی آه
بعد   شخص  اين. مينمايد  و استغاثه  گرفته  قرآنی در دست.  سردار رشيد آردستانی است  آه  ، شناختم شده  متوجه .افتاد  من

را   و والی پشتكوه  خزعل  ، چون النهرين بين  و فرار به  شدن  و منكوب  با قشون  و تاز و طرفيت  يغماگری و تاخت  از آنهمه
  هر چند قصة. عفو مينمود  طلب  مقدس  مقام  ، و در اين قرارداده  را شفيع  و علمای اعالم  هآمد  نجف  ديد، به  حالت  در اين
  شريف  مقام  درين  ، البته است  او اعدام  مجازات  دارد، و آمترين  نيز داستانی مفصل  شخص  و غارتگريهای اين  جنايات

بعد مصدر شرارتی بشود،  و اگر من  او را ميبخشم  آه  تذآر دادماو   علما به  در حضور آقايان  پس. ميشد  بايستی بخشيده
  .   ً                         قطعا  خود را بر دار خواهد ديد

قاليها و .  ، پرداختم شده  تقديم  حضرت  خزانة  و هند به  از ايران  و جواهر و اشيای گرانبهايی آه  تماشای اثاثيه  بعد به
  . مملكتی است  خراج  قدما، هريك  قول  ، به است  گرد آمده  نقطه  در اين  شمشيرها و قنديلهايی آه

و نادر   برجسته  از وقايع  پيشامد در نجف  اين. ميشد  ها شنيده آوچه  صدای سازوسرنا در اغلب  گذشته  تا پاسی از شب
از   وسعتش  آهبا قبرستانی   از گرما و بيآبی، مجاورت  شهر، فرسودگی مردم  اهل  وقار و ادب  زيرا آه.  شمار ميرفت به

ً       آامال  مراقب  آه  و وجود علمای اعالم  بيشتر است  شهر هم ّ  آثير طال ب  هستند، و عدة  رفتار مردم      ،  تحصيل  جز به  آه        
ها جز  روز در آوچه      ً       غالبا  ساعات.  است  شهرها ساخته  و بيصداترين  ترين را متين  اشرف  فكر ديگر نميافتند، نجف به

آهستگی عبور ميكنند،   در آمال  عبا بر سر آشيده  پای مردمی آه  ميفروشد، و صدای خفيف  فرات  آب  فرياد مردی آه
   .نميشود  شنيده

و   انواع  به  ايرانيان. برپا بود  ، و غوغايی در آن آمده  هميشگی بيرون  از سكوت  ، خود شهر نجف ابراز احساسات  محض
  .اظهار شادمانی ميكردند  مختلفه  طرق

آنها را   ، مختصرترين نمونه  اختصار و برای نمودن  رسيد، ولی محض  من ورود به  نيز در تبريك  مفصل  ر چند لوايحه
  : ميكنم  درج

  ، خواه  وطن  هالشخص 

و   است  جان  جهان  در حقيقت يك  آه  آقای سردار سپه  اشرف  ، حضرت ما ايرانيان  محبوب  يگانه  موآب  آه  موقع  در اين»
در معنی برتر   علوی، آه  پاسبان  ملك  آستان  اين  به  ، قدم است  شده  گسترده  آشور ايران  در تمام  عدل  بساط  از قهرمانيش

حضرتت را   ، مقدم   ّ        تج ار محترم  ، خاصه و شريف  از وضيع  سامان  اين  ايرانيان  اند، تمام ، گذارده برين  از عرش  است
   :فرياد ميزنند  و مقال  حال  لسان  ارند و در ختام بهميشم  و مغتنم  محترم

  . ايران  باد محيی مملكت  زنده

  «. آقای سردار سپه  اشرف  باد حضرت  پاينده

   نجف  مقيم  ايرانيان 

از   آه  را مأمور آردم  دبيراعظم. نداد  خستگی مجال  فرط. آردند  و مرا دعوت  باشكوهی گرفته  علوی جشن  در مدرسه
    ً  اخيرا    بود آه  تصوير من  آالمش  موضوع. مبسوطی آرد  او نيز نطق. نمايد  و اظهار امتنان  رفته  مدرسه  به  من  طرف

  .بودند  منتشر ساخته

  دارد و از شمشير من  تكيه  بر من  اند آه نموده  را رسم  ، مادر وطن ام آرده  مملكت  به  من  ياد خدماتی آه  ، به صورت  در اين
  .ميجويد  استعانت

           ً     آنرا اآيدا  منع  آوری آنند و داشتن را هر جا بيابند جمع  صورت  اين  بود، آه  امر داده  النهرين بين  ، حكومت از قرار مسموع
 پرستی ابراز وطن  ترتيب  اين  و به  و در مدرسه آويخته  آورده  دست  را به  ای از آن نسخه  نجف  اما ايرانيان. بود  نموده
هزار  پنج  جمعيت  ، و مدتی برای اين قرار داده  سخن  را موضوع  آن  و مفهوم  تصوير ممنوع  همين  دبيراعظم. بودند  نموده
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ّ            حضار از تذآ ر مفاخر وطن  آردند آه  نقل  برای من. بود  آرده  نفری نطق   متأثر شدند آه  چنان  دبيراعظم  خود، و بيانات            
و   آرده  در خارج خاطر نشان  و خواه  در داخل  هر ايرانی را خواه  تكليف  نطق  در ضمن. بودند  هآغاز نهاد  گريستن  اغلب
هر جا هستند بايد   دارد، و اوالد او هم  و دوست  نظر نگريسته  يك  ، اوالد خود را هر جا باشند به وطن  بود، آه  آرده  ثابت

  .بخوابند  سوی وطن رو به  آار بكنند و شب  روز برای وطن

  . آربال شديم  عازم  فردا صبح.  سر آورديم را به  شب

   از نجف  مراجعت 

  آه  پسر خزعل. بودند  افتاده  و حرآت  از حس  همراهان  تمام  حدی آه بود به  شديدتر از روز گذشته  درجات  به  سرمای راه
. سرماها شد  ترين دچار سخت  بود، يكمرتبه  سرمايی نديده  وقت  و شايد تا اين  گذرانيده  عمر را در گرمای خوزستان  تمام
  بستن  زبان  به  سرما نزديك  شد و از شدت  سياه  اش چهره. بود  پيچيده  هم  خود دو پوستين  باالی لباسهای زياد پشمين  ديدم
  .بود

بود مقداری   خود گفته  آدم به  شنيدم. ميديد  تگرگ  باری بود آه  اولين  پسر خزعل. شديدی باريد  در نزديكی آربال، تگرگ
  . است  ميگويند همين  ميپرسيد آيا برفی آه  آند و از همراهان  جمع

  خدمات  واسطه به  آه  خدا را شكر ميكردم  من. ميجستند  بر يكديگر سبقت                 ً                         اهالی آربال مجددا  در ابراز شادمانی و مسرت
  . ام تهنيتها و مسرتها شده  ، در خور اين ام نموده  مردمان  خود و اين  وطن  به  آه  مخلصانه

، و  است  آنها نهر حسينيه  اعظم  آه  از فرات  نهرها و جدولهای منشعبه  واسطه به  در آربال آه  باز هم  داشتم  خيلی ميل
تهران   زودتر به  آه  ستمميدان  اما از طرفی الزم.  نمايم  توقف  است  غمناآی زيبا و قشنگ  در عين  نخلستانهای بسيار آه

  مخصوص  قطاری آه  طرف و بعد از ناهار به  رفتم  زيارت بار ديگر به  پس. ندهد  رخ  امور وفقه  ، تا در جريان آنم  مراجعت
  . نمودم  بود، حرآت  ما معين  حرآت

  جدی ٣  پنجشنبه 

  عراق  اهل  اخيره  و در سنوات  است  عراق  پايتخت  اد اينكبغد.  بغداد وارد گشتيم  ايستگاه  بعدازظهر به.  آرديم  حرآت  صبح 
ً              من آامال  غيررسمی حرآت  چون.  است  در موصل  مشاراليه  اآنون. پذيرفتند  سلطنت  را به  اميرفيصل زودتر   مايلم  ميكنم        
  .ندهد  رخ  بغداد تأخيری در مسافرت  وزرا و اعيان  برای مالقات  آه  عبور نمايم

