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   ناشرحيتوض
 تاريخ صد سال گذشته ايران یترين رويدادها  از مهمی نوشته شده است و يک١٣٠٣/١٩٢٤ خوزستان، در سفرنامه

 رضا شاه نوشته شده ی يک سال پس از پادشاه١٣٠٥/١٩٢٦سفرنامه مازندران، در . کند یرا گام به گام دنبال م
 محمد رضا شاه به ی تا در اواخر پادشاهبود، يافت و ناياب یر همان زمانها انتشار محدودآن دو سفرنامه د. است

 ی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سياسیاز سو) ١٣٥٤/١٩٧٥" (ی پهلوی بزرگداشت پادشاهیآئين مل"مناسبت 
از . ديگرد چاپ ديدر خارج کشور تجد" نشر تالش" توسط 1383 بار ديگر منتشر شدند و در سال یدوران پهلو

 از یاري تعداد بسی به عالقمنديی نشر تالش در پاسخگود،ي گردابي اثر نانيا ی کوتاهاري در فاصله بسکهيآنجائ
  .دي نمای دو اثر در سامانه تالش منيهموطنان اقدام به درج متن کامل ا

  
مقدمه

 
  

 و   بزرگ انقالبات.   نيست  مشابهت  تقريبًا قابل الم ع  با ساير ممالك  آن  حوادث  آه  استی، مملكت  تاريخ  از لحاظ ايران
  با ذآر اين.  استقصا آرد تواني م  را در آمتر از ممالك  نظيرش  پيوسته وقوع  به  سرزمين  در اين  آه  عظيمه حوادث
   سالة وپنجاه يكصد  در دوران  آهی، اوضاع  و روحيات  اخالق  مدارج  از حيث  نبايد آرد آه  مختصر فراموش مقدمة
   اسكندر و مغولیها  از نائره  آم  هيچ  آنی روح  و تبدالتی، فساد اخالق تمهيد گشته  مملكت ی قاجار برا  آل سلطة
 و  تطبيق ، شايد قابل  نماييم  مطابقه  و مغولندر اسكی استيال  دورة  را با احوال  ايرانی آنون  و اگر اخالقيات نبوده
 . باشد مقايسه
 و ی معن  با تمام  آه  است  سال  يكصدوپنجاهی ايران  مزاج  بايد متذآر شد آه  دارند فقط  عقيده  ايرانيان  تمام هچنانك
   يكصدوپنجاه  مسموم  مريض  اين  بايد پيدا آرد آهیاالثر  سريع  تزريقات  چه  و بايد فكر آرد آه  گشته  مسموم مفهوم
 . بدهدی را بهبود ساله
   اينیامور داخل  به  اجانب  مستقيم ، از دربار قاجار در مداخل  الاباليانه  آه  استی، رخصت  مهلك موم س  از آنیيك

   اين  شرح  آه  مملكت  در آار اين  اجانب  با مداخالتشودي م  مصادف  خانواده  و تقريبًا ظهور اين  شده  داده مملكت
 در   آه كنمي م  مبادرت  جمله ذآر اين  به  فقط من.  خواهد بود  موآول ه آتي  مورخين عهده  به  و تفسير آن  مبسوط قضيه
 و   اجنبيان ، فورًا مداخله  بزنم  دستیاصالح  و به  وارد شوم ام  خواسته  آهیهر موضوع  خود بهی زمامدار  ايام تمام

 .  است  آار شده  امر و وقفه  تعويق  موجب  آنان اعتراضات
   دادن  و خاتمه  متمردينی و سرآوبی قشون  اصالحات  خود در ضمنی از موفقيتها  آه دانمي م  من ، فقط  لحاظ اين به
   فوق  و متاعب  مصائب  و چه  خوردهی دل  خون  چه  مملكت  اينی مقدماتی چرخها  انداختن  و راهیالطوايف ملوك به

 . ام  آرده  را تحملیانتظار
   بين  آهیجنگهاي.  نبود  سامان  و ورود در آن  لرستان ادر بر عبور از خط ق  دولتی مرآزی دراز قوا ساليان
   تدوين  حقيقتًا قابل  دارد آه جداگانهي، تاريخ  پيوست وقوع  به  صفحه  عشاير متمرد لر در آنی و رؤسا  من نظاميان
 . است
   خط  بتوانم  آه  قرار دادم  خويش  همت  وجهة  جهت  آنها را از آن  قاپو آردن  و تخته  اشرار لرستانی سرآوب من

 و   و قتلی ناامن  قاجار النة  ادوارسلطنت  در تمام  را آه ، و خوزستان  نمايم  را مفتوح  و عراق  خوزستان  بين فاصل
 را  خود  آه فروش  وطن  خائن  يكیخودسريها  و به  سازم  و آرام ، امن  است  بوده  اطاعت  و عدمی و ياغيگر غارت

 شد   روشن  ايران  سعادت  بر دشمنان  نيت  اين  حقيقت مجرد اينكه به.  دهم  خاتمه   است  خوانده  خطه  اين امير مستقل
 . خود گرفت  بهیتر  تيرهی رنگهای خارج  سياست فورًا افق

   طرح در خوزستان»   سعادت مقيا «  آميته نام  را بهی و منحوس  مشؤوم  اجتماع  آمدند و شالودة  گرد هم  منافقان همة
 .آردند



   شاه  پيش  و با مأمور مخصوص  تهيهیا  نامه  قسم  است  واقع  خزعل  آنها شيخ  در رأس  مزبور آه  آميتهیاعضا
 . مزبور را تجويز آرد  انعقاد آميته  آنها شود، حكم  اعمال دنبالة  به  متفرس  آنكه  فرستادند و او نيز بدون پاريس به
 او ، كردمي او را م  سلطنتی بقا  و ضمانت  او داشتم  در توقف  من  آهی با وجود اصرار فرنگ  به  شاه  از عزيمت لقب
   عزيمتی خارج  در توسالت  و آزاد بودنی نظر شخص  اعمالی برا  و باالخره جستي م  توسلی خارجیاياد به

 . آرد پاريس
 ی او را از مسافرتها  رآاب  از ملتزمينی بعض  قزوين دهن  سياهیها به خرای در حوال آرمانشاه  به  عزيمت هنگام

 ی تماشای او برا  بود آه  و چند نفر ديگرصريحًا گفته  من  آابينه رئيس  به اّما شاه.  بودند  آرده  تقبيح فرنگ متواتر به
 و   نيسی مناظر دلگشایوز از تماشا ر  باشد، يك  در ايران  آهی هر روز، شده ن  خلق  و غيره دهن  سياهیها خرابه
 ! خواهد ماند  عقب پاريس

   تصّور من  گفتم  آند و چنانكه  نگاه  مجنونانه  درجه  تا اينی مملكت  يك سلطنت  بهی آس  آه كردمي نم  قبول  من  حال  اينبا
   آردن  پاريس  و وسايلبيندي نم س را نظير پاري  تهران  فرنگی در شهرها  دقيقه  مالحظات  در نتيجه  چون  بود آه آن

 .  است  آرده  جمالت ذآر اين  به  و مبادرت  شدهی عصبان  نيست  او فراهمی برا  هم تهران
خود   بود و به  اميدبخش  حقيقتًا ام  آرده  را حراست  ايران  عمًال سلطنت  تمام  چهارسال  آه  منی فكرها برا  ايننظير
   اقيانوس  را از چهار موجة  مملكت  اين  شكستةی آشت  شايد بتوانم  رقيقه  احساسات و اين در پرت  آه دادمي میتسّل

 .  بخشمی رهاي  سياستیطوفان
 دزد بر ضد   و هزاران  چهار نفر خائن و برانگيختن»  قيام «  را در انعقاد آميته  شاه  تصميم  آهی در موقعاما

 و ی و عقايد قلب  بودهیموضوعي ب  تخيالت  شخص  اين  دربارة  تصوراتم  آه دانستم  اليقين علم  به  فهميدم  مملكت مرآزيت
   حقيقتًا نه  آه فهميدم.   است  گفته  و ساير همراهان  آابينه رئيس  صريحًا به قزوين  دهن  در سياه  آه  است  او همانیقطع

 در   را هم  بيچاره  مردم اين  به  نسبتی و دشمن  عداوت ه بلك، اعتناستي و بی الابال  ايران  خود و حيثيت سلطنت تنها به
 را بر ضد  هاهزار نفر دزد غير مطيع  ده  آه است   با نوع  و خصومت  عناد و لجاجی و از رو فكرخود خطور داده

 در توانندينم   صحرانشينیگرد و وال  باديه  امير مجاهد لر و خزعل  آهفهمديآيا او نم.   است  برانگيخته مرآز مملكت
 بسازند؟  آميتهی مملكت  يك  سعادت راه
 ندارند، تا آجا و   و نوشتن ، دو نفر، سواد خواندن  در هر صدهزار آن  آهی و جمعيت  ورود متمّردين  آهداندي او نمآيا

  نمايد؟ي را تهديد م  بيچاره  مردم  و حقوق  و نواميس  اعراضیا  مرحله تا چه
 انتظار ی پشتكوه  و غالمرضاخانی بختيار خان  يوسف  امثال  خود را از قيام  سعادت  بيستم در قرن   حقيقتًا ايرانآيا

بايد بكشد؟
 و   را نقش آردهیا  تازه  سياست  مملكت  اين  بر افقی خارج  ماهرانه  و سياست  خزعل  و پول  شاه  طمع حال یايعل

 .  است  نموده رسيم بود ت  ممكن  آه  نقشه  را با بهترين  آن زوال
 

اند و   مسدود آرده  از هر طرف خوزستان  ورود مرا به  خود راه خيال اند زيرا به  آشيده  را ماهرانه ، نقشه  همحقيقتًا
   با آنهمهی و پشتكوهی متمرد عشاير لر و بختياری قادر باشد با وجود رؤسای نظامی قوا  آهآيدينظر م  به غيرممكن
 . برساند  خوزستان مرآز ايالت ، خود را به شاه  صريح  لو ضمنًا با وجود تماي ی و گردنكش طغيان
؟  چيست  نقشه  از اينمقصود

 .  آن  آتيه  از منافعی ايران  دست  آردن  و آوتاه  جنوب  نفت  معادن استقالل:  مختصر و مفيدیخيل
  

**** 
   بود از عمليات  الزم  آهی و تشويق  آردم  حدود را مرتب  و ساخلو آن  را پرداختم  آار لرستان  بعد از آنكه خالصه
   حفظ  با نقشه  خوزستان  محاصره  گرديد، نقشه  از ورود معلوم پس.   شدم  تهران  عازم ، بالفاصله  آوردم عمل  به قشون

   قبلی امر، از مدت اين  به ، قرار راجع ام  آرده استنباط  من   و همچنانكه  شدهیين ب  پيش  قبلی از مدت  آن استقالل
  .  است  گشتهیريز طرح
  زشتترين  به ، مبادرت شاه  و اعاده یپرست  شاه  عنوان  در تحت  و همه  متحدالكالم  و همه  قسم  متحد و هم  با هم همه

 .كنندي م اعمال
  اعتبار خزعل  بهیمل  شوراي   مجلس  اقليت اند و فراآسيون  آرده  و خروش جوش  به  در مرآز، شروع  شاه اطرافيان
 یآل  به اند آه  را آغاز نمودهی نيز هتاآيهاي اقليت  به ، و جرايد منتسب  پول  و خرجی اهال تطميع اند به  آرده شروع

 .  است سابقهيب



 در  خود  از نزديكانی و احوالپرسی چا  صرفی برا  آهی شخص  در عمارت  و دخول تهران  ورود به  دقيقه  اوليندر
، وزير   بروم حمام  گردوغبار به  و شستن  راهی خستگ  رفعی برا خواستمي و م  بودم  نشستهی چوب  نيمكتی رو حياط
 . داد  من دست  به  شده  مخابرهی ملی شورا مجلس  به  خزعل  از طرف  را آه  ذيل ، تلگراف وتلگراف پست

  
  
 تهران  اهواز بهاز
  

  شوآته  دامت  تهران  مقيم  ترآيه  اسالميه  عليه  دولت  معظم  سفارت توسط
  ارآانه  شيّداهللای ملی شورا  مجلس  مقدس ساحت

 ی حقيق  مسبب ماهة  چهل شكنانهي آزاد  و تجاوزات  سردارسپه  رضاخانی آقا آش  اسالم  وتعديات  مظالم باالخره»
،   تخطّيات  در مقابل  و مقاومتی و بردبار  و تحملیرد و خونس  مسالمت  از آنهمه  پس آودتا، ما را وادار نمود آه

   و حسیطلب  نامحدود و جاه  و آز و طمع  مشاراليه بيموقع یورزيها  غرض  در نتيجه  آهیاختالالت نظر به
،   است  دادهی روی اساس  مقدس  و قانون  اسالميت عالم  او به  آن  خراب  مملكتی و جسارتها  و اقداماتیجوي سلطنت

 خود را ی اسالم آاليشي ب اسالمي و احساسات  حتمّية  ، تكليف  گذارده  نهضت عرصة  به  و قدم  آرده  خود قيام نوبه به
   آه  قيام  مبادا اين  آهی سوء تفاهم  هرگونه  رفعی و مخصوصًا برا  نماييم  انجام طلبي آزاد  ايرانيان جامعه  به نسبت
   و مذهب  استقالل  حفظی صرفًا برا  ما را آه پرستانه  اسالم  و جنبش  نهضت  و اينشودي م دهخوان»   سعادت قيام« نام  به

  ، تمّرد از اطاعت  است  و مشروطّيتی اساس  محترم  و استقرار قانون  و مملكت  ملتی آزاد  و تأمين اسالم  مقدس
   تقديمی ملی شورا  مجلس  مقدس ساحت  به،ی اسالم  عليه  دولت  سفارت  آن وسيله  را به  تذّآرنامه  دهند اين  جلوه دولت

  ايم  داده  دولت انقياد و اطاعت  به  نسبت  در هر موقع  را آهی و امتحاناتی خدمتگزار  سوابق  هيچگاه  آه، نماييميم
   اوليه  دو سالة  و تمكين  اطاعتی بيغرض  و اثباتی دعو  صدق  دليل  نخواهد بود، و بهترينی شدن فراموش
،   مشاراليه  اوليه مات اقدای مبنای و تردست  و مقاالت  افتادهكاري رو  غفلت  در بدو امر پردة  چون ، آه آودتاست
خود  نوبه   به  بود، لذا ما هم  و اميدوار آرده  تطميعی درخشان  و آتيهی اساس اصالحات  را به  ايران الّظاهر ملت حسب
، و از   شده  تسليم  مشاراليهی مصنوع  احساسات  در مقابل  مملكتی و تعالی و ترّق يان ايران  سعادت  پيشرفتیبرا
   مضايقه،ی و جديتی فداآار  و هرگونه  و جان  مال  از بذلیاوامر مرآز  به ، و نسبت  نكرده  استنكاف ل هر تحمي قبول

 شد   و معلوم  امر مكشوف ، حقايق  طرف اين  به  سال ك از ي  يا بدبختانه  خوشبختانه آه  اينكیول.  نموديمي نمیو خوددار
 و یطلب  و سلطنتیپرست  ثروت  اصولی صرفًا رو  مشاراليه  عقيدهی، و مبنا  و همراهانش  شخص  سوء اين  نّيت آه

 و ما هم ،  است  و مشروطيتی اساس  محترم  قانون  آردن  و پايمال  اسالم  مقدسی لوا  اضمحالل  و باالخرهیديكتاتور
  حفظ حكم   بهنمود،ي را تهديد م  و ملت  و مملكت  مذهب  آهی قطع  و مخاطرات  وحشتناكیها  منظره  اين در مقابل

 و   اسالم  نفر دشمن  را يك سردار سپه  و شخص   شده  نهضت اين  به  مقدم  و مملكت  ملت  حقوقی و بقا حدود اسالميت
   اين دفع  به  و امكانی تواناي  نقطه  تا آخرين  و حاضر شديم  شناخته  ملت حقوق به و متجاوز   ايرانی زمامدار غاصب

  ، و در راه  سازيم  را فراهم  هموطنانی و آزاد  اسالم  و عظمت  مملكتی اساس  قانون  حفظ  موجبات، ده آوشي  مهلك سم
   ذات  دادن  و معاودت السالم اطهار عليه  ائّمة   و توجهی خداوند  از فضل  پس  خود هم  مرام  و پيشرفت  نتيجه حصول
   مربوطی ملی شورا  مجلسی مبان  و استحكامی اساس  قانونقراراست ، آه   ارواحنافداهی شاهنشاه  اعليحضرت اقدس
 «  داشت  نخواهيمی و خوددار  مضايقه  و مال  جان ، از بذل  او است  شاهانه سايه به

 خزعل
  
  

   نظاميان  عام  از قتل من.  نداد  در من بود، تغيير چهره  غير مترّقبه یآل  هر چند به  آن مضامين.  اندم را خو تلگراف
 ی خارجی اياد  و طرز تلقينات  زدن ، و همينطور از طرز حرف  داشتم  در دست  از لرستان  آهی و قرائنیدر بختيار

 .  بودم  را نموده  تلگرافات  قبيل  اين  و وصول ام قي  وقوع باط، استن  آگاهم  آن بطون  آامًال به آه
 با   انگليس  از سفارت بيصبرانه  مرتبه   دوسه،ی شخص عمارت  به  از دخول ، قبل تهران  روز ورود به  همان چنانكه
 مقصود  ، طبيعتًا يك ه با عجل  هم  مكرر آن  سوآل  اين  استی يا خير؟ بديه ام  وارد شده  آيا من  بودند آه  آرده  سوآل تلفن
 .كردي م  را خاطر نشانیمهم

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



   تلگراف  از وصول  اظهار تاسف هالعاد  فوق،ی مقدمات  مذاآرات  آمد و بدون  من ديدن  به  انگليس  نماينده بالفاصله
 و اظهار  ، مستور نگاهداشته  است  مكنون  آه  آنچه خالف  امر را به  حقايق  آه  نمود و ضمنًا اظهار داشت خزعل
 یاينها دارا«:  گفتيم.  نگردد  وجدال جنگ  منجر به  شود آه  بايد ترميمار آ  اينی طرز خوش  با يك  آهكردي م عقيده

 ی نيز خسارات  نفتیها لوله  به  نسبت  آه  داريم  وحشت  و چون  است  با آنها مشكل  زياد هستند و مقاومتیيل خ جمعيت
  حوائج  بايد رفع   مسالمتی از رو  بشود، بلكه  آغاز ستيزه  با قياميون  نخواهد بود آه  مصلحت  لحاظ اين وارد آيد به
 «.آنها را نمود

 امر را   اوليه ، حقايق  معكوس  تاسفات  اين  از مدلول ، و هم ام  را عمًال سنجيدهی خارجی سياستها  بطون  هم  آه من
   آه  آردم  خود خاطر نشان  متاسف مخاطب  به  قدرت ، با آمال  نيستم  تاسفات  اينگونه قبول  معتاد به ، و هم ام  آرده درك
 بجويد، و اال شخصًا   خود معذرت  نمايد، و از شرارت كذيب خود را ت  رسمًا تلگراف ل خزع  جز آنكه  نيستیا چاره
 . آوبيد  را خواهم  او و همراهانش  و گردن  آرده  عزيمت خوزستان به
 را در   جنوب نفت  و آمپاني   ايران  دولت  صالح  آرد و باز عدم  اظهار ياس  من ، از پيشرفت  را در جواب  تماماو

 ی آمپان  خسارت  طبعًا مستلزم  در محل  جنگ  وقوع  آهكردي و ضمنًا گوشزد منموديم   خاطر نشان جنگ  به مبادرت
   اصرار آرد آه  العاده  آنها خواهد بود و فوق  مستقيم  و مداخله  وساطت ها نيز مستلزم  و لولهی آمپان  و خسارت است

 . شودی خوددار  صفحه آن  به  قشون از تجهيز اردو و اعزام
   قشون آباد و سوق  خرم  خط ، باز آردن لرستان  به  من  عزيمتی غائ  علت  بود آه  آرده  استنباط  چونمخصوصًا

 مبادا  ، آه  نظر برآمده  و قطعًا در صدد اعمال  آرده  و اضطراب  اظهار وحشت اندازهي، ب  بوده  و خوزستان دزفول به
 در   آهی را هنگام  و تهديدات  اظهار وحشت نظاير همين.  شود  اعزام  خوزستان ساحت  به  و غيره  و اسلحه قشون
   از تصميم توانستمي، نم  نكرده  مطالب اين  بهی توجه  من البته.   بودم  آرده  آنها مشاهده  از طرف  داشتم  اقامت لرستان

   خزعل امثال  و به اشم قضايا بیاچ و تماش  بنشينم  مانند ديگران  غيرمقدور بود آه  منیبرا.  خود صرفنظر نمايم
 . برآيند  و شرارتی خودسر  در مقام  صراحت اين  به  بدهم اجازه
   خوزستان  را امير باالستقالل ، خزعل  و شامات النهرين  جرايد بين  آه  و ببينم  بنشينم  در مرآز مملكت توانستمي نم من

 . نمايندیمعرف
 ی مبلغی و اعطا شاه  بهی مختصر پول ، با تقديم  جديدالوالدهیصنوع امير م  دهد آه  اجازه توانستي نم  من قشون

 را رسمًا بدهد، و ی خارجی الحمايگ  تحت  اعالن،ی خارج  از مقامات  و مرآز، و اخذ دستور صريح  مجلس خائنين به
 . نمايد فراموش را از ّمد نظر دور و   و ايرانيت ، ايران يكسره
   آرده  او خيال  را آهی عقايد  و عين ، برخاستم  خود نمايم  مخاطب آلمات  بهی عميق وجه ت  آنكه  بدون  صورت  ايندر

 .  آردم  او تحميل مزاج  موثر سازد به بود در وجود من
   آهی و با وجود تلگراف  خزعل  و شرارتی خودسر  با وجود اين  آه كنمي نيز صرفنظر نم  حقيقت  ذآر ايناز
، عقايد   و نگارشات  آلمات  در ضمن  بود، و با وجود آنكه  آرده  مخابرهی ملی شورا لسمج  به  من مخالفت به

 یاردوآش  منجر به  پذيرد آه  خاتمهی طور موضوع  اين   آه  نبودم ميلي بود، معهذا ب  ساخته  مرا مجروح پرستانه وطن
 : دو دليل به.  نشودیو خونريز

  تجهيز آن  مجبور به  من  آهی آاملی اردو  مخارج  از عهده  را ندارد آه  آنیتواناي و   استی ته  دولت  خزانه  آنكه اول
 . خواهد بود  عمده  اشكال  مورث  آن ، تدارك  نشدهیبين  پيش  وجوه  اين  هم  جنگ  وزارت  در بودجة  برآيد و چون هستم
   نطع  آه  نبودمی راض  موقع  معهذا در اين، ام  گذرانده  عمر خود را در جنگ  عمدة  قسمت  با وجود آنكه دويم

   آشته  آهی ايراني هستند و هر نفر  و مغلوب  غالب  شود، زيرا باالخره  گسترده  خوزستان  در صفحةیخونريز
   و جنگ  متشكلی ايران  دو صف ، در ايران  نبودم  مايللبًا و ق  است  آسر شده  مملكت  اين  از نفوس شود، عاقبت

 . باشند و تماشا آنند  معرآه  اين  آتش زن  دامن  شود و خارجيان شروع یداخل
 جويد، از   آند و معذرت  خود را تكذيب  و شرارت  تلگراف  مدلول  اگر خزعل  آه  گشتم  عقيده اين  متظاهر به پس

 . آرد تقصير او صرفنظر خواهم
 . آورند  را فراهم  خزعل  معذرت  تقديم  وسائل صيحت و قرار شد، با اندرز و ن  يافت جا خاتمه  همين  جلسه اين
.   است  جريان  مشغول،ی معين  سياست  يك ، در ضمن  مذاآرات  اين  تمام  آه دانستمي نبود و م  پوشيدهی چيز  منبر
  دانستمي م اگر چه، زيرا   بودم  تاملیقدر معهذا مجبور به.   است  من  دولت  اغفالی صحبتها برا  اين  تمام  آه دانستميم

   نمايد، با اين  و تصحيح  ترميم  خود را در خوزستان  نواقص  بدهد، آه دشمن  بهی فرصت  است  ممكنیگذران  وقت اين
   آار طبعًا مدت  و اين  نمايم  را تهيه خوزستان  به  حمله  با متانت فكر، موجبات  بامتانت  ناچار بودم  خود من حال
 . گرفتيم



 و   نداده  را از دست  فرصت  هم ، من  شده  انجام  دشمن  و تجهيزات  من  اغفالی برا  فوق  مذاآرات  آه  داشتم ن يقي چون
  .  برآمدم  الزمهی قوا  و در صدد تشكيل  خود را امر دادم  نقشة  آردنی عملصدا،ي و ب  غيرمستقيمی، ول بالفاصله

   خود را درحدود خوزستانی اردوهای و قسم  آنم  تكميل ز اطراف خود را ا  تجهيزاتی بود، طور  آن  من نقشة
 . شود  آار آنجا ختم  ثابت  نقشة  روز و با يك  بيفتد و در يك  محاصره حالت  به  خوزستان ، آه متمرآز سازم

 ی، نيز تجهيزات  لشكر غربی قوا تكميل  به ، راجع  آن  و متعاقب  فرستادم  لشكر جنوب  تقويتی برا  الزمی آمكها اول
 يا   تقريبًا در سر راه  بود، آه  پشتكوهی وال  موضوعكرد،ي م  مرا جلب  توجه  آهی مطلب ضمنًا مهمترين.   داشتم گسيل
   صورت  خوزستان  محاصره  آهشدي نم  او ممكنی تهديد و سرآوب  و بدون  مجهز نشستهی با قوا  سرخزعل پشت
 خود ی قوا  آه  ندهم  و مجال  سر او را تهديد نمايم  از پشت  آه  مجبور بودمیر هر امر ب  مقدم من. خود بگيرد  بهیعمل
، از   را اختيار آرده  راه  طويلترين  آه، فكر افتادم  به العاده  فوق  با وجود زحمت  لحاظ اين  بفرستد، به  خزعل آمك را به
 از حدود   آهی معن اين به.   دهم  سوق  مملكتی غرب جنوب ه و ب  تجهيز آردهیاردوي)  آذربايجان (  ايرانی غرب شمال

   خاكیابتدا  بروند به  قصرشيرينی، و از نواح  گذشته  و آرمانشاهان  از آردستان  عبور آردهی مكر ساوجبالغ
  . باشند  و منتظر امر و دستور من  و در همانجا مجهز و مجتمع، وهپشتك
 نظير   ايران  اخيرة  قرون  قشونية  در تجهيزات  آه  استی راه ، طويلترين  راه اين و ی اردوآش ، مهمترين  قسمت اين
 . داد  نشان تواني را م آن

 و ی طبيع ، موانع  را عبور آرده  اقصر طرق  آهیا  عدهیيك:  بود  مسجل  ديگر نيز در خاطر منی دو اردو اعزام
، مجهز  ، در اصفهان  فارس  برقشون  عالوه  آهی، و ديگر، سپاه دزفول آباد بروند به ، از خط خرم  را شكافته غيره
   هم وخود من.  نمايند  و رامهرمز حرآت  بهبهان استقامت  و به  پيمودهی بختيار  را از وسط  و صعبترين راه شده

   جنگ ا در ميدان ر  قشونی، و فرمانده  آارزار بروم ميدان  دريا به ، از طرف  آرده  بوشهر حرآت صوب  به بالمآل
 .  بگيرم شخصًا در دست

 .آنجا  و حمله به  خوزستان  محاصرةی برا  من  بود نقشة اين
   آرده  قطعه  مرا قطعه  نظاميان  پارسال  آه  نيستی بختيار  همان  بود؟ اينی و سهل  آار ساده  آيا يك  اراده  اين  انجاماما

 و ی و قربان  فديه  با هزاران آباد آن  تسخيرخرم  آه  نيست  لرستان همان  ؟ اين  را مسدود ساخت  عبور قشون و راه
   عده  اينی اصًال برای طبيعی آذائ  موانع هاهزار متمرد، و آن  ده  عبور از قلب  آه  نيست ؟ آيا ممكن  ميسر گشت تلفات

  خوزستان  به  اردوها از هر دو راه  اين اند، وصول  آردهیبين  پيش  هم  و خزعليان  شاه غيرمقدور گردد و همانطور آه
 باشد؟ ممتنع
   و يا مملكت  آار بگذارم  خود را در سر اين  يا جان  باالخره  آه  مجبور بودم  اما منشد،ي میبين  اينها پيش همه! چرا

 .  نمايم  خالصیالطوايف  ملوكیها  شالوده را از شر اين
   داده  خزعل  معذرت  درتقديم من  به  آهی مواعيد  و انتظار داشتم  بودم ذا ساآت عقايد، معه  اين همة  به  وجود وقوفبا

  . گرددی شايد عمل  است شده
   بود و همان  در ميان  غالبًا مذاآره  هم  و از خوزستانآمدندي م  من ديدن  به السابقي آماف  ضمن  در اين  انگليس نمايندگان
   بود آه  امر همان  شدنی عملی ول گذشتيوعد و وعيد امروز و فردا م  به  و تمامديدگري تجديد و تكرار م عقايد اوليه

 . رفتمي نم  هم  و اشتباه م بود  فكر آرده  روز اول من
، با وجود   موقع  در اين  من  سكوت  آه پيداست.   بودم  ظاهرًا ساآت  و من  گذشت  مقدمه  بر اين  چهار ماه قريب

   و اقليت  درباريانی متواتری رلها ، چه  بخشيده  مملكت  و تمام  تهران  در محيطی عميق  تأثيرات ه، چ  خزعل تلگراف
 و شد،ي م عناصر شرور داده  به  مجلس  اقليت  از طرفی سرشاری پولها چه!. كردندي می باز  تهران  در صحنة مجلس
 ! گشتي م  نگاشته اقلّيت  به  در جرايد منسوبی آلمات چه
 ی شورا مجلس  به  نمايم  او را آشف  هوّيت  نتوانستم  باالخره  آه الهوّيه  مجهول  نفر عرب  از يكی تلگراف  ضمن اين در
 . بود  نكردهی خوددار  هم  از من  و ضمنًا از سعايت  را از اروپا تقاضا نموده  شاه  معاودت  آن  رسيد و در ضمنیمل

  ، اين  نيست  در مجلس  مردم  اظهارات طرح  اصًال معتاد به  آه  مجلس ، رئيس) كالمل مؤتمن( پيرنيا  خان  حسينميرزا
  نوبة او نيز به.  نمانند نصيبي ب  آن  وآالء از قرائت  تمام  بود، آه  آويخته ديوار مجلس  به  آرده  را قاب  مجهول تلگراف

   نيز در مجلسی خصوص ، جلسة  اآتفا نكرده اين  به باشد و  آرده  اظهار لحيه  ترتيب ن با اي  بود، آه خود خواسته
 . بنمايند  مذاآرات  آن  در اطراف  آرد آه  تلگراف قرائت  به  داد و وآال را دعوت تشكيل

 را   تظاهرات  اين  آه اميدوارم  باشد، من  دوست  و طبعًا بايد شرافت ايست  آرده  مرد تحصيل  پيرنيا چون الملك مؤتمن)
 باشد  نكرده  خارجيان  تلقين بر حسب  در مجلس
 ی و تماشاچ  بنشينم توانمي ديگر نم  ديدم  آرد و من  را متزلزل  مجلس ، اآثريت  مجهول  تلگراف  اين  نمايش خالصه
 .  باشمی و داخلی خارج ها و تلقينات معرآه



 داد،ي م  اجازه  سياست  آهیا  درجه تا  نمايندگان  و با حضور تمام  آردمی خصوص  جلسةی، تقاضا مجلس  به رفتم
   خواهم  اقدام  و خزعليان  شر خزعل رفع  عمًال به  بعد از اين  آه  تذآر دادم همه ، به  آرده موضوع  بهیمختصر اشارات

 از ی و بعض  اقليت  نمايندگانی از سيمای ول  مرا متأثر ساخت داران و طرف  مجلس  اآثريت  من مذاآرات. نمود
   رسوم  مرا فرع اند مذاآرات  گرفته  معلومه  از منابع  آهی و با اطمينان  پنداشته  آار را گذشته  پيدا بود آه نمذبذبي
  .شمارندي م جاريه
 داشتند و بعد ی و مصر التهاب جرايد بغداد و سوريه. رسيدي م  و خوزستان النهرين  اخبار بيشمار از بين  مدت  ايندر

 بر   ديده  روشن خان  خزعل آفتاب شيخ  را از طلوع   خزعليان  سيادت افق «  شيخ  از عّمال  گزاف  وجوه از گرفتن
 ی اظهار شادمانی عرب امارات  به  آن  و الحاق  از ايران  خوزستان ة و از تجزيدادندي م  او سالم  مستقل امارت

 «.كردنديم
 : كنمي م  درج  مقدمه  اخبار را عينًا در اين  چند فقره  ترجمه  جملهاز
  

 بغداد  العراق  از روزنامه ترجمه
1343 صفر 14   مورخه1324  شمارة

  
  خزعل  و شيخ شاه

   مبلغ  بدهد و باالخره  او را مراجعت قصد اينكه  به  شده  مذاآره  طرف  با شاه  خزعل  اواخر شيخ  در اين  آه شنيديم»
 .« آورد عمل  را به  الزمه  مقاصد خود دسايس  پيشرفتی بتواند از برا  آه  او فرستادهی برایگزاف

 (مخبر شما (  بصره486  ضميمه
  

  تهران  از رستا منطبعة ترجمه
1924 سپتامبر 22  مورخة

  
  انگليس  قونسول وساطت

   دولت و  خزعل  شيخ  بين  گويا مأمور وساطت  در بوشهر آه  انگليس قونسول)  پريدآس (  اخبار واصله موجب به»
  خوزستان  بهی مرآز  حكومتی نظامی قوا  اعزامیسياس  وارد شد، معهذا در محافل  خزعل مقر شيخ  ميباشد به ايران

 «.شودي وارد م  اسلحهی بارها  متصل  خزعل  شيخی برا نوب از سرحد ج  آهگوينديم. دانندي می و ضرور را مسلم
  

 مسكو  سيمی از ب ترجمه
سپتامبر 28

  
ی فتویتقاضا

   حكومت  بر عليه  قيامی، و فتوا  آربال اعزامی را نزد علما ، مال عبداللطيف  خزعل  شيخ  آهدهندي اهواز خبر ماز»
 «.  است  داشته اروپا گسيل ، به گرانبها نزد شاه بهادر را با تحف ، ضمنًا خان  را تقاضا نموده سردارسپه
 بغداد  از جريده ترجمه
12392  رة نم  عقرب3  مورخه

  
  محّمره  آتيةی عموم سياست

،   نموده جديد، مسلح اسلوب   و آنها را به  صرفی معتنابه  قشون  خود را در تهيه  و آوششی سعی منتها شيخ»
 اگر   آهكنندي تصور نم  عارف  اشخاص ، و بنابراين  است  و متداول  امروز معمول  متمدنه  دول  در نظام همانطوريكه

   شود، زيرا ما معتقديم  او متزلزل  امارت  پيدا شود، مقامی جد ت خصوم  يك  ايران  او و حكومت  بين واسته نخیخدا
   امنيت  و وسايل  دادهی، رونق آن  به امور راجعه  و به  خود را بلند گرفته  امارت  پاية  طرف اين  از چندي به له  معظم آه

   اقتصاديه  و حالت  مرتب  آنجا همهیارهاآ  جهت اين  و به  است مًال برقرار نموده خود آا  منطقة  را در داخله و آسايش
 «.  است  گذاردهیترق آنجا رو به

  
ی ايران  از مأمورانیگزارشات
 :گرديديم  واصل النهرين  در بين  ايران  از مأمورين  آه  استی از صدها اخباری نيز يك  ذيل راپرت



 .شودي م  حملیدرپياهواز پ  به  و محّمره يليه از ف  و مهمات اسلحه -1
  .اند  نموده  متوقف  قشون  و نقل  حملی و اهواز را برا  محّمرهی اتومبيلها تمام -2
 .  استی نظام حالت  و تقريبًا شهر به  حاضر شده  خزعل  شيخ حكم  سيصد نفر سوار در اهواز به قريب -3
 .  تبعيد آرده  خزعل  اهواز را شيخ  گمركی نفر از اجزا  و يك  ماليه  نفر از مأمورين يك -4
 .  سانسور قرار داده  تحت  سنبله  را از اول  و تلگراف  پست اداره -5
 .برندي و م  تجهيز آرده  را هم  بصره  دهاتیاهال -6
   مخابرهیبرا و   از تجار اهواز است  را آهیدهدشت. دهندي م  را آزار و شكنجه  وطنخواه تجار و اشخاص -7
 .  است آلود شده  و خون  مجروح اند آه  زده ، چنان  آمده تلگرفخانه به

  .  است  آرده  حبس  و در قصر فيليه  را توقيف  خوزستان  مقيم  و نظاميان  نظميه  و مأمورين  سلطانی آقا حسين -8
   نفتی آمپان  از طرف آه  استی مدت  شده فصل و من  بوده النهرين  در بين  انگليسی سابقًا آميسر عال  آه ويلسن -9

 كشد،ي م  نقشه  و برايشدهدي م  را او دل  خزعلكندي میباز ، سياست  تجارتیجا  و به  را دارا شده  ايران  نفت رياست
 . آند  را تأمين  شيخ  و امارت  خوزستان ، تجزيه  مربوطه ارات ادی از مجرا  آه  رفته لندن اخيرًا به

 .داردي برنمی او، قدمامري و ب  و دارايي خود قرار داده  امالكی و وص  را وآيل  مشاراليه ، ويلسن  خزعل خشي -10
  

  بصره  تايمس  از جريده نقل
1924 اآتبر   مورخ35  نمره

   شيخ ب جنا  آه اهواز رفت ، و از آنجا به  اآتبر وارد بصره  روز سوم  ايران  شاهی، عمو  ساالرالدوله شاهزاده»
 «. نمايد  را مالقات محّمره
   آنهاست  حرآات  خالصه  آه  تلگراف  اين از جمله. رسيدي م  مختلفی نيز راپرتها  و خزعلی بختياریقوا  به راجع
 :شوديذآر م

  
  داران و هوا،ی غرب  و شمال  شمال  از طرفهاي جانك  آردن  از مطيع  بود بختياريها پس  شدهی بين  پيش همانطوريكه»

 ی اردو  است  الزم  شده  واقع  دو قوه  در مقابل  بندهیقوا. آيندي م  پيشی غرب  و جنوب  جنوب  از طرف خزعل
 «. شوند  ملحق خزعليان  و به  آمده بهبهان  نتوانند به  آند آه بختياريها حمله  به چهارمحال

 -   بهبهانی قوا  فرمانده-   زيدوناز
  خان اهللا  فضل سرتيپ 
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 به ی خزعل نقش مهمخي شیري فرمانده ستون بهبهان در تصرف خوزستان و دستگی زاهد  خان اهللا  فضل سرتيپ
 . داشت عهده 
   مجنونانهی و فريادهای خارج  تحريكات  آه  وقت  در اين  قيد آردم  نمونه  از آنها را محض  چند فقره  اخبار آه اين

 . مضر بود اندازهي بآوردي م هيجان  را به  و تهران  را دچار اشتباهات  مردم  مجلس اقليت
 ی خيلیهايبين  و پيشنمودنـدي بـر آنهـا م  عجيب  و تفسيرات  آـرده  اخبـار را نقـل ، مبسوطًا ايـن  مـن  مخـالفجـرايد
 .كردندي میخوش
 ی وآال  طمع  دندان  آه بكوبم»   خوزستان امير مستقل « دهان  بهی مشت  و چنان  آنم  امر استقبال  بود فورًا از اين الزم
  . گردد  منقلع  و داخله  و جرايد خارجهی هوچ  بيعرضه  و درباريان خائن
   قشون  از مقدمةی دور عالوه  بهكردند،ي م  و تصور ضعفشدندي جريتر م  مردم، كردمي م  بيشتر صبر و تحّمل  چههر
   نبود حرآات ، از تهران ممكن  هستی نظام  و ساير وسايل  نقشه  از حيث  آهیبا نواقص.  بودیگران ن  اسبابیخيل

  توانستمي اعتماد و اآتفا نم  هم  ناقص تلگرافات به.  نمود  آنها را تأمين  آرد و پيشرفت  را آامًال مراقبت  بهبهان قشون
 . بود  جنگ عرصة  به  شدن ديك و نز  جنوب سمت  به  منحصر، حرآت  چاره  پس بكنم

 ی مجّهزی، اردوها  شده  فرستاده خوزستان  بهی با آشت  اسلحهی مقدار زياد  رسيد آهی امر، اخبار موحش  اين متعاقب
 . تجاوز نمايند ساير نقاط  به  خوزستانی آنها از حوال  و همراهان  خزعليان  آه  است ، عنقريب  يافته در آنجا تشكيل



 وارد و  بهبهان  به  از خزعليانی بختياريها و قسمت  آه  يافت  انعكاسی نيز خبر  تهران  و محافلی ملی شورا  مجلسدر
  .اند  ساخته  و آنها را متفرق  برده  آنجا حملهی نظامیاردو به
 از   آه  شدم  مصمم ، و من  را داشتی اخبار  چنين  انتظار وصول  تهران  بود، محيط  از حقيقتی خبر عار  اين  اينكهبا

   خاتمه  و توهمات  انتشارات نظاير اين  و به  خود شوم  نقشهی وارد در اجرا  آرده  عزيمت  اصفهان طرف  به تهران
 . دهم
   محّمره  از قونسولی آمد و تلگراف  من مالقات  به  شارژ دافر انگليس  بودم  گرفته عزيمت  به  تصميم  آهی روز همان
 ی صحبت  و غيره  و يا از معذرت  آرده  را متفرق  خزعل  بتواند هواداران  آه  است  او ديگر مأيوس ه داد آ ارائه
 . آورد ميان به
   اظهار يأس همين.  ندارندی و ديگر مطلقًا نگران  داده  خود امور را ترتيب  ميل  موافق  شد آه  و يقين  ثابت  منبر

 .  مقصود است شرفتپي  به  اطمينان  آنها خود دليل صريح
 را   حرب  ارآان  شارژ دافر مزبور، فورًا رئيس مجرد خروج به.   و عذر او را خواستم  دادم  جوابی با خونسرد من

  وزارت  به ، امر صريح  خوزستانی قوا تكميل  بهی و در سع او تذآر داده  خود را به ، قصد عزيمت احضار آرده
 ی شخصیاجزا  به  بود، آه  شب  نيمة  آشيد و مقارن  طول شب صف نی تا حوال  من ات مقرر دنبالة.   صادر نمودم جنگ

 . باشند  از تهران  حرآت  مصمم  ده  فردا ساعت  آه خود متذآر گشتم
  اصفهان  و هوا به  تغيير آبی برای، سفر  روزه  نه  آه  متذآر شدم  فقط  سفر نگفتم همراهان  منظور خود را به البته
  . شدند مسافرت  به  مصمم  قصد و نّيت  با همين  آرد و آنها هم مخواه

  
  
  
  
  و مرآز زنديه  صفويه  بپايتخت  طهراناز
  
  

 : بودند از  عبارت ملتزمين
 .  جنگ  وزارت  آابينه  رئيسی بهرام  خان اهللا فرج

 . امير لشكر خدايارخان
 .  امنيه  اداره  رئيسی نقد  آقاخانیعل

 .  عبدالرضاخان سرتيپ
 .  عراق  تيپ  رئيس  محمدخان جان
 .ی عشاير  و اسكورتی شخص  اسكورت ضميمة ، به  حرب  ارآان  دو نفر صاحبمنصبی يكو
  

1303   عقرب13 چهارشنبه
 با   و از منزل  آردهی بودند، خداحافظ  آمده  من  ديدنی برای شخص منزل  به  آهی اشخاص  از عموم  صبح  ده ساعت

 ی نيز برا  از صاحبمنصبانیا  و عده  تهرانی نظام  از وآال و حكومتی وزراء و جمع هيأت.   آردم  عزيمت تومبيلا
 خدا یيار  و به  نمودم  آنها را مرخص  عبدالعظيم  زنجير حضرت  زنجيرحضرت  خط نزديك.  بودند  آمده  من مشايعت
 .  گرفتم  را پيش وب جن ، راه  آرده  خود تكيه  آهنين  و ارادة برعزم

   را نديده  جنوب  صفحات  آنها آه خصوص  به  من  همراهان  رسيد آه خاطرم  به  تهرانی فرسخ ، شش» آباد حسن «در
 ی را طی ناهموار صعب  راه  بايد چه اند اگر بدانند آه  اطالعی ب  طريقی ط  و مشكالتی و سخت  راهیو از دراز
   از ايشانی بعض مخصوصًا چون.  خواهند آرد  تعجب  تصميم ين ا بپيمايند، از عظمت   مسافت  اندازه آنند، و چه
 و   عهد قاجاريه الوزراها و رجال  ساير رئيس  مرا با اعمال  اقدام  اينیاند، وقت تصّور خود دنيا ديده  و به سالخورده
 . تگر خواهند ياف د جلوه خو  چشم  پيشیا  آنند، امر تازه  مقايسه  سلسله  آن كفايتي ب سالطين
، بايد   داشتمی و هراس  بيم  بار مسؤولّيتی آار و سنگين  و از مشكالت  بودم  نفس  دچار ضعف  هم  اگر منحقيقتًا

   سخت  و موقع  زمستان  اوان اند، در اين  آرده  نيز عادت  و مردم  داده ، سرمشق  قاجاريه  عّياش  پادشاهان همانطور آه
 .  دهم  سفر ترجيح  و مشقت حضر را بر زحمت  فراغت و   و استراحت  نكنمی حرآت خودیاز جا
 افزايد،ي م  من  برسرعت قدم  به  و قدمدهدي م  قوت  مرا در حرآت  عزم  باريك  موقع  از هر چيز در اين  بيش  آهیامر

 .داردي مرا اسير خود م خاطر وقت  همه  آه  عزيز است  و هموطنان مملكت  به  سرشار خدمت همانا عشق



 و   آنندگان  اختالل  وقمع  قلعی برا  و من  ايجاد گرديدهی بر ضد ناامنی غريبی دشمن  من  در طبيعت  آه  اينست مثل
   دامنه  بسط العجالهي عل  مملكت  در اينی و اقدام  هر اصالح  اساس  آه  شده  مسلم  بر من زيرا آه.  ام  شده  خلق سرآشان
خود   به  آنكه  برخوردار نباشند، مجال  و راحت  امن  و از نعمت  نداشته  فراغت  مردم آه  مادام.   است و آرامش  امنيت

 .  برآيند نخواهند داشتیجوي  آنند و در صدد چاره  را درك خويشي زندگان آيند و احتياجات
   قرن  يك  در اين  آهیشوم عمر ناامني   به  آه ست ای آسی ايران  و قوم ايران  به  نسبت  مردم ترين  حاضر خادم  حالدر

   خواب  آردن  دهد و اگر با حرام ، خاتمه  آردهاعتباري و ب  و سست  را ضعيف  چيز ايران  همه  قاجاريهی استيال و نيم
 . نهد  استراحت  را بر بالين  ستمديده  مملكت  بكوشد تا سر اينباشد،   هم  و راحت  و تنّعم و خوراك

 با غور  عصر و زمان  را در آن   ايران  آند و اوضاع  را مطالعه  قاجاريه  سلسلة  سلطنت  تاريخ  با نظر دّقت  آهیآس
 و   اعراض  و چگونه  آشيده  چه  تيره  دورة  در آن  مملكت  اين  بدبخت  مردم  آهبيندي بگذراند، م  چشم  از پيش و تعمق
 .  است  بوده  سرآشی ياغ  يا فالن  ايل  فالنستبردد   هر روز دستخوش  ايشان نواميس

  كنمي م  حرآت  يادگار عهد قاجاريه  ياغيان  نفر از همان  يكی سرآوبی برا  آه  اآنون  هم  آه كنمي را شكر مخدا
،   نداشته تسلط بر آنها یمرآز  دولت   وقت  هيچ  تاريخ  تا اين  صفويه  از ايام  را آه  سرآش  ايالت  از آنینمايندگان
 .اند  من  مخصوص نثاران  و جان حاميان و همانها امروز از   خود دارم همراه
   رعيت  و راحت  امنيت  توسعةی برا  در بستر ناز و تنّعم  و غلطيدنیپرور  و تنی عّياشیجا  به  قاجاريه  سالطيناگر

 در   آهی تاريخ  و سابقةی ذات  با عالقهكردند،ي م اه ر  و مّشقت  رنج  را تحملی مدت  و اندكداشتندي برمیشخصًا قدم
 را   و سرآشان  ياغيان  هزار قدم  ايشان  حرآت  قدم ، يك  هستیپرست  و شاه نت سلط اساس  به  نسبت  ايران  مردم طبع
 را  ت مملكی آس  ديگر نه  صورت در اين. كردي م  پادشاهی و هوشياری بيدار  را متوجه  و مردمنشاندي م عقب

   امنيت  از جهت ت مملك  وقت  آن البته. ديدي م  و عصيانی سرآشی در خود يارای احد  و نهشمردي م صاحبيب
 . يافتي نمی دراز  نفوذ و دست  و اعمال  مداخله  نيز مجالی و خارج گرفتيخود م  بهیسروصورت

   زنجان سلطانية  به  از تهران  داده خرج  به آفايت و  جرئت)  مفغور خاقان ( شاهي فتحعل  و ايران  روسی جنگها  موقعدر
؟  صورت  آرد اما در چه عزيمت

   و عشرت عيش  با آنها به  سلطانيه  و در چمن  داشت  را با خود همراه  اندرونی حرمسرا و سوگليها  زنان  آهی حالدر
  ها با محترمات  او مرحلهآيندي م  پيش مرحله   يك  و آذربايجان  روسها در قفقازيهشنيدي م همينكه. گذرانديروزگار م

 !كردي اختيار مینشين  عقب  تهران  سرسرة وه و آ  نگارستان  عمارت طرف ، به همراه
؟   چهیبرا.   و ارنگه  جاجرود و شهرستانك طرف  بهی ول گذاشتي م  بيرون  قدم  از تهران  نيز هر سال شاه ناصرالدين

 !ی همخوابگ  رعايا جهت دختران   و انتخاب  شكار جرگهیبرا
 : خواهد بود  ناقص  نشود آالم  گفتهی سخن شاه  از مظفرالديناگر
   آهی، وقت  استی پرافتخار نژاد ايران  تاريخ  او ننگیباز  رذالت  يا ايام  سلطنت  دوره  آه النفس  مرد ضعيف اين
   گردش عزم  به  خلوت  و جمعي از خواص  محرم ريان از دربای با يكی روز  داشت  در تبريز اقامتی وليعهد سمت به

 وليعهد،  واالحضرت.   ساخت  مبدل  جنگ ميدان  آسمان را بهی فضا برقاتفاقًا هوا ابر شد و رعدو.   شهر رفت بيرون
  لتزمين م  آه  او باال گرفت  و تزلزل  آار اضطرابیطور به.  داد  دستی عجيب  را وحشت  ايران  آينده  شاهنشاهیيعن

 بود ببرند، و وليعهد ی حوال آن در   آهی آسياي پناه  او را به  منحصر ديدند آه آن  را به  چاره  محرمی و دربار رآاب
 .شد  متوسلكردي می نيز معرف النسب  صحيح  خود را سيد اوجاق  مزبور آهیدربار به

 قضاوقدر   آارخانه جريان  آه  خواستي از او م م تمای با عجز و الحاح  شدهی سيد دربار دامان  به  دست واالحضرت
 بود و   آورده دست  به  مناسبی موقع سيد شياد آه.  آند  و ساده  را صاف  و آسمان  را موقوف ، رعدوبرق را تغيير داده

 یسو  به  دست  و پيوسته گذاشتي نمی او وقع التماس  بهديد،ي م  خود آويخته نداما  را بهیا  استفاده  قابل  سفيه دست
 و از درباري   از او عجز و التماسكرد،ي م  را درخواست  رعدوبرق  و شدتی و از خدا هولناآ داشتي برم آسمان

 : گفتیدربار.  را پرسيد  مخالفت  علت  آردهیدربار  رو به  عاقبت،ی و نافرمانیخالفكار 
 . ت اس  معطلی زناشوي  مخارجی آند و برای عروسخواهدي می فرزندآخر

 سفيد مهر بنويسد و   در آنخواهد،ي م  آه  داد تا در شهر هر مبلغیدربار  به  آرده  آاغذ سفيد را صحه واالحضرت
  اند هميشه  گفته  و از آنجا آه  برداشتیتعالي بار درگاه  به  انابت سيد نيز دست.  بخشد  نجات  از وحشت الحالي را فیو

 . نگرديد  حاصلی را روسياه  و سيد بيچاره  گشت  نيز روشن يره ت ن، آسما  است  هوا صاف بعد از طوفان
   حرم ، زنان  ايشان  هالآتی برا تهران  به  مجاهدين  هجوم ، در موقع  حسين سلطان  شاه  جانشين  بهترينميرزايمحمدعل
 ی در مغز تهی، تاآتيك تر از اين و به، داشتي م  مرغها وا  به  خمير و دادنیها گلوله  اوراد و اذآار به خواندن را به

 .ديدي نم خود فراهم



 ندارد و اصًال یيادآور  بهی، احتياج  وضوح ، از شدت  رفتار او در خارجه  و وضع  حاليه  شاه  متواليةیمسافرتها
 ینون آ  ايرانی خراب  علت  مقصود، تجسس  هر جا آه  سير آالمیول.   امور نيست اينگونه  به  توجه  هم مقصود من

 .دهدي نم  نشان  جز قاجاريه  آنی برای و مسؤول  و مسببكشاندي م  سرمنزل اين  را به باشد، شخص
  
  
  

  «آباد حسن« در یا خاطره
  

 .  آرديم  حرآت  قم عزم  بعدازظهر بهی ساعت  و يك صرف» آباد حسن« در ناهار
، با   منیاز زمامدار ، قبل   پيش  سال  سه  آه  گذشت طرمخا  شورا به  مجلس  از نمايندگانی يك  اينجا اتفاقًا حالتدر

 او مورد دستبرد   و ناموس ، جان  پايتخت  دروازه  و در پشتآمدي م  تهران طرف  به  خود از اصفهان  و بستگان عيال
 دزدها را  و  نمودمی و آسان او سع  در استرداد مال فوريت  به  اطالعزبعد ا.   قرار گرفت  و غارتگران دزدان

 از   قليلی جمع  آهی بعد، وقت ؟ در مجلس  ديدم  از او چه در مقابل.   مسترد داشتم  آنها را گرفته  و اموال  آردم مصلوب
   و ناموس  جان  مرا در حفظ  و خدمات  قرار گرفت  ايشان  در صف  درآمدند، او هم  از در مخالفت  با من نمايندگان
 . آرد  فراموشیآل خود به

 كندي عبور م  از آنار درياچه حاليه  نيستی مستقيم خيابان  به شباهتي ب ، آه ، جاده» منظريه«تا »   نصرت آوشك «از
 . قرار دارد در آنار آن» باقرآباد « خانه  و قهوه  شده  ساختهی قمر1301 در   آه  استی راه و اين
 از آنجا   آه است اند اين  آرده  موسوم منظريه اينجا را به   اينكه علت.  رسيدم»  منظريه«  بعدازظهر به  ساعتچهار

 .را ديد)  ع (  معصومه  حضرتی گنبد طال توانيم
  مقارن.   شدم  قم  عازم  بعد بالفاصله  آردم  را در آنجا صرفی، چا  استی مصفاي  مرتفع نقطه»  منظريه « چون

   من  برود از طرف سردار رفعت امر دادم بعد به .   شتافتم  مطهره  آستانه زيارت  بهالوروديلد.   وارد شدم قم  به غروب
 .نمايد ی احوالپرسی يزد عبدالكريم  شيخیاز آقا

  
  

  از قم حرآت
  

  عقرب14 پنجشنبه
  سير  قابل  آه  جديداالحداث  راه  از اينیقسمت.   آردم  حرآت  اصفهان طرف به» نيزار « ، از راه  از تجديد زيارت پس

   آهكندي عبور می از قسمتی يعن  قم  از آنار رودخانهگذرد،ي نم  از شهر آاشان  قديم  راه  و برخالف  است اتومبيل
 را   آنگذرديم» نيزار «  از آنار دهكده  قم  جنوبیفرسخ  در پنج  و چون  است موسوم»  آنار رودخانه «  اسم همين به
 .گويندي م هم» نيزار « راه
 آنها   قبلی از چند  آه  و امير اقتدار وزير داخله وتلگراف در اينجا سردار اسعد وزير پست.   رسيدم ميمه  به  شب اول

 و  الدوله  و صارم  اصفهان  حاآم  غالمرضاخان اتفاق  به  بودم  فرستاده اصفهان  بهی امر بختيار  تصفيهیرا برا
 را  شب. ما رسيدند  بودند به  آمده استقبال  به  آه صبان از صاحبمنفر و چند ن  اميرلشگر جنوب  آيرم محمودخان

 .  همينجا بمانم  گرفتم  تصميم  در قم  قبل  شب  سردرد شديد و نخوابيدن واسطه به
  

  عقرب15  جمعه
 دارد و در ی پر از ماهی درخشان  آب  چشمه آه»  ونداده «یآباد  بعد بهی و آم  آردم  حرآت  از ميمه  هشت ساعت

 .  نيستی معتبری آباد  اصفهان  خاك بعد تا اول  جا به از اين.   رسيدم  افتاده  اتفاق ار جادهآن
   از اينآيدي م ، پيش  است  اصفهان  خاكی ابتدا خوار آه  هموار مورچهی تاريخ  جلگةی آوچك  از عبور از گردنةبعد

   و مردمان  با زارعين  آشنا شد و در هر قدمیان اصفه  و لهجه  و معيشت  لباس بعد ديگر بايد با وضع  به جلگه
 . آرد اند تصادف  ايران مردم  ترين  آارآن  از جمله  آه  واليت  اين زحمتكش

.   ساخت معطوف) یهجر1142   سال وقايع (  قبل  سال201  وقايع  را به  نظرماختياريخوار ب  مورچه جلگة  بهورود
 فرار،   در حال  و تزلزل  با عجله  جلگهیجنوب  در قسمت  آه، بينمي را م  اشرف مراهان و ه  افاغنه  موقع  اين  آنكه مثل
   از راه  جلگهی شرق  شمال  سردار رشيد خود نادر از جانبیسرآردگ  به اش قزلبی ايران  دارند و قشون  دفاع خيال

 را بر   و هزيمت  و هالآتشونديرازير ماراضي هموار س  به  گردنهیوار از باال ، سيل  بسيار رسيده نطنز با شتاب



. 
   وقايع  از مطالعه و دّقت  جهت همين به. شودي تكرار م  آن  وقايع غالب.   استی عجيب  عبرت  درس  تاريخ  آهیراست
 . آردی را پيشگوي  آينده  از اتفاقاتیا  پاره تواني م گذشته

   غروب  مقارن هرروزگفتندي م  آه  قدما نيستیا  افسانه  مرغ  سمندر، آن سرگذشت  به شباهتي ب  ايران سرنوشت
   صبح  سپسشود،ي م خاآستر تبديل  و بهسوزدي خود را م  آردهی آتش  توليد شعلة  و از آنزندي م  خود را برهمیبالها

 .شودي م  مشغول  حيات ادامه  و بهخيزدي برم  و بانشاط  جوانو   و شاداب  خاآستر تازه  توده  آن باز از ميان
   ساخته خود معطوف  را به  مطلعين  نظر و توجهی غريب وضع  و به بار تكرار آرده چندين  را   داستان  اين  ايران تاريخ
 . است
   حكومت ، از هر نوع  عادالنه  مقتدرانة  حكومت وضع  بهفهماند،ي م  ايشان  و طويل  عريض  تاريخ  چنانكه  ايران مردم

   و تربيت  ورزش  و تعميم  و معارف تعليمات  بسط  در سايه   مردم  تا اين  آه  است  دارند و يقين ديگر بيشتر عالقه
  سر منزل  آنها را بهتواندي نم  طرز هم  غير از اينی طرز حكومت  نشوند، هيچ نفس  اعتماد به  حس  صاحب،یاستقالل
 . شود  آنها ختم مصلحت  برساند و به سعادت

 قادر و توانا يا ی و رئيس  رأس  هر وقتی ايرانبينيدي آنيد، م ت دّق  ايشان  گذشتة  تاريخ  اگر در جريان  علت همين به
 ی عظيم اعمال  او به  و اوامر و در سايه تشويقات  اراده ، در تحت  داشته  عزم  و صاحب شناس  مصلحت یسردار
 و ی پست ودالگ  به  صورت  اين  و در خالف جا گذاشته  از خود به ترگ و آثار س  بزرگی، و يادگارها  جسته مبادرت
 .  است  فرو شده انحطاط
 ی تهی سبكسر  محكوم  آه  ايران  از ظهور او مردم  قبل  سال ده.   مّدعا است  شاهد اين  ظهور نادر بهترين واقعه
   فاقد شرايطیحد  و به  شدهی و ناتوان  دچار ضعفیقدر  او بودند به  سفيه  و درباريان  حسين سلطان  شاه  مثل،یمغز
 بروز ی جنبشی و از آسبريدي و سر م بستي میطناب  بهی نفر افغان  نفر آنها را يك  نفر ده  ده ، آه  بوده  و قدرت حيات
 اقتدار او   در زير پرچم  توانا و قادر آرد آه  چنان  را، يكمرتبه  ناتوان دل  مرده  مردم ظهور نادر، همين. كردينم

 . آوردند ايران  را به ت جواهر و افتخارا  گرفتند و آنهمه انه مرد  يورش يك  هند را بهی تاريخ مملكت
سرحد   و بهافتدي م  مذلت حضيض  خود به  و نااليق  عياش  سالطينیكفايتي ب  در ساية  هر وقت  ايران  آه  است  اين مثل
  عرصة  او را به رزندان ف  از تواناترينی، فرزند  غيب  از آستين  قدرت  دسترسد،ي م  زوال  پرتگاه  و لبیناتوان

 را از   مذلت  اين  تا ننگگذاردي او م  و آفايت  هوش  را بر دوش  و ملت لكت مم  نجات  سنگين  و وظيفةرسانديظهور م
 . سازد  و مجّلل  مّلبس  افتخار و زيور جالل جامة  بزدايد و بار ديگر او را به  وطن  مادر محبوب رخسارة
   بعد از فوت  گفت تواني و م  شدهی و ناامنی و ناتوان  ما دچار ضعف  مملكت  آه است   سال  يكصدوپنجاه قريب
 .  است خود نديده  بهی و آرام  روز راحت  قاجاريهی زند و استيال خان آريم

   يا آشتاری خوشگذران  صرف  خود را فقط ، اوقات  مملكتی و آباد  عـدالت  دامنة  بسطیجا  به قاجاريه
 .اند  رعايا گذرانده  آردن غافل  به  را همی، و ايام ه آرد مردم
  چه اما به.  آند  را ساآت  نگاهدارد و مردم  را آرام  ايرانی مدت  قليل  است  توانسته  آغامحمدخان ، فقط  ايشان  مياناز

؟ وضع
 :گويدي و مكندي م  را تشريح  قضيه  اين  خوبی نفر مسافر اروپاي يك
 او یيعن.  وجود دارد  درقبرستان  آه  استی آرامشهاي  همان  آرد، از نوع  تحميل  بر ايران حمدخان آغام  آهیآرامش»
 وجود  عرض  باشد و به  داشتهی نماند تا سروصدايی باقی ديگر آس ، آه  را آشت  مملكت  اين  مردمیقدر به

 «.بپردازد
 پيدا ی و متفكر  مصلح  اواخر، مردمان  اين خصوص  بهی، گاه  و ذلتی و خرابی ناامن  سال  صدوپنجاه  اين  مدتدر
  الدين  سيدجمالی يك  جمله اند و از آن خود انديشيده  پيش  همی و راههاي  افتاده  و ملت  ملك  حال فكر اصالح  به اند آه شده

در و   دربه  و آزار قاجاريه لم از ظ  پيوسته او آه.   است  اخير ايران  دانشمند دورة ين بزرگتر  آه  استی همدانیاسدآباد
 :گويدي م  شده او مرتكب  به  رفتارها را نسبت  زشتترين شاه  و ناصرالدين  بوده  و عذاب در اذيت

 «. ميسر خواهد شد  نفر مقتدر عادل  يك دست  به  فقط زمين  مشرق  مردم  حال اصالح»
   با خود همراهی و تاريخی عقل  هزار شاهد و دليل  آه عقيده   نيز با اين و من. كندي نظر را تأييد م  نيز همين تاريخ

  ها و رشد دهندة  جامعه  دهنده  نجات  يگانه ، آه  و تعليمات  معارف توسعة  اقتدار، به  در ساية تا بتوان.  دارد، موافقم
 .ا نمود خود آشنی حقيق  و سعادت حدود وظايف  را به  مردم  طريق ناي  و به  پرداخت  است اقوام



 ی، روز عمر بدبخت  قدرت  دست  آه  است  نرسيده  آن  آيا موقع  آهكنديخاطر خطور م  قطعًا به  سوآل  ديگر ايناينجا
 ی قدمها  انتقام  و آشيدنی و سرشكستگتكليفيي ب  دوره  اين  ختمیآخر برساند، و برا  را به  ايران سالة يكصدوپنجاه

 بردارد؟یبلند
  
  

خوار چه از مور حرآت
  

  عباس  مادر شاهی مشهور از بناها قول  به  آه  رسيدم  مادر شاه  مستحكمیآاروانسرا خوار به  از عبور از مورچهبعد
 . آبير است
 بالد   و مشهورترين  صفويه  باشكوه  پايتختی يعن  اصفهانی شهر تاريخ و حومة» برخوار « جلگه  به  غروب مقارن
 .  رسيدم ايران

  
 اصفهان ه بورود

  
نظر رسيد  شهر به  از آن  آهیا  بود، ظاهر شد و اول نشانه  گردوغبار نمايان  در ميان  آه  سواد شهر اصفهان  آم آم

 . بود  مسجدشاهیگنبد و منارها
 بودند   برپا داشته  منیبعد چادرهايي آه عامة طبقات اهالي اصفهان براي استقبال و پذيراي  شهر بهیفرسخ  يكاز
 از ی اظهار قدردانیبرا. كردندي می مرا تلق ، رسيدن العاده  فوق  با وجد و مسرت  جا مردم همه. ودار گرديدنم

   در اعادة  من خدمات  به  متعدد راجعیها  نطقها وخطابه، ايشان ی و رؤسا  وجوه از طرف.   شدم  آنها پياده احساسات
 و شادي   هلهله  و در ميان  دادهی مناسب  جواب هر آدام  ايراد شد، به  قشون  و تكميل  و توسعه سرآشان  و دفع  امنيت
 بود، وارد   شده  تهيه  آه  نصرتی و از زير طاقها  آنها نمايان  از چهرهی طبيعی سرور و شادمان  حالت  آهیاهال

 .  رفتم ستون  چهل عمارت  به  و يكسره شهر گرديدم
  
  

  تهراناخبار
  

   بر حسبی حضور  مخابرة اين.   رفتم  با تهرانی حضور  مخابراتی برا تلگرافخانه  به اناصفه  ورود بهروز
 بدوًا از وزير   ذيل تلگراف.  نمايند  مذاآره  با من  مطالب  در رؤسخواستندي م  وزرا بود آه  خود هيأتیتقاضا
 : شد  داده  رسيد و جواب خارجه

  
 از  ، اظهار تاسف  آمده  خارجه وزارت  به ، شارژ دافر انگليس اشرف   حضرت  بعد از حرآت  ساعت  سهامروز»

 از ی دولت ، قشون  مقرر شده  آه  بوديم  تقاضا نموده  ديروز شده  آهیدر مذاآرات:  گفتي، م  نمودهی ناگهان مسافرت
   محّمره  با شيخیايد مالقات، ش  وارد بغداد شده  لرنی سر پرسديگر روز  ، تا سه  نرفته  پيش  محّمره سمت  به زيدون
 سر   بود آه  رسيدهی، تلگراف سفارت  به  از مراجعت پس.  يابد  خاتمه  دولت  ميل  مطابقینحو خوش  قضايا به  اين نموده
   متذآر شويم  چهارشنبهمروز ا  در مالقات  آه  داشتيم  و خيالشود،ي روز ديگر وارد بغداد م  هشتی برا  لرنیپرس
. اند  فرموده ، حرآت  نموده  مسافرت  تصميم  شنيديم  بفرمايند و امروز دفعة  قشون توقف  روز ديگر امر به ت تا هش آه
   آه كنيميم ، خواهش   تجديد نموده ايم  نموده  با خودشان  آهی شفاه  مذاآرات  را در تعقيب  خودمانی تقاضا  است اين

 وارد   لرنی فرمايند تا سر پرس  روز را تأمل  هشت  اين اند، حاال هم ه صبر فرمود  قضيه  در اين  از دو ماهزمتجاو
  اعزام  به  شود و ديگر محتاج  راحتی نگران  از اين  اشرف  خاطرحضرت  آه  بنماييمی اقدامات اميدواريم. بغداد شود

   حضرت اطالع  به  آرد، آه م خواهي  تلگراف  در اصفهان  خودمان ولقونس  به  هم  قسم همين.  نشوندیقوا و عمليات
، جلوتر نرود   از زيدون  قشون  آه  است  اين  فقطنمودند،ي تكرار م  در مذاآرات  آنها آهیمقصود اصل.  برسانند اشرف

 و تذآر   نموده  نشانخاطر را   اشرف  حضرت  نظريات  تمام  مذاآره  در ضمن بنده.  وارد بغداد شود  لرنیتا سرپرس
  ، اين  شده  حاصل  دو ماه  در مدت  دولتی برا  آه  سفارت  مصلحانةیها وعده  نظر به  آه  اغفال  اين  در نتيجة  آه ام داده
  ه را چگون افكار عاّمه.   است  شده  دفاعيه  و ساير لوازم  مهمات  و وارد آردن  اسلحهیآور جمع  به  موفق  شيخ  آه است
 هند   از طرف  آهی آشتيهاي  توسط  و مونيسيون  اسلحه  شيخشودي م  متواليًا شنيده اد آه د  تسكين  اظهارات اين  به توانيم
   اسلحه  آهیهايي آشت  از اينی و جلوگير  تفتيش  قسم  همه  راه  انگليس  دولتی برا  در صورتيكهنمايد؟ي وارد مآينديم
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  خارجهوزير
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 جواب
  

   اقباله  دام ور خارجه وزير ام  مشارالملكی آقا  اجل  مستطاب جناب
 تا   آه  است  آيد، اين  فراهم  سفارت  رنجش  اسباب، خواهمي نم ، بگوييد چون  نموده  را مالقات  دافر انگليسشارژ»

 یتأخير بيندازند، ول  را به  تعرض  تا دو هفته  قوا امر دادم آلية  او به  اقدامات  نتيجة  و مشاهدة  لرنیورود سر پرس
  عمليات  مجبور به  قشون وقت  آن  چه.  نشود جنگ  به  شروعی و بختيار زعليان خ  از طرف  آه  استیورت در ص اين

 «.خواهد شد
 قوا  آل  و فرمانده  جنگوزير

4007 
  

  با قونسول نگليس مالقات
  

   راجعیاز مقدمات پس .  تماو را پذيرف.  آرد  مالقاتی تقاضا  تلگرافخانه  نيز در همان  انگليس  اثنا قونسول  ايندر
   نمود، آه  و هراس  اظهار خوف  درجه  آرد، و تا يكی تلق  و احتياطی با نگران اصفهان ، ورود مرا به امر خوزستان به

   تمام نوشتن.   بازگردم تهران ، به  داده  خاتمه  نقطه همين  را به  آرد مسافرتی سع دهالعا ، و فوق  جلوتر نروم از اصفهان
   قبل  تصميم طور خالصه به.  بينمي را زايد م  آن  شرح  است  روشن  مطلب  زمينة چون. انجامدي م تفصيل  به مذاآرات
 یاشرار حتم  به  دادن  و گوشمال  سفر غيرممكن  از اين  انصرافم  آه  و قطعًا تذآر دادم  آرده او خاطر نشان خود را به

 . است
  
  

  اصفهانی اهال احساسات
  

اما . كردندي و سرور م  شعف  اظهار نهايت  از ورود من  اصفهانی اهال  آه  است  بود، اين  مسرت  موجب  آهیچيز
   چهدانستندي نم در بدو امر آه. راندندي م  سخن  از آن تعجب  به  و محافل  و در مجالس  ديده  را با احتياط سابقهي سفر ب اين
   شدند و فهميدند خود نيز عازم  واقف  من  و عمليات  از تجهيزات كردند، و چونيم صحبتها   سفر دارم  از اينیقصد
 .  گرفت  شدت ، احتياطشان  هستم ميدان
   را آهیمند  و عالقه  ابراز صميميت اين.   بگذارم  قدم مهلكه  شخصًا بهخواستند،ي نمی و دوست  از نظر محبتیبعض
 از   و چهی ديپلوماس  از لحاظ  چه  مسافرت  اين  داشتند آه  آنها غفلت ليكن.  م آرد  بود، تقديس  خلوص  بر آمالیمبن

 غير ی ديگری برا  آن  انجام  آه  داشتم ، و يقين  واگذارمیديگر  را به  آن  انجام  آه  است  مهمتر از آنینظر نظام
 .ميسور خواهد بود

   و سيدالعراقينی و فشارآ  نوراهللاآقاي حاج  ايشان معروفين   آه  اصفهانی و علما  در روز بعد قونسولهاي خارجهباز
   و تشويق  تقديس  جنوب طرف  را به  حرآتم  و تصميمی اظهار خوشوقت  من  از مالقات  آمدند و همه  من ديدن باشند، به
 : شعر بود  بر اين  مضمون  آه  نوشت من  بهیا له بعد مراس  نوراهللاآقاي حاجیحت. آردند

   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

  
  

  قشونتجهيز



  
 مرآز   را از اينجا آه  خوزستان طرف  به  قشون ، تا آامًال سوق  ماندم  در اصفهان  عقرب  تا چهارشنبة16   شنبةزا

   مدت  در همين چنانكه.   آنمی سرآشی لشكری آارها  جزئيات جميع ، و خود شخصًا به  دهم  ترتيب  است لشكر جنوب
  طرف  به  و سميرم  قمشه ، از راه  عراق  از تيپ تهران  اعزامي ،ینادر   را با فوج  اصفهانی از قوا  قسمت  يك قليل

   و قضيةی و آار بختيار  آردمیها رسيدگ  و سربازخانه  لشكر و مريضخانه  حرب ارآان  و به  دادم  حرآت بهبهان
 .  نمودم  رفعیبيگ  و ايلیايلخان  به  آنها را راجع اختالفات

   قضية  همينكه  و سردارجنگ  و اميرمفخم السلطنه  صمصامی يعن  تهران  مقيمی بختيار دة عم  خوانين  از حرآتم قبل
 نشستند، و با عجز و   بست  آمده  من منزل  شنيدند، به  بر ضد دولت خزعل  شيخ تحريك  را به  از ايلیا  عده طغيان
 ما را در   آه  استی و حرآت  ماستی و رسوايیام بدن  از بختياريها، اسبابی قليل  عدة  حرآت  بسيار گفتند اين الحاح
   دلگرم  دولت مراحم  آنها را به من. افتدي ما در خطر می زندگان  جهت اين  و بهدهدي م  و مقصر قلم  روسياه  دولت پيشگاه
  وتلگراف  و وزير پست ه پيشامد وزير داخل  همين بدر تعقي.   دادم  آامل  اطمينان  غائله  و در رفع  تأمين ايشان ، به آرده

 . شوند  مشغول  اختالفات  آن آار تصفيه  آنند و به  حرآت اصفهان  به را مأمور نمودم
 و  حرآت  به  و تشويق  جنوب قضية  به  راجع  و تلگراف ، مكاتيب  از اطراف  الينقطع  اصفهان  چهار روز اقامتدر
 . دادمي آنها را م غالبًا دستور جواب. رسيدي م ديگر  و متمردين  شيخ  طغيان  در رفعی جد اقدام
 : گرديد  واصل  از وزير امور خارجه  ذيل  تلگراف  عقرب  هفدهم شب

  
  وزير خارجه تلگراف

، امروز   است  رسيده عرض  به  حرب  ارآان وسيله  به  آن  راپرت  آه  عقرب13  روز چهارشنبه  مذاآرات  تعقيبدر»
 :  اظهار داشت آمده  بنده  مالقات  به زظهر، شارژ دافر انگليس بعدا  و ربع دو ساعت

   آه  است  آرده  تلگراف  از اصفهان ، زيرا قونسول  نيست  خوبی، اخبار خيل  جانب  اين العادة  فوق  وجود اهتماماتبا
 و نظر ی نظام مالحظات  به اند آه  فرموده  نمود و ايشان  الوزرا را مالقات  رئيسی آقا  اشرف ديروز عصر، حضرت

 بايد از   و ناچار قشون  دارم  نگاه  را در چهارمحال  ديگر قشون توانمي نم  هست  برف  خطر آمدن  هر دقيقه اينكه به
   حوصلهیخيل  مدت  الوزرا در اين  رئيسی آقا  اشرف  حضرت  آه شارژ دافر اظهار داشت.  تجاوز نمايد چهارمحال

   هشت  آه  اوليه  از مهلت  بيش ورتدراينص.  ندارد  در لندنی بشود اثر خوب  عجله  موقع اگر در اين   دادند و البته نشان
 چند  اند حاال نيز اين  داده  نشان  صبر و حوصله  تاآنون طوريكه  به  اشرف  حضرت البته.  كنميروز باشد تقاضا نم

   اشرف  حضرت عرض  بهی حضور  را با تلگراف  مراتب آه   دادم او وعده  به بنده.  خواهند فرمود  را تأمل روزه
 «.  دهم او اطالع  را به  و نتيجه برسانم

 مشارالملك
  

  اين  اصًال به  آه  دادم  تشخيص  خود را در اين ، تكليف  داشتم  آاملی صحبتها و مواعيد آشناي  اين آهنگ  به  چون من
 .  و عمليتر سازم  نمايم  عقايد خود را تعقيب قط فی هر صحبتیجا  و به  ندهم  جواب تلگراف

  
  

  مسرتبخش  تلگراف يك
  
 . بود  من  آجودان  ساعدالدوله  سرهنگ تلگراف.  آرد  نظر مرا جلبیجهات  به  تلگرافها آه  از جملةیيك

 شود،   محتاجیقشونكش  به ب جنو  اگر قضية  شد آه  داوطلب، گشتمي برم تهران  به  از لرستان  آهی در موقع ساعدالدوله
 خود   امالكی سرآشی برا تهران  به اتفاقًا بعد از رسيدن.   دادم او قول  به  هم من.  آند  عزيمت  آن  ختمیشخصًا برا
 خود را  عجله ، به ام  آرده  عزيمت  جنوب سمت  به  شنيد من همينكه.  شد م عاز  تنكابن طرف  و به  گرفتیمرخص

   آرد، و بدون  مخابره من  خود به  مشعر بر حرآتی تلگرافی نظام  در عمليات  شرآتی، از آنجا برا ده رسان تهران به
 . نيز بود  متأّلم ام  نكردهبر او را خ  حرآت  چرا در موقع  از اينكه  دارم  نمود و يقين حرآت  از من استمزاج
،   من  قشون  صاحبمنصبان  ديدم العينيرأ  به زيرا آه.  شد ن م العاده  فوق  مسرت  باعث  در اصفهان  تلگراف  اين وصول

   وظايف  و انجام  بروز مشكالت  در موقع  هستند آهی نظام  و رشادتی سپاهيگر  احساسات  اينگونه امروز صاحب
  مملكت ند بهم  نفر عالقه  يكی پيشامدها برا مشاهده اينگونه. شناسنديم و سر ازپا نگيرندي م  بريكديگر سبقتیسرباز
   و روحيةآوردينظر م  را به  قشون  سابق  اوضاع  انسان  آهیزيرا وقت.  انگيز است  وجدآور و مسرت  بينهايت و قشون

 بيشتر و ی هر قشون بمنصبان ازصاح  و مواجب  جيره  گرفتن  در موقع  را آه شاه  عهد ناصرالدين فاسد صاحبمنصبان



. 
  

یگير  آناره شايعة
  

  صدم ق اصفهان  به  از آمدن  من  بود آه ، مشهور شده  در تهران  مجلس  اقليت  و تلقينات  خارجيان  انتشارات  نتيجهدر
   در اينجا از عمل  آه ام  رسانيده اصفهان  خود را به  بگيرمی از آار دور توانستمي در مرآز نم  و چون  استیگير آناره
 نفر از وزرا   و يك  شده  مؤثر واقع  وزرا هم  در هيأتی حت  بود آه  گرفته  رواجیقدر  به  شايعه اين.   نمايمیجوي آناره
.  بودند  شده  و متاسف  مضطرب  من  و تذآر فعاليت  من  محبت واسطه  بهی و بعض  افتاده رياست   مقام  اشغال خيال به

 از استعفا   بود من  تمّنا آرده  رسيد آه  وزير فوايد عامهی خراسان  از سردارمعظمی رمز  تلگراف  باب در همين
 . ود نگردم خ  دوستانی و پريشان  امور مملكت اختالل  بهی و راض صرفنظر آرده

   خوزستان  عازم  من  آه  و نوشتم  اخبار ابراز داشتم  اين  خود را از تأثير و شيوع  و تعجب  دادم بخش  اطمينانیجواب
   صرفنظر نخواهم  ايران  سعادت  و اآمال  مملكت جو، از خدمت  چند نفر مفسدهیدراي  و از هرزه  اشرارمیو سرآوب

 .آرد
 : بود  ذيل  مطالب از جمله. رسيدي م ز فرونت ای اخبار  از حرآت قبل

، دو   گرديده  تقسيم  خزعلی قوا  و ميان  شده  وارد هنديجان  نو، با دو توپ  اسلحه  صندوق300   عقرب  چهاردهمدر»
 «.  است ه لنگر انداخت  آبادان  و در مقابل  آمده العرب شط  بهی اروپايی جنگ  سفينه سه.   است  آورده  آذوقهی بادیآشت

  
 فورًا   فشنگ50000  امر دادم تهران  موجود نبود، به قدر آفايت  به  در اصفهان  فشنگ  اخبار چون  بدين  توجهبا

 . دارند ارسال
  
  

  زيدونی اردو  تلگرافخانة راپرت
 ی راپرتها  آه  آورده  زيدون  را آنار رودخانة  تلگراف  و بنادر دستگاه  فارسی قوا  محترم  فرمانده  حكم  حسببر»

 شد   شروع  جنگ  صبح  يازده  آمدند از ساعت  زيدون طرف  به  با عده  فرمانده الطلوعي عل  نهم صبح.  شود  دادهیقشون
 بود   و برج  قلعه  چندين  آه»یخاآستر « تا قلعة»  بهرام شاه« از  نه رودخای جنوب  بعدازظهر در طرف تا پنج
 از   زده ، شبيخون  خراب شهر زيدون  به  هم  نمودند شب  حمله  دشمن عصر نيز طرف. آمد درینظامي قوا تصرف به

 زياد، و چند نفر اسير  تلفات ،ی فرار  تمام خزعليان ، در نتيجه   داشته  دوام ، جنگ  دوازده  ساعتی ال  صبح  پنج ساعت
   هم  نفر چريك  و يكی نفر نظام ميها درآمد يك نظا تصرف  به  قاطر و اسب و اثاثيه  چادر و چند رأس و چند باب

 «.  شدهیزخم
 ابراهيم

  
  زيدونی اردو راپرت

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

  
  از اصفهان تحرآ

  
  عقرب20  چهارشنبه

 . آردم  حرآت  قمشه طرف  به  گذشته  اللهورديخان  و پل  چهارباغی تاريخ  از خيابان  با همراهان صبح
   ديدم  مزبور را سانیاردو.   بودند برخوردم  خوزستان  عازم  آهیاردوي  به  اصفهان  جنوبی فرسخ نه» مهيار «در

 نفر  ، يك  رفته  شخصًا پيش نظر خودم اين به.   آنم  آنها را امتحانی نظام  لياقت  و درجهی جنگاور  ميزان  شدم و مصمم
.   اختيار آردمیا ، نشانه  قراردادن  هدفی و برا  نبود، انتخاب  از او نمايانیتظاهر آثار آفاي  به  را آه از نظاميان
   مزبور از عهدهی نظام  دارند آه  ترس  و از آن  فراگرفتهین باط  اردو را وحشت  صاحبمنصبان  آه كردمي م احساس

 چرا گفتندي خود م يقينًا پيش.  شود هم فرا  ايشان  جهت  و مسؤوليتی سرشكستگ  برنيايد و اسبابیخوب  به  امتحان اين



. 
 برآمد و با   امتحان  از عهدهی عجيب  مزبور با مهارتی بود، نظام  در تپش  من  انتخاب  از اين  ايشانی دلها  حاليكهدر

   از پيش  نيز بيش  من  شد، و قلب  برافروختهی از شاد  صاحبمنصبان چهره.  قرار داد  را هدف  نشانهی خوب آمال
 .  بستم  در فتح  و آامًال دل  گرفتم  نيك فال  پيشامد را به ، اين  گرديدهی و اميدوار  اطمينان رينق

 . بودند  برپا داشتهینصرتهاي  طاق ی بود و اهال  آمده استقبال  به  قمشه حاآم.   وارد شدم قمشه  ظهر به مقارن
در .  رسيديم»  ايزدخواست «ی آباد اول  به  غروب نزديك و   آردم  حرآت  فارس  خاك طرف  به  از ظهر از قمشهبعد

   پسر ارباب  و قتل  ملل  اتفاق  در مجمع ايران  نماينده  الدوله ارفع  را به  دزدان  و حملة  قبل  سال  پنجیاينجا ناامن
  شب.   آردم  حاصل  آاملی اميدوار  ايجاد شده  قشون  قدرت  در ساية  حاليه  آهیت و از امني خاطر آوردم آيخسرو را به

 .  گذراندمی تاريخ  و مذاآراتی نظام  نقشجات مطالعه به»  ايزدخواست«را در 
  
  
  آباده طرف به
  

  عقرب21 پنجشنبه
   آن اسم  به  همیا  وآتيبه  استیعباس  شاهی آاروانسرا  در مقابل  آهی پلی و از رو  آرديم حرآت»  ايزدخواست «از

 عبور از   گذشتيمگوينديم»  ايزدخواست چك« آنرا ی خود اهال  آهیالعبور  صعب  دارد، و از گردنه ننده آبادآ پادشاه
 حدود   در آنی از اهالی و غالبًا جماعت  است  مشكلی خيل  اتومبيلی براز شيرا طرف  به  عزيمت  در موقع  گردنه اين

 . رد آنند نها را از سر گردنهزور بازو باال برند و آ  اتومبيلها را به اند آه مواظب
  گردنه»  خوره خان «یو آاروانسرا»  سورمق «ی و بعد از عبور از آباد  آرديم  حرآت  از ظهر از آبادهبعد

» بيد ده «ی را در آباد  و شب  شديمی و هموار  مسطح ، و وارد دشت  سر گذاشتيم  را پشت» كشيآول«العبور  صعب
 . گذرانديم

  
  عقرب22  جمعه
   و اين  است  قديمی آاروان  غير از جادهی امروز جاده.  سرازير شديم» بيد ده «ی بلندی از باال  زود برخاسته صبح
.   است  آرده  و درست  تسطيح  اتومبيل  و راندن  با اصفهان  روابط  حفظی اقتدار خود برا  در ايام  جنوب  را پليس جاده

 .  داشت  اشكالی خيل  حرآت  صحيح وشپ باال  سرد بود و بدون هوا بينهايت
 .  را در آنجا مانديم  و شب  شيراز رسيديمی، چهارفرسنگ»سيوند «یآباد  به  غروب مقارن

  
  عقرب23 شنبه
  و يازده» سيوند «یفرسنگ ، سه» يوزه « چاپارخانه  چند، بهیوخمهاي  و بعد از عبور از پيچ  آرديم  سيوند حرآتاز

 . ديم شيراز رسيیفرسنگ
 بود   آمده  من استقبال  از شيراز به  آه  فارس  از ايالتی يك  رئيس الملك  قوام خان ميرزا ابراهيم»  پوزه «ی نزديكدر

 . شدیرسيد و از او احوالپرس
   فارسی وال السلطنه  وثوق از طرف»  زرقان«در .   آردم  شيراز صرف  شمالیفرسنگ پنج»  زرقان« را در ناهار
 .  آردم  شيراز حرآت طرف  شد و بعد از ظهر از آنجا به  از منی شايان استقبال

  
  عقرب24 يكشنبه
 و با دو   آمده عمل  بهی احوالپرس يكان  آمدند و از يكان  من مالقات  شيراز به  علما و اعيان شيراز عامه  ورود بهیفردا

 . شد  صحبتی مقداری مرتض  شيخی آقا  همی آقا جعفر يكی يك نفر از ايشان
  اند و در اطراف  زده  را آتش  قصر خزعل» طرفيبن«و »  حويزه«، عشاير   عقرب19 در   واصله  تلگراف موجب به

  .اند  گرفته  غنيمت  احشامی و مقدار  داده  را شكست ، متمردين  حمله با يك» قالوند «  ايل دزفول
  

 :  اميدوار ساخت  از پيش  بيشی قطع فتح  شد مرا به واصل   خوزستانی قوا  از فرمانده  نيز آه  ذيل تلگراف
  

  عظمته  قوا دامت  آل  فرمانده  اشرف  حضرت  بندگان  منيع مقام



  ، شكست  ستون  آردند و از طرفی مختصر  حمله  بودند، امروز يك  آمده  خزعل  هواداران آمك  به  آهی بختيار عده»
 . رفتند  عقب خورده
 :  است قرار ذيل  بهی نظامی و قوا  دشمن موقعيت

 ی دارد برا  در هنديجانی قليل  عّدة دشمن» مال ده«، » سويره «  آسيابی نظام  موقعيت»ی لنگر  شيخ  چشمه چمكرته»
   بود، الساعه  شده  فرستاده  هنديجان طرف  به  و چريكی از نظام  مرآبیا  عّده  دو روز قبل  دشمن  آردن پراآنده
 «.ندا نموده  را تصرف   هنديجان رسيد آه  راپرت

 اهللا  فضل  سرتيپ- لنگيراز
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   از همراهانی با جمع  جهت اين  به  برومی وآيل  و ابنيه چراغ  شاه زيارت  به  گرفتم  تصميمی رسمی از مالقاتهابعد
  .  رفتيم  اماآن  آن تماشا و زيارت به

 امر یفور.  آمدند  من  پيش  و استغاثهیدادخواه  به  آرده  بودند، ازدحام  در زحمت  نانی و قحط گندم ی از آم  آه عامه
   رفع  شده  تشكيل  اداراتی و روسا الملك  قوام  و عضويتی وال رياست  بهی شيراز آميسيون  امر نان  ترتيبی برا دادم
 . را بنمايند  غائله اين
 حاضر بود، امر  خوزستان  به  عزيمتی در شيراز برا  را آهی جنگیاز ايروپالنها   دستگاه  روز يك  هميندر
 ی نظام  بايد عملياتی طريق چه  و به  راه  از چه  و اينكهی جنگ  عمليات  تعليمی برا  سوار شده  هم  و خودم پرواز دادم به

 .  نمودم معّين»  تخت باغ« را در حدود   طيارات  و آشيانه  آردم  گردشی آرد قدر را تعقيب
 بود و   را زده  پايم  سخت  چكمهی ول  آردم  حرآت  ندارد پياده رو صحيح  اتومبيل تا شيراز راه»  تخت باغ« از  چون
   را پل  راه  عرضی نهرهای عبورومرور، روی برا  آه  دستور دادم نظاميان  و شخصًا به  راه را پيمودم  اين زحمت به

 . اجرا شد سرعت  به امر بزنند و اين
 دارالشورا و  طرف از يك.  شد  داخلی جد  بود، در مرحلة  نشده  مشكل  چندان  تاريخ  تا اين  آه  خوزستان قضيه

   افتاده ، در وحشت  از مرآز عملياتی و دوریاطالعي ب واسطه  وزرا به  و هيأت  پايتختی اهال  و عامه  ملت نمايندگان
 :رسيد  ران از ته  موضوع  همين در  ذيل بودند تلگراف

  
  عظمته  الوزرا دامت  رئيسی آقا  اعظم  اشرف  حضرت  مباركحضور»

   شبههی القا  مغرضين شده شيراز افكار مشوش   به  اشرف  حضرت  از مسافرت  برسانم عرض  بايد به الوظيفه  حسب
   جنگی برا بهبهان  بهزنندي م  حدسیبعض.  خواهد شد  واقع ضرر مملكت  به  آنانی آشت،ی خارج  با دخالت  آهكننديم

 افكار   ساختن  و روشن  تسكين در هر حال.  شود  و سوآل اآره مذ  است  ممكن  هم در مجلس.  خواهيد برد تشريف
 «. فرمايند  مرحمت  باب  در اينی دستور آاف  استیمستدع. آيدي م نظر الزم به

 ذآاءالملك
 عقرب 22

  
   جهت  تأمين  و تحصيل  من  اغفال خيال  و به  افتاده جنبش  به  جنوب  در صفحات  انگليسی سياس يگر، عمال د  طرفاز

 .كردندي و پا م  دست ، سخت شيخ خزعل
  

  خزعل تلگراف
  

 : رسيد من  به خزعل  شيخ  از طرف  ذيل  روز تلگراف  هميندر
  

  عظمته الوزرا دامت   رئيسی آقا  اعظم  اشرف  حضرت  مبارك آستان
 ی داريد، ولیلطفي و بی بيمهر  احساسات بنده  به  نسبت  اشرف  حضرت  بودند آه  را معتقد ساختهی فدوبعضيها»

 برخاطر  البته.  شدی اميدوار  موجب  مسأله  و اين  نيست  چنين  حال  حقيقت  آه  گرديدم  اواخر مطلع  در اين بحمداهللا
   البته ، غير از بختياريها، آه  و مفسدين  مغرضينی بعضی و آنتريكها ايس از دس سوءتفاهم  آن  آه  است  معلوم مبارك
   و مقاصد دنّيه  شخصيه  اغراض  را آلتی فدوخواستندي داشتند و م  عداوت  اشرف وجود ذيجود حضرت  به نسبت

   تأسف عرض  به ك اين  شده  مطلع مسلك   و اعوجاج اينی از آج  باالخرهیول.   يافتی و فزون خود سازند تقويت
 و در آينده  خواهمي م  معذرت  سر زده  عليه دولت  به  نسبت  بنده  اين  از طرف  آهیا  ناشايسته  و از اعمال  نموده مبادرت



.» 
 خزعل

  
 . رسيد  تلگراف  از همين  انگليس  قونسول  توسط  هم  آپيه يك
 .  متغير شدم  بود سخت  آن  مخابره  واسطه  انگليس  قونسول  اينكهاز

 .  مستقيمًا دادم  را هم  شيخ  و جواب دم آر  بوشهر مخابره قونسول  را به  ذيل تلگراف
  

بوشهر
    انگليس  فخيمة  دولت  قونسول  ژنرالیآقا
   زيرا اتباع  نيست  از غرابتی خال  است  داشته  ارسال  جانب  اينی شما برا وسيلة  خود را به  تلگراف  خزعل اينكه»

   از مداخالت  قانونًا ممنوع  را آه  خارجه  محترم ايندگان نم  زحمت خود، موجبات  به  مربوط  نبايد، در اموراتیداخل
  آه  همی و جوابباشدي م  مشاراليه  اطالع عدم  به  قصور مربوط  اين  آه  استیديه ب دراينصورت.  آورند هستند، فراهم

 «. ام  داده مشاراليه  به  مستقيم تلگراف  قبًال به  بوده الزم
  

 : آنند  مخابره شيخ  مستقيمًا به م امر داد  را هم  ذيل جواب
  
  سردار اقدسیآقا
 «.ی قطع  تسليم شرط  به پذيرمي شما را م  و ندامت معذرت»
  
  

  تهران تلگرافات
  

   شده  مريض  سخت ، چون ، دبير اعظم از همراهان.  آردی شايانیاز ما ميهمان»  محمديه «  در باغ الملك  را قوام شب
 .ايد بي بود، نتوانست

 مرا  ، سخت عكس  بهی شد و ديگر  من  و مسرتی اميدوار  اسبابی يك  رسيد، آه من  به  دو تلگراف  موقع  ايندر
 .  و متأثر ساخت غمگين
   اظهار آمال  موقع  و در اين  آرده  مخالفت  با من  جمهوريت  در مسأله  بود آه  تهرانی علما  از طرف  اول تلگراف
   ملك مصالح  به  اعالمی علما  و عالقهیشناس  موقع از اين.  بودند  را خواسته  آامل  و موفقيت  پيشرفت و  نموده موافقت
 .  شادمان و خورسند شدمی بس و ملت
 و در   داده  تشكيلی و خصوصی سر  جلسه  مجلس  نمايندگان اينكه  به  بود راجع  دولت  هيأت  ديگر از طرف تلگراف

 رويتر   و آژانس  داده  نيز شهرت  و در تهران  است  و سوءظن  از يأسی حاآ اند آه  آردهیهاي صحبت  خوزستان باب
 در بوشهر   دارد، آه  خود مأموريت  متبوعه  دولت  از جانب لرني پرسر س  سفير انگليس ، آه  خبر را منتشر نموده اين

 . دهد  صلح ا با من او ر  آند و بين  فراهمی مالقات  ترتيب  و خزعل  من فيمابين
، در   مصيبت  انواع  و تحمل  و زحمات  خدمات  چرا با وجود اينهمه  آه  و متأثر ساخت  مرا متعجب  خبر سخت اين

   من  و عزم  در اراده  خارجيان  است اند ممكن  و تصور آرده  مرا نشناخته  مجلسی هنوز وآال  چهارسال عرض
 . دهند  سوقخواهندي م  آهیهر طريق به خود مرا  ميل  و به  داشتهینفوذ
   رياست  مقام  آفالتی متصد  من  در غياب  آه  وزير ماليه  و امر دادم  آردم  خبر را تكذيب  تأثر و تّغير اين  آمالبا

 :  نمودم  را مخابره  ذيل تلگراف.  نمايد  تكذيب وزرا بود، خبر مزبور را رسمًا در جرايد پايتخت
  

  اقباله  دام  وزير ماليه  ذآاءالملكی آقا  اجل  مستطاب جناب



   را آه  خائنين ، اين  و مستحضر شدم  آنها مسبوق  و تلقينات  مغرضين انتشارات  به  راجعی جنابعال  تلگراف  شرحاز»
   قبل سال   آنها در سه  رفتار و عملياتی سوء آردار و زشت ايد، همانها هستند آه  ناميده  مغرض اسم  بهیجنابعال
   خداوند و عمليات  فضل ، فقط  و خيانتی خراب  آنهمه  بود و در پايان  نموده  پرتابی پرتگاه خطرناآترين  را به مملكت

 خود را تجديد   خائنانةیها  باز زمزمه اند آه  را پيدا آرده  آن ، حاال مجال.   را محو و نابود آرده  خطرات  آن من
 ی برا  فقط  دراز آردهی هر نامشروعیسو  به  توسل  دست  هستندآه فروش  وطن  خائنين مان ه  مغرضين اين. نمايند
   آهیطور  از آنها را به  هر يك  و هوّيتی باطن  نيات من. نمايندي صرفنظر نمی تخريب  از هيچ  خائنانه  اعمالیاجرا

 و   زشت  و اغراض  خيانت  آلت  سرزمين  اين يچاره ب  و مردم  مملكت  داد آه  نخواهم ، اجازه  داده بايدوشايد تشخيص
 وجود و   را از لوث  و مملكت  را آوبيده گردنكشان  گردن  اول  آمده آه  جنوب صفحه  به من.  گردند  آنها واقع آلوده

  پاداش  را به خائن هر ی، سزا  مردمی و بيچارگ  مملكت  استقالل نام ، به  و در پايان آن  نمايم  و منزه  آنها پاكیخودسر
 از  مزد خيانت  به  ندارند و آنها فقط  اطالع  مردم  طاقتی از فرسودگ  تهران  خائننفرچند .   دارم  و حقيقت محول حق

 يا بايد شخصًا  ، باالخره ام  شاهد گزارشات خود دانسته  حال  خداوند را در همه  من چون.  هستند  برسد قانعیهر طريق
   و بر خالف  مملكت  و انتظامات  امنيت  بر خالفی ديگر آس  آه  را بسپارمی و يا طريق  محو شده ملكت م  اين در راه
 بگويند تا خواهند،ي م  هر چه  و خائنين ، معاندين حاال مغرضين.  نباشد  خيانتی قادر بر اجرا  ايران  و عظمت استقالل
 و   اقدامات  هيچوقت  چون  آه نمايمي م  اضافه درخاتمه. ر شود و آشكا  روشنی از پرتو خداوند  و حقيقت  حق مدلول
   از چه  انتشارات  اين  دارند آه  اطالع  آس  و همه  من  و با آنكه  نبوده  مستور و مكتوم  از انظار جامعه  من عمليات
 باشند، دستور   حدود مطلع  اين ات گزارش  از تمام  مردم  عامه  اينكهی معهذا براگردد،ي م  و تلقينشودي م  ساخته ناحيه
   نمايند آه  گوشزد عموم طور ابالغيه  را به  و نظاير آن  و يا صلحی جنگ  از عمليات  امور، اعم  و آلء جز  آه ام داده

 «. باشند  مستحضر و مسبوق هست  خود هر چه ی مملكت  از گزارشات  عامه باالخره
  

 قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس
  
  

  انگلس  با قونسول مالقات
  

 ديگر   آه  دريافتم اطاق  او به از طرز دخول. وارد شد.  پذيرفتم.   خواست  مالقات  وقت  از من  انگليس  قونسول ژنرال
 زيرا.   افزودم ، بر دّقت  آردم  را مشاهده  حالت  اين چون. اند  شدهی و عصبان  ديده  خارجی معمولیها آار را از رويه

  ، بالفاصله بعد از نشستن.   خواهد داشت  خود را مكشوف  خفّية  و نيات  قلب اعماق ی حالت  بود در چنين  معلوم آه
 در شيراز   آه  است  داده ، و مأموريت  آرده  از بغداد مخابره وزير مختار انگليس « داد و گفت  من دست  بهیا مراسله
اند،   داده من  نيز بهی ديگر  مأموريت  مراسله ين ا  بر رسانيدن عالوه»  نمود آه  اظهار  مطالعه در ضمن» .  آنم تبليغ
   دولت الحماية  رسمًا تحت  خزعل  واال چون نخواهد داشت  را پذيرفتيد، رسميتي   مراسله  اين  اگر مدلول  قرار آه اين به

طور   شما نيز بهبا   آه ، ناچاريم  آنيم  و محارست  خود قوّيًا مواظبت الحماية  از تحت  و ما مجبوريم  است انگليس
.   آنيم  ممانعت  خوزستان خاك  شما بهی نظامی و از ورود قوای و از ورود شما جلوگير  شده  وارد مذاآرهیرسم

   آارون  در طول  آه  نفتی آمپانیها لوله.  داردی خاص  وضعيت،ی سياس  بر موقعيت  عالوه  در خوزستان انگليس
   بدهد، مسؤولّيت  رخ  آهی هر پيشامد بنابراين.  ببيند  صدمه  و منازعاتیشگرآش ل  در اين  است ، ممكن  شده يدهآش

 «. شد  خواهيم  و مداخله مدافعه  شما خواهد گرديد و ما مجبور به  و شخص  ايران  دولت  متوّجه  آن مستقيم
 و   با نصيحت  بود آه شدهي و سع  گشته  نرمتر نوشتهی قدر  مطالب طفق.  بود  مطالب  از همينی نيز تقريبًا حاآ تلگراف

 . بيابد  خاتمه اندرز قضيه
مجاز .   را بگويم  و شفاهًا مطلب  بدهم  ارائه  فقط  مأمورم  من  اصرار آرد آه قونسول.   بدارم  نگاه  را خواستم تلگراف
 .  را بگذارم  تلگراف نيستم
 تغيير  ، حالتم  را ببينم  مداخالت  قبيل  اين  آس  از هيچ  ندارم  و عادت  است  را نشنيده  صحبت  نظير اين  من  گوش چون
 بود،   داده  دست من  به  قونسول  و عصبانيت  ديگرگون  احوال  از ديدن  مجلس  در اول  آهی و فرح  نشاط آن. آرد

   نماينده  اينی از صدایگوي.  آرد  تاريك دنيا را در نظرم   آه العاده  فوق  غضبو ی تلخكام يك  شد به  مبدل يكباره
 در   شده  داده  مملكت  اين زمامداران  به  بيگانگان  از طرف  يكصدسال  در ظرف  آهی دستورها و اوامر  تمامیاجنب
   شد، و پرده ه گسترد  در برابرچشمم،یر از ديگ  پسی، يك  امور گذشتهی اوليای، و سياهكاريها  انداخت  طنين گوشم
 . رسيد من  به  شدنی عصبان  بار نوبت اين.  داد  تشكيلی آثيف ضخيم
 :  گفتم قونسول  بهبدوًا



 و متّعهد   شخصًا ملتزم اند، من  قرار داده  آودآانه  عجيبة  مداخالت  قبيل  اين  بهانه  آه  نفتیها  لوله  در خصوصاما»
 .  بدهم  وارد شود شخصًا غرامت  صدمه  صفحات  بدان،  و جنگ  قشون  از حرآت  هرگاه، شوميم

   طرز با من اين  و به  لهجه اين  بعد به  اگر من  آه دهمي و تذآر م كنمي م  جدًا اعتراض  آرديد، من  آهیمذاآرات  به راجع
  خوزستان.   آنم  پاره ليس انگ  دولت  مأمورين  خود را با تمام  مناسبات  رشته  داد آه  خواهم  گفتگو بشويد، ترجيح طرف

 و   است ، خائن  آردهی معرف الحمايه اگر او خود را تحت.   ايران  نفر رعيت  يك  و خزعل ست ا  ايران  از اياالتیيك
  و اين» . بشود  طورصحبت  اين  در حضور من  آه دهمي نم لهذا اجازه.   موارد القيد باشم  قبيل  در اين توانمي نم من

 .  با تمسخر و استهزا گفتم را آلمات
 ی، آامًال عصبان  رفته  از دستش  است المثل  ضرب  قوم  در نژاد اين  آهی متانت تمام.   بيشتر از جا در رفت قونسول
 .گرديد
در ق  به  است  او حامل  آهی مأموريتها و يادداشتهاي  و تمام  و عصبانيتی تند  آه  باشم  آردهیاو حال  به  اينكهی برا من
 روز   سه  داشتم  خيال  و با اينكه ، اميرلشگر را احضار آردم  در حضور خود قونسولنشاند،ي نم  مرا واپسی مگس بال

   فردا صبح  نمايند آه  را مسبوق  همراهان  تمام  و گفتم  دادم حرآت  امر به، بكنم ی و استراحت ديگر در شيراز مانده
  .  رفت  خواهيم  خوزستان طرف به
ابدًا انتظار .  آردی تأثير  چه  انگليسی عصبان  در قونسول  موقع  در اين  من  امر و تصميم  اين  آه  بگويم خواهميمن

   سال  صدوپنجاه در مدت.  تمرد بشنود و ببيند  قسم  و اين  طور مكالمه  اينی ايرانیالوزرا  رئيس  از يك  آه نداشت
   اصًال جرئت  را آهیهاي  نقشه  بيابند، بلكه  شده  خود خم  را در مقابلی هر سر ه بودند آ  آرده  عادت  انگليس عّمال
 و ی قطع  حكم يك  رسد به  ببينند، تا چه  شده  و استقبال  شده  فراهم  امور ايرانیاوليا  از طرف ، رفتي نم  آن تعقيب

 . امرصريح
 ی از نايبهای يك  هروقت  سروآار دارد، آه ار قاجاريه دربیالقلبها  از ضعيفی با يككردي م  گمان  انگليس قونسول
 . اجرا گذارد موقع  را بهی نرود و فردا هر امر خواب  به  شب  بكند، آنی را بفرستد و تهديد ، مالزمش سفارت

   و  نـداده  او را اهمـيت ، آسالت  داشت  تب  درجـه  بـود و چهل  مريض  سخت  آـابينـه  رئيس  اينكهبـا
 از   بيش  اهميتش  منی برا  وطن  حفظ  افتاد، زيرا آه راه  به  سخت  با مرض او نيز شائقانه.   شدم  مصمم حرآت به

 .  است  من  اطرافيان آسالت
 :  نمودم  مخابره تهران  را به  ذيل  شيراز بازديد آند و تلگرافی از علما  من  از طرف  امر دادم  فارسیوال به
  

    قشون  آل  حرب ارآان
در ورود .   نمايم  عزيمت  خوزستان جانب  مستقيمًا به  بود آه  اين  از تهران  من  داريد تصميم  اطالع طوريكه به»
   مشاراليهی قطع تسليم  دائر به  از صدور جواب  شد، مقصود من  انقياد خزعل  تلگراف  با وصول  تصادف شيراز آه به
  اينك.   رهسپار شوم مرآز خوزستان  به  نفوس  اتالف  و عدم  جنگ  خود بدون،  نموده  تهران  او را روانة  بود آه اين

 نتواند شد، لهذا امروز از   مرا در شيراز متضمن  توقف  بر اين  مزبور زياده  اعالميه  جواب  وصول  عدم اينكه نظر به
  «. شوم  محّمره  از آنجا با اردو رهسپار  آه، نمايمي م  حرآت  فرونت طرف شيراز به
 قوا  آل فرمانده
4145 

  
 بود، رسيد و  شده اعزام»  زيدون «  جنگ ميدان  به انداز آه  بمب  طياره  دستگاه  از شيراز ورود يك  از حرآت قبل

   از محّمره  دوهزار نفر مسلح  قريب  عقرب23   صبح7   در ساعت  رسيد آه  اطالع همچنين.  شد  مسرت موجب
 .  است  گرديده معشور اعزامبندر  به

 . شود  اعزام غرب  به  دو طياره  امر دادمتلگرافًا
 زدوخوردند و در   مشغول  شيخ  و با اتباع  شده  جمع  آرخه  در ساحل طرفي بن  رسيد عشيرة  آهی خبر  حسببر
 .  است  شدهی سخت جنگ»  حميديه«

 : شد ده دا  بود و جواب  رسيده  نيز از تهران  ذيل تلگراف
  

  عظمته  قوا دامت  آل  فرمانده  اعظم  اشرف  حضرت  منيع بندگان مقام
 او  و از اظهارات.  آمد  آل  حرب ارآان  به  روسی نظام  آتاشه  آه امروز صبحرساندي م  مبارك عرض  بهراپرتًا»

 هستند و   نگران العاده  فوق جنوب به   اشرف  حضرت  بندگان  از مسافرتی شورو  دولتی اوليا  آهشدي م  استنباط چنين
 و ی تلق  انگليس  تأثير و نفوذ سياست  را قطعًا در تحت  مطلب  يابد، ايندبوشهر امتدا  به  وجود مقدس  مسافرت چنانچه



.» 
  اهللا  امان  سرتيپ-   قشون  آل  حرب  ارآان رئيس
3699  نمرة

  
جواب
  قشون  آل  حرب  ارآان رياست

 دارد   شيوع  مردم  در ميان  آه  و اراجيف  انتشارات  قطعی برا  است الزم.  شد  مالحظه3699   رمز نمره تلگراف»
 و   بوده فرونت  به  رفتنی برا  فقط بوشهر ميروم  اگر به  و متذآر شويد، آه  تكذيب  را در بوشهر با شيخ ن م مالقات
 و او   من شيراز را نپذيرد، مالقات  به  آمدن  آهیدر صورت.   پذيرفت واهم غير از شيراز نخی ديگر  را در نقطه شيخ

 . خواهد بود جنگ در ميدان 
 قوا  آل  و فرمانده  جنگوزير
4125  نمره

  
 با   بودند، غالبًا حاضر شدند آه  آمده هيجان  به  ساير نقاط  مّليون  مثل  خوزستان  بر اثر وقعة  آه  فارسی سياس احزاب

  توفيق  به  چون ، گفتم  امر دادهی و بردبار سكوت  آنها را به من.  آنند  حرآت  ياغيان  و دفع  خوزستان  دفاعی برا من
   و قشونم من.   نيستی شما احتياج حرآت ، به  دارم  اطمينان  قشونی نشدن  مغلوب ت خود و قدری قو  و ارادةخدا
 . داد  خواهيم  را خاتمه  غائلهیزود به
  
  

 از شيراز حرآت
  

  عقرب24 يكشنبه
.   دادم  عزيمت  باشد، اجازه  همراه  من با  مسافرت  بود در اين  خواسته  اجازه  آه الملك قوام  و به  آردم  شيراز حرآتاز

   را آه  هدايت مخصوصًا دآترآريم.   او، امر اآيد دادمیدآترها در پرستار  بود، به  ناخوش  سخت  دبير اعظم چون
  آار صحّية  به  آه  و دستور دادم  بردم ، از شيراز همراه  است  مّجرب  آردة  تحصيل  و جوان  قشون دآتر مخصوص

 . بپردازد انهمراه
 در   را هم  شب گرفتم  و تصميم  وارد شدم  شيراز و بوشهر است  بين  منازل  معتبرترين  آه آازرون  را بهبعدازظهر

 . همانجا بمانم
   واداشتم عمليات ، به  بودم خريد آنها داده  امر به  قشونی برا  را آه  جديداالختراعی از تانكها  چند دستگاه  آازروندر
 ی خوشوقت اسباب.  دادندی عجيبی نمايشها  و گودال  ناهموار و تپهی ديوار و عبور از اراض  آردن ها در خرابو آن

 .  دادم  انعام  عمليات  از اينی قدرشناسیا آنها بر فرمانده  به شد و هزارتومان
 :گرددي م  شد مندرج  داده  آهی با جواب  آن  عين اينك.  رسيد  از تهرانی تلگراف شب

  
  شوآته  وزرا دامت  رياست  منيع مقام

 یميانجيگر  به خزعل الوزرا و شيخ  رئيسی آقا  در جرايد امروز منتشر شد آه  خوزستان قضية  به  رويتر راجعخبر»
  اين.  خواهد شد  تصفيه  خوزستان  عمل  مجلس  خواهند فرمود و در آن  در بوشهر مالقات وزير مختار انگليس

  آن  به  اخير خود اشاره  در تلگراف  وزير ماليهی آقا  آهد در شهر بو  زمينه  در همين  انتشارات ر هم اخيیروزها
،   را احضار نموده  دولت  آردند و هيأتی را سّر ، مجلس  شده  خبر رويتر پريشان  از اين  مجلسیوآال.  بودند آرده

   مملكتیخل در آار دای خارج  از مداخله و اظهار تشويش خواستند   توضيح  مالقات  و اين  مجلس  اين در خصوص
 نفر   هستند، نبايد با يك  ايران  دولت  رئيس الوزرا آه  رئيسیشود و آقا  واقع   مصلحتی منافی مبادا امر نمودند آه



. 
   هيأت  و دستورالعمل  اشرف  خود حضرت  امر و نظريات  و حقيقت  تلگراف  اين  جواب فوريت  به  هستيمیمستدع
 «. منعقد خواهد شد، بفرمايندی باز سّری ملی شورا  مجلس  را در جواب دولت

  مشارالدوله-  السلطنه  اديب-   سردار معظم-   مشارالملك-  كذآاءالمل
3636  نمره

  
 جواب
    اقبالهم  دام  عظامی وزرا  محترمة هيأت

   نكته اين.   شدم  مسبوق  خوزستان قضية  به  راجعی ملی شورا  مجلس مذاآرات  دائر به3636   نمره  تلگراف  شرحاز»
،   خود بدانمی آارها  پيشرفت  را شرطی اجنب  مداخلة، خواستمي م  من  اگر تاآنون باشند آه بايد متذآر   آقايان را همه
   و از شمال  و غرب  را از شرق ، قشون  نموده  را حفظ  مملكت  و تمام  تام  استقالل توانستمي نم  چند سال  در مدت البته
   مصالح  برخالف وقت  هيچ  من  باشند آه  بايد مطمئنی ملیرا شو  قضايا، مجلس اين  به با توجه.   دهم  توسعه جنوب به

،   آرده  مذاآره  نمايندگان  با آقايان دانمي م  الزمخصوصًا م اضافه  نمود، به  نخواهمی اقدام  آن  استقالل  و تماميت مملكت
   با موافقت  هميشه  مسائل  رؤس بته و ال  از نظر دور نداشته وقت  را هيچ  مملكت  سياست  من  سازيد آه آنها را متوجه

   و نبايد طرف ست خود او منافع  به  مربوط  رويتر هميشه انتشارات.  خواهد شد  و تصفيه  حلی ملی شورا مجلس
.  خواهد شد  گذاردهی افكار عموم معرض  به  آه  است  جانب  اين  عمليات  نتيجة  امور پيوسته مدرك.  شود  واقع اهميت
   قبيل  اين  در اصلی وآال قدر  اگر آقايان  آه  است  مرآوز خاطر باشد اينی بايست آن  به  دارد و توّجه  اهمّيت  آهیچيز

   آوچكترين  چنانكه  خواهند فرمود آه  فرمايند، تصديق  و تعمق  آنها دقت  پيشامدها و مسببين قضايا و ظهور اينگونه
   قبيل  اين  متحّمل  و در نتيجه  مشكالت  دچار چنين  و مملكت  دولت يچوجهه  بود، بهی مملكتی نظر، در آارها توافق

   ممكن  معذلك  نيستم  رويتر آامًال مسبوق  از مندرجات  اگرچه ه آ شومي متذآر م در خاتمه. شدي نم  و زحمات خسارات
 «. نمايد  رسمًا خبر مزبور را تكذيب  خارجه  وزارت است

  
 قوا  آل  و فرمانده  جنگوزير

  
  

   و صبح  آردم  توقف  را در برازجان شب.   رسيدم برازجان  به غروب.   آردم  حرآت  از آازرون  روز دوشنبه صبح
   داشت  تكيه  فارس  خليجی بوشهر يعن  عظيمیدريا  به  آه  مقابل افق.   نمودم  بوشهر حرآت طرف  از آنجا به شنبه سه

 .دادي م  نشانی زيباي منظرة
  استقبال  از بوشهر به  آه  استی آسانی شد اثر اتومبيلها معلوم. گردوغبار بسيار نمودار شد  يكمرتبه  افق  مياناز
 .آينديم
  
  

بوشهر  بهورود
  

  عقرب26 شنبه سه



 ی با شادیالاه.  بندر بوشهر وارد گرديدم  از ظهر به  قبل  مردم  با مالطفتی گردوغبار و پذيراي  اين  در ميان باالخره
   در آنار دريا ساخته  ذرع  شش  پنج فاصله  به  آه دارالحكومه  بهالوروديلد.  بودند  بسته  شهر را آيين ، تمام و شعف

،   آمده دارالحكومه  ورود به  تبريك  عرضی برا  خارجه  و تجار و نمايندگان اعيان.  فتم گر  و در آنجا منزل ، رفتم شده
 . شدی اظهار قدردان و از آنها مالقات

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

  
  

  سفارتی شرق  با نايب مالقات
  

   من ديدن  به  انگليس  سفارتی شرق هاوارد نايب بوشهر و مستر   مقيم  انگليس  قونسول  بعد از ورود، ژنرالروز
 .آمدند
بوشهر   و خود را به  آرده  نيز حرآت  انگليس  سفارتی شرق  مستر هاوارد نايب  من  بعد از عزيمت  آه  بودم شنيده

 .  است رسانيده
   شوند و در راه  مانع خوزستان  به  مرا از رفتن  هست  هر قسم  و در صدد هستند آه  مواظب قدم به  قدم  آه دانستميم

 . ايجاد نمايندی عوايق  من پيشرفت
   وارد مذاآره  انگليس  در بوشهر با نمايندگان  من  گشت  در مرآز شايع  آه  بوده  شخص  اين  عزيمت  در نتيجةشايد

 . نمود  خواهم  را ختم  آنها قضيه وساطت  شد، و به خواهم
 ی و موقع  يافت  انعكاس  همی ملی شورا  در مجلسی وحت ها شده  زمزمهی بعض  موجب  در تهران  انتشارات اين
 داشتند   حق شايد هم.   است  آن  مجوز قبول  خودشان  اخالق  فقط  صحبتها بكنند آهی افتاد تا آغاز بعض  مخالفين دست به
 ی خارج  با مأمورين  من  مذاآرات  لهجه  آهدانستندي م ؟ چه  دارم  عقيده  و چه  هستمی تصميم  در چه  مندانستندي م چه

  ؟ كنمي اتخاذ می لحن  و چه گيرميخود م  بهی سيماي  چه  جسور بيگانه  نمايندگان  و در مقابل  است چگونه
 قضايا  به  سليمی بدهند و با عقل  را تشخيص  حقايقتوانندياند و نم  شده  اخالقًا مسموم  استی دراز  ساليان  من مفتريان
 .نظر آنند

 و  خبر مصالحه  انعكاس  آه بوشهر دريافتم  ورود به محض  به  بود آه  سير آرده سرعت  بهی طور  انتشارات اين
 چقدر   مردم  اين  آه  بودم متعجب.   نداشتمی خوددار  از خنده من.   است  قبًال شهر را پرآرده  انگليس  و دخالت وساطت
   بشناسند و روز را شب  است ستاره  ممكنی خارج  وساوس  در نتيجةرا   آفتاب نه هستند و چگو  تلقينات دستخوش
 .بگويند
 و   تلقينات  و عقايد آنها درمقابل  اطالعات  و اساس  است  مردم  اين  اخالق  ريشةی سعد  بيت  اينی گويحقيقتًا

  :ی و خارجی داخلیوانمودها
  

  اين  است  خود روز را گويد شباگر
  و پـرويـن  مـاه  اينـك  گفـتيـدببـا

  
،  ، در برابر اتهامات  تهديدات  در مقابلی افراد اهال  آهشودي میآ!  خواهد شد  عمقًا عوض  ملت  اين  وقت  چه دانمينم

 15 ی روز  شبانه  نهاده  در آف  جان  است چهارسال!  آنند  تجزيه  را از صحيح  و سقم  ايستادهی منطق  ميزان با يك
 ی خارج قشون.  ام  رساندهی امروز  حالت اين  را به  مملكت  و باالخره  نمودهی سخت  قسم  همه  و تحّمل  آار آرده ساعت

   از يك  آهشوندي پيدا میهنوز جمع.  ام  آرده  را تثبيت  مملكتی سياس  و استقالل  آنها را آوتاه  مداخله را طرد، دست
   را در امر مملكتی اجنب  دخالت ، تازه  و تجارب  زحمات ، بعد از اينهمه  منكننديور م و تص  آمده جنبش  بهیخبر واه

  !داد  خواهم   فيصله  بيگانگانی را با ميانجيگر  از ايران  قطعه  و آار يك خود پذيرفته
   با هم و مملكت د  دارد آهی صورت  بيگانه  دولتی برای، وقت  در مصالحه  ما دارد؟ توسط  درخاكی حق  چهیخارج
 بايد او را ی ايران  زمامداران  فقط  است  ايران  نفر رعيت  يك خزعل.  قرار دهندی باشند و او را ميانج  داشتهیجدال
 . آنند يا ببخشند تنبيه
.   نيستی چيز  و اوهام اند، جز اباطيل  تصور آرده  چنين  يا ديگرانخواند،ي می خارج الحمايه  او خود را تحتاگر

  .  آنمی تلق توانمياستهزا نم  را جز بهی خارج  و وساطت  مصالحه  لغت  من خالصه



 شيراز و  تر از مأمورين  سختی بوشهر خيل  بار نمايندگان  اين  آه انتظار داشتم.   دادم  مالقات  وقت، قونسول به
 . بكنند و باز مرا متغير سازند  صحبت اصفهان

بدوًا از .  آمدند و نشستند العاده  فوق  و ماليمت  و گشاده  خندان ر هاوارد با چهرة بوشهر و مست  قونسول، عكس به
 نمودند، و خير و   خود را خاطر نشانی و يگانگی را اظهار داشتند و دوست  مسرت  آمال  و از ورود من  من مالقات
 . سفر آرزو نمودند  مرا در اينیآامياب
 ندارند و ی خود ابدًا اطالع  همكاران  امر و مذاآرات  و مقدمات  من  و از خيال تاده نيفی اّتفاق  هيچ  اينكه  مثل سپس

 :گفتند  صحبت ، در ضمن  آجا هستم  عازم  منداننديشايد اصًال نم
   از مراجعت  قبل  است  دارد و مايل  مالقات ، بسيار اشتياق  در بغداد است  اوقات  اين  آه  وزير مختار هم مسترلرن»
 «. شما را ببيند تهران به
 :  گفتم  تمامی با خونسرد  هم من
 «. در بوشهر  بيايند، اما نه  من مالقات  به  است ممكن»

 :گفتند
 «دهيد؟ي م  در آجا اجازه پس»

 :گفتم
 ی يا ساير مراآز رسم  جز در اردوگاه  اينكه خالصه.  بود  خواهم ، منتظر ايشان  يا اهواز يا محّمره در زيدون »

 «.  معذورم  ايشان  از پذيرفتن خوزستان
 خود یرو  به  هيچیول.   بكنم خواهمي می نكات چه  به  دارد، و اشاره  چقدر دامنه  من  آالم  اين  دريافتند آه مشاراليهم
   قسم ه چی خارج  با نمايندگان  آمد آه خاطرم اينجا به.  شدند  و محتاط  ديدند، سست  و استقامتی سخت چون. نياوردند

 ی اجبار  را بپذيرد؟ چه  بيگانگانی چرا بايد تقاضاها  خود است  امور مملكت ول مسؤ  آهی آرد؟ شخص بايد معامله
 .  نفس  دارد؟ جز ضعفی مّحرآ دارد؟ چه
امًال  را آی خارج  نمايندة  خود و آن  و حدود اختيارات قوانين.  آند  را مطالعه  بايد قبًال موضوع پرست  وطنزمامدار
 : و بگويد  سربلند آرده  و استظهار آامل  با جرئت  و انصاف  حقیاتكا  به  وقت  بدهد و آن تشخيص

   يك  حقوق  مسؤول  آه ، با من  سبب چه ، به  حق چه  به؟ی ميفرماي ، چه  متمدن  عالم  دولت  يك  نمايندة  جناب،ی ايلچیآقا»
   خونينی از دريا  و تازه  آهنی شرق  قوم  يك  نماينده  آه  از من؟ینماييم   طور صحبت  اين  هستمی آسياي  مردم مشت
 امور و  اختالل  به  رو مايل  از چه؟یكني را م  انصافانهی و ب  نامشروعی تقاضاها  چرا اين، ، هستم آمده  بيرون  انقالب
 « بگيرد؟ی نضجرودي م  تازه  آهی هستی مملكتی قوا  شكستن درهم
   باشد و تسليم  و سنجيده  را ديده  قضيه  حدود و اطراف  آامل  باز و شهامت ر امور مملکت قبًال با دماغ زمامدااگر
 و   مأمور گستاخ  چشم  در مقابلی آفتاب  خود را مثل  و حجت  نشود، و حقانيت  حضور و تمّلق  و شرم  زنانه آداب

دداد؟ خواه جواب   چه  شخص  دارد، آن  نگاهی خارج فريبندة
 مبارز   شخص طرف  به  آه دانمي م  توپ  گلوله  را مثل  سياستی چيز حت ، همه ام  شده  تربيت  جنگ  در ميدان  آه من
 باز و سر ی و اگر با پيشان  است  آار تمام،ی گريختیپناه  و بهی نشست  و عقبی داد  راه  در دل  اگر ترسآيديم

 .یا  ربوده  از ميدانی گو،یپرشور جلو رفت
 ی يعن  و مرعوب مأيوس. وجود ميآيد  به  از ترس  مرگ  زيرا آه  پدر مرگ ، بلكه  است  برادر مرگ  هميشه ترس
  ! مرده

   شدند آه ملتفت.  رسانيدند تحقيق  نيز آامًال به  خوزستان اند، و در قضّية  آرده  مرا امتحان  خلق  اين  هميشه خارجيان
 در   هميشه  آه  انگليس  در بوشهر نمايندگان بود آه اين .  دانمي آنها را م  و سياست كليف خود و ت  و وظايف  حقوق من

 دو نفر   بودند به  شده  شبيه  مجلس  در اينگيرند،يخود م  به  و فرمانده  نفر معلم  يك  چهره ان اير  وزرا و پادشاهان مقابل
  .كنندي نم ا تعقيب ری نظر  هستند و هيچ  اوضاعی تماشاچ  فقط  آه سياح
 و   را خواسته  اميرلشگرجنوب  شود، در حضور خودشان  دارند آامًال برطرف  در دل  همی اگر شك  اينكهی برا من

 . نمايد  تسريع فرونت  به  در حرآت امر دادم
   اوقات در همين نيز   عشايرلرستان قشالقات  به  غربی قوا  مقدمة ، خبر وصول  منی دلگرم  اآمالی برا خوشبختانه

 نشوند و   آامًال خارج  لرستان  از خاك  عده هر چند تا اين.   حاصل آردم  اطمينانی قطع پيشرفت  بهیا رسيد و تا اندازه
 . شدد نخواه  آسوده  نرسند خاطرم دزفول به
  
  

 مجلس  به راجع



  
 ی و مفتريات اتهامات  به ، زبان  خائن مفسد وی از وآالی بود و بعض  شدهی مذاآراتی ملی شورا  در مجلس چون
 :  آردم  را از بوشهر مخابره  ذيل  بودند، تلگراف گشوده

  
 تهران
    اقباله  دام  وزير ماليه  ذآاءالملكی آقا  اجل  مستطاب جناب

 یاتي، يا مبن و مذاآر  انعقاد يافتهی ملی شورا  در مجلس  آهی سّری رسم  در جلسه  اطالعات  بر طبق اينكه  بهنظر»
، و با   است  شده  مزبور مبادله  در جلسهیخصوص  نظر اغراض  از نقطه  امور، و يا فقط  از جريان  اطالع بر عدم
ناچار شخصًا از   به  آه  است  تذآر برآيد، اين  را در مقام  واقع  بيانو امر   حقيقت  آه  نبوده  آس  هيچ  تأسف آمال

   تا با استحضار رياست، نمايمي تذآار می عال جناب  را تذآرًا به  ذيل  و شرح  برآمده دافعه م  مذآور در مقام مذاآرات
 خاطر   مطالب  همين  در زمينه ه داد ، تشكيل  است  بودهی و خصوصی سّر  را آه  جلسه ، نظير همان  مجلس محترم

 . نسپارند  اشتباه  متعّمدًا راه  را مستحضر سازيد آه نمايندگان
   داد آه ، امر خواهم ام  داده  قشون  آل  حرب ارآان  را به  تلگراف  اين  آپيه  نگيرد، چون  صورت  هم  اقدام  اين انچهچن
 . بگذارندی افكار عموم معرض  جرايد به وسيله  را به  آن عين

.  گرديد  جانب  اين و تأّلم تأثر   اسباب العاده  فوقی ملی شورا  مجلسی سّری رسم  در مجلس  واقعه  مذاآرات مدلول
 ی، مدت  داشته  مرتفع  را از نظر من  هر مظنهی عموم اخالق  به  نسبت  جانب  اين  آامل  و بصيرتی شناساي اگر چه
 با یول. گرددي نم  مورد تقدير واقع  حسنه  اعمال  فاسد هيچگونه  محيط ين در ا  آه ام  آرده  حاصل  آامل  يقين است

   شود آه  مبادلهی ورود در قضايا مذاآرات  بدونی ملی شورا  در مجلس  آه كردمي باور نم  احوال ن اي وجود همة
   رمز نمره  بود آه الحظات م  همين در پايان.  و دارند  داشته  خود گويندگان  را فقط  آنی تكرار و اصغا استحقاق

 در چند نفر   فقط  از مفهوم  خارج  اضطراباتیا پاره  آه م بود تصّور اين به.   آردم  مخابره  توضيحات  را با آن4086
 آنها نيز   ساده  اذهان  بود آه  آنی برا  فقط  تلگراف  آن  و مدلول  است  توليد شدهی ملی شورا  مجلس  صالحیاز وآال
 از   خارج  مذاآرات ن اي  آه شنومي م  حاليه  تأسف با آمال.  نگردد  واقع  و مفسدين  مغرضين  و تلقين حريك ت طرف
 از ی خود بعض  اليق  جلسه  در آن  را آهی و نسبتهاي  است  شده  وآال مبادله  و با حضور تمامی رسم  در مجلس منطق

   چنين  در مقابل  از اينكه  و بيشتر متأثرم كنمي نمی تأثر خودداراظهاراز . اند  داشته  منسوب من ، به  بوده گويندگان
   من  آهی در صورت  است عجب.   نمودم  اوليه جواب  به  چرا مبادرت  دور است  و منطق از هر وجدان   آهیاظهارات

 در آنجا با   آنكه  در عوض  معذلك، كنمي م  عزيمت  جنوب صفحه  بهی عزم  با چه  آه  بودم  قبًال تذآر داده  دولت هيأت به
 ضمنًا  اند، بلكه  آرده ، اثبات  تنها عجز خود را از جواب د، نه بدهنی مقنع  جوابی و سرفراز  و شهامت  قدرت آمال

  چه   اخالق اين  به  نسبت  آه  متحيرم  و حقيقتًا منی عموم  اخالق  است اين. اند  را نيز تأييد نموده  مخالفين اظهارات
 از ی عايد بعضی مؤثر  جهل  يك اگر  آه شومي قدر متذآر م  بايد نمود؟ همين  آن تصفيه  به بايدآرد و از آجا شروع

 فنا  طرف  را به  مملكت  اين  خود صرفنظر آرده  حقه  ازحقوق  من  نخواهد شد آه  آن  باشد، دليل  شده  مملكت  اين نفرات
   عالميان  بلكه  تنها ايران  را نه  آنی و صفا  صدق  خود آه  ساله  چندين  زحمات مام، و با وجود ت  دهم  سوق و زوال

  ، و با تمام  پنداشتهی مملكتیقضايا  بهیاعتنايي و بی بر القيدی را مبن  اظهارات  قبيل  اين  آه دهمي م خود حق  بهدانند،يم
 را   آن  بود و خودم  آرده ها تصادف  جبهه خطرناآترين  به  آهی مملكت اين  به  آه  خود را حاضر نمايم  از پيش قوا بيش

   آه  استیآس  به  مربوط  شده  داده  مجلس  در آن  آهی نسبتهاي اين.   نمايم  خدمت ام  دادهیص خالی و نيست از اضمحالل
   تجديد حياتی او برا  سياستو   عمليات  تمام  آه  استیآس  باشد، به  نبوده  مملكت  او تجديد استقالل  خدمت آمترين
   آه  استیآس  به  مربوط  باشد، و عاقبت  ننمودهی دنيا معرف امعهج  و سرافراز به  را مستقل  آن  و باالخره  نبوده مملكت
   در مقام  نفس  تا آخرين آار نبرده و باز هم  به  مملكت  و استقالل  عظمت  حفظی خود را برا  و حياتی زندگان تمام
   و اقدامات  عمليات  اين  تمام  آهخواهدي می و بيوجدانیانصافي ب العاده حقيقتًا فوق.  خود نباشد  عقايد صافيانهیجراا

 او  خواهانه ، شايد از اثر عقايد مملكت  و بقايش  حيات  آه  مجلس  در يك وقت ، و آن   پنداشته  يكن لم  را آان  ساله چندين
اظهار  قضايا   اين  و از تمام  نشسته  متانت  با آمال  دولت  هيأت  هم آنوقت.  بشود ظهارات ا  قبيل ، اين است بوده 

  اين  به  نسبت  آهی معتقدات  و با آن ها بپردازم  و قصه  حكايات شرح  به  آه  ندارم  عادت وقت  هيچ من.  نمايدیاطالعيب
   و مسؤوليت  ايران  خود را در مقابلی وجدان  مراتب  آه ت اسی و بديه  قطعًا مسلم  مفطور است  در نهاد من مملكت

  ، با مسؤوليت  بشمارم  مملكت خير و سعادت  منجر به  را آهی، اقدامات  نكرده  فراموش  ايرانی خدا خود را درمقابل
  ، آه  بشومیماعت با ج  و مكالمه  مخابره بعد طرف  به  از اين  از اينكه جويميو احتراز م.  نمود  خواهمیخود عمل

   اخالق  نشده  احداث  عقايد، جديدًا در من اين.  و نيستند  نبوده  مملكت  سعادت  شناختن  در خط الوجوه  من وجه بهيچ
  عمل  بهی اقدام  مجلس  اطالع  بدون  آه  است  رفتهی اگر اشارت  و سابقًا هم ام  داده  تشخيص  استی را مدتیعموم
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   را قطع  و شفاهًا مذاآرات  دادهی و شافی آاف  جواب  شد، چون  واصل از بوشهر  از حرآت  قبل  شب  ذيل تلگراف
 . شود  دادهیً جواب  عجالتا  ندانستم  الزم  بودم آرده

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

 وزير   سواد تلگراف  استحضار خاطر مباركی برا4115   نمره  جوابيه  و دستخط3700   نمره  معروضه  تعقيبدر»
 :رساندي م استحضارخاطر مقدس  ذيًال به  شده  گرفته  از وزير امورخارجه مختار را آه

 تغيير بماند،   بدون  اگر وضع دارم يقين .  بپذيريد  نموده ايران مراجعت  به  آه  مرا الحال  دوستانه  تحيات  فرموده محبت
بندر «و »  زيدون«و »  بهبهان «ی در خط غربی دولتی قوا  رفتن  پيش واسطه به.  خواهد شد  منظور حاصل نتيجة
 »یجير«و »  سويره«در .   است  شده  مشكلی آار دوستدار خيلبوديد،   فرموده  وعده  اشرف  حضرت آه»  ديلم

 منجر  ، متأسفانه  واقعی مصادماتیر و بختيا  هوادار خزعل  و ايالتی دولت  قشون  با آمك»یايلجار «  قشون فيمابين
،   است  واقعالذآر وق ف  خطی غرب طرف»  اپلش «ی چهارفرسخ  مزبوره  اماآن ، چون  است  شده  طرفينی جان تلفات به

   آار بدون  اين  آه بايد همچو تصور آنم.   است  نبودهی و بختيار  خزعل  هواداران  تجاوز از طرف  آه  است مسلم
 صادر ی محل  فرماندهانی برا  اآيده  احكام  خواهشمندم  صميمانه بنابراين.   است  بوده  اشرف حضرت ندگان  ب اجازه

   واقع  بروند و مصادمه  مزبور پيش  از خط  از اين  بيش هرگاه.  بمانند  و بندر ديلم  بهبهان  خطدر یآل  به فرمايند آه
   فائقه  احترامات  شمرده  را مغتنم موقع.  خواهد گرديد  منازعه  و باعث اشته د  بسيار وخيمه  نتايج  آه  نيستیشود، شك

 .دارديم خود را تقديم 
 «  هستم  منتظر دستور و امر مبارككندي م  عرض  خارجهوزير

  
   اهللا  امان  سرتيپ  قشون  آل  حرب  ارآان رئيس
3767  نمره

  
  

 در   هر آس  آهی عقايد و افكار و سوداهاي  و تبادل  و اخبار و تلگرافات مذاآرات   از اين  يك هيچ  به  آه  بودم  ملزم من
   و در اين  آنمی پيرو  بودم  اّتخاذ نموده  آهی و تصميماتی از عقايد شخص ، و فقط  ننمايمی اعتنايپروريديمغز خود م

،   رسانيده طبع  و به  را نوشته  ذيل رد، ابالغيه سامان را فرا نگي  آن  بيگناهان  خوزستان  جنگ  نائره  آنكهی برا موقع
   هم  و عقايد من  و از نّيات  را شناخته  مملكت  دشمن  انتشار بدهند، تا همه  در خوزستان  ايروپالن وسيله  به  آه امر دادم

 : مزبور  ابالغيه  است اين. مستحضر باشند
  
  

   قوا  آل  وزرا و فرمانده  رياست ابالغيه
   و باالخره  و آاسب  و فقير و زارعی و غن  و شيوخ  و طوايف  و تجار و آسبه  از علما و اعيان  خوزستانیالاه»

   آه  استی و جزو صفحات  و عزيز ايران  قديم  از اياالتی، يك  خوزستان  قطعة فردًافرد و بالاستثنا بايد بدانند، آه
  حال  تا به  آهی و عمليات  اقدام  و در تمام  بوده  مرآوز خاطر من ل آنجا از روز اوی اهال  عموم  و آسايش انتظام

   آن  بودم  و منتهز فرصت  منعكس  آنجا درضمير من بار مردم  رّقت  وضع ، هميشه ام  نموده  ايران  انتظامات مصروف
 . بشود  هم  بومرزو م  اين زده  مصيبتی اهال  حال  متوجه  است  ايرانيان  حال  امروز شامل  آهینعمت
   آهیطور انتقام  و هميندهدي م  روزگار خود سوق  عواقب طرف  دارد او را به  خزعلی حواس  پريشان  آه اينك

 ی حدود رهبر اين  شود، مرا به  مشاراليه  بايد متوجهیاهال  به  او نسبت  سابقة  و تجاوزات  تعديات طبيعتًا در مقابل



. 
  من  و فرزندان برادران

 شماها را   ندارد، زيرا من  از شما طرفيت يك  با هيچ ولت د  و هستيد و قشون  بوده  مظلوم  و شريف  از وضيع  شما تمام
   خزعل  و فقط فقط.  نماييدی زندگان  ناز و نعمت ، با آمال مند شده  بهره  ايراّنيت  بايد از نعمت  و همه دانميمقصر نم

تنها  ، و  اوست   و تدمير شخصی سرآوبی براشوند،ي م  حدود اعزام آن  بهینظام یا  و اگرعده  است مقصر دولت
   شما روا داشته  دربارة  تا آنون  آهی اعمال  او، همان  اعمال  و مكافات  در آمده  بايد در زير شمشير انتقام ، آه اوست
 . شود  گذارده ، در آنارش است
جا  تيد، همه هس ، اوالد و برادر من  تمام شما آه.   خواهد نشست  ساير خائنين صورت  او به  خداوند عنقريبی ياربا

   تمام  آه  شده  دادهی آنها امر قطع فرماندة زيرا به.  خود بدانيد  آسايش  حفظی را برا  و قشون  داده  دولت قشون  به تكيه
 . شما فروگذار نكنند  آسايش  در حفظی مساعدت  و از هيچ  دانسته  من برادران و   خود قشون منزلة شما را به

   در امان  بيانيه  همين موجب  آنها به  همة  بدانند آه  و يقين طور قطع  باشند به  آه  ايالت  اين طة در هر نق  خوزستانیاهال
 مستظهر و اميدوار   منی و سرپرست توّجهات  به  قلب  و بايد از تمام  و نيست  آنها نبوده  مزاحم آس  هستند و هيچ من

   مصونی تعرض  و از هر نوع  آرده  اثبات  قشون فرماندة  خود را بهی و دولتخواهیپرست  ايران  بايد مراتب فقط. باشند
 . نشينند و محروس

   و انتظام  و نويد امنيت آرده  خود را مالقاتی خوزستان  برادران  آه ام  آمده  صفحه اين  شخصًا به  چون  من  گفتم چنانكه
 و هر   خزعل  و قمع  و قلعی، و دستور سرآوب شزد نمايمآنها گو  آنها را حضورًا به  آتيهی و تعالی و ترّق و آسايش

   خزعل  از پيروانی آس  برحذر باشند آهیآل  بايد بهی اهال تمام.  صادر خواهد شد ريب عنق  و پيرو اوست  تابع  آه آس
   و آتش  توپ  او طعمه ن و تابعي  خزعل  خانه  عنقريب  از هوا و زمين اينكه نظر به.  ندهند  و پناه  خود راه را در منازل

 . نشود  واقع  قشون  مورد سوء ظنیا  خانه  هيچ  بجويند آهی قوا از خزعليها دور خواهد شد، بايد با تمام
 محشور با   باشند آه  داشته  آنجا بايد احتياط  مردمی خواهد آمد و خيل  پيش  خوزستانی برا  آه ايست  وقعه  آخرين اين

   و بچه  و يا از زن  داده  را پناه  خزعل  نفر از آسان  يكیحت  آسي   شود آه  و شنيده  و اگر ديده نشوند،  خزعل پيروان
 . خواهد شد  مجازات يدترين، دچار شد  آردهیآنها سرپرست

ر ، ه  نشده  داده  يورش  اعالن  آهی تا زمان، شناسمي را مقصر نمی ديگر  خزعل  جز شخص  من اينكه  نظر به  خاتمهدر
 ینظر سرپرست  و به كنمي آنها صرفنظر م  از تقصير سابقة  شوند، من قشون  به  بيايند و پناهنده  هم  خزعل  از اتباع يك
   داشته  در دست  اسلحه  بر ضد قشون  آهی شد، هر آس  داده  و يورش  حمله الن اگر اعیول.  آرد  خواهم او نگاه به

 . خواهد بود  مرگ  او فقطی جزا و  محسوب  خود خزعل باشد، در رديف
 بخوانند و پند بگيرند، زيرا بعد   دّقت  را با آمال  بيانيه  اين  مدلول  است  الزم  خوزستان  ساآن  عشاير و طوايف تمام

 «.ندارد  سود و حاصلي ی پشيمان از اين
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس
رضا
   الرحيم  الرحمن اهللا بسم

   و الّزراع  واالعيان  والشّيوخی و الفقير والغن  والرفيع  والوضيع  والجاهل العالم ، من  خوزستان  من قطن  آل، فليعلم»
 -   ايران  مملكٌه اياالت  من  عزيزٌه جليلٌه  مهمٌه ، ايالٌه  خوزستان  قطر صفحٌه االفراد، ان  استثناء، فرد من  دون من

 ی فی اوقات  اهاليها، و آّلما صرفت  قاصدا اصالحها و امنيٌه  الزذلت،ی الّت الّصفحات  منی و ه-   الحدثان  عن صانهااهللا
   و آنت الّشدٌه  سكنتها تحت  آانتی اّلت  المّهمٌه الّصفحٌه  تلكی اهال  حالی متوّجها ال  آنت  المملكٌه  داخل اصالح

، و   منه ، وتستانس  به  تستريح  ايران  تمامی ف يٌه الّرع  آانت،ی الّرغيداّلذ العيشي ادخلها فی حّت انتهزالفرصٌه
، و آما   لنفسه  حصد تهايدهی اّلت الوخيمٌه  عواقبه  ماالينتظر منی ال  يسوقه  الّبد، و ان  خزعل  حال  شملیاّلذ هذاالختالل

 شدائد   اهاليها من  خوزستان  صحفٌه  لنجاٌه، حيٌهالنا  هذهی الی و ساقنی انهضت العباد جورًا آذلك  اذاق  آلمن ّالدهر يذيق ان
  المظلومين  والّسكنٌه الرعاياي تنجی، حت  الثقيله النومٌه هذه  من  والعساآر، اليقاظه الجيش  عليها و لذا امرنا بسوق  تسّلط من
 .  و جوره  ظلمه  ّشدٌه من
   لستم ، ّالنكم  و تخويفكم ا، بصدد ايذائكمّالعساآرليسو  ان  عليكمی وال يخف  مظلومون  آّلكمی و يا اوالدی اخوانيا

  ، نظرالدولٌه  و ليس  اّلرغيد تتعّيشون  و بالعيش   واالمنيٌه االيرانيٌه  تتّنعمون بنعمٌه ، اّنكم االئمه  ترجوا من  بل مقّصرين
 الغير، و   ّ نظرالدولٌه و محط فه  الناحيٌه  تلكی ال  والجيش النظام سيق و ان.  هوالمقصر  ّالنه، زعل احد االّ الي خیال

   يتلبس  عمًاقريب،ی تعال  و بتأييداهللا  ما اذاقكم  يذوق ، لّعله  االنتقام  سيف ، تحت  و الهالك االضمحالل  من  الّبد لهیهواّلذ
   تكونوا معتمدين  بدوان فّال، ی و اوالدی اخوان  بمنزلٌه ، تكونون اّلذين و انتم.  الخائنون لبسه يی اّلذ  والهوان بلباس اّلذلٌه



. 
 وليعلم
   حمايتي بموجبی ف  باّنهم ، آانوا قاطنين يطمئنون  خوزستان  نقاط  من  نقطٌهی ای ف  قطعًا اّنهم  خوزستانیاهال
  ، اّال ان  منهم  االمور، وال يتوّقع  امر من كلي ف  لهمی بمظاهرت  و يستظهرون  احد بالّسوه  لهم  وال يتعّرض االبالغيه هذه

 الّن االقي  الناحيٌه هذهي توّجهنا ال و اوامرها و اّنا الدولٌه  اطاعة تحت  الجنود باّنهم  رئيس م اليران و اعال يثبتوا حّبهم
 ی تعال  انشاءاهللای، فيما سيأت  اليهم المقبلٌه  و االمنيٌه  السعادٌه واالصالح  حضورًا ببشارة  و ابشرهم، الخوزستانياخوان
  من ی سيصدر قريباً و ليحذراالهال  تابعه  من ، و آل  خزعل خذالن ی ف  االوامر االآيدٌه ، ان  عليكمیواليخف

  االطواب  شراره  تحت  و مساآنه  تكون بيوته  عّما قريب  الّنه  و مساآنهم  بيوتهمی ف  خزعل  و اتباع ايجادالخائنين
 عند   لئّاليكونوا مّتهمين  و اتباعه  خزعل  موافقٌه  من  يبعد نفسه  ان،ی االهال ّ احد من  آل ، فيلزم  واالرضيٌه الّهوائّيٌه

 او   علم ، و ان  خزعل  اتباع الحشر مع  من ، فليحذرالّناس  خوزستان  وقايع  من اخر واقعٌه  و هذه ٌهاّلدول روساء جيوش
   فهو من، دهو اوال  اتباع   بيت  اهلی ال  او توّجه،یاالهال  احد من  بيتی ف  آان  خزعل  اتباع ّ احدًا من  ان عرف

 ی ال  و قدمهم الجيوش  تهاجم  يصدر حكم يكن  مالم  و تفّضًال عليهم  منه الخاتمٌهي شديد، و ف  بعذاب ، و سيعذب المقّصرين
اّلنصر و لننظر اليه   عنة  فلنصرف  بالجيش  و توّسل  و اتّصل الدولٌه  اطاعةی، ال خزعل  اتباع  احد من ، لرجع اناحيٌه تلك

، لووجدوا سالحًا عند  بالحرب عساکر لالشتغال  ال  و حرآة  والتقدم  و آذا عند صدور امر التهاجم  واللطف طفبنظرالع 
،  االعدام  و جزائه   خزعل  عداد اتباعی ف  يكون ، البّد ، و ان  مقصد الجيش  خالفی، عل الناحيٌه  تلكی اهال احد من

 و تندموا بعد  ان تاّسفوا انذر اّياآم  و لقد اعذر من االبالغيٌه  هذهلحدودا  و عشاير تلكی اهال الغير، فليقراء، تمام
 .  والسالم البلّيات هجوم
  یقو  آلی عل  الوزراء و الحاآم رئيس
رضا

  
اگر .  پذيرمي م  نقطه  در اين  را هم ، و واردين درياست  به  مشرف  دارم  سكونت  فعًال من  آهی و محلی حكومت عمارات

 ی دلربا  صفحه  اين  و از مشاهدة كنمييها راتماشا م آشت  آمدورفت  با دوربينی و گاه  زيباست  دريا بينهايت  منظرة چه
  به.   ندارم  صوب  بدان  جز عزيمتی و خيال  است  خوزستان طرف  به  معطوف توّجهم   تمامی ول، برمي م  لّذت طبيعت

 .  نمايم  حرآت  بندر ديلم طرف  حاضر آنند تا از بوشهر بهی آشتی فور  قصد امر دادم اين
 ی آشت  با آن  داشتم ميل خيلي . اند  آرده  موسوم»یپهلو«  را به  آن  آه ام  خريده  از آلمانی جنگیوند آشت فر  يكاخيرًا
.  مطمئنتر  جهت  از آنها از همه  بزرگتر بود و هم  و پرسپوليسی مظّفری قديمی از آشتيها  هم ، زيرا آه  نمايم حرآت
  چون. بوشهر برسد  دارد تا به  روز طول  و چهارده  است  متوّقف  عدن حاليه درزبور می شد آشت ، معلوم  آردم تحقيق
 و ی و پوسيدگی را با وجود آهنگی مظفری آشت  همان  گفتم، ديدمي نم  را صالح  و تأخير و توقف  داشتم عجله
  .  نمايم  حرآت  خوزستان  ساحل طرف  آنند تا فردا بهحاضريآوچك

  
ی مظفری آشتدر

  
 یها  رخنه  آنی و چند جا  نشده  سفر دريا ساخته  مخصوص زيرا آه.  بودی عظيم  مخاطرهی آشت اين در  مسافرت
 ی، رّقت  آردمی آشت  ورود در اين  تكليف همراهان  به  آهیوقت.  فرو رود  بود، در آب  ممكن  هر لحظه  آه  داشت فاحش

   روز مهلت ، يك  نداشتی در امر دريانوردی وسيع ات اطالعتظار، ان  موافق  آهی آشت آاپيتان.  داد  دست من به
   فارس  خليج  مثلی در درياي  متفكر بودم  را مسدود نمايد و من  آنی، سوراخها  آرده  را مرّمتی آشت  آه خواست
 داد؟  امواج دست  اختيار را به  زمام  ساعت وهشتي س  مدتیا  سفينه  در چنين تواني م چگونه

   و در راه  نداده خود راه  به  انديشه  در مهالك وقت  هيچ اما من.  رفتي خطر م  هفتاد بيمی سفر صد ر اين دالّتحقيقيعل
   از بندر آهیا  نقطه جانب  به  بعد ازظهر از منزل  ساعت فردا يك.  شمارمي نم  را مهم  و مال مقصود جان  به وصول
   را با قايق  مسافت  اينی و بايست  انتظار داشت  ساحلی فرسخ در يك یآشت.   آردم  در آنجا منتظر ما بود حرآت قايق
   آمده بدرقه  تا آنار دريا به  آهی بوشهر و اهال  و اعيان ، با حاآم خود را در نظر گرفته خدا و مقصود مقدس.  نمودیط

 ديگر   در قايق  سوار شوند و بقيه من با   آه دادم   را اجازه  از همراهانیبعض.   نشستم  در قايق  آردهیبودند خداحافظ
از .  نبودتماشاي ب  قايق حرآات. رهسپار شدیجانب آشت  و به  دور گشت  از ساحلی ناگهانی با حرآت قايق. بنشينند
 .بوسيدندي را م  آنی اعال آلود حاشيه  آف  و لبان  سياه  با چهرة  و امواجشدي م  متمايلیجانب  بهیجانب



  يكان  و يكان  آردهی آنها باز  متغيرانه  با حرآات  تمامی سوار بود و با چابكی قو  امواج  بر پشت  آه  ضعيف  قايق اين
 فرو  انديشه  مرا به، گرفتي باال می ديگر موج  بر دوش   چاالآانهی با جنبش  خود دور نمودهی از پهلو مالطفت را به

 و   آشيدهی زحمات  دريا، چهی، يعن  و پرنفع  عنصر بيرحم  اين ن مقهور آردی برار بش  نوع  آورد آه خاطرم برد و به
 ی و الوارها  درختیها  بر تنهی سوار  آرد و دورة  را اختراع  قايق  آهی شخص آن.   است  آردهی تجربيات چه

 آيا ی مقدار ترق نهمي!   است  آرده  انسانی زندگان  و آسايش تمدن  بهی بزرگ  خدمت  نمود، حقيقتًا چهیناهموار را سپر
   و صنعتیآشتيران  فن  روز تاآنون ؟ و از آن  است  آار رفته  جانها بر سر اين  و چه  داشته  الزم چقدر مدت

؟  است  آردهی را طی عظيم  مراحل  چهیسازيآشت
 خود از  ن وط  و برحرمان  افتادم  ايرانی خود، يعنی و هميشگی منظور خصوص  متوجهی از فكر عموم  هميشه مثل
 از   بيش  زمينی رو  ممالك  آهی در عهد متأسفانه.   گشتم  محزون  عنصر سيال  بر اين  و حكومتی دريانورد نعمت
 دادند،ي م  و خاآها از دستريختندي شور، خونها م  آب  مشت  يك  و بر سر تصّرف  شده  درياها واقف اهميت  به پيش

 آنها از حدود  بين  آوتاه  ديدة  بود آه  افتاده  و غافل  و خودخواه  طماعین پادشاها دست  به  ايران  ملت سرنوشت
 و  ن زنا  آردند و بر عدةیباز شكار رفتند و سرسره به. ديديدورتر نم» جاجرود «  و رودخانه»یعل چشمه«

   آنند، بلكه  تقسيم خصمانه يا   را برادرانه  دوردستی تنها آبها  اروپا نه  دول  افزودند و گذاشتند آه سرايان خواجه
   آهیدرياي.  دراز آنندیاحترامي ب  آنها نيز وارد شوند، ودست فرد مملكت  منحصر به  و راه  ايران  مخصوصیدريا به

 ی بهبود  هيچ ، متأسفانه  است  زمينی رو  ذخاير و مصنوعات  گذرگاه  آن  و سطح  خفته  پايانی بی گنجها  آن در اعماق
 و گذردي آنها م  چشم  از پيش  پايانی ب ثروت.   است  نكرده  بنادر حاصل  ايرانيان  خود خاصه  نشينان ساحل  در اوضاع
 و چقدر  آور است  چقدر تأسفالحقيقتًايف. شودي نمر آنها خوبتی و علم  معاش  احوالیا  و ذّرهكندي آنها عبور م از دست

 و   بحر است  غريق  گويند، همواره  در امثال  آهیماه  به  فارس اير خليج بنادر و جز  مقيم  ايرانيان ، وضع  است شبيه
 اما شوند،ي توانگر میزود  درياها هستند به  در ساحل  آهی اشخاص  عالم در تمام.   و آرزومند آب  لب  خشك هميشه
   هموطنان ، اين  قاجاريه نه و سبكسرا  عمقی ب  سياست زيرا آه. گردندي گداتر م فارس  بنادر خليجیروز اهال روزبه

 .  است  آرده  اجانبی ما را مزدور يا تماشاچ زحمتكش
 و آباد   شهرخود را پاكیها  آوچه  ندارند آه  بد، هنوز استطاعتی و هوا  سختی گرما  بوشهر با تحّمل  اهلمثًال

   باشد، تمام  امن  خاك اگر داخلة.  نمايند  استفادهیاند اندآ  قرار گرفته  آن  در دروازة  آهی متمدنیسازند، و از دنيا
 بر   بندرگاهها عالوه  اين نقص.  هستند  سفاين  و توقف الّتجاره صدور مال  بهرود و  قابل  و بيش  آم  فارس بنادر خليج

 بنادر  شود و مرآز  اگر آشيده  آه  استیآهن  راه  رشته  مخصوصًا يكی تجارت  بزرگی راهها  و فقدان  داخله امنيت
 . بيشتر خواهد شد  صد درجه  ايرانیب و بنادر جنو  فارس  خليج  آند اهميت  متصل  فالت  داخل بالد معتبره را به
   استراحت  بامی را رو  شب  همراهان  بود، در برازجان  عقرب  برج  اگر چه  آه  است  گرمیقدر  به  قسمت  اينیهوا

 سانتيگراد   درجه  پنجاهی نواحی و در بعض  چهل  نقاطی در بعض تابستان در   فارس  خليج  حرارت درجة. آردند
  غايت  بنادر به  اهل  فكر و ذوق  و ميزان  و لباسی زندگان اوضاع.   شورتر استی از هر درياي  فارس  خليج آب.  است
 از خداوند   خلوص  در آمالداد،يم   و هوا حرآت  آب ، ما را در ميان  متزلزل  قايق  آه  موقع در اين.  آور است تأسف
 را   پربرآت  خليج  و اين  را آزاد و آباد آنم  خود، بنادر ايران  ديرينی آروز  دارد، مطابق  مرا موفق  آه  نمودم مسألت

   از آن  متمدنیدنيا  و صنايع   و علوم  ثروت  آه  آنمیا دروازه  به  مبدلشود،ي م  محسوب  ايران  ديوار زندان  اآنون آه
 . ورود نمايد  مملكت داخلة به

 و گرد   نفتی و بویآشت  و اندراس اما آثافت.   صعود آرديمی آشت عرشه  به از پلكان.  رسيد سالمت  به  قايق باالخره
 با  هر چند امر دادم.  انزجار خاطر شد  بود، اسباب  آرده  را سياهی آشت  بودند و سطح  ريخته  تازه  آهیسنگ ذغال

 ی آشت حرآات.  ماندی باق  تعّفنیاما بو.  شد  دريا قيرگون  آبی تامسافت آهقسمي   آردند به  آاملی و شو  شست لمبهت
 دريا و یناخوش  در آمدند و بهی از پایآل  به  شد و همراهان  و دريا منقلب  هوا تاريك آم آم.  گرديد نيز مزيد بر علت

. انگيز بود  رّقت  حالتشان  داشتند آهیانقالب   چنان الملك  و قوام وتلگراف زير پست و و دبير اعظم. دّوار سر مبتال شدند
   و وزير داخله  من  ميان در اين.  اغما بودند عمومًا درحال.  بر سر بگذارند  برداشته  را از زمين  آالهتوانستندي نمیحت

 . شد  متوحش  دريا، آاپيتن از انقالب.  كرديمي م مقاومت
 اگر   آه  بودم  آرده  عزم  هم  و من  باشد نيستی دريانورد  اليق  آهی قابلی آشتی، دارا  فارس  در خليج  ايران دولت
  اين.   آنم  مسافرت  و در آن  داده  ديگر ترجيحی را بر هر آشت  بيايد، آن  دست  ايران  دولت  از مال  همی آوچك قايق
   آه  استی و تقريبًا زورق،ی مظّفریآشت  به  است ، موسوم  ساخته فتار امواج و گربردي مرا م  و اتباع  من  آهیآشت

با وجود .   است  در سواحل ها و تفّرج  عبور از آانالها و رودخانه  و مخصوص  نشده  سير در دريا ساختهیاساسًا برا
 مزبور گويا ی آشتی ول سپرديمي مادري ه خاطر خود را ب طيب  به  صورت  در آن  بود آه  نو و پاآيزه  آاشی ا،یآوچك
غبار   به  آنیها در و ديوار و روزنه.   است  امروز در درياها و اقيانوسها در گردش  باشد آهیا  سفينه ترين آثيف



. 
 ما را نمايانتر سازد یآشت  حقارت  نشد آه  مالقاتی و با مهابت  بزرگی آشت سير ما هيچ  در خط  آه  تشكر استیجا

 دريا   در قّبة  آهی ابتالي د از اين زيادتر بو  منی برا  شايد تأثيراتش نظر مملكت  از نقطهی آشت  حقارت واال تجسم
 در  ، آه خيز است  تأسف العاده فوق.   استی و ترّق توسعه  به  در ميل الم عی و نشوونما  موجود زنده خاصيت.  داشتم
  زرگ ب  شريان ، امر اين  نيفتاده  مهم  گذرگاه  معتبر در اينی چند آشت فكر تهّيه  بهی، آس  قاجاريه  سلطنت  دوره تمام
» آباد عشرت «  و عشرت  تهران ف اطرا  و شكار جرگه  سلطانيه  در چمن تفّرج  و به  گذاشتن  را مهملیتجارت

 چقدر   آرد؟ واقعًا زمامدار مملكت  را فراموش  فارس  خليجشوديآيا م. كندي م  و خشمناك  را متعجب  شخص پرداختن
 !ند را نبي  مهم  موقع  اين  باشد آه بايد در خواب

   شده  بوشهر معلومی و حوال  بحرين  و حفريات از آشفيات.   بايد دانست  انسانی آشتيران  عرصه  را اولين  فارس خليج
   اولين  آهیاز عهد.   است  داير بودهی بحرپيماي  مؤسسات  فارس  از ميالد در خليج  قبل  از هزار سال  بيش  آه است
   فارس  از ياد خليجیطلبي و ترّق  دورانديش  پادشاه  تا امروز هيچ  است  شده يل تشك  فارس  مقتدر در حدود خليج دولت
   چهارهزار سال قريب.   است  خليج  ذآر اينشودي م  از دريا برده  آهی اسم ، نخستين  عالم در تاريخ.   است  نبوده غافل
 در عهد   آهیتجارت. اند  انداخته  نيز دست  عمانحرب به ی و حت  راندهی دريا آشت  در اين  آلده  از ميالد پادشاهان قبل

   نقلی جنوبی اروپایبازارها  به  راه  از اينی جنوبی آسيا امتعه.   نيست اهميتي ب شدهي بحر م فنيقيها و بابليها در اين
 از ميالد   قبل جوپن  مستور نمود و اسكندر در سيصدوبيست  ايران  را از سفاين  فارس  خليج  آبير سطح داريوش. شديم
او .  آند  را گردش  فارس  و خليج  بحر عمان اميرالبحر خود را امر داد آه»  نثارآوس«رسيد » سند«آنار   بهیوقت

 ی غربی بر آسيا  بعد از غلبهیسردار روم»  تراژان«.  آرد  سياحت  را متهورانه العرب تا شط» سند«نيز از 
،   مهم  گذرگاه ، ايـن در عهد ساسانيان.  شد  مشغولیرانيآشت  به  و در آن يدهرسان   فارس خليج  خود را بهاختياريب

 آسيا، ی و از اقصـادادي خود عبور م  سينهی را از رو  متمدنی دنيا تجارت
  .شدي م  سپرده  و قوافل  آاروان دست  به  خليجی و در انتها  شده  وارده  در آن  مختلفه اجناس

   را ثابت  فوق  دريا نكته  اين تذّآر تاريخ. اند كردهي اعتنا م  فارس خليج  بيشتر به اند آه  بودهیآنهاي   ملت بيدارترين
.   است  داشتهی آبها جزرومد غريب  اين طرف  به ، توّجهاتش  است  روشن  تاريخش  آهی در زمان  ايران دولت. سازديم

، در ادوار   افشار و جزر آن  و قهرمان  صفويه  و سوم  اول طين سال  توانا، مثل  پادشاهان  در عهد جلوس مّد آن
.  شد  شروع  در عهد صفويه  فارس خليج  دريانورد اروپا به  دول توجه.   است  و قاجاريه حسين  سلطان آور شاه ضعف
،   اول اسمعيل در عهد شاه. كشيدي دريا م اين  را به  تجار طماع  بود آهیا ، رشته  ايران  ابريشم  دريا، خاصه  اين تجارت

 913در .  يافتند راه  فارس  خليج  عهد بود، به پيشرو دريانوردان» واسكودگاما «  معروفشان  و سياح  مالح پرتغاليها آه
 مجبور   ساليانه  ماليات دادن را به» هرمز« شهر  سپس وارد شده»  مسقط«  چند بهیا با سفينه»   دالبوآرك آلفونس«

   در اينی اروپاي  مورخين بنا بر قول.  آرد  و استحكاماتی نظام  قالع  نمود و محل عدها آنجا را آامًال قبضه و ب آرده
 و ی نظام  مرآز عمليات ، آه  مهم  موقع  اين پرتغاليها بعد از تصرف.   است  داشته هزار سكنه چهل» هرمز « زمان
و .  دارد  نام  امروز بندرعباس  آهیا  نقطه ، خاصه  ايران  خليج احل بنادر و سو تمام   آه تدريج  آنها شد، بهیتجارت

 ی آشت  و هيچ شده  فارس   اختيار خليج  صاحب  قرن  از يك  نمودند، و بيش خواندند غلبه»  آامبرون« را  پرتغاليها آن
 .دادندي نم  ورود و خروج ، رخصت  باج  دادن را بدون
 داشتند و یانقياد خود وام  و حکام را به  آرده  دخالت  هم  مملكت  در داخلهی تا مسافت  رسيد آهیا درجه  آنها به قدرت
 .شمردندي نمیچيز  را به  صفويه دولت
 ی حاضر برا  وقت  در اين  آه  انگليس  دولت معاضدت  شد و به  فارسی دريا  متوجه  داخله  بعد از نظم عباس شاه

 را   فارس  حاآم  داودخان1023در .  برد  حمله  فارس  خليج  بود، بر سواحل ه و طرد پرتغاليها شد  در جنگ شرآت
محصور » هرمز« حصار   تمام دو ماه.   بستی مفيد  عهدنامة  با انگليس1031 و در   گماشت  بندرعباس تصّرف به
   اينی سختيها وجد آمده  به ر آن از تذآ  امروز من  بروز دادند آه  و لياقت  رشادتیقدر  به  جنگ ايرانيها در اين. بود
   آهی و روز واناست دارد، تی قائد تواناي  آهی در هر عهدیايران.  كنمي م  را فراموش  منقلبی و دريا  آثيفیآشت

  اين. كندي پيدا م  مصداق  جا در ايران  از همه بيش»  ملوآهم  دينی عل الناس «  و عبارت ، ضعيف  است  ضعيف دولتش
 و   ذات  و استقالل  خلق ، ثبات ام  آرده  قيام  آن خدمت  امروز به  آهی ملت  دارم  ميل  من  زيرا آه  است سف تأ اسباب

  اما چه.  سعادتمندتر باشد  آند و مملكت  استفاده  از فكر و شمشيرش  باشد، تا بيشتر فرمانده  داشته اعتماد بر نفس
   بستند، و از اعمال  خلقی بر روی و القيدی و عّياشی را جز درويش ليم تع  هر قسم ، باب  سلف  سالطين ، آه چاره

 عهد   ميان  قليل  در فاصلة  آه  آردم سابقًا اشاره.  دادند مردم  بهی بسيار وخيم  خود درس  ارادةی و سست ناشايست



. 
   و قالع  و مؤسسات  متصرفات  شدند و تمام پرتغاليها تسليم.   هرمز گرفت  از قلعة  چهارصد توپ  قريب عباس شاه

   فقط  آنكه شرط  به  شاهو.   قشم  در جزيره  گمرك  و حق  صيد مرواريد در بحرينیاستثنا  واگذاشتند، به ايران خود را به
 یحت.   ساخت  ساخلو ايران  آنها را محل  داد و قالع  اقامت آنها اجازه  وارد نگردند، به تاجر باشند و در سياست

   نداد چونی و اختيار ، تصرف  فارس  بودند درخليج  خود آرده  بحريه وسيله  به آه  مساعدت  همه  با آن انگليسيها را هم
 . بلند آند  بيرق  يك  فقط  هم ليس انگ  دولت  داد آه  اجازه  بود، شاه  ايران  دولت ، خاص  بيرق برافراشتن

   در آب  دراز آرده  تطاول  مرز دستی سو  آن  نمود و اعراب  خود را فراموش  خليج  تدريجًا ايران عباس  از شاهبعد
 خود   با نظر دوربين نادرشاه.  ساختنداختياري را ب  دولت  گشتند و عمال  مشغولی و راهزنیدزد  بهیو در خشك

  تمام.  آوردیدريا رو  آرد، بدوًا به او تقديم  خود را به  پادشاهان  تاج ان اير  ملت  و چون  را دريافت  فارس  خليج اهميت
  مقدمات. نمودييجاد م ای صحيح  بحريه، يافتي م  اگر مجال  پادشاه اين. را منقاد نمود  فارس   و جزاير خليج سواحل
  بنادر، چوب  به  آرد و از مازندرانجاد ايیسازي آشت  آارخانه  و جنوب  در شمال  آورد آه  فراهم  ترتيب اين آنرا به
   فارس  در خليجی جنگی آشتیس  اجير آرد و قرب   ايرانيان  و تربيت  تعليمی را برای انگليس  و استاداننمودي م حمل
 ی عمًال دريانورد  تا ايرانيان  ساخت  پرتغاليها و هنديها و انگليسيها را مزدور سفاين ايران آورد و حرآت به

 و تارومار گرديد و   او، آشتيها نيز پراآنده با رفتن.  نكشيدی طول  شاه  اقتدار اين  دورة  سود آه اما چه. زندبيامو
   استفاده  بود، نتوانست  شده  ريخته اش  شالوده  آه  بحريه ، از آن فت يا  تثبيت  زنديه  دوام  آم  بعد از دولت  قاجار آه دولت

  در سواحل«  گويد  بنادر آمده  بعد از نادر به  قرن  يك  اروپا آه  از سياحانیيك.  آورد ع را جم  آنی بقايایآند وحت
 ی و مراقب  بود و محافظ اشيده وپ  ريخته صاحبي ب  مال  چون  آه  عهد نادر را ديدمی آشتيهای استخوانبد ايران
  «. نداشت

   چشمم  پيش خان  آريم  محبوبی بار ديگر سيما گذرانمي نظر م  را از پيش  فارس  خليج  تاريخ  اوراق  آهی ضمندر
 بهتر  و نادر، و شايد عباس  بعد از شاه  زيرا آه كنمي م  احترام اندازهي و ب  دارم  دوست  را من  سلطان اين. شودي م مجسم
   مصروف  و صنعت  تجارت توسعة ّ خود را به  هم  جهت  بود و از اين  را دريافته كت مملی ترق ، راه  دو پادشاه از اين

 .كرديم
 ی از وجود رقبا  ايران  بعد از مصفا آردن زيرا آه.   او پديدار است  اخالق  مهر مخصوص  فارس  خليج  اوضاعدر

 بخشيد، ی نمود و آزاد  تشويق تجارت  آرد و آنها را به  را نوازش خارجيان.  آوردی رو  فارس خليج  به تأمليخود، ب
 . نپردازند تجارت  تا جز به،ی ايران  نظر عمال اما در تحت

  
  

  خارك جزيره
  

   آنیما از نزديك ی آشت  اآنون  آه  خارك جزيره  به  از بصره  آرده  استفاده خان  از آريم  قبل ومرج  از هرج  آههالنديها
 و   طول  و نيم  فرسخ يك.   بوشهر استی غرب  شمالیفرسخ  در ده  جزيره اين.  ساختندی آمدند و استحكاماتگذرد،يم
 یها التجاره  نيز از مال  و گچیماه.   است  بحرين  رقيب جزيره  اينواريد، مر در محصول.  دارد  عرض  فرسخ يك

 را در   آن  سكنة عدة.  دارد ترجيح»  سرنديب« و   بر مرواريد بحرينی و سفيد بت در صال مرواريد خارك.  آنجاست
 اما   مرواريد استصيد و ی و مالّح  تجارت شغلشان.  هستندیبيشتر سّن. اند هزار نفر نوشته  عهد، دوازده آن

 در ی آامل فرانسويها مواظبت. ند باش  مشغول تجارت  به فرانسويها بخشيد آه ، به  را از آنها گرفته ، خارك خان آريم
دو .  داردی مهمی نظام  موقعيت  افتادند، زيرا آه  آن  تصرف خيال ، انگليسيها به آنجا نكردند و بعدها در عهد قاجاريه

آنجا   خود را از بوشهر به  و اموال  آردند و مأمورينی نظام  را ايستگاه  جزيره  اين  هراتی جنگها ع در موق مرتبه
   آه  خارآو است ، جزيره  خارك  جزيره در مقابل.  آردند آنجا را تخليه»  پاريس مصالحه« بعد از   نمودند، ليكن نقل

 .  است يگيران ماه  و تابستانها منزلگاه زمستانها غالبًا غيرمسكون
  
  

  قاجاريهعهد
  

 در   داد، آه انگليسيها حق  به  ايران دولت. د بستنی متمّرد قراردادهاي انگليسيها با شيوخ.  شد  شروع  قاجاريه دوره
 اروپا بهتر از ی از اقصا  آه ناپلئون. گذارند  قدم  ايران  خود، در ساحلی آشتيها  آردن  مرمتی، برا  لزوم موقع



. 
   متوجه  آرد تا ايران  در بوشهر پيادهی ديد، قشون  را با ايرانی آامياب  هرات  در محاصرة  بعد از آنكه  انگليس دولت
   از خليج  دولت  اين  تا آنون  وقت از آن.  صرفنظر نمايدگفتند،ي م  هندوستانش  دروازة  آه  شود، و از هرات جنوب
.  شد  فراريان  بنادر، ملجاء ناراضيها و بستیها  تلگرافخانه  خاصهآنها،  ادارات.   است  صرفنظر نكرده فارس

 از   بيستم  قرن در اول.  داير آرد  مهم  خط خود انحصار داد و هفت  را به  فارس خليجي، آشتيران  لينچی آمپان وسيله به
 در ی سياس مأمورين.  بود  ساير ملل سهم   فقط  هزار تومان  چهل ، قريب  فارس  خليج  صادرات  قيمت  ليره  ميليون سه

   تجارت تقريبًا تمام. اند  انگليس  منافع  مواظب  دارند آه  مقام  و بوشهر و بندرعباس  و جزاير بحرين  و آويت مسقط
 .  است  آن  و مستعمرات انگلستان  به  متعلق رود آارون

،   گفت تواني مشود،ي م  و فعًال استخراج  موجود است  در ايران  آهی سرشار نفت  مخازن واسطه  به  استیبديه
 باشد، دارا ی از مواد نفت  عبارت  آه خارجه  حملی بار برا  شود، هميشه  تشكيل  فارس  اگر در خليجی ايرانیشرآتها

  همين به. اند  را در نظر نگرفته  نكته  اينی ايران  داران  سرمايه حال به تا   آه  است خواهد بود و حقيقتًا مورد تأسف
   خاطرنشانیتجار ايران  به  و دارم  داشته  ايران  و تجارت  اقتصاديات توسعة به  تامي   عالقه  هميشه  آه ، من مالحظه
 . سازند  فراهمستقًالا م آار ر ، اسباب  خود بودهی تجارت  مؤسسات  بايد در فكر تكميل  آه ام آرده

  
  

  فرصت فوت
  

 یول.   بكنم  و دودمانها تعرض اشخاص  به  ندارم  و ابدًا ميل  يوميه است  تحرير گزارش  سطور، قصدم  اين  نوشتندر
 قاجار  نشينان  تختی عمدی و خرابكاريهای و بيفكریپرور  از تنی عالمت، دارمي برمی هر قدم  بايد آرد آه چه

   تصادفدانند،ي خود م الّتاج  سرسبد و دّرة  او را گل  قاجاريه  آه، ه شا  ناصرالدين ساله  پنجاه سلطنت. كندي م حكايت
   و فنون  دانش  و جّد، خود را از سالحی سع  با نهايت  آه  ارض  آرة  متمدنة  ممالك  و صنعت  علم  بود، با جنبش آرده
 .كردندي و مجّهز م  مسّلح مختلفه

   آهیشخص  بود به  شبيهداد،ي م  نشان  آردنی و ترّق رفتن  در پيش  آهی و دّقت  شتابی ميالد  نوزدهم  بشر در قرن عنو
   انسان  آه  گفت تواني م  قرن در اين.  آند  مافاتی تالف،ی روز باق  باشد و بخواهد در پنج  غفلت  در خواب  سال پنجاه
   مسابقه  در آخرين  داشتند آهی سع  متنوعه ملل.   است  آرده  و ابراز آوشش  قوه فصر ايجاد خود،   دورة قدر تمام به

   سرزمينی و ترّق  تمدن  و توسعه  و استقرار نظم  و آب  خاك وسعت  خود به  از همسايگان از يكديگر باز نمانند و بيش
  .  بشراست  افتخار نوع ، بلكه  است شانود خ  آسايش تنها باعث  نه  آهیجاي رفتند و رسيدند به. خود بيفزايند

 و   نداد، عالمًا و عامدًا با طرز ريا و سالوسیخود تكان  تنها به  ايرانمدار نه  گيرودار، شاهنشاه  اين  بحبوحةدر
 بايد   عدم  يا سرزمينی در ديار بدبخت  را فقط  آن  ذرات  زد آه  مملكت  بر اينیپاي  پشت  چنانی خرگوشیخوابها

 آنروز   اوضاع  آهیآس! ی انتظار  و عجبی خيال غريب.  باشد  داشته يه بحر  ايران  آه  منتظرم من! وجو نمود ستج
  ، آيا باز متوّقع  است  فارس آمده  بر سر خليجی بالي ، چه  منحوس قرن  نيم  درآن  باشد آه  خود ببيند و آگاه را در مقابل

 باشد؟ بايد  فارس  درخليج  بحريه مشاهده
 آشنا ی مل تعّصب  به  آهی اشخاص  از چشمشودي می جار  خون ، زيرا آه  نيز صرفنظر آنم  موضوع  از اين  آنكهبهتر
 را از بنادر   بيگانگان  قشون  شدم  موفق  من  را شكر آهیخدا.  ببينند  ننگ  نقوش  را با اين  فارس  خليج  و صفحه بوده
   معيوب  زورق  همين  را شكر آهیخدا.   نمايم ، نصب  ايران  جنوب  سواحلريد را ب شيروخورش ، و بيرق  آنم خارج
اهتزاز در   به  شيروخورشيد را بر فراز آن  دريا بيرق  نسيم  آه  استی آردند، زورق  تعميرش  و دادم  خود ايستاده آه
 .  آنيمی دريا جا  و يا در قلب  شويم مريض  سفينه   دراين  و همراهانم  من  ندارد آه  اهمّيت  هيچ صورت در اين. آورديم
  
  

خطر



   داد آه  ارائه من  به  رسيد و دبير اعظم  مهمهی از مبادی از يك  محرمانهی از بوشهر، خبر آتب  از عزيمت  قبل شب
 ی برا  آهدانديم و   است  خود را در سر راهها تمرآز دادهی و قوا  است  نگران ، سخت  قشون  از تجهيزات خزعل شيخ

،   در دهم  تنی مظّفری آشتیسوار ذّلت  به ، و مجبورم  نيست  ديلمبندر به جز بندر بوشهر یسير  قوا، خط  آل فرماندة
   ضربة  و با يك  آرده  روانهی جنگ  بزرگی آشت  يك  اينكه  تدبيرش آخرين.   است  آگاه  من  حرآت  از ساعت  هم و شيخ
   اين  از وصول قبل.  ببردخواهديهر جا م  به  سازد، يا مرا اسير آرده  مرا واژگون و آوچك  ضعيف ، آشتي  توپ

   نقشه  خود، خوب  غلبةیواقعًا برا.  بود  رسيده من  به  همی ديگری و راپرتها  بودم  فكر افتاده اين  نيز به  خودم راپرت
 . بود آشيده
 عالمًا  معذلك. كردي را تأآيد م  خيال  اينرسيدي م  آه  همیاخبار.  بودند آرده را   تهديد و تخويف  اين  همی سياس مقامات

 خود   و مال  را بر جان  مملكت ، صالح  خود صرفنظر ننموده  و از عزم  انداخته  مهلكه و عامدًا خود را در اين
   تحريرات  دايرة  و رئيس  جز من  آه  مسرورمیخيل.   شدم  مخوفی و دريا يده پوس  زورق  و وارد اين  دادم ترجيح
   بيست  و قريب  جز منی آشت در اين. شدندي م  و آشفته ، واّال بيشتر مضطرب  نداشت  سابقه  موضوع  از اينی، آس من

.   نداشت  دفاعيه  و وسايل پ سفر دريا نبود، تو  مخصوصی آشت چون.   وجود نداشتی بودند، آس  همراهم نفر آه
 .  مملكت  عظمت  بود در راهی غيرعادی جانباز  يك  من قدام ا واقعًا اين

 یها  با قيافه  آه دانستمي و م  بودم  قرار داده  دّقت  و تحت  ديده  او را در عكسش  قيافهی، ول  بودم  را نديده خزعل شيخ
 و  اطراف  فعًال به  آهی سيالب  و اين  مملكت  در اآناف  من  فاتح  قشون  اعمال  آه زدمي م ، و حدس  است  متفاوتیجنگ
  . تدابير را ندارد  اينگونه  انديشيدن  و قوة مجال.  ام  او را تهديد نموده ، قدرت  آردهی او جارینواح
   حال  و در همان  زده سينه  به  ديگران  سنگ  آهی توانگر ، و شخص  گزاف  ثروتی و دارا  است  متمّول عالوه به

   در راهیناپذير  خلل  عقيده  با يك  آه  استی دارد، غير از آس  محفوظ  حوادث  از دسترس  را هم خود جواهر و نقدينه
 از   يك  خود هيچ  و شمشير درخشان  خداوند متعال توجهات  به با تكيه.  ست ا  شدهی و فداآاریجانباز  حاضر به مملكت
  آنچه.   گرديدم  پياده  در بندر ديلم سالمت  و به ارد دريا شدم، و  نداده  را اهميتی وخارجی داخل  اخبار و تهديدات اين

   و شهامتی و فداآار  زحمت  سايةدر   مملكت  خير و صالح از روز اول.  ندارد  اهميت  گذشت  و همراهان بر من
،  خود ايستاده ی پای، رو  در نظر داشته  را بايد هموارهی قطع  اصول  همين  هم ، و من  است  شده  حفظ  آن اهل
 یول. بردي ما نمی بايد، از جانباز  را آهیا  فايده  آن  و مملكت شديمي م فرضًا در دريا غرق.   آنم  خود تكيهیبازو به

 .كردي نم  ثبتیشناس وظيفه  ما را به  اسم ختاري
  
  
  
  

  االم  سرزميندر
  

  قوس  پنجم پنجشنبه
 را با   عماراتی دورنما همه.  درخشيد  من  اطرافيان  از چشم  شعف  شد و برق  از دور نمايان  ظهر بندر ديلم مقارن
 .گفتندي م  و يكديگر را تبريك  داده يكديگر نشان  به  است  خام  و خشت  از گل آنكه
   وقت يندر ا.  برساند ساحل  ما را به  بود آه  الزمیزورق.  پيشتر برود  و نتوانست  ايستادهی بندر، آشتی فرسخ  يكدر

 دريا   و در سطح  برخاست آلود از هر طرف  آف امواج.  شد  بود، شروع  شده  آرام  تازه  دريا آه  انقالب باز مقدمات
 سوار  زورق  به  گفته  را تركی آشتی بايست  تالطم  اين در ميان. آمدي م  پايين ع ذر  پنجی باال و گاه  ذرع  پنجیگاه
 جدا شد و در  زورق.   آشيدم  زورق وسط  را به باخته  دل  فورًا همراهان  و من  گرفتیا ج  در زورق آاپيتن.  شويم

   و از اينكردي می باز دريا با زورق.  بود اك حقيقتًا وحشتن  آه رفتي م  باال و پايينی طور  از امواج  با هر يك تصادف
 ی ال در اينجا قعر دريا از ده.   نهاديم  بر غرق  و دل شده دريا  النوع  رب  و ما تسليمنمودي م  پرتابش  طرف آن  به طرف

   يك  اين حالهر  به.  بودی نگران ، بيشتر اسباب  است  معروف شّدت  به  آه  همی ساحل امواج.   داشت  عمق بيست ذرع
 خود  اطراف  به نگذارم،   نموده  را جلب  تا حواس سايرين خنديدمي و م كردمي م  صحبت  راه در بين.  شدی ّط  هم فرسخ
.  برسانندیخشك  به  آشيده دوش  ما را به چند نفر حاضر شدند آه.  ايستاد  هم  بندر، زورقیدر نزديك.  باشند متوجه
 و   قلبًا خدا را شكرگزار شديم  رسيدهیخشك  به  آرده  را ترك  مختلفی مرآوبها  و عاقبتنبود   از زحمتی خال  هم اين

  . را بياورند  همراهان  ببرند و بقيه دم را امر دا زورق
  
  



  دولت نشان
  

  او نزديك  به چون.  آوردیجا  شكر خداوند را به  افتاده خاك  به  آاپيتن  بود آه  اين  ديدم  آهی چيز مضحك  ساحلدر
،   ما سوار شديم  آه  وقت  شد همان معلوم.   پرسيدم سبب.  تقاضا آرد  را از من  خارجه  اول  درجه  نشان ، برخاست شدم
  ، آب  باز شده  رخنه  آه  است  داشته  بيم  راه  و در تمام ها را مسدود ساخته  رخنهاو، و   بوده  سوراخ  از دوجانبیآشت

  گفتي شد، م  شروع  باد و طوفان  آه شب  نصفیمخصوصًا در حوال. قعر دريا فرو رود  بهیوارد گردد و آشت
 بعد از  ساعت يك.   نكردم  تكلم  تحرير بوديد، جرئت  مشغول  اما چون  را بگويم  مطلب  آه مدم آ  نزديك دومرتبه
 ی ماه  طعمة  و همه  است  آار تمام  آردم يقين.  رسيد گوش  بهی آشتی از چرخهای يك  شكستنی، صدا شب نصف
 .  جدا نمودمی را از آشت  آوچك فورًا زورق.  ايم شده
.  نداردی ربطیآشت  و به  است  در خارج  آردم  گمانی، ول  بودم  شنيدهی صداي  اوقات  همان  درست  آمد آه خاطرم به
   مدال  از دادن اما من.  برساند ساحل  به خرابي آشت  ما را با اين  است  توانسته  اينكهی برا خواستي م  نشان  آاپيتنیبار

 دربار   متأسفانه اگر چه.   داشتم  را محفوظ  نشان  و احترام  نمودم و دلگرم اميدوار   انعام بذل  و او را به  آردمیخوددار
ويكتور برار،   به  موسوم  از فرانسويانیيك.   است  نگذاردهی باقی دولت  و عالمت  نشانی برای و عظمت قاجار احترام

 :نويسدي م119   در صفحهو   نگاشته  ايران انقالب  به  راجعی آتاب  مشروطيت در اوايل
 ی حاتم  نشانی و اعطا  وجه  نيز در اتالف سلطان.  دارندی و جمعی فردی قجر قراردادها  با پادشاهانعشاير،»
 «.كنديم

 یجاي  به واقعًا آار نشان. اند  شده  نشانی دربار دارا  از جانب  آهبينيدي را م وطن  به  و خائن  نااليق  اشخاصغالبًا
  آاپيتن. دهندي م  تشخيصینشاني خود را در ب  فداآار، نشان  و خدمتگزارانی و تقو ضيلت ف  صاحبان  آه  است رسيده
   نشانی تقاضای و محسوس  معين  خدمت پاداش  به  بود آهی مأمور  او اولين يه قاجار شايد در دوران.   نداشتیتقصير

   ظاهر بود، آه  تعجب  او عالئمی و در سيما  سوخت  آاپيتن حال  به ، دلم  نشان  از دادن  استنكاف در ضمن. كرديم
 هر   سينة  در صورتيكه كنمي میر خوددا  نشان  يكی، از اعطا  داشته  ما را محروس  جان  آهی خدمتی در ازا چگونه
  .  است  مزين آن  بهی نااليق  مذبذب خائن
 ی نيز اشخاص  و در داخله  شده  ديدهی خارجی بيطارها  در سينةی، حت  احترام  قابل  و عالمت  دولتی رسم  نشان اين
 اروپا یها خانه قهوه  از ورود به  آه  مملكت  از خائنينیبعض.   است  گلوله  مستحق شان  سينه اند آه  شده  نايل اخذ آن به

 خرد و یانهانش  به اش  سينه  و طول  عرض  آه بينمي می مفتحر و آمتر مأمور  مملكت  اول  درجهینشانها  اند به ممنوع
   هستند آهی و خدمتگزار، آنهاي  صديق  مأمورين  آه  است  اين و عجيب.  نباشد  آراسته  رنگارنگی و حمايلها بزرگ
 از   آهی و خفت ، با مذّلت  مأمورين  قبيل  اين آه   گفت  را بايد ستايشی ايران  پاك روح.   استی عار  از نشان  ايشان سينه
   مرجوعه  خدمات انجام  به  و صميمانه  نگفته  را ترك  و صداقت  امانت اند، باز روّية شده   دربار متحمل طرف
 .اند مشغول

آور  آيا تعجب.  بدهد  دربار را تشخيص  اين ، طرز اعمال  آشنا شده حقايق  بهتواندي نباشد، نم  وارد در عملی آستا
 باشد، در   افتخار مأمورين  بايد اعطا شود و موجب  اول  و درجه  برجسته  خدمات پاداش  به  آه  دولت  نشان  آه نيست

   از قبول  آهی بدانند؟ اشخاصینشاني خود را در ب  نشان  آند آه  جلوه  پست ه درج  تا اين  و آگاه  صديق نظر مردمان
 . بسيارند  دولت  مأمورين اند، در ميان  احتراز آردهی دولت نشان

  
  

  سفير انگليسینتها
  

 و وزير  دبيراعظم به.  دارندی حضور  مخابرةی وزرا تقاضا  هيأت  رسيد آه  از تهرانیتلگراف»  ديلم« بندر در
   عدمی انگليسيها برا  آهی سختگيريهاي  شد در تعقيب معلوم.  بيايند تلگرافخانه  به  با من  امر دادم وتلگراف پست

   و دو فقره  گشتهی عصبان، شومي م  جنگ  ديدند جدًا وارد ميدان  آه وقع م  بودند، در اين  آرده خوزستان  به  من عزيمت
   جواب  مطالبه  تمام شتاب اند، و به  فرستاده  خارجه وزارت  عصر امروز بهی و يك صبح ، يكي   شديداللحن يادداشت

 :  قرار است  نتها از اين  متضمن  امور خارجه  وزارت  تلگراف صورت. كننديم
 :  عظمته  الوزرا دامت  رئيسی آقا  اشرف  حضرتحضور

 .رسديم عرض  عينًا به  آه  رسيده  انگليس  از سفارت  قوس  امروز ظهر چهارمی فور  مراسلهدو
  

  اول مراسلة



   وزيریآقا
   پادشاه  اعليحضرت  از وزير امور خارجهی، دستورالعمل  مستطاب  جناب  با آن  امروز صبح  از مالقات پس»

   پادشاه  اعليحضرت دولت.   دارم  ارسالیعال  مستطاب  جناب عنوان  به مفاد ذيل  بهیا  مراسله  آه  رسيده انگلستان
  شيخ ( خزعل  با شيخ  دوستانه  ايجاد مصالحهی خود را برا  جميلهیع مسا  بودند آه  نموده  پيشنهاد دوستانه انگلستان
 و انقياد  ، اظهار اطاعت ، شيخ  هرگاه  بودند آه  داده الوزرا وعده  رئيسی آقا  اشرف آار برند، و حضرت به)  محّمره

   افسوس  انگلستان  پادشاه ضرت اعليح دولت.  نخواهند نمود  مسلحهی قوا  استعمال  مشاراليه  بر عليه له نمايد، معظم
 را رد   مشاراليه  دوستدار و وساطت لت دو  دوستانه  و نصيحت  مزبور وفا نكرده وعده  به  اشرف  حضرت دارند آه
 پيشنهاد   ناگزيرند آه ، حال  انگلستان  پادشاه ، دولت اند، بنابراين  قرار نداده  را مورد توجه و پيشنهاد ايشان. اند نموده

 آنها   اسكاتی برا  را آهیفشار» بختياريها« و به»   محّمره شيخ«  بهتوانندي ديگر نم  را مسترد و اظهار نمايند آهودخ
  اتباع  بهی و مالی جان  و خسارات  ورود صدمه  موجب  ايران  آارگزارانی فعل  عمليات هرگاه.  دهند  ادامهآورند،يم

  دار پرداخت ، و عهده  دانسته  آن  را مستقيمًا مسؤول  عليه  دولت  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  گردد، دولت انگليس
 خود ی برا  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت  حال در همين. شمارندي مزبور م سارات و خ  صدمات  آامل غرامت

 و   حفظی برای اقداماتخود   بداند از طرفی و مقتض  صالح كهيهر نحو و طريق  به  آهكنند،ي م  را حفظ  حق اين
   محترمًا خواهش  مستر چمبرلن يم مستق  دستورالعمل بر حسب.  آورند عمل  به  انگليسی رعايا  و مال  جان حراست
 «. داريد الوزرا ابالغ  رئيسی آقا  تأخير به حضرت اشرف  را بدون  مراسله  اين  فرموده ، محبت دارم

  
  دوم مراسله

 وزيریآقا
   انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  وزير امورخارجه  دستورالعمل  امروز بر حسب  خود مورخه  سابقة مراسله  بهنظر»

 را   مستطاب  جناب بايد خاطر آن.  دارمي م  ارسال  مستطاب  جناب  آن عنوان  را به  ذيلی رسم محترمًا مراسله
   شيخ  اجل جناب  بهی رسم  اطمينانات  انگلستان  پادشاه رت اعليحض دولت1914 نوامبر   در ماه  آه مستحضر سازم

  حقوق  به  نسبت اليهي اقتدار معز حوزة  به  نسبت  عليه  دولت طرف از ی تجاوز  وقوع  در صورت اند، آه  داده محّمره
   نسبت  آهی حل  راه تحصيل ی متعّهد خواهند بود، برا  در ايران  ايشان  و عالقجات اموال  به  او، يا نسبت  شدة شناخته

 نحو  همين به.  بنمايند  الزمه اعدت مس ايشان  باشد به بخش  رضايت  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  و دولت خود ايشان به
 يا ی خارج  دولت  و حمالت  تعرضات  را از هرگونه اليهي معزی قوا  جميع  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت دولت

   و عمارات اموال  به ، يا نسبت  مشاراليه  شدة  شناخته  اقتدار مزبور و حقوق حوزة  به  نسبتیولت د  چنين تجاوزات
   از اعقاب ، آه  مشاراليه  و جانشين  محمره شيخ  به  فوق اطمينانات.  خواهند نمود  و حراست ، حفظ ايران در  ايشان

 تصور   عليه دولت  به  خود نسبت  تعهدات  ذآور او، از مراعات اب و اعق  شيخ  آهی، و تا وقت  شده ذآور او باشند، داده
  ، منوط  ذآور مشاراليه  از اعقاب  شيخ  جانشين  انتخاب  آه  بر اين روط مشی، ول  اثر استی نمايند، معتبر و دارا ظن

   و اعقاب اليهي معز  آهی تا وقت  ايشان  رضايت ، و جلب  پادشاه انگلستان  اعليحضرت  با دولت  محرمانه مشاوره باشد به
   آهیا  دهند، و رويه  را ادامه انگلستان   پادشاه  اعليحضرت  دولت آراء و نصايح  به  نسبت  اطاعت ذآور مزبور روّيه

،   انگلستان  پادشاه  اعليحضرت ، دولت  عليه  دولت  باشند، در مقابل  باشد داشته بخش  رضايت  مشاراليه دولت  به نسبت
ر مست.  نگاهدارندی محل  و استقاللی فعل را در وضعيت»   محمره شيخ « آار خواهند برد آه  خود را بهی مساع جميع

   مقيم  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  ژنرال  مقرر دارند قونسول اند آه  نموده  خواهش  لرنی، از سرپرس چمبرلن
 باشند   مزبوره  در نقاط  اشرف  حضرت  آهی شيراز، در صورت مقيم   انگلستان  پادشاه  اعليحضرت بوشهر يا قونسول

  .یانته. الوزرا نمايند  رئيسیآقا   اشرف  حضرت  تسليم مفاد فوق  بهی رسم مكاتبه
 بودند، تلگرافا   نموده شيراز درج  به حضرت اشرف  وزير مختار را به  تلگراف  متن ، آه  قبل  هفته  مراسلة جواب

 دو   و اين  سابق مراسله  به ، نسبت  حاليه  مانده  نرسيد بالجواب  صدور جوابی برای تعليمات  چون  رسانده عرض به
 «. شود  داده  مقرر فرمايند جواب  هر قسم همراسل

  
 مشارالملك
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   اهللا  امان  سرتيپ  قشون  آل  حرب  ارآان رئيس

  



،   تلگراف بعد از مالحظه.  آردند  تكليف  بود، آسب  واضحی حضور  تلگراف  از عبارت  استيصالشان  وزرا آه هيأت
   وزرا را مورد مؤاخذه  ترديد هيأت آند، بدون  ايجاد تزلزلتواندي نم  در فكر منی مهم  و موضوعیمد پيشا  هيچ چون

 :  نمودم  وزرا مخابره هيأت  مورد به  در اين  آه  تلگراف  عين اينك. اند  چرا اصًال نتها را گرفته  آه قرار دادم
  

 تهران
  

  اقباله  دام اليه وزير م  ذآاءالملكی آقا  اجل  مستطاب جناب
 خود را در   نظريات  آه  نيستم  مسبوق  و از مفاد آن ام  نديده ايد هنوز من  آرده  تهيه  را آهیا  مراسله  جواب گرچه»
   قبيل  اين  من  آه دهمي، همينقدر تذآر م ام  آرده  حاصل  مراسله  از مدلول  آهی، با اطالع  اظهار دارم  آن  و اثباتینف

   را بخواهيد در تحت  اگر مفاد مراسلهیجنابعال.   نمايم  و ثبت  خود ضبط  درآابينه توانمي را نم  و مكاتب تمراسال
   ماه است  غرة  جمعه فعًال آه.   اظهار آردم  آه  است  همين  من  معتقدات  قرار دهيد، مختاريد، زيرا آه شور و مشاوره

 «.  هستم فرونت  به  حرآت مشغول
 قوا  آل  و فرماندهوزراءال رئيس
6930  نمره

   شدت  با آمال ، امر دادم ها نيست  نوشته  قبيل  اين گرفتن  معتاد به  من  آابينه  آه  آردم  و تصريحشودي م  مالحظه چنانكه
 .د دا  خواهم  خود را انجام  نظرية من.  آند  دارد، اعمالیا  هر عقيده ، بگويند هر آس نتها را مسترد داشته

  
  

  با انگليس روابط
  

   اين  بودن واقع. دانستندي م  ايرانی و سياسی در امور تجارت دخالت  به  خود را موظفی از ديرزمانانگليسيها
   درياها، يك  فاتحينی، و برا  شده  شمرده  عظيمی، جرم  خاك  اين  ساآنينی برا  در جوار و معبر هندوستان سرزمين

   تصرف ، درحكم ايران  به  نسبت  انگلستان  اعمال  آه  است  قرن  يكز ا  بيش اينواسطه به.   آن ع در اوضای دخالت حق
 .  است  آرده  جلوه  هندوستان  محافظه  ديگر سياست  در نظر دول  آه  بودهیبطئ
 300 یگتر و دارا بزر  از جزاير انگلستان  مرتبه25  قريب.   است  انگليس  مستعمرات  و زيباترين تريني غنهند

شمار   به  دولت  آنی خارج  اطوار سياست  و محور و محرك  انگلستان  عظمت  بنيان هندوستان.   است  جمعيت ميليون
   تأسف  اسبابیخيل. »  انگليس  تجارتی يعن  انگليس سياست « آه   است  و معروف  است  تجارت  منبع  زيرا آهآيديم

   همسايه آن  به  آه  از ايرانیهر قسمت.   است  شده  آزار همسايگان  اغنيا باعث  مجاورت مورد،  در اين بايد باشد آه
   را دروازه فارس  خليج.   اوست  توجه  بريتانيا و جالب  اضطراب  هند نزديكتر باشد، بيشتر موجبی يعن،یغن

 خود ی تجارت  و چنگال  آرده  استفاده ار ايران درب  و جهل  از جبن  قاجاريه  در دوره  لحاظ اين  و بهدانندي م هندوستان
   آه  داشته  عقيده  انگليس  از بزرگانی يك ، چنانكه  است  بوده جنگ  به  نه  غلبه اين.  فرو بردند  آن را در اطراف

  يسر شده می تجارتی منزلگاهها  و ساختن  راه  آشيدنی ديگر، يعن وسائل  به ، بلكه» بايد برود  بيرقی از پ تجارت«
   اين  اعمال  نمونه  آرده  احداث  لينچی آمپان  آهیراه. »رودي م  راهی از پ تجارت « اند آه  آرده  ثابت  جهت اين به.  است

 . نظراست
   پيش مسالمت  به  و فعال  اليق  دريانوردان  با اين  آه  است  بوده  مايل  هميشه  هم  ايران  منصف  ملت  نماند آه ناگفته

   انگليس  از سياسيونی بعضیول.   است كردهي رفتار م  با صبر و متأنت االمكاني حت شدهي م  آهی تجاوزات در تمام. يايدب
 آبير ی بريتانيا  ملت  نظريه  بسيار داشتند و نظرياتشان  هم  مخالف  انگليس  رجال  ميانر د  نبايد گذشت  از حق آه(

 ی گرفتاريها  را در بحبوحة  و دولت  آرده  سوءاستفادهی خيل  قاجاريهیارادگي و ب از ضعف) شودي نم عمومًا شمرده
، و 1289 در  ايرانی سرتاسر  آهن  راه  منسوخهز امتيا ، از قبيل  مهمه  امتيازات تفويض  وادار به،ی و سياسیاقتصاد

   و غيره1319 در   و امتياز نفت تقال ان ، و تصويب1308 در  ، و امتياز تنباآو و توتون1307 در   بانك امتياز تأسيس
 ی هنگفت بع من  ليره15000   مثًال در مقابل  بود آه  درجه اين  به  دربار قاجاريهی و طمعكاریبين نزديك. مجبور آردند

  اين.  بود العاده  فوق  ايران  خساراتكردند،ي نم  احساسات  ايران  ملت اگر تودة.  داد  و تنباآو را از دست  توتون مثل
 امر و   نتايج  زيرا آهشدند،ي م  پشيمانیزود  و بهريختندي م  طرح  انگليس اطالعي ب  از سياسيونیسياستها را بعض

 یا  محبوبانه روز موقعيت  و روزبهبرندي نمی سود  هيچ  رويه  از اين  آهكردي م  بر آنها ثابت  خودشانی عقال نصايح
 آنها ی و نظر اساسدهندي م  بود، از دست  مستقر شده  استقرار مشروطيت  و در هنگام،  داشته  ايران  اهل  در دل را آه
 از   هند، بهتر است  و آباد در مجاورتی قو  ايران لبتها. گرددي م  و تزلزل  دچار بطالن  است  هندوستان  حفظ  فقط آه



. 
 و   مهربان  اروپا با ايران  دول ام  داشته  ميل ، هميشه ام  يافتهی در آارها تسلط  آهی خود از وقتی از بدو زمامدار من

.  هستند  قدرت مند و صاحب ي ما عالقه دارند و در همسايگی آشناي  سابقة  آه  و انگليس مخصوصًا روس. متحد باشند
 ی مورد  را در هيچ  و ايران  داده  خود دخالتی از نفوذ آنها را در امور حكومتیا  ذره  آه ام  آردهیاما قويًا خوددار

ود را ّ خ  هم  و هميشه  آردهی و آزاد  مستقل  پلتيك  يكی را دارا ايران.   آنم  متخالفی از سياستهای يك  جريان بازيچه
 ناهنجار   رويه ، يا تعقيب  غلط  سياست  يكز با  خوزستان در قضيه.   سير آنم  طريق  در آن ، آه ام  نموده مصروف
 نبودند   مايل زيرا آه.  آنند  دخالت  و در قضيه  شده  خارج  از نزاآت  آه  را واداشت  انگليس ، نمايندگان  سابق سياسيون
   خود اين  سابقين  مثلخواستنديم.  آند  قشون ، سوق  نفت  معادنی در پهلو ، خاصه رس فا  خليج  در اطراف ايران
 و   نمودم  جدًا مقاومت  هميشه  مثل اما من»   است  انگليس  درياچه  يك فارس خليج «  را تكرار آنند آه  آودآانه عبارت
   حق،ی خارج  دولت  يك  آه  تصور آنم توانمي ابدًا نم زيرا آه.   خود باز نگشتم ، و از عزم  آنها را رد آردم يادداشت

   سابق  بفرستند، و ابدًا از رويه  نتها را پس وزرا امر دادم  به  بود آه اين.  باشد  ما را داشته مسائل   قبيل ورود در اين
 . ننمايندی تأس  اسبقیها  آابينه  و روش اخالق  به  تجاوز نكرده من
   آهیا  نقشه  مطابق  آه  آردمی، امر تلگراف  از هر طرفی قشون دستجات  و به  دانستم و مقنع ی را آاف  جواب اين

 . بروند  پيش ام  داده ترتيب
 در بندر را   بود، آسايش  آرده  مرا آسلیا  تا درجه  بعيده  مسافتی و ط  پيش  شب  دريا و نخوابيدنی خستگ  اينكهبا

 فردا، اسبها زود   دارم  ميلیخيل.  بياورند  اسب قدر آفايت  به  از اردگاه  آه رستادم ف  مخصوص ، مأمورين جايز نديده
   بازديد اينی برا ، موقع  آرده  را قطع  و زيدون  ديلم  ميان  مسافت  از عصر، چهار فرسخ  قبل  بتوانم  و من رسيده
 و   ساده  و وضعش  لباس  با اينكه  بندر ديلم افخانة تلگر رئيس.   باشم ، داشته  الزمی دستورها  از اردو و دادن قسمت
  زيرا آه.  آورد  مرا فراهمی و خوشوقتاد د  نشان  غير مترقبی و اخذ خبر مهارت  تلگراف  بود، در مخابرهیدهات
  فاهم سوءت  و شايد موجب  تأسف  اسباببود،ي م  واسطهی و آودن لياقتي ب ، اگر اتفاقًا شخص  مهم  مذاآره  آنیبرا
   طبعًا هوشيار و فعالی ايران  شد آه  مسلم  و بار ديگر بر من  ديدمی ذات  ذآاوت  من،ی تلگرافچ اما در اين.  گشتيم

ظهور خواهد   سزاوار تمجيد به  نمايد، خدماتی از او نگاهدار  باشد آه  دلسوز و فداآار داشته ، و اگر سرپرست است
 . بدهد او انعام  بهیجه و  گفتم  آابينه رئيس به. رسانيد

  
  
  

  خزعل تسليم
  

 :  ذيل شرح  رسيد به  بوشهر از خزعل  از طريقی تلگراف  ضمن  ايندر
  

  عظمته الوزرا دامت  رئيسی آقا  اشرف  حضرت  منيع مقام
  تر در جواب زود  شد از اينكه ، مانع  دادهی رویفدو  به  اشرف  حضرت  تلگراف  در رسيدن انگيز آه  اسفتأخير»

 را ی فدو  انقياد و اطاعت  فقط  نهی فدو  سابق تلگراف.  گرديدی فدوی و شرمندگ  انفعال  شود، و باعث مبادرت
 و   صميمانه  اطاعت  بلكه ساختي، ظاهر م  و هستم  بوده  دولت  آن عة اوامر مطا  مطيع  هميشه ، آه  ايران  عليه دولت به

 و   اشرف  حضرت  فيمابينی شخص  مراوده  عدم واسطه  به  سوءتفاهمیقدر به. نمودي م انت ضم  را در آتيهی فدو قلبيه
   آه  و سوءتفاهم باهات اشت  رفعی تصور برا  را فوق  اشرف  حضور حضرتی شرفيابی فدو  آه  پيوسته وقوع  بهیفدو

   مشتاقانه  آهی مالقات همان.  صود هستم مق  اين  از انجام  مطمئنیفدو.  دانمي، ضرور م  گرفتهی جا درخاطر مبارك
 و ی و انقياد و دولتخواه  را از اطاعت  اشرف  ديگر حضرت  تا دفعه، كنمي م  استقبال  شعف ، باآمال ام مترصد بوده

 «.  نمايم  ثابت  اشرف  حضرت  و مساعدتی و دوست  و اطمينان  و خود را در لياقت ئن خود مطمینثار جان
  خزعلیفدو

  
 :  نمودم او مخابره  به  مضمون اين  بهیجواب

  
  سردار اقدسیآقا



   مملكت  ارآان  خود، جز استحكام  و عمليات  اقدامات  تمام  در ضمن  من  مسبوقيد آه  آس  شما بهتر از همهخود»
هرگز .  باشند  مملكت يت مرآز  متوجه  شما، پيوسته  امور، ازقبيل  آارآنان  آه ام  بوده  مايل  و هميشه  نداشتهیقصد
   تلگراف در جواب.   باشيد، محو و نابود نمايم مملكت  به  عمده  مصدر خدمتتوانيدي م  شما را آه  امثال  نيستم مايل
   ندامت حاال آه.  بود  اوليه  اصولی تمرآز، يعن  اصول  حفظ  همان ، نظرم  بودم  را تذآر دادهی قطع  تسليم  آه  هم اوليه
   مالقات  هم ايد، من  شده  متوجه  من  سابقة ب و مطال  احكام تمام  خاطر به  عمقی و از رو شرو مقصود قرار دادهرا پي

 توانيدي خاطر م  اطمينان ، با آمال ام  شده  نزديك شما هم  و به آمده»  ديلم«  به  و حاال آه كنمي م شما را استقبال
 «. اميدوار باشيد  منی و سرپرست  دولت توجّهات  و به قات را مال جانب ، اين آمده»  هنديجان« به

 قوا  آل  الوزرا و فرمانده رئيس
  

  قوس  ششم جمعه
   رودخانهیفرسخ در نيم.  ، وارد شديم  در آنجاست  اردوگاه  اول  قسمت آه»  زيدون « ناحيه  چهار بعدازظهر به ساعت

 دريا   از سطحی صدمتری هشتاد ال  ارتفاع  در يك  درست  رودخانه  آهیقسم  بهنهادند،ي م  انخفاض  رو بهیباز اراض
 .  استیجار

  
  زيدوندر

  
،  ام  آرده  صرف  و تفنگ  با توپ  و مؤانست  جنگی و عمر خود را در ميدانها  هستمی سرباز اعمال  معتاد به  آه من

 ی سرور  چنان  لشكرگاه از ديدن.   است اردوگاهها بازداشته در   مرا از توقف  چند سال  در اين  مملكت مهام  به اشتغال
   دورودراز مالقاتی از سفر  عزيز را پس ، يا دوستان ام  رسيده وطن  به  غربتها بعد از سالی گوي  داد آه  دست من به

 . ام آرده
 را ی زندگان  موقع  بهترين زيرا آه ، برمي م العاده  فوقیاند، لذت  زده  در آنار رودخانه  اردو آهی چادرها  مالحظةاز
   تا يك  اردو آه ، رئيس خان اهللا  فضل سرتيپ فورًا به. آوردي م خاطرم  به  سپاه  در ميان  توقف  باشد از ايام  عبارت آه

 بود  ت مأمور اآتشافا  آهی ايروپالن  حال  اين مقارن.  شود  سانی مهيا  قشون  امر دادمد، بو  آمده استقبال  به فرسخ
   و نظريات  و از طرز اعمال  را گشودم بسته. زير افكند  از باال به  پيچيده  خود را در لفافه  تحقيقات رسيد، و موضوع

   تحصيل  از جوانان  آه  است الملك  ارفع  نايب، فات اآتشا  مأمور اين صاحبمنصب.   شدم  مطلع  دشمنیو مراآز قوا
   تمجيد ابراز داشته  قابلی خود، هوش  وظيفه  در انجام  بودم  داده ورود او در قشون مر به و اخيرًا ا  در اروپاست آرده

   او، در همين  رتبه يعترف  را داير به  حرب پيشنهاد ارآان.   است  آرده  تحقيق  مختلفه  از نقاطیبخش و با طرز رضايت
   همين ، توسط  بودم  داده تحرير و طبع در بوشهر امر به   آهیا  ابالغيهشودي م معلوم.   آردم  و ابالغ  تصويب محل

   گرديده  خصمی قوا العاده  فوق  وحشت  و اسباب  شده  پراآنده  خوزستان  در صفحه  ايروپالن  و همين صاحبمنصب
 ی، و التجا  نيست  مقايسه  قابل  ايران  اخير زمامداران  ساله  صدوپنجاه  با اعمال  منی آارها  آهندا  شده ، ملتفت است
 و  اوامر دولت  به  و انقياد نسبت  مملكت مرآزيت  به ، جز اطاعت  آنها مفيد نبودهی برای خردل اندازة  به خارجه به

   آهی تصميمیجا  به  و بستگانش  خزعل  آه  آرده  آنها را پريشانی طور  ابالغيه انتشار اين.  ندارند  چاره  من فرمان
   تصميم ، ديگر مجال  و جواهر خود پرداخته  نقدينه  و تحويل نقل  داشتند فورًا به  منی آشت  غرقی برا  قبل دو شب

  ، متزلزل  در دريا، مرا از عزمم  غرقی حت،ی و امر خطيری خطر  هيچ  ديدند آه العينيرأ  به چون.  ندارندیجد
   و چارهی خود راهی برا  ديدند، جز فرار و تسليم ه مرا سالمًا در اردوگا  مهالك  از آن نخواهد نمود، بعد ازگذشتن

   قصبه  تصرفیتنها برا.   است  شده  انتزاع  خزعليان  از دست  با جنگ قدم به  قدم  آه  استی نقاط اين. بينندينم
  دينو متمر.  در آمد  قشون تصرف  به  عقرب  در دهم  نقطه اين.  بود  مستمر الزم  جنگ ت ساع دوازده»  زيدون«
 .  است ها نمايان  بر ديوار خانه  توپ  گلوله  عالئم هنوز هم. گريختند»  هنديجان«و » مال ده « جانب  به
  
  

  بهبهانی اردو احوال
  

  بهبهان  به  گذشتهی بختيار  از بحبوحةی بود و بايست  تجهيز شده  از اصفهان  آهی ستون  و علميات  از حالت  اينكهیبرا
   در سيزده شهر بهبهان.  برود و خبر بياورد بهبهان  به  را مأمور آردم  گردد، طياره  حاصل  آامل عبيايد، اطال

 لشكر   حرب  ارآان  ميرزا رئيس  محمدحسين  سرتيپی فرمانده  تحت  عده اين.   است واقع»  زيدون «  شمالیفرسخ
 و ی بختيار  از داخله  عده  عبور اينی برا  آهیمات و زح  موانع  شد با وجود تمام  بود و معلوم  تجهيز شده جنوب



.  
.  مجددًا دچار خطر شودكردي را تهديد می بختيار  موقعيت  آه از هر حيث  اردو هم  اين  آه رفتي م  احتمال البته

 مزبور   عده  اينكهی برا البته.  بود  شده  ترسيمی بختيار  از خوانينی و بعض  خزعل  ميان  آهیا  با نقشه خاصه
 ی اقدام  مزبور از هيچ  ايل  آه رفتي برسد، تصور م بهبهان  بهرتر دي االمكاني نشود، يا حت  ملحق  جنوبیاردو به

   روانه  عقرب  و در هفدهم  ديده  و سان  مجهز آرده  شخصًا در اصفهان  آه  استی اردوي همان  اين.  ننمايدیخوددار
   تربيت  شد آه  مسلم  بر منو   آزمودمی تيرانداز مشق  به  را در اصفهان  از نظاميانی ذآر شد يك چنانكه.   بودم آرده
 آنند،   را سرآوبی بختيار  واحد، هم  در آنتوانندي م داشتم   اند و يقين  و تصوّرات  توهّماتی بعض  مافوق  من شدگان
 . برسانند  مأموريت محل  خود را به و هم

   آه خواهميم. اند  شده  دشمن  اضطراب  و بيشتر اسبابآيندي م  پيش العاده  فوقی عمل  نيز با سرعت  منیاردوها
 اشرار و یسرآوب  شخصًا به  آه ام  آند؟ عهد آرده  ممانعت  از منتواندي می مانع چه.   بروم مرآز خوزستان به

 خواهد بود؟  منیوگيرجل  قادر بهی عايق  چه جز مرگ.   بپردازم متجاسرين
   و مشغول  با اطرافيان  صحبتیبعد از قدر.   بودند، رفتم  داده  اختصاص من  به  آهیچادر  اردو، به  از سانبعد

تنها .  خود بروندیچادرها  به  دادم  آنها، اجازه  و صبر و طاقت  قلب  قوت  افزودن و  متفرقه مذاآرات  آنها به داشتن
 شيهه   گاهگاه  را فقطی خاموش اين.  ام  نخفته  در اردوگاه  شب  مدتهاست  آهزيرا،   ببرم  لذت  بيشتر از سكوت  آه ماندم
 و افتدي مطبوعتر م  من  در گوشی صدا از هر آواز لطيف دو  اين  آه كنمياقرار م. زندي م  برهم  قراوالن  و بانگ اسبان
 . و نخواهدبود  نيست ايجاد آن  بهر قادیانگيز  طرب  زمزمه  هيچ  آهكندي را بيدار می هاي  خاطره در قلبم
  : منتشر شود  آنند آه  مخابره تهران  به  را امر دادم  ذيل ابالغيه

  
  جنگ  وزارت ابالغيه

  
  قشون  آل  حرب ارآان
ی نظام  حكومت آپيه

 بودند،   پرواز آرده  اآتشافاتی برا  صبح  ما آه طيارات.   شدم ، وارد فرونت  استیاالولي جماد  غره  آهامروز»
   اصفهانی قوا  مقدم ستون. باشدي م بخش  رضايت ، تمام  زيدونی اردویبند قسمت.  دادند  خود را انجام عمليات

  امروز مجددًا از خزعل.  شدند  وارد آرمانشاهی اول  قسمت ه، س  آذربايجانی اعزامیقوا.  وارد شدند بهبهان به
 ی بادی مجبورًا بايد باآشت ، و اينكه  سيم  و نبودنی تلگراف  خطوط  نبودن  مستقيم واسطه  بدوًا به آه  رسيدهیتلگراف
   جواب تقديم  به  مبادرتی فور  است  و نتوانسته  است  آمده  طبيعتًا پيش  آهی تأخير او برسانند، و از اين  مرا به تلگراف

   اوليه  تلگراف  مدلول  آه  است  و انقياد متذآر شده  تجديد اطاعت  در ضمن ، سپس  آرده  و انفعال نمايد، اظهار تأسف
 و عفو و   تأمين  طلب انه و ضمنًا مصّر  بودم  قبًال متذآر شده  من  آه  است  و همان  بودهی قطع  تسليم او در حكم

 .  است  نموده ماضاغ
، و جز   نيستمی راضی آحاد و افراد ايران اضمحالل  به  و منمی نفر ايران  يك  مشاراليه  چون  آه او نوشتم  به  جوابدر
  فرونت  به  است  الزم  ندارمی قصد و منظور  هيچ ام  آرده  عموم  خاطر نشان  هميشه ، آه  مملكت  مرآزيت  اصول حفظ
  . و انقياد خود را تجديد نمايد  اطاعت  خود را درخواست و مراتب ، حضورًا تأمين  آمده مقدم
 رضا- قوا   آل  الوزرا و فرمانده رئيس
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 :  شد  داده و جواب.  وزرا رسيد  رياست  از آفيل  هم  ذيل تلگراف
  

  عظمته  قوا دامت  آل  فرمانده  اعظم اشرف   حضرت  بندگان  منيع مقام
   رسيده  انگليس  از سفارت  ديشب  آه  مراسله دو فقره. رسدي م  مبارك عرض  ذيًال به  ذآاءالملكی آقا  تلگراف عين»

  امروز صبح.  رساند  مبارك عرض  به ، شبانه  حرب  ارآان توسط  به  وزير امور خارجهی را آقا  آن  آامل متن
استدعا . رسدي م عرض  به  تلگراف  اين ، ضميمة نظر رسيده  به  آهیاب و جو  وزرا قرائت  در هيأت ، مراسالت جشنبهپن
 : اظهار شود  اشرف  عقايد حضرت  ذيل معروضات  به  نسبتشوديم



 يا خير؟فرمايندي م  را تصويب  جوابيه  مراسله  آه ـ اين 1
شيراز   به  آه  اشرف حضرت  به  لرنی سر پرس  تلگراف  رسيد متضمن  قبل  هفته ه آیا  و مراسله  مراسله  اين چون -2

 رسدي م عرض  به  آهی و جواب  وارده  مراسالتفرمايندي م ، آيا تصويب  نشده  ارائه مجلس  بود، هنوز به  شده مخابره
 برسد يا خير؟  مخصوصی از وآالی يا بعض  مجلس اطالع قبًال به

 خواهند شد؟   خواهد بود، يا موقتًا متوّقف  قوا ثابت  در جلو رفتن  اشرف  حضرت ، عزم  مراسالت نبا وجود اي -3
  . باشد  را متضمن  مهمه  تأثيرات  است  ممكن  شقوق  از اين زيرا هر يك

 .  هستيم  عاجل منتظر دستورالعمل
 :  است ، اين  شده  مراسله، تهيهی برا  آهی جواب صورت

   دولت  بين  شد، و از استحضار از قرار منعقده  واصل315   و نمره314   نمره  قوس4   مورخه  شريفه  مراسلةدو
   گرديد، آه  حاصل  تعجب  نهايترسد،ي دوستدار م  دولت اطالع  به  است  دفعه  اول  اآنون ، آه خزعل  و شيخ انگلستان

 را ی قرارداد  چنين  چگونهیالملل  بين  و مقررات  رسوم  بر خالف و فيمابين   حسنه ، با وجود مناسبات  فخيمه  دولت آن
 ی برای اقتدارات  و حوزه  جايز دانسته  ايران  مسّلمة  نفر تبعة  با يكباشد،ي م  ايران  دولت  حاآميت  حقی مناف آه

  رسميت  بهتواندي نم هيچوجه ه را بمزبور قرارداد   ايران دولت. اند  شده  قائل  ايران  او در خاك  و اعقاب مشاراليه
   ايران  دولت  آهشود،ي افزا م  نمايد و نيز زحمت  پرتستی اقدام چنين  به نسبت  آه دانديّ م بشناسد و خود را محق

   ايران  مملکتی از امور داخل  آه خزعل  و شيخ  خوزستان  را در عملی خارج  دولت  هيچ  و دخالت  وساطت وقت هيچ
 خاطر   است اند، الزم  دانسته  خسارات  وقوع  را مسؤول  ايران  خود، دولت  در مراسلة  آه اما اين. دپذيري نم تاس

 از   قسمت  در يك  ايران  دولت  و گماشتة  نفر تبعه  يك  از آنكه  پس  بفرمايند، آه  بايد تصديق  آه  سازم  را متوجه شريف
   و مزّيت  تفاوت  هيچ  ايران  اقتدار و اختيار دولت  تحت  بودن  واقع ز حيث ا  آن عات با ساير قط  آه  مملكت  اين خاك

، و   را نموده  مدارا و مماشاتی با او منتها  مصلحتی برا  دولت  گذارد، و با اينكه  تمّرد و طغيانیندارد، بنا
   و معذلك  او را پذيرفته  معذرت،  مصلحتظر ن همان  به  و دولت  آرده  و معذرت  متمّرد اظهار ندامت  آن باالخره
 را ی و ياغيگری نافرمان  اين  تحملتواندي م  دولت  ننمايد، چگونه  خود عمل  و اطاعت  تبعيت وظايف  به مشاراليه

،   جنگي است  و عمليات  قشون  سوق  قهرًا مستلزم  آه  وظيفه  اين  او برنيايد؟ در انجام  ساختن بنمايد، و در صدد مطيع
   آهی با وجود قرارداد  آه  سازم  را متوجه  خاطر محترم آه  در اينجا ناگزيرمشود؟ي م  دولت  مسؤولّيت متوجه نهچگو

  دولت  به  نسبت خزعل  شيخی تمّرد و خودسر  آهشودي م  و مبرهن اند، واضح  رسانده  دولت اطالع  به  دوم در مراسله
، واّال   است  داشته  انگلستان  فخيمه  دولت  از طرف  آه  استیمينان و اطارداد قر استظهار همين  خود به متبوع

   اين  نتايج ، در خصوص  مسؤولّيت  هيچگونه  ايران  تنها دولت  نه بنابراين. كردي نمی جسارت  مسلّما چنين مشاراليه
 . خواهد بود  واقعه  مسببين  متوجه  مسؤولّيت  ندارد، بلكه قضّيه
   را حفظ  حق  خود اينی برا  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت اند دولت  داشته  مرقوم  اينكهشوديافزا م   زحمت  خاتمهدر
   و مال  جان  و حراست  حفظی برای خود اقدامات  بدانند از طرفی و مقتض  صالحیهر نحو و طريق  به  آهكند،يم

   آن  اعمال  را آهی حق  هيچگونه  ايران  دولت  موضوع ين در ا  آه، شوميم آورند، لزومًا متذآر  عمل  به  انگليسیرعايا
 «.  نيست  او باشد قائلی و اهال خاك  به  نسبت  ايران  حاآميت  استقاللیمناف

  
 ذآاءالملك

 اهللا  امان  سرتيپ  آل  حرب  ارآان رئيس
4800  نمره

  
 جواب

  
  قشون  آل  حرب  ارآان رياست

 : جوابًا تذآردهيد  وزير امور خارجهیآقا  به4800  نمرة استحضار از مفاد رمز با»
 .  بد نيست  شده  تهيه  آهی شود، جواب  اخير پذيرفته  اگر بنا باشد دو مراسله- اوًال
   قونسول  توسط  لرنی از سرپرسی تلگراف  فقط ، بلكه  نبوده  مراسله  آه شومي متذآر م  قبل  هفتة مراسلة  به  راجع-ثانيًا
   تلگراف  فقط  هم آن.  شد  داده  سخت  جواب  آه  بوده  خزعل  تعقيب  و عدم  و مشعر بر صلح  من عنوان ز بهشيرا

 .  است  نشده  من  تسليم  آن  عينی گرديد ول حضورًا قرائت
 . در آوريد  شور و مداّقه  از وآال، تحت  عّده  را با يك  و جوابيه  وارده  مراسالت كنمي م  تصويب  البته-ثالثًا



   مرا از اينی مانع ، هيچ  رفته  پيش  البته  آه دارمي اطالعًا اشعار م  آن  قوا و يا توّقف  جلو رفتن  در موضوع-رابعًا
 «.  باز نخواهد داشت عزم

  
 قوا  آل  و فرمانده  جنگوزير
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 «لنگير«  به حرآت
  

  قوس8  يكشنبه
 مرآز اردو  طرف  بود به  شده  داده  آهی امر  امروز، مطابق ، صبح» زيدون «  اوليه  در اردوگاه  توّقف  از دو شببعد
نظر   به  در آنی و شادابی خرم ، عالئم  طرف  از هيچ  آمد آه  پيش  خشكیبيابان.   آرديم  حرآت است» لنگير« در  آه
   محسوبی زندگ  نشانگذراندي م  بيابان آلود خود را از اين  گل  آب  مارپيچطور ه ب آه»  زهره «  رودخانه فقط. رسيدينم
 .شديم
  
  

  غربی اردو تشويش
  

 بود ی قشون طرف  به  توّجهم تمام.  داشتمي م  صحبتی و آمتر با آس  بودم  متفكر و واقعًا ناراحت  من  طريق  طولدر
  ، و از مناطق  عبور آرده آباد و لرستان  خرم  خط ازی، و بايست تجهيز داده  امر به  لشگر غرب  از طرف آه

 . لر بگذرد  طوايف  و از ميان  سفر نموده  شامخه العبور و جبال صعب
   احاطهی جبال  را، سالسل  آن  خرمیها و دشتها جلگه.   انبوهی از جنگلها  و پوشيدهی آوهستان ايست  قطعه لرستان
   چادرنشين  طوايف  آه سالها است.  ندارندی معبر  لغزنده  خطرناكیها  گردنه و  باريكیها  جز تنگه ، آه  است آرده
   ساختهی نشدن  فتحی را حصار  و لرستان  آرده  و از ضعف مرآز استفادهد خو  مستحكمی استثناي  از موقع  واليت اين

 از   بود آهی و مأمورين  حكامیتقاضا بنا بر   فقطكرد،ي می و يا مخارجفرستاد،ي می اگر قشون  هم  ايران دولت. بودند
 لرها را خودسر ی از طرف كام ح  خائنانه  سياست اين.  نداشتندی و ظاهرساز  پول  جز گرفتنی و قصدرفتند،يمرآز م
 ی مساع  تمام  بودند آه  شده  لر مطمئن  طوايف زيرا آه.  بود  ساخته  را مرعوب  دولتی، و از طرف  آرده و بيباك
   بود آه  معتقد گشته  هم و دولت.   هباوهدر استدهندي بروجرد م حكام  به  آهی تقديم  آنها با يك  حمله  يك مقابل در  دولت
 .  است  آنها از محاالت  و قمع  قلع  هستند آهی قویقدر لرها به
 . آرد  را فتح  و لرستان  لرها را مطيع  بود آه  من قشون
 ی تلگراف  نه چون.  بشود  خوزستانی شمالی، وارد شهرها  گذشته  لشكر غرب ن ستوی بايست  بود آه  خاك  ايناز

؟   است  لرها دچار گشته حملة ، يا به  گذشته  از لرستان  قشون  آيا اين  آه  بودم  در انديشه،ی استخبار  وسيلة  و نه داشتم
   اين  قصدشانكردند،ي م ودند و لرها را تحريك ب  بسته  معاهده  آهی بختيار ين از خوانی و بعض  و خزعل  پشتكوهیوال

 . مسدود سازند  من  را برقشون  راه  از هر طرف بود آه
   از آنها آسب  آه  همشدينم.  داشتند  انگليسيها تلگراف فقط!   اردو خبر بيابم  اين  از حال  چگونه  آه  بودم  حيرانیبار

 . دهند  ديگر جلوه  را نوع  نگويند و حقايق  بود راست  امر داشتند، ممكن ن در اي  آهیا  با سابقه عالوه به.  خبر نمايم
  
  

 «لنگير«  بهورود
  

.  دارد  فاصله  فرسخ ، شش  گذشته  شب  و با منزل  است  زيدون  جزء ناحيه  هم  نقطه اين.  شديم» لنگير« وارد عصر
 را صادر   ذيل  و ابالغيه  ديدمیسان» لنگير«متمرآز در    ورود از عّدة محض به.  بودند  بستهینصرت نظاميها طاق 

 : نمودم
  

 ابالغيه



  
  قشون  آل  حرب ارآان

  واسطة  به  آهی راپرت  روز مطابق  عصر همين8  در ساعت.   شدم  اردوگاهی وارد لنگير، مرآز فعل قوس 8 -1»
 .اند و رفته  آرده  يه خود را تخل  مواقع  شد خزعليان  رسيد، معلوم  ارتباطيهیپستها

 .شوندي و م  شده  ما متناوبًا وارد بهبهان  اصفهانی قوا  عمدهی قسمتهایستونها -2
   رهسپار و عازم  دزفول جانب  به  پشتكوه  و از خط  پشتكوه طرف  به ، از آرمانشاه  غرب  شمال  تجهيزيةیقوا -3
 .شونديم

 «. نمايمي م  حرآت  مرآز خوزستان طرف به لنگير ی آنون تا دو روز ديگر از قرارگاه -4
  

 رضا- قوا   آل  و فرماندهالوزرا رئيس
4201  نمره

  
 گردوغبار اردو و   در ميان آفتاب.  شدی بودند، استراحت  سدر برپا آرده  زير درختان  آهی در چادرهاي  از سانبعد

 . يا مفقود شد  غايب بخار افق
  
  

 اشرار مواقع
  
.  بود  و خزعل  خزعل  هوادارانی در قلمرو قوا ، تمام  اردو است  قرارگاه  آه  نقطه تا اين»  زيدون « ك خا  اولاز

   و ساالر ارفع»یاعل قلعه « نيز در یا  بهمه خان حسين.   داشت  رياست  عّده  بر اين  خزعل  پدرزن برادر ميرعبداهللا
 . و سيار بود  کل قشون را داشت  مجاهد رياستامير. ودند و رامهرمز ب  بهبهان  در ميانیبختيار

  فعًال هم.  شد  آشته اند، و برادر ميرعبداهللا  نشسته  شديد عقبی با جنگها قدم به ، قدم  بعد از ورود لشكر جنوبیول
 .  نيست  از چند فرسخ  زياده  دشمنی و قوا  من  بين مسافت

   بودند، و اصًال باور نداشتند آه  نكرده  نقطه اين ، تصور ورود مرا به»  سعادت قيام «  آميتة  و ساير معاهدين خزعليان
 ی بر خوشگذرانيها  باشد آهی و مجال الوزرا همت  رئيسی، برا  قاجاريه  دورة  سالة  يكصدوپنجاه در اثر تجربيات

 . آارزار برساند صحنة  خود را به  مشّقت  و با اين  پا زده  پشت تهران
   بود، در هيچ  پيدا شده  مردم ، در ادارة  سالطين تبعيت  به  آهی و رخوت  قاجاريه  دورة ، گزارشات ام فته مكرر گ چنانكه
   مرآز، همواره  همی قشون  نفرات  از حيثیحت.  بودی بالمسمی اسم  از من  قبل  ايران دولت.  نظير نداردیعهد
،   ندادهی خراج  آمترين  اطراف خوانين. شدي م عشاير محسوب  فرمانفرمايان و  الطوايف  و مقهور ملوك الشعاع تحت
. كردنديبگير قلمداد م شهرها، خود را دستي   تجاوز به  راهها و عدم  حراست عنوان  بهی هنگفت  مبالغ ساله  همه بلكه
   تزلزلیخود را برا   امروز نقشة  آه  و غرب  جنوب  ايالت  و همين،ی بختيار  و خوانين  پشتكوهی و وال  خزعل همين
   دراز است اند، ساليان  مشغول  مملكت  ريشة  و فساد و آندن شرارت ، به»  سعادت قيام « نام  و به  آردهیريز  طرح من
  آار بردن  جز بهبينندي خود م  مرا در مقابل  آه ، اآنون  داشته  محفوظ  ايران دولت  به  خود را نسبت  حاآميت  حق آه
 ی خذالن  نوع  اخير چه  سالة  يكصدوپنجاه آيا تقصير زمامداران.  ندارندیا  خود چاره  مطلقة  از مالكيت دفاع قوا و  تمام
   مثلی خود ايالتیاعتباري و از اثر ب  گذرانيدهیاعتباري و بی و سفاآ شقاوت  را به  اوقات ؟ آنها تمام  خواهد داشتیدرپ

 خود   را در دماغ  و تفكيك آن  تجزيه  هنر، عنوانیاند چهارنفر خودسر ب ه داد  و اجازه  آرده  را فراموش خوزستان
 . نمايند  و اقدام  قيام  مملكت  و بر ضد مرآزيت  نموده  مسلح تجهيزات  به  شروع  آهیبپرورانند، تا جاي

  من  را بهیا  صدمه ين و يا بزرگتر  آوچكترين تصور اينكه  و به  است  مشغول لهوولعب  و به  نشسته  در پاريس شاه
 ی سلولها در آوچكترين.  نمايند  مسلح  قيام  مملكت  برضد مرآزيت  و خزعليان  خزعل  آهدهدي م  سازند، اجازه متوجه
   وجود نخواهد داشتی يابد، ديگر مرآز  اشرار خاتمه منفعت  به  عاقبت م قيا  اگر اين  آهدهد،ي خود خطور نمیدماغ
   و چه  آرده  مرا تعقيب اندازه  خارجيها تا چه  آهبينديمگر نم.  باشد  ديده  را براي خود مسجل  آنی او زمامدار آه

 ايثار   من  مسافرت بدرقة  حضورًا و غيابًا و آتبًا و شفاهًا به وبيگاه  و گاهیدرپي پ  آه  استیاولتيماتومها و نتهاي
نمايند؟يم

 دانندي م  شاه  اوامر و رعيت ، خود را مطيع  خزعل  مثل،ی مستقل روشانف  وطن ، با داشتن  امروزه  خوزستانيانمگر
 را   و آشوب  تحريك ، سيم  پاريسیها خانه  قهوهی و از زوايا  آرده  آنها خود را دلخوشی باطن  او در تحريك آه
او عايد خواهد   بهی لذت برد؟ چه خواهد ی و حظ  فايده  فساد چهی و القا يك تحر ؟ از اين  است  آنها امتداد داده جانب به



 فرستاد و   نزد شاه پاريس  خود را به نامة  و يا قسم نامه  مقاوله  قدر آه ، همين  قيام  آميتة  آه  است  تصور آردهمگر
 و   اياالت ، باز در تجزية  مملكت  اساس  و بعد از تخريب  او قرار داد، حقيقتًا بعد از فتح  اجازة  خود را فرع عمليات
   گوشه  خود را در يكی پادشاه  بساط  هرآدام  آه  خواهند خواست  خود از او اجازه وقعيت م  و استقالل  امارات تحكيم

 بگسترند؟ از مملكت
 و   قلب  نيز بشاشت العرب  جزيرٌه  و امارات النهرين جرايد بين. كندي میمعرف»  اميرخوزستان« خود را فعًال  زعلخ

 را   آنان  گوشة  و آاله  آنها انداخته  نيز باطنًا باد درآستينی حقيق سياستمداران. كنندياو اهدا م  خود را به   چهرةیخرم
 !دهندي می مصنوع  خود برق مواعيد آتيه به
   شاهی برا  همی نور  روزنة  وعدووعيدها آمترين  از اين  هر يك ، و در اعماق  مواعيد فريبنده  اين  در تمامآيا

اند ؟ بازگذارده
، مختصر  وذهاب  و در اياب  است  بوده  محّمره  از راه  و باالخص النهرين  بين اروپا، غالبًا از راه  به  شاهیمسافرتها

   و اجازة  توليد آرده  را فيمابينیآميز  مودت  حسيات  وجوه  اين تقديم. شدي م  تقديم ايشان  به  خزعل ف از طریوجه
 . است  حسيات  همين به   نيز مربوط  قيام انعقاد آميتة

ومبيلها را  ات  آردم  بود، تلگراف هنگامي بی تأخير  با اسب  بعيده  مسافاتی بودند و ط  اتومبيلها در بوشهر مانده چون
 .اهواز برسانند  ما را به آمده» مال ده« جا به  از آن بياورند، آه»  هنديجان«  بهی آشت وسيلة به

 بود   از خزعلی تلگراف از جمله.  گذرانيد  را از نظرم  واصلهی و راپرتها ، تلگرافات  من  تحريرات  رئيس  اعظمدبير
   آن  و عين  آرده ، مخابره  از عفو من  و اميدوار شدن  بودم  آرده مخابرهاو   به  از ديلم  آهی از وصل تلگراف  پس آه
 : قرار زير است به
  
  

  خزعل تلگراف
  

  عظمته  قوا دامت  آل الوزرا و فرمانده  رئيسی آقا  اعظم  اشرف  حضرت  منيع مقام
   استظهار و اميدواريم  بود، بردرجاتیواقع ی فدو اين  به  نسبت  بر اظهار مرحمتی مبن  آه  مبارك  تلگراف زيارت»

 ی سرپرستی را برا  وجود مبارك  آنی، و بقا  تقديمیشكرگزار  را عرض   مبذوله  مراحمی اميدوار ، با آمال افزوده
 .  از خداوند خواستارم  و ايرانيان ايران
   مانع  آرده  شدت  استی چند  آه وه ق  و ضعف  مزاج هر چند علت.  بوديد احضار فرموده»  هنديجان«  را بهیفدو

  ، هر صوب زيارت  بهی آرزومند  با نهايت  حضور مباركیشرفياب  به  اشتياق  از فرط ، معذلك  بوده  نعمت  اين وصول
   هر چه  و اقبال  بخت مساعدت  به اميدوارم.  كنمي م  حرآت رك حضور مبا قصد زيارت را امر و مقرر فرمايند به

   آه، فرستمي م حضور مبارك  را به  از فدويزادگانی، يك  راه  هدايتیبرا.   گردم  نائل  حضور مبارك شرف زودتر به
 «. بنمايد  اخذ دستوراتی عال  اشرف  حضرت  از بندگانی شرفياب  تعيينیبرا

  
    خزعل- یفدو

  
  

 : او نوشتم  به  جوابدر
  

   درخواست طوريكه  به، كنمي م حرآت» مال ده « طرف  به  من چون.  يدم اردو، د قرارگاه» لنگير« شما را در  تلگراف
 . بفرستيد نزد من» مال ده«  خود را بهی از پسرهایايد، يك آرده

  
 اردو  قرارگاه- لنگير
  قوس دهم

  
  تهران تلگرافات

  



  : بود  نموده  مخابره  وزير خارجه  را هم  ذيل  تلگرافدو
  

  عظمته الوزرا دامت  رئيسی آقا  اشرف  حضرت  مباركحضور»
،   فرستادم  آل  حرب ارآان  را به  آن  صورت  ساعت ، همان  پنجشنبه  در شب  اخير سفارت  دو مراسلة  از وصول پس

   آفالت  سمت  ذآاءالملكی آقا  و اينكه  مشترآه  مسؤولّيت  بر حسب  روز بعد هم  شود، و صبح  مخابره حضور مبارك
 :  نمودم  اظهار عقيده  و چنين  را ارائه  مراسالت  رفته  ايشان منزل  وزرا را دارند، به ترياس
   ديدند ساير آقايان  صالح ايشان.  برسد  اشرف  حضرت  تا نظريات  مانده  دو نفر مكتوم  مابين  مسأله  اين  آه  استبهتر

   بنده  منزلیعصر.  حاضر نمايدی جواب  خارجه  وزارت آه گرفتند  آمدند و تصميم.  شد تلفن.  شوند  مطلع وزرا هم
   مجلس  اطالع  يا بدون  مجلس  فرموديد با اطالع اگر تصويب.  برسد عرض  به يده را د  جوابيه  مراسله  آن بيايند آه

   معلوم  و اينكه يخ قرارداد با ش مسأله  به  پرتست  فقط  سادهی را خيل  مراسله  خارجه وزارت.  شود  نوشته سفارت به
   قانون  مخالف  آه  بودهی قرارداد  چنانیتكاا ، به  با دولت  است  ايران  نفر نوآر و تبعة  يك  او آه  مخالفتشوديم

 ی در آارها  سفارت  و مداخالت ساير مسائل  به  نسبت  ديدند، آه  صالح  چنان  آقايانیول.   استی و هر اصول الملل بين
   و وساطتی شفاه  اصًال نبايد مذاآرات  بود آه  اين  خارجه  و وزارت  بنده  عقيده در صورتيكه.  شود ده بر  اسم شيخ

  هر حال ، به  بوده  در بينی مذاآرات  آه  نماييم  و تصديق  شده  جواب اند، متعرض  آاغذ بردهی روی خال آنها را آه
 ی شخص  مسؤولّيت ، يك  مشترآه  با مسؤولّيت  بنده  آهفرمايندي م يق تصد البته.   است  رسيده عرض  به  جوابيه مراسلة

 ،ی ديپلماس  با مذاآرات  شدآه  اين ام  عقيده  لحاظ اين به.  ، دارم امور وزرا نيست  به  مربوط  خود آه مصالح  به  نسبت هم
   شد آهی، مذاآرات  نموده  با سفارتینظر مالقات  نقطه از اين.   نموده  مراسالت استرداد اين  را حاضر به سفارت

 و انتشار   مراسالت  اين  ارسال  بود آه  اين  مذاآرات الصةخ.  بدهند  اطالع  لرنی و سر پرس  لندن  خارجه وزارت به
   لرنی بود و سرپرس  روزافزون  قبل  سال  سه  را تجديد خواهد نمود آهی تنفر عموم  يك  عامه  و مواقع  در مجلس آن
 مستقر ی تاحد  حسنه ، و مناسبات  شده  آن بازگشت  به الوزرا موفق  رئيس ، با مساعدت  خود در تهران  اقامت ر مدتد

 تجديد شود ی، تنفر عموم  وارد آمدهی خلل  روابط  حسن  در اينخواهدي نم  ايران  دولت  چون در اينصورت.  بود گرديده
   آهی حقوق  برخالف  آنها، بلكه  مناسبات  برخالف  فقط  تصور آنند، نهیجابر   را دولت  انگليس  دولت  ايرانیو اهال
   اين  آه  است  اين  صالحنمايدي م  مفصلتر بود، لهذا خاطر نشانی خيل  مذاآرات البته.  بشناسند  استیار دنيا ج در تمام
 ی قطع  تسليم  شيخ  در صورتيكه  هم  خوزستان عمل  به  نسبت كنمي م ، وگمان  مسترد داشته سفارت  را عينًا به مراسله

 .نمايدي خود رفتار م  و نوآر مطيع  با هر رعيت  دولت آهقسمي   شود، به  داده خود را ابراز نمايد، جواب
  استرداد اين  خواهد نمود به  ابالغ  آهی اظهارات  آنها را با اين  موافقت  نموده  و لرن لندن  بهی تلگرافات  شد آهقرار

 . نمايد  حاصل  و آشمكشها تخفيف ، مشكالت  شويم  موفق  ترتيب اين  اگر به  است  اين  بنده عقيدة.  آند  جلب مراسالت
  گفتيزيرا م.  باشند  شده  ايران دولت  بهیا  مراسله  چنين  سوء اثر فرستادن  ملتفت  هم  خودشان  آه  آردم  استنباط چنان
اگر .  ننمايند الوزرا فعًال ابالغ  رئيسیآقا  بوشهر به  را، قونسول قرارداد با شيخ  به  راجع ة مراسل  آه  رسيدهیتعليمات
   اگر اين هر حال  بهنمايد،ي نماثري را ب  خارجه وزارت  به  واصله ، مراسلة  اشرف حضرت  به  مراسله  ابالغ  عدم چه

   اين  بماند، تا نتيجة  توّقف حال  باشد قوا در فرونتها بهی مقتض اگردانند،ي م  صحيح ام  نموده  آهی و اقدامات نظر بوده
 . شود  معلوم مذاآرات

 خود   نظريات ، صالح  نمودهیباز  دوشاخه  سياست  از همقطارها آه  قسمت  از يك  بنده  آهنمايدي م  جسارت  خاتمهدر
 یو مسائل.   نيستم  خوشوقتكنند،ي میو عمليات دارندي م  مقّدم  در باطن  اشرف  حضرت  و شخص  مملكت را بر صالح

 ی در مراجعت استدعا  آه دهمي م  بماند ترجيحی باق حال  اگر به همين  ، آه ام  نموده  مالحظه  اشرف  حضرت در غيبت
 «.  خود را بخواهم معافيت

 مشارالملك
  

  عظمته الوزرا دامت  رئيسی آقا  اشرف  حضرت  مباركحضور
 رسمًا شارژ دافر  امروز شنبه.  رسانمي م استحضار خاطر مبارك ، به  ديروز، جمعه  مفصل لگراف ت  تعقيبدر»

 وزرا  هيأت  را به ، تفصيل  داده قرارداد را پس  به  راجعه هرطور بود مراسلة.   خواستم  خارجه وزارت  را به انگليس
 «. خواهدرسيد عرض بعد مفصًال به.  اظهار آردم
 مشارالملك

  
 : داد  راپرت  نيز چنين  تهرانینظام ، حكومت  فوقی تلگرافها  در زمينة همچنين

  



  عظمته  دامت الوزرا وزير جنگ  رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع مقام
، و خاطر   معروض ، رمزًا حضور مبارك  است  داده  رويتر اطالع  را آهی خبر  عينداردي م  معروضمحترمًا»

 :دارديضر م را مستح مبارك
  

 تهران
   آهشودي اشعار م  چنينی اول در يادداشت.   داده  ايران دولت  به  يادداشت  دو فقره  انگليسكنندي م  نقل  آهی قراراز

   پيشرفت  آهكندي تقاضا م  انگليسی ثانو و در يادداشت.   نمودهی نظام عمليات  به  شروع  ايران  در جنوب سردار سپه
 و با باشد،ي م  انگليس الحماية  تحت  خزعل  آهداردي بشود، و اظهار م  موقوف يتفور  به  محّمره طرف  به  دولتیقوا
   در نتيجة  است  ممكن كهي خسارت  مسؤولّيت ، تمام  و ايران  انگليس  منافع  برخالفی جّد اتخاذ اقدامات  بهیتصّد

 و ی سياس محافل. كنندي واگذار م  ايران  دولت عهدة د آيد، به وار  انگليس  نفت  و معادن  خوزستانیاراض  به عمليات
 «.اند  شده  بسيار مشوش خزعل  از شيخ  انگليسی علن  و حمايت  ايران  در امور داخلي   انگليس  از مداخلةیاجتماع
ی مرتض  سرتيپ-   و توابع  تهرانینظام حكومت
36  نمره

  
 :  آردم  وزرا مخابره است ري آفيل  را از لنگير به  تلگراف اين

  
  اقباله  دام  وزير ماليه  ذآاءالملكی آقا  اجل  مستطاب جناب

 بوديد در   آرده  مخابره  انگليس  از سفارت  وارده مراسالت  به  راجع  قشون  آل  حرب  با رمز ارآان  آهیتلگراف»
   در اين  آه  متأسفم العاده ، فوق ام  امور بوده رة طرفدار استشا  هميشه  همانطور آه من.  شد  اردو مالحظه قرارگاه
، بايد  اش  و الحقه  قضايا، سابقه  آليه  قاعدة  آه  مشاوره  و در ضمنشود،يم   زود فراموشی امور خيل  حقايق مملكت
با مسؤولّيتي   در اينصورت. گرددي و منجر م  محولی استتار و فراموش مرحلة  به  تمام  و آشكارگردد، متأسفانه روشن

 برسد،   در هر بابیا  از هر سفارتخانه  آهیا بعد هر مراسله  به ، از اين دار هستم  عهده  مملكت  اين  در پيشگاه  من آه
   باشد، تعيين  داشته  الزمی نمايند تا هر جواب  تكليف ، آسب  داده  مراجعه من  را به  آن  عين  هستند آه  مكلف  دولت هيأت

 خودي و اخالقیجدان و وی قانون  مسؤولّيت  و در مقابل  ترتيب با اين.  شود  گذارده  اجرا و عمل مقام  به دولتو با نظر 
 «. خواهدگرديد  از حد انتظار منظور نظر واقع  زياده  مملكت  و صالح صرفه
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس

  
   آن  را درتكذيب  ذيل ، تلگراف  انتشار يافتهیانگليس نفر ی س  ظاهرًا خبر اسيرشدن  در جرايد تهران چون
 :  آردم  مخابرهینظام حكومت به
  

  و توابع  تهرانی نظام حكومت
 در   آه  عنوان اين  به  انتشار يافتهی، خبر  جريده  يا در يك  در جرايد تهراندهندي م  اطالع من  به  آهی قراراز»

   جريان  انگليس  و نمايندة  من  بينی آنها مذاآرات  اسارت واسطة  و به  اسير شدهی انگليس  همنفري س  خوزستانیجنگها
 و از   بوده  خبر چه  آنيد ببينيد منشاء اين ، معهذا تحقيق  نرسيدهی راپرت  تاآنونما ش  از طرف اگر چه.   است پيدا آرده
 «.وضيحًا راپرت بدهيد را ت ؟ مراتب  است  انتشار پيدا آردهیا  روزنامه ؟ در چه آجاست
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس

  
 مال ده
  

  قوس12  پنجشنبه
  طرف  به  جا جاده همه.   بيشتر استی يا قدر  دوفرسخ  قصبه تا اين»  سويره« از  راه.  شديم» مال ده« از ظهر وارد  قبل

 . امتداد رودخانه  و بهكندي سير م جنوب
   جنوب  ناحيه  همكند،ي عبور م  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«
  

 لشكرسردار



  اسم  خوش  رودخانه ين ا  حرآات  و در جريان زدمي م  قدم  آهیهنگام.  بود  شده تهيه»  زهره «  در آنار رودخانهیمنزل
 ی از ادا پس.  وارد شد پسرخزعل)  عبدالكريم شيخ( گرديد و سردارلشگر   نمايانی اتومبيلهاي كردمي تفكر م وآثيراالسم

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

  شوم  حضور مبارك قربان
  واسطة  به ، آه  شدم  نائلی تلگراف  مبارك خط  دست  افتخار زيارت شرف  بهی موقع ه آ  خود متأسفمی از بدبختیخيل»

   و تشرف استقبال  را به االمر، خانزاد عبدالكريم  حسب اينك.   بودم  رفته ، محّمره  استعالج جهت ، به  مرض شدت
اميد . نمايدي م  عرض ايد تقديم  فرموده  آهی و مرحمت  عطوفت  را از بذل ه بند  فدويت ، مراتب  فرستاده حضور مبارك

   و چاآريم  فدويت  مزيد بر عوالم  مرحمت  و از اين ، چاآر را مفتخر فرموده  محّمرهی فرماي  از تشريف  آه است
 .فرمايند
 «.  است  امر مباركامر

 خزعل
  

 جواب
  
  سردار اقدسیآقا
  مالحظه.  داد  ارائه  شما را هم مراسلة.  گرديد  واقع  و تلطف ورد توجه و م مرا مالقات. آمد» مال ده«  لشكر بهسردار»

 با  ، و فقط  نبوده  اتومبيلیسوار  قادر به  شما، و اينكه  مزاج آسالت  به  راجع  مشاراليهی شفاه مذاآرات نظر به.  آردم
اهواز   جهاز به  وسيله  با همان  آه كنمي م ، تصويب الطاقه  فوق  زحمت  اين  رفعی برا، نماييد  حرآتتوانيديجهاز م
 خواهيد   آمد، درهمانجا مرا مالقات آنجا خواهم ، و بدوًا به  از اهواز است  سيرم  خط  چون  هم من.  نماييد عزيمت
 «.نمود
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس

  
  از جانب.   است  نمايان  و صميميتیدگ سا  عالمت ، از رفتار و گفتارش چرده  و سيه  بلندقامت  استی جوان اين

   نقطه  داد، و تقاضا آرد از اين  نسبتی و خارجی داخل  و مغرضين جويان مفسده  را به گناه.  عذرخواهيها آرد خزعل
   خوزستان  صفحه در تمام.   چيست  قصدش دانستمي م من.   نمايمصرفنظراهواز   به  عزيمت  و از خيال  بروم محّمره به
 ببرد،  محّمره  مرا مستقيمًا به خواستي م خزعل.  داشتند  در اهواز توّقف  اغلب  بسيار بودند، آه  و شاآيان لسوختگاند

 . نيابند  تظلم  مجال  اشخاص تا اين
 :شودي م  درج  آه  است  اينی يكرسيد،ي م  آهی راپرتهاي  جملهاز
 در   را آهی نظام خان حسين سلطان.   و تبعيد نموده  محبوس ا شيخ و اهواز ر  و آبادان  محّمرهی از اهالی آثير عده»

 دستگير و در   شوشتر است  از اعيانی يك ، آه  نام خانيقل  توسط ی شوشتر  محمدحسينی حاج اتفاق شوشتر بود به
 از   بود آه  سال  ده  هستند، و قريب  و حويزه طرفي بن  از مشايخ ه آی عوف  و شيخیعاص شيخ.   نموده اهواز توقيف

   را توسطی عاص  شيخ  قبلی داشتند، چند  اقامت  عمارهی در حوال الحفظ  و تحت  خود هجرت ، از وطن  شيخ تعديات
 «.نمود   و ثانيًا او را مسموم  و بدوًا او را حبس  نموده محّمره  به  جلب  عمارهی سياس نماينده
 :  گفتم  شيخپسر  راپرتها، به  قبيل اين  نظر به، خالصه

  دزفول  بايد به  آه  لرستان  قشون  و مخصوصًا از حال  بروم  خوزستانیاهواز و ساير شهرها  حتمًا بايد بهخير»
 «. برسد استفسار نمايم

 . امر بود  حقيقت  آشف  رسيد و آن خاطرم  بهیا  نكته  وقت  ايندر
 خود را یزود اند بايد به  آرده  آنها قيام  و ممانعت مخالفت ، و عشاير لر به  برخوردهیموانع  به  لرستان  قشون چون»
 «.  است  ستون  اين   از استخبار حال  از رفتن ، و بيشتر قصدم  برسانم دزفول به

 :  گفت  بالتأمل  شيخپسر
 «.  است  شده  وارد دزفول  قشون پريشب»
 را در خود   حالت  آنی آمتر وقت  آه  شدم  مشعوفیحّد  لشكر به  اين  سالمت  مژدهی و اصغا  حقيقت  اين  از آشف من
 و   ظاهرًا باور نكردم  اطمينان  حصول اما محض.  بود  داشته  را مشغول روز حواسم  چند شبانه ، زيرا آه ام ديده

 : پرسيدم
 «ايد؟  يافته  آجا اطالعاز»



 : گفت
 «.  است  خبر رسيدههاي انگليس  سيماز»
 هستند و در سر هر   سير قشون ، انگليسيها آامًال مواظب  سابقی راپرتها  مطابق  آه  گشت ق محق  اينجا بر مندر

  چون.  نرسد من  دارد به  فايده  خودشانی برا  اخبار را سانسور آند، و آنچه اند آه  گماشتهی، مأمور مخصوص دستگاه
   اسباب اندازه  تا چه   آه  است  لشكر، معلوم تلف مخی از قسمتها قشون   فرماندهیاطالعي ندارد ب  سيم  ايران دولت

   دارد، همان  مملكت  و بودجةی قشون  بودجة  آهی فقر با تمام.  بشود  است  ممكن  آن  فرمانده  و سپاه  مملكت خسران
   نصب ده و مراآز عم  مملكتز وارد آنند، و در مرآ سيمي ب  تلگرافی، دستگاهها  استیهر قيمت  به  امرآردم ساعت
 .  آنم  مبادرت سيمي ب  تلگرافی دستگاهها نصب  به تهران  در ورود به اميدوارم.  بشودی از خارج  احتياج  رفع آنند آه
   و متفقين خزعل  شيخ  را آهیا  محاصره  آه  شدم ، مشعوف دزفول آباد به  خرم  خبر ورود قشون  از استماع  پس باالخره

 لشكر ی، و با ستونها ام  داشتهی مجر  را در مورد خودشان  آن  و عين  ساخته  بودند، معكوس  انديشيده  من او دربارة
  استقبال  دريا فرار آنند يا به  از خط  ندارند جز اينكهیا  چاره  اينصورتدر.  ام خود مرآز فساد را محصور ساخته

 . بردارند  قدم من
   آه  سپردم وتلگراف وزير پست او را به.  شد  شد، ساآت ز خواهم اهوا  عازم  من  ديد در هر صورت  آه  شيخپسر
 . آنند  و نوازشیپذيراي
 :كردي را تأييد م 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

 :رساندي م  مبارك عرض ه ب  احترام  آمالبا»
   قوس  چهارم3  خواهند رسيد و ستون»  زره « قلعه ، امروز به» زالو آب« در سر 4   يوم دزفول  بهی اعزام1  ستون
 يا   بعدازظهر هفتم طور قطع  قرار به اند واز اين بوده»  ميشون« در   تاريخ  در همان4  و ستون»  آياالن «یدر باال

   آمد، از طرف عمل ها به  و طياره  جاسوسين  وسيله  آهیتعليمات  خواهد گرديد و نظر به رد دزفول، قوا وا ظهر هشتم
 ی و مخصوصًا چادرها  آمده عمل  بهی اعزامی از اردو  راه  در بينی شايان ، استقبال»ميرها« و»یجودگ « طوايف
   حضرت  بندگان مراحم به وآامًال ،ی باق  خودشانی در جا  وحشت  و بدون  عبور اردو زده جاده  به  را نزديك خودشان
   سوار و پياده الذآر، امنيه  فوق از طوايف) 9641  نمره (  االمر مبارك حسب.  اميدوار هستند  عظمته  دامت اشرف
  است در صدد   هم  آن  آه بوده»  خان ايمان«،   داشته  وحشت  آهی آس فقط. باشندي می خدمتگزار  و مشغول استخدام

،   شده  ريخته  طياره وسيله  به  طوايف  ميان  آهیهاي  و ابالغيه تبليغات.  در اردو حاضر شودها ساير مير تأمين به
   بندگان ، و با توجهات  آرده  و انقياد خم  سر تسليم  قشون  عظمت  و در مقابل  آنها را فراهم  تزلزل  اسباب العاده فوق

 «.نمايدي م  تعقيب  دزفول استقامت  را بهود خ  اردو پيشرفت،یا انحه س  هيچ ، بدون  اشرف حضرت
 احمد-   لشكر غربامير

  
 ی آيلومتر ، در يك است  آرده  معلوم  پرواز طياره  در نتيجة  داد آه  اطالع  تلگراف وسيله  به  از ديلم الملك  ارفع نايب
از . اند رسانيدهي م ساحل  خود را به عجله  به ، آه.   است ر ديده سوا450 و   نفر پياده850   قريبیا  معشور، عده شمال
 .جويندي می پناهگاهی ساحل  در دريا يا دهات  خزعلی قوا  قرار بقية اين

  
  
  
  
  
  
  
اهواز مال به  دهاز
  

  قوس13  جمعه
 اهواز  طرف  به  بودند، نشسته  آورده»مال ده« به»  هنديجان «  از راه  بنابر دستور سابق  خود آهیها  در اتومبيل صبح
   آه  گذشت خاطرم به.  ما جلو افتاد  هدايتی و برا  نشستهی در اتومبيل فام  سيه  با چهره خزعل پسر شيخ.   آرديم حرآت
  دم و يا كنمي م  مسافتی طی و فيروز  و با فتحیمبارآ  امروز به  و مناند دانستهي م  را مشؤوم  غرابی راهنماي هميشه



:  
  

 پيكار جستن  به  دشمن ديده  دارد رود بهی ايمن خويش مرد بر هنر چو
 شمار  فال ، نه آار آيدش گير به  فال  اختر گر نه ، نه آار آيدش  بهی رهنما نه
  

 دو نفر از ی، هر چند يك  از تهران  حرآت  در موقع  و اوهام خرافات  بهیاعتنايي و ب  مخالفت  محضمخصوصًا
 را   برج  روز و اين اين.   آردم  حرآت  عقرب13 و در   آردند، نپذيرفتم  موعظه  دوروزهیتأخير يك ، مرا به همراهان

  من  مخصوصًا به  است  قوس13   آه امروز هم.   آنها نكردم هوماتمو  بهی اعتناي  و مندانستندي نم  سفر مناسبیبرا
 .  نمايمیشهر اهواز خوددار  به  از عزيمت  آردند آه خاطرنشان

   جا اثر دست  و همهآيدي نم دست  به  سنگ  قطعه  يك  خاك در اين.  گذشتي می فرازونشيبی ب  مسطح  زمين  در يك، راه
   فارس  خليج  و در قلب  جدا آردهی حاصلخيز را از آوهسار شمال  خاك  اين  ذره  ذره  آه ها پيداست  رودخانه خالق

   برده  عقب  بعيد، خود را با احترامی مسافت  فارس  امروز ديگر خليج  آهیقسم هب. اند  بنا گذاردهی ابدی و سد فرو برده
جبر   به  خزعل  آهی را از وجود قشونی گرام  خاك  و اين  نشانده  را عقب  خزعليان قدم به  نيز قدم  من  فاتح قشون.  است

 . آرد  بود، پاك فرستاده»  زيدون«و تهديد تا 
  
  

 خوزيان
  

   بودند، و دولت  عرب زبان  به  و متكلم  عرب لباس  به  آنها ملبس  ساآنان  آهشدي م  ديدهی ايرانی چادرها و  دهاتیگاه
   بدهند، بلكه  خود را از دست  و حيثّيتی تنها داراي  نه تدريج  تا به  رها آرده  خزعل  و در چنگال  نكردهیآنها اعتناي به
 متذآر   آنند و هيچ  خود را فراموش  خود، شرافت  خود، ملّيت زبان.  شوند گانه بيیآل  به نايرا  به  نسبت اصطالح به

 .دادندي م  تشكيل  خاك  دنيا را در اين  متمدن  دولت  نخستينی روز  يك  هستند آهی آنها يادگار اشخاص نشوند آه
   و زبان  و رسوم ، آداب  آمده  پيش قدم به  مرز قدم  از خارج  آردند و اعرابی آنها خوددار  از تقويت  ايران پادشاهان

  محض  به  ديديم  بود زيرا آه  ماندهی آنها ايران  قلب ليكن.  آردند  را ظاهرًا عرب  ايرانيان  دادند، و اين خود را پيشرفت
 . شدند  ملحق دولت  بريده به  از خزعل، يران ا  سپاه  پرچم پيدا شدن
 سيد   احواالت در عهد صفويه. اند شهرها رانده  را بهی خوزی نژاد اصل تدريج  و بهاند  آمده خوزستان  به  تازهعربها
   وقت  فوت بدون.  نبود  قاجار در خواب  مثل اسمعيل شاه .   است  معروف  او و اخالفش ساله) 70 (  و عصيان مشعشع

   بعد از انقياد، باز حكومتیراند، ول لشكر   خوزستانی آرد، و تا اقصار و مقهو  را خاضع  مشعشع لشكر آورد و آل
   خواندند تا با ايالت  واگذار آرد عربستان  خوزستان  حاآم سيد فالح  به  آهیحدود.  گذاردی او باق را در خاندان
ر  د من.  آردند  اطالق  ايالت تمام و بر   داده  توسعهی و سستی را، از نادان  غلط  اين قاجاريه.  نشود  مشتبه خوزستان

   خوزستانی خود يعن  و شريفی حقيق نام  را به  ايالت  و اين  ساخته  را موقوف  زشت  استقبال  اين مرآز، امر آردم
 بود یگ بزر  فاتح ، اگر چه اسمعيل شاه.  ننويسند  را عربستان  واليت  ابدًا اين  آه  دستور دادم  ادارات تمام و به. بخوانند
  آل. دادي م  او را تشكيل  قلب  ضعف  نقطهكردندي م  اظهار تشيع  آهی از اشخاصیفدار، اما طر  بيدار داشتیو دل

 سر ديدند،ي م  را ضعيف  تا صفويه  طايفه اين.  بخشيد  قدرت  دوباره  تشيع واسطه  مقهور بودند، بهیآل  به  را آه مشعشع
 و   و قتلكردندي م  بر سرآشيهايي آه عالوه. يدندخزي خود می در چادرهايافتندي منها در آی قوت  و هر وقتداشتنديبرم
   افغان مقابلة  به ، آه  ايران قشون  بهی افغانها نيز خيانتهاي  حمله  در زمانشدند،ي م  مرتكب  در خوزستان  آهیغارت
 .شد   منهدم  صفويه  دولت  اساسیآل  به  آن علت  به  نمودند آه، رفتيم
  
  

 جنايات
  



 و او را   برادر رفته خانه  به  را وادار آرد آه  تروريستی جمع ، همين خزعل  مغرب ، هنگام1314   محرم  اولدر
.  آشيدند  را در خون  نفر از اقوام14 وارد گشتند و او را و  جانيان.  شد  پنهانیا  و در گوشه خود نير رفت. بكشند
.   آشت  عقوبات سختترين  را به  برادرزادگان  يك آند، يك الفت  با او مختواند جابر ن  از دودمان  يك  هيچ  اينكهیبعد برا
   آماس  شان آور شدند و آله.  خود فرو برد  دو نفر از برادرزادگان  آرد و در چشم  نهاد و سرخ  در آتش  تفنگ سنبه
 از یيك. گذرانيدنديم   مرگیتقاضا ه ب  خانه  بودند و عمر خود را در گوشة  اواخر زنده تا اين.  نمردندیول. آرد
.   بود باز زهر داد و آشت  آردهی با و  مزعل  در مورد قتل  آهی مساعدت  ديگر خود را با وجود آمال اقوام

   ميان محاربات  و بهافكندي م مخاطرات  او را به  بود، همواره  ظنينی از و  آه حنظل  به  موسوم  ديگر داشت برادرزادة
 نصار  مشايخ.   ساخت  را مسمومیناچار و. شدي نم  آشته  خزعل  شيخی آرزو  او برخالف اماكرد،ي ممور مأ اعراب

 .نمود  و مقتول  محبوس»  فيليه« را در   و مقدم و ادريس
 ی برا  مهم وسيله  سه  خزعل  حدود، شيخ  آن  ثروت  منابع  تمام  خود و تصرفیها  برادر و برادرزاده  از قتلبعد

   دغدغهی ب ديگر، ترور آه. كردي م  و صرفدادي م  محابا رشوتی ب  آه  پولیيك.  بود  ديده تهيه آار خود  پيشرفت
 .شدي م  متشبث آن  به  و ناموس  ندامت  هيچ  بدون  آه، باجان  به  تكيه  و باالخرهبرديآار م  بهیوجدان
   سود آه  چهیول.  شكستي م  را درهم  وسايل  اين ، البته  وجود داشتیپرست  و ايران شناس  و ايرانی مرآز قو  يكاگر
 آند و عمًال ی تحقيقكردي نم  اساسًا جرئت  آه  شده  مرعوب  چنان  گانه  سه  وسايل  اين  و شهرت  از آوازه  ايران دولت
  . نمايد امتحان
 ی و مزد غارتگرگرفتند،ي م  سبيل  باج  شهرها از دولت  در داخله  و الواط ، و اوباش  در مراآز اياالت  آوچكعشاير
   خاكی در انتها  خزعل  است  معلوم  صورت در اين. ستاندندي م  و غيرهی قراسوران نام  خود را بهیناموسي و ب و قتل
 و   و بعدها سردار ارفعیالملك  نصرت بدوًا لقب. ريزدي خود را م طنت سل  شالودهی و سرعتی آسودگ چه  به ايران

 ی نام  چه دانمي نمشدند،ي م  از مراآز فرستاده  آهیحكام.  آورد دست  بهی و اميرنويانی اميرتومان  و درجه سردار اقدس
 یا. فروختندي را می ايالت  بخس نثم به.  بودند  خزعل  دالل  همه  مزدور و باالخره-   غالم-، نوآر   بگذارم برايشان
   تهران  درباريان  آهشدندي م  وسيله  دولت  عمال اين. دكردني صرفنظر م  خود فقطی و حكمران  نظارت  از حق آاش
 خود   عادت  بر حسب  ايران شاه.  فرو ببرند  دولت  اقتدارات قلب  بهی مهلك  را بترسانند و ضربت  بگيرند و شاه رشوه
   آهی زمين  قطعه ر يك را ب  خزعل  اقتدار و مالكيتكرد،ي می بخش  مملكتی وچند اشرف  شوم  و قربانت  تعظيم يك با  آه

 و   تا فالحيه العرب از آنار شط «  صادر فرمود آهی همايون  و فرمان  دارد شناخت  مساحت  مربع  فرسخ2000 قريب
 «! باشد  شيخی آقا  شوشتر، ملكی تا حوال از آبادان

   نشنيدهی آس اما تا حال. دادنديم   از دست رايگان  را به  خالصه دهات.  نظير نداردی تاريخ  در هيچی فروش  ايران اين
  . واگذار آند ملكيت  را به  ايالت  يكی پادشاه  آه است
   منابع تمام.  دانستي م  مصر ايران ، خود را مالك ، شيخ  هم  شاه  و رضايت فرماني ب الحقيقهيف.  بود  فرمانها، بهانه اين

   مثل  مشاغل ترين  تا پست  گرفته  وگمرك  و تجارت تان و نخلس  درآورد و از عوايد زراعت تصرف  را به عايدات
   در دستی زنبيلیاگر شخص.  داد آنترات  را به عاليه و دانيه  و حرف ، گرفت   مالياتیشوي  و مردهی و داللیحمال
  اگر صاحب. د را ببر  آن  آهكردي می خود را معرف  نفر حمال  يكشد،ي م  پياده  يا محّمره  آبادان  و در سواحل داشت
   شيخ  آهكردي م  قانونًا اعتراض حمال. كشيدي م مشاجره  آار به  نمايد، عاقبت  خود حمل خواستي، م  نموده  امتناع زنبيل

 و شما نيز   نماييم  و استفاده  آنيم  را حملی هر چيز ما مجبوريم.   است  داده  آار را آنترات  و اينگيردي م از ما ماليات
.   است  آرده  را آنتراتیدعاو  بهی رسيدگ  نفر آخوند حق يك.  خود را ببريد  اسبابی حمال  وجه  دادن بدون توانيدينم

 ی آخوند آنترات  است معلوم. فرد بفرستد  محضر منحصر به اين  و به  پوشاندهی شرع  را لباسی دعاو  بايد هر قسم شيخ
 او را   آنترات  از وجهی قسط  را آهی طرف آرد، و چگونه خواهد   حق  احقاق  چگونهی منحصر و اجباریو قاض

  . خواهد داد  ندارد ترجيح  سرماية  جز حقانيت ه ديگر آ  نمايد برطرف بتواند مستهلك
   خـود در  استفادةی برا ، و مستاجـرين  است  آنترات  تمـام آشخانه  و شيره  قمـارخانه، شويخانه مـرده
 شود،ي وارد و صادر م  شيخ  شخص نام  به  را آه التجاره  مال  گمرك اداره. كنندي می خودآش ت منهيا  قبيل  اين توسعه
 نباشد؟  شيخ  مال  آه  است التجاره  مال  آدام در اينصورت.  ندارد  آردن  نگاه  و جرئتداندي م معاف
   آه  گمرك  و ادارهشودي م ، وارد و خارجباشد»  خزعل شيخ «  نام  و دهانبند، آه  طلسم  با اينی بسياری روز عدلهاهر
 .نگردي م آن  به  با حسرتيابدي از مرآز نمیتقويت
 و   غارت  ببرد فورًا مالش  و ايران  از تهرانی آند يا اسم  سر بردارد و مخالفتی هر آس  خوزستان  صفحهدر

   طوايف رياست  را به  معروف  از دزدانی يك و  داده  تسلط  مختلفه  را بر نقاط  و الواط اوباش. شودي م  آشته خودش
 .  است  شوشتر گماشته نزديك



 یدرپي پ  آهی درسفرهاي شاه.  بيفتد  خوزستان جانب  به  مبادا نگاهشكرد،ي نم  نگاه امتداد ساوه  اصًال به  ايران شاه
.  گذاشتي م  بر هم  چشم  گرفته  از خزعل  و دوهزار ليره گفتي م  تبريك  قدرت  را از اين  شيخكرد،ياروپا م به

 «. داد  را خلعت  ايران ، شاه شيخ «گفتندي افتخار م  با آمال  عبور احمدشاه  هنگامی نواح  آن خزعليان
 در صدد  دغدغهي ب  آه  امر دادم ماليه به.   آردم  توجه خوزستان  و آرد و لر به  اشرار تركی از سرآوب  از فراغتبعد

،   تمام  با تعجب شيخ.  آرد  شروع ماليه.  آند  را وصولی نواح  آن  و عايدات  برآيد و ماليات  دولت  امالك تصرف
 از یبعض.  فشار آورد  را تحت  دولت  و ساير مأمورين  ماليهی شد و امنايرمتغ.  شنيدی قانون  نمود و جواب اعتراض
   از آنها مثلی آردند و از مرآز استمداد نمودند و بعض ت، مقاوم  در داده  تنیهر سخت  بودند به  فرزند ايران آنها آه

 یساخلو ، رئيس  باقرخان سرهنگ. ردند آ  تقويتی شدند و از و  فريفته  خزعل پول  به  خانی و رضاقل  حاآم الملك ثقة
  مشق را   خزعليان  نوآر خزعل شده خاني آرد و رضاقل مرآز حرآت  شد و به  خوزستان ترك شوشتر، مجبور به

   دعوت  و شورش قيام  را به  خزعل  صادر نمود و هوادارانی و دستورات احكام»   سعادت قيام «  آميتة نام  و بهداديم
 .آرد
 ما را ی موروث  امالكخواهدي م  دولت آنها وانمود آرد آه  سفر نمود و به  قبايل  و ميان  و اطرافینواح  به خزعل شيخ

   اتفاق مجمع به.  گرد آورد  جمعيت15000   خود را امير خواند و بنا برشهرت پس. بندد ب  گزافیبگيرد و مالياتها
 خواند و خود را   و مرا غاصب  نوشت  عريضه  عتبات  مقيمين  اعالمیاعلم  آرد و به  شورا، تلگراف  و مجلس ملل
 .........  و دولت  دين گاه  و تكيه  گناهكاران  و آيفردهندة  قانونیحام

  
 :  قرار است  از اين  علما با ترجمه آقايان  او بهی عرب  مراسلة عين
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    برآاته  دامتیالشيراز اهللا  آيٌه  نجل  ميرزا عبدالحسين  حضرت االسالم ثقٌه
 و  النفيس  بالنفس فادتقد   آانت  ، اّن االمٌه االيرانيٌه  حضرتكمی علی غير خف االحترام  واجب   و تقديم بعدالّسالم»

 بوجوبها   امراهللای اّلت  شوراءالمقدسٌهی، و ه المقّدسٌه  المشروطيٌهي عل الحصول  سبيلی ف الزآيٌه النفوس ضحت
 . لكريما نبّيه  لسان ی و عل العظيم القرانيف

   طابیالخراسان اهللا  آيٌه مرحوم هامر ب الذي   اساس  وفقی جر  ذلك  آلیاالساس القانون االحكامي بمقتض المشروطيٌه فاعلنت
  ّ هناك  جلّيًا ان  اتّضح  ولكن  االقطار االيرانيٌه  جميعی ف  والحياٌه والمال  والّشرف  اّلدينيّ، عل ّ والعام  الخاص  فاطمئن ثراه
 ی المّل المجلس حّريٌه  لب با سرها و س االمٌه  مقّدراتی تسلط عل  و المهاجرٌهي عل  و ارغمهیشأنهاالّدستور  علي   تغلب من

 ی ف  تظاهر باّلرعيٌه ، بل  بذلك يكنف  و لم  مثيل  له يسبق  استبداد، لم  الّشديد و استبّد بالّسلطٌه بالّتهديد والّتوعيد والبطش
 و ماشا بهما ليّتم  شفيٌهالبل الّطرق   الي  الحنيف  و تغيير المذهب  الّدينّيٌه االحكام  يقصد منهااال اخالل م لیاّلتيالجمهور اعالن

 فاّننا  ّ نوره  يتم  اال ان اهللاي ياب  انقالبًا دينّيًا ايضًا ولكن  انّما احدث  بل  فقط  دولٌه ، قدغلب يكن  لم  و يفتخر باّنه التفّرد بالحكم له
الدستوريٌه  الملكّيٌه  طاعتنا لدولٌه  ، نعلن االياالت  آافٌه  و ساير جيراننا من  با جمعنا مع حلفائناالبختياريٌه  عربستانرمعاش

 و   و مذهبه  دينه  حياض  عن السبيلي ف  دمه  من  قطرٌه  آخر آل  اراقٌهی فردنا مستعد ال ّ آل ، و ان الصحيحٌه الدموآراتيٌه   
   ظهورالخيلی و عل  و قدم  ساقی عل ، قائمون  حلفائهم ، مع  عشاير عربستان  ما ذآر فمنی و نظرًا ال بالده،  مشروطّيٌه
  ، نطلب  الّدستوريٌه  و سلطنته  مقرهی ال الشاه اعادٌه  نطلب  المشروطّيٌه ، تريد حفظ  قائلين  علنًا با علي صوتهم ينادون
  العدل  من  ضميره  اليهی آما، يوح الدولٌه  حّرًا يدير شئون  االمٌه  مجلس يكون ان تريد یاالساّس القانون  احكام تطبيق

   رعايٌه المّطهرٌه تحت  والّشريعٌه الّدين الّشريف  احكام  و حفظ اهللا  محّمد رسول  قوانا اعالء آلمٌه  بكل نطلب النصاف وا
 و   دينهمی عل  مطمئنين ، آمنين  ايرانیاالفراد ف  جميع يكون ان تريد ، االنامي ف اهللا  و آيات االسالم  ديننا حجج سادات

 آل   و المقصد قبل الحال  حضرتكمی عل ها انا اعرض االمر آذلك  و لماآان  اموالهم و انفسهم و  و اعراضهم مقصرتهم
  ، اولواالغراض الّساميه  آمانظار  تشويق   من االمر آياليتمّكن  من  بّينتهی مسلمًا و شيعّيًا لتكونوا علی بصفت عمل و ذلك 

   قد ارسل  آان  ثراه  طابیاليزد السّيدآاظم المرحوم   ان  و ذلك ّهم سوءالتفا  من العامٌه ، اثناءالحرب والفسادآما حصل
   الوقتهیل ا  و ما نسبتی عن  قبل  و قد بلغكم  و طبّقته  امره  فامتثلت  آان  اين  فاضحدودي عل المحافظٌه تحريرًا بلزوم

 مقصود   مناسبًا لتطمئنوالحقيقٌه  اذا رايتم يهم عل  تعتمدون  من  بارسال الّروحيٌه  حالٌهی عل الوقوف  و يمكن جراء ذلك من
 لتوّسطوا   حضرتكمی هذاالمر، عل لزما عرض ، فبناء عليه   مقصد سواه  لنا من  ليسیذآرها الّت  الماّرٌه ناالمشروعٌه

 و   مقّرهی ال الشاه  و تطلبوا رجوع المغصوبٌه  حّريتهم جملتها صيانٌه  منی مقصدنا الّتی علیمّلال باخبارالمجلس
  المستقبلي ف االحوال  من   عّما يحدث  غير مسئولين  فعال لتكنیاالساس القانون االحكام  لطبق  و اعادٌه المشروعٌه سلطنتٌه
 .« اهللا  و رحمٌه  عليكم والّسالم



 خزعل
  

 خزعل  شيخ  مكتوب ترجمه
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  برآاته  دامتی شيراز اهللا  آيٌه ل نج  ميرزاعبدالحسينی آقا االسالم  ثقٌه حضرت

  
   نفوس  نمودن  از بذل  ايران  ملت  از آنكه  پس،ی عال حضرت  نماند بهی، مخف  احترام  و واجبات  سالم  از تقديم پس»

 خداوند امر   آه  استی شوراي  همان ، آه  مقدسه مشروطيت  به  رسيدن  در راه  زآيه  نفوس  نمودنی و قربان نفيس
   و مشروطيت  حاصل  ننمودند، مقصودشان ، مضايقه  فرموده  اآرمپيغمبر   مجيد و در لسان  در قرآن  آن موجب هب

 امرفرمودند  ثراه  طابی خراسان اهللا  آيٌه  مرحوم  را آهی اساس  و مطابق  اعالنی اساس  مواد قانونیمقتضا  به ايران
   حاصل  خود اطمينان  و شرف  و دين  و جان  بر مال  اقطار ايران  در تمام  و عام  از خاص  مردم ، و عموم  يافت جريان
   مجبورش  از ايران مهاجرت ، به  فشار آورده خواه  مشروطه  بر پادشاه  آه  و آشكار گرديده  واضح  چنينیول. نمودند
، تهديد و توعيد و   مجلسی وآال، و بر آراء و افكار  شورا را سلب  مجلسی و آزاد  تسلط  ملت بر مقدرات. نمودند
   اآتفا ننموده  هم اين ، به  نشده  ديده  نظير آن  آه  داده خرج  استبداد بهیطور ، بر امور به  تسلط  در اين، وده نمیسخت
 ی چيز ديگر  آن  و امثالی بلشويك طرق  بهی جعفر  و تغيير مذهب  دين  در احكام  جز اخالل  از آن  آهیجمهوريت به
  خود منحصر نمايد و افتخار آند نه  را بهی استبداد  حكم ، تا اينكه  نموده  اعالنش مقدمات  به قصود نداشتند، شروعم
 با جمعنا،   عربستان  ما گروه بنابراين)   نوره  يتم  اال ان اهللاييا ب ( ولكن. ی دين  تغيير و انقالب يك  به  بلكه،یتغيير رژيم به

 ی دموآراس  مشروطه دولت  به  خود را نسبت اطاعت،   اياالت  از تمام د و ساير همسايگان خویبا حلفاء بختيار
 و   و مذهب  دين  حفظ  در راه  خونش  قطره  آخرين  نمودن  از بذل  و هر يك، دهيمي م  اعالن  خودمان صحيحه

 : كنيمي بلند فرياد می، با صدا ايم  اسبها ايستاده  و مستعد و مهيا و بر پشت  ننموده  مضايقه  بالدش مشروطيت
   را موافقی اساس  مواد قانون  احكام تطبيق.  خواهيمي خود م مقر و تخت  را فورًا به  شاه  و رجوع  مشروطيت  حفظما»

 ی خود از رو  خياالت موجب  را به  و ملت  دولت  بتواند شوؤن  آهی ملی شورا  مجلسیآزاد.   خواستاريم موضوع
   و شريعت  شريف  دين  احكام  و حفظ اهللا  محمدرسول  آلمه  قوا اعالم با تمام.  خواهيمي اجرا نمايد م صاف و ان عدل

 بر   در ايران  ايرانيان  عموم خواهيميم.   خواهانيم االنامي ف اهللا  و آيات االسالم  و حجج  دين  سادات  را با مراعات مطهره
   موافق  آه، كنمي م  عرض  حضورتان، قدمه م بنابراين» .باشند  خود مطمئن  فس و ن  و مال  و اعتقاد و اعراض دين

   سوءتفاهم،ی عموم  حربی در اثنا  باشند و چنانچه  مطلعیخوب  تا به  شده مقصود داخل  در اين   و تشيع اسالمّيت
   در آنیيزد  سيدآاظم مرحوم نانچه چ.  ننمايند  را مشوب ، اذهانتان  و مفسدين  اغراض  شد، صاحبان  شما فراهمیبرا
   را آهی چيزهاي عالوه  و به  نمودم  امر و تطبيق  بودند، امتثال  نوشته من  حدود، به حفظ  بود به  راجع  آهی مكتوب ايام
اد  بر آنها اعتم  آهی ما، آسانی روح  بر حالت  شدن  واقفی برا ، حاليه  خود استماع  در وقتدادندي م  نسبت من به

   بنابراين  نداريم  جز آنی ابدًا مقصود ديگر  گرديد، آه  مقاصد ما مطمئن  مشروعه حقيقت  فرماييد تا به داريد گسيل
   حفظ  مقاصدمان  منجمله  را، آهی مل  شما مجلس ، تا توسط  داشته  عرضهی عال  امر را بر حضرت  اين  شد آه الزم
   قانون و احكام.  بطلبند  قانونّيتسلطه و  مقر سلطنت  را به  شاه ، و رجوع دهند  اطالع  آنها است  مغضوبهیآزاد

 .  نباشيم  مسوؤل  و حادثات  از واقعات  در آينده تا اينكه.  دهند  و اعاده  را تطبيقیمحل اساسي 
 «  و برآاته اهللا  و رحمٌه  عليكم والسالم

  
 خزعل

  
  :شودي م ، درج يها نوشتهانگليس  به  آهی از مراسالتی يك  ترجمهو
  

 . انگليس در اهواز قونسول  به  خزعل  مراسلٌه ترجمٌه
   حاضره  حكومت  آهدانندي و م  را فهميده  ايران  مقاصد سوء دولت ، امروزه  عشاير و مشايخ  تمام  آهكنيدي م مالحظه»
 خود   عملياتی را برا  فرامين مسأله.  بنشاند خاك به وآنها را   آنها را متملكی و داراي  امالك  آه  است  در فكر اين فقط
 يا   آنها حاضر هستم  و مصالح  حقوق  در حفظ  شرآتیآيا برا«:  پرسيدند از من. اند نموده اتخاذ   بهانه  نوع  يك فقط
 «خير؟
 :  دادم  جواب من



 «. نمود  جدوجهد خواهم  نفس  حاضر و تا آخرين  مسأله  اينی برا البته»
 و   نمودهی خود ايستادگ بر قول  خوردند، آه  قسم  و بقيد طالق  مهر آرده ، قرآن  عشاير آمدهی روسا  تمام  جهت  ايناز

   تجاوزات  دفعی برا الحقيقٌهي ندارد و ف سابق  بهی شباهت ، هيچ  من  هواداران  حاليه جنبش.  نشوند  روگردان  نقشه از اين
 آنها را  ، بلكه  ندارم  سردار سپه تأمينات  بهی اعتماد  شخصًا هيچ من. اند  شده صّمم حاضر و می، همگ  ايران دولت
  اين  به  قشون  آه  داده انگليس سفارت  به  آه  تأمينات  همه  اين زيرا در نتيجٌه.  دانمي م  وسيله  نوع  خود يك زدن  گولیبرا

اند،   شده  اعزام  از طرف مشاراليه  آهیصاحبمنصبان.   است ر راه د  مملكت  اينی برا  قشون  آه  نفرستد، ديديم سامان
   بود، آه  شده  داده  اطمينان  نوع  يك  وهله  از اول در صورتيكه. خوردي برم  من مصالح  به  آهنمايندي م  اقدامات  نوع همه

اند،   رفتهیا نقطه  به  آه  صاحبنمصبان ين از ا هر يك.   است  مستحفظ  نوع  يك  فقط  دولتی برا  صاحبنمصبان وجود اين
 آنها   وظيفه  از دايرهیآل  به  آهنمايندي م  مداخلهی و در مسائل  مسموم  من شخص  به  مرا نسبت افكار و عقايد هواداران

   آنیا را بری آارگزار روز ديگر تعيين. راندي م  سخن  آبادانی برا  نفر حاآم  يك  روز از ارسال يك.   است خارج
   مداخله آار من  به  آهگذردي نمیابدًا روز.  بفرستد  محّمرهی برا  مأمور بلديهخواهدي روز م يك. دهدي م  اشاعه محل
 نشدند و   از آنها مجازات  يك  بودند، هيچ  نموده  قيام  انگليس  و دولت  من  عليه  مدت  اين  در تمام  آهیروزنامجات. نكند
  سردار سپه  به  عقيده  نيست  ديگر ممكن من. كردندي نم  هتاآيها هرگز جرئت اين  نداشتند بهیرمگ  اگر پشت  است معلوم
 . شومي متقاعد م  انگليس  دولتی و قطعی آتب  از تأمينات فقط.  بخورد  هزار قسم ، ولواينكه  باشم داشته
   اينجا باشند، هميشهی ايران  نظاميان  آهیيرا مادامز.  در اينجا نماندی نفر سرباز ايران  يك  آه  است  اين  من  اول شرط
  . هستند  و اختالل  اغتشاش موجب
 . بشود  بايد تأييد و تصديق  من  فرامين  تمامثانيًا
   اين سبب  به  فقط  بودم  بسته  با مسترمكرميك  آهیقرارداد.  باشد  سابق  ميزان همان  بايد به  است  بر من  آهی مالياتثالثًا

   مخارج  آن  آه  نداشت  حق  ايران  دولت ، وگرنه  داشتم  بودند شك  نموده من  به  انگليس  مقامات  آهی از پيشنهادات بود آه
 . بود منظور ندارد  وارد آورده  بر من  جنگ ايام در   آهیهنگفت
 قرارداد   آنی خود را در الغا  هم  منكند،ي خود را لغو م  از تعهداتی دارد هر روز يك  ايران  دولت  آه اآنون

 . بينمي م  محق مجحفانه
 . صادر نمايندی آنها عفو عموم  تمامی برا  شده  داده  تأمينات  منی و حلفا  دوستان تمام  بايد بهرابعًا
 آند،   حمله  آه بر آنها جسارتی اتخاذ و آس  نفتیها  لوله  سالمت  حفظی برا  الزمه  اقدامات  نوع  همه  البته من

 دانيدي م  چنانچه  است  ممكنیول.   بشوم  آنها موفق حفظ  به  آه  نمود، و اميدوارم  را با او خواهم  معامله ترين سخت
 ما   بيندازند، و ميان  در زحمت  انگليس  مرا با دولت  اينكهیبرا.  برسانندها ولهل  به  صدمهیطور مخف  به  من دشمنان
 .د ايجاد نماينی و نفرت بغض
، بر   افتخار دارم آن  به ، آه  دولت آن  به  من  و خدمات كنمي م  را حفظ  انگليس  دولت  مصالح  هستم  تا زنده گويمي ممكرر

 ی اميدوار  نوع  همه  من  و مساعدت  آمكی برا  انگليس  دولت  و حاضر شدن در عدالت.   نيست  و پوشيدهیآنها مخف
  آن  به  همه  آه  استی حقيقت  و اين  بوده ، متنّعم  و آسايش  امنيت هرگونه  دراز به يانسال  اين  در عرض خوزستان.  دارم

   آه شومي م  متوسل  انگليس دولت  به  هم  نمايد من  را مختل  مملكت  دارد اين  ميل  ايران دولت.  دارند اعتراف
   باشد نقشٌه  خواسته  ايران  اگر دولتی ول  نيستمی متعد  من. نمايند  مواعيد و قرارداد، مرا حفظ  و بر طبق الّسابقيآماف
  عهدٌه  هرقدر به  مسأله  از اينكه ترسميم.   نمايم  مدافعهالمقدوري خود حت  از حقوق  آه  نمايد، ناچارم  را تعقيب حاليه
 «. بشود  وخيم  اندازه همان  بيفتد به تعويق

  
 .  رود رسيديم  آردستان يا،یآنار رود جراح  به  موقع  ايندر

  
  

    دلسوزانهتهديد
  

 و امير  اميرلشكر جنوب  به  گذشته  من از اتومبيل.  در ميان گردوغبار پيدا شدی اتومبيل اهواز مانده  به  فرسخ پنج
  د و با نهايت، رسيدن  بودم  ايستاده  اتومبيل  اصالحی برا  آهیا نقطه  به  مشاُراليهم بعد از چند دقيقه. اقتدار رسيد
 :گفتند   رّقت  و در حال ، لرزان اضطراب

   نيست  صالح  سازد آه  را مطلع  اشرف  حضرت خواستي م  و محبتی دولتخواه  محض  بود آه  روس  قونسول اين»
اند و در   او مسلح  هواداران  و تمام  آورده  در اهواز جمعی قواي  شيخ  وارد اهواز شويد، زيرا آهمحاباي ب  موقع در اين

اهواز  زنهار، از ورود به.  را دستگير خواهند آردی شويد همگارداند، و اگر و  و معبر را گرفته و بام آوچه



.» 
 و جنگهاي بسيار، باز   عظيمه  مخاطرات  با وجود ديدن  آه  دو مرد بودم  اين  احوال  مواظب ، من  صحبت  ضمندر

تأمل و   مرا به  آه دادمي م آنها حق  به م هیاز طرف. اند  شده  و گريان ، اينطور مضطرب  من  جان  حفظی يا برا از ترس
،   آردن  را تسليم  و خود و همراهان  دشمن قلب  به وارد شدن.  خطير بودار امر، بسي زيرا آه. نمودندي م تفكر دعوت
 و  باشد،  داده  بيم  هم آتش  به  زدن  خود و دامنی سياس  مصالحی ما را برا  روس اگر قونسول.  نبودیاز تهّور خال

 ی مارا دستگير نمايند آار آه یا  عّده  حاضر آردن  خزعلی نباشد، اما برا  هم  شهر اهواز مسلح گفتي م چنانكه
  . برسد  قشون  آه  داشتيم  الزم چهار روز وقت  ما نبود و سه  همراهی اردوي ، زيرا آه نداشت

 ی عمر قيمت  در مدت  وقت  هيچ  آه  استی متاع را اين خود، زي  جان  از ترس نه.  فكر فرو رفتم  بهی قدر  اينجا مندر
 بيشتر   لحظه  يك  تأّمل  اينیول.  بودند  افتاده  در مهلكه  من  متابعت  محض ، آه  همراهانی، اما برا ام  نبوده  قائل برايش
 خطير ی آارها اين  به  آهیس آ با خود گفتم.  بود  ترس  نهايت  و نشانٌه  شكست  بدترين جعت يا مرا توقف.  نكشيد طول

 . گذارد  واپس  قدم  مالحظات اين  نبايد بهورزدي م مبادرت
 و بر   آردم  آنها را قطع  سخن پس.  متغّير آردند الحقيقهي مرا فدادندي م  نشان  آهی اضطراب واسطه  به  دو نفر هم اين

 :  و گفتم  زدم آنها بانگ
   بودن  خطرها، مسلح  اين با وجود تمام.  نهاد  قيمت  اندازه  را تا اين  نبايد آن گ جن ، 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
،  دل  آم اشخاص! ؟ باشد  و تهّور است  استیاحتياطيميگوييد ب. گرداندي برنممرا   هم  توپ  گلولهیچيز حت  هيچ

 !یاحتياطي را ب  و شهامتخوانندي را تهّور م شجاعت
 «. كنمي م  مقابله  خزعلی قوا  و با تمام شومي م  شهر پردشمن  تنها وارد اين من
 :  را بر آنها خواندمی فردوس  بيتو
  

  اندر است گ زير سن ، سرش  وگرنه  اندر است چنگ  به  را، جانیجهانجو
  

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

  
  

اهواز  بهورود
  

  قوس13  جمعه
 بودند و هرقدر   آمده استقبال  بهیفرسخ  تا نيم ب و اس  با اتومبيلی آثير عّدٌه.  اهواز رسيدم  بعدازظهر به  پنج ساعت

 ی نفر از روسا  و هشت  پسر خزعل  سردار اجل از جمله. شدي م  افزوده  مستقبلين  جمعيت، شديمي م شهر نزديك به
يار  بسی و بيرقها  بسته  شهر را آيينیها آوچه.  بود اهواز نيامده  بهنوز ه  يا ترس  آسالت  بواسطٌه خزعل. عشاير
   اين حال.   آنمی آشتند جلوگير  در سر راه  آهی، از نحر شتر موقع  به  نتوانستم  آه  متأسفمیخيل.  بودند  آرده نصب
   است  عجبیول.  داشتندی جابامها ی بودند و در معابر و رو  زير سالحی زياد عدٌه. انگيز بود  ترحم  بزرگ حيوان

 ورود ما مهيا ی برا شهر است  اين  ساختمان  بهترين  آه  خزعل عمارت. شدي نم يده د  هم  روبستهی، حت  نفر زن  يك آه
 و بر  زير درختها و آنار ديوارها ايستاده. تر بودند  متراآم  مسلح  اشخاص، شديمي م  نزديك عمارت  به هر چه.  بود شده

 خود   سياه  صورت  شقايق  گل  مثل  سرخیارقدها چ  و از ميانزدند،ييكديگر تنه م  داشتند و گوسفندوار به  تكيهتفنگها
. كردي را نم  موقعيت  اين  و تحمل باختي ديگر بود شايد خود را م  هر آسی ول  ندارمیقصد خودنماي. دادندي م را نشان

   همراهانیتماشا  به  از شبی تا پاس مردم.   آردم  بود راحت  شده  معّين  آهیص خا  و در اطاق  وارد شدم قصر شيخ به
 . ديگر رسيدی با اتومبيل ، دبيراعظم  دو از شب قريب.  بودند  مشغولآمدندي م  از عقب ما آه

  
 در اهواز  اول شب

   آه  با چندهزار نفر مسلح  من  و ميزبان ام  نشسته تنها در قصر دشمن.   نيست  از غرابتی خال  من  موقعيت امشب
 و   نفر است  يك مهمان.   است  داشته  نگاه  آارون  خود را در وسطی، آشت  ننهادهی پا ساحل  و به  شده دارد، هراسان



. 
 از   را آه آميز آارون  شكايت ، خروش  شب نسيم.   است  ننمودهیاند، حرآت  آرده  و تحريك  داده  دل  را هر چه خزعل
   و بيهوده  خود عاجز است  راه  مانع  از برداشتن  چون  رود آه اين. نمايدي م  پراآنده اطراف  بهريزدي سد فرو میباال

 در ی سد  و از پيدا شدن  خود نشستهی در آشت  االن  آهیآن شيخ پير  به  است يه شبی خيلكند،يم ی خفيف  غرش زير لب
 گذاردي نم  رود آارون  آرامیصدا.  نداردی جز سرافكندگیا  و چارهغردي خود میجوي  و امارتیطلب  جاه  هوس مقابل

 خاآها   مدعيانیآميز  و رنگ  اطرافيانیويگ قتدار، تمّلق ا  زمان  طول واسطٌه  به  آه  شيخ اين.   بشوم  غافل از ياد شيخ
 ی را موروث  و تمّكن  تمّول  و اين  معتاد نيستی و اطاعت  تنزل هيچ ، و به  آرده  خود را فراموش ، سابقٌه  عالمیو آبها
  كند؟ي فكر م  چه باند، امش  او ايجاد آرده  را در دماغ  مستقّله  امارت  تشكيل  اواخر ميل  و در اين پنداشته

   و مقامات ، متنفذين  قبل  هفتهكند؟ي پيدا می حال  چهسنجد،ي خود را با امروز م  قبل  هفته  يك  موقعيت  وقتيكه  شخص اين
   صفحه، پنداشتيسر خود م  را پشت  نفت  هند و نفوذ مستخرجين  قشون  تمام، دانستي را زرخريد خود م تهران

   مشرق و از طرف)   اصفهانیو شايد نواح (ی بختيار آوهستان  بهحدود م شمال  از طرفديدي می را امارت خوزستان
 و محض   است  او در حرآتی خانة شخص  در ميان  آهديدي می را نهر آوچك  رود آارونیيعن.   فارس خاك به

  محّمره  به آرده  او راه را آج قصد پايبوس  و بهغردياو م  به  سالمی و براشودي سرازير م استفادة او از آوهرنگ 
 .روديم

 ، خواستي م هروقت.  دانستيخود م) یقصر اسپانياي (  را حجرات  و رامهرمز و اهواز و حويزه  و دزفولشوشتر
   عالم  آهدادي جرايد را امر م مديران.  آنند  خراب  را بر سر قوة مجريه  قوة مقننه  آه انگيختي را برم  مجلس اقليت

 نتها و   آهفرمودي م ها را اجازه سفارتخانه.  پر آنند  شيخ  را از مظلومّيت  عالم  آورند و اآناف هيجان  را به مطبوعات
.  تارومار آنند  سليمان  ما را در ملك  آهفرستاديوار م  خود را ملخ  هواداران  بفرستند و باالخره دولت  حّجتها به اتمام
  تلگراف.  بود  رسيده  و حقيقت اليقين  علم قامم  و به  او از دايرة آرزو خارجی برا آه   شيخی و آرزوها  بود خياالت اين

 .  فرستاد و قد برافراشت قشون. نمود، مرا تهديد آرد
 چيز   و هيچ  آمدم ميدان  و شخصًا به  و دريا را درنوشتم  و دشت ، آوه  را پيموده  چندصد فرسنگ  ماه  يك  در ظرف من

، فرو   امارتش عمارت.   رود آارون  و او در ميان  در اهواز هستم  من اينك.   باز نداشت  خصم قلبگاه د بهمرا از ورو
 ی پلتيك  جريان هيچ. فرياد او نرسيد  به  و خارج  از داخلیا  قوه هيچ. دهدي م نامش او دش ياد مظالم  به آارون.  ريخت
   از من  خودشی غصب  و فردا بايد در خانه او را عفو آردم.   فروبردم چنگسينة او   به  شاهين مثل.   نفوذ نيافت مجال

در .  آند  تنّزل  متمول  مطيع  نفر مرد زارع  يك موقعيت  به  امارت  بطلبد و از مقام  بخشايش ، خاضعانه  يافته رخصت
   نظارت  و صادرات  در واردات ، گمرك بدهد  را نظم ، واليت  آورد، قشون  را جمع ، عوايد دولت  مالّيه  چشمش مقابل

 هر چند امر   آها زير  بدهم  مقال  و بسط  آنم  مبالغه  باب  در اين  دارم  حق من.  برسد  مردم عرايض  به آند و عدلّيه
  م تما  بلكهشودي م  مغلوب  آه  نيست  محّمره  تنها شيخ اين.  خرد نبودی، اما آار  يافت  خاتمهیزود  به خوزستان
 ی قویها  با رشته  دوباره  آه  نيست  خوزستان تنها خاك. گردندي م  معدوم خزعل  در شخص اند آه  ايران سرآشان

 یا  و قوه  هستی و مرآزی صاحبفهمندي دراز م  بعد از ساليان  آه  است  بنادر جنوب  تمام ه بلكيابدي م  اتصال ايران به
 ی در سرآوب  است  دولت  قدرتی معرف ، و اين  فارس  در بنادر خليج  استی خارج  تزريقات  شكست اين. وجود دارد
 . اّلطوايف  ملوك مقابل در   دولت  استقالل  و رعايتی خارج  و مؤسسات  تجارت  و حفظ متمردين

  
  تهران تلگرافات

 و   خزعل  خيانت  شد، موضوع لوممع.   دادم  جواب  ذيل ترتيب  و به  بود، قرائت  رسيده  از وزيرخارجه  آهی تلگرافدو
  :  است  بوده  شايع  هم  در تهرانی ما در اهواز، حت قصد توقيف

  
  قوس12  پنجشنبه
  عظمته الوزرا دامت  رئيسی آقا  اشرف  حضرتحضور

   پسر شيخ  آهدهدي م  طور اطالع  اين  قوس12   امروز پنجشنبه  دسامبر مطابق  چهارم تاريخ  به  محّمره تلگراف -1»
  از قراين.  نيايند اهواز و محّمره  بيايد، به  قشون  از آنكه  دهيد قبل فورًا اطالع.   رفت  اشرف ديروز نزد حضرت

 . دهيد  را فورًا اطالع  تلگراف ن اي وصول.  بد باشد  نّيتشود،ي م معلوم
   از انگليسيها رسيدهی مراسالت اينكه  به  راجعد،دهني می آنجا انتشاراتیها  روزنامه  آهدهدي م  مسكو اطالع تلگراف -2
 ی نظام  اقدام  جنوب  منافع  حفظیواّال برا.  شود  بايد حتمًا متارآه  و جنگ  انگليسيها است  در حمايت  خزعل آه

 . وارد آنند  قشون محّمره  بهخواهندي و م، يج وارد خلی جنگی آشت خواهند آرد، و سه



خبر   به  راجع  وزير ماليهی آقا  هم  در تهران  نمايند؟ چنانكه  را تكذيب  انتشارات  اين  آنم اف تلگرفرمائيدي م اجازه
 «. نمودند  مسكو تكذيب سيميب

 مشارالملك
3900  نمره
  قوس14  شنبه

  عظمته الوزرا دامت  رئيسی آقا  اشرف  حضرتحضور
،   ديروز از بهمنشير عبور داده  اسلحهی مقدار  مذآور است  آهی از قراردهند،ي م  اطالع  قسم  اين-   از محّمرهاوال»

 . آرد  احتياطی و بايد خيل  اهواز رفته ، طرف  استقبالی ظاهرًا برا  هم خودش
 در  خوبست.  نمايند  حمله  اشرف حضرت اند در اهواز به  ديده  و بختياريها توطئه  خزعليان-   بصره  تلگراف دويم
 ی ول،ی ورود چراغانی ميكند اهواز را برا  خدعه  شيخ  استی ديگر حاآ تلگراف.  نفرمايند عجلهاهواز   به رفتن
 «. رسانيد عرض  به  اطالع محض. فرستدي اهواز م سمت  به  قشون شبانه

 مشارالملك
  

 جواب
  اقباله  دام  وزير خارجه  مشارالملكی آقا  اجل  مستطاب جناب

ايد   پيشنهاد نموده طور آه همان.   در مسكو واصل  حقيقت  خالف انتشارات  به  راجعیل عا  مستطاب  جنابتلگراف»
 «. نمايند تلگرافًا دستور دهيد تكذيب

 قوا  آل  و فرمانده  جنگوزير
4238   نمره-  قوس 20

  
 :گرددي م  آنها درج  عين  رسيد، آه نظامي تهران  از حكومت   دو تلگراف  آن متعاقب

  
یفور
    عظمته  قوا دامت  آل الوزرا و فرمانده  رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع قامم
 :رساندي م  مبارك عرض  به  احترام  آمالبا»

   با تمام  از مالقات پس.  داد او وقت  به  همی و فدو  خواسته  مالقات  وقتی امروز از فدو  روس  دافر سفارتشارژ
 روسها   ديرينه  عادات  با همان  باشد، باز هم  دادهی شخص  ويزيت  صورت د يك خو مالقات  بهنمودي می سع آنكه

از .   نيست  ما روشنی هنوز برا  آن  و سقم  صحت  آهشودي ميده شن  مطالبی بعض  و اظهار نمود آه  شده بيطاقت
 تمديد   شود، از قبيل  خوزستان وارد  ايران اند قشون  شدهی راضی شرايط  يك  انگليسيها در مقابل  آهگويندي م جمله
 .  و غيره  جنوب  و نفت  بانك مدت
  :  دادم او جواب  بهیفدو
   بندگان  شخص حال  شما تا به ثانيًا متأسفم. دهيدي م  بازاريها اهميت هر صحبت  شما به  از اينكه  هستم  متأسفی خيلاوًال

   شخص  آه  دهم شما توضيح  به دانميلذا الزم م. ايد نشناخته   است  الزم  طور آه  را آن  عظمته  دامت  اشرف حضرت
،   خارجه  دول  و آليٌه  ايران  دولت  مابين  دارند آه  ميل  آهی موقع  در همان عظمته  دامت  اشرف  حضرت بندگان

   است اين.  بماند  ايران خ در تاري  لكه  آوچكترين  آهشوندي نمی راض  هم  موقع  باشد، در همان  دوستانه  مناسبات نوع يك
 آيد،ي م  بيرون  مفسد عوام  هر شخص  از دهن كهي يا صحبتهاي  اراجيف  قسم اين  به ، شما هم له  معظم  شخصیمعرف
 «.  شما نيست  ديگر صالحی در جا  هم  صحبت  ندهيد، و تكرار اين اهميت
  ی مرتض  سرتيپ-   و توابع نظامي تهران  حكومت
32  نمره

  
  عظمته  دامت الوزرا و وزير جنگ  رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع مقام

 :داردي م  تقديم  مسكو را رمز، حضور مبارك سيمي ب عين»
   آن  و در تعقيب  داده  را دعوت  انگليس  يادداشت  دو فقره  ايران  وزير امور خارجٌه  دارد آه  جريانی شايعات-  ايران

   آهیاز قرار.   است  شده انگليسيها تسليم  به  ايرانی در امور داخل  مداخله  شديد عليه  اعتراض ن متضّمی، نت يادداشت
   و جلسات  مهّمه ، بعد از مذاآرات  نگرفت  بودند، و صورت  در نظر گرفته مجلس در  آهی استيضاحكنندي م نقل

   جنوبی قضايا  مسألٌه  آه گرفت  تصميم مجلس.  آنند  از آنها استفاده  تغيير آابينهی براخواستندي بعضيها م،یخصوص



.  
 ی برا  آه  است  روّية ديرينة انگليس  و اينگرددي م  در بنادر جنوب  انگليسی قوا  شدن  و پياده اولتيماتوم  بهمنجر»

 «.ورزديم   مبادرت ، بدان  ايران دولت فشار به
 و   مفهومگويندي، م آرده  مقايسه  ايران دولت  به  يادداشت  آن مصر با تسليم  انگليسيها را به  پراودا، حملٌه  روزنامهدر
   انگليس آاران  محافظه  آه  است  اينباشد،ي می مستقل امور داخلة دولت  به پردهي مداخلة ب  يادداشتها آه  اينیمعن

،   ايران  مملكت  آنها بر عليه  اقدامات  آنند آه  را تحريكی قوايخواهندي و م  را تقويت نموده  ايرانیعناصر ارتجاع
 :دارديم رمز معروض  خبر رويتر را به و نيز محترمًا عين» . باشدی اتحاد جماهير شورو  برعليه بلكه

  دولت تكذيب
   سردار اقدس  برله  انگليس  دولت  آه  يادداشت هدو فقر  به  در شهر راجعیا  چند روز اخير زمزمه  اين-  تهران»
 «.  است  آرده  يادداشتها را تكذيب  اين  رسمًا صحت  دولتیول.   داشت ، جريان  است  نموده  تسليم  ايران دولت به
  

ی مرتض  سرتيپ-   و توابع  تهران نظامي   حكومت
  
  

 را ی، و اقدامات  دو روزة اخير را ذآر آرده  گزارشات  شد آه ل وزرا واص  رياست  آفيل  تلگراف  شب نصف  به قريب
 .دادي م ، شرح  نموده  انگليسی نتها  از مسترد داشتن  پس  دولت آه

 :  قرار است  از اين  تلگراف اصل
  

  عظمته الوزرا دامت  رئيسی آقا  اعظم  اشرف  حضرت  مباركحضور
   سفارتی وآال، قرارشد مراسلة دوم  از آقايانی با بعض يجة مشورت در نت  مستحضر است  خاطر مبارك چنانكه»
 به خود   اشاره  بدون  همی مراسلة دوم  و مدلول  مندرجاتی مراسلة اول  از چند روز در جواب  شود، و پس  داده پس
 در ضمن  زير خارجه وی آقا  قوس ديروز نهم. رسدي م عرض  به ، راپرت  شده طور اقدام همين. ، رد شود  مراسله آن

 وزيرمختار   تلگرافی و مراسلة حاوی با وزرا، مراسلة اولی قبل  مشورت ، بدون  با شارژ دافر انگليس مالقات
 را   نظر دولت  بيان  موقع  مراسالت  تمام دادن  پس ، اظهار شدآه  از اطالع پس.  دادند  را نيز پس  اشرف حضرت به

   ممكن  منتشر شده  مطالب  چون عالوه به.  بنمايد  دولتی برای توليد خطر و بدنام ست ا  ممكن ، در آتيه  آرده فوت
 و   مشيرالدوله  با آقايانی مشورت  باب  با وزرا قرار شد در اين  بكند، بعد از مذاآرهی در مجلس توليد اشكاالت است
 مذآور   و با آقايان  رفته مجلس  به  ديشب جه وزيرخاریغير از آقا وزرا به.  بشودیالي و ع زادهي و تق الملك مؤتمن

 وزير ی بشود، قرار شد آقای جبران  اينكهی و برا  ندانسته  اخير را خوب  مراسالت دادن  آنها پس ، تمام  آرده مشورت
  ا همان وزر  از آن پس. شارژ دافر بدهند  بهنرا و نسخة آ  را قرائت  ذيل ، يادداشت  رفته  انگليس سفارت  به خارجه
   امروز همينطور انجام آردند آه  قبول ايشان.   آرديم  ابالغ ايشان  را به  و مطالب  را مالقات  وزير خارجهی آقا ديشب
 :  است  اين  يادداشت متن. دهند

 یيا شارژدافر رد آرد، نظر اولیآقا  را به  انگليس  سفارت  مراسله  وزيرخارجة ايران  قوس  در هفتم  آهی موقعدر»
 و   سيادت  و حق الملل  بين  قانون  اصول ها را آامًال مخالف  مراسله  مضمون  چون  بود آه  اين  اقدام  از اين  عّليه دولت

   و هيجان  تنّفرات ، و دنباله  ايران  حّقة دولت  اعتراضات  مزبور رد شود تا موجبسلة مرادانستند،ي م  ايران استقالل
 رو   خوشبختانه  آه  دوستانه  روابط  افكار و تحكيم  حسن  در طريق  جديده  و ايجاد مشكالت ت مملك افكارعاّمة اين

 شفاهًا   قوس  نهم  در تاريخ  شارژ دافر انگليسیآقا   چون ليكن.  شود  فرض يكن لم  نگردد، و آامًال آان ازدياد است به
 ذآر نمودند، ی نمودند، و عللی، بيانات و فاقداالثر گرديدن   مراسلة ردشده آن  به  متبوعة خود راجع  دولت از جانب

 . بنمايد انگليسشارژ دافر  آقاي   را به  ذيل  رسمًا اظهارات  دارد آه  خود مأموريت  دولت  از جانب عليهذا وزيرخارجه



 بنمايد، زيرا یاقدام   چنين  اين  فخيمة انگليس  دولت  است  ممكن  آهكردندي تصور نم  ايران  عّليه  دولتیاوليا
  ، نظير آنچه  عّليه  دولت  مسّلم  نفر از اتباع يك  به  نسبت اينكه  نيستند به  قائلی حقی خارج  دولت  هيچی برا هيچوجه به

 مراسلة ،ی سوءتفاهم  احتراز از هرگونهی و برا  فوق مراتب لهذا نظر به. بنمايند   شده  مندرج در مراسلة رد شده
   ايران  دولت  نظريات در خاتمه.  تقدير گردد  عليه  دولت  نّيت  حسن  اين  و اميدوار است  رد شده  سفارت آن  به مزبوره

 «.نمايدي خود تجديد م  حاآميت  حقوق را در حفظ
 ذآاءالملك

3872  نمره
  

 : شود  مخابره  فردا صبح  آنند آه  را تهيه  ذيل  تلگراف  دادمدستور
  

 تهران
 اقباله  دام  وزير ماليه  ذآاءالملكی آقا  اجل ستطاب م جناب

 هر   آه  بودم  صريحًا دستور داده4188 در رمز نمرة  با اينكه.   آردم  حاصل  اطالع3872 رمز نمرة   مدلولاز»
  بعد با نظر هيأت و   را تعيين  آن  جواب  نماييد تا تكليف  مراجعه من  برسد، بايد قبًال بهیا  از هر سفارتخانهیا مراسله
   اطالع ايد بدون  نموده  معين  وزير امور خارجهی آقای برا  را آهی نطق  نداشتمار انتظ  شود، هيچ ارسال ، امر به دولت

   دولت  هيأت  است  ممكن  آه  هست  موقع  در اينی بسا نظريات چه.  بخوانند  انگليس  بروند در سفارت و دستور من
.   دارم  اعتراض ايد من  آرده  تهيه  را آهیق نط جملة اخير همين  به  آند، چنانكه دها توليد مشكالت و بع  نبوده متوجه
 را   جمله اين» .نمايدي خود تجديد م  حاآميت  حقوق  را در حفظ  ايران  دولت  نظريات در خاتمه «  نوشته شده اينجا آه

   تمام ام شته نو طور آه  تجديد نشود همان  عبارات  ديگر نظاير اين  اينكهی، و برا  و بيمورد بوده  ندارم ابدًا تصديق
   و بعدها مورث  شده  مبادرتینظر جامع  با يك  نماييد، آه  مراجعه من  جوابها را قبًال به  قبيل  يا اين  وارده مكاتيب
   مطالعه  بدون  جمله  ذآر اين  خواهيد آرد آه  تصديق  هم  شود، خودتان  دّقتیاگر قدر.  نشودی و پشيمان تأّسف
 «. بوده
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس
4212   نمرٌه- 1303   قوس13  جمعه

  
 در اهواز  توقف  اولروز

  
  قوس14  شنبه
  طرف  ورود به محض  را بهی پهلوی آشت  آنند آه بوشهر تلگراف  به امر دادم.   زود برخاستم  عادت  بر حسب صبح

 داد   جلوه  در برابرمی پردة عجيب  تلگرافات اين.   گذرانيدم  واصله مطالعة تلگرافات  بهی بفرستند، و مدت ّمرهبندر مح
 . پنداشتمي نم  پايه  تا اينی ول  را داشتم  هر چند انتظار آن آه

آقا   حاج،ی آازرون، زادهيالشعرا، حائر  ملك،ی، بهبهان  زعيم خان ، ميرزاحسن  از مدرسشودي م  تشكيل  آه  مجلس اقليت
بر خود . ديدندي م  با من  صرفة خود را در مخالفت  بود آهی، مدت  و غيرهی، اخگر، آشتيان الّدوله  قوام،ی عراق اسمعيل

 گذارند و  هم ، چشمها را به  من  و قشون  من  و دولت  من  و عمليات درخشان مات خد  در مقابل  بودند آه  آرده حتم
 یآند  غالبًا منجر به  را آه  دسته  اينی مخالفتها تمام.  سازند  را مشوب  مردم  دهند و ذهن  جلوه  وارونه مرایآارها

 .شودي م  آتاب  يك واقعًا مضمون.  ام  آرده  يادداشت  است  شده  مملكت  و خسران  دولتیها  نقشهیامور و خراب
 با   شدم مواجه.   قرارگرفتم  دولت  ناپذير خود بر رأس تزلزل   خود و استقامت  مقدس  خود و نّيتیقوة بازو  بهمن

 .  نو بيندازمی و طرح  آنم  سرنگون  مشت  را با يك  همهی بايست  فاسد آه  و اصول  خراب  بنيان هزاران
   و در اصالح  نموده ، حفظ  و النة فساد است  را، هر چند ضعيف  اساس اين.   آار بكنم  با مجلس  هميشه  داشتم  ميلاما
   را نگاه  پوسيدة مضره  و مؤسسات  خود رفتار آردمی آرزو  برخالف،ی اساس  قانون  رعايت  محض پس.   بكوشم آن

 قوا و  با تمام.   آنها گذاشتم دست  و به  انداختم  مقننه  هيأتیمجرا  و آارها را به  نمودم  قناعتی سطح اصالح  و به داشتم
 چند نفر  اين.   نمودم  تحمل  مجلس  را از جانبی و بيكارگی و آندی و هر سختگير  شدم  مجلس ان نگاهب  قلب از صميم

 . بكنند و بگويندخواهندي م  هر چه  آه  دادم  ميدان مفسد را هم
   برآمد آه  شهر و بلواهاي عمده  اهل  در صدد تحريك چند دفعه.   پنداشتی مغرور شد و خود را چيز  مجلس اقليت

   ديدند سختی را خال  و پايتخت  آردم  عزيمت  خوزستان طرف  به  ناگهان  من  آهیوقت. شودي می آنها طوالن رحش
   خوزستانی را از اقصا ، شيخ  دسته  اين  و جنجال همهمه. وشيدندآ  من  قوا برخالف  افتادند و با تمام وجوش جنب به



  
 و  حيرت.  بودند  شده  و آشفتة پولكردندي م  مخالفت  بود با منیها مدت  آن  زيرا آه  نداشتم  تعجبیيل خ  از اقليت  مناما
 . بودند  و خائن  منافق  و در غياب  و خادم  موافق  در حضور من  چند نفر ديگر بود، آه  از اعمال  من خشم

 ی، حرآات  است  معلوم  مسير ترّقياتش  آه هايم  به  موسومی نفر يهود  يكیهمراه ، داور، به ، ميهن  زاده سرآشيك
 .  است  بوده  من  و بر خالف  مستقيمًا بر ضرر ايران اند، آه آرده
   شده  خطرناكی وارد سياست  من  در غياب،ی و خودنماي مقام  به  و رسيدنی شخص  منعفت  جلبی برا  اشخاص اين

 و   صالحی وآال اينها در ظاهر رفيق.  ساختي می را متالش  پيكر ايران شدمي نم  آن  لطمات  متحّمل  اگر من بودند آه
 بودند، اگر   محّمره  شيخ  و جاللت  و مزدور مؤسسة نفت  سفارتخانه ان و آژ  اقليت  همراه ، و در باطن  مجلس اآثريت
   خواهد آرد آه  تعجب  آس  همه،  آنم  درج  رسيده  آارهايشان  اينها و خصوصيات  از اعمال  آهی مختلفیراپرتها
 ی مشت  جلبی در دهد و برا ن رذالتها و خيانتها ت اين ، به ، مدير روزنامه  ملت  وآيل،ی بشر ايران  است  ممكن چگونه
 .، رضا بدهد  نظام  گسيختن  و از هم  و استقرار نفوذ اجانب تجزية وطن ، به  من  ساختن  و متزلزل پول
 را   ذيل  و تلگراف كنمي می راپرتها خوددار ، از ذآر تمام  جنايتكاران  قدر اينی، و آوچك ز اطناب ا  اجتنابی برااما
  : گنجانمي م  شرح ، در اين  است  رسيدهینظام  از حكومت آه

  
  یفور
  عظمته  قوا دامت  آل الوزرا و فرمانده  رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع مقام

 :رساندي م  مقدس ذات   آن عرض  بهمحترمًا»
 ی مطالب ليكن.   است  و اميدبخش  خوب العاده ، فوق  رسانده عرض  به  قبل  در تلگرافات ، چنانچه  شهر تهران وضعّيات

 و   آرامیطور آل  به  تهرانی اهال  آه  است ، اين  آرده  آامًال آشفی نظام  حكومتی تصّد  در مدتی فدو را آه
 ی و احراز بعضی شخص  منافع  جلبی برا  هستند آهی ديگر  آنها عدة مابين  هستند، ولي  س مقد ذات مند به عالقه
 ی صداهای بعض  آوردن  و بيرون  و دسيسه  انتريك  نيستند، مشغول آن  به  رسيدن  اليق وقت  حقًا هيچ  آه مقامات
  ومعوج  آجیراهها  و به  خود قرار داده  دست  را آلت  بيچاره  مردمان  از آن  قسمت  يك  همیگاه.  هستند مضحك

آنها   بهی سخت  قلب  و خود با يك  آرده گريبان  به  دست  را با مرگ  بيگانه  اشخاص  آن  اوقاتی بعض  بلكهكشانند،يم
  ، آه  دانسته الزم. دهندي م  خود ادامه  زشت عمليات  به  شوند، و باز هم  خود پشيمان  ازآردة  آنكه  و بدوننگرند،يم
 ،ی فدو  هستند آهی ديگر  عدة  يك  بلكهباشند،يالشعرا م  و ملك  مدرس  فقط  نه  اشخاص  آن  برساند آه  مبارك عرض به

   شب  مدت  تمام  هستند، آه  و غيره زاده  و آنها سرآشيك شمارمي بهتر م درجات  آنها به  او را در مقابلی و رفقا مدرس
  آه  است اين.   است  آنها هيچ  در مقابل  مخالفی وآال  عمليات  آهباشند،ي م  زشت ت عمليا  هرگونه و روز مشغول

، و خود   يكسان  را با خاك  خائنين  قبيل  تا اين  فرموده  اشاره  اشرف  حضرت  بندگان  را، آهی روز  آرزومندمیفدو
، و   صفت  بوقلمون  اشخاص اين مزد ی فدو عقيدة  به  است اين.   بدهم  خائنين  اين طرف  به  آتش  و فرمان  ايستادهیفدو

   منتج  قسم هيچ  به  آه  آنهاست  عمليات  و نتيجة  اشخاص  اين  از حلقوم  فقطشود،ي پيدا م  صداها در مجلسیاگر بعض
   اشرف  حضرت بندگان   حواس  مهم  موقع  در اين  آه  است  اين  عمليات  خود آنها از اين  و عقيدةشود،ي و نم  نشده نتيجه
 «. مرآز نمايند  متوجهرا
  

ی مرتض  سرتيپ-   و توابع  تهران نظامي   حكومت
  30  نمره

  
  

  عظمته  قوا دامت  آل  و فرماندة  عظامی وزرا  رياست  منيع مقام
   آنها معروضی اسام  از وآال آه  عّدهی يكی تبان واسطة  بهی فعل  افتاد، مجلس  معروض  سابق  در تلگراف چنانكه»
  :گردديم

   اقليتی با وآال  رسانيده  مبارك عرض  به  آهی طور  آنها، همانی و چند نفر از رفقا ، ميهن ، هايم  زاده سرآشيك
 فرماييد،ي م  مالحظه چنانچه.   نيست  مترتبیا  استفاده ، آوچكترين  مجلس  اين ، از ناحية  گرديده  و جنجال منشأ مفسده



.» 
  

  تهرانی نظام حكومت
  

 جواب
  و توابع  تهرانی نظام حكومت

شما .  شناسمي بايد و شايد م  آهی طور  را آن  و همه  نيست  پوشيده  بر خود من يق حقا اين.   آردم  را مالحظه30  نمره»
 «. مستور نماندی باشيد تا چيز  جزئيات مراقب

  
  

 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس
7103  نمره

  
  

 را   مجلس  با منی همراهیرا و ب  است  آذربايجان  و نمايندگان  خود جزء منتخبين ، آه  من  آابينه  رئيس  از آنكهبعد
 و   نمايندگانیورز  و غرضی آش  حق  آرد و درجة  حاصل  اطالع  و اخبار مجلس ، از تلگرافات  است  گفته ترك

  مجلس  بهی، تلگراف  يافت  ايران  سعادتی برای خطرناآ  سياست ك را مرآز ي  نمود، و مجلس  را مالحظه همكاران
 . استعفا داد  نمود و از وآالت مخابره

 در   شريك ، و بالطبع  باشم  محروم  و غيور آذربايجان  نجيب  ملتی از افتخار نمايندگ  آه دهمي م  ترجيح من«:  گفتيم
اند و   نيستند و خاموش  مطلع  از حقايق  صالحیزيرا اگر وآال.   نشوم  شناخته،ی آن  خراب  و ايران  ناحق  سياست يك

 «. كنمي معرف  اشخاص  و خود را همكار اين  باشمی باق ، نبايد در ننگ  آگاهم ت نكا  از تمام  آه  منكنند،ي م تحمل
 شودي م  بودند، معلوم  داده هم  به  يا ترسو دستی و چند نفر ناراض  مجلس  با اقليت  و دورو آه  مذبذب  اشخاص اين
 یقدر اند، و به  نموده  مشوب  را هم لوح  سادهیآال وی بعض اند، اذهان  برپا آرده  ايرانی در مرآز قانونگذاریشور
 .اند ترديد افتاده  به  از نمايندگانی بسيار  عّدة اند آه  آرده  و وسوسه فتنه

   بيباآانه  حرآت ، و اين  آرده  فراموش ام  داده  انجامی و تهديد سياس  و بهتان  در زير گلوله  مرا آه  سالة  چندين خدمات
   مستقل  امير نيمهیگلو  به ، و چنگ  داده  را پس  شديد انگليسی، و نتها  رفته  و جنگ  آتش ميان  به شخصًا مرا آه
   آه  است  شده آنها وانموده به. اند  دانسته  و خود خزعل  انگليس  و بنا بر موافقتیر زرگ ، جنگ ام  نهاده محّمره

 !  اوست  استقاللی و امضا مقصود، تطهير خزعل
  در مقابل. اند  داشته  اختيار از من ، و قصد سلب  داده من  و نسبتها به  آرده  آتشينی نطقها،ی خصوص ر جلسات د پس
   آشانيد آهیجاي  آار را به  مخالف  دستة اما تحريك.  بودند  آرده ، دفاع طينت  پاك  آگاهی و وآال  من  اينها، دولت تمام

 ی جد  لطمة يك.  وارد شود  مملكت  و قدرت استقالل  بهی ملیشورا  مجلس  طرفز ا  لطمات  بود بزرگترين نزديك
، يا رد   افتادن  تعويق  نكردند آه  تأمل  هيچ  وطنخواهیوآال.  بود  جنگ  وزارت  بودجة  ردآردن  ناپذير، و آن جبران
،   خزعل  چندين  استقاللی، يعن  مملكت االت اي  تجزيةی، يعن  جوان  نظام  پاشيدن  ازهمی، يعن  جنگ  وزارت  بودجة شدن
 !  چيز مملكت  همه  رفتن  از ميان  بنادر، و باالخره  رفتن  از دستیيعن

   من  بعد از نا اميدشدن  بماند و باالخره  اجمال  در بوتةی يابد و چند  و بايد تقليل  زياد است  جنگ  وزارت  بودجةگفتند
  ! بشودی، فكر  قشون  شدن و متزلزل

 از   قدر آه  دارد، و همين ، موافقت  اوست  لرزان  و تخت  تاجی فنا  آهی رأ  با اين  دربار قجر هم ، آه  است  اين عجب
   وطن  آنها در مقابل وتخت  تاج ، از روز اول  است  تعجبی جا اما چه. دهدي در م هرچيز تن  شود، به  آاسته  من قدرت
   خود عهدنامة  در خاندان  سلطنتی بقا وعدة  به  بود آه طلب  جاه  شاهزادة اين.   است ميرزا استقرار يافته  عباسیفروش

 . يادگار گذاشت  را بهیترآمانچا
. اند  نمودهی، مذاآرات ام  برداشته  آهی و قدمهاي من  به  داده و راجع  تشكيلی سّری رسم  جلسه  مجلسی وآال خالصه
،  ام  آرده  حاصل  فراغت  از خواندنش  و اآنون  شده  تلگراف من  به طور خالصه  به  آهی سّر  از مجالسی يك صورت
 :شودي م درج

  



 باشد،  ، صحيح  خبر اصالح  اگر اين  آه  و اظهار داشت  مذاکره قرار داده  اخبار رويتر را مطرح  جالل  شيخبدوًا»
 در   آهی آردند آودتاهاي  طور بيان  اين  مدرسی آقا آن از  پس.  خواهد بود  تعقيب  هرگونه ، قابل نظر اهميت از نقطه

  ، از قبيل  بوده  فكر آودتا آنندگان  بر استقاللی مبن اش ، همه  است  شده صالحات ای برا مرتبه  يك دنيا در هر چند مدت
اگر .   است  بوده  اجانب تحريك با   است  شده  قبل  در چهار سال  آهی آودتايی، ول  و غيره ، ناپلئون اسمعيل ، شاه نادرشاه

 مورد   هميشه  نظر سياست  از نقطهی ول، آرده م تنظيی و قشون  نمودهیهاي  استفاده  سردارسپه  رضاخانی آقا چه
 از ی، ول  نمودمی جلوگير  بود من هر شكل الوزرا بشود به  رئيس خواستي م  آه  قبل  سال از سه.   است  بودهینگران
 روز را   اين من.  را بچينند اش اند ميوه  آاشته  آهی از درخت  اجانب  آه  رسيد، منتظر بودم  مقام اين به  كهي روز همان
   آه  مسافرت  در اينیول.   در آار نيست  و اقلّيت  ديگر اآثرّيت،ینظر خطر مملكت امروز از نقطه.   بودم خوانده
 ی اطالع اند، من  نموده  اگر مشورت با ديگران.  بودند  نكردهی مشورت  منی نفر از رفقا  و سيزده اند با من آرده
   سردارسپه  آهی اگر اقدامات باالخره.   ندارمی حرف  هم  باشند، من  را داده  مملكت سمت ق اگر با نظر آنها يك.  ندارم

  اند و از اين  آردهی خيل ات اظهار  قبيل از اين» .  است  مملكت  مصالح  باشد، خالف  يا اجانب  با فكر خودشكند،يم
   بلكه  نبوده  ايرانیها  اخبار روزنامه  اين  آهمود از وآال اظهار نی، يك بعد از آن.  نمودندی اظهار نگرانیسفر خيل

 .  است  شده  در جرايد نقل  آه  است اخبار رويتر بوده
 نخواهد   خواهد نمود واّال موفق شود، پيشرفت ب  آمك  شخص اين  اگر به  اظهار نمودند آهی طهرانی محمدعل  شيخآقا
  واسطة  به  هم  مدرسی، از آقا  بودم  سردارسپه  موافق  اظهار نمودند تا امروز من  آقاسيد يعقوبیبعد آقا. شد

  آردن  گريه  آرد و بنا آرد به  بايد فكر چارهفرمايندي م طور بيان  اينا خطر ر  مدرسی آقا فعًال آه.   بريدم سردارسپه
 : و گفت

 «!  آخوند شپشو بيشتر نيستم  يك من»
آقاسيد .  بدهند ، بيايند و توضيح  مانده غروب  به  سهی بنمايند، برا  وزرا را دعوت  پيشنهاد آرد آه السلطنه صولت
 . بيايند  الساعه  است ، اگر الزم  نيست  محتاج  اظهار آردند آه يعقوب
   پيدا نمايند، و اساسًا با اظهارات  حل  راه  مساله  در اين  شوند آه  انتخابیا يونها، عده از فراآس  آه  اظهار داشت تدين

 وزرا را   شد آه حاصل موافقت .  خواهيميما بدهند، نم  به  اجانب  آهیبهشت.   دارم  موافقت  رسيده  آهی و خطرات مدرس
 با   موافق  من  و اظهار داشتند آه  خواسته  از وزرا توضيح  ضياءالملكیآقا.  وزرا آمدندعدب.  شد تنفس. احضار نمايند

   است  آيا صحيح  بدهند آه  وزرا توضيح  است خوب.   باشم  مخالف  هم  من  نيايد آه  پيشی طور اميدوارم.  ام  بوده دولت
بوشهر نروند و   به شود آه   تلگراف ايشان  به  است  خوب؟  خواهند رفت  شيخ  مالقاتیبوشهر برا الوزرا به  رئيس آه
 اخبار   طور توضيح دادند آه  اين  وزير ماليهیآقا.  بدهد ايشان  بهی تذآر ، چنين  هم مجلس.  نمايند  مراجعت تهران به

   ختم طور مسالمت  آار به ين ا  در نظر داشتند آه الوزرا از اول رئيس.   آنم ، يا تكذيب  آنم  تصديق  توانمیرويتر را نم
  ، آه اصفهان  به  من  ما را احضار فرمودند آه  از حرآت  قبل  بود و شب طور غيرمترقبه  به  ايشان د و حرآتشو

، در  انگليسيها هم.  آرد  نخواهم  مراجعت  ندهم  آار را خاتمه  و تا اين ، بروم  و شايد باالترها هم  است مرآز عمليات
  بعد از حرآت.  يابد  خاتمه اصالح  آار به  آهنمودندي م ير خارجهالوزرا و وز  نزد رئيسی اقدامات  مدت اين

بعد از .  دادند  توضيحات  زمينه  و در ايننمودند،ي م  را تعقيب  مذاآرات  همين  انگليس  دولت  نمايندة الوزرا هم رئيس
   خود را داده  امتحانات  مملكت  استقالل حفظ  به  نسبت  دورههر در   سليمان ميرزا اظهار داشتند مجلس ، شاهزاده آن

 : است
 .ميرزاي با محمدعل  مقاومت  اول دورة
 .  روس  التيماتوم  در مقابل ، و مقاومت  ارتجاع  با قشون  دوم دورة
 .  مهاجرت  موضوع  سوم دورة
 . قرارداد  چهارم دورة
 ی، نبايد باشد ول  احزاب  نظر و اختالف  اختالف خطر،  و موقع  در آليات ، البته  آمده  پيش  آه  استی موضوع  همفعًال
   خودشانی با رفقا  حرآت الوزرا در وقت  رئيس  فرمودند آه  ، زيرا آه . مخالفم  مدرسی آقا  اظهاراتیبا مابق

  مشورت  به  محتاج اند، زيرا آه  نكرده  مشورت  هم اند، با ديگران  نكرده ورت مش  با آنها آه،یبل. اند  نفرموده مشورت
   مطرحی خصوص الوزرا در مجلس  رئيسی را آقا خزعل  شيخ  تلگرافات  مسألةكردند؟ي م  مشورت در چه. اند نبوده

 او را ی سرآوبی و تقاضادند دا  او را متمّرد تشخيصی حاضر نشدند، مابق  آه  از آقايانی بعضیاستثنا آردند و به
 ی دولت  رئيس  از هيچ  آه  زمستان  فصل ، در اين  امر مجلسی اجرای برا  هم  دولت  رئيس شخص.  آردند از دولت

.  خير مملكت ، به  اشخاصيم  اعمال ، ما عاشق  نيستيم  اشخاص ما عاشق. اند  برده  تشريف فرونت ، به  است  نشده ديده
 در   آه ونيم ماه  چهارده  مدتدر.  دانمي باشد، نم  او را آاشتهی اجنب  آهیالوزرا را درخت  رئيس، رس مدی آقا برخالف
.  دانمي و م  دانسته  خارجه  در مقابل  استقامتی و دارا العقيده  ثابتی را شخص ، ايشان ام  داشته  عضويت  ايشان آابينة



.  
 اگر   آه  و اظهار داشت  نموده  موافقت  شاهزاده  با اظهارات  عّزالممالكیحاج.  نمودند  نيز اظهار موافقتوآال
   و دخالت  ميرزا را تقويت  سليمان ، نظريات  قيام  فراآسيون نام  به  جالل بعد، آقا شيخ.  بزند  حرف  هستیمخالف
   سليمان  از اظهارات  قسمت يك  و به  را تقويت  مدرس  الشعرا اظهارات ملك.  تنقيد نمود  را در امور داخله اجانب

  اليهيمعّز  را به  مجلس  و احساسات  بوده  مجلس الوزرا مطيع  رئيس  آه  اظهار داشت سردارمعظم.  نمود ميرزا اعتراف
 «.  و يا خودبرنگردم  بردارم  را از بين ايد شيخيا ب «  اظهار فرمودند آه  بردن  تشريف وقت.  نماييمي م ابالغ
  لباس  به  آهی خارج  و چند نفر آژان  دربار و اقليت  بودند، نقشة  امر مطلع حقيقت  به  نمايندگان  اآثريت  آهی آنجاياز

 خود را  نفسه  به  دولت  اگر رئيس  آردند آه  از صلحا ثابتیبعض.   نرفت اند، پيش  درآمده  جريده  و مديريتینمايندگ
   را پس  شديد انگليس  يادداشت  خارجه  اگر وزارتشود،ي م  تلف  ايران  از قشونی اگر جمعاندازد،ي م در آتش

   آهیآس.   است  چشم  در مقابل  دارد و اسناد آن  حقيقت همه.   نيست  و خيال  و دروغ  اينها خواب  تمامفرستد،يم
 چرا با كشد؟ي م  خوزستان قلب  چرا لشكر بهكند؟ي م  را بپذيرد، چرا جنگ  شيخ ل و استقال  نفوذ انگليسخواهديم

 با   موافقتی برا  مملكت  اين  سابقی مگر دولتهاكرد؟ي م  زحمات اين  چيز او را مجبور به  چهافتد؟ي در م انگليس
كردند؟ي م  چه  داخلهی از امرا  يا اطاعت خارجه

 بگيرند؟ السكوت  حق  بابتی بنشينند و مبلغ  بگذارند و ساآت هم  به  چشم  بود آه  غير از اينآيا
   آمال  يا موافق  ايران  مصلحت  برخالفی خود قدم  خدمت  و در چند سالةشودي جدًا وارد آار م  آهی آس پس

 او را در  بايد قشون ن پس.  نداردی قصد  و ملت  ملك  جز صالح  آه  استی، بديه  سفر هم ، در اين  برنداشته خارجيان
 «. آرد  متزلزل  وقت اين
 . شدند  مغلوب مرحله هم  در اين   گرديد و مخالفين  تصويبی رأ14   در مقابلی رأ77   با اآثريت  بودجه  بود آه اين
   و لئامت  از خّست  آهآيدي م  يادم، كنمي فكر م  اعتباراتی از اعطای و جلوگير  دسايس  اين  وخيم عاقبت  به  آهیوقت

   گذاشت معاشي و ب سالحي را ب  و قشون، پولي بكرد،ي آار م  خوب  در اول  را آه ، پسرش  روس  در جنگ  آه شاهيفتحعل
   رسيد و آن ايران  شكستها به  آن در نتيجه.  آند  خود خرج  انباشتةیالها از طی دينار و برخود هموار نكرد آه

در .  برد  از ميدان تواني را با تهديد م  روس  قشون خيالش به.  نمايد  تمام حرف  به ستخواي را م همه. خسارتها وارد آمد
 :  نيست  بيمزه  ذيل  مورد ذآر واقعة اين
  درباريان.  آمد  بيرون  سرخ ياقوت  به  مكلل  و تاج  غضب  با لباس  از سرحد رسيد، شاه  روس  خبر گذشتن  آهیروز

 : فرمود شاه.  خواهد شد  نازل ر دشمن بی آسمانیتصور آردند بال
 «كنند؟ي م  چه  آنها بفرستيم مقابل  را به  خاصه اگر قراوالن. اند  گذاشته  ايران خاك  به  روسها قدمگوينديم»

 : آردند و گفتند  بود، تعظيم  معلوم  حالشان  آهحضار
 «.  خواهند نشست  تا مسكو عقب  شويم قربانت»
 :  و گفت ند آشيده بل ريش  بهی دست شاه

 « خواهند آرد؟  چه  برويم ميدان  خود ما بهاگر»
 ! خواهند آرد  را تخليه  و ايرانروندي نم خواب  آرد ديگر روسها به  اآتفا نمود و گمان همين اما به.  شدند  ساآت همه
   مجلسی وآالیلوح ساده و ی خارج  و تحريصات ، تحريكات  ذيل  تلگرافاتی از رو  و همچنين  تهران  گزارشاتاز

  :شودي م  روشنیا  تا اندازه  از نمايندگانی بعض و خيانت
  

  عظمته الوزرا دامت  رئيسی آقا  اعظم  اشرف  حضرت  مباركحضور



،   آرده  قرائت  شارژدافر انگليسی برا  وزير خارجهی ديروز آقا  رسانيد، همان عرض  ديروز به  را آهیيادداشت»
 مسكو  سيميب.   است  گذشته  ايران  از استقاللی، خطر بزرگ  اشرف  حضرت  اقبال همت  به انشاءاهللا.  پذيرفت. او دادند به

وزرا .  افتادند وجوش جنب  وآال باز به آقايان.  بود  منتشر آردهی خبر  آن دلول و م  انگليسیيادداشتها  به ديروز راجع
 بدهند و   دنباله مطلب  بهخواهندي م  ديديم  و چون  داديم  الزم ان و اطمين رفتيم.  خواستندی خصوص مجلس را به

 سر ما   از وآال پشتیبعض.   آمديم  بيرون  آرده  را آوتاه  بزنند، مطلب  مضّر است  موضوع  اصلی برا  آهیحرفهاي
 «. بكنندخواهندي م  ديگر چه دانيمي آردند و نم  اظهار حرارتیخيل

 ذآاءالملك
  

 جواب
  اقباله  دام  وزير ماليه  ذآاءالملكی آقا  اجل  مستطاب بجنا

   است الزم.   بوديد، مستحضر گرديدم  نموده  مخابره  قشون  آل  حرب  ارآان وسيلة  به  آهی اخير  مفاد تلگرافاز»
 و   نظم  اختالل موجب آنها   عمليات الحقيقةي دهيد تا اگر ف  اطالع من  وآال در نظر دارند، به  را آهیفورًا اقدامات

 «. بشودی در جلوگيری فكر  من  باشد، از طرف  مملكت  و استقاللی عموم آسايش
 قوا  آل  و فرمانده  جنگوزير
4217   نمرة قوس 13

  و توابع  تهرانینظام حكومت
  اين.   شدم  مطلع  آن  و از مفهوم  آرده  مالحظه  مجلس  مذاآرات جريان  به  را راجع298 و 28   طغرا رمز نمرةدو»

  جا تصفيه  اين  امورات  آهی موقع  بود و در اين  خوزستان وقعة  به  فقط  اميد مخالفين  آه  استینظر آامًال طبيع  به نكته
   مواظبت ايد باز هم  بوده  مراقب طور آه همين.  خود بيفزايند  عمل ، بر شدت  است ن، ممك  گرديدهی آنها عصبان شده
،   استی مقتض  آهی بدهيد تا تكليف  اطالعكشند،ي م  باريكیجا  را به  بياوريد، و اگر ديديد دارند رشته عمل به  آامل
 «.  نمايم معين
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس
6949  نمرة

  
  عظمته  دامت  الوزرا و وزير جنگ ، رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع مقام

 :دداري م  معروضمحترمًا»
 منعقد، و از ی خصوص  جلسة  پيشنهاد مدرس  بر حسب،ی علن  جلسة  از ظهر بعد از ختم ، قبل  مجلس  قوس  دهم جلسة
   دهند آه  توضيحی خصوص  را در جلسة  حاضره  بيايند و وضعّيات مجلس  وزرا بهی آقا  پيشنهاد شد آه  اقليت طرف
 عصر   شد آه  داده  اطالع  ذآاءالملكیآقا ، به  رئيس  طرفاز و  شد پيشنهاد تصويب اين.  نباشد اطالعي ب مجلس

  فوريت  بود به  تقاضا آرده  وزير ماليه ، چون عصر وزرا و وآال حاضر شده.  حاضر شوند  وزرا در مجلس معيت به
 و   مفتوحرا  ه، جلس  رئيسیجا  به السلطان  سهامی، آقا  شده  تشكيلی علن  شود، جلسة  تصويب  جنگ  وزارت بودجة
 ی موقع  چرا در اين  نمود آه  تعرض مدرس.  گرديدی خصوص ، جلسه  شديد مدرس  و مخالفت  بودجه  از تصويب پس
   خارجه آميسيون  يا اقًال به  نكرده  مراجعه مجلس  به ، دولت  شده  داده دولت  انگليسيها به  از طرفی مصمّم  يادداشت آه

 خواهد شد،   دارم  قطع  ايجاد شود، آهی وخيم  عواقب اند؟ اگر يك  را رد آرده  يادداشتا چر خودسرانه. دادي م اطالع
   در مقابل  قدم  استعفا دهد، و بايد تا آخرينتواندي نم  مجلسی استعفا بدهد، ولتواندي م ؟ دولت  آيست عهدة  به مسوؤليت
   راجع  اقدام  داخل  در بدو امر آه  دولت  آهندآرد   دفاع  و سردار معظم ، ذآاءالملك  دولت از طرف. بايستد

   الزم  آهیقدر  به  هم  خارجه با مقامات.  شد  در اقدام  داخل  دقيقه  با مطالعات  نموده  آاملیبين  شد، پيش خوزستان به
   از طرف يادداشت هر ب منج  باالخره  بود آه  شده  حاصلی سوءتفاهم  اواخر يك  دراينی، ول  شده ، مذاآرات  است بوده

 و تقريبًا   را آرده  سوءتفاهم ، رفع فوريت  بود، به  را نموده  الزمهیهايبين  قبًال پيش  دولت  چونیانگليسيها گرديد، ول
   خوزستان  قضية ، عمًاقريب  همیطور آل به.  است  مسترد شده  انگليسيها، يادداشت  آامل  و اطمينان با رضايت

  مجددًا از طرف.  خواهند داد الوزرا اطالع  رئيسی آقا  را هم ، و نتيجه  خواهد يافت  خاتمه  ترتيبو  ل شك بهترين به
   تلگراف مجلس  به  در بدو امر خزعل  بود آه  داده  جواب سيديعقوب.  شد  اعتراض زادهيالشعرا و حائر  و ملك زعيم
 او   آه  اختيار داده دولت  به  هم ، مجلس  متمرد شده عل خز  آرد آه  حاضر شد و ثابت مجلس  به  اشرف حضرت. آرد

   مغشوش  دولت  حواس  آه  بخواهيم  و توضيح  آنيم  سؤال  از دولت  آه  نيست  الزم  عمل در بين.  آند  يا مطيع را دفع
،   آردهی توهين دولت  به بت نس  ميرزا هاشم  مذاآرات  از اين پس.   خواست  را از دولت  آرد و نتيجه بايد تأمل. بشود

 و  مدرس.  آردند  ممانعت ، سايرين  زده  او را آتك  ميرزاهاشمی مقدار يك.  زدوخورد شد  با او مشغول سيد يعقوب



.» 
ی مرتض  سرتيپ-   و توابع  تهرانی نظام حكومت
 خزعل

  
   چون  بود آه  نوشتهیا مراسله.  بودند وارد شد  ديده  او تهيهی برا  آهی آمد و در منزل  بيرونی از آشت  باالخره خزعل

 .  خود را نزد او بفرستم  محترم  نفر از همراهان  يكبيند،ي نمی شرفياب در خود لياقت
   ملتزم  و در سفر و حضر هميشه  بوده  با منی از بدو زمامدار را، آه)  دبير اعظم (ی بهرام خان اهللا  فرج  هم من

، امر   است  آرده  حرآت  با من ه و داوطلبان  سفر پرخطر نيز عاشقانه ، و در اين  بوده  اسرار من  حفظ  و مرجع خدمت
 .آند را اصغا   شيخ  برود و مطالب  آه دادم
   در زمان  و چه  جنگ  در ايام چه.   نيست  ايمن  خود هم  و اطرافيان  از اقوامی، حت  است  آردهی تعد  از بس  شخص اين
  .كندي نم  حرآت ح چند نفر مسل  بدون وقت  هيچ  ماندهی آشت  در ميان ، اغلب  و آسايش امن
 دو  كردهي می پذيراي  از دبيراعظم  آه  همی بود، و در اطاقی او پر از تفنگچ  خانة  و حياط  منزلی، حوال  موقع  ايندر

 . بودند  ايستاده نفر مسلح
 از  پس. د دا  تشخيص تواني، م  هر دو را در تلو آن ، و روحيات  نيست  دو نفر در بدو امر بيمزه  اين  مذاآرات شرح
 از او هاي تفنگچ  در بين  عمارت  و او نيز تا وسطدارد،ي م  اعالم  خزعل عمارت  ورود خود را به  مشاراليه اينكه

 :شودي م  طرح  آنها صحبت  بين  ذيل ترتيب  به فاصلهبال. شوندي م  وارد اطاقنمايد،ي م استقبال
 مأمور   من  عرايضی اصغای شما را برا  اشرف  حضرت  بندگان  آه  متشكر و مسرورمی خيل  من-  خزعل
 را   اشرف  حضرت  سابقًا مراحم اينكه  نظر بهی، ول ام  شما را نداشته  مالقات  سعادت حال  تا به اگر چه. اند فرموده

 از   حاال هم  دارم  يقيننموديد،ي م  با ايشان  و صداقت  و صميميتینوآر  به  و مرا دعوتكرديدي م  ابالغ من به
   آه دانمي و م بينمي م  خود نشسته  شما را در اطاق فعًال با آنكه.  صرفنظر نخواهيد آرد  من  و شفاعت  با من مساعدت
اند و   اهواز شدهارد و  اشرف  آيا حقيقتًا حضرت  بدهيد آه  اطالع من  قطعًا به  دارم ، خواهش  اهواز است اينجا هم

   آهیايد؟ شهر  وارد اهواز شده طور بيباآانه  اينیبين  پيش  و با آدام  جرئت ا با چه دارند؟ شم جا تشريف شخصًا اين
 اگر  گويمي م ، من  خود من  و سواران  دوستان گويمي نم من. اند  شده  بر ضد شما مسلح  آنی، و اهال تمام مجّهز است

 !؟  بكنم توانستمي م  چه  و منكرديدي م  چهداديار م خود قر  گلوله  شهر شما را هدف اين  در ورود به من   از دشمنانیيك
 متهّور   باشد، چنين  داشته اگرصحت.  باشند اهواز آمده  شخصًا به  اشرف  حضرت  آه  باور بكنم توانمي نم الحقيقهيف

  .  نيست  در عالمیجسور
   و الزم  خود را واجب  مافوق اطاعت   اگر نهنماييد،ي م  اظهار مسرت  من مالقات  به  شما آه  بر عكس-  دبيراعظم

  منزل  به آه  متأسّفم العاده  امر، فوق  اطاعت  درضمن  حاال هم، داشتمي برنمی شما قدم مالقات  هرگز به  من، دانستميم
 دو ی يك  آه  است صحيح.   استیپرست  و ايران  ايران  تخريب  و آلت وطن به   مظهر خيانت  آه نمايمي ورود میآس
 شما را در ی و بقای شما، رستگاری خانوادگ  رياست  حفظی و برا  بودم  مراحم  تبليغ  آتبًا واسطه  از تهران تبهمر

 در  خواه  وطنی نفر ايران  با يك  آه  داشتم  اما گمان  و تذآر دادم  دادم  تشخيصی و خدمتگزار  و صداقت اطاعت
  اهواز اظهار تعجب  به  اشرف  از ورود حضرت داريد آه شما حق . ی نفر مزدور اجنب  با يك ، نه  و سؤالم جواب
اگر شما عنصر .  نظير ندارد  در عالم  ايران  امروزة  سرپرست  شجاعت ايد، آه  دير ملتفت شدهیاما خيل. نماييد
 و   لرستان لب و ق  چهريق  قلعة و وسط)   مازندرانیدريا( بحر خزر  ، در سواحل  از اينودتر زی بوديد، خيلیباهوش
 . باشيد  داده  تهّور را تشخيص  بايد اين مغان
   چهدادند،ي قرار م  گلوله اهواز ما را هدف  شما در ورود به  يا دشمنان  اگر دوستان  آهكنيدي می اظهار نگران  اينكهاما
 یاهواز معن  ورود به ضوعدر مو» ما «  عام  لفظ  اطالق  آه  بدهم  شد واضحتر خاطر شما را سابقه  الزم، كرديميم

 و  ساير همراهان. اند  بدوًا وارد اهواز شده  آه  است  بوده  ايشانی شخص دمت و پيشخ  اشرف  حضرت  فقط اين. ندارد
 و اتفاقًا خود   مانده  عقب  اتومبيلی و خراب  راهی بد واسطه  به ، تمام  نفر نيست  آنها زيادتر از بيست  عدة ، آه ملتزمين

 دو   نفر از هوادارانتان  يك ، و با اتومبيل  گذارده ان بياب  خود را در وسط  شدة  خراب  اتومبيل  آه  هستمیاز اشخاص  من
   است  شما ورود نموده شهر مجهز و مسّلح  بدوًا به  آهی آس  آن ، و باالخره ام  وارد اهواز شده  گذشته  از شب ساعت

  .  بس و  است  مملكتی آنون سرپرست فقط 
   شما واقع  ترقب  خالفشد،ي م  ما انداخته طرف  بهیا  شما گلوله  يا دشمنان  دوستان  اگر از طرفگوئيد،ي م اينكه
طور   اين  نداريد، آه  آامل  خود اطالع  شما از موجوديت و هويت  آه كنمي م طور احساس  اين  بيان  از اينگرديد،يم

   آهكرديدي م  داشتيد تصديق  آامل  و وقوف  ما اطالع  اگر شما از معتقدات  آه، مكنيتصور م. نماييدي میاظهار نگران



   مملكت ، سلطان اشرف  حضرت  آه  ندارمی و ترديد ام  و سنجيده  آرده  را مطالعه  اوضاع  خوب  خير، من-  خزعل
 از   دوستانه پس.  رسيد تواني می و منزلت  هر مقام ، به  تهّور و جسارت  با چنين  آه  نماندهی باق  برايمیديگر شك.  است

 .  را خواستارم  آن  و جدًا انجام  دارمیشما تقاضاي
 . باشد  داشته  تام  و ارتباطی آشناي  مملكت  با اخالقيات  بودآهیوليعهد  بايد معتقد به ، هميشه  مملكت  سلطانیبرا

 او را عقد آنند   اشرف  شويد تا حضرت اسطهشما و.   خوشگل العاده  دارد فوقی، دختر  من ، پسر بزرگ  اجلسردار
   خود را در راه  و مال  جان  البته ، ما هم  گرفت  صورت  وصلت اگر اين.  باشد  پسر آنها وليعهد ايران  بدهند آه و قول
  . نماييمي م  را فراهم  آن وسائل آرد و   خواهيم  بذل  مقام  اين تثبيت
 در   آنها هم  تربيت آه  استی مرد ، و شايسته  است  قاجار خوب  سالطينیا برا طرز پيشنهاده  اين-   اعظمدبير

   حامل عالوه به.   است  گذرانيده  جنگ  خود را در صحنة  اوقات  تمام  آهی عنصری برا  باشد، نه قاجار شده  آل دودمان
 . قجر  دربار پوسيدة  باشد باخالق ق متخّل  باشد آهی بايد آس  پيشنهاد هم اين
،   سرزمين چيز اين  و همه  ايران ، سرپرست  و وليعهد مملكت  مملكت  سلطان  بدانيد آه  و يقين طور قطع  بايد بهشما
 !  شده  داشته  شما نگاه  فرقی باال  آه  استی شمشير همين
   باشد، بيان  و عرض  نقل قابل   داريدآهی بدهيد و اگر مطلب  خاتمه  خودتانمغزي ب  سخيف  پيشنهادات اين  به  آنستبهتر

  .  بشوم  آن  حامل  مفتخرانه  بتوانم  هم  تا من آنيد آه
   خودم وجدان  به  اينكه  محضجوييد،ي م  خود را از من  هستيد و صالح  با من  مشورت  فعًال در مقام  آه بينمي م  چوناما

  ، الزم  در هر مرحله  و دخول هر مذاآره  از ورود به  قبل  آه كنمي م شما نصيحت ، به  باشم  نكرده  خيانت در مشورت
ما اظهار و از آردار   به  خود را نسبت  آنيد و انقياد و اطاعت  مخابرهی ملیرا شو مجلس  بهی فورًا تلگراف است

  پيشگاه  بلند بهی باشيد، با پيشان  داشتهی اگر مطلب  بتوانم  من  از آن  نماييد، تا پس  خود ابراز ندامت نامعقوالنة
 .  دارم  معروض  مملكت سرپرست
  .ايد  آرده  آنرا واضح  شما عمًال حقيقت  آنم  بايد تلگراف ؟ آنچه  بنويسم  مثًال بگوييد چه-  خزعل

  .  قدرآافيست همين» .  خزعل–!  نفهميدم«:  آنيد ، تلگراف دو آلمه.   و ساده  صريحی خيل- دبيراعظم
زنيد؟ي م  حرف  با من  درشتی خيل  آهنيدكي تصور نم-  خزعل
 داد؟  جواب  و او چه گفت  چه مأمور روسيه  به  ايران  نمايندة،ی ترآمانچا  تپةی در رو ايد آه  شنيده-   اعظمدبير

 .  الواهللا-  خزعل
   و زور صرف انصافانهي بیآل  بهكنيدي م  تحميل من  را به  آنی امضا ، آه  ماّده اين «  گفت  ايران  نمايندة-   اعظمدبير
 «؟  آار داشتيم  چه  نقطه  در اين  زور بگوييم خواستيمياگر نم« داد   جواب مأمور روسيه» . است
شما   را بهی ثابت  حقيقت  امروز يك ، آه ايم  آرده  را تحمل  بزرگی خطرها  و اين  گزاف  مصارف  دور و اين  راه اين

   نداريد حقايق  اطالع  عالمی جا ايد، و از هيچ  شده  پيچيده  خوزستانی در صحرا  آه شما  و در برابر چشم بگوييم
 .  است  واقع ، غير از حقيقت  خيال  آه فهمانيمشما ب  و به  بدهيمی تجل امور را عريان

 خود را ی معن متما  و بهكنيدي م  قبيله  و رياستی سرحدداری دعو  شما آه  مثلی شخصیآيا برا!   شيخ  جنابحقيقتًا
   و سيدحسن الدوله  قوام خان  شكراهللا  از قبيل الحال  چند نفر معلوم  و مسخره  ملعبه  آه  نيست  قبيحخوانيد،يم»  شيخ«

   آنهای منظر عقلی آشكار، و تنگا افكار آنهـ  بشويد آه  و غيره مدرس
  ؟  استپديدار



   مسلكی و ب  ثباتی بی مردمان  در دست  ليرهی مقدار  و ريختن شاه  به ن چند هزار توما  با تقديم  نكرديد آه  انديشهآيا
   فرود آورد و در هم  است  شده  نگاهداشته  آنی در باال  را آهی را تغيير داد، و شمشير توانايی مملكت  اساس توانينم

؟ شكست
 هستيد؟ اند طرف  شده جمده من  در چهارديوار تهران  آه  سابقیالوزراها  با رئيسكرديدي م هنوزخيال

 شما با او   آه دانمي و م  داشت  حكومت  در خوزستانی، چند الدوله  قوامی صدر خان  شكراهللا  آه  مسبوقم من
آلود   و دربار ننگ  مجلس  و اقليت  سيدمدرس آگين  مفاسد شرم  آهگويندي م  مردم  داريد، و همة  و تمام  تام خصوصيت

 آنها   از طريق  شما هم  و پولشودي م شما تلقين ، به  زعيم نخا  و سيدحسينیصدر خان اهللا شكر ، از طريق شاه
   را از بدو صباوت  خان ، شكراهللا  تهران  مردم  آهی طور آيا همان. گرددي ايثار م  مملكت  خائنين مصرف به
 شما سرار ا  محرمی عنصر  يك  چگونهدشناسيي يا خير؟ اگر نمشناسيدي او را م  شما همشناسد،ي م  تام معروفيت به
 ی موجود يك  خود را به  تكية  باز چگونهشناسيد،ي نداريد؟ و اگر م  و سابقه  او اطالع  سوابق  از وضعيت  آهشوديم

 اسناد و   همان  من عقيدة ، به ؟ در اينصورت  است  او را تر نكردهی پيشانی خجلت  عرق  هيچ  سالهاست ايد آه داده
حضور برويد   و به  گرفته ، عينًا در دست  است شما رسيده  به جويان  و مفسده آنندگان اغوا   از طرف  را آهیهاي نوشته
ايد، و   بودهی، اما بيگناه  لوح  عنصر ساده  بدانند شما يك  خود قرار بدهيد تا همه  اعمال  اسناد را شفيع و آن

 . ت اس در آورده  شما سر به ان از گريب  آه  است  ديگران  و نيات سوءاعمال
  ، و قلب  مرا آنده  ريشة قدرآفايت به)  بود  و گفته  آرده  خود پنهانی دستها  را در آفی رو  موقع در اين (-  خزعل

 قدر   شما اين  آه كردمي باور نم اما من.  بر جراحت نپاشيد شما ديگر نمك. اند  آرده  مرا سياهی، و رو مرا مجروح
   خودشان ، اگر بدوًا خدمت  دارم  سراغ  اشرف  حضرت  در وجود مقدس ه آی با عفو و اغماض بنظرم. اشيدتندخو ب

 ی استدعا  و آن  ندارم خواهش  از يك  از شما بيش در هرحال. داشتندي روا نم  من  دربارة،ی بيمهر  پايه  تا اين، رسيدميم
 .  استی شرفياب  وقت تعيين
 . آرد  استدعا خواهم»آمدي م  و بيرون  برخاسته  آهیلتدر حا «-   اعظمدبير
 شد،   مخابره  من  به  از تهران  آن  دو روز بعد صورت ، آه مجلس  به  خزعل اما تلگراف.  آنها  مذاآرات  بود عين اين

 :  قرار است از اين
  
 اهوازاز
  

   تهران
  ارآانه  شيّدالّلهی ملی شورا  مجلس  مقدس ساحت

الوزرا و   رئيسی آقا  اعظم اشرف  حضرت  بندگان مراحم  فعًال به  آهی بود، و اميدوار  شده  حاصل  آهی آامل أس يبا»
 فرمودند، حقيقتًا   گذشتهی از پيشامدها  آهی، مخصوصًا عفو و اغماض  گشته  حاصل  عظمته  قوا دامت  آل فرماندة

 بود،   پيشامد آرده جويان  فساد مفسده واسطة  به  آهیلبًا از وقعات ق دهو بن.  را فرمودندی و سرپرستیالزمه بزرگوار
 قدر وجود   آه  است  پرست  وطنی و ايرانيهای واقع  خدمتگزاران  تمام  و بر عهدة، نمايمي م  و تأسف اظهار ندامت

 جّد،   ابًا عن  آه بنده. اشند بدار خري  و دل جان  به  مملكت  را در تمام  ايشانی و سرپرست  را دانسته له  معظم حضرت
   از مراحم، دانمي م دولت  به  و خدمتیپرست  خود را در ايران  مفاخرت  و تمام  بوده  متبوعه دولت خدمتگزار به

   و اسباب  فراهم  و فساد را در مملكت  فتنه  وسايل  را آه  شكرگزار، و خداوند جزا بدهد مفسدين العاده  فوق اليهيمعز
   حضرت  و توجه  مرحمت  آه رسانمي م  محترم  نمايندگان عرض مخصوصًا به. شوندي خدمتگزار م اشخاص ینامبد

   غفلت  ايشان  شخيص شخص  بهی در خدمتگزار ام  تا زنده ، و اميدوارم  آرده  را فراهم  افتخار بنده  اسباب اشرف
 «. شوند  متنّعم اليه  معظم  حضرت وجود مقّدس  به  هم  مملكت آه  و استظهار دارم  نورزم
 خزعل

  
  

  با خزعل مواجهه
  

 . بيايد  ده  فردا ساعت  دادم، آه  وقت خزعل  به باالخره
 و  او را بلند آردم.  گرفت  افتاد و بوسيدن   منیپا فورًا به.  وارد شد، زدمي م  قدم  عمارتی جنوب  در ايوان  آهیموقع

 .  نمودم استمالت



   مايل  و چشمانش  بارگرفته  و لبهايش  پژمرده اش  و چهره  تاريك اش ، قيافه وپنج  در حدود شصت  شخص  اين سن
 و   و مذاآره اما در نطق.   داشت  خود منعكس  چهرة  را در لوحی و تنبل  عياش  پروردة  نفس آثار يك.  بودیزرد به

 در كند،ي ظهور م  اعمالی در بعض  از افراط  آهیعف و ض  الكل لةشع.  و ماهر بود  و زبردست  طليقی خيلیچاپلوس
 . بود  آرده  رسمیانگيز  ترحم  خطوط  صورتشیچينها
 !  و تعّيش  از تنعم ، و آه  بر مالی وابخشد،ي ثمر را م  اين،ی مستمر فرمانرواي  و قدرتی قارون  و مكنت  مالاگر
 را با   و خونكنندي نم  صرف  و حرآتی سپاهيگر عمال و ا  ورزش  روز را به  ساعات  نصف  آهی اشخاص دانمينم

اند؟  زنده  چهیاند و برا  چرا زندهبخشند،ي نم  خود حرآت  و شرايين  در عروق  الكل  سرعت  مافوقیسرعت
  انسان.   ديگر مفيدتر است  ميليون  يك  از جمع  شيخ  اينی برای بدن  مختلفی و مشقهای و سوار  ورزش  ساعتدو

 ی، بار  بدنی، با افسردگ  تنی بعد از فنا  ديگر آهیهر چيز  تا بهدهدي م  بيشتر اهميت تنش ود را اگر بداند، بهقدر خ
 !  روح  بر دوششوديم

 ی افع  نور ديدة  به  شبيهی سبز، درخششی مصنوع  عمامه  در ميان  آهی چشم  و اينی رو  اين  از ديدن خالصه
 لنگير ی؟ چرا در صحرا  نشديمی جنگی آشت  چرا ما اسير يك  آه  آامًال فهميدمتاد،فرسي م  از سرما، بيرون افسرده

؟  نگشتيم ع واق  گلوله ، و چرا در اهواز هدف  نيفتاديم خاك به
   او عين  عكس  نمود آه  تأييد آرد و تصديق ، خودش حال.   بودم  آرده  عقايد را استنباط  اين  او هم  از عكسسابقًا

  .  خودش  عكس  نه  است وده ب خودش
 و   پير و مريضمی مرد  من  آه  داشت  جريان  اساس  اينی، اما رو  ضعيف  مكرر بود و برهانش  او، اگر چه مذاآرات
بعد، نوآر  من.  خواهمي و عفو م طلبمي م  پوزش اآنون.  شدند  گماشتند و محرك مرا بر اين.   نداشتم  جسارت قدرت
   تأّسف اآنون.   است  بوده  مفسدين  دست  آلت  آور و آر، و جاهالنه اع اوض  از حقايق اقرار آرد آه، و   دولتم صديق
 دربار   اوضاع  آرد آه ، اعتراف  افتاده  و دسايس  وساوس دام  به  و احمقانه  از بد نداده  نيك  چرا تشخيص دارد آه
 .بيندي م لعينايرأ  به  اآنون  آه دانستي م  را غير از اين ايران
 ی برای مجال  از اين ، بيش  گذارم  آنها را معطل  جواب خواستمي بود، و نم  رسيده  از تهران  آهیتلگرافهاي  بهنظر
 :  و گفتم  او نداشتمیاصغا

  يك به.   تو نيستمی درصدد افنا هيچوجه به.   تو دارمی و آبرو جان  بهی قصد  و نه مال  به  طمع  نه  آه  باش  مطمئنبرو»
   تكيه خارجه  به  هر آس زيرا آه.  ديگری جا  باشد نه  تهران طرف  به  و چشمتی بدانیبعد خود را ايران  من  آه شرط

  پس.  بماند  باشد و زنده  ايران  دشمن  در باطنتواندي، نم  برخوردار است  ايران  از نعمت  آهی و آس  نيستیآند، ايران
 «.برو.   است  تو اعدام  تنها مجازات،ی بده ا ادامه ر  سابق اگر بعدها روية

   امتحانًا از او پرسيده دبيراعظم.  نمايدی بازديد  هم  آابينه  از رئيس  بود آه  ديده ، خود را ملزم  از ايوان  از خروجبعد
   يا لباس  داشت  تن بلند دریبود؟ آيا قبا  چگونه   آن  و دوخت  و رنگ  داشتی برش الوزرا چه  رئيس لباس«: بود

 «؟ آوتاه
 .  است  نگشته  نكات  اين  ملتفت  آه  خود را باختهی شد، طور معلوم.  بود  عاجز مانده  از جواب شيخ
 :  است  چنين  و آن  آردمی تاريخ  وقعة يك  به  توجه  سئوال  ايناز

   فاتح  لباس رنگ« از او پرسيدند  ، مردم ت آمد، و بازگش چادر نادرشاه ، به  از مغلوبيت  پس،ی هند  محمدشاه چون
 ی وقايع  سلسله  و جز يك سر تكرار است ، سربه  تاريخ  ديدم اآنون.  عاجز ماند  هند از جواب شاه»  بود؟  چهیايران

  .نمايدي تجديد م  در صور مختلفهرا   جريان روزگار آن  آه  نيست محدود، بيش
   بود، نزد من  قيام  آميتةی از اعضا  او هم  را، آهی بختيار خانيقلي مرتض دهم ب  تقاضا آرد اجازه  بعد، شيخروز
   بپذيرد، ديگر حاجب  را خودش خانيقلي مرتض  بودند، گفتم  تقاضا قرار داده  اين  واسطة ، آه  آابينه رئيس به. بياورد

 .  نيست  من مالقات به
 . او آرد آمدن  بهیرا راض م  عاقبت  دبيراعظمی و استدعا  خزعل عجزوالحاح

 او   در ناصيةی انرژ  و فقدان  فعاليت  عدم،ی بيفكر  عالئم تمام.   و زرد چهره  هيكلی قو  استی مرد خانيقليمرتض
 از او ی پيشامدها آار مضّر  و در اين  نكردهی و خيانت  نبوده  آميته  داخل  آه  جستی تّبر  مقدمه بدون. شودي م خوانده

 . نشود  واقع  و مجازات استدعا آرد مورد سخط.  است  سر نزده
 ترا   آه  است ثابت  بر من   و گفتم  آردم  را تصديق  قولش  او، مفهوم  و چهرة جبهه  بهی از مختصر توجه  پس من
 .  باش برو آسوده. اند  آرده  داخل جهتيب

 او بار  گردن  آرد و گناه را به  امير مجاهد بيان خان  يوسفی سروپايی و بی و دزد  از مفاسد اخالقی مدت مشاراليه
 .نمود
 :  گفتم خزعل ، به  انصراف  از رخصتبعد



 «. آنيد  مراجعه  خوزستانینظام حكومت  داريد بهی اگر مطلببعد من»
  :  گفت شيخ

 از ی و يك  اهواز بمانم فرماييد در  اجازه  استدعا دارم  شده  نيز مزيد بر علتی پير  و ضعف  آرده  شدت  آسالتم چون»
 «. باشد  خواهيد آرد، در خدمتی سرآش  آهی، در نقاط پسرانم
 .كردي م  موافقت  با همراهان  بود و پسرشی و روز در آشت بعد شب  به از آن.  پذيرفتم
ند  را بكش  ستونش  آهی عمارت مثل.  بود  آرده  او، اثر بمب  مزدورانی، برا  در مجلس  خزعل  تلگرافوصول
   و گذراندن  دولت  خود و حمايتی بلند از دفاعهای با پيشان پرست  وطن  آگاه نمايندگان.  بودند  شده  و منقلب پريشان
 . بودند  را آموخته وطن  به  نسبت  آار و صميميت  و نتيجهی معنیا ه، و تا انداز  نموده  مباهات  جنگ  وزارت بودجة

  
  

  خارجه نمايندگان
  

 . آمدند ديدن  به  و غيره  خارجه  و علما و نمايندگان  و تجار و آسبه  و شيوخ  قبايلیواير و روسا دیاعضا
 لرن وزيرمختار نيز با ی سرپرس  تذآر داد آه آمد و در ضمن.  پذيرفتم.   خواست  مالقات  وقت  هم  انگليس قونسول
 . خواهند آمد ديدن اند، و به اهواز رسيده  به طياره
  ها طبعًا و قلبًا خوشوقت روس.  نمود  مسرت  آرد و ابراز نهايت  مالقات  نيز از من  روس  او، قونسول  رفتن ازبعد

، از  ، يا شوق  و با اضطراب  قرار داده  و مطالعه  دقت  را تحت  صفحه  اين  آنها مرتبًا اوضاع جرايد و بيسيم. بودند
   سياست  شكست  اين  آهنمودندي م خيال. كردندي م  استقبال  ايران  قشون ات عملي  يا تقّدم  انگليس  سياست خبر پيشرفت

. گرددي م آنها نزديك  قهرًا بهكندي م  مخالفت  هرقدر با انگليس  ايران  خواهد شد و دولت  آنها تمامی پليتيك نفع ، به انگليس
اند  تا مشفق.  ، همسايه  و همسايه  استیخارج ،یارج خ در نظر من.   استی و سطح اساسي ب  عقيده  اين در حالتي آه
   بيندازند و آتش  ما سنگ  در خانة  اينكه محض ، و به  آنها دراز است جانب  ما بهی دوست ، دست  و خيرخواه و بيطرف

 . خواهد بود  آنها گشادهیسو بريزند، تير تنفر ما به
 را   ايران  آه  است  پيدا نشدهی، هنوز آس  همسايه  دو دولت ين ا  مجّرب  سياسيون  در ميان  آه  است  تأسف  اسبابچقدر

 بشناسد و   داريوش  خود مملكت نفع  را به  ايران مثًال پيشرفت.  ديگر  دولت  از لحاظ  ببيند، نه  نظر خود ايران از نقطة
   از آن  نهنمايد،ي م  دخالتی مترق نجيب   مّلت  در امور يك  متغير شود آه  حيث  از اين، مسايه ه  دولت  آمدن  پيش از اين
 ! خواهد بود  خودشینشين  عقب ، موجب  دولت  آن  آمدن  پيش  آه جهت
 خود ی تاريخ  افتخاراتی در رویآسودگ  بهی و آباد باشد و ايرانی قو ، اگر ايران  دولت  فالنبردي ضرر م چه
 آند؟یزندگ
با .  كنمي نم  احساس  ايران  ديرين  دو همسايه اين  به  نسبتیّ و بغض  حب چ هي، كنمي م  خود رجوع قلب  به  آهی وقت من
   آهیا  با رويه اميد است.  خواهد بودیآنها صميم  به  نسبت  هم  من طبيعتًا دولت.  نگرمي م طرفين  به  صميميت چشم

 ببينند، و جز   را از نظر خود ايران يران ا  مسائل  آه  را معتاد سازم  خارجه ندگان نماي  آم  آم  شده  تعقيب تاآنون
   پيشرفتی خيل  نقشه  اين كنمي م  گمانم تا حال.  ننگرندی آسياي  قديم  ملت  بر يككنند،ي م  اروپا نگاه ملل  به  آهیچشم به

 .  خواهد پيوست آمال  به بعد هم  و من  است آرده
  
  

    لرنی پرسسر
  

،   انگليس  قونسول  در منزل از جمله.   دادم  را انجام  بازديد بشود، مراسم ارجه خ  بود از نمايندگان  الزم چون
   نشانی ناراض  آند و چهرة  مذاآرهی و سخت  وزير مختار با شدت  آه انتظار داشتم.  شد  مالقات  هم  لرنیسرپرس

، يا   آردهی اظهار  اينكه  بدون شاراليهاما م.  نمايد  مبسوطًا مذاآره  خوزستانی جريانها  از سرگذشت بدهد، يا الاقل
.  آرد  ابراز مسرت  صفحه اين  به  نمود، و از ورود منی معرف من  خود را به  بنمايد، خانم  ايام  اين گزارش  به اشاره
 :سيد پر  دارم  حرآت  ديد خيال  آهی سيگار موقع  و آشيدنی و شيرينی چا  از صرف پس

 « داريد؟یخيال نظر و   چه  مورد خزعلدر»
 :  گفتی و ماليم  ساده  با بيان سپس

   است ، اما آيا ممكن  است  و مجازات  سياست  هرگونه  قابل ، و اگر چه  رفته اشتباه  را به  راه  و تمام  آرده  خبط خزعل»
 « او را ببخشيد؟  صرفنظر آرده  از تقصيرش آه



 :  دادم جواب
 خود رفتار آرد،  انقياد و اطاعت ، عمًال به  بودم  امر داده  او رسيد، و چنانكه  تسليم  تلگراف  در ديلم  آه  موقع همان»

   مثلی، شخص  خون  ولو صاحب  نيستمی احد  خون ريختن  بهی راض من.   خود ثابتم  و در قول او را عفو نمودم
   اين  آه  فهميد و دانست  قدر آه همين. شد با  و بايد مطيع  است  ايران عّيت ر  آه  آنم  ثابت خواستميم.  باشد خزعل
، تا امر  آنم  دار خالصی او را از پا  آه  دلپذيرتر است  منیبرا.   ندارمی، ديگر نظر  اوست  سعادت ، اسباب عقيده
 «.  بدهم باال آشيدن به
 .  آمدم  وگو بيرون  گفت  از اينبعد

  
  

  و اراده اقبال
  

 آار   و انجام  آامل  و فتح  غائله  از ختم صحبت.  بودند  ايستاده همراهان.  زدمي م  قدم اطاق جلو   در ايوان  صبحامروز
 منكر عقايد   آابينه تنها رئيس.  قرار بدهند  من  و اقبال  بخت  را فرعی آامياب  اين عمومًا اصرار داشتند آه.  آمد ميان به

 ی مذاآرات  و اقبال  شانس  در حقيقت  از آنكه پس.  صريحًا بگويد عقايد خود را  از اينكهرد نكیآنها بود و خوددار
 ی غائ  امور علت  مرا در انجام  و جسارت  و تنها اراده  داده  جلوهی آنها را تقريبًا منتف  موضوع  پسنديده آرد، با داليل

 ناپذير، انتظار   و تزلزلی قو  ارادة  يك  داشتن  بدون  بود آه  شنيده  را از خود من  عقيده اين.  شمرد  خوزستان فتح
 .  نبايد داشت  و اقبال  از شانسیآامياب
خطر تهديد آرد، و اميرلشكر و ساير   آمد و ما را به  اضطراب  با آن  روس  قونسول اهواز آه  در روز ورود بهمثًال

 و تنها در   و يكه، شدميشهر وارد نم ه ب  ارادهی و نيرو  جسارت قوت  گذاردند، اگر بهی و بيقرار  ضّجهی بنا همراهان
 آيا ورود داد؟ي م  دستی و فيروز  توفيق  آيا اين، گرديدمي نم  داخل  گشته  مسّلح  بر ضد من  است  ماه  شش  آهیشهر
  ؟  من  يا جسارت  است  من  اقبال اهواز فرع به

   مطمئنه  و مقامات  موثقه  را از منابعی آشت  يا اسارت الوقوع  قريب ، و خبر غرق دريا نشستم  به  آهی روزمثًال
 آيا ، گشتمي خود باز م  و از عزم شدمي نم  مرگ  و تسليم زدميدريا نم  به  و دل  نكرده  دادند، اگر ابراز جسارت راپرت

؟ يافتي استقرار م  فارس  و خليج  آارون  مجددًا در سواحل  و نفوذ ايرانآمدي م دست  به خوزستان
   خموده  مملكت  و در اين  و خوشنودمی خود راض ، از جسارت  است  شده  روشن  و افق آام  آارها به  امروز آهواقعًا

 . پندارمي م العاده  را خارقی موفقيت  چنين  و مسموم و افسرده
   در اينیر آرد، ول انكا  و پيشامد است  بر اتفاق  آن  اساس  را آه  و اقبال  بخت تواني، هر چند قطعًا نم  هر حالدر

   از ضعف  و طالع اقبال اعتقاد به.   بداند و بس  من  ارادة  مرهون  بايد خود را فقط  ايران كنمي تصور م خصوص مورد به
 و وزير   شاه  در مجلس  و خوشامدگويان  متملقين  آه  استی نقل  آلمات اين.   است فته يا  موارد رسوخ دربارها در اين

   آه  معتقدم من. شودي نم  از آنها گرفتهیا  نتيجه  مستعدان  عنصر آردن  و سست  زيرآان  آردن ز گمراه و جپاشنديم
 .  دقيقیبين  و با پيش  معقول  از راهیه، منت  شده  گذارده  و شهامت  و جسارت  بر عزم و ارادهی زندگان اساس
 خود را ی اطراف  متملقين  آه  گرفتم ، تصميم ر همراهان و ساي  آابينه  بين رئيسیوگفتگو  و گفت  محاّجه  هميندر
 و ی ذات  و لياقت  و صنعت  علم  عدم  فرع  را آهی و چاپلوس  تملق  اصول  مختلفه وسائل ، و به  آنم  نگاه  حقارت چشم به

  ترين  آننده  و گمراه  خطرناآترين ، آه  را از وجود متملقين  دربار مملكت  آه  آردم عزم.  ، برآنم  است  نفس ضعف
 .  سازم عناصراند، پاك

   طوفان  آهی موقع، كردمي آار می خارجی مستشارها  و در زير دست  بودم  نظام  در اردوها و در صفوف  آهیوقت
 خود   قلبی و صفا  تّهور و جسارت واسطة  و به  آردم  مقاومت ، من  داشت  و غرش  جوشش  آنان  در اطرافیچاپلوس

 فكر خود   استقامت  را مرعوب  قزاقخانهی و رؤسا  مستشارانود خ ، بلكه  بودم  ساخته  را متوحش نها متملقين ت نه
 را   خويش  عمًال و حقيقتًا منافع من. دانندي م  و مداهنهیآار خود را در خوشامدگوي  پيشرفت اآثر مردم.   بودم گردانيده

 ی استوار  اين  نيز نتيجةا بعده  دارم يقين.  ام  داده  فكر تشخيص تقامت و اس  اخالق  و صراحت  و شهامت در جسارت
 .  خواهد گشت  و عايد من ، نصيب  و انديشه  بيانی و راستیرأ
  
  
  
  

 رامهرمز جنگ



  
  قوس16   شنبهدو
  تنگ«شد در   معلوم.  گرديد  واصل  اصفهانی اعزامی اردو  ميرزا فرماندة  محمدحسين  از سرتيپی تلگراف شب
اند، و   رامهرمز رانده طرف  به  داده  شكست  جنگ  ساعت  از شش ، امير مجاهد را پس» آباد سلطان « ، نزديك» آله

 .  است رامهرمز وارد گرديده ، اردو به  قوس15روز 
.  دارد  دو جهت اهرامهرمز ر  و از آنجا بهی رود جراح  شعبة  و نزديك  بهبهان  خطی در رو  است  واقع»آباد سلطان»

  طرف ، به»  شيخ قلعه «،ی جراح  مهم  دوشعبهی ملتقا  نزديكیفرسخ  و در ششرودي م  پيش امتداد مغرب بدوًا، به
 . دارد  مسافت  فرسنگ  نيز هشت  راهی شمال  قسمت اين. رسدي مرامهرمز  به  و خم  از چند پيچ  پس  شده  متمايل شمال

 :  است  مضمون الذآر بدين  سابق تلگراف
  

اهواز
  

  لشكر جنوب  جليله  امارت مقام
 ،ی تدافع  جنگی برا  استی مهم  تنگ آه» آباد سلطان «ی و نيم فرسخ يك»   آله تنگ «  در اول  قوس14   تاريخدر»

 و  عات ارتفا آلية.  زدوخورد گرديدند  و مشغول  مصادف  با دشمن  صبح ونيم  هفت  سوار در ساعتی قراولها پيش
   از فوج  گردان  بود از يك  مرآب  ما آهی قوا  اول ستون.  بود  دشمن  سوار و پيادة  در تصرف  و دهات جنگل

  ، شروع  مهندس  گروهان  و يكی رسد آوهستان ، يك  مسلسل  دو گروهان،ی نادر  از فوج  گردان سلحشور، يك
 ما ی دائمًا قوا  آه  ساعت  از شش  پس  مانده  در احتياطدادي م يل قوا را تشك  بقيه  آه  دوم ستون.  نمودند تعرض به

 و قراء   مواقع آليه.  گرديدینشين عقب  مجبور به  دشمنكردي م  استقامت  هم  دشمن  و پيادة  و سوارهكرد،ي م تعرض
 و با ینظمي ب  با حال مندش.  ما درآمدی قوا تصرف  بود به  دشمنی مرآز قوا آباد آه  سلطان  و قريه  و جنگل اطراف
 آرد و ی چند تيرانداز  ما فقطیها  و مسلسل  توپخانه  در مقابل  دشمن  و مسلسل خانهتوپ.  اختيار نمود ، هزيمت تلفات

 در  دشمن.   وارد رامهرمز شديم  قوس15  ، يوم  نموده آباد توقف  را در سلطان شب.  گرديدند  شدن خاموش مجبور به
 رشيد   و نظاميان صاحبمنصبان.  شد راآنده پ  اطرافیقرا  ننمود، و از رامهرمز عبور آرد و به  توقف ابدًا  راه بين

 بر   بالغ  دشمنیقوا.  نمودندی و متوار  را منكوب  تهّور دشمن ، با آمال  ننموده  مضايقهی فداآار اردو از هيچگونه
 آنها ی اسام  آه  همی بختيار ها را دارا بود و خوانين آنیامير مجاهد شخصًا سرآردگ.  نهصد نفر بودیهشتصد ال

 «. بودند  مشاراليهی جزو قوا  شده  عرض87   نمره  تلگراف ذيل
  قوس15   مورخةرامهرمز
 ميرزا  محمدحسين  سرتيپ-   اصفهانی اعزامی قوا فرماندة
89 نمر

چند .  بودند  خود گذاشته  و عادات  نياتی و اجرا  و غارت  قتلی رامهرمز بنا  اطراف ، در دهات  شده  پراآندهاشرار
 اردو  پناه  خود را به  دادم جواب.  بودند  آردهی و دادخواه  تظّلم  رسيد آهی نواح  آن  و آدخدايان  از آالنتران تلگراف

 . بكنند بكشند و اشرار را بيرون
 
 
، نگذارند   را نمودهی سع  آمال  آالنتران  حال  رعايت وی اهالی در جانبدار  امر نمودم  رامهرمز همی قوا فرماندة به
 . نمايند  و قمع  را آامًال قلع  متمردينی برسد و بقايای آسيب  آس هيچ به

 در صدد  ها را بگيرد و من  آن  امير مجاهد دامنی ديوانگ  مبادا آتش  شدند آه  شديدًا متوحش خانيقلي و مرتض خزعل
 فرستادند و   نزد من  سوءظن  رفعی را برا  آابينه رئيس.   آنها ببينم  اخير را از چشم  اوضاع ، و اين  آنها برآيم تنبيه
 از آنها یاند رفتار  اظهار آرده  آهی و انقياد  تسليم  تا مستقيمًا برخالف  آه  بخشيدم نآنها اطمينا به.  قرار دادند شفيع

 او را نبايد از   اعمال  البتهمغز،ي و ب  ديوانه  استیاهد شخص امير مج عالوه به.  خواهند بود سر نزند، در امان
  معلوم.  داد  رامهرمز را شرحی اردو  مصادمة  بعد رسيد مشروحًا قضية  آهیراپرت.  نمود  مؤاخذه  سابقش همراهان

 . است   جديد بوده  سيستم  اسلحة  آنها از بهترين  و تجهيزات  داده  و توپخانه  توپ ، مصاف آرد طرفين
   و ناتوان را خسته  حقًا بايد همه   خطير آه  راه  اين با وجود مشقت.  داد خرج  به  رشيدانه  استقامت،ی انتظامیقوا

   و غيورانه  ورزيده  استقامت  دشمن  در مقابلی، طور  نيافته  راهی و فتور  آنها تزلزل  و روحية  باشد، در حالت ساخته
 عبور   و راهی متوار  طرف  از يك ، هر دسته  در خود نديده  درنگ  مجالبختياريها  ند، آه نمود حمالت  به مبادرت

  . باز گذاردند  را از هر طرفی انتظامیقوا



»  شليل«  به  معروف  غفلهًٌ در گردنة  پارسال  آه  است  شخص ، و همين  استی بختيار  از خوانينی مجاهد يكامير
 و ی بيغيرت هشتاد نفر از آنها را با آمال  به ، قريب  آرده  هجوم خوزستان  بهی اعزامیظام نیقوا ، به)ی بختيار خاك(

 .  آشت  رشادت عدم
 او   جنون  و مراتبی فطرتًا دزد و الابال  استی و شخص  اول  درجة  از متمولينی بختيار  خوانين  در بين  شخص اين

   نيز تمام  قيام  آميتة ، و در عضويت  است فطرت  و پست ياد، گدامنش ز با وجود تمول.   بختياريهاست المثل نيز ضرب
 در  شنوميم.  نمايد  تجهيز و آماده  خزعل  خود را از پول  سوار و پيادةا ت آار برده  خود را بهی و زبردست مهارت
 از  ، اگر پس  خود شده فيق خاطر ر  رنجش  باعث  آه  است  را پيموده  افراط  رويهی طوری گاه  از خزعل  پول گرفتن

.  امتداد يابدی باريكتر مراحل  آنها به  بين  گزارشات  بود آه  ممكنشدند،ي ُملجاء و مضطر نم  صفحه اين  به ورود من
   آه  استی عادتًا و فطرتًا طور ليكن.   است  فراوان  و تمول  گزاف  و نقدينه  وسيع  و امالك  عالقهی دارا شخص اين

 از   شرافتمندانه  آهی بر عايداتدهدي م  را ترجيح بار جو و يونجه  يك  و سرقت  و گردنه  گدوك  در سر يك فهنوز توق
 . نمايد  خود دريافت تغالتمس

   بدون  مال  مفقود شود، صاحبی و يا گوسفند  االغ  بزرگ  ايل  اين  و در تمامی بختيار  اگر در داخلة  آه  است معروف
 اتفاقًا از زير   او همنمايد،ي خود را از او استفسار م ، گمگشتة  رفته  خان  همين منزل  به ، يكسره اصاشخ  به مزاحمت
 .  است  ندادهیآس  بهی منف  جوابوز خود هن  سرخی سفيد و موهایچشمها
   آزمايش  و اين  اخالق ، و از پرتو اين  گشته  سعادت  قيام  انعقاد آميتة  وسيلةی شخص  چنين  آه  است  مضحك العاده فوق
 . دهند  سوقی ابد سعادت  و بهی و تعالیترق  را به  جامعهخواهنديم
   آه، دانمي باالتر م  دزد معروف  را از اين  خزعلی سليقگ  و آج  و بالهت  حماقت  درجة ، من  احوال  وجود اينبا

   و فقط  فقط  ايران  اساسًا هنر او در جامعة اند آه برس مصرف  بهی آس  خود را با دست  و نقدينة  پول  است حاضر شده
 .  استی و رهزنیثباتيب

   ذوبی اهال  ودر ميانی فرار  در آوهها و دهات همراهانش.  شدی، متوار  جنگ  يك  همين  مجاهد، در نتيجةامير
 . ست ا النهرين  بين خاك  ورود به گفتند قصدش.   گشت  گريزانیده  بهیخود او از ده. شدند

  
  

شوشتر  به حرآت
  

   آه  سازم  را حسًا آگاهی و اهال  را نيز ببينم  خوزستان  مهمی شهرها  آه  دانستم  نبود، الزمی باقی در اهواز آار چون
   آنان دسايس  اشرار نخورند و به فريب.  دارند  مراقبی و سرپرست  شاملی و عدل  منتقمی و قشون  جاذبیمرآز
 ی جزء اليتجّزا  مستظهر باشند و بدانند آه  دولتیقوا  به هميشه.  نكنند مولد و منشاء خود جلب ا به ری خراب طوفان
 . هستند ايران
   و آثار قديمة  استی شمال  خوزستانی شهرها  مهمترين  فقط ، آه  حيث  از اين ، نه شوشتر بروم  به  آه  شدم  مايلبدوًا

 محصور ی شهر مدت  رشيد و وفادار در اين  از نظاميانیا  عده  آهی رو از آن   دارد، بلكه بخش افزا و لذت حيرت
   آه  قليل  عدة اين  به خواستميم. اند  آرده  را حفظ  ايران  قشون  و شرافت  نموده  مقاومت  محاصرهیاند، و با سختيها بوده

خود را »  سالسل «  و در قلعة  نخورده  فريب  و وعيد خزعل  و از وعده  ماندهی باق  خوزستان  سابقیاز ساخلو
 .  دهم  و پاداش  بگويم  را تبريكنها، آ  نمودهی بودند، سرآش  آردهی ايستادگ  خزعلی قوا  و با تمام  داشته محفوظ

   برخالفی بخار يا شراعی در آشت  آه  اول از طريق. ی از خشكی و يك  از آبیيك.   است شوشتر دو راه  اهواز بهاز
 سير   و در آنار رودخانهی از خشك  آه  دوم ، و راه  است  مسافت  فرسنگ27   شود قريبی بايد ط  رودخانهیمجرا

 . دارد  ترجيح  و از هر حيث  است  فرسنگ20   قريبجويدي احتراز م  بسيار رود آارونی و خمها  و از پيچكنديم
 نيز،  رود آارون. كندي سير م  نفتیها ، در امتداد لوله است باالتر از اهواز   چهارفرسخ  قريب آه»  ويس« تا   راه اين
 مزبور چند بار   دو نقطة  ميان ، در فاصلة  است  مصادف  راه  اينی در اهواز با حواش و هم»  ويس« در   هم آه

 .رساندي م ه جادی خود را تا نزديكی اژدهاآسایها حلقه
 از ی، يك  است  شده  آشيده  فارس  در آنار خليج  تا آبادان يمان مسجدسل  از آوهستان  قطور را آهیها  لوله اين

   در آن  نفت  و هميشهكندي سير م  آارون امتداد شط  به ها آه  لوله  اين در واقع.   داشت  بايد محسوب  تمدنیشاهكارها
   لولهی فرع خط»  ويس«ر د.  دارد  و مسابقه  رقابت  با آارون  آه  استی و مفيد  آوچك  رودخانة ، يك  استیجار

تا بند »  ويس« از ی اصل لولة.   است  گويا امروز متروك  آهرسدي میا چشمه  بهی آم  و در مسافتشودي م منشعب
 سير   مستقيم خط  بهقريبًا ت  است  آمی خيل  و خمش  پيچ  فاصله  در اين  آه  امتداد آارون  و به در آنار جاده» قير«
 .گرددي م واصل»  نفتون « ميدان  و به  شده مشرق  به متدرجًا متمايل» قير« بند یدر نزديك. نمايديم



 محصور نظاميان
  

 آمد   پيش  سيداحمدخان دآتر سلطان.  در آنجا بودند  نظاميان ، آه رفتيم»  سالسل « قلعة  از عبور از شهر يكسر بهبعد
   است  وقايع  خالصه  را آه  ذيل  داد، و راپرت  شرح مؤثری سيصد نفر را با بيان  خود و اين  محاصرة و قضية

 : كنيمي م  دارد در اينجا درجی تاريخ ة جنب  را آه  آن عين.  سپرد  آابينه رئيس به
  
  

 راپرت
االمر  سيصد نفر، حسب  به  قريبیا  عده  مويان  باقرخان  سرهنگ  رياست  در تحت  ماضيه  سنة  سنبله23   تاريخدر»

 .  شديم  و مرآز خوزستان نشين  وارد شوشتر، حاآم  ميزان18   و در تاريخ موده ن حرآت
   احترامات  نوع  و همه  نموده  مرجوعه  وظايف انجام  به  و افراد آامًال شروع  و ساير صاحبنمصبان  باقرخان سرهنگ

 ی رضاقلی قشون  سابق  سرهنگ ماه   از هشت ، پس  نموده  حفظ  نقطه  را در آن  دولت  و سياستی نظام و شوؤنات
 بدو ورود بر  از همان.  و وارد گرديد  منصوب  خوزستان  امنية رياست  به  غرب  از قسمتی ياور ، با درجة خان
 ی، بنا»  دولت  امروزة سياست « اسم  به  در دزفول  خزعل  شيخ  طرفداران ، با آلية  باقرخان  سرهنگ  رويه عكس
،   در دزفول عل خز  نمايندةی دزفول السادات  قطب توسط  به  توقفی از جزئ ، و پس د را گذارده و آم  و رفتیدوست
 .  و آمد را گذاشت  و رفتی دوستی بنا  هم بعد باخزعل  به  شد، و از آنی معرف شيخ به

 او و ی آدمها  سالح خلعمثالً ( بود   مشاراليه  آمال  آليتٌا برخالف  آه  باقرخان  سرهنگ عمليات  نظر به  هم خزعل
 ی و همراه  ضديت  دفعی نمود و از او تقاضا خانيرضاقل ، به  باقرخان  از سرهنگ ، شكايت) از شوشتر تبعيدشان
 ی دوست  طرح  باقرخان  در بدو ورود آامًال با سرهنگ خاني رضاقل سرهنگ.  با خود را آرد  باقرخان سرهنگ
  سرهنگ  خود را بهی و مقاصد دوست  خزعل  پيغام، خاني رضاقل  از آنكه پس.  داشتند نه دوستا  مكاتبات  و با هم انداخته
   با خزعل  و شغل  مقام  و شرافتی ادار  در حدود وظايف  من  آهداردي جوابًا اشعار م  مشاراليهگويد،ي م باقرخان
 و   نمودهی جلوگير  تا بتوانمنمايد،ي رفتار م ت مقاصد دول  برخالف  مشاراليه  آه بينمي و م  ديده ، و چون  ندارمیضديت
 ی بنا  تاريخ  از همان خاني رضاقل ، و سرهنگ  داده  دستی مذآور نقاریبعد ميان سرهنگها  به از آن.  دهمي م راپرت
 ی نظام  خدمت  آيين ترتيب  به  را آه  خوزستانی قضايا  تمام ، از جمله  گذارده  باقرخان گ با سرهنیبدرفتار

 دادي م  راپرت  او آامًال برخالفكرد،ي م خانيرضاقل  به  رجوع  هم  و امير لشكر غربدادي م اميرلشكر غرب راپرت به
   دولت  آهی تلگراف  در نتيجة باالخره. دادي م  اطالع  خزعل شيخ  را به  باقرخان  سرهنگ  امر و عمليات و ضمنًا مراتب

 پيشامد را در   مجددًا اين خاني نمود، رضاقل  مخابره خزعل ، به  ماليه دارة ا ، توسط  آارونی اراض در خصوص ضبط
   با عمليات  من  بگويد آه دولت  به  را وادار نمودآه ، و خزعل  دانستی ناش  باقرخان  از وجود سرهنگ نزد خزعل

 . ارم د  و مخالفت  طرفيت  باقرخان  سرهنگ  با شخص ، فقط  نيستم  مخالف  بهيچوجه دولت
   هر دو از طرفداران الحكومه آه  نايب الممالك  ارفعیهمراه ، به  خوزستان ، حكومت  ثقٌه الملك  موقع  هميندر

 از   پس ثقٌه الملك. اهواز وارد شدند  بودند، به  سردارسپه اشرف  حضرت  و بر ضد آابينة  و آامًال مخالف الدوله وثوق
 و   خيانت  اساس  و درحقيقت  نموده  قيام  باقرخان  آامًال بر ضد سرهنگ،  ليره او هزار  و معاون اخذ دوهزار ليره

  در هر صورت.  دو نفر بود  اين  ورود و تحريك  نتيجة، خاني رضاقل  و مخالفت  اوامر دولت  در مقابل تمرد خزعل
شوشتر وارد و   به  سنبله  برج ، و روز بيستم  قوا منصوب رياست  به خاني رضاقل ، و سرهنگ  عزل  باقرخان سرهنگ

 :  اظهارداشت  چنين  از بازديد قشون پس
   مرآز احضار و من  بنمايد به  قسمت  را در اين  دولت  سياست  حفظ  نتوانست  باقرخان  سرهنگ اينكه  بهنظر»
 «.  گرديدم  شما منصوب رياست به
.  شد  اقداماتی بعض مشغول ، در آنجا با خزعل ه ننمود  و هنوز مراجعت  اهواز حرآت طرف  به  بالواسطهبعد

  بدين. باشدي و م  بوده  دولت  علنًا بر ضد سياست  آامًال مشهود گرديدآه  رفته  رفته خاني رضاقل  سرهنگ عمليات
 قرار   بود آه اين.   برافرازيم  مخالفت  و علنًا علم  رفتار نموده يه مشارال  احكام  برخالف  آه  داديمی عمومًا رأ واسطه

 را نيز   خزعل ، و طرفداران  شوشتر نموده  آلية تصرف  به  شروعی عظيم  آقاخان  حسين  سلطان  رياست شد در تحت
 نزد  اهواز رفته  و به  از شوشتر فرار نموده  خزعل طرفداران.   دستگير نماييمنمودند،ي م  تبليغ  در آنجا ضد دولت آه

 از چند روز   پس  آه اهواز احضار نموده  آقا را به حسين  سلطانی فور  هم  مشاراليه. نمودند  شكايت خانيرضاقل
،   مشاراليه  عمليات  است  معلوم  داد آه  ارائه من  بهی مدارآ خاني رضاقل  آه  اظهار داشت در مراجعت.  آرد مراجعت

بعد از چند روز ديگر، .   نماييم  را تخليه متصرفه   شوشتر و مواقع  نمود آه  و حكم  نيست  دولت  و اطالع  اجازه بدون
  . نداد  مراجعتش  دفعه  اينی آقا را احضار ول حسين ، مجددًا سلطان  ميزان8 در روز یيعن



   و تصرف  اقدامات  آيا اين  نمود، آه  احضار و سؤال  را در تلگرافخانه  صاحبمنصبان  عموم  ميزان9   تاريخدر
   عموم از طرف.   هستم  من  اخير خوزستانی قضايا  مسؤول ، در صورتيكه  بوده  علت چه  به  من  اجازة شوشتر بدون
 و   درجه  و حفظ  نظام  شرافت  حفظ  مقصود ما فقط  گرديد آهاز ابر  سيداحمدخان  دآترسلطان  توسط صاحبمنصبان

   مقام  حفظی شما و حت  و مال  و جان  اسلحه و  شوؤنات  حفظ  مسؤول  آه  اظهار داشت مشاراليه.   خود است مقام
 یا  و عده  نموده تشوشتر مراجع  از اهواز به  خزعل  طرفداران  تاريخ در همين.   هستم ، من  ايران  و مملكت سلطنت
 شوشتر و   شده  آنها مسّلح آمك  به  همی از اهالیشوشتر وارد، و جمع  چهارصدنفر، بهی سيصد ال  قريب،یتفنگچ
   آهداشتندي و علنًا اظهار منمودند،ي م  شهر ممانعت  از دروازه  را از خروجی نظامی، يعن  نموده  را محاصره امياننظ

   قضايا، غالب  اين  وقوع اوايل.  شويد  جنگ  داخل  را بشناسيد، يا آنكه  و خزعل  نموده تسليم خود را   اسلحهیيا بايست
 ی ننمود و گويا قوای توجه  ديدند دولت  آهی از مدت  پسی بودند، ول ان و نظامي  شوشتر طرفدار دولتیاهال

 و   خزعل  از ترسی بعض  دسته  شدند و دسته  مأيوس  دولت  از طرف  هم  بود، مردم  آرده  را فراموش خوزستان
   در فوق چنانچه. ذاشتند گ نظاميان  به  را نسبتی بدرفتاری بنا  خزعلیها  ليره طمع  به  همی و جمع  تمّلقی برایبعض
   در قلعة  نظاميان اما با آنكه.  بودند  نظاميان  و مخالف  شده ، مسّلح  خزعليان آمك  بهی از اهالی شد، جمع اشاره

 و   و پدر قشون  ملت  دهندة  باد نجات زنده «  نبودند، غير از جملة  آمدن بيرون  محصور و قادر به سخت»  سالسل«
   ماه  سه  درست  آه  قوس10 تا   تاريخ  از آن خالصه.   است  نشده  شنيده  از نظاميانیا ، آلمه» ران اي  مملكتیمحي
   مصون  را از دستبرد خائنانی نظام  و شرافت  آرده  خود را حفظ  قلعه  فداآار در اينی نظام  عده  اينشوديم

  خاني مهر سانسور رضاقل  آهیهر آاغذ. رسيدي نمی مكتوب يا  تلگراف وقت هيچ.  بود  محاصره  اطراف تمام. اند داشته
 و   شده  ما را فراموش فته ر  رفته  شهر نيز آهیاهال. شدي م  بود، باز و تفتيش  از خود خزعل ، اگر چه را نداشت
   بود آه  ماه  پنج ريبق. شدي پيدا نم  نظاميان  در ميان  بهيچوجه  هم وجه.  بودند  برآورده شرارت  به  دستديدند،ي م بيچاره
 را  خ شي  و تهديد فرستادگان  تطميع  و فريب  مانده  قدم  ثابت  افراد نظاميان معذلك. ما برسد  بودند به  نگذاشتهیدينار

 شايد خبر ما را   آه فرستاديميم»  چهارلنگ « يا ميان»  بهبهان«  و به  يافته  را با هزار زحمتی قاصدیگاه. نخوردند
   و تصميم  باشد، ما از جواب  رسيده مراآز مهمه  به  اخبار هم اما اگر آن.  بدهند  ما اطالع  برسانند و از حالمرآز به

 افراد معدود  ، اين  ماهه  سه  محاصره  وضع  آن  و به  قلعه واقعًا در اين.   آنيم  حاصل توانستيمي نمی اطالع آن  به مربوط
  چون.   است ، معهود و مسموع  و روميان  قديم  از ايرانيان  فقط  دادند، آه خرج  بهیدم ق ، ثبات  و دشمن  آتش در ميان

 در   را هم  شد مشاراليه ، معلوم  استفسار آرديمیوسايل  او به  نكرد، از حال  آقا مراجعت حسين  سلطانیبعد از مدت
   آه  و روز در صدد است  شب خانياند و رضاقل دهبر)  در محّمره (  فيليه محبس  به الحفظ  و تحت  آرده اهواز توقيف

 یگرم  پشت فقط.  ما جدا آنداز بفريبد و   نمايد، يا افراد را بتدريج  خزعل  و ما را تسليم يافته»  سالسل « قلعه  بهیراه
   را چه  قلعه  اين  آه كرديمي فكر م و هر وقت.   است  آامل  تعمير و توجه  اليق الحقيقهي ف  بود آه  حصار منيع اين ما به

هر . آمدي م جوش  بهی همگ  در بدن  خون  آنها هستيم  نام  آنها و حافظ اند و ما از نسل  ساختهی و پهلوان  با همت مردمان
  طرفداران.  نموديمي م  و ترغيب  تشويق صبر و ثبات  و آنها را به كرديمي م  افراد نطقی برا  مختلفه روز در مواقع

   قوس10 در روز  تا اينكه. كردندي م  و ما را محزوندادندي م اخبار موحش»  زيدون « روز از جنگ ز به رو خزعل
   نام  هورا آشيده  در زد و خورد ديديم  آنها را با اشرار و محاصرين نكه وارد شدند، و بعد از آ  از دزفولیا عده

.   آرديم  و شهر را آامًال تصرف  سر بر آنها تاختيم عقب از   شده  خارج ، و از قلعه  رانديم  را بر زبان مبارك
 داود و   آاظم جملهاز .  شدندی متوار  همیجمع.   دستگير نموديمی و بعض  مقتولی فساد را بعضیسرمنشاءها

 و یان اشرار شادم  و مغلوبيت  نظاميان  فتح  از اينی بودند، هنوز دستگير هستند و اهال  از اشرار معروف  آه اتباعش
 «. دعاگو شدند  عظمته  دامت  اشرف  حضرت  و اقبال تشكر آردند و بر دولت

 خود   آهی شخص  از زبان  آنی اصغا ، ليكن  بودم  شنيده اجمال  را به  پهلوانانه  و مقاومت  محاصره  اين  چند آيفيتهر
   در تمام  خودمیگوي.  ايجاد آرد  در من العاده فوق ی و تأثير  بود، هيجان  قضيه  اين  عمدة  عامل  بلكه  وقايع شاهد تمام

 و   تمجيد گفتمی و مردانگیپرست  ابراز وطن  و از اين  آردم  دآتر را نوازش پس.  ام  بوده ريك ش  عده  با آن  مصائب اين
 :  ساختم  را مخاطب  نظاميان  ذيل طريق به
  

 فداآار، سربازان
   قدرت شما نمونة.  بوديد در مرآز اشرار  ايرانیشما مقدمٌه الجيش قوا.  ستيم، از شما خوشنود ه  و ايرانيت من

  ، با اشرار مقاومت  مخارجی و ب  مونيسيونی ب، آذوقهي ب  تمام  ماه سه.   دشمن  و تجهيزات  دسايس  بوديد در ميان ايران
هزاروپانصد .  بود  در خود نديدهی باشرافت ين و مستحفظ  سكنه  چنين، ساسانيان  ، بعد از زمان» سالسل « قلعة. آرديد
 ی از عمر او سپر  قرن پانزده. اهتزاز نيامد  به پرستانه  وطنی فريادها  از انعكاس  و در و ديوارش  بر او گذشت سال

   حصار پرافتخار سالها بود آه ين ایديوارها.  نكشيد  را در آغوش پرست  وطنی و جنگجوی جد  سپاه  عده شد و يك



. 
،  اگر شجاعت.  درآورديد زهلر  را به  دشمن شما پشت.  آرديدی معرفی را بهتر از هر لشكر عظيم  ايران  قشونشما

 شما   برادران  آه دهمي م  مژده اآنون. شودي م  او محسوب  صفت  دومينی و پايدار ، ثبات  سرباز است  صفت نخستين
.  فرو بردند زمين  را به  آردند و امير مجاهد و همراهانش  غلبهرار اش آباد و رامهرمز بر بقية  سلطان نيز در جبهة

اهواز احضار  مخصوصًا شما را به.   است  جوان  قشون  تفرجگاهشد،ي م  شما محسوب  زندان  آه امروز خوزستان
  . شويدبرخوردار   فتح  از لذت  صدروزهی سختيها  ببينيد و به جبران  سپر نظاميانی خود را ب  مرآز خصم  آه كنميم

   و شرافت نظاميان  و جانكند،ي م  حكايت ار ايران از عهد افتخ  آه  و محبوب  منيع  قلعه  اينیتماشا  به  از آن پس
   نمايند و چون  شوشتر تهيه  اهلی آگاهی را برا  ذيل  ابالغيه عصر امر دادم.  ، پرداختم  است  آرده  ما را حفظ پهلوان
  . آنند  تداركی خط ، چند نسخة  نيست چاپ

  
 ابالغيه

  
 از   مقصود من  شوشتر، بايد بدانند آه عشاير، و مخصوصًا ساآنين و   و شريف ، از وضيع  خوزستانی اهال عموم

   بر آن  واردهی قضايا  حدود و رفع  اين  امور جارية  تصفيةی برا  مملكت  اين  اياالت دورترين  به  از تهران عزيمت
   بود آهی، و آاف  آرده فحه ص  اين  عزيمت شخصه  به  من  آه  را نداشت  آن  اهميت  موضوع ، زيرا اين  و نيست نبوده
 فداآار   نظاميان سرنيزة  را به  معضالت  و حل  نموده  خطه  اينی قضايا  را مأمور تصفية  از صاحبمنصبانیيك

   آه  است  آنی برا  بعيد، فقط  مسافت  اينی و ط  و متاعب  زحمات  از تحمل  منظور من  يگانه ، بلكه  نمايم حوالت
   واقع موضوعي ب  تجاوزات  هر روز در معرض  آه  بيچارهی رعايا  خود و آن  هموطنانیدادخواه شخصًا به

   زمام  اجمعين  عليهم اهللا  اطهار سالم  ائمه  پروردگار و توّجهات  لطف  آه  موقع در اين.   باشم  نموده  قيامگردند،يم
   هرگونه،ی وجدان  و مسوؤلّيتی مملكت  مسوؤلّيت نام  به  آه ، ناچارم  است  سپرده  من دست  آشور را به  اين مقدرات
 را   و ملهوفين ، مظلومين  نموده  توجه  مملكت  و اآناف اطراف  و شخصًا به  را برخود هموار آرده  و مشّقت زحمت
 .  بستانم  ستمكاران  آنها را از دست ، داد قلوب  آرده نوازش
   منظور و مطلوب  همين ، و در تحت  آردهی رهبر  خوزستان جانب  مرا به ون اآن  آه  است  عقيده  و همين  اراده همين
   از دست  حقوقی، و ايفا  آرده  مراجعه من  دارند بهی و شكايت  مطلب  هرگونه  آه دهمي م  اجازهی اهال آلية  به  آه است
   خلق  را بر آسايشی و فضول شرارت   بودند آه  گرد آمدهی درشوشتر جماعت رچهاگ.  نمايند  خود را مطالبه رفتة

   تمام  جماعت  مصالح  حفظ نام  به  بود آه  آن  برداشتند، و حقیآميز  شرارتی قدمها رويهي ب  طريق يك  و به  داده ترجيح
 و در   دانسته  آن  شعور مرتكبين  عدم  را فرعها شرارت  اين ، معهذا چون  دار نمايم  چوبه آنها را محو و نابود و نصيب

 ی خطاي  از آمترين  دولت  و فهميدند آه  آرده  مقايسه  سابق  را با ترتيباتی آنون ، اوضاع  همه  آهی موقع اين
   آهی موقع ، و در اين  خواهد گرفت  تصميم  حدود مملكت  تا آخرين  متجاوزين  مجازاتیصرفنظر نخواهد آرد و برا

   هميشه  دولت  با توجهي آه  هم ، من  و انقياد است  و امروز، روز اطاعت  شده  واژگونه  سابق  فهميدند اوضاع همه
   در آرامگاه  و خشّيت  خوف  بدون  آه  و مايلم دهمي می شهر عفو عمومیاهال ، به  داشته  مبذولیرعايا و اهال  به نسبت

 و تصور   است  گذشتهی برا  اغماض و عفو و  و عطوفت  رأفت  حس  اين  آهانند بد  در ضمنیول.  نمايند خود زيست
   مصالح  برخالف بعد هرآس  به  از اين  آه گويميصريحًا م.  نمايند  استفاده  دولت  از عواطفتوانندي باز م نكنندآه
 روزگار  چون.  نمود  صرفنظر نخواهمی خواهد شد و از احد ، مجازات  اقسام  بردارد، با شديدترينی قدمیمملكت

 ی و در صدد ترّق  خود پرداخته  و فالحت آار زراعت  به  بايد آزادانه ، مردم  شدهی سپر ز و جسارت و تجاو شرارت
 . نمايد  آباد و از وجود آنها استفاده  مملكت  و هم  خود رسيده  دسترنج فيض  خود به  هم  باشند، آه  و صنايع تجارت
 ی اهالیپشتيبان  را بهی نظامی قوای مقدار  سوق  آه  است ردم م  خيال  و آسايشی و تعالی ترّق  همين  حفظی برا اينك
   نيز بايد وجود آنها را مغتنمی اهال  عمومشود،ي و م  شده آنها توصيه  بهی حدود اهال  حفظ  و همانطور آه، دهميامر م
   مردم  تمام  قشونیتيبانپش به.   استی اهال  و آسايش  مملكتی و آبادان  رعيت ظ حفی برا  قشون  و بدانند آه دانسته

 بيارامند و نظر   خويش  در اماآن  و امنيت  اطمينان  امور خود بپردازند، و با آمال مصالح  خاطر به فراغت  بهتواننديم



.» 
 قوا  آل  و فرماندةالوزرا رئيس

  
 ی نظام  حكومت  آه  است  ذيل  گرديد مشروحة  شوشتر واصل  اقامت  دو شب  در اين  آهی متعدد  تلگرافات  جملهاز

 .  است  نموده  مخابره تهران
 و ی و خودنماي  آمده هيجان  به  آار خوزستان  و تصفية  خزعل  خبر تسليم  از شنيدن  خائنی وآالشودي م معلوم
  ت اس اين.  نيايد  تصفيه  آامًال امر خوزستان  سازند آه  مرآز متوجه جانب قصد دارند افكار مرا به. كنندي میوپاي دست

 : قوس15 در عصر ی سر  جلسة  مذاآرات خالصة
  

   و جنگ  خود را از صلح  عمليات  آليةی بايست  آه  گفت از جمله.  بود ايراد آرد  بر مخالفت  آن  پايه  آهی نطقداور»
 یديد شی مخالفتها ، و غيره زاده ، سرآشيك  ميهن  ديگر از قبيل اشخاص.  برسانند  مجلس تصويب  به در خوزستان

   اقدامات اين.  ندارندی منظور  اشرف  افكار حضرت  آردن  جز مشوشرًا؟ ظاه  آنها چيست  خيال  نيست معلوم. آردند
 «.  انگليسيها است  تحريك  دنبالة هم

  
  تهرانی نظام حكومت

  
 نفت

  
 .  آنمی بازديد  از معدن  بود آه  آرده  دعوت  و انگليس  ايران  نفتی آمپان رئيس
 و   و استرآباد و مازندران  خراسانیاستثنا  به  ايران  واليات  تمام ، امتياز نفت)1319شهر صفر  (1901   سالدر

 ورزد و از   مبادرت استخراج  به  تا شصت سال  آه  است  شده  دادهی دارس  ناآس مستر ويليام ، به  و آذربايجان گيالن
 . بدهد م، سه  ايران دولت  به  شانزدهیعوايد، صد

،   دست،ی آش  لوله  و مصارف  راهی دور واسطة  بهی آرد، ول  معدن استخراج  به  شروع  بدوًا در قصرشيرين،یدارس
   نفت اهميت  آامًال به  آه  انگليس  دولت بحريه.  برآمدی آلمان داران سرمايه  خود به  حق  و در صدد فروش باز داشت

 آورد، و   را فراهمی آمپان  و تشكيل  خريد سهام  شد و وسايل  از فروش ع بود، مان بردهي خود پ  جهازاتی برا ايران
 نا اميد رفتندي باز م  آهیهنگام.  آار شدند  مشغول  در خوزستان سپس.   را برداشت  سهام  خود نصف  انگليس دولت

 و   نفت  و اشياء غرق ت آال  آهیقسم  به  ريخت  بيرون  از نفتی آرد، و دريايی عجيب  ازچاهها فورانیشوند، يك
 ی آارها  امتياز نيز از عجايب اين. اند  در آار دادهی غريب بعد توسعه  به  وقت از آن.  شدند هالآت  به جات مشرف عمله

  داشته   ايران  و تفكر درباريان  بر تعّمق  داللت  آهشودي نم  ديده  در امتيازنامهی و عميقی جد  نكتة هيچ.   است قاجاريه
 یآمپان  و به  افتاده فكر پاالنش  به  مرآوب  آردن  بعد از گم  ايرانی و وزرا شاه.  آور است  خنده  آه  نكته  مگر يكشد،با

 و ، كردهي م  استفاده  دوهزار تومانیسال» شوشتر« و »یدالك«و »  قصرشيرين «  از نفت  عليه  دولت اند، چون گفته
 یبخش  حاتم  همیمسيو دارس.  نمايد  جبرانی مزبور را آمپان  ماند، بايد مبلغخواهد   محروم  امتياز، از آن  از اين پس
 . دارد  تقديم  عامره خزانه  به  است  گرفته ، بر عهده الشرآه  بر حق  را عالوه ، و دوهزار تومان آرده
   ثابت  نفت ، آثرت  معدنیبعد از تماشا.  ت نيس  معلوم  برايشی نظير  آه  است  زياد و خوبیقدر  به  سرزمين  اين نفت
،   استخراج  مقدمات  آوردن  از فراهم  پس  بودند، زيرا آه  و بسته  زده  و عالمت  چاهها را ُمهر آرده اغلب. گردديم

   آتش ، و مجبور خواهند بود باالخره  پذير نيست  امكان  صدور آن  آه  استیقدر ه ب  نفت  ميزان اند آه  آرده معلوم
 : نمود  تقسيم  نوع سه  را بايد به  محوطه  اينیچاهها. اند  را بهتر ديده  مسدود بودن پس. بزنند
 .اند  نگاهداشته  عجالتًا ذخيرهی ول  گرديده  از آنها فراهم  نفت  خروج  و موجبات  حفر شده  آهی چاههاي-  اول
 .  استی آمپان فاع و مورد انت  خروج  در حالت  نفتش  آهی چاههاي-  دوم
 .اند آار آنها مشغول  و به  نشده  تمام  هنوز حفرش  آهی نقاط-  سوم



  ، فقط  امروزه  عايدات ، اما آلية  است  نموده  آن وجود نفت  به  و يقين  گرديده  چاه  حلقه43حفر   به  موفق  تاآنونیآمپان
  رئيس.  ننمايند  استفادهیاند از قسمت  مجبور شده  آه اد است زيیقدر  به  هم  چاه  سه  همين  و نفت  است  چاه از سه
 :  گفتیآمپان

   و هنوز هم ايم  آرده ، استفاده) خروار  ميليون تقريبًا بيست (  تن  ميليون ، شش)  هفت ف(  به  معروف  چاه  از يك  حالتا»
 «.شودي نم  ديده  در آنینقصان
  اين. شودي م  استخراج  خروار از آن5670 ی روز ، آه)  هفده ب (  به  موسوم  هستی ديگر  دورتر، چاه  فرسخ  ثلثدر
   و نهی آاف  نه لولة اند، زيرا آه اند و مخصوصًا آنها را بسته  واقع  دور و مختلف  در نقاط  آه ، بسيار است  چاه قبيل

   پرنفتیچاهها طور به  همينكنند،ي مهرجا را حفر.  موجود دارند  آن  حملیا بر  نّقالهی و آشت  تصفيه آارخانة
 .شوندي م مصادف

، ) خروار  ميليون35تقريبًا (  تن  ميليون ده  به  در سال  محصول آار بيندازند، ميزان  و به  چاهها را باز آرده  تماماگر
.  دنيا خواهد شد  نفتی بازارها  خوردن هم  و به  اتالف  و اسباب ، دور از عقل  موجوده ، با وسايل خواهد رسيد و اين

 .دهندي م  و بتدريج پيشرفت  آرده عت قنا  ميزان همين  به بنابراين
  
  

 دزفول  به عزيمت
  

  قوس22  يكشنبه
  

   رودخانه  يمين ظهر از ساحل  به  ساعت  عبور دادند، و تقريبًا سه  از آارون  قايق وسيلة  اتوموبيلها را به صبح
 . ديديم گر  عازم  شمال طرف به

 ی نگردد اميد ترّق  و مأمون آباد آامًال مفتوح  خرم  نشود و راه  آشيده  آهن  تا خط  آه  استیا  شهر دورافتاده دزفول
 .  نيست  آنیبرا
 حدود   اينی بارانها  آه دانستمي م چون.  را فرو پوشيد  آسمان ، ابر تيره شب.   بود، فرود آمدم  مهيا شده  آهی منزلدر

  االمكاني حت  آردم  عزمشود،ي م  مبدل باتالق  به  در اثر باران  چگونهی نرم واسطة  بهی و اراض زياد و تند استچقدر 
 چند  شديمي و مجبور م  نداشت  امكانیران  ديگر اتومبيلباريد،ي اگر م  زيرا آه، يم نما  حرآت  باران  از شروع قبل
  ، وفق  داشتم تهران  به بازگشت  به  من  آهیا  با عجله  پيشامد هم  و اين يم بمان  در دزفول  زمينیانتظار خشك  بهیروز
 حاضر   امرآردم همراهان  به ، شبانه  آنم  توقف فول روز ديگر در دز  يك خواستمي م  خود آه  نقشة برخالف پس . دادينم

 در ی جشن  در نظر داشت ، چون  قشون  رئيس  اعتمادمقدم خاني عبدالعل سرهنگ.   آنيم  زود حرآت  صبح شوند، آه
   بيانية دم امر دا  آابينه رئيس به.   مذآور نپذيرفتم جهات  بهی، ول  آنم  روز توقف  يك  اصرار آرد آهیاردو بدهد، خيل

 : شود  بعد انتشار داده  نمايد آه  را تهيه ذيل
 قوا  آلی وزرا و فرمانده  رياست ابالغية

   اين  ايالت دورترين  به  از تهران  از عزيمت  مقصود من  نيز بايد بدانند آه  دزفولی شد، اهال  داده تذآر همه  به چنانكه»
 شخصًا   من  آه  را نداشت  آن  اهميت  موضوع ، و اين  نبوده  واردهی قضايا  و رفع  امور جاريه  تصفيةی، برا مملكت
 و   نموده  خطه  اينی قضايا  را مأمور تصفيه ز صاحبمنصبان ای يك  بود آهی وآاف،  نمايم  صفحه  در اين عزيمت

  ، فقط  و متاعب  زحمات  از تحمل  منظور من  يگانه ، بلكه  نمايم  فداآار حوالت  نظاميان سرنيزة  را به معضالت حل
   تجاوزات  هر روز در معرض  آهیا  بيچارهی رعايا  خود، و آن  هموطنانیدادخواه  شخصًا به  بود آه  آنیبرا
 .  باشم  نموده  قيامگردند،ي م  واقع موضوعيب

  دست  آشور را به  اين  مقدرات ، زمام  اجمعين  عليهم اّلله  اطهار سالم  ائمة  خداوند، و توجهات  لطف  آه  موقع  ايندر
 را بر خود   و مشّقت ت زحم  هرگونه،ی وجدان  و مسوؤلّيتی مملكت  مسوؤلّيت نام  به  آه ، ناچارم  است  سپرده من

 آنها را از   و داد قلوب  آرده  را نوازش ، مظلومين  نموده  توجه  مملكتکناف و ا اطراف  و شخصًا به هموار آرده
  ، و در تحت  آردهی رهبر  خوزستان جانب  مرا به  اآنون  آه  است  عقيده  و همين  اراده همين.   بستانم  ستمكاران دست
 و   آرده  مراجعه من  دارند، بهی و شكايت لب مط  هرگونه دهمي م  اجازهی اهال آلية  به  آه  است مطلوب منظور و  همين
 . نمايند  خود را مطالبه  رفتة  از دست  حقوقیايفا

   و مفّوض  محّول  مجازات شديدترين  بهی بود، بايست  شده  خلق  و آسايش  اخيرًا بر ضد امنيت  آهی تجاوزات اگرچه
  ، اوضاع  مردم  عموم  آه  موقع ، و در اين  بوده  شعور مرتكبين  عدم  مزبور غالبًا فرعی بحرانها  چون  ليكن، گشتيم

 ی صرفنظر نخواهد آرد، و برای خطاي  از آمترين  دولت  و فهميدند آه دهآر  مقايسه  سابق  را با ترتيباتیآنون



. 
، و   است  گذشته  تقصيراتی برا  و عفو و اغماض  و عطوفت  رأفت  حس  اين  آه دهمي تذآر م همه ، شديدًا به  ضمندر

 . نمايند  استفاده  دولت  از عواطفتوانندي باز م تصور نكنند آه
 ی، قدم  هر عنوان ، در تحت ، هر آس  لرستانی تا انتها  گرفته  خوزستانیبعد، از ابتدا  به  از اين  آه گويمي مصريحًا

 ی خواهد شد، و از احد  مجازات  اقسام  و دستگير و با شديدترين  بردارد، بالترديد تعقيبی مملكت بر ضد مصالح
  زادانه بايد آ ، لهذا مردم  شدهی سپر  و تجاوز و جسارتی و فضول  روزگار شرارت چون.  نمود صرفنظر نخواهم

 و   شده  خود مستفيض  هم  باشند، آه  تجارتی و در صدد ترّق  و آار خود پرداخته  و آسب  و فالحت آار زراعت به
 . نمايد و آباد گردد  از وجود آنها استفاده  مملكت هم
 ی سكن  دزفولیدر حوال   آهی از طوايف ، اعم  آرده  لرستان  ساآنين جانب  بهی توجه  عطف دانمي، زايد نم  موقع  ايندر

   آنها عمومًا خطاب همة  و اندرز، به  نصيحت  هستند، و در ضمن  متوقف  در دوردست  آهیدارند، و يا عشاير و قبايل
   از آنها طرفيت  و با هيچيك  دانسته  مملكت  و جزو اين  مملكت  اينی را رعاياا تنها آنه ، نه  دولت  قشون  آه كنميم

   در اين  آهی زحمت  و تمام  مقصود من  آنند آه ، بدانند و بفهمند و دّقت  خود را باز آرده  و گوش ايد چشم ب ندارد، بلكه
   آه  است  آنی، و برا  عايد خود آنهاست  آن  صرفة آورمي م عمل  به  لرستان  در انتظام  آهی مقاومت  و تمام، كشمي م راه

 ی خالص  و نامطبوع  زشت  اسلوب  و اين  وحشيانهی زندگ ، و از اين  را چشيده ت و عدال  امنيت  لذت مند شده آنها بهره
 . يابندیو رهاي
 با   منكنند،ي م  امرار حياتی زشت  مرحلة  در چه  و نفهمند آه  خو گرفته  موضوعی ب  طرز و اسلوب اين  لرها بهاگر

 و   تمدن طرف  خود را به  و برادران  آنم  خالصی هميشگی آنها را از اين سرگردان  آه  مجبورمی دلسوختگ نهايت
   من  خواهند فهميد آه  همه وقت  شد، آن  آنها حاصلی برای و سكون ش مختصر آساي قدر آه همين.   دهم  سوق انسانيت
 و   و غارتی و ولگردیدزد.  ام  خود دانسته  آنها را از خود و بستة  و همه  آرده آنها نگاه  به  با نظر پدرانه هميشه
بايد .  بگيرند  انسانها را پيش  رويةد تا آخر باي لرستانيها عمومًا، از اول.   نيست  آار انسان،ی پيماي  و بيابان چپاول
 و یآار زندگ  خود به  با عياالت  خيال  خاطر و آسايش  فراغت  باآمال  آرده  از خود درستی قراء و قصبات بتدريج
 یدلسوز  آمالی و از رو  لحاظ همين به.   آنها را نابود خواهد ساخت ، همة  حاليه  روّية  اين. بپردازندی و ترّقیتعال
   در عوض  آرده  خود استفاده  بايد از موقعيت  طوايف ، و تمام  شدم خوزستان آباد به  خرم  راه  از افتتاحجبورم

، قدر   و مراوده  تجارت  از راه  نموده و اطراف و بروجرد   با خوزستان مراوده  به  در بيابانها، شروعیسرگردان
 . را بفهمندیزندگان
ناچار   را نيز به  نكته ، اين  هستم  و امنيت  ترديد پذير نخواهد بود و مجبور از حفاظت  در وجود من  نظريه  اين چون

بعد اگر از   به  از اين طور هم مان، ه  استی اهال  متوجه  دولت  رأفت  حس طور آه  همان  آه، نمايمي م  عموم خاطرنشان
   آن  داد آه  برآيند، امر خواهم هم  به  تجاوز نسبت  در مقامیا  و عشيره  طايفه  يكيا شود، ی ناشیا  بيرويه  اقدامیآس

 عفو ی احد بعد گناه  به از اين.  خود برسانند  اعمالیسزا  را به ، و همه  را از صغير و آبير محو و نابود ساخته طايفه
 بايد  همه. شودي م  داده  و اشرار لرستان  خوزستان متجاوزين  به  آه  استی عفو  آخرين  نخواهد شد، و اين و اغماض
   باشند و با آمال  دلگرم وجود قشون  بايد بهیاهال.   استی اهال  آسايشی براشود،ي م  اعزامیهر طرف  به بدانند قشون

 .مند بيارا  خويش  در اماآن اطمينان
   را تشخيص  خويش  حقة  حقوق  آه دهمي و اختيار می حدود، آزاد  اين  و ساآنين  مردم همه ، به  دولت  توجه  تكميلیبرا
   آسايش  بدهند، تا وسائل  اطالع من  شد به  هر آس  از طرفی آنند، و اگر تجاوزی را بدانند و نگاهدار ، قدر آن داده

 . گردد  تهيه  است  عدالتو  نيت حّقای مقتض  آهیطور آنها به
   آه  است  نشد، اين  بيانيه  انتشار اين  مجال  مهمه  و اشتغاالتی گرفتار واسطة  به  در دزفول  اقامت  موقع اينكه  بهنظر
 «.گرددي م  و اعالم  تلگرافًا از اهواز ابالغ  طوايف  و عمومی تذآر اهالیبرا

  
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس
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 آرد و با  باريدن  به ، شروع  بودم  آردهیبين  پيش  آهی، باران  شوشیها  خرابه در محاذات.   افتاديم راه  زود به صبح
 ی نواح در اين.  آمد  مانعی تاريخ  مكان  در آن  شدن ، مرا از پياده  داشتم  آثار شوش ديدن  بار ديگر به  آهی اشتياق آمال



. 
  ، پياده  داشتی و زار  او ناله  و شقاوت  از ظلمی بود، ول  مباشر خزعلالظاهري عل  از افراد، آهی يك  در آلبةظهر
 خود نمود، بسيار   و استطاعت  در خور حوصله  آهیا  صميمانهیاز پذيراي.  آردی قربانی گوسفند  ميل با آمال.  شدم

 . نكرد  مقدور مضايقه واقعًا از بذل.   شدم محظوظ
   اينكه محض.   دارد تا انسان  بيشتر شباهت بهايم  بهی اهالیطرز زندگ. شودي نم  ديده  از تمدنی اثر  حدود، هيچ  ايندر

 ناهار  بعد از صرف. او بدهد  با خود دارد به  را آهیتير  هفت  امر آردم  آابينه رئيس ، به  باشم او داده  بهیانعام
  .  رسيديموازاه  به  غروبیحوال.   آرديم حرآت

  
  

  مهماسناد
  

   منی برا نوط  به مندان  نفر از عالقه  يك ، از طرف  بر چند سند مختلف  مشتمل،ی مهم ، دوسية  قوس24  شب
 و   حيرت  مورثی نيفزود، ول  من  بر اطالعاتیا  اسناد چيز تازه  اين  داشتم  آهی با سوابق در حقيقت.  شد فرستاده
ها   زمينه  در همين  آهیراپرتهاي.   نرفتم خواب  به  صبح  تا نزديك  شب آن   آهیقسم ، به  شده العاده  فوق  و تأسفیتلخكام
 و   خطوط  ديدن ليكن. گردانيدي آامًال مستحضر می عشاير داخل  و احوال  خارجيان ا از نيات مررسيد،يسابقًا م
 و   اياالت  و تجزية، لكت مم  قدرت اساس  به  افكندن  و تزلزل  ايرانی خرابی حقيقتًا و عمدًا برا  آهیامضاهاي

 «.  نيست  مانند ديدن شنيدن «  آرد آه ابت و بار ديگر ث ، مرا مبهوت  شده ، بر آاغذ رسم  عشاير آن برانگيختن
   گسترده  تنّعمش  بساط  قرنهاست  در مرآز ايران  آه، ی بختيار  مثل،ی و نجيبی قديم  ايل  يك  بود آه  از اين  من بهت

قرارداد    آرد، با خارجيان  بايد تصورشی حقيقی ايران،ی جغرافياي  موقعيت  و از لحاظ بود، و حقيقتًا از نظر تاريخ
،   نفت  معدنی از چرخهای، مانند چرخ  ايرانی قوا  شكستن  درهمی و برا گرفتهي م  و تفنگ ، از آنها پول داشته

 .  است  بوده  بالاراده متحرك
، و با   ايران  ملتی هميشگ ، با وجود محبت  انگليس  مثلی و ثروتمند و متمدن  معظم  دولت  يك  بود آه  از اين تأّسفم
   و روز آارشان  شب  آه  است  فرستاده  ايران  مهمه نقاط  بهی، مأمورين  من  دولت  و ماليم  و موافق  متين د سياستوجو
،   ايرانی اداری جريانها ، منع طوايف  به  اسلحه ، تسليم ، تاديه وجه  قشون  آردنوارد،   قبايل  برانگيختن  نقشة طرح

 .  است  مملكت قشون  و به  مملكت خزانة  به  و تلفات  خسارت ردن و وارد آی دولتی قوا  ساختن ضعيف
   محسوب  شطرنج  را صفحة  ايران ، و سرزمين  شطرنج  خود را، مهرة  دولت  و قدرت  سپاه الحقيقةي ف  مأمورين اين

، و   نداشتهی لزوم ابدًا  هستند آهی بازيهاي  آوردن  در صدد پيش  خود، آودآانه  يا شهرتی سرگرمی، و برا داشته
 .  است يافتهي م  جريان  و حسنی بهبود  بلكه، ماندهي می باق  حال اين  به  اوضاع  هميشه آنها هم  به  مبادرت بدون
 ی و پولیاند قشون  مايل  بهانه آن  به  را دستاويز آرده  نفت  معادن  و حفظ  در هر مورد، نفت  آه  است  اين عجب

 و نمودند،ي می خوددار  و تحريكات  از دسايس  انگليس  مأمورين  سال  اگر يك در صورتيكه. نداختيار خود درآور به
  جزئيات  خود را دائرآند، و به  ادارات  و لرستان  درخوزستان  ايران  قوا، دولت  و اتالف  آشمكش  بدونگذاشتنديم

   از آفات  نفت  مستقر گردد، معدن  الزمه  در نقاط ش نمايد، و قشون  سالح  را خلع  شود، و اشرار و قبايل آارها مسلط
   شود، آه  گذاشته تيارشاناخ  بهی پول  اينكهی برا  انگليس نمايندگان. ماندي م  محفوظی مصنوع  وخطراتیموهوم

  عايقي ب  و استبدادشان مانعي آنها ب  قدرت  آه  وارد آرده ايران  بهی آنند، و قشون  دارند بپاشند و صرف هرطور ميل
   و بذل  وجه  صرف  و مستلزم  ورود قشون  را قابل ، و اوضاع  دادهی خود راپرتهاي مراآز مهمه  به االّتصاليباشد، عل
اگر . اندازندي م دندان  را به  دست  بگويند، گره  آنها تحسين  و لياقت هوش  به  اينكهیاند، و برا  ساختهگر لوه ج اسلحه
 .  بخندمی مدت  بود آه  آنی جا  مختلفه  مراسالت  رمز و اين  تلگراف  اين از خواندن نبود،   مانعیتلخكام
   مملكتشانی حيات  هستند، و سرنوشتی ايلچ  دشمن  در مملكت  اينكه  مثل  و اطالع  و با علم  آار آرده  نمايندگان اين
   آنی رو اند، سپس  ريخته  طرح  موهومیبدوًا اساس،   است  منوط  قلعه  فالن ، يا تصرف  قشون  ستون  فالن پيشرفت به

 .اند  بحثها آرده ياتش و در جزئ  ساختهی، قصر خيال بنيان
   آند، يا اگر دولت  خود را خراب  نفت  دارد معادن  خيال  ايران  دولت اند آه  گرفته  را، مسلم  باطله  قضية  ابتدا ايندر

   ديگر، آهی خواهد شد، و شايد چيزهای و دچارخسارات  نخواهد داشتیمنافع   نفت  باشد، معدنی قوی نواح در اين
 در صدد  وقت ، آن  اساس  اينیريز بعد از طرح.   است  آگاه  از آن  مأمورين  خود آن رحمي و ب عمقي بیخدا و مغزها

   از قشونی جلوگير  عامل رين را مهمتی بختياریگاه.  نمايند  و خسارت  آفت  از اينی جلوگير  چگونه اند آه برآمده



. 
؟  چهی راپرتها برا  و اين  زحمات  اين تمام
   عشاير و قبايل  با دست  را بگمارد آهیا  شود، و عدهیصبان ع ايران  به  و نسبت  مضطرب  انگليس  دولت  اينكهیبرا

  . و نابود سازند  مستاصل  انقالبات  را در طوفان  بيگناهی، و جمع  انداخته  راه  مملكت  در اينیخون  شط ايران
   خودشان جه بنمايد، و در نتيی هنگفتی و مالی جانی ضررها  ايران  شود، و مملكت  را متحملی خرج  انگليس دولت

 و ی جنگیها  نقشه  بردن  از پيش  شوند، و به  خواندهی آوچك  ناپلئون  يك  و بغداد و آلكته  لندنی سياس در محافل
 ! آنند  خود مباهاتیسياس
 از  امتم.   بكنمی بحث  در رد آن  آه بينمي نمی و اساسًا موجب  در آار نيستی منطق  هيچ  آه  بنويسم  چه  باب  در اينواقعًا

 .  و بس  استیطلب  و شهرتیانصافيغرور و ب
،   است  در دست خزعل  و شيخی بختيار  و خوانينی رسم  نمايندگانی با امضا  اسناد را آه  عين  آه  است  اينبهتر
 سفر با   در اين  و من  درآار بوده  دسايس  چه  شود آه ، تا ثابت  آنم  اضافه  آنها را همیاللفظ  تحت ، و ترجمه  نمايم درج
 دادند و   جلوه عكس  مرا بهی فداآاريها  و دربار قجر، چگونه  چند نفر خائن  طرف  آناز، و  ام  آرده  مقابلهی عوائق چه

 منتشر ساختند؟یمغزي بیها  شايعه  چه در تهران
  
  
  

ی سر  از آتاب اقتباس
1916، سند 190  صفحه

  
؟ی آ  هستیآ

  در ايران متنفذين
  

 1861  در سنه»  سردار ارفع «،   محمره شيخ, *.یئ. یآ. یس. یج. ی و آیئ. یآ. یس. یآ)  شيخ (  خان خزعل»
 . برادر خود شد  جانشين1897  ، در سنه متولد گرديده

و    نمودهی دوست  و صادقانه طور صميمانه  به  انگليس  با دولت  و پيوسته  است  مطلق  مستقل  از هر حيث  ايراندر
   اليق  استی مرد مشاراليه.   است  و موافق مند و مطيع  بريتانيا عالقه دولت  به  نسبت  از پيش ، بيش  در آبر سن اآنون

در .  دارد  ترك  در خاكی زياد امالك. دارندي م  او را محترم  لرها همی حترسد،ي م  تا دزفول نفوذش.  و باهوش
 «.  است  آرده  با ترآها مخالفت1915 سنه

  
  
  
  

 اکتبر 15که بترتيب در »  هندی امپراطوریفرمانده«و »  هندیشواليه امپراطور«: ی نشانهایعالئم اختصار *
 .شيخ خزعل داده شد  از طرف دولت انگلستان به1917 دسامبر 10 و 1910

  
  
  

 بصورت عکسسند
  
  

 بصورت عکسسند
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1923   اپريل16  مورخه
 شد  واصل1923   آپريل17   تاريخدر
  تهران  لرن  طرفاز
 در اهواز  پيل به
  

  محرمانه تلگراف
  

   آه است»  شليل «  قضيه  مبداء آن  آه  شده  حادثی و بحران  مشاجرهی بختيار  و خوانين  وزير جنگ  فيمابيناخيرًا»
 ی مزبور در ادا  ايل  خوانين  زيرا آه،یبختيار  به ت قواس  و اعزام  تهيه  مشغول وزير جنگ.  گرديد  واقع  گذشته سال
   آه،ی جد  را از مخاطره الوزرا و خوانين  و رئيس ، شاه من. كنندي میميلي و ب  استطاعت  اظهار عدم  غرامت مبلغ
  ام  آرده  و خاطرنشان ام  ساخته  ظهور خواهد آرد، آگاه  ايران  دولت  و قشونی بختيار  مسلحةی قوا  تصادف علت به
   طرف هر سه.  بنگردیاعتنايي شد، با بد خواه نفت  معادن  متوجه  را آهی و تهديدات  خطراتتواندي نم  انگليس  دولت آه

 خود را   هنوز اصرار و ابرام  دارند، ليكن وزير جنگ ، و تصديق  برخورده  موقعی و سخت  اوضاع وخامت مذآور به
 .  است  نگفته ترك

 . ننمايد  را ايجابی قواي  آند و مداخله  را حل ، قضيه ام  آردهی مجهز و مجر  من  آهیفوذ ن اميدوارم
   حكومت  انتصاب واسطة  آنها، به  موقعيت البته.  نمايند  خود را تصفيهی داخل  اختالفات  آه ام  را متقاعد آرده خوانين
 «.  خواهد گرفت  بالتأخير استحكام،ی جديدیطايفگ

  
  بريتانيا در خوزستان  دولتیرقونسولگ
  1923   اپريل18   مورخهاهواز

  
 .شودي م  ارسال  قونسول محّمره  نايب  اطالع  جهتسواد

 اهواز  مقيم  خوزستان  قونسول-  پيلي پی جیئ: امضاء
  
  
  

 بصورت عکسسند
  
  
  
  
  

  استیسّر
1923ی م8   مورخه27/ 123   رمز نمره تلگراف

 در اهواز ل پي  طرفاز
123   نمره  در بوشهر تحت  و ناآس27   نمره  تحت  در تهران  لرن به
  

  محرمانهیخيل
  

 . فرماييد  مراجعه1923ی م4   مورخه72   نمره  تهران تلگراف  به خواهشمندم»
   موثقه از منابع.  ت اس  گرديده  وارد خوزستان  بهبهان  از خط  ايران  قشون ، آه  استی حاآ  واصله  اطالعات آليه

.   آنها رامهرمز استی و مقصد نهاي  آرده  حرآت امتداد بهبهان  به  از قمشهی نفر نظام450   آه  رسيده راپرت
   را از قبيلی و بلوآیرامهرمز، اراض  به  قشون  اين  با اعزام  آه  است  اين  مقصود وزير جنگالظاهر،يعل

   دست آن  اواخر بختياريها به  و در اين  بوده  ايران  دولت  اداره ابقًا تحت س  و رامهرمز آهی، جانك چهارمحال
 . خواهد بود  و اهواز سهل  نفت  ميادين جانب  به  آمدن  پيش اند، منتزع نمايد، و سپس انداخته



   مورخه108   نمره ف درتلگرا  آه نامه  ضمانت مراسلة  به  بدوًا نسبت  آهرسد،ينظر م  بهی و اصل  موارد الزم  ايندر
 . اتخاذ شودی قطع  فرموديد تصميم  اشاره آن  به1922   اپريل18
 :  خود خواهد نگريستی و اراض منطقه  تجاوز به منزلة  را به  ذيلی از قوا  هريك  اعزام شيخ
 . قشون -1
 . پليس -2
 . حاآم -3
 . مأمور عدليه -4
 .  غيرمستقيمیتحصيلدار مالياتها -5

   است  اين  بحث موضوع.   است ابراز داشته) 5(و ) 3(، )2 ( اعزام  به  قصد خود را راجع  آه  استی چند ران اي دولت
 از   محّمره  بايد نمود؟ طبعًا شيخ  معامله  چه  ايران  با دولت ، و اگر بكنيم  آنيم  تعبير و تأويل  شيخ  بايد مثل  آيا ما هم آه

 نخواهد شد،   آنها مداخله  از طرف  آه  ننماييم  دارد، زيرا اگر ما ضمانت  خود بيم قة منطحدود در  ايران حضور قشون
 . خواهد بودی تهديد دائم ، يك  شيخی قوا برا اين

   شد، و يا بدونیآور  الزامی ايران وارد عقد قراردادها  با دولت  و قلمرو شيخیاراض  به  راجع  است ممكن
 «.ار نمود برقری صحيح  ترتيبیتعريضات

  
123   نمره  بوشهر تحت  عنوان به

27   نمره  تحت تهران  بهسواد
 اهواز  در خوزستان  انگليس  فخيمه  دولتیقونسولگر
  8/22ـ S 46   نمره- 1923 ی م18  مورخه

 :گرددي م  ارسال  ذيل  اشخاص  جهت  فوق  سواد تلگراف  احترام  آمالبا
 . بغداد-  ر عراق بريتانيا دی آميسر عالیمنش -1
 : بريتانيا در  قونسول نايب -2
 . محمره -
 . بصره -

 .ی اطالعات  سرويس صاحبمنصب -3
  
  
  

 بصورت عکسسند
  
  
  

1923ی م4   مورخه126/29   رمز نمره تلگراف
  

  محرمانهیخيل
 اهواز-   پيل  آاپيتان  طرفاز
126 در بوشهر   و ناآس29   در تهران  لرنی پرسسر به
  

 . آنيد  رجوع  خودتان25   نمره تلگراف  به خواهشمندم»
   قسمت  در آخرين  آه  وزيرجنگ  خواهد بود، و اطمينانات  و فرصت وقت  به  منوط  قشون  وارد نمودن  عقيده من به

   شده  طرحی خوب ايت در نه  وزير جنگیها نقشه.   است  تصديق  و قابل ايد، با اساس  فرموده  اشاره آن  خود به تلگراف
. دهدي نم دست  بهی بختيار خوانين  به  آمكی ما برا  در مداخلةیبخش ايت رض  و بهانة  موجب  هيچ  حال و در عين
 را از ی بختياری قوا امروز من.  باشند  محبت  از اين  بيش  و شايسته  مزبور مستحق  خوانين كنمي نم  گمان  من همچنين
 : بينمي م  و ضعيف  شكسته  در هم  پيشامد ذيل اثر سه

 . دارند  در تهران  آهی گروهائ مناسبت  آنها به  حاضره وضعّيت -1
 .  است  نموده  اشغال  در چهارمحال  دولتی قوا  آه  مستحكمه مواقع -2



 .  و آهكيلويه  و تباعدنظر عشاير چهارلنگ اختالف -3
   عودت  از چهارمحال  قشون  آه  نيست  قبول  قابل پردازند بهيچوجه را ب  مطلوبه  غرامت  خوانين  آه  همی صورتدر

 را اختيار ی از دو آار، يكی بايست ، خوانين پس.  داردی نواح  در اين  توقفی برای حق  قسم  همه  قشون نمايد، زيرا آه
   نفت  وارد معادن  عاقبت  ايران قشون،   اول در صورت.  نمايند  طغيان  يا فاشافاش، شوند  تسليم  ايران دولت آنند، يا به

 نظر   اعتقاد من  به،ی ثان  شقی اجرا در صورت.  باشدی آمپانی برای موقعيت  بدتر از اين كنمي نم خواهد شد و گمان
  وارد  نفت معادن  به  عمده  خسارت  آهشوندياالمر خود آنها حاضر م عاقبت.  خواهند گرديد  مغلوب  خوانين  فوق علل به

 . نمايندی و جدی علن مداخله آوردند تا ما را مجبور به
 در   آه كنمي پيشنهاد م خيز وارد آيد، من  نفتیاراض  بهی خسارات  است  ممكنی بختيار  طوايف  از طرف  فقط چون
 را ی آمپانی، داراي  قشون  دسته اين.  شود  نفت  ما وارد ميادين  از قشون  دسته ، يك  اغتشاش  ظهور مقدماتیابتدا
 . آورد حساب ، به  ايران  امداد قشونی برا  بختياريها و هم  مساعدتیا بر  هم تواني و حضور آنها را منمايدي م حفظ
   را در مقابل  محّمره  بريتانيا شيخ  فخيمه  دولت  از طرف  قرار داد آهی ميانج  قوة  يك منزلة  به تواني را م  عده اين

 و ی اراض  اشغالی برا  ايران  دولت  نيايد، و سپاهيان دست  به  قشون  اعزامی برا اگر بهانه. نمايد   صيانت  ايران دولت
 آنها   تا از طغيان  توليد آنيم  خزعل  هواداران  در ميانهی شورشی ما بايست وقت  نمايند آن خ راس  ابراز عزم قلمرو شيخ

   نموده  را باطل  وزيرجنگ  در اهواز، نقشهی قشون  آردن  با پياده سپس.  بشودی بين  پيش  نفتیها  لولهی برایخطرات
 «.  بجوييم و بر او سبقت

29   نمره  تحت  تهران به
126   نمره بوشهر تحت  بهسواد

 در اهواز  خوزستانیقونسولگر
8/22 -51   نمره- 1923ی م14  مورخه

  
 : ميشود يل ذ  اشخاص  تقديم  احترام  با آمال  فوق  تلگرافسواد

  
 بغداد-   بريتانيا در عراقی آميسر عالیمنش -1
 : در  فخيمه  دولت  قونسول نايب -2
 . محمره -
 . بصره -

 .ی اطالعات  سرويس صاحبمنصب -3
  

 پيليپيجيئ: امضاء
 اهواز  مقيم  بريتانيا در خوزستان  فخيمه  دولت قونسول

  
  

 بصورت عکسسند
  
  

 . را تقاضا آندی قواي  اعزام  مشاراليهشودي م  باعث  آهی موجبات واز در خصوص اه  قونسول يادداشت
  

 تنها   نهی يا در بختيار  را در خوزستانی انگليس  قشون  حضور يك  آه  است  و احتياط  عقل  آامًال موافق-1  آليات»
 آامًال   باشد آهی قویقدر  مزبور به  قشون مگر اينكه.   بشناسيم  تهييج  اسباب ، بلكه  ندانيم  و سكون  آرامش موجب

 .  است  گرديده  اعزام  آن  تقويت  محض  آهيد نما  را تأمينی سياست بتواند پيشرفت
 ی داراي ، حفظ  و در نتيحه  نيستی آافی آامياب  حصولی برا  من عقيده ، به  شدهیبين پيش)  الف (  در طرح  آهیا قّوه -2

  ، اسلحه  هرگاهشود،يها بهتر ميسر م  لوله  خطی رو  و چه  در سر معادن  چه  و انگليس ران اي  نفتی آمپانیو اعضا
 و  نتيجهي بیآل  به  دو طريقه  اين در صورتيكه.   برسانيم  خودمان  و دوست متفق  رؤسا و قبايل  به  و وجوه و مهمات

 آنها در ی جا ، و به  آرده  را خارجی غيرنظام يت و جمعی اهال  جز اينكهرسد،ينظر نم  به  چاره بالاثر شود، هيچ
 .  بگنجانيم  شدهیبين پيش)  الف (  نمره  در طرح  را آهی قشون  لزوم صورت



 ميسر یخوب  بهی بختيار  متخاصمی قوا  تهاجم خيز در مقابل  نفتی اراض  حفظ  آهرودي نم  گمان-   نفت معادن -3
،   است  الزم  ارتباطيه  خطوطی برا  آهی دستجات انضمام  بهی قواي  قسم  از همه ن ديويزيو  يك  الاقل شود، مگر اينكه

 مذآور شد،  فوق) 2 (  در قسمت  را آهیا  طريقه  پسرود،ي انتظار نم  در عراقیا  قوه  چنين  تهيه  گردد و چون اعزام
 بايد   آهی شود، زيرا هر خسارت  آنار گذاردهی بايست هم)  ب (  نمره  قرار طرح ، از اين  گذاشت  عمل مقام  بهیبايست
 . خواهد گرديد  واقع  بگيرد، بالطبيعه انجام)  ب( در طرح   مصرحهی تمرآز قوا  از آنكه  وارد شود، قبل  نفت معادن به

  اشد، و آن ب  و مختلف  مباين فوق) 3 (  در قسمت  مذآوره  با اوضاع  شود آه  واقع  است  پيشامد ديگر نيز ممكن يك -4
 بر آنها فشار   اصفهان  از طرف  آه  ايران  فشار قشون ، يا درتحت  لنگ  هفتی بختياريها  است  ممكن  آه  است چنين

 و  آنها مساعدت  بهی شرق  جنوب  و طرف  از بهبهان  ايران  قشون  آه، چهارلنگ تأثير عشاير  خواهد آورد، يا در تحت
 نمايند،   و خسارتیخراب  را تهديد به  مؤسسه  و آن  رسانده  نفت معادن شوند و خود را به   داده  خواهد آرد، سوق آمك

 . آنها برخيزد مساعدت  و عمًال به  مداخله نموده  انگليس تا شايد دولت
 خواهد  طرف و بر  را مرتفع  مزبوره  نباشند، تهديدات  جنگ  ابدًا مهيا و آماده  آهی آوچك  عدة  يك  اعزام وقت  اين در

   اهواز ارسال  قونسول اما از طرف.  مذآور را بنمايند  عدة  اعزامی خود بختياريها تقاضا  بر اينكه ، مشروط ساخت
   فقط  ايشان  باشد، زيرا آه  نموده  را تصويب  آن  در تهران  وزير مختار انگليسبًال ق  مگر آنكهشودي تقاضا نم  عده اين
؟  را نمود يا نه  غائله ، رفع  تهرانی مرآز  فشار بر دولت واسطه  به  است يا ممكن آ  بگويند آهتواننديم

   از سهی از يك ومرج  هرج اين.   است ومرج ، هرج  است  الزم آن  به  توجه  آهی تنها خطر-   نفت  آشيدن  و نقاط لوله -5
 : خواهد بود  الحدوث  ممكن  ذيل علت

 .  محّمره  شيخ وفات)  الف)
 .  محّمره  بر ضد شيخ  و شورش  قيام يك)  ب)
  .  محّمره  شيخی و قوا  ايران  دولت  قشون  و منازعه مناقشه)  ج)

 : رانمي م  سخن  يكان ، يكان  مذآوره علل  به  راجع اينك
  در اين. هديد نخواهد بود ت  نزديكتر از اينكشندي م  را با تلمبه  نفت  آهینقاط ها و به لوله  بهی تهديد نزديك هيچ)  الف)

 افراد نيز   تخليه  باشد قضيه  شود، و اگر الزم  اقدام  به  شروع  گشت  اشاره فوق) 2 (  در قسمت  آهیطور  بايد به موقع
 . گرددیعمل
 تكثير   خواهد افزود و موجب قضيه  به  همی تعصب  جنبه ، يك  شيخ آمك  بهی انگليس  قشون  مداخله خاطر آورد آه  بهبايد
 . خواهدگرديد  مخالفين  مقاومت  حس  و افزايش عده

  . فرماييد  مراجعهی ثان  نمره ضميمة  به  استیمتمن)  ب)
 بسيار  علل.  بشود الوقوع  قبلی پيشگير  نيست  الزمگردد،ي م  آشيده  نفت  آهی و نقاط  نفتیها  لوله از مخاطرات)  ج)

   قضيه ، فرع  در واقعی دارايي آمپان  حفظ  خواهد آمد و مسأله نگليس پيش ا  قشون  دخالت  برخالفی سياس مهم
   و هنگام  خود برآمده  تعهدات  از عهدة  بريتانيا حاضر است  دولت  درجه ه تا چ  آه  است  اين  خواهد شد و آنیبزرگتر

 . آند  و تقويت  را حفاظت ، مشاراليه شيخ  به  نسبت  ايران تجاوز دولت
هر   نمايد، به  ايجاب  فقطی نظام ، اگر مقتضيات  آبادانی آمپان  تصفيهی دستگاهها صيانت  به  اما راجع-  ادانآب -6
 «. زد  دستشودي می پلتيک  و وسيله عامل

  
  پيلیپيجيئ

 اهواز-   بريتانيا در خوزستان  فخيمه  دولت قونسول
1923   جون11  مورخه

  
  
  

 بصورت عکسسند
  
  
  
  
 اهواز  بريتانيا مقيمیونسولگرق

4/22 ـ 116  نمره



1923   جون20   تاريخ به
  

  محرمانهیخيل
  
 بوشهر  مقيم  فخيمه  دولت  محترمی سياسآميسر به

  جنوب  نفت  از معادن دفاع
  

 آميسر   ملفوفات و1923ی م  ماه30  مورخه s . o . 918    نمره  مراسله مدلول  را به  حضرتت افتخارًا توجهات -1»
 .داردي م  معطوف  ايران  جنوب  نفت ، مشعر بر حفاظت معادن  تهران  مقيم  وزير مختار انگليس عنوان بغداد به

   راجع  نمودم  تهيهی، راپرت  مشاراليهی تقاضا  در اهواز، بر حسب  بريكس  آاپيتان  گروپ  مالقات در موقع -2
 . نمايد خوزستان  به  قشون اعزام  به  راجعی اهواز تقاضايیر گردد قونسولگ  باعث  آهیوضعيات به

 . دارمي مزبور را ايفا م  سواد راپرت  استحضار خاطر مبارك  محض اينك
   مخابره  تهران  مقيم  انگليس وزير مختار دولت  به  آه1923ی م15   مورخه29   نمره  در تلگرام  آه  است راست -3
  ، من  وقت ، اما آن ام  داده  شرح  و حوادث  مواقعی را در بعض  قشون  و فوائد اعزام  اعمال  از طرقیا  شّمه ام آرده

   اآنون  است ممكن.   بودم  نمايد، در نظر نگرفته  گسيلتواندي م  عراق رب ح  ارآان  را آهی هوايی قوا محدوديت
، اما   باشم  برآورد آرده  خواهد بود آمتر از اندازه زم ال  نفتیها  و لوله  معادن  حفظی فورًا برا  را آهی قواي ميزان
 از بوشهر، و   سر آرنولد ويلسن1920 اآتبر28   مورخه8/11   نمره تلگراف  را بهیعال  جناب  مورد توجه در اين
 . نمايمي م  جلب وزير مختار تهران  به خطاب1923ی م13   مورخه438  ، نمره  خودتان تلگراف

  :گويدي م  سر آرنولد ويلسن  اول  تلگرافدر
 در  خوزستان  به  اعزامی برای آوهستان  توپی باطر  سوار و يك  رژيمان  و يك  نظام  بريگاد پياده  يك  نظر من به»

 «. خواهد آرد  آفايت  اغتشاش مواقع
 یآاف»  نفتون «  در ميدان اليون بات  در اهواز و يك  باتاليون  يك ايد آه  آرده  اظهار عقيده ، شما چنين  دوم  تلگرافدر

 ی ما با قوا  سخت  در مواقع  آه  معتقدم اما من.  نمايند ما آمك  عشاير نيز به  بختياريها و مشايخ  آهی، در صورت است
 ی بايست  آه  هستم  عقيده  طرفدار اين  من  لحاظ اين ، به  داشت  سروآار خواهيم الف عشاير مخ  از مشايخیمعتنابه
   عراق  حرب  ارآان  آهی هوائ اعمال  تا به  خود بدهيم  موافق  قبايلیرؤسا  به  و وجوه  و مهمات  از اسلحهی آاف هذخير

 .  نشويم تاج، مح  نيز مطلعيم  آن اختيار ما بگذارد و از محدوديت  بهتوانديم
 و مقدار   تفنگ10000  الي 5000 معادل   آهآيدينظر م  بهی حيات  بلكه  الزم  باشد، در نتيجه  صحيح  من اگر ادلة -4

   اختيار شيخ  به  ظهور حوادث مهمه ، تا در موقع  نماييم  ذخيره  در بصره  مهمـاتیمتناسب
 «.  حاضراست  تفنگ5000   اآنون نظر من به.  شود  گذارده محّمره

  
 شما  بسيار مطيع  افتخار مالزم  آمالبا
  پيلیپيجيئ

 اهواز  مقيم انيا در خوزستان بريت  دولت قونسول
  

 :  ارادت  با عرض  فوق  مراسلهسواد
 (بغداد (  عراقی آميسر عال حضرت اجل به -1
 .گرددي م  تقديم  در تهران  انگليس  فخيمهیوزير مختار و ايلچ به -2

  
 بصورت عکسسند

  
  

   خزعل شيخ  به  وزير مختار انگليسی تلگراف پيام
  

  محرمانهیخيل
1922 ی جوال23   مورخه1301   رمز نمره گرافتل
 اهواز-   واليس عنوان  ترور از بوشهر به  طرفاز



  
   پيغامی فوری خيل1922ی جوال22   وزير مختار، مورخهیاالمر تلگراف  حسب1290   نمره  تعقيب تلگرافدر»

  : نماييد  ابالغ  محّمره شيخ  را به  ذيل محرمانه
 و   تعّجب  با نهايت  پيشیچند. گرددي مستفاد م  ذيل  از پيغام  حضرت  آنی و سالمت شرافت  به ب جان  اينی دائم ميل»
  ، عدة از قرار راپرت.   آردم  استماع  خوزستان عزم  بهی بختيار  از طريق  را از اصفهان  ايران  قشون  شدن  گسيل تألم

.   شده  اعزامی نفر نظام200   فقط  آهدهدي م  اطمينان ا تاآنونالوزر رئيس. باشندي م  چند توپیآنها پانصد نفر و دارا
   بلكه  غيرالزم خوزستان  به  قشون ، ارسال  اظهار داشتم  نمودهی جد الوزرا اعتراضات  و رئيس وزير جنگ بدوًا به

  ومرج  و هرج ش اغتشای اطفا جهت  به  و قشون  حكمفرماست  در خوزستان  آامل  امنيت  آه خاصه.   است خطرناك
 در باشد،يتر م اند واجب  را گرفتهی تجارتی سر راهها  آه  سارقين  دستجاتی و سرآوب  و لرستان  و گيالن آذربايجان
الوزرا ديروز شخصًا مرا  رئيس.  آورد عمل  به  ممانعت  قشون  از پيشرفت  نمود آه  اظهار موافقت  ايران نتيجه دولت

  ، چنانچه  داشت  بيان مشاراليه.   ورزيدم  استنكاف  منی، ول  بكنمیخود تجديدنظر...... . در  آه  و خواست اتمالق
 دارد، زيرا   اشكال  آن  رجعت فعًال هم.  نموديمي نم  اقدامشود،ي شما م  اعتراض  موجب  قشون  اعزام  آه مستحضر بوديم

   مشورت  با من  نخست  هرگاه  دادم  پاسخ من.  واهد گشت توليد خی مشكالت جلس و در مشودي م  آاسته  دولت  حيثّيات آه
  در اين.   بودم  گفته سردار سپه  خود را وضوحًا به  نظريات  قبل تقريبًا دو ماه. نموديدي م  مرا درك  نظرياتكرديد،يم

   آهی جديد در واليتی قوا ول دخ ترسمي و م، تنفرم م  و از آن  آامًال مخالف  نقشه  با اين  من  آه  آردم  اضافه مورد هم
   متروك  نقشه  اين  شود، و مايلم آه  و مشكالت  و موجد اغتشاشات  مورث  فقط  برقرار بوده  در آن  و امنيت انتظام
   آهدهند ب اطمينان)  سردار اقدس (یجنابعال  حاضرند رسمًا به  و وزير جنگ  خودشان  گفتند آه  اشرف حضرت. بماند
   شما و منطقهی در آارها اند، و ابدًا مداخله  شده  شوشتر اعزام  حكومتیخدمت و نگاهبان  محض   فقط  دستجات اين

   نيز بالشبههیعال  خواهند آرد، و جنابی تلگرافیعال  جناب  به  مشاراليهم  زمينه گويا در همين. شما نخواهند نمود
 . داد خواهيد  باشد جواب ن خودتا  مصالح  مطابق  آهینحو به
   شما و ايشان  آه ايم  آرده  اتفاق  نكته  و در اين  آرده  آامًال مذاآره  و سردار جنگ السلطنه  و صمصام  من  باب  ايندر

   و بيهوده  غير الزم  محل  اوضاع  و از لحاظ  خطرناك  قشون  اعزام  فشار وارد آوريد، تا بداند آه  ايران دولت بايد به
   بگويد، و شما و خوانين  را ترك  تصميم  اين  ايران  دولت آار برد آه  بهی را بايست كنه مم يل وسا ، و تمام است
  قوه  بهتوانندي م خوانين.  بشويد  آنی، مجر  گرفته  شماست منافع  و آامًال به ام  آرده  من  را آهی اقدامات الذآر دنباله سابق
 .  نخواهد داشتی لزوم  اقدام  اين  آار بكنيم  آنها باالتفاقوو شما  شوند، اما اگر ما   را مانع ، قشون قهرّيه
 «. نگذاريد اطالعي ب  خودتان  باشد مرا از طرف  خوبیعال  جناب  مزاج  استاميد

   از عهدهیخوب  بهتوانيدي نمی منش  استعانت  بدون اگر خودتان.  بدهيد  محّمره شيخ  را به  فوق  محرمانه  پيغام خواهشمندم
   ترجمه  شيخی برا  مشير بدهيد آهیحاج  و به  آرده  ماشينی انگليس خط  را به  نسخه  اين  است  برآييد ممكن ترجمه
 «.نمايد

  
  
  

  تهران-   انگليس  فخيمه  مختار دولتوزير
 :  است اند از قرار ذيل  شده  انتخاب  خوزستان  در ايالت  آهی وآاليدهدي م  اطالعاحترامًا»

 . خان  ميرزا سيدحسين-شوشتر و اهواز  -1
  .  عزالممالكی حاج-  دزفول -2
 .  نرسيده اتمام  به  انتخابات-  محّمره -3
 .  نرسيده اتمام  به  انتخابات-  طرفيبن -4

   عامل ، و فعًال هم  داشته  دخالت  قسم  همه  و در اسرار شيخ  بوده  خوزستان  اخيرًا رئيس ماليه خان  سيدحسينميرزا
 . دانيمي اعتماد م  قابل خودمان  به  و او را نسبت  او سالم نظريات.   است  در تهران  شيخ مخصوص

 .  نيست  در دستی او اطالعات ، از سوابق  است  بوده  فارس ، عضو ماليه  عزالممالك حاج
 ی پسر دوم شود، و سردار اجل   وآيل  محّمره ، از طرف  اخير خوزستان ، حكومت  مشارالدوله  آه  است محتمل

 «. گردد  منتخب طرفي بن  از طرف سردار اقدس
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39 عراق ص   آدميت  از آتاب اقتباس
  

   قسمت  و حكمران  محيسن  قبيله رئيس. یئ. یآ. یس. یج. ی و آیئ. یآ. یس. ی، آ  محّمره  شيخ، خان خزعل»
 .باشدي می موروث الحقيقهي و ف  اسمًا از شاه  حائز است  را آهیا  مرتبه  خوزستانیجنوب

، ما را سّرًا   مسند رياست  از اشغال قبل.  شد، گرديد  آشته1897   در سنه  آه  برادر خود، مزعل  جانشين مشاراليه
 یها وعده  شد، به  نائل رياست  به  آهیوقت.  مقاصد بريتانيا  و ترويج  در پيشرفت  خودش ز تصميمات ا  ساخت مطمئن

   آرده  خدمتیطور شايستگ  و بهیما فرمانبردار  به ، نسبت  خود هميشهیت درازدس ، و از زمان خود آامًال وفا آرده
   وقت ، و در آن مفتخرگشته K.C.I.E  لقب  به1909  هدر سن.   است  ننموده  ما فراهمی برای اشكالی جزئ وهيچگاه

 شود، یدراز او دست  به  نسبت  آهی، و در موقع  داريم  با مشاراليهی خصوص  ما مناسبات  شد آه  ابالغ  ايران دولت به
 . آرد  خواهيم اّتكاء او بر ما خواهد بود، و او را حمايت

  شيخ. سرافراز شد K.G.C.I.E  رتبة ، به  در محّمره  هندوستانیما فرمانفر  اجل  حضرت توسط  به1915   سنهدر
  سيدطالب ، به  شيخين1890 از   و از قبل  داشت  آويت  مبارك  و اتحاد را با شيخی دوست  شرايط  بهترين خزعل
  نها غضبان مشهور آ  اند آه  واقع  دجله  در طول  آه  گردنكش مشايخ Q-V .كردندي نقد  و آمك  مساعدتینصراو
   خزعل شيخ.   ايشان  در خاك طور موقت  به  بردن پناه  بودند به  آرده بومحمد عادت يهود از آل  ابن  و فالح المي از بن ابنيه

   آه  طوايف  آثرت واسطه به.  داردباشد،ي بريتانيا می بود و فعًال متصرف  ترك  ملك  آهی در جايی زيادینفوذ طايفگ
   بصره  در واليت  آهی وسيع  هستند و امالك  متوجه مشاراليه  به  مهمات اند و در همة  واقع بالعر  شط در طول
 ی عال  عمارت  اليهی، معّز  آرده  ممكنهیها  مساعدت  گونه  همه  خودش حال  به  نسبت  بروز جنگ ، از زمان داراست
 . ما واگذار کرده  به  آه است موده بنا ن  مريضخانه  جهت  بصرهی در نزديك ان دستور خودم بر حسب

   برپا ساختهی و شورش  جهاد، فتنه  واعظين ذريعة  ترآها و به تحريك  او هستند به  در خاك  آهی طوايف1915 بهار در
   از ثبوتی آنند، ول  را قطع  نفتیها  لوله  آورند و خط  اهواز ما حملهی ساخلو قشون  به  آهنمودندي م ترآها حمايت به
 نمود ی جلوگير  از انقالباتی از بسيار  گرديده  متفق  ما در شعيبيهی دارد، با آاميابام  به  و اعتقاد تغييرناپذير آه قدم

  وسيله  ترآها بهیزود  به  آهیطور ، به  آرده  آمك  ما در خوزستان  و اعتبار نظارت  انتظام  اعاده و در تسريع
 . شدند  رانده  ما از رود آرخه12   قسمت ديويزيون

   نسبت العنان  و مطلق  خود را جوابدهی گاهگاه طرفياما بن.   استی با ما باق  ايشان ، اتفاق  انتظام  در حفظ  آنونتا
، در   استی بزرگ  رئيس  شيخ  آهیاز آنجاي.  التهديد است  محتمل  خوزستان  شمال  و انتظام  آردهیاقتدار او معرف به

،  القامه  طويل  استی، شخص  متولد گرديده1864  او در سنه. باشدي م  محترم  عراق وب جن  طوايف نزد همة
 ی حاج  با وزير مستقل خويشی مملكت  امورات در تمام.  باشد  نداشتهی خوش  دارد مزاج  احتمال ، وليكن مرتبه صاحب
 ناپسند   مشاراليه، متولد شده1891   در سنه  جاسب پسر بزرگش. نمايدي م التّجار مشورت  رئيسی بهبهانیمحمدعل
   بصرهی امريكاي  در مدرسه اوالد جوانترش. رسدينظر نم نما به  او خوشی جانشين  وجهة ، و در نزد طوايف است

.  مزاج  و خوش  باهوش  استی، پسر  متولد شده1901  بزرگتر آنها عبدالحميد در سنه.   است  آرده تحصيل
 «.  است  بنا نمودهی قصر ممتاز  است  محّمرهی در دوميل  آهی و در محلكند،ي میان زندگ  در فيليه خزعل شيخ

  
  
  

   امور انتظام



  
   آه  بگمارمی و عاقلی، و مأمورجد  داده  صفحه  در امور اينی زودتر ترتيب  هرچه  دانستم  الزم،ی خستگ  از رفعبعد
  خان اهللا  فضل  سرتيپ پس.  دارد  متنّعم  آسايش نعمت  بهی، چند عل خز  شيخ  و اجحافات  صدمات  را بعد از آنهمهیاهال

   رشادت  ابراز آمال  آنان  مهمة  مواقع  و گرفتن  خزعل  هواداران  دادن  شكستر د  را آهی اعزامی اردو  اولين رئيس
 را   خوزستانینظام ، حكومت ودم ب شوشتر داده  به  از رفتن  قبل  آهی امر  و در تعقيب  بود، خواستم  آردهیو فداآار

 نامزد حكمراني اهواز بود از   آه  خزعلپسر  شنيدم.   خزعل چشم  بود بهی تير اين.   نمودم  مفّوضیو  به طور قطع به
   دستور سرتيپ  ايالت  درمورد اين  آه  نيز امر آردمی قشون فرماندهان به.  بود  شده  خبر مريض  اينیاصغا
 ی نظام  نمايندة  است  الزمی نقاط چه  به ، آه  دادم  الزمه حاآم نيز احكام به.  آنند ا بپذيرند و اطاعت ر خان اهللا فضل
 قرار دهد، و   من  ميل  رفتار و اطوار خود را آامًال مطابق  ساخلو بگمارد، وچگونهی محلهاي  دارد، و در چه اعزام
 تدريجًا در اهواز متمرآز   اوستی فرمانده  در تحت  آهیو قواي سازد،   نيكبخت  منی آرزو  را بر وفق  ايالت اين

 . دارد  اعزام زستان خویبنادر و شهرها  بهی نظام آند، و حّكام
 حدود   آنی عموم سالح  خلعی برا  خود در دزفولیجمع  ابوابی با قوا  آه  آردم  نيز تلگراف خاني عبدالعل سرهنگ به

 .بماند
 ی دارد، تا دستور ثانو  نگاهی و بختيار  خود را حدود آهكيلويهی قوا  آه زا نيز امر دادممير  محمدحسين سرتيپ به

 . را آامًال برقرار سازد  و انتظام  امنيت  ضمن برسد و در اين
   پشتكوهی وال  خود را در مقابلی، قوا  آرمانشاهان خاك  به  من  تا وصول  آه  نيز امر دادم خان  ابوالحسن سرتيپ به

 . باشد  و متوقف  داشته  نگاه آماآان
 : نمودند  مخابره تهران  را صادر و به  ذيل  ابالغية  آه  آردم  قدغن سپس

  
 ابالغيه

  
   و ديدن  شهرها و معادن نفت  عمومًا، و معاينةی اعزامی است از بازديد قوا23   روز دوشنبه امروز آه -1»

   يافته  را خاتمه  آار خوزستانی تعال  و بحمداهللا اهواز مراجعت جددًا به، م  آرده  حاصل  و عشاير فراغت طوايف
 . بينميم

 :  امر دادم  ذيل طريق  را به  خوزستان  آتيه  انتظامات تحكيم -2
 . دهد  ادامه  صفحه  خود را در اين  مأموريتی اعزامی اساسًا استوار گردد، قوای عموم  انتظامات  آهی زمانتا

 و  شهرها تعيين  به  مشاراليه  از طرفی نظامی و حكومتها  منصوب  خوزستان  آل حكومت  به خان اهللا  فضل سرتيپ
 . خواهند شد  و منصوب  او معين  نيز از جانبی عشاير حكومت

  ريق و قوافل از ط  يافتهی قطع ، افتتاح ام  آورده عمل  شخصًا به  آهی مشهودات  مطابق خوزستان آباد به  خرم راه -3
 .اند عبور و مرور نموده  به شروع

 ی برا  آه  تاّمه  و رفاهيت  آسايش شكرانة  به  مقرر گشته  آامله  و انتظامات  ندارمی ديگر آار  در اين صفحه چون -4
،   درجات  عرش  عاليات  عتبات ، از طريق  قوس25   فردا روز چهارشنبه ، پس  است  شده  تحصيلی اهال عموم

 و بعد   خود پرداخته  ديرينه  آمال  و اقناع  مشاهد متبّرآه زيارت  بهآنجا در   هفته  يك فقط.  نمود  خواهم هران ت عزيمت
 . نمايمي مرآز م عزيمت
 «. خواهد بودی غير رسمیآل  به النهرين  بين  از راه  مسافرت  استیبديه

  
 قوا  آل  و فرماندهالوزرا رئيس

  
  
  

  تبريك تلگرافات
  

   نمايندگان ، خاصه  ايران  مختلفة  بسيار از نقاط اهواز، تلگرافات  به  مراجعت ، و شب دزفول  به  مسافرت  مدتدر
 باالبلند   نيز تلگرافات  مجلس  مذبذبیوآال.   داشت  مرا مشغول  وقتیآنها خود مدت  به  دادن  جواب  رسيد، آه مجلس

   ننموده  مضايقه  بر سر او هيچ  ديدند، از لگد آوفتن  افتاده  را بر زمين علز خ  آه  و بعد از آن  آرده و با حرارت
 ی آارها ترين  زشت  از جملهگويند،ي م  آنرا پلتيك  تهرانی خودرو  سياسيون  آه  و خيانتی دوروي واقعًا اين. بودند



. 
   و تعقيب  سياست اسم  به  زيرا آهاند،ي افراد انسان رينت  پستی دروغ  يا سياسيونی پلتيك  مردمان  اين  نظر مندر

   در اعتماد و حسنیدزد. كنندي می و دزدگويندي م  دروغ  مردم  و دزدترين  شريرترين  مثلی پلتيك  عميق نظريات
چاهسار   بهیگناه  هيچ  خود را بدون  و رفيق  دوست  آهیآس.  است   خلق  مال  خطرناآتر از سرقتی خيل نظر مردم
 پدر و مادر ندارد، يا   پلتيكگويدي از او بپرسند م  و چونرودي م  و پيش او آرده  به  پشت  زنان  و خنده بال افكنده
   زيرا آهكنند،ي می بد  هم نخودشا  بهی بدبختها حت اين.  تر است  پست  هم  از حيوانفهمد،ي نم  و رفاقتی برادر سياست

  اين.  بدهند  پيشرفتتوانندي را تا آخر نمیا  نقشه  و هيچكندي آنها اعتماد نم قول ، به  دشمن  و نه  دوست  نهیبعد از مدت
   ندارد در مقابل  جرئت  آهی، آس  است  نفس گذاردن از ضعف  نام  را سياست  و خيانت  و دروغ پلتيك  به  بردن پناه
 و ی دوروي  قسم اين  به  تو، هميشه  تكليف  است ، اين ن م  عقيدة  است  يا در برابر خطر بايستد، و بگويد اين مندش

 .رساندي م آيفر خياناتش  او را به،ی و پروردگار درستی خداوند راست  آه  و زود استورزدي م  مبادرت خيانت
  را نرم اشرار   خود گردن  پوالدين  با مشت  من  آهیدر حال.  بود  مجلس  مذاآرات  خالصة  تهران  تلگرافات  جملةاز

،   انداخته  مجلسیمجرا  آار را به  اميد دارند آه  مجلسی، باز وآال ام  نموده  و آسايش  امن  را قرين  و خوزستان آرده
 بدهند و   بكشند و طول  طرف  و آن  طرف اين  بهی دوسال  يك  شمال  نفت  را مثل و آمسيونها بكنند و موضوع

.  اشرار  وظيفه  باشد و نه  معلوم  دولت  تكليف  نه  بدهند آهی و عليل  سستیرأ   يك  بكنند، و عاقبتیهاي استفاده
  :شودي م  مفهوم  تلگراف  آنها مختصرًا از اين مذاآرات. اند  آرده ، مدافعه  نمانده  ساآت  صالح نمايندگان

  
  عظمته  دامت الوزرا و وزير جنگ  رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع مقام

،   تشكيلیطور سّر  به  مانده غروب  به  دو ساعت  مجلس،ی جار  قوس  برج21   در تاريخداردي م  معروضًامحترم»
  اين  به  مبادرت  بودند آه  شده  مرا محرك  مفسدين  بر اينكهی مبن  رسيده  از خزعلی تلگراف  حاصله از قرار اطالع

   خود معذرت  گذشته  از گناهان  آوردند و مرا عفو فرمودند، من تشريف  اشرف  حضرت  آه  و حاليه  آرده  خالف اقدام
 اظهار   رفته  تريبون  پشتیمحمدعل  شيخ  سپس  نموده  وآال سكوتی مزبور مدت  تلگراف  از قرائت پس.  خواهميم

 : داشت
.  پذيريمي را م معذرت   اين ، ما هم  استی از خونريزی و جلوگير  بر عفو و اغماض زمين  مشرق  عادت  آهی آنجاياز

 از یبعض.  بود  نشده  داده  دولت رئيس  به  مجلس  از طرفی همچو اختيار  آه  اظهار داشت  موقع  در اينیآازرون
 .  است  گفتند صحيح  اقليت خصوص وآال، به
   آرديد، همان  موافقت  آمد و شما همی قطع  تسليم  در صورت  دولت  رئيس  تلگراف  آهی روز  اظهار داشتیطهران

 بشود،   باب  در اين  نظر دولت  بنويسد و يا جلب  مجلس  رئيسی آقا  آه  را هم  تلگراف جواب.   است اختيار بوده
 «.  است  مانده مسكوت
ی مرتض  سرتيپ-   و توابع  تهرانینظام حكومت
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 شهر جدًا   از اين  شيخ  تسلط واسطه  به  آه  قبايلیرؤسا.  بود  يافتهی آل  اهواز تغييرات  اوضاع  چندروزه  ايندر

.   دادمی خود اميدواری سرپرست  و به  نمودمیاز آنها دلجوي.  بودند  آمده  و نزد من  شده  جمعی داشتند، همگیبيزار
، سزاوار   بودم  داده  آهیقول ظر به ن  ليكنشدي می يادآور  گذشته  و اعمالرسيدي م خزعل  نيز از شيخ  مختلف شكايات

 را  همه.   بگذارم آنارش  او را به  و اجحافات  خيانات  آلية ، پاداش  آرده  جلب محاآمه  را به  شخص  فورًا اين ديدمينم
 .  دادمی و دلدار  جديد مستظهر ساختم  حاآمیسرپرست به

 بود،   آردهیپرست  و وطن  جا ابراز خدمت  و همه  شده مای اردو  خود همراه  با جمعيت  را آهی آازرونناصرلشكر
  .  اميدوار گردانيدم  دولت توجه تمجيد و به

   اولیدر روزها.   شنومی را نم  خزعل  موزيك  نامطبوعی ديگر صدا  دزفول  در مراجعت  آه  مسرور شدمیخيل
   خزعل  عمارت  در مقابل  آمده  آه ديدميم   مخصوص  با لباس  موزيك  دسته  و عصر يك  در اهواز، هر صبح توقف
 نفر   ناگوار بود يك  منی برا  آنند، زيرا آه  را پراآنده  موزيك  اين شوشتر امر دادم  به  حرآت در موقع. شدندي م مترنم
   آهیقعخزعل در مو  و شيخ   است  دولت  خاص  جالل اين.  باشد  داشته  مخصوص  با لباس  موزيك  دستة  ايران رعيت
 . بود  آرده  مبادرت  موزيك  دسته  اين تهية  به دانستي خود م  را از آن  خوزستان  موهوم سلطنت

  



  
 محّمره  اهواز بهاز
  

    قوس24   شنبه سه
 نيز   و پسرانش  نو، خزعل  و اثاثية  پاآيزهی اطاقهای دارا  استی بخار  آوچكی آشت اين.   سوار شديمیآشت  به صبح

 . بودند  ديگر همراهیآشتدر 
  

  قوس25  چهارشنبه
   آه  بسيار پر از جمعيتیآشتيها و قايقها.   رسيديم  محّمرهینواح  عصر به فردا هنگام.   آرديم  توقفی در آشت شب
 . بود  انداخته تمّوج هوا را به» هورا «یما رسيدند صدا  داشتند به  در دست  الوانی بيرقها اغلب
 .جستندي م  شرآت  و با ديگران  آرده  نمانند تصنعًا ابراز مسرت  عقب  از ديگران  آنكهی برا  هم انش و بستگ خزعل

  
  

 فيليه
  

   باالتر از شهر واقعی قدر فيليه.  بلند بودی شاد  بانگ  و از هر طرف  آرده  اجتماع  رودخانه  در ساحل  محّمرهیاهال
 از   را آهی و مأمورين  نظاميان  قبلی، چند  است  خزعل  و جناياتیوشگذران خ  جابر و محل  شيخی و از بناها شده

 . بود  آرده  محبوس  عمارت  آورد، در اين حّمرهم  به الحفظ  و تحت شوشتر و اهواز گرفته
 و  اده ايست  در سر راه  فراوان جمعيت.   گذارديم ساحل  به  قدم  و تهنيت  تبريكی و غوغای اظهار شادمان  مياندر

 برادر ی شيبان الملك  جليل رياست  چند نفر تروريست به  خط  اين  در تمام  شد آه بعدها معلوم. كردندي م ازدحام
 دربار مجهز  پول  به  مجلس  را اقليت  جانيان اين. اند آمدهي ما م  از دنبال ل مبد ، با لباس  معارف  وزير سابق وحيدالملك
 . آورند عمل ، مقصود آنها را به  فرصت  موقع در  بود آه  ساخته و عازم

  اين  و آباد بيابند، دائمًا بهی و متمرآز ببينند و مرآز را قو  را امن  مملکتخواهندي نم وقت  هيچ  آه  خائن  مردماناين
 داننديم  زيرا آه.  نمايند  و مخالفت  باشد مقاومت  حياتبخش  مملكتی برا  آه  تازه  با هر قّوة فكر هستند آه

 آنها رفتار نخواهد   و نقشة توصيه  و به  نداده  آنها گوش حرف  به تزلزلي و ب احتياجي ب  نيرومند و دولتیالوزرا رئيس
 آنند، و   طلب  خبيثی اطبا  خود را از اين  مزاج ، معالجة  باشد، تا هر موقع  و افتاده  ضعيف  دولتخواهنديآرد، م
   در مطب آنها مقيم  مريض  آنند، تا هميشه  مضايقه  آاملش  ورزند، و از تقويت او مبادرت  سّد رمق  به  فقط آنها هم

 يا   بازيچه  را آهیالطوايف  ملوك  ريشة  من  ببينند آهتوانستندي نم البته.  نكندی سرپيچ  و تجويزشان باشد، و از نسخه
   آردند آه ده مشاه چون.  ام  ساخته  خاضعی مرآز  قّوة ابل را در مق ، و هر قّوه  برداشته  از ميان  آنهاستی طال معدن

 چند نفر   نداد، اين  رخی تزلزل  من  در عزم  لرستان  و انسداد راهی و بختيار  خزعلی، لشكرآش  اجانب از تهديدات
 ی و خيانتكاریدوروي.  سازند  آار را معكوس  رسانند و نتيجة قتل  به  را فرستادند، تا مرا درخوزستانی و جان بيمايه
   خود را حاضرآردهی، قوا  آردم  تلگراف الدوله صولت  بهیآش  قشون هنگام.   دريافت تواني م ل مث  را از اين  مردم اين
العبور   و معابر صعب  معّينه اما در نقاط.  گرد آوردیا  آرد و عده  فورًا اطاعت شنيدم.  بفرستد  بهبهانی اردو آمك به

   قديم  عشيرة  يك  هم اين.  سازند  بقيٌه السيف را معدوم، رفته بر آنها گ  اردو، سر راه  خوردن  از شكست پس   آه گذاشت
 ! بود  او گرديدهی رقبا  رنجش  و اسباب  معروف  آن رئيس  به  نسبت  من  محبت  آه و نجيب
 صفحه  اين  بهیآاليشي ب  و عشق  مطمئن وح ر  با چه  آه، نگرمي خود م  نيت  و خلوص  قلبیصفا  به  هر وقت خالصه

 از   من  آهیدر حالت.  شومي هستند متأثر م  منی آارها  و تخريب  منی در صدد ايذا  پايه  تا چه  و ديگران ام آمده
   داشتند آهی جا  تماشاييان  در ميان  چند نفر هم، بردمي م  و لذت ودم مسرور بی شادمان  در بحبوحة  مردم احساسات

   تا آجا گسترده  ناپاآان  و دست  چقدر غافل  شخصالحقيقهي فكشيدند،ي م  خود انتظار فرصت  مأموريت  انجامیبرا
؟ است

   و تهيه  آاملی خود و آتشبازی شخص  شهر و منازلی نمود، و در آيين بندی پذيراي  داشت  در قوه  هر چه خزعل
 . بود ده فروگذار نكری چيز  جداگانه  و مستخدم اطاق

   مصارفیگذار  و شيشهیآار  در آيينه  ندارد هر چهی شباهت  تهران  ابنية با اسلوب.   استی عجيب  او شكل عمارت
   بنا چندان  قدمت واسطة  معهذا بهشود،يّ باز م  شطنظيري ب  صفحةیرو  به  اطاقی درها ، و يا اينكه  است زياد شده
 و  سردابه(»   رينتیالب«  را به  عمارت ها، اين  و اطاقاطها حي  تنگی بلند و فضایديوارها. نظر نشد جالب



. 
 دارد، و   زن  شصت  خزعل  عمارت ، در اين از قرار مسموع. شودي متعدد باز میحياطها  به  عمارت  اينیاطاقها
 شبها را  ، خزعل  مختلف  و عمارات  و جالل  عيال  همه ، با وجود اين  است  آرده  فراهمی از آنها دستگاه  هر يكیبرا

   صدمه  شده  موفقی، در خشك  يا اوالد خودش  بستگان  آهترسديم. برديّ بسر م  شط  و ميانی در آشت عمومًا از ترس
   نداد و هنگام  را از دستی معمول  نيز روية امشب.  سازند  خود شريكش  برادر مقتول رسانند و در سرنوشتاو ب به

 .  رفتیآشت  به خواب
 و   او را مورد توجه  و جنايات  جرائم  از هزارانی و يك  آردهی اعتناي  متظلمين هجوم  به، خواستمي م  اگر منواقعًا

 و   ديگر در سر داشتم  خياالت  نبود و من اما مصلحت. رسيديآيفر م  مرد به  بايد اين  اول ، از ساعت  قرار دهم محاآمه
 . دانستمي را بهتر م  و اغماض مسالمت
 از مصر و   آه  استی با مطربهاي  و معاشرت ، و شبها تعّيش  ترياك  روزها آشيدن  شخص  شد، آار اين معلوم
 ی را و روزی شب  و هيچ  او شده  ثانويه ، طبيعت  حالت  اين  آهیقسم به. طلبدي م زاف گ  با مبالغ النهرين  و بين شامات
   خنده، كنمي فكر م  هر وقت  است  روشن  منی برای زندگان  نوع  مضار اين چون.   نيست  آسوده  مكيفّيات  اين را بدون
   را بلند آرده  عّياش  عنصر خمودة  چنين ه، آ  چقدر نيرومند بودهی خارج  تحريك  دست  آهشودي می مستول بر من

 !  است  آورده ميدان به
  

  مرصعخنجر
  

 . آمدند ، نزد من  آذربايجانی مكر  ساوجبالغ  طوايفی چهار نفر از رؤسا  صبحامروز
در .  بودند  رسانيده محّمره  خود را بهی و از آنجا با آشت  آردهی تا بوشهر را ط  دور آذربايجان  راه  خوانين اين
  عنوان  به  را آهی و خنجر مرصع  چهار نفر واردشده  بودند، اين  ايستاده  من  در مقابل  و پسرانش  خزعل  آهیموقع

 از   من  مسرت درجة.  دادند من  بودند به  آرده  تهيه  آذربايجان  پرآشوب  صفحة  در انتظام  من  از زحماتیقدرشناس
 .  باور نداشت  را از عشاير ايران  احساسات  قبيل  اين  بود، آه  خزعلی تحّير و تلخكام ازةاند  به  درست،ی قدردان اين

 خنجر جواهر   بودند، و تقديم  را نديده  نظيرش  محّمرهی اهال  تا حال  خود آه  مخصوص  با لباس  اشخاص  اين دخول
تحّير و .  آردی اثر عميق  خزعل ، در دماغ  است  عشاير جنگجو و شجاع  اينی قدردان  آمال  عالمت  آهینشان

 و ساير  در آذربايجان.   نيست خوزستان  منحصر به  منیارها آ فهميد آه. شدي م  خوانده اش  او در چهره اضطراب
 .اند  سرد نشسته  و امروز بر زمين  رقصيده  اجانبی با سازوسرنای مدت اند آه  بودهی نيز خزعلهاي اياالت
 اظهار یقدر  جلو آمد، و به  گويان  آرد و تبريكی و فورًا تجّلد  انداخت  سر پيش، نگرمي او م جانب به   ديد من چون

 .  يافت  خاتمهیطور طبيع  به  مجلس  نمود آهی و شادمان مسرت
. مؤثر بود و   مناسبی بودند، خيل  آورده  منی برا  آه  تحفه واقعًا اين.   آردم  و نوازشی دلجوي  نيز از خوانين من

 ی و نگاهدار  و در حمل  مهارت  آن در بكار بردن. اند  خود ساخته  عزيز و منتخب  خنجر را حربة  صفحه عشاير آن
   آتشين  سالح  آه ، و امروز هم  است  بوده  حربه  آنها با اين  سابقی جنگها غالب. دهندي م خرج  به  اصرار و احترام آن

   عمًال اين من.   و آذربايجان  آليد عشاير آردستانیخنجر يعن. اند و عزيز صرفنظر نكرده   قديم  حربة دارند از اين
 . دارمي م يادگار نگاه  و به پذيرمي م  آن عالمت  خنجر را به  و امروز اين  بودم  آورده دست  به  گذشته آليد را سال

 .  ساخت ا فراهم آنها ری راحت  و وسايل  پرداخت  واردينیپذيراي  فورًا به خزعل
 ی در زير بيرقها  مبسوط  با خطب  مدارس شاگردان.  شدندی آمدند و پذيراي  بديدن  و تجار و اصناف  و آسبهعلما
   چند سالة  اين  قاجار و اعمال  و فجايع  ايران  گذشتة  اوضاع  در بيانخواندند،ي م  آهیسرودهاي.  آمدند و گذشتند ايران
  . گرفتيخود م  بهی مؤثر  آهنگ  مظلوم  و نسل  معصوم  اطفال  اين  دهاندر   بود آه  صفحه  اين  اوضاع  خاصه من
 صادر و امر   در شوشتر و دزفول  منتشره  لوايح مضمون  بهیا  ابالغيهی اهال  عمومی استظهار و دلگرمیبرا
  . ديوار شهر نمودم  به الصاق به
  
  
  
  

  خوزستان  از غائلة پس
   بصره



 و امر   را داده  آن  آينده  و حوادث  صفحه  اين  اوضاع  به  راجعی دستور قطع ، و آخرين  را خواستمی نظام حكمران
 . را ببيند  بصره  به  حرآت  تدارك  آه نمودم
 روز  ه تقريبًا منظر العرب  آرد، شط  مشايعت  نيز تا بصره شيخ.  آمد  حرآت  به  آامل  و آرايش  با زينت  خزعلیآشت
 از   آهی و وقار ّ با طمأنينه  و شطشدي نم  ديده  آب  بر صفحة  باران بار تير باران  اين جز اينكه.  را تجديد نمود پيش

. راندي م  پيشی ابد  خوابگاهیسو  خود را به  و سريع  بزرگ ، امواج  معهود است يم قد  عراق  و بازرگانان توانگران
   نزديك بصره  به هر چه. كردندي می خود را طی، يا مسير تجارت  ما آمده  و استقبال بدرقه به   فراوانیآشتيها و قايقها

 پرواز   آبی در روی و چابك  با سرعتابلمه. شدي م  زيادتر ديدهی فرعی و نهرها ّ جداول  در آنار شط شديميم
 .كردنديم

 داشتند، بسيار با   اشتغالی يا باراندازی بارگير  و به ختهّ لنگر اندا  شط  در ميان  آهی بيشمار  با سفاين  بصره منظرة
 و تّجار در آنار   و عّمال  و دّالالن  از حّماالن  عظيمی و گروه ّ گسترده  در آنار شط  از دآلیجنگل.  بود شكوه
، و با  ند نگريستهّ قرار دار  شط  بر سينه  آه  ذخاير و نفايس  اين  به  دژم ة و با چهر  حريصی و با چشم ايستاده

.   و لنگر انداخت  رفت  پيشی مناسب  تا نقطةیآشت.  خود را دريابند  طعمه  باالخره  انتظار داشتند آه  تمام اضطراب
   عزم  منی بود، ول  ورود ما گشتهی و مهيا  شده  تزيين  تمامی با تكلف  ايران  تّجار و اتباع  از طرف هر چند قونسولخانه

   نمودمی شهر خوددار  به  از رفتن  لحاظ  اين  به  نگذارم  قدم  خارج  خاك  بهالمقدوري و حت  نشده  پياده  نقاط ن در اي داشتم
 اظهار   و اتباعار از تّج  در قونسولخانه  آه  شهر فرستادم  به  را با چند نفر از همراهان  و تلگراف وزير پست
 . آنندی و قدردان رضايت

 را   نيز آن من.  نمود  تقديم  من  بهی آوچكی جنگی آشت ، يك  است  محّمره  از اعيان ، آه قرالملك مو خان ميرزاحسين
 .  آردمی قدردان  و از موقرالملك  سپردم  جنوب قشون به

 تمجيد   شهر چندانیها  نمودند، و از آوچه  بودند مراجعت  شهر رفته  به  ديگر آه  و اشخاص  و تلگراف  پستوزير
 .ردندكينم
  :شودي م آن درج  عين   بودند آه  آرده  قرائتیا  و اليحه  آورده  عمل  به  شايانی از آنها پذيراي  ايران  قونسولخانةدر

  
  
  

 اليحه
،  سردار سپهیآقا
  ، امروز روح  شده  دميده  خوزستان  ايالت  افسرده  در قالبی جديد  روح  يك  اشرف  حضرتی فرماي  تشريفاز»
  همان. ايد  فرموده  آنها شوشی تاريخ پايتخت  بهی توجه  بذل  آه  است  از شما شادمان  بزرگ خسرو و داريوشآي

   مملكت  اين  و عظمت  و تمدن  داده  و آرايش  را زينت  پاريسیاه خانه ، موزه  آن  آه آثار نفيسةی با افتخار پايتخت
 . بود  بعد از شّدت  فرج  منزله  به  ايالت  اين  به  اشرف رود حضرتو. كندي م  بيانیزباني ب زبان  را بهیباستان

  ايران  قهرمانیا
   حضرتت  و سفر مبارك  افزوده  ايران  نهضت  بر تاريخی مشعشع  صفحات  اشرف  حضرتی زمامدار دوره
 از لوح خاطرها   آن  فرحبخشیها  خاطره وقت هيچ.  خواهد بود  ايالت  اينی تجّدد و ترّق ، مبداء تاريخ خوزستان به

 هستند، و ما   امروز مفتخر و شادآام  اشرف حضرت ی فرماي  از تشريف  خوزستانی اهال عموم.  نخواهد شد سترده
   و افتخار عرض  سرشار از شعفی و با قلب  خود شريكی خوزستان  برادران  و سعادت  با مسرت  بصره ايرانيان
 را از   اشرف  حضرت  و نصرت  و مزيد موفقيت  نموده  ايرانی و تعالی ترّق  بهیمند قه و ابراز عال  و تهنيت تبريك
 .  از خداوند خواهانيم  قلب يمصم

،  رشيد ايرانفرزند
   حضرت  نمايان  و خدمات  برجسته  هستند، عمليات  در بصره  آهی قسمت الخصوصي، و عل  عرب  عراق  ايرانيان همه

   به چون.  نماييمي تقدير و تمجيد م  است  مملكت  و استقالل  حيات  روح  آه  مظّفر ايران  و قشون  نظام  را به اشرف
 و ی ترّق  اوج  دلير خود به  شمشير فرزندان  برق  و در سايه  بودهینظام   دولت  يك  هميشه ، ايران  تاريخ شهادت
 و   اخالص  دست  را به ، آن  حضور مبارك  به  تشّرف  هنگام ه آ  نموده  را از طال تهيه  مبارآت ، مجسمه  رسيده سعادت
 مفاد   نشد، نظر به  ممكن  مجسمه ه، تهي  وسايل  و فقدان  وقت  ضيق  واسطه  به  چونی، ول  نماييم  تقديم احترام

 با   خوزستان سفر مبارك يادگار   عنوان  را به  آن طال گرفته  را در قاب  مبارك ، عكس»  آله  اليترك  آله مااليدرك«
 . كنيمي م  تقديم  و تعظيمی فروتن آمال



 در   آهی و معنوی مادی و مساعدتها  مشهود و مبرهن  اشرف  حضرتیپژوه  و دانشیپرور  معارف  مراتب چون
   نيز به بصره   مقيمين ، ما ايرانيان  است  و عام  خاص ايد ملحوظ  فرموده  مبذول  وطن  نوباوگانی روح  و تربيتیترّق

 ما نيز   معارف  دربارهی و مكرمت  واقع  مقدس  ذات  آنیهخوا  عرفان  عواطف  مشمول  خود انتظار داريم نوبت
   مدرسه  فقدان واسطة  به متأسفانه.  شود  مفتوح  در بصرهی ايران  مدرسه  باب  يك  دولت  آمك ، و مقرر فرمايند به مبذول

 از ما   گروه  نمايد گروهيد را تول  ملّيت  را تذآار، و عرق  اسالف  و مفاخرات  را ترويجیس فار  بتواند زبان  آهیمل
 .شوندي م  مستهلك  اعراب دارند در ميان

 متفقًا   قلب  از صميم  ايران  آنندة  زنده  آن  مشعشعی موفقيتها  احترام  پاس  و به  مسأله  در اين  توجه  انتظار بذل به
 : سراييميم
 .  باد سردار سپه ندهز

 .  باد ايران پاينده
 .  ايران  باد نظام پاينده
  بصره  مقيمين  ايرانيان  عموم  طرفاز
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 آربال  به حرآت
  

  قوس29  يكشنبه
 ی ولرسد،ي نم  آب ساحل  و بهماندي میخفرس معموًال قطار در سه.   قطار سوار شديم  و به  پيادهی از آشت  طلوع اول

 . بودند  فرستاده  آنار شط  را به  ما استثنائًا قطار مخصوص  مسافرت  سهولت محض
  

آربال
  

  قوس30  دوشنبه
 آربال   مقيمی ايران  علما و تّجار و اصناف  آثير از آقايانیجمع.  آربال رسيد  ايستگاه  قطار ما به  صبح  هشت ساعت
 نيز   مدارس  و شاگردان  و اشراف  و اعيانی دواير محلی و رؤسا حكمران.  بودند  چادر زده  ايستگاه ديكدر نز

 . آردند  قرائت  ما خطابه شدن  پياده  محض  بودند به  آشيده  صفو، در جل  مدارس شاگردان. انتظار ما را داشتند
 چادر تّجار و   به  شد سپسی چا  و صرف  چادر علما رفته وًا بهبد.  نمودی معرف يكان  را يكان  آربال مستقبلين قونسول
 : را خواندند  ذيل ، اليحه  رفتم اصناف

  
   بندگان  اآتناه  و جاللت  حشمت  و سرور در پيشگاهی شادمان  جهان ، با يك  و تعظيم  احترام  مراتب  از عرض پس

   صميمانه  و تبريكاتی نهاي  تشكرات  و تقديم  تأديهی، برا متهعظ الوزرا دامت  رئيسی آقا  اشرف ، حضرت الشأن عظيم
 تّجار   هيأت  فدويان  آرزو و آمال بزرگترين.  داريمي م  حضور مبارك  را معروض  و فدويت  خلوص حاضر، و مراسم

   علّيه  دولت ظمت و ع  ازدياد شوآتی دعا  به ، مجاور و همواره  قدس  آستان  در اين  آهی ايران  و اصناف و آسبه
   ما ايران  آمال  آعبه  دهندة  نجات  يگانه  محمود آن  و طلعت  محبوب  جمال  دارند، همانا زيارت  خود اشتغال متبوعه
   و اقبال  سعادت  از افق  تابناك  شمس ، چون  بخش  شرافت  موآبی ظفر و فيروز  با نهايتی تعال  بحمداهللا بود، آه
   سرافتخار بلند نموده  ايرانيان  عموم امروزه.  فرمود ، منّور و درخشان  و جالل  ميمنت  فروغ  را به ط محي  و اين طالع
 و   وطن  نجات  ماية  وجودش  آه  اشرف دامت عظمته  ذات  چون،ی رادمرد بزرگوار  مسعود يك  وجود مبارك به

 .نمايندي م  عالميان  بر عموم و مباهات فخر   گرديده  ما ايران  مملكت  و ترقّيات  استقالل تحكيم
 احراز   اشرار و متمّردين  در مقابلی ايران  نيرومند نظاميانی قوا  آه  عظيمی و فيروز  فتح  اين  مناسبت  به  اينكو

، و  گفته   آثار خيرمقدم  ديار قدسيت اين  نمود را به  سعادت  موآب ، و همچنين  داشته  را عرضه  تبريك اند، مراسم آرده
 .  و خواستاريم  مسألت  يزدان  را از حضرت افزون روز  و توفيقات  تأييدات دوام
 .  سردار سپه  حضرت  ايران  و حياتبخش دهنده وطن  نجات  يگانهباد زنده
 .ی نظامی قوا  آل  و فرمانده الوزرا و وزير جنگ  رئيس  اشرف  باد حضرت پاينده

  
 .ی معّلی آربالی ايران  و اصناف ه تّجار و آسب  هيأت، فدويان



 را   قسمت  اينیدآانها.   گشتيم  پياده  در قبله ، در مقابل ، و وارد شهر شده  نشسته اتومبيل  به  مراسم  اينی از ادابعد
 و  من  را بستند و زّوار را به  صحنی درها  حرم بعد از ورود به.  بودند  ساخته  را مفروش ، و زمين  بسته آذين

 با   آه  را داشت العاده  فوق  فايدة  اين  منی بود، اما برا  احترام  هر چند محض،  خلوت اين.  مختصر ساختند همراهان
  .  مطّهر برآوردم  ضريح  خود را در تقبيل  ديرينةی و آرزو  آردم  آامل  زيارت  بال  و فراغت حضور قلب

   مرحوم مقبرة ، به  مطّهره  از صحن  از خروج  قبل و تقاضا آرد آه علما آمد   آقايان  از جانبی شخص  وقت  ايندر
.   پذيرفتم  ميل با آمال.   بخوانم ، و فاتحه  دارند رفته  و علما در آنجا اجتماع  واقع  صحن  در زاوية  آهی شيرازیميرزا
 یآقا.  خصوصًا، نمودند  خوزستان له غائ  عمومًا، و ختم  من  از اقداماتی قدردانو تشكر   به  راجعی بيانات آقايان

 : پيشنهاد آردند  ذيل  طريق  به  سايرين  از طرفی مجتهد قزوين سيدحسين
 از ی جماعت  آهیالتكليف  را حسب  شوآته  دامت  اشرف  حضرتیخاطر عاطر عال)  خوزستان (  نمايان  فتح  ايندر
   مشغول  از هر جهت  اجانب  آه  اوقات در اين. داردي م ند، مسبوقا  آرده  ضعيف  اين  به  مقدسه  عتبة  اين  اعالمیعلما

   اسالمّيه  جّديه  اقدامات  واسطه  به ّ بلّيه  آل  عن  صانهااهللا  عليه  دولتیا ه و خارجي هستند و تا اندازی داخلیآشمكشها
 :نمايندي پيشنهاد م  چنين  بخشوده ق رون  و مرتبه  درجه  را تا اين  مينونشان  ايران  و خاك ، آب  وجود مقدس آن
 از هر   سّد اهواز نمايند و قبل  بستن  به ، مبادرت  خوزستان  در صفحةی دولتی بعد از تقّرر و تمرآز قوا- اوًال

 . بخشند  را استفاده ، دولت  ثروت  منبع  از اينیاصالح
   محافظت  بيگانگان  خود را از تعرّضات  و خارجه  داخله  بتواند حقوق ، تا آنكه  دولت  و سطوت  قّوتی برا-ثانيًا

 ی برا ، و در شمال  فارس  خليجی برا  در جنوب،ی دريايی از آشتيها  بزرگ  دو دستگاه  خريدن  به نمايد، مبادرت
 .بحر خزر آنند

   اعانه  طريق  را به  وجه  اين  آه  است  ممكنی ندارد، ول  موافقت  عليه  دولتی آنون  با بودجه ، اگر چه  ابتياع  وجه تهّية
   با نمايندگان  عليه  دولت  هيأت  آه  طريق بدين.  مهيا نمودی اجبار  تحميل  و بدون طور معقول  به  داخلهیاز اهال
 از   دولت  مصارف ، به  از نمايندگانی و تّجار و جمعی نظام  از علما و صاحبمنصبان ب مرآی، متفقًا هيأت محترم

.  بخواهند  طال اعانه  ليرة  ميليون  يك ، مبلغ گانه  دوازده  از اياالتی، از هر ايالت  نموده  مسافرت  ايران  اياالت مرآز به
   آه  مزبوره  مدت  آن  در عرض  قرار دهند آهی شود، و نوعیآور  جمع سال  يا سه  يا دوسال  سال  يك  در مدت اگر چه

 ی آشت  دو دستگاه  خريدنی برا  خارجه  به اقساط  شود و متدّرجًا به  متدرّجًا دريافت لغ مب  اين  است نظر قراردهندگان به
 ،یخالص اهللا  آية ، حضرت  جليله ة مهم  اينی برا  آه  است  اينرسدي م  نظر اين دعاگويان  به آنچه.  آيد  پرداختهیدرياي
 منير ی رأ  به  منوطیباق.   است  نمايندگان ، بهترين  است  عالميان ، خود معروف  در محو انانيت  اش  جليله  خدمات آه

 .  است  اشرف حضرت
  

    وبرآاته اهللا  و رحمة  عليكم والّسالم
  

 :  اظهار داشتم  جوابدر
 جديد ی، و از راهها  فرمودهی توجه  عطف  مسائل  قبيل  اين  به  محترمی علما  آقايان  از اينكه  تشكر را دارم نهايت

 نفوذ و   حكم  به  آقايان  توّجه  تأثير اين البته. اند  حاضر گشته دولت  به  مساعدتی برای و جنگی و تجاریصاداقت
 و   در نظر داشته ، هميشه  آن  آردنی عمل  به اما راجع.   و مفيد است  دارند، بسيار مهم  ملت  در قلوب  آهیرسوخ
 . اجرا خواهند گذارد  موقع  به  البته  و ماليه و فوايد عامه جنگ ، وزارت  آمدن مقدمات  از فراهم  و پس دارم
  را به»  ع «  حسين  امام  حرم  آه  استی طوالنی بازار  راسته اين.   آمديم الحرمين  بازار بين  به  توقف  از چند دقيقهبعد
 یبند  را آيين  جنبينی دآانها  و تمام  آرده  مفروشی دور را با قال  مسافت اين. كندي م متصل»  ع «  عباس  حضرت حرم

   قطع  گلیها  دسته  و بارانی اهال  زدن  آفی و صدای و شاد  عبور، غريو هلهله مدتدر .  بودند  نموده و تزيين
 و   پسر و دختر خود را خواباندهی نفر عطار ايران  بازار يك در وسط.  آردندی گوسفند قربان  نقطه در پنجاه. شدينم

 :زديمفرياد 
 ی دو فرزند، چيز قابل  جز اين  من  نكند، چون  موجود مضايقه  بايد از بذل  هستيد هرآس  ايران  ملت  احيا آنندة چون
 .  آنم ، بايد آنها را تصّدق ندارم
  و او را  آردم  عجله  نهاد و من  از اطفالی و بر گلوي يك  برآوردهی، آارد  داشت  آهی حرارت  در جوش  شخص اين
 .  آردم  گرمی و عطار مزبور را پرسش  نمودم  و نوازش  و بوسيدم  بلند آردمی را از جا ، طفل  شده مانع

 بزرگوار، با   اين  و شجاعتیفداآار.   آردم  طواف العاده  فوقی و توجه  را با خلوص  عباس  حضرت ضريح
  .د متأثر آر  و مرا زايدالوصف  يافت  تجسم  در برابرم  تمامیوضوح



 و  حكمران.   رفتيم بلديه  به  بودند سوار گشته  مهيا آرده  آهی و در اتومبيلهاي  شديم  خارج  از در قبله  زيارت  از ختمبعد
 . بودند  نموده  اجتماع  اظهار تبريكی و برا  آرده  فراهمی پذيراي  در آنجا وسايل  و اشراف  دواير و اعيانیرؤسا
 آربال ی اهال  به  و از جانب من  نموده  طبعی متحدالمآل  تقاضا آردم  بلديه  از رئيس،ی و شيرينی چا  صرف  ضمندر

   در قلب  آهی قدردانی دادند، ول  تقاضا را فورًا انجام اين.  نمايد اند اظهار امتنان  آرده  آهی و شايان  مفرطیاز پذيراي
   هيچ  به  نسبتی پذيراي  قسم  اين زيرا آه.   است عالن ا  آن  هزاربار مفصلتر و عميقتر از عبارات  است  ثبت من
   بيشتر از اوضاع ، آه النهرين  بين  مقيم  ايرانيان  شد آه  مسّلم بر من.  بود  نيامده  عمل ، به  سلف  پادشاهانی حت،یايران

   مسافرت  اين  و قيمت ات قدر زحم  ايران  خاك نين آنجا مستحضرند، بهتر از ساآی سياسی و جريانها اخير خوزستان
 .اند مرا دانسته

   و همراهان  منی پذيراي  و آماده ، تزيين  استی نسبتًا مجلل  خانه  را آه  محل اين.   رفتم  ايران  قونسولخانه ، به  بلديهاز
   آسايش  در نهايت گرفتند، و  منزل  عمارت  در همينرسيدي هشتاد نفر م  به شان  عده  آه  ملتزمين عموم.  بودند آرده
 ی استرآباد  از محترمينی يك  به  متعلق  آه  قونسولخانه  به  ملحق ، در عمارت  جنوبيرلشگرامير اقتدار و ام. بودند
   سالون عصر به.   آردم  بودند، صرف  ساخته  من  استراحت  مخصوص  آهیناهار را در اطاق.  گزيدند ، منزل است

 : را خواندند  ذيل  سرود و خطابة، ده آشي  صف  جلو عمارت  در خيابان  حسينيه سه مدر شاگردان.   آمدم بزرگ
مدار ما،  پدر عظمتیا

   تنها ماية ، نه  استی ايرانی ميليون  پانزده  آمال  قبله  منزله  به  آه  اشرف  حضرت  سمات  و جاللت  شوآت  ذاتامروز
   شود، زيرا وجود حضرت  شناختهی ايران  جامعه  طبقات  آليهی حقيق عمت ولين  مقام  بايد به  ما، بلكه فخر و مباهات

 ظاهر و   عالميان  خود را بهی نوران ، جلوة  سعادت  از افق  قرن  از يك  پس  آه  استی جهانتاب  آفتاب مثابه  به اشرف
  . گردانيد  پاش  را شعشعه  آيخسرو و اردشير بابكان موطن

مدار ما،  پدر عظمتیا
 در   فقط  شهريار افشار، آه  و جالدت  و رشادتی ماض عباس  شاه  و آوآبة  نوشيروان  دارا و عدلی جهانگيرامروز

   اينی واحد دارا  در آن  آه  ايران  پاك  تربت  شد آه  مدّلل  تجديد، و بر جهانياننمود،ي م  اندام  عرض  تاريخ صحايف
   حضرت  خود، وجود معظم  شريف  تجديد نامی برا  بيستم  قرن  در اينتوانديم بر آنان  ، عالوه  اوالد رشيد است همه

گر   شهود جلوه  ميدان  آشور هخامنشيان را بهی قوا  آل  و فرمانده الوزرا و وزير جنگ  رئيس  سردار سپه اشرف
 .سازد
 در ، شماريميم  اشرف   حضرتیيم صم  خود را از فدويان  آه  ايرانيانی حسين  مبارآه  مدرسه  ما شاگردانعجالتًا
، و از  ايم  دثار حاضر شده  سردار عظمت  چنين  يك داشتن  خود به  هموطنان  تبريكی برای سام  محضر باجالل پيشگاه
 را نثار   معصومانه  بزرگوار ادعيه  اين  قّبة  و در تحت  گفته  را تبريك  اشرف  حضرت  درخشانی موفقيتها  قلب صميم

 . نماييمي م  جلبی حسين  مدرسه  دربارة  مناسبت  اين  را به  عاليه  و توّجهات سازيمي میالجود سام يضوجود فا
 .  باد آشور ايران پاينده
 .  آشور ايرانی قوا  آل الوزرا و فرمانده  رئيسباد زنده

  
  . آردم  آنها اظهار امتناناز

   حرمين زيارت  به  پيادهباريدي م  آهی شديد ، با وجود باران  شب لاو.  آمدند  عراق  و اتباع  و اشراف  از اعيانیجمع
 . شد  صرف  نيز در قونسولخانه شام.  بودی برجا  و تزيينات ، چراغان الحرمين ها و بازار بين  آوچه در تمام.  رفتم
 .  رهسپار گرديديم اشرف نجف   جانب  به سوار شده.  بود  شده  تهيه  و بزرگ  آوچك  اتومبيل  زود، چهارده  صبحفردا
،   شده  در آنجا انتظار داشتند، پياده  مدارس  و شاگردان  نجف  اهل  بودند، و چون  چادر زده  شهر مستقبلين  خارجدر
 .  نمودم  و اظهار امتنان  دادم  آنها گوش  و سرود و خطابة  تبريك به

 .  مطّهر رفتم  حرم مستقيمًا به. دند بو  آردهی گوسفند قربان ، چندين  بسته  را آيينبازار
  ، نهايت  نجف  مقيم ايرانيان.   بود، وارد شدم  شده  داده  ترتيب  از خّدامی يك  در خانة  آهی منزل  به  از زيارتبعد

  م اسال  و مخصوص  مسجد از آثار قديم ، اين  رفتيم  مسجد آوفه  زيارت  ناهار به بعد از صرف.  ابراز داشتندیشادمان
   اسالمی بدوی ياد سادگ  بهافكند،ي م  آن  آوتاهی و ديوارها  پرريگ  بر صحن  شخص  آه  نظر اول در همان.  است
 یها  و در صّفه، ايستادهينماز م  بهی مرد بزرگوار ، چه  مبارك  مقام  در اين  آهآيدي م  خاطرش  و مخصوصًا بهافتد،يم

 ی جنايتكار  دست ، چه  ساده محراب  ، و در همين  است پرداختهيقد امور م و ع حل  بهی وجود مقدس  مسجد چه اين
 . گذارد  در خيبر بود، محروم  و َآَننده  آتاب  عديل  آهی را از وجود اسالم
 را،   آوفهی و مناظر ديدن  طوافگاه ساير نقاط. كردي می و رهنمايی بود و پذيراي  همراه  آوفه ، حاآم  مدت  تمامدر

 مجددًا   غروب مقارن.   آرديم  مراجعت نجف  و به  نمودهی را مختصر تماشاي  و جسر و غيره  رودخانه  ساحل خاصه



. 
قاليها و .  ، پرداختم  شده قديم ت  حضرت  خزانة  و هند به  از ايران  آهی گرانبهايی و جواهر و اشيا  اثاثيهی تماشا  بهبعد

 .  استی مملكت  خراج  قدما، هريك  قول ، به  است  گرد آمده  نقطه  در اين  آهیشمشيرها و قنديلهاي
 و   برجسته  از وقايع  پيشامد در نجف اين. شدي م ها شنيده  آوچه  سازوسرنا در اغلبی صدا  گذشته  از شبی پاستا

   آهی با قبرستان  مجاورت،یآبي از گرما و ب  مردمی شهر، فرسودگ  اهل  وقار و ادب  آهزيرا.  رفتيشمار م نادر به
   آه  آثير طّالب  هستند، و عدة  رفتار مردم  آامًال مراقب  آه عالم ای و وجود علما  بيشتر است  از شهر هم وسعتش
  غالبًا ساعات.   است  شهرها ساخته صداتريني و ب ترين  را متين  اشرف  نجفافتند،يفكر ديگر نم ، به  تحصيل جز به

   در آمال  عبا بر سر آشيده  آهی مردمی پا  خفيفی و صدافروشد،ي م  فرات  آب  آهیها جز فرياد مرد روز در آوچه
  .شودي نم  شنيدهكنند،ي عبور میآهستگ
   به ايرانيان.  برپا بود  در آنی، و غوغاي  آمده  بيرونی هميشگ  از سكوت ، خود شهر نجف  ابراز احساسات محض
 .كردندي می اظهار شادمان  مختلفه  و طرق انواع
 آنها  ، مختصرترين  نمونه  نمودنی اختصار و برا  محضی رسيد، ول من  ورود به  نيز در تبريك  مفصل  چند لوايحهر

 : كنمي م را درج
  

،  خواه  وطن هالشخص
   جان  جهان  در حقيقت يك  آه  سردار سپهی آقا  اشرف ، حضرت  ما ايرانيان وب محب  يگانه  موآب  آه  موقع  ايندر»

 در   آه،ی علو  پاسبان  ملك  آستان  اين  به ، قدم  است  شده  گسترده  آشور ايران  در تمام  عدل  بساط  و از قهرمانيش است
  ، مقدم  تّجار محترم ، خاصه  و شريف  از وضيع امان س  اين  ايرانيان اند، تمام ، گذارده  برين  از عرش  برتر استیمعن

  :زنندي فرياد م  و مقال  حال  لسان  و در ختام بهشمارندي م  و مغتنم حضرتت را محترم
 .  ايران  مملكتی باد محي زنده
 «.  سردار سپهی آقا  اشرف  باد حضرت پاينده

  
  نجف  مقيم ايرانيان

   آه  را مأمور آردم دبيراعظم.  نداد  مجالی خستگ فرط.  آردند  و مرا دعوت رفته گی باشكوه  جشنی علو  مدرسهدر
   بود آه  تصوير من  آالمش موضوع.  آردی مبسوط او نيز نطق.  نمايد  و اظهار امتنان  رفته  مدرسه  به  من از طرف

 . بودند اخيرًا منتشر ساخته
 دارد و از   تكيه  بر من اند آه  نموده  را رسم ، مادر وطن ام  آرده لكت مم  به  من  آهی ياد خدمات ، به  صورت  ايندر

 .جويدي م  استعانت شمشير من
 آنرا   آنند و داشتنیآور  را هر جا بيابند جمع  صورت  اين  بود، آه  امر داده النهرين  بين ، حكومت  قرار مسموعاز

 ابراز   ترتيب  اين  و به  و در مدرسه آويخته  آورده  دست  را به  از آنیا  نسخه  نجف اما ايرانيان.  بود  نموده اآيدًا منع
   اينی برای، و مدت  قرار داده  سخن  را موضوع  آن  و مفهوم  تصوير ممنوع  همين يراعظمدب.  بودند  نمودهیپرست وطن

   خود، و بيانات مفاخر وطن حضار از تذّآر   آردند آه  نقل  منیبرا.  بود  آرده  نطقیهزار نفر  پنج جمعيت
 و   در داخل  را خواهی هر ايران  تكليف  نطق در ضمن.  بودند  آغاز نهاده  گريستن  اغلب  متأثر شدند آه  چنان دبيراعظم

 و   نظر نگريسته  يك ، اوالد خود را هر جا باشند به  وطن  بود، آه  آرده  و ثابت  آرده  در خارج خاطر نشان خواه
 . بخوابند  وطنیسو  رو به  آار بكنند و شب  وطنی هر جا هستند بايد روز برا رد، و اوالد او هم دا دوست
 .  آربال شديم  عازم فردا صبح.  سر آورديم  را به شب

  



  از نجف مراجعت
  

پسر .  بودند  افتاده  و حرآت  از حس  همراهان  تمام  آهیحد  بود به  شديدتر از روز گذشته  درجات  به  راهیسرما
 دچار   بود، يكمرتبه  نديدهی سرماي  وقت  و شايد تا اين  گذرانيده  خوزستانی عمر را در گرما  تمام  آه خزعل
   شد و از شدت  سياه اش چهره.  بود  پيچيده  هم  خود دو پوستين  زياد پشمينی لباسهای باال ديدم.  سرماها شد ترين سخت

 . بود  بستن  زبان  به سرما نزديك
 بود   خود گفته آدم  به شنيدم. ديدي م  تگرگ  بود آهی بار  اولين پسر خزعل.  باريدی شديد  آربال، تگرگی نزديكدر

 .  است  همينگويندي م  آهی آيا برفپرسيدي م  آند و از همراهان  جمعیمقدار
  واسطه  به  آه كردمي خدا را شكر م من. جستندي م  بر يكديگر سبقت  و مسرتی آربال مجددًا در ابراز شادمانیاهال

 . ام  تهنيتها و مسرتها شده ، در خور اين ام  نموده  مردمان  خود و اين  وطن  به  آه  مخلصانه خدمات
،   است  آنها نهر حسينيه  اعظم  آه  از فرات  منشعبهی نهرها و جدولها واسطه  به  در آربال آه  باز هم  داشتم  ميلیخيل

   زودتر به  آه دانستمي م  الزمیاما از طرف.   نمايم  توقف  است  زيبا و قشنگی غمناآ  در عين  بسيار آهیاو نخلستانه
 ی قطار طرف  و بعد از ناهار به  رفتم زيارت  بار ديگر به پس.  ندهد  رخ  امور وفقه ن، تا در جريا  آنم تهران مراجعت

 .  نمودم  بود، حرآت  ما معين  حرآت  مخصوص آه
  

ی جد3  پنجشنبه
  

   اهل  اخيره  و در سنوات  است  عراق  پايتخت بغداد اينك.   بغداد وارد گشتيم  ايستگاه بعدازظهر به.   آرديم  حرآت صبح
  كنمي م  حرآتی من آامًال غيررسم چون.   است  در موصل  مشاراليه اآنون.  پذيرفتند  سلطنت  را به  اميرفيصل عراق
 . ندهد  رخ  در مسافرتی بغداد تأخير  وزرا و اعيان  مالقاتی برا  آه ر عبور نمايم زودت مايلم

 . حاضر بودند  و اصناف  از آسبهی آثير  و عدة  ايرانيان  مدرسة شاگردان
 : آردند  را قرائت  ذيل  خطبة ، شاگردان  شدن  از پيادهبعد

 اشرفا، حضرت
،   فرزند شرافتمند ايران يگانه

،   اسالم  پاآدامن  خادمیا
،   ساسان  و خاك  آب  حافظیا
،  نياآان  نيك  نام  آننده  زندهیا
،   ايرانيانی افتخار و اميدوار  مايهیا

 ی را گرام  مبارآت  آواز، ورود مسعود و مقدم  همی ايران  برادران ، با عموم  ايرانيان  شرافت  مدرسة نوباوگان
   موفقی سردار نام  آن زيارت  به  و خداوند را شكر گزارند آه  خود را تقديم  خالصانه كات تبري  قلب ، از صميم دانسته
   يادگار چنين  به  سالی سالها  آه  استی عيد مقدس  بزرگترين النهرين  بين  ايرانيانی روز فيروز برا اين. اند شده
 . مسرور خواهند بودیروز

 اشرفا، حضرت
 و   فتحی، دعاگو والسالم الصلوٌه  اطهار عليهم  آثار ائمة ، در جوار عرش  و ديانت قومّيت ی مقتضا  به  ايرانيانما

 یبشارتها!  نژاد و اي فرزند رشيد ايران  پاكی دلير ايران  اشرفا، اي يگانه حضرت.  بود  و خواهيم  بوده فيروزيت
   و افتخار عمومی سربلند  و موجب  بوده ييت فدا  دعاگويان  قلوب بخش فرح  همواره  و نصرتت  و پيشرفت مظّفريت
،   نموده  مسألت  يزدان  حضرت از درگاه.   است  دنيا را روسفيد نموده  مسلمين  تنها ما، بل  و نه  عزيز است هموطنان
  منصورت مؤيد و   تأييد و نصرتش  به ، هميشه  افزوده  و اقبالت  شوآت  عمر و دوام روز بر طول  روزبه  آه خواهانيم
 در   عاليهی از پرتو مساع  آه  موقع ، در اين  گرداند، و نيز اميدواريم  و منكوب  ذليل  را پيوسته  اعدايت داشته
 و   معايب اصالح  به البال  فارغ  فراگرفته  امن  و نعمت  را عدل ، سرتاسر ايران  اشرف  حضرت  شخص حمايت تحت

   و مؤسسات  مدارس  به  مخصوصًا نسبت  فرموده  فداييان  اين  بهی توجه ، بذل ه آوشيد  معارفی و ترّق كت ممل نواقص
  ، با داشتن  سابق  برخالف  فرمايند، آه  خود را معطوف  آامله النهرين، توّجهات  در بين ، باالخص  در خارجهیايران
 ی فارس  زبان  در ترويج  مطلوبه ، نتايج ه نمود  مدارسی ترّق  صرفا خود ر  حواس  بتوانند تمام  آن ، آارآنان وسائل

  . آيد دست به
  
  



 سامره
  
 آلمانها   آهن از اينجا خط.   است  شهر آاظمين  نزديك ، آه  رفتم  سامره آهن  راهی ابتدا  آربال مستقيمًا به  خط  ايستگاهاز

   پياده  سامره  زود در ايستگاه صبح.  انديم م  در ماشين شب.   است  و محكم  وسيعیخط.  امتداد دارد  موصل تا واليت
 زّوار دارد، و از   فرود آمدنی متعدد برا  و قرارگاه  شهر بنا شده  مغربی فرسخ  در يك ه آ  ايست  نقطه اين.  شديم

 . آرد  حرآت  و غيره  و ارابه  و االغ  اتومبيل  از قبيل  مختلفه  وسايل ّ بايد به اينجا تا آنار شط
 ،ی قمری هجر264  در سال  است  قائم  حضرت  غيبت  محل  آهیو سرداب)  ع (  مطهر عسگريين  حرم  زيارت ازبعد

   علما صرف  از آقايانی يك  در منزلی بودند، چا  آرده  آهیبند  و آيين ّ و تزيينات  شهر و آنار شط  اطرافیو تماشا
 . م نمودي  مراجعت آهن  راه  از ظهر مجددًا به شد، و قبل

  
  

 آاظمين
  

ی جد5  جمعه
 ی مصارف ، آه  آاظمين  مقيم  از ايرانيانی يك  در منزل  توقف ربع  و يك بعد از زيارت.   شديم  وارد آاظمينعصر
 یاهال.   نمودم  بغداد حرآت  به  بودند، با اتومبيل  در آنجا جمع  آهی با محترمين  بود، و مالقات  نمودهی و تكّلف آرده
 . بودند  آرده  اهتمامی خيل نات و تزييی نيز در ابراز شادمان نآاظمي
، امر   برسم  ايران  خاك  زودتر به  هر چه  بودم  مايل چون.   در بغداد شديم  ايرانی قونسولگر  وارد ژنرال، غروب
از .   نماييم  حرآتی معطل  بدون  شام  بعد از صرف  حاضر آنند، آه  ماست  حرآت  مخصوص  را آهی قطار دادم

 جسر و ی و تماشا  از محترمينی بعضیپذيراي  به  وقت، رديم آ  شد و حرآت  صرفی غذاي  آه  از شب  تا سه غروب
   خزعل  قيام  بغداد در مدت  ايرانيانگفتندي م همه.  بود  فتح  ورود و تهنيت ، تبريك بيشتر مذاآرات.  ّ گذشت شط

   را در عراق  خزعل  شايعات  تكذيبی رو  ايران  و سلطنت  دولت  سابقه مات اقدا واسطه  بودند، و به سرشكسته
 را   مقدس  خاك  از آنی قسمتتواندي نم  ايرانی از رعايا يك  هيچ  آه  گشت  ثابت  بر عالميان  را آهیحمد خدا. نداشتند
 . ببندد  مستقًال عهد و پيمان ه بيگان  آند، و با دولی فرمانرواي  مردم  و مال ، و بر جان  خود دانسته مال
 .كردندي م  نشدن او بيان  و موفق  اعالمی و نزد علما  در عراق  خزعل  از تبليغات  مفصل  شرح سپس

 معابر  ، ظاهرًا بهترين  است  قونسولخانه  محل  آه  خيابان اين.  بودند  بسته  را آيين  ايرانی قونسولگر  ژنرال اطراف
  .كردندي م  و مذمت  از ساير خيابانها شكايت هانهمرا. باشديبغداد م
 در بغداد   پشتكوهی وال  از پسرانیبا يك)  حجت ( آقا سيد عبدالحسين.   آمدند، پذيرفتم  ديدن  بغداد به  مقيم ايرانيان

 ی وال  بهیا ه او مراسل توسط.   خواستی براي وال ، تأمين  آرده  و شفاعت  آمده  نزد من  شب در اين. منتظر ما بود
 .  او را پذيرفتم  و اطاعت فرستادم
،   دادم او را رخصت.  بازگردد  ايران  به  آه  خواست  بود، اجازه  عفو شده  اشرف  در نجف  آهی رشيد آردستانسردار

   آه  آردم  او خاطر نشان  و منقاد باشد، و مجددًا به  مطيع  برداشته  دست  و شرارتی که از غارتگر  شرط  آن  بهیول
 . خواهدبود  اعدام  مجازاتش  آند آمترين اگر تجديد شرارت

   از آقايانیيك.   ننمودم  را مالقات النهرين  بين  از سياستمداران  يك  هيچ، كردمي م  حرآتی آامًال غيررسم چون
   رفته موصل  به  موقع  نيز در اين خود اميرفيصل.   آند، نپذيرفتم  ديدن  بود از من  تقاضا آرده  آه  را هم  عراقیوزرا
 . نمايد  را با خود همداستانی و اهال  نمودهی تبليغات النهرين  بين  به ت والي  آن  الحاق  به  راجع بود آه
   و قزل و شهربان)  يعقوبيه (  يعقوبهی بغداد و سرحد، جز شهرها از مناظر ميان.   گذرانديم  حرآت  به  را تمام شب
 ی تغيير، چيزی و ب  مسطح  استی صحراي  ساير نقاطشكند،ي می در آنار آنها مختصر توقف  ترن ، آه انقين و خ رباط
 .شودي نم نوشته

  
ی جد6  شنبه
 بود ی حد  سرما به  بيندازند، اما شدت  راه  باز آرده  اتومبيلها را از ترن فورًا امر دادم.   بوديم  رسيده  خانقين  به صبح
   به  زودتر قدم  آه  داشتم  عجله  چون من. شدند حاصلي آار ب  اين  مشغولی شوفرها مدتگشتندي نم ها مشتعل اتومبيل آه

  ناچار درشكة.  نبود  حرآت  قادر بهی ماشين اما هيچ.  آنند  تهيهیا  آرايه  بروند اتومبيل ، گفتم  گذارم  ايران خاك
 .  گذاردمی جا  را به  همراهان  گرفته را پيش   راه  نفر پيشخدمت  و با يك  يافتهیا آرايه



از .  بودند  سرحد ساخته طول  به  مختلفیها  عثمانيها در فاصله  آه  استی برجهاي اين.   رسيديم  قشله  سرحد بهدر
 .گويندي نيز می روم  آنها را قله  نقاط  اينیاهال.   استی برپا  برج  هشت  تا ثغور آردستان حدود پشتكوه

اما .  خواستند  و تذآره  آمده  شد، پيش  ما نزديك  درشكه چون.  بودند  در قشله  عراق  گمرك  مأمورين  وقت ين ادر
 ی شناساي  هم من.  گشتند  مانع  ما را از رفتن  افزوده  و ابرامی سخت  بهشناختندي نم  چون آنها هم.   نداشتيم  همراه تدآره
   رفته  خانقين  به  آه  بازگردانيدم  را با درشكه  و پيشخدمت ، نشستم  رفته  گمرآخانه  بها آنهی تقاضا موجب  و به ندادم
 . بياورد  گرفته  آابينه  را از رئيس تذآره
  العاده  مرا شناختند، فوق ، چون بعد از خواندن.  رسيد  مأمورين  دست  به  و تذآره  بازگشت  آشيد تا درشكه  طولیمدت

   و تصديق  آرده  ابراز رضايت  هم من.   نداريمی بود و گناه  ما اين  و وظيفة د و گفتند تكليف آردن اظهار معذرت
 . هستند  تحسين  مستوجب ، بلكه  نيستیاند و برآنها بحث  نمودهار رفت  خودشان  وظيفة  مطابق  آه نمودم

 ی سرحد  قشون مقدمة ، به  طريقی ط  ساعت ربع بعد از يك.   آرديم  حرآت  رسيدند و از قشله  وقت  در اين همراهان
 و در   آمده هيجان  به  در گمرآخانه  من  خبرتوقف  بودند، و از شنيدن  آمده  ايران  آخر خاك  به  استقبالی آه برا رسيديم

   زحمت سباب بود ا  گرديد و اال از تجاوز آنها ممكن  رفع ، زودتر مانع خوشبختانه.  بودند صدد تجاوز از سرحد افتاده
 . شود فراهم

  
  

  ايران خاك
  

   آسمان  به  و مزين  جليلی ديوار  را چون  عراقتغييري ب ، و افق  داشت  نمايش  بود آهی مدت آلود ايران  برف جبال
 او را  ت، حرآ  شوق  دارد يا شدتی تعّلل  بود آه  اين ، مثل  وطن  خاك  ما به  در رسانيدن  اما درشكه، ساختي م مربوط
ور   مرا شعله  اشتياق  شد بيشتر آتش  تلف  در گمرآخانه  آه  همیمدت.  ساختي مگر آميز جلوه  آند و تعّلل  من در چشم
   فرود آمده  از درشكهاختياري ب  ايجاد گرديد آه  در منی شور و سرور چنان.   رسيديم  ايران  خاك  به عاقبت. گردانيد
 ی، گوي  مقدس  سرزمين  اين خاك.   بودم  نكرده ت قدر رّق  اين  واقعه در هيچ.   دادم  بوسه ن و بر زمي  افتادم بر خاك
.  بودند  شريك  با منی اظهار شادمان  در اين  همراهان تمام.  بخشيدی ما را، روشن  انتظار آشيدة  چشم  بود آهیتوتياي
   در ملك  توقفی از مدت  دارد، و پس  را بيشتر دوست ش وطنماندي م  خارج  هرقدر در خاك  شخص  آه  آنها گفتم به

از . دهدي م  دنيا ترجيح  خود را بر سلطنت  وطن  در زير آسمان  سكوتی ساعت  آهبيندي در خود می حال ، چنان بيگانه
 عزيز را در ی چيزها  و تمام فرزند و اقوام.   است  فرو نرفته  انسان  در قلبی محبت  ريشة تر، هيچ  راسخ ّ وطن حب
 خود   در خارجه را بر وطن  اقامت  آهیاشخاص.   استی بشری آارها تريني و طبيع رينت ، از ساده  فداآردن  وطن راه

   وسيله  چه  به  نميدانماندازند،ي م  بيگانهی اراض  دامن  خود را به  مختلفه  و وسايل الحيل  لطايف  و بهدهند،ي م ترجيح
 و   خيانت  نوع ، يك  در وطن  بر سكونت  در خارجه ت اقام  ترجيح  در نظر منكنند؟ي خود م  از دل را  محبت  اين ريشة
  ، و اال در خور هر سياست  است  مانده  ندارد معافی و تنبيه ، سياست  خاليق  در عرف  چون ، آه  استیفروش وطن

  شت، اگر به  مرد وطنخواه ، اما به  است  ايران از  بيش،ی و راحت  شايد نعمت  خارجهیدر شهرها.   استیو مالمت
 . خود بردارد  از مهرخاك  بدهند نبايد دل  را وعدهیخارج
 ی و ماهورها  و تپه  اتالل  از اين به به! گذردي م  عراق  دشت  به  از آوهسار ايران  آه  سرد و برنده  نسيم  از اين به به

  ، آه»الوند «  رود حلوان  از اين به به! دهندي خود نشو و نما م  و دامان سينه را در   عشاير ايران  مرتع  آه پراآنده
 ابدًا ی عاد  در موقع  آهیاهميتي و ب  هر چيز آوچك الحقيقهيف! بوسدي را م»ی سبز لعهق«و »  قصرشيرين «یها دره

   در نظرم  يادگارها همواره  عزيزترين  مثل  آهنمودي مینماي  چهره  در برابرم  چنان  هنگام  اينكند،ي نم نظر را جلب
   اماآن  آمد، و زيارت عمل  به النهرين  بين دولت و   ايرانيان  از جانبی پذيراي  نهايت در عراق.  خواهد ماند مجسم
حد،  سر گمرآخانة.   در قفس محبوسم  بود آه  اين ، مثل  توقف  مدت اما در تمام.   ساخت  مرا خورسند و آامياب متبّرآه
. خنددي م  منی رو  به  پرافتخار ايران  فرحبخش  خاك اآنون.  بود النهرين  بينی صحرا  بزرگ  محبس  نمونة درست
 : با خودگفتم.   است  گشاده  بر رويم  و همراهانم  خودم خانة
   هم  عنصر عّياش سست  طلب  راحت  خائنانی حت ، آه  آباد آنمیقدر  و عزيز را به  جذاب  وطن  اين  عمر بدهد آهخدا
  . ندهند  ترجيح  را بر آن  نگويند و خارجه  را ترك آن

 در  راه.   راندم  قصرشيرين طرف  و به  آردمیاحوالپرس.  بودند  آمده استقبال  به  آرمانشاهان  و حاآم  غرباميرلشكر
از . روديم»  قصرشيرين « ، به النهرين  و بين ان اير  در ميان  استی بلندیها  تپه ، آه» داغ آق «  آوه  دامنة  و شكنج چين

   سرد بود آهیا  درجه هوا به.   است  راه ونيم دو فرسخ»  قصرشيرين «  تا قصبة، ت اسی آوچك  ده  آه»یسبز قلعه«



.  
   به  و اشتغالشان  سادهیزندگان.  شد ، ديده  آنهاست  جزء مراتعی نواح  اين  آهی سنجاب  بسيار از ايلیچادرها سياه

 . آرد  نظر ما را جلبی، مدت  گوسفند و سايرحيوانات تربيت
از .  بيندازند راه  به  آرده  اتومبيلها را گرم ، امر دادم  از طلوع  قبل  و صبح  آرديم وتهبيت»  قصرشيرين« را در  شب

،   استیآهنگر» آرند «  مهمة از صنايع.  رسيديم» آرند «  و به گذشتيم»   پل سه«و »  دژ سرخه«و »   زهاب سرپل«
   منازل  مايحتاج  آه  آوچك  و ادوات  بر آالت عالوه. ودشي م  آمتر يافت  ايران اط و اتقان در ساير نق  ظرافت  آن  به آه

 از   اميرلشكر امر دادم به.  ام  جديد را سابقًا ديده  و سيستم  طرز قديمی تفنگها نمونه. شودي م  نيز ساخته ، اسلحه است
 . آار خود بكوشند  در تكميل  نمايد آه  تشويقی آرند استادان
 .  را در آرند مانديم شب

  
  

 آرمانشاه
  

ی جد8  دوشنبه
 .  آرديم  حرآت  قصد آرمانشاه  و به  شديم ، وارد جاده  گفته را ترك» آرند «  قشنگ  قصبه صبح
   در تمام  بسيار مفصل چراغان. كردندي می ابراز شادمان  زايدالوصف،یاهال.  بودند  بسته  را آيين  آرمانشاهشهر

 . بود  شدهی دولت  و ادارات  توپخانه  و ميدان شوارع
.  بيايند  استقبال  به  تقاضا داشتند تا آرمانشاه  رسيد، آه  تهرانی و وآال  اعيانی بسيار از بعض ، تلگرافات  شب  ايندر
 .  ندادم  و هوا نيز بسيار سرد بود اجازه  نداشتم  توقف  خيال  من  اينكه  نظر بهیول

، در   است  نزديك  وآرمانشاه  آردستان  سرحد خاك  دارد و به  سرآشیاه و گ  عشاير شجاع  آرمانشاه  اينكه  بهنظر
 .  دهم  شهر انتقال  اين  به  را از همدان  غرب  مرآز قشون  آه نظر دارم

  
ی جد9  شنبه سه

  
   و پس آرديمديدار »   بستان طاق«و »  بيستون «ی از آثار تاريخ سر راه.   گفتيم  ترك قصد همدان  را به  آرمانشاه صبح

 .  شديم وارد شهر همدان» اسدآباد «  سخت  گردنه  سر گذاشتن و پشت» آنگاور«و »  خمسه«از عبور از 
 شهر   بعيد بهیمسافت.  نهاد  بايد نامی عموم  را وجد و جذبة  آن  بود آه  رسيدهیا  درجه  به  مردم  شهر احساسات  ايندر

   از تّجار و علما و اعيان  همدان  مردم  شهر، وجوه  خارج  از عماراتی يكدر.  بودند  زده  نصرتی، طاقها مانده
   به  مربوط  چون  ايراد نمود، آه  مبسوطی نطقی نوبر ميرزا اسمعيل.   شدم  پياده  از مردمی دلجويیبرا.  داشتند اجتماع
 بود، زيرا   و پسنديده  توجه  جالبی خيل نطق  اين.  شومي نم  آن ، وارد جزييات  در ايران است  من  العاده  خارق خدمات

 . ت اس  مختص  ذآر حقايق  و بهی عاریگوي  و گزافه  از تمّلق  ديدم آه
،   شهر آمديم از آنجا به. ، آوردند  فتحی تقديم عنوان  بودند، به  بافته  يتيم  دختران  آهی قال  قطعه  يك  همدان  خيرية انجمن
 .نمودي، روز م  شب  بودند آه  آويخته  چراغیقدر ها را به آوچه
   تهران  ورود به  بودند ساعت  تقاضا نموده  مرآز رسيد، آهی نظام  و حكمران  طبقات  از اغلبی تلگرافهاي  همداندر

 . هدر نرود  به  زحمتشان اند و تقاضا دارند آه  بسته  شهر را آيينی اهال ، زيرا آه  روز قرار بدهم را در موقع
   با وجود انجام زيرا آه.   وارد شوم  بيخبر و شبانه خواستمي، م  بعضيها داشتم  از اخالق  آهی تكّدر مفرط واسطه  به

 . بشوندی ضرر  متحّمل  مردم  آه  نبودمی و راض  نداشتمی خودنماي ، ابدًا ميل  خوزستان آار مهم
.  ندارد  آشيدن  و زحمت  بستن  آيين  حقیآس.  شد  خواهم وارد  شب  آه  دادم  جوابی نظام  وزرا و حاآم  هيأت  به پس

   قرار داده  و آنها را شفيع  آرده  تلگراف  جداگانه  همراهان  تمام ، و به  توليد گشته  يأس  طبقات  شد در عموم معلوم
اند، و   نموده  را تحمل  و مخارج  زحمتی اهال  بودند آه  سازند، و تذکر داده منصرف   تصميم  مرا از اين بودند، آه

 بايد ورود در روز قرار   هر طور استشوند،ي نااميد م مردم.   است سابقهي ب  تهران  در تاريخیبند  و آيين  جشن چنين
.   آنها را بپذيرم  درخواست  آه  مجبور شدمقريبًا، ت  تهرانیدرپي پی و تلگرافها  همراهان  ابرام  واسطة به.  شود داده
 .  آردم  انتظار مخابره  برطبقی آنها جواب ، و به را روز قرار داده   وقت پس

  
  



 قزوين
  
 . قزوين  به ، ديگر از گردنه» آوج «  گردنه  به  از همدانیيك.  دارد  دو مرحله  راه  قزوين  به  همداناز
 در   درست آه»  بالغ سلطان« در .  باال رفتيم سپس.  شدی، توقف  گردنهی در ابتدا  است  واقع آه»  رزان «  قريةدر

 بسيار وارد  وخم  از پيچ ، پس از آنجا سرازير شده.   آرديم ، و ناهار صرف  شديم  پياده  است  راه  نقاط ترين مرتفع
 آمتر   سابقی از شهرها  قزوينی بند  و آيين تزيينات.   شهر رسيديم  اين  به  غروبیحوال.   گرديديم  قزوينیصحرا
   تهران  دروازة اينجا را در حقيقت.  نمودی گرمی خيلی پذيراي  من ، از همراهان  حاآم الدوله  برهان بش. نبود

   بودم  آنها را نديده  چند ماه  آهیصديدار اشخا.  بودند  آمده استقبال  به  طبقات  از همةی آثير  عده ، زيرا آه پنداشتيم
  . ودم نمی مهربان  همه  به نسبت. كرديتأثير خوش

 و   آخوندها بر ضد جمهورّيت  بعد از توطئه  اينكه  خيال ، به  است  تهران  فاضل  از مجتهدين  آهی عبدالنب  شيخ حاج
   مرتكبیمغزي و بیفكري ب  يا از فرط،یطلب  منفعت  از راه  آقايان  غالب  آهیآور  شرم  از اقدامات ، و پس  من برخالف

 بود،   آرده  و خواهش  نموده من  بهی، تلگراف  آنها برآيم ، درصدد تدمير و تنبيه  تهران رود به و  بودند، مبادا هنگام شده
   علما ديدن  مرآز، آه ، و در ورود به  ندارم  خود را دريغ ، مالطفت  پيموده  موافقت  طريق  تهرانی علما  به  نسبت آه

، و   دارم  آاملی و جديد آشناي  از قديم  طايفه  اينیاهخو  نفع وی به سبكسر  آه من.   را بپذيرم خواهند آمد، ايشان
   لفظ  آه  داشت  بود و لياقت  بيغرضی شخص  را آه  شيخ بار دعوت ، اين ام  بودهاعتناي آنها ب  اقدامات  به  نسبت هميشه
تصور .  آنها شد يدآل ا كّمل م  جواب اين.   آردم  مساعد مخابره ، و تلگراف  گردد پذيرفته  اطالق  در حقشیروحان

 .  مدارا آنم  بودند، باز من  توليد آرده  آه  مشكالت  با وجود آنكردندينم
 سفر بر ی و خستگ  گرفته  انجام  آامل  و خدمت  نمايان فتح.   بوديم  رسيده  منزل  به الواقعيف.   گذشت  خوش  قزويندر

 لشكر و یامرا.   بوديم  گرديده  نزديك  است  ايران  و سكونت وقف ت  قابلی تنها جا  آه  تهران  و بهشد،ي م طرف
 . بودند  آمده قزوين  عمومًا به  تهران  با اهميت  و مردمان صاحبمنصبان

   وارد و خارجیا  عده تقريبًا هر سال.  بود  روسها واقعیآش  و قشون  تطاول  در معرض  اخير، قزوين  سنواتدر
 .شدنديم
.  دادند  را مراجعت  عده  هزار نفر از اين1329در بهار .  آردند  وارد قزوين  قشونیا  روسها عده1327   تابستاندر

 در بهار   عده  اين نصف.  باشند  التيماتومی مجر  شهر آوردند، آه  اين  دوهزاروپانصد نفر به  سال اما در پاييز همان
   روس ، قشون  روسيه  انقالب تا موقع.  گرديد  اضافه آن  نفر ديگر به1625 بعد   شد و سال  داده  مراجعت1330
   همیمدت.  رفتند ، از ايران  انقالب هنگام. ساختندي خود می جنگ  شهر را مرآز اقدامات  بودند و اين  در قزوين آمابيش
 و   و همدان هران ت  بر خطوط آه، زيرا   استی مهمی نظام  نقطة قزوين.   داشت  شهر اقامت  در اين  انگليس قشون
 .كندي را تهديد م  منجيل  مهم  و راه  است  مسلط  و آذربايجان  و زنجان رشت

  
  

  تهران  به عزيمت
  

ی جد11  پنجشنبه
 اتومبيلها   بر عّده، شديمي نزديكتر م  تهران هرقدر به.   مرآز رهسپار گرديدم جانب  به  صدها اتومبيل  در ميان صبح
 تا نظر  هر طرف.   داشت  عبور و مرور اشكال  بود آه  زياد شده  اتومبيلیقدر  به  آرجی در حوال. گشتي م افزوده
 شوفر ماهر،   اتومبيلها با وجود نداشتن  اين  آه  است  تعجبیواقعًا جا.  بود  پوشيده  بيجان  مراآب  از اينكرديآار م
 . نداد  رخیا  و حادثهكردند،ي نمی تصادم آمترين

 و   رنگين  و اوراق  گلیها  دسته االّتصالي عل  تهران ، و تا ورود به  شده  نمايانی نظامی ايروپالنها  آرج ان آسمدر
   مختلفیرنگها  به  ملّون  صفحات  از آثرت  زمين  صفحةیگاه. كردندي م  پراآنده  بر سر مسافرين  شوقیيادداشتها

 ی قليل ارتفاع  به  جاده  و در سطحزدندي م در هوا، آبوتروار معلق. دادندي م  غريبی، نمايشها طيارات. كردي م جلوه
  با اينكه.   شديم  وارد تهران،ی اهالی تقاضا ، بر حسب  عبدالعظيم  حضرت  از دروازة  ترتيب  اين به. كردنديپرواز م

 ی قدردان  مردم  تا از زحمات، آرديم شهر را اختيار ی مدخلها  باشد، دورترين  باغشاه  از دروازهی سير من بايست خط
   جشن  چنين وقت جا و در هيچ در هيچ.   نداشتی شهر نظير  و تزييناتیبند آيين.  بود  منقلبی آل  به تهران.  باشد شده

  خدمات  را به  مأيوس  هر خادم  آهكردند،ي م  و شعفی ابراز شادمانیقدر  بهیاهال.   بودم  و نشنيده  نديدهیو پذيراي
   و محّرك  مهّيج،ی و حقشناسی قدر قدردان چيز به هيچ. نمودي م  تشويق  خويش  اقدامات اميدوار و در تعقيبخود 
   قيمت  و شنوندگان ، بينندگان  باشد، باز منتظر است  يا للوطن  هللا  و نيتش  خالص  هرقدر قصدش انسان.  نيست



. 
 و اظهار   آرده  را مشاهده  مردم  احساسات ، نمايش  دّقت  بدهند، تا به  حرآتی آهستگ  را در نهايت ، اتومبيل  دادمامر

 .  نمايم امتنان
   خيابانها و ساحت  در طول  مرآز آهی و ساير قسمتهایگارد پهلو.   گرديدم  سپه  وارد ميدان برق  چراغ  خياباناز

 .  داشتی توجه  جالب  بودند، منظرة  بسته  صف ميدان
.   و بر اسب سوار گرديدم  پياده  از اتومبيلشد،ي مقدور و ميسر نم ابدًا حرآت.  بود العاده  فوق  ازدحام  سپه  ميداندر
 گرديد،   معلوم  بعد از پرسشی ول گشتي نم  مفهوم هر چند درست.  پيدا شد  مردم  در ميانی مبهم ، همهمة  هنگام اين
   سلطة  سال  صدوپنجاه  مذّلت ان جبری، و برا  من  و ساير خدمات  خوزستان  فتح پاداش   به  منّورالفكر تهران  طبقات آه

 ی سلطنت  عمارات ، يكسر به  آشيده  دوش  را به  اتومبيلم  رسيدم  سپه  ميدان  به  من  چون اند آه ، عهد آرده قاجاريه
 بود   ملتی طوفان  از احساساتی ناش  را آه قدام ا اين.  آنند  تفويض  من  را به  و تخت  روز تاج ببرند، و همان

.  دچار خواهد شد  سخت  و سياست  تنبيه  آند، به  مبادرتی آار  چنين  به  هر آس  آه  دادمی، امر قطع  ديده عقولغيرم
 . فت خود گر  به  و حرمانی نااميد  آهنگ آم  گرديد و آم  خاموش  تدريج  به  مردم ، همهمة  فرمان بعد از اين

 از   استیدر اينجا مقتض.   شهر امتياز داشتی قسمتهای باق  به نسبت   آه  شدم  سپه  ميدانیبند  آيين  متوجهمجددًا
   از بدو ورود به  جوان اين.   آنمی لشكر مرآز اظهار قدرشناس  و فرمانده  شهر تهران  حاآم خاني مرتض سرتيپ
 را با   مرجوعه خدمات،   نموده  و اهلّيت  و در هر مورد ابراز لياقت  آار آرده  من ، مستقيمًا زير دست  نظام خدمت
 امور  ، و هم  انتظار ايفا آرده  را بروفقی قشون  انتظامات ، هم  من  غيبت در ايام.   است  داده  انجام  سرعت آمال
  .  است  آرده  خاطر مرا جلب  و آامًال رضايت  نموده  و اداره  شهر را مراقبتی و مدنیسياس

   خود، در مدت  سابقة  بر خدمات ، عالوه  استی صميم  از صاحبمنصبان  نيز، آه  نظميه  رئيس  محمدخان سرهنگ
 .  است  را فروگذار ننمودهی و مواظبت  مراقبت  قسم  و هيچ  نظر گرفته  را آامًال تحت  اوضاع  من غيبت

 و   مردم  حال رفيه و درت  آرده  لياقت  خود ابراز آمال  آفالت ، نيز در مدت  بلديه آقا بوذرجمهر، آفيل  آريم سرهنگ
 او جزئًا و  از خدمات.   است  نموده  بليغی سعی بلد  و ساير امور مهمه  ارزاق  ميزان  و تعمير خيابانها و حفظ تسطيح

 :  آردم  ابالغ  صاحبمنصبان عموم  را به  ذيل  حكم  منزل هبعد از ورود ب.   دارم آًال رضايت
  ، از اولين  دولت  و مرآزيت  مملكت  عظمتی برا  آهی ناپذير  تزلزل با ارادة ،یتعالي بار  حضرت  تأييدات  يمن به»

 مرآز   مستقر و به  جنوب  را در صفحات  دولت  و سلطة  قدرت  آه  موقع ، در اين  است  من روز، مرآوز ذهن
   مافوق  و صميميتی خاطر خود را، از فدارآاری و خورسند م تا  رضايت  مراتب دانمي م ، الزم  نمودم مراجعت
   را در انجام  آنان  و استقامتی اظهار، و پايدار  ابراز گرديده  و افراد قشون  از طرف صاحبمنصبان  آهیانتظار
 «. اند خواستار شوم  گرفته  عهده  به  مقدس  وطن  و استقالل  ابهت  در راه  آهی ديگر  مهم خدمات

  
 رضا-  سپه قوا، سردار   آل  و فرمانده  جنگوزير
1303 ی جد11   مورخه تهران

  
  
  
  
  

 خاتمه
  

 و   شرم  هيچ  بدون  اقلّيت فراآسيون.  آغاز شدی ديگر ، نغمه  از آار خوزستان  و فراغت  تهران  از ورود به پس
  ناگاه.  برانگيختند ت دول  و آنها را بر عليه  آرده  تراآمه  در ميانی شديد ، تبليغات  شاه  بنا بر دستور محرمانهیخجلت
 و   برده غارت  آنها را بهی داراي  گرديدند، آه  زّوار گرفتار اشرارترآمنیير آث  شد، و عّده  مغشوش  خراسان راه

 و   مورد هجومی نظامی مشهد مسدود شد و پستها راه.  آردندیدراز ، دست  راه  اطراف  و قصبات  دهات  به سپس
   در مقابلی و داخلی خارج ست شد سيا ، زيرا معلوم  اخبار واقعًا متأثر گرديدم  اين ماعاز است.  قرار گرفتند حمله
   اوضاع  در اختالل  هست  و هر وسيله  هر شكل ، به  نبوده  متوقفی حد  تا هيچشودي م  ديده  از من  آهیآارهاي

 شد،ي م  مخابره  شاه  وليعهد به ، ازطرف ن از سفر خوزستا  قبل  آهی رمزی از تلگرافهای بعض  وقت در اين. كوشنديم



.  
  
  
  

    شاه  به وليعهد تلگراف
 (  اوت17( اسد 16   تاريخ به
  رويال  هتل  اويان  به  تهراناز
  ايران  شاه به
  

 آشتند، و  دستور صاحبمنصبان  امريكا را سربازها به  قونسول ، آه  در لندن  بگوييد و همچنين  فرانسه  دولت  بهحتمًا»
.)   است  بيان  به  حاجت  چه  است  عيان آنجا آه. (  آيست اقعه و  محرك  آهدانيدي م ، شما خودتان  تهران  ملت  تودة نه

   ديگر، دادن ، و از طرف  تبعيد و توقيف،ی نظام  حكومت  ترس  طرف از يك. شوديتر م روز سخت  روزبه اوضاع
   مجلس  به او هم. كندي مساعد می خيل  دشمنی را برا  زمينهآيد،ي م عمل  علما به  در بازار و بين  آهی و اقدامات پول

   را آهی و اقدامات  اعتبار قوانين  عدم ه اروپا را مستحضر بداريد آ ، بايد شما دول  فقره  و از اينآورد،ي میفشار سخت
 و   چهار ايالت  به  راجع  اقدامات  اينكهی، برا  است ، مخصوصًا الزم  اقدام اين.  بدانندیخوب  بهآوردي م  عمل او به

 وارد شار ف  منظورنشود و اگر از لندن  مراقبت  نيايد و شديدترين  عمل  بهی فور اگر اقدامات.  بماند يم، عق استقراض
   اشاره  شما بدان  آه  وزير سابق  و آن الممالكي و مستوف الدوله  نصرت عقيدة.  خواهد شد  خرابی آل  به نيايد، اوضاع
،   تلگراف  بود، شما فورًا توسط  شده  عرض  آهیطور به.   است  اينكنند،يم آار   مجّدانه  منی آنها برا  تمام آرديد، آه

   در دست  آهی در مقابل وسائل  اقداماتمان، پوليب.  نماييد  ديگر، برات هزار تومان  بعد بيستو   تومانهزارياوال س
   آهدانيدياما شما م.   است  دادهی مختصر  مبلغ  يك دوستانمان ً به ، عجالة الدوله نصرت.  ندارد  فايده ، هيچ  است دشمن

عجالهًٌ .  دارد  الزم ، پول  همچنين  وزير سابق  با آن  روابط تحكيم  عالوه به.   نيست  خوب آشيدن  آارها، منت در چنين
صوصًا  شما آنجا خارجيها را، و مخ  آه  است  اما الزم، آوريمي م  عمل  به  الزمه  و اقدامات كنيمي میما پافشار

  دست  بهی، برا  شخص  همين طرف از   است  تحريك ، نتيجة  قضيه  اين  تمام امريكاييها و انگليسيها را، متقاعد بكنيد آه
.  هستندی صميم  اعليحضرت  به  نسبت  آهی و اشخاص  و صادق  صالح  اشخاص  به  نمودن  ظلمی، و برا  بهانه آوردن

   سياستی نشود، برا ، ساقط  است  گرديده  مورد تنفر عامه  آه  حكومتی وقت خارجيها، تا شما بايد بگوييد به
   آن  و آدم الدوله  اخير با نصرت  مفصل  مذاآرات نتيجة.  نخواهد بود  در ميانی ضمانت  هيچيهاامريكاييها و انگليس

   در ماه اها بدتر خواهد بود، از آنچه می برا ، زمينه  نكنيم  دريافتی پول  و مدرس  اگر من  آه  است  اين وزير سابق
 ی برا  وسيله ، آخرين  مدرس  عقيدة به.  آثير بفرستيد  مبلغرد، ندا  مختصر فايده  شد مبلغ  عرض طوريكه به.   بوده حمل

ما .   است  شده  غيرروشن  شخص  با اينی جنوب روابط.   است  الزمی خيل پول.   است عبدالعظيم  در شاهزاده ماها تحّصن
 از ی آل  را، به ، ماها را و مملكت  پيشرفت در صورت.  هستند  خطرناكی آنها خيل  آه  هستيمی عمليات اينجا مشغول

  من.  نماييد  آقا مذاآره  آنيد و با جناب  مراجعت  پاريس  خدا به شما را به.  خواهد آرد  خالص  مهيب  شخص  اين دست
   دوستان  تمام  نصايح مطابق.  دانيمي م الزمي را، خيل  با لرن  اعزازالسلطنه  پارسالة  مذاآرات ، ادامه الدوله و نصرت

   آهی قرار  بكند، بر طبق  خود جلب  طرف  را به  آنجا لرن  بفرستيد، آه  انگلستان  را به  ما، بايد زودتر صالحیاينجاي
در هر صورت .  گذاريمي اجرا م  موقع  را به  آن  تمامبعد.  بدهيد  بخواهند وعده  شد، هر چه گذشته  ما، سابق مابين
   خواهد بود آه  آن  متضّمن  اشاره  شود، و آن  دادهیا  اينجا اشاره  به  از لندن  اينكهی بكنيد، برا  با او را محكم روابط
  .  بكنيم  را تمام  شخص  آار آن،ی آل  به بتوانيم
   تلف  سياست  از اينی آل  نكنيد، ماها به  اگر شما عمل واهللا.   بشويم پابند قانون آارها نبايد   در چنين  آه  موافقم من
.  كنمي م  معالجه ، و من  خسته  و روح مزاج.   است  آمده  لب  به  من  جانكشند،ي و مكنندي م ماها را غارت.  شويميم

   خواهش الممالكيمستوف. رسدي م  با اغالط ه هميش  تلگرافی بخريد، زيرا متنها وشتن نی برا  ماشين كنمي م خواهش
   را از طرف  اتومبيل ، اين من  بدهيد به فورًا اجازه.  شود  او فرستادهی برا  فيات  اتومبيل  من  توسط كندآهيم

اهد، اگر خدا بخو.   هستم منتظر اجازه.  دهم او ب ، به  است  اعزازالسلطنه  از طرف  اينكه  عنوان  بهی، ول اعليحضرت
  ، با خود يك  هم  منی برا  آرد آه  خواهم ، خواهش  ملعون شخص  اين  آارها و برداشتن  به  دادن  بعد از ترتيب  هم من

 «. بياوريد اتومبيل
  

 وليعهد محمدحسن
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 و كنيد،ي م ، مراجعت آسالت  بعد از رفع  آهیا  را بفرماييد، با وعده  طبقات  تلگراف  اختيار جواب  صاحب توسط»

 . بفرماييدی اظهار مهربان همچنين
   تلگراف  ساالرالدوله  به خودش ، آه  و او را متقاعد ساختم  آردم  مذاآره  با خود رضاخان  من  ساالرالدوله  به راجع

  الدوله  و وثوق  و ناصرالملك  ساالرالدوله  آهدانندي مفيد م  دوستانمان تمام.  برگردد  اعليحضرتیمراه او با ه آند، آه
   در موقع  اينكهی، برا  نزديكی جا  آنند، و بيايند به  مراجعت  از اعليحضرت  قبل، ين و سيدضياءالد السلطنه و قوام
 «. ما اجرا بكنند  خانواده  و تمام  اعليحضرت  خود را در پيشگاه  بتوانند بيايند و وظيفهیالزم

  
 وليعهد  حسنمحمد

  
  
  
  
  

 جواب
  تهران  به  اوياناز
  اوت27   سنبله4   تاريخ به
 . نمايد  را قطع  با دولت ايران  روابط ، امريكا در نظر دارد آه ها خواندم در روزنامه.  پسندمي شما را م عمليات»
   ترتيب  و در قشون  اگر در دولت  سفير آمريكا بفرستيد و باو بگوييد، آه  نفر را پيش  بكنيد و يك اده استف  فقره  ايناز

 . بايد آرد  چهدانندي م خودشان. دادي نم  رخ  هيچیا  قضيه  بود، چنينیديگر
   ما بر ضد آن  به  نسبتیياد ز  آنها آمك  از طرف  االن  آه كنميتصور نم.   آردم  مستقيمًا با انگليسيها مذاآرهاخيرًا
 . داد  خواهيم  ادامه  مذاآرات  باز به  همه با اين.  شود  داده طرف

 با   مسأله  اين  به ، حكمًا راجع  است  باز مشكل، دانمي م  مهمی خيل  با امريكاييها را در اينجا، اگر چه  مستقيم مذاآرات
.   بدهمی آار ترتيب  اين  به  بتوانم  هم  باشد شايد من اگر باز الزم  در هر صورت.  بكنيد  مذاآره  در تهران سفارت
)   نشده  آشف  آلمه  شش اينجا هم (  از طرف نه)   نشده  آشف  در تلگراف  آه  است  آلمهاراينجا چه( را بدهيد  اتومبيل
 .  پاريس  به كنمي م حرآت

 «. آار بكنيد فرستمي م  اعانه  مبلغ يك
  

 غالم: امضاء
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 نفر را  ، يك  است  اتخاذ شده  در زدوخورد با رضاخان  آهی مش  خط مطابق.   است  شده  رفع  من  آسالت الحمدالّله»
   محرك  بكند و بهی پافشار  آه  آردم  خواهشی عموم  و صالحی عموم  منافع ، و نظر به  سفير امريكا فرستادم پيش
 بشود، و مخصوصًا یناپذير اصرار  تحملی در تقاضاها  انگليسژدافر شاری همراه  به  آه امر آردم.  نكند تمكين
   شارژدافر اطالعی ولاندازدي تأخير م  را به  جواب سفير آمريك.  بكنند ، متهم  تهديد است  آس  همهی برا  را آه قشون



. 
   حكومت  به  راجع  آرد آار بكند، و از دولت  شروعی نظام  و بر ضد حكومتكند،ي خود را اجرا میها  وعده مدّرس
   آردند، و در مجلس  خود را شروع  پرتست  اقليتیها  روزنامه مديران.  آردی ديگر استيضاح طالب و مینظام

 بكنند و ی، از آنها پيرو  آار استيضاح  پيشرفت  عدم صورت در   اقليت  آهكنندي م  نصيحت دوستانمان.  شدند متحّصن
 . بشوند ها متحّصن  از سفارتخانهیدر يك

 نمايد  ، آنها را قبول  لزوم ، در صورت  فرانسه  سفارت  بياوريد آه  عمل  بهی فورًا بايد اقدامات و  مخفيانه اعليحضرت
 .ها  نمايد از روسی پيرو  آه  است  اين  مثل ، سفير فرانسه  اقدام  اين و بدون

 در   بتوانيم  اينكهی برا مآوريي م  دست  بهی اينجا پول  مخارجیبرا.  شود  داده  الزمه  دستورات  سفارت  بكنيد بهیسع
 .  سبز را بگستريم  سفرة سفارت

 «. باشدی مخفی آل  آار بايد به اين
    حسنمحمد
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  ايران  شاه  به ماژستيك

   دادهیاطالع)  بم (  او به  از رفتن  قبل برعكس.  كنيمي آار نم  هيچ  و دوستانمان  من  آه  است  اين  نه  فعاليت  عدم علت»
   وسايل ، زيرا آه ، ما تقصير نداريم  آردم  عرض  من آه  استی اگر آارها طوریول.  نگيرد  مقصود او انجام شد، آه

 و ،دهدي نم  ما نتيجه  نصايح  جهت  اين  بهكند،ي م  خرجی هنگفتی پولها  دشمن كهيصورتدر .   نداريم  مردم  جلبیبرا
   به  مدّرس  به  پول  نرسيدن ، آنها را در نتيجه  دشمن ، آه  مدّرس  سابق  طرفدارانی حت  آه  است  رسيدهیکار بجاي
 او   به  نسبتیآميز  محبت  و نمايشگفتندي مباد  ، زنده  از مجلس  دشمن  حرآت ، در موقع  است  آرده  خود جلب طرف

 . زدند  آتك  را در خيابانیازرون و آ  زادهی و حاير دادند، و مدّرس
   شما حاال خوب  مراجعت همچنين. كندي م  حرآت  بزنند با درشكه  مبادا باز او را آتك  اينكه  از ترس  مدّرس بيچاره)

 .( اعتماد نمود تواني او نم  حرف  اما بهدهديها م  وعدهی رياآار بعض  شخص  اين اگر چه.  نيست
 بود،   در دستی اگر وسايل  آهگويندي م  و دوستان  آرده حرآت)  بم (  خود به  راهزنان  ديدن  سانی برا  رضاخان حاليه

 .  شخص  آن  آردن  تمامی بود برای موقع حاال بهترين
.)   پول ، و ثانيًا از نداشتن  اعليحضرت  امالك  حاصلی بد  به اوًال راجع. كندي می از خستگ در اينجا وليعهد شكايت)
   به  مدّرس توسط  ما بود به  مابين  آهی قرار  فرموديد، و مطابق  حواله  اعليحضرت  آه هزارتومان  پنج لغ مبیحت

 او   مسترد شود، اما تا حاال به  مدّرس  بايد به  مبلغ  آن  شد، آه پرداخته)  ول قونس از بابت قتل (  شده  توقيف اشخاص
   آن  خانواده ، مخصوصًا به  همه  به  را در مساعدت  اعليحضرت  حكم توانمينم   من  جهت  اين  به  و فقط استرداد نشده

   توقيف  اشخاص  خانواده  بايد به  آه  است  همين ن م عقيدة.   اجرا نمايمكنند،ي ما آار م  علنًا بر ضد دشمن  آه اشخاص
.  باشند  شده  تقويت  ناپذير با دشمنی در زدوخورد خستگ  اينكهیبرا.  بشودی زيادی مساعدتها  و تبعيد شده شده

  اين از  آرد آه  خواهمی، سع  اعليحضرت  دستورات مطابق.  هستندی ناراض  دولت  در هيأت شماليها گويا از تغييرات
  هللا را دارد وای نزديك  نهايت  با سردار سپه  بصيرالدوله  آه اظهار داشت)   نشده  آشف  آلمه يك (  بنمايم  استفاده فقره
 «.  بالصواب اعلم
  حسنمحمد
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  بهتر است.   است  مشكلی خيل شيخ  به  جواب دادن.  مجرا گرديد  اعليحضرت دستورات.  شد  دريافت  مقّدس دستخط»
 ديگر   مشير يا شخصی حاج  وسيلة  فورًا به  است  نشود الزم  او مأيوس  اينكهیاما برا.   باشيم  خاموشیقدر
، شما   ساالرالدوله  به راجع.   ساختی قو  اعليحضرتی مهربانار، و او را با اظه  او را اميدوار ساخت غيرمستقيم من
)   نشده  آشف  آلمه يك(ر  امي  آهی عشر  از آنی او چيز  بايد به  ظهيراالسالم  به  است  راجع  نفرموديد، اما آنچهیچيز
   شكمی برا  بلكهگيردي نم  عبادتی موشها را برا گربه. ( متصّور خواهد بودی شود، واّال اشكاالت  داده  آرده جمع

 (.  است خودش



   مدير روزنامهیميرزا  عباسكنندي اصرار می خيل دوستان.   الزم استی خيل خاني قلی مرتض  به  است  راجع آنچه
   آن ، پيش  نتيجه  گرفتن  بدون  و زودزود، نهكردي آار م  خوبی خيل ، آه و قانون)   نشده  آشف  آلمه يك ( سياست
 اروپا   به، گرفتي م  رفتار دشمن  به  راجعی و آامل  خوب  و از او اطالعاتآمدي نموديد، م  اشاره  شما بدان ، آه شخص
  ، بابت  هزارتومان از مبلغ.  فرماييد  او مبذول  به  را نسبتی مهربان يت از او نهای پذيراي در موقع.   است  آرده حرآت
.   است  آمی خيل  شده  فرستاده مبالغ.   است  شده  او داده  به ، پانصد تومان  است  داده  بصيرالدوله  آه  هزارتومان پنج
 بايد   است  شده  تأمين  آهیاز پيشرفت   شد، آنوقت  دارد، و اگر چشمه خشك  الزمی زيادتر  مقاصد، مبالغ انجام

  نكه اي  بدونی فداآار  به  آنها را وادار آنم توانمي نم ، و من  چيز است  همه  پول  اشخاص  اينگونهیبرا. صرفنظر آرد
 «.  ندهمی آنها هزار تومان به

 محمدحسن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ميلیا  و طريقه ، و هر روز با اسلوب  است  مملكت  مخالفين  تشجيع  اسباب  در هر حال  مسالمت  روية  آه  ديدم چون
   مراجعهی ملی شورا  مجلس  به  آه  ديدم  منحصر خود را در اين  بكنند، چاره  آار را فراهم  اختالل دارند اسباب

   وآال خاطر نشان  تمام  و به ه آرد  طور اقدام  همين  به پس.   برسانم ايندگان نم  را باطالع  از حقايقیا ، شمه نموده
. آيدي برنم  ديگر از منی مّل  خدمات ، ادامة  ملت  آسايش  زدن  و برهم  ايران ، در اختالف  حاضر شاه  با رّويه  آه نمودم

 وليعهد  و  شاه  آهیا  و روّيه  اوضاع با وجود اين. كنندي م  مشغول  تراآمه  مرا به  نيافته  فراغت هنوز از آار خوزستان
   بود، مرا تصديق  بردهی پ  حقايق  آنه  به  آه  هم مجلس.  ديگر بايد آرد  ديگر بايد پيمود و چاره اند، طريق گرفته پيش

،   مملكت  انتظامات  نام به   آرده  بود، از او سلب  شاه  از خصايص  تامه را، آه  قوا با اختيارات  آلیآرد، و فرمانده
 .  واگذاشت  من به
 بود،   شده  احضار و متوقف  دسايس واسطه  به  در تهرانی چند  آهیسردار معزز بجنورد.   گرفت  ترآمنها شدت تنهف

   در مقابل  آه رفتي م  احتمالالظاهريعل.   بجنورد بازگردانيدم ، و به  داده  تا او را خلعت  برانگيختی و وسايط وسايل
 . شود  نمايان  خود پشيمان و مصدر خدمات  از آردةمشير،ش   قبضه  يك  و دادن  عفو و اغماض اين
،   است  خود او بوده  تراآمه  تحريكات العلل ، و علت  داشتهی راز و نياز  باطنًا با شاه  آه  گشت  معلومی از مدت  پساما

 .  است شدهي او اجرا م  دست  مملکت به  خائنين و نقشه
در .  خواهد بود  جداگانه  جلد آتاب  در يك  درخور ثبت  دارد آه  جداگانه  داستان يه قض ، و اين  ترآمنها باال گرفت فتنة

   هم  در ساير نقاط  است ، ممكن  سمت  آن  به  دولتی قوا  و توجه  ترآمانان  آمدن  با وجود پيش  بود آهی بديه نظر من
 . بدهد  رخیاغتشاشات

  خواستمي، و نم  در آنجا برقرار نخواهد گشتی قطع ، آرامش  است ان در خوزست  آهی نيز تا وقت  خزعل  آه دانميم
   حرآت  وسايل  آه  نديدم  جز اين چاره.   باشم  نگاهداشته  متمرآز و معطل  را در خوزستان  دولتی از قوایمقدار مهم
   از پيشرفت  اينكه ار محضناچ.  خاطر بيايد  طيب  به  حاضر نبود آه جهاما بهيچو.   آورم  فراهم  تهران او را به
 ی را مأمور دستگير  خوزستانی نظام  هدر نرود، حاآم  به  گذشته  نيفتد و زحمات  شيخ دست  به  استفاده ، موقع تراآمه
 . داد م را انجا  مأموريت  اين  ماهرانه  خوزستان  حاآم  خان اهللا  فضل سرتيپ.  او آردم
   نزديك  ساحل  به  و تا صبحگذرانيد،ي م  و طرب  عيش  بهی، شبها را در آشت گذشت   بود و ذآر آن  شيخ  معمول چنانكه

،   ساحل  به  شيخ  نداشتنی از دسترس  استفاده  و هم  مأموريت  در انجام  تسريع  محض  هم خان اهللا  فضل سرتيپ. شودينم
 مسكر و   حضار از شرب  آهی، هنگام  گذشته  از شب چند ساعت. شودي مسوار او ی و در آشت  آرده او را اغفال

 شود، چند نفر   ملتفتی آس  اينكه  و بدون  آمده  نزديك  شيخ  سفينة  به  نظاميانی آشتشوند،ي م  سرمست  مطرب نغمة
 امر   به  آهكندي م  خطاب  شيخ ، و به  شده  بزم  مجلس تير داخل  با هفت  از صاحبمنصبانیيك. نماينديمسّلح ورود م



.  
   مرآز اعزام  به  لرستان  از راهی معطل  بردند، و بدون  دزفول  به ، از محّمره  داده  حرآت وقت  را همان  شيخ خالصه
 .داشتند
  زدن  برهم  بهی داخل دسايس  و نهی خارج  سياست  نه  شد، آه  آسودهیآل  به  خوزستان  از جانب  از ورود او خاطرمبعد

 . نخواهد شد  آنجا موفق امنيت
،   در خوزستانخودي حكمران د ايام يا  البرز، به  دامنهی گوارا  و آب  لطيفی در هوا  فعًال در شميران  هم خزعل

   و مناظر پسنديده  خوشی و از هوا  بودن  باشد، در تهران  داشته اگر عقل.   نظر است  و در تحتگذرانديروزگار م
 او ی براگردد،ي م  عايد ديگران ، و نفعش  شده  تمام  بر ضرر ايران ه آی از اقدامات  بودن ، و ممنوع  آردن استفاده
 ی اجباری و توفيق  بزرگی، خود نعمت  جنايات  از ارتكاب  و ممنوع بودنی وجدان  استراحت ، زيرا آه  استتر مغتنم
 . است
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