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 داريوش همايون      
 
 

 رضاشاه در سفرنامه هايش
 

سه نسل روشنفکران .  در تاريخ همروزگار ايران هيچ کس مانند رضاشاه ترور شخصيت نشده است    
ای  شترشان، از چپ و مذهبی و ملی کوشيدند از او چهرهو سرامدان فرهنگی و کوشندگان سياسی، بي

دست پروردگان نامستقيم او، آنها که زنده ماندنشان نيز به برنامه نوسازندگی او بستگی .  زشت بنگارند
داشته بود، نه کمتر از رقيبانش، برخود فرض دانستند که پا بر هر واقعيتی نهاده، او را سرچشمه هر چه 

.  فروشی به قلم رفت اش وطن خدمتهای او خيانت و ميهن پرستی.  يافتند بشمارند میدر ايران ناپسند 
شد از پيشرفتهای دوران او انکار کرد يا ناديده گرفت، ساخته دست بيگانگان و جبر  آنچه را نيز که نمی

ترسويان به هزينه او از .  دشمنانش را اگرچه ناسزاوارترين، به زيان او باال بردند.  تاريخ شمردند
.  پولدوست و مرتجعين دشمن آبادی و آزادی ايران و عوامل ثابت شده بيگانه، قهرمانان  آزادی ساختند

  .اش که فرو افتادن ايران در کام هرج و مرج و بازگشت از مسير بهروزی بود شادی کردند بر سرنگونی
د ساله، خود و مردمی را، که از کينه به او و آنچه از او مانده بود در چرخشی هزار و سيصد چهارص

.  رمگی خويشتن را پذيرفته، گوسفند وار دنبال آنها بودند به بدترين سياهچالی که برسر راه بود انداختند
تر از لجن مال کردن ميراث او برای خود  شان هنوز مسئله ای مهم اميد و از دو سر باخته بقايای بی

 . شناسند نمی
که  0231/0490رسيد که شکست سياسی رضاشاه در شهريور  ه انگاران میتا دير زمانی به نظر ساد    

به دست فرزندش در انقالب اسالمی کامل شد يک شکست تاريخی و برگشت ناپذير است؛ سده بيستم 
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هر چه بود سخن از يک دوره دو سه ساله .  مصدق و خمينی: ايران زير سايه دو نام ديگر افتاده است
رضا .  نگريستند مايه شرمندگی سده بيستم، و نه تنها در ايران، است گر خوب میبود و يک انقالب که ا

ترين ناظران، يک شخصيت درجه دوم بود که اگر چه کارهائی هم کرده بود  غرض شاه حتا در دست بی
رفت،  ايران بر راه آن دو می.  آينده را مصدق و خمينی رقم زده بودند.  ولی چيزی برای آينده نداشت

دهها . بودند بهترين صورتش ترکيبی از آن دو، و قهرمانانش مانندهای ملی مذهبيان گوناگون میدر 
زيستند و هر روز از امکاناتی که او فراهم کرده بود و  ميليون ايرانی در کشوری که او ساخته بود می

دازه مسلم بردند و آنها را همان ان فرزندش به فراوانی بيشتر در دسترسشان گذشته بود بهره می
 .   ای که برخود روا داشته بودند گرفتند که بدبختی می
برای .  يابد شود و معانی دگرگونه می ولی تاريخ که حافظه جمعی است با خود جمع دگرگون می    

ای  ايرانيان که بيست و پنج سال است دارند زير نور کور کننده و فشار کمرشکن واقعيات، ناگزير از پاره
شوند اندک اندک جدا کردن تاريخ از سياست، دست کم از سياستبازی،  در موقعيت خود می ها بازنگری

تواند گاهگاهی به تاريخ خود نه از اين نظر که برای او چه سود سياسی  ايرانی هم می.  پذيرد امکان می
راتش بر زمان و مکان خود و تاثي contextدارد، بلکه از منظر جايگاه واقعی هر رويداد در بافتار 

و آن شکست با آن پيروزمندی )عرصه روابط عمومی  ”پيروزمندان“شکست سياسی .  آينده بنگرد
( تابد رابطه ای مستقيم دارد؛  پيروزی روابط عمومی ميان تهی است و فراز و نشيب های تاريخ را برنمی

از روی ويرانه ياد و جايگاه همه آنها که راه خود را به قدرت . تر کرده است اين رويکرد به تاريخ را آسان
رضاشاه پيمودند به ويرانی افتاده اند؛ و اگر ويران کردن ياد و جايگاه رضاشاه يک پيروزی سياسی برای 

 .  آيند آنان بود، ويرانی خودشان يک شکست تاريخی است که از زير آوارش بدر نمی
ين و توده مردمی تجربه آموخته،  بر اکنون چندگاهی است که تاريخ، به معنی تاريخنگارانی روشن ب    

تر  دستاوردهای او دربرابر تاريخسازان ديگر هر روز برجسته.  شود تر می رضاشاه پيوسته مهربان
سده بيستم ايران را بيست ساله رضاشاه ساخت نه دو سه ساله ملی کردن نفت مصدق يا .  نمايد می

آنچه از ايران در سده بيست و يکم برخواهد  بيست و پنج ساله انقالب و حکومت اسالمی خمينی؛  و
آمد بر پايه دستاوردهای رضاشاه،  با الهامی از قهرمانی مصدق و در واکنشی به ارتجاع خونين خمينی 

تجربه بيست و پنج ساله گذشته ايران، بزرگی کار رضاشاه را از آنچه در دوران پيش از آن . خواهد بود
کوشد آن را به صد سال پيش  امروز در کشوری که حکومتش می.  سازد تر می شد دريافت نمايان می

را فرو  برگرداند ــ با همان درهم ريختگی سياسی و از هم گسيختگی اجتماعی و آخوندبازی همه جا
توان ديد  تر قاجاری است ــ  بهتر از چهار دهه پيش می گرفته،  در زير حکومتی که يک دربار پرقدرت
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اسناد و کتابهای بيشتری .  با چه آغاز کرد و با چه جامعه ای سر و کار داشت که رضاشاه از کجاها و
 .افشانند های شصت ساله گذشته می يابند و نور بيشتری بر پرده اوهام و دروغها و مبالغه انتشار می

م از بهترين اين اسناد دو سفرنامه رضاشاه است که سخنان اوست به خامه فرج اهلل بهرامی دبير اعظ    
دربار نبود و  ”تيپيک“بهرامی يک مامور اداری و رئيس دفتر بيرنگ .  رضا شاهـ  رئيس دفتر سردار سپه

کند که با همه  هايش  از قلم نيرومندی حکايت می درجای خود شخصيتی قابل مالحظه داشت و نوشته
نيز روحيات  و مناظر وکاستيها و زياده رويهای نثر فارسی آن دوران، روايت گويا و دقيقی از رويدادها 

 .  گذاشت کرد و انديشه هايش را با او در ميان می مردی است که همراه او سفر می
نوشته شده است و يکی از مهم ترين رويدادهای  0212/0439نخستين، سفرنامه خوزستان،  در     

ن، که در پی کند؛ از توطئه حکومت انگلستا تاريخ صد سال گذشته ايران را گام به گام دنبال می
بود و شيخ خزعل زير حمايت خود  برپاکردن شيخ نشين ديگری در خوزستان به نام امارت عربستان می

کوشيدند به  مدرس، که می ”پهلوان آزادی“کرد، و دربار قاجار، و اقليت مجلس به رهبری  را تقويت می
و بازگرداندن آن استان به دامان  بهای تجزيه ايران جلو سردار سپه را بگيرند، تا لشگرکشی پيروزمندانه

گويد ــ در آن  سفرنامه خوزستان بخشی از يک دوره قهرمانی تاريخ همروزگار ما را باز می.  ميهن
سالهای دهه سوم سده بيستم که ارتش کوچک و نا مجهز ايران نوين چهار گوشه کشور را از 

ملت ـ  آورد و دولت را به ايران باز میکرد و پس از يک قرن، امنيت  گردنکشان و عشاير مسلح پاک می
يک  0211/0431دومين کتاب، سفرنامه مازندران، در .  نهاد نوين ايران را بر بنيادهای استواری می

.  سال پس از پادشاهی رضاشاه نوشته شده است، در آن هنگام که شاه نو به ديدار زادگاه خود رفته بود
محدودی يافت و ناياب بود، تا در اواخر پادشاهی محمدرضاشاه آن دو سفرنامه در همان زمانها انتشار 

از سوی مرکز پژوهش و نشر ( 0219/0491) ”آئين ملی بزرگداشت پادشاهی پهلوی“به مناسبت 
کند کاری در زمينه فرهنگ  از آن مرکز تا آنجا که حافظه ياری می)فرهنگ سياسی دوران پهلوی 

در دسترس گروههای بزرگ تری  ”تالش“و اکنون به همت  بار ديگر منتشر شدند(  سياسی برنيامد
 .گيرند قرار می

هردو سفرنامه بويژه سفرنامه مازندران، خواننده را بويژه از اين فاصله هشت دهه،  به دل پديده     
برند؛ به ژرفای تيره روزی کشوری که خود را به آن  ای که نامش نوسازندگی رضاشاهی است می يگانه

ها با  ه کرد و به درون ذهن آن پادشاه، که حتا ستايندگانش در اوراق اين سفرنامهپادشاه عرض
ها با آثار  برابر نهادن اين سفرنامه.  شوند های تازه ای از شخصيتی با ابعاد قهرمانی آشنا می گوشه

را  ديگری که از شخصيتهای تاريخی دوران همروزگار بجا مانده است  رهبر سياسی و نظامی  استثنائی
آن درجه سرسپردگی به امر عمومی و يکی کردن خود با کشور، آن .  دهد بود نشان می که او می
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های  بينی در هدفها و استراتژی و سختگيری وسواس آميز در اجرا که او را به چنان کاميابی روشن
ای  آيد اراده ها برمی تصويری که از صفحات سفرنامه.  ها پيداست باورنکردنی رسانيد از همين سفرنامه

روزی )شکست ناپذير است در خدمت تخيلی، نه خيالبافی، بلند پرواز که با انظباطی آهنين از هر ساعت 
تصوير مردی است که از . کشد شد بيرون می ای را که می بيشترينه( کرد چهارده پانزده ساعت کار می

ای که درس  اند؛ خودآموختهتا بخو( شبی به چهار ساعت خواب عادت کرده بود)زند  خواب خود می
افتد مگر انديشه ای برای بهتر  گيرد؛ و رهبری که نگاهش بر چيزی نمی کشورداری را از تاريخ فرا می

و آن .  کردن گوشه ای از ويرانسرائی که به او سپرده شده است در ذهن خستگی ناپذيرش بياورد
ندار بهرامی، دفتری است بينوائی و ازهم ها در توصيف جا ويرانسرا چگونه جائی بود؟ هر ورق سفرنامه

 .  گسيختگی کشوری رو به انقراض را
يک نقطه برجسته سفرنامه خوزستان، سفر دريائی رئيس الوزرا و وزير جنگ است از بوشهر به بندر     

و خواهد د در کناره دريا راهی نيست و او نمی.  سردار سپه شتاب دارد خود را به خوزستان برساند.  ديلم
گيرد جان  تصميم می.  هفته تا رسيدن ناوچه جنگی پهلوی که تازه از آلمان خريده است انتظار بکشد

خود و همراهانش را که به آنان هشدار داده است به خطر بيندازد و با تنها ناو نيروی دريائی ايران 
ر پليدی و اندراسش، به نام مظفری، که دو سوراخ در پهلو دارد و د ”زورق پوسيده“درخليج فارس، يک 

او اين سفر را با خطر واقعی مرگ پذيره .  ماه بزند مظهری از دوران قاجار است به دريای خروشان آذر
رود که پر از افراد مسلح  شود و از آن نه کمتر، در حالی که تنها يک نظامی بهمراه دارد به اهواز می می

گفتند ــ  برای سفر پرخطر خود  زمان عقرب می آذر را که در آن 02او بويژه روز .  )شيخ خزعل است
اش تا سفارت شوروی  از وزيران کابينه.(  گزيند که درسی در باره خرافات به هم ميهنانش بدهد برمی

او البته اين خطر . دهند که در اهواز کشته خواهد شد که صميمانه نگران سالمت اوست هشدار می
 03در نبردی ( زاهدی)نش به فرماندهی سرتيپ فضل اهلل کند که سپاهيا حساب شده را در حالی می

کنند و  ساعته در زيدون نيروهای شيخ را شکسته اند و گام به گام خوزستان را از اشرار پاک می
ترين مناطق،  جنگ  هائی که ازخرم آباد، آذربايجان، و اصفهان روانه داشته، پای پياده، از نا امن اردو

های اخير  گويد اين لشگر کشی در سده خود او به حق می. )رسانند وزستان میکنان خود را به نزديکی خ
 .  کند سردار سپه با اين نمايش کار يک لشگر را می.(  ايران مانندی ندارد

آهن و پايه گذاری  در سفر خوزستان است که سردار سپه به انديشه پيوستن دو دريای ايران با راه    
اين درخواست را ايرانيان مهاجر در عراق که سردار سپه در )افتد  می نيروی دريائی در خليج فارس

و نام عربستان را که در .( بازگشت به تهران به آنجا رفته است ــ زيرا راه ديگری نيست ــ نيز دارند
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ای از آن استان گذاشته بودند و قاجارها به همه خوزستان دادند از نقشه ايران پاک  دوره صفوی برگوشه
 .  گذارد ند و پايه تلگرافخانه مستقل سراسری ايران را میک می
تر برای استان زادگاه و ميهن خود دارد  در سفرنامه مازندران او قدرتی بسيار بيشتر و خياالتی بزرگ    

های دربار قاجار و تهديدات انگلستان  و در حالی که آخرين کوشش اقليت مجلس را  و فارغ از دسيسه
شکافتن .  پردازد ترکمن صحرا درهم شکسته به وضع نوميد کننده مردم بيشتر می در بهم زدن وضع

تواند  در حالی که حقوق کارمندان را نمی ”سيصد کرور تومان“البرز و ساختن راه آهن سراسری  با 
او همانگاه شبکه راههای کشور را گسترش داده .  دارد تر می مرتب بپردازد ذهن اورا پيوسته مشغول

آهن سراسری چيز ديگری است و گذشته از گشودن استانهای زرخيز ايران در شمال و  لی راهاست و
ديدن مناظر زيبای طبيعت او را به انديشه توسعه .  کند جنوب، به يکپارچه کردن کشور کمک می

اندازد و طرح ساختن و باز ساختن شهرها و پوشانيدن سرزمين از ساختمانهای  جهانگردی مازندران می
رود که سال پيشش به فرماندهی سرتيپ  به گرگان و استرآباد می.  گيرد مومی در ذهنش شکل میع

های عشاير و ربودن و فروختن دختران و پسران  فضل اهلل خان آرام شده است وديگر آشوب و راهزنی
 شهرنشينان در شمال و شمال شرق ايران را به خود نخواهد ديد و در آموزشگاه زاهدی آن پنجاه

دهد که همواره از  از آنجا دستور افزايش بودجه آموزش و پرورش را می.  خوانند کودک درس می
از همانجا به وزيران   ”.از اين به بعد زندگی بدون مدرسه محال است محال“اولويتهای او بوده است 

اگر هر کدام . شندکند که پياپی به گوشه و کنار ايران مسافرت کنند و با مردم آميزش داشته با ابالغ می
از پادشاهان قاجار تنها يک سفر از آن گونه به استانی از ايران کرده بودند کشور ما در همان سده 

 .  نوزدهم به جهان پيشرفتگان نزديک شده بود
ای که برای زنده کردن پيکر محتضرميهن  در سفر مازندران گوئی همه منظره ايران و اجزاء برنامه     

وهمين طور به مسئوليت خود ... کنم  به وضعيات اين مملکت نگاه می“:  شود و آشکار میالزم است بر ا
هيچ  چيز در اين مملکت .  نمايد کنم حقيقتا گاهی مرا رنجور می درمقابل اينهمه خرابی که توجه می

قرنها اين مملکت را چه از حيث عادات و رسوم و چه از .  درست نيست و همه چيز بايد درست شود
من مسئوليت يک اصالح مهمی را بر روی يک تل خرابه بر  .  لحاظ معنويات و ماديات خراب کرده اند

هر ... آيا کسی باور خواهد کرد طرز لباس پوشيدن را هم بايد به اغلب ياد بدهم؟... عهده گرفته ام 
بايد کرد با اين اخالق  اما چه.  توان راه انداخت ای را می موسسههر توان ايجاد کرد،  کارخانه ای را می

  ”و فسادی که در اعماق قلب مردم ريشه دوانيده و نسال بعد نسل برای آنها طبيعت ثانوی شده است؟
يابد که، سازگار با نقش متمدن کننده چهارصد ساله خود در جامعه  از هم ميهنانش تنها ارمنيان را می
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.  ند و موهای دختران کوچکشان را شانه زده بودندهای خود را پاکيزه نگهداشته بود ايرانی، کوچه و خانه
   ”.کرده اند بقيه بچه ها تمام شبيه  به اشخاصی بودند که در اعصار ماقبل تاريخ زندگی می“

برد و ايران پانزده ساله  اندازد و از طرحی به طرح ديگر راه می هر منزل سفر او را به ياد راه حلی می    
اختالط سياست با “از جلوگيری از .  هاست و تحقق يافتن آن راه حل بعدی صحنه اجرای آن طرحها

داند تا ساختن آرامگاه شايسته برای  که آن را مهم ترين اشتباه صفويان و غير قابل عفو می ”مذهب
برای شهرهای ايران و ( بلديه)شاعران بزرگ ايران؛ از کشت چای تا کارخانه ابريشم بافی؛ از شهرداری 

وظيفه و برقرسانی؛  تا پايه گذاری اداره نظام ”ميل دارد تکيه گاه آمال خود قرار دهد“س که برنامه مدار
او در پايان سفرش که از آن . های اوست و جاده شوسه و پل و شاهراه سراسری که ترجيع بند انديشه

تماشا نيامده  برد شتاب دارد که به تهران بازگردد زيرا برای گردش و به عنوان پايان مطالعاتش نام می
 . است

رضاشاه ديگر سفرنامه ننوشت ولی هر گوشه ايران شاهد رهاوردهای آن دو سفر و بسيار کارهای    
ديديم و از دامنه  ما دستاوردهايش را می.  او هر چه را در سر داشت به عمل آورد. بزرگ ديگر شدند

ز گشادگی ذهن و دامنه تخيل آن فرزند ها ا افتاديم؛ امروز با خواندن اين سفرنامه آنها به شگفتی می
.  افتيم ای بيچيز که زندگيش را حتا برتخت پادشاهی در سختی سپری کرد به شگفتی می خانواده يتيم

های يدربرابر او کوششهای کسانی که پنجاه سال و بيشتر برای آلودن نام او، زندگی ملی و زندگ
شد درآوردن خوزستان  ها چه آسان  می تا دهه!  نمايد شخصی خود را هدر کردند چه اندازه حقير می

ترين رويداد تاريخ ايران  از چنگال بريتانيا فراموش کرد و ملی کردن نفت همان استان را بزرگ ايران را
جلوه داد؛ کسی را که تاسيسات نفتی را از گروهی مامور انگليسی تحويل گرفت سرباز فداکار ناميد، و 

. پس گرفته و شيخ خزعل را دستگير کرده بود به هر اتهامی بدنام کردسربازی را که خوزستان را 
او که به گفته خودش .  سردارسپه در همان سفر خوزستان اين رفتار با رويدادهای تاريخی را چشيده بود

ساعت کار کرده و تحمل همه قسم سختی نموده و  01چهار سال است جان در کف نهاده، شبانروزی “
قشون خارجی را طرد، دست مداخله آنها را کوتاه و .  ا به اين حالت امروزی رسانده امباالخره مملکت ر

نمی دانم چه وقت اين ملت عميقا عوض “کند که  گله می ”استقالل سياسی مملکت را تثبيت کرده ام
شود که افراد اهالی در مقابل تهديدات، دربرابر اتهامات، با يک ميزان منطقی  کی می! خواهد شد

    ”!ستاده و سقيم را از صحيح تجزيه کننداي
به او و دوره او  ”سقيم از صحيح”تحليل در ”ميزان منطقی“امروز کسانی به فراوانی بيشتر با     
ها  اش را از جمله در همين سفرنامه های ناکامی نگرند و در عين احساس ستايش ناگزير، مايه می
رسيد و آنان را پيوسته ترسان بر سرنوشت خويش  نيز می آن سختگيری بر خود که به ديگران. يابند می
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کشيد،  داشت، يا به محکوميت و نابودی ناسزاوار می يا به گريز و کناره جوئی يا به خودکشی وا می
حضور پر مهابت او نزديکانش را از بازگفتن خبرهای ناگوار .  پيرامونش را از بهترين استعدادها تهی کرد

ميهنان خود جائی برای تفويض مسئوليت که هم  ی اعتمادی درمان ناپذيرش به همبدبينی و ب.  ترساند
کرد  داشت و هم به پرورش رهبران کمک می بار کمرشکن را از دوشهايش، هر چه هم  توانا، بر می

و آن .  تکيه بر خود و بر زور، اگر چه با بهترين نيتها، جامعه را از پرورش سياسی بازداشت.  نگذاشت
ای پاک نشدنی برخدمات  به امکانات مازندران که با ميل به مالکيت شخصی همراه شد  لکهنگاه 

 .بزرگش گذاشت
او خود را دگرگون کرده بود و کشور را نيز سراپا دگرگون کرد اما آن گام اضافی را نتوانست رو به     

ازه بيدار شده از خواب در تحليل آخر، سنگينی واپسماندگی مادی و فرهنگی جامعه ت.  بزرگی بردارد
سرنوشت .  ها بر او نيز افتاد و بدتر از همه توفان جنگ جهانی دوم ناگاه و نا آگاه در خودش پيچاند سده

انگيزش،  ها و پايان غميولی  با همه کاست. تاريخی او از يک جنگ جهانی به جنگی ديگر ورق خورد
 ن فاصله از چنان کارهای نمايان برآيند؟    چند رهبر سياسی و چند کشور ديگر توانسته بودند در آ
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 کبير رضاشاه

  خوزستان سفرنامة
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 سفرنامة خوزستان/   فهرست

   

 داريوش همايون/ هايش  رضاشاه در سفرنامه

 

   مقدمه
 

  زنديهو مرکز   صفويه  بپايتخت  ـ از طهران  اول  قسمت
  و مرکز زنديه  صفويه  پايتخت به  از طهران

 آباد  در حسن  ای خاطره
  از قم  حرکت
 خوار  از مورچه  حرکت
  اصفهان ورود به

  اخبار طهران
  انگليس  با قونسول  مالقات

  اصفهان  اهالی  احساسات
  تجهيزقشون

  بخش  مسرت  تلگراف  يک
  گيری کناره  شايعه

  از اصفهان  حرکت
  آباده بطرف

  خزعل  تلگراف
  طهران  تلگرافات
  انگليس  با قونسول  مالقات
 ازشيراز  حرکت
 بوشهر ورود به

http://bonyadhomayoun.com/?p=5338
http://bonyadhomayoun.com/?p=5336
http://bonyadhomayoun.com/?p=5330
http://bonyadhomayoun.com/?p=5327
http://bonyadhomayoun.com/?p=5325
http://bonyadhomayoun.com/?p=5322
http://bonyadhomayoun.com/?p=5320
http://bonyadhomayoun.com/?p=5318
http://bonyadhomayoun.com/?p=5318
http://bonyadhomayoun.com/?p=5316
http://bonyadhomayoun.com/?p=5312
http://bonyadhomayoun.com/?p=5309
http://bonyadhomayoun.com/?p=5309
http://bonyadhomayoun.com/?p=5307
http://bonyadhomayoun.com/?p=5305
http://bonyadhomayoun.com/?p=5303
http://bonyadhomayoun.com/?p=5300
http://bonyadhomayoun.com/?p=5297
http://bonyadhomayoun.com/?p=5294
http://bonyadhomayoun.com/?p=5291
http://bonyadhomayoun.com/?p=5289
http://bonyadhomayoun.com/?p=5287
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  سفارت  شرقی  با نايب  مالقات
  مجلس به  راجع

  مظفری  درکشتی
  خارک  جزيره

  اريهعهدقاج
  فرصت  فوت
 خطر

   

  االم  ـ در سرزمين  دوم  قسمت
  االم  در سرزمين

  دولت  نشان
  سفير انگليس  نتهای
  با انگليس  روابط
  خزعل  تسليم

  در زيدون
  بهبهان  اردوی  احوال

 لنگير به  حرکت
  غرب  اردوی  تشويش
 لنگير ورود به

 اشرار  مواقع
 مال  ده

 اهواز مال به  از ده
  وزيانخ

  جنايات
  خزعل  شيخ  مکتوب  ترجمه

  تهديد دلسوزانه
 اهواز ورود به
 دراهواز  توقف  روز اول

http://bonyadhomayoun.com/?p=5284
http://bonyadhomayoun.com/?p=5281
http://bonyadhomayoun.com/?p=5278
http://bonyadhomayoun.com/?p=5275
http://bonyadhomayoun.com/?p=5272
http://bonyadhomayoun.com/?p=5269
http://bonyadhomayoun.com/?p=5266
http://bonyadhomayoun.com/?p=5266
http://bonyadhomayoun.com/?p=5259
http://bonyadhomayoun.com/?p=5257
http://bonyadhomayoun.com/?p=5255
http://bonyadhomayoun.com/?p=5253
http://bonyadhomayoun.com/?p=5251
http://bonyadhomayoun.com/?p=5248
http://bonyadhomayoun.com/?p=5248
http://bonyadhomayoun.com/?p=5246
http://bonyadhomayoun.com/?p=5243
http://bonyadhomayoun.com/?p=5240
http://bonyadhomayoun.com/?p=5238
http://bonyadhomayoun.com/?p=5235
http://bonyadhomayoun.com/?p=5232
http://bonyadhomayoun.com/?p=5230
http://bonyadhomayoun.com/?p=5228
http://bonyadhomayoun.com/?p=5226
http://bonyadhomayoun.com/?p=5226
http://bonyadhomayoun.com/?p=5220
http://bonyadhomayoun.com/?p=5217
http://bonyadhomayoun.com/?p=5217
http://bonyadhomayoun.com/?p=5205
http://bonyadhomayoun.com/?p=5202
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  خزعل
  با خزعل  مواجهه

  ارجهخ  نمايندگان
  لرن  سرپرستی

  و اراده  اقبال
 رامهرمز  جنگ

 شوشتر به  حرکت
 محصور  نظاميان

  نفت
  دزفول به  عزيمت

  اسناد مهم
 امور  انتظام

  محمره از اهواز به
  فيليه

  خنجر مرصع
 

  خوزستان  از غائله  ـ پس  سوم  قسمت
  بصره

 کربال به  حرکت
 کربال

  از نجف  مراجعت
  سامره

  کاظمين
  ايران  خاک

  کرمانشاه
  قزوين

  طهران به  عزيمت
   

http://bonyadhomayoun.com/?p=5199
http://bonyadhomayoun.com/?p=5199
http://bonyadhomayoun.com/?p=5195
http://bonyadhomayoun.com/?p=5191
http://bonyadhomayoun.com/?p=5188
http://bonyadhomayoun.com/?p=5185
http://bonyadhomayoun.com/?p=5180
http://bonyadhomayoun.com/?p=5175
http://bonyadhomayoun.com/?p=5172
http://bonyadhomayoun.com/?p=5169
http://bonyadhomayoun.com/?p=5169
http://bonyadhomayoun.com/?p=5166
http://bonyadhomayoun.com/?p=5152
http://bonyadhomayoun.com/?p=5152
http://bonyadhomayoun.com/?p=5149
http://bonyadhomayoun.com/?p=5147
http://bonyadhomayoun.com/?p=5144
http://bonyadhomayoun.com/?p=5144
http://bonyadhomayoun.com/?p=5141
http://bonyadhomayoun.com/?p=5141
http://bonyadhomayoun.com/?p=5136
http://bonyadhomayoun.com/?p=5136
http://bonyadhomayoun.com/?p=5133
http://bonyadhomayoun.com/?p=5129
http://bonyadhomayoun.com/?p=5129
http://bonyadhomayoun.com/?p=5126
http://bonyadhomayoun.com/?p=5123
http://bonyadhomayoun.com/?p=5123
http://bonyadhomayoun.com/?p=5120
http://bonyadhomayoun.com/?p=5120
http://bonyadhomayoun.com/?p=5117
http://bonyadhomayoun.com/?p=5066
http://bonyadhomayoun.com/?p=5066
http://bonyadhomayoun.com/?p=5063
http://bonyadhomayoun.com/?p=5063
http://bonyadhomayoun.com/?p=5061
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 خاتمه

 (کسان، جايها)  فهرست

 تصاوير 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bonyadhomayoun.com/?p=5057
http://bonyadhomayoun.com/?p=5057
http://bonyadhomayoun.com/?p=5053
http://bonyadhomayoun.com/?p=5382
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 مقدمه
 

.  نيست  مشابهت  تقريباً قابل  عالم  با ساير ممالک  آن  حوادث  که  است  ، مملکتی تاريخ  از لحاظ  ايران   
  لکاز مما را در کمتر  نظيرش  پيوسته  وقوع به  سرزمين  در اين  که  عظيمه  و حوادث  بزرگ  انقالبات

و   اخالق  مدارج  از حيث  نبايد کرد که  مختصر فراموش  مقدمة  با ذکر اين.  استقصا کرد  توان می
، فساد  تمهيد گشته  مملکت  قاجار برای  آل  سلطة  سالة  يکصدوپنجاه  در دوران  که  ، اوضاعی روحيات
را   ايران  کنونی  اخالقيات و اگر  نبوده  لاسکندر و مغو  های از نائره  کم  هيچ  آن  روحی  و تبدالت  اخالقی
 .باشد  و مقايسه  تطبيق ، شايد قابل نماييم  مطابقه  اسکندر و مغول  استيالی  دورة  با احوال

با   که  است  سال  يکصدوپنجاه  ايرانی  مزاج  بايد متذکر شد که  دارند فقط  عقيده  ايرانيان  تمام  چنانکه   
  اين  بايد پيدا کرد که  االثری سريع  تزريقات  چه  و بايد فکر کرد که  گشته  مسموم  ومو مفه  معنی  تمام

 .بدهد  را بهبودی  ساله  يکصدوپنجاه  مسموم  مريض
امور  به  اجانب  مستقيم  ، از دربار قاجار در مداخل الاباليانه  که  است  ، رخصتی مهلک  سموم  از آن  يکی   

  در کار اين  اجانب  شود با مداخالت می  مصادف  خانواده  و تقريباً ظهور اين  شده  داده  مملکت  اين  داخلی
  فقط  من. خواهد بود  موکول  آتيه  مورخين  عهده به  و تفسير آن  مبسوط  قضيه  اين  شرح  که  مملکت

  وارد شوم  ام خواسته  که  وضوعیم هر خود به  زمامداری  ايام  در تمام  که  کنم می  مبادرت  جمله  ذکر اين به
 . است  کار شده  امر و وقفه  تعويق  موجب  آنان  و اعتراضات  اجنبيان  ، فوراً مداخله بزنم  دست  اصالحی و به
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  متمردين  و سرکوبی  قشونی  اصالحات  خود در ضمن  از موفقيتهای  که  دانم می  من  ، فقط لحاظ  اين به   
  و چه  خورده  دلی  خون  چه  مملکت  اين  مقدماتی  چرخهای  انداختن  و راه  الطوايفی ملوک به  دادن  و خاتمه
 . ام کرده  را تحمل  انتظاری  فوق  و متاعب  مصائب

  که  جنگهايی. نبود  سامان  و ورود در آن  لرستان  قادر بر عبور از خط  دولت  مرکزی  دراز قوای  ساليان   
  دارد که  جداگانه ، تاريخی پيوست  وقوع به  صفحه  عشاير متمرد لر در آن  و رؤسای  من  نظاميان  بين

 . است  تدوين  حقيقتاً  قابل
  که   قرار دادم  خويش  همت  وجهة  جهت  آنها را از آن  قاپو کردن  و تخته  اشرار لرستان  سرکوبی  من   

قاجار   ادوارسلطنت  در تمام  را که  خوزستان ، و نمايم  وحرا مفت  و عراق  خوزستان  بين  فاصل  خط  بتوانم
  يک  خودسريهای و به  سازم  و آرام  ، امن است  بوده  اطاعت  و عدم  و ياغيگری  و غارت  و قتل  ناامنی  النة

  اين  تحقيق  مجرد اينکه به.  دهم  خاتمه  است  خوانده  خطه  اين  خود را امير مستقل  که  فروش وطن  خائن
 . خود گرفت به  تری تيره  رنگهای  خارجی  سياست  شد فوراً افق  روشن  ايران  سعادت  بر دشمنان  نيت
در »  سعادت  قيام»  کميته  نام را به  و منحوسی   مشؤوم  اجتماع  آمدند و شالودة  گرد هم  منافقان  همة   

 .کردند  طرح  خوزستان
  مخصوص و با مأمور  تهيه  ای نامه  قسم  است  واقع  خزعل  آنها شيخ  ر رأسد  مزبور که  کميته  اعضای   

   انعقاد کميته  آنها شود، حکم  اعمال  دنبالة به  متفرس  آنکه  او نيز بدون فرستادند و  پاريس به  شاه  پيش

 .مزبور را تجويز کرد
او را   سلطنت  بقای  و ضمانت  او داشتم  توقف در  من  که  با وجود اصراری  فرنگ به  شاه  از عزيمت  قبل   
در   و آزاد بودن  نظر شخصی  اعمال  برای  باالخره و  جست می  توسل  خارجی  ايادی ، او به کردم می

 .کرد  پاريس  عزيمت  خارجی  توسالت
او را از   رکاب  از ملتزمين  بعضی  قزوين  دهن سياه  های خرابه  در حوالی  کرمانشاه به  عزيمت  هنگام   

  و چند نفر ديگرصريحاً گفته  من  کابينه  رئيس به  امّا شاه. بودند  کرده  تقبيح  فرنگ متواتر به  مسافرتهای
روز از   باشد، يک  ايران در  که  ، هر روزی نشده  خلق  و غيره  دهن سياه  های خرابه  تماشای  او برای  بود که

 !خواهد ماند  عقب  پاريس و  نيس  مناظر دلگشای  تماشای
کند و   نگاه  مجنونانه  درجه  تا اين  مملکتی  يک  سلطنت به  کسی  که  کردم نمی  قبول  من  حال  با اين   

را نظير   تهران  فرنگ  در شهرهای  دقيقه  مالحظات  در نتيجه  چون  بود که  آن  تصوّر من  گفتم  چنانکه
ذکر  به  مبادرت و  شده  عصبانی  نيست  او فراهم  برای  هم  تهران  کردن  سپاري  بيند و وسايل نمی  پاريس

 . است  کرده  جمالت  اين
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  اميدبخش  حقيقتاً  ام کرده  را حراست  ايران  عمالً سلطنت  تمام  چهارسال  که  من  فکرها برای  نظير اين   
را   مملکت  اين  شکستة  کشتی  شايد بتوانم  رقيقه  احساسات  در پرتو اين  که  دادم می  خود تسلّی بود و به

 . بخشم  رهايی  سياست  طوفانی  اقيانوس  از چهار موجة
دزد بر   و هزاران  چهار نفر خائن  برانگيختن و»  قيام»  را در انعقاد کميته  شاه  تصميم  که  اما در موقعی   

  موضوعی بی  تخيالت  شخص  اين  دربارة  تصوراتم  هک  دانستم  اليقين علم به  فهميدم  مملکت  ضد مرکزيت
ساير  و  کابينه  رئيس صريحاً به  قزوين  دهن در سياه  که  است  او همان  و قطعی  و عقايد قلبی  بوده

،  اعتناست و بی  الابالی  ايران  خود و حيثيت  سلطنت تنها به  حقيقتاً نه  که  فهميدم.  است  گفته  همراهان
و   عناد و لجاج  و از روی  در فکرخود خطور داده  را هم  بيچاره  مردم  اين به  نسبت  و دشمنی  عداوت  بلکه

آيا او .  است  برانگيخته  را بر ضد مرکز مملکت  هاهزار نفر دزد غير مطيع ده  که  است  با نوع  خصومت
  يک  سعادت  توانند در راه نمی  صحرانشين  والی گرد و باديه  امير مجاهد لر و خزعل  فهمد که نمی

 بسازند؟  کميته  مملکتی
  نوشتن و  ، دو نفر، سواد خواندن در هر صدهزار آن  که  و جمعيتی  ورود متمرّدين  داند که آيا او نمی   

 نمايد؟  را تهديد می  بيچاره  مردم  حقوق و  و نواميس  اعراض  ای مرحله  ندارند، تا کجا و تا چه
  غالمرضاخان و  بختياری  خان يوسف  امثال  خود را از قيام  سعادت  بيستم  در قرن  ايران يقتاًآيا حق   

 انتظار بايد بکشد؟  پشتکوهی
را   ای تازه  سياست  مملکت  اين  بر افق  خارجی  ماهرانه  و سياست  خزعل  و پول  شاه  طمع  حال ّ ای علی   

 . است  نموده  بود ترسيم  ممکن  که  نقشه  را با بهترين  آن  و زوال  کردهنقش 
مسدود   از هر طرف  خوزستان ورود مرا به  خود راه  خيال اند زيرا به کشيده  را ماهرانه  ، نقشه هم حقيقتاً   

متمرد عشاير لر و   قادر باشد با وجود رؤسای  نظامی  قوای  آيد که نظر می به  اند و غيرممکن کرده
مرکز  ، خود را به شاه  صريح  و ضمناً با وجود تمايل  و گردنکشی  طغيان  با آنهمه  هیو پشتکو  بختياری

 .برساند  خوزستان  ايالت
 ؟ چيست  نقشه  مقصود از اين   
 . آن  آتيه  از منافع  ايرانی  دست  کردن  و کوتاه  جنوب  نفت  معادن  استقالل: مختصر و مفيد  خيلی   
 

**** 
بود از   الزم  که  و تشويقی  کردم  حدود را مرتب  و ساخلو آن  را پرداختم  کار لرستان  ز آنکهبعد ا  خالصه   

  محاصره  گرديد، نقشه  از ورود معلوم  پس.  شدم  تهران  عازم  ، بالفاصله آوردم  عمل به  قشون  عمليات
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، قرار  ام کرده  استنباط  من  و همچنانکه  شده  بينی  پيش  قبل  از مدتی  آن  استقالل  حفظ  با نقشه  خوزستان
 .    است  گشته  ريزی طرح  قبل  امر، از مدتی  اين به  راجع

،  شاه و اعاده   پرستی شاه  عنوان  در تحت  و همه  متحدالکالم  و همه  قسم  متحد و هم  با هم  همه   
 .کنند می  اعمال  زشتترين به  مبادرت

  ملی  شورای  مجلس  اقليت  اند و فراکسيون کرده  و خروش  جوش به  ز، شروعدر مرک  شاه  اطرافيان   
را   هتاکيهايی نيز  اقليت به  ، و جرايد منتسب پول  و خرج  اهالی  تطميع اند به کرده  شروع  اعتبار خزعل به

 . است  سابقه بی  کلی به  اند که آغاز نموده
از   و احوالپرسی  چای  صرف  برای  که  شخصی  در عمارت  خولو د  تهران ورود به  دقيقه  در اولين   

  و شستن  راه  خستگی  رفع  برای  خواستم و می  بودم  نشسته  چوبی  نيمکت  روی  حياط خود در  نزديکان
  ملی  شورای  مجلس به  خزعل  از طرف  را که  ذيل  ، تلگراف وتلگراف ، وزير پست بروم  حمام گردوغبار به

 .داد  من  دست به  شده  برهمخا
 
 

  تهران از اهواز به
  
  شوکته  دامت  تهران  مقيم  ترکيه  اسالميه  عليه  دولت  معظم  سفارت  توسط  
  ارکانه  شيدّاهلل  ملی  شورای  مجلس  مقدس  ساحت   
  ماهة چهل  شکنانه آزادی  و تجاوزات  سردارسپه  رضاخان  آقای  کش اسالم  وتعديات  مظالم  باالخره»   

و   و بردباری  تحمل و  و خونسردی  مسالمت  از آنهمه  پس  کودتا، ما را وادار نمود که  حقيقی  مسبب
  و آز و طمع  مشاراليه  بيموقع  ورزيهای غرض  در نتيجه  که  اختالالتی ، نظر به تخطيّات  در مقابل  مقاومت

  عالم او به  کن  خراب  مملکت  و جسارتهای  اقداماتو   جويی سلطنت  و حس  طلبی نامحدود و جاه
،  گذارده  نهضت  عرصة به  و قدم  کرده  خود قيام  نوبه ، به است  داده  روی  اساسی  مقدس  و قانون  اسالميت

  انجام  طلب آزادی  ايرانيان  جامعه به  خود را نسبت  اسالمی  آاليش بی  اسالمی و احساسات  حتميّة  تکليف
  خوانده » سعادت  قيام»  نام به  که  قيام  مبادا اين  که  سوء تفاهمی  هرگونه  رفع  و مخصوصاً برای  نماييم

  اسالم  مقدس  و مذهب  استقالل  حفظ  صرفاً برای  ما را که  پرستانه اسالم  و جنبش  نهضت  شود و اين می
  دولت  ، تمرّد از اطاعت است  و مشروطيّت  اساسی  ممحتر  قانون و استقرار  و مملکت  ملت  آزادی  و تأمين

  شورای  سمجل  مقدس  ساحت ، به اسالمی  عليه  دولت  سفارت  آن  وسيله را به  تذکّرنامه  دهند اين  جلوه
 انقياد و به  نسبت  موقع در هر  را که  و امتحاناتی  خدمتگزاری  سوابق  هيچگاه  ، که نماييم می  تقديم  ملی
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  اطاعت  بيغرضی  و اثبات  دعوی  صدق  دليل  نخواهد بود، و بهترين  شدنی  فراموش  ايم داده  دولت  اعتاط
  و تردستی  و مقاالت  کار افتاده روی  غفلت  در بدو امر پردة  چون  ، که کودتاست  اوليه  سالة دو  و تمکين

و   تطميع  درخشانی  و آتيه  اساسی  اصالحات را به  نايرا  الظّاهر ملت ، حسب مشاراليه  اوليه  اقدامات  مبنای
  در مقابل  مملکت  و تعالی  و ترقّی  ايرانيان  سعادت  پيشرفت  خود برای  نوبه به  بود، لذا ما هم  اميدوار کرده

اوامر  به  ، و نسبت نکرده  استنکاف  هر تحميل  ، و از قبول شده  تسليم  مشاراليه  مصنوعی  احساسات
  که اينک  ولی.  نموديم نمی  و خودداری  ، مضايقه و جديتی  فداکاری  و هرگونه  و جان  مال  از بذل  رکزیم

  سوء اين  نيّت  شد که  و معلوم  امر مکشوف  ، حقايق طرف  اين به  سال  از يک  يا بدبختانه  خوشبختانه
و   طلبی و سلطنت  پرستی ثروت  صولا  صرفاً روی  مشاراليه  عقيده  ، و مبنای و همراهانش  شخص

  و مشروطيت  اساسی  محترم  قانون  کردن  پايمال و  اسالم  مقدس  لوای  اضمحالل  و باالخره  ديکتاتوری
را   و ملت  و مملکت  مذهب  که  قطعی  و مخاطرات  وحشتناک  های منظره  اين  هم در مقابل ، و ما است

و   شده  نهضت  اين به  مقدم  و مملکت  ملت  حقوق  و بقای  ود اسالميتحد  حفظ  حکم نمود، به تهديد می
و   شناخته  ملت  حقوق و متجاوز به  ايران  زمامداری  و غاصب  اسالم  نفر دشمن  را يک  سردار سپه  شخص

  انونق  حفظ  موجبات ، کوشيده  مهلک  سم  اين  دفع به  و امکان  توانايی  نقطه  تا آخرين  حاضر شديم
  و پيشرفت  نتيجه  حصول  ، و در راه سازيم  را فراهم  هموطنان  و آزادی  اسالم  و عظمت  مملکت  اساسی

  اقدس  ذات  دادن  و معاودت  السالم عليه اطهار  ائمّة  و توجه  خداوندی  از فضل  پس  خود هم  مرام
  ملی  شورای  مجلس  مبانی  و استحکام  سیاسا  استقرار قانون  ، که ارواحنافداه  شاهنشاهی  اعليحضرت

 » داشت  نخواهيم  و خودداری  مضايقه  و مال  جان  ، از بذل است او  شاهانه  سايه به  مربوط
  خزعل                                                                       

 
 

  از قتل  من. نداد  در من  بود، تغيير چهره  غير مترقّبه  کلی هر چند به  آن  مضامين.  را خواندم  تلگراف   
و طرز   زدن  ، و همينطور از طرز حرف داشتم  در دست  از لرستان  که  و قرائنی  در بختياری  نظاميان  عام

را   فاتتلگرا  قبيل  اين  و وصول  قيام  وقوع  ، استنباط آگاهم  آن  بطون کامالً به  که  خارجی  ايادی  تلقينات
 . بودم  نموده

  سفارت از  بيصبرانه  مرتبه  ، دوسه شخصی  عمارت به  از دخول  ، قبل تهران روز ورود به  همان  چنانکه   
با   هم  مکرر آن  سوآل  اين  است  يا خير؟ بديهی  ام وارد شده  آيا من  بودند که  کرده  سوآل  با تلفن  انگليس

 .کرد می  نشان را خاطر  همیمقصود م  ، طبيعتاً يک عجله
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نتوانستند   کدام  هيچ.  نمودم  و با وزراء مشاوره  کردم  بودند مرخص  آمده  من  استقبال به  را که  اشخاصی   
 . بدهند  من به  ای فکر تازه

از   فاظهار تاس  العاده ، فوق مقدماتی  مذاکرات  آمد و بدون  من  ديدن به  انگليس  نماينده  بالفاصله   
،  است  مکنون  که  آنچه  خالف را به امر  حقايق  که  نمود و ضمناً اظهار داشت  خزعل  تلگراف  وصول

منجر   شود که  کار بايد ترميم  اين  طرز خوشی  با يک  کرد که می  اظهار عقيده و  مستور نگاهداشته
  است  با آنها مشکل  د هستند و مقاومتزيا  خيلی  جمعيت  اينها دارای»:  گفت می. نگردد  وجدال  جنگ به

نخواهد بود   مصلحت  لحاظ  اين وارد آيد به  خساراتی نيز  نفت  های لوله به  نسبت  که  داريم  وحشت  و چون
 ».آنها را نمود  حوائج  بايد رفع  مسالمت  روی از  بشود، بلکه  آغاز ستيزه  با قياميون  که
،  معکوس  تاسفات  اين  از مدلول  ، و هم ام را عمالً سنجيده  خارجی  سياستهای  بطون  هم  که  من   

  مخاطب به  قدرت  ، با کمال نيستم  تاسفات  اينگونه  قبول معتاد به  ، و هم ام کرده  امر را درک  اوليه  حقايق
نمايد، و   تکذيب خود را  رسماً تلگراف  خزعل  جز آنکه  نيست  ای چاره  که  کردم  نشان خود خاطر  متاسف

  را خواهم  او و همراهانش  گردن و  کرده  عزيمت  خوزستان بجويد، و اال شخصاً به  خود معذرت  از شرارت
 .کوبيد

  نفت  و کمپانی  ايران  دولت  صالح  کرد و باز عدم  اظهار ياس  من  ، از پيشرفت را در جواب  او تمام   
طبعاً   در محل  جنگ  وقوع  کرد که نمود و ضمناً گوشزد می می  شانن خاطر  جنگ به  را در مبادرت  جنوب

آنها   مستقيم  و مداخله  وساطت  ها نيز مستلزم و لوله  کمپانی  و خسارت  است  کمپانی  خسارت  مستلزم
 .شود  خودداری  صفحه  آن به  قشون  از تجهيز اردو و اعزام  اصرار کرد که  العاده  خواهد بود و فوق

آباد و  خرم  خط  ، باز کردن لرستان به  من  عزيمت  غائی  علت  بود که  کرده  استنباط  مخصوصاً چون   
  و قطعاً در صدد اعمال  کرده  و اضطراب  اظهار وحشت  اندازه ، بی بوده  و خوزستان  دزفول به  قشون  سوق

  اظهار وحشت  نظاير همين. شود  اعزام  تانخوزس  ساحت به  و غيره  و اسلحه  مبادا قشون  ، که نظر برآمده
  توجهی  من  البته.  بودم  کرده  آنها مشاهده  از طرف  داشتم  اقامت  در لرستان  که  را هنگامی  و تهديدات

مانند   غيرمقدور بود که  من  برای.  نمايم خود صرفنظر  از تصميم  توانستم ، نمی نکرده  مطالب  اين به
و   خودسری  در مقام  صراحت  اين به  بدهم  اجازه  خزعل  امثال و به  قضايا باشم  و تماشاچی  بنشينم  ديگران
 .برآيند  شرارت

را امير   ، خزعل و شامات  النهرين جرايد بين  که  و ببينم  بنشينم  در مرکز مملکت  توانستم نمی  من   
 .نمايند  معرفی  خوزستان  باالستقالل
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و   شاه به  مختصر پولی  ، با تقديم جديدالوالده  امير مصنوعی  دهد که  اجازه  توانست نمی  من  قشون   
  الحمايگی  تحت  ، اعالن خارجی  از مقامات  و مرکز، و اخذ دستور صريح  مجلس  خائنين به  مبلغی  اعطای
 .نمايد  شرا از مّد نظر دور و فرامو  و ايرانيت  ، ايران را رسماً بدهد، و يکسره  خارجی

  را که  عقايدی  و عين  ، برخاستم خود نمايم  مخاطب  کلمات به  عميقی  توجه  آنکه  بدون  صورت  در اين   
 . کردم  او تحميل  مزاج موثر سازد به  بود در وجود من  کرده  او خيال

و با وجود   زعلخ  و شرارت  خودسری  با وجود اين  که  کنم نيز صرفنظر نمی  حقيقت  از ذکر اين   
و   کلمات  در ضمن  بود، و با وجود آنکه  کرده  مخابره  ملی  شورای  مجلس به  من  مخالفت به  که  تلگرافی

  خاتمه  طوری  موضوع  اين  که  نبودم  ميل بود، معهذا بی  ساخته  مرا مجروح  پرستانه ، عقايد وطن نگارشات
 : دو دليل به. نشود  خونريزی و  اردوکشی منجر به  پذيرد که

  من  که  کاملی  اردوی  مخارج  از عهده  را ندارد که  آن  و توانايی  است  تهی  دولت  خزانه  آنکه  اول   
  ، تدارک نشده  بينی پيش  وجوه  اين  هم  جنگ  وزارت  در بودجة  برآيد و چون  هستم  تجهيز آن مجبور به

 .خواهد بود  عمده  اشکال  مورث  آن
  که  نبودم  راضی  موقع  ، معهذا در اين ام گذرانده  عمر خود را در جنگ  عمدة  قسمت  با وجود آنکه  دويم   

  هستند و هر نفری ايرانی  و مغلوب  غالب  شود، زيرا باالخره  گسترده  خوزستان  در صفحة  خونريزی  نطع
  ايرانی  دو صف  ، در ايران نبودم  و قلباً مايل  است  کسر شده  مملکت  اين  از نفوس  شود، عاقبت  کشته  که

 .باشند و تماشا کنند  معرکه  اين  آتش  زن دامن  شود و خارجيان  شروع  داخلی  و جنگ  متشکل
  معذرت کند و  خود را تکذيب  و شرارت  تلگراف  مدلول  اگر خزعل  که  گشتم  عقيده  اين متظاهر به  پس   

 .کرد  رفنظر خواهمجويد، از تقصير او ص
  را فراهم  خزعل  معذرت  تقديم  وسائل  و قرار شد، با اندرز و نصيحت  يافت  جا خاتمه همين  جلسه  اين   

 .آورند
  ، مشغول معينی  سياست  يک  ، در ضمن مذاکرات  اين  تمام  که  دانستم نبود و می  پوشيده  چيزی  بر من   

  تامل  قدری معهذا مجبور به.  است  من  دولت  اغفال  صحبتها برای  اين  مامت  که  دانستم می.  است  جريان
خود را در   نواقص  بدهد، که  دشمن به  فرصتی  است  ممکن  گذرانی وقت  اين  دانستم می  ، زيرا اگر چه بودم

  حمله  ت فکر، موجباتمتان با  بامتانت  ناچار بودم  خود من  حال  نمايد، با اين  و تصحيح  ترميم  خوزستان
 . گرفت می  کار طبعاً مدت  و اين  نمايم  را تهيه  خوزستان به
را   فرصت  هم  ، من شده  انجام  دشمن  و تجهيزات  من  اغفال  برای  فوق  مذاکرات  که  داشتم  يقين  چون   

و در صدد   دادم خود را امر  نقشة  کردن  صدا، عملی و بی  غيرمستقيم  ، ولی و بالفاصله  نداده  از دست
 .  برآمدم  الزمه  قوای  تشکيل
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خود را درحدود   اردوهای  و قسمی  کنم  تکميل  خود را از اطراف  تجهيزات  بود، طوری  آن  من  نقشة   
کار آنجا   ثابت  نقشة  روز و با يک  بيفتد و در يک  محاصره  حالت به  خوزستان  ، که متمرکز سازم  خوزستان

 .شود  تمخ
لشکر   قوای  تکميل به  ، راجع آن  و متعاقب  فرستادم  لشکر جنوب  تقويت  برای  الزم  کمکهای  اول   

  والی  کرد، موضوع می  مرا جلب  توجه  که  مطلبی  ضمناً مهمترين.  داشتم  گسيل  ، نيز تجهيزاتی غرب
او   تهديد و سرکوبی  و بدون  مجهز نشسته  قوای با  سرخزعل  يا پشت  تقريباً در سر راه  بود، که  پشتکوه
  که  مجبور بودم  امری بر هر  مقدم  من. خود بگيرد به  عملی  صورت  خوزستان  محاصره  شد که نمی  ممکن

با   لحاظ  اين بفرستد، به  خزعل  کمک خود را به  قوای  که  ندهم  و مجال  سر او را تهديد نمايم  از پشت
(  آذربايجان)  ايران  غربی  ، از شمال را اختيار کرده  راه  طويلترين  ، که فکر افتادم به  العاده وقف  وجود زحمت

  مکری  از حدود ساوجبالغ  که  معنی  اين به.  دهم  سوق  مملکت  غربی  جنوب و به  تجهيز کرده  اردويی
، و  پشتکوه  خاک  ابتدای بروند به  يرينقصرش  ، و از نواحی گذشته  و کرمانشاهان  از کردستان  عبور کرده

 . باشند  منتظر امر و دستور من و  همانجا مجهز و مجتمع در
  اخيرة  قرون  قشونية  در تجهيزات  که  است  راهی  ، طويلترين راه  و اين  اردوکشی  ، مهمترين قسمت  اين   

 .داد  نشان  توان را می  نظير آن  ايران
  ، موانع را عبور کرده  اقصر طرق  که  ای عده  يکی: بود  مسجل  ديگر نيز در خاطر من  دو اردوی  اعزام   

، در  فارس  برقشون  عالوه  که  ، و ديگر، سپاهی دزفول آباد بروند به خرم ، از خط را شکافته  و غيره  طبيعی
  و رامهرمز حرکت  بهبهان  قامتاست و به  پيموده  بختياری  را از وسط  عبترين راهصو   ، مجهز شده اصفهان

، و  کارزار بروم  ميدان دريا به  ، از طرف کرده  بوشهر حرکت  صوب به  بالمآل  هم  وخود من. نمايند
 . بگيرم  شخصاً در دست  جنگ  را در ميدان  قشون  فرماندهی

 .آنجا حمله به و  خوزستان  محاصرة  برای  من  بود نقشة  اين   
مرا   نظاميان  پارسال  که  نيست  بختياری  همان  بود؟ اين  و سهلی  کار ساده  آيا يک  اراده  اين  اما انجام   

  آباد آن تسخيرخرم  که  نيست  لرستان  همان  ؟ اين را مسدود ساخت  عبور قشون  و راه  کرده  قطعه  قطعه
  هاهزار متمرد، و آن ده  عبور از قلب  که  نيست  ؟ آيا ممکن ميسر گشت  و تلفات  و قربانی  فديه  با هزاران

  بينی پيش  هم  و خزعليان  شاه  غيرمقدور گردد و همانطور که  عده  اين  اصالً برای  طبيعی  کذائی  موانع
 باشد؟  ممتنع  خوزستان به  اردوها از هر دو راه  اين  اند، وصول کرده

  بگذارم کار  خود را در سر اين  يا جان  باالخره  که  ر بودممجبو  شد، اما من می  بينی اينها پيش  همه! چرا   
 . نمايم  خالص  الطوايفی ملوک  های شالوده  را از شر اين  و يا مملکت
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  درتقديم  من به  که  مواعيدی  و انتظار داشتم  بودم  عقايد، معهذا ساکت  اين  همة به  با وجود وقوف   
 . گردد  ايد عملیش  است  شده  داده  خزعل  معذرت

  غالباً مذاکره  هم  و از خوزستان آمدند می  من  ديدن به  السابق کمافی  ضمن  در اين  انگليس  نمايندگان   
  گذشت فردا می و وعيد امروز و وعد به  گرديد و تمام تجديد و تکرار می  عقايد اوليه   بود و همان  در ميان

 . رفتم نمی  هم  و اشتباه  بودم  فکر کرده  روز اول  من  بود که  امر همان  شدن  عملی  ولی
،  موقع  در اين  من  سکوت  که  پيداست.  بودم  ظاهراً ساکت  و من  گذشت  مقدمه  بر اين  چهار ماه  قريب   

  رلهای  ، چه بخشيده  مملکت  و تمام  تهران  در محيط  عميقی  تأثيرات  ، چه خزعل  با وجود تلگراف
  از طرف  سرشاری  پولهای  چه!. کردند می  بازی  تهران  در صحنة  مجلس  و اقليت  درباريان  تریمتوا

 ! گشت می  نگاشته  اقليّت به  در جرايد منسوب  کلماتی  شد، و چه می  عناصر شرور داده به  مجلس  اقليت
  نمايم  او را کشف  هويّت  نتوانستم  باالخره  که  الهويّه مجهول  نفر عرب  از يک  تلگرافی  ضمن  در اين   
  از من  سعايت و ضمناً از  را از اروپا تقاضا نموده  شاه  معاودت  آن  رسيد و در ضمن  ملی  شورای  مجلس به

 .بود  نکرده  خودداری  هم
در   مردم  اظهارات  طرح اصالً معتاد به  که  مجلس  ، رئيس( الملک مؤتمن)پيرنيا   خان ميرزا حسين   

  وکالء از قرائت  تمام  بود، که  آويخته  ديوار مجلس به  کرده  را قاب  مجهول  تلگراف  ، اين نيست  مجلس
  اين باشد و به  کرده  اظهار لحيه  ترتيب  با اين  بود، که  خود خواسته  نوبة او نيز به. نمانند  نصيب بی  آن

در   کرد که  تلگراف  قرائت به  داد و وکال را دعوت  لتشکي  نيز در مجلس  خصوصی  ، جلسة اکتفا نکرده
 .بنمايند  مذاکرات  آن  اطراف

  که  اميدوارم  باشد، من  دوست و طبعاً بايد شرافت  ايست کرده  مرد تحصيل  پيرنيا چون  الملک مؤتمن)   
 (.باشد  نکرده  خارجيان  تلقين  بر حسب  را در مجلس  تظاهرات  اين
  توانم ديگر نمی  ديدم  کرد و من  را متزلزل  مجلس  ، اکثريت مجهول  تلگراف  اين  مايشن  خالصه   

 . باشم  و داخلی  خارجی  ها و تلقينات معرکه  و تماشاچی  بنشينم
  سياست  که  ای تا درجه  نمايندگان  و با حضور تمام  کردم  خصوصی  جلسة  ، تقاضای مجلس به  رفتم   

و   شر خزعل  رفع عمالً به  بعد از اين  که  تذکر دادم  همه ، به کرده  موضوع به  مختصر اشاراتی داد، می  اجازه
  از سيمای  ولی  مرا متأثر ساخت  و طرفداران  مجلس  اکثريت  من  مذاکرات. نمود  خواهم  اقدام  خزعليان

  از منابع  که  و با اطمينانی  پنداشته  را گذشته رکا  پيدا بود که  از مذبذبين  و بعضی  اقليت  نمايندگان
 . شمارند می  جاريه  رسوم  مرا فرع  اند مذاکرات گرفته  معلومه

  التهابی و مصر  جرايد بغداد و سوريه. رسيد می  و خوزستان  النهرين اخبار بيشمار از بين  مدت  در اين   
  آفتاب شيخ  طلوع را از  خزعليان  سيادت  افق»  شيخ  از عمّال  گزاف  وجوه  داشتند و بعد از گرفتن
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  آن  و الحاق  ايران از  خوزستان  دادند و از تجزية می  او سالم  مستقل  بر امارت  ديده  روشن  خان خزعل
 ».کردند می  اظهار شادمانی  عربی  امارات به
 : کنم می  درج  مقدمه  اخبار را عيناً در اين  چند فقره  ترجمه  از جمله   
 

 بغداد  العراق  از روزنامه  ترجمه
 0292صفر  09  مورخه 0239  شمارة

 

  خزعل  و شيخ  شاه
بدهد و   او را مراجعت  قصد اينکه به  شده  مذاکره  طرف  با شاه  خزعل  اواخر شيخ  در اين  که  شنيديم»   

  عمل را به  الزمه  خود دسايس قاصدم  پيشرفت  بتواند از برای  که  او فرستاده  برای  گزافی  مبلغ  باالخره
 .»آورد

 (مخبر شما)  بصره 981  ضميمه
 

  تهران  از رستا منطبعة  ترجمه
 0439سپتامبر  33  مورخة

 

  انگليس  قونسول  وساطت
  شيخ  بين  گويا مأمور وساطت  در بوشهر که  انگليس  قونسول(  پريدکس)  اخبار واصله  موجب به»   

  نظامی  قوای  اعزام  سياسی وارد شد، معهذا در محافل  خزعل  مقر شيخ ميباشد به  راناي  و دولت  خزعل
  شيخ  برای  از سرحد جنوب  گويند که می. دانند می  و ضروری  را مسلم  خوزستان به  مرکزی  حکومت

 ».شود وارد می  اسلحه  بارهای  متصل  خزعل
 

 مسکو  سيم  از بی  ترجمه
 سپتامبر 38

 

  فتوی  یقاضات
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بر   قيام  فتوای ، و کربال اعزام  را نزد علمای  ، مال عبداللطيف خزعل  شيخ  دهند که از اهواز خبر می»   
  داشته  اروپا گسيل ، به گرانبها نزد شاه بهادر را با تحف ، ضمناً خان را تقاضا نموده  سردارسپه  حکومت  عليه
 ». است

 بغداد  از جريده  ترجمه
 03243  نمرة  عقرب 2  مورخه

 

  محمّره  آتية  عمومی  سياست
  جديد، مسلح  اسلوب و آنها را به  صرف  معتنابهی  قشون  خود را در تهيه  و کوشش  سعی  منتهای  شيخ»   

تصور   عارف  اشخاص  بنابراين ، و است  و متداول  امروز معمول  متمدنه  دول  در نظام  ، همانطوريکه نموده
او   امارت  پيدا شود، مقام  جدی  خصومت  يک  ايران  او و حکومت  بين  نخواسته  اگر خدای  کهکنند  نمی

امور  و به  خود را بلند گرفته  امارت  پاية  طرف  اين چندی به از  له معظم  که  شود، زيرا ما معتقديم  متزلزل
و   است  خود کامالً برقرار نموده  منطقة  خلهرا در دا  و آسايش  امنيت  و وسايل  داده  ، رونقی آن به  راجعه

 ». است  گذارده  ترقی آنجا رو به  اقتصاديه  و حالت  مرتب  آنجا همه  کارهای جهت  اين به
 

  ايرانی  از مأموران  گزارشاتی
 :يدگرد می واصل  النهرين در بين  ايران  از مأمورين  که  است  از صدها اخباری  نيز يکی  ذيل  راپرت   
 .شود می  حمل  درپی اهواز پی به  و محمّره  از فيليه  و مهمات  اسلحه -0
 . اند نموده  متوقف  قشون  و نقل  حمل  و اهواز را برای  محمّره  اتومبيلهای  تمام -3
 . است  نظامی  حالت و تقريباً شهر به  حاضر شده  خزعل  شيخ  حکم سيصد نفر سوار در اهواز به  قريب -2
 . کرده تبعيد  خزعل  اهواز را شيخ  گمرک  نفر از اجزای  و يک  ماليه  نفر از مأمورين  يک -9
 . سانسور قرار داده  تحت  سنبله  را از اول  و تلگراف  پست  اداره -1
 .برند و می  تجهيز کرده  را هم  بصره  دهات  اهالی -1
  و برای  از تجار اهواز است  را که  دهدشتی. دهند می  را آزار و شکنجه  وطنخواه  تجار و اشخاص -9

 . است  آلود شده و خون  مجروح  اند که زده  ، چنان آمده  تلگرفخانه به  مخابره
  حبس  فيليه و در قصر  را توقيف  خوزستان  مقيم  و نظاميان  نظميه  و مأمورين  سلطان  آقای  حسين -8

 .  است  کرده
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  از طرف  که است  مدتی  شده  و منفصل  بوده  النهرين در بين  انگليس  عالی سابقاً کميسر  که  ويلسن -4
  را او دل  کند خزعل می  بازی ، سياست تجارت  جای و به  را دارا شده  ايران  نفت  رياست  نفت  کمپانی

و   خوزستان  زيه، تج مربوطه  ادارات  از مجرای  که  رفته  لندن کشد، اخيراً به می  نقشه  دهد و برايش می
 .کند  را تأمين  شيخ  امارت

  امر او، قدمی و بی  و دارايی خود قرار داده  امالک  و وصی  را وکيل  مشاراليه  ، ويلسن خزعل  شيخ -01
 .دارد برنمی

 

  بصره  تايمس  از جريده  نقل
 0439اکتبر    مورخ 21  نمره

  جناب  که  اهواز رفت ، و از آنجا به اکتبر وارد بصره  سوم روز  ايران  شاه  ، عموی ساالرالدوله  شاهزاده» 
 ».نمايد  را مالقات  محمّره  شيخ
  حرکات  خالصه  که  تلگراف  اين  از جمله. رسيد می  مختلف  نيز راپرتهای  و خزعل  بختياری  قوای به  راجع

 :شود ذکر می  آنهاست
 
  شمال و  شمال  ها از طرف جانکی  کردن  از مطيع  پسبود بختياريها   شده  بينی  پيش  همانطوريکه»

  واقع  دو قوه  در مقابل  بنده  قوای. آيند می  پيش  غربی  و جنوب  جنوب  از طرف  خزعل  ، و هواداران غربی
  ملحق  خزعليان و به  آمده  بهبهان نتوانند به  کند که  بختياريها حمله به  چهارمحال  اردوی  است  الزم  شده
 ».شوند

  خان  اهلل فضل  سرتيپ -  بهبهان  قوای  فرمانده -  از زيدون
 11  نمره -  عقرب 1
 

 و  خارجی  تحريکات  که  وقت  در اين  قيد کردم  نمونه  از آنها را محض  چند فقره  اخبار که  اين   
مضر   اندازه آورد بی می  هيجان را به  و تهران  را دچار اشتباهات  مردم  مجلس  اقليت  مجنونانه  فريادهای

 .بود
د و ـنمودن ا میـآنه رـب  عجيب  تفسيرات و  ردهـک  لـار را نقـاخب  نـ، مبسوطاً اي نـم  الفـرايد مخـج   

 .کردند می  خوشی  خيلی  های بينی پيش
  که  بکوبم»  ستانخوز  امير مستقل»  دهان به  مشتی  و چنان  کنم  امر استقبال  بود فوراً از اين  الزم   

 . گردد  منقلع  و داخله  جرايد خارجه و  هوچی  بيعرضه  و درباريان  خائن  وکالی  طمع  دندان
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  دوری  عالوه کردند، به می  شدند و تصور ضعف جريتر می  ، مردم کردم می  بيشتر صبر و تحمّل  هر چه   
، از  هست  نظامی  و ساير وسايل  نقشه  از حيث  که  با نواقصی. بود  نگرانی  اسباب  خيلی  قشون  از مقدمة

. نمود  آنها را تأمين  کرد و پيشرفت  را کامالً مراقبت  بهبهان  قشون  نبود حرکات  تهران ممکن
و   جنوب  سمت به  منحصر، حرکت  چاره  پس  بکنم  توانستم اعتماد و اکتفا نمی  هم  ناقص  تلگرافات به

 .بود  جنگ  عرصة به  شدن  نزديک
،  شده  فرستاده  خوزستان به  با کشتی  اسلحه  مقدار زيادی  رسيد که  امر، اخبار موحشی  اين  متعاقب   

  خوزستان  حوالی آنها از  و همراهان  خزعليان  که  است  ، عنقريب يافته  در آنجا تشکيل  مجهّزی  اردوهای
 .تجاوز نمايند  ساير نقاط به
  خزعليان از  بختياريها و قسمتی  که  يافت  انعکاس  نيز خبری  تهران  و محافل  ملی  شورای  در مجلس   
 . اند ساخته  و آنها را متفرق  برده  آنجا حمله  نظامی  اردوی وارد و به  بهبهان به
  من و،  را داشت  اخباری  چنين  انتظار وصول  تهران  بود، محيط  از حقيقت  خبر عاری  اين  با اينکه   

  نظاير اين و به  خود شوم  نقشه  وارد در اجرای  کرده  عزيمت  اصفهان  طرف به  از تهران  که  شدم  مصمم
 . دهم  خاتمه  و توهمات  انتشارات

از   آمد و تلگرافی  من  مالقات به  شارژ دافر انگليس  بودم  گرفته  عزيمت به  تصميم  که  روزی  همان   
يا از  و  کرده  را متفرق  خزعل  بتواند هواداران  که  است  او ديگر مأيوس  داد که  رائها  محمّره  قونسول
 .آورد  ميان به  صحبتی  و غيره  معذرت

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

  ارکان  شارژ دافر مزبور، فوراً رئيس  مجرد خروج به.  و عذر او را خواستم  دادم  جواب  با خونسردی  من   
، امر  خوزستان  قوای  تکميل به  و در سعی  او تذکر داده خود را به  ، قصد عزيمت را احضار کرده  حرب

  نيمة  کشيد و مقارن  طول  شب نصف  تا حوالی  من  مقررات  دنبالة.  ر نمودمصاد  جنگ  وزارت به  صريح
 .باشند  از تهران  حرکت  مصمم  ده  فردا ساعت  که  خود متذکر گشتم  شخصی  اجزای به  بود، که  شب

و هوا   غيير آبت  برای  ، سفری روزه  نه  که  متذکر شدم  فقط  سفر نگفتم  همراهان منظور خود را به  البته   
 . شدند  مسافرت به  مصمم  قصد و نيّت  با همين  کرد و آنها هم  خواهم  اصفهان به
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  و مرکز زنديه  صفويه  بپايتخت  از طهران
 
 

 :بودند از  عبارت  ملتزمين
 . جنگ  وزارت  کابينه  رئيس  بهرامی  خان  اهلل فرج

 .امير لشکر  خدايارخان
 . امنيه  اداره  رئيس  نقدی  آقاخان  علی

 . عبدالرضاخان  سرتيپ
 . عراق  تيپ  رئيس  محمدخان  جان

 . عشايری  و اسکورت  شخصی  اسکورت  ضميمة ، به حرب  ارکان  دو نفر صاحبمنصب  و يکی
 

 3131  عقرب 31 چهارشنبه
  کرده  خداحافظی بودند،  آمده  من  ديدن  برای  شخصی  منزل به  که  اشخاصی  از عموم  صبح  ده  ساعت   

از   ای و عده  تهران  نظامی  از وکال و حکومت  وزراء و جمعی  هيأت.  کردم  عزيمت  با اتومبيل  و از منزل
  عبدالعظيم  حضرت زنجير  زنجيرحضرت  خط  نزديک. بودند  آمده  من  مشايعت  نيز برای  صاحبمنصبان

 . گرفتم  را پيش  جنوب  ، راه کرده  خود تکيه  آهنين  و ارادة  خدا برعزم  ياری و به  نمودم  صآنها را مرخ
  اتحصف  آنها که  خصوص به  من  همراهان  رسيد که  خاطرم به  تهران  فرسخی  ، شش»آباد  حسن»در    

  راه  بايد چه  بدانند که اند اگر اطالع  بی  طريق  طی  و مشکالت  و سختی  راه  و از درازی  را نديده  جنوب
. خواهند کرد  تعجب  تصميم  اين  بپيمايند، از عظمت  مسافت  اندازه  کنند، و چه  را طی  ناهموار صعبی
ساير   مرا با اعمال  اقدام  اين  اند، وقتی تصوّر خود دنيا ديده و به  سالخورده  از ايشان  بعضی  مخصوصاً چون

  چشم  پيش  ای کنند، امر تازه  مقايسه  سلسله  آن  کفايت بی  و سالطين  عهد قاجاريه  لالوزراها و رجا رئيس
 . گر خواهند يافت خود جلوه

  هراسی و  بيم  بار مسؤوليّت  کار و سنگينی  و از مشکالت  بودم  نفس  دچار ضعف  هم  حقيقتاً اگر من  
  اوان  اند، در اين کرده  نيز عادت  و مردم  داده  ، سرمشق هقاجاري  عيّاش  پادشاهان  ، بايد همانطور که داشتم
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سفر   و مشقت  حضر را بر زحمت  و فراغت  و استراحت  نکنم  خود حرکتی  از جای  سخت  و موقع  زمستان
 . دهم  ترجيح

  برسرعت  دمق به  دهد و قدم می  قوت  مرا در حرکت  عزم  باريک  موقع  از هر چيز در اين  بيش  که  امری   
خاطر مرا اسير   وقت همه  که  عزيز است  و هموطنان  مملکت به  سرشار خدمت  افزايد، همانا عشق می  من

 .دارد خود می
  وقمع  قلع  برای  و من  ايجاد گرديده  بر ضد ناامنی  غريبی  دشمنی  من  در طبيعت  که  اينست  مثل    

در   اقدامی و  هر اصالح  اساس  که  شده  مسلم  بر من  زيرا که.  ام شده  خلق  و سرکشان  کنندگان  اختالل
  امن  و از نعمت  نداشته  فراغت  مردم  که  مادام.  است  و آرامش  امنيت  دامنه  بسط  العجاله علی  مملکت  اين

نند و در صدد ک  را درک  خويش زندگانی  خود آيند و احتياجات به  آنکه  برخوردار نباشند، مجال  و راحت
 . برآيند نخواهند داشت  جويی چاره

در   که  شومی  عمر ناامنی به  که  است  کسی  ايرانی  و قوم  ايران به  نسبت  مردم  ترين حاضر خادم  در حال   
دهد و   ، خاتمه اعتبار کرده و بی  و سست  را ضعيف  چيز ايران  همه  قاجاريه  استيالی  و نيم  قرن  يک  اين

را بر   ستمديده  مملکت  اين باشد، بکوشد تا سر  هم  و راحت  و تنعّم  و خوراک  خواب  کردن  گر با حراما
 .نهد  استراحت  بالين

عصر و   را در آن  ايران  کند و اوضاع  را مطالعه  قاجاريه  سلسلة  سلطنت  تاريخ  با نظر دقّت  که  کسی   
  چه  تيره  دورة  در آن  مملکت  اين  بدبخت  مردم  بيند که بگذراند، می  چشم  از پيش  با غور و تعمق  زمان

  سرکش  ياغی  يا فالن  ايل  فالن ددستبر  هر روز دستخوش  ايشان  و نواميس  اعراض  و چگونه  کشيده
 . است  بوده
  ادگار عهد قاجاريهي  ياغيان  نفر از همان  يک  سرکوبی  برای  که  اکنون  هم  که  کنم خدا را شکر می   