  .حاضر بودند  و اصناف  آثيری از آسبه  و عدة  ايرانيان  مدرسة  نشاگردا

  :آردند  را قرائت  ذيل  خطبة  ، شاگردان شدن  بعد از پياده

  اشرفا،  حضرت

  ،  فرزند شرافتمند ايران  يگانه

  ،  اسالم  پاآدامن  ای خادم

  ،  ساسان  و خاك  آب  ای حافظ

  ، نياآان  نيك  نام  آننده  ای زنده

  ،  افتخار و اميدواری ايرانيان  ی مايها
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، از  را گرامی دانسته  مبارآت  آواز، ورود مسعود و مقدم  ايرانی هم  برادران  ، با عموم ايرانيان  شرافت  مدرسة  نوباوگان
روز   اين. اند شده  سردار نامی موفق  آن  زيارت به  و خداوند را شكر گزارند آه  خود را تقديم  خالصانه  تبريكات  قلب  صميم

  .روزی مسرور خواهند بود  يادگار چنين  به  سالهای سال  آه  عيد مقدسی است  بزرگترين  النهرين بين  فيروز برای ايرانيان

  اشرفا،  حضرت

ٌ الصلوه  اطهار عليهم  آثار ائمة  ، در جوار عرش و ديانت            ّ  مقتضای قومي ت  به  ما ايرانيان   فيروزيت و  ، دعاگوی فتح والسالم      
  و پيشرفت             ّ    بشارتهای مظف ريت!  نژاد و اي فرزند رشيد ايران دلير ايرانی پاك  اشرفا، اي يگانه  حضرت. بود  و خواهيم  بوده

  و نه  عزيز است  هموطنان  سربلندی و افتخار عموم  و موجب  بوده  فداييت  دعاگويان  قلوب  فرحبخش  همواره  و نصرتت
  روز بر طول روزبه  آه  ، خواهانيم نموده  مسألت  يزدان  حضرت  از درگاه.  است  دنيا را روسفيد نموده  نمسلمي  تنها ما، بل
و   ذليل  را پيوسته  اعدايت  داشته  مؤيد و منصورت  تأييد و نصرتش  به  ، هميشه افزوده  و اقبالت  شوآت  عمر و دوام

، سرتاسر  اشرف  حضرت  شخص  حمايت در تحت  از پرتو مساعی عاليه  آه  قعمو  ، در اين گرداند، و نيز اميدواريم  منكوب
  توجهی به  ، بذل آوشيده      ّ        و ترق ی معارف  مملكت  و نواقص  معايب  اصالح به  البال فارغ  فراگرفته  امن  و نعمت  را عدل  ايران
ّ    النهرين، توج هات در بين  ، باالخص خارجه ايرانی در  و مؤسسات  مدارس  به       ً      مخصوصا  نسبت  فرموده  فداييان  اين   آامله             

    ّ        ترق ی مدارس  خود را صرف  حواس  بتوانند تمام  آن  ، آارآنان وسائل  ، با داشتن سابق  برخالف  فرمايند، آه  خود را معطوف
   .آيد  دست فارسی به  زبان  در ترويج  مطلوبه  ، نتايج نموده

   سامره 

آلمانها تا   آهن  از اينجا خط.  است  شهر آاظمين  نزديك  ، آه رفتم  سامره  آهن ابتدای راه        ً    مستقيما  به آربال  خط  از ايستگاه 
  اين.  شديم  پياده  سامره  زود در ايستگاه  صبح.  مانديم  در ماشين  شب.  است  و محكم  خطی وسيع. امتداد دارد  موصل  واليت
ّ      ّ                              زو ار دارد، و از اينجا تا آنار شط  متعدد برای فرود آمدن  و قرارگاه  شهر بنا شده  فرسخی مغرب  در يك  آه  ايست  نقطه
  .آرد  حرآت  و غيره  و ارابه  و االغ  اتومبيل  از قبيل  مختلفه  وسايل  بايد به

قمری، و هجری  ٢٦٤ در سال  است  قائم  حضرت  غيبت  محل  و سردابی آه)  ع(  مطهر عسگريين  حرم  بعد از زيارت
شد، و   علما صرف  يكی از آقايان  بودند، چای در منزل  آرده  بندی آه و آيين  ّ            و تزيينات شهر و آنار شط  تماشای اطراف

  . نموديم  مراجعت  آهن راه             ً    از ظهر مجددا  به  قبل

   آاظمين 

  جدی ٥  جمعه 

    ّ    و تكل فی   مصارفی آرده  ، آه آاظمين  مقيم  يكی از ايرانيان  در منزل  توقف  ربع و يك  بعد از زيارت.  شديم  عصر وارد آاظمين
نيز در ابراز   اهالی آاظمين.  نمودم  بغداد حرآت  به  بودند، با اتومبيل  در آنجا جمع  با محترمينی آه  بود، و مالقات  نموده

  .بودند  آرده  خيلی اهتمام  شادمانی و تزيينات

  ، امر دادم برسم  ايران  خاك  زودتر به  هر چه  بودم  مايل  چون.  در بغداد شديم  انقونسولگری اير  ، وارد ژنرال غروب
از   تا سه  از غروب.  نماييم  معطلی حرآت  بدون  شام  بعد از صرف  حاضر آنند، آه  ماست  حرآت  مخصوص  قطاری را آه

بيشتر .  ّ       گذشت و تماشای جسر و شط  حترمينپذيرايی بعضی از م به  ، وقت آرديم  شد و حرآت  غذايی صرف  آه  شب
  واسطه بودند، و به  سرشكسته  خزعل  قيام  بغداد در مدت  ميگفتند ايرانيان  همه. بود  فتح  ورود و تهنيت  ، تبريك مذاآرات
  ثابت  بر عالميان  هحمد خدای را آ. نداشتند  را در عراق  خزعل  شايعات  روی تكذيب  ايران  و سلطنت  دولت  سابقه  اقدامات
  مردم  و مال  ، و بر جان خود دانسته  را مال  مقدس  خاك  نميتواند قسمتی از آن  از رعايای ايران  يك هيچ  آه  گشت

ً             مستقال  عهد و پيمان  بيگانه  فرمانروايی آند، و با دول   .ببندد      

  .ميكردند  نشدن او بيان  و موفق  و نزد علمای اعالم  در عراق  خزعل  از تبليغات  مفصل  شرح  سپس
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معابر بغداد         ً        ، ظاهرا  بهترين است  قونسولخانه  محل  آه  خيابان  اين. بودند  بسته  را آيين  قونسولگری ايران  ژنرال  اطراف
   .ميكردند  و مذمت  از ساير خيابانها شكايت  همراهان. ميباشد

در بغداد منتظر ما   والی پشتكوه  با يكی از پسران)  حجت(  آقا سيد عبدالحسين.  آمدند، پذيرفتم  ديدن  بغداد به  مقيم  ايرانيان
  و اطاعت  والی فرستادم  ای به او مراسله  توسط.  براي والی خواست  ، تأمين آرده  و شفاعت  آمده  نزد من  شب  در اين. بود

  . او را پذيرفتم

  ، ولی به دادم  او را رخصت. بازگردد  ايران  به  آه  خواست  بود، اجازه  عفو شده  اشرف  در نجف  سردار رشيد آردستانی آه
اگر تجديد   آه  آردم  او خاطر نشان                      ً    و منقاد باشد، و مجددا  به  مطيع  برداشته  دست  که از غارتگری و شرارت  شرط  آن

  .خواهدبود  اعدام  مجازاتش  آند آمترين  شرارت

ً              آامال  غيررسمی حرآت  چون   وزرای عراق  يكی از آقايان.  ننمودم  را مالقات  النهرين بين  از سياستمداران  يك  ، هيچ ميكردم     
  به  راجع  بود آه  رفته  موصل به  موقع  نيز در اين  خود اميرفيصل.  آند، نپذيرفتم  ديدن  بود از من  تقاضا آرده  آه  را هم
  .نمايد  و اهالی را با خود همداستان  تی نمودهتبليغا  النهرين بين  به  واليت  آن  الحاق

و   رباط  و قزل  و شهربان)  يعقوبيه(  بغداد و سرحد، جز شهرهای يعقوبه  از مناظر ميان.  گذرانديم  حرآت  به  را تمام  شب
  زی نوشتهو بی تغيير، چي  مسطح  صحرايی است  در آنار آنها مختصر توقفی ميكند، ساير نقاطش  ترن  ، آه خانقين
  .نميشود

  جدی ٦  شنبه 

  حدی بود آه  سرما به  بيندازند، اما شدت  راه  باز آرده  اتومبيلها را از ترن     ً          فورا  امر دادم.  بوديم  رسيده  خانقين  به  صبح
  خاك  به  مزودتر قد  آه  داشتم  عجله  چون  من. شدند آار بيحاصل  اين  نميگشتند شوفرها مدتی مشغول  اتومبيلها مشتعل

و   ای يافته آرايه  ناچار درشكة. نبود  حرآت  ماشينی قادر به  اما هيچ. آنند  ای تهيه آرايه  بروند اتومبيل  ، گفتم گذارم  ايران
  . جای گذاردم  را به  همراهان  گرفته  را پيش  راه  نفر پيشخدمت  با يك

از حدود . بودند  سرحد ساخته  طول به  های مختلف ثمانيها در فاصلهع  آه  برجهايی است  اين.  رسيديم  قشله  در سرحد به
  .رومی نيز ميگويند  آنها را قله  نقاط  اهالی اين.  برپای است  برج  هشت  تا ثغور آردستان  پشتكوه

  اما تدآره. استندخو  و تذآره  آمده  شد، پيش  ما نزديك  درشكه  چون. بودند  در قشله  عراق  گمرك  مأمورين  وقت  در اين
و   شناسايی ندادم  هم  من. گشتند  مانع  ما را از رفتن  افزوده  سختی و ابرام  نميشناختند به  چون  آنها هم.  نداشتيم  همراه

از  را  تذآره  رفته  خانقين  به  آه  بازگردانيدم  را با درشكه  و پيشخدمت  ، نشستم رفته  گمرآخانه  تقاضای آنها به  موجب به
  .بياورد  گرفته  آابينه  رئيس

اظهار   العاده مرا شناختند، فوق  ، چون بعد از خواندن. رسيد  مأمورين  دست  به  و تذآره  بازگشت  آشيد تا درشكه  مدتی طول
  مطابق  آه  دمنمو  و تصديق  آرده  ابراز رضايت  هم  من.  بود و گناهی نداريم  ما اين  و وظيفة  آردند و گفتند تكليف  معذرت
  .هستند  تحسين  مستوجب  ، بلكه اند و برآنها بحثی نيست رفتار نموده  خودشان  وظيفة

  سرحدی رسيديم  قشون  مقدمة ، به طی طريق  ساعت  ربع بعد از يك.  آرديم  حرآت  رسيدند و از قشله  وقت  در اين  همراهان
و در صدد تجاوز   آمده  هيجان به  در گمرآخانه  من  خبرتوقف  ند، و از شنيدنبود  آمده  ايران  آخر خاك  به  آه برای استقبال
  .شود  فراهم  زحمت  بود اسباب  گرديد و اال از تجاوز آنها ممكن  رفع  ، زودتر مانع خوشبختانه. بودند  از سرحد افتاده

   ايران  خاك 

  مربوط  آسمان  به  و مزين  ديواری جليل  را چون  بيتغيير عراق  ، و افق داشت  نمايش  مدتی بود آه  آلود ايران برف  جبال 
  من  او را در چشم  ، حرآت شوق     ّ              تعل لی دارد يا شدت  بود آه  اين  ، مثل وطن  خاك  ما به  در رسانيدن  ، اما درشكه ميساخت

  به  عاقبت. ور گردانيد مرا شعله  اشتياق  شد بيشتر آتش  تلف  در گمرآخانه  آه  مدتی هم.  گر ميساخت آميز جلوه         ّ  آند و تعل ل
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  و بر زمين  افتادم  بر خاك  فرود آمده  بياختيار از درشكه  ايجاد گرديد آه  شور و سروری در من  چنان.  رسيديم  ايران  خاك
  انتظار آشيدة  چشم  بود آه، گويی توتيايی  مقدس  سرزمين  اين  خاك.  بودم  نكرده       ّ  قدر رق ت  اين  واقعه  در هيچ.  دادم  بوسه

  هرقدر در خاك  شخص  آه  آنها گفتم  به. بودند  شريك  اظهار شادمانی با من  در اين  همراهان  تمام. ما را، روشنی بخشيد
ساعتی   حالی در خود ميبيند آه  ، چنان بيگانه  در ملك  از مدتی توقف  دارد، و پس  را بيشتر دوست  ميماند وطنش  خارج
  انسان  محبتی در قلب  ريشة  تر، هيچ راسخ  ّ      وطن از حب. ميدهد  دنيا ترجيح  خود را بر سلطنت  وطن  در زير آسمان  وتسك

آارهای بشری   و طبيعيترين  ترين ، از ساده فداآردن  وطن  چيزهای عزيز را در راه  و تمام  فرزند و اقوام.  است  فرو نرفته
  دامن  خود را به  مختلفه  و وسايل  الحيل لطايف  ميدهند، و به  خود ترجيح  خارجه را بر وطن در  اقامت  اشخاصی آه.  است

  در خارجه  اقامت  ترجيح  خود ميكنند؟ در نظر من  را از دل  محبت  اين  ريشة  وسيله  چه  به  مياندازند، نميدانم  اراضی بيگانه
  مانده  و تنبيهی ندارد معاف  ، سياست خاليق  در عرف  چون  ، آه وشی استفر و وطن  خيانت  نوع  ، يك در وطن  بر سكونت

  ، اما به است  از ايران  و راحتی، بيش  شايد نعمت  در شهرهای خارجه.  و مالمتی است  ، و اال در خور هر سياست است
  .خود بردارد  از مهرخاك  بدهند نبايد دل  خارجی را وعده  ، اگر بهشت مرد وطنخواه

  و ماهورهای پراآنده  و تپه  اتالل  از اين  به به! ميگذرد  عراق  دشت  به  از آوهسار ايران  آه  سرد و برنده  نسيم  از اين  به به
های  دره  ، آه»الوند»  رود حلوان  از اين  به به! خود نشو و نما ميدهند  و دامان  را در سينه  عشاير ايران  مرتع  آه
          ً            عادی ابدا  نظر را جلب  در موقع  و بياهميتی آه  هر چيز آوچك  فيالحقيقه! را ميبوسد» سبزی  قلعه«و »  قصرشيرين«

در . خواهد ماند  مجسم  در نظرم  يادگارها همواره  عزيزترين  مثل  نمايی مينمود آه چهره  در برابرم  چنان  هنگام  نميكند، اين
ّ   متبر آه  اماآن  آمد، و زيارت  عمل به  النهرين بين  و دولت  ايرانيان  پذيرايی از جانب  نهايت  عراق   مرا خورسند و آامياب     
صحرای   بزرگ  محبس  نمونة  سرحد، درست  گمرآخانة.  در قفس محبوسم  بود آه  اين  ، مثل توقف  مدت  اما در تمام.  ساخت
.  است  گشاده  بر رويم  و همراهانم  خودم  خانة. ميخندد  نروی م  به  پرافتخار ايران  فرحبخش  خاك  اآنون. بود  النهرين بين

  : با خودگفتم

را   آن  هم         ّ  عنصر عي اش  سست  طلب راحت  حتی خائنان  ، آه قدری آباد آنم و عزيز را به  جذاب  وطن  اين  خدا عمر بدهد آه
   .ندهند  ترجيح  را بر آن  نگويند و خارجه  ترك

و   در چين  راه.  راندم  قصرشيرين  طرف و به  احوالپرسی آردم. بودند  آمده  استقبال به  مانشاهانآر  و حاآم  اميرلشكر غرب
از . ميرود»  قصرشيرين»  ، به النهرين و بين  ايران  در ميان  های بلندی است تپه  ، آه» داغ آق»  آوه  دامنة  شكنج

مزيدی   ای سرد بود آه درجه  هوا به.  است  راه  ونيم دو فرسخ » قصرشيرين»  ، تا قصبة آوچكی است  ده  آه» سبزی قلعه«
ّ       متصو ر نيست  بر آن نواحي   اين  در صورتيكه. آرد  باريدن  به             ً      ميشد و مجددا  شروع  ديده  زمين  در خيلی نقاط  برف.     

   .بايد شمرد  برودتی را از عجايب  ، چنين گرمسير است 

  تربيت  به  و اشتغالشان  زندگانی ساده. شد  ، ديده آنهاست  نواحی جزء مراتع  اين  ی آهسنجاب  چادرهای بسيار از ايل سياه
  .آرد  ، مدتی نظر ما را جلب گوسفند و سايرحيوانات

  سرپل«از . بيندازند  راه به  آرده  اتومبيلها را گرم  ، امر دادم از طلوع  قبل  و صبح  آرديم  بيتوته»  قصرشيرين«را در   شب
  آن  به  ، آه آهنگری است» آرند»  مهمة  از صنايع.  رسيديم» آرند»  و به  گذشتيم»  پل  سه«و » دژ  سرخه«و »  ابزه

نيز   ، اسلحه است  منازل  مايحتاج  آه  آوچك  و ادوات  بر آالت  عالوه. ميشود  آمتر يافت  ايران  و اتقان در ساير نقاط  ظرافت
  آرندی تشويق  از استادان  اميرلشكر امر دادم  به.  ام             ً      جديد را سابقا  ديده  و سيستم  ای طرز قديمتفنگه  نمونه. ميشود  ساخته
  .آار خود بكوشند  در تكميل  نمايد آه

  . را در آرند مانديم  شب

   آرمانشاه 

  جدی ٨  دوشنبه 

  . آرديم  حرآت  قصد آرمانشاه  و به  شديم  ، وارد جاده گفته  را ترك» آرند»  قشنگ  قصبه  صبح
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و   شوارع  در تمام  بسيار مفصل  چراغان. ابراز شادمانی ميكردند  اهالی، زايدالوصف. بودند  بسته  را آيين  شهر آرمانشاه
  .بود  دولتی شده  و ادارات  توپخانه  ميدان

ولی . بيايند  استقبال  به  آرمانشاه تقاضا داشتند تا  رسيد، آه  و وآالی تهران  بسيار از بعضی اعيان  ، تلگرافات شب  در اين
  . ندادم  و هوا نيز بسيار سرد بود اجازه  نداشتم  توقف  خيال  من  اينكه  نظر به

، در نظر  است  نزديك  وآرمانشاه  آردستان  سرحد خاك  دارد و به  و گاهی سرآش  عشاير شجاع  آرمانشاه  اينكه  نظر به
  . دهم  شهر انتقال  اين  به  همدان را از  غرب  مرآز قشون  آه  دارم

  جدی ٩  شنبه سه 

از   و پس  ديدار آرديم»  بستان  طاق«و »  بيستون«از آثار تاريخی   سر راه.  گفتيم  ترك  قصد همدان را به  آرمانشاه  صبح 
  . شديم  وارد شهر همدان» اسدآباد»  سخت  گردنه  سر گذاشتن  و پشت» آنگاور«و »  خمسه«عبور از 

شهر   مسافتی بعيد به. نهاد  عمومی بايد نام  را وجد و جذبة  آن  بود آه  ای رسيده درجه  به  مردم  شهر احساسات  در اين
  اجتماع       ّ                 از تج ار و علما و اعيان  همدان  مردم  شهر، وجوه  خارج  در يكی از عمارات. بودند  زده  ، طاقهای نصرت مانده
  خدمات  به  مربوط  چون  ايراد نمود، آه  نوبری نطقی مبسوط  ميرزا اسمعيل.  شدم  پياده  دمبرای دلجويی از مر. داشتند
از   ديدم  بود، زيرا آه  و پسنديده  توجه  خيلی جالب  نطق  اين.  نميشوم  آن  ، وارد جزييات در ايران است  من  العاده  خارق
  . است  مختص  ذآر حقايق  گويی عاری و به و گزافه    ّ  تمل ق

،  شهر آمديم  از آنجا به. ، آوردند تقديمی فتح  عنوان بودند، به  بافته  يتيم  دختران  قالی آه  قطعه  يك  همدان  خيرية  انجمن
  .، روز مينمود شب  بودند آه  آويخته  قدری چراغ ها را به آوچه

را در   تهران  ورود به  بودند ساعت  تقاضا نموده  نظامی مرآز رسيد، آه  و حكمران  طبقات  تلگرافهايی از اغلب  در همدان
  .هدر نرود  به  زحمتشان  اند و تقاضا دارند آه بسته  اهالی شهر را آيين  ، زيرا آه روز قرار بدهم  موقع

  آار مهم  امبا وجود انج  زيرا آه.  وارد شوم  بيخبر و شبانه  ، ميخواستم بعضيها داشتم  از اخالق    ّ           تكد ر مفرطی آه  واسطه  به
ّ  متحم ل  مردم  آه  و راضی نبودم  خودنمايی نداشتم       ً     ، ابدا  ميل خوزستان   .ضرری بشوند     

  معلوم. ندارد  آشيدن  و زحمت  بستن  آيين  آسی حق. شد  وارد خواهم  شب  آه  دادم  نظامی جواب  وزرا و حاآم  هيأت  به  پس
مرا   بودند، آه  قرار داده  و آنها را شفيع  آرده  تلگراف  جداگانه  همراهان  تمام  ، و به توليد گشته  يأس  طبقات  شد در عموم

بندی  و آيين  جشن  اند، و چنين نموده  را تحمل  و مخارج  اهالی زحمت  بودند آه  سازند، و تذکر داده  منصرف  تصميم  از اين
  ابرام  واسطة  به. شود  بايد ورود در روز قرار داده  ر استنااميد ميشوند، هر طو  مردم.  است  بيسابقه  تهران  در تاريخ
  ، و به را روز قرار داده  وقت  پس.  آنها را بپذيرم  درخواست  آه         ً           ، تقريبا  مجبور شدم و تلگرافهای پيدرپی تهران  همراهان

  . آردم  انتظار مخابره  آنها جوابی برطبق

   قزوين 

  . قزوين به  ، ديگر از گردنه» آوج»  گردنه  به  يكی از همدان. دارد  رحلهدو م  راه  قزوين  به  از همدان 

در   درست  آه»  بالغ سلطان«در .  باال رفتيم  سپس. ، توقفی شد در ابتدای گردنه  است  واقع  آه»  رزان»  در قرية
بسيار وارد صحرای   وخم از پيچ  ، پس شده از آنجا سرازير.  آرديم  ، و ناهار صرف شديم  پياده  است  راه  نقاط  ترين مرتفع
  شب. آمتر نبود  از شهرهای سابق  بندی قزوين  و آيين  تزيينات.  شهر رسيديم  اين  به  حوالی غروب.  گرديديم  قزوين
  عده  زيرا آه ، پنداشتيم  تهران  دروازة  اينجا را در حقيقت. پذيرايی خيلی گرمی نمود  من  ، از همراهان حاآم  الدوله برهان

  همه  به  نسبت. تأثير خوشيكرد  بودم  آنها را نديده  چند ماه  ديدار اشخاصی آه. بودند  آمده  استقبال به  طبقات  آثيری از همة
   . مهربانی نمودم
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  و برخالف     ّ  هوري تآخوندها بر ضد جم  بعد از توطئه  اينكه  خيال  ، به است  تهران  فاضل  از مجتهدين  عبدالنبی آه  شيخ  حاج
بودند،   شده  بيفكری و بيمغزی مرتكب  طلبی، يا از فرط منفعت  از راه  آقايان  غالب  آوری آه شرم  از اقدامات  ، و پس من

  به  نسبت  بود، آه  آرده  و خواهش  نموده  من ، تلگرافی به آنها برآيم  ، درصدد تدمير و تنبيه تهران  ورود به  مبادا هنگام
  خواهند آمد، ايشان  علما ديدن  مرآز، آه  ، و در ورود به ندارم  خود را دريغ  ، مالطفت پيموده  موافقت  طريق  مای تهرانعل

آنها   اقدامات  به  نسبت  ، و هميشه دارم  و جديد آشنايی آامل  از قديم  طايفه  خواهی اين به سبكسری و نفع  آه  من.  را بپذيرم
گردد   اطالق  روحانی در حقش  لفظ  آه  داشت  بود و لياقت  شخصی بيغرض  را آه  شيخ  بار دعوت ، اين ام بياعتنا بوده

ّ  مكم ل  جواب  اين.  آردم  مساعد مخابره  ، و تلگراف پذيرفته توليد   آه  مشكالت  تصور نميكردند با وجود آن. آنها شد  ايدآل    
  . مدارا آنم  بودند، باز من  آرده

  و خستگی سفر بر طرف  گرفته  انجام  آامل  و خدمت  نمايان  فتح.  بوديم  رسيده  منزل  به  فيالواقع.  گذشت  خوش  در قزوين
و   امرای لشكر و صاحبمنصبان.  بوديم  گرديده  نزديك  است  ايران  و سكونت  توقف  تنها جای قابل  آه  تهران  ميشد، و به

  .بودند  آمده  قزوين به    ً  عموما    تهران  با اهميت  مردمان

  .ميشدند  ای وارد و خارج عده       ً        تقريبا  هر سال. بود  آشی روسها واقع و قشون  تطاول  در معرض  اخير، قزوين  در سنوات

اما . دادند  را مراجعت  عده  هزار نفر از اين ١٣٢٩در بهار . آردند  وارد قزوين  ای قشون روسها عده ١٣٢٧  در تابستان
 ١٣٣٠در بهار   عده  اين  نصف. باشند  مجری التيماتوم  شهر آوردند، آه  اين  دوهزاروپانصد نفر به  سال  ماندر پاييز ه
  در قزوين  آمابيش  روس  ، قشون روسيه  انقالب  تا موقع. گرديد  اضافه  آن نفر ديگر به ١٦٢٥بعد   شد و سال  داده  مراجعت

  در اين  انگليس  قشون  مدتی هم. رفتند  ، از ايران انقالب  هنگام. گی خود ميساختندجن  شهر را مرآز اقدامات  بودند و اين
  و آذربايجان  و زنجان  و رشت  و همدان  تهران  بر خطوط  ، زيرا آه نظامی مهمی است  نقطة  قزوين.  داشت  شهر اقامت

  .را تهديد ميكند  منجيل  مهم  و راه  است  مسلط

   تهران  به  عزيمت 

  جدی ١١  پنجشنبه 

  اتومبيلها افزوده        ّ  ، بر عد ه نزديكتر ميشديم  تهران  هرقدر به.  مرآز رهسپار گرديدم  جانب به  صدها اتومبيل  در ميان  صبح
  تا نظر آار ميكرد از اين  هر طرف.  داشت  عبور و مرور اشكال  بود آه  زياد شده  قدری اتومبيل به  در حوالی آرج.  ميگشت

تصادمی   شوفر ماهر، آمترين  اتومبيلها با وجود نداشتن  اين  آه  است      ً          واقعا  جای تعجب. بود  پوشيده  بيجان  آبمرا
  .نداد  ای رخ نميكردند، و حادثه

و   رنگين  و اوراق  های گل دسته       ّ    علياالت صال  تهران  ، و تا ورود به شده  ايروپالنهای نظامی نمايان  آرج  در آسمان
ّ  ملو ن  صفحات  از آثرت  زمين  گاهی صفحة. ميكردند  پراآنده  بر سر مسافرين  تهای شوقيادداش   جلوه  رنگهای مختلف به    
. قليلی پرواز ميكردند  ارتفاع به  جاده  ميزدند و در سطح  در هوا، آبوتروار معلق. ميدادند  ، نمايشهای غريب طيارات. ميكرد
سير من بايستی از   خط  با اينكه.  شديم  تقاضای اهالی، وارد تهران  ، بر حسب عبدالعظيم  حضرت  از دروازة  ترتيب  اين  به

آلی   به  تهران. باشد  قدردانی شده  مردم  ، تا از زحمات مدخلهای شهر را اختيار آرديم  باشد، دورترين  باغشاه  دروازه
  و نشنيده  و پذيرايی نديده  جشن  چنين  وقت جا و در هيچ در هيچ.  شهر نظيری نداشت  بندی و تزيينات آيين. بود  منقلب
  اقدامات  خود اميدوار و در تعقيب  خدمات را به  مأيوس  هر خادم  ميكردند، آه  قدری ابراز شادمانی و شعف اهالی به.  بودم

ّ  و محر ك                           ّ  قدر قدردانی و حقشناسی، مهي ج  چيز به هيچ. مينمود  تشويق  خويش   و نيتش  خالص  هرقدر قصدش  نانسا.  نيست      
نيز، هرقدر بيناتر و   قدرشناسان. را بدانند  زحماتش  قيمت  و شنوندگان  ، بينندگان باشد، باز منتظر است  يا للوطن  هللا

ر از ه  ، بيش و نمايشهای اهالی تهران  روی، احساسات  از اين. گرانبهاتر و مؤثرتر خواهد بود  آگاهتر باشند، اظهاراتشان
  .خود خشنود گردانيد       ّ  و مشق ات  و از خدمات  چيز مرا مسرور ساخت

  و اظهار امتنان  آرده  را مشاهده  مردم  احساسات  ، نمايش  ّ  دق ت  بدهند، تا به  آهستگی حرآت  را در نهايت  ، اتومبيل امر دادم
  . نمايم
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  ميدان  خيابانها و ساحت  در طول  ر قسمتهای مرآز آهگارد پهلوی و ساي.  گرديدم  سپه  وارد ميدان  برق چراغ  از خيابان
  . توجهی داشت  جالب  بودند، منظرة  بسته  صف

  اين.  و بر اسب سوار گرديدم  پياده     ً                                ابدا  مقدور و ميسر نميشد، از اتومبيل  حرآت. بود  العاده فوق  ازدحام  سپه  در ميدان
  طبقات  گرديد، آه  معلوم  ولی بعد از پرسش  نميگشت  مفهوم  هر چند درست. پيدا شد  مردم  مبهمی در ميان  ، همهمة هنگام

ّ             منو رالفكر تهران ، عهد  قاجاريه  سلطة  سال  صدوپنجاه    ّ  مذل ت  ، و برای جبران من  و ساير خدمات  خوزستان  فتح  پاداش  به    
  روز تاج  سلطنتی ببرند، و همان  عمارات  ، يكسر به آشيده  دوش  را به  اتومبيلم  رسيدم  سپه  ميدان  به  من  چون  اند آه آرده

  آه  ، امر قطعی دادم ديده  بود غيرمعقول  طوفانی ملت  ناشی از احساسات  را آه  اقدام  اين. آنند  تفويض  من  را به  و تخت
  تدريج  به  مردم  ، همهمة فرمان  ز اينبعد ا. دچار خواهد شد  سخت  و سياست  تنبيه  آند، به  آاری مبادرت  چنين  به  هر آس
  . خود گرفت  به  نااميدی و حرمان  آهنگ  آم گرديد و آم  خاموش

  از سرتيپ  در اينجا مقتضی است.  باقی قسمتهای شهر امتياز داشت  به  نسبت  آه  شدم  سپه  بندی ميدان آيين      ً       مجددا  متوجه
،  نظام  خدمت  از بدو ورود به  جوان  اين.  ر مرآز اظهار قدرشناسی آنملشك  و فرمانده  شهر تهران  حاآم  مرتضيخان

  داده  انجام  سرعت  را با آمال  مرجوعه  ، خدمات نموده       ّ  و اهلي ت  و در هر مورد ابراز لياقت  آار آرده  من        ً         مستقيما  زير دست
و   امور سياسی و مدنی شهر را مراقبت  ، و هم ا آردهانتظار ايف  قشونی را بروفق  انتظامات  ، هم من  غيبت  در ايام.  است
ً       و آامال  رضايت  نموده  اداره    . است  آرده  خاطر مرا جلب       

  من  غيبت  خود، در مدت  سابقة  بر خدمات  ، عالوه صميمی است  از صاحبمنصبان  نيز، آه  نظميه  رئيس  محمدخان  سرهنگ
ً     را آامال  تحت  اوضاع   . است  و مواظبتی را فروگذار ننموده  مراقبت  قسم  چو هي  نظر گرفته        

و   و تسطيح  مردم  حال  و درترفيه  آرده  لياقت  خود ابراز آمال  آفالت  ، نيز در مدت بلديه  آقا بوذرجمهر، آفيل آريم  سرهنگ
ً       او جزئا  و آال  رضايت  خدمات از.  است  نموده  بلدی سعی بليغ  و ساير امور مهمه  ارزاق  ميزان  تعمير خيابانها و حفظ      ً        

  : آردم  ابالغ  صاحبمنصبان  عموم را به  ذيل  حكم  منزل  بعد از ورود به.  دارم

روز،   ، از اولين دولت  و مرآزيت  مملكت  برای عظمت  ناپذيری آه  تزلزل  باريتعالی، با ارادة  حضرت  تأييدات  يمن  به»
  ، الزم نمودم  مرآز مراجعت  مستقر و به  جنوب  را در صفحات  دولت  و سلطة  قدرت  آه  موقع  ، در اين است  من  مرآوز ذهن

  از طرف صاحبمنصبان  انتظاری آه  مافوق  و خورسندی خاطر خود را، از فدارآاری و صميميت  تام  رضايت  مراتب  ميدانم
  و استقالل  ابهت  در راه  ديگری آه  مهم  خدمات  را در انجام  آنان  اظهار، و پايداری و استقامت  ابراز گرديده  و افراد قشون

  «. اند خواستار شوم گرفته  عهده  به  مقدس  وطن

  رضا -  قوا، سردار سپه  آل  و فرمانده  وزير جنگ 

  ١٣٠٣جدی  ١١  مورخه  تهران

   

   خاتمه 

و خجلتی بنا   شرم  هيچ  بدون     ّ  اقلي ت  فراآسيون. شد ديگری آغاز  ، نغمه از آار خوزستان  و فراغت  تهران  از ورود به  پس 
  خراسان  راه  ناگاه. برانگيختند  دولت  و آنها را بر عليه  آرده  تراآمه  شديدی در ميان  ، تبليغات شاه  بر دستور محرمانه

و   دهات  به  و سپس  برده  غارت دارايی آنها را به  گرديدند، آه          ّ                    آثيری زو ار گرفتار اشرارترآمن         ّ  شد، و عد ه  مغشوش
از . قرار گرفتند  و حمله  مشهد مسدود شد و پستهای نظامی مورد هجوم  راه. درازی آردند ، دست راه  اطراف  قصبات
ميشود تا   ديده  از من  آارهايی آه  خارجی و داخلی در مقابل  شد سياست  ، زيرا معلوم           ً              اخبار واقعا  متأثر گرديدم  اين  استماع
بعضی از تلگرافهای   وقت  در اين. ميكوشند  اوضاع  در اختالل  هست  و هر وسيله  هر شكل  ، به نبوده  حدی متوقف  هيچ

  اين. افتاد  من  دست  ميرسيد به  ميشد، و جوابهايی آه  مخابره  شاه  وليعهد به  ، ازطرف از سفر خوزستان  قبل  رمزی آه
ميشود،   ثبت  يادداشت                 ً        قاجار دارد، عينا  در اين  دودمان  بازماندگان  اين  و اراده  عقل  فتو خ  بر پستی طبع  داللت  اسناد آه
   .نماند  تاريك  تا تاريخ
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    شاه  وليعهد به  تلگراف 

  ( اوت ١٧(اسد  ١٦  تاريخ  به

   رويال  هتل  اويان  به  از تهران

   ايران  شاه  به

  آشتند، و نه  دستور صاحبمنصبان امريكا را سربازها به  قونسول  ، آه در لندن  نينبگوييد و همچ  فرانسه  دولت     ً    حتما  به» 
  اوضاع.)  است  بيان  به  حاجت  چه  است  عيان  آنجا آه. ( آيست  واقعه  محرك  ميدانيد آه  ، شما خودتان تهران  ملت  تودة

  و اقداماتی آه  پول  ديگر، دادن  ، و از طرف د و توقيفنظامی، تبعي  حكومت  ترس  طرف  از يك. تر ميشود روز سخت روزبه
فشار سختی ميآورد، و از   مجلس  به  او هم. خيلی مساعد ميكند  را برای دشمن  ميآيد، زمينه  عمل علما به  در بازار و بين

خوبی  ميآورد به  عمل  او به  آهو اقداماتی را   اعتبار قوانين  عدم  اروپا را مستحضر بداريد آه  ، بايد شما دول فقره  اين
  اگر اقدامات. بماند  ، عقيم و استقراض  چهار ايالت  به  راجع  اقدامات  ، برای اينكه است         ً     ، مخصوصا  الزم اقدام  اين. بدانند

. خواهد شد  آلی خراب  به  فشار وارد نيايد، اوضاع  منظورنشود و اگر از لندن  مراقبت  نيايد و شديدترين  عمل  فوری به
آار      ّ   مجد انه  آنها برای من  تمام  آرديد، آه  اشاره  شما بدان  آه  وزير سابق  و آن  و مستوفيالممالك  الدوله نصرت  عقيدة

  هزار تومان و بعد بيست  ، اوال سيهزار تومان تلگراف              ً      بود، شما فورا  توسط  شده  عرض  طوری آه به.  است  ميكنند، اين
ً    ، عجالة الدوله نصرت. ندارد  فايده  ، هيچ است  دشمن  در دست  در مقابل وسائلی آه  ، اقداماتمان بيپول. اييدنم  ديگر، برات

  تحكيم  عالوه به.  نيست  خوب  آشيدن آارها، منت  در چنين  اما شما ميدانيد آه.  است  مختصری داده  مبلغ  يك  دوستانمان به
  ، اما الزم ميآوريم  عمل  به  الزمه  و اقدامات       ًٌ                  عجاله   ما پافشاری ميكنيم. دارد  الزم  ، پول نهمچني  وزير سابق  با آن  روابط
  تحريك  ، نتيجة قضيه  اين  تمام                              ً                                            شما آنجا خارجيها را، و مخصوصا  امريكاييها و انگليسيها را، متقاعد بكنيد آه  آه  است
  و اشخاصی آه  و صادق  صالح  اشخاص  به  نمودن  ، و برای ظلم بهانه  آوردن  دست ، برای به شخص  همين  از طرف  است
،  است  گرديده  مورد تنفر عامه  آه  خارجيها، تا وقتی حكومت  شما بايد بگوييد به. صميمی هستند  اعليحضرت  به  نسبت
اخير با   مفصل  مذاآرات  نتيجة. نخواهد بود  ضمانتی در ميان  امريكاييها و انگليسيها هيچ  نشود، برای سياست  ساقط
برای ماها بدتر خواهد بود،   ، زمينه نكنيم  پولی دريافت  و مدرس  اگر من  آه  است  اين  وزير سابق  آن  و آدم  الدوله نصرت
  ، آخرين رسمد  عقيدة  به. آثير بفرستيد  ندارد، مبلغ  مختصر فايده  شد مبلغ  عرض  طوريكه به.  بوده  حمل  در ماه  از آنچه
ّ  برای ماها تحص ن  وسيله   شده  غيرروشن  شخص  جنوبی با اين  روابط.  است  خيلی الزم  پول.  است  عبدالعظيم در شاهزاده              
آلی از   را، به  ، ماها را و مملكت پيشرفت  در صورت. هستند  آنها خيلی خطرناك  آه  عملياتی هستيم  ما اينجا مشغول.  است
و   من. نماييد  آقا مذاآره  آنيد و با جناب  مراجعت  پاريس  خدا به  شما را به. خواهد آرد  خالص  مهيب  شخص  اين  دست
اينجايی ما،   دوستان  تمام  نصايح  مطابق.  ميدانيم  را، خيليالزم  با لرن  اعزازالسلطنه  پارسالة  مذاآرات  ، ادامه الدوله نصرت

ما،   مابين  قراری آه  بكند، بر طبق  خود جلب  طرف  را به  آنجا لرن  بفرستيد، آه  نانگلستا  را به  بايد زودتر صالح
با او را   در هر صورت روابط.  اجرا ميگذاريم  موقع  را به  آن  بعد تمام. بدهيد  بخواهند وعده  شد، هر چه  گذشته سابق
ّ  متضم ن  اشاره  ود، و آنش  ای داده اينجا اشاره  به  از لندن  بكنيد، برای اينكه  محكم آلی، آار   به  بتوانيم  خواهد بود آه  آن     
   . بكنيم  را تمام  شخص  آن

.  ميشويم  تلف  سياست  آلی از اين  نكنيد، ماها به  اگر شما عمل  واهللا.  بشويم  آارها نبايد پابند قانون  در چنين  آه  موافقم  من
  ميكنم  خواهش.  ميكنم  معالجه  ، و من خسته  و روح  مزاج.  است  آمده  لب  به  نم  ميكنند و ميكشند، جان  ماها را غارت

  من  توسط  ميكندآه  خواهش  مستوفيالممالك. ميرسد  با اغالط  هميشه  بخريد، زيرا متنهای تلگراف  برای نوشتن  ماشين
  اينكه  عنوان  ، ولی به اعليحضرت  را از طرف  اتومبيل  ن، اي من بدهيد به     ً       فورا  اجازه. شود  برای او فرستاده  فيات  اتومبيل
آارها و   به  دادن  بعد از ترتيب  هم  اگر خدا بخواهد، من.  هستم  منتظر اجازه.  او بدهم  ، به است  اعزازالسلطنه  از طرف
  ».بياوريد  اتومبيل  ، با خود يك هم  برای من  آرد آه  خواهم  ، خواهش ملعون  شخص اين  برداشتن
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  وليعهد  محمدحسن 

   شاه  به  تلگراف 

   پاريس  به  از تهران

   ايران  شاه  به

  اسد ١٦  اوت 7

   ماژستيك  هتل

  ميكنيد، و همچنين  ، مراجعت آسالت بعد از رفع  ای آه را بفرماييد، با وعده  طبقات  تلگراف  اختيار جواب  صاحب  توسط» 
  .اظهار مهربانی بفرماييد

  آند، آه  تلگراف  ساالرالدوله  به  خودش ، آه و او را متقاعد ساختم  آردم  مذاآره  با خود رضاخان  من  ساالرالدوله  هب  راجع
و   الدوله و وثوق  و ناصرالملك  ساالرالدوله  مفيد ميدانند آه  دوستانمان  تمام. برگردد  او با همراهی اعليحضرت

الزمی   در موقع  ، برای اينكه جای نزديك  آنند، و بيايند به  مراجعت  از اعليحضرت  ل، قب و سيدضياءالدين  السلطنه قوام
  «.ما اجرا بكنند  خانواده  و تمام  اعليحضرت  خود را در پيشگاه  بتوانند بيايند و وظيفه

  وليعهد  محمد حسن

   جواب 

   تهران  به  از اويان

   اوت ٢٧  سنبله ٤  تاريخ  به

  .نمايد  را قطع  با دولت ايران  روابط  ، امريكا در نظر دارد آه ها خواندم در روزنامه.  ميپسندمشما را   عمليات»

  ترتيب  و در قشون  اگر در دولت  سفير آمريكا بفرستيد و باو بگوييد، آه  نفر را پيش  بكنيد و يك  استفاده  فقره  از اين
  .بايد آرد  ميدانند چه  نخودشا. نميداد  رخ  ای هيچ قضيه  ديگری بود، چنين

  طرف  ما بر ضد آن  به  زيادی نسبت  آنها آمك  از طرف  االن  آه  تصور نميكنم.  آردم      ً        ً                     اخيرا  مستقيما  با انگليسيها مذاآره
  .داد  خواهيم  ادامه  مذاآرات  باز به  همه  با اين. شود  داده

  با سفارت  مسأله  اين  به       ً      ، حكما  راجع است  ، باز مشكل ميدانم  خيلی مهم  با امريكاييها را در اينجا، اگر چه  مستقيم  مذاآرات
را بدهيد   اتومبيل.  آار ترتيبی بدهم  اين  به  بتوانم  هم  باشد شايد من  اگر باز الزم  در هر صورت. بكنيد  مذاآره  در تهران

  . پاريس  به  ميكنم  حرآت)  نشده  آشف  آلمه  شش  اينجا هم(  از طرف  نه)  نشده  آشف  در تلگراف  آه  است  اينجا چهار آلمه(

  «.آار بكنيد  ميفرستم  اعانه  مبلغ  يك

   غالم: امضاء 
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   اويان  به  از تهران 

   ايران  شاه  به

   سنبله ٦  اوت ٢٨ 

  ٩٢٤  نمره

  نفر را پيش  ، يك است  اتخاذ شده  در زدوخورد با رضاخان  مشی آه  خط  مطابق.  است  شده  رفع  من  آسالت         ّ  الحمدالل ه»
. نكند  تمكين  محرك  پافشاری بكند و به  آه  آردم  عمومی خواهش  عمومی و صالح  منافع  ، و نظر به سفير امريكا فرستادم

  همهبرای   را آه                             ً      ناپذير اصراری بشود، و مخصوصا  قشون در تقاضاهای تحمل  همراهی شارژدافر انگليس  به  آه  امر آردم
  آمريك  دولت  جواب  ميدهد آه  تأخير مياندازد ولی شارژدافر اطالع  را به  جواب  سفير آمريك. بكنند  ، متهم تهديد است  آس

سفير              ً     بشود، مخصوصا  اين  روابط  قطع  و بر ضد اينكه  نيست  در ميان  هيچ  روابط  قطع  ، و صحبت است    ّ  ملي ن  هميشه
  .آار ميكند  ملعون

ّ مدر  نظامی و   حكومت  به  راجع  آرد آار بكند، و از دولت  نظامی شروع  های خود را اجرا ميكند، و بر ضد حكومت وعده  س  
ّ  متحص ن  آردند، و در مجلس  خود را شروع  پرتست  های اقليت روزنامه  مديران. ديگر استيضاحی آرد  مطالب . شدند     

، از آنها پيروی بكنند و در يكی از  آار استيضاح  پيشرفت  عدم  در صورت  اقليت  ميكنند آه  نصيحت  دوستانمان
ّ  ها متحص ن سفارتخانه   .بشوند        

  نمايد و بدون  ، آنها را قبول لزوم  ، در صورت فرانسه  سفارت  بياوريد آه  عمل       ً                  و فورا  بايد اقداماتی به  مخفيانه  اعليحضرت
  .ها پيروی نمايد از روس  آه  است  اين  مثل  ، سفير فرانسه اقدام  اين

  در سفارت  بتوانيم  برای اينكه  ميآوريم  دست  اينجا پولی به  برای مخارج. شود  داده  الزمه  دستورات  سفارت  سعی بكنيد به
  . سبز را بگستريم  سفرة

    محمد حسن«.آلی مخفی باشد  آار بايد به  اين

   پاريس  به  از تهران 

    هسنبل ١٦سپتامبر  ٨  تاريخ

   ايران  شاه  به  ماژستيك

شد،   اطالعی داده)  بم(  او به  از رفتن  قبل  برعكس.  آار نميكنيم  هيچ  و دوستانمان  من  آه  است  اين  نه  فعاليت  عدم  علت»
  برای جلب  وسايل  ، زيرا آه ، ما تقصير نداريم آردم  عرض  من  آه ولی اگر آارها طوری است. نگيرد  مقصود او انجام  آه

  نميدهد، و کار بجايی رسيده  ما نتيجه  نصايح  جهت  اين  ميكند، به  پولهای هنگفتی خرج  دشمن  در صورتيكه.  نداريم  مردم
ّ  مدر س  سابق  حتی طرفداران  آه  است ّ  مدر س  به  پول  نرسيدن  ، آنها را در نتيجه دشمن  ، آه    ،  است  آرده  خود جلب  طرف  به    

ّ  او دادند، و مدر س  به  آميزی نسبت محبت  باد ميگفتند و نمايش  ، زنده از مجلس  دشمن  حرآت  در موقع و   و حايری زاده                
  .زدند  آتك  آازرونی را در خيابان

ّ  مدر س  بيچاره)  . نيست  شما حاال خوب  مراجعت  همچنين. ميكند  حرآت  بزنند با درشكه  مبادا باز او را آتك  اينكه  از ترس    
  .(اعتماد نمود  او نميتوان  حرف  ها ميدهد اما به رياآار بعضی وعده  شخص  اين  اگر چه

بود، حاال   اگر وسايلی در دست  ميگويند آه  و دوستان  آرده  حرآت)  بم(  خود به  راهزنان  ديدن  برای سان  رضاخان  حاليه
  . شخص  آن  آردن  موقعی بود برای تمام  بهترين
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ً      اوال  راجع. از خستگی ميكند  وليعهد شكايتدر اينجا ) حتی .)  پول          ً           ، و ثانيا  از نداشتن اعليحضرت  امالك  بدی حاصل  به    
ّ  مدر س  توسط ما بود به  مابين  قراری آه  فرموديد، و مطابق  حواله  اعليحضرت  آه  هزارتومان پنج  مبلغ   توقيف  اشخاص  به    
ّ  مدر س  بايد به  مبلغ  آن  شد، آه  تهپرداخ)  قونسول  از بابت قتل(  شده   به  و فقط  او استرداد نشده  مسترد شود، اما تا حاال به    
     ً            علنا  بر ضد دشمن  آه  اشخاص  آن  خانواده         ً    ، مخصوصا  به همه  به  را در مساعدت  اعليحضرت  حكم  نميتوانم  من  جهت  اين

مساعدتهای زيادی   و تبعيد شده  شده  توقيف  اشخاص  خانواده  بايد به  آه  ستا  همين  من  عقيدة.  ما آار ميكنند، اجرا نمايم
  دولت  در هيأت  شماليها گويا از تغييرات. باشند  شده  تقويت  در زدوخورد خستگی ناپذير با دشمن  برای اينكه. بشود

)  نشده  آشف  آلمه  يك(  بنمايم  استفاده  فقره  از اين  آرد آه ، سعی خواهم اعليحضرت  دستورات  مطابق. ناراضی هستند
   محمد حسن«. بالصواب  اعلم  نزديكی را دارد واهللا  نهايت  با سردار سپه  بصيرالدوله  آه  اظهار داشت

   پاريس  به  از تهران

   ايران  شاه  به

   ميزان ٢٨اآتبر  ٢٠  تاريخ  به

  ٦  نمره

قدری   بهتر است.  است  خيلی مشكل  شيخ به  جواب  دادن. مجرا گرديد  تاعليحضر  دستورات. شد  دريافت    ّ  مقد س  دستخط»
او   غيرمستقيم ديگر من  حاجی مشير يا شخص  وسيلة     ً    فورا  به  است  نشود الزم  او مأيوس  اما برای اينكه.  باشيم  خاموش

، شما چيزی نفرموديد، اما  االرالدولهس  به  راجع.  قوی ساخت  ، و او را با اظهار مهربانی اعليحضرت را اميدوار ساخت
ّ  شود، واال    داده  آرده  جمع)  نشده  آشف  آلمه  يك(امير   عشری آه  او چيزی از آن  بايد به  ظهيراالسالم  به  است  راجع  آنچه        

ّ            اشكاالتی متصو ر خواهد بود   (. است  خودش  برای شكم  نميگيرد بلكه  موشها را برای عبادت  گربه. (           

  سياست  ميرزای مدير روزنامه خيلی اصرار ميكنند عباس  دوستان.  خيلی الزم است  مرتضی قليخان  به  است  راجع  آنچه
شما   ، آه شخص  آن  ، پيش نتيجه  گرفتن  بدون  آار ميكرد و زودزود، نه  خيلی خوب  ، آه و قانون)  نشده  آشف  آلمه  يك(

در .  است  آرده  اروپا حرآت  ، به ميگرفت  رفتار دشمن  به  و آاملی راجع  خوب  طالعاتنموديد، ميآمد و از او ا  اشاره  بدان
  آه  هزارتومان  پنج  ، بابت هزارتومان  از مبلغ. فرماييد  او مبذول  به  مهربانی را نسبت  پذيرايی از او نهايت  موقع

  مقاصد، مبالغ  انجام.  است  خيلی آم  شده  فرستاده  مبالغ.  است  شده  او داده  به  ، پانصد تومان است  داده  بصيرالدوله
  برای اينگونه. بايد صرفنظر آرد  است  شده  تأمين  از پيشرفتی آه  شد، آنوقت  دارد، و اگر چشمه خشك  زيادتری الزم

آنها هزار تومانی   به  اينكه  فداآاری بدون  به  آنها را وادار آنم  نميتوانم  ، و من چيز است  همه  پول  اشخاص
   محمدحسن«. ندهم

دارند   ای ميل و طريقه  ، و هر روز با اسلوب است  مملكت  مخالفين  تشجيع  اسباب  در هر حال  مسالمت  روية  آه  ديدم  چون 
ای از  ، شمه نموده  شورای ملی مراجعه  مجلس  به  آه  ديدم  منحصر خود را در اين  بكنند، چاره  آار را فراهم  اختالل  اسباب
ّ   با رو يه  آه  نمودم  وآال خاطر نشان  تمام  و به  آرده  طور اقدام  همين  به  پس.  برسانم  نمايندگان  را باطالع  حقايق حاضر       
  غتفرا  هنوز از آار خوزستان. برنميآيد   ّ             مل ی ديگر از من  خدمات  ، ادامة ملت  آسايش  زدن  و برهم  ايران  ، در اختالف شاه

ديگر بايد   اند، طريق گرفته و وليعهد پيش  شاه  ای آه     ّ  و روي ه  اوضاع  با وجود اين. ميكنند  مشغول  تراآمه  مرا به  نيافته
  قوا با اختيارات  آرد، و فرماندهی آل  بود، مرا تصديق  پی برده  حقايق  آنه  به  آه  هم  مجلس. ديگر بايد آرد  پيمود و چاره
  . واگذاشت  من  ، به مملكت  انتظامات  نام  به  آرده  بود، از او سلب  شاه  از خصايص  تامه را، آه

  بود، وسايل  شده  احضار و متوقف  دسايس  واسطه به  چندی در تهران  سردار معزز بجنوردی آه.  گرفت  ترآمنها شدت  فتنه
عفو و   اين  در مقابل  آه  ميرفت  عليالظاهر احتمال.  انيدمبجنورد بازگرد  ، و به داده  تا او را خلعت  و وسايطی برانگيخت

  .شود  نمايان  خود پشيمان و مصدر خدمات  شمشير، از آردة  قبضه  يك  و دادن  اغماض

، و  است  خود او بوده  تراآمه  تحريكات  العلل ، و علت راز و نيازی داشته      ً        باطنا  با شاه  آه  گشت  از مدتی معلوم  اما پس
  . است  او اجرا ميشده  دست  مملکت به  خائنين  قشهن
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در نظر . خواهد بود  جداگانه  جلد آتاب  در يك  درخور ثبت  دارد آه  جداگانه  داستان  قضيه  ، و اين ترآمنها باال گرفت  فتنة
اغتشاشاتی   هم  در ساير نقاط  ستا  ، ممكن سمت  آن  به  قوای دولت  و توجه  ترآمانان  آمدن  با وجود پيش  بديهی بود آه  من
  .بدهد  رخ

مقدار   ، و نميخواستم قطعی در آنجا برقرار نخواهد گشت  ، آرامش است  در خوزستان  نيز تا وقتی آه  خزعل  آه  ميدانم
  او را به  حرآت  وسايل  آه  نديدم  جز اين  چاره.  باشم  نگاهداشته  متمرآز و معطل  را در خوزستان  مهمی از قوای دولت

  استفاده  ، موقع تراآمه  از پيشرفت  اينكه  ناچار محض. خاطر بيايد  طيب  به  حاضر نبود آه  اما بهيچوجه.  آورم  فراهم  تهران
  اهللا فضل  سرتيپ.  را مأمور دستگيری او آردم  نظامی خوزستان  هدر نرود، حاآم  به  گذشته  نيفتد و زحمات  شيخ  دست به

  .داد  را انجام  مأموريت  اين  ماهرانه  خوزستان  محاآ  خان

  نزديك  ساحل  به  ميگذرانيد، و تا صبح  و طرب  عيش  ، شبها را در آشتی به گذشت  بود و ذآر آن  شيخ  معمول  چنانكه
، او را  ساحل  به  شيخ  از دسترسی نداشتن  استفاده  و هم  مأموريت  در انجام  تسريع  محض  هم  خان اهللا فضل  سرتيپ. نميشود
  مطرب  مسكر و نغمة  حضار از شرب  ، هنگامی آه گذشته  از شب  چند ساعت. و در آشتی او سوار ميشود  آرده  اغفال

               ّ        شود، چند نفر مسل ح ورود   آسی ملتفت  اينكه  و بدون  آمده  نزديك  شيخ  سفينة  به  ميشوند، آشتی نظاميان  سرمست
. هستيد  توقيف  امر دولت  به  ميكند آه  خطاب  شيخ  ، و به شده  بزم  مجلس  تير داخل با هفت  احبمنصبانيكی از ص. مينمايند

  نظاميان. طرفی فرار ميكنند  به  و نوازندگان  از مطربان  و هر يك  مانده  و ظهور ناگهانی مبهوت  جسارت  حضار از اين
   .ندميدار  منافذ آشتی و نردبانها را محفوظ  تمام

ّ   ، از محم ره داده  حرآت  وقت را همان  شيخ  خالصه   .داشتند  مرآز اعزام  به  لرستان  معطلی از راه  بردند، و بدون  دزفول  به         

  امنيت  زدن برهم  داخلی به  دسايس خارجی و نه  سياست  نه  شد، آه  آلی آسوده به  خوزستان  از جانب  بعد از ورود او خاطرم
  .خواهد شدن  آنجا موفق

ً           فعال  در شميران  هم  خزعل ، روزگار  حكمرانيخود در خوزستان  ياد ايام  البرز، به  گوارای دامنه  و آب  در هوای لطيف    
،  آردن  استفاده  و مناظر پسنديده  و از هوای خوش  بودن  باشد، در تهران  داشته  اگر عقل.  نظر است  ميگذراند و در تحت

  ، زيرا آه تر است ميگردد، برای او مغتنم  عايد ديگران  ، و نفعش شده  تمام  بر ضرر ايران  اقداماتی آهاز   بودن  و ممنوع
  . و توفيقی اجباری است  ، خود نعمتی بزرگ جنايات  از ارتكاب  وجدانی و ممنوع بودن  استراحت

  