 دولت  وقت  هيچ  تاريخ  تا اين  صفويه  از ايام  را که  سرکش  ايالت  از آن  نمايندگانی  کنم می  حرکت
 .اند من  مخصوص  نثاران و جان  و همانها امروز از حاميان  خود دارم  ، همراه نداشته  بر آنها تسلط  مرکزی 

و   امنيت  توسعة  برای  در بستر ناز و تنعّم  و غلطيدن  پروری و تن  اشیعيّ  جای به  قاجاريه  اگر سالطين   
  کردند، با عالقه می  راه  و مشّقت  رنج  را تحمل  مدتی  داشتند و اندک برمی  شخصاً قدمی  رعيت  راحت
  قدم  يک ، هست  پرستی شاه و  سلطنت  اساس به  نسبت  ايران  مردم  در طبع  که  تاريخی  و سابقة  ذاتی

  و هوشياری  بيداری  را متوجه  نشاند و مردم می  را عقب  و سرکشان  ياغيان  هزار قدم  ايشان  حرکت
  در خود يارای  احدی  شمرد و نه می  صاحب را بی  مملکت  کسی  ديگر نه  صورت  در اين. کرد می  پادشاه

  و خارجی  گرفت خود می به  سروصورتی  امنيت  از جهت  مملکت  وقت  آن  البته. ديد می  و عصيان  سرکشی
 . يافت نمی  درازی  نفوذ و دست  و اعمال  مداخله  نيز مجال
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  از تهران  داده  خرج به  و کفايت  جرئت( مفغور  خاقان)  شاه فتحعلی  و ايران  روس  جنگهای  در موقع   
 ؟ صورت  کرد اما در چه  عزيمت  زنجان  سلطانية به
با آنها   سلطانيه  و در چمن  داشت  را با خود همراه  اندرون  حرمسرا و سوگليهای  زنان  که  لیدر حا   
  پيش  مرحله  يک  و آذربايجان  شنيد روسها در قفقازيه می  همينکه. گذراند روزگار می  و عشرت  عيش به

  نشينی عقب  تهران  سرسرة  وهو ک  نگارستان  عمارت  طرف ، به همراه  ها با محترمات آيند او مرحله می
 !کرد اختيار می

و   جاجرود و شهرستانک  طرف به  ولی  گذاشت می  بيرون  قدم  از تهران  نيز هر سال  شاه ناصرالدين   
 ! همخوابگی  رعايا جهت  دختران  و انتخاب  شکار جرگه  ؟ برای چه  برای.  ارنگه

 :خواهد بود  ناقص  د کالمنشو  گفته  سخنی  شاه اگر از مظفرالدين   
،  است  پرافتخار نژاد ايرانی  تاريخ  او ننگ  بازی رذالت  يا ايام  سلطنت  دوره  که  النفس مرد ضعيف  اين   

  جمعی از خواص و  محرم  از درباريان  با يکی  روزی  داشت  در تبريز اقامت  وليعهدی  سمت به  که  وقتی
  جنگ  ميدان آسمان را به  فضای  اتفاقاً هوا ابر شد و رعدوبرق.  هر رفتش  بيرون  گردش  عزم به  خلوت
کار   طوری به. داد  دست  عجيبی  را وحشت  ايران  آينده  شاهنشاه  وليعهد، يعنی  واالحضرت.  ساخت  مبدل

او را   ديدند کهمنحصر   آن را به  چاره  محرم  درباری و  رکاب  ملتزمين  که  او باال گرفت  و تزلزل  اضطراب
  النسب صحيح  خود را سيد اوجاق  مزبور که  درباری بود ببرند، و وليعهد به  حوالی  در آن  که  آسيايی  پناه به

 .شد کرد متوسل می  نيز معرفی
  جريان  که  خواست از او می  تمام  با عجز و الحاحی  شده  سيد درباری  دامان به  دست  واالحضرت   

  موقعی  سيد شياد که. کند  و ساده  را صاف  و آسمان  را موقوف  ، رعدوبرق اوقدر را تغيير دادهقض  کارخانه
او   التماس ديد، به می  آويخته خود  دامان را به  ای استفاده  قابل  سفيه  بود و دست  آورده  دست به  مناسب

را   رعدوبرق  و شدت  ز خدا هولناکیا و  داشت برمی  آسمان  سوی به  دست  و پيوسته  گذاشت نمی  وقعی
  کرده  درباری رو به  ، عاقبت و نافرمانی  خالفکاری  و از درباری  کرد، از او عجز و التماس می  درخواست

 :گفت  درباری. را پرسيد  مخالفت  علت
 . است  معطل  زناشويی  مخارج  کند و برای  خواهد عروسی می  آخر فرزندی  
سفيد   خواهد، در آن می  که  داد تا در شهر هر مبلغ  درباری به  کرده  ذ سفيد را صحهکاغ  واالحضرت   

  برداشت  تعالی باری  درگاه به  انابت  سيد نيز دست. بخشد  نجات  از وحشت  الحال را فی  مهر بنويسد و وی
  و سيد بيچاره  گشت  روشن زني  تيره  ، آسمان است  هوا صاف  بعد از طوفان  اند هميشه گفته  و از آنجا که
 .نگرديد  حاصل  را روسياهی
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  هالکت  برای  تهران به  مجاهدين  هجوم  ، در موقع حسين  سلطان شاه  جانشين  ميرزا بهترين محمدعلی   
از ، و بهتر  داشت می   مرغها وا به  خمير و دادن  های گلوله اوراد و اذکار به  خواندن را به  حرم  ، زنان ايشان

 .ديد نمی  خود فراهم  در مغز تهی  ، تاکتيکی اين
ندارد و   يادآوری به  ، احتياجی وضوح  ، از شدت رفتار او در خارجه  و وضع  حاليه  شاه  متوالية  مسافرتهای   

  خرابی  علت  مقصود، تجسس  هر جا که  سير کالم  ولی.  امور نيست  اينگونه به  توجه  هم  اصالً مقصود من
  نشان  جز قاجاريه  آن  برای  مسؤولی و  کشاند و مسبب می  سرمنزل  اين را به  باشد، شخص  کنونی  ايران
 .دهد نمی

 
 
 

  «آباد حسن»در   ای خاطره
  
 . کرديم  حرکت  قم  عزم بعدازظهر به  ساعتی  و يک  صرف» آباد حسن»ناهار در   
از   ، قبل پيش  سال  سه  که  گذشت  خاطرم شورا به  مجلس  از نمايندگان  يکی  در اينجا اتفاقاً حالت   

  ، جان پايتخت  دروازه  آمد و در پشت می  تهران  طرف به  خود از اصفهان  و بستگان  ، با عيال من  زمامداری
کسان و   در استرداد مال  فوريت به  بعد از اطالع.  قرار گرفت  و غارتگران  او مورد دستبرد دزدان  و ناموس
؟  ديدم  از او چه  در مقابل.  مسترد داشتم  آنها را گرفته  و اموال  کردم  و دزدها را مصلوب  نمودم  او سعی

  ايشان  در صف  درآمدند، او هم  از در مخالفت  با من  از نمايندگان  قليل  جمعی  که  بعد، وقتی  در مجلس
 .کرد  فراموش  کلی خود به  و ناموس  جان  مرا در حفظ  و خدمات  قرار گرفت

درياچه  از کنار  نيست  مستقيمی  خيابان به  شباهت بی  ، که ، جاده» منظريه»تا »  نصرت  کوشک»از    
  در کنار آن» باقرآباد»  خانه و قهوه  شده  ساخته  قمری 0210در   که  است  راهی  کند و اين عبور می  حاليه

 .قرار دارد
  است اند اين کرده  موسوم  منظريه اينجا را به  اينکه  علت.  رسيدم»  منظريه» ر بهبعدازظه  چهار ساعت   
 .را ديد(  ع)  معصومه  حضرت  گنبد طالی  توان از آنجا می  که
.  شدم  قم  عازم  بعد بالفاصله  کردم  را در آنجا صرف  ، چای است  مصفايی  مرتفع  نقطه»  منظريه»  چون   

  رفعت امر دادم سردار  بعد به.  شتافتم  مطهره  آستانه  زيارت الورود به لدی.  وارد شدم  قم به  غروب  مقارن
 .نمايد  احوالپرسی  يزدی  عبدالکريم شيخ  از آقای  من  برود از طرف
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  از قم  حرکت
 

  عقرب 31 پنجشنبه
  جديداالحداث  راه  از اين  قسمتی . کردم  حرکت  اصفهان  طرف به» نيزار»  ، از راه از تجديد زيارت  پس   
از   يعنی  قم  گذرد، از کنار رودخانه نمی  از شهر کاشان  قديم  راه  و برخالف  است  سير اتومبيل  قابل  که

از   قم  جنوب  فرسخی در پنج  و چون  است  موسوم»  کنار رودخانه»  اسم  همين به  کند که عبور می  قسمتی
 .گويند می  هم» نيزار»  را راه  گذرد آن می» نيزار»  کنار دهکده

از   که  و امير اقتدار وزير داخله  وتلگراف در اينجا سردار اسعد وزير پست.  رسيدم  ميمه به  شب  اول   
  حاکم  غالمرضاخان  اتفاق به  بودم  فرستاده  اصفهان به  بختياری امر  تصفيه  آنها را برای  قبل  چندی

  استقبال به  که  و چند نفر از صاحبمنصبان  اميرلشگر جنوب  آيرم  و محمودخان  الدوله و صارم  اصفهان
  گرفتم  تصميم  در قم  قبل  شب  سردرد شديد و نخوابيدن  واسطه را به  شب. ما رسيدند بودند به  آمده

 . همينجا بمانم
 

  عقرب 31  جمعه
  از ماهی پر  درخشانی  آب  چشمه  که»  ونداده»  آبادی هبعد ب  و کمی  کردم  حرکت  از ميمه  هشت  ساعت   

 . نيست  معتبری  آبادی  اصفهان  خاک  بعد تا اول جا به  از اين.  رسيدم  افتاده  اتفاق  دارد و در کنار جاده
  ، پيش است  اصفهان  خاک  ابتدای  خوار که هموار مورچه  تاريخی  جلگة  کوچکی  بعد از عبور از گردنة   
با   آشنا شد و در هر قدم  اصفهانی  و لهجه  و معيشت  لباس  بعد ديگر بايد با وضع به  جلگه  آيد از اين می

 .کرد  اند تصادف ايران  مردم  ترين کارکن  از جمله  که  واليت  اين  زحمتکش  و مردمان  زارعين
  معطوف(  هجری0093  سال  وقايع)  قبل  سال 310  وقايع را به  اختيار نظرم خوار بی مورچه  جلگة ورود به   

و   با عجله  جلگه  جنوبی در قسمت  ، که بينم را می  اشرف  و همراهان  افاغنه  موقع  اين  آنکه  مثل.  ساخت
  سردار رشيد خود نادر از جانب  سرکردگی به  قزلباش  ايرانی  دارند و قشون  دفاع  فرار، خيال  در حال  تزلزل
ضی هموار سرازير اار به  گردنه  وار از باالی ، سيل بسيار رسيده  نطنز با شتاب  از راه  جلگه  قیشر  شمال

  گرفتم  تصميم. ريزند فرار سوارند می  بر مرکب  که  افغان  را بر سرمشتی  و هزيمت  شوند و هالکت می
عزيز خود را از جلو نظر   تخار وطنپراف  تاريخ  از صفحات  ای صفحه و  کنم  صرف  آبادی  ناهار را در همين

 . کنم  فراهم  خاطر را گشايشی  گذشته با ياد  و اندکی  بگذرانم
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مطالعه و  از  جهت  همين به. شود تکرار می  آن  وقايع  غالب.  است  عجيبی  عبرت  درس  تاريخ  که  راستی   
 .کرد  پيشگويیرا   آينده  از اتفاقات  ای پاره  توان می  گذشته  وقايع  دقّت

گفتند هرروز  می  که  قدما نيست  ای افسانه  مرغ  سمندر، آن  سرگذشت به  شباهت بی  ايران  سرنوشت   
خاکستر  سوزد و به خود را می  کرده  آتشی  توليد شعلة  زند و از آن می  خود را برهم  بالهای  غروب  مقارن
و  دخيز برمی  و بانشاط  و جوان  و شاداب  خاکستر تازه  هتود  آن  باز از ميان  صبح  شود، سپس می  تبديل

 .شود می  مشغول  حيات  ادامه به
خود  را به  مطلعين  نظر و توجه  غريبی  وضع و به  بار تکرار کرده  را چندين  داستان  اين  ايران  تاريخ   

 . است  ساخته  معطوف
، از هر  عادالنه  مقتدرانة  حکومت  وضع فهماند، به می  شاناي  و طويل  عريض  تاريخ  چنانکه  ايران  مردم   

و   و معارف  تعليمات  بسط  در سايه  مردم  تا اين  که  است  دارند و يقين  ديگر بيشتر عالقه  حکومت  نوع
طرز   غير از اين  طرز حکومتی  نشوند، هيچ  نفس اعتماد به  حس  ، صاحب استقاللی  و تربيت  ورزش  تعميم

 .شود  آنها ختم  مصلحت برساند و به  سعادت  سر منزل تواند آنها را به نمی  هم
  و رئيسی  رأس  هر وقت  بينيد ايرانی کنيد، می  دقّت  ايشان  گذشتة  تاريخ  اگر در جريان  علت  همين به   

  سايه تشويقات مر و درو اوا  اراده  ، در تحت داشته  عزم  و صاحب  شناس  مصلحت  قادر و توانا يا سرداری
  و در خالف  جا گذاشته از خود به  و آثار سترگ  بزرگ  ، و يادگارهای جسته  مبادرت  عظيمی  اعمال او به
 . است  فرو شده  و انحطاط  پستی  گودال به  صورت  اين
  محکوم  که  راناي  از ظهور او مردم  قبل  سال  ده.  مدّعا است  شاهد اين  ظهور نادر بهترين  واقعه   

  ناتوانی و  دچار ضعف  قدری او بودند به  سفيه  و درباريان  حسين  سلطان شاه  ، مثل مغزی  تهی  سبکسری
  طنابی به  نفر افغانی  نفر آنها را يک  نفر ده  ده  ، که بوده  و قدرت  حيات  فاقد شرايط  حدی و به  شده
را،   ناتوان  دل مرده  مردم  ظهور نادر، همين. کرد روز نمیب  جنبشی  بريد و از کسی و سر می  بست می

  مردانه  يورش  يک هند را به  تاريخی  اقتدار او مملکت  در زير پرچم  توانا و قادر کرد که  چنان  يکمرتبه
 .آوردند  ايران را به  جواهر و افتخارات  گرفتند و آنهمه

  مذلت  حضيض خود به  و نااليق  عياش  سالطين  کفايتی بی  ايةدر س  هر وقت  ايران  که  است  اين  مثل    
  از تواناترين  ، فرزندی غيب  از آستين  قدرت  رسد، دست می  زوال  پرتگاه  و لب  سرحد ناتوانی افتد و به می

و   هوش  را بر دوش  ملت و  مملکت  نجات  سنگين  رساند و وظيفة ظهور می  عرصة او را به  فرزندان
  جامة بزدايد و بار ديگر او را به  وطن  مادر محبوب  را از رخسارة  مذلت  اين  گذارد تا ننگ او می  فايتک

 .سازد  و مجلّل  ملّبس  افتخار و زيور جالل
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بعد   گفت  توان و می  شده  و ناامنی  و ناتوانی  ما دچار ضعف  مملکت  که  است  سال  يکصدوپنجاه  قريب   
 . است  خود نديده به  و آرامی  روز راحت  قاجاريه  زند و استيالی  خان کريم  از فوت

 يا کشتار   خوشگذرانی  صرف  خود را فقط  ، اوقات مملکت  و آبادی  دالتـع  دامنة  بسط  جای به  قاجاريه   
 .اند رعايا گذرانده  کردن  غافل به  را هم  ، و ايامی کرده  مردم

  را ساکت  نگاهدارد و مردم  را آرام  ايران  مدتی  قليل  است  توانسته  آغامحمدخان  ط، فق ايشان  از ميان   
 ؟ وضع  چه اما به. کند
 :گويد کند و می می  را تشريح  قضيه  اين  خوب  نفر مسافر اروپايی  يک   
وجود   درقبرستان  هک  است  آرامشهايی  همان  کرد، از نوع  تحميل  بر ايران  آغامحمدخان  که  آرامشی»   

باشد   داشته  نماند تا سروصدايی  باقی  ديگر کسی  ، که را کشت  مملکت  اين  مردم  قدری او به  يعنی. دارد
 ».وجود بپردازد  عرض و به
و   مصلح  اواخر، مردمان  اين  خصوص به  ، گاهی و ذلت  و خرابی  ناامنی  سال  صدوپنجاه  اين  در مدت   

اند و از  خود انديشيده پيش  هم  و راههايی  افتاده  و ملت  ملک  حال  فکر اصالح به  اند که ا شدهپيد  متفکری
او .  است  اخير ايران  دانشمند دورة  بزرگترين  که  است  همدانی  اسدآبادی  الدين سيدجمال  يکی  جمله  آن
رفتارها را   زشتترين  شاه و ناصرالدين  بوده  بو عذا  در و در اذيت دربه  و آزار قاجاريه  از ظلم  پيوسته  که

 :گويد می  شده  او مرتکب به  نسبت
 ».شد ميسر خواهد  نفر مقتدر عادل  يک  دست به  فقط  زمين مشرق  مردم  حال  اصالح»   
با   تاريخی و  عقلی  هزار شاهد و دليل  که  عقيده  نيز با اين  و من. کند نظر را تأييد می  نيز همين  تاريخ   

  دهنده  نجات  يگانه  ، که و تعليمات  معارف  توسعة اقتدار، به  در ساية  تا بتوان.  دارد، موافقم  خود همراه
خود   حقيقی  و سعادت  حدود وظايف را به  مردم  طريق  اين و به  پرداخت  است  اقوام  ها و رشد دهندة جامعه

 .آشنا نمود
، روز  قدرت  دست  که  است  نرسيده  آن  آيا موقع  کند که خاطر خطور می قطعاً به  سوآل  اينجا ديگر اين   

و   فی و سرشکستگیيتکل بی  دوره  اين  ختم  آخر برساند، و برای را به  ايران  سالة يکصدوپنجاه  عمر بدبختی
 بردارد؟  بلندی  قدمهای  انتقام  کشيدن

 
 

 خوار از مورچه  حرکت
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مادر   بناهای مشهور از   قول به  که  رسيدم  مادر شاه  مستحکم  کاروانسرای خوار به ز مورچهبعد از عبور ا  
 . کبير است  عباس شاه
و   صفويه  باشکوه  پايتخت  يعنی  اصفهان  شهر تاريخی  و حومة» برخوار»  جلگه به  غروب  مقارن   

 . رسيدم  بالد ايران  مشهورترين
  

  اصفهان ورود به
 

شهر  از آن  که  ای نشانه لبود، ظاهر شد و او  گردوغبار نمايان  در ميان  که  سواد شهر اصفهان  کم  مک   
 .بود  مسجدشاه  نظر رسيد گنبد و منارهای به
برپا   من  بعد چادرهايی که عامة طبقات اهالی اصفهان برای استقبال و پذيرايی شهر به  فرسخی از يک   

  برای. کردند می  مرا تلقی  ، رسيدن العاده فوق  با وجد و مسرت  جا مردم  همه. رديدبودند نمودار گ  داشته
متعدد   های ، نطقها وخطابه ايشان  و رؤسای  وجوه  از طرف.  شدم  آنها پياده  از احساسات  اظهار قدردانی

  هر کدام ايراد شد، به  قشون  و تکميل  و توسعه  سرکشان  و دفع  امنيت  در اعادة  من  خدمات به  راجع
آنها   از چهره  طبيعی  سرور و شادمانی  حالت  که  شادی اهالی و  هلهله  و در ميان  داده  مناسبی  جواب
  ستون چهل  عمارت به  و يکسره  بود، وارد شهر گرديدم  شده  تهيه  که  نصرت  و از زير طاقهای  نمايان

 . رفتم
 

     

  اخبار تهران
 

بر   حضوری  مخابرة  اين.  رفتم  با تهران  حضوری  مخابرات  برای  تلگرافخانه به  اصفهان د بهروز ورو   
  ذيل  تلگراف. نمايند  مذاکره  با من  مطالب  خواستند در رؤس می  وزرا بود که  خود هيأت  تقاضای  حسب

 :شد  داده  رسيد و جواب  بدواً از وزير خارجه
 

  ، اظهار تاسف آمده  خارجه  وزارت به  ، شارژ دافر انگليس اشرف  حضرت  از حرکت بعد  ساعت  امروز سه»   
،  مقرر شده  که  بوديم  تقاضا نموده  ديروز شده  که  در مذاکراتی:  گفت ، می نموده  ناگهانی  از مسافرت

،  وارد بغداد شده  نلر  ديگر سر پرسی روز  ، تا سه نرفته  پيش  محمّره  سمت به  از زيدون  دولتی  قشون
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از   پس. يابد  خاتمه  دولت  ميل  مطابق  نحو خوشی قضايا به  اين  نموده  محمّره  با شيخ  شايد مالقاتی
شود، و  روز ديگر وارد بغداد می  هشت  برای  لرن  سر پرسی  بود که  رسيده  ، تلگرافی سفارت به  مراجعت

  قشون  توقف روز ديگر امر به  تا هشت  که  متذکر شويم  شنبهامروز چهار  مالقات در  که  داشتيم  خيال
را   خودمان  تقاضای  است  اين. اند فرموده  ، حرکت نموده  مسافرت  تصميم  شنيديم  بفرمايند و امروز دفعة

و متجاوز از د  که  کنيم می  ، خواهش تجديد نموده  ايم نموده  با خودشان  که  شفاهی  مذاکرات  در تعقيب
وارد بغداد   لرن  فرمايند تا سر پرسی  روز را تأمل  هشت  اين  اند، حاال هم صبر فرموده  قضيه  در اين  ماه

  شود و ديگر محتاج  راحت  نگرانی  از اين  اشرف  خاطرحضرت  که  بنماييم  اقداماتی  اميدواريم. شود
  کرد، که  خواهيم  تلگراف  در اصفهان  خودمان  قونسول به  هم  قسم  همين .نشوند  قوا و عملياتی  اعزام به
  که  است  اين  نمودند، فقط تکرار می  در مذاکرات  آنها که  مقصود اصلی. برسانند  اشرف  حضرت  اطالع به

  نظريات  تمام  مذاکره  در ضمن  بنده. وارد بغداد شود  لرن  ، جلوتر نرود تا سرپرسی از زيدون  قشون
  های وعده نظر به  که  اغفال  اين  در نتيجة  که  ام و تذکر داده  نموده  نشان خاطر را  اشرف  حضرت

  آوری جمع به  موفق  شيخ  که  است  ، اين شده  حاصل  دو ماه  در مدت  دولت  برای  که  سفارت  مصلحانة
  اين به  توان می  چگونهرا   افکار عامّه . است  شده  دفاعيه  و ساير لوازم  مهمات  و وارد کردن  اسلحه

  از طرف  که  کشتيهايی  توسط  و مونيسيون  اسلحه  شود شيخ می  متوالياً شنيده  داد که  تسکين  اظهارات
  از اين  و جلوگيری  تفتيش  قسم  همه  راه  انگليس  دولت  برای  نمايد؟ در صورتيکه آيند وارد می هند می

و اظهار   جز سکوت  اظهارات  اين  در جواب  البته.  است  يند بودهنما وارد می  اسلحه  که  هايی کشتی
  و اخباری  رسانيده  عرض را به  مراتب  اينک. ندادند  توانستند بدهند، چنانچه ديگر نمی  جواب  اطالعی بی
 ».برسانند  اشرف  حضرت  عرض به  که  فرستادم  حرب  ارکان بود به  رسيده  که  هم

  وزير خارجه
                                                                                                               2911 
 

  جواب

 
   اقباله دام  وزير امور خارجه  مشارالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب     
آيد،   فراهم  سفارت  رنجش  ، اسباب خواهم نمی  ، بگوييد چون نموده  را مالقات  شارژ دافر انگليس»     
  تعرض  تا دو هفته  قوا امر دادم  کلية او به  اقدامات  نتيجة  و مشاهدة  لرن  تا ورود سر پرسی  که  است  اين

  چه. نشود  جنگ به  شروع  و بختياری  خزعليان  از طرف  که  است  در صورتی  اين  تأخير بيندازند، ولی را به
 ».شد خواهد  عمليات مجبور به  نقشو  وقت  آن
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 قوا  کل  و فرمانده  وزير جنگ                                                   
                                                                                                           9119 

 

  ل نگليسونسوبا ق  مالقات
 

از   پس.  او را پذيرفتم. کرد  مالقات  تقاضای  تلگرافخانه  نيز در همان  انگليس  اثنا قونسول  ايندر    
اظهار   درجه  کرد، و تا يک  تلقی  و احتياط  با نگرانی  اصفهان ، ورود مرا به امر خوزستان به  راجع  مقدماتی

  خاتمه  نقطه  همين به را  کرد مسافرت  سعی  ادهالع ، و فوق جلوتر نروم  از اصفهان  نمود، که  و هراس  خوف
  شرح  است  روشن  مطلب  زمينة  چون. انجامد می  تفصيل به  مذاکرات  تمام  نوشتن.  بازگردم  تهران ، به داده
  که  و قطعاً تذکر دادم  کرده  نشان خاطر او خود را به  قبل  تصميم  طور خالصه به.  بينم را زايد می  آن

 . است  حتمی اشرار به  دادن  و گوشمال  سفر غيرممکن  از اين  افمانصر
 
 

  اصفهان  اهالی  احساسات
 

سرور  و  شعف  اظهار نهايت  از ورود من  اصفهان  اهالی  که  است  بود، اين  مسرت  موجب  که  چيزی   
  سخن  از آن  تعجب به  فلو محا  و در مجالس  ديده  را با احتياط  سابقه سفر بی  اما اين. کردند می
از   چون کردند، و صحبتها می  سفر دارم  از اين  قصدی  دانستند چه نمی  در بدو امر که. راندند می

 . گرفت  شدت  ، احتياطشان هستم  ميدان  شدند و فهميدند خود نيز عازم  واقف  من  و عمليات  تجهيزات
و   صميميت ابراز  اين.  بگذارم  قدم  مهلکه شخصاً به خواستند، نمی  و دوستی  از نظر محبت  بعضی   

  مسافرت  اين  داشتند که  آنها غفلت  ليکن.  کردم  بود، تقديس  خلوص  بر کمال  مبنی  را که  مندی عالقه
  ين، و يق واگذارم  ديگری را به  آن  انجام  که  است  مهمتر از آن  از نظر نظامی  و چه  ديپلوماسی  از لحاظ  چه

 .غير ميسور خواهد بود  ديگری  برای  آن  انجام  که  داشتم
و   و فشارکی  آقا نوراهلل حاجی  ايشان  معروفين  که  اصفهان  و علمای  سولهای خارجهونباز در روز بعد ق   

 را  حرکتم  تصميم و  اظهار خوشوقتی  من  از مالقات  آمدند و همه  من  ديدن باشند، به  سيدالعراقين
بر   مضمون  که  نوشت  من به  ای بعد مراسله  آقا نوراهلل حاجی  حتی. کردند  و تشويق  تقديس  جنوب  طرف به

 :شعر بود  اين
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جهاد   حکم  که مقدس  جنگ  و در اين  کنم  با شما حرکت  ام و عشيره  کسان  خود و عموم  حاضرم  من»   
 ». نمايم  کترا دارد، شرا  مملکت  استقالل  بر ضد دشمنان

 
 . کردم  اظهار تشکر و امتنان  خواهانه و استقالل  پرستانه وطن  احساسات  اينگونه  در جواب  من   
 
 

  تجهيز قشون
 

اينجا  را از  خوزستان  طرف به  قشون  ، تا کامالً سوق ماندم  در اصفهان  عقرب  تا چهارشنبة 01  از شنبة   
.  کنم  سرکشی  لشکری  کارهای  جزئيات  جميع خود شخصاً به ، و دهم  ترتيب  است  مرکز لشکر جنوب  که

،  عراق  از تيپ  تهران  ، اعزامی نادری  را با فوج  اصفهان  از قوای  قسمت  يک  قليل  مدت  در همين  چنانکه
ها  سربازخانهو   مريضخانه لشکر و  حرب  ارکان و به  دادم  حرکت  بهبهان  طرف به  و سميرم  قمشه  از راه

 . نمودم  رفع  بيگی ايل و  ايلخانی به  آنها را راجع  اختالفات  و قضية  و کار بختياری  کردم  رسيدگی
  و سردارجنگ  و اميرمفخم  السلطنه صمصام  يعنی  تهران  مقيم  بختياری  عمدة  خوانين  از حرکتم  قبل   

  آمده  من  منزل شنيدند، به  بر ضد دولت  خزعل شيخ  يکتحر را به  از ايل  ای عده  طغيان  قضية  همينکه
و   بدنامی  از بختياريها، اسباب  قليلی  عدة  حرکت  بسيار گفتند اين  نشستند، و با عجز و الحاح  بست

  جهت  اين دهد و به می  و مقصر قلم  روسياه  دولت  ما را در پيشگاه  که  است  و حرکتی  ماست  رسوايی
  غائله  و در رفع  تأمين  ايشان ، به کرده  دلگرم  دولت  مراحم آنها را به  من. افتد ما در خطر می  زندگانی
  اصفهان به  را مأمور نمودم  وتلگراف و وزير پست  پيشامد وزير داخله  همين  در تعقيب.  دادم  کامل  اطمينان
 .شوند  مشغول  اختالفات  آن  کار تصفيه کنند و به  حرکت

  و تشويق  جنوب  قضية به  راجع  و تلگراف  ، مکاتيب از اطراف  الينقطع  اصفهان  در چهار روز اقامت   
آنها را   جواب غالباً دستور. رسيد ديگر می  و متمردين  شيخ  طغيان  در رفع  جدی  و اقدام  حرکت به

 . دادم می
 :گرديد  لواص  از وزير امور خارجه  ذيل  تلگراف  عقرب  هفدهم  شب   
 

  وزير خارجه  تلگراف
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  رسيده  عرض به  حرب  ارکان  وسيله به  آن  راپرت  که  عقرب 02 روز چهارشنبه  مذاکرات  در تعقيب»   
 : اظهار داشت  آمده  بنده  مالقات به  بعدازظهر، شارژ دافر انگليس  و ربع  ، امروز دو ساعت است

  تلگراف  از اصفهان  ، زيرا قونسول نيست  خوب  ، اخبار خيلی جانب  اين  العادة فوق  با وجود اهتمامات   
  اند که فرموده  نمود و ايشان  الوزرا را مالقات  رئيس  آقای  اشرف  ديروز عصر، حضرت  که  است  کرده

را در   ديگر قشون  توانم نمی  هست  برف  خطر آمدن  هر دقيقه  اينکه و نظر به  نظامی  مالحظات به
  حضرت  که  شارژ دافر اظهار داشت. تجاوز نمايد  بايد از چهارمحال  و ناچار قشون  دارم  نگاه  هارمحالچ

بشود اثر   عجله  موقع  اگر در اين  دادند و البته  نشان  حوصله  خيلی  مدت  الوزرا در اين رئيس  آقای  اشرف
  حضرت  البته.  کنم روز باشد تقاضا نمی  هشت  که  اوليه  از مهلت  بيش  دراينصورت. ندارد  در لندن  خوبی
. خواهند فرمود  را تأمل  چند روزه  اند حاال نيز اين داده  نشان  صبر و حوصله  تاکنون  طوريکه به  اشرف

او  را به  و نتيجه  برسانم  اشرف  حضرت  عرض به  حضوری  را با تلگراف  مراتب  که  دادم  او وعده به  بنده
 ». دهم  اطالع

  مشارالملک                                                         
 

  دادم  تشخيص  خود را در اين  ، تکليف داشتم  کامل  صحبتها و مواعيد آشنايی  اين  آهنگ به  چون  من   
و عمليتر   نمايم  عقايد خود را تعقيب  فقط  هر صحبتی  جای و به  ندهم  جواب  تلگراف  اين اصالً به  که

 . سازم
 
 

  مسرتبخش  تلگراف  يك
 

 .بود  من  آجودان  ساعدالدوله  سرهنگ  تلگراف. کرد  نظر مرا جلب  جهاتی به  تلگرافها که  از جملة  يکی   
  جنوب  اگر قضية  شد که  ، داوطلب گشتم برمی  تهران به  از لرستان  که  در موقعی  ساعدالدوله   
  رسيدن اتفاقاً بعد از.  دادم  او قول به  هم  من. کند  عزيمت  آن  ختم  شود، شخصاً برای  محتاج  قشونکشی به
  شنيد من  همينکه. شد  عازم  تنکابن  طرف و به  گرفت  خود مرخصی  امالک  سرکشی  برای  تهران به
  نظامی  در عمليات  شرکت  جا برای، از آن رسانده  تهران خود را به  عجله ، به ام کرده  عزيمت  جنوب  سمت به

از   دارم  نمود و يقين  حرکت از من  استمزاج  کرد، و بدون  مخابره  من خود به  مشعر بر حرکت  تلگرافی
 .نيز بود  متألّم  ام او را خبر نکرده  حرکت  چرا در موقع  اينکه
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  ديدم  العين رأی به  زيرا که. دش  من  العاده فوق  مسرت  باعث  در اصفهان  تلگراف  اين  وصول   
در   هستند که  نظامی  و رشادت  سپاهيگری  احساسات  اينگونه  ، امروز صاحب من  قشون  صاحبمنصبان

 همشاهد. شناسند گيرند و سر ازپا نمی می  بريکديگر سبقت  سربازی  وظايف  و انجام  بروز مشکالت  موقع
زيرا .  انگيز است وجدآور و مسرت  بينهايت  و قشون  مملکت مند به هنفر عالق  يک  پيشامدها برای  اينگونه

را   شاه عهد ناصرالدين  فاسد صاحبمنصبان  روحية آورد و نظر می را به  قشون  سابق  اوضاع  انسان  که  وقتی
  جنگ  مقامتر، و در موقع بيشتر و عالی  هر قشونی  ازصاحبمنصبان  و مواجب  جيره  گرفتن  در موقع  که

  اوضاع  و از ديدن  و خجل  سرافکنده  ايام  آن  ميگذراند، از تذکر احوال بودند از خاطر  و مخفی  فراری
 .گردد می  خرسند و شادمان  کنونی

  گيری کناره  شايعة
  
  از آمدن  من  بود که  ، مشهور شده در تهران  مجلس  اقليت  و تلقينات  خارجيان  انتشارات  در نتيجه  
  اصفهان خود را به  بگيرم  از کار دوری  توانستم در مرکز نمی  و چون  است  گيری کناره  قصدم  اصفهان به

  در هيأت  حتی  بود که  گرفته  رواج  قدری به  شايعه  اين.  نمايم  جويی کناره  در اينجا از عمل  که  ام رسانيده
  محبت  واسطه به  بعضی و  افتاده  رياست  مقام  اشغال  يالخ نفر از وزرا به  و يک  شده  مؤثر واقع  وزرا هم

  از سردارمعظم  رمزی  تلگراف  باب  در همين. بودند  شده  و متاسف  مضطرب  من  و تذکر فعاليت  من
امور   اختالل به  و راضی  از استعفا صرفنظر کرده  بود من  تمنّا کرده  رسيد که  وزير فوايد عامه  خراسانی

 . خود نگردم  دوستان  و پريشانی  تمملک
  من  که  و نوشتم  اخبار ابراز داشتم  اين  خود را از تأثير و شيوع  و تعجب  دادم  بخش اطمينان  جوابی   

  سعادت  و اکمال  مملکت  جو، از خدمت چند نفر مفسده  درايی و از هرزه  اشرارم  و سرکوبی  خوزستان  عازم
 .کرد  صرفنظر نخواهم  ايران

 :بود  ذيل  مطالب  از جمله. رسيد می  از فرونت  اخباری  از حرکت  قبل   
  خزعل  قوای  و ميان  شده  وارد هنديجان  نو، با دو توپ  اسلحه  صندوق 211  عقرب  در چهاردهم»   

و در   آمده  عربال شط به  اروپايی  جنگی  سفينه  سه.  است  آورده  آذوقه  بادی  ، دو کشتی گرديده  تقسيم
 ». است  لنگر انداخته  آبادان  مقابل

 
 11111 امر دادم  تهران موجود نبود، به  قدر کفايت به  در اصفهان  فشنگ  اخبار چون  بدين  با توجه   

 .دارند  فوراً ارسال  فشنگ
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  زيدون  اردوی  تلگرافخانة  راپرت
  که  آورده  زيدون  را کنار رودخانة  تلگراف  بنادر دستگاه و  فارس  قوای  محترم  فرمانده  حکم  بر حسب»   

  يازده  آمدند از ساعت  زيدون  طرف به  با عده  فرمانده  الطلوع علی  نهم  صبح. شود  داده  قشونی  راپرتهای
  که»  خاکستری»  تا قلعة»  بهرام شاه»از   رودخانه  جنوبی  بعدازظهر در طرف  شد تا پنج  شروع  جنگ  صبح

شهر  به  هم  نمودند شب  حمله  دشمن  عصر نيز طرف. درآمد  نظامی قوای  تصرف بود به  و برج  قلعه  چندين
  خزعليان  ، در نتيجه داشته  دوام  ، جنگ دوازده  ساعت  الی  صبح  پنج  از ساعت  زده  ، شبيخون خراب  زيدون

  تصرف به  اسب و اثاثيه قاطر و  چادر و چند رأس  باب زياد، و چند نفر اسير و چند  ، تلفات فراری  تمام
 ». شده  زخمی  هم  نفر چريک  و يک  نفر نظامی  نظاميها درآمد يک

  ابراهيم                                                              
 

  زيدون  اردوی  راپرت
  اسب  رأس  و چند نفر ديگر و چهارپنج  خان ادر عبداهللاند بر کرده  که  هم  و رؤيت  از قرار خبر واصله   

 .اند شده  مقتول  توپ  گلوله به  دشمن  ديگر از طرف  غير از تلفات

 

  از اصفهان  حرکت
 

  عقرب 13  هبچهارشن
 . کردم حرکت  قمشه  طرف به  گذشته  اللهورديخان  و پل  چهارباغ  تاريخی  از خيابان  با همراهان  صبح   
مزبور را   اردوی.  بودند برخوردم  خوزستان  عازم  که  اردويی به  اصفهان  جنوب  فرسخی  نه» مهيار»در    

  خودم نظر اين به.  کنم  آنها را امتحان  نظامی  لياقت  و درجه  جنگاوری  ميزان  شدم  و مصمم  ديدم  سان
  هدف  و برای  نبود، انتخاب  از او نمايان  ار کفايتیظاهر آث به  را که  نفر از نظاميان  ، يک رفته  شخصاً پيش

و از   فراگرفته  باطنی  اردو را وحشت  صاحبمنصبان  که  کردم می  احساس.  اختيار کردم  ای ، نشانه قراردادن
  و مسؤوليت  سرشکستگی  برنيايد و اسباب  خوبی به  امتحان  اين  مزبور از عهده  نظامی  دارند که  ترس  آن

  تا يکی  ام وانگذاشته  خود ايشان را به  انتخاب  گفتند چرا من خود می  يقيناً پيش. شود  فراهم  ايشان  جهت
 .بفرستند  امتحان  ميدان را به  افراد را اختيار کنند و فرد مطمئن  از بهترين

  عهده از  عجيبی  مهارتمزبور با   بود، نظامی  در تپش  من  انتخاب  از اين  ايشان  دلهای  در حاليکه   
شد، و   برافروخته  از شادی  صاحبمنصبان  چهره. قرار داد  را هدف  نشانه  خوبی  برآمد و با کمال  امتحان
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و کامالً   گرفتم  نيک  فال پيشامد را به  ، اين گرديده  و اميدواری  اطمينان  قرين  از پيش  نيز بيش  من  قلب
 . بستم  در فتح  دل
  برپا داشته  نصرتهايی  طاق  بود و اهالی  آمده  استقبال به  قمشه  حاکم.  وارد شدم  قمشه ظهر به  مقارن   

 .بودند
»  ايزدخواست»  آبادی  اول به  غروب  و نزديک  کردم  حرکت  فارس  خاک  طرف به  بعد از ظهر از قمشه   

  ملل  اتفاق  در مجمع  ايران  دهننماي  الدوله ارفع را به  دزدان  و حملة  قبل  سال  پنج  در اينجا ناامنی.  رسيديم
  ايجاد شده  قشون  قدرت  ساية در  حاليه  که  و از امنيتی  خاطر آوردم کيخسرو را به  پسر ارباب  و قتل

  تاريخی  و مذاکرات  نظامی  نقشجات  مطالعه به»  ايزدخواست»را در   شب.  کردم  حاصل  کامل  اميدواری
 . ندمگذرا

 
 

  آباده  طرف به
 

  عقرب 13 پنجشنبه   
  ای وکتيبه  است  عباسی شاه  کاروانسرای  در مقابل  که  پلی  و از روی  کرديم  حرکت»  ايزدخواست»از    
»  ايزدخواست چک»آنرا   خود اهالی  که  العبوری صعب  دارد، و از گردنه  آبادکننده  پادشاه  آن  اسم به  هم
و   است  مشکل  خيلی  اتومبيل  شيراز برای  طرف به  عزيمت  در موقع  گردنه  عبور از اين  ذشتيمگويند گ می

  زور بازو باال برند و آنها را از سر گردنه اتومبيلها را به  اند که حدود مواظب  در آن  از اهالی  غالباً جماعتی
 .رد کنند

  گردنه»  خوره خان»  و کاروانسرای»  سورمق»  بور از آبادیو بعد از ع  کرديم  حرکت  بعد از ظهر از آباده   
را در   شب و  شديم  و همواری  مسطح  تش، و وارد د سر گذاشتيم  را پشت»  کش کولی»العبور  صعب
 . گذرانديم» بيد ده»  آبادی

 

  عقرب 11  جمعه
  قديم  کاروانی  غير از جاده  مروزیا  جاده.  سرازير شديم» بيد ده»  بلندی  از باالی  زود برخاسته  صبح   

  اتومبيل  و راندن  با اصفهان  روابط  حفظ  اقتدار خود برای  در ايام  جنوب  را پليس  جاده  و اين  است
 . داشت  اشکال  خيلی  حرکت  صحيح  باالپوش  سرد بود و بدون  هوا بينهايت.  است  کرده  و درست  تسطيح
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 . را در آنجا مانديم  و شب  شيراز رسيديم  ، چهارفرسنگی»سيوند»  آبادی به  غروب  مقارن   
 

  عقرب 11 شنبه
  فرسنگی ، سه» يوزه»  چاپارخانه چند، به  وخمهايی و بعد از عبور از پيچ  کرديم  از سيوند حرکت   
 . شيراز رسيديم  فرسنگی  و يازده» سيوند»

  استقبال از شيراز به  که  فارس  از ايالت  يکی  رئيس  الملک مقوا  خان ابراهيم ميرزا»  وزهپ»  در نزديکی   
 .شد  بود رسيد و از او احوالپرسی  آمده  من
  والی  السلطنه وثوق  از طرف»  زرقان»در .  کردم  شيراز صرف  شمال  فرسنگی پنج»  زرقان»ناهار را در    

 . کردم  شيراز حرکت  طرف به شد و بعد از ظهر از آنجا  از من  شايانی  استقبال  فارس
 

  عقرب 11 يكشنبه
  عمل به  احوالپرسی  يکان آمدند و از يکان  من  مالقات شيراز به  علما و اعيان  شيراز عامه ورود به  فردای   

 .شد  صحبت  مقداری  مرتضی  شيخ  آقای  هم  آقا جعفر يکی  يکی  و با دو نفر از ايشان  آمده
اند و  زده  را آتش  قصر خزعل»  طرف بنی»و »  حويزه»، عشاير  عقرب 04در   واصله  تلگراف  موجب به   

  غنيمت  احشام  و مقداری  داده  را شکست  ، متمردين حمله  با يک» قالوند»  ايل  دزفول  در اطراف
 . اند گرفته

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

 : ساخت
 

  عظمته  قوا دامت  کل  فرمانده  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام
  کردند و از طرف  مختصری  حمله  بودند، امروز يک  آمده  خزعل  هواداران  کمک به  که  بختياری  عده»   

 .رفتند  عقب  خورده  ، شکست ستون
 : است  قرار ذيل به  نظامی  و قوای  دشمن  موقعيت

در   قليلی  عدّة  دشمن» مال ده»، » سويره»  آسياب  نظامی  موقعيت»  لنگری  شيخ  چشمه  چمکرته»
  طرف به  چريک و  از نظامی  مرکب  ای عدّه  دو روز قبل  دشمن  کردن  پراکنده  دارد برای  هنديجان
 ».اند نموده  را تصرف  هنديجان  رسيد که  راپرت  بود، الساعه  شده  فرستاده  هنديجان
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  اهلل فضل  سرتيپ -لنگيراز 
 311  نمره  عقرب 30عصر 

 
از   با جمعی  جهت  اين به  بروم  وکيلی  و ابنيه  چراغ شاه  زيارت به  گرفتم  تصميم  رسمی  بعد از مالقاتهای   

 .  رفتيم  اماکن  آن  تماشا و زيارت به  همراهان
  من  پيش  و استغاثه  دادخواهی به  کرده  بودند، ازدحام  در زحمت  نان  و قحطی  گندم  از کمی  که  عامه   

و   الملک قوام  و عضويت  والی  رياست به  شيراز کميسيونی  امر نان  ترتيب  برای  امر دادم  فوری. آمدند
 .را بنمايند  غائله  اين  رفع  شده  تشکيل  ادارات  روسای

حاضر بود،   خوزستان به  عزيمت  در شيراز برای  را که  جنگی  از ايروپالنهای  دستگاه  يکروز   در همين   
بايد   طريقی  چه به و  راه  از چه  و اينکه  جنگی  عمليات  تعليم  برای  سوار شده  هم  و خودم  پرواز دادم امر به

 . نمودم  معيّن»  تخت باغ»را در حدود   اتطيار  و آشيانه  کردم  گردش  کرد قدری  را تعقيب  نظامی  عمليات
را   پايم  سخت  چکمه  ولی  کردم  حرکت  ندارد پياده  رو صحيح اتومبيل  تا شيراز راه»  تخت باغ»از   چون   
  عبورومرور، روی  برای  که  دستور دادم  نظاميان و شخصاً به  راه را پيمودم  اين  زحمت بود و به  زده

 .اجرا شد  سرعت امر به  بزنند و اين  را پل  اهر  عرض  نهرهای
  طرف از يک. شد  داخل  جدی  بود، در مرحلة  نشده  مشکل  چندان  تاريخ  تا اين  که  خوزستان  قضيه   

از مرکز   دوری و  اطالعی بی  واسطه وزرا به  و هيأت  پايتخت  اهالی  و عامه  ملت  دارالشورا و نمايندگان
 :رسيد  از تهران  موضوع  در همين  ذيل  بودند تلگراف  افتاده  وحشت، در  عمليات

 
  عظمته  الوزرا دامت  رئيس  آقای  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارک»   
  مغرضين  شده مشوش  شيراز افکار به  اشرف  حضرت  از مسافرت  برسانم  عرض بايد به  الوظيفه حسب    

  حدس  بعضی. خواهد شد  واقع  مملکت ضرر به  کنان  ، آشتی خارجی  خالتبا د  کنند که می  شبهه  القای
در . شود  و سوآل  مذاکره  است  ممکن  هم  در مجلس. خواهيد برد  تشريف  جنگ  برای  بهبهان زنند به می

  ببا  در اين  دستور کافی  است  مستدعی. آيد می  نظر الزم افکار به  ساختن  و روشن  تسکين  هر حال
 ».فرمايند  مرحمت

  ذکاءالملک                                                    
  عقرب 33                                                        
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و   من  اغفال  خيال و به  افتاده  جنبش به  جنوب  در صفحات  انگليس  سياسی  ديگر، عمال  از طرف   
 .کردند و پا می  دست  ، سخت شيخ خزعل  جهت  تأمين  تحصيل

 

  خزعل  تلگراف
 

 :رسيد  من به  خزعل شيخ  از طرف  ذيل  روز تلگراف  در همين   
 

  عظمته  الوزرا دامت  رئيس  آقای  اعظم  اشرف  حضرت  مبارک  آستان
  لطفی و بی  بيمهری  ساساتاح  بنده به  نسبت  اشرف  حضرت  بودند که  را معتقد ساخته  بعضيها فدوی»   

  موجب  مسأله  و اين  نيست  چنين  حال  حقيقت  که  گرديدم  اواخر مطلع  در اين  بحمداهلل  داريد، ولی
  مغرضين  بعضی  و آنتريکهای  از دسايس  سوءتفاهم آن  که  است  معلوم  برخاطر مبارک  البته. شد  اميدواری

خواستند  داشتند و می  عداوت  اشرف  وجود ذيجود حضرت به  نسبت  البته  ، غير از بختياريها، که و مفسدين
 و  از کجی  باالخره  ولی.  يافت  و فزونی  خود سازند تقويت  و مقاصد دنيّه  شخصيه  اغراض  را آلت  فدوی

  از طرف  که  ای ناشايسته  و از اعمال  نموده  مبادرت  تأسف  عرض به  اينک  شده  مطلع  مسلک  اعوجاج اين
  فدوی  آمال  نهايت  السابق نيز کمافی هآيند و در  خواهم می  معذرت  سر زده  عليه  دولت به  نسبت  بنده  اين
  با نهايت  امکان  درجه  و تا آخرين  آورده  عمل به  خدمتگزاری  کمال  متبوعه  دولت به  ، نسبت است  اين

  اشرف  حضرت  که  دارم  کامل  اميدواری.  کنم  اقدام  اوامر مطاعه  اجرای به  عقيدت  و حسن  نيّت  اخالص
  اطمينان  فدوی  و از دولتخواهی  را مورد اعتماد قرار داده  فدوی  و باز هم  را پذيرفته  تأسف  عرض  نيز اين

  مسأله  اينشوند و اگر  فرما می  تشريف  جنوب روزها به  اين  سامی  موکب  از قرار معلوم.  خواهند داشت
  رياست  که  وجود محترم  آن شخصاً به و  شده  نائل  مالقات  شرف به  که  هستم  شايق  خيلی  است  صحيح
  در آينده  نيّت  و خلوص  خدمتگزاری  و تأمينات  مامضی خود را از  را دارا هستند، تأسف  متبوعه  دولت
 ». هستم  عد شرفيابیو مو  محل  و تعيين  منتظر اظهار مرحمت.  کنم  عرض

  خزعل                                                       
 

 .رسيد  تلگراف  از همين  انگليس  قونسول  توسط  هم  کپيه  يک   
 . متغير شدم  بود سخت  آن  مخابره  واسطه  انگليس  قونسول  از اينکه   

 . مستقيماً دادم  را هم  شيخ  و جواب  دمکر  بوشهر مخابره  قونسول را به  ذيل  تلگراف
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 بوشهر
   انگليس  فخيمة  دولت  قونسول  ژنرال  آقای

  نيست  از غرابت  خالی  است  داشته  ارسال  جانب  اين  شما برای  وسيلة خود را به  تلگراف  خزعل  اينکه»   
قانوناً   را که  خارجه  محترم  نمايندگان  متزح  خود، موجبات به  مربوط  نبايد، در امورات  داخلی  زيرا اتباع

  اطالع  عدم به  قصور مربوط  اين  که  است  بديهی  دراينصورت. آورند  هستند، فراهم  از مداخالت  ممنوع
 ». ام داده  مشاراليه به  مستقيم  تلگراف قبالً به  بوده  الزم  که هم  باشد و جوابی می  مشاراليه

 
 :کنند  مخابره  شيخ مستقيماً به  امر دادم  را هم  ذيل  جواب

 
  سردار اقدس  آقای

 ». قطعی  تسليم  شرط به  پذيرم شما را می  و ندامت  معذرت»   
 
 

  تهران  تلگرافات
 

  ، چون ، دبير اعظم از همراهان. کرد  شايانی  از ما ميهمانی»  محمديه»  در باغ  الملک را قوام  شب   
 .بيايد  ود، نتوانستب  شده  مريض  سخت

،  عکس به  شد و ديگری  من  و مسرت  اميدواری  اسباب  يکی  رسيد، که  من به  دو تلگراف  موقع  در اين   
 . و متأثر ساخت  مرا غمگين  سخت

  موقع  و در اين  کرده  مخالفت  با من  جمهوريت  در مسأله  بود که  تهران  علمای  از طرف  اول  تلگراف   
  و عالقه  شناسی موقع  از اين. بودند  را خواسته  کامل  و موفقيت  و پيشرفت  نموده  موافقت  ار کمالاظه

 . شادمان و خورسند شدم  بسی  و ملت  ملک  مصالح به  اعالم  علمای
  خصوصی و  سری  جلسه  مجلس  نمايندگان  اينکه به  بود راجع  دولت  هيأت  ديگر از طرف  تلگراف   

نيز   و در تهران  است  و سوءظن  از يأس  حاکی  اند که کرده  صحبتهايی  خوزستان  در باب و  داده  يلتشک
  دولت  از جانب  لرن سر پرسی  سفير انگليس  ، که خبر را منتشر نموده  رويتر اين  و آژانس  داده  شهرت
او را با   کند و بين  فراهم  مالقاتی  رتيبت  و خزعل  من  در بوشهر فيمابين  دارد، که  خود مأموريت  متبوعه

 .دهد  صلح  من
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  انواع  تحمل و  و زحمات  خدمات  چرا با وجود اينهمه  که  و متأثر ساخت  مرا متعجب  خبر سخت  اين   
  خارجيان  است  اند ممکن و تصور کرده  مرا نشناخته  مجلس  هنوز وکالی  چهارسال  ، در عرض مصيبت
 .دهند  خواهند سوق می  که  هر طريقی خود مرا به  ميل و به  داشته  نفوذی  من  عزم و  در اراده

  کفالت  متصدی  من  در غياب  که  وزير ماليه  و امر دادم  کردم  خبر را تکذيب  تأثر و تغّير اين  با کمال   
 : نمودم  را مخابره  ذيل  تلگراف. نمايد  تکذيب  وزرا بود، خبر مزبور را رسماً در جرايد پايتخت  رياست  مقام

 
  اقباله  دام  وزير ماليه  ذکاءالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب

  ، اين مستحضر شدم و  آنها مسبوق  و تلقينات  مغرضين  انتشارات به  راجع  جنابعالی  تلگراف  از شرح»   
  رفتار و عمليات  سوء کردار و زشتی  تند کهايد، همانها هس ناميده  مغرض  اسم به  جنابعالی  را که  خائنين

و   خرابی  آنهمه  بود و در پايان  نموده  پرتاب  پرتگاهی  خطرناکترين را به  مملکت  قبل  سال  آنها در سه
را پيدا   آن  حاال مجال، .  را محو و نابود کرده  خطرات  آن  من  عمليات خداوند و  فضل  ، فقط خيانت
  فروش وطن  خائنين  همان  مغرضين  اين. خود را تجديد نمايند  خائنانة  های ز زمزمهبا  اند که کرده

  تخريبی  از هيچ  خائنانه  اعمال  اجرای  برای  فقط  دراز کرده  هر نامشروعی  سوی به  توسل  دست  هستندکه
،  داده  بايدوشايد تشخيص  که  طوری از آنها را به  هر يک  و هويّت  باطنی  نيات  من. نمايند صرفنظر نمی

  آنها واقع  و آلوده  زشت  و اغراض  خيانت  آلت  سرزمين  اين  بيچاره  و مردم  مملکت  داد که  نخواهم  اجازه
وجود و   را از لوث  و مملکت  را کوبيده  گردنکشان گردن  اول  آمده که  جنوب  صفحه به  من. گردند

هر سزای ،  مردم  و بيچارگی  مملکت  استقالل  نام ، به پايان آن و در  نمايم  و منزه  آنها پاک  خودسری
  اطالع  مردم  طاقت  از فرسودگی  تهران  چند نفر خائن.  دارم  حقيقت محول و  حق  پاداش را به  خائن

 شاهد  لحا  خداوند را در همه  من  چون. هستند  برسد قانع  از هر طريقی  مزد خيانت به  ندارند و آنها فقط
  که  را بسپارم  و يا طريقی  محو شده  مملکت  اين  يا بايد شخصاً در راه  ، باالخره ام گزارشات خود دانسته

  قادر بر اجرای  ايران  عظمت و  استقالل  و بر خالف  مملکت  و انتظامات  امنيت  بر خالف  ديگر کسی
از   و حقيقت  حق  خواهند، بگويند تا مدلول می  چههر   و خائنين  ، معاندين حاال مغرضين. نباشد  خيانت

  من  و عمليات  اقدامات  هيچوقت  چون  که  نمايم می  اضافه  درخاتمه. و آشکار شود  روشن  پرتو خداوندی
  از چه  انتشارات  اين  دارند که  اطالع  کس  و همه  من  و با آنکه  نبوده  مکتوم مستور و  از انظار جامعه

  حدود مطلع  اين  گزارشات  از تمام  مردم  عامه  اينکه  گردد، معهذا برای می  شود و تلقين می  ساخته  ناحيه
  طور ابالغيه را به  و نظاير آن  و يا صلح  جنگی  از عمليات  امور، اعم  جزء و کل  که  ام باشند، دستور داده

  مستحضر و مسبوق  هست  خود هر چه  کتیممل  از گزارشات  عامه  باالخره  نمايند که  گوشزد عموم
 ».باشند
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 قوا  کل  الوزرا و فرمانده  رئيس                                        

 
 

  انگلس  با قونسول  مالقات
 

  اطاق او به  از طرز دخول. وارد شد.  پذيرفتم.  خواست  مالقات  وقت  از من  انگليس  قونسول  ژنرال     
  را مشاهده  حالت  اين  چون .اند شده  و عصبانی  ديده  خارج  معمولی  های ديگر کار را از رويه  که  دريافتم

  خود را مکشوف  خفيّة  و نيات  قلب  اعماق  حالتی  بود در چنين  معلوم  زيرا که.  افزودم  ، بر دقّت کردم
از بغداد   وزير مختار انگليس»  داد و گفت من  دست به  ای مراسله  ، بالفاصله بعد از نشستن.  خواهد داشت

  عالوه»  اظهار نمود که  مطالعه  در ضمن» . کنم  شيراز تبليغ در  که  است  داده  ، و مأموريت کرده  مخابره
را   مراسله  اين  اگر مدلول  قرار که  اين اند، به داده  من نيز به  ديگری  مأموريت  مراسله  اين  بر رسانيدن

و ما   است  انگليس  دولت  الحماية رسماً تحت  خزعل  واال چون  نخواهد داشت  يد، رسميتیپذيرفت
وارد   رسمی طور با شما نيز به  که  ، ناچاريم کنيم  و محارست  خود قويّاً مواظبت  الحماية از تحت  مجبوريم

.  کنيم  ممانعت  خوزستان  خاک شما به  نظامی  و از ورود قوای  و از ورود شما جلوگيری  شده  مذاکره
  در طول  که  نفت  کمپانی  های لوله. دارد  خاصی  ، وضعيت سياسی  بر موقعيت  عالوه  در خوزستان  انگليس
  که  هر پيشامدی  بنابراين. ببيند  صدمه  و منازعات  لشگرکشی  در اين  است  ، ممکن شده  کشيده  کارون

و   مدافعه شما خواهد گرديد و ما مجبور به  و شخص  ايران  دولت  متوجّه  آن  مستقيم  ليّتوبدهد، مسؤ  رخ
 ».شد  خواهيم  مداخله

بود   شده و سعی  گشته  نرمتر نوشته  قدری  مطالب  فقط. بود  مطالب  از همين  نيز تقريباً حاکی  تلگراف   
 .بيابد  خاتمه  و اندرز قضيه  با نصيحت  که
را   و شفاهاً مطلب  بدهم  ارائه  فقط  مأمورم  من  اصرار کرد که  قونسول.  بدارم  گاهن  را خواستم  تلگراف   

 . را بگذارم  تلگراف  مجاز نيستم.  بگويم
را   مداخالت  قبيل  اين  کس  از هيچ  ندارم  و عادت  است  را نشنيده  صحبت  نظير اين  من  گوش  چون   

  و عصبانيت  ديگرگون  احوال  از ديدن  مجلس  در اول  که  و فرحی  نشاط  آن. تغيير کرد  ، حالتم ببينم
  دنيا را در نظرم  که  العاده فوق  غضب و  تلخکامی  يک شد به  مبدل  بود، يکباره  داده  دست  من به  قونسول
  از طرف  ساليکصد  در ظرف  که  دستورها و اوامری  تمام  اجنبی  نماينده  اين  از صدای  گويی. کرد  تاريک

امور   اوليای  ، و سياهکاريهای انداخت  طنين  در گوشم  شده  داده  مملکت  اين  زمامداران به  بيگانگان
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بار   اين. داد  تشکيل  کثيفی  ضخيم  شد، و پرده  گسترده  ، در برابرچشمم از ديگری  پس  ، يکی گذشته
 .رسيد  من به  شدن  عصبانی  نوبت

 : گفتم  قونسول بدواً به
شخصاً   اند، من قرار داده  کودکانه  عجيبة  مداخالت  قبيل  اين  بهانه  که  نفت  های لوله  اما در خصوص»   

  وارد شود شخصاً غرامت  صدمه  صفحات  ، بدان و جنگ  قشون  از حرکت  ، هرگاه شوم و متعّهد می  ملتزم
 . بدهم

و   لهجه  اين بعد به  اگر من  که  دهم و تذکر می  کنم می  اعتراض جداً  کرديد، من  که  مذاکراتی به  راجع   
  مأمورين  خود را با تمام  مناسبات  رشته  داد که  خواهم  گفتگو بشويد، ترجيح  طرف  طرز با من  اين به

اگر او خود .  ايران  نفر رعيت  يک  خزعل و  است  ايران  از اياالت  يکی  خوزستان.  کنم  پاره  انگليس  دولت
  لهذا اجازه.  موارد القيد باشم  قبيل  در اين  توانم نمی  من و  است  ، خائن کرده  معرفی  الحمايه را تحت

 . را با تمسخر و استهزا گفتم  کلمات  و اين» .بشود  طورصحبت  اين  در حضور من  که  دهم نمی
، کامالً  رفته  از دستش  است  المثل ضرب  قوم  ژاد ايندر ن  که  متانتی  تمام.  بيشتر از جا در رفت  قونسول   

 .گرديد  عصبانی
او   که  مأموريتها و يادداشتهايی  و تمام  و عصبانيت  تندی  که  باشم  کرده  او حالی به  اينکه  برای  من   

و   احضار کردم، اميرلشگر را  نشاند، در حضور خود قونسول نمی  مرا واپس  مگسی  قدر بال به  است  حامل
  تمام  و گفتم  دادم  حرکت ، امر به بکنم  و استراحتی  روز ديگر در شيراز مانده  سه  داشتم  خيال  با اينکه

 .   رفت  خواهيم  خوزستان  طرف به  فردا صبح  نمايند که  را مسبوق  همراهان
  تأثيری  چه  انگليس  عصبانی  ونسولدر ق  موقع  در اين  من  امر و تصميم  اين  که  بگويم  خواهم نمی   

. تمرد بشنود و ببيند  قسم  و اين  طور مکالمه  اين  ايرانی  الوزرای رئيس  از يک  که  ابداً انتظار نداشت. کرد
بيابند،   شده  خود خم  مقابل را در  هر سری  بودند که  کرده  عادت  انگليس  عمّال  سال  صدوپنجاه  در مدت

  و استقبال  شده  فراهم  امور ايران  اوليای  ، از طرف رفت نمی  آن  تعقيب  اصالً جرئت  را که  ايیه نقشه  بلکه
 . و امرصريح  قطعی  حکم  يک رسد به  ببينند، تا چه  شده
  يکی  هروقت  ، کهداردسروکار   دربار قاجاريه  القلبهای از ضعيف  کرد با يکی می  گمان  انگليس  قونسول   

را   فردا هر امری نرود و  خواب به  شب  بکند، آن  را بفرستد و تهديدی  ، مالزمش سفارت  ايبهایاز ن
 .اجرا گذارد  موقع به
 و   دادهـن  يتـاو را اهم  ، کسالت داشت  تب  هـدرج  ود و چهلـب  مريض  سخت  هـابينـک  رئيس  ا اينکهـب   
  اهميتش  من  برای  وطن  حفظ  افتاد، زيرا که  راه به  سخت  رضبا م  انهقاو نيز شائ.  شدم  مصمم  حرکت به

 . است  من  اطرافيان  از کسالت  بيش
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  مخابره  تهران را به  ذيل  شيراز بازديد کند و تلگراف  از علمای  من  از طرف  امر دادم  فارس  والی به   
 : نمودم

 

   قشون  کل  حرب  ارکان
.  نمايم  عزيمت  خوزستان  جانب مستقيماً به  بود که  اين  از تهران  من  يد تصميمدار  اطالع  طوريکه به»   

  تسليم دائر به  از صدور جواب  شد، مقصود من  انقياد خزعل  تلگراف  با وصول  تصادف  شيراز که در ورود به
مرکز  به  نفوس  اتالف  مو عد  جنگ  ، خود بدون نموده  تهران  او را روانة  بود که  اين  مشاراليه  قطعی

مرا در   توقف  بر اين  مزبور زياده  اعالميه  جواب  وصول  عدم  اينکه نظر به  اينک.  رهسپار شوم  خوزستان
از آنجا با اردو رهسپار   ، که نمايم می  حرکت  فرونت  طرف نتواند شد، لهذا امروز از شيراز به  شيراز متضمن

                                     »             . مشو  محمّره
 قوا  کل  فرمانده                                                   

                                                           9091 
 

بود،   شده اعزام»  زيدون»  جنگ  ميدان به  انداز که بمب  طياره  دستگاه  از شيراز ورود يک  از حرکت  قبل   
دوهزار نفر   قريب  عقرب 32  صبح 9  در ساعت  رسيد که  اطالع  همچنين. شد  مسرت  رسيد و موجب

 . است  گرديده  بندر معشور اعزام به  از محمّره  مسلح
 .شود  اعزام  غرب به  دو طياره  تلگرافاً امر دادم   
  مشغول  شيخ  و با اتباع  شده  جمع  کرخه  ساحلدر   طرف بنی  رسيد عشيرة  که  خبری  بر حسب   

 . است  شده  سختی  جنگ»  حميديه»زدوخوردند و در 
 :شد  داده  بود و جواب  رسيده  نيز از تهران  ذيل  تلگراف   
 

  عظمته  قوا دامت  کل  فرمانده  اعظم  اشرف  حضرت  بندگان منيع  مقام
و از . آمد  کل  حرب  ارکان به  روس  نظامی  آتاشه  که امروز صبحرساند  می  مبارک  عرض راپرتاً به»   

  جنوب به  اشرف  حضرت  بندگان  از مسافرت  شوروی  دولت  اوليای  شد که می  استنباط  او چنين  اظهارات
در را قطعاً   مطلب  بوشهر امتداد يابد، اين به  وجود مقدس  مسافرت  هستند و چنانچه  نگران  العاده فوق

  تصور خواهند کرد و مطابق  بزرگی  خود لطمة  سياست  و برای  تلقی  انگليس  تأثير و نفوذ سياست  تحت
و فکر منور   نظر ثاقب  در مقابل  گرچه. اند فرموده  هم  بوشهر، اتخاذ تصميم به  رفتن  اظهار او برای

  عالم در  ولی  است  محض  جسارت  يدهدارند، اظهار عق  امور احاطه  بر جهات  که  اشرف  حضرت  بندگان



 

56 
 

ناگزير   اين  عرض دارد، از  وجود مقدس  آن  و عظمت  حيثيات  حفظ به  که  مفرطی  و عالقه  خدمتگزاری
  نظر سياست  و از نقطه  اهالی  عامه  بوشهر در اذهان به  اشرف  حضرت  بندگان  مسافرت  چون  که  است

شهر   در همان  اقتضا و مقرر فرمايند خزعل  مبارک  رأی  شيد، چنانچهسوء خواهد بخ  تأثيرات  خارجی
  حقيقت  خالف  انتشارات  قبيل  و اين  سوءتفاهمات  رفع  برای. شود  مبارک  آستان  شيراز شرفياب

 ». است  امر امرمبارک. مؤثر خواهد بود  العاده فوق
  اهلل  امان  سرتيپ -  قشون  کل  حرب  ارکان  رئيس                                       

 2144  نمرة                                                                           
 

 جواب
  قشون  کل  حرب  ارکان  رياست

  ممرد  در ميان  که  و اراجيف  انتشارات  قطع  برای  است  الزم. شد  مالحظه 2144  رمز نمره  تلگراف»   
  برای  فقط  بوشهر ميروم اگر به  و متذکر شويد، که  تکذيب  را در بوشهر با شيخ  من  دارد مالقات  شيوع
  آمدن  که  در صورتی.  پذيرفت  غير از شيراز نخواهم  ديگری  را در نقطه  و شيخ  بوده  فرونت به  رفتن

 .د بودخواه  جنگ  و او در ميدان  من  شيراز را نپذيرد، مالقات به
 قوا  کل  و فرمانده  وزير جنگ                               

 9031  نمره                                                                                             
 

بودند، غالباً   مدهآ  هيجان به  ساير نقاط  ملّيون  مثل  خوزستان  بر اثر وقعة  که  فارس  سياسی  احزاب   
  و بردباری  سکوت آنها را به  من. کنند  حرکت  ياغيان  و دفع  خوزستان  دفاع  برای  با من  حاضر شدند که

،  دارم  اطمينان  قشون  نشدنی  مغلوب  خود و قدرت  قوی  خدا و ارادة  توفيق به  چون  ، گفتم امر داده
 .داد  خواهيم  را خاتمه  غائله  زودی به  نمو قشو  من.  نيست  شما احتياجی  حرکت به
 
 

 از شيراز  حرکت
 

  عقرب 11 يكشنبه
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  باشد، اجازه  همراه  با من  مسافرت  بود در اين  خواسته  اجازه  که  الملک قوام و به  کردم  از شيراز حرکت   
مخصوصاً .  اکيد دادم امر او،  دکترها در پرستاری بود، به  ناخوش  سخت  دبير اعظم  چون.  دادم  عزيمت

  ، از شيراز همراه است  مجّرب  کردة  تحصيل  و جوان  قشون  دکتر مخصوص  را که  هدايت  دکترکريم
 .بپردازد  همراهان  کار صحيّة به  که  و دستور دادم  بردم

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

،  بودم  خريد آنها داده امر به  قشون  برای  را که  جديداالختراع  از تانکهای  چند دستگاه  در کازرون   
  نمايشهای  و گودال  ناهموار و تپه  ديوار و عبور از اراضی  کردن  و آنها در خراب  واداشتم  عمليات به

  انعام  عمليات  اين از  قدرشناسی  آنها برای  فرمانده به  شد و هزارتومان  خوشوقتی  اسباب .دادند  عجيبی
 . دادم

 :گردد می  شد مندرج  داده  که  با جوابی  آن  عين  اينک. رسيد  از تهران  تلگرافی  شب   
 

  شوکته  وزرا دامت  رياست  منيع  مقام
  خزعل شيخ الوزرا و رئيس  آقای  در جرايد امروز منتشر شد که  خوزستان  قضية به  خبر رويتر راجع»   
  خوزستان  عمل  مجلس  خواهند فرمود و در آن  در بوشهر مالقات  وزير مختار انگليس  ميانجيگری به

در   وزير ماليه  آقای  در شهر بود که  زمينه  در همين  انتشارات  اخير هم  روزهای  اين. خواهد شد  تصفيه
را   ، مجلس شده  خبر رويتر پريشان  از اين  مجلس  وکالی. بودند  کرده  آن به  اخير خود اشاره  رافتلگ

خواستند و   توضيح  مالقات  و اين  مجلس  اين  ، در خصوص را احضار نموده  دولت  کردند و هيأت  سرّی
شود   واقع  مصلحت  منافی  دا امریمبا  نمودند که  مملکت  در کار داخلی  خارجی  از مداخله  اظهار تشويش

  کنند و قراردادی  مالقات  ياغی  نفر رعيت  هستند، نبايد با يک  ايران  دولت  رئيس  الوزرا که رئيس  و آقای
  شود، البته  بسته  قراردادی  ببندند، و فرضاً که  در امر مملکت  خارجی  دولت  يک  نماينده  مباشرت به

بودند   نکرده  دريافت  اطالعی  اشرف  حضرت  از طرف  چون  دولت  هيأت.  شناخترا نخواهد   آن  مجلس
  تشريف  شيخ  و قمع  قلع  عزم الوزرا به  رئيس  آقای  که  است  اين  داريم  ما اطالع  اظهار کردند آنچه  فقط

را از   شيخ  و البته  مدورتر برو  هم  بشود از اصفهان  الزم  است  فرمودند ممکن  حرکت  بردند و در موقع
  مذاکرات  باالخره. باشد نخواهند کرد  مصلحت  خالف  که  کاری  اشرف  حضرت  دارم  و يقين  بردارم  ميان

  اين  مطلب  اين  خالصه و  برسانيم  اشرف  حضرت  عرض را به  مطالب  اين  اينکه شد به  منتهی  مجلس
ثانياً . اند متفق  و همه  نيست  مخالف و  موافق  نظر بين  ختالفا  در مجلس  قضيه  اوالً در اين  که  است

  امر را توهين  ببرند و اين  بوشهر تشريف به  شيخ  مالقات  برای  اشرف  حضرت  نيست  راضی  مجلس
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در   خارجی  اساساً با مداخله  ثالثاً مجلس. دانند می  و مملکت  دولت  با حيثيّت  و منافی  اشرف  حضرت به
  که  است  اين  مجلس  رابعاً عقيده. دانند می  مملکت  حال امر را مضرّ به  است و اين  مخالف  قضيه  ينا

  شود، صلح  منکوب بايد مقهور و  داشتند، شيخ  عزم  هم  اشرف  اند و خود حضرت قبالً گفته  همانطور که
 . نخواهد شناخت  شود، مجلس  تهبس  اجنبی  با مداخله  خامساً اگر قراردادی. ندارد  و صفا معنی

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

  مشارالدوله -  السلطنه اديب -  سردار معظم -  مشارالملک -  ذکاءالملک                     
 2121  نمره                                                      

 

  جواب
   اقبالهم  دام  عظام  وزرای  محترمة  هيأت

  مسبوق  خوزستان  قضية به  راجع  ملی  شورای  مجلس  مذاکرات دائر به 2121  نمره  تلگراف  از شرح»   
  را شرط  اجنبی  ، مداخلة خواستم می  من  اگر تاکنون  بايد متذکر باشند که  آقايان  را همه  نکته  اين.  شدم

  را حفظ  مملکت  و تمام  تام  استقالل  توانستم نمی  چند سال  در مدت  ، البته خود بدانم  کارهای  پيشرفت
  شورای  قضايا، مجلس  اين به  با توجه.  دهم  توسعه  جنوب به  و از شمال  و غرب  را از شرق  ، قشون نموده
  نخواهم  اقدامی  آن  استقالل  و تماميت  مملکت  مصالح  برخالف  وقت هيچ  من  باشند که  بايد مطمئن  ملی

  من  سازيد که  ، آنها را متوجه کرده  مذاکره  نمايندگان  با آقايان  دانم می  مخصوصاً الزم  اضافه نمود، به
  شورای  مجلس  با موافقت  هميشه  مسائل  رؤس  و البته  از نظر دور نداشته  وقت را هيچ  مملکت  سياست

  اهميت  و نبايد طرف  خود اوست  منافع به  مربوط  رويتر هميشه  انتشارات. خواهد شد  و تصفيه  حل  ملی
خواهد   گذارده  افکار عمومی  معرض به  که  است  جانب  اين  عمليات  نتيجة  امور پيوسته  مدرک. شود  واقع
  وکال قدری  اگر آقايان  که  است  مرکوز خاطر باشد اين  بايستی  آن به  توجّه دارد و  اهميّت  که  چيزی. شد

  فرمايند، تصديق  و تعمق  آنها دقت  پيشامدها و مسببين  قضايا و ظهور اينگونه  قبيل  اين  در اصل
  و مملکت  دولت  هيچوجه بود، به  مملکتی  نظر، در کارهای  توافق  کوچکترين  نانکهچ  خواهند فرمود که

  شوم متذکر می  در خاتمه. شد نمی  و زحمات  خسارات  قبيل  اين  متحمّل  و در نتيجه  مشکالت  دچار چنين
رسماً خبر مزبور را   جهخار  وزارت  است  ممکن  معذلک  نيستم  رويتر کامالً مسبوق  از مندرجات  اگرچه  که

 ».نمايد  تکذيب
 

 قوا  کل  و فرمانده  وزير جنگ                                         
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و   کردم  توقف  را در برازجان  شب.  رسيدم  برازجان به  غروب.  کردم  حرکت  از کازرون  روز دوشنبه  صبح   
  خليج  بوشهر يعنی  عظيم  دريای به  که  مقابل  افق.  نمودم  بوشهر حرکت  طرف از آنجا به  شنبه سه  صبح

 .داد می  نشان  زيبايی  منظرة  داشت  تکيه  فارس
از بوشهر   که  است  کسانی  شد اثر اتومبيلهای  معلوم. گردوغبار بسيار نمودار شد يکمرتبه  افق  از ميان   
 .آيند می  استقبال به
 
 

 بوشهر ورود به
 

  عقرب 12 شنبه سه 
.  بندر بوشهر وارد گرديدم از ظهر به  قبل  مردم  با مالطفت  گردوغبار و پذيرايی  اين  در ميان  باالخره   

  شش  پنج  فاصله به  که  دارالحکومه الورود به لدی. بودند  بسته  شهر را آيين  ، تمام و شعف  با شادی  اهالی
  برای  خارجه  و تجار و نمايندگان  اعيان.  گرفتم  آنجا منزل و در  ، رفتم شده  در کنار دريا ساخته  ذرع

 .شد  و اظهار قدردانی  ، از آنها مالقات آمده  دارالحکومه ورود به  تبريک  عرض
بگيرند و   منزل  مختلفه  در منازل  همراهان  ، امر دادم نداشت  گنجايش  قدر کفايت به  دارالحکومه  چون   

 .باشند  حرکت  شد عازم  زمال  که  در هر موقع
 
 

  سفارت  شرقی  با نايب  مالقات
 

  انگليس  سفارت  شرقی  بوشهر و مستر هاوارد نايب  مقيم  انگليس  قونسول  روز بعد از ورود، ژنرال   
 .آمدند  من  ديدن به
و خود   کرده  حرکتنيز   انگليس  سفارت  شرقی  مستر هاوارد نايب  من  بعد از عزيمت  که  بودم  شنيده   

 . است  بوشهر رسانيده را به
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  مانع  خوزستان به  مرا از رفتن  هست  هر قسم  و در صدد هستند که  مواظب  قدم به قدم  که  دانستم می   
 .ايجاد نمايند  عوايقی  من  پيشرفت  شوند و در راه

  انگليس  در بوشهر با نمايندگان  من  گشت  در مرکز شايع  که  بوده  شخص  اين  عزيمت  شايد در نتيجة   
 .نمود  خواهم  را ختم  آنها قضيه  وساطت شد، و به  خواهم  وارد مذاکره

  يافت  انعکاس  هم  ملی  شورای  در مجلس  وحتی  ها شده زمزمه  بعضی  موجب  در تهران  انتشارات  اين   
  آن  مجوز قبول  خودشان  اخالق  فقط  بکنند که صحبتها  افتاد تا آغاز بعضی  مخالفين  دست به  و موقعی

دانستند  می  ؟ چه دارم  عقيده  و چه  هستم  تصميمی  در چه  دانستند من می  داشتند چه  حق  شايد هم.  است
  سيمايی  چه  جسور بيگانه  نمايندگان  و در مقابل  است  چگونه  خارجی  با مأمورين  من  مذاکرات  لهجه  که
 ؟  کنم اتخاذ می  لحنی  و چه  گيرم میخود  به
بدهند و با   را تشخيص  توانند حقايق اند و نمی شده  اخالقاً مسموم  است  درازی  ساليان  من  مفتريان   

 .قضايا نظر کنند به  سليم  عقلی
خبر  عکاسان  که  بوشهر دريافتم ورود به  محض به  بود که  سير کرده  سرعت به  طوری  انتشارات  اين   

  متعجب.  نداشتم  خودداری  از خنده  من.  است  قبالً شهر را پرکرده  انگليس  و دخالت  و وساطت  مصالحه
  ممکن  خارجی  وساوس  را در نتيجة  آفتاب  هستند و چگونه  تلقينات  چقدر دستخوش  مردم  اين  که  بودم

 .بگويند  بشناسند و روز را شب  است ستاره
  و عقايد آنها درمقابل  اطالعات  و اساس  است  مردم  اين  اخالق  ريشة  سعدی  بيت  اين  گويی حقيقتاً   

 :  و خارجی  داخلی  و وانمودهای  تلقينات
 

  اين  است  اگر خود روز را گويد شب
  نـرويـو پ  اهـم  کـاين  تـد گفـايـبب
 

،  تهديدات  در مقابل  افراد اهالی  شود که می  کی! خواهد شد  عمقاً عوض  ملت  اين  وقت  چه  دانم نمی   
در   جان  است  چهارسال! کنند  تجزيه  را از صحيح  و سقم  ايستاده  منطقی  ميزان  ، با يک در برابر اتهامات

را   مملکت  و باالخره  نموده  سختی  قسم  همه  و تحمّل  کار کرده  ساعت 01  روزی  شبانه  نهاده  کف
  سياسی  و استقالل  آنها را کوتاه  مداخله  را طرد، دست  خارجی  قشون.  ام رسانده  امروزی  حالت  اين به

کنند  و تصور می  آمده  جنبش به  واهی خبر  از يک  شوند که پيدا می  هنوز جمعی.  ام کرده  را تثبيت  مملکت
  قطعه  و کار يک  خود پذيرفته  در امر مملکترا   اجنبی  دخالت  ، تازه و تجارب  زحمات  ، بعد از اينهمه من

 ! داد  خواهم  فيصله  بيگانگان  را با ميانجيگری  از ايران
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دو   دارد که  صورتی  بيگانه  دولت  برای  ، وقتی در مصالحه  ما دارد؟ توسط  درخاک  حقی  چه  خارجی    
  فقط  است  ايران  نفر رعيت  يک  خزعل. ندقرار ده  باشند و او را ميانجی  داشته  جدالی  با هم  مملکت

 .کنند يا ببخشند  بايد او را تنبيه  ايرانی  زمامداران
  اوهام و  اند، جز اباطيل تصور کرده  چنين  خواند، يا ديگران می  خارجی  الحمايه اگر او خود را تحت   

 .  کنم  تلقی  توانم ستهزا نمیا را جز به  خارجی  و وساطت  مصالحه  لغت  من  خالصه.  نيست  چيزی
  تر از مأمورين سخت  بوشهر خيلی  بار نمايندگان  اين  که  انتظار داشتم.  دادم  مالقات  ، وقت قونسول به   

 .بکنند و باز مرا متغير سازند  صحبت  شيراز و اصفهان
آمدند و   العاده فوق  متو مالي  و گشاده  خندان  بوشهر و مستر هاوارد با چهرة  ، قونسول عکس به   

خود را   و يگانگی  را اظهار داشتند و دوستی  مسرت  کمال  و از ورود من  من  بدواً از مالقات. نشستند
 .سفر آرزو نمودند  مرا در اين  نمودند، و خير و کاميابی  خاطر نشان

خود ابداً   همکاران  ر و مذاکراتام  و مقدمات  من  و از خيال  نيفتاده  اتّفاقی  هيچ  اينکه  مثل  سپس   
 :گفتند صحبت  ، در ضمن کجا هستم  عازم  دانند من ندارند و شايد اصالً نمی  اطالعی

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

 : گفتم  تمام  با خونسردی  مه  من
 ».در بوشهر  بيايند، اما نه  من  مالقات به  است  ممکن»   

 :گفتند
 »دهيد؟ می  در کجا اجازه  پس»   

 :گفتم
يا ساير مراکز   جز در اردوگاه  اينکه  خالصه. بود  خواهم  ، منتظر ايشان يا اهواز يا محمّره  در زيدون »   

 ». معذورم  ايشان  فتناز پذير  خوزستان  رسمی
  هيچ  ولی.  بکنم  خواهم می  نکاتی  چه به  دارد، و اشاره  چقدر دامنه  من  کالم  اين  دريافتند که  مشاراليهم   
با   آمد که  خاطرم اينجا به. شدند  و محتاط  ديدند، سست  و استقامت  سختی  چون. خود نياوردند  روی به

چرا بايد   خود است  امور مملکت  مسؤول  که  کرد؟ شخصی  بايد معامله  قسم  چه  خارجی  نمايندگان
 . نفس  دارد؟ جز ضعف  محّرکی  دارد؟ چه  اجباری  را بپذيرد؟ چه  بيگانگان  تقاضاهای

  نمايندة  خود و آن  و حدود اختيارات  قوانين. کند  را مطالعه  بايد قبالً موضوع  پرست زمامدار وطن   
سربلند   و استظهار کامل  با جرئت  و انصاف  حق  اتکای به  وقت  بدهد و آن  کامالً تشخيصرا   خارجی

 :و بگويد  کرده
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  ، با من سبب  چه ، به حق  چه ؟ به ميفرمايی  ، چه متمدن  عالم  دولت  يک  نمايندة  ، جناب ايلچی  آقای»   
  يک  نماينده  که  ؟ از من نمايی می  ور صحبتط  اين  هستم  آسيايی  مردم  مشت  يک  حقوق  مسؤول  که

  و بی  نامشروع  تقاضاهای  ، چرا اين ، هستم آمده  بيرون  انقالب  خونين  از دريای  و تازه  کهن  شرقی  قوم
  تازه  که  هستی  مملکتی  قوای  شکستن  امور و درهم  اختالل به  رو مايل  ؟ از چه کنی را می  انصافانه

 »بگيرد؟  جیرود نض می
  سنجيده و  را ديده  قضيه  حدود و اطراف  کامل  باز و شهامت  قبالً با دماغمملکت اگر زمامدار امور    

  در مقابل  آفتابی  خود را مثل  و حجت  نشود، و حقانيت  حضور و تملّق  و شرم  زنانه  آداب  باشد و تسليم
 خواهدداد؟  جواب  چه  شخص  رد، آندا  نگاه  خارجی  و فريبندة  مأمور گستاخ  چشم

  طرف به  که  دانم می  توپ  گلوله  را مثل  سياست  چيز حتی  ، همه ام شده  تربيت  جنگ  در ميدان  که  من   
و   است  ، کار تمام گريختی  پناهی و به  نشستی  و عقب  دادی  راه  در دل  آيد اگر ترس مبارز می  شخص

 . ای ربوده  از ميدان  ، گوی ر پرشور جلو رفتیباز و س  اگر با پيشانی
و   مأيوس. وجود ميآيد به  از ترس  مرگ  زيرا که  پدر مرگ  ، بلکه است  برادر مرگ  هميشه  ترس   

 !  مرده  يعنی  مرعوب
. يدندرسان  تحقيق نيز کامالً به  خوزستان  اند، و در قضيّة کرده  مرا امتحان  خلق  اين  هميشه  خارجيان   

در بوشهر   بود که  اين.  دانم آنها را می  و سياست  خود و تکليف  و وظايف  حقوق  من  شدند که  ملتفت
خود  به  و فرمانده  معلم نفر  يک  چهره  ايران  وزرا و پادشاهان  در مقابل  هميشه  که  انگليس  نمايندگان

  هستند و هيچ  اوضاع  تماشاچی  فقط  که  سياح دو نفر  بودند به  شده  شبيه  مجلس  گيرند، در اين می
 . کنند نمی  را تعقيب  نظری

را   اميرلشگرجنوب  شود، در حضور خودشان  دارند کامالً برطرف  در دل  هم  اگر شکی  اينکه  برای  من   
 .نمايد  تسريع  فرونت به  در حرکت  و امر دادم  خواسته

نيز در   عشايرلرستان  قشالقات به  غرب  قوای  مقدمة  ، خبر وصول من  دلگرمی  اکمال  برای  خوشبختانه   
  از خاک  عده  هر چند تا اين.  حاصل کردم  اطمينان  قطعی  پيشرفت به  ای رسيد و تا اندازه  اوقات  همين

 .نخواهد شد  آسوده  نرسند خاطرم  دزفول نشوند و به  کامالً خارج  لرستان
 
 

  مجلس به  راجع
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و   اتهامات به  ، زبان مفسد و خائن  از وکالی  بود و بعضی  شده  مذاکراتی  ملی  شورای  در مجلس  چون   
 : کردم  را از بوشهر مخابره  ذيل  بودند، تلگراف  گشوده  مفترياتی

 
  تهران
   اقباله  دام  وزير ماليه  ذکاءالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب

و   يافته انعقاد  ملی  شورای  در مجلس  که  سرّی  رسمی  در جلسه  اطالعات  قبر طب  اينکه نظر به»   
مزبور   در جلسه  خصوصی نظر اغراض  از نقطه  امور، و يا فقط  از جريان  اطالع  بر عدم  مذاکراتی، يا مبنی

تذکر برآيد،   را در مقام  واقع  امر و بيان  حقيقت  که  نبوده  کس  هيچ  تأسف  ، و با کمال است  شده  مبادله
  جناب را تذکراً به  ذيل  و شرح  برآمده  مدافعه  مقام مذکور در  ناچار شخصاً از مذاکرات به  که  است  اين

  و خصوصی  سرّی  را که  جلسه  ، نظير همان مجلس  محترم  رياست ، تا با استحضار نمايم تذکار می  عالی
  متعمّداً راه  را مستحضر سازيد که  خاطر نمايندگان  مطالب  همين  هدر زمين  داده  ، تشکيل است  بوده

 .نسپارند  اشتباه
، امر  ام داده  قشون  کل  حرب  ارکان را به  تلگراف  اين  کپيه  نگيرد، چون  صورت  هم  اقدام  اين  چنانچه
 .ندبگذار  افکار عمومی  معرض جرايد به  وسيله را به  آن  عين  داد که  خواهم
  اين  تأثر و تألّم  اسباب  العاده فوق  ملی  شورای  مجلس  سرّی  رسمی  در مجلس  واقعه  مذاکرات  مدلول
را از نظر   هر مظنه  عمومی  اخالق به  نسبت  جانب  اين  کامل  و بصيرت  شناسايی  اگر چه. گرديد  جانب

  حسنه  اعمال  فاسد هيچگونه  محيط  اين در  که  ما کرده  حاصل  کامل  يقين  است  ، مدتی داشته  مرتفع  من
  بدون  ملی  شورای  در مجلس  که  کردم باور نمی  احوال  اين  با وجود همة  ولی. گردد نمی  مورد تقدير واقع

و   داشته  خود گويندگان  را فقط  آن  تکرار و اصغای  استحقاق  شود که  مبادله  ورود در قضايا مذاکراتی
  تصوّر اين به.  کردم  مخابره  توضيحات  را با آن 9181  رمز نمره  بود که  مالحظات  همين  در پايان .دارند
توليد   ملی  شورای  مجلس  صالح  در چند نفر از وکالی  فقط  از مفهوم  خارج  اضطرابات   ای پاره که  بودم
  و تلقين  تحريک  آنها نيز طرف  ساده  ناذها  بود که  آن  برای  فقط  تلگراف  آن  و مدلول  است  شده

در   از منطق  خارج  مذاکرات  اين  که  شنوم می  حاليه  تأسف  با کمال. نگردد  واقع  و مفسدين  مغرضين
  خود بعضی  اليق  جلسه  در آن  را که  و نسبتهايی  است  شده  وکال مبادله  و با حضور تمام  رسمی  مجلس

در   از اينکه  و بيشتر متأثرم  کنم نمی  از اظهار تأثر خودداری. اند داشته  منسوب  من به،  بوده  از گويندگان
  است  عجب.  نمودم  اوليه  جواب به  چرا مبادرت  دور است  و منطق  وجدان از هر  که  اظهاراتی  چنين  مقابل

،  کنم می  عزيمت  جنوب  صفحه به  عزمی  با چه  که  بودم  قبالً تذکر داده  دولت  هيأت به  من  که  در صورتی
تنها عجز   بدهند، نه  مقنعی  جواب  و سرفرازی  و شهامت  قدرت  در آنجا با کمال  آنکه  در عوض  معذلک
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  اخالق  است  اين. اند را نيز تأييد نموده  مخالفين  ضمناً اظهارات  اند، بلکه کرده  ، اثبات خود را از جواب
 بايد  آن  تصفيه به  بايدکرد و از کجا شروع  چه  اخالق  اين به  نسبت  که  متحيرم  منو حقيقتاً   عمومی

باشد،   شده  مملکت  اين  از نفرات  عايد بعضی  مؤثری  جهل  اگر يک  که  شوم قدر متذکر می  نمود؟ همين
  سوق  فنا و زوال  طرف را به  مملکت  اين  خود صرفنظر کرده  حقه  ازحقوق  من  نخواهد شد که  آن  دليل
  عالميان  بلکه  تنها ايران  را نه  آن  و صفای  صدق  خود که  ساله  چندين  زحمات  ، و با وجود تمام دهم
  مملکتی  قضايای به  اعتنايی و بی  بر القيدی  را مبنی  اظهارات  قبيل  اين  که  دهم می  خود حق دانند، به می

ها  جبهه  خطرناکترين به  که  مملکتی  اين به  که  خود را حاضر نمايم  از پيش  يشقوا ب  ، و با تمام پنداشته
  که  نسبتهايی  اين.  نمايم  خدمت  ام داده  خالصی  و نيستی  را از اضمحالل  آن  بود و خودم  کرده  تصادف
باشد،   نبوده  مملکت  لاو تجديد استقال  خدمت  کمترين  که  است  کسی به  مربوط  شده  داده  مجلس  در آن

 و  را مستقل  آن  و باالخره  نبوده  مملکت  تجديد حيات  او برای  و سياست  عمليات  تمام  که  است  کسی به
خود   و حيات  زندگانی  تمام  که  است  کسی به  مربوط  باشد، و عاقبت  ننموده  دنيا معرفی  جامعه سرافراز به

عقايد   اجرای  در مقام  نفس  تا آخرين  و باز هم نبردهکار  به  مملکت  اللو استق  عظمت  حفظ  را برای
  و اقدامات  عمليات  اين  تمام  خواهد که می  و بيوجدانی  انصافی بی  العاده حقيقتاً فوق. خود نباشد  صافيانه
، شايد از اثر عقايد  يشو بقا  حيات  که  مجلس  در يک  وقت  ، و آن پنداشته  يکن  لم را کان  ساله  چندين
و   نشسته  متانت  با کمال  دولت  هيأت  هم  آنوقت. بشود  اظهارات  قبيل  ، اين است  او بوده  خواهانه مملکت
ها  قصه و  حکايات  شرح به  که  ندارم  عادت  وقت هيچ  من. نمايد  اطالعی قضايا اظهار بی  اين  از تمام
  است  و بديهی  قطعاً مسلم  مفطور است  در نهاد من  مملکت  اين به  نسبت  که  معتقداتی  و با آن  بپردازم

،  نکرده  فراموش  ايران  خدای  خود را درمقابل  و مسؤوليت  ايران  خود را در مقابل  وجدانی  مراتب  که
و احتراز . ودنم  خواهم  خود عملی  ، با مسؤوليت بشمارم  مملکت  خير و سعادت منجر به  را که  اقداماتی

  در خط  الوجوه من  وجه بهيچ  ، که بشوم  با جماعتی  و مکالمه  مخابره  بعد طرف به  از اين  از اينکه  جويم می
  را مدتی  عمومی  اخالق  نشده  احداث  من عقايد، جديداً در  اين. و نيستند  نبوده  مملکت  سعادت  شناختن

نخواهد   عمل به  اقدامی  مجلس  اطالع  بدون  که  است  رفته  گر اشارتیا  و سابقاً هم  ام داده  تشخيص  است
  چندين  واّال خون.  است  بوده  ملی  شورای مجلس  صالح  نمايندگان  ، مقصود، همان است  آمد، پر واضح
  فدای  توان نمیرا شدند   فديه  مملکت  اين  اقتدار و استقالل و  عظمت  در راه  عاشقانه  که  هزار جوانانی

 ».نمود  الحال چند نفر مفسد معلوم  مجنونانة  و خياالت  نفسانی  اغراض
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 اًو شفاه  داده  و شافی  کافی  جواب  شد، چون  از بوشهر واصل  از حرکت  قبل  شب  ذيل  تلگراف   
 .شود  داده  ً جوابی تاعجال  ندانستم  الزم  بودم  کرده  را قطع  مذاکرات

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

سواد   مبارک استحضار خاطر  برای 9001  نمره  جوابيه  و دستخط 2911  نمره  معروضه  عقيبدر ت»   
 :رساند می  استحضارخاطر مقدس ذيالً به  شده  گرفته  از وزير امورخارجه  وزير مختار را که  تلگراف

  اگر وضع  دارم  يقين. دبپذيري  نموده  ايران مراجعت به  که  مرا الحال  دوستانه  تحيات  فرموده  محبت   
  در خط غربی  دولتی  قوای  رفتن  پيش  واسطه به. خواهد شد  منظور حاصل  تغيير بماند، نتيجة  بدون

  مشکل  بوديد، کار دوستدار خيلی  فرموده  وعده  اشرف  حضرت  که»  بندر ديلم»و »  زيدون»و »  بهبهان»
هوادار   و ايالت  دولتی  قشون  با کمک»  ايلجاری»  قشون  فيمابين»  جيری»و »  سويره»در .  است  شده

  مزبوره  اماکن  ، چون است  شده  طرفين  جانی  تلفات منجر به  ، متأسفانه واقع  مصادماتی  و بختياری  خزعل
  هواداران  تجاوز از طرف  که  است  ، مسلم است  الذکر واقع فوق  خط  غربی  طرف»  اپلش»  چهارفرسخی

  بوده  اشرف  حضرت  بندگان  اجازه  کار بدون  اين  که  بايد همچو تصور کنم.  است  نبوده  و بختياری  لخزع
در   کلی به  صادر فرمايند که  محلی  فرماندهان  برای  اکيده  احکام  خواهشمندم  صميمانه  بنابراين.  است
  شود، شکی  واقع  بروند و مصادمه  مزبور پيش  خط از  از اين  بيش  هرگاه. بمانند  و بندر ديلم  بهبهان  خط

  فائقه  احترامات  شمرده  را مغتنم  موقع. خواهد گرديد  منازعه  باعث و  داشته  بسيار وخيمه  نتايج  که  نيست
 .دارد می  خود را تقديم
 » هستم  کند منتظر دستور و امر مبارک می  عرض  وزير خارجه

 
   اهلل امان  سرتيپ  قشون  کل  حرب  ارکان  رئيس                                        

 2919  نمره                                                                            
 
 

  يیسوداها عقايد و افکار و  و تبادل  و اخبار و تلگرافات  مذاکرات  از اين  يک  هيچ به  که  بودم  ملزم  من   
اتّخاذ   که  تصميماتی و  از عقايد شخصی  ، و فقط ننمايم  پروريد اعتنايی در مغز خود می  هر کس  که
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سامان را فرا   آن  بيگناهان  خوزستان  جنگ  نائره  آنکه  برای  موقع  و در اين  کنم  پيروی  بودم  نموده
انتشار   در خوزستان  ايروپالن  وسيله به  که  ادم، امر د رسانيده  طبع و به  را نوشته  ذيل  نگيرد، ابالغيه
  ابالغيه  است  اين. مستحضر باشند  هم  و عقايد من  و از نيّات  را شناخته  مملکت  دشمن  بدهند، تا همه

 :مزبور
 
 

 قوا        کل  وزرا و فرمانده  رياست  ابالغيه
و   و کاسب  و فقير و زارع  و غنی  و شيوخ  طوايف و  و تجار و کسبه  از علما و اعيان  خوزستان  اهالی»   

و جزو   و عزيز ايران  قديم  از اياالت  ، يکی خوزستان  قطعة  فرداًفرد و بالاستثنا بايد بدانند، که  باالخره
و   اقدام  و در تمام  بوده  مرکوز خاطر من  آنجا از روز اول  اهالی  عموم  و آسايش  انتظام  که  است  صفحاتی
  آنجا درضمير من  بار مردم رقّت  وضع  ، هميشه ام نموده  ايران  انتظامات  مصروف  حال تا به  که  عملياتی
  اهالی  حال  متوجه  است  ايرانيان  حال  امروز شامل  که  نعمتی  آن  بودم  و منتهز فرصت  منعکس
 .بشود  هم  مرزو بوم  اين  زده مصيبت

طور  دهد و همين می  روزگار خود سوق  عواقب  طرف دارد او را به  خزعل  حواسی  پريشان  که  اينک
شود، مرا   مشاراليه  بايد متوجه  اهالی به  او نسبت  سابقة  و تجاوزات  تعديات  در مقابل تاًطبيع  که  انتقامی

  و هم  بيدار کرده  گران  بخوا  او را از اين  هم  ، که ام داده  الجيش سوق و امر به  کرده  حدود رهبری  اين به
  است  مکيده  آنها را ظالمانه  و مال  و خون  او بوده  بيرحمی  اسير چنگال  تاکنون  را که  بيچارگانی  آن

 .بخشند  رهايی
  من  و فرزندان  برادران

دارد، زيرا ن  از شما طرفيت  يک با هيچ  دولت  و هستيد و قشون  بوده  مظلوم  و شريف  از وضيع  ماش  تمام
  زندگانی  ناز و نعمت  ، با کمال مند شده بهره  ايرانّيت  بايد از نعمت  و همه  دانم شماها را مقصر نمی  من

  شوند، برای می  حدود اعزام  آن به  نظامی  ای و اگرعده  است  مقصر دولت  خزعل  و فقط  فقط. نماييد
  اعمال  و مکافات  در آمده  بايد در زير شمشير انتقام  ، که تنها اوست  ، و اوست  و تدمير شخص  سرکوبی
 .شود  گذارده  ، در کنارش است  شما روا داشته  دربارة  تا کنون  که  اعمالی  او، همان

هستيد،   برادر من ، اوالد و تمام  شما که.  خواهد نشست  ساير خائنين  صورت او به  خداوند عنقريب  ياری با
آنها امر   فرماندة زيرا به. خود بدانيد  آسايش  حفظ  را برای  و قشون  داده  دولت  شونق به  جا تکيه همه

  در حفظ  مساعدتی  و از هيچ  دانسته  من  برادران و  خود قشون  منزلة شما را به  تمام  که  شده  داده  قطعی
 .شما فروگذار نکنند  آسايش
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  همين  موجب آنها به  همة  بدانند که  و يقين  طور قطع باشند به  که  ايالت  اين  در هر نقطة  خوزستان  اهالی
و   توجّهات به  قلب  و بايد از تمام  و نيست  آنها نبوده  مزاحم  کس هستند و هيچ  من  در امان  بيانيه

  اندةفرم خود را به  دولتخواهی و  پرستی ايران  بايد مراتب  فقط. مستظهر و اميدوار باشند  من  سرپرستی
 .نشينند  و محروس  مصون  تعرضی  و از هر نوع  کرده  اثبات  قشون
و نويد   کرده خود را مالقات  خوزستانی  برادران  که  ام آمده  صفحه  اين شخصاً به  چون  من  گفتم  چنانکه
و   و دستور سرکوبی ، آنها گوشزد نمايم آنها را حضوراً به  آتيه  و تعالی  و ترقّی  و آسايش  و انتظام  امنيت

  کلی بايد به  اهالی  تمام. صادر خواهد شد  عنقريب  و پيرو اوست  تابع  که  و هر کس  خزعل  و قمع  قلع
  از هوا و زمين  اينکه نظر به. ندهند  و پناه  خود راه  منازل را در  خزعل  از پيروان  کسی  برحذر باشند که

بجويند   قوا از خزعليها دوری  خواهد شد، بايد با تمام  و آتش  توپ  عمهاو ط  و تابعين  خزعل  خانه  عنقريب
 .نشود  واقع  قشون  مورد سوء ظن  ای خانه  هيچ  که
باشند   داشته  آنجا بايد احتياط  مردم  خواهد آمد و خيلی  پيش  خوزستان  برای  که  ايست وقعه  آخرين  اين
را   خزعل  نفر از کسان  يک  حتی  کسی  شود که  و شنيده  اگر ديدهنشوند، و   خزعل  محشور با پيروان  که
 .خواهد شد  مجازات  شديدترين ، دچار کرده  آنها سرپرستی  و بچه  و يا از زن  داده  پناه

  يورش  اعالن  که  ، تا زمانی شناسم را مقصر نمی  ديگری  خزعل  جز شخص  من  اينکه نظر به  در خاتمه
آنها صرفنظر   از تقصير سابقة  شوند، من  قشون به  بيايند و پناهنده  هم  خزعل  از اتباع  هر يک ، نشده  داده
  که  شد، هر کسی  داده  و يورش  حمله  اگر اعالن  ولی. کرد  خواهم  او نگاه به  نظر سرپرستی و به  کنم می

خواهد   مرگ  او فقط  و جزای  سوبمح  خود خزعل  باشد، در رديف  داشته  در دست  اسلحه  بر ضد قشون
 .بود

بخوانند و پند   دقّت  را با کمال  بيانيه  اين  مدلول  است  الزم  خوزستان  ساکن  عشاير و طوايف  تمام
 ».ندارد  سود و حاصلی  پشيمانی  بگيرند، زيرا بعد از اين

 واق  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                     

 رضا                                                                                         
   الرحيم الرحمن  اهلل بسم
  والشيّوخ  و الفقير والغنی  والرفيع  والوضيع  والجاهل  العالم ، من خوزستان  من قطن  ، کل فليعلم»      

  هٌجليل هٌعزيز  مهمهٌ  هٌ، ايال خوزستان  هٌقطر صفح  االفراد، ان ستثناء، فرد منا  دون  من  و الزّراع  واالعيان
قاصدا اصالحها و   ، الزذلت التّی  الصّفحات من  و هی -  الحدثان  عن  صانهااهلل -  ايران  هٌمملک  اياالت من
  هٌالصّفح تلک  اهالی  حال  توجّها الیم  کنت  هٌالمملک  داخل  اصالح  فی  اوقاتی  اهاليها، و کلّما صرفت  هٌامني

  ، کانت الرّغيدالّذی  العيش ادخلها فی  حتّی  هٌانتهزالفرص  و کنت  هٌالشّد سکنتها تحت  کانت  الّتی  هٌالمهّم
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  البّد، و ان  خزعل  حال  شمل  الّذی ، و هذاالختالل منه  ، وتستانس به  تستريح  ايران  تمام  فی  هٌالرّعي
العباد  اذاق  کلمن  ّالدهر يذيق ، و کما ان لنفسه  حصد تهايده  الّتی  هٌالوخيم عواقبه  ماالينتظر من  الی  يسوقه

عليها   تسلّط  شدائد من  اهاليها من  خوزستان  هٌصحف  هٌ، لنجا هٌالناحي هذه  الی  و ساقنی  انهضتی  جوراً کذلک
  المظلومين هٌ الرعايا والسّکن تنجی  ، حتی الثقيله  هٌالنوم هذه نم  والعساکر، اليقاظه  الجيش بسوق و لذا امرنا

 . و جوره  ظلمه  هٌشّد  من
،  تخويفکم و  ايذائکم ّالعساکرليسوا، بصدد ان  عليکم  وال يخفی  مظلومون  کلّکم  اوالدی و يا  اخوانی يا

الّرغيد   بالعيش  و  هٌواالمني  هٌااليراني هٌمون بنعمتتنّع  ، انّکم االئمه ترجوا من  بل  مقصّرين  لستم  الّنکم
  الی  والجيش  النظام سيق ان و .والمقصره  ، الّنه الی خزعل ّالا احد   الی  هٌ، نظرالدول و ليس  تتعيّشون

  سيف  ، تحت و الهالک  االضمحالل من  البّد له  الغير، و هوالّذی   هٌّ نظرالدول فهو محط   هٌالناحي تلک
  الّذی  والهوان  هٌالّذل بلباس  يتلبس  ، عماًقريب تعالی  و بتأييداهلل  ما اذاقکم  يذوق  ، لعّله اماالنتق
  هٌقو  علی  تکونوا معتمدين  ، فالّ بدوان  و اوالدی  اخوانی  هٌبمنزل  ، تکونون الّذين و انتم.  الخائنون يلبسه

ّالجنود التنظر  ّ قد صدر ان االمرالقطعی الن  و رفاهيتکم  کملحراست ّ الجنود سيقت اعالموا ان  و  هٌجنودالّدول
 . هٌالوداد والمحب و   هٌاالخو  االّ بعين  اليکم
  وليعلم
حمايتی   فی  بانّهم  قاطنين يطمئنون ، کانوا خوزستان  نقاط  من  هٌنقط  ای  فی  قطعاً انّهم  خوزستان  اهالی

االمور،   امر من  کل فی  لهم  بمظاهرتی  و يستظهرون  احد بالسّوه  مله  وال يتعرّض  االبالغيه هذه  بموجب
و اوامرها و انّا   هٌالدول اطاعة  تحت الجنود بانّهم  رئيس  و اعالم اليران  يثبتوا حبّهم  ، االّ ان منهم  وال يتوقّع

هٌ و االمني  واالصالح هٌالسعاد شارةببحضوراً   ابشرهم ، و الخوزستان االقی اخوانی النّ  هٌالناحي هذه توجّهنا الی
  کل ، و خزعل  خذالن  فی  هٌاالکيد االوامر  ، ان عليکم  واليخفی  تعالی  انشاءاهلل  ، فيما سيأتی اليهم  هٌالمقبل 

  النّه  و مساکنهم  بيوتهم  فی  خزعل  و اتباع  ايجادالخائنين  من  ًو ليحذراالهالی سيصدر قريبا  تابعه  من
  ان ، االهالی  ّ احد من کل  ، فيلزم هٌواالرضي  هٌالهّوائيّ  االطواب شراره  تحت  و مساکنه  تکون بيوته  قريبعمّا 

  من  هٌاخر واقع هذه و  هٌالّدول عند روساء جيوش  لئالّيکونوا متّهمين  و اتباعه  خزعل  هٌموافق  من  يبعد نفسه
  خزعل  اتباع  ّ احداً من ان  عرف او  علم  ، و ان خزعل  اتباع  عالحشر م من  ، فليحذرالنّاس خوزستان  وقايع
  بعذاب  ، و سيعذب المقصّرين  ، فهو من و اوالده  اتباع  بيت  اهل  الی  ، او توجّه االهالی احد من  بيت  فی  کان

،  هٌاناحي تلک  الی  همو قدم  الجيوش تهاجم  يصدر حکم  يکن مالم  و تفضّالً عليهم  منه  هٌالخاتم شديد، و فی
اليه  الّنصر و لننظر عنة  فلنصرف  بالجيش  و توسّل  و اتصّل  هٌالدول اطاعة  ، الی خزعل اتباع  احد من  لرجع

، لووجدوا  بالحرب  لالشتغال رکالعسا  و حرکة  والتقدم  و کذا عند صدور امر التهاجم  واللطف  بنظرالعطف 
  عداد اتباع  فی  يکون  ، و ان البدّ ، مقصد الجيش  خالف  ، علی هٌالناحي کتل  اهالی  سالحاً عند احد من



 

69 
 

انذر  و لقد اعذر من  هٌاالبالغي الحدود هذه عشاير تلک و  اهالی  ، الغير، فليقراء، تمام االعدام  و جزائه  خزعل
 . والسالم  البليّات تاسّفوا و تندموا بعد هجوم ان  ايّاکم

   قوی کل  علی  الحاکم الوزراء و  رئيس                                  
 رضا                                                                                       

 
  نقطه  اين در  را هم  ، و واردين درياست به  مشرف  دارم  سکونت  فعالً من  که  و محلی  حکومتی  عمارات   
و از   کنم کشتيها راتماشا می  آمدورفت  با دوربين  و گاهی  زيباست  دريا بينهايت  منظرة  اگر چه.  مپذير می

و   است  خوزستان  طرف به  معطوف  توجّهم  تمام  ، ولی برم می  لذّت  طبيعت  دلربای  صفحه  اين  مشاهدة
  طرف حاضر کنند تا از بوشهر به  کشتی  وریف  قصد امر دادم  اين  به.  ندارم  صوب  بدان  جز عزيمت  خيالی

 . نمايم  حرکت  بندر ديلم
  ميل  خيلی. اند کرده  موسوم»  پهلوی» را به  آن  که  ام خريده  از آلمان  جنگی  فروند کشتی  اخيراً يک   

زرگتر بود و ب  و پرسپوليس  مظفّری  قديمی  از کشتيهای  هم  ، زيرا که نمايم  حرکت  کشتی  با آن  داشتم
و   است  متوقّف  عدن حاليه در مزبور  شد کشتی  ، معلوم کردم  تحقيق. مطمئنتر  جهت  از آنها از همه  هم

  ، گفتم ديدم نمی  را صالح  توقف و تأخير و  داشتم  عجله  چون. بوشهر برسد دارد تا به  روز طول  چهارده
  ساحل  طرف حاضر کنند تا فردا به و کوچکی  یو پوسيدگ  را با وجود کهنگی  مظفری  کشتی  همان

 .  نمايم  حرکت  خوزستان
 

  مظفری  در کشتی
 

  و چند جای  نشده  سفر دريا ساخته  مخصوص  زيرا که. بود  عظيمی  مخاطره  کشتی  در اين  مسافرت   
ورود   تکليف  همراهان هب  که  وقتی. فرو رود  بود، در آب  ممکن  هر لحظه  که  داشت  فاحش  های رخنه  آن

در امر   وسيعی  انتظار، اطالعات  موافق  که  کشتی  کاپيتان. داد  دست  من به  ، رقّتی کردم  کشتی  در اين
را مسدود نمايد و   آن  ، سوراخهای کرده  را مرمّت  کشتی  که  خواست  روز مهلت  ، يک نداشت  دريانوردی

  ساعت  وهشت سی  مدت  ای سفينه  چنين در  توان می  چگونه  فارس  ليجخ  مثل  در دريايی  متفکر بودم  من
 داد؟  امواج  دست اختيار را به  زمام

خود  به  انديشه  در مهالک  وقت هيچ  اما من.  رفت خطر می  هفتاد بيم  سفر صدی  حقيق در اينالتّ علی   
  بعد ازظهر از منزل  ساعت  فردا يک.  شمارم نمی  را مهم  و مال  مقصود جان به  وصول  و در راه  نداده  راه
  ساحل  فرسخی  در يک  کشتی.  کردم  در آنجا منتظر ما بود حرکت  قايق  از بندر که  ای نقطه  جانب به
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، با  خود را در نظر گرفته خدا و مقصود مقدس. نمود  طی  را با قايق  مسافت  اين  و بايستی  انتظار داشت
.  نشستم  در قايق  کرده  بودند خداحافظی  آمده  بدرقه تا کنار دريا به  که  بوشهر و اهالی  و اعيان  حاکم
  با حرکتی  قايق. ديگر بنشينند  در قايق  سوار شوند و بقيه  با من  که  دادم  را اجازه  از همراهان  بعضی

  جانبی به  از جانبی. تماشا نبود بی  قايق  حرکات.رهسپار شد  جانب کشتی و به  دور گشت  از ساحل  ناگهانی
 .بوسيدند را می  آن  اعالی  آلود حاشيه کف  و لبان  سياه  با چهرة  شد و امواج می  متمايل

  کرده  آنها بازی  متغيرانه  با حرکات  تمام  سوار بود و با چابکی  قوی  امواج  بر پشت  که  ضعيف  قايق  اين   
باال   ديگری  موج  بر دوش  چاالکانه  با جنبشی  خود دور نموده  از پهلوی  مالطفت را به  يکان و يکان

و   عنصر بيرحم  اين  مقهور کردن  بشر برای  نوع  آورد که  خاطرم فرو برد و به  انديشه ، مرا به گرفت می
کرد و   را اختراع  ققاي  که  شخصی  آن.  است  کرده  تجربياتی  و چه  کشيده  زحماتی  دريا، چه  ، يعنی پرنفع
و   تمدن به  بزرگی  خدمت  نمود، حقيقتاً چه  ناهموار را سپری  و الوارهای  درخت  های بر تنه  سواری  دورة

  جانها بر سر اين  و چه  داشته  الزم  آيا چقدر مدت  مقدار ترقی  همين!  است  کرده  انسان  زندگانی  آسايش
  کرده  را طی  عظيمی  مراحل  چه  سازی کشتی  و صنعت  کشتيرانی فن  کنونروز تا  ؟ و از آن است  کار رفته

 ؟ است
  و برحرمان  افتادم  ايران  خود، يعنی  و هميشگی  منظور خصوصی  متوجه  از فکر عمومی  هميشه  مثل   

  که  هدیدر ع  متأسفانه.  گشتم  محزون  عنصر سيال  بر اين  و حکومت  دريانوردی  خود از نعمت  وطن
شور، خونها   آب  مشت  يک  و بر سر تصرّف  شده  درياها واقف  اهميت به  از پيش  بيش  زمين  روی  ممالک

  و غافل  و خودخواه  طماع  پادشاهانی  دست به  ايران  ملت  دادند، سرنوشت می  ريختند و خاکها از دست می
شکار  به. ديد دورتر نمی» جاجرود»  رودخانه و»  علی مهچش»آنها از حدود   بين کوتاه  ديدة  بود که  افتاده

تنها   اروپا نه  دول  افزودند و گذاشتند که  سرايان خواجه و  زنان  کردند و بر عدة  بازی رفتند و سرسره
فرد  منحصر به  و راه  ايران  مخصوص  دريای به  کنند، بلکه  تقسيم  يا خصمانه  را برادرانه  دوردست  آبهای

  پايان  بی  گنجهای  آن  در اعماق  که  دريايی. دراز کنند  احترامی بی  آنها نيز وارد شوند، ودست  لکتمم
  ساحل  در اوضاع  بهبودی  هيچ  ، متأسفانه است  زمين  روی  ذخاير و مصنوعات  گذرگاه  آن  و سطح  خفته

گذرد و از  آنها می  چشم  از پيش  پايان  بی  ثروت.  است  نکرده  بنادر حاصل  ايرانيان  خود خاصه  نشينان
آور  تأسف الحقيقتاً چقدر فی. شود آنها خوبتر نمی  و علمی  معاش  احوال  ای کند و ذرّه آنها عبور می  دست
گويند،   در امثال  که  ماهی به  فارس  بنادر و جزاير خليج  مقيم  ايرانيان  ، وضع است  و چقدر شبيه  است

درياها   در ساحل  که  اشخاصی  عالم  در تمام.  و آرزومند آب  لب  خشک  و هميشه  بحر است  غريق  همواره
  سياست  زيرا که. گردند گداتر می  فارس بنادر خليج  روز اهالی شوند، اما روزبه توانگر می  زودی هستند به

 . است  کرده  اجانب  تماشاچیما را مزدور يا   زحمتکش  هموطنان  ، اين قاجاريه  و سبکسرانه  عمق  بی
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شهرخود را   های کوچه  ندارند که  بد، هنوز استطاعت  و هوای  سخت  گرمای  بوشهر با تحمّل  مثالً اهل   
  اگر داخلة. نمايند  استفاده  اند اندکی قرار گرفته  آن  در دروازة  که  متمدنی  و آباد سازند، و از دنيای  پاک
  سفاين  و توقف  التّجاره صدور مال ورود به  قابل  و بيش  کم  فارس  بنادر خليج  باشد، تمام  امن  خاک

  رشته  مخصوصاً يک  تجارتی  بزرگ  راههای  و فقدان  داخله  بر امنيت  بندرگاهها عالوه  اين  نقص. هستند
  خليج  کند اهميت  متصل  فالت  داخل  بالد معتبره شود و مرکز بنادر را به  اگر کشيده  که  است  آهنی راه

 .شد بيشتر خواهد  صد درجه  ايران  و بنادر جنوبی  فارس
  را روی  شب  همراهان  بود، در برازجان  عقرب  برج  اگر چه  که  است  گرم  قدری به  قسمت  اين  هوای   
  نواحی  در بعضیو   چهل  نقاط  در بعضی  در تابستان  فارس  خليج  حرارت  درجة. کردند  استراحت  بام

  و ميزان  و لباس  زندگانی  اوضاع.  شورتر است  از هر دريايی  فارس  خليج  آب.  سانتيگراد است  درجه  پنجاه
و هوا   آب  ، ما را در ميان متزلزل  قايق  که  موقع  در اين.  آور است تأسف  غايت بنادر به  اهل  فکر و ذوق

خود،   ديرين  آروزی  دارد، مطابق  مرا موفق  که  نمودم  خداوند مسألتاز   خلوص  داد، در کمال می  حرکت
شود،  می  محسوب  ايران  ديوار زندان  اکنون  را که  پربرکت  خليج  و اين  را آزاد و آباد کنم  بنادر ايران

 .ورود نمايد  کتممل  داخلة به  از آن  متمدن  دنيای  و صنايع  و علوم  ثروت  که  کنم  ای دروازه به  مبدل
و   کشتی و اندراس  اما کثافت.  صعود کرديم  کشتی  عرشه به  از پلکان. رسيد  سالمت به  قايق  باالخره   

انزجار خاطر   بود، اسباب  کرده  را سياه  کشتی  بودند و سطح  ريخته  تازه  که  سنگی و گرد ذغال  نفت  بوی
. شد  دريا قيرگون  آب  تامسافتی  قسمی که کردند به  کامل  شویو   شست  با تلمبه  هر چند امر دادم. شد

شد و   و دريا منقلب  هوا تاريک  کم کم. گرديد  نيز مزيد بر علت  کشتی  حرکات. ماند  باقی  تعفّن  اما بوی
و وزير   دبير اعظم. سر مبتال شدند دريا و دوّار  ناخوشی در آمدند و به  از پای  کلی به  همراهان

را   توانستند کاله نمی  حتی. انگيز بود رقّت  حالتشان  داشتند که  انقالبی  چنان  الملک و قوام  وتلگراف ستپ
  مقاومت  و وزير داخله  من  ميان  در اين. اغما بودند  عموماً درحال. بر سر بگذارند  برداشته  از زمين

 .شد  متوحش  دريا، کاپيتن  از انقالب.  کرديم می
  کرده  عزم  هم  و من  باشد نيست  دريانوردی  اليق  که  قابلی  کشتی  ، دارای فارس  در خليج  ايران  تدول   

و   داده  ترجيح ديگر  را بر هر کشتی  بيايد، آن  دست  ايران  دولت  از مال  هم  کوچکی  اگر قايق  که  بودم
  کشتی به  است  ، موسوم ساخته  برد و گرفتار امواج یمرا م  و اتباع  من  که  کشتی  اين.  کنم  مسافرت  در آن

عبور از کانالها و   و مخصوص  نشده  سير در دريا ساخته  اساساً برای  که  است  ، و تقريباً زورقی مظفّری
  طيب به  صورت  در آن  بود که  نو و پاکيزه  کاش  ، ای با وجود کوچکی.  است  در سواحل  ها و تفرّج رودخانه

امروز در درياها و   باشد که  ای سفينه  ترين مزبور گويا کثيف  کشتی  ولی  سپرديم دريا می طر خود را بهخا
و اگر .  است  آغشته  نفت  و چربی  غبار ذغال به  آن  های ديوار و روزنه و در.  است  اقيانوسها در گردش
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  امواج  اگر هم  کشتی  عفونت. يسر نبودم  در آن  توقف  کردم نمی  شستن و امر به  ايستادم شخصاً نمی
 .کرد می  کفايت  مسافرين  کردن  مريض  شد برای نمی  ممّد آن  شبانه

ما را   کشتی حقارت  نشد که  مالقات  و با مهابتی  بزرگ  کشتی  سير ما هيچ در خط  که  تشکر است  جای   
  زيادتر بود از اين  من  برای  شايد تأثيراتش  تنظر مملک از نقطه  کشتی  حقارت  نمايانتر سازد واال تجسم

.  است  و ترقّی  توسعه به  در ميل  عالم  و نشوونمای  موجود زنده  خاصيت.  دريا داشتم  در قبّة  که  ابتاليی
معتبر در   چند کشتی  فکر تهيّه به  ، کسی قاجاريه  سلطنت  دوره  در تمام  ، که خيز است تأسف  العاده فوق
و   سلطانيه  در چمن  تفرّج و به  گذاشتن  را مهمل  تجارتی  بزرگ  شريان  ، امر اين نيفتاده  مهم  گذرگاه  اين

آيا . کند می  و خشمناک  را متعجب  شخص  پرداختن» آباد عشرت»  و عشرت  تهران  اطراف  شکار جرگه
  مهم  موقع  اين  باشد که  بايد در خوابچقدر   کرد؟ واقعاً زمامدار مملکت  را فراموش  فارس  شود خليج می

 !را نبيند
  حوالی و  بحرين  و حفريات  از کشفيات.  بايد دانست  انسان  کشتيرانی  عرصه  را اولين  فارس  خليج   

داير   بحرپيمايی  مؤسسات  فارس  از ميالد در خليج  قبل  از هزار سال  بيش  که  است  شده  بوشهر معلوم
  پادشاه  تا امروز هيچ  است  شده  تشکيل  فارس  مقتدر در حدود خليج  دولت  اولين  که  از عهدی . است  بوده

از دريا   که  اسمی  ، نخستين عالم  تاريخ در.  است  نبوده  غافل  فارس  از ياد خليج  طلبی و ترقّی  دورانديش
  دريا کشتی  در اين  کلده  از ميالد پادشاهان  قبل  چهارهزار سال  قريب.  است  خليج  شود ذکر اين می  برده
  شده بحر می  در عهد فنيقيها و بابليها در اين  که  تجارتی .اند انداخته  نيز دست  بحر عمان به  و حتی  رانده

کبير   داريوش. شد می  نقل  جنوبی  اروپای  بازارهای به  راه  اين از  جنوبی  آسيای  امتعه.  نيست  اهميت بی
  از ميالد وقتی  قبل  وپنج مستور نمود و اسکندر در سيصدوبيست  ايران  را از سفاين  فارس  خليج  حسط
. کند  را گردش  فارس  و خليج  بحر عمان  اميرالبحر خود را امر داد که»  نثارکوس»رسيد » سند»کنار  به

  بر آسيای  بعد از غلبه  ردار رومیس»  تراژان». کرد  سياحت  را متهورانه  العرب تا شط» سند»او نيز از 
  نـ، اي در عهد ساسانيان. شد  مشغول  رانی کشتی به  و در آن  رسانيده  فارس  خليج خود را به اختيار بی  غربی

 آسيا،   ایـداد و از اقص خود عبور می  سينه  را از روی  متمدن  دنيای  ، تجارت مهم  گذرگاه
 . شد می  سپرده  و قوافل  کاروان  دست به  خليج  و در انتهای  شده  وارده  در آن  مختلفه  اجناس

  دريا نکته  اين  تذکّر تاريخ. اند کرده اعتنا می  فارس  خليج بيشتر به  اند که بوده  آنهايی  ملت  بيدارترين   
آبها   اين  طرف به  ، توجّهاتش است  روشن  تاريخش  که  در زمانی  ايران  دولت. سازد می  را ثابت  فوق

و   صفويه  سوم و  اول  سالطين  توانا، مثل  پادشاهان  در عهد جلوس  مدّ آن.  است  داشته  جزرومد غريبی
دريانورد اروپا   دول  توجه . است  و قاجاريه  حسين سلطان  آور شاه ، در ادوار ضعف افشار و جزر آن  قهرمان

تجار   بود که  ای ، رشته ايران  ابريشم  دريا، خاصه  اين  جارتت. شد  شروع  در عهد صفويه  فارس  خليج به



 

73 
 

  معروفشان  و سياح  مالح  ، پرتغاليها که اول  اسمعيل در عهد شاه. کشيد دريا می  اين را به  طماع
با »  دالبوکرک  آلفونس» 402در . يافتند  راه  فارس  خليج عهد بود، به  پيشرو دريانوردان» واسکودگاما»

و بعدها   مجبور کرده  ساليانه  ماليات  دادن را به» هرمز»شهر  سپس  وارد شده»  مسقط» چند به  ای نهسفي
  در اين  اروپايی  مورخين  بنا بر قول. کرد  و استحکامات  نظامی  قالع  نمود و محل  آنجا را کامالً قبضه

   مرکز عمليات  ، که مهم  موقع  اين  صرفپرتغاليها بعد از ت.  است  داشته  هزار سکنه چهل» هرمز»  زمان
امروز   که  ای نقطه  ، خاصه ايران  خليج  بنادر و سواحل  تمام  که  تدريج آنها شد، به  و تجارتی  نظامی

  صاحب  قرن  از يک  نمودند، و بيش  خواندند غلبه»  کامبرون»را   پرتغاليها آن و. دارد  نام  بندرعباس
 .دادند نمی  ورود و خروج  ، رخصت باج  دادن  را بدون  کشتی  و هيچ  شده  فارس  اختيار خليج

انقياد خود  را بهحکام و   کرده  دخالت  هم  مملکت  در داخله  تا مسافتی  رسيد که  ای درجه آنها به  قدرت   
 .شمردند نمی  چيزی را به  صفويه  داشتند و دولت  وامی

  وقت  در اين  که  انگليس  دولت  معاضدت شد و به  فارس  دريای  متوجه  داخله  بعد از نظم  عباس شاه   
 0132در . برد  حمله  فارس  خليج  بود، بر سواحل  و طرد پرتغاليها شده  در جنگ  شرکت  حاضر برای

و د.  بست  مفيدی  عهدنامة  با انگليس 0120و در   گماشت  بندرعباس  تصرّف را به  فارس  حاکم  داودخان
امروز   بروز دادند که  لياقت و  رشادت  قدری به  جنگ  ايرانيها در اين. محصور بود» هرمز»حصار   تمام  ماه
در   ايرانی.  کنم می  را فراموش  منقلب  و دريای  کثيف  کشتی  اين  سختيهای  وجد آمده به  از تذکر آن  من

  الناس»  و عبارت  ، ضعيف است  ضعيف  دولتش  که  و روزی  دارد، تواناست  قائد توانايی  که  هر عهدی
  من  زيرا که  است  تأسف  اسباب  اين. کند پيدا می  مصداق  جا در ايران  از همه  بيش» ملوکهم  دين  علی
  داشته  و اعتماد بر نفس  ذات  و استقالل  خلق  ، ثبات ام کرده  قيام  آن  خدمت امروز به  که  ملتی  دارم  ميل
  ، که چاره  اما چه. سعادتمندتر باشد  کند و مملکت  استفاده  شمشيرش از فکر و  د، تا بيشتر فرماندهباش

  بستند، و از اعمال  خلق  بر روی  و القيدی  و عيّاشی  را جز درويشی  تعليم  قسم هر  ، باب سلف  سالطين
  قليل  در فاصلة  که  کردم  سابقاً اشاره. دادند  مردم به  بسيار وخيمی  خود درس  ارادة  سستی و  ناشايست

. رسيد  و توانايی  قدرت  اوج به  سستی  از حضيض  ايران  ملت  و نادر، چگونه  حسين سلطان عهد شاه  ميان
 .بود  ايران  ملت  اخالق  مثل  هم  فارس  خليج  اوضاع

 و  متصرفات  شدند و تمام  سليمپرتغاليها ت.  هرمز گرفت  از قلعة  چهارصد توپ  قريب  عباس شاه   
  در جزيره  گمرک  و حق  صيد مرواريد در بحرين  استثنای واگذاشتند، به  ايران خود را به  و قالع  مؤسسات

آنها   داد و قالع  اقامت  آنها اجازه وارد نگردند، به  تاجر باشند و در سياست  فقط  آنکه  شرط به  و شاه.  قشم
  خود کرده  بحريه  وسيله به  که مساعدت  همه  با آن  انگليسيها را هم  حتی.  ساخت  ساخلو ايران  را محل
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داد   اجازه  بود، شاه  ايران  دولت  ، خاص بيرق  برافراشتن  نداد چون  و اختياری  ، تصرف فارس  بودند درخليج
 .بلند کند  بيرق  يک  فقط  هم  انگليس  دولت  که
دراز   تطاول  مرز دست  سوی  آن  نمود و اعراب  خود را فراموش  خليج  يجاً ايرانتدر  عباس بعد از شاه   

  نادرشاه. اختيار ساختند را بی  دولت  گشتند و عمال  مشغول  و راهزنی  دزدی به  و در خشکی  در آب  کرده
  او تقديم خود را به  انپادشاه  تاج  ايران  ملت  و چون  را دريافت  فارس  خليج  خود اهميت  با نظر دوربين
  اگر مجال  پادشاه  اين. را منقاد نمود  فارس  و جزاير خليج  سواحل  تمام. آورد  دريا روی کرد، بدواً به

  و جنوب  در شمال  آورد که  فراهم  ترتيب  اين آنرا به  مقدمات. نمود ايجاد می  صحيحی  ، بحريه يافت می
  را برای  انگليسی  نمود و استادان می  حمل  بنادر، چوب به  از مازندران ايجاد کرد و  سازی کشتی  کارخانه

آورد و پرتغاليها و   حرکت به  فارس  در خليج  جنگی  کشتی  سی  اجير کرد و قرب  ايرانيان  و تربيت  تعليم
  سود که  اما چه. دبياموزن  عمالً دريانوردی  تا ايرانيان  ساخت  سفاين ايران هنديها و انگليسيها را مزدور

بعد   قاجار که  و تارومار گرديد و دولت  او، کشتيها نيز پراکنده  با رفتن. نکشيد  طولی  شاه  اقتدار اين  دورة
کند   استفاده  بود، نتوانست  شده  ريخته  اش شالوده  که  بحريه  ، از آن يافت  تثبيت  زنديه  دوام  کم  از دولت

در  »گويد   بنادر آمده بعد از نادر به  قرن  يک  اروپا که  از سياحان  يکی. آورد  معرا ج  آن  بقايای  وحتی
بود و   وپاشيده  ريخته  صاحب بی  مال  چون  که  عهد نادر را ديدم  کشتيهای  استخوانبدی  ايران  سواحل
 » . نداشت  و مراقبی  محافظ

  خان کريم  محبوب  بار ديگر سيمای  گذرانم نظر می  يشرا از پ  فارس  خليج  تاريخ  اوراق  که  در ضمنی   
بعد از   زيرا که  کنم می  احترام  اندازه و بی  دارم  دوست  را من  سلطان  اين. شود می  مجسم  چشمم  پيش
خود  ّ هم  جهت  از اين بود و  را دريافته  مملکت  ترقی  ، راه دو پادشاه  و نادر، و شايد بهتر از اين  عباس شاه

 .کرد می  مصروف  و صنعت  تجارت  توسعة را به
از   ايران  بعد از مصفا کردن  زيرا که.  او پديدار است  اخالق  مهر مخصوص  فارس  خليج  در اوضاع   

  تشويق  تجارت کرد و آنها را به  را نوازش  خارجيان. آورد  روی  فارس  خليج به  تأمل خود، بی  وجود رقبای
 .نپردازند  تجارت ، تا جز به ايرانی  نظر عمال  بخشيد، اما در تحت  دینمود و آزا

 
 

  خارك  جزيره
 

ما   کشتی  اکنون  که  خارک  جزيره به  از بصره  کرده  استفاده  خان از کريم  قبل  ومرج از هرج  هالنديها که   
بوشهر   غربی  شمال  فرسخی ر دهد  جزيره  اين. ساختند  گذرد، آمدند و استحکاماتی می  آن  از نزديکی
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  بحرين  رقيب  جزيره مرواريد، اين  در محصول. دارد  عرض  فرسخ  و يک  طول  و نيم  فرسخ  يک.  است
بر مرواريد   و سفيدی  صالبت در  مرواريد خارک.  آنجاست  های التجاره نيز از مال  و گچ  ماهی.  است

  بيشتر سنّی. اند هزار نفر نوشته عهد، دوازده  را در آن  آن  سکنة  عدة. دارد  ترجيح»  سرنديب»و   بحرين
،  را از آنها گرفته  ، خارک خان اما کريم  و صيد مرواريد است  و مالحّی  تجارت  شغلشان. هستند

در آنجا نکردند و بعدها در   کاملی  فرانسويها مواظبت. باشند  مشغول  تجارت به  فرانسويها بخشيد که به
در   دو مرتبه. دارد  مهمی  نظامی  موقعيت  افتادند، زيرا که  آن  تصرف  خيال ، انگليسيها به قاجاريه عهد
آنجا  خود را از بوشهر به  و اموال  کردند و مأمورين   نظامی  را ايستگاه  جزيره  اين  هرات  جنگهای  موقع
خارکو   ، جزيره خارک  جزيره  در مقابل. کردند  آنجا را تخليه»  پاريس مصالحه»بعد از   نمودند، ليکن  نقل

 . است  ماهيگيران  و تابستانها منزلگاه  زمستانها غالباً غيرمسکون  که  است
 
 

  عهد قاجاريه
 
  انگليسيها حق به  ايران  دولت. بستند  متمرّد قراردادهايی  انگليسيها با شيوخ. شد  شروع  قاجاريه  دوره   

از   که  ناپلئون. گذارند قدم  ايران  خود، در ساحل  کشتيهای  کردن  مرمت  ، برای لزوم  در موقع  داد، که
معبر   اين  جغرافيای  از وضع  بود خواست  آگاه  فارس  خليج  اهمّيت به  شاه اروپا بهتر از فتحعلی  اقصای

از   بود که  نااليق  قدری به  راناي  اماحکومت. وارد گفتگو گرديد  با دربار قاجاريه  پس. کند  معتبر استفاده
بودند   خيره  و انگليس  روس  طالی  از برق  که  نکرد، و درباريان  مهمی  نظير استفاده بی  فرصت  اين

  بحريه  فرانسه  مساعدت گردد و به  ايران  دولت  نصيب  اروپايی  دول  اين  شد از رقابت می  را که  نتايجی
  محروم  دريا در حقيقت  از اين  دولت  کشيد که  جايی در نظر نياوردند و کار به  بگيرد، هيچ  قوت  ايران

  را هم  فارس  خليج  دانستند آب نمی  بستند، الزم خود می  ميان  که  هايی در عهدنامه  ، حتی ماند و خارجيان
 .باشد  تقسيم به  محتاج  خواستند بدانند که نمی  ايران  دولت  را اصالً مال  آن  زيرا که. کنند  تقسيم

کرد تا   در بوشهر پياده  ديد، قشونی  را با ايران  کاميابی  هرات  در محاصرة  بعد از آنکه  انگليس  دولت   
تا   وقت  از آن. گفتند، صرفنظر نمايد می  هندوستانش  دروازة  که  شود، و از هرات  جنوب  متوجه  ايران
بنادر، ملجاء   های تلگرافخانه  آنها، خاصه  ادارات.  است  صرفنظر نکرده  فارس  از خليج  دولت  اين  کنون

  خود انحصار داد و هفت را به  فارس  خليج ، کشتيرانی لينچ  کمپانی  وسيله به. شد  فراريان  ناراضيها و بست
هزار   چهل  ، قريب سفار  خليج  صادرات  قيمت  ليره  ميليون  از سه  بيستم  قرن  در اول. داير کرد  مهم  خط

و بوشهر و   و جزاير بحرين  و کويت  در مسقط  سياسی  مأمورين. بود  ساير ملل  سهم  فقط  تومان



 

76 
 

و   انگلستان به  متعلق  رود کارون  تجارت  تقريباً تمام. اند انگليس  منافع  مواظب  دارند که  مقام  بندرعباس
 . است  آن  مستعمرات

شود،  می  و فعالً استخراج  موجود است  در ايران  که  سرشار نفتی  مخازن  سطهوا به  است  بديهی   
  که  خارجه حمل  بار برای  شود، هميشه  تشکيل  فارس  اگر در خليج  ايرانی  ، شرکتهای گفت  توان می

  ايرانی  داران  يهسرما  حال تا به  که  است  باشد، دارا خواهد بود و حقيقتاً مورد تأسف  از مواد نفتی  عبارت
و   اقتصاديات  توسعة به  تامی  عالقه  هميشه  که  ، من مالحظه  همين به. اند را در نظر نگرفته  نکته  اين

  تجارتی  مؤسسات  بايد در فکر تکميل  که  ام کرده  خاطرنشان  تجار ايرانی به  و دارم  داشته  ايران  تجارت
 .سازند  فراهم کار را مستقالً  ، اسباب خود بوده

 
 

  فرصت  فوت
  
  و دودمانها تعرض  اشخاص به  ندارم  و ابداً ميل  استيوميه   تحرير گزارش  سطور، قصدم  اين  در نوشتن  

  عمدی  و خرابکاريهای  و بيفکری  پروری از تن  ، عالمتی دارم برمی  هر قدمی  بايد کرد که  چه  ولی.  بکنم
سرسبد و   او را گل  قاجاريه  ، که شاه  ناصرالدين  ساله پنجاه  سلطنت. کند می  قاجار حکايت  نشينان تخت

  با نهايت  که  ارض  کرة  متمدنة  ممالک  و صنعت  علم  بود، با جنبش  کرده  دانند، تصادف خود می  التّاج درّة
 .کردند و مجهّز می  مسلّح  مختلفه  و فنون  دانش  و جدّ، خود را از سالح  سعی

  داد، شبيه می  نشان  کردن  و ترقّی  رفتن در پيش  که  و دقّتی  شتاب  ميالدی  نوزدهم  بشر در قرن  نوع   
در . کند  مافات  ، تالفی روز باقی  باشد و بخواهد در پنج  غفلت  در خواب  سال  پنجاه  که  شخصی بود به

.  است  کرده  و ابراز کوشش  قوه  ايجاد خود، صرف  دورة  قدر تمام به  انسان  که  گفت  توان می  قرن  اين
  وسعت خود به  از همسايگان  از يکديگر باز نمانند و بيش  مسابقه  در آخرين  داشتند که  سعی  متنوعه  ملل

  که  جايی رفتند و رسيدند به. خود بيفزايند  سرزمين  و ترقّی  تمدن  و توسعه  و استقرار نظم  و آب  خاک
 .   بشراست  افتخار نوع  ، بلکه است  خودشان  آسايش  باعث تنها نه
نداد، عالماً و عامداً با طرز ريا و   خود تکانی تنها به  ايرانمدار نه  گيرودار، شاهنشاه  اين  در بحبوحة   

يا   تیدر ديار بدبخ  را فقط  آن  ذرات  زد که  مملکت  بر اين  پايی پشت  چنان  خرگوشی  و خوابهای  سالوس
  و عجب  خيالی  غريب. باشد  داشته  بحريه  ايران  که  منتظرم  من! وجو نمود بايد جست  عدم  سرزمين
  ، چه منحوس  قرن نيم  درآن  باشد که  خود ببيند و آگاه  آنروز را در مقابل  اوضاع  که  کسی!   انتظاری

 بايد باشد؟  فارس  درخليج  بحريه  اهدهمش  ، آيا باز متوقّع است  فارس آمده  خليج سر بر  باليی
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  که  اشخاصی  شود از چشم می  جاری  خون  ، زيرا که نيز صرفنظر کنم  موضوع  از اين  بهتر آنکه   
  موفق  من  را شکر که  خدای. ببينند  ننگ  نقوش  را با اين  فارس  خليج  و صفحه  آشنا بوده  ملی  تعصّب به

.  نمايم  ، نصب ايران  جنوب  شيروخورشيد را بر سواحل  ، و بيرق کنم  ا از بنادر خارجر  بيگانگان  قشون  شدم
  نسيم  که  است  کردند، زورقی  تعميرش  و دادم  خود ايستاده  که  معيوب  زورق  همين  را شکر که  خدای

و   من  ندارد که  اهميّت  هيچ  صورت در اين. آورد اهتزاز در می به  شيروخورشيد را بر فراز آن  دريا بيرق
 . کنيم  دريا جای  و يا در قلب  شويم  مريض  سفينه  دراين  همراهانم

 
 

 خطر
  من به  رسيد و دبير اعظم  مهمه  از مبادی  از يکی  محرمانه  از بوشهر، خبر کتبی  از عزيمت  قبل  شب   

  راهها تمرکز داده خود را در سر  و قوای  است  نگران  ، سخت قشون  از تجهيزات  خزعل شيخ  داد که  ارائه
  ، و مجبورم نيست  بندر ديلم جز بندر بوشهر به  سيری قوا، خط  کل  فرماندة  برای  داند که و می  است

  تدبيرش  آخرين.  است  آگاه  من  حرکت  از ساعت  هم  ، و شيخ همد در  تن  مظفّری  کشتی  سواری ذلّت به
  مرا واژگون  و کوچک  ضعيف  ، کشتی توپ  ضربة  و با يک  کرده  روانه  جنگی  رگبز  کشتی  يک  اينکه

  فکر افتاده  اين نيز به  خودم  راپرت  اين  از وصول  قبل. خواهد ببرد هر جا می به  سازد، يا مرا اسير کرده
 .بود  کشيده  نقشه  خود، خوب  غلبة  واقعاً برای. بود  رسيده  من به  هم  ديگری  و راپرتهای  بودم

را تأکيد   خيال  رسيد اين می  که  هم  اخباری. بودند  را کرده  تهديد و تخويف  اين  هم  سياسی  مقامات   
  ، صالح ننموده خود صرفنظر  و از عزم  انداخته  مهلکه  عالماً و عامداً خود را در اين  معذلک. کرد می

  خيلی.  شدم  مخوف  و دريای  پوسيده  زورق  و وارد اين  ادمد  خود ترجيح  و مال  را بر جان  مملکت
، واالّ بيشتر  نداشت  سابقه  موضوع  از اين  ، کسی من  تحريرات  دايرة  و رئيس  جز من  که  مسرورم

وجود   بودند، کسی  همراهم  نفر که  بيست  و قريب  جز من  کشتی  در اين. شدند می  و آشفته  مضطرب
  يک  من  اقدام  واقعاً اين.  نداشت  دفاعيه  و وسايل  سفر دريا نبود، توپ  مخصوص  کشتی  نچو.  نداشت

 . مملکت  عظمت  بود در راه  غيرعادی  جانبازی
  دانستم می و  بودم  قرار داده  دقّت  و تحت  ديده  او را در عکسش  قيافه  ، ولی بودم  را نديده  خزعل شيخ   
و   مملکت  اکناف در  من  فاتح  قشون  اعمال  که  زدم می  ، و حدس است  متفاوت  جنگی  های با قيافه  که
  و قوة  مجال . ام او را تهديد نموده  ، قدرت کرده  او جاری  و نواحی  اطراف فعالً به  که  سيالبی  اين

 . تدابير را ندارد  اينگونه  انديشيدن
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و در   زده  سينه به  ديگران  سنگ  که  توانگری  ، و شخص گزاف  تثرو  و دارای  است  متموّل  عالوه به   
  با يک  که  است  دارد، غير از کسی  محفوظ  حوادث  از دسترس  خود را هم  جواهر و نقدينه  حال  همان
ند خداو  توجهات به  با تکيه.  است  شده  و فداکاری  جانبازی حاضر به  مملکت  در راه  ناپذيری خلل  عقيده
، وارد  نداده  را اهميت  وخارجی  داخلی  اخبار و تهديدات  از اين  يک  خود هيچ  و شمشير درخشان  متعال

از روز . ندارد  اهميت  گذشت  و همراهان  بر من  آنچه.  گرديدم  پياده  در بندر ديلم  سالمت و به  دريا شدم
  هم  ، و من است  شده  حفظ  آن  اهل  شهامت و  و فداکاری  زحمت  در ساية  مملکت  خير و صالح  اول

فرضاً .  کنم  خود تکيه  بازوی ، به خود ايستاده  پای  ، روی در نظر داشته  را بايد همواره  قطعی  اصول  همين
ما را   اسم  تاريخ  ولی. برد ما نمی  بايد، از جانبازی  را که  ای فايده  آن  و مملکت  شديم می  در دريا غرق

 .کرد نمی  ثبت  شناسی وظيفه به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  االم  در سرزمين
 

  قوس  پنجم  پنجشنبه
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دورنمای   همه. درخشيد  من  اطرافيان  از چشم  شعف  شد و برق  از دور نمايان  ظهر بندر ديلم  مقارن   
 .گفتند می  تبريک و يکديگر را  داده  يکديگر نشان به  است  خام  و خشت  از گل  را با آنکه  عمارات

  ساحل ما را به  بود که  الزم  زورقی. پيشتر برود  و نتوانست  ايستاده  بندر، کشتی  فرسخی  در يک   
هر  آلود از کف  امواج. شد  بود، شروع  شده  آرام  تازه  دريا که  انقالب  باز مقدمات  وقت  در اين. برساند
  تالطم  اين  در ميان. آمد می  پايين  ذرع  پنج  باال و گاهی  ذرع  پنج  دريا گاهی  و در سطح  برخاست  طرف

  فوراً همراهان  و من  گرفت  جای  در زورق  کاپيتن.  سوار شويم  زورق به  گفته  را ترک  کشتی  بايستی
  پايينباال و   طوری  از امواج  با هر يک  جدا شد و در تصادف  زورق.  کشيدم  زورق  وسط را به  باخته دل
نمود  می  پرتابش  طرف  آن به  طرف  کرد و از اين می  بازی  دريا با زورق. بود  حقيقتاً وحشتناک  که  رفت می

.  داشت  عمق  بيست ذرع  الی  دريا از ده در اينجا قعر.  نهاديم  بر غرق  و دل  دريا شده  النوع رب  و ما تسليم
  طّی  هم  فرسخ  يک  اين  هر حال به. بود  نگرانی  ، بيشتر اسباب است  معروف  شدّت به  که  هم  ساحلی  امواج

خود   اطراف به  ، نگذارم نموده  را جلب  سايرينتا حواس   خنديدم و می  کردم می  صحبت  راه  در بين. شد
  خشکی به  کشيده  دوش ما را به  چند نفر حاضر شدند که. ايستاد  هم  بندر، زورق  در نزديکی. باشند  متوجه

قلباً   رسيده  خشکی به  کرده  را ترک  مختلف  مرکوبهای  نبود و عاقبت  از زحمت  خالی  هم  اين. برسانند
 . را بياورند  همراهان  ببرند و بقيه  را امر دادم  و زورق  شديم خدا را شکرگزار

 
 

  دولت  نشان
 
  چون. آورد  جای شکر خداوند را به  افتاده  خاک به  کاپيتن  بود که  اين  ديدم  که  چيز مضحکی  در ساحل   
  شد همان  معلوم.  پرسيدم  سبب. تقاضا کرد  را از من  خارجه  اول  درجه  نشان  ، برخاست شدم  او نزديک به

  بيم  راه  و در تمام  ها را مسدود ساخته ، و او رخنه بوده  سوراخ  از دوجانب  ، کشتی ما سوار شديم  که  وقت
  مخصوصاً در حوالی. دريا فرو رود قعر به  وارد گردد و کشتی  ، آب باز شده  رخنه  که  است  داشته
  اما چون  را بگويم  مطلب  که  آمدم  نزديک  دومرتبه  گفت شد، می  شروع  باد و طوفان  که  شب نصف

  از چرخهای  يکی  شکستن  ای، صد شب بعد از نصف  ساعت يک.  نکردم  تکلم  تحرير بوديد، جرئت  مشغول
را از   کوچک  فوراً زورق.  ايم شده  ماهی  طعمة  و همه  است  کار تمام  کردم  يقين. رسيد  گوش به  کشتی
 . جدا نمودم  کشتی

  کشتی و به  است  در خارج  کردم  گمان  ، ولی بودم  شنيده  صدايی  اوقات  همان  درست  آمد که  خاطرم به   
  ساحل به  خراب کشتی  ما را با اين  است  توانسته  اينکه  برای  خواست می  نشان  کاپيتن  باری. اردند  ربطی
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  نشان  احترام و  نمودم  دلگرم اميدوار و  انعام  بذل و او را به  کردم  خودداری  مدال  از دادن  اما من. برساند
  باقی  دولتی  و عالمت  نشان  برای  و عظمتی  رامدربار قاجار احت  متأسفانه  اگر چه.  داشتم  را محفوظ

  ايران  انقالب به  راجع  کتابی  مشروطيت  اوايل ويکتور برار، در به  موسوم  از فرانسويان  يکی.  است  نگذارده
 :نويسد می 004  و در صفحه  نگاشته

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

واقعاً کار . اند شده  نشان  دربار دارای  از جانب  بينيد که را می  وطن به  و خائن  نااليق  غالباً اشخاص   
  نشانی خود را در بی  فداکار، نشان  خدمتگزاران و  و تقوی  فضيلت  صاحبان  که  است  رسيده  جايی به  نشان

  پاداش به  بود که  مأموری  او اولين  قاجاريه  شايد در دوران.  نداشت  تقصيری  کاپيتن. دهند می  تشخيص
  کاپيتن  حال به  ، دلم نشان  از دادن  استنکاف  در ضمن. کرد می  نشان  تقاضای  و محسوسی  معين  خدمت
  ما را محروس  جان  که  خدمتی  ازای در  چگونه  ظاهر بود، که  تعجب  او عالئم  و در سيمای  سوخت
  مزين  آن به  نااليقی  مذبذب  هر خائن  سينة  در صورتيکه  کنم می  خودداری  نشان  يک  ، از اعطای داشته
 .  است

  و در داخله  شده  ديده  خارجی  بيطارهای  در سينة  ، حتی احترام  قابل  و عالمت  دولت  رسمی  نشان  اين   
از   که  مملکت  خائنين از  بعضی.  است  گلوله  مستحق  شان سينه  اند که شده  نايل  اخذ آن به  صینيز اشخا
  که  بينم می  مفتحر و کمتر مأموری  مملکت  اول  درجه  نشانهای اند به  اروپا ممنوع  های خانه قهوه ورود به
  است  اين  و عجيب. نباشد  آراسته  نگارنگر  و حمايلهای  خرد و بزرگ  نشانهای به  اش سينه  و طول  عرض

را   ايرانی  پاک  روح.  است  عاری  از نشان  ايشان  سينه  هستند که  و خدمتگزار، آنهايی  صديق  مأمورين  که
  اند، باز رويّة شده  دربار متحمل  از طرف  که  و خفتی  ، با مذلّت مأمورين  قبيل  اين  که  گفت  بايد ستايش

 .اند مشغول  مرجوعه  خدمات  انجام به  صميمانه و  نگفته  را ترک  و صداقت  امانت
آيا . بدهد  دربار را تشخيص  اين  ، طرز اعمال آشنا شده  حقايق تواند به نباشد، نمی  وارد در عمل  تا کسی   

  طا شود و موجببايد اع  اول  و درجه  برجسته  خدمات  پاداش به  که  دولت  نشان  که  آور نيست تعجب
خود را در   نشان  کند که  جلوه  پست  درجه  تا اين  و آگاه  صديق  باشد، در نظر مردمان  افتخار مأمورين

 .بسيارند  دولت  مأمورين  اند، در ميان احتراز کرده  دولتی  نشان  از قبول  که  بدانند؟ اشخاصی  نشانی بی
 
 

  سفير انگليس  نتهای
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و   دبيراعظم به. دارند  حضوری  مخابرة  وزرا تقاضای  هيأت  رسيد که  از تهران  تلگرافی»  ديلم»در بندر    
انگليسيها   که  سختگيريهايی  شد در تعقيب  معلوم. بيايند  تلگرافخانه به  با من  امر دادم  وتلگراف وزير پست

،  شوم می  جنگ  ديدند جداً وارد ميدان  که  موقع  بودند، در اين  کرده  خوزستان به  من  عزيمت  عدم  برای
  خارجه  وزارت عصر امروز به  و يکی  صبح  ، يکی شديداللحن  يادداشت  و دو فقره  گشته  عصبانی
نتها از   متضمن  امور خارجه  وزارت  تلگراف  صورت. کنند می  جواب  مطالبه  تمام  شتاب اند، و به فرستاده

 : قرار است  اين

 : عظمته  الوزرا دامت  رئيس  آقای  اشرف  حضور حضرت
 .رسد می عرض عيناً به  که  رسيده  انگليس  از سفارت  قوس  امروز ظهر چهارم  فوری  دو مراسله   
 

  اول  مراسلة
 وزير   آقای

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

ايجاد   خود را برای  جميله  مساعی  بودند که  نموده  پيشنهاد دوستانه  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت
  داده  الوزرا وعده رئيس  آقای  اشرف  تکار برند، و حضر به(  محمّره  شيخ)  خزعل با شيخ  دوستانه  مصالحه

  مسلحه  قوای  استعمال  مشاراليه  بر عليه  له و انقياد نمايد، معظم  ، اظهار اطاعت ، شيخ هرگاه  بودند که
مزبور وفا   وعده به  اشرف  حضرت  دارند که  افسوس  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت. نخواهند نمود

را مورد   و پيشنهاد ايشان. اند را رد نموده  مشاراليه  دوستدار و وساطت  دولت  ستانهدو  و نصيحت  نکرده
پيشنهاد خود را مسترد و اظهار   ناگزيرند که  ، حال انگلستان  پادشاه  ، دولت اند، بنابراين قرار نداده  توجه

آورند،  آنها می  اسکات  برای  را که  فشاری» بختياريها» و به»  محمّره  شيخ» توانند به ديگر نمی  نمايند که
  اتباع به  و مالی  جانی  و خسارات  ورود صدمه  موجب  ايران  کارگزاران  فعلی  عمليات  هرگاه. دهند  ادامه

دار  ، و عهده دانسته  آن  را مستقيماً مسؤول  عليه  دولت  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  گردد، دولت  انگليس
  پادشاه  اعليحضرت  دولت  حال  در همين. شمارند مزبور می  و خسارات  صدمات  کامل  غرامت  پرداخت

  بداند از طرف  و مقتضی  صالح  که هر نحو و طريقی به  کنند، که می  را حفظ  حق  خود اين  برای  انگلستان
  دستورالعمل  بر حسب. آورند  عمل به  انگليس  رعايای  و مال  جان  و حراست  حفظ  برای  خود اقداماتی

 حضرت  تأخير به  را بدون  مراسله  اين  فرموده  ، محبت دارم  محترماً خواهش  مستر چمبرلن  مستقيم
 ».داريد  الوزرا ابالغ رئيس  آقای  اشرف
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  دوم  مراسله
 وزير  آقای

  پادشاه  اعليحضرت  وزير امورخارجه  دستورالعمل  امروز بر حسب  خود مورخه  سابقة  مراسله نظر به»   
  جناب  بايد خاطر آن.  دارم می  ارسال  مستطاب  جناب  آن  عنوان را به  ذيل  رسمی  محترماً مراسله  انگلستان
  رسمی  اطمينانات  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت0409نوامبر   در ماه  که  را مستحضر سازم  مستطاب

اقتدار   حوزة به  نسبت  عليه  دولت  از طرف  تجاوزی  وقوع  در صورت  د، کهان داده  محمّره  شيخ  اجل  جناب به
متعهّد خواهند   در ايران  ايشان  و عالقجات  اموال به  او، يا نسبت  شدة  شناخته  حقوق به  نسبت  اليه معزی

  بخش رضايت  گلستانان  پادشاه  اعليحضرت  و دولت  خود ايشان به  نسبت  که  حلی  راه  تحصيل  بود، برای
  قوای  جميع  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  نحو دولت  همين به. بنمايند  الزمه  مساعدت  ايشان باشد به

اقتدار   حوزة به  نسبت  دولتی  چنين  يا تجاوزات  خارجی  دولت  و حمالت  تعرضات  را از هرگونه  اليه معزی
  و حراست  ، حفظ در ايران  ايشان  و عمارات  اموال به  يا نسبت ، مشاراليه  شدة  شناخته  مزبور و حقوق

،  شده  ذکور او باشند، داده  از اعقاب  ، که مشاراليه  و جانشين  محمره  شيخ به  فوق  اطمينانات. خواهند نمود
نمايند،   نتصور ظ  عليه  دولت به  خود نسبت  تعهدات  ذکور او، از مراعات  و اعقاب  شيخ  که  و تا وقتی

  ، منوط ذکور مشاراليه  از اعقاب  شيخ  جانشين  انتخاب  که  بر اين  مشروط  ، ولی اثر است  معتبر و دارای
  که  تا وقتی  ايشان  رضايت  ، و جلب انگلستان پادشاه  اعليحضرت  با دولت  محرمانه  مشاوره باشد به

را   انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت  آراء و نصايح به  بتنس  اطاعت  ذکور مزبور رويّه  و اعقاب  اليه معزی
،  عليه  دولت  باشند، در مقابل  باشد داشته  بخش رضايت  مشاراليه  دولت به  نسبت  که  ای رويه دهند، و  ادامه
ا در ر»  محمره  شيخ»  کار خواهند برد که خود را به  مساعی  ، جميع انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  دولت

مقرر   اند که نموده  خواهش  لرن  ، از سرپرسی مستر چمبرلن. نگاهدارند  محلی  و استقالل  فعلی  وضعيت
  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  بوشهر يا قونسول  مقيم  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  ژنرال  دارند قونسول

  تسليم  مفاد فوق به  رسمی  باشند مکاتبه  مزبوره  در نقاط  اشرف  حضرت  که  شيراز، در صورتی  مقيم
 .  انتهی. الوزرا نمايند رئيس  آقای  اشرف  حضرت

بودند،   نموده  شيراز درج به  حضرت اشرف وزير مختار را به  تلگراف  متن  ، که قبل  هفته  مراسلة  جواب   
  مراسله به  ، نسبت حاليه  مانده  جوابنرسيد بال  صدور جواب  برای  تعليماتی  چون  رسانده  عرض تلگرافا به

 ».شود  داده  مقرر فرمايند جواب  هر قسم  دو مراسله  و اين  سابق
 

  مشارالملک                                                                  
 2940  نمره -  قوس 1  پنجشنبه  شب                                                              
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   اهلل امان  سرتيپ  قشون  کل  حرب  ارکان  رئيس                                     
 

بعد از . کردند  تکليف  بود، کسب  واضح  حضوری  تلگراف  از عبارت  استيصالشان  وزرا که  هيأت   
  کند، بدون تواند ايجاد تزلزل نمی  در فکر من  مهمی  و موضوع  پيشامدی  هيچ  ، چون تلگراف  مالحظه

  در اين  که  تلگراف  عين  اينک. اند چرا اصالً نتها را گرفته  که  قرار دادم  وزرا را مورد مؤاخذه  ترديد هيأت
 : نمودم  وزرا مخابره  هيأت مورد به

 
  تهران

 
  اقباله  دام  وزير ماليه  ذکاءالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب

  که  نيستم  مسبوق  و از مفاد آن  ام نديده  ايد هنوز من کرده  تهيه  را که  ای مراسله  جواب  گرچه»   
، همينقدر  ام کرده  حاصل  مراسله  از مدلول  که  ، با اطالعی اظهار دارم  آن  و اثبات  خود را در نفی  نظريات

.  نمايم  و ثبت  خود ضبط  درکابينه  انمتو را نمی  و مکاتب  مراسالت  قبيل  اين  من  که  دهم تذکر می
  من  معتقدات  قرار دهيد، مختاريد، زيرا که  مشاوره شور و  را بخواهيد در تحت  اگر مفاد مراسله  جنابعالی

 ». هستم  فرونت به  حرکت  مشغول  است ماه  غرة  جمعه  فعالً که.  اظهار کردم  که  است  همين
 قوا  کل  الوزراء و فرمانده رئيس                                       

 1421  نمره                                                                                 
، امر  ها نيست نوشته  قبيل  اين  گرفتن معتاد به  من  کابينه  که  کردم  شود و تصريح می  مالحظه  چنانکه   

خود   نظرية  من. کند  دارد، اعمال  ای هر عقيده  ، بگويند هر کس نتها را مسترد داشته  شدت  با کمال  دادم
 .داد  خواهم  را انجام

 
 

  با انگليس  روابط
 

  بودن  واقع. دانستند می  ايران  و سياسی  در امور تجارتی  دخالت به  خود را موظف  انگليسيها از ديرزمانی   
  ، و برای شده  شمرده  عظيم  ، جرمی خاک  اين  ساکنين  برای  و معبر هندوستاندر جوار   سرزمين  اين

  انگلستان  اعمال  که  است  قرن  از يک  بيش  اينواسطه به.  آن  در اوضاع  دخالتی  حق  درياها، يک  فاتحين
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  کرده  جلوه  هندوستان  محافظه  ديگر سياست  در نظر دول  که  بوده  بطئی  تصرف  ، درحکم ايران به  نسبت
 . است

بزرگتر و   از جزاير انگلستان  مرتبه 31  قريب.  است  انگليس  مستعمرات  و زيباترين  ترين هند غنی   
  اطوار سياست  و محور و محرک  انگلستان  عظمت  بنيان  هندوستان.  است  جمعيت  ميليون 211  دارای

  يعنی  انگليس  سياست»  که  است  و معروف  است  تجارت  منبع  هآيد زيرا ک شمار می به  دولت  آن  خارجی
  آزار همسايگان  اغنيا باعث  مورد، مجاورت  در اين  بايد باشد که  تأسف  اسباب  خيلی. » انگليس  تجارت

  اباضطر  هند نزديکتر باشد، بيشتر موجب  ، يعنی غنی  همسايه  آن به  که  از ايران  هر قسمتی.  است  شده
از   قاجاريه  در دوره  لحاظ  اين دانند و به می  هندوستان  را دروازه  فارس  خليج.  اوست  توجه  بريتانيا و جالب

  نه  غلبه  اين. فرو بردند  آن  خود را در اطراف  تجارتی  و چنگال  کرده  استفاده  دربار ايران  و جهل  جبن
، »بايد برود  بيرق  از پی  تجارت»  که  داشته  عقيده  انگليس  گاناز بزر  يکی  ، چنانکه است  بوده  جنگ به

  جهت  اين به.  است  ميسر شده  تجارتی  منزلگاههای  و ساختن  راه  کشيدن  ديگر، يعنی  وسائل به  بلکه
  اين  مالاع  نمونه  کرده  احداث  لينچ  کمپانی  که  راهی. »رود می  راه  از پی  تجارت»  اند که کرده  ثابت

 . نظراست
  و فعال  اليق  دريانوردان  با اين  که  است  بوده  مايل  هميشه  هم  ايران  منصف  ملت  نماند که  ناگفته   
.  است  کرده رفتار می  با صبر و متأنت  االمکان حتی  شده می  که  تجاوزاتی  در تمام. بيايد  پيش  مسالمت به

بسيار   هم  مخالف  انگليس  رجال  در ميان  نبايد گذشت  از حق  که)  سانگلي  از سياسيون  بعضی  ولی
  قاجاريه  ارادگی و بی  ضعف از( شود نمی  کبير عموماً شمرده  بريتانيای  ملت  نظريه  داشتند و نظرياتشان

  امتيازات  ويضتف ، وادار به و سياسی  اقتصادی  گرفتاريهای  را در بحبوحة  و دولت  کرده  سوءاستفاده  خيلی
، و 0219در   بانک  ، و امتياز تأسيس0384در  ايران  سرتاسری  آهن  راه  امتياز منسوخه  ، از قبيل مهمه

. مجبور کردند  و غيره 0204در   امتياز نفت و  انتقال  ، و تصويب0218در   امتياز تنباکو و توتون
  هنگفتی  منبع  ليره 01111  مثالً در مقابل  بود که  درجه  اين به  دربار قاجاريه  و طمعکاری  بينی نزديک

  العاده فوق  ايران  کردند، خسارات نمی  احساسات  ايران  ملت  اگر تودة. داد  و تنباکو را از دست  توتون  مثل
 شدند، می  پشيمان  زودی ريختند و به می  طرح  انگليس  اطالع بی  از سياسيون  سياستها را بعضی  اين. بود

برند و  نمی  سودی  هيچ  رويه  از اين  کرد که می  بر آنها ثابت  خودشان  عقالی  امر و نصايح  نتايج  زيرا که
مستقر   استقرار مشروطيت  ، و در هنگام داشته  ايران  اهل  در دل  را که  ای محبوبانه  روز موقعيت روزبه
  و تزلزل  دچار بطالن  است  هندوستان  حفظ  طفق  آنها که  دهند و نظر اساسی می  بود، از دست  شده
را   نکته  اما اين.  ضعيف و خراب  از ايران  هند، بهتر است  و آباد در مجاورت  قوی  ايران  البته. گردد می
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  تشخيص  آن به  خود را در مخالفت  پلتيکی  کنند يا شهرت نمی  درک  انگليس  از سياسيون  بسياری
 .اند داده
اروپا با   دول  ام داشته  ميل  ، هميشه ام يافته  در کارها تسلطی  که  خود از وقتی  ز بدو زمامداریا  من   

همسايگی ما  دارند و در  آشنايی  سابقة  که  و انگليس  مخصوصاً روس. و متحد باشند  مهربان  ايران
  از نفوذ آنها را در امور حکومتی  ای ذره  که  ام کرده  اما قوياً خودداری. هستند  قدرت  مند و صاحب عالقه

را   ايران.  کنم  متخالف  از سياستهای  يکی  جريان  بازيچه  موردی  را در هيچ  و ايران  داده  خود دخالت
سير   طريق  در آن  ، که ام نموده  ّ خود را مصروف هم  و هميشه  کرده  و آزادی  مستقل  پلتيک  يک  دارای
  ، نمايندگان سابق  ناهنجار سياسيون  رويه  ، يا تعقيب غلط  سياست  باز يک  تانخوزس  در قضيه.  کنم

در   نبودند ايران  مايل  زيرا که. کنند  دخالت  و در قضيه  شده  خارج  از نزاکت  که  را واداشت  انگليس
  خود اين  سابقين  خواستند مثل می. کند  قشون  ، سوق نفت  معادن  در پهلوی  ، خاصه فارس  خليج  اطراف
جداً   هميشه  مثل  اما من»  است  انگليس  درياچه  يک  فارس خليج»  را تکرار کنند که  کودکانه  عبارت

  تصور کنم  توانم ابداً نمی  زيرا که.  خود باز نگشتم  ، و از عزم آنها را رد کردم  و يادداشت  نمودم  مقاومت
نتها   وزرا امر دادم به  بود که  اين. باشد  ما را داشته  مسائل  قبيل  اينورود در   ، حق خارجی  دولت  يک  که

 .ننمايند  تأسی  اسبق  های کابينه  و روش  اخالق به  تجاوز نکرده  من  سابق  بفرستند، و ابداً از رويه  را پس
  مطابق  که  کردم  گرافی، امر تل از هر طرف  قشونی  دستجات و به  دانستم  و مقنع  را کافی  جواب  اين   

 .بروند  پيش  ام داده  ترتيب  که  ای نقشه
بود،   کرده  مرا کسل  ای تا درجه  بعيده  مسافت  و طی  پيش  شب  دريا و نخوابيدن  خستگی  با اينکه   

. ورندبيا  اسب  قدر کفايت به  از اردگاه  که  فرستادم  مخصوص  ، مأمورين در بندر را جايز نديده  آسايش
و   ديلم  ميان  مسافت  از عصر، چهار فرسخ  قبل  بتوانم  و من  فردا، اسبها زود رسيده  دارم  ميل  خيلی

  رئيس.  باشم  ، داشته الزم  دستورهای  از اردو و دادن  قسمت  بازديد اين  برای  ، موقع کرده  را قطع  زيدون
  و اخذ خبر مهارتی  تلگراف  بود، در مخابره  و دهاتی  ساده  و وضعش  لباس  با اينکه  بندر ديلم  فخانةاتلگر

  ، اگر اتفاقاً شخص مهم  مذاکره  آن  برای  زيرا که. آورد  مرا فراهم  داد و خوشوقتی  نشان  غير مترقب
  اما در اين.  گشت می  سوءتفاهم  و شايد موجب  تأسف  بود، اسباب می  واسطه  و کودنی  لياقت بی

، و  است  طبعاً هوشيار و فعال  ايرانی  شد که  مسلم  و بار ديگر بر من  ديدم  ذاتی  ذکاوت  ، من تلگرافچی
ظهور  سزاوار تمجيد به  نمايد، خدمات  نگاهداری از او  باشد که  دلسوز و فداکار داشته  اگر سرپرست
 .بدهد  او انعام به  وجهی  گفتم  کابينه  رئيس به. خواهد رسانيد
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  خزعل  يمتسل
 

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

  عظمته  الوزرا دامت رئيس  آقای  اشرف  حضرت  منيع  مقام   
زودتر   شد از اينکه  ، مانع داده  روی  فدوی به  اشرف  حضرت  تلگراف  در رسيدن  انگيز که تأخير اسف»   

انقياد و   فقط  نه  فدوی  سابق  تلگراف .گرديد  فدوی  و شرمندگی  انفعال  ود، و باعثش  مبادرت  در جواب
، ظاهر  و هستم  بوده  دولت  آن  اوامر مطاعة  مطيع  هميشه  ، که ايران  عليه  دولت را به  فدوی  اطاعت

  واسطه به  سوءتفاهم  قدری هب. نمود می  ضمانت  را در آتيه  فدوی  و قلبيه  صميمانه  اطاعت  بلکه  ساخت می
  حضور حضرت  شرفيابی  فدوی  که  پيوسته  وقوع به  و فدوی  اشرف  حضرت  فيمابين  شخصی  مراوده  عدم

 . دانم ، ضرور می گرفته  جای  درخاطر مبارک  که  و سوءتفاهم  اشتباهات  رفع  تصور برای  را فوق  اشرف
  شعف  ، باکمال ام مترصد بوده  مشتاقانه  که  مالقاتی  همان.  ستممقصود ه  اين  از انجام  مطمئن  فدوی

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

  خزعل  فدوی                                              
 

 : نمودم  او مخابره به  مضمون  اين به  جوابی
 

  سردار اقدس  آقای
  خود، جز استحکام  و عمليات  اقدامات  تمام  در ضمن  من  مسبوقيد که  کس  خود شما بهتر از همه»   

  متوجه  شما، پيوسته  امور، ازقبيل  کارکنان  که  ام بوده  مايل  و هميشه  نداشته  قصدی  مملکت  ارکان
  مملکت به  عمده  توانيد مصدر خدمت می  شما را که  امثال  نيستم  هرگز مايل. باشند  مملکت  مرکزيت

  همان  ، نظرم بودم  را تذکر داده  قطعی  تسليم  که  هم  اوليه  تلگراف  در جواب.  باشيد، محو و نابود نمايم
  عمق  و از روی  را پيشرو مقصود قرار داده  ندامت  حاال که. بود  اوليه  اصول  تمرکز، يعنی  اصول  حفظ

و حاال   کنم می  شما را استقبال  مالقات  هم  ايد، من شده  متوجه  من  سابقة  و مطالب  احکام  تمام خاطر به
،  آمده»  هنديجان» توانيد به خاطر می  يناناطم  ، با کمال ام شده  نزديک  شما هم و به  آمده»  ديلم» به  که
 ».اميدوار باشيد  من  و سرپرستی  دولت  توجهّات و به  را مالقات  جانب اين
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 قوا  کل  الوزرا و فرمانده  رئيس                                                        
 

  قوس  ششم  جمعه
در .  ، وارد شديم در آنجاست  اردوگاه  اول  قسمت  که»  ونزيد»  ناحيه چهار بعدازظهر به  ساعت   
  ارتفاع  در يک  درست  رودخانه  که  قسمی نهادند، به می  انخفاض  رو به  باز اراضی  رودخانه  فرسخی نيم

 . است  دريا جاری  از سطح  صدمتری  هشتاد الی
 

  در زيدون
 

  و تفنگ  با توپ  و مؤانست  جنگ  مر خود را در ميدانهایو ع  هستم  سربازی  اعمال معتاد به  که  من   
از .  است  در اردوگاهها بازداشته  مرا از توقف  چند سال  در اين  مملکت  مهام به  ، اشتغال ام کرده  صرف
  ، يا دوستان ام رسيده  وطن به  بعد از سالها غربت  گويی  داد که  دست  من به  سروری  چنان  لشکرگاه  ديدن

 . ام کرده  دورودراز مالقات  از سفری  عزيز را پس
  موقع  بهترين  ، زيرا که برم می  العاده فوق  اند، لذتی زده  در کنار رودخانه  اردو که  چادرهای  از مالحظة   

،  خان هللا فضل  سرتيپ فوراً به. آورد می  خاطرم به  سپاه  در ميان  توقف  باشد از ايام  عبارت  را که  زندگانی
  حال  اين  مقارن. شود  سان  مهيای  قشون  بود، امر دادم  آمده  استقبال به  فرسخ  تا يک  اردو که  رئيس

. زير افکند از باال به  پيچيده  خود را در لفافه  تحقيقات  بود رسيد، و موضوع  مأمور اکتشافات  که  ايروپالنی
  مأمور اين  صاحبمنصب.  شدم  مطلع  دشمن  و مراکز قوای  تو نظريا  و از طرز اعمال  را گشودم  بسته

ورود او در  و اخيراً امر به  در اروپاست  کرده  تحصيل  از جوانان  که  است  الملک ارفع  ، نايب اکتشافات
  از نقاط  بخشی و با طرز رضايت  تمجيد ابراز داشته  قابل  خود، هوشی  وظيفه  در انجام  بودم  داده  قشون

  و ابالغ  تصويب  محل  او، در همين  رتبه  ترفيع را داير به  حرب  پيشنهاد ارکان.  است  کرده  تحقيق  مختلفه
  صاحبمنصب  همين  ، توسط بودم  داده  تحرير و طبع بوشهر امر به در  که  ای شود ابالغيه می  معلوم.  کردم

  گرديده  خصم  قوای  العاده فوق  وحشت  و اسباب  شده  پراکنده  خوزستان  در صفحه  ايروپالن  و همين
  مقايسه  قابل  ايران  اخير زمامداران  ساله  صدوپنجاه  با اعمال  من  کارهای  اند که شده  ، ملتفت است

و انقياد   مملکت  مرکزيت به  ، جز اطاعت آنها مفيد نبوده  برای  خردلی  اندازة به  خارجه به  ، و التجای نيست
  خزعل  که  کرده  آنها را پريشان  طوری  ابالغيه  انتشار اين. ندارند  چاره  من  و فرمان  اوامر دولت به  بتنس
  نقدينه  و تحويل  نقل داشتند فوراً به  من  کشتی  غرق  برای  قبل  دو شب  که  تصميمی  جای به  بستگانش و
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و امر   خطری  هيچ  ديدند که  العين رأی به  چون. ندندار  جدی  تصميم  ، ديگر مجال و جواهر خود پرداخته
مرا سالماً در   مهالک  از آن  نخواهد نمود، بعد ازگذشتن  ، متزلزل در دريا، مرا از عزمم  غرق  ، حتی خطيری
 با  قدم به قدم  که  است  نقاطی  اين. بينند نمی  و چاره  خود راهی  برای  ديدند، جز فرار و تسليم  اردوگاه
مستمر   جنگ  ساعت  دوازده»  زيدون»  قصبه  تصرف  تنها برای.  است  شده  انتزاع  خزعليان  از دست  جنگ
و » مال ده»   جانب به  و متمردين. در آمد  قشون  تصرف به  عقرب  در دهم  نقطه  اين. بود  الزم

 . است  مايانها ن بر ديوار خانه  توپ  گلوله  عالئم  هنوز هم. گريختند»  هنديجان»
 
 

  بهبهان  اردوی  احوال
 

  بختياری  از بحبوحة  بود و بايستی  تجهيز شده  از اصفهان  که  ستونی  و علميات  از حالت  اينکه  برای   
. خبر بياورد برود و  بهبهان به  را مأمور کردم  گردد، طياره  حاصل  کامل  بيايد، اطالع  بهبهان به  گذشته

  سرتيپ  فرماندهی  تحت  عده  اين.  است  واقع»  زيدون»  شمال  فرسخی  سيزده در  شهر بهبهان
و   موانع  امموجود ت شد با  بود و معلوم  تجهيز شده  لشکر جنوب  حرب  ارکان  ميرزا رئيس  محمدحسين

، برف و  بوده  العبور فراهم صعب  از جبال  و گذشتن  بختياری  از داخله  عده  عبور اين  برای  که  زحماتی
  نظر خيلی ، به بختياری  عبور از کوهستان .اند وارد شده  بهبهان و به  کرده  را طی  سخت  های و دره  کوه

  ، در داخله بودم  داشته  اعزام  خوزستان  طرف به  مختصری  عدة  که  گذشته  سال  آمد، زيرا که خطير می
از   نبودند، جمعی  جنگ  ابداً مهيای  شدند، و چون  واقع  د حملهو غفلتاً مور  برخورده  مشکالتی به  بختياری

 .   ساختند  قطعه  آنها را گرفتار و قطعه
کرد مجدداً دچار  را تهديد می  بختياری  موقعيت  که از هر حيث  اردو هم  اين  که  رفت می  احتمال  البته   

  برای  البته. بود  شده  ترسيم  بختياری  از خوانين  و بعضی  خزعل  ميان  که  ای با نقشه  خاصه. خطر شود
  که  رفت برسد، تصور می  بهبهان ديرتر به  االمکان نشود، يا حتی  ملحق  جنوب  اردوی مزبور به  عده  اينکه

و   مجهز کرده  شخصاً در اصفهان  که  است  اردويی  همان  اين. ننمايد  خودداری  اقدامی  مزبور از هيچ  ايل
  مشق به  را در اصفهان  از نظاميان  ذکر شد يکی  چنانکه.  بودم  کرده  روانه  عقرب  و در هفدهم  ديده  نسا

  اند و يقين  و تصورّات  توهمّات  بعضی  مافوق  من  شدگان  تربيت  شد که  مسلم  و بر من  آزمودم  تيراندازی
 .برسانند  مأموريت  محل خود را به  کنند، و هم  را سرکوب  بختياری  واحد، هم  توانند در آن می  داشتم
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. اند شده  دشمن  اضطراب  آيند و بيشتر اسباب می  پيش  العاده فوق  عملی  نيز با سرعت  من  اردوهای   
شخصاً   که  ام کند؟ عهد کرده  ممانعت  تواند از من می  مانعی  چه.  بروم  مرکز خوزستان به  که  خواهم می
 خواهد بود؟  من  جلوگيری قادر به  عايقی  چه  جز مرگ.  بپردازم  اشرار و متجاسرين  سرکوبی به
و   با اطرافيان  صحبت  بعد از قدری.  بودند، رفتم  داده  اختصاص  من به  که  چادری اردو، به  بعد از سان   

  چادرهای به  دادم  آنها، اجازه  طاقت و و صبر  قلب  قوت  و افزودن  متفرقه  مذاکرات آنها به  داشتن  مشغول
  اين.  ام نخفته  در اردوگاه  شب  مدتهاست  ، زيرا که ببرم  لذت  بيشتر از سکوت  که  تنها ماندم. خود بروند
دو صدا از هر   اين  که  کنم می اقرار. زند می  برهم  قراوالن  و بانگ  اسبان شيهه  گاهگاه  را فقط  خاموشی

  زمزمه  هيچ  کند که را بيدار می  هايی  خاطره  افتد و در قلبم مطبوعتر می  من  شدر گو  آواز لطيفی
 .و نخواهدبود  نيست  ايجاد آن قادر به  انگيزی طرب

 : منتشر شود  کنند که  مخابره  تهران به  را امر دادم  ذيل  ابالغيه
 

  جنگ  وزارت  ابالغيه
 

  قشون  کل  حرب  ارکان
  ینظام  حکومت  کپيه

  پرواز کرده  اکتشافات  برای  صبح  ما که  طيارات.  شدم  ، وارد فرونت است یاالول جمادی  غره  امروز که»   
  مقدم  ستون. باشد می  بخش رضايت  ، تمام زيدون  اردوی  بندی قسمت. دادند  خود را انجام  بودند، عمليات

. شدند  وارد کرمانشاه  اولی  قسمت  ، سه آذربايجان  اعزامی  قوای. وارد شدند  بهبهان به  اصفهان  قوای
، و  سيم  و نبودن  تلگرافی  خطوط  نبودن  مستقيم  واسطه بدواً به  که رسيده  تلگرافی  امروز مجدداً از خزعل

و   است  آمده  طبيعتاً پيش  که  تأخيری  او برسانند، و از اين مرا به  تلگراف  بادی  مجبوراً بايد باکشتی  اينکه
تجديد   در ضمن  ، سپس کرده  و انفعال  نمايد، اظهار تأسف  جواب  تقديم به  مبادرت  فوری  است  نتوانسته
  است  و همان  بوده  قطعی  تسليم  او در حکم  اوليه  تلگراف  مدلول  که  است  و انقياد متذکر شده  اطاعت

 . است  نموده  و عفو و اغماض  تأمين  طلب  و ضمناً مصرّانه  بودم  قبالً متذکر شده  من  که
  راضی  آحاد و افراد ايرانی  اضمحالل به  و منم  نفر ايرانی  يک  مشاراليه  چون  که  او نوشتم به  در جواب

  قصد و منظوری  هيچ  ام کرده  عموم  نشان خاطر  هميشه  ، که مملکت  مرکزيت  اصول  ، و جز حفظ نيستم
و انقياد خود را   اطاعت  و مراتب درخواستخود را   ، حضوراً تأمين آمده  مقدم  فرونت به  است  الزم  ندارم

 . تجديد نمايد
 رضا -قوا   کل  الوزرا و فرمانده  رئيس                       
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 9049  نمره - 0212  قوس 1                                                                                   
 

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

  عظمته  قوا دامت  کل  فرمانده  اعظم  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام
  از سفارت  ديشب  که  مراسله  دو فقره. رسد می  مبارک  عرض ذيالً به  ذکاءالملک  آقای  تلگراف  عين»   

  مبارک  عرض به  ، شبانه حرب  ارکان  توسط به  وزير امور خارجه  را آقای  آن  کامل  متن  دهرسي  انگليس
  اين  ، ضميمة نظر رسيده به  که  و جوابی  وزرا قرائت  در هيأت  ، مراسالت پنجشنبه  امروز صبح. رساند

 :اظهار شود  اشرف  رتعقايد حض  ذيل  معروضات به  شود نسبت استدعا می. رسد می  عرض به  تلگراف
 فرمايند يا خير؟ می  را تصويب  جوابيه  مراسله  که  اينـ  0
  اشرف  حضرت به  لرن  سر پرسی  تلگراف  رسيد متضمن  قبل  هفته  که  ای و مراسله  مراسله  اين  چون -3

  و جوابی  وارده  د مراسالتفرماين می  ، آيا تصويب نشده  ارائه  مجلس بود، هنوز به  شده  شيراز مخابره به  که
 برسد يا خير؟  مخصوص  از وکالی  يا بعضی  مجلس  اطالع رسد قبالً به می  عرض به  که
  خواهد بود، يا موقتاً متوقّف  قوا ثابت  در جلو رفتن  اشرف  حضرت  ، عزم مراسالت  با وجود اين -2

 . باشد  را متضمن  مهمه  تتأثيرا  است  ممکن  شقوق  از اين  خواهند شد؟ زيرا هر يک
 . هستيم  عاجل  منتظر دستورالعمل

 : است  ، اين شده  مراسله، تهيه  برای  که  جوابی  صورت
  بين  شد، و از استحضار از قرار منعقده  واصل 201  و نمره 209  نمره  قوس 9  مورخه  شريفه  دو مراسلة

  تعجب  رسد، نهايت دوستدار می  دولت  اطالع به  است  فعهد  اول  اکنون  ، که خزعل و شيخ  انگلستان  دولت
  و مقررات  رسوم  و بر خالف  فيمابين  حسنه  ، با وجود مناسبات فخيمه  دولت  آن  گرديد، که  حاصل

  نفر تبعة  باشد، با يک می  ايران  دولت  حاکميت  حق  منافی  را که  قراردادی  چنين  چگونه  المللی بين
  دولت. اند شده  قائل  ايران  او در خاک  و اعقاب  مشاراليه  برای  اقتداراتی  و حوزه  جايز دانسته  ايران  مسلّمة
  چنين به  نسبت  داند که ّ می بشناسد و خود را محق  رسميت تواند به نمی  هيچوجه قرارداد مزبور را به  ايران

  دولت  هيچ  و دخالت  وساطت  وقت هيچ  ايران  دولت  شود، که افزا می  نمايد و نيز زحمت  پرتست  اقدامی
  که  اما اين. پذيرد نمی  است  ايران  مملکت  از امور داخلی  که  خزعل و شيخ  خوزستان  را در عمل  خارجی

  سازم  را متوجه  خاطر شريف  است  اند، الزم دانسته  خسارات  وقوع  را مسؤول  ايران  خود، دولت  در مراسلة
  از خاک  قسمت  در يک  ايران  دولت  و گماشتة  نفر تبعه  يک  از آنکه  پس  بفرمايند، که  بايد تصديق  هک

و   تفاوت  هيچ  ايران  اقتدار و اختيار دولت  تحت  بودن  واقع  از حيث  آن  با ساير قطعات  که  مملکت  اين
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را   مدارا و مماشات  با او منتهای  مصلحت  برای  دولت  گذارد، و با اينکه  تمرّد و طغيان  ندارد، بنای  مزيّت
او را   ، معذرت نظر مصلحت  همان به  و دولت  کرده  و معذرت  متمرّد اظهار ندامت  آن  ، و باالخره نموده

  تواند تحمل می  دولت  ننمايد، چگونه  خود عمل  و اطاعت  تبعيت  وظايف به  مشاراليه  و معذلک  پذيرفته
قهراً   که  وظيفه  اين  او برنيايد؟ در انجام  ساختن  را بنمايد، و در صدد مطيع  و ياغيگری  نافرمانی  اين

  که شود؟ در اينجا ناگزيرم می  دولت  ليّت متوجهومسؤ  ، چگونه جنگی است  و عمليات  قشون  سوق  مستلزم
و   اند، واضح رسانده  دولت  اطالع به  دوم  اسلهدر مر  که  با وجود قراردادی  که  سازم  را متوجه  خاطر محترم

قرارداد و   استظهار همين خود به  متبوع  دولت به  نسبت  خزعل شيخ  تمرّد و خودسری  شود که می  مبرهن
  جسارتی  مسلمّا چنين  ، واالّ مشاراليه است  داشته  انگلستان  فخيمه  دولت  از طرف  که  است  اطمينانی

  ندارد، بلکه  قضيّه  اين  نتايج  ، در خصوص مسؤوليّت  هيچگونه  ايران  تنها دولت  نه  براينبنا. کرد نمی
 .خواهد بود  واقعه  مسببين  متوجه  مسؤوليّت
  خود اين  برای  انگلستان  پادشاه  اعليحضرت  اند دولت داشته  مرقوم  شود اينکه افزا می  زحمت  در خاتمه

و   حفظ  برای  خود اقداماتی  طرف بدانند از  و مقتضی  صالح  هر نحو و طريقی به  کند، که می  را حفظ  حق
  ايران  دولت  موضوع  در اين  ، که شوم آورند، لزوماً متذکر می  عمل به  انگليس  رعايای  و مال  جان  حراست

  او باشد قائل  و اهالی  کخا به  نسبت  ايران  حاکميت  استقالل  منافی  آن  اعمال  را که  حقی  هيچگونه
 ». نيست

 
  ذکاءالملک                                                                                 

  اهلل امان  سرتيپ   کل  حرب  ارکان  رئيس                                        
 9811  نمره                                                                                 

 

  جواب

 
  قشون  کل  حرب  ارکان  رياست

 :جواباً تذکردهيد  وزير امور خارجه  آقای به 9811  با استحضار از مفاد رمز نمرة»   
 . بد نيست  شده  تهيه  که  شود، جوابی  اخير پذيرفته  اگر بنا باشد دو مراسله -اوالً 
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  لرن  از سرپرسی  تلگرافی  فقط  ، بلکه نبوده  مراسله  که  شوم متذکر می  قبل  هفتة  مراسلة به  عراج -ثانياً
. شد  داده  سخت  جواب  که  بوده  خزعل  تعقيب  و عدم  و مشعر بر صلح  من  عنوان شيراز به  قونسول  توسط

 . است  نشده  من  تسليم  آن  عين  گرديد ولی  حضوراً قرائت  تلگراف  فقط  هم  آن
 .در آوريد  مداقّه شور و  از وکال، تحت  عدّه  را با يک  و جوابيه  وارده  مراسالت  کنم می  تصويب  البته -ثالثاً
مرا   مانعی  ، هيچ رفته  پيش  البته  که  دارم اطالعاً  اشعار می  آن  قوا و يا توقّف  جلو رفتن  در موضوع -رابعاً

 ». خواهد داشتباز ن  عزم  از اين
 

 قوا  کل  و فرمانده  وزير جنگ                                             
 9080  نمره -  قوس 9                                                                                              

 
 
 

 «لنگير» به  حرکت
 

  قوس 3  يكشنبه
  طرف بود به  شده  داده  که  امری  امروز، مطابق  ، صبح» زيدون»  اوليه  در اردوگاه  توقّف  بعد از دو شب   

  خرمی  ، عالئم طرف  از هيچ  آمد که  پيش  خشک  بيابانی.  کرديم  حرکت  است» لنگير»در   مرکز اردو که
  آلود خود را از اين گل  آب  پيچطور مار به  که»  زهره»  رودخانه  فقط. رسيد نظر نمی به  در آن  و شادابی

 .شد می  محسوب  زندگی  گذراند نشان می  بيابان
 
 

  غرب  اردوی  تشويش
 

  توجّهم  تمام.  داشتم می  صحبت  و کمتر با کسی  بودم  متفکر و واقعاً ناراحت  من  طريق  در طول   
عبور   آباد و لرستان خرم  از خط  و بايستی،  تجهيز داده امر به  لشگر غرب  از طرف  بود که  قشونی  طرف به

 .لر بگذرد  طوايف  و از ميان  سفر نموده  شامخه  العبور و جبال صعب  ، و از مناطق کرده
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  را، سالسل  آن  خرم  ها و دشتهای جلگه.  انبوه  از جنگلهای  و پوشيده  کوهستانی  ايست قطعه  لرستان   
سالها . ندارند  معبری  لغزنده  خطرناک  های و گردنه  باريک  های ز تنگهج  ، که است  کرده  احاطه  جبالی
و   کرده  مرکز استفادهاز ضعف خود و   مستحکم  استثنايی  از موقع  واليت  اين  چادرنشين  طوايف  که  است

  مخارجی فرستاد، و يا می  اگر قشونی  هم  ايران  دولت. بودند  ساخته  نشدنی  فتح  را حصاری  لرستان
و   پول  جز گرفتن  رفتند، و قصدی از مرکز می  بود که  و مأمورينی  حکام  بنا بر تقاضای  کرد، فقط می

  دولت  ، و از طرفی کرده  لرها را خودسر و بيباک  از طرفی  حکام  خائنانه  سياست  اين. نداشتند  ظاهرسازی
  حمله  يک  در مقابل  دولت  مساعی  تمام  بودند که  شده  لر مطمئن  طوايف  زيرا که. بود  ساخته  را مرعوب

لرها   بود که  معتقد گشته  هم  و دولت.  دهند هباوهدر است بروجرد می  حکام به  که  تقديمی  آنها با يک
 . است  آنها از محاالت  و قمع  قلع  هستند که  قوی  قدری به
 .کرد  را فتح  و لرستان  لرها را مطيع  بود که  من  قشون   
  نه  چون. بشود  خوزستان  شمالی  ، وارد شهرهای گذشته  لشکر غرب  ستون  بايستی  بود که  خاک  از اين   

  حملة ، يا به گذشته  از لرستان  قشون  آيا اين  که  بودم  ، در انديشه استخباری  وسيلة  و نه  داشتم  تلگرافی
بودند و لرها   بسته  معاهده  که  بختياری  از خوانين  و بعضی  و خزعل  پشتکوه  ؟ والی است  لرها دچار گشته

 .مسدود سازند  من  را برقشون  راه  از هر طرف  بود که  اين  کردند، قصدشان می  را تحريک
  شد هم نمی .داشتند  انگليسيها تلگراف  فقط!  اردو خبر بيابم  اين  از حال  چگونه  که  بودم  حيران  باری   
نگويند و   بود راست  امر داشتند، ممکن  در اين  که  ای با سابقه  عالوه به.  خبر نمايم  از آنها کسب  که

 .دهند  ديگر جلوه  را نوع  حقايق
 
 

 «لنگير» ورود به
 

  فرسخ  ، شش گذشته  شب  و با منزل  است  زيدون  جزء ناحيه  هم  نقطه  اين.  شديم» لنگير»عصر وارد    
و   ديدم  سانی» لنگير»متمرکز در   ورود از عدّة  محض به. بودند  بسته  نصرتی  نظاميها طاق. دارد  فاصله

 : را صادر نمودم  ذيل  ابالغيه
 

  ابالغيه
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  قشون  کل  حرب  ارکان
  که  راپرتی  روز مطابق  عصر همين 8  در ساعت.  شدم  اردوگاه  وارد لنگير، مرکز فعلی  قوس 8 -0»     

 .اند و رفته  کرده  خود را تخليه  مواقع  شد خزعليان  رسيد، معلوم  ارتباطيه  پستهای  واسطة به
 .شوند و می  شده  ما متناوباً وارد بهبهان  اصفهان  قوای  عمده  قسمتهای  ستونهای -3
رهسپار و   دزفول  بجان به  پشتکوه  و از خط  پشتکوه  طرف به  ، از کرمانشاه غرب  شمال  تجهيزية  قوای -2

 .شوند می  عازم
 ». نمايم می  حرکت  مرکز خوزستان  طرف لنگير به  کنونی  تا دو روز ديگر از قرارگاه -9
 

 رضا -قوا   کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                
 9310  نمره                                                                              

 
  در ميان  آفتاب. شد  بودند، استراحتی  سدر برپا کرده  زير درختان  که  در چادرهايی  بعد از سان   

 .يا مفقود شد  غايب  گردوغبار اردو و بخار افق
 
 

 اشرار  مواقع
 

و   خزعل  هواداران  قوایدر قلمرو   ، تمام اردو است  قرارگاه  که  نقطه  تا اين»  زيدون»  خاک  از اول   
 قلعه»نيز در   ای بهمه  خان حسين.  داشت  رياست  عدّه  بر اين  خزعل  پدرزن  برادر ميرعبداهلل. بود  خزعل

  را داشتکل قشون   امير مجاهد رياست. و رامهرمز بودند  بهبهان  در ميان  بختياری  و ساالر ارفع»  اعلی 
 .و سيار بود

  کشته  ميرعبداهلل اند، و برادر نشسته  شديد عقب  با جنگهای  قدم به ، قدم د لشکر جنوببعد از ورو  ولی   
 . نيست  از چند فرسخ  زياده  دشمن  و قوای  من  بين  مسافت  فعالً هم. شد
اصالً  بودند، و  نکرده  نقطه  اين ، تصور ورود مرا به» سعادت  قيام»  کميتة  و ساير معاهدين  خزعليان   

باشد   و مجالی  الوزرا همت رئيس  ، برای قاجاريه  دورة  سالة  يکصدوپنجاه  در اثر تجربيات  باور نداشتند که
 .کارزار برساند  صحنة خود را به  مشقّت  و با اين  پا زده  پشت  تهران  بر خوشگذرانيهای  که
  پيدا شده  مردم  ، در ادارة سالطين  تبعيت به  که  و رخوتی  قاجاريه  دورة  ، گزارشات ام مکرر گفته  چنانکه   

  نفرات  از حيث  حتی. بود  بالمسمی  اسمی  از من  قبل  ايران  دولت. نظير ندارد  عهدی  بود، در هيچ
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. شد می  عشاير محسوب  و فرمانفرمايان  الطوايف و مقهور ملوک  الشعاع تحت  مرکز، همواره  هم  قشونی
تجاوز   راهها و عدم  حراست  عنوان به  هنگفتی  مبالغ  ساله همه  ، بلکه نداده  خراجی  نکمتري  اطراف  خوانين

، و  بختياری  و خوانين  پشتکوه  و والی  خزعل  همين. کردند بگير قلمداد می  شهرها، خود را دستی به
  قيام»  نام و به  کرده  ريزی طرح  من  تزلزل  خود را برای  امروز نقشة  که  و غرب  جنوب  ايالت  همين

خود را   حاکميت  حق  که  دراز است  اند، ساليان مشغول  مملکت  ريشة  و فساد و کندن  شرارت ، به» سعادت
قوا و   تمام  بردن کار بينند جز به خود می  مرا در مقابل  که  ، اکنون داشته  محفوظ  ايران  دولت به  نسبت
  خذالنی  نوع  اخير چه  سالة  يکصدوپنجاه  آيا تقصير زمامداران. ندارند  ای هخود چار  مطلقة  از مالکيت  دفاع
  اعتباری و از اثر بی  گذرانيده  اعتباری و بی  و سفاکی  شقاوت را به  اوقات  ؟ آنها تمام خواهد داشت  درپی

 و  تجزيه  هنر، عنوان  اند چهارنفر خودسر بی داده  و اجازه  کرده  را فراموش  خوزستان  مثل  خود ايالتی
  و بر ضد مرکزيت  نموده  مسلح  تجهيزات به  شروع  که  خود بپرورانند، تا جايی  را در دماغ  تفکيک آن

 .نمايند  و اقدام  قيام  مملکت
  ای صدمه  و يا بزرگترين  کوچکترين  تصور اينکه و به  است  مشغول  لهوولعب و به  نشسته  در پاريس  شاه   
در . نمايند  مسلح  قيام  مملکت  برضد مرکزيت  و خزعليان  خزعل  دهد که می  سازند، اجازه  متوجه  من هرا ب

يابد،   اشرار خاتمه  منفعت به  عاقبت  قيام  اگر اين  دهد، که خود خطور نمی  دماغی  سلولهای  کوچکترين
  بيند که مگر نمی. باشد  ديده  خود مسجلرا برای   آن  او زمامداری  که  وجود نخواهد داشت  ديگر مرکزی

حضوراً و   وبيگاه و گاه  درپی پی  که  است  اولتيماتومها و نتهايی  و چه  کرده  مرا تعقيب  اندازه خارجيها تا چه
 نمايند؟ ايثار می  من  مسافرت  بدرقة غياباً و کتباً و شفاهاً به

  شاه  رعيت اوامر و  ، خود را مطيع خزعل  ، مثل مستقلی  شانفرو وطن  ، با داشتن امروزه  مگر خوزستانيان   
  ، سيم پاريس  های خانه قهوه  و از زوايای  کرده  آنها خود را دلخوش  باطنی  او در تحريک  دانند که می

  و حظی  فايده  فساد چه  و القای  تحريک  ؟ از اين است  آنها امتداد داده  جانب را به  و آشوب  تحريک
،  گشته  گريبان به  دست  ايران  با رعايای  ايران  ببيند قشون  او عايد خواهد شد که به  لذتی  واهد برد؟ چهخ

 کنند؟ می  را اقناع  خارجيان  و آرزوی  يکديگر را جاری  خون
نزد   اريسپ خود را به  نامة و يا قسم  نامه مقاوله  قدر که  ، همين قيام  کميتة  که  است  مگر تصور کرده   

،  مملکت  اساس  و بعد از تخريب  او قرار داد، حقيقتاً بعد از فتح  اجازة  خود را فرع  فرستاد و عمليات  شاه
  هرکدام  که  خواهند خواست  خود از او اجازه  موقعيت  و استقالل  امارات  و تحکيم  اياالت  باز در تجزية

 بگسترند؟  کتاز ممل  گوشه  خود را در يک  پادشاهی  بساط



 

96 
 

نيز   العرب هٌجزير  و امارات  النهرين جرايد بين. کند می  معرفی»  اميرخوزستان»خود را فعالً   خزعل   
آنها   نيز باطناً باد درآستين  حقيقی  سياستمداران. کنند او اهدا می  خود را به  چهرة  و خرمی  قلب  بشاشت
 !دهند می  مصنوعی  خود برق  آتيه مواعيد را به  آنان  گوشة  و کاله  انداخته

  هم  نوری  روزنة  وعدووعيدها کمترين  از اين  هر يک  ، و در اعماق مواعيد فريبنده  اين  آيا در تمام   
 ؟ اند دهراذگباز  شاه  برای

،  وذهاب در اياب و  است  بوده  محمّره  از راه  و باالخص  النهرين بين  اروپا، غالباً از راه به  شاه  مسافرتهای   
  را فيمابين  آميزی مودت  حسيات  وجوه  اين  تقديم. شد می  تقديم  ايشان به  خزعل  از طرف  مختصر وجهی

 . است  حسيات  همين به  نيز مربوط  قيام  انعقاد کميتة  و اجازة  توليد کرده
  بود، تلگراف  هنگام بی  تأخيری  ببا اس  بعيده  مسافات  بودند و طی  اتومبيلها در بوشهر مانده  چون   

اهواز  ما را به  آمده» مال ده» جا به از آن  بياورند، که»  هنديجان» به  کشتی  وسيلة اتومبيلها را به  کردم
 .برسانند

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

 
 

  خزعل  تلگراف
 

  عظمته  قوا دامت  کل  و فرمانده الوزرا رئيس  آقای  اعظم  اشرف  حضرت  منيع  مقام
استظهار   بود، بردرجات  واقعی  فدوی  اين به  نسبت  بر اظهار مرحمت  مبنی  که  بارکم  تلگراف  زيارت»   

وجود   آن  ، و بقای تقديم  شکرگزاری  را عرض  مبذوله  مراحم  اميدواری  ، با کمال افزوده  و اميدواريم
 . از خداوند خواستارم  و ايرانيان  ايران  سرپرستی  را برای  مبارک

  شدت  است  چندی  که  قوه  و ضعف  مزاج  هر چند علت. بوديد  احضار فرموده»  هنديجان» به را  فدوی   
  آرزومندی  با نهايت  حضور مبارک  شرفيابی به  اشتياق  از فرط  ، معذلک بوده  نعمت  اين  وصول  مانع  کرده

  اميدوارم.  کنم می  حرکت  حضور مبارک  قصد زيارت را امر و مقرر فرمايند به  ، هر صوب زيارت به
از   ، يکی راه  هدايت  برای.  گردم  نائل  حضور مبارک  شرف زودتر به  هر چه  و اقبال  بخت  مساعدت به

اخذ   عالی  اشرف  حضرت  از بندگان  شرفيابی  تعيين  برای  ، که فرستم می  حضور مبارک را به  فدويزادگان
 ».بنمايد  دستورات
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   خزعل -  فدوی                                               

 
 

 : او نوشتم به  در جواب
 

  طوريکه ، به کنم می  حرکت» مال ده»  طرف به  من  چون.  اردو، ديدم  قرارگاه» لنگير»شما را در   تلگراف   
 .بفرستيد  نزد من» مال ده» خود را به  از پسرهای  ايد، يکی کرده  درخواست

 
 اردو  قرارگاه -لنگير                                              

  قوس  دهم                                                                                                      
 

  تهران  تلگرافات
 

  :بود  نموده  مخابره  وزير خارجه  را هم  ذيل  دو تلگراف   
 

  عظمته  الوزرا دامت رئيس  آقای  اشرف  حضرت  ضور مبارکح»   
  حرب  ارکان را به  آن  صورت  ساعت  ، همان پنجشنبه  در شب  اخير سفارت  دو مراسلة  از وصول  پس   

  آقای  و اينکه  مشترکه  مسؤوليّت  بر حسب  روز بعد هم  شود، و صبح  مخابره  ، حضور مبارک فرستادم  کل
اظهار   و چنين  را ارائه  مراسالت  رفته  ايشان  منزل وزرا را دارند، به  رياست  کفالت  سمت  لکذکاءالم
 : نمودم  عقيده

ديدند   صالح  ايشان. برسد  اشرف  حضرت  تا نظريات  مانده  دو نفر مکتوم  مابين  مسأله  اين  که  بهتر است
حاضر   جوابی  خارجه  وزارت  گرفتند که  دند و تصميمآم. شد  تلفن. شوند  مطلع  وزرا هم  ساير آقايان

فرموديد با   اگر تصويب. برسد  عرض به  را ديده  جوابيه  مراسله  آن  بيايند که  بنده  منزل  عصری. نمايد
  فقط  ساده  را خيلی  مراسله  خارجه  وزارت. شود  نوشته  سفارت به  مجلس  اطالع  يا بدون  مجلس  اطالع

با   است  ايران  نفر نوکر و تبعة  يک  او که  شود مخالفت می  معلوم  و اينکه  قرارداد با شيخ  مسأله به  پرتست
  چنان  آقايان  ولی.  است  و هر اصولی  الملل بين  قانون  مخالف  که  بوده  قراردادی  چنان  اتکای ، به دولت
  در صورتيکه. شود  برده  اسم  شيخ  در کارهای  فارتس  و مداخالت  ساير مسائل به  نسبت  ديدند، که  صالح
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  روی  خالی  آنها را که  و وساطت  شفاهی  اصالً نبايد مذاکرات  بود که  اين  خارجه  و وزارت  بنده  عقيده
  جوابيه  مراسلة  هر حال ، به بوده  در بين  مذاکراتی  که  نماييم  و تصديق  شده  جواب  اند، متعرض کاغذ برده

  شخصی  مسؤوليّت  ، يک مشترکه  با مسؤوليّت  بنده  فرمايند که می  تصديق  البته.  است  رسيده  عرض به
  با مذاکرات  شدکه  اين  ام عقيده  لحاظ  اين به.  ، دارم امور وزرا نيست به  مربوط  خود که  مصالح به  نسبت  هم

،  نموده  با سفارت  نظر مالقاتی نقطه  از اين.  نموده  تمراسال  استرداد اين را حاضر به  ، سفارت ديپلماسی
  بود که  اين  مذاکرات  خالصة. بدهند  اطالع  لرن  و سر پرسی  لندن  خارجه  وزارت به  شد که  مذاکراتی

  را تجديد خواهد نمود که  تنفر عمومی  يک  عامه  مواقع و  در مجلس  و انتشار آن  مراسالت  اين  ارسال
الوزرا  رئيس  ، با مساعدت خود در تهران  اقامت  در مدت  لرن  بود و سرپرسی  روزافزون  قبل  سال  سه

  ايران  دولت  چون  در اينصورت. بود  مستقر گرديده  تاحدی  حسنه  ، و مناسبات شده  آن  بازگشت به  موفق
را   انگليس  دولت  ايران  يد شود و اهالیتجد  ، تنفر عمومی وارد آمده  خللی  روابط  حسن  خواهد در اين نمی

  دنيا جاری  در تمام  که  حقوقی  برخالف  آنها، بلکه  مناسبات  برخالف  فقط  تصور کنند، نه  جابری  دولت
  اين  که  است  اين  نمايد صالح می  مفصلتر بود، لهذا خاطر نشان  خيلی  مذاکرات  البته. بشناسند  است

  شيخ  در صورتيکه  هم  خوزستان  عمل به  نسبت  کنم می  ، وگمان مسترد داشته  سفارت بهرا عيناً   مراسله
خود   و نوکر مطيع  با هر رعيت  دولت  قسمی که شود، به  داده  خود را ابراز نمايد، جواب  قطعی  تسليم

 .نمايد رفتار می
خواهد نمود   ابالغ  که  اظهاراتی  ا با اينآنها ر  موافقت  نموده  و لرن  لندن به  تلگرافاتی  قرار شد که

و   ، مشکالت شويم  موفق  ترتيب  اين اگر به  است  اين  بنده  عقيدة. کند  جلب  مراسالت  استرداد اين به
 .نمايد  حاصل  کشمکشها تخفيف

  شده  ايران  دولت به  ای مراسله  چنين  اثر فرستادن سوء  ملتفت  هم  خودشان  که  کردم  استنباط  چنان
  آقای بوشهر به  را، قونسول  قرارداد با شيخ به  راجع  مراسلة  که  رسيده  تعليماتی  گفت زيرا می. باشند
  وزارت به  واصله  ، مراسلة اشرف  حضرت به  مراسله  ابالغ  عدم  اگر چه. ننمايند  الوزرا فعالً ابالغ رئيس
دانند، اگر  می  صحيح  ام نموده  که  و اقداماتی  نظر بوده  اگر اين  هر حال نمايد، به اثر نمی را بی  خارجه

 .شود  معلوم  مذاکرات  اين  بماند، تا نتيجة  توقّف  حال بهفرونتها باشد قوا در   مقتضی
  ، صالح نموده  بازی دوشاخه  سياست  از همقطارها که  قسمت  از يک  بنده  نمايد که می  جسارت  در خاتمه
کنند،  می  دارند و عملياتی می  مقدّم  در باطن  اشرف  حضرت  و شخص  مملکت  خود را بر صالح  نظريات

بماند   باقی  حال  ينمه اگر  به  ، که ام نموده  مالحظه  اشرف  حضرت  در غيبت  و مسائلی.  نيستم  خوشوقت
 ». خود را بخواهم  معافيت  مراجعت استدعای در  که  دهم می  ترجيح

  مشارالملک                                                    



 

99 
 

 
  عظمته  الوزرا دامت رئيس  آقای  اشرف  حضرت  حضور مبارک

رسماً شارژ   امروز شنبه.  رسانم می  استحضار خاطر مبارک ، به ديروز، جمعه  مفصل  تلگراف  در تعقيب»   
را   ، تفصيل داده  قرارداد را پس به  راجعه  هرطور بود مراسلة.  خواستم  خارجه  وزارت را به  دافر انگليس

 ».خواهدرسيد  عرض بعد مفصالً به.  وزرا اظهار کردم  هيأت به
  مشارالملک                                                  

 
 :داد  راپرت  نيز چنين  تهران  نظامی ، حکومت فوق  تلگرافهای  در زمينة  همچنين

 
  عظمته  دامت  الوزرا وزير جنگ رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام

، و  معروض  ، رمزاً حضور مبارک است  داده  رويتر اطالع  را که  خبری  د عينردا می  محترماً معروض»   
 :دارد را مستحضر می  خاطر مبارک

 
  تهران

اشعار   چنين  اولی  در يادداشت.  داده  ايران  دولت به  داشتياد  دو فقره  کنند انگليس می  نقل  که  از قراری   
  انگليس  ثانوی  و در يادداشت.  نموده  نظامی  عمليات به  شروع  ايران  در جنوب  سردار سپه  شود که می

  دارد که شود، و اظهار میب  موقوف  فوريت به  محمّره  طرف به  دولت  قوای  پيشرفت  کند که تقاضا می
و   انگليس  منافع  برخالف  جدّی  اتخاذ اقدامات به  باشد، و با تصدّی می  انگليس  الحماية تحت  علخز

  نفت  و معادن  خوزستان  اراضی به  عمليات  در نتيجة  است  ممکن  که خسارتی  مسؤوليّت  ، تمام ايران
در   انگليس  از مداخلة  و اجتماعی  ياسیس  محافل. کنند واگذار می  ايران  دولت  عهدة وارد آيد، به  انگليس

 ».اند شده  بسيار مشوش  خزعل از شيخ  انگليس  علنی  و حمايت  ايران  داخلی  امور
  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  تهران  نظامی حکومت                                     

 21  نمره                                                                                     
 

 : کردم  وزرا مخابره  رياست  کفيل را از لنگير به  تلگراف  اين
 

  اقباله  دام  وزير ماليه  ذکاءالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب
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  کرده  مخابره  انگليس  از سفارت  وارده  مراسالت به  راجع  قشون  کل  حرب  با رمز ارکان  که  تلگرافی»   
  العاده ، فوق ام امور بوده  طرفدار استشارة  هميشه  همانطور که  من. شد  اردو مالحظه  بوديد در قرارگاه

  کليه  قاعدة  که  مشاوره  شود، و در ضمن می  زود فراموش  امور خيلی  حقايق  مملکت  در اين  که  متأسفم
و   محول  استتار و فراموشی  مرحلة به  تمام  دد، متأسفانهو آشکارگر  ، بايد روشن اش و الحقه  قضايا، سابقه

بعد  به  ، از اين دار هستم عهده  مملکت  اين  در پيشگاه  من  مسؤوليّتی که با  در اينصورت. گردد منجر می
  نم را به  آن  عين  هستند که  مکلف  دولت  برسد، هيأت  در هر باب  ای از هر سفارتخانه  که  ای هر مراسله

اجرا و   مقام به  و با نظر دولت  باشد، تعيين  داشته  الزم  نمايند تا هر جوابی  تکليف  ، کسب داده  مراجعه
  و صالح  خود صرفه و اخالقی  و وجدانی  قانونی  مسؤوليّت  و در مقابل  ترتيب  با اين. شود  گذارده  عمل

 ».رديدخواهدگ  از حد انتظار منظور نظر واقع  زياده  مملکت
 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                 

 
  را درتکذيب  ذيل  ، تلگراف انتشار يافته  نفر انگليسی  سی  ظاهراً خبر اسيرشدن  در جرايد تهران  چون   
 : کردم  مخابره  نظامی حکومت به  آن

 
  و توابع  تهران  نظامی  حکومت

  اين به  انتشار يافته  ، خبری جريده  يا در يک  دهند در جرايد تهران می  اطالع  من به  که  از قراری»   
  بين  آنها مذاکراتی  اسارت  واسطة و به  اسير شده  انگليسی  نفر هم سی  خوزستان  در جنگهای  که  عنوان

، معهذا  نرسيده  راپرتی  ونشما تاکن  از طرف  اگر چه.  است  پيدا کرده  جريان  انگليس  و نمايندة  من
؟  است  انتشار پيدا کرده  ای روزنامه  ؟ در چه و از کجاست  بوده  خبر چه  کنيد ببينيد منشاء اين  تحقيق
 ».بدهيد راپرت را توضيحاً  مراتب

 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                 
 

 مال  ده
 

  قوس 31  پنجشنبه
جا   همه.  بيشتر است  يا قدری  دوفرسخ  قصبه  تا اين»  سويره»از   راه.  شديم» مال ده»از ظهر وارد   قبل   

 . امتداد رودخانه کند و به سير می  جنوب  طرف به  جاده
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کند،  عبور می  از کنارش  را که»  زهره»  رودخانة  هم  است  ناحيه  اين  قصبة  مهمترين  که»  هنديجان»   
 . است  خود کرده  نام دريا را به  کوچک  خليج  را و هم» مال ده»  جنوب  ناحيه  هم

 

 سردار لشكر
  اين  حرکات  و در جريان  زدم می  قدم  که  هنگامی. بود  شده  تهيه»  زهره»  در کنار رودخانه  منزلی   

(  عبدالکريم شيخ) د و سردارلشگرگردي  نمايان  اتومبيلهايی  کردم تفکر می  وکثيراالسم  اسم خوش  رودخانه
 :پدر رسانيد  ميشود از طرف  نيز درج  جوابش  را که  ذيل  مراسلة  مراسم  از ادای  پس. وارد شد  پسرخزعل

 
  شوم  حضور مبارک  قربان

 ، شدم  نائل  تلگرافی  مبارک  خط دست  افتخار زيارت  شرف به  موقعی  که  خود متأسفم  از بدبختی  خيلی»   
را   عبدالکريم االمر، خانزاد حسب  اينک.  بودم  رفته  ، محمّره استعالج  جهت ، به مرض  شدت  واسطة به  که
  که  و مرحمتی  عطوفت  را از بذل  بنده  فدويت  ، مراتب فرستاده  حضور مبارک  و تشرف  استقبال به

و از   ، چاکر را مفتخر فرموده محمّره  رمايیف  از تشريف  که  اميد است. نمايد می  عرض  ايد تقديم فرموده
 .فرمايند  و چاکريم  فدويت  عوالم ربمزيد   مرحمت  اين

 ». است  امر امر مبارک
  خزعل                                                        

 

  جواب

 
  سردار اقدس  آقای

  ارائه  شما را هم  مراسلة. گرديد  واقع  و تلطف  توجه و مورد  مرا مالقات. آمد» مال ده» سردار لشکر به»   
  سواری قادر به  شما، و اينکه  مزاج  کسالت به  راجع  مشاراليه  شفاهی  مذاکرات نظر به.  کردم  مالحظه. داد

  کنم می  ، تصويب الطاقه فوق  زحمت  اين  رفع  نماييد، برای  توانيد حرکت با جهاز می  ، و فقط نبوده  اتومبيل
آنجا  ، و بدواً به از اهواز است  سيرم  خط  چون  هم  من. نماييد  اهواز عزيمت جهاز به  وسيله  با همان  که

 ».خواهيد نمود  آمد، درهمانجا مرا مالقات  خواهم
 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                        
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از .  است  نمايان  و صميميت  سادگی  عالمت  ، از رفتار و گفتارش چرده و سيه  متبلندقا  است  جوانی  اين   
داد، و تقاضا   نسبت  و خارجی  داخلی  و مغرضين  جويان مفسده را به  گناه. عذرخواهيها کرد  خزعل  جانب

  قصدش  دانستم می  من.  اهواز صرفنظر نمايم به  عزيمت  و از خيال  بروم  محمّره به  نقطه  کرد از اين
. داشتند  در اهواز توقّف  اغلب  بسيار بودند، که  و شاکيان  دلسوختگان  خوزستان  صفحه  در تمام.  چيست
 .نيابند  تظلم  مجال  اشخاص  ببرد، تا اين  محمّره مرا مستقيماً به  خواست می  خزعل

 :شود می  درج  که  است  اين  رسيد، يکی می  که  راپرتهايی  از جمله   
  خان حسين سلطان.  و تبعيد نموده  محبوس  و اهواز را شيخ  و آبادان  محمّره  از اهالی  کثيری  عده»   

  از اعيان  يکی  ، که نام  خان قلی  توسط  شوشتری  محمدحسين  حاجی  اتفاق در شوشتر بود به  را که  نظامی
  و حويزه  طرف بنی  از مشايخ  که  عوفی  و شيخ  عاصی شيخ.  نموده  دستگير و در اهواز توقيف  شوشتر است

  عماره  در حوالی  الحفظ و تحت  خود هجرت  ، از وطن شيخ  از تعديات  بود که  سال  ده  هستند، و قريب
و بدواً او را   نموده  محمّره به  جلب  عماره  سياسی  نماينده  را توسط  عاصی  شيخ  قبل  داشتند، چندی  اقامت

 ».نمود  و ثانياً او را مسموم  بسح
 : گفتم  پسر شيخ راپرتها، به  قبيل  اين ، نظر به خالصه   
بايد   که  لرستان  قشون  و مخصوصاً از حال  بروم  خوزستان  اهواز و ساير شهرهای خير حتماً بايد به»   
 ». برسد استفسار نمايم  دزفول به
 .امر بود  حقيقت  کشف  رسيد و آن  خاطرم به  ای نکته  وقت  در اين   
اند بايد  کرده  آنها قيام  و ممانعت  مخالفت ، و عشاير لر به برخورده  موانعی به  لرستان  قشون  چون»   
 ». است  ستون  اين   حال از استخبار  از رفتن  ، و بيشتر قصدم برسانم  دزفول خود را به  زودی به
 : گفت  بالتأمل  پسر شيخ   
 ». است  شده  وارد دزفول  قشون  پريشب»   
  آن  کمتر وقتی  که  شدم  مشعوف  حدّی لشکر به  اين  سالمت  مژده  و اصغای  حقيقت  اين  از کشف  من   

  اطمينان  حصول  اما محض. بود  داشته  را مشغول  روز حواسم چند شبانه  ، زيرا که ام را در خود ديده  حالت
 : و پرسيدم  ظاهراً باور نکردم

 »ايد؟ يافته  از کجا اطالع»   
 : گفت

 ». است  ها خبر رسيده انگليسی  از سيم»   
هستند   سير قشون  ، انگليسيها کامالً مواظب سابق  راپرتهای  مطابق  که  گشت  محقق  در اينجا بر من   

  فايده  خودشان  برای  ، و آنچهاخبار را سانسور کند  اند که گماشته  ، مأمور مخصوصی و در سر هر دستگاه
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لشکر،   مختلف  از قسمتهای  قشون  فرمانده  اطالعی ندارد بی  سيم  ايران  دولت  چون. نرسد  من دارد به
  فقری  با تمام. بشود  است  ممکن  آن  فرمانده  و سپاه  مملکت  خسران  اسباب  اندازه  تا چه  که  است  معلوم

  تلگراف  ، دستگاههای است  هر قيمتی به  امرکردم  ساعت  دارد، همان  مملکت  دجةو بو  قشونی  بودجة  که
. بشود  از خارجی  احتياج  رفع  کنند که  نصب  و مراکز عمده  وارد کنند، و در مرکز مملکت  سيم بی

 . کنم  مبادرت  سيم بی  تلگراف  دستگاههای  نصب به  تهران در ورود به  اميدوارم
  را که  ای محاصره  که  شدم  ، مشعوف دزفول آباد به خرم  خبر ورود قشون  از استماع  پس  هباالخر   

  را در مورد خودشان  آن  و عين  ساخته  بودند، معکوس  انديشيده  من  او دربارة  و متفقين  خزعل شيخ
ندارند   ای چاره  اينصورت در.  ام لشکر خود مرکز فساد را محصور ساخته  ، و با ستونهای ام داشته  مجری

 .بردارند  قدم  من  استقبال دريا فرار کنند يا به  از خط  جز اينکه
  وتلگراف وزير پست او را به. شد  شد، ساکت  اهواز خواهم  عازم  من  ديد در هر صورت  که  پسر شيخ   

 .کنند  و نوازش  پذيرايی  که  سپردم
 :کرد را تأييد می  دزفول خبر ورود به  شد که  واصلب غراز امير لشکر   ذيل  تلگراف  شب   
 

   عظمته  قوا دامت  کل  فرمانده  اعظم  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام
 :رساند می  مبارک  عرض به  احترام  با کمال»   
 2  ستون خواهند رسيد و»  زره»  قلعه ، امروز به»زالو  آب»در سر  9  يوم  دزفول به  اعزامی 0  ستون   

طور  قرار به  اند واز اين بوده»  ميشون»در   تاريخ  در همان 9  و ستون»  کياالن»  در باالی  قوس  چهارم
  جاسوسين  وسيله  که  تعليماتی به خواهد گرديد و نظر  ، قوا وارد دزفول يا ظهر هشتم  بعدازظهر هفتم  قطع

  از اردوی  راه  در بين  شايانی  ، استقبال»ميرها»و»  جودگی»  طوايف  آمد، از طرف  عمل ها به و طياره
در   وحشت  و بدون  عبور اردو زده  جاده به  را نزديک  خودشان  و مخصوصاً چادرهای  آمده  عمل به  اعزامی

االمر   حسب. اميدوار هستند  عظمته  دامت  اشرف  حضرت  بندگان  مراحم ، وکامالً به باقی  خودشان  جای
. باشند می  خدمتگزاری  و مشغول  استخدام  سوار و پياده  الذکر، امنيه فوق  از طوايف( 4190  نمره)  مبارک

ساير ميرها در اردو   تأمين به  در صدد است  هم  آن  که  بوده»  خان ايمان»،  داشته  وحشت  که  کسی  فقط
  تزلزل  اسباب  العاده ، فوق شده  ريخته  طياره  وسيله به  طوايف  ميان  که  هايی و ابالغيه  تبليغات. حاضر شود

  حضرت  بندگان  ، و با توجهات کرده  و انقياد خم  سر تسليم  قشون  عظمت  و در مقابل  آنها را فراهم
 ».نمايد می  تعقيب  دزفول  استقامت خود را به  ، اردو پيشرفت ای سانحه  هيچ  ، بدون اشرف

 احمد -  امير لشکر غرب                                                    
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، در  است کرده  معلوم  پرواز طياره  در نتيجة  داد که  اطالع  تلگراف  وسيله به  از ديلم  الملک ارفع  نايب    
خود را   عجله به  که، .  است  سوار ديده 911و   نفر پياده 811  قريب  ای معشور، عده  شمال  کيلومتری  يک

 .جويند می  پناهگاهی  ساحلی  در دريا يا دهات  خزعل  قوای  قرار بقية  از اين. اند رسانيده می  ساحل به
 
 
 
 
 
 
 

 اهواز مال به از ده
 

  قوس 31  جمعه
  بودند، نشسته  آورده» مال ده» به»  هنديجان»  از راه  بنابر دستور سابق  خود که  های در اتومبيل  صبح   
ما جلو   هدايت  برای و  نشسته  در اتومبيلی  فام سيه  با چهره  خزعل پسر شيخ.  کرديم  حرکت اهواز  طرف به

و با   مبارکی امروز به  اند و من دانسته می  را مشؤوم  غراب  راهنمايی  هميشه  که  گذشت  خاطرم به. افتاد
  از ذهنش  خيال  حاضر بود، و اين  اهش اگر ناصرالدين  آمد که  و يادم  کنم می  مسافت  طی  و فيروزی  فتح
در   روزی  بود که  حدّی و تطيّر به  اوهام اعتقاد او به. داد را راهنما قرار نمی  حتماً پسر شيخ  گذشت می

و از   بد گرفت  فال را به  اين  شاه. افتاد  ازسرش  اتفاقاً کاله. بگذرد  آمد که  نفر سوار پيش  يک  سان  موقع
از سفر   داد بلکه را راهنما قرار نمی  پسر شيخ  فقط  نه  موقع  در اين  دارم  يقين. صرفنظر کرد  سان  ادامه

  را همواره  و شعر عنصری  اعتقاد نداشته  موهومات  قبيل  اين به  وقت هيچ  اما من.  گذشت می  خوزستان
 : گويد می  که  آورم خاطر می به
 

 پيکار  جستن به  دشمن  ديده رود به                       دارد    ايمنی  چو مرد بر هنر خويش
 شمار  فال  ، نه کار آيدش گير به فال  اختر گر                     نه  ، نه کار آيدش به  رهنمای  نه
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دو   ، هر چند يکی از تهران  حرکت  در موقع  و اوهام  خرافات به  اعتنايی و بی  مخالفت  مخصوصاً محض   
روز   اين.  کردم  حرکت  عقرب 02و در   کردند، نپذيرفتم  موعظه  دوروزه  تأخير يکی ، مرا به فر از همراهانن

 02  که  امروز هم.  آنها نکردم  موهومات به  اعتنايی  دانستند و من نمی  سفر مناسب  را برای  برج  و اين
 . نمايم  خودداری اهواز شهر هب  از عزيمت  کردند که  خاطرنشان  من مخصوصاً به  است  قوس

آيد و  نمی  دست به  سنگ  قطعه  يک  خاک  در اين.  گذشت می  فرازونشيبی  بی  مسطح  زمين  ، در يک راه   
جدا   حاصلخيز را از کوهسار شمالی  خاک  اين  ذره  ذره  که  ها پيداست رودخانه  خالق  جا اثر دست  همه
  فارس  امروز ديگر خليج  که  قسمی به. اند بنا گذارده  ابدی  و سدی  فرو برده  فارس  خليج  و در قلب  کرده

و   نشانده  را عقب  خزعليان  قدم به نيز قدم  من  فاتح  قشون.  است  برده  عقب  بعيد، خود را با احترام  مسافتی
 .کرد  بود، پاک  فرستاده » زيدون»تهديد تا  جبر و به  خزعل  که  را از وجود قشونی  گرامی  خاک  اين

 
 

  خوزيان

 
  زبان به  و متکلم  عرب  لباس به  آنها ملبس  ساکنان  شد که می  ديده  ايرانی  و چادرهای  دهات  گاهی   

و   تنها دارايی  نه  تدريج تا به  رها کرده  خزعل  و در چنگال  نکرده  آنها اعتنايی به  بودند، و دولت  عرب
  خود، مليّت  زبان. شوند  بيگانه  کلی به  ايران به  نسبت  اصطالح به  بدهند، بلکه  از دستخود را   حيثيّت

  روزی  يک  هستند که  آنها يادگار اشخاصی  متذکر نشوند که  کنند و هيچ  خود را فراموش  خود، شرافت
 .دادند می  تشکيل  خاک  دنيا را در اين  متمدن  دولت  نخستين

و   ، آداب آمده  پيش  قدم به مرز قدم  از خارج  کردند و اعراب  آنها خودداری  از تقويت  يرانا  پادشاهان   
  مانده  آنها ايرانی  قلب  ليکن. کردند  را ظاهراً عرب  ايرانيان  دادند، و اين  خود را پيشرفت  و زبان  رسوم

 .شدند  ملحق  دولت بريده به  خزعل ، از ايران  سپاه  پرچم  پيدا شدن  محض به  ديديم  بود زيرا که
  صفويه در عهد. اند شهرها رانده را به  خوزی  نژاد اصلی  تدريج اند و به آمده  خوزستان به  عربها تازه   

  قاجار در خواب  مثل  اسمعيل  شاه.  است  معروف  او و اخالفش  ساله( 91)  و عصيان  سيد مشعشع  احواالت
لشکر راند،   خوزستان  تا اقصای و مقهور کرد، و  را خاضع  مشعشع  لشکر آورد و آل  وقت  فوت  بدون. نبود
  خوزستان  حاکم  سيد فالح به  که  حدودی .گذارد  او باقی  را در خاندان  بعد از انقياد، باز حکومت  ولی

  و سستی  را، از نادانی  لطغ  اين  قاجاريه. نشود  مشتبه  خوزستان  خواندند تا با ايالت  واگذار کرد عربستان
و   ساخته  را موقوف  زشت  استقبال  اين  در مرکز، امر کردم  من. کردند  اطالق  ايالت  و بر تمام  داده  توسعه

  ابداً اين  که  دستور دادم  ادارات  تمام و به. بخوانند  خوزستان  خود يعنی  و شريف  حقيقی  نام را به  ايالت  اين
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از   ، اما طرفداری بيدار داشت  بود و دلی  بزرگی  فاتح  ، اگر چه اسمعيل شاه. ننويسند  ربستانرا ع  واليت
  کلی به  را که  مشعشع  آل. داد می  او را تشکيل  قلب  ضعف  کردند نقطه می  اظهار تشيع  که  اشخاصی

 ديدند، سر می  را ضعيف  هتا صفوي  طايفه  اين. بخشيد  قدرت  دوباره  تشيع  واسطه بودند، به مقهور
  سرکشيهايی که بر  عالوه. خزيدند خود می  يافتند در چادرهای در آنها می  قوتی  داشتند و هر وقت برمی

  افغانها نيز خيانتهايی  حمله  شدند، در زمان می  مرتکب  در خوزستان  که  و غارتی  کردند و قتل می
  منهدم  صفويه  دولت  اساس  کلی به  آن  علت به  ، نمودند که رفت می  افغان  مقابلة به  ، که ايران  قشون به

 .شد
 
 

  جنايات
 

  برادر رفته  خانه به  را وادار کرد که  تروريست  جمعی  ، همين خزعل مغرب  ، هنگام0209  محرم  در اول   
را در   نفر از اقوام 09او را و وارد گشتند و   جانيان. شد  پنهان  ای و در گوشه  خود نير رفت. و او را بکشند

  برادرزادگان  يک  کند، يک  جابر نتواند با او مخالفت  از دودمان  يک  هيچ  اينکه  بعد برای. کشيدند  خون
  دو نفر از برادرزادگان  کرد و در چشم  نهاد و سرخ  در آتش  تفنگ  سنبه.  کشت  عقوبات  سختترين را به

بودند و عمر خود را در   اواخر زنده  تا اين. نمردند  ولی. کرد  آماس  شان  لهکور شدند و ک. خود فرو برد
در   که  مساعدتی  خود را با وجود کمال ديگر  از اقوام  يکی. گذرانيدند می  مرگ  تقاضای به  خانه  گوشة

  از وی  که  حنظل به  موسوم  ديگر داشت  برادرزادة . بود باز زهر داد و کشت  کرده  با وی  مزعل  مورد قتل
  کرد، اما او برخالف مأمور می  اعراب  ميان  محاربات افکند و به می  مخاطرات او را به  بود، همواره  ظنين

را در   و مقدم  نصار و ادريس  مشايخ.  ساخت  را مسموم  ناچار وی. شد نمی  کشته  خزعل  شيخ  آرزوی
 .نمود  و مقتول  محبوس»  فيليه»

  وسيله  سه  خزعل حدود، شيخ  آن  ثروت  منابع  تمام  خود و تصرف  های برادر و برادرزاده  قتل بعد از   
. کرد می  داد و صرف می  محابا رشوت  بی  که  پول  يکی. بود  ديده  کار خود تهيه  پيشرفت  برای  مهم

  و ناموس  ندامت  هيچ  بدون  ، که جانبا به  تکيه  برد و باالخره کار می به  وجدانی  دغدغه  بی  ديگر، ترور که
 .شد می  متشبث  آن به
.  شکست می  را درهم  وسايل  اين  ، البته وجود داشت  پرستی و ايران  شناس و ايران  مرکز قوی  اگر يک   

  جرئت اساساً  که  شده  مرعوب  چنان  گانه  سه  وسايل  اين  و شهرت  از آوازه  ايران  دولت  سود که  چه  ولی
 . نمايد  کند و عمالً امتحان  کرد تحقيقی نمی
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گرفتند، و  می  سبيل  باج  شهرها از دولت  در داخله  و الواط  ، و اوباش در مراکز اياالت  عشاير کوچک   
  معلوم  صورت  اين در. ستاندند می  و غيره  قراسورانی  نام خود را به  ناموسی و بی  و قتل  مزد غارتگری

  بدواً  لقب. ريزد خود را می  سلطنت  شالوده  و سرعتی  آسودگی  چه به  ايران  خاک  در انتهای  خزعل  است
  حکامی. آورد  دست به  و اميرنويانی  اميرتومانی  و درجه  و سردار اقدس  و بعدها سردار ارفع  الملکی نصرت

  همه  مزدور و باالخره -  غالم -، نوکر  بگذارم  نبرايشا  نامی  چه  دانم شدند، نمی می  از مراکز فرستاده  که
  خود فقط  و حکمرانی  نظارت  از حق  کاش  ای. فروختند را می  ايالتی  بخس  ثمن به. بودند  خزعل  دالل

را بترسانند   بگيرند و شاه  رشوه  تهران  درباريان  شدند که می  وسيله  دولت  عمال  اين. کردند صرفنظر می
و   تعظيم  با يک  خود که  عادت  بر حسب  ايران  شاه. فرو ببرند  دولت  اقتدارات  قلب به  مهلکی  و ضربت

  که  زمينی  قطعه  را بر يک  خزعل  کرد، اقتدار و مالکيت می  بخشی  مملکت  وچند اشرفی  شوم  قربانت
تا   العرب از کنار شط»  ود کهصادر فرم  همايونی  و فرمان  دارد شناخت  مساحت  مربع  فرسخ 3111 قريب

 »!باشد  شيخ  آقای  شوشتر، ملک  تا حوالی  و از آبادان  فالحيه
  اما تا حال. دادند می  از دست  رايگان را به  خالصه  دهات. نظير ندارد  تاريخی  در هيچ  فروشی  ايران  اين   

 . ار کندواگذ  ملکيت را به  ايالت  يک  پادشاهی  که  است  نشنيده  کسی
  مصر ايران  ، خود را مالک ، شيخ هم  شاه  و رضايت  فرمان بی  الحقيقه فی. بود  فرمانها، بهانه  اين   
  گرفته  وگمرک  و تجارت  و نخلستان  درآورد و از عوايد زراعت  تصرف را به  عايدات  منابع  تمام.  دانست می

  کنترات را به  عاليه و دانيه  ، و حرف گرفت  ماليات  شويی ردهو م  و داللی  حمالی  مثل  مشاغل  ترين تا پست
خود   نفر حمال  شد، يک می  پياده  يا محمّره  آبادان  و در سواحل  داشت  در دست  زنبيلی  اگر شخصی. داد

کار   قبتنمايد، عا  خود حمل  خواست ، می نموده  امتناع  زنبيل  اگر صاحب. را ببرد  آن  کرد که می  را معرفی
  کار را کنترات  گيرد و اين می  از ما ماليات  شيخ  کرد که می  قانوناً اعتراض  حمال. کشيد می  مشاجره به

  وجه  دادن  توانيد بدون و شما نيز نمی  نماييم  استفاده و  کنيم  را حمل  هر چيزی  ما مجبوريم.  است  داده
بايد هر   شيخ.  است  کرده  را کنترات  دعاوی به  رسيدگی  حق نفر آخوند  يک. خود را ببريد  اسباب  حمالی

  آخوند کنتراتی  است  معلوم. فرد بفرستد محضر منحصر به  اين و به  پوشانده  شرعی  را لباس  دعاوی  قسم
  کنترات  از وجه  قسطی  را که  طرفی  خواهد کرد، و چگونه  حق  احقاق  چگونه  اجباری منحصر و  و قاضی

 . خواهد داد  ندارد ترجيح  سرماية  جز حقانيت  ديگر که  نمايد برطرف  و را بتواند مستهلکا
 ود در ـخ  استفادة  برای  رينـ، و مستاج است  کنترات  امـتم  کشخانه و شيره  ارخانهـ، قم شويخانه ردهـم   

وارد و   شيخ  شخص  نام به  را که  التجاره مال  گمرک  اداره. کنند می  خودکشی  منهيات  قبيل  اين  توسعه
  مال  که  است  التجاره مال  کدام  در اينصورت. ندارد  کردن  نگاه  داند و جرئت می  شود، معاف صادر می

 نباشد؟  شيخ
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شود و  می  باشد، وارد و خارج»  خزعل شيخ»  نام  و دهانبند، که  طلسم  با اين  بسياری  هر روز عدلهای   
 .نگرد می  آن به  يابد با حسرت از مرکز نمی  تقويتی  که  گمرک  اداره

  ببرد فوراً مالش  و ايران  از تهران  کند يا اسمی  سر بردارد و مخالفت  هر کسی  خوزستان  در صفحه   
 را  معروف  از دزدان  و يکی  داده  تسلط  مختلفه  را بر نقاط  و الواط  اوباش. شود می  کشته  و خودش  غارت

 . است  شوشتر گماشته  نزديک  طوايف  رياست به
  درسفرهايی  شاه. بيفتد  خوزستان  جانب به  کرد، مبادا نگاهش نمی  نگاه  امتداد ساوه اصالً به  ايران  شاه   
  چشم  گرفته  خزعل از  و دوهزار ليره  گفت می  تبريک  قدرت  را از اين  کرد، شيخ اروپا می به  درپی پی  که
  ايران  ، شاه شيخ»گفتند  افتخار می  با کمال  عبور احمدشاه  هنگام  نواحی  آن  خزعليان.  گذاشت می  هم بر

 ».داد  را خلعت
  که  امر دادم  ماليه به.  کردم  توجه  خوزستان و کرد و لر به  اشرار ترک  از سرکوبی  بعد از فراغت   
  شروع  ماليه. کند  را وصول  نواحی  آن  و عايدات  و ماليات برآيد  دولت  امالک  در صدد تصرف  دغدغه بی

  و ساير مأمورين  ماليه  متغير شد و امنای. شنيد  قانونی  نمود و جواب  ، اعتراض تمام  با تعجب  شيخ. کرد
کردند و   ، مقاومت در داده  تن  هر سختی بودند به  فرزند ايران  از آنها که  بعضی. فشار آورد  را تحت  دولت

شدند   فريفته  خزعل  پول به  خان  و رضاقلی  حاکم  الملک ثقة  از آنها مثل  از مرکز استمداد نمودند و بعضی
مرکز  شد و به  خوزستان  ترک شوشتر، مجبور به  ساخلوی ، رئيس باقرخان  سرهنگ. کردند  تقويت  و از وی
»  سعادت  قيام»  کميتة  نام داد و به می  را مشق  خزعليان  شده خزعل وکرن  خان کرد و رضاقلی  حرکت
 .کرد  دعوت  و شورش  قيام را به  خزعل  صادر نمود و هواداران  و دستوراتی  احکام

  خواهد امالک می  دولت  آنها وانمود کرد که سفر نمود و به  قبايل  و ميان  و اطراف  نواحی به  خزعل شيخ   
 گرد  جمعيت 01111  خود را امير خواند و بنا برشهرت  پس. ببندد  گزاف  هایما را بگيرد و ماليات  موروثی

و   نوشت  عريضه  عتبات  مقيمين  اعالم  علمای کرد و به  شورا، تلگراف  و مجلس  ملل  اتفاق  مجمع به. آورد
 ......... لتو دو  دين  گاه و تکيه  گناهکاران  و کيفردهندة  قانون  خواند و خود را حامی  مرا غاصب

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

  
 

 3111صفر  33اهواز 
   برکاته  دامت  الشيرازی اهلل آيهٌ  نجل  ميرزا عبدالحسين  حضرت  االسالم ثقهٌ   
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  فادت قد  کانت  االمهٌ االيرانيهٌ ، انّ حضرتکم  علی  غير خفی  االحترام  واجب  و تقديم  بعدالساّلم»     
  شوراءالمقدسهٌ  و هی ، المقدّسهٌ  هٌيالمشروط علی  الحصول سبيل  فی  الزکيهٌ النفوس و ضحت  النفيس بالنفس

 . الکريم نبيّه  لسان  و علی  العظيم القران بوجوبها فی  امراهلل  الّتی
  مرحوم امر به  الذی اساس  وفق  جری  ذلک  کل  ساسیاال القانون االحکام بمقتضی  المشروطيهٌ فاعلنت    
االقطار   جميع  فی  والحياهٌ  والمال  والشّرف  الّدين ّ، علی ّ والعام الخاص  فاطمئن  ثراه  طاب  الخراسانی اهلل آيهٌ

  علی تسلط  و  اجرهٌالمه علی  و ارغمه  شأنهاالدّستوری  علی  تغلب  من  ّ هناک جليّاً ان  اتضّح  ولکن  االيرانيهٌ
  الشّديد و استبدّ بالسّلطهٌ  بالتّهديد والتّوعيد والبطش  الملّی  المجلس  حرّيهٌ با سرها و سلب  االمهٌ مقدّرات

 يقصد  لم  الّتی الجمهوری اعالن  فی  تظاهر بالّرعيهٌ  ، بل بذلک  يکنف و لم  مثيل  له  يسبق استبداد، لم
التفرّد  لهبهما ليتّم و ماشا   البلشفيهٌ الطّرق   الی  الحنيف و تغيير المذهب  لدّينيّهٌا  االحکام منهااال اخالل

ّ  يتم  اال ان  اهلل يابی  ايضاً ولکن انقالباً دينيّاً  انمّا احدث  بل  فقط  دولهٌ  ، قدغلب يکن لم  و يفتخر بانّه  بالحکم
طاعتنا   ، نعلن االياالت کافهٌ  ساير جيراننا من و  لبختياريهٌمع حلفائناا با جمعنا  فانّنا معاشر عربستان  نوره

  دمه  من  قطرهٌ  آخر کل  اراقهٌ  فردنا مستعد الی  ّ کل و ان ، هٌحالصحي الدموکراتيهٌ    الدستوريهٌ الملکيّهٌ  لدولهٌ
  ، مع عشاير عربستان  نما ذکر فم  و نظراً الی  ، بالده مشروطيّهٌ و  و مذهبه  دينه  حياض  عن  السبيل فی

، تريد  قائلين  صوتهم علی ابعلناً   ينادون  ظهورالخيل  و علی  و قدم  ساق  علی  ، قائمون حلفائهم
  االساسّی القانون احکام  تطبيق  ، نطلب الدّستوريهٌ  و سلطنته  مقره  الی  الشاه اعادهٌ  نطلب  المشروطيّهٌ حفظ

  نطلب  واالنصاف  العدل من  ضميره  اليه  کما، يوحی  الدولهٌ رّاً يدير شئونح  االمهٌ  مجلس  يکون تريد ان
  سادات  رعايهٌ  تحت المطّهرهٌ والشّريعهٌ  الشّريف الدّين احکام  و حفظ  اهلل محمّد رسول  قوانا اعالء کلمهٌ  بکل

  علی  مطمئنين  ، آمنين ايران  فیاالفراد  جميع  يکون ، تريد ان االنام فی  اهلل و آيات  االسالم ديننا حجج
  علی  ها انا اعرض االمر کذلک و لماکان  اموالهم و انفسهم و  و اعراضهم  و مقصرتهم  دينهم

االمر  من  بيّنته  مسلماً و شيعيّاً لتکونوا علی  بصفتی  عمل و ذلک  کل  و المقصد قبل  الحال حضرتکم
  من  العامهٌ ، اثناءالحرب والفسادکما حصل  ، اولواالغراض هالسّامي انظار کم  تشويق  من  کياليتمکّن
  المحافظهٌ تحريراً بلزوم  قد ارسل  کان  ثراه  طاب  اليزدی السيّدکاظم  المرحوم ان  ذلک و  سوءالتفاهّم

جراء  من  الوقته  الی  و ما نسبت  عنی  قبل  و قد بلغکم  و طبقّته  امره  فامتثلت  کان  اين  حدود فاض علی
  لتطمئنوالحقيقهٌ مناسباً  اذا رايتم  عليهم  تعتمدون  من  بارسال  الرّوحيهٌ حالهٌ  علی  الوقوف و يمکن  ذلک

  هذاالمر، علی  لزما عرض  ، فبناء عليه مقصد سواه  لنا من  ليس  ذکرها التّی المارّهٌ  مقصود ناالمشروعهٌ
و تطلبوا   المغصوبهٌ حرّيتهم  جملتها صيانهٌ من  التّی مقصدنا  علی  الملّی لتوسّطوا باخبارالمجلس  حضرتکم

  غير مسئولين  فعال لتکن  االساسی القانون االحکام لطبق  و اعادهٌ  المشروعهٌ و سلطنتهٌ  مقرّه  الی  الشاه رجوع
 .» اهلل و رحمهٌ  عليکم  والساّلم  المستقبل فی  االحوال  من  عمّا يحدث
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  خزعل                                                              
 

  خزعل شيخ  مكتوب  ترجمه
 

 0292صفر  01اهواز 
  برکاته  دامت  شيرازی  اهلل آيهٌ  نجل  ميرزاعبدالحسين  آقای  االسالم ثقهٌ  حضرت

 
  از بذل  ايران  ملت  نکهاز آ  ، پس عالی  حضرت نماند به  ، مخفی احترام  و واجبات  سالم  از تقديم  پس»   

  شورايی  همان  ، که مقدسه  مشروطيت به  رسيدن  در راه  زکيه  نفوس  نمودن  و قربانی  نفيس  نفوس  نمودن
ننمودند،   ، مضايقه فرموده  پيغمبر اکرم  مجيد و در لسان  در قرآن  آن  موجب خداوند امر به  که  است

  را که  اساسی  و مطابق  اعالن  اساسی  مواد قانون  مقتضای به  ايران  و مشروطيت  حاصل  مقصودشان
اقطار   در تمام  و عام  از خاص  مردم  ، و عموم يافت  امرفرمودند جريان  ثراه طاب  خراسانی  اهلل آيهٌ  مرحوم
  که  رديدهو آشکار گ  واضح  چنين  ولی. نمودند  حاصل  خود اطمينان  و شرف  و دين  و جان  بر مال  ايران

و   تسلط  ملت  بر مقدرات. نمودند  مجبورش  از ايران  مهاجرت ، به فشار آورده  خواه مشروطه  پادشاه بر
  ، در اين نموده  ، تهديد و توعيد و سختی مجلس  ، و بر آراء و افکار وکالی شورا را سلب  مجلس  آزادی
  اکتفا ننموده  هم  اين ، به نشده  ديده  نظير آن  که  داده  خرج استبداد به  طوری ، بر امور به تسلط

  آن  و امثال  بلشويکی  طرق به  جعفری  و تغيير مذهب  دين  در احکام  جز اخالل  از آن  که  جمهوريتی به
خود منحصر  را به  استبدادی  حکم  ، تا اينکه نموده  اعالنش  مقدمات به  مقصود نداشتند، شروع  چيز ديگری

(  نوره  يتم  اال ان  اهلل يا بی)  ولکن.  دينی  تغيير و انقالب  يک به  ، بلکه تغيير رژيمی به  افتخار کند نهنمايد و 
  ، اطاعت اياالت  از تمام  خود و ساير همسايگان  با جمعنا، با حلفاء بختياری  عربستان  ما گروه  بنابراين

  نمودن  از بذل  ، و هر يک دهيم می  اعالن  خودمان  صحيحه  دموکراسی  مشروطه  دولت به  خود را نسبت
و مستعد و مهيا و   ننموده  مضايقه  بالدش  و مشروطيت  و مذهب  دين  حفظ  در راه  خونش  قطره  آخرين

 : کنيم بلند فرياد می  ، با صدای ايم اسبها ايستاده  بر پشت
  مواد قانون  احکام  تطبيق.  خواهيم خود می  ختمقر و ت را فوراً به  شاه  و رجوع  مشروطيت  ما حفظ»   
را   و ملت  دولت  بتواند شوؤن  که  ملی  شورای  مجلس  آزادی.  خواستاريم  موضوع  را موافق  یاساس
  کلمه  قوا اعالم  با تمام.  خواهيم اجرا نمايد می  و انصاف  عدل  خود از روی  خياالت  موجب به

و   االسالم و حجج  دين  سادات  را با مراعات  مطهره  و شريعت  شريف  دين  کاماح  و حفظ  اهلل محمدرسول
  و نفس  و مال  و اعتقاد و اعراض  بر دين  در ايران  ايرانيان  عموم  خواهيم می.  خواهانيم  االنام فی  اهلل آيات
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 در اين  و تشيع  اسالميّت  موافق  ، که کنم می  عرض  ، حضورتان مقدمه  بنابراين» .باشند  خود مطمئن
  شما فراهم  برای  ، سوءتفاهم عمومی  حرب  در اثنای  باشند و چنانچه  مطلع  خوبی تا به  شده  مقصود داخل 

  ايام  در آن  يزدی سيدکاظم  مرحوم  چنانچه. ننمايند  را مشوب  ، اذهانتان و مفسدين  اغراض  شد، صاحبان
  چيزهايی  عالوه و به  نمودم  امر و تطبيق  بودند، امتثال  نوشته  من حدود، به  حفظ بود به  راجع  که  مکتوبی

  که  ما، کسانی  روحی  بر حالت  شدن  واقف  برای  ، حاليه خود استماع  دادند در وقت می  نسبت  من به  را که
ابداً مقصود   يد، کهگرد  مقاصد ما مطمئن  مشروعه  حقيقت فرماييد تا به  بر آنها اعتماد داريد گسيل

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

در   تا اينکه. دهند  و اعاده  را تطبيق  محلی  اساسی  قانون  احکامو . بطلبند  طه قانونيّتلس و  مقر سلطنت به
 . نباشيم  مسوؤل  و حادثات  از واقعات  آينده

 » و برکاته  اهلل و رحمهٌ  عليکم  والسالم
 

  خزعل                                                          
 

  : شود می  ، درج يها نوشتهانگليس به  که  از مراسالتی  يکی  و ترجمه
 

 .در اهوازانگليس   قونسول به  خزعل  مراسلهٌ  ترجمهٌ
  دانند که و می  را فهميده  ايران  مقاصد سوء دولت  ، امروزه عشاير و مشايخ  تمام  کنيد که می  مالحظه»   

  مسأله. بنشاند  خاک نها را بهوآ  آنها را متملک  و دارايی  امالک  که  است  در فکر اين  فقط  حاضره  حکومت
در   شرکت  آيا برای»: پرسيدند  از من. اند اتخاذ نموده  بهانه  نوع  يک  خود فقط  عمليات  را برای  فرامين

 »خير؟ يا  آنها حاضر هستم  و مصالح  حقوق  حفظ
 : دادم  جواب  من
 ».نمود  همجدوجهد خوا  نفس  حاضر و تا آخرين  مسأله  اين  برای  البته»   
خود   بر قول خوردند، که  قسم  و بقيد طالق  مهر کرده  ، قرآن عشاير آمده  روسای  تمام  جهت  از اين   

ندارد   سابق به  شباهتی  ، هيچ من  هواداران  حاليه  جنبش. نشوند  روگردان  نقشه  و از اين  نموده  ايستادگی
  اعتمادی  شخصاً هيچ  من. اند شده  حاضر و مصمّم  ، همگی ايران  دولت  تجاوزات  دفع  برای  الحقيقهٌ و فی

  اين  زيرا در نتيجهٌ.  دانم می  وسيله  نوع  خود يک  زدن گول  آنها را برای  ، بلکه ندارم  سردار سپه  تأمينات به
  اين  برای  قشون  که  نفرستد، ديديم  سامان  اين به  قشون  که  داده  انگليس سفارت به  که  تأمينات  همه
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  نمايند که می  اقدامات  نوع  اند، همه شده  اعزام  مشاراليهاز طرف   که  صاحبمنصبانی.  است  در راه  مملکت
  وجود اين  بود، که  شده  داده  اطمينان  نوع  يک  وهله  از اول  در صورتيکه. خورد برمی  من  مصالح به

  ای نقطه به  که  صاحبنمصبان  از اين  هر يک.  است  مستحفظ  عنو  يک  فقط  دولت  برای  صاحبنمصبان
  نمايند که می  مداخله  و در مسائلی  مسموم  من  شخص به  مرا نسبت  اند، افکار و عقايد هواداران رفته

روز . ندرا می  سخن  آبادان  برای  نفر حاکم  يک  روز از ارسال  يک.  است  آنها خارج  وظيفه  از دايره  کلی به
  محمّره  برای  خواهد مأمور بلديه روز می  يک. دهد می  اشاعه  محل  آن  را برای  کارگزاری  ديگر تعيين

و   من  عليه  مدت  اين  در تمام  که  روزنامجاتی. نکند  مداخله  کار من به  گذرد که نمی  ابداً روزی. بفرستد
نداشتند   گرمی اگر پشت  است  نشدند و معلوم  ز آنها مجازاتا  يک  بودند، هيچ  نموده  قيام  انگليس  دولت

،  باشم  داشته  سردار سپه به  عقيده  نيست  ديگر ممکن  من. کردند نمی  هتاکيها هرگز جرئت  اين به
 . شوم متقاعد می  انگليس  دولت  و قطعی  کتبی  از تأمينات  فقط. بخورد  هزار قسم  ولواينکه

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

 .بشود  بايد تأييد و تصديق  من  فرامين  ثانياً تمام   
  بودم  بسته  با مسترمکرميک  که  قراردادی. شدبا  سابق  ميزان  همان بايد به  است  بر من  که  ثالثاً مالياتی   

  دولت  ، وگرنه داشتم  بودند شک  نموده  من به  انگليس  مقامات  که  از پيشنهاداتی  بود که  اين  سبب به  فقط
 .بود منظور ندارد  وارد آورده  بر من  جنگ  در ايام  که  هنگفتی  مخارج  آن  که  نداشت  حق  ايران

  آن  خود را در الغای  هم  کند، من خود را لغو می  از تعهدات  دارد هر روز يکی  ايران  دولت  که  اکنون
 . بينم می  محق  قرارداد مجحفانه

 .صادر نمايند  آنها عفو عمومی  تمام  برای  شده  داده  تأمينات  من  و حلفای  دوستان  تمام رابعاً بايد به   
  که بر آنها جسارت  اتخاذ و کسی  نفت  های لوله  سالمت  حفظ  برای  الزمه  ماتاقدا  نوع  همه  البته  من   

  ممکن  ولی.  بشوم  آنها موفق  حفظ به  که  نمود، و اميدوارم  را با او خواهم  معامله  ترين کند، سخت  حمله
  مرا با دولت  اينکه  یبرا. ها برسانند لوله به  صدمه  طور مخفی به  من  دانيد دشمنان می  چنانچه  است

 .ايجاد نمايند  و نفرتی  ما بغض  بيندازند، و ميان  در زحمت  انگليس
  ، که دولت  آن به  من  و خدمات  کنم می  را حفظ  انگليس  دولت  مصالح  هستم  تا زنده  گويم مکرر می   
و   کمک  برای  انگليس  دولت  ر شدنو حاض  در عدالت.  نيست  و پوشيده  ، بر آنها مخفی افتخار دارم  آن به

،  و آسايش  امنيت  هرگونه دراز به  ساليان  اين در عرض  خوزستان.  دارم  اميدواری  نوع  همه  من  مساعدت
  را مختل  مملکت  دارد اين  ميل  ايران  دولت. دارند  اعتراف  آن به  همه  که  است  حقيقتی  و اين  بوده  متنعّم

  مواعيد و قرارداد، مرا حفظ  و بر طبق  السّابق کمافی  که  شوم می  متوسل  انگليس  دولت به  هم  نمايد من
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از   که  نمايد، ناچارم  را تعقيب  حاليه  باشد نقشهٌ  خواسته  ايران  اگر دولت  ولی  نيستم  متعدی  من. نمايند
  همان بيفتد به  تعويق  عهدهٌ هرقدر به  ألهمس  از اينکه  ترسم می.  نمايم  المقدور مدافعه خود حتی  حقوق
 ».بشود  وخيم  اندازه

 
 . رود رسيديم  ، يا کردستان کنار رود جراحی به  موقع  در اين   
 
 

   تهديد دلسوزانه
 

اميرلشکر  به  گذشته  من  از اتومبيل. در ميان گردوغبار پيدا شد  اتومبيلی  اهواز مانده به  فرسخ  پنج   
،  بودم  ايستاده  اتومبيل  اصالح  برای  که  ای نقطه به  مشارُاليهم  بعد از چند دقيقه. امير اقتدار رسيدو   جنوب

 :گفتند  رقّت  و در حال  ، لرزان اضطراب  رسيدند و با نهايت
  سازد که  را مطلع  اشرف  حضرت  خواست می  و محبت  دولتخواهی  محض  بود که  روس  قونسول  اين»   

  و تمام  آورده  اهواز جمع در  قوايی  شيخ  محابا وارد اهواز شويد، زيرا که بی  موقع  در اين  نيست  حصال
را دستگير خواهند   اند، و اگر وارد شويد همگی و معبر را گرفته  کوچهدر و بام اند و  او مسلح  هواداران

  اشرف  ، ما از حضرت حال. مشويد  ايمن  ننماييد و از کيد دشم  اهواز خودداری زنهار، از ورود به. کرد
وجود  به  و آسيبی  نشويم  تلف  همه  بفرماييد، که  وارد نشويد و ترحمی  ، صرفنظر فرموده کنيم استدعا می

 ».نرسد  مبارک
 و  عظيمه  مخاطرات  با وجود ديدن  که  دو مرد بودم  اين  احوال  مواظب  ، من صحبت  در ضمن   

  هم  از طرفی. اند شده  و گريان  ، اينطور مضطرب من  جان  حفظ  يا برای  ، باز از ترسجنگهای بسيار
  وارد شدن. امر، بسيار خطير بود  زيرا که. نمودند می  تأمل و تفکر دعوت مرا به  که  دادم می  آنها حق به
  ما را برای  روس  قونسول اگر. نبود  ، از تهوّر خالی کردن  را تسليم  و خود و همراهان  دشمن  قلب به

  هم  شهر اهواز مسلح  گفت می  باشد، و چنانکه  داده  بيم  هم  آتش به  زدن  خود و دامن  سياسی  مصالح
  همراه  اردويی  ، زيرا که نداشت  دستگير نمايند کاری امار  که  ای عدّه  حاضر کردن  خزعل  نباشد، اما برای

 . برسد  قشون  که  داشتيم  زمال  چهار روز وقت ما نبود و سه
در   وقت  هيچ  که  است  متاعی  خود، زيرا اين  جان  از ترس  نه.  فکر فرو رفتم به  قدری  در اينجا من   

. بودند  افتاده  در مهلکه  من  متابعت  محض  ، که همراهان  ، اما برای ام نبوده  قائل  برايش  عمر قيمتی  مدت
  ترس  نهايت  نشانهٌ و  شکست  بدترين  يا مراجعت  توقف. نکشيد  بيشتر طول  لحظه  يک  تأمّل  اين  ولی
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  واپس  قدم  مالحظات  اين ورزد نبايد به می  خطير مبادرت  کارهای  اين به  که  کسی  با خود گفتم. بود
 .گذارد

آنها را   سخن  پس. متغيّر کردند  الحقيقه دادند مرا فی می  نشان  که  اضطرابی  واسطه به  دو نفر هم  اين   
 : و گفتم  زدم  و بر آنها بانگ  کردم  قطع

خطرها،   اين  با وجود تمام. نهاد  قيمت  اندازه  را تا اين  نبايد آن  جنگ  ، اما در ميدان است  شريف  جان»   
  عزم  چون  غيرهو   قشون  ، نبودن شيخ  در اهواز، سوءقصد و تجهيزات خزعل  هواداران  بودن  مسلح
و   است  احتياطی ميگوييد بی. گرداند مرا برنمی  هم  توپ  گلوله  چيز حتی  و هيچ  اهواز بروم بايد به  ام کرده

 ! احتياطی را بی  خوانند و شهامت تهوّر می را  ، شجاعت دل کم  اشخاص! ؟ باشد تهوّر است
 ». کنم می  مقابله  خزعل  قوای  مو با تما  شوم می  شهر پردشمن  تنها وارد اين  من   
 : آنها خواندم بررا   فردوسی  و بيت   
 

  اندر است  زير سنگ  ، سرش وگرنه                    اندر است  چنگ به  را، جان  جهانجوی
     
يل سوار و اتومب ، بر است  توهّم  تأخير اسباب  ديدم  چون. ماندند  و عقب  کشيده  دو نفر خود را پس  اين   

 .  اهواز راندم  طرف ، به نفر نظامی  با يک
 
 

 اهواز ورود به
 

  قوس 31  جمعه
  آمده  استقبال به  فرسخی تا نيم  و اسب  با اتومبيل  کثيری  عدّهٌ.  اهواز رسيدم بعدازظهر به  پنج  ساعت   

پسر   اجل سردار  از جمله. شد می  افزوده  مستقبلين  ، جمعيت شديم می  شهر نزديک بودند و هرقدر به
  های کوچه. بود  اهواز نيامده هنوز به  يا ترس  کسالت  بواسطهٌ  خزعل. عشاير  نفر از روسای  و هشت  خزعل

  ، از نحر شتری موقع به  نتوانستم  که  متأسفم  خيلی. بودند  کرده  بسيار نصب  و بيرقهای  بسته  شهر را آيين
بودند   زير سالح  زيادی  عدهٌ. انگيز بود ترحم  بزرگ  حيوان  اين  حال.  کنم  گيریکشتند جلو  در سر راه  که

. شد نمی  ديده  هم  روبسته  ، حتی نفر زن  يک  که  است  عجب  ولی. داشتند  بامها جای  و در معابر و روی
  نزديک  عمارت به  هر چه. بود  ورود ما مهيا شده  برای  شهر است اين  ساختمان  بهترين  که  خزعل  عمارت
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داشتند و   و بر تفنگها تکيه  زير درختها و کنار ديوارها ايستاده. تر بودند متراکم  مسلح  ، اشخاص شديم می
  خود را نشان  سياه  صورت  شقايق  گل  مثل  سرخ  چارقدهای  زدند، و از ميان يکديگر تنه می گوسفندوار به

را   موقعيت  اين  و تحمل  باخت ديگر بود شايد خود را می  هر کس  ولی  ندارم  قصد خودنمايی. دادند می
  از شب  تا پاسی  مردم.  کردم  بود راحت  شده  معيّن  که  خاصی  و در اطاق  وارد شدم  قصر شيخ به. کرد نمی

ديگر   ا اتومبيلیب  ، دبيراعظم دو از شب  قريب. بودند  آمدند مشغول می  از عقب  ما که  همراهان  تماشای به
 .رسيد

 

 در اهواز  اول  شب
با چندهزار نفر   من  و ميزبان  ام نشسته  تنها در قصر دشمن.  نيست  از غرابت  خالی  من  موقعيت  امشب   

.  است  داشته  نگاه  کارون  خود را در وسط  ، کشتی ننهاده  پای  ساحل و به  شده  دارد، هراسان  که  مسلح
  من ةورود بيباکان  اين. دارد امان بدهد  که  بسياری  را با وجود قوای  و بايد ميزبان  فر استن  يک  مهمان

  کردن  در مرعوب  توپ و صدهزار قشون از هزار  ، بيش شهر مسلح  از يک  و نترسيدن  دشمن  قلب به
 . است  مؤثر شده  خصم

آميز  شکايت  ، خروش شب  نسيم.  است  ننموده  اند، حرکتی کرده  و تحريک  داده  دل  را هر چه  خزعل   
  راه  مانع  از برداشتن  چون  رود که  اين. نمايد می  پراکنده  اطراف ريزد به سد فرو می  از باالی  را که  کارون

در   االن  که  شيخ پيرین آ به  است  شبيه  کند، خيلی می  خفيفی  غرش  زير لب  و بيهوده  خود عاجز است
  ای غرد و چاره خود می  جويی و امارت  طلبی جاه  هوس  در مقابل  سدی  و از پيدا شدن  خود نشسته  کشتی

  واسطهٌ به  که  شيخ  اين.  بشوم  غافل  گذارد از ياد شيخ نمی  رود کارون  آرام  صدای. ندارد  جز سرافکندگی
خود را   ، سابقهٌ عالم  خاکها و آبهای  نمدعيا  آميزی و رنگ  اطرافيان  گويی اقتدار، تملّق  زمان  طول

  و در اين  پنداشته  را موروثی  و تمکّن  تموّل  و اين  معتاد نيست  و اطاعتی  تنزل  هيچ ، و به کرده  فراموش
 کند؟  فکر می  چه  اند، امشب او ايجاد کرده  را در دماغ  مستقلّه  امارت  تشکيل  اواخر ميل

  کند؟ هفته پيدا می  حالی  سنجد، چه خود را با امروز می  قبل  هفته  يک  وقعيتم  وقتيکه  شخص  اين   
را   نفت  هند و نفوذ مستخرجين  قشون  ، تمام دانست را زرخريد خود می  تهران  و مقامات  ، متنفذين قبل

  تانکوهس محدود به  شمال ديد از طرف می  را امارتی  خوزستان  ، صفحه پنداشت سر خود می پشت
  را نهر کوچکی  رود کارون  يعنی.  فارس  خاک به  مشرق  و از طرف(  اصفهان  و شايد نواحی)  بختياری

شود و  سرازير می  او از کوهرنگ ةاستفاد  و محض  است  او در حرکت  شخصی ةخان  در ميان  ديد که می
 .رود می  محمّره به  کرده او راه را کج  قصد پايبوس غرد و به او می به  سالم  برای
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  هروقت.  دانست خود می(  قصر اسپانيايی)  را حجرات  و رامهرمز و اهواز و حويزه  شوشتر و دزفول   
  مديران. کنند  خراب  مجريه ةرا بر سر قو  مقننه ةقو  که  انگيخت را برمی  مجلس  ، اقليت خواست می

. پر کنند  شيخ  را از مظلوميّت  عالم  آورند و اکناف  هيجان را به  مطبوعات  عالم  داد که جرايد را امر می
خود را   هواداران  بفرستند و باالخره  دولت حجّتها به  و اتمامنتها   فرمود که می  ها را اجازه سفارتخانه

او   برای  که  شيخ  و آرزوهای  بود خياالت  اين. تارومار کنند  سليمان  ما را در ملک  فرستاد که وار می ملخ
فرستاد   قشون. نمود، مرا تهديد کرد  تلگراف. بود  رسيده  و حقيقت  اليقين علم  مقام و به  آرزو خارج ةاز داير

 . و قد برافراشت
  ميدان و شخصاً به  و دريا را درنوشتم  و دشت  ، کوه را پيموده  چندصد فرسنگ  ماه  يک  در ظرف  من   

رود   و او در ميان  در اهواز هستم  من  اينک.  باز نداشت  خصم  لبگاهق چيز مرا از ورود به  و هيچ  آمدم
و   از داخل  ای قوه  هيچ. دهد می  او دشنامش  ياد مظالم به  کارون.  ، فرو ريخت امارتش  عمارت.  کارون
او .  فروبردم  او چنگ ةسين به  شاهين  مثل.  نفوذ نيافت  مجال  پلتيکی  جريان  هيچ. فرياد او نرسيد به  خارج

  بطلبد و از مقام  بخشايش  ، خاضعانه يافته  رخصت  از من  خودش  غصبی  و فردا بايد در خانه  را عفو کردم
را   ، عوايد دولت ماليّه  چشمش  در مقابل. کند  تنزّل  متمول  مطيع  نفر مرد زارع  يک  موقعيت به  امارت
  عرايض به  کند و عدليّه  نظارت  و صادرات  در واردات  گمرکبدهد،   را نظم  ، واليت آورد، قشون  جمع
  هر چند امر خوزستان  زيرا که  بدهم  مقال  و بسط  کنم  مبالغه  باب  در اين  دارم  حق  من. برسد  مردم

  امتم  شود بلکه می  مغلوب  که  نيست  محمّره  تنها شيخ  اين. خرد نبود  ، اما کاری يافت  خاتمه  زودی به
با   دوباره  که  نيست  خوزستان  تنها خاک. گردند می  معدوم  خزعل در شخص  اند که ايران  سرکشان

فهمند  دراز می  بعد از ساليان  که  است  بنادر جنوب  تمام  يابد بلکه می  اتصال  ايران به  قوی  های رشته
، و  فارس  در بنادر خليج  است  خارجی  اتتزريق  شکست  اين. وجود دارد  ای و قوه  هست  و مرکزی  صاحبی

  و رعايت  خارجی  و مؤسسات  تجارت  و حفظ  متمردين  در سرکوبی  است  دولت  قدرت  معرفی  اين
 . الّطوايف ملوک  در مقابل  دولت  استقالل

 

  تهران  تلگرافات
  شد، موضوع  معلوم.  دادم  جواب  ذيل  ترتيب و به  بود، قرائت  رسيده  از وزيرخارجه  که  دو تلگرافی   

 :  است  بوده  شايع  هم  در تهران  ما در اهواز، حتی  و قصد توقيف  خزعل  خيانت
 

  قوس 31  پنجشنبه
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  عظمته  الوزرا دامت رئيس  آقای  اشرف  حضور حضرت   
دهد  می  طور اطالع  ينا  قوس 03  امروز پنجشنبه  دسامبر مطابق  چهارم  تاريخ به  محمّره  تلگراف -0»   
اهواز و  بيايد، به  قشون  از آنکه  دهيد قبل  فوراً اطالع.  رفت  اشرف  ديروز نزد حضرت  پسر شيخ  که

 .دهيد  را فوراً اطالع  تلگراف  اين  وصول. بد باشد  شود، نيّت می  معلوم  از قراين. نيايند  محمّره
از   مراسالتی  اينکه به  دهند، راجع می  آنجا انتشاراتی  های هروزنام  دهد که می  مسکو اطالع  تلگراف -3

  حفظ  واالّ برای. شود  بايد حتماً متارکه  و جنگ  انگليسيها است  در حمايت  خزعل  که  انگليسيها رسيده
  نقشو  محمّره خواهند به ، و می وارد خليج  جنگی  کشتی  خواهند کرد، و سه  نظامی  اقدام  جنوب  منافع

 .وارد کنند
  وزير ماليه  آقای  هم  در تهران  نمايند؟ چنانکه  را تکذيب  انتشارات  اين  کنم  فرمائيد تلگراف می  اجازه
 ».نمودند  مسکو تکذيب  سيم خبر بی به  راجع

  مشارالملک                                                 
 2411  نمره

  قوس 31  شنبه
  عظمته  الوزرا دامت رئيس  آقای  اشرف  تحضور حضر   
ديروز از   اسلحه  مقداری  مذکور است  که  دهند، از قراری می  اطالع  قسم  اين -  اوال از محمّره»   

 .کرد  احتياط  و بايد خيلی  اهواز رفته  ، طرف استقبال  ظاهراً برای  هم  ، خودش بهمنشير عبور داده
. نمايند  حمله  اشرف  حضرت اند در اهواز به ديده  و بختياريها توطئه  زعليانخ -  بصره  تلگراف  دويم

  ميکند اهواز را برای  خدعه  شيخ  است  ديگر حاکی  تلگراف. نفرمايند  اهواز عجله به  در رفتن  خوبست
 ».رسانيد  عرض به  اطالع  محض .فرستد اهواز می  سمت به  قشون  شبانه  ، ولی ورود چراغانی

  مشارالملک                                                    
 

  جواب

  اقباله  دام  وزير خارجه  مشارالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب
  طور که همان.  در مسکو واصل  حقيقت  خالف  انتشارات به  راجع  عالی  مستطاب  جنابتلگراف »   

 ».نمايند  دهيد تکذيبايد تلگرافاً دستور  پيشنهاد نموده
 قوا  کل  و فرمانده  وزير جنگ                                         

 9328  نمره -  قوس 31                                                                                           
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 :گردد می  آنها درج  عين  کهرسيد،   نظامی تهران  حکومت از  دو تلگراف  آن  متعاقب

 

  فوری
   عظمته  قوا دامت  کل  الوزرا و فرمانده رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام   
 :رساند می  مبارک  عرض به  احترام  با کمال»   
 از  پس. داد  او وقت به  هم  و فدوی  خواسته  مالقات  وقت  امروز از فدوی  روس  شارژ دافر سفارت   

با   باشد، باز هم  داده  شخصی  ويزيت  صورت  خود يک  مالقات نمود به می  سعی  آنکه  با تمام  مالقات
و   صحت  شود که میشنيده   مطالب  بعضی  و اظهار نمود که  شده  روسها بيطاقت  ديرينه  عادات  همان
  راضی  شرايطی  يک  يها در مقابلانگليس  گويند که می  از جمله.  نيست  ما روشن  هنوز برای  آن  سقم
 . و غيره  جنوب  و نفت  بانک  تمديد مدت  شود، از قبيل  وارد خوزستان  ايران  اند قشون شده

 :  دادم  او جواب به  فدوی
شما تا   ثانياً متأسفم. دهيد می  بازاريها اهميت  هر صحبت شما به  از اينکه  هستم  متأسف  اوالً خيلی   
لذا الزم . ايد نشناخته  است  الزم  طور که  را آن  عظمته  دامت  اشرف  حضرت  بندگان  خصش  حال به

  ميل  که  موقعی  در همان  عظمته دامت  اشرف  حضرت  بندگان  شخص  که  دهم  شما توضيح به  دانم می
  هم  موقع  باشد، در همان  دوستانه  مناسبات  نوع ، يک خارجه  دول  و کليهٌ  ايران  دولت  مابين  دارند که

  ، شما هم له معظم  شخص  معرفی  است  اين. بماند  ايران  در تاريخ  لکه  کوچکترين  شوند که نمی  راضی
ندهيد، و   آيد، اهميت می  بيرون  مفسد عوام  هر شخص  از دهن  که يا صحبتهايی  اراجيف  قسم  اين به

 ». شما نيست  حديگر صال  در جای  هم  صحبت  تکرار اين
   مرتضی  سرتيپ -  و توابع  نظامی تهران  حکومت                                   
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  عظمته  دامت  الوزرا و وزير جنگ رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام
 :دارد می  تقديم  مسکو را رمز، حضور مبارک  سيم بی  عين»   
و در   داده  را دعوت  انگليس  يادداشت  دو فقره  ايران  وزير امور خارجهٌ  دارد که  جريان  شايعاتی -  ايران   

  ليمانگليسيها تس به  ايران  در امور داخلی  مداخله  شديد عليه  اعتراض  متضمّن  ، نتی يادداشت  آن  تعقيب
،  نگرفت  بودند، و صورت  در نظر گرفته  درمجلس  که  کنند استيضاحی می  نقل  که  از قراری.  است  شده

. کنند  از آنها استفاده  تغيير کابينه  خواستند برای ، بعضيها می خصوصی  و جلسات  مهمّه  بعد از مذاکرات
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  سردار سپه  مراجعت  را تا موقع  انگليس  هایو يادداشت  جنوب  قضايای  مسألهٌ  که  گرفت تصميم  مجلس
الوزرا  رئيس  برای  از وکال تلگرافی  و بعضی  مجلس  گويند وزرا و فراکسيونهای بدارند، و می  موکول

  تلگرافی. گيرد  نبايد انجام  مصالحه  مطلقاً هيچگونه  اند، که اشعار داشته  خزعل  کامل  اطاعت و به  فرستاده
الوزرا  و پسر خود را نزد رئيس  متعذّر شده  کسالت  عارضه ةبواسط  خزعل  که  يافت  زرا اشاعتالو از رئيس

. گيرند را می  و خوزستان  داده  تشکيل  ، چهارستون دولت  قشون  کنند که می  دارد، و نقل می  روانه
را   و حکومت  ساختهرا مقهور   شيخ  در شوشتر محصور بود، طرفداران  که  دولت  از قشون  ای دسته

در اهواز   ها اتومبيل ، ده شيخ ةخانواد  و مهاجرت  اموال  حمل  برای  دهند که می  ، اطالع نموده  تصرف
، با  اقدامات و به  داشته  معطوف  آن  جزئيات به  مخصوصی  ، توجه و جرايد اتحاد جماهير شوروی  شده  تهيه

. نويسند و می  ظنين  ايران به  انگليس  يادداشتهای به  راجع  روسيه  های روزنامه. نگرند می  همدردی  نظريات
  

  انگليس ةديرين ةرويّ  گردد و اين می  در بنادر جنوب  انگليس  قوای  شدن  و پياده  اولتيماتوم منجر به»
 ».ورزد می  مبادرت  ، بدان ايران  دولت فشار به  برای  که  است

گويند  ، می کرده مقايسه  ايران  دولت به  يادداشت  آن  مصر با تسليم انگليسيها را به  پراودا، حملهٌ  در روزنامه
  که  است  باشد، اين می  مستقلی  دولت ةامور داخل به  پرده بی ةمداخل  يادداشتها که  اين  و معنی  مفهوم

  کنند که  را تحريک  قوايیخواهند  و می  نمودهتقويت را   ايران  عناصر ارتجاعی  انگليس  کاران محافظه
خبر   و نيز محترماً عين» .باشد  اتحاد جماهير شوروی  برعليه  ، بلکه ايران  مملکت  آنها بر عليه  اقدامات

 :دارد می رمز معروض رويتر را به
  دولت  تکذيب

سردار   برله  گليسان  دولت  که  يادداشت  دو فقره به  در شهر راجع  ای چند روز اخير زمزمه  اين -  تهران»
  يادداشتها را تکذيب  اين  رسماً صحت  دولت  ولی.  داشت  ، جريان است  نموده  تسليم  ايران  دولت به  اقدس
 ». است  کرده
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، و  اخير را ذکر کردهة دو روز  گزارشات  شد که  وزرا واصل  ستريا  کفيل  تلگراف  شب  نصف به  قريب   
 .داد می  ، شرح نموده  انگليس  نتهای  از مسترد داشتن  پس  دولت  را که  اقداماتی

 : قرار است  از اين  تلگراف  اصل   
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  عظمته  الوزرا دامت رئيس  آقای  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارک

 ةوکال، قرارشد مراسل  از آقايان  با بعضی  مشورت ةدر نتيج  مستحضر است  رکخاطر مبا  چنانکه»   
  دومی ةمراسل  و مدلول  مندرجات  اولی ةمراسل  از چند روز در جواب  شود، و پس  داده  پس  سفارت  دومی

  ديروز نهم. سدر می  عرض به  ، راپرت شده  طور اقدام همين. ، رد شود مراسله  به خود آن  اشاره  بدون  هم
  اولی ةبا وزرا، مراسل  قبلی  مشورت  ، بدون با شارژ دافر انگليس  القاتدر ضمن م  وزير خارجه  آقای  قوس

  ، اظهار شدکه از اطالع  پس. دادند  را نيز پس  اشرف  حضرت وزيرمختار به  تلگراف  حاوی ةو مراسل
  توليد خطر و بدنامی  است  ممکن  ، در آتيه کرده  ا فوتر  نظر دولت  بيان  موقع  مراسالت  تمام  دادن پس
بکند، بعد   توليد اشکاالتیدر مجلس   است  ممکن  منتشر شده  مطالب  چون  عالوه به. بنمايد  دولت  برای

  یو عالي  زاده و تقی  الملک و مؤتمن  مشيرالدوله  با آقايان  مشورتی  باب  با وزرا قرار شد در اين  از مذاکره
آنها   ، تمام کرده  مذکور مشورت  و با آقايان  رفته  مجلس به  ديشب  وزيرخارجه  غير از آقای وزرا به. بشود
  وزير خارجه  بشود، قرار شد آقای  جبرانی  اينکه  و برای  ندانسته  اخير را خوب  مراسالت  دادن پس

  وزرا همان  از آن  پس. شارژ دافر بدهند آنرا به ةو نسخ  را قرائت  ذيل  ، يادداشت رفته  انگليس  سفارت به
امروز   کردند که قبول  ايشان.  کرديم  ابالغ  ايشان را به  و مطالب  را مالقات  وزير خارجه  آقای  ديشب

 : است  اين  يادداشت  متن. دهند  همينطور انجام
شارژدافر رد کرد، نظر   آقای را به  نگليسا  سفارت  مراسله  ايران ةوزيرخارج  قوس  در هفتم  که  در موقعی»

  قانون  اصول  ها را کامالً مخالف مراسله  مضمون  چون  بود که  اين  اقدام  از اين  علّيه  دولت  اوليای
 ةحقّ  اعتراضات  مزبور رد شود تا موجب ةدانستند، مراسل می  ايران  و استقالل  سيادت  و حق  الملل بين

  حسن  در طريق  جديده  و ايجاد مشکالت  مملکت  اين ةافکارعامّ  و هيجان  تنفّرات  نباله، و د ايران  دولت
. شود  فرض  يکن لم نگردد، و کامالً کان  ازدياد است رو به  خوشبختانه  که  دوستانه  روابط  افکار و تحکيم

  آن به  خود راجع ةمتبوع  دولت  شفاهاً از جانب  قوس  نهم  در تاريخ  شارژ دافر انگليس  آقای  چون  ليکن
  از جانب  ذکر نمودند، عليهذا وزيرخارجه  نمودند، و عللی  ، بياناتی و فاقداالثر گرديدن  ردشده ةمراسل
 .بنمايد  شارژ دافر انگليس  آقای را به  ذيل  رسماً اظهارات  دارد که  خود مأموريت  دولت
  اقدامی  چنين  اين  انگليس ةفخيم  دولت  است  ممکن  دند کهکر تصور نمی  ايران  علّيه  دولت  اوليای

  نفر از اتباع  يک به  نسبت  اينکه نيستند به  قائل  حقی  خارجی  دولت  هيچ  برای  هيچوجه بنمايد، زيرا به
  و برای  فوق  مراتب لهذا نظر به. بنمايند  شده  مندرج  رد شده ةدر مراسل  ، نظير آنچه علّيه  دولت  مسلّم

  دولت  نيّت  حسن  اين  و اميدوار است  رد شده  سفارت  آن به  مزبوره ة، مراسل سوءتفاهمی  احتراز از هرگونه
 ».نمايد خود تجديد می  حاکميت  حقوق  را در حفظ  ايران  دولت  نظريات  در خاتمه. تقدير گردد  عليه
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  ذکاءالملک                                                      
 2893  نمره                                                      

 
 :شود  مخابره  فردا صبح  کنند که  را تهيه  ذيل  تلگراف  دستور دادم

 

  تهران
  اقباله دام  وزير ماليه  ذکاءالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب

  بودم  صريحاً دستور داده 9088 ةدر رمز نمر  با اينکه.  کردم  حاصل  اطالع 2893 ةرمز نمر  از مدلول»   
و   را تعيين  آن  جواب  نماييد تا تکليف  مراجعه  من برسد، بايد قبالً به  ای از هر سفارتخانه  ای هر مراسله  که

  وزير امور خارجه  آقای  برای  را که  نطقی  انتظار نداشتم  شود، هيچ  ارسال ، امر به دولت  بعد با نظر هيأت
  در اين  بسا نظرياتی  چه. بخوانند  انگليس  بروند در سفارت  و دستور من  اطالع  ايد بدون نموده  معين
 اخير ةجمل به  کند، چنانکه  و بعدها توليد مشکالت  نبوده  متوجه  دولت  هيأت  است  ممکن  که  هست  موقع

  ايران  دولت  نظريات  در خاتمه»  شدهنوشته   اينجا که.  دارم  عتراضا  ايد من کرده  تهيه  را که  نطقی  همين
  ، و برای و بيمورد بوده  ندارم  را ابداً تصديق  جمله  اين» .نمايد خود تجديد می  حاکميت  حقوق  در حفظ را

جوابها   قبيل  يا اين  وارده  مکاتيب  تمام  ام نوشته  طور که تجديد نشود همان  عبارات  ديگر نظاير اين  اينکه
. نشود  و پشيمانی  تأسّف  و بعدها مورث  شده  مبادرت  نظر جامعی با يک  نماييد، که  مراجعه  من را قبالً به
 ». بوده  مطالعه  بدون  جمله  ذکر اين  خواهيد کرد که  تصديق  هم  شود، خودتان  دقّت  اگر قدری

 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                                                                 
 9303  نمرهٌ - 0212  قوس 02  جمعه                                              

 

 در اهواز  توقف  روز اول
 

  قوس 31  شنبه
  محض را به  پهلوی  کشتی  کنند که  بوشهر تلگراف به  امر دادم.  زود برخاستم  عادت  بر حسب  صبح   

ة پرد  تلگرافات  اين.  گذرانيدم  واصله  تلگرافات ةمطالع به  بفرستند، و مدتی  بندر محمّره  طرف ورود به
 . پنداشتم نمی  پايه  تا اين  ولی  را داشتم  هر چند انتظار آن  داد که  جلوه  در برابرم  عجيبی
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،  زاده الشعرا، حائری ، ملک ، بهبهانی زعيم  خان ، ميرزاحسن شود از مدرس می  تشکيل  که  مجلس  اقليت   
خود را در  ةصرف  بود که  ، مدتی و غيره  ، اخگر، آشتيانی الدّوله ، قوام عراقی  آقا اسمعيل ، حاج کازرونی
  و دولت  من  انعمليات درخش و  خدمات  در مقابل  بودند که  کرده  بر خود حتم. ديدند می  با من  مخالفت

. سازند  را مشوب  مردم  دهند و ذهن  جلوه  مرا وارونه  گذارند و کارهای  هم ، چشمها را به من  و قشون  من
  مملکت  و خسران  دولت  های نقشه  امور و خرابی  کندی غالباً منجر به  را که  دسته  اين  مخالفتهای  تمام
 .شود می  کتاب  يک  مضمونواقعاً .  ام کرده  يادداشت  است  شده

.  قرارگرفتم  دولت  ناپذير خود بر رأس  تزلزل  خود و استقامت  مقدس  خود و نيّت  بازوی ةقو من به   
و   کنم  سرنگون  مشت  را با يک  همه  بايستی  فاسد که  و اصول  خراب  بنيان  با هزاران  شدم  مواجه
 . نو بيندازم  طرحی

  ، حفظ فساد است ةو الن  را، هر چند ضعيف  اساس  اين.  کار بکنم  با مجلس  هميشه  داشتم  اما ميل   
و   خود رفتار کردم  آرزوی  ، برخالف اساسی  قانون  رعايت  محض  پس.  بکوشم  آن  و در اصالح  نموده

  هيأت  مجرای و کارها را به  نمودم  قناعت  سطحی  اصالح و به  داشتم  را نگاه  مضره ةپوسيد  مؤسسات
و هر   شدم  مجلس  نگاهبان  قلب  قوا و از صميم  با تمام.  آنها گذاشتم  دست و به  انداختم  مقننه

  دادم  ميدان  چند نفر مفسد را هم  اين.  نمودم  تحمل  مجلس  را از جانب  و بيکارگی  و کندی  سختگيری
 .خواهند بکنند و بگويند می  هر چه  که
بلواهای  شهر و  اهل  در صدد تحريک  چند دفعه.  پنداشت  مغرور شد و خود را چيزی  مجلس  اقليت   

و   کردم  عزيمت  خوزستان  طرف به  ناگهان  من  که  وقتی. شود می  آنها طوالنی  شرح  برآمد که  عمده
و   همهمه. کوشيدند من  قوا برخالف  افتادند و با تمام  وجوش جنب به  ديدند سخت  را خالی  پايتخت
  باف منفی  دهلهای  کرد واقعاً از اين  گمان. داد  فريب  خوزستان  را از اقصای  ، شيخ دسته  اين  جنجال
  آن. رسانيد  مصرف به  مدرس  دست فرستاد و به  پول  و ديگران  زعيم  توسط  پس.  است  ساخته  چيزی

  و متأسف  داشتم  جا مراقبت  همه  من. بود  هشد  پهن  خزعل  طالی  روی  ، در حقيقت مدرسة حصير پار
  رانی غرض  هستند و هزار مرتبه  ايران  سياست ةو سرچشم  انقالبة پرورد  ، با اينکه تهران  اهل  که  بودم

  را امتحان  و غيره  زاده و اخگر و حائری  کازرونی سبکسری الشعرا و ملک  ثباتی و بی  و دورويی  مدرس
  مملکت  و ترقّی  استقالل  و سدّ راه  برخاسته  خزعل  حمايت چند نفر به  شوند اين می  راضیاند، چرا  کرده

 بشوند؟ 
  پول ةکردند و آشفت می  مخالفت  بود با من  ها مدتی آن  زيرا که  نداشتم  تعجب  خيلی  از اقليت  اما من   

  و در غياب  و خادم  موافق  در حضور من  کهديگر بود، چند نفر   از اعمال  من  و خشم  حيرت. بودند  شده
 .بودند  و خائن  منافق
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  معلوم  مسير ترقّياتش  که  هايم به  موسوم  نفر يهودی  يک  همراهی ، داور، به ، ميهن زاده  سرکشيک   
 . است  بوده  من  و بر خالف  مستقيماً بر ضرر ايران  اند، که کرده  ، حرکاتی است

  وارد سياستی  من  ، در غياب و خودنمايی  مقام به  و رسيدن  شخصی  منعفت  جلب  برای  اشخاص  اين   
اينها در .  ساخت می  را متالشی  پيکر ايران  شدم نمی  آن  لطمات  متحمّل  اگر من  بودند که  شده  خطرناک

ة و مزدور مؤسس  سفارتخانه  و آژان  اقليت  همراه  ، و در باطن مجلس  و اکثريت  صالح  وکالی  ظاهر رفيق
  کارهايشان  اينها و خصوصيات  از اعمال  که  مختلفی  بودند، اگر راپرتهای  محمّره  شيخ  و جاللت  نفت

، مدير  ملت  ، وکيل بشر ايرانی  است  ممکن  چگونه  خواهد کرد که  تعجب  کس  ، همه کنم  درج  رسيده
 ةتجزي ، به من  ساختن  و متزلزل  پول  مشتی  جلب  در دهد و برای  رذالتها و خيانتها تن  اين ، به روزنامه

 .، رضا بدهد نظام  گسيختن  و از هم  و استقرار نفوذ اجانب  وطن
و   کنم می  راپرتها خودداری  ، از ذکر تمام جنايتکاران  قدر اين  ، و کوچکی از اطناب  اجتناب  اما برای   

 :  گنجانم می  شرح  ، در اين است  رسيده  نظامی از حکومت  را که  ذيل  تلگراف
 

   فوری

  عظمته  قوا دامت  کل  الوزرا و فرمانده رئيس  اشرف  حضرت  بندگان  منيع  مقام
 :رساند می  مقدس  ذات  آن  عرض محترماً به»   

.  است  و اميدبخش  خوب  العاده ، فوق رسانده  عرض به  قبل  در تلگرافات  ، چنانچه شهر تهران  وضعيّات
  اهالی  که  است  ، اين کرده  کامالً کشف  نظامی  حکومت  تصدّی  در مدت  فدوی  را که  مطالبی  ليکن
  برای  هستند که  ديگری  آنها عدة  مابين  هستند، ولی  مقدس  ذات مند به و عالقه  آرام  طور کلی به  تهران
  انتريک  نيستند، مشغول  آن به  رسيدن  اليق  وقت حقاً هيچ  که  مقامات  و احراز بعضی  شخصی  منافع  جلب

  بيچاره  مردمان  از آن  قسمت  يک  هم  گاهی. هستند  مضحک  صداهای  بعضی  آوردن  و بيرون  و دسيسه
را   بيگانه  اشخاص  آن  اوقات  بعضی  کشانند، بلکه می  ومعوج کج  راههای و به  خود قرار داده  دست  را آلت

خود   ازکردة  آنکه  نگرند، و بدون آنها می به  سختی  قلب  و خود با يک  کرده  گريبان به  دست  با مرگ
برساند   مبارک  عرض به  ، که دانسته  الزم. دهند می  خود ادامه  زشت  عمليات به  شوند، و باز هم  پشيمان

  ، مدرس فدوی  هستند که  ديگری  عدة  يک  بلکهباشند،  الشعرا می و ملک  مدرس  فقط  نه  اشخاص  آن  که
  مدت  تمام  هستند، که  و غيره  زاده و آنها سرکشيک  شمارم بهتر می  درجات آنها به  او را در مقابل  و رفقای

  آنها هيچ  در مقابل  مخالف  وکالی  عمليات  باشند، که می  زشت  عمليات  هرگونه  و روز مشغول  شب
  قبيل  تا اين  فرموده  اشاره  اشرف  حضرت  بندگان  را، که  روزی  آرزومندم  فدوی  که ستا  اين.  است

  است  اين.  بدهم  خائنين  اين  طرف به  آتش  و فرمان  ايستاده  ، و خود فدوی يکسان  را با خاک  خائنين
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از   شود، فقط پيدا می  لسصداها در مج  ، و اگر بعضی صفت  بوقلمون  اشخاص  مزد اين  فدوی  عقيدة به
  شود، و عقيدة و نمی  نشده  نتيجه  منتج  قسم  هيچ به  که  آنهاست  عمليات  و نتيجة  اشخاص  اين  حلقوم

مرکز   را متوجه  اشرف  حضرت  بندگان  حواس  مهم  موقع  در اين  که  است  اين  عمليات  خود آنها از اين
 ».نمايند

 
  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  تهران  نظامی   حکومت                                   

  21  نمره                                                                               
 
 

  عظمته  قوا دامت  کل  و فرماندة  عظام  وزرای  رياست  منيع  مقام
  اسامی  از وکال که  عدّه  يکی  تبانی  واسطة به  فعلی  ، مجلسافتاد  معروض  سابق  در تلگراف  چنانکه»   

 :   گردد می  آنها معروض
با   رسانيده  مبارک  عرض به  که  طوری  آنها، همان  و چند نفر از رفقای  ، ميهن ، هايم زاده  سرکشيک     

.  نيست  مترتب  ای استفاده  کترين، کوچ مجلس  اين  ، از ناحية گرديده  و جنجال  منشأ مفسده  اقليت  وکالی
. نمايند نمی  ، تصويب نگاهداشته  توقيف  حال را تا به  دولتی  های فرماييد، بودجه می  مالحظه  چنانچه
 ». نيست  مجلس  کار از اين  بجز خرابی  انتظار ديگری  صورت  در اين. اند گرو درآورده  حال را به  ادارات

 
  تهران  نظامی  حکومت                                                                                    

 

  جواب

  و توابع  تهران  نظامی  حکومت
بايد و   که  طوری  را آن  و همه  نيست  پوشيده  بر خود من  حقايق  اين.  کردم  را مالحظه 21  نمره»   

 ».مستور نماند  يد تا چيزیباش  جزئيات  شما مراقب.  شناسم شايد می
 
 

 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                       
 9012  نمره                                                                                                  
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با   همراهی  و برای  است  آذربايجان  و نمايندگان  منتخبينخود جزء   ، که من  کابينه  رئيس  بعد از آنکه   
و   کشی  حق  کرد و درجة  حاصل  اطالع  و اخبار مجلس  ، از تلگرافات است  گفته  را ترک  مجلس  من

  برای  خطرناکی  سياست  را مرکز يک  نمود، و مجلس  را مالحظه  و همکاران  نمايندگان  ورزی غرض
 .استعفا داد  نمود و از وکالت  مخابره  مجلس به  ، تلگرافی افتي  ايران  سعادت

، و  باشم  محروم  و غيور آذربايجان  نجيب  ملت  از افتخار نمايندگی  که  دهم می  ترجيح  من»:  گفت می   
  حقايق از  صالح  زيرا اگر وکالی.  نشوم  ، شناخته کنی  خراب  و ايران  ناحق  سياست  در يک  شريک  بالطبع
و   باشم  باقی  ، نبايد در ننگ آگاهم  نکات  از تمام  که  کنند، من می  اند و تحمل نيستند و خاموش  مطلع

 ». کنم معرفی  اشخاص  خود را همکار اين
بودند،   داده  هم به  يا ترسو دست  و چند نفر ناراضی  مجلس  با اقليت  و دورو که  مذبذب  اشخاص  اين   

  را هم  لوح ساده  وکالی  بعضی  اند، اذهان برپا کرده  ايران  در مرکز قانونگذاری  شود شوری می  معلوم
 .اند ترديد افتاده به  از نمايندگان  بسياری  عدّة  اند که کرده  و وسوسه  فتنه  قدری اند، و به نموده  مشوب

  ، و اين کرده  فراموش  ام داده  انجام  سياسی و تهديد  و بهتان  در زير گلوله  مرا که  سالة  چندين  خدمات   
  ، و چنگ داده  را پس  شديد انگليس  ، و نتهای رفته  و جنگ  آتش  ميان شخصاً به  مرا که  بيباکانه  حرکت

  و خود خزعل  انگليس  و بنا بر موافقت  زرگری  ، جنگ ام نهاده  محمّره  مستقل  امير نيمه  گلوی به
 ! اوست  استقالل  و امضای  مقصود، تطهير خزعل  که  است  شده  آنها وانموده به. اند دانسته

  اختيار از من  ، و قصد سلب داده  من و نسبتها به  کرده  آتشين  ، نطقهای خصوصی  در جلسات  پس   
  دستة  اما تحريک. بودند  کرده  ، دفاع طينت پاک  آگاه  و وکالی  من  اينها، دولت  تمام  در مقابل. اند داشته

  استقالل به  ملی  شورای مجلس  از طرف  لطمات  بود بزرگترين  نزديک  کشانيد که  جايی کار را به  مخالف
. بود  جنگ  وزارت  بودجة  ردکردن  ناپذير، و آن  جبران  جدی  لطمة  يک. وارد شود  مملکت  و قدرت
  ازهم  ، يعنی جنگ  وزارت  بودجة  ، يا رد شدن تادناف  تعويق  نکردند که  تأمل  هيچ  وطنخواه  وکالی
  رفتن  از دست  ، يعنی خزعل  چندين  استقالل  ، يعنی مملکت  اياالت  تجزية  ، يعنی جوان  نظام  پاشيدن

 ! چيز مملکت  همه  رفتن  از ميان  بنادر، و باالخره
بعد از   باالخره بماند و  اجمال  در بوتة  و چندیيابد   و بايد تقليل  زياد است  جنگ  وزارت  گفتند بودجة   

 ! بشود  ، فکری قشون  شدن  و متزلزل  من  نا اميدشدن
دارد، و   ، موافقت اوست  لرزان  و تخت  تاج  فنای  که  رأی  با اين  دربار قجر هم  ، که است  اين  عجب   

  ، از روز اول است  تعجب  جای  اما چه. دهد میدر   هرچيز تن شود، به  کاسته  من  از قدرت  قدر که  همين
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  بود که  طلب جاه  شاهزادة  اين.  است  ميرزا استقرار يافته عباس  فروشی  وطن  آنها در مقابل  وتخت تاج
 . يادگار گذاشت را به  ترکمانچای  خود عهدنامة  در خاندان  سلطنت  بقای  وعدة به
،  ام برداشته  که  و قدمهايی  من به  و راجعداده   تشکيل  سرّی  رسمی  جلسه  مجلس  وکالی  خالصه   

از   و اکنون  شده  تلگراف  من به  طور خالصه به  که  سرّی  از مجالس  يکی  صورت. اند نموده  مذاکراتی
 :شود می  ، درج ام کرده  حاصل  فراغت  خواندنش

 
،  خبر اصالح  اگر اين  که  و اظهار داشت  قرار داده مذاکره  اخبار رويتر را مطرح  جالل  بدواً شيخ»   

  طور بيان  اين  مدرس  آقای  از آن  پس. خواهد بود  تعقيب  هرگونه  ، قابل نظر اهميت باشد، از نقطه  صحيح
بر   مبنی  اش ، همه است  شده  اصالحات  برای  مرتبه يک  در دنيا در هر چند مدت  که  کردند کودتاهايی

در   که  کودتايی  ، ولی و غيره  ، ناپلئون اسمعيل ، شاه نادرشاه  ، از قبيل بوده  فکر کودتا کنندگان  استقالل
  هايی استفاده  سردارسپه  رضاخان  آقای  اگر چه.  است  بوده  اجانب  با تحريک  است  شده  قبل  چهار سال

  قبل  سال  از سه.  است  بوده  مورد نگرانی  شههمي  نظر سياست  از نقطه  ، ولی کرده تنظيم  و قشونی  نموده
  مقام  اين به  که روزی  از همان  ، ولی نمودم  جلوگيری  بود من  هر شکل الوزرا بشود به رئيس  خواست می  که

.  بودم  روز را خوانده  اين  من. را بچينند  اش اند ميوه کاشته  که  از درختی  اجانب  که  رسيد، منتظر بودم
اند  کرده  که  مسافرت  در اين  ولی.  در کار نيست  و اقليّت  ، ديگر اکثريّت نظر خطر مملکتی روز از نقطهام

  اطالعی  اند، من نموده  اگر مشورت  با ديگران. بودند  نکرده  مشورتی  من  نفر از رفقای  و سيزده  با من
  که  اگر اقداماتی  باالخره.  ندارم  حرفی  هم  د، منباشن  را داده  مملکت  قسمت  اگر با نظر آنها يک.  ندارم

  اظهارات  قبيل  از اين» . است  مملکت  مصالح  باشد، خالف  يا اجانب  فکر خودش کند، با می  سردارسپه
  اين  از وکال اظهار نمود که  ، يکی بعد از آن. نمودند  اظهار نگرانی  سفر خيلی  اند و از اين کرده  خيلی
 . است  شده  در جرايد نقل  که  است  اخبار رويتر بوده  بلکه  نبوده  ايران  های روزنامه اخبار

خواهد نمود   بشود، پيشرفت  کمک  شخص  اين اگر به  اظهار نمودند که  طهرانی  محمدعلی  آقا شيخ   
، از  بودم  سردارسپه  قمواف  اظهار نمودند تا امروز من  آقاسيد يعقوب  بعد آقای. نخواهد شد  واالّ موفق

فرمايند بايد  می  طور بيان خطر را اين  مدرس  آقای  فعالً که.  بريدم  سردارسپه  واسطة به  هم  مدرس  آقای
 : و گفت  کردن  گريه کرد و بنا کرد به  فکر چاره

 »! آخوند شپشو بيشتر نيستم  يک  من»   
  توضيح ، بيايند و مانده  غروب به  سه  بنمايند، برای  وزرا را دعوت  پيشنهاد کرد که  السلطنه صولت   

 .بيايند  الساعه  است  ، اگر الزم نيست  محتاج  اظهار کردند که  آقاسيد يعقوب. بدهند
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پيدا نمايند، و   حل  راه  مساله  در اين  شوند که  انتخاب  ای از فراکسيونها، عده  که  اظهار داشت  تدين   
.  خواهيم ما بدهند، نمی به  اجانب  که  بهشتی.  دارم  موافقت  رسيده  که  و خطراتی  مدرس  تاساساً با اظهارا

  از وزرا توضيح  ضياءالملک  آقای. بعد وزرا آمدند. شد  تنفس. وزرا را احضار نمايند  شد که  حاصل  موافقت
  مخالف  هم  من  نيايد که  پيش  طوری  اميدوارم.  ام بوده  با دولت  موافق  من  و اظهار داشتند که  خواسته

  شيخ  مالقات  بوشهر برای الوزرا به رئيس  که  است  آيا صحيح  بدهند که  وزرا توضيح  است  خوب.  باشم
  مجلس. نمايند  مراجعت  تهران بوشهر نروند و به به  شود که  تلگراف  ايشان به  است  ؟ خوب خواهند رفت

  توانم  اخبار رويتر را نمی  توضيح دادند که طور  اين  وزير ماليه  آقای. بدهد  شاناي به  تذکری  ، چنين هم
شود و   ختم  طور مسالمت کار به  اين   داشتند که در نظر  الوزرا از اول رئيس.  کنم  ، يا تکذيب کنم  تصديق
  ، که اصفهان به  من  ند کهما را احضار فرمود  از حرکت  قبل  بود و شب  طور غيرمترقبه به  ايشان  حرکت

. کرد  نخواهم  مراجعت  ندهم  کار را خاتمه  و تا اين  ، بروم و شايد باالترها هم  است  مرکز عمليات
  خاتمه  اصالح کار به  نمودند که می  الوزرا و وزير خارجه نزد رئيس  اقداماتی  مدت  ، در اين انگليسيها هم

  نمودند، و در اين می  را تعقيب  مذاکرات  همين  انگليس  دولت  نمايندة  هم الوزرا رئيس  بعد از حرکت. يابد
  نسبت  دورهدر هر   سليمان ميرزا اظهار داشتند مجلس  ، شاهزاده بعد از آن. دادند  توضيحات  زمينه

 : است  خود را داده  امتحانات  مملکت  استقالل  حفظ به
 .ميرزا با محمدعلی  مقاومت  اول  دورة     
 . روس  التيماتوم  در مقابل  ، و مقاومت ارتجاع  با قشون  دوم  دورة     
 . مهاجرت  موضوع  سوم  دورة     
 .قرارداد  چهارم  دورة     
،  احزاب  نظر و اختالف  خطر، اختالف  و موقع  در کليات  ، البته آمده  پيش  که  است  موضوعی  فعالً هم     

  الوزرا در وقت رئيس  فرمودند که  زيرا که ،  .مخالفم  مدرس  آقای  اظهارات  با مابقی  نبايد باشد ولی
  مشورت  هم  اند، با ديگران نکرده  مشورت  ، با آنها که بلی. اند نفرموده  مشورت  خودشان  با رفقای  حرکت
را   خزعل شيخ  تلگرافات  ؟ مسألةکردند می  مشورت  در چه. اند نبوده  مشورت به  محتاج  اند، زيرا که نکرده
حاضر نشدند،   که  از آقايان  بعضی  استثنای کردند و به  مطرح  خصوصی  الوزرا در مجلس رئيس  آقای

  هم  دولت  رئيس  شخص. کردند  او را از دولت  سرکوبی  دادند و تقاضای  او را متمرّد تشخيص  مابقی
  فرونت ، به است  نشده  ديده  دولتی  رئيس  از هيچ  که  زمستان  فصل  ، در اين امر مجلس  اجرای  برای

  آقای  برخالف.  خير مملکت ، به اشخاصيم  اعمال  ، ما عاشق نيستيم  اشخاص  ما عاشق. اند برده  تشريف
در   که  ونيم ماه چهارده  در مدت.  دانم باشد، نمی  او را کاشته  اجنبی  که  الوزرا را درختی ، رئيس مدرس
  دانسته  خارجه  در مقابل  استقامت  و دارای  العقيده ثابت  شخصی را  ، ايشان ام داشته  عضويت  ايشان  کابينة



 

128 
 

  برخالف  هم  قراردادی  اگر ايشان  دانيد که ، می مدرس  آقای  اظهارات  صحت  فرض به  ولی.  دانم و می
در   اما بايد در نظر داشت. بالاثر خواهد بود  مجلس  تصويب  نمايند، بدون  ببندند يا مذاکراتی  مملکت

ما  وزرا به. نمايند  نظامی  تاکتيک به  نبايد مداخله  سياسی  ، اشخاص است  اقدامات  مشغول  قشون  که  وقتی
بروجرد را   و قوای  آذربايجان  الوزرا، قوای ، رئيس داريم  اطالع  را که  ما آنچه  اند، ولی نگفته  مطالبی

  فراهم  محاصره  طريق را به  محو خزعل  مقدمات. اند داده  حرکت امر به  را از تهران  پهلوی  ، و فوج واستهخ
  ، نامطبوع هستم  کار مجلس کهنه  که  من  گوش شود و به بلند می  که  صدايی  ، اين موقع  در اين. اند نموده
و نخواهند کرد و   نکرده  ، کاری و خدمت  جز فداکاریالوزرا  رئيس.  نمايم  تلقی  ساده  توانم و نمی  است
  سال  شصت  بود، که  اسکندر از ايران و احضار پدر  يونان  مجلس  مذاکرات  امروز مثل  صحبتهای  اين
را بر   ايرانيت  بيرق  هستند که  کسی  الوزرا يگانه رئيس  ، آقای موقع  در اين.  انداخت  را عقبيونانيها   فتح

بکوبيد   سد را هم  آخرين  خود، اين  آهنينبا مشت   کرد و گفت  بايد او را کامالً تقويت. اند گرفته  دوش
از   اقدامی  هيچ به  محتاج  پس.  شيخها را نبوسيم  ، دست برقرار و بيشتر از اين  مرکزی  اقتدار حکومت  که

 . خواهند فرمود  غرا ابال  مجلس  احساسات  آقايان وزرا البته.  نيست  مجلس  طرف
  اظهار داشت و  نموده  موافقت  شاهزاده  با اظهارات  عزّالممالک  حاجی. نمودند  وکال نيز اظهار موافقت     
ميرزا را   سليمان  ، نظريات قيام  فراکسيون  نام به  جالل  بعد، آقا شيخ. بزند  حرف  هست  اگر مخالفی  که

  يک و به  را تقويت  مدرس  الشعرا اظهارات  ملک. تنقيد نمود  ور داخلهرا در ام  اجانب  و دخالت  تقويت
  مجلس  الوزرا مطيع رئيس  که  اظهار داشت  سردارمعظم. نمود  ميرزا اعتراف  سليمان  از اظهارات  قسمت

يا بايد »  که اظهار فرمودند  بردن  تشريف  وقت.  نماييم می  ابالغ  اليه معزّی را به  مجلس  و احساسات  بوده
 ». و يا خودبرنگردم  بردارم  را از بين  شيخ

  نفر آژان و چند  دربار و اقليت  بودند، نقشة  امر مطلع  حقيقت به  نمايندگان  اکثريت  که  از آنجايی   
  هکردند ک  از صلحا ثابت  بعضی.  نرفت  اند، پيش درآمده  جريده  و مديريت  نمايندگی  لباس به  که  خارجی

  شود، اگر وزارت می  تلف  ايران  از قشون  اندازد، اگر جمعی می  خود را در آتش  نفسه به  دولت  اگر رئيس
  حقيقت  همه.  نيست  و خيال  و دروغ  اينها خواب  فرستد، تمام می  را پس  شديد انگليس  يادداشت  خارجه

را بپذيرد، چرا   شيخ  و استقالل  هد نفوذ انگليسخوا می  که  کسی.  است  چشم  در مقابل  دارد و اسناد آن
چيز او را مجبور   افتد؟ چه می در  کشد؟ چرا با انگليس می  خوزستان  قلب کند؟ چرا لشکر به می  جنگ

  از امرای  يا اطاعت  با خارجه  موافقت  برای  مملکت  اين  سابق  کرد؟ مگر دولتهای می  زحمات  اين به
 ند؟کرد می  چه  داخله

 بگيرند؟  السکوت حق  بابت  بنشينند و مبلغی  بگذارند و ساکت  هم به  چشم  بود که  آيا غير از اين   
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يا   ايران  مصلحت  برخالف  خود قدمی  خدمت  شود و در چند سالة جداً وارد کار می  که  کسی  پس   
. ندارد  قصدی  و ملت  ملک  جز صالح  که  است  ، بديهی سفر هم  ، در اين برنداشته  خارجيان  آمال  موافق

 ».کرد  متزلزل  وقت  او را در اين  نبايد قشون  پس
  مرحله هم  در اين  گرديد و مخالفين  تصويب  رأی 09  در مقابل  رأی 99  با اکثريت  بودجه  بود که  اين   

 .شدند  مغلوب
از   آيد که می  ، يادم کنم فکر می  اعتبارات  اعطای از  و جلوگيری  دسايس  اين  وخيم  عاقبت به  که  وقتی   

، و  پول کرد، بی کار می  خوب  در اول  را که  ، پسرش روس  در جنگ  که  شاه فتحعلی  و لئامت  خسّت
  خود خرج  انباشتة  از طالهای  ديناری  و برخود هموار نکرد که  گذاشت  معاش و بی  سالح را بی  قشون

. نمايد  تمام  حرف به  خواست را می  همه. خسارتها وارد آمد  رسيد و آن  ايران شکستها به  آن  در نتيجه. کند
 : نيست  بيمزه  ذيل  مورد ذکر واقعة  در اين. برد  از ميدان  توان را با تهديد می  روس  قشون  خيالش به
  بيرون  سرخ  ياقوت به  مکلل  و تاج  غضب  با لباس  از سرحد رسيد، شاه  روس  خبر گذشتن  که  روزی   
 :فرمود  شاه. خواهد شد  نازل  بر دشمن  آسمانی  تصور کردند بالی  درباريان. آمد
  چه  آنها بفرستيم  مقابل را به  خاصه  اگر قراوالن. اند گذاشته  ايران  خاک به  گويند روسها قدم می»   
 »کنند؟ می
 :کردند و گفتند  بود، تعظيم  معلوم  حالشان  حضار که   
 ». خواهند نشست  تا مسکو عقب  شويم  قربانت»   
 : و گفت  بلند کشيده  ريش به  دستی  شاه   
 »خواهند کرد؟  چه  برويم  ميدان اگر خود ما به»   
  را تخليه  روند و ايران نمی  خواب کرد ديگر روسها به  اکتفا نمود و گمان  همين اما به. شدند  ساکت  همه   

 !خواهند کرد
  لوحی و ساده  خارجی  و تحريصات  ، تحريکات ذيل  تلگرافات  از روی  و همچنين  تهران  از گزارشات   

 : شود می  روشن  ای تا اندازه  از نمايندگان  بعضی  و خيانت  مجلس  وکالی
 

  عظمته  الوزرا دامت رئيس  آقای  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارک
  قرائت  شارژدافر انگليس  برای  وزير خارجه  ديروز آقای  رسانيد، همان  عرض ديروز به  را که  يادداشتی»   

  گذشته  ايران  از استقالل  ، خطر بزرگی اشرف  حضرت  اقبال  همت به  انشاءاهلل.  پذيرفت. او دادند ، به کرده
  آقايان. بود  منتشر کرده  خبری  آن  و مدلول  انگليس  يادداشتهای به  مسکو ديروز راجع  سيم بی.  است

و   داديم  الزم  و اطمينان  رفتيم. خواستند  خصوصی  مجلس وزرا را به. افتادند  وجوش جنب وکال باز به
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بزنند،   مضرّ است  موضوع  اصل  برای  که  بدهند و حرفهايی  دنباله  مطلب خواهند به می  ديديم  چون
  دانيم نمی کردند و  اظهار حرارت  سر ما خيلی  از وکال پشت  بعضی.  آمديم  بيرون  کرده  را کوتاه  مطلب

 ».خواهند بکنند می  ديگر چه
  ذکاءالملک                                             

 

  جواب
  اقباله  دام  وزير ماليه  ذکاءالملک  آقای  اجل  مستطاب  جناب

.  بوديد، مستحضر گرديدم  نموده  مخابره  قشون  کل  حرب  ارکان  وسيلة به  که  اخيری  از مفاد تلگراف»   
آنها   عمليات  الحقيقة دهيد تا اگر فی  اطالع  من وکال در نظر دارند، به  را که  فوراً اقداماتی  است  الزم

  يریدر جلوگ  فکری  من  باشد، از طرف  مملکت  و استقالل  عمومی  و آسايش  نظم  اختالل  موجب
 ».بشود

 قوا  کل  و فرمانده  وزير جنگ                                                   
 9309  نمرة  قوس 02                                                          

  و توابع  تهران   نظامی حکومت
  مطلع  آن  و از مفهوم  کرده  مالحظه  مجلس  مذاکرات  جريان به  را راجع 348و  38  دو طغرا رمز نمرة»   

  موقعی  بود و در اين  خوزستان  وقعة به  فقط  اميد مخالفين  که  است  نظر کامالً طبيعی به  نکته  اين.  شدم
طور  همين. خود بيفزايند  عمل  ، بر شدت است  ، ممکن گرديده  آنها عصبانی  شده  جا تصفيه اين  امورات  که
  باريک  جای را به  بياوريد، و اگر ديديد دارند رشته  عمل به  کامل  مواظبت  ايد باز هم بوده  اقبمر  که
 ». نمايم  ، معين است  مقتضی  که  تکليفی بدهيد تا  کشند، اطالع می

 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                       
 1494  نمرة                                                                                               

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

 :دارد می  محترماً معروض»   
  جلسة  مدرسپيشنهاد   ، بر حسب علنی  جلسة  از ظهر بعد از ختم  ، قبل مجلس  قوس  دهم  جلسة

را در   حاضره  بيايند و وضعيّات  مجلس وزرا به  آقای  پيشنهاد شد که  اقليت  منعقد، و از طرف  خصوصی
،  رئيس  شد و از طرف  پيشنهاد تصويب اين. نباشد  اطالع بی  مجلس  دهند که  توضيح  خصوصی  جلسة

عصر وزرا و وکال . حاضر شوند  ا در مجلسوزر  معيت عصر به  شد که  داده  اطالع  ذکاءالملک  آقای به
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  علنی  شود، جلسة  تصويب  جنگ  وزارت  بودجة  فوريت بود به  تقاضا کرده  وزير ماليه  ، چون حاضر شده
  و مخالفت  بودجه  از تصويب  و پس  را مفتوح  ، جلسه رئيس  جای به  السلطان سهام  ، آقای شده  تشکيل

  مصممّی  يادداشت  که  موقعی  چرا در  اين  نمود که  تعرض  مدرس. گرديد  خصوصی  ، جلسه شديد مدرس
  اطالع  خارجه  کميسيون يا اقالً به  نکرده  مراجعه  مجلس به  ، دولت شده  داده  دولت انگليسيها به  از طرف

خواهد   دارم  قطع  ايجاد شود، که  وخيمی  عواقب  يک اند؟ اگر را رد کرده  چرا يادداشت  خودسرانه. داد می
تواند استعفا دهد، و بايد تا  نمی  مجلس  تواند استعفا بدهد، ولی می  ؟ دولت کيست  عهدة به  شد، مسوؤليت

در بدو امر   دولت  کردند که  دفاع  و سردار معظم  ، ذکاءالملک دولت  از طرف. بايستد  مقابل در  قدم  آخرين
با . شد  در اقدام  داخل  دقيقه  با مطالعات  نموده  کامل  بينی شد، پيش  خوزستان به  راجع  اقدام  داخل  که

  سوءتفاهمی  اواخر يک  دراين  ، ولی شده  ، مذاکرات است  بوده  الزم  که  قدری به  هم  خارجه  مقامات
الً قب  دولت  چون  انگليسيها گرديد، ولی  از طرف  يادداشت منجر به  باالخره  بود که  شده  حاصل
  کامل  و اطمينان  و تقريباً با رضايت  را کرده  سوءتفاهم  ، رفع فوريت بود، به  را نموده  الزمه  های بينی پيش

و   شکل  بهترين به  خوزستان  قضية  ، عماًقريب هم  طور کلی به.  است مسترد شده  انگليسيها، يادداشت
و   زعيم  مجدداً از طرف. خواهند داد  الوزرا اطالع رئيس  آقای  را هم  ، و نتيجه خواهد يافت  خاتمه  ترتيب
  مجلس به  در بدو امر خزعل  بود که  داده  جواب  سيديعقوب. شد  اعتراض  زاده الشعرا و حائری ملک

  دولت به  هم  ، مجلس متمرد شده  خزعل  کرد که  حاضر شد و ثابت  مجلس به  اشرف  حضرت. کرد  تلگراف
  و توضيح  کنيم  سؤال  از دولت  که  نيست  الزم  عمل  در بين. کند  يا مطيع  او را دفع  که  اختيار داده

  از اين  پس.  خواست  را از دولت  کرد و نتيجه  بايد تأمل. بشود  مغشوش  دولت  حواس  که  بخواهيم
  مقداری  يک. شدزدوخورد   با او مشغول  ، سيد يعقوب کرده  توهينی  دولت به  نسبت  ميرزا هاشم  مذاکرات

  خصوصی  از جلسه  ديگر معترضّانه  و بعضی  مدرس. کردند  ممانعت  ، سايرين زده  او را کتک  ميرزاهاشم
و مستقيماً با   حاضر شده  مجلس  رئيسة  از ظهر در هيأت  وزرا قبل  فردا آقايان  شدند، بنا شده  خارج

 ».بکنند  مذاکراتی  تلگراف  سيلةو به  عظمته  دامت  اشرف  حضرت  بندگان
  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  تهران  نظامی  حکومت                                        

  خزعل

 
  ای مراسله. بودند وارد شد  ديده  او تهيه  برای  که  آمد و در منزلی  بيرون  از کشتی  باالخره  خزعل   

 . خود را نزد او بفرستم  محترم  نفر از همراهان  بيند، يک نمی  شرفيابی  قتدر خود ليا  چون  بود که  نوشته
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 و در سفر و حضر  بوده  با من  از بدو زمامداری  را،  که(  دبير اعظم)  بهرامی  خان اهلل فرج  هم  من   
  با من  و داوطلبانه  سفر پرخطر نيز عاشقانه  ، و در اين بوده  اسرار من  حفظ  و مرجع  خدمت  ملتزم  هميشه
 .را اصغا کند  شيخ  برود و مطالب  که  ، امر دادم است  کرده  حرکت

  ايام در  چه.  نيست  ايمن  خود هم  و اطرافيان  از اقوام  ، حتی است  کرده  تعدی  از بس  شخص  اين   
  حرکت  چند نفر مسلح  دونب  وقت هيچ  مانده  کشتی  در ميان  ، اغلب و آسايش  امن  در زمان  و چه  جنگ
 .     کند نمی

  پذيرايی  از دبيراعظم  که  هم  بود، و در اطاقی  او پر از تفنگچی  خانة  و حياط  منزل  ، حوالی موقع  در اين  
 .بودند  ايستاده  دو نفر مسلح  کرده می
  تشخيص  توان ، می ا در تلو آنهر دو ر  ، و روحيات نيست  دو نفر در بدو امر بيمزه  اين  مذاکرات  شرح   
  در بين  عمارت  وسط دارد، و او نيز تا می  اعالم  خزعل  عمارت ورود خود را به  مشاراليه  از اينکه  پس. داد

  طرح  آنها صحبت  بين  ذيل  ترتيب به  بالفاصله. شوند می  نمايد، وارد اطاق می  ها از او استقبال تفنگچی
 :شود می
  من  عرايض  اصغای  شما را برای  اشرف  حضرت  بندگان  که  متشکر و مسرورم  خيلی  نم -  خزعل   

  سابقاً مراحم  اينکه نظر به  ، ولی ام شما را نداشته  مالقات  سعادت  حال تا به  اگر چه. دنا مأمور فرموده
  با ايشان  صداقتو   صميميت و  نوکری به  کرديد و مرا دعوت می  ابالغ  من را به  اشرف  حضرت

  فعالً با آنکه. صرفنظر نخواهيد کرد  من  و شفاعت  با من  از مساعدت  حاال هم  دارم  نموديد، يقين می
  اطالع  من قطعاً به  دارم  ، خواهش اهواز است  اينجا هم  که  دانم و می  بينم می  خود نشسته  شما را در اطاق

و   جرئت  دارند؟ شما با چه  جا تشريف اند و شخصاً اين ارد اهواز شدهو  اشرف  آيا حقيقتاً حضرت  بدهيد که
بر ضد   آن  ، و اهالی تمام مجهّز است  که  ايد؟ شهری وارد اهواز شده  طور بيباکانه اين  بينی پيش  با کدام

در   من  مناناز دش  اگر يکی  گويم می  ، من خود من  و سواران  دوستان  گويم نمی  من. اند شده  شما مسلح
 !؟ بکنم  توانستم می  چه  کرديد و من می  داد چه خود قرار می  گلوله  شهر شما را هدف  اين ورود به

باشد،   داشته  اگرصحت. باشند  اهواز آمده شخصاً به  اشرف  حضرت  که  باور بکنم  توانم نمی  الحقيقه فی   
 .  نيست  در عالم  متهوّر جسوری  چنين

خود را   مافوق  اطاعت  نماييد، اگر نه می  اظهار مسرت  من  مالقات به  شما که  بر عکس -  دبيراعظم
امر،   اطاعت  درضمن  ، حاال هم داشتم برنمی  شما قدمی  مالقات هرگز به  ، من دانستم می  و الزم  واجب
و   ايران  تخريب  و آلت  وطن به  مظهر خيانت  که  نمايم ورود می  کسی  منزل به  که ممتأسفّ  العاده فوق
  حفظ  و برای  بودم  مراحم  تبليغ  کتباً واسطه  از تهران  مرتبه دو  يکی  که  است  صحيح.  است  پرستی ايران

و   دادم  تشخيص  و خدمتگزاری  و صداقت  شما را در اطاعت  و بقای  شما، رستگاری  خانوادگی  رياست
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نفر مزدور   با يک  ، نه و سؤالم  در جواب  خواه وطن  نفر ايرانی  با يک  که  داشتم  اما گمان  تذکر دادم
دير ملتفت   اما خيلی. نماييد  اهواز اظهار تعجب به  اشرف  از ورود حضرت  داريد که  شما حق.  اجنبی

  ، خيلیبوديد  اگر شما عنصر باهوشی. نظير ندارد  در عالم  ايران  امروزة  سرپرست  شجاعت  ايد، که شده
  بايد اين  و مغان  لرستان  و قلب  چهريق  قلعة  و وسط(  مازندران  دريای)بحر خزر   ، در سواحل زودتر از اين

 .باشيد  داده  تهوّر را تشخيص
قرار   گلوله  اهواز ما را هدف شما در ورود به  يا دشمنان  اگر دوستان  کنيد که می  اظهار نگرانی  اما اينکه   
در » ما»  عام  لفظ  اطالق  که  بدهم  شد واضحتر خاطر شما را سابقه  ، الزم کرديم می  د، چهدادن می

  که  است  بوده  ايشان  شخصی  پيشخدمت و  اشرف  حضرت  فقط  اين. ندارد  اهواز معنی ورود به  موضوع
  واسطه به  ، تمام نفر نيست  از بيستآنها زيادتر   عدة  ، که و ملتزمين  ساير همراهان. اند بدواً وارد اهواز شده

خود را   شدة  خراب  اتومبيل  که  هستم  از اشخاصی  و اتفاقاً خود من  مانده  عقب  اتومبيل  و خرابی  راه  بدی
، و  ام شده وارد اهواز  گذشته  از شب  دو ساعت  نفر از هوادارانتان  يک  ، و با اتومبيل گذارده  بيابان  در وسط

  مملکت  کنونی  سرپرست  فقط  است  شما ورود نموده  شهر مجهز و مسلّح بدواً به  که  کسی  آن  هباالخر
 .  و بس  است

  شد، خالف می  ما انداخته  طرف به  ای شما گلوله  يا دشمنان  دوستان  يد، اگر از طرفئگو می  اينکه   
خود   موجوديت و هويت شما از  که  کنم می  طور احساس اين  بيان  گرديد، از اين می  شما واقع  ترقب
ما   اگر شما از معتقدات  ، که کنم تصور می. نماييد می  طور اظهار نگرانی اين  ، کهنداريد  کامل  اطالع
. ندارد  خارجی  ما اصالً مفهوم  شما دربارة  نگرانی  اين  کرديد که می  داشتيد تصديق  کامل  و وقوف  اطالع

را در ما ايجاد   توهّمی  موجبات  اهواز و غيره ورود به  که  نداريم  شما معتقداتی  موجوديت به زيرا ما اساساً
حقيقتاً شما .  نفر پيشخدمت  اهواز با يک به  است  اشرف  ورود حضرت  همين  هم  آن  اقوای  دليل. نمايد

 يکه  بود که  ، آيا ممکن داشتشما   هويت به  مختصر معتقداتی  مملکت  اگر سرپرست  کنيد، که تصور می
اهواز   که  بينم می  هم  هستند؟ من  مجهز و مسلّح  شما تمام  قول به  که  شهری  و تنها وارد شود در يک

رو و  روبه  همينها، که  وسط. ايد جا گرفته  تفنگ و  گلوله  شما در وسط  که  بينم و می  است  مجهز و مسلّح
  دستهای  در اين  اما اقرار کنيد که. کنند دارند مرا تماشا می  خيره  ا چشمو ب  ايستاده  سر من  باالی

  با شما، ما را هدف  دشمنی  و يا از طريق  دوستی  بتوانند يا از راه  شود که نمی  ديده  آن  ، لياقت مرتعش
و   پرداخته  تهران  باغهای  تفرج به  مملکت  سابق  زمامداران  مثل  بود ما هم  از اين قرار دهند، واال اگر غير

  الساعه من  است  باشيد ممکن  مايل  ، چنانچه اضافه به.  شديم نمی  وارد دريا و خشکی  بيباکانه طور  اين
فعالً   که  و پياده  سواره  از اين  يک هيچ  که  نمايم  و بر شما مدلّل  نمايم  شما ثابت را به  حقيقتی  يک

کنند، اما در  می  شما ارتزاق  اينها از پول. شما نيستند  فرمان  شما و مطيع  دوستاند،  شما ايستاده  اطراف
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  اين  امتحان  ميل  آيا الساعه. نخواهند بود  شما بشود روگردان  آنها درباره به  که  خود از هرحکمی  موقع
 را داريد؟  عقيده
  ، سلطان اشرف حضرت  که  ندارم  و ترديدی  ام و سنجيده  کرده  را مطالعه  اوضاع  خوب  خير، من -  خزعل

  توان می  و منزلتی  هر مقام  ، به تهوّر و جسارت  با چنين  که  نمانده  باقی  برايم  ديگر شکی.  است  مملکت
 . خواستارم را  آن  و جداً انجام  دارم  از شما تقاضايی  دوستانه  پس. رسيد

  تام  و ارتباط  آشنايی  مملکت  با اخالقيات  بودکه  وليعهدی عتقد بهبايد م  ، هميشه مملکت  سلطان  برای   
 .باشد  داشته

او را   اشرف  حضرت شويد تا  شما واسطه.  خوشگل  العاده دارد فوق  ، دختری من  ، پسر بزرگ سردار اجل   
  جان  البته  ، ما هم رفتگ  صورت  وصلت  اگر اين. باشد  آنها وليعهد ايران پسر  بدهند که  عقد کنند و قول

 .  نماييم می  را فراهم  آن  کرد و وسائل  خواهيم  بذل  مقام  اين  تثبيت  خود را در راه  و مال
آنها   تربيت  که است  مردی  ، و شايسته است  قاجار خوب  سالطين  طرز پيشنهادها برای  اين -  دبير اعظم

  گذرانيده  جنگ  خود را در صحنة  اوقات  تمام  که  عنصری  برای  باشد، نه  قاجار شده آل  در دودمان  هم
 .قجر  دربار پوسيدة  باشد باخالق  متخلّق  باشد که  بايد کسی  پيشنهاد هم  اين  حامل  عالوه به.  است

ز چي و همه  ايران  ، سرپرست و وليعهد مملکت  مملکت  سلطان  بدانيد که  و يقين  طور قطع شما بايد به   
 ! شده  داشته  شما نگاه  فرق  باالی  که  است  شمشيری  ، همين سرزمين  اين
و   نقل  قابل  داريدکه  بدهيد و اگر مطلبی  خاتمه  مغز خودتان بی  سخيف  پيشنهادات  اين به  بهتر آنست   

 .  بشوم  آن  حامل  مفتخرانه  بتوانم  هم  تا من  کنيد که  باشد، بيان  عرض
  جوييد، محض می  خود را از من  هستيد و صالح  با من  مشورت  فعالً در مقام  که  بينم می  چوناما    

هر  از ورود به  قبل  که  کنم می  شما نصيحت ، به باشم  نکرده  خيانت  در مشورت  خودم  وجدان به  اينکه
کنيد و انقياد و   مخابره  ملی  رایشو  مجلس به  فوراً تلگرافی  است  ، الزم در هر مرحله  و دخول  مذاکره
  بتوانم  من  از آن  نماييد، تا پس  خود ابراز ندامت  امعقوالنةنما اظهار و از کردار  به  خود را نسبت  اطاعت

 . دارم  معروض  مملکت  سرپرست  پيشگاه بلند به  باشيد، با پيشانی  داشته  اگر مطلبی
 . ايد کرده  آنرا واضح  شما عمالً حقيقت  کنم  بايد تلگراف  نچه؟ آ بنويسم  مثالً بگوييد چه -  خزعل

 .  قدرکافيست  همين» . خزعل –!  نفهميدم»: کنيد  ، تلگراف دو کلمه.  و ساده  صريح  خيلی - دبيراعظم
 زنيد؟ می  حرف  با من  درشت  خيلی  کنيد که تصور نمی -  خزعل

  جواب  و او چه  گفت چه  مأمور روسيه به  ايران  ، نمايندة ترکمانچای  تپة  در روی  ايد که شنيده -  دبير اعظم
 داد؟

 . الواهلل -  خزعل
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  انصافانه بی  کلی کنيد به می  تحميل  من را به  آن  امضای  ، که مادّه  اين»  گفت  ايران  نمايندة -  دبير اعظم
کار   چه  نقطه  در اين  زور بگوييم  مخواستي اگر نمی»داد   جواب  مأمور روسيه» . است  و زور صرف

 »؟ داشتيم
  حقيقت  امروز يک  ، که ايم کرده  را تحمل  بزرگ  خطرهای  و اين  گزاف  مصارف  دور و اين  راه  اين   

  جای  ايد، و از هيچ شده  پيچيده  خوزستان  در صحرای  شما که  و در برابر چشم  شما بگوييم را به  ثابتی
  واقع  ، غير از حقيقت خيال  که  شما بفهمانيم و به  بدهيم  تجلی  امور را عريان  نداريد حقايق  عاطال  عالم
 . است

کنيد و  می  قبيله  و رياست  سرحدداری  دعوی  شما که  مثل  شخصی  آيا برای!  شيخ  حقيقتاً جناب   
  از قبيل  الحال چند نفر معلوم  و مسخره  ملعبه  که  نيست  خوانيد، قبيح می»  شيخ»خود را   معنی  تمام به

 آنها   منظر عقلی  ا آشکار، و تنگیـافکار آنه  بشويد که  و غيره  مدرس  و سيدحسن  الدوله قوام  خان شکراهلل
 ؟  پديدار است

  بی  یمردمان  در دست  ليره  مقداری  و ريختن  شاه به  چند هزار تومان  با تقديم  نکرديد که  آيا انديشه   
  آن  در باالی  که را  را تغيير داد، و شمشير توانايی  مملکتی  اساس  توان نمی  مسلک  و بی  ثبات

 ؟ شکست  فرود آورد و در هم  است  شده  نگاهداشته
 هستيد؟  اند طرف شده  منجمده  در چهارديوار تهران  که  سابق  الوزراهای کرديد با رئيس می  هنوزخيال   
  که  دانم و می  داشت  حکومت  در خوزستان  ، چندی الدوله قوام  صدری  خان شکراهلل  که  بوقممس  من   

  و اقليت  سيدمدرس  آگين مفاسد شرم  گويند که می  مردم  داريد، و همة  و تمام  تام  شما با او خصوصيت
شود  می  شما تلقين ، به زعيم  خان و سيدحسين  صدری خان شکراهلل  ، از طريق آلود شاه و دربار ننگ  مجلس
،  تهران  مردم  که  طوری  آيا همان. گردد ايثار می  مملکت  خائنين  مصرف آنها به  از طريق  شما هم  و پول

 شناسيد يا خير؟ اگر او را می  شناسد، شما هم می  تام  معروفيت به  را از بدو صباوت  خان  شکراهلل
  و سابقه  او اطالع  سوابق  از وضعيت  شود که اسرار شما می  حرمم  عنصری  يک  شناسيد چگونه نمی

  عرق  هيچ  سالهاست  ايد که داده  موجودی  يک خود را به  تکية  شناسيد، باز چگونه نداريد؟ و اگر می
  ز طرفا  را که  هايی اسناد و نوشته  همان  من  عقيدة ، به ؟ در اينصورت است  او را تر نکرده  پيشانی  خجلتی

اسناد را   حضور برويد و آن و به  گرفته  ، عيناً در دست است  شما رسيده به  جويان و مفسده  اغوا کنندگان
  ايد، و سوءاعمال بوده  ، اما بيگناهی لوح  عنصر ساده  بدانند شما يک  خود قرار بدهيد تا همه  اعمال  شفيع

 . است  در آورده شما سر به  از گريبان  که  است  يگراند  و نيات
مرا   ريشة  قدرکفايت به( بود  و گفته  کرده  خود پنهان  دستهای  را در کف  روی  موقع  در اين) -  خزعل   

باور   اما من. جراحت نپاشيد بر  شما ديگر نمک. اند کرده  مرا سياه  ، و روی مرا مجروح  ، و قلب کنده
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  اشرف  حضرت  در وجود مقدس  که  با عفو و اغماضی  بنظرم. قدر تندخو باشيد  شما اين  که  کردم نمی
در . داشتند روا نمی  من  ، دربارة بيمهری  پايه  ، تا اين رسيدم می  خودشان  ، اگر بدواً خدمت دارم  سراغ

 . است  شرفيابی  وقت  تعيين  استدعای  و آن  ندارم  خواهش از يک  از شما بيش  هرحال
 .کرد  استدعا خواهم» آمد می  و بيرون  برخاسته  که  حالتی در» -  دبير اعظم   
  من  به  از تهران  آن  دو روز بعد صورت  ، که مجلس به  خزعل  اما تلگراف. آنها  مذاکرات  بود عين  اين   

 : قرار است  شد، از اين  مخابره
 

 از اهواز
 

   تهران
  هارکان  شيدّاللّه  ملی  شورای  مجلس  مقدس  ساحت

  آقای  اعظم  اشرف حضرت  بندگان  مراحم فعالً به  که  بود، و اميدواری  شده  حاصل  که  کاملی  با يأس»   
  از پيشامدهای  که  ، مخصوصاً عفو و اغماضی گشته  حاصل  عظمته  قوا دامت  کل  الوزرا و فرماندة رئيس
فساد   واسطة به  که  قلباً از وقعاتی  و بنده. فرمودندرا   و سرپرستی  فرمودند، حقيقتاً الزمه بزرگواری  گذشته
و   واقعی  خدمتگزاران  تمام  ، و بر عهدة نمايم می  و تأسف  بود، اظهار ندامت  پيشامد کرده  جويان مفسده

  را در تمام  ايشان  و سرپرستی  را دانسته  له معظم  قدر وجود حضرت  که  است  پرست  وطن  ايرانيهای
  مفاخرت  و تمام  بوده  متبوعه  دولت جدّ، خدمتگزار به  عن اباً  که  بنده. خريدار باشند  و دل  جان به  مملکت

شکرگزار، و خداوند جزا   العاده فوق  اليه معزی  ، از مراحم دانم می  دولت به  و خدمت  پرستی خود را در ايران
خدمتگزار   اشخاص  بدنامی  و اسباب  فراهم  تو فساد را در مملک  فتنه  وسايل  را که  بدهد مفسدين

  اسباب  اشرف  حضرت  و توجه  مرحمت  که  رسانم می  محترم  نمايندگان  عرض مخصوصاً به. شوند می
و   نورزم  غفلت  ايشان  شخيص  شخص به  در خدمتگزاری  ام تا زنده  ، و اميدوارم کرده  را فراهم  افتخار بنده

 ».شوند  متنعّم  اليه معظم  حضرت  وجود مقدّس به  هم  مملکت  که  استظهار دارم
  خزعل                                                                  

 
 

  با خزعل  مواجهه
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 .بيايد  ده  فردا ساعت  دادم، که  وقت  خزعل به  باالخره   
او را .  گرفت افتاد و بوسيدن   من  پای فوراً به. ، وارد شد مزد می  قدم  عمارت  جنوبی  در ايوان  که  موقعی   

 . نمودم  و استمالت  بلند کردم
و   بارگرفته  و لبهايش  پژمرده  اش و چهره  تاريک  اش ، قيافه وپنج در حدود شصت  شخص  اين  سن   

.  داشت  خود منعکس  چهرة  وحرا در ل  و تنبلی  عياش  پروردة  نفس  آثار يک. بود  زردی به  مايل  چشمانش
در   از افراط  که  و ضعفی  الکل  شعلة. و ماهر بود  و زبردست  طليق  خيلی  و چاپلوسی  و مذاکره  اما در نطق

 .بود  کرده  رسم  انگيزی ترحم  خطوط  صورتش  کند، در چينهای ظهور می  اعمال  بعضی
  از تنعم  ، و آه بر مال  بخشد، وای ثمر را می  ، اين انروايیمستمر فرم  و قدرت  قارونی  و مکنت  اگر مال   

 ! و تعيّش
کنند و  نمی  صرف  و حرکت  سپاهيگری  و اعمال  ورزش  روز را به  ساعات  نصف  که  اشخاصی  دانم نمی   

  و برای اند بخشند، چرا زنده نمی  خود حرکت  و شرايين  در عروق  الکل  سرعت  مافوق  را با سرعتی  خون
 اند؟ زنده  چه
ديگر مفيدتر   ميليون  يک  از جمع  شيخ  اين  برای  بدنی  مختلف  و مشقهای  و سواری  ورزش  دو ساعت   

  بعد از فنای  ديگر که  هر چيزی دهد تا به می  بيشتر اهميت  تنش قدر خود را اگر بداند، به  انسان.  است
 ! روح  بر دوش شود می  ، باری بدن  ، با افسردگی تن
نور   به  شبيه  سبز، درخششی  مصنوعی  عمامه  در ميان  که  چشمی  و اين  روی  اين  از ديدن  خالصه   

؟  نشديم  جنگی  کشتی  چرا ما اسير يک  که  فرستاد، کامالً فهميدم می  از سرما، بيرون  افسرده  افعی  ديدة
 ؟ نگشتيم  واقع  گلوله  را در اهواز هدف، و چ نيفتاديم  خاک لنگير به  چرا در صحرای

  نمود که  تأييد کرد و تصديق  ، خودش حال.  بودم  کرده  عقايد را استنباط  اين  او هم  سابقاً از عکس   
 .  خودش  عکس  نه  است  بوده  خودش  او عين  عکس

پير   مردی  من  که  داشت  جريان  اساس  اين  ، اما روی ضعيف  مکرر بود و برهانش  او، اگر چه  مذاکرات   
و عفو   طلبم می  پوزش  اکنون. شدند  گماشتند و محرک  مرا بر اين.  نداشتم  جسارت  و قدرت  و مريضم

  دست  آلت  کور و کر، و جاهالنه  اوضاع  از حقايق  ، و اقرار کرد که دولتم  بعد، نوکر صديق من.  خواهم می
و   وساوس  دام به  و احمقانه  از بد نداده  نيک  چرا تشخيص  دارد که  تأسّف  اکنون.  است  بوده  مفسدين
  العين رأی به  اکنون  که  دانست می  را غير از اين  دربار ايران  اوضاع  کرد که  ، اعتراف افتاده  دسايس

 .بيند می
  از اين  ، بيش گذارم  را معطل آنها  جواب  خواستم بود، و نمی  رسيده  از تهران  که  تلگرافهايی نظر به   

 : و گفتم  او نداشتم  اصغای  برای  مجالی
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  درصدد افنای  هيچوجه به.  تو دارم  و آبروی  جان به  قصدی  و نه  مال به  طمع  نه  که  باش  برو مطمئن»   
زيرا . ديگر  جای  شد نهبا  تهران  طرف به  و چشمت  بدانی  بعد خود را ايرانی من  که  شرط  يک به.  تو نيستم

تواند در  ، نمی برخوردار است  ايران  از نعمت  که  و کسی  نيست  کند، ايرانی  تکيه  خارجه به  هر کس  که
  تو اعدام  ، تنها مجازات بدهی  را ادامه  سابق  اگر بعدها روية  پس. بماند  باشد و زنده  ايران  دشمن  باطن
 ».برو.  است

امتحاناً   دبيراعظم. نمايد  بازديدی  هم  کابينه  از رئيس  بود که  ديده  ، خود را ملزم از ايوان  بعد از خروج   
بلند در   بود؟ آيا قبای  چگونه  آن  و دوخت  و رنگ  داشت  برشی  الوزرا چه رئيس  لباس»: بود  از او پرسيده

 »؟ کوتاه  يا لباس  داشت  تن
 . است  نگشته  نکات  اين  ملتفت  که  خود را باخته  شد، طوری  معلوم. ودب  عاجز مانده  از جواب  شيخ   
 : است  چنين  و آن  کردم  تاريخی  وقعة  يک به  توجه  سئوال  از اين   
  رنگ»پرسيدند  از او  ، مردم آمد، و بازگشت  چادر نادرشاه ، به از مغلوبيت  ، پس هندی  محمدشاه  چون   

و جز   سر تکرار است ، سربه تاريخ  ديدم  اکنون. عاجز ماند  هند از جواب  شاه» بود؟  چه  یايران  فاتح  لباس
 . نمايد تجديد می  صور مختلفه را در  جريان روزگار آن  که  نيست  محدود، بيش  وقايعی  سلسله  يک
  قيام  کميتة  از اعضای  ماو ه  را، که  بختياری  خان قلی مرتضی  بدهم  تقاضا کرد اجازه  روز بعد، شيخ   

را   خان قلی مرتضی  بودند، گفتم  تقاضا قرار داده  اين  واسطة  ، که کابينه  رئيس به. بياورد  بود، نزد من
 . نيست  من  مالقات به  بپذيرد، ديگر حاجب  خودش

 .او کرد  آمدن به  مرا راضی  عاقبت  دبيراعظم  و استدعای  خزعل  عجزوالحاح   
  و فقدان  فعاليت  ، عدم بيفکری  عالئم  تمام.  و زرد چهره  هيکل  قوی  است  مردی  خان قلی تضیمر   

و   نکرده  خيانتی و  نبوده  کميته  داخل  که  جست  تبّری  مقدمه  بدون. شود می  او خوانده  در ناصية  انرژی
 .نشود  واقع  و مجازات  مورد سخط استدعا کرد.  است  از او سر نزده  پيشامدها  کار مضرّی  در اين

  ثابت  بر من  و گفتم  کردم  را تصديق  قولش  او، مفهوم  و چهرة  جبهه به  از مختصر توجهی  پس  من   
 . باش  برو آسوده. اند کرده  داخل  جهت ترا بی  که  است

گناه را  کرد و  ر مجاهد بيانامي  خان يوسف  سروپايی  و بی  و دزدی  از مفاسد اخالق  مدتی  مشاراليه   
 .او بار نمود  گردن به
 : گفتم  خزعل ، به انصراف  بعد از رخصت   
 ».کنيد  مراجعه  خوزستان  نظامی حکومت داريد به  بعد اگر مطلبی من»   
 :  گفت  شيخ   



 

139 
 

فرماييد در اهواز   هاجاز  استدعا دارم  شده  نيز مزيد بر علت  پيری  و ضعف  کرده  شدت  کسالتم  چون»     
 ».باشد  خواهيد کرد، در خدمت  سرکشی  که  ، در نقاطی از پسرانم  و يکی  بمانم

 .کرد می  موافقت  با همراهان  بود و پسرش  و روز در کشتی  بعد شب به  از آن.  پذيرفتم   
را   ستونش  که  عمارتی  مثل. بود  کرده  او، اثر بمب  مزدوران  ، برای در مجلس  خزعل  تلگرافوصول    

خود و   بلند از دفاعهای  با پيشانی  پرست وطن  آگاه  نمايندگان. بودند  شده  و منقلب  بکشند پريشان
کار و   و نتيجه  معنی  ای ، و تا اندازه نموده  مباهات  جنگ  وزارت  بودجة  و گذراندن  دولت  حمايت

 .بودند  را آموخته  وطن به  نسبت  صميميت
 
 

  خارجه  نمايندگان
 

  ديدن به  و غيره  خارجه  و علما و نمايندگان  و تجار و کسبه  و شيوخ  قبايل  دواير و روسای  اعضای   
 .آمدند

سرپرسی لرن   تذکر داد که  آمد و در ضمن.  پذيرفتم.  خواست  مالقات  وقت  هم  انگليس  قونسول   
 .خواهند آمد  ديدن اند، و به اهواز رسيده به  وزيرمختار نيز با طياره

ها طبعاً و قلباً  روس. نمود  مسرت  کرد و ابراز نهايت  مالقات  نيز از من  روس  او، قونسول  بعد از رفتن   
و با   داده قرار  و مطالعه  دقت  را تحت  صفحه  اين  آنها مرتباً اوضاع  جرايد و بيسيم. بودند  خوشوقت
. کردند می  استقبال  ايران  قشون  عمليات  تقدّم يا  انگليس  سياست  پيشرفت ، از خبر ، يا شوق اضطراب

  ايران  خواهد شد و دولت  آنها تمام  پليتيکی  نفع ، به انگليس  سياست  شکست  اين  نمودند که می  خيال
و   اساس بی  دهعقي  اين  حالتی که در. گردد می  آنها نزديک کند قهراً به می  مخالفت  هرقدر با انگليس

،  و خيرخواه  بيطرف و اند تا مشفق.  ، همسايه و همسايه  است  ، خارجی خارجی  در نظر من.  است  سطحی
بريزند، تير   بيندازند و آتش  ما سنگ  در خانة  اينکه  محض ، و به آنها دراز است  جانب ما به  دوستی  دست

 .خواهد بود  آنها گشاده  سوی تنفر ما به
  پيدا نشده  ، هنوز کسی همسايه  دو دولت  اين  مجرّب  سياسيون  در ميان  که  است  تأسف  قدر اسبابچ   

  نفع را به  ايران  مثالً پيشرفت. ديگر  دولت  از لحاظ  ببيند، نه  نظر خود ايران  را از نقطة  ايران  که  است
در امور   متغير شود که  حيث  ، از اين مسايهه  دولت  آمدن  پيش  بشناسد و از اين  داريوش  خود مملکت

  نشينی عقب  ، موجب دولت  آن  آمدن  پيش  که  جهت  از آن  نمايد، نه می  دخالت  مترقی  نجيب  ملّت  يک
 !خواهد بود  خودش
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  افتخارات  در روی  آسودگی به  و آباد باشد و ايرانی  قوی  ، اگر ايران دولت  برد فالن ضرر می  چه   
 کند؟  خود زندگی  تاريخی

  ايران  ديرين  دو همسايه  اين به  نسبت  ضیغّ و ب حب  ، هيچ کنم می  خود رجوع  قلب به  که  وقتی  من   
  آنها صميمی به  نسبت  هم  من  طبيعتاً دولت.  نگرم می  طرفين به  صميميت  با چشم.  کنم نمی  احساس

  که  را معتاد سازم  خارجه  نمايندگان  کم  کم  شده  تعقيب  تاکنون  هک  ای با رويه  اميد است. خواهد بود
  قديم  ملت  کنند، بر يک می  اروپا نگاه  ملل به  که  چشمی ببينند، و جز به  را از نظر خود ايران  ايران  مسائل
خواهد   کمال به  بعد هم و من  است  کرده  پيشرفت  خيلی  نقشه  اين  کنم می  گمانم  تا حال. ننگرند  آسيايی
 . پيوست

 
 

   لرن  سر پرسی
 

  قونسول  در منزل  از جمله.  دادم  را انجام  بازديد بشود، مراسم  خارجه  بود از نمايندگان  الزم  چون   
کند و   مذاکره  و سختی  وزير مختار با شدت  که  انتظار داشتم. شد  مالقات  هم  لرن  ، سرپرسی انگليس

  اما مشاراليه. نمايد  مبسوطاً مذاکره  خوزستان  جريانهای  از سرگذشت  بدهد، يا الاقل  نشان  راضینا  چهرة
نمود، و از ورود   معرفی  من خود را به  بنمايد، خانم  ايام  اين  گزارش به  ، يا اشاره کرده  اظهاری  اينکه  بدون

  ديد خيال  که  سيگار موقعی  و کشيدن  و شيرينی  چای  از صرف  پس. کرد  ابراز مسرت  صفحه  اين به  من
 :پرسيد  دارم  حرکت

 »داريد؟  نظر و خيالی  چه  در مورد خزعل»   
 : گفت  و ماليمی  ساده  با بيان  سپس   
، اما  است  و مجازات  سياست  هرگونه  قابل  ، و اگر چه رفته  اشتباه را به  راه  و تمام  کرده  خبط  خزعل»   
 »او را ببخشيد؟  صرفنظر کرده  از تقصيرش  که  است  ا ممکنآي

 : دادم  جواب   
  انقياد و اطاعت ، عمالً به بودم  امر داده  او رسيد، و چنانکه  تسليم  تلگراف  در ديلم  که  موقع  همان»   

  ولو صاحب  نيستم  احدی  خون  ريختن به  راضی  من.  خود ثابتم  و در قول  خود رفتار کرد، او را عفو نمودم
  همين. باشد  و بايد مطيع  است  ايران  رعيّت  که  کنم  ثابت  خواستم می. باشد  خزعل  مثل  ، شخصی خون

دلپذيرتر   من  برای.  ندارم  ، ديگر نظری اوست  سعادت  ، اسباب عقيده  اين  که  فهميد و دانست  قدر که
 ». بدهم  باال کشيدن ، تا امر به کنم دار خالص  او را از پای  که  است
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 . آمدم  وگو بيرون  گفت  بعد از اين   
 
 

  و اراده  اقبال
 

  و فتح  غائله  از ختم  صحبت. بودند  ايستاده  همراهان.  زدم می  قدم  جلو اطاق  در ايوان  امروز صبح   
. قرار بدهند  من  و اقبال  بخت  را فرع  يابیکام  اين  عموماً اصرار داشتند که. آمد  ميان کار به  و انجام  کامل

از   پس. عقايد خود را صريحاً بگويد  نکرد از اينکه  منکر عقايد آنها بود و خودداری  کابينه  تنها رئيس
  داده  جلوه  آنها را تقريباً منتفی  موضوع  پسنديده  کرد، با داليل  مذاکراتی  و اقبال  شانس  در حقيقت  آنکه

  شنيده  را از خود من  عقيده  اين. شمرد  خوزستان  فتح  غائی  امور علت  مرا در انجام  و جسارت  اراده و تنها
 . نبايد داشت  و اقبال  از شانس  ناپذير، انتظار کاميابی  و تزلزل  قوی  ارادة  يک  داشتن  بدون  بود که

اميرلشکر  خطر تهديد کرد، و آمد و ما را به  ضطرابا  با آن  روس  قونسول  اهواز که مثالً در روز ورود به   
شهر وارد  به  اراده  و نيروی  جسارت  قوت گذاردند، اگر به  و بيقراری  ضجّه  بنای  و ساير همراهان

  ، آيا اين گرديدم نمی  داخل  گشته  مسلّح  بر ضد من  است  ماه  شش  که  و تنها در شهری  ، و يکه شدم نمی
 ؟  من  يا جسارت  است  من  اقبال  اهواز فرع داد؟ آيا ورود به می  دست  روزیو في  توفيق

  و مقامات  موثقه  را از منابع  کشتی  يا اسارت  الوقوع قريب  ، و خبر غرق دريا نشستم به  که  مثالً روزی   
  و از عزم  شدم نمی  مرگ  و تسليم  زدم دريا نمی به  و دل  نکرده  دادند، اگر ابراز جسارت  راپرت  مطمئنه

  فارس  و خليج  کارون  سواحل مجدداً در  آمد و نفوذ ايران می  دست به  ، آيا خوزستان گشتم خود باز می
 ؟ يافت استقرار می

  اين و در  و خوشنودم  خود راضی  ، از جسارت است  شده  روشن  افق و  کام کارها به  واقعاً امروز که   
 . پندارم می  العاده را خارق  موفقيتی  چنين  و مسموم  افسردهو   خموده  مملکت

انکار کرد،   و پيشامد است  بر اتفاق  آن  اساس  را که  و اقبال  بخت  توان ، هر چند قطعاً نمی در هر حال   
اعتقاد .  بداند و بس  من  ارادة  مرهون  بايد خود را فقط  ايران  کنم تصور می  خصوص مورد به  در اين  ولی

و   لقينممت  که  است  نقلی  کلمات  اين.  است  يافته  موارد رسوخ  دربارها در اين  از ضعف  و طالع  اقبال به
  عنصر کردن  و سست  زيرکان  کردن  پاشند و جز گمراه و وزير می  شاه  در مجلس  خوشامدگويان

و   و جسارت  عزم و اراده بر  زندگانی  اساس  که  معتقدم  من. شود نمی  از آنها گرفته  ای نتيجه  مستعدان
 . دقيق  بينی و با پيش  معقول  از راه  ، منتهی شده  گذارده  شهامت
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  متملقين  که  گرفتم  ، تصميم و ساير همراهان  کابينه  بين رئيس  وگفتگوی و گفت  محاجّه  در همين   
  عدم  فرع  را که  و چاپلوسی  تملق  اصول  مختلفه  وسائل ، و به کنم  نگاه  حقارت  چشم خود را به  اطرافی

را از وجود   دربار مملکت  که  کردم  عزم.  ، برکنم است  نفس  و ضعف  ذاتی  و لياقت  و صنعت  علم
 . سازم  عناصراند، پاک  ترين کننده  و گمراه  خطرناکترين  ، که متملقين

  ، موقعی کردم کار می  خارجی  مستشارهای  و در زير دست  بودم  نظام  در اردوها و در صفوف  که  وقتی   
تهّور و   طةاسو و به  کردم  مقاومت  ، من داشت  و غرش  جوشش  آنان  در اطراف  چاپلوسی  طوفان  که

  و رؤسای  خود مستشاران  ، بلکه بودم  ساخته  را متوحش  تنها متملقين  خود نه  قلب  و صفای  جسارت
و   کار خود را در خوشامدگويی پيشرفت  اکثر مردم.  بودم  فکر خود گردانيده  استقامت  را مرعوب  هقزاقخان
  و استقامت  اخالق  و صراحت  و شهامت  را در جسارت  خويش  عمالً و حقيقتاً منافع  من. دانند می  مداهنه

و   ، نصيب و انديشه  بيان  و راستی  رأی  استواری  اين  بعدها نيز نتيجة  دارم  يقين.  ام داده  فکر تشخيص
 . خواهد گشت  عايد من

 
 
 
 

 رامهرمز  جنگ
 

  قوس 32  دو شنبه   
شد   معلوم. گرديد  واصل  اصفهان  اعزامی  اردوی  ميرزا فرماندة  محمدحسين  از سرتيپ  تلگرافی  شب   
  طرف به  داده  شکست  جنگ  ساعت  شاز ش  ، امير مجاهد را پس»آباد  سلطان»  نزديک ،» کله  تنگ»در 

 . است  رامهرمز وارد گرديده ، اردو به قوس 01اند، و روز  رامهرمز رانده
دو   رامهرمز راه و از آنجا به  رود جراحی  شعبة  و نزديک  بهبهان  خط  در روی  است  واقع» آباد سلطان»   

،  جراحی  مهم  دوشعبه  ملتقای  نزديک  فرسخی ششرود و در  می  پيش  امتداد مغرب بدواً، به. دارد  جهت
  شمالی  قسمت  اين. رسد رامهرمز می به  و خم  از چند پيچ  پس  شده  متمايل  شمال  طرف ، به» شيخ  قلعه»

 .دارد  مسافت  فرسنگ  نيز هشت  راه
 : است  مضمون  الذکر بدين سابق  تلگراف   
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 اهواز
 

  جنوب لشکر  جليله  امارت  مقام   
  برای  است  مهمی  تنگ  که» آباد سلطان»  و نيمی  فرسخ يک»  کله  تنگ»  در اول  قوس 09  در تاريخ»   

زدوخورد   و مشغول  مصادف  با دشمن  صبح  ونيم هفت  سوار در ساعت  قراولهای  ، پيش تدافعی  جنگ
  ما که  قوای  اول  ستون. بود  دشمن  دةسوار و پيا  در تصرف  و دهات  و جنگل  ارتفاعات  کلية. گرديدند

رسد   ، يک مسلسل  ، دو گروهان نادری  از فوج  گردان  سلحشور، يک  از فوج  گردان  بود از يک  مرکب
داد در  می  قوا را تشکيل  بقيه  که  دوم  ستون. نمودند  تعرض به  ، شروع مهندس  گروهان  و يک  کوهستانی

  استقامت  هم  دشمن  و پيادة  کرد، و سواره می  ما تعرض  دائماً قوای  که  ساعت  شاز ش  پس  مانده  احتياط
  آباد که سلطان  و قريه  و جنگل  و قراء اطراف  مواقع  کليه. گرديد  نشينی عقب مجبور به  کرد دشمن می

. اختيار نمود  ، هزيمت تو با تلفا  نظمی بی  با حال  دشمن. ما درآمد  قوای  تصرف بود به  دشمن  مرکز قوای
کرد و مجبور   چند تيراندازی  ما فقط  های مسلسل و  توپخانه  در مقابل  دشمن  و مسلسل  توپخانه

  دشمن.  وارد رامهرمز شديم  قوس 01  ، يوم نموده  آباد توقف را در سلطان  شب. گرديدند  شدن  خاموش به
و   صاحبمنصبان. شد  پراکنده  اطراف  قرای ز عبور کرد و بهننمود، و از رامهرم  ابداً توقف  راه  در بين
  و متواری  را منکوب  تهوّر دشمن  ، با کمال ننموده  مضايقه  فداکاری  رشيد اردو از هيچگونه  نظاميان
آنها را دارا بود و   امير مجاهد شخصاً سرکردگی. نهصد نفر بود  بر هشتصد الی  بالغ  دشمن  قوای. نمودند

 ».بودند  مشاراليه  جزو قوای  شده  عرض 89  نمره  تلگراف  آنها ذيل  اسامی  که  هم  بختياری  نينخوا
  قوس 01  رامهرمز مورخة                                                  

 ميرزا  نمحمدحسي  سرتيپ -  اصفهان  اعزامی  قوای  فرماندة                                          
 84نمر                                                       

  خود گذاشته  و عادات  نيات  و اجرای  و غارت  قتل  رامهرمز بنای  اطراف  ، در دهات شده  اشرار پراکنده   
  جواب. بودند  کرده  و دادخواهی  تظلّم  رسيد که  نواحی  آن  و کدخدايان  از کالنتران  چند تلگراف. بودند
 .بکنند  اردو بکشند و اشرار را بيرون  پناه خود را به  دادم

را   سعی  کمال  کالنتران  حال  و رعايت  اهالی  در جانبداری  امر نمودم  رامهرمز هم  قوای  فرماندة به   
 .نمايند  معو ق  را کامالً قلع  متمردين  برسد و بقايای  آسيبی  کس  هيچ ، نگذارند به نموده

ها را  آن  امير مجاهد دامن  ديوانگی  مبادا آتش  شدند که  شديداً متوحش  خان قلی و مرتضی  خزعل   
  رفع  را برای  کابينه  رئيس.  آنها ببينم  اخير را از چشم  اوضاع  ، و اين آنها برآيم  در صدد تنبيه  بگيرد و من

و   تسليم  تا مستقيماً برخالف  که  بخشيدم  آنها اطمينان به. دندقرار دا  فرستادند و شفيع  نزد من  سوءظن
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  امير مجاهد شخصی  عالوه به. خواهند بود  از آنها سر نزند، در امان  اند رفتاری اظهار کرده  که  انقيادی
بعد رسيد   که  راپرتی. نمود  مؤاخذه  سابقش  او را نبايد از همراهان  اعمال  مغز، البته و بی  ديوانه  است

و   داده  و توپخانه  توپ  ، مصاف کرد طرفين  معلوم. داد  رامهرمز را شرح  اردوی  مصادمة  مشروحاً  قضية
 . است  جديد بوده  سيستم  اسلحة  آنها از بهترين  تجهيزات

  را خسته  ايد همهحقاً ب  خطير که  راه  اين  با وجود مشقت. داد  خرج به  رشيدانه  ، استقامت انتظامی  قوای   
  استقامت  دشمن  در مقابل  ، طوری نيافته  راه  و فتوری  آنها تزلزل  و روحية  باشد، در حالت  ساخته  و ناتوان
  از يک  ، هر دسته در خود نديده  درنگ  بختياريها مجال  نمودند، که  حمالت به  مبادرت  و غيورانه  ورزيده
 .  گذاردند باز  را از هر طرف  انتظامی  عبور قوای  و راه  متواری  طرف

  معروف  دنةغفلهًٌ در گر  پارسال  که  است  شخص  ، و همين است  بختياری  از خوانين  امير مجاهد يکی   
هشتاد نفر از آنها  به  ، قريب کرده  هجوم  خوزستان به  اعزامی  نظامی  قوای ، به( بختياری  خاک)»  شليل» به

 . کشت  رشادت  و عدم  يغيرتیب  را با کمال
و   فطرتاً دزد و الابالی  است  و شخصی  اول  درجة  از متمولين  بختياری  خوانين  در بين  شخص  اين   

، و در  است  فطرت و پست  زياد، گدامنش  با وجود تمول.  بختياريهاست  المثل او نيز ضرب  جنون  مراتب
  خزعل  خود را از پول  تا سوار و پيادة  کار برده خود را به  و زبردستی  تمهار  نيز تمام  قيام  کميتة  عضويت

  که  است  را پيموده  افراط  رويه  طوری  گاهی  از خزعل  پول  در گرفتن  شنوم می. نمايد  تجهيز و آماده
شدند،  مُلجاء و مضطر نمی  صفحه  اين به  منورود از   ، اگر پس خود شده  خاطر رفيق  رنجش  باعث

  و امالک  عالقه  دارای  شخص اين. امتداد يابد  باريکتری  مراحل آنها به  بين  گزارشات  بود که  ممکن
  در سر يک  هنوز توقف  که  است  عادتاً و فطرتاً طوری  ليکن.  است  فراوان  و تمول  گزاف  و نقدينه  وسيع

  از مستغالت  شرافتمندانه  که  دهد بر عايداتی می  حرا ترجي  بار جو و يونجه يک  و سرقت  و گردنه  گدوک
 .نمايد  خود دريافت

ود شود، قمف  و يا گوسفندی  االغ  بزرگ  ايل  اين  و در تمام  بختياری  اگر در داخلة  که  است  معروف   
ز او استفسار خود را ا  ، گمگشتة رفته  خان  همين  منزل به  ، يکسره اشخاص به  مزاحمت  بدون  مال  صاحب

 . است  نداده  کسی به  منفی  خود هنوز جواب  سرخ  سفيد و موهای  اتفاقاً از زير چشمهای  نمايد، او هم می
  ، و از پرتو اين گشته  سعادت  قيام  انعقاد کميتة  وسيلة  شخصی  چنين  که  است  مضحک  العاده فوق   

 .دهند  سوق  ابدی  سعادت و به  و تعالی  ترقی را به  خواهند جامعه می  آزمايش  و اين  اخالق
باالتر   دزد معروف  را از اين  خزعل  سليقگی  و کج  و بالهت  حماقت  درجة  ، من احوال  با وجود اين   
اساساً هنر او در   برساند که  مصرف به  کسی  خود را با دست  و نقدينة  پول  است  حاضر شده  ، که دانم می

 . است  و رهزنی  ثباتی بی  و فقط  فقط  نايرا  جامعة
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  ودر ميان  فراری  در کوهها و دهات  همراهانش. شد  ، متواری جنگ  يک  همين  امير مجاهد، در نتيجة   
 . است  النهرين بين  خاک ورود به  گفتند قصدش.  گشت  گريزان  دهی به  خود او از دهی. شدند  ذوب  اهالی

 
 

 شوشتر به  حرکت
 
را حساً   و اهالی  را نيز ببينم  خوزستان  مهم  شهرهای  که  دانستم  نبود، الزم  باقی  در اهواز کاری  چون   

اشرار   فريب. دارند  مراقب  و سرپرستی  شامل  و عدلی  منتقم  و قشونی  جاذب  مرکزی  که  سازم  آگاه
  دولت  قوای به  هميشه. نکنند  ء خود جلبمولد و منشا را به  خرابی  طوفان  آنان  دسايس نخورند و به

 .هستند  ايران  جزء اليتجزّای  مستظهر باشند و بدانند که
  شمالی  خوزستان  شهرهای  مهمترين  فقط  ، که حيث  از اين  ، نه شوشتر بروم به  که  شدم  بدواً مايل   

رشيد و وفادار در   از نظاميان  ای عده  که  یرو  از آن  دارد، بلکه  بخش افزا و لذت حيرت  و آثار قديمة  است
  را حفظ  ايران  قشون  و شرافت  نموده  مقاومت  محاصره  اند، و با سختيهای محصور بوده  شهر مدتی  اين

و وعيد   و از وعده  مانده  باقی  خوزستان  سابق  از ساخلوی  که  قليل  عدة  اين به  خواستم می. اند کرده
  کرده  ايستادگی  خزعل  قوای  و با تمام  داشته  خود را محفوظ»  سالسل»  و در قلعة  خوردهن  فريب  خزعل

 . دهم  و پاداش  بگويم  ، آنها را تبريک نموده  بودند، سرکشی
بخار يا   در کشتی  که  اول  از طريق.  از خشکی  و يکی  از آب  يکی.  است  شوشتر دو راه از اهواز به   

از   که  دوم  ، و راه است  مسافت  فرسنگ 39  شود قريب  بايد طی  رودخانه  مجرای  فبرخال  شراعی
 31  جويد قريب احتراز می  بسيار رود کارون  و خمهای  کند و از پيچ سير می  و در کنار رودخانه  خشکی
 .دارد  ترجيح  و از هر حيث  است  فرسنگ

. کند سير می  نفت  های ، در امتداد لوله باالتر از اهواز است  چهارفرسخ  قريب  که»  ويس»تا   راه  اين   
دو   ميان  ، در فاصلة است  مصادف  راه  اين  در اهواز با حواشی  و هم»  ويس»در   هم  نيز، که  رود کارون

 .رساند می  جاده  خود را تا نزديکی  اژدهاآسای  های مزبور چند بار حلقه  نقطة
،  است  شده  کشيده  فارس  در کنار خليج  تا آبادان  مسجدسليمان  از کوهستان  کهرا طور ق  های لوله  اين   

کند  سير می  کارون  امتداد شط به  ها که لوله  اين  در واقع.  داشت  بايد محسوب  تمدن  از شاهکارهای  يکی
  و مسابقه  رقابت  با کارون  که  است  و مفيدی  کوچک  رودخانة  ، يک است  جاری  در آن  نفت  و هميشه

گويا امروز   رسد که می  ای چشمه به  کمی  شود و در مسافت می  منشعب  لوله  فرعی  خط»  ويس»در . دارد
  پيچ  فاصله  در اين  که  امتداد کارون  و به  در کنار جاده» قير»تا بند »  ويس»از   اصلی  لولة.  است  متروک
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  متدرجاً متمايل» قير»بند   در نزديکی. نمايد سير می  مستقيم  خط باً بهتقري  است  کم  خيلی  و خمش
 .گردد می  واصل»  نفتون»  ميدان و به  شده  مشرق به

 محصور  نظاميان
 

  دکتر سلطان. در آنجا بودند  نظاميان  ، که رفتيم»  سالسل»  قلعة بعد از عبور از شهر يکسر به   
  ذيل  راپرت داد، و  مؤثر شرح  سيصد نفر را با بيانی  خود و اين  محاصرة  آمد و قضية  پيش  سيداحمدخان

 : کنيم می  اينجا درج دارد در  تاريخی  جنبة  را که  آن  عين. سپرد  کابينه  رئيس به  است  وقايع  خالصه  را که
 
 

  راپرت

سيصد  به  قريب  ای عده  مويان  باقرخان  سرهنگ  رياست  در تحت  ماضيه  سنة  سنبله 32  در تاريخ»   
 . شديم  و مرکز خوزستان  نشين وارد شوشتر، حاکم  ميزان 08  و در تاريخ  نموده  االمر حرکت نفر، حسب

  و همه  نموده  مرجوعه  وظايف  انجام به  و افراد کامالً شروع  و ساير صاحبنمصبان  باقرخان  سرهنگ   
  سرهنگ  ماه  از هشت  ، پس نموده  حفظ  نقطه  را در آن  دولت  سياست و  نظامی  و شوؤنات  احترامات  نوع

و وارد   منصوب  خوزستان  امنية  رياست به  غرب  از قسمت  ياوری  ، با درجة خان  رضاقلی  قشونی  سابق
  ولدر دزف  خزعل  شيخ  طرفداران  ، با کلية باقرخان  سرهنگ  رويه  بدو ورود بر عکس  از همان. گرديد

  توسط به  توقف  از جزئی  ، و پس و آمد را گذارده  و رفت  دوستی  ، بنای» دولت  امروزة  سياست»  اسم به
  بنای  هم  بعد باخزعل به  شد، و از آن  معرفی  شيخ ، به در دزفول  خزعل  نمايندة  دزفولی  السادات قطب

 . و آمد را گذاشت  و رفت  دوستی
  سالح  ًخلع مثال)بود   مشاراليه  آمال  برخالف ليتاٌک  که  باقرخان  سرهنگ  ملياتع نظر به  هم  خزعل   

  دفع  نمود و از او تقاضای  خان رضاقلی ، به باقرخان  از سرهنگ  ، شکايت(از شوشتر  او و تبعيدشان  آدمهای
  رود کامالً با سرهنگدر بدو و  خان رضاقلی  سرهنگ. با خود را کرد  باقرخان  سرهنگ  و همراهی  ضديت

و   خزعل  ، پيغام خان رضاقلی  از آنکه  پس. داشتند  دوستانه  مکاتبات  و با هم  انداخته  دوستی  طرح  باقرخان
در حدود   من  دارد که جواباً اشعار می  گويد، مشاراليه می  باقرخان  سرهنگ خود را به  مقاصد دوستی

  مشاراليه  که  بينم و می  ديده  ، و چون ندارم  ضديتی  با خزعل  و شغل  مقام  و شرافت  اداری  وظايف
ميان بعد  به  از آن.  دهم می  و راپرت  نموده  جلوگيری  نمايد، تا بتوانم رفتار می  مقاصد دولت  برخالف

  رهنگبا س  بدرفتاری  بنای  تاريخ  از همان  خان رضاقلی  ، و سرهنگ داده  دست  مذکور نقاری  سرهنگهای
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غرب اميرلشکر  به  نظامی  خدمت  آيين  ترتيب به  را که  خوزستان  قضايای  تمام  ، از جمله گذارده  باقرخان
داد و  می  راپرت  کرد، او کامالً برخالف می  خان رضاقلی به  رجوع  هم  داد و امير لشکر غرب می  راپرت

  تلگرافی  در نتيجة  باالخره. داد می  اطالع  خزعل  يخش را به  باقرخان  سرهنگ  امر و عمليات  ضمناً مراتب
مجدداً   خان نمود، رضاقلی  مخابره  خزعل ، به ماليه  ادارة  ، توسط کارون  اراضی  در خصوص ضبط  دولت  که
  دولت به  را وادار نمودکه  ، و خزعل دانست  ناشی  باقرخان  از وجود سرهنگ  پيشامد را در نزد خزعل  اين
و   طرفيت  باقرخان  سرهنگ  با شخص  ، فقط نيستم  مخالف  بهيچوجه  دولت  با عمليات  من  ويد کهبگ

 . دارم  مخالفت
هر دو از   الحکومه که نايب  الممالک ارفع  همراهی ، به خوزستان  ، حکومت الملکهٌ ثق  موقع  در همين   

. اهواز وارد شدند بودند، به  سردارسپه  اشرف حضرت  نةو بر ضد کابي  و کامالً مخالف  الدوله وثوق  طرفداران
و   نموده  قيام  باقرخان  ، کامالً بر ضد سرهنگ او هزار ليره  و معاون  از اخذ دوهزار ليره  پس  الملکهٌ ثق

ورود و   ، نتيجة خان رضاقلی  و مخالفت  اوامر دولت  در مقابل  تمرد خزعل و  خيانت  اساس  درحقيقت
قوا   رياست به  خان رضاقلی  ، و سرهنگ عزل  باقرخان  سرهنگ  در هر صورت. دو نفر بود  اين  تحريک
 : اظهارداشت  چنين  از بازديد قشون  شوشتر وارد و پس به  سنبله  برج  ، و روز بيستم منصوب

مرکز احضار   يد بهبنما  قسمت  را در اين  دولت  سياست  حفظ  نتوانست  باقرخان  سرهنگ  اينکه نظر به»   
 ». گرديدم  شما منصوب  رياست به  و من

  اقدامات  بعضی  مشغول ، در آنجا با خزعل ننموده  و هنوز مراجعت  اهواز حرکت  طرف به  بعد بالواسطه   
و   بوده  دولت  علناً بر ضد سياست  کامالً مشهود گرديدکه  رفته  رفته  خان رضاقلی  سرهنگ  عمليات. شد
  مخالفت  و علناً علم  رفتار نموده  مشاراليه  احکام  برخالف  که  داديم  عموماً رأی  واسطه  بدين. اشدب می

  کلية  تصرف به  شروع  عظيمی  آقاخان  حسين  سلطان  رياست  قرار شد در تحت  بود که  اين.  برافرازيم
.  نمودند، دستگير نماييم می  تبليغ  در آنجا ضد دولت  را نيز که  خزعل  ، و طرفداران شوشتر نموده

  هم  مشاراليه. نمودند  شکايت  خان نزد رضاقلی  اهواز رفته و به  از شوشتر فرار نموده  خزعل  طرفداران
اظهار   در مراجعت. کرد  از چند روز مراجعت  پس  که  اهواز احضار نموده آقا را به  حسين سلطان  فوری
  و اطالع  اجازه  ، بدون مشاراليه  عمليات  است  معلوم  داد که  ارائه  من به  کیمدار  خان رضاقلی  که  داشت
در   بعد از چند روز ديگر، يعنی.  نماييم  را تخليه  متصرفه  شوشتر و مواقع  نمود که  و حکم  نيست  دولت
 . نداد  مراجعتش  دفعه  اين  آقا را احضار ولی  حسين ، مجدداً سلطان ميزان 8روز 
و   اقدامات  آيا اين  نمود، که  احضار و سؤال  را در تلگرافخانه  صاحبمنصبان  عموم  ميزان 4  در تاريخ   

.  هستم  من  اخير خوزستان  قضايای  مسؤول  ، در صورتيکه بوده  علت  چه به  من  اجازة  شوشتر بدون  تصرف
  حفظ  مقصود ما فقط  ابراز گرديد که  سيداحمدخان  دکترسلطان  توسط  صاحبمنصبان  عموم  از طرف
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و   و اسلحه  شوؤنات  حفظ  مسؤول  که  اظهار داشت  مشاراليه.  خود است  و مقام  درجه  و حفظ  نظام  شرافت
  طرفداران  تاريخ  در همين.  هستم  ، من ايران  و مملکت  سلطنت  مقام  حفظ  شما و حتی  و مال  جان

شوشتر  چهارصدنفر، به  سيصد الی  ، قريب تفنگچی  ای و عده  نموده  مراجعت شوشتر از اهواز به  خزعل
را   نظامی  ، يعنی نموده  محاصره را  شوشتر و نظاميان  شده  آنها مسلّح  کمک به  هم  از اهالی  وارد، و جمعی

  خود را تسليم  اسلحه  يا بايستی  داشتند که می نمودند، و علناً اظهار می  شهر ممانعت  از دروازه  از خروج
شوشتر   اهالی  قضايا، غالب  اين  وقوع  اوايل. شويد  جنگ  داخل  را بشناسيد، يا آنکه  و خزعل  نموده

  خوزستان  ننمود و گويا قوای  توجهی  ديدند دولت  که  از مدتی  پس  بودند، ولی  و نظاميان  طرفدار دولت
و   خزعل  از ترس  بعضی  دسته  شدند و دسته  مأيوس  دولت  رفاز ط  هم  بود، مردم  کرده  را فراموش

. گذاشتند  نظاميان به  را نسبت  بدرفتاری  بنای  خزعل  های ليره  طمع به  هم  و جمعی  تملّق  برای  بعضی
اما با  .بودند  نظاميان  و مخالف  شده  ، مسلّح خزعليان  کمک به  از اهالی  شد، جمعی  اشاره  در فوق  چنانچه

باد   زنده»  نبودند، غير از جملة  آمدن  بيرون محصور و قادر به  سخت»  سالسل»  در قلعة  نظاميان  آنکه
  خالصه.  است  نشده  شنيده  از نظاميان  ای ، کلمه» ايران  مملکت  و محيی  و پدر قشون  ملت  دهندة  نجات
  خود را حفظ  قلعه  فداکار در اين  نظامی  عده  ود اينش می  ماه  سه  درست  که  قوس 01تا   تاريخ  از آن
  تلگراف  وقت هيچ. بود  محاصره  اطراف  تمام. اند داشته  مصون  را از دستبرد خائنان  نظامی  و شرافت  کرده

بود، باز   از خود خزعل  ، اگر چه را نداشت  خان مهر سانسور رضاقلی  که  هر کاغذی. رسيد نمی  يا مکتوبی
  شرارت به  ديدند، دست می  و بيچاره  شده  ما را فراموش  رفته  رفته  شهر نيز که  اهالی. شد می  تفتيش و

  نگذاشته  ديناری  بود که  ماه  پنج  قريب. شد پيدا نمی  نظاميان  در ميان  بهيچوجه  هم  وجه. بودند  برآورده
را   شيخ  و تهديد فرستادگان  تطميع  و فريب  مانده  قدم  ثابت  افراد نظاميان  معذلک. ما برسد بودند به
  که  فرستاديم می»  چهارلنگ»  يا ميان»  بهبهان» و به  يافته  هزار زحمت را با  قاصدی  گاهی. نخوردند

  رسيده  مراکز مهمه به  اخبار هم  اما اگر آن. بدهند  ما اطالع  مرکز برسانند و از حال شايد خبر ما را به
  آن  به و  قلعه  واقعاً در اين.  کنيم  حاصل  توانستيم نمی  اطالعی  آن به  مربوط  و تصميم  ما از جوابباشد، 
از   فقط  دادند، که  خرج به  قدمی  ، ثبات و دشمن  آتش  افراد معدود در ميان  ، اين ماهه  سه  محاصره  وضع

نکرد، از   آقا مراجعت  حسين سلطان  بعد از مدتی  چون.  است  ، معهود و مسموع و روميان  قديم  ايرانيان
  الحفظ و تحت  کرده  در اهواز توقيف  را هم  شد مشاراليه  ، معلوم استفسار کرديم  وسايلی او به  حال

»  سالسل»  قلعه به  راهی  که  و روز در صدد است  شب  خان اند و رضاقلی برده(  در محمّره)  فيليه  محبس به
  اين ما به  گرمی پشت  فقط. بفريبد و از ما جدا کند  نمايد، يا افراد را بتدريج  خزعل  ا را تسليمو م  يافته

را   قلعه  اين  که  کرديم فکر می  و هر وقت.  است  کامل  تعمير و توجه  اليق  الحقيقه فی  بود که  منيع حصار
  همگی  در بدن  خون  آنها هستيم  نام  ها و حافظآن  اند و ما از نسل ساخته  و پهلوانی  با همت  مردمان  چه
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و   تشويق  صبر و ثبات و آنها را به  کرديم می  افراد نطق  برای  مختلفه  هر روز در مواقع. آمد می  جوش به
  دادند و ما را محزون می  اخبار موحش»  زيدون»  روز از جنگ روز به  خزعل  طرفداران.  نموديم می  ترغيب

آنها را با اشرار و   وارد شدند، و بعد از آنکه  از دزفول  ای عده  قوس 01در روز   تا اينکه. کردند می
  از عقب  شده  خارج  ، و از قلعه رانديم  را بر زبان  مبارک  نام  هورا کشيده  در زد و خورد ديديم  محاصرين

دستگير   و بعضی  مقتول  ساد را بعضیف  سرمنشاءهای.  کرديم  و شهر را کامالً تصرف  سر بر آنها تاختيم
بودند، هنوز دستگير   از اشرار معروف  که  داود و اتباعش  کاظم  از جمله. شدند  متواری  هم  جمعی.  نموديم

  حضرت  و اقبال  و تشکر کردند و بر دولت  شادمانی اشرار  و مغلوبيت  نظاميان  فتح  از اين  هستند و اهالی
 ».دعاگو شدند  عظمته  دامت  اشرف

  از زبان  آن  اصغای  ، ليکن بودم  شنيده  اجمال را به  پهلوانانه  و مقاومت  محاصره  اين  هر چند کيفيت   
  در من  العاده فوق  و تأثيری  بود، هيجان  قضيه  اين  عمدة  عامل  بلکه  وقايع  خود شاهد تمام  که  شخصی

و از   کردم  دکتر را نوازش  پس.  ام بوده  شريک  عده  با آن  مصائب  اين  در تمام  خودم  گويی. ايجاد کرد
 : ساختم  را مخاطب  نظاميان  ذيل  طريق و به  تمجيد گفتم  و مردانگی  پرستی ابراز وطن  اين

 

 فداکار،  سربازان
  شما نمونة. شراربوديد در مرکز ا  ايران  لجيش قوایهٌ اشما مقدم.  ، از شما خوشنود هستيم و ايرانيت  من

  و بی  مونيسيون  ، بی آذوقه بی  تمام  ماه  سه.  دشمن  و تجهيزات  دسايس  بوديد در ميان  ايران  قدرت
  و مستحفظين  سکنه  ، چنين ساسانيان  ، بعد از زمان» سالسل»  قلعة. کرديد  ، با اشرار مقاومت مخارج

  فريادهای  از انعکاس  و در و ديوارش  بر او گذشت  هزاروپانصد سال. بود  در خود نديده  باشرافتی
  و جنگجوی  جدی  سپاه  عده  شد و يک  از عمر او سپری  قرن  پانزده. زاز نيامداهت به  پرستانه وطن
را بر فراز   ايران  جنگی  بيرق  حصار پرافتخار سالها بود که  اين  ديوارهای .نکشيد  را در آغوش  پرست وطن

. نگاهداشتيد  بر پای  مامت  ماه  را سه  بيرق  ، اين خصم  قوای  تمام  رغم ، علی شما در مقابل. ديد خود نمی
  فروزانی  کانون  ايرانيت  شما و سوختن  سوختن  برای  خوزستان  ، صفحه تباهکاران  از خيانت  که  در مدتی

  در عروق  ايران  هنوز جوانان  شما فهمانديدکه. بوديد  دشمن  در چشم  ، ميخی قلعه  بود، شما در اين  شده
خيانتکار،   خزعليان شما به. دارند  را ذخيره  نادرشاه  و قشون  بهرام  اهيانشاپور و سپ  همراهان  خود، خون

  ، بر جان است  سهل  و نعمت  پول خود را به  مملکت  و قدرت  و استقالل  شرافت  ايرانی  کرديد که  مبرهن
و   هدر نرفته به  ام چند ساله  زحمات  اميدوار کرديد که  از پيش  شما مرا بيش. دهد می  ترجيح  خود هم
 . ام نکاشته  سنبل  تخم  شوره  گويند، در زمين می  مفسدين  چنانکه
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اگر . درآورديد  لرزه را به  دشمن  شما پشت. کرديد  معرفی  را بهتر از هر لشکر عظيمی  ايران  شما قشون
  مژده  اکنون. شود می  او محسوب  صفت  دومين  و پايداری  ، ثبات سرباز است  صفت  ، نخستين شجاعت

کردند و امير مجاهد و   اشرار غلبه  آباد و رامهرمز بر بقية سلطان  شما نيز در جبهة  برادران  که  دهم می
  جوان  قشون  شد، تفرجگاه می  شما محسوب  زندان  که  امروز خوزستان. فرو بردند  زمين را به  همراهانش

 به ببينيد و  سپر نظاميان  خود را بی  مرکز خصم  که  کنم اهواز احضار می مخصوصاً شما را به.  است
 . برخوردار شويد  فتح  از لذت  صدروزه  سختيهای  جبران

شرافت  و  کند، و جان می  حکايت  از عهد افتخار ايران  که  و محبوب  منيع  قلعه  اين  تماشای به  از آن  پس
شوشتر   اهل  آگاهی  را برای  ذيل  ابالغيه  عصر امر دادم.  ، پرداختم است  کرده  ما را حفظ  پهلوان  نظاميان

 . کنند  تدارک  خطی  ، چند نسخة نيست  چاپ  نمايند و چون  تهيه
 

  ابالغيه

 
  شوشتر، بايد بدانند که  و عشاير، و مخصوصاً ساکنين  و شريف  ، از وضيع خوزستان  اهالی  عموم   

  حدود و رفع  اين  امور جارية  تصفية  برای  مملکت  اين  اياالت  ورتريند به  از تهران  از عزيمت  مقصود من
  عزيمت  شخصه به  من  که  نداشت را  آن  اهميت  موضوع  ، زيرا اين و نيست  نبوده  بر آن  وارده  قضايای

  و حل  نموده  خطه  اين  قضايای  را مأمور تصفية  صاحبمنصبان از  يکی  بود که  ، و کافی کرده  صفحه  اين
و   و متاعب  زحمات  از تحمل  منظور من  يگانه  ، بلکه نمايم  فداکار حوالت  نظاميان  سرنيزة را به  معضالت

  بيچاره  رعايای  خود و آن  هموطنان  دادخواهی شخصاً به  که  است  آن  برای  بعيد، فقط  مسافت  اين  طی
  لطف  که  موقع  اين در.  باشم  نموده  گردند، قيام می  واقع  موضوع بی  تجاوزات  هر روز در معرض  که

  سپرده  من  دست کشور را به  اين  مقدرات  زمام  اجمعين  عليهم  اهلل اطهار سالم  ائمه  پروردگار و توجّهات
رخود هموار را ب  و مشقّت  زحمت  ، هرگونه وجدانی  و مسوؤليّت  مملکتی  مسوؤليّت  نام به  که  ، ناچارم است
  ، داد قلوب کرده  را نوازش  و ملهوفين  ، مظلومين نموده  توجه  مملکت  و اکناف  اطراف و شخصاً به  کرده

 . بستانم  ستمکاران  آنها را از دست
منظور   همين  ، و در تحت کرده  رهبری  خوزستان  جانب مرا به  اکنون  که  است  عقيده  و همين  اراده  همين

، و  کرده  مراجعه  من دارند به  و شکايتی  مطلب  هرگونه  که  دهم می  اجازه  اهالی  کلية به  که  است  و مطلوب
و   شرارت  بودند که  گرد آمده  درشوشتر جماعتی  اگرچه. نمايند  خود را مطالبه  رفتة  از دست  حقوق  ايفای

  برداشتند، و حق  آميزی شرارت  قدمهای  رويه یب  طريق  يک و به  داده  ترجيح  خلق  را بر آسايش  فضولی
  اين  ، معهذا چون دار نمايم  چوبه  آنها را محو و نابود و نصيب  تمام  جماعت  مصالح  حفظ  نام به  بود که  آن
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  را با ترتيبات  کنونی  ، اوضاع همه  که  موقعی  و در اين  دانسته  آن  شعور مرتکبين  عدم  شرارتها را فرع
  مجازات  صرفنظر نخواهد کرد و برای  خطايی  از کمترين  دولت  و فهميدند که  کرده  مقايسه  ابقس

  فهميدند اوضاع  همه  که  موقعی  ، و در اين خواهد گرفت  تصميم  حدود مملکت  تا آخرين  متجاوزين
رعايا  به  نسبت  هميشه  دولت  کهتوجهی  با  هم  ، من و انقياد است  و امروز، روز اطاعت  شده  واژگونه  سابق

  در آرامگاه  و خشيّت  خوف  بدون  که  و مايلم  دهم می  شهر عفو عمومی  اهالی ، به داشته  مبذول  و اهالی
  گذشته  برای  و عفو و اغماض  و عطوفت  رأفت  حس  اين  هبدانند ک  در ضمن  ولی.  نمايند  خود زيست

بعد  به  از اين  که  گويم صريحاً می. نمايند  استفاده  دولت  توانند از عواطف باز می  و تصور نکنندکه  است
  خواهد شد و از احدی  ، مجازات اقسام  بردارد، با شديدترين  قدمی  مملکتی  مصالح  برخالف  هرکس

کار  به  بايد آزادانه  ، مردم شده  سپری  و تجاوز و جسارت  روزگار شرارت  چون. نمود  صرفنظر نخواهم
  دسترنج  فيض خود به  هم  باشند، که  و صنايع  تجارت  و در صدد ترقّی  خود پرداخته  و فالحت  زراعت

 .نمايد  آباد و از وجود آنها استفاده  مملکت  و هم  خود رسيده
را   ینظام  قوای  مقداری  سوق  که  است  مردم  خيال  و آسايش  و تعالی  ترقّی  همين  حفظ  برای  اينک

  شود، عموم و می  شده  آنها توصيه به  حدود اهالی  حفظ  ، و همانطور که دهم امر می  اهالی  پشتيبانی به
و   مملکت  و آبادانی  رعيت  حفظ  برای  قشون  و بدانند که  دانسته  نيز بايد وجود آنها را مغتنم  اهالی

امور خود بپردازند،   مصالح خاطر به  فراغت توانند به می  مردم  تمام  قشون  پشتيبانی به.  است  اهالی  آسايش
  و برای  ايران  برای  ايران  قشون  اينکه بيارامند و نظر به  خويش  در اماکن  و امنيت  اطمينان  و با کمال

 يد، وخواهد گرد  فراهم  قشون  دست به  اهالی  آسايش  وسايل  است  ، بديهی يافته  تأسيس  ايرانی  حال  رفاه
را   ، اوامر دولت دوخته  مرکز مملکت نظر خود را به  ، پيوسته و عدالت  امنيت  بايد در پرتو اين  هم  مردم
خود را   مطالب  ، که دهم و اختيار می  آزادی  مردم  همة به  اهالی  آسايش  تکميل  برای. و منقاد باشند  مطيع

  ترفيه  موجبات  الزمه  نمايند، تا با وسايل  مراجعه  خود من بهباشد، مستقيماً   و هر نقطه  هر کس به  مربوط
 ».، تمهيد گردد است  حقانيت  مقتضی  که  طوری  آنها، آن  حال

 قوا  کل  الوزرا و فرماندة رئيس                                       
 

  که  است  ذيل  گرديد مشروحة  صلشوشتر وا  اقامت  دو شب  در اين  که  متعددی  تلگرافات  از جمله   
 . است  نموده  مخابره  تهران  نظامی  حکومت

و   آمده  هيجان به  کار خوزستان  و تصفية  خزعل  خبر تسليم  از شنيدن  خائن  شود وکالی می  معلوم   
مالً  امر کا  سازند که  مرکز متوجه  جانب قصد دارند افکار مرا به. کنند می  وپايی و دست  خودنمايی
 : قوس01در عصر   سری  جلسة  مذاکرات  خالصة  است  اين. نيايد  تصفيه  خوزستان
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خود را از   عمليات  کلية  بايستی  که  گفت  از جمله. بود ايراد کرد  بر مخالفت  آن  پايه  که  داور نطقی»   

، و  زاده ، سرکشيک ميهن  بيلديگر از ق  اشخاص. برسانند  مجلس  تصويب به  در خوزستان  و جنگ  صلح
  افکار حضرت  کردن  ؟ ظاهراً جز مشوش آنها چيست  خيال  نيست  معلوم. کردند  شديدی  مخالفتهای  غيره

 ». انگليسيها است  تحريک  دنبالة  هم  اقدامات  اين. ندارند  منظوری  اشرف
 

  تهران  نظامی  حکومت                                                     
 

  نفت

 
 . کنم  بازديدی  از معدن  بود که  کرده  دعوت  و انگليس  ايران  نفت  کمپانی  رئيس   
استرآباد و  و  خراسان  استثنای به  ايران  واليات  تمام  ، امتياز نفت(0204شهر صفر ) 0410  در سال   

  شصت سال تا  که  است  شده  داده  دارسی  ناکس  مستر ويليام ، به و آذربايجان  و گيالن  مازندران
 .بدهد  ، سهم ايران  دولت به  شانزده  ورزد و از عوايد، صدی  مبادرت  استخراج به
  لوله  و مصارف  راه  دوری  واسطة به  کرد، ولی  معدن  استخراج به  شروع  ، بدواً در قصرشيرين دارسی   

  انگليس  دولت  بحريه. برآمدآلمانی   داران سرمايه خود به  حق  و در صدد فروش  ، باز داشت ، دست کشی
و   خريد سهام  شد و وسايل  از فروش  بود، مانع  برده خود پی  جهازات  برای  ايران  نفت  اهميت کامالً به  که

  مشغول  در خوزستان  سپس.  را برداشت  سهام  خود نصف  انگليس  آورد، و دولت  را فراهم  کمپانی  تشکيل
  از نفت  کرد، و دريايی  عجيبی  ازچاهها فوران  رفتند نا اميد شوند، يکی باز می  که  هنگامی. کار شدند

  وقت  از آن. شدند  هالکت به  جات مشرف عمله و  نفت  و اشياء غرق  آالت  که  قسمی به  ريخت  بيرون
و   جدی  نکتة  هيچ.  است  قاجاريه  کارهای  ز عجايبامتياز نيز ا  اين. اند در کار داده  غريبی  بعد توسعه به

  باشد، مگر يک  داشته  ايران  و تفکر درباريان  بر تعمّق  داللت  شود که نمی  ديده  در امتيازنامه  عميقی
  کمپانی و به  افتاده  فکر پاالنش به  مرکوب  کردن  بعد از گم  ايران  و وزرای  شاه.  آور است خنده  که  نکته
  استفاده  دوهزار تومان  سالی» شوشتر»و »  دالکی»و »  قصرشيرين»  از نفت  عليه  دولت  اند، چون گفته
مسيو . نمايد  جبران  مزبور را کمپانی  خواهد ماند، بايد مبلغ  محروم  امتياز، از آن  از اين  ، و پس کرده می

  خزانه به  است  گرفته  ، بر عهده الشرکه بر حق  هرا عالو  ، و دوهزار تومان کرده  بخشی حاتم  هم  دارسی
 .دارد  تقديم  عامره
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،  معدن  بعد از تماشای.  نيست  معلوم  برايش  نظيری  که  است  زياد و خوب  قدری به  سرزمين  اين  نفت   
  از فراهم  پس  کهبودند، زيرا   و بسته  زده  و عالمت  چاهها را مُهر کرده  اغلب. گردد می  ثابت  نفت  کثرت
،  پذير نيست  امکان  صدور آن  که  است  قدری به  نفت  ميزان  اند که کرده  ، معلوم استخراج  مقدمات  آوردن

را بايد   محوطه  اين  چاههای. اند را بهتر ديده  مسدود بودن  پس. بزنند  آتش  و مجبور خواهند بود باالخره
 :نمود  تقسيم  نوع  سه به
  عجالتاً ذخيره  ولی  گرديده  از آنها فراهم  نفت  خروج  و موجبات  حفر شده  که  چاههايی -  اول   

 .اند نگاهداشته
 . است  کمپانی  و مورد انتفاع  خروج  در حالت  نفتش  که  چاههايی -  دوم   
 .اند کار آنها مشغول و به  نشده  تمام  هنوز حفرش  که  نقاطی -  سوم   
  ، اما کلية است  نموده  آن  وجود نفت به  و يقين  گرديده  چاه  حلقه 92حفر  به  موفق  تاکنون  کمپانی   

اند از  مجبور شده  که  زياد است  قدری به  هم  چاه  سه  همين  و نفت  است  چاه  از سه  ، فقط امروزه  عايدات
 : گفت  کمپانی  رئيس. ننمايند  استفاده  قسمتی

  ، استفاده(خروار  ميليون  تقريباً بيست)  تن  ميليون  ، شش( هفت  ف) به  معروف  چاه  يکاز   تا حال»   
 ».شود نمی  ديده  در آن  نقصانی  و هنوز هم  ايم کرده

  استخراج  خروار از آن 1191  روزی  ، که( هفده  ب)  به  موسوم  هست  ديگری  دورتر، چاه  فرسخ  در ثلث
اند، زيرا  اند و مخصوصاً آنها را بسته واقع  دور و مختلف  در نقاط  که  ، بسيار است اهچ  قبيل  اين. شود می
کنند،  هرجا را حفر می. موجود دارند  آن  حمل  برای  نقّاله  و کشتی  تصفيه  کارخانة  و نه  کافی  لولةنه   که

 .شوند می  مصادف  پرنفت  چاههای طور به همين
 21تقريباً)  تن  ميليون  ده به  در سال  محصول  کار بيندازند، ميزان و به  از کردهچاهها را ب  اگر تمام   

  خوردن  هم و به  اتالف  و اسباب  ، دور از عقل موجوده  ، با وسايل ، خواهد رسيد و اين(خروار  ميليون
 .دهند می  پيشرفتو بتدريج   کرده  قناعت  ميزان  همين به  بنابراين. دنيا خواهد شد  نفت  بازارهای

 
 

  دزفول به  عزيمت
 

  قوس 33  يکشنبه   
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  يمين  ظهر از ساحل به  ساعت  عبور دادند، و تقريباً سه  از کارون  قايق  وسيلة اتوموبيلها را به  صبح   
 . گرديديم  عازم  شمال  طرف به  رودخانه

  و مأمون  آباد کامالً مفتوح خرم  ود و راهنش  کشيده  آهن  تا خط  که  است  ای شهر دورافتاده  دزفول   
 . نيست  آن  برای  نگردد اميد ترقّی

  که  دانستم می  چون. را فرو پوشيد  آسمان  ، ابر تيره شب.  بود، فرود آمدم  مهيا شده  که  در منزلی   
  مبدل  باتالق به  باران در اثر  چگونه  نرمی  واسطة به  و اراضی  حدود چقدر زياد و تند است  اين  بارانهای

باريد، ديگر  اگر می  ، زيرا که نمايم  حرکت  باران  از شروع  قبل  االمکان حتی  کردم  شود، عزم می
  و اين  بمانيم  در دزفول  زمين  انتظار خشکی به  چند روزی  شديم و مجبور می  نداشت  امکان  رانی اتومبيل

  خود که  نقشة  برخالف  پس. داد نمی  ، وفق داشتم  تهران به  بازگشت به  من  که  ای با عجله  پيشامد هم
زود   صبح  حاضر شوند، که  امرکردم  همراهان به  ، شبانه کنم  توقف  روز ديگر در دزفول  يک  خواستم می

دهد، در اردو ب  جشنی  در نظر داشت  ، چون قشون  رئيس  اعتمادمقدم  خان عبدالعلی  سرهنگ.  کنيم  حرکت
  بيانية  امر دادم  کابينه  رئيس به.  مذکور نپذيرفتم  جهات به  ، ولی کنم  روز توقف  يک  اصرار کرد که  خيلی
 :شود  بعد انتشار داده  نمايد که  را تهيه  ذيل

 قوا  کل  وزرا و فرماندهی  رياست  ابالغية
  از تهران  از عزيمت  مقصود من  بدانند کهنيز بايد   دزفول  شد، اهالی  تذکر داده  همه به  چنانکه»   
  اهميت  موضوع  ، و اين نبوده  وارده  قضايای  و رفع  امور جاريه  تصفية  ، برای مملکت  اين  ايالت  دورترين به
را مأمور   از صاحبمنصبان  يکی  بود که  ، وکافی نمايم  صفحه  در اين  شخصاً عزيمت  من  که  را نداشت  آن

  يگانه  ، بلکه نمايم  فداکار حوالت  نظاميان  سرنيزة را به  معضالت و حل  نموده  خطه  اين  قضايای  تصفيه
  خود، و آن  هموطنان  دادخواهی شخصاً به  بود که  آن  برای  ، فقط و متاعب  زحمات  از تحمل  منظور من

 . باشم  نموده  گردند، قيام می  عواق  موضوع بی  تجاوزات  هر روز در معرض  که  ای بيچاره  رعايای
  اين  مقدرات  ، زمام اجمعين  عليهم  الّله اطهار سالم  ائمة  خداوند، و توجهات  لطف  که  موقع  در اين   

  ، هرگونه وجدانی  و مسوؤليّت  مملکتی  مسوؤليّت  نام به  که  ، ناچارم است  سپرده  من  دست کشور را به
را   ، مظلومين نموده  توجه  مملکتاکناف و   اطراف و شخصاً به  خود هموار کرده را بر  و مشقّت  زحمت
  اکنون  که  است  عقيده  و همين  اراده  همين.  بستانم  ستمکاران  آنها را از دست  و داد قلوب  کرده  نوازش
  اجازه  اهالی  کلية به  که  است  منظور و مطلوب  همين  ، و در تحت کرده  رهبری  خوزستان  جانب مرا به

  خود را مطالبه  رفتة  از دست  حقوق  و ايفای  کرده  مراجعه  من دارند، به  و شکايتی  مطلب  هرگونه  دهم می
 .نمايند
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و   محوّل  مجازات  شديدترين به  بود، بايستی  شده  خلق  و آسايش  اخيراً بر ضد امنيت  که  تجاوزاتی  اگرچه
  که  موقع  ، و در اين بوده  شعور مرتکبين  عدم  مزبور غالباً فرع  بحرانهای  چون  کن، لي گشت می  مفوّض
  خطايی  از کمترين  دولت  و فهميدند که  کرده مقايسه  سابق  را با ترتيبات  کنونی  ، اوضاع مردم  عموم

، و در  خواهد گرفت  تصميم  حدود مملکت  تا آخرين  متجاوزين  مجازات  صرفنظر نخواهد کرد، و برای
،  و انقياد است  و امروز روز اطاعت  شده  واژگونه  سابق  کردند وضعيّات  ، قوياً ادراک همه  که  موقعی  اين
و   کنم می ها صرفنظر ، از گذشته داشته  مبذول  رعايا و اهالی به  نسبت  هميشه  دولت  که  با توجهی  هم  من

 .نمايند  خود زيست  در آرامگاه  شتو وح  خوف  بدون  همه  دارم  ميل
  تقصيرات  برای  و عفو و اغماض  و عطوفت  رأفت  حس  اين  که  دهم تذکر می  همه ، شديداً به در ضمن

 .نمايند  استفاده  دولت  توانند از عواطف باز می  ، و تصور نکنند که است  گذشته
هر   ، در تحت ، هر کس لرستان  تا انتهای  گرفته  ستانخوز  بعد، از ابتدای به  از اين  که  گويم صريحاً می

  مجازات  اقسام  و دستگير و با شديدترين  بردارد، بالترديد تعقيب  مملکتی  بر ضد مصالح  ، قدمی عنوان
  سپری  و تجاوز و جسارت  و فضولی  روزگار شرارت  چون. نمود  صرفنظر نخواهم  خواهد شد، و از احدی

  تجارت  و در صدد ترقّی  و کار خود پرداخته  و کسب  و فالحت  کار زراعت به  بايد آزادانه  دم، لهذا مر شده
 .نمايد و آباد گردد  از وجود آنها استفاده  مملکت  و هم  شده  خود مستفيض  هم  باشند، که

  در حوالی  که  ز طوايفیا  ، اعم کرده  لرستان  ساکنين  جانب به  توجهی  عطف  دانم ، زايد نمی موقع  در اين
و اندرز،   نصيحت  هستند، و در ضمن  متوقف  در دوردست  که  دارند، و يا عشاير و قبايلی  سکنی  دزفول

  و جزو اين  مملکت  اين  تنها آنها را رعايای  ، نه دولت  قشون  که  کنم می  آنها عموماً خطاب  همة به
، بدانند و  خود را باز کرده  و گوش  بايد چشم  ندارد، بلکه  فيتاز آنها طر  و با هيچيک  دانسته  مملکت

در   که  مقاومتی  ، و تمام کشم می  راه  در اين  که  زحمتی  و تمام  مقصود من  کنند که  بفهمند و دقّت
  لذت  شده مند آنها بهره  که  است  آن  ، و برای عايد خود آنهاست  آن  صرفة  آورم می  عمل به  لرستان  انتظام
  و رهايی  خالصی  و نامطبوع  زشت  اسلوب  و اين  وحشيانه  زندگی  ، و از اين را چشيده  و عدالت  امنيت
 .يابند

  امرار حيات  زشتی  مرحلة  در چه  و نفهمند که  خو گرفته  موضوع  بی  طرز و اسلوب  اين اگر لرها به
  و برادران  کنم  خالص  هميشگی  آنها را از اين سرگردانی  که  مجبورم  دلسوختگی  با نهايت  کنند، من می

  آنها حاصل  برای  و سکونی  مختصر آسايش  قدر که همين.  دهم  سوق  و انسانيت  تمدن  طرف خود را به
آنها را از خود و   و همه  کرده  آنها نگاه به  با نظر پدرانه  هميشه  من  خواهند فهميد که  همه  وقت شد، آن

لرستانيها .  نيست  ، کار انسان پيمايی  و بيابان  و چپاول  و غارت  و ولگردی  دزدی.  ام خود دانسته  بستة
  کرده  از خود درست  قراء و قصباتی  بايد بتدريج. بگيرند  انسانها را پيش  تا آخر بايد روية  عموماً، از اول
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  رويّة  اين. بپردازند  و ترقّی  و تعالی  کار زندگی به خود  با عياالت  خيال  خاطر و آسايش  فراغت  باکمال
  راه  مجبور از افتتاح  دلسوزی کمال  و از روی  لحاظ  همين به.  آنها را نابود خواهد ساخت  ، همة حاليه
در   سرگردانی  در عوض  کرده  خود استفاده  بايد از موقعيت  طوايف  ، و تمام شدم  خوزستان آباد به خرم

را   ، قدر زندگانی و مراوده  تجارت  از راه  نموده  و بروجرد و اطراف  با خوزستان  مراوده به  بانها، شروعبيا
 .بفهمند

را   نکته  ، اين هستم  و امنيت  ترديد پذير نخواهد بود و مجبور از حفاظت  در وجود من  نظريه  اين  چون
طور  ، همان است  اهالی  متوجه  دولت  رأفت  حس  طور که انهم  ، که نمايم می  عموم  خاطرنشان ناچار نيز به

  تجاوز نسبت  در مقام  ای و عشيره  طايفه  شود، يا يک  ناشی  ای بيرويه  اقدام  بعد اگر از کسی به  از اين  هم
  سزای بهرا   ، و همه را از صغير و کبير محو و نابود ساخته  طايفه  آن  داد که  برآيند، امر خواهم  هم به

  که  است  عفوی  آخرين  نخواهد شد، و اين  عفو و اغماض  احدی  بعد گناه به  از اين. خود برسانند  اعمال
شود،  می  اعزام  هر طرفی به  بايد بدانند قشون  همه. شود می  داده  و اشرار لرستان  خوزستان  متجاوزين به

  خويش  اماکن در  اطمينان  باشند و با کمال  دلگرم  قشون وجود بايد به  اهالی.  است  اهالی  آسايش  برای
 .بيارامند

  حقة  حقوق  که  دهم و اختيار می  حدود، آزادی  اين  و ساکنين  مردم  همه ، به دولت  توجه  تکميل  برای
  من به شد  هر کس  از طرف  کنند، و اگر تجاوزی  را بدانند و نگاهداری  ، قدر آن داده  را تشخيص  خويش
 .گردد  تهيه  است  و عدالت  حقّانيت  مقتضی  که  طوری آنها به  آسايش  بدهند، تا وسائل  اطالع
نشد،   بيانيه  انتشار اين  مجال  مهمه  و اشتغاالت  گرفتاری  واسطة به  در دزفول  اقامت  موقع  اينکه نظر به

 ».گردد می  و اعالم  فاً از اهواز ابالغتلگرا  طوايف  و عموم  تذکر اهالی  برای  که  است  اين
 

 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                     
 9020  نمره -  قوس 32                                            

 
  ، شروع بودم  دهکر  بينی پيش  که  ، بارانی شوش  های خرابه  در محاذات.  افتاديم  راه زود به  صبح   
  مکان  در آن  شدن  ، مرا از پياده داشتم  آثار شوش  ديدن بار ديگر به  که  اشتياقی  کرد و با کمال  باريدن به

  مبدل  گِل  دريای جوشند و دشتها به ها می رودخانه  بارندگی  با جزيی  نواحی  در اين. آمد  مانع  تاريخی
 .ندارد  امکان  سريع  ، ديگر حرکت ومبيلات  برای  که  قسمی گردند، به می
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  و زاری  او ناله  و شقاوت  از ظلم  بود، ولی  الظاهر مباشر خزعل علی  از افراد، که  يکی  ظهر در کلبة   
و   حوصله در خور  که  ای صميمانه  از پذيرايی. کرد  قربانی  گوسفندی  ميل  با کمال.  شدم  ، پياده داشت

 .نکرد  مقدور مضايقه  واقعاً از بذل.  شدم  ود، بسيار محظوظخود نم  استطاعت
دارد تا   بيشتر شباهت  بهايم به  اهالی  طرز زندگی. شود نمی  ديده  از تمدن  اثری  حدود، هيچ  در اين   

او  دارد به با خود  را که  تيری هفت  امر کردم  کابينه  رئيس ، به باشم  او داده به  انعامی  اينکه  محض.  انسان
 .  اهواز رسيديم به  غروب  حوالی.  کرديم  ناهار حرکت  بعد از صرف. بدهد

 
 

  اسناد مهم
 

  وطن به  مندان نفر از عالقه  يک  ، از طرف بر چند سند مختلف  ، مشتمل مهمی  ، دوسية قوس 39  شب   
نيفزود،   من  بر اطالعات  ای د چيز تازهاسنا  اين  داشتم  که  با سوابقی  در حقيقت. شد  فرستاده  من  برای
  خواب به  صبح  تا نزديک  شب  آن  که  قسمی ، به شده  العاده فوق  و تأسف  و تلخکامی  حيرت  مورث  ولی

  عشاير داخلی  و احوال  خارجيان  رسيد، مرا از نيات ها سابقاً  می زمينه  در همين  که  راپرتهايی.  نرفتم
و   ايران  خرابی  حقيقتاً و عمداً برای  که  و امضاهايی  خطوط  ديدن  ليکن. گردانيد کامالً مستحضر می

، مرا  شده  ، بر کاغذ رسم عشاير آن  و برانگيختن  اياالت  ، و تجزية مملکت  قدرت  اساس به  افکندن  تزلزل
 ». نيست  مانند ديدن  شنيدن»  کرد که  و بار ديگر ثابت  مبهوت

  بساط  قرنهاست  در مرکز ايران  ، که بختياری  ، مثل و نجيبی  قديمی  ايل  يک  بود که  از اين  من  بهت   
  بايد تصورش  حقيقی  ، ايرانی جغرافيايی  موقعيت  و از لحاظ  بود، و حقيقتاً از نظر تاريخ  گسترده  تنعّمش

، مانند  ايران  قوای  شکستن  درهم  و برای  گرفته می  و تفنگ  ، از آنها پول قرارداد داشته  کرد، با خارجيان
 . است  بوده  بالاراده  ، متحرک نفت  معدن  از چرخهای  چرخی

  هميشگی  ، با وجود محبت انگليس  مثل  و ثروتمند و متمدنی  معظم  دولت  يک  بود که  از اين  تأسّفم   
  فرستاده  ايران  مهمه  نقاط به  ، مأمورينی من  لتدو  و ماليم  و موافق  متين  ، و با وجود سياست ايران  ملت
  اسلحه  ، تسليم ، تاديه وجه قشون  ، وارد کردن قبايل  برانگيختن  نقشة  طرح  و روز کارشان  شب  که  است

  و تلفات  خسارت  و وارد کردن  دولتی  قوای  ساختن  ، ضعيف ايران  اداری  جريانهای  ، منع طوايف به
 . است  مملکت  قشون و به  مملکت  خزانة به
  را صفحة  ايران  ، و سرزمين شطرنج  خود را، مهرة  دولت  و قدرت  سپاه  الحقيقة فی  مأمورين  اين   

هستند   بازيهايی  آوردن  در صدد پيش  خود، کودکانه  يا شهرت  سرگرمی  ، و برای داشته  محسوب  شطرنج
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  ، بلکه مانده می  باقی  حال  اين به  اوضاع  هميشه  آنها هم به  مبادرت  ون، و بد نداشته  ابداً  لزومی  که
 . است  يافته می  جريان  و حسن  بهبودی

  اند قشونی مايل  بهانه  آن به  را دستاويز کرده  نفت  معادن  و حفظ  در هر مورد، نفت  که  است  اين  عجب   
  و تحريکات  از دسايس  انگليس  مأمورين  سال  اگر يک  کهدر صورتي. اختيار خود درآورند به  و پولی

  و لرستان  درخوزستان  ايران  قوا، دولت  و اتالف  کشمکش  گذاشتند بدون نمودند، و می می  خودداری
در   نمايد، و قشونش  سالح  را خلع  شود، و اشرار و قبايل  کارها مسلط  جزئيات خود را دائرکند، و به  ادارات

  نمايندگان. ماند می  محفوظ  مصنوعی  وخطرات  موهومی  از آفات  نفت  مستقر گردد، معدن  الزمه  طنقا
کنند، و   دارند بپاشند و صرف  هرطور ميل  شود، که  گذاشته  اختيارشان به  پولی  اينکه  برای  انگليس
مراکز  به  االتّصال باشد، علی  عايق بی  و استبدادشان  مانع بی آنها  قدرت  که  وارد کرده  ايران به  قشونی
گر  جلوه  اسلحه  و بذل  وجه  صرف  و مستلزم  ورود قشون  را قابل  ، و اوضاع داده  خود راپرتهايی  مهمه

اگر . اندازند می  دندان را به  دست  بگويند، گره  آنها تحسين  و لياقت  هوش به  اينکه  اند، و برای ساخته
 . بخندم  مدتی  بود که  آن  جای  مختلفه  مراسالت  رمز و اين  تلگراف  اين  ود، از خواندننب  مانع  تلخکامی

  هستند، و سرنوشت  ايلچی  دشمن  در مملکت  اينکه  مثل  و اطالع  و با علم  کار کرده  نمايندگان  اين   
  موهوم  ، بدواً اساسی است  نوطم  قلعه  فالن  ، يا تصرف قشون  ستون  فالن  پيشرفت به  مملکتشان  حياتی
 .اند بحثها کرده  و در جزئياتش  ساخته  ، قصر خيالی بنيان  آن  روی  اند، سپس ريخته  طرح

کند،   خود را خراب  نفت  دارد معادن  خيال  ايران  دولت  اند که گرفته  را، مسلم  باطله  قضية  در ابتدا اين   
خواهد شد، و   و دچارخساراتی  نخواهد داشت  منافعی  نفت  باشد، معدن  قوی  نواحی  در اين  يا اگر دولت

بعد از .  است  گاهآ  از آن  مأمورين  خود آن  رحم و بی  عمق بی  خدا و مغزهای  ديگر، که  شايد چيزهای
. مايندن  و خسارت  آفت  از اين  جلوگيری  چگونه  اند که در صدد برآمده  وقت ، آن اساس  اين  ريزی طرح

  مسحفظ  را مناسبترين  ، خزعل ، وقتی شمرده  ايران  از قشون  جلوگيری  عامل  را مهمترين  بختياری  گاهی
 .اند دانسته  الزم  اهواز و مسجدسليمان  را به  ورود قشون  ، و موقعی خوانده  نفت  معادن

 ؟ چه  راپرتها برای  و اين  زحمات  اين  تمام   
  با دست  را بگمارد که  ای شود، و عده  عصبانی  ايران به  و نسبت  مضطرب  انگليس  دولت  اينکه  برای   

  انقالبات  را در طوفان  بيگناه  ، و جمعی انداخته  راه  مملکت  در اين  خونی شط  ايران  عشاير و قبايل
 . و نابود سازند  مستاصل

بنمايد، و در   هنگفتی  و مالی  جانی  ضررهای  يرانا  شود، و مملکت  را متحمل  خرجی  انگليس  دولت   
از   شوند، و به  خوانده  کوچکی  ناپلئون  يک  و بغداد و کلکته  لندن  سياسی  در محافل  خودشان  نتيجه
 !کنند  خود مباهات  و سياسی  جنگی  های نقشه  بردن  پيش
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  در رد آن  که  بينم نمی  و اساساً موجبی  ار نيستدر ک  منطقی  هيچ  که  بنويسم  چه  باب  واقعاً در اين   
 . و بس  است  طلبی و شهرت  انصافی از غرور و بی  تمام.  بکنم  بحثی

در   خزعل و شيخ  بختياری  و خوانين  رسمی  نمايندگان  با امضای  اسناد را که  عين  که  است  بهتر اين   
درکار   دسايس  چه  شود که  ، تا ثابت کنم  اضافه  آنها را هم  ظیاللف تحت  ، و ترجمه نمايم  ، درج است  دست
  و دربار قجر، چگونه  چند نفر خائن  طرف  ، و از آن ام کرده  مقابله  عوائقی  سفر با چه  در اين  و من  بوده

 منتشر ساختند؟  مغزی بی  های شايعه  چه  دادند و در تهران  جلوه  عکس مرا به  فداکاريهای
 
 
 

  سری  از کتاب  اقتباس
 0401، سند 041  صفحه

 
 ؟ کی  هست  کی

  در ايران  متنفذين
 

در »  ارفع  سردار»،  محمره  شيخ ,.* ئی.  آی.  سی.  جی.  و کی  ئی.  آی.  سی.  کی(  شيخ)  خان  خزعل»   
 .برادر خود شد  جانشين 0849  ، در سنه متولد گرديده 0810  سنه
  و صادقانه  طور صميمانه به  انگليس  با دولت  و پيوسته  است  مطلق  مستقل  ر حيثاز ه  در ايران   

  و موافق  مند و مطيع بريتانيا عالقه  دولت به  نسبت  از پيش  ، بيش در کبر سن  و اکنون  نموده  دوستی
  او را محترم  هملرها   رسد، حتی می  تا دزفول  نفوذش.  و باهوش  اليق  است  مردی  مشاراليه.  است
 ». است  کرده  با ترکها مخالفت 0401 در سنه. دارد  ترک  در خاک  زيادی  امالک. دارند می
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که بترتيب در » فرماندهی امپراطوری هند»و » شواليه امپراطوری هند»: عالئم اختصاری نشانهای * 
 .خزعل داده شد شيخ بهاز طرف دولت انگلستان  0409دسامبر  01و  0401اکتبر  01
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 3311  اپريل 32  مورخه

 شد  واصل 3311  آپريل 31  در تاريخ

  تهران  لرن  از طرف

 در اهواز  پيل  به

 

  محرمانه  تلگراف
 
  قضيه  مبداء آن  که  شده  حادث  و بحرانی  مشاجره  بختياری  و خوانين  وزير جنگ  اخيراً فيمابين»
  ، زيرا که بختياری به  قواست  و اعزام  تهيه  مشغول  وزير جنگ. گرديد  واقع  گذشته  سال  که  است»  شليل»

الوزرا  و رئيس  ، شاه من. کنند می  ميلی و بی  تاستطاع  اظهار عدم  غرامت  مبلغ  مزبور در ادای  ايل  خوانين
ظهور   ايران  دولت  و قشون  بختياری  مسلحة  قوای  تصادف  علت به  ، که جدی  را از مخاطره  و خوانين

  را که  و تهديداتی  تواند خطرات نمی  انگليس  دولت  که  ام کرده  و خاطرنشان  ام ساخته  خواهد کرد، آگاه
  موقع  و سختی  اوضاع   وخامت مذکور به  طرف  هر سه. بنگرد  اعتنايی خواهد شد، با بی  نفت دنمعا  متوجه

 . است  نگفته  خود را ترک  هنوز اصرار و ابرام  دارند، ليکن وزير جنگ  ، و تصديق برخورده
 .ننمايد  را ايجاب  قوايی  کند و مداخله  را حل  ، قضيه ام کرده  مجهز و مجری  من  که  نفوذی  اميدوارم
  انتصاب  واسطة آنها، به  موقعيت  البته. نمايند  خود را تصفيه  داخلی  اختالفات  که  ام را متقاعد کرده  خوانين

 ». خواهد گرفت  ، بالتأخير استحکام جديدی  طايفگی  حکومت
 

  خوزستان بريتانيا در  دولت  قونسولگری                                           
  0432  اپريل 08  اهواز مورخه                                                       

 
 .شود می  ارسال  محمّره قونسول  نايب  اطالع  سواد جهت

 اهواز  مقيم  خوزستان  قونسول -  پيل پی  جی  ئی: امضاء                                                 
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  است  سرّی

 3311 می 3  مورخه 11/ 311  رمز نمره  تلگراف

 در اهواز  پيل  از طرف

 311  نمره  در بوشهر تحت  و ناکس 11  نمره  تحت  در تهران  لرن  به

 

  محرمانه  خيلی
 
 .فرماييد  مراجعه 0432 می 9  مورخه 93  نمره  تهران  تلگراف به  خواهشمندم»

  از منابع.  است  گرديده  وارد خوزستان  بهبهان  از خط  ايران  قشون  ، که است  حاکی  واصله  اطالعات  کليه
آنها   و مقصد نهايی  کرده  حرکت  امتداد بهبهان به  از قمشه  نفر نظامی 911  که  رسيده  راپرت  موثقه

و   رامهرمز، اراضی به  قشون  اين  با اعزام  که  است  اين  وزير جنگالظاهر، مقصود  علی.  رامهرمز است
اواخر   و در اين  بوده  ايران  دولت  اداره  سابقاً تحت  و رامهرمز که  ، جانکی چهارمحال  را از قبيل  بلوکی

  و اهواز سهل  تنف  ميادين  جانب به  آمدن  پيش  نمايد، و سپسمنتزع اند،  انداخته  دست  آن بختياريها به
 .خواهد بود

 018  نمره  درتلگراف  که  نامه ضمانت  مراسلة به  بدواً نسبت  رسد، که نظر می به  و اصلی  موارد الزم  در اين
 .اتخاذ شود  قطعی  فرموديد تصميم  اشاره  آن به 0433  اپريل 08  مورخه

 : خود خواهد نگريست  و اراضی  نطقهم تجاوز به  منزلة را به  ذيل  از قوای  هريک  اعزام  شيخ
 . قشون -0
 . پليس -3
 . حاکم -2
 . مأمور عدليه -9
 . غيرمستقيم  تحصيلدار مالياتهای -1

  بحث  موضوع.  است  ابراز داشته( 1)و ( 2)، (3)  اعزام به  قصد خود را راجع  که  است  چندی  ايران  دولت
بايد   معامله  چه  ايران  با دولت  ، و اگر بکنيم کنيم  تعبير و تأويل  شيخ  بايد مثل  آيا ما هم  که  است  اين

  ننماييم  دارد، زيرا اگر ما ضمانت  خود بيم  درحدود منطقة  ايران  از حضور قشون  محمّره  نمود؟ طبعاً شيخ
 .خواهد بود  تهديد دائمی  ، يک شيخ  قوا برای  نخواهد شد، اين  آنها مداخله  از طرف  که
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  شد، و يا بدون  آوری الزام  ايران وارد عقد قراردادهای  با دولت  و قلمرو شيخ  اراضی به  راجع  است  ممکن
 ».برقرار نمود  صحيحی  ترتيب  تعريضاتی

 
 032  نمره  بوشهر تحت  عنوان  به

 39  نمره  تحت  تهران سواد به
 اهواز  در خوزستان  انگليس  فخيمه  تدول  قونسولگری                                      
                                                              8/33ـ S  91  نمره - 0432  می 08  مورخه                                      

 :گردد می  ارسال  ذيل  اشخاص  جهت  فوق  سواد تلگراف  احترام  با کمال
 .بغداد -  بريتانيا در عراق  عالی کميسر  منشی -0
 :بريتانيا در  قونسول  نايب -3
 . محمره -
 . بصره -
 . اطالعاتی  سرويس  صاحبمنصب -2
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 080در اينجا سند ص 
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 3311 می 1  مورخه 312/13  رمز نمره  تلگراف 

 

  محرمانه  خيلی

 اهواز -  پيل  کاپيتان  از طرف   

 312در بوشهر   و ناکس 13  در تهران  لرن  سر پرسی به   

 
 .کنيد  رجوع  خودتان 31  نمره  تلگراف به  خواهشمندم»
در   که  وزيرجنگ  خواهد بود، و اطمينانات  و فرصت  وقت به  منوط  قشون  وارد نمودن  عقيده من  به

  وزير جنگ  های نقشه.  است  تصديق  و قابل  ايد، با اساس ودهفرم  اشاره  آن خود به  تلگراف  قسمت  آخرين
  کمک  ما برای  در مداخلة  بخشی رضايت  بهانة و  موجب  هيچ  حال  و در عين  شده  طرح  خوبی  در نهايت

  و شايسته  مزبور مستحق  خوانين  کنم نمی  گمان  من  همچنين. دهد نمی  دست به  بختياری  خوانين به
  و ضعيف  شکسته  در هم  پيشامد ذيل  را از اثر سه  بختياری  قوای  امروز من. باشند  محبت  از اين  بيش
 : بينم می

 .دارند  در تهران  که  گروهائی  مناسبت آنها به  حاضره  وضعيّت -0
 . است  نموده  اشغال  در چهارمحال  دولت  قوای  که  مستحکمه  مواقع -3
 . و کهکيلويه  ظر عشاير چهارلنگو تباعدن  اختالف -2

از   قشون  که  نيست  قبول  قابل  را بپردازند بهيچوجه  مطلوبه  غرامت  خوانين  که  هم  در صورتی
  ، خوانين پس. دارد  نواحی  در اين  توقف  برای  حقی  قسم  همه  قشون  نمايد، زيرا که  عودت  چهارمحال

در . نمايند  طغيان  شوند، يا فاشافاش  تسليم  ايران  دولت کنند، يا به را اختيار  از دو کار، يکی  بايستی
  برای  موقعيتی  بدتر از اين  کنم نمی  خواهد شد و گمان  نفت  وارد معادن  عاقبت  ايران  ، قشون اول  صورت
. خواهند گرديد  وبمغل  خوانين  فوق  علل نظر به  اعتقاد من  ، به ثانی  شق  اجرای  در صورت. باشد  کمپانی
وارد آوردند تا ما را مجبور   نفت  معادن به  عمده  خسارت  شوند که االمر خود آنها حاضر می عاقبت

 .نمايند  و جدی  علنی  مداخله به
پيشنهاد   خيز وارد آيد، من نفت  اراضی به  خساراتی  است  ممکن  بختياری  طوايف  از طرف  فقط  چون
  دسته  اين. شود  نفت  ما وارد ميادين  از قشون  دسته  ، يک اغتشاش  ظهور مقدمات  ایدر ابتد  که  کنم می

  بختياريها و هم  مساعدت  برای  هم  توان نمايد و حضور آنها را می می  را حفظ  کمپانی  ، دارايی قشون
 .آورد  حساب ، به ايران  امداد قشون  برای
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را   محمّره  بريتانيا شيخ  فخيمه  دولت  از طرف  قرار داد که  ميانجی  قوة  يک  منزلة به  توان را می  عده  اين
  ايران  دولت  نيايد، و سپاهيان  دست به  قشون  اعزام  برای  اگر بهانه. نمايد  صيانت  ايران  دولت  در مقابل

  هواداران  در ميانه  ورشیش  ما بايستی  وقت نمايند آن  راسخ  ابراز عزم  و قلمرو شيخ  اراضی  اشغال  برای
  کردن  با پياده  سپس. بشود  بينی  پيش  نفت  های لوله  برای  آنها خطراتی  تا از طغيان  توليد کنيم  خزعل
 ». بجوييم  و بر او سبقت  نموده  را باطل  وزيرجنگ  در اهواز، نقشه  قشونی

 34  نمره  تحت  تهران  به
 031  نمره  بوشهر تحت سواد به

 در اهواز  خوزستان  ونسولگریق
 8/33 -10  نمره - 0432 می 09  مورخه

  
 :ميشود  ذيل  اشخاص  تقديم  احترام  با کمال  فوق  سواد تلگراف

 
 بغداد -  در عراقبريتانيا   کميسر عالی  منشی -0
 :در  فخيمه  دولت  قونسول  نايب -3
 . محمره -
 . بصره -
 . اطالعاتی  سرويس  صاحبمنصب -2
 

  پيل پی جی ئی: امضاء                                                              
 اهواز  مقيم  بريتانيا در خوزستان  فخيمه  دولت  قونسول                                     
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 089در اينجا سند ص 
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  قوايی  اعزام  شود مشاراليه می  باعث  که  موجباتی  در خصوصاهواز   قونسول  يادداشت

 .را تقاضا کند
 
يا در   خوزستان را در  انگليسی  قشون  حضور يک  که  است  و احتياط  عقل  کامالً موافق -0  کليات»

مزبور   قشون  مگر اينکه.  بشناسيم  تهييج  اسباب  ، بلکه ندانيم  و سکون  آرامش  تنها موجب  نه  بختياری
  گرديده  اعزام  آن  تقويت  محض  نمايد که  را تأمين  سياستی  کامالً بتواند پيشرفت  باشد که  قوی  قدری به

 . است
و در   نيست  کافی  کاميابی  حصول  برای  من  عقيده ، به شده  بينی پيش(  الف)  در طرح  که  ای قوّه -3

ها  لوله  خط  روی  و چه  در سر معادن  چه  و انگليس  ايران  نفت  نیکمپا  و اعضای  دارايی  ، حفظ نتيحه
.  برسانيم  خودمان  و دوست  متفق  رؤسا و قبايل به  و وجوه  و مهمات  ، اسلحه شود، هرگاه بهتر ميسر می

و   اهالی  نکهرسد، جز اي نظر نمی به  چاره  و بالاثر شود، هيچ  نتيجه بی  کلی به  دو طريقه  اين  در صورتيکه
(  الف)  نمره  در طرح  را که  قشونی  لزوم  آنها در صورت  جای  ، و به کرده  را خارج  غيرنظامی  جمعيت

 . بگنجانيم  شده  بينی پيش
  بختياری  متخاصم  قوای  تهاجم  خيز در مقابل نفت  اراضی  حفظ  رود که نمی  گمان -  نفت  معادن -2
  برای  که  دستجاتی  انضمام به  قوايی  قسم  از همه  ديويزيون  يک  الاقل  اينکه ميسر شود، مگر  خوبی به

  رود، پس انتظار نمی  در عراق  ای قوه  چنين  تهيه  گردد و چون  ، اعزام است  الزم  ارتباطيه  خطوط
(  ب)  نمره  قرار طرح  ، از اين گذاشت  عمل  مقام به  مذکور شد، بايستی  فوق( 3)  در قسمت  را که  ای طريقه

  تمرکز قوای  از آنکه  وارد شود، قبل  نفت  معادن بايد به  که  شود، زيرا هر خسارتی  کنار گذارده  بايستی  هم
 .خواهد گرديد  واقع  بگيرد، بالطبيعه  انجام(  ب)طرح  در  مصرحه

و   مباين  فوق( 2)  در قسمت  مذکوره  با اوضاع  شود که  واقع  است  پيشامد ديگر نيز ممکن  يک -9
  ايران  فشار قشون  ، يا درتحت لنگ  هفت  بختياريهای  است  ممکن  که  است  چنين  باشد، و آن  مختلف

از   ايران  قشون  ، که عشاير چهارلنگ تأثير  بر آنها فشار خواهد آورد، يا در تحت  اصفهان  از طرف  که
  معادن شوند و خود را به  داده  خواهد کرد، سوق  و کمک  مساعدت آنها به  شرقی  جنوب  و طرف  بهبهان

و   مداخله نموده  انگليس  نمايند، تا شايد دولت  و خسارت  خرابی را تهديد به  مؤسسه  و آن  رسانده  نفت
 .آنها برخيزد  مساعدت عمالً به

و   را مرتفع  مزبوره  نباشند، تهديدات  نگج  ابداً مهيا و آماده  که  کوچکی  عدة  يک  اعزام  وقت  ر ايند   
  اما از طرف. مذکور را بنمايند  عدة  اعزام  خود بختياريها تقاضای  بر اينکه  ، مشروط خواهد ساخت  برطرف
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را   آن  در تهران  قبالً وزير مختار انگليس  شود مگر آنکه تقاضا نمی  عده  اين  اهواز ارسال  قونسول
  فشار بر دولت  واسطه به  است  آيا ممکن  توانند بگويند که می  فقط  ايشان  د، زيرا کهباش  نموده  تصويب
 ؟ را نمود يا نه  غائله  ، رفع تهران  مرکزی

  ومرج هرج  اين.  است  ومرج ، هرج است  الزم  آن به  توجه  که  تنها خطری -  نفت  کشيدن  و نقاط  لوله -1
 :خواهد بود  الحدوث  کنمم  ذيل  علت  از سه  از يکی

 . محمّره  شيخ  وفات(  الف)
 . محمّره  بر ضد شيخ  و شورش  قيام  يک(  ب)
 .  محمّره  شيخ  و قوای  ايران  دولت  قشون  و منازعه  مناقشه(  ج)

 : رانم می  سخن  يکان  ، يکان مذکوره  علل به  راجع  اينک
تهديد   کشند نزديکتر از اين می  را با تلمبه  نفت  که  نقاطی ها و به لوله به  تهديد نزديکی  هيچ(  الف)

شود، و اگر   اقدام  به  شروع  گشت  اشاره  فوق( 3)  در قسمت  که  طوری بايد به  موقع  در اين. نخواهد بود
 .گردد  افراد نيز عملی  تخليه  باشد قضيه  الزم

خواهد   قضيه به  هم  تعصبی  جنبه  ، يک شيخ  کمک هب  انگليسی  قشون  مداخله  خاطر آورد که بايد به   
 .خواهدگرديد  مخالفين  مقاومت  حس  و افزايش  تکثير عده  افزود و موجب

 . فرماييد  مراجعه  ثانی  نمره  ضميمة به  است  متمنی(  ب)
  الوقوع قبل  يریپيشگ  نيست  گردد، الزم می  کشيده  نفت  که  و نقاطی  نفت  های لوله  از مخاطرات(  ج)

دارايی   حفظ  خواهد آمد و مسأله  پيشانگليس   قشون  دخالت  برخالف  سياسی  بسيار مهم  علل. بشود
بريتانيا حاضر   دولت  درجه  تا چه  که  است  اين  خواهد شد و آن  بزرگتری  قضيه  ، فرع در واقع  کمپانی

و   را حفاظت  ، مشاراليه شيخ به  نسبت  ايران  وز دولتتجا  و هنگام  خود برآمده  تعهدات  از عهدة  است
 .کند  تقويت

  ايجاب  فقط  نظامی  ، اگر مقتضيات آبادان  کمپانی  تصفيه  دستگاههای  صيانت به  اما راجع -  آبادان -1
 ».زد  شود دست میپلتيکی   و وسيله  هر عامل نمايد، به

 
  پيل  پی جی ئی                                                               

 اهواز -  بريتانيا در خوزستان  فخيمه  دولت  قونسول                                          
 0432  جون 00  مورخه                                                               
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 اهواز  بريتانيا مقيم  ریقونسولگ 

 1/11ـ  332  نمره

 3311  جون 13  تاريخ  به

 

  محرمانه  خيلی

 

 بوشهر  مقيم  فخيمه  دولت  محترم  کميسر سياسی به   

  جنوب  نفت  از معادن  دفاع   
 

و  0432 می  ماه 21  مورخه s . o.  408   نمره  مراسله  مدلول را به  حضرتت  افتخاراً توجهات -0»   
  جنوب  نفت  حفاظت معادن ، مشعر بر تهران  مقيم  وزير مختار انگليس  عنوان کميسر بغداد به  ملفوفات

 .دارد می  معطوف  ايران
  نمودم  تهيه  ، راپرتی مشاراليه  تقاضای  در اهواز، بر حسب  بريکس  کاپيتان  گروپ  مالقات  در موقع -3   

 .نمايد  خوزستان به  قشون  اعزام به  راجع  اهواز تقاضايی  ردد قونسولگریگ  باعث  که  وضعياتی به  راجع
 . دارم مزبور را ايفا می  سواد راپرت  استحضار خاطر مبارک  محض  اينک

  مقيم  انگليس  وزير مختار دولت به  که 0432 می 01  مورخه 34  نمره  در تلگرام  که  است  راست -2   
  شرح  و حوادث  مواقع  را در بعضی  قشون  و فوائد اعزام  اعمال  از طرق  ای شمّه  ما کرده  مخابره  تهران

نمايد، در نظر   تواند گسيل می  عراق  حرب  ارکان  را که  هوايی  قوای  محدوديت  ، من وقت  ، اما آن ام داده
خواهد   الزم  نفت  های و لوله  معادن  حفظ  فوراً برای  را که  قوايی  ميزان  اکنون  است  ممکن.  بودم  نگرفته

  مورخه 8/00  نمره  تلگراف را به  عالی جناب  مورد توجه  ، اما در اين باشم  برآورد کرده  بود کمتر از اندازه
  خطاب0432 می 02  مورخه 928  ، نمره خودتان  از بوشهر، و تلگراف  سر آرنولد ويلسن 0431اکتبر 38
 . نمايم می  لبج  وزير مختار تهران به

 : گويد می  سر آرنولد ويلسن  اول  در تلگراف
  اعزام  برای  کوهستانی  توپ  باطری  سوار و يک  رژيمان  و يک  نظام  بريگاد پياده  يک  نظر من  به»
 ».خواهد کرد  کفايت  اغتشاش  در مواقع  خوزستان به

  در ميدان  باتاليون  در اهواز و يک  باتاليون  يک  ايد که کرده  اظهار عقيده  ، شما چنين دوم  در تلگراف
  که  معتقدم  اما من. نمايند  ما کمک عشاير نيز به  بختياريها و مشايخ  که  ، در صورتی است  کافی»  نفتون»
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  من  لحاظ  اين ، به داشت  سروکار خواهيم  عشاير مخالف  از مشايخ  معتنابهی  ما با قوای  سخت  در مواقع
  موافق  قبايل  رؤسای به  و وجوه  و مهمات  از اسلحه  کافی  ذخيره  بايستی  که  هستم  عقيده  دار اينطرف

نيز   آن  اختيار ما بگذارد و از محدوديت تواند به می  عراق  حرب  ارکان  که  هوائی  اعمال تا به  خود بدهيم
 . نشويم  ، محتاج مطلعيم

  01111  الی 1111معادل   آيد که نظر می به  حياتی  بلکه  الزم  ، در نتيجهباشد  صحيح  من  اگر ادلة -9   
   اختيار شيخ به  حوادث مهمه ظهور  ، تا در موقع نماييم  ذخيره  در بصره  اتـمهم  و مقدار متناسبی  تفنگ

 ». حاضراست  تفنگ 1111  اکنون  نظر من به. شود  گذارده  محمّره
 

 شما  بسيار مطيع  افتخار مالزم  با کمال                                                                        
  پيل  پی جی ئی                                                                            

 اهواز  ممقي  بريتانيا در خوزستان  دولت  قونسول                                     
 

 : ارادت  با عرض  فوق  سواد مراسله
 (بغداد)  عراق  کميسر عالی  حضرت اجل به -0
 .گردد می  تقديم  در تهران  انگليس  فخيمه  وزير مختار و ايلچی به -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 041در اينجا سند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

177 
 

   زعلخ شيخ به  وزير مختار انگليس  تلگرافی  پيام 

 

  محرمانه  خيلی

 3311  جوالی 11  مورخه 3133  رمز نمره  تلگراف   

 اهواز -  واليس  عنوان ترور از بوشهر به  از طرف   
 

  خيلی 0433 جوالی 33  وزير مختار، مورخه  االمر تلگرافی حسب 0341  نمره  تلگراف تعقيبدر »   
 : نماييد  ابالغ  محمّره  شيخ را به  ذيل  محرمانه  پيغام  فوری

با   پيش  چندی. گردد مستفاد می  ذيل  از پيغام  حضرت  آن  و سالمتی  شرافت به  جانب  اين  دائمی  ميل»   
  استماع  خوزستان  عزم به  بختياری  از طريق  را از اصفهان  ايران  قشون  شدن  گسيل  و تألم  تعجّب  نهايت
  اطمينان  الوزرا تاکنون رئيس. باشند می  چند توپ  انصد نفر و دارایآنها پ  ، عدة از قرار راپرت.  کردم

  نموده  جدی  الوزرا اعتراضات و رئيس  وزير جنگ بدواً به.  شده  اعزام  نفر نظامی 311  فقط  دهد که می
در   کامل  امنيت  که  خاصه.  است  خطرناک  بلکه  غيرالزم  خوزستان به  قشون  ، ارسال اظهار داشتم

و   و لرستان  و گيالن  آذربايجان  ومرج و هرج  اغتشاش  اطفای  جهت به  و قشون  حکمفرماست  خوزستان
  ايران  نتيجه دولت باشد، در تر می اند واجب را گرفته  تجارتی  سر راههای  که  سارقين  دستجات  سرکوبی

و   الوزرا ديروز شخصاً مرا مالقات رئيس. دآور  عمل به  ممانعت  قشون  از پيشرفت  نمود که  اظهار موافقت
  ، چنانچه داشت  بيان  مشاراليه.  ورزيدم  استنکاف  من  ، ولی بکنم  خود تجديدنظری....... در  که  خواست

  آن  رجعت  فعالً هم.  نموديم نمی  شود، اقدام شما می  اعتراض  موجب  قشون  اعزام  که  مستحضر بوديم
  پاسخ  من.  توليد خواهد گشت  مشکالتی  شود و در مجلس می  کاسته  دولت  حيثيّات  که دارد، زيرا  اشکال

  نظريات  قبل  تقريباً دو ماه. نموديد می  مرا درک  کرديد، نظريات می  مشورت  با من  نخست  هرگاه  دادم
  کامالً مخالف  نقشه  با اين  من  که  کردم  اضافه  مورد هم  در اين.  بودم  گفته  سردار سپه خود را وضوحاً به

  فقط  برقرار بوده  در آن  و امنيت  انتظام  که  جديد در واليتیقوای   دخول  ترسم ، و می متنفرم  و از آن
گفتند   اشرف  حضرت. بماند  متروک  نقشه  اين  کهو مايلم شود،   و مشکالت  و موجد اغتشاشات  مورث

  دستجات  اين  بدهند که  اطمينان(  سردار اقدس)  جنابعالی ند رسماً بهحاضر  و وزير جنگ  خودشان  که
  شما و منطقه  در کارهای  اند، و ابداً مداخله شده  شوشتر اعزام  حکومت  خدمت و نگاهبانی  محض  فقط

نيز   عالی خواهند کرد، و جناب  تلگرافی  عالی  جناب به  مشاراليهم  زمينه  گويا در همين. شما نخواهند نمود
 .خواهيد داد  باشد جواب  خودتان  مصالح  مطابق  که  نحوی به  بالشبهه
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  که  ايم کرده  اتفاق  نکته  و در اين  کرده  کامالً مذاکره  و سردار جنگ  السلطنه و صمصام  من  باب  در اين
  اوضاع  و از لحاظ  خطرناک  ونقش  اعزام  فشار وارد آوريد، تا بداند که  ايران  دولت بايد به  شما و ايشان

را   تصميم  اين  ايران  دولت  کار برد که به  را بايستی  ممکنه  وسايل  ، و تمام است  و بيهوده  غير الزم  محل
  شماست  منافع و کامالً به  ام کرده  من  را که  اقداماتی  الذکر دنباله سابق  بگويد، و شما و خوانين  ترک

شوند، اما اگر ما و شما و آنها   را مانع  ، قشون قهريّه  قوه توانند به می  خوانين. بشويد  آن  ، مجری گرفته
 . نخواهد داشت  لزومی  اقدام  اين  کار بکنيم  باالتفاق

 ».نگذاريد  اطالع بی  خودتان  باشد مرا از طرف  خوب  عالی جناب  مزاج  اميد است
توانيد  نمی  منشی  استعانت  بدون  اگر خودتان. بدهيد  محمّره  شيخ هرا ب  فوق  محرمانه  پيغام  خواهشمندم

مشير   حاجی و به  کرده  ماشين  انگليسی  خط را به  نسخه  اين  است  برآييد ممکن  ترجمه  از عهده  خوبی به
 ».نمايد  ترجمه  شيخ  برای  بدهيد که
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  تهران -  انگليس  فخيمه  وزير مختار دولت
 : است  اند از قرار ذيل شده  انتخاب  خوزستان  در ايالت  که  دهد وکاليی می  احتراماً اطالع»   
 . خان ميرزا سيدحسين -شوشتر و اهواز  -0
 .  عزالممالک  حاجی -  دزفول -3
 . نرسيده  اتمام به  انتخابات -  محمّره -2
 . نرسيده  اتمام به  انتخابات -  طرف بنی -9
، و فعالً  داشته  دخالت  قسم  همه  و در اسرار شيخ  بوده  خوزستان  اخيراً رئيس ماليه  خان يرزا سيدحسينم

اعتماد   قابل  خودمان به  و او را نسبت  او سالم  نظريات.  است  در تهران  شيخ  مخصوص  عامل  هم
 . دانيم می
 . نيست  در دست  او اطالعاتی  سوابق ، از است  بوده  فارس  ، عضو ماليه عزالممالک  حاج   
پسر   شود، و سردار اجل  وکيل  محمّره  ، از طرف اخير خوزستان  ، حکومت مشارالدوله  که  است  محتمل   

 ».گردد  منتخب  طرف بنی  از طرف  سردار اقدس  دومی
 

  پيل  پی جی ئی  امضاء ک                                       
 0432اکتبر  33                                          
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 13عراق ص   آدميت  از کتاب  اقتباس
 

و   محيسن  قبيله  رئيس . ئی.  آی.  سی.  جی.  و کی  ئی.  آی.  سی.  ، کی محمّره  ، شيخ خان خزعل»   
 .باشد می  موروثی  الحقيقه و فی  اسماً از شاه  حائز است  را که  ای مرتبه  خوزستان  جنوبی  قسمت  حکمران

،  مسند رياست  از اشغال  قبل. شد، گرديد  کشته 0849  در سنه  که  برادر خود، مزعل  جانشين  مشاراليه   
  رياست به  که  وقتی. مقاصد بريتانيا  و ترويج  در پيشرفت  خودش  يماتاز تصم  ساخت  ما را سرّاً مطمئن

و   ما فرمانبرداری به  ، نسبت خود هميشه  درازدستی  ، و از زمان خود کامالً وفا کرده  های وعده شد، به  نائل
 0414  سنه در.  است  ننموده  ما فراهم  برای  اشکالی  جزئی  وهيچگاه  کرده  خدمت  طور شايستگی به
با   خصوصی  ما مناسبات  شد که  ابالغ  ايران  دولت به  وقت  ، و در آن مفتخرگشته K.C.I.E  لقب به

  شود، اتّکاء او بر ما خواهد بود، و او را حمايت  درازی او دست به  نسبت  که  ، و در موقعی داريم  مشاراليه
 .کرد  خواهيم

 K.G.C.I.E  رتبة ، به در محمّره  هندوستان  فرمانفرمای  اجل  حضرت  توسط به 0401  در سنه   
از   و از قبل  داشت  کويت  مبارک  و اتحاد را با شيخ  دوستی  شرايط  بهترين  خزعل  شيخ. سرافراز شد

در   که  گردنکش  مشايخ Q-V. کردند نقدی  و کمک  مساعدت  نصراوی  سيدطالب ، به شيخين 0841
  کرده  بومحمد عادت يهود از آل ابن  و فالح  الم از بنی  ابنيه  مشهور آنها غضبان  د کهان  واقع  دجله  طول

  ملک  که  در جايی  زيادی  نفوذ طايفگی  خزعل  شيخ.  ايشان  در خاک  طور موقت به  بردن  پناه بودند به
اند و  واقع  العرب شط  در طول  که  طوايف  کثرت  واسطه به. باشد، دارد بريتانيا می  بود و فعالً متصرفی  ترک

بروز   ، از زمان داراست  بصره  در واليت  که  وسيعی  هستند و امالک  متوجه  مشاراليه به  مهمات  در همة
  بر حسب  عالی  عمارت  اليه  ، معزّی کرده  ممکنه  های مساعدت  گونه  همه  خودش  حال به  نسبت  جنگ

 . کردهما واگذار  به  که  است بنا نموده  مريضخانه  جهت  رهبص  در نزديکی  دستور خودمان
و   جهاد، فتنه  واعظين  ذريعة ترکها و به  تحريک او هستند به  در خاک  که  طوايفی 0401در بهار      

  آورند و خط  اهواز ما حمله  ساخلوی  قشون به  نمودند که می  ترکها حمايت به  برپا ساخته  شورشی
  ما در شعيبيه  ما دارد، با کاميابی به  و اعتقاد تغييرناپذير که  قدم  از ثبوت  کنند، ولی  را قطع  نفت  های لوله

ما در   و اعتبار نظارت  انتظام  اعاده  نمود و در تسريع  جلوگيری  از انقالبات  از بسياری  گرديده  متفق
  رانده  ما از رود کرخه 03  قسمت  ديويزيون  وسيله ترکها به  زودی به  که  طوری ، به کرده  کمک  خوزستان

 .شدند
و   خود را جوابده  گاهگاهی  طرف اما بنی.  است  با ما باقی  ايشان  ، اتفاق انتظام  در حفظ  تا کنون   

  که  از آنجايی.  التهديد است محتمل  خوزستان  شمال  و انتظام  کرده  اقتدار او معرفی به  نسبت  العنان مطلق
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متولد  0819  او در سنه. باشد می  محترم  عراق  جنوب  طوايف  ، در نزد همة است  بزرگی  رئيس  شيخ
  در تمام. باشد  نداشته  خوشی  دارد مزاج  احتمال  ، وليکن مرتبه ، صاحب القامه طويل  است  ، شخصی گرديده
پسر . نمايد می  التجّار مشورت رئيس  یبهبهان  محمدعلی  حاجی  خويشوزير مستقل با   مملکتی  امورات
او   جانشينی  وجهة  ، و در نزد طوايف ناپسند است  ، مشاراليه شده متولد0840  در سنه  جاسب  بزرگش
بزرگتر آنها .  است  کرده  تحصيل  بصره  امريکايی  در مدرسه  اوالد جوانترش. رسد نظر نمی نما به خوش

  زندگانی  در فيليه  خزعل شيخ.  مزاج و خوش  باهوش  است  ، پسری شدهمتولد  0410  عبدالحميد در سنه
 ». است  بنا نموده  قصر ممتازی  است  محمّره  در دوميلی  که  کند، و در محلی می
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 امور   انتظام 
 

  و عاقلی  ، و مأمورجدی داده  صفحه  در امور اين  زودتر ترتيبی  هرچه  دانستم  ، الزم خستگی  بعد از رفع   
. دارد  متنعّم  آسايش  نعمت به  ، چندی خزعل  شيخ  و اجحافات  صدمات  را بعد از آنهمه  اهالی  که  بگمارم

  و گرفتن  خزعل  هواداران  دادن  در شکست  را که  اعزامی  اردوی  اولين  رئيس  خان اهلل فضل  سرتيپ  پس
  از رفتن  قبل  که  امری  و در تعقيب  بود، خواستم  کرده  و فداکاری  رشادت  کمالابراز   آنان  مهمة  مواقع

  چشم بود به  تيری  اين.  نمودم  مفوّض  وی به  طور قطع را به  خوزستان  نظامی ، حکومت بودم  شوشتر داده به
. بود  شده  يضخبر مر  اين  حکمرانی اهواز بود از اصغای نامزد  که  پسر خزعل  شنيدم.  خزعل

  را بپذيرند و اطاعت  خان اهلل فضل  دستور سرتيپ  ايالت  درمورد اين  که  نيز امر کردم  قشونی  فرماندهان به
  دارد، و در چه  اعزام  نظامی  نمايندة  است  الزم  نقاطی  چه به  ، که دادم  الزمه  کم نيز احکاماح به. کنند

را بر   ايالت  قرار دهد، و اين  من  ميل  رفتار و اطوار خود را کامالً مطابق  ساخلو بگمارد، وچگونه  محلهايی
تدريجاً در اهواز متمرکز کند، و   اوست  فرماندهی  در تحت  که  سازد، و قوايی  نيکبخت  من  آرزوی  وفق

 .دارد  اعزام  خوزستان  بنادر و شهرهای به  نظامی  حکّام
  سالح خلع  برای  خود در دزفول  جمعی ابواب  با قوای  که  کردم  ز تلگرافني  خان عبدالعلی  سرهنگ به   

 .حدود بماند  آن  عمومی
دارد، تا   نگاه  و بختياری  خود را حدود کهکيلويه  قوای  که  ميرزا نيز امر دادم محمدحسين  سرتيپ به   

 .قرار سازدرا کامالً بر  و انتظام  امنيت  ضمن  برسد و در اين  دستور ثانوی
  خود را در مقابل  ، قوای کرمانشاهان  خاک به  من  تا وصول  که  نيز امر دادم  خان ابوالحسن  سرتيپ به   

 .باشد  و متوقف  داشته  نگاه  کماکان  پشتکوه  والی
 :نمودند  مخابره  تهران را صادر و به  ذيل  ابالغية  که  کردم  قدغن  سپس   
 

  ابالغيه

 
و   معادن نفت شهرها و  عموماً، و معاينة  اعزامی  از بازديد قوای است 32  روز دوشنبه  ز کهامرو -0»

را   کار خوزستان  تعالی  و بحمداهلل  اهواز مراجعت ، مجدداً به کرده  حاصل  و عشاير فراغت  طوايف  ديدن
 . بينم می  يافته  خاتمه
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 : امر دادم  ذيل  قطري را به  خوزستان  آتيه  انتظامات  تحکيم -3
  ادامه  صفحه  خود را در اين  مأموريت  اعزامی  اساساً استوار گردد، قوای  عمومی  انتظامات  که  تا زمانی

 .دهد
شهرها  به  مشاراليه  از طرف  نظامی  و حکومتهای  منصوب  خوزستان  کل  حکومت به  خان اهلل فضل  سرتيپ
 .خواهند شد  و منصوب  او معين  نبنيز از جا  عشايری  و حکومت  تعيين

از  قوافلو   يافته  قطعی  ، افتتاح ام آورده  عمل شخصاً به  که  مشهوداتی  مطابق  خوزستان آباد به خرم  راه -2
 .اند عبور و مرور نموده به  شروع  طريق

  و رفاهيت  آسايش  شکرانة به  مقرر گشته  کامله  و انتظامات  ندارم  ديگر کاری  صفحهاين در   چون -9
  عتبات  ، از طريق قوس 31  فردا روز چهارشنبه  ، پس است  شده  تحصيل  اهالی  عموم  برای  که  تامّه

و   مشاهد متبرّکه  زيارت در آنجا به  هفته  يک  فقط. نمود  خواهم  تهران  ، عزيمت درجات  عرش  عاليات
 . نمايم مرکز می  متو بعد عزي  خود پرداخته  ديرينه  آمال  اقناع

 ».خواهد بود  غير رسمی  کلی به  النهرين بين  از راه  مسافرت  است  بديهی
 

 قوا  کل  الوزرا و فرمانده رئيس                                          
 

 
 

  تبريك  تلگرافات
 

  ، خاصه ايران  مختلفة  از نقاطبسيار   اهواز، تلگرافات به  مراجعت  ، و شب دزفول به  مسافرت  در مدت   
  مذبذب  وکالی.  داشت  مرا مشغول  وقت  آنها خود مدتی به  دادن  جواب  رسيد، که  مجلس  نمايندگان

ديدند، از لگد   افتاده  را بر زمين  خزعل  که  و بعد از آن  کرده  باالبلند و با حرارت  نيز تلگرافات  مجلس
آنرا   تهران  خودروی  سياسيون  که  خيانت و  دورويی  واقعاً اين. بودند  ننموده  مضايقه  هيچسر او بر   کوفتن
.  نيست  نفر ايرانی  يک  شايسته  و بهيچوجه  است  انسان  کارهای  ترين زشت  گويند، از جمله می  پلتيک
  از خيال  و حتی  هشمرد اليغفر می  کبير و ذنب  را معصيت  دروغگويی  است  در دنيا معروف  ، که ايرانی
  گويند و فريب می  فکراً و قوالً و فعالً دروغ  که  اشخاصی  قسم از اين  کرد، البته می  اجتناب  هم  دروغ

 . دهند بيزار و متنفر است می
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  اسم به  اند، زيرا که افراد انسانی  ترين پست  دروغی  يا سياسيون  پلتيکی  مردمان  اين  در نظر من   
  گويند و دزدی می  دروغ  مردم  و دزدترين  شريرترين  مثل  پلتيکی  عميق  نظريات  تعقيب و  سياست

  دوست  که  کسی.  است  خلق  مال  خطرناکتر از سرقت  خيلی  نظر مردم  در اعتماد و حسن  دزدی. کنند می
رود و  می  و پيش  او کرده هب  پشت  زنان  و خنده  چاهسار بال افکنده به  گناهی هيچ  خود را بدون  و رفيق

  هم  فهمد، از حيوان نمی  و رفاقت  برادری  پدر و مادر ندارد، يا سياست  گويد پلتيک از او بپرسند می  چون
  و نه  دوست  نه  بعد از مدتی  کنند، زيرا که می  بدی  هم  خودشان به  بدبختها حتی  اين.  تر است پست

  بردن  پناه  اين. بدهند  توانند پيشرفت را تا آخر نمی  ای نقشه  کند و هيچ یآنها اعتماد نم  قول ، به دشمن
  ندارد در مقابل  جرئت  که  ، کسی است  نفس  ن از ضعفدگذار نام  را سياست  و خيانت  و دروغ  پلتيک به

  قسم  اين به  يشهتو، هم  تکليف  است  ، اين من  عقيدة  است  يا در برابر خطر بايستد، و بگويد اين  دشمن
کيفر  ، او را به و پروردگار درستی  خداوند راستی  که  ورزد و زود است می  مبادرت  و خيانت  دورويی

 .رساند می  خياناتش
  خود گردن  پوالدين  با مشت  من  که  در حالی. بود  مجلس  مذاکرات  خالصة  تهران  تلگرافات  از جملة   

کار را   اميد دارند که  مجلس  ، باز وکالی ام نموده  و آسايش  امن  را قرين  زستانو خو  کرده  اشرار را نرم
و   طرف  اين به  دوسالی  يک  شمال  نفت  را مثل  ، و کمسيونها بکنند و موضوع انداخته  مجلس  مجرای به
  نه  بدهند که  يلیو عل  سست  رأی  يک  بکنند، و عاقبت  هايی بدهند و استفاده  بکشند و طول  طرف  آن

  مذاکرات. اند کرده  ، مدافعه نمانده  ساکت  صالح  نمايندگان. اشرار  وظيفه  باشد و نه  معلوم  دولت  تکليف
 : شود می  مفهوم  تلگراف  آنها مختصراً از اين

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

طور  به  مانده  غروب به  دو ساعت  ، مجلس جاری  قوس  برج 30  دارد در تاريخ می  محترماً معروض»   
  شده  مرا محرک  مفسدين  بر اينکه  مبنی  رسيده  از خزعل  تلگرافی  حاصله  ، از قرار اطالع تشکيل  سرّی

دند و مرا عفو فرمودند، آور  تشريف  اشرف حضرت  که  و حاليه  کرده  خالف  اقدام  اين به  مبادرت  بودند که
  نموده  وکال سکوت  مزبور مدتی  تلگراف  از قرائت  پس.  خواهم می  خود معذرت  گذشته  از گناهان  من

 : اظهار داشت  رفته  تريبون  پشت  محمدعلی شيخ  سپس
را   معذرت  اين  ، ما هم است  از خونريزی  و جلوگيری  بر عفو و اغماض  زمين مشرق  عادت  که  از آنجايی

  داده  دولت  رئيس به  مجلس  از طرف  همچو اختياری  که  اظهار داشت  موقع  در اين  کازرونی.  پذيريم می
 . است  گفتند صحيح  اقليت  خصوص از وکال، به  بعضی. بود  نشده
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  موافقت  هم آمد و شما  قطعی  تسليم  در صورت  دولت  رئيس  تلگراف  که  روزی  اظهار داشت  طهرانی
نظر   بنويسد و يا جلب  مجلس  رئيس  آقای  که  را هم  تلگراف  جواب.  است  اختيار بوده  کرديد، همان

 ». است  مانده  بشود، مسکوت  باب  در اين  دولت
  مرتضی  سرتيپ -  و توابع  تهران  نظامی حکومت                                            

 99  نمره - 0212  برج 33  مورخه                                                                     
 

  از اين  شيخ  تسلط  واسطه به  که  قبايل  رؤسای. بود  يافته  کلی  اهواز تغييرات  اوضاع  چندروزه  در اين   
  سرپرستی  و به  نمودم  از آنها دلجويی. بودند  آمده  و نزد من  شده  جمع  داشتند، همگی  شهر جداً بيزاری

  شد ليکن می  يادآوری  گذشته  رسيد و اعمال می  خزعل نيز از شيخ  مختلف  شکايات.  دادم  خود اميدواری
  کلية  ، پاداش کرده  جلب  محاکمه را به  شخص  فوراً اين  ديدم ، سزاوار نمی بودم  داده  که  قولی نظر به
  و دلداری  جديد مستظهر ساختم  حاکم  سرپرستی را به  همه.  بگذارم  کنارش او را به  و اجحافات  خيانات

 . دادم
  پرستی و وطن  جا ابراز خدمت  و همه  ما شده  اردوی  خود همراه  با جمعيت  را که  ناصرلشکر کازرونی   

 .  اميدوار گردانيدم  دولت  توجه بود، تمجيد و به  کرده
در .  شنوم  را نمی  خزعل  موزيک  نامطبوع  ديگر صدای  دزفول  در مراجعت  که  شدممسرور   خيلی   

  آمده  که  ديدم می  مخصوص  با لباس  موزيک  دسته  و عصر يک  در اهواز، هر صبح  توقف  اول  روزهای
  را پراکنده  موزيک  اين  شوشتر امر دادم به  حرکت  در موقع. شدند می  مترنم  خزعل  عمارت  در مقابل

. باشد  داشته  مخصوص  با لباس  موزيک  دستة  ايران  نفر رعيت  ناگوار بود يک  من  برای  کنند، زيرا که
خود   را از آن  خوزستان  موهوم  سلطنت  که  خزعل در موقعی  و شيخ  است  دولت  خاص  جالل  اين
 .دبو  کرده  مبادرت  موزيک  دسته  اين  تهية به  دانست می

 
 

  محمّره از اهواز به
 

   قوس 11  شنبه  سه
  نو، خزعل  و اثاثية  پاکيزه  اطاقهای  دارای  است  بخاری  کوچک  کشتی  اين.  سوار شديم  کشتی به  صبح   

 .بودند  ديگر همراه  نيز در کشتی  و پسرانش
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  قوس 11  چهارشنبه
بسيار پر   کشتيها و قايقهای.  رسيديم  محمّره  نواحی عصر به  فردا هنگام.  کرديم  توقف  در کشتی  شب   

  انداخته  تموّج هوا را به» هورا»  ما رسيدند صدای داشتند به  در دست  الوان  بيرقهای  اغلب  که  از جمعيت
 .بود
  و با ديگران  کرده  نمانند تصنعاً ابراز مسرت  عقب  از ديگران  آنکه  برای  هم  و بستگانش  خزعل   

 .جستند می  شرکت
 
 

  فيليه
 

باالتر   قدری  فيليه. بلند بود  شادی  بانگ  و از هر طرف  کرده  اجتماع  رودخانه  در ساحل  محمّره  اهالی   
  قبل  ، چندی است  خزعل  و جنايات  خوشگذرانی  جابر و محل  شيخ  و از بناهای  شده  از شهر واقع

  عمارت  آورد، در اين  محمّره به  الحفظ و تحت  وشتر و اهواز گرفتهاز ش  را که  و مأمورينی  نظاميان
 .بود  کرده  محبوس

  در سر راه  فراوان  جمعيت.  گذارديم  ساحل به  قدم  و تهنيت  تبريک  و غوغای  اظهار شادمانی  در ميان   
  رياست به تروريستنفر چند   خط  اين  در تمام  شد که  بعدها معلوم. کردند می  و ازدحام  ايستاده

  اين. اند آمده ما می  از دنبال  مبدل  ، با لباس معارف  وزير سابق  برادر وحيدالملک  شيبانی  الملک جليل
، مقصود آنها را  فرصت  در موقع  بود که  ساخته  دربار مجهز و عازم  پول به  مجلس  را اقليت  جانيان

 .آورند  عمل به
و آباد   و متمرکز ببينند و مرکز را قوی  را امن  تکخواهند ممل نمی  وقت هيچ  که  خائن  اين مردمان   

  و مخالفت  باشد مقاومت  حياتبخش  مملکت  برای  که  تازه  با هر قوّة  فکر هستند که  اين بيابند، دائماً به
و   نداده  آنها گوش  حرف به  زلتزل و بی  احتياج بی  نيرومند و دولت  الوزرای دانند رئيس می  زيرا که. نمايند

  ، معالجة باشد، تا هر موقع  و افتاده  ضعيف  خواهند دولت آنها رفتار نخواهد کرد، می  و نقشة  توصيه به
  ورزند، و از تقويت  او مبادرت  سدّ رمق به  فقط  کنند، و آنها هم  طلب  خبيث  اطبای  خود را از اين  مزاج

  سرپيچی  و تجويزشان  باشد، و از نسخه  آنها مقيم مطب در  مريض  ا هميشهکنند، ت  مضايقه  کاملش
از   آنهاست  طالی  يا معدن  بازيچه  را که  الطوايفی ملوک  ريشة  من  توانستند ببينند که نمی  البته. نکند
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  از تهديدات  کردند که  مشاهده  چون.  ام ساخته  خاضع  مرکزی  قوّة  را در مقابل  ، و هر قوّه برداشته  ميان
چند نفر   نداد، اين  رخ  تزلزلی  من  در عزم  لرستان  انسداد راه و  و بختياری  خزعل  ، لشکرکشی اجانب
و   دورويی. سازند  کار را معکوس  رسانند و نتيجة  قتل به  را فرستادند، تا مرا درخوزستان  و جانی  بيمايه

،  کردم  تلگراف  الدوله صولت به  کشی قشون  هنگام.  دريافت  توان می  مثل  را از اين  مردم  اين  خيانتکاری
اما . آورد گرد  ای کرد و عده  فوراً اطاعت  شنيدم. بفرستد  بهبهان  اردوی  کمک به  خود را حاضرکرده  قوای

هٌ ، بقي آنها گرفته بر  اردو، سر راه  خوردن  از شکست  پس  که  العبور گذاشت و معابر صعب  معيّنه  در نقاط
و   معروف  آن  رئيس به  نسبت  من  محبت  که  و نجيب  قديم  عشيرة  يک  هم  اين. سازند  لسيف را معدوما

 !بود  او گرديده  رقبای  رنجش  اسباب
  و عشق  مطمئن  روح  با چه  ، که نگرم خود می  نيت  و خلوص  قلب  صفای به  هر وقت  خالصه   
هستند   من  کارهای  و تخريب  من  در صدد ايذای  پايه  تا چه  و ديگران  ام آمدهصفحه   اين هب  آاليشی بی

،  بردم می  و لذت  مسرور بودم  شادمانی  در بحبوحة  مردم  از احساسات  من  که  در حالتی.  شوم متأثر می
کشيدند،  می  خود انتظار فرصت  تمأموري  انجام  برای  داشتند که  جای  تماشاييان  در ميان  چند نفر هم

 ؟ است  تا کجا گسترده  ناپاکان  و دست  چقدر غافل  شخص هالحقيق فی
  آتشبازی خود و  شخصی  شهر و منازل  بندیآيين نمود، و در   پذيرايی  داشت  در قوه  هر چه  خزعل   

 .بود  فروگذار نکرده  چيزی  جداگانه  و مستخدم  اطاق  و تهيه  کامل
 و  کاری در آيينه  ندارد هر چه  شباهتی  تهران  ابنية  با اسلوب.  است  عجيبی  او شکل  عمارت   

شود،  ّ باز می نظير شط بی  صفحة  روی به  اطاق  درهای  ، و يا اينکه است  زياد شده  مصارف  گذاری شيشه
  ها، اين حياطها و اطاق  تنگ  ضایبلند و ف  ديوارهای. نظر نشد جالب  بنا چندان  قدمت  واسطة معهذا به
  متمول  قصر يک تا به  است  کرده  بيشتر شبيه  قديم  های(و دهليز  سردابه)»  رينت  البی» را به  عمارت

 .دارد  اروپا جای  در دروازة  ايران به  نسبت  که  اولی  درجه
  زن  شصت  خزعل  عمارت  ، در اين موعاز قرار مس. شود متعدد باز می  حياطهای به  عمارت  اين  اطاقهای   

  و عمارات  جالل و  عيال  همه  ، با وجود اين است  کرده  فراهم  از آنها دستگاهی  هر يک  دارد، و برای
يا اوالد   بستگان  ترسد که می. برد ّ بسر می شط  و ميان  در کشتی  شبها را عموماً از ترس  ، خزعل مختلف
. سازند  خود شريکش  برادر مقتول  او برسانند و در سرنوشت به  صدمه  شده  موفق  ، در خشکی خودش
 . رفت  کشتی به  خواب  نداد و هنگام  را از دست  معمولی  نيز روية  امشب

او را   و جنايات  جرائم  از هزاران  و يکی  کرده  اعتنايی  متظلمين  هجوم ، به خواستم می  واقعاً اگر من   
  نبود و من  اما مصلحت. رسيد کيفر می مرد به  بايد اين  اول  ، از ساعت قرار دهم  محاکمه و  مورد توجه

 . دانستم را بهتر می  و اغماض  و مسالمت  ديگر در سر داشتم  خياالت
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از   که  است  با مطربهايی  و معاشرت  ، و شبها تعيّش ترياک  روزها کشيدن  شخص  شد، کار اين  معلوم   
و   او شده  ثانويه  ، طبيعت حالت  اين  که  قسمی به. طلبد می  گزاف  با مبالغ  النهرين و بين  شاماتمصر و 

  روشن  من  برای  زندگانی  نوع  مضار اين  چون.  نيست  آسوده  مکيفيّات  اين  را بدون  را و روزی  شبی  هيچ
،  چقدر نيرومند بوده  خارجی  تحريک  دست  هشود ک می  مستولی  بر من  ، خنده کنم فکر می  هر وقت  است

 ! است  آورده  ميدان به  را بلند کرده  عيّاش  عنصر خمودة  چنين  که
 

  خنجر مرصع
 

 .آمدند  ، نزد من آذربايجان  مکری  ساوجبالغ  طوايف  چهار نفر از رؤسای  امروز صبح   
  رسانيده  محمّره خود را به  و از آنجا با کشتی  کرده  تا بوشهر را طی  دور آذربايجان  راه  خوانين  اين   

و خنجر   چهار نفر واردشده  بودند، اين  ايستاده  من  در مقابل  و پسرانش  خزعل  که  در موقعی. بودند
بودند   کرده  تهيه  آذربايجان  پرآشوب  صفحة  در انتظام  من  از زحمات  قدرشناسی  عنوان به  را که  مرصعی

  قبيل  اين  بود، که  خزعل  تحيّر و تلخکامی  اندازة به  ، درست قدردانی  از اين  من  مسرت  درجة. دادند  من به
 . باور نداشت  را از عشاير ايران  احساسات

  بودند، و تقديم  را نديده  نظيرش  محمّره  اهالی  تا حال  خود که  مخصوص  با لباس  اشخاص  اين  دخول   
اثر   خزعل  ، در دماغ است  عشاير جنگجو و شجاع  اين  قدردانی  کمال  عالمت  که  نشانیخنجر جواهر 

  خوزستان منحصر به  من  کارهای  فهميد که. شد می  خوانده  اش او در چهره  تحيّر و اضطراب. کرد  عميقی
و   رقصيده  اجانب  وسرنایبا ساز  مدتی  اند که بوده  نيز خزعلهايی  و ساير اياالت  در آذربايجان.  نيست

 .اند سرد نشسته  امروز بر زمين
جلو آمد، و   گويان  کرد و تبريک  و فوراً تجلّدی  انداخت  ، سر پيش نگرم او می  جانب به  ديد من  چون   
 . يافت  خاتمه  طور طبيعی به  مجلس  نمود که  و شادمانی  اظهار مسرت  قدری به
و   مناسب  بودند، خيلی  آورده  من  برای  که  تحفه  واقعاً اين.  کردم  و نوازش  ويیدلج  نيز از خوانين  من   

و در   مهارت  آن  بکار بردن در. اند خود ساخته  عزيز و منتخب  خنجر را حربة  صفحه  عشاير آن. مؤثر بود
،  است  بوده  حربه  نها با اينآ  سابق  جنگهای  غالب. دهند می  خرج به  اصرار و احترام  آن  و نگاهداری  حمل

کليد عشاير   خنجر يعنی. اند و عزيز صرفنظر نکرده  قديم  حربة  دارند از اين  آتشين  سالح  که  و امروز هم
خنجر را   و امروز اين  بودم  آورده  دست به  گذشته  کليد را سال  عمالً اين  من.  و آذربايجان  کردستان

 . دارم می  يادگار نگاه و به  پذيرم می  آن  عالمت به
 . ساخت  آنها را فراهم  راحتی  و وسايل  پرداخت  واردين  پذيرايی فوراً به  خزعل   
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در   مبسوط  با خطب  مدارس  شاگردان. شدند  آمدند و پذيرايی  بديدن  و تجار و اصناف  علما و کسبه   
  و فجايع  ايران  گذشتة  اوضاع  خواندند، در بيان یم  که  سرودهايی. آمدند و گذشتند  ايران  زير بيرقهای

  و نسل  معصوم  اطفال  اين  در دهان  بود که  صفحه  اين  اوضاع  خاصه  من  چند سالة  اين  قاجار و اعمال
 .  گرفت خود می به  مؤثری  آهنگ  مظلوم

صادر   در شوشتر و دزفول  منتشره  يحلوا  مضمون به  ای ابالغيه  اهالی  عموم  استظهار و دلگرمی  برای     
 .  ديوار شهر نمودم به  الصاق و امر به

 
 
 
 

  خوزستان  از غائلة  پس

   بصره

را   آن  آينده  و حوادث  صفحه  اين  اوضاع  به  راجع  دستور قطعی  ، و آخرين را خواستم  نظامی  حکمران   
 .ا ببيندر  بصره  به  حرکت  تدارک  که  و امر نمودم  داده
تقريباً   العرب کرد، شط  مشايعت  نيز تا بصره  شيخ. آمد  حرکت  به  کامل  و آرايش  با زينت  خزعل  کشتی   

ّ با  شد و شط نمی  ديده  آب  بر صفحة  باران  باران بار تير اين  جز اينکه. را تجديد نمود  روز پيش  منظره
خود را   و سريع  بزرگ  ، امواج معهود است  قديم  عراق  گانانو بازر  از توانگران  که  و وقاری  طمأنينه

، يا مسير  ما آمده  و استقبال  بدرقه به  فراوان  کشتيها و قايقهای. راند می  پيش  ابدی  خوابگاه  سوی به
  فرعی  و نهرهای  ّ جداول در کنار شط  شديم می  نزديک  بصره به  هر چه. کردند می  خود را طی  تجارتی

 .کردند پرواز می  آب  در روی  و چابکی  بلمها با سرعت. شد می  زيادتر ديده
  اشتغال  يا باراندازی  بارگيری  و به  ّ لنگر انداخته شط  در ميان  که  بيشماری  با سفاين  بصره  منظرة   

و   و دالّالن  از حمّاالن  عظيم  و گروهی  ّ گسترده در کنار شط  از دکل  جنگلی. بود  داشتند، بسيار با شکوه
ّ  شط  بر سينه  که  ذخاير و نفايس  اين  به  دژم  و با چهرة  حريص  و با چشمی  و تجّار در کنار ايستاده  عمّال

  تا نقطة  کشتی. خود را دريابند  طعمه  باالخره  انتظار داشتند که  تمام  ، و با اضطراب قرار دارند نگريسته
  تزيين  تمام  با تکلفی  ايران  تجّار و اتباع  از طرف  هر چند قونسولخانه.  لنگر انداخت و  رفت  پيش  مناسبی

  خاک  المقدور به و حتی  نشده  پياده  نقاط  در اين  داشتم  عزم  من  بود، ولی  ورود ما گشته  و مهيای  شده
را با چند نفر از   و تلگراف  وزير پست  نمودم  شهر خودداری  به  از رفتن  لحاظ  اين  به  نگذارم  قدم  خارج

 .کنند  و قدردانی  اظهار رضايت  از تجّار و اتباع  در قونسولخانه  که  شهر فرستادم  به  همراهان
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  تقديم  من  به  کوچکی  جنگی  کشتی  ، يک است  محمّره  از اعيان  ، که موقرالملک  خان ميرزاحسين   
 . کردم  قدردانی  و از موقرالملک  سپردم  جنوب  قشون را به  نيز آن  من. نمود

شهر   های نمودند، و از کوچه  بودند مراجعت  شهر رفته  به  ديگر که  و اشخاص  و تلگراف  وزير پست   
 .کردند تمجيد نمی  چندان

آن   عين  بودند که  کرده  قرائت  ای و اليحه  آورده  عمل  به  شايان  از آنها پذيرايی  ايران  در قونسولخانة   
 : شود می  درج

 
 

 

  اليحه
 ، سردار سپه  آقای   
،  شده  دميده  خوزستان  ايالت  افسرده  در قالب  جديدی  روح  يک  اشرف  حضرت  فرمايی  از تشريف»   

آنها   تاريخی  پايتخت به  توجهی  بذل  که  است  از شما شادمان  بزرگ  کيخسرو و داريوش  امروز روح
  و آرايش  را زينت  پاريس  های خانه ، موزه آن  که آثار نفيسة  با افتخاری  پايتخت  همان. ايد فرموده  ششو

  اين  به  اشرف  ورود حضرت. کند می  بيان  زبانی بی  زبان را به  باستانی  مملکت  اين  و عظمت  و تمدن  داده
 .بود  بعد از شدّت  فرج  منزله  به  ايالت

  ايران  نقهرما  ای
  حضرتت  مبارک و سفر  افزوده  ايران  نهضت  بر تاريخ  مشعشعی  صفحات  اشرف  حضرت  زمامداری  دوره

لوح از   آن  فرحبخش  های خاطره  وقت هيچ. خواهد بود  ايالت  اين  تجدّد و ترقّی  ، مبداء تاريخ خوزستان به
امروز مفتخر و   اشرف  حضرت  فرمايی  تشريف از  خوزستان  اهالی  عموم. نخواهد شد  خاطرها سترده

سرشار   و با قلبی  خود شريک  خوزستانی  برادران  و سعادت  مسرت با  بصره  هستند، و ما ايرانيان  شادکام
و مزيد   نموده  ايران  و تعالی  ترقّی  به  مندی و ابراز عالقه  و تهنيت  تبريک  عرض و افتخار  از شعف
 . از خداوند خواهانيم  قلب  را از صميم  اشرف  حضرت  و نصرت  موفقيت

 ، فرزند رشيد ايران
  و خدمات  برجسته  هستند، عمليات  در بصره  که  قسمتی  الخصوص ، و علی عرب  عراق  ايرانيان  همه

قدير و ت  است  مملکت  و استقالل  حيات  روح  که  مظفّر ايران  و قشون  نظام  را به  اشرف  حضرت  نمايان
شمشير   برق  و در سايه  بوده  نظامی  دولت  يک  هميشه  ، ايران تاريخ  شهادت  به  چون.  نماييم تمجيد می
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  هنگام  که  نموده  را از طال تهيه  مبارکت  ، مجسمه رسيده  و سعادت  ترقّی  اوج  دلير خود به  فرزندان
  وقت  ضيق  واسطه  به  چون  ، ولی نماييم  تقديم  احترام و  اخالص  دست  را به  ، آن حضور مبارک  به  تشرّف

را   مبارک  ، عکس» کله  اليترک  کله  مااليدرک»مفاد   نشد، نظر به  ممکن  مجسمه  ، تهيه وسايل  و فقدان
  تقديم  و تعظيم  فروتنی  با کمال  خوزستان  يادگار سفر مبارک  عنوان  را به  آن  طال گرفته در قاب

 . نيمک می
و   مادی  و مساعدتهای  مشهود و مبرهن  اشرف  حضرت  پژوهی و دانش  پروری معارف  مراتب  چون   

، ما  است  و عام  خاص  ايد ملحوظ فرموده  مبذول  وطن  نوباوگان  روحی  و تربيت  در ترقّی  که  معنوی
  واقع  مقدس  ذات  آن  خواهی عرفان  عواطف  مشمول  خود انتظار داريم  نوبت  نيز به  بصره  مقيمين  ايرانيان

  در بصره  ايرانی  مدرسه  باب  يک  دولت  کمک  ، و مقرر فرمايند به ما نيز مبذول  معارف  درباره  و مکرمتی
را   اسالف  و مفاخرات  را ترويج  فارسی  بتواند زبان  که  ملی  مدرسه  فقدان  واسطة به  متأسفانه. شود  مفتوح
 .شوند می  مستهلک  اعراب  از ما دارند در ميان  گروه  را توليد نمايد گروه  مليّت  و عرق تذکار،

  از صميم  ايران  کنندة  زنده  آن  مشعشع  موفقيتهای  احترام  پاس  و به  مسأله  در اين  توجه  انتظار بذل  به
 : سراييم متفقاً می  قلب
 . باد سردار سپه  زنده

 . نباد ايرا  پاينده
 . ايران  باد نظام  پاينده

  بصره  مقيمين  ايرانيان  عموم  از طرف                                                                 
 0212  سنه  ئيل  سيچقان  قوس  برج 31 -  بصره                               

 

 کربال  به  حرکت
 

  قوس 13  يكشنبه   
  آب  ساحل ماند و به می  فرسخی معموالً قطار در سه.  قطار سوار شديم  و به  پياده  از کشتی  عطلو  اول   

 .بودند  فرستاده  کنار شط  را به  ما استثنائاً قطار مخصوص  مسافرت  سهولت  محض  رسد، ولی نمی
 

 کربال
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  قوس 13  دوشنبه   
  علما و تجّار و اصناف  کثير از آقايان  جمعی. سيدکربال ر  ايستگاه  قطار ما به  صبح  هشت  ساعت   

  و اشراف  و اعيان  دواير محلی  و رؤسای  حکمران. بودند  چادر زده  ايستگاه  کربال در نزديک  مقيم  ايرانی
  محض  بودند به  کشيده  در جلو، صف  مدارس  شاگردان. نيز انتظار ما را داشتند  مدارس  و شاگردان

 .کردند  قرائت  ما خطابه  شدن پياده
  شد سپس  چای  و صرف  چادر علما رفته  بدواً به. نمود  معرفی  يکان را يکان  کربال مستقبلين  قونسول   
 :را خواندند  ذيل  ، اليحه رفتم  چادر تجّار و اصناف  به
 

  و جاللت  حشمت  اهو سرور در پيشگ  شادمانی  جهان  ، با يک و تعظيم  احترام  مراتب  از عرض  پس   
  تشکرات  و تقديم  تأديه  ، برای عظمته الوزرا دامت رئيس  آقای  اشرف  ، حضرت الشأن عظيم  بندگان  اکتناه
.  داريم می  حضور مبارک  را معروض  و فدويت  خلوص  حاضر، و مراسم  صميمانه  و تبريکات  نهايی

، مجاور و  قدس  آستان  در اين  که  ايرانی  و اصناف  کسبهتجّار و   هيأت  فدويان  آرزو و آمال  بزرگترين
  جمال  دارند، همانا زيارت  خود اشتغال  متبوعه  عليّه  دولت  و عظمت  ازدياد شوکت  دعای  به  همواره
  با نهايت  تعالی  مداهللحب  بود، که  ما ايران  آمال  کعبه  دهندة  نجات  يگانه  محمود آن  و طلعت  محبوب
را   محيط  و اين  طالع  و اقبال  سعادت  از افق  تابناک  شمس  ، چون بخش  شرافت  موکب  فيروزی ظفر و

وجود   به  سرافتخار بلند نموده  ايرانيان  عموم  امروزه. فرمود  ، منوّر و درخشان و جالل  ميمنت  فروغ  به
و   وطن  نجات  ماية  وجودش  که  عظمتهاشرف دامت   ذات  ، چون رادمرد بزرگواری  مسعود يک  مبارک
 .نمايند می  عالميان  بر عموم  فخر و مباهات  گرديده  ما ايران  مملکت  و ترقيّات  استقالل  تحکيم
اشرار و   در مقابل  ايرانی  نيرومند نظاميان  قوای  که  عظيم  و فيروزی  فتح  اين  مناسبت  به  و اينک

ديار   اين نمود را به  سعادت  موکب  ، و همچنين داشته  را عرضه  تبريک  مراسم اند، احراز کرده  متمرّدين
و   مسألت  يزدان  را از حضرت  روزافزون  و توفيقات  تأييدات  ، و دوام گفته  آثار خيرمقدم  قدسيت

 . خواستاريم
 . سردار سپه  حضرت  ايران  و حياتبخش  وطن هدهند نجات  باد يگانه زنده

 . نظامی  قوای  کل  و فرمانده  الوزرا و وزير جنگ رئيس  اشرف  باد حضرت  پاينده
 

 . معلّی  کربالی  ايرانی  و اصناف  تجّار و کسبه  ، هيأت فدويان                                  
  دکانهای.  گشتيم  هپياد  در قبله  ، در مقابل ، و وارد شهر شده نشسته  اتومبيل به  مراسم  اين  بعد از ادای   

را بستند و   درهای صحن  حرم  بعد از ورود به. بودند  ساخته  را مفروش  ، و زمين بسته  را آذين  قسمت  اين
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  فايدة  اين  من  بود، اما برای  احترام  ، هر چند محض خلوت  اين. مختصر ساختند  و همراهان  من زوّار را به
  خود را در تقبيل  ديرينة  و آرزوی  کردم  کامل  زيارت  بال  و فراغت  ور قلببا حض  که  را داشت  العاده فوق

 .  مطهّر برآوردم  ضريح
،  مطهّره  از صحن  از خروج  قبل  علما آمد و تقاضا کرد که  آقايان  از جانب  شخصی  وقت  در اين   
  ، و فاتحه دارند رفته  ا در آنجا اجتماعو علم  واقع  صحن  در زاوية  که  شيرازی  ميرزای  مرحوم  مقبرة به

  عموماً، و ختم  من  از اقدامات  تشکر و قدردانی  به  راجع  بياناتی  آقايان.  پذيرفتم  ميل  با کمال.  بخوانم
  ذيل  طريق  به  سايرين  از طرف  مجتهد قزوينی  سيدحسين  آقای. خصوصاً، نمودند  خوزستان  غائله

 :پيشنهاد کردند
  که  التکليفی را حسب  شوکته  دامت  اشرف  حضرت  خاطر عاطر عالی(  خوزستان)  نمايان  فتح  در اين   

  که  اوقات  در اين. دارد می  اند، مسبوق کرده  ضعيف  اين  به  مقدسه  عتبة  اين  اعالم  از علمای  جماعتی
  عن  صانهااهلل  عليه  دولت  ای تا اندازهخارجی هستند و  و  داخلی  کشمکشهای  مشغول  از هر جهت  اجانب

  درجه  را تا اين  مينونشان  ايران  و خاک  ، آب وجود مقدس  آن  اسالميّه  جدّيه  اقدامات  واسطه  به  ّ بليّه کل
 :نمايند پيشنهاد می  چنين  بخشوده  رونق  و مرتبه

  سدّ اهواز نمايند و قبل  بستن  به  ، مبادرت ستانخوز  در صفحة  دولتی  بعد از تقرّر و تمرکز قوای -اوالً    
 .بخشند  را استفاده  ، دولت ثروت  منبع  از اين  از هر اصالحی

  بيگانگان  خود را از تعرضّات  و خارجه  داخله  بتواند حقوق  ، تا آنکه دولت  و سطوت  قوّت  برای -ثانياً   
،  فارس  خليج  برای  ، در جنوب دريايی  از کشتيهای  بزرگ  هدو دستگا  خريدن  به  نمايد، مبادرت  محافظت

 .بحر خزر کنند  برای  و در شمال
را   وجه  اين  که  است  ممکن  ندارد، ولی  موافقت  عليه  دولت  کنونی  با بودجه  ، اگر چه ابتياع  وجه  تهيّة   
  هيأت  که  طريق  بدين. مهيا نمود  اجباری  ميلتح  و بدون  طور معقول به  داخله  از اهالی  اعانه  طريق  به

از   و تجّار و جمعی  نظامی  صاحبمنصبان از علما و  مرکب  ، متفقاً هيأتی محترم  با نمايندگان  عليه  دولت
،  گانه دوازده  از اياالت  ، از هر ايالتی نموده  مسافرت  ايران  اياالت  از مرکز به  دولت  مصارف  ، به نمايندگان

  آوری جمع  سال يا سه  يا دوسال  سال  يک  در مدت  اگر چه. بخواهند  طال اعانه  ليرة  ميليون  يک  مبلغ
متدرجّاً   مبلغ  اين  است  نظر قراردهندگان به  که  مزبوره  مدت  آن  در عرض  کهقرار دهند   شود، و نوعی

  به  آنچه .آيد  پرداخته  دريايی  کشتی  دو دستگاه  يدنخر  برای  خارجه  به  اقساط شود و متدرّجاً به  دريافت
  خدمات  ، که خالصی اهلل آية  ، حضرت جليله  مهمة  اين  برای  که  است  رسد اين می  نظر اين دعاگويان

منير   رأی  به  منوط  باقی.  است  نمايندگان  ، بهترين است  عالميان  ، خود معروف انانيت  در محو  اش جليله
 . است  اشرف  حضرت
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   وبرکاته  اهلل و رحمة  عليکم  والساّلم                                                 

 
 : اظهار داشتم  در جواب

، و از  فرموده  توجهی  عطف  مسائل  قبيل  اين  به  محترم   علمای  آقايان  از اينکه  تشکر را دارم  نهايت   
  توجّه  تأثير اين  البته. اند حاضر گشته  دولت به  مساعدت  برای  و جنگی  و تجاری  یجديد اقتصاد  راههای
   عملی  به  اما راجع.  و مفيد است  دارند، بسيار مهم  ملت  در قلوب  که  نفوذ و رسوخی  حکم  به  آقايان
ماليه و فوايد  و  جنگ ارت، وز مقدماتآمدن   از فراهم  و پس  و دارم  در نظر داشته  ، هميشه آن  کردن
 .اجرا خواهند گذارد  موقع  به  البته  عامه

  امام  حرم  که  است  طوالنی  بازاری  راسته  اين.  آمديم  الحرمين بازار بين  به  توقف  بعد از چند دقيقه   
و   کرده  فروشم  دور را با قالی  مسافت  اين. کند می  متصل»  ع»  عباس  حضرت  حرم  را به»  ع»  حسين

  و صدای  شادی و  عبور، غريو هلهله  در مدت. بودند  نموده  و تزيين  بندی را آيين  جنبين  دکانهای  تمام
بازار   در وسط. کردند  گوسفند قربانی  نقطه  در پنجاه. شد نمی  قطع  گل  های دسته  و باران  اهالی  زدن  کف
 :زد و فرياد می  ا خواباندهپسر و دختر خود ر  نفر عطار ايرانی  يک
دو   جز اين  من  نکند، چون  موجود مضايقه  بايد از بذل  هستيد هرکس  ايران  ملت  احيا کنندة  چون   

 . کنم  ، بايد آنها را تصدّق ندارم  فرزند، چيز قابلی
  عجله  نهاد و من  از اطفال  گلوی يکی و بر  برآورده  ، کاردی داشت  که  حرارتی  در جوش  شخص  اين   

  و عطار مزبور را پرسشی  نمودم  و نوازش  و بوسيدم  بلند کردم  را از جای  ، طفل شده  و او را مانع  کردم
 . کردم  گرم
بزرگوار،   اين  و شجاعت  فداکاری.  کردم  طواف  العاده فوق  و توجهی  را با خلوص  عباس  حضرت  ضريح   

 . متأثر کرد  و مرا زايدالوصف  يافت  تجسم  در برابرم  تمام  با وضوحی
  بلديه به  بودند سوار گشته  مهيا کرده  که  و در اتومبيلهايی  شديم  خارج  از در قبله  زيارت  بعد از ختم   

اظهار   برای و  کرده  فراهم  پذيرايی  در آنجا وسايل  و اشراف  دواير و اعيان  و رؤسای  حکمران.  رفتيم
 .بودند  نموده  اجتماع  تبريک

  به  جانب من و از  نموده  طبع  متحدالمآلی  تقاضا کردم  بلديه  ، از رئيس و شيرينی  چای  صرف  در ضمن   
دادند،   تقاضا را فوراً انجام  اين. نمايد  اند اظهار امتنان کرده  که  و شايانی  مفرط  کربال از پذيرايی  اهالی
  اين  زيرا که.  است  اعالن  آن  هزاربار مفصلتر و عميقتر از عبارات  است  ثبت  من  بدر قل  که  قدردانی  ولی
  شد که  مسلّم  بر من. بود  نيامده  عمل  ، به سلف  پادشاهان  ، حتی ايرانی  هيچ  به  نسبت  پذيرايی  قسم
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آنجا مستحضرند، بهتر   سياسی  هایجريان و  اخير خوزستان  بيشتر از اوضاع  ، که النهرين بين  مقيم  ايرانيان
 .اند مرا دانسته  مسافرت  اين  و قيمت  قدر زحمات  ايران  خاک  از ساکنين

  پذيرايی  و آماده  ، تزيين است  نسبتاً مجللی  خانه  را که  محل  اين.  رفتم  ايران  قونسولخانه  ، به از بلديه   
  منزل  عمارت  رسيد در همين هشتاد نفر می  به  شان عده  که  ملتزمين  عموم. بودند  کرده  و همراهان  من

  که  قونسولخانه  به  ملحق  ، در عمارت امير اقتدار و اميرلشگر جنوب. بودند  آسايش  گرفتند، و در نهايت
  استراحت  مخصوص  که  اطاقی ناهار را در. گزيدند  ، منزل است  استرآبادی  از محترمين  يکی  به  متعلق

جلو   در خيابان  حسينيه  مدرسه  شاگردان.  آمدم  بزرگ  سالون  عصر به.  کردم  بودند، صرف  ساخته  من
 :را خواندند  ذيل  ، سرود و خطابة کشيده  صف  عمارت

 مدار ما، پدر عظمت  ای
،  است  ايرانی  ونیميلي  پانزده  آمال  قبله  منزله  به  که  اشرف  حضرت  سمات  و جاللت  شوکت  امروز ذات   
  شناخته  ايرانی  جامعه  طبقات  کليه  حقيقی  ولينعمت  مقام  بايد به  ما، بلکه  فخر و مباهات  تنها ماية  نه

  ، جلوة سعادت  از افق  قرن  از يک  پس  که  است  جهانتابی  آفتاب  مثابه به  اشرف  شود، زيرا وجود حضرت
 . گردانيد  پاش  را شعشعه  کيخسرو و اردشير بابکان  موطن هر وظا  عالميان  خود را به  نورانی

 مدار ما، پدر عظمت  ای
  شهريار افشار، که  و جالدت  و رشادت  ماضی  عباس شاه  و کوکبة  نوشيروان  دارا و عدل  امروز جهانگيری

در   که  ايران  پاک  تربت  هشد ک  مدلّل  نمود، تجديد، و بر جهانيان می  اندام  عرض  تاريخ  در صحايف  فقط
  تجديد نام  برای  بيستم  قرن  تواند در اين می بر آنان  ، عالوه اوالد رشيد است  همه  اين  واحد دارای  آن

کشور   قوای  کل  و فرمانده  الوزرا و وزير جنگ رئيس  پهس سردار  شرفا  حضرت  خود، وجود معظم  شريف
 .گر سازد جلوهشهود   ميدان  هخامنشيان را به

 اشرف  حضرت  صميمی  خود را از فدويان  که  ايرانيان  حسينی  مبارکه  مدرسه  عجالتاً ما شاگردان
سردار   چنين  يک  داشتن خود به  هموطنان  تبريک  برای  سامی  محضر باجالل  ، در پيشگاه شماريم می 

و در   گفته  را تبريک  اشرف  حضرت  خشاندر  موفقيتهای  قلب  ، و از صميم ايم دثار حاضر شده  عظمت
  را به  عاليه  و توجّهات  سازيم می  الجود سامی را نثار وجود فايض  معصومانه  بزرگوار ادعيه  اين  قبّة  تحت

 . نماييم می  جلب  حسينی  مدرسه  دربارة  مناسبت  اين
 . باد کشور ايران  پاينده
 . کشور ايران  قوای  کل  الوزرا و فرمانده باد رئيس زنده

 
 . کردم  از آنها اظهار امتنان
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  باريد پياده می  که  شديدی  ، با وجود باران شب  اول. آمدند  عراق  و اتباع  و اشراف  از اعيان  جمعی   
در نيز   شام. بود  برجای  و تزيينات  ، چراغان الحرمين ها و بازار بين کوچه  در تمام.  رفتم  حرمين  زيارت به

 .شد  صرف  قونسولخانه
  اشرف نجف  جانب  به  سوار شده. بود  شده  تهيه  و بزرگ  کوچک  اتومبيل  زود، چهارده  فردا صبح   

 . رهسپار گرديديم
در آنجا انتظار داشتند،   مدارس  و شاگردان  نجف  اهل  بودند، و چون  چادر زده  شهر مستقبلين  در خارج   

 . نمودم  و اظهار امتنان  دادم  آنها گوش  و سرود و خطابة  ريکتب  ، به شده  پياده
 . مطهّر رفتم  حرم  مستقيماً به. بودند  کرده  گوسفند قربانی  ، چندين بسته  بازار را آيين   
،  نجف  مقيم  ايرانيان.  بود، وارد شدم  شده  داده  ترتيب  از خدّام  يکی  در خانة  که  منزلی  به  بعد از زيارت   

و   مسجد از آثار قديم  ، اين رفتيم  مسجد کوفه  زيارت  ناهار به  بعد از صرف. ابراز داشتند  شادمانی  نهايت
افکند،  می  آن  کوتاه  و ديوارهای  پرريگ  بر صحن  شخص  که  نظر اول  در همان.  است  اسالم  مخصوص

مرد   ، چه مبارک  مقام  در اين  آيد که می  خاطرش  افتد، و مخصوصاً به می  اسالم  بدوی  ياد سادگی  به
  پرداخته و عقد امور می  حل به  وجود مقدسی  مسجد چه  اين  های ، و در صفّه ايستاده نماز می به  بزرگواری

در   و کَنَنده  کتاب  عديل  که  را از وجودی  اسالم  جنايتکاری  دست  ، چه ساده  محراب  ، و در همين است
 .گذارد  ر بود، محرومخيب
و مناظر   طوافگاه  ساير نقاط. کرد می  و رهنمايی  بود و پذيرايی  همراه  کوفه  ، حاکم مدت  در تمام   

  مراجعت  نجف و به  نموده  را مختصر تماشايی  و جسر و غيره  رودخانه  ساحل  را، خاصه  کوفه  ديدنی
،  اصفهانی  سيدابوالحسن  آقای  اعالم  علمای  آقايان.  رفتم مطهر  صحن  مجدداً به  غروب  مقارن.  کرديم
.  نمودم  مالقات  علما را در صحن و  مجتهدين  و ساير اجلّة  نائينی  ، آقای فيروزآبادی  ، آقای عراقی  آقای

  بسيار مشعوف. آمد  عمل  به  مذاکره  مملکتی  مهام  به  راجع  در آنجا مدتی.  مطهّر رفتيم  حرم  به  باالتفاق
در .  شدم  زيارت  مشغول  سپس.  يافتم  و مطابق  خود موافق  را با نظريات  اعالم  عقايد علمای  که  شدم

  در پای  شخصی  کردم  احساس  ، ناگاه بودم  مشغول  زيارتنامه  خواندن  به  کامل  با حضور قلب  که  موقعی
و   گرفته  در دست  قرآنی.  است  سردار رشيد کردستانی  که  م، شناخت شده  متوجه. افتاد  من  پای به  ضريح

و   شدن  و منکوب  با قشون  و تاز و طرفيت  و تاخت  يغماگری  بعد از آنهمه  شخص  اين. نمايد می  استغاثه
را   الماع  و علمای  آمده  نجف  ديد، به  حالت  را در اين  پشتکوه  و والی  خزعل  ، چون النهرين بين  فرار به
  اين  و غارتگريهای  جنايات  هر چند قصة. نمود عفو می  طلب  مقدس  مقام  ، و در اين قرارداده  شفيع

  بايستی  شريف  مقام  درين  ، البته است  او اعدام  مجازات  دارد، و کمترين  مفصل  نيز داستانی  شخص



 

211 
 

بعد مصدر  و اگر من  بخشم او را می  که  ماو تذکر داد  علما به  در حضور آقايان  پس. شد می  بخشيده
 .بشود، قطعاً خود را بر دار خواهد ديد  شرارتی

،  شده  تقديم  حضرت  خزانة  و هند به  از ايران  که  گرانبهايی  و جواهر و اشيای  اثاثيه  تماشای  بعد به   
  خراج  قدما، هريک  قول  ، به است  گرد آمده  نقطه  در اين  که  قاليها و شمشيرها و قنديلهايی.  پرداختم
 . است  مملکتی

از   پيشامد در نجف  اين. شد می  ها شنيده کوچه  سازوسرنا در اغلب  صدای  گذشته  از شب  تا پاسی   
،  آبی از گرما و بی  مردم  شهر، فرسودگی  اهل  وقار و ادب  زيرا که.  رفت شمار می و نادر به  برجسته  وقايع

رفتار   کامالً مراقب  که  اعالم  و وجود علمای  بيشتر است  ر همهاز ش  وسعتش  که  با قبرستانی  مجاورت
و   ترين را متين  اشرف  افتند، نجف فکر ديگر نمی ، به تحصيل  جز به  که  کثير طالّب  هستند، و عدة  مردم

فروشد،  می  فرات  آب  که  رياد مردیها جز ف روز در کوچه  غالباً ساعات.  است  شهرها ساخته  صداترين بی
 . شود نمی  کنند، شنيده عبور می  آهستگی  در کمال  عبا بر سر کشيده  که  مردمی  پای  خفيف  و صدای

. برپا بود  در آن  ، و غوغايی آمده  بيرون  هميشگی  از سکوت  ، خود شهر نجف ابراز احساسات  محض   
 .کردند می  اظهار شادمانی  لفهمخت  و طرق  انواع  به  ايرانيان

،  نمونه  نمودن  اختصار و برای  محض  رسيد، ولی  من ورود به  نيز در تبريک  مفصل  هر چند لوايح   
 : کنم می  آنها را درج  مختصرترين

 
 ، خواه  وطن  هالشخص

  حقيقت يک در  که  سپهسردار   آقای  اشرف  ، حضرت ما ايرانيان  محبوب  يگانه  موکب  که  موقع  در اين»
  آستان  اين  به  ، قدم است  شده  گسترده  کشور ايران  در تمام  عدل  بساط  و از قهرمانيش  است  جان  جهان
  از وضيع  سامان  اين  ايرانيان  اند، تمام گذارده ، برين  از عرش  برتر است  در معنی  ، که علوی  پاسبان  ملک

و   حال  لسان  بهدر ختام شمارند و  می  و مغتنم  حضرتت را محترم  ، مقدم رمتجّار محت  ، خاصه و شريف
 : زنند فرياد می  مقال
 . ايران  مملکت  باد محيی  زنده

 ». سردار سپه  آقای  اشرف  باد حضرت  پاينده
 

  نجف  مقيم  ايرانيان
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را   دبيراعظم. نداد  مجال  ستگیخ  فرط. کردند  و مرا دعوت  گرفته  باشکوهی  جشن  علوی  در مدرسه   
  موضوع. کرد  مبسوطی  او نيز نطق. نمايد  و اظهار امتنان  رفته  مدرسه  به  من  از طرف  که  مأمور کردم

 .بودند  اخيراً منتشر ساخته  بود که  تصوير من  کالمش
  تکيه  بر من  اند که نموده  را رسم  ، مادر وطن ام کرده  مملکت  به  من  که  ياد خدماتی  ، به صورت  در اين   

 .جويد می  استعانت  دارد و از شمشير من
و  کنند  آوری را هر جا بيابند جمع  صورت  اين  بود، که  امر داده  النهرين بين  ، حکومت از قرار مسموع   

  آويختهدر مدرسه و   آورده  دست  را به  از آن  ای نسخه  نجف  اما ايرانيان. بود  نموده  آنرا اکيداً منع  داشتن
  را موضوع  آن  و مفهوم  تصوير ممنوع  همين  دبيراعظم. بودند  نموده  پرستی ابراز وطن  ترتيب  اين  و به

  کردند که  نقل  من  برای. بود  کرده  نطق  هزار نفری پنج  جمعيت  اين  برای  ، و مدتی قرار داده  سخن
  آغاز نهاده  گريستن  اغلب  متأثر شدند که  چنان  دبيراعظم  ، و بياناتخود  حضار از تذکّر مفاخر وطن

  کرده  و ثابت  کرده  خاطر نشاندر خارج   و خواه  در داخل  را خواه  هر ايرانی  تکليف  نطق  در ضمن. بودند
هر جا   و همدارد، و اوالد ا  و دوست  نظر نگريسته  يک  ، اوالد خود را هر جا باشند به وطن  بود، که

 .بخوابند  وطن  سوی رو به  کار بکنند و شب  وطن  هستند بايد روز برای
 . کربال شديم  عازم  فردا صبح.  سر آورديم را به  شب   
 

  از نجف  مراجعت
 

  افتاده  و حرکت  از حس  همراهان  تمام  که  حدی بود به  شديدتر از روز گذشته  درجات  به  راه  سرمای   
بود،   نديده  سرمايی  وقت  و شايد تا اين  گذرانيده  خوزستان  عمر را در گرمای  تمام  که  پسر خزعل. دبودن

  پيچيده  هم  خود دو پوستين  زياد پشمين  لباسهای  باالی  ديدم. سرماها شد  ترين دچار سخت  يکمرتبه
 .بود  بستن  زبان  به  سرما نزديک  شد و از شدت  سياه  اش چهره. بود
  آدم به  شنيدم. ديد می  تگرگ  بود که  باری  اولين  پسر خزعل. باريد  شديدی  کربال، تگرگ  در نزديکی   

 . است  گويند همين می  که  پرسيد آيا برفی می  کند و از همراهان  جمع  بود مقداری  خود گفته
  کردم خدا را شکر می  من. جستند می  قتبر يکديگر سب  و مسرت  کربال مجدداً در ابراز شادمانی  اهالی   
تهنيتها و مسرتها   ، در خور اين ام نموده  مردمان  خود و اين  وطن  به  که  مخلصانه  خدمات  واسطه به  که

 . ام شده
آنها نهر   اعظم  که  از فرات  منشعبه  نهرها و جدولهای  واسطه به  در کربال که  باز هم  داشتم  ميل  خيلی   

  اما از طرفی.  نمايم  توقف  است  زيبا و قشنگ  غمناکی  در عين  بسيار که  ، و نخلستانهای است  ينيهحس
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بار ديگر   پس. ندهد  رخ  امور وفقه  ، تا در جريان کنم  تهران مراجعت  زودتر به  که  دانستم می  الزم
 . نمودم  بود، حرکت  ما معين  حرکت  مخصوص  که  قطاری  طرف و بعد از ناهار به  رفتم  زيارت به
 

  جدی 1  پنجشنبه
 

و در   است  عراق  پايتخت  بغداد اينک.  بغداد وارد گشتيم  ايستگاه  بعدازظهر به.  کرديم  حرکت  صبح   
 من  چون.  است  در موصل  مشاراليه  اکنون. پذيرفتند  سلطنت  را به  اميرفيصل  عراق  اهل  اخيره  سنوات

در   بغداد تأخيری  وزرا و اعيان  مالقات  برای  که  زودتر عبور نمايم  مايلم  کنم می  حرکت  رسمیکامالً غير
 .ندهد  رخ  مسافرت

 .حاضر بودند  و اصناف  از کسبه  کثيری  و عدة  ايرانيان  مدرسة  شاگردان   
 :کردند  را قرائت  ذيل  خطبة  ، شاگردان شدن  بعد از پياده

 اشرفا،  حضرت
 ،  فرزند شرافتمند ايران  گانهي

 ،  اسالم  پاکدامن  خادم  ای
 ،  ساسان  و خاک  آب  حافظ  ای
 ، نياکان  نيک  نام  کننده  زنده  ای
 ،  ايرانيان  افتخار و اميدواری  مايه  ای

  را گرامی  بارکتم  آواز، ورود مسعود و مقدم  هم  ايرانی  برادران  ، با عموم ايرانيان  شرافت  مدرسة  نوباوگان
سردار   آن  زيارت به  و خداوند را شکر گزارند که  خود را تقديم  خالصانه  تبريکات  قلب  ، از صميم دانسته

  سالهای  که  است  عيد مقدسی  بزرگترين  النهرين بين  ايرانيان  روز فيروز برای  اين. اند شده  موفق  نامی
 .بود خواهندمسرور   روزی  يادگار چنين  به  سال

 اشرفا،  حضرت
  ، دعاگوی والسالم هٌالصلو عليهم اطهار  آثار ائمة  ، در جوار عرش و ديانت  قوميّت  مقتضای  به  ما ايرانيان

نژاد و ای فرزند رشيد  پاک  دلير ايرانی  اشرفا، ای يگانه  حضرت. بود  و خواهيم  بوده  و فيروزيت  فتح
و   بوده  فداييت  دعاگويان  قلوب  فرحبخش  همواره  و نصرتت  پيشرفت و  مظفّريت  بشارتهای!  ايران

  دنيا را روسفيد نموده  مسلمين  تنها ما، بل  و نه  عزيز است  هموطنان  و افتخار عموم  سربلندی  موجب
  اقبالت و  شوکت  عمر و دوام  روز بر طول روزبه  که  ، خواهانيم نموده  مسألت  يزدان  حضرت  از درگاه.  است

گرداند، و   و منکوب  ذليل  را پيوسته  اعدايت  داشته  مؤيد و منصورت  تأييد و نصرتش  به  ، هميشه افزوده
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، سرتاسر  اشرف  حضرت  شخص  حمايت در تحت  عاليه  از پرتو مساعی  که  موقع  ، در اين نيز اميدواريم
  معارف  و ترقّی  مملکت  و نواقص  معايب  اصالح به  البال فارغ  فراگرفته  امن  و نعمت  را عدل  ايران

،  در خارجه  ايرانی  و مؤسسات  مدارس  به  مخصوصاً نسبت  فرموده  فداييان  اين  به  توجهی  ، بذل کوشيده
،  وسائل  ، با داشتن سابق  برخالف  فرمايند، که  خود را معطوف  کامله  النهرين، توجّهات بين در  باالخص

  فارسی  زبان  در ترويج  مطلوبه  ، نتايج نموده  مدارس  ترقّی  خود را صرف  حواس  بتوانند تمام  آن  نانکارک
 . آيد  دست به
 
 

  سامره
 

از اينجا .  است  شهر کاظمين  نزديک  ، که رفتم  سامره  آهن راه  ابتدای  کربال مستقيماً به  خط  از ايستگاه   
  صبح.  مانديم  در ماشين  شب.  است  و محکم  وسيعخطی . امتداد دارد  موصل  تآلمانها تا والي  آهن  خط
  و قرارگاه  شهر بنا شده  مغرب  فرسخی  در يک  که  ايست  نقطه  اين.  شديم  پياده  سامره  در ايستگاهزود 

و   و االغ  اتومبيل  از قبيل  همختلف  وسايل  ّ بايد به زوّار دارد، و از اينجا تا کنار شط  فرود آمدن  متعدد برای
 .کرد  حرکت  و غيره  ارابه
 319 در سال  است  قائم  حضرت  غيبت  محل  که  و سردابی(  ع)  مطهر عسگريين  حرم  بعد از زيارت   

  در منزل  بودند، چای  کرده  که  بندی و آيين  ّ و تزيينات شهر و کنار شط  اطراف  ، و تماشای قمری  هجری
 . نموديم  مراجعت  آهن راه  از ظهر مجدداً به  شد، و قبل  علما صرف  از آقايان  يکی

 
 

  کاظمين

 

  جدی 1  جمعه   
  ، که کاظمين  مقيم  از ايرانيان  يکی  در منزل  توقف  ربع و يک  بعد از زيارت.  شديم  عصر وارد کاظمين   

بغداد   به  بودند، با اتومبيل  در آنجا جمع  که  محترمينیبا   بود، و مالقات  نموده  و تکلّفی  کرده  مصارفی
 .بودند  کرده  اهتمام  خيلی  و تزيينات  نيز در ابراز شادمانی  کاظمين  اهالی.  نمودم  حرکت



 

214 
 

  ايران  خاک  زودتر به  هر چه  بودم  مايل  چون.  در بغداد شديم  ايران  قونسولگری  ، وارد ژنرال غروب   
  معطلی  بدون  شام  بعد از صرف  حاضر کنند، که  ماست  حرکت  مخصوص  را که  قطاری  ر دادم، ام برسم

از   بعضی  پذيرايی به  ، وقت کرديم  شد و حرکت  صرف  غذايی  که  از شب  تا سه  از غروب.  نماييم  حرکت
گفتند  می  همه. بود  فتح  تتهني ورود و  ، تبريک بيشتر مذاکرات.  ّ گذشت جسر و شط  و تماشای  محترمين

  ايران  و سلطنت  دولت  سابقه  اقدامات  واسطه بودند، و به  سرشکسته  خزعل  قيام  بغداد در مدت  ايرانيان
  يک هيچ  که  گشت  ثابت  بر عالميان  را که  حمد خدای. نداشتند  را در عراق  خزعل  شايعات  تکذيب  روی

  مردم  و مال  ، و بر جان خود دانسته  را مال  مقدس  خاک  از آن  قسمتیتواند  نمی  ايران  از رعايای
 .ببندد  مستقالً عهد و پيمان  بيگانه  کند، و با دول  فرمانروايی

 .کردند می  او بياننشدن   و موفق  اعالم  و نزد علمای  در عراق  خزعل  از تبليغات  مفصل  شرح  سپس   
، ظاهراً  است  قونسولخانه  محل  که  خيابان  اين. بودند  بسته  را آيين  ايران  قونسولگری  ژنرال  اطراف   

 . کردند می  و مذمت  از ساير خيابانها شکايت  همراهان. باشد معابر بغداد می  بهترين
  الیو  از پسران  با يکی(  حجت)  آقا سيد عبدالحسين.  آمدند، پذيرفتم  ديدن  بغداد به  مقيم  ايرانيان   

.  والی خواستبرای   ، تأمين کرده  و شفاعت  آمده  نزد من  شب  در اين. در بغداد منتظر ما بود  پشتکوه
 . او را پذيرفتم  و اطاعت  فرستادم  والی  به  ای او مراسله  توسط

او را . رددبازگ  ايران  به  که  خواست  بود، اجازه  عفو شده  اشرف  در نجف  که  سردار رشيد کردستانی   
  و منقاد باشد، و مجدداً به  مطيع  برداشته  دست  و شرارت  از غارتگریکه   شرط  آن  به  ، ولی دادم  رخصت

 .خواهدبود  اعدام  مجازاتش  کند کمترين  اگر تجديد شرارت  که  کردم  او خاطر نشان
.  ننمودم  را مالقات  النهرين بين  از سياستمداران  يک  ، هيچ کردم می  حرکت  کامالً غيررسمی  چون   

نيز در   خود اميرفيصل.  کند، نپذيرفتم  ديدن  بود از من  تقاضا کرده  که  را هم  عراق  وزرای  از آقايان  يکی
را با   و اهالی  نموده  تبليغاتی  النهرين بين  به  واليت  آن  الحاق  به  راجع  کهبود   رفته  موصل به  موقع  اين

 .نمايد  مداستانخود ه
و (  يعقوبيه)  يعقوبه  بغداد و سرحد، جز شهرهای  از مناظر ميان.  گذرانديم  حرکت  به  را تمام  شب   

  صحرايی  کند، ساير نقاطش می  در کنار آنها مختصر توقفی  ترن  ، که و خانقين  رباط  و قزل  شهربان
 .شود نمی  نوشته  تغيير، چيزی  و بی  مسطح  است

 

  جدی 2  شنبه
سرما   بيندازند، اما شدت  راه  باز کرده  اتومبيلها را از ترن  فوراً امر دادم.  بوديم  رسيده  خانقين  به  صبح   
  چون  من. شدند حاصل کار بی  اين  مشغول  گشتند شوفرها مدتی نمی  اتومبيلها مشتعل  بود که  حدی  به
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  اما هيچ. کنند  تهيه  ای کرايه  بروند اتومبيل  ، گفتم گذارم  ايران  خاک  به  زودتر قدم  که  داشتم  عجله
  گرفته  را پيش  راه  نفر پيشخدمت  و با يک  يافته  ای کرايه  ناچار درشکة. نبود  حرکت  قادر به  ماشينی

 . گذاردم  جای  را به  همراهان
سرحد   طول به  مختلف  های نيها در فاصلهعثما  که  است  برجهايی  اين.  رسيديم  قشله  در سرحد به   

  آنها را قله  نقاط  اين  اهالی.  است  برپای  برج  هشت  تا ثغور کردستان  از حدود پشتکوه. بودند  ساخته
 .گويند نيز می  رومی

  هتذکر و  آمده  شد، پيش  ما نزديک  درشکه  چون. بودند  در قشله  عراق  گمرک  مأمورين  وقت  در اين   
  ما را از رفتن  افزوده  و ابرام  سختی  شناختند به نمی  چون  آنها هم.  نداشتيم  همراه  اما تدکره. خواستند

را   و پيشخدمت  ، نشستم رفته  گمرکخانه  آنها به  تقاضای  موجب و به  ندادم  شناسايی  هم  من. گشتند  مانع
 .بياورد  گرفته  کابينه  را از رئيس  تذکره  رفته  خانقين  به  که  بازگردانيدم  با درشکه

مرا   ، چون بعد از خواندن. رسيد  مأمورين  دست  به  و تذکره  بازگشت  کشيد تا درشکه  طول  مدتی   
  هم  من.  نداريم  بود و گناهی  ما اين  و وظيفة  کردند و گفتند تکليف  اظهار معذرت  العاده شناختند، فوق
،  نيست  اند و برآنها بحثی رفتار نموده  خودشان  وظيفة  مطابق  که  نمودم  و تصديق  کرده  ابراز رضايت

 .هستند  تحسين  مستوجب  بلکه
  مقدمة ، به ّ طريق طی  ساعت  ربع بعد از يک.  کرديم  حرکت  رسيدند و از قشله  وقت  در اين  همراهان   

در   من  خبرتوقف  بودند، و از شنيدن  آمده  ايران  خاک آخر  به  استقبال  که برای  رسيديم  سرحدی  قشون
گرديد و   رفع  ، زودتر مانع خوشبختانه. بودند  و در صدد تجاوز از سرحد افتاده  آمده  هيجان به  گمرکخانه

 .شود  فراهم  زحمت  بود اسباب  اال از تجاوز آنها ممکن
 
 

  ايران  خاك
 

  و مزين  جليل  ديواری  را چون  تغيير عراق بی  افق ، و داشت  نمايش  د کهبو  مدتی  آلود ايران برف  جبال   
دارد يا   تعلّلی  بود که  اين  ، مثل وطن  خاک  ما به  در رسانيدن  ، اما درشکه ساخت می  مربوط  آسمان  به

  در گمرکخانه  هک  هم  مدتی.  ساخت گر می آميز جلوه کند و تعلّل  من  او را در چشم  ، حرکت شوق  شدت
در   شور و سروری  چنان.  رسيديم  ايران  خاک  به  عاقبت. ور گردانيد مرا شعله  اشتياق  شد بيشتر آتش  تلف
  واقعه  در هيچ.  دادم  بوسه  و بر زمين  افتادم  بر خاک  فرود آمده  اختيار از درشکه بی  ايجاد گرديد که  من
ما را،   انتظار کشيدة  چشم  بود که  توتيايی  ، گويی مقدس  سرزمين  اين  خاک.  بودم  نکرده  قدر رقّت  اين
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  شخص  که  آنها گفتم  به. بودند  شريک  با من  شادمانی اظهار  در اين  همراهان  تمام. بخشيد  روشنی
  ، چنان هبيگان  در ملک  توقف  از مدتی  دارد، و پس  را بيشتر دوست  ماند وطنش می  خارج  هرقدر در خاک

از . دهد می  دنيا ترجيح  خود را بر سلطنت  وطن  در زير آسمان  سکوت  ساعتی  بيند که در خود می  حالی
  چيزهای  و تمام  فرزند و اقوام.  است  فرو نرفته  انسان  در قلب  محبتی  ريشة  تر، هيچ راسخ  ّ وطن حب

در   اقامت  که  اشخاصی.  است  بشری  کارهای  ترين يعیو طب  ترين ، از ساده فداکردن  وطن  عزيز را در راه
  اراضی  دامن  خود را به  مختلفه  و وسايل  الحيل لطايف  دهند، و به می  خود ترجيح  را بر وطنخارجه 
  ترجيح  من کنند؟ در نظر خود می  را از دل  محبت  اين  ريشة  وسيله  چه  به  اندازند، نميدانم می  بيگانه
،  خاليق  در عرف  چون  ، که است  فروشی و وطن  خيانت  نوع  ، يک در وطن  بر سکونت  در خارجه  اقامت

  خارجه  در شهرهای.  است  و مالمتی  ، و اال در خور هر سياست است  مانده  ندارد معاف  و تنبيهی  سياست
بدهند نبايد   را وعده  خارجی  بهشت ر، اگ مرد وطنخواه  ، اما به است  از ايران  ، بيش و راحتی  شايد نعمت

 .خود بردارد  از مهرخاک  دل
و   تپه و  اتالل  از اين  به به! گذرد می  عراق  دشت  به  از کوهسار ايران  که  سرد و برنده  نسيم  از اين  به به   

رود   از اين  به به! دهند خود نشو و نما می  و دامان  را در سينه  عشاير ايران  مرتع  که  پراکنده  ماهورهای
و   هر چيز کوچک  الحقيقه فی! بوسد را می»  سبزی  قلعه»و »  قصرشيرين»  های دره  ، که»الوند»  حلوان

نمود  می  نمايی چهره  در برابرم  چنان  هنگام  کند، اين نمی  ابداً نظر را جلب  عادی  در موقع  که  اهميتی بی
  از جانب  پذيرايی  نهايت  عراق در. خواهد ماند  مجسم  در نظرم  موارهيادگارها ه  عزيزترين  مثل  که

اما در .  ساخت  مرا خورسند و کامياب  متبرّکه  اماکن  آمد، و زيارت  عمل به  النهرين بين  و دولت  ايرانيان
  بزرگ  سمحب  نمونة  سرحد، درست  گمرکخانة.  محبوسم قفسدر   بود که  اين  ، مثل توقف  مدت  تمام

و   خودم  خانة. خندد می  من  روی  به  پرافتخار ايران  فرحبخش  خاک  اکنون. بود  النهرين بين  صحرای
 : با خودگفتم.  است  گشاده  بر رويم  همراهانم

  سست  طلب راحت  خائنان  حتی  ، که آباد کنم  قدری و عزيز را به  جذاب  وطن  اين  خدا عمر بدهد که   
 . ندهند  ترجيح  را بر آن  نگويند و خارجه  را ترک  آن  هم  اشعنصر عيّ

  قصرشيرين  طرف و به  کردم  احوالپرسی. بودند  آمده  استقبال به  کرمانشاهان  و حاکم  اميرلشکر غرب   
،  النهرين بينو   ايران  در ميان  است  بلندی  های تپه  ، که» داغ آق»  کوه  دامنة  و شکنج  در چين  راه.  راندم

  ونيم فرسخ دو»  قصرشيرين»  ، تا قصبة است  کوچکی  ده  که»  سبزی قلعه»از . رود می»  قصرشيرين»  به
  ديده  زمين  نقاط  در خيلی  برف.  متصوّر نيست  بر آن  مزيدی  سرد بود که  ای درجه  هوا به.  است  راه
را از   برودتی  ، چنين گرمسير است  نواحی  اين  کهدر صورتي. کرد  باريدن  به  شد و مجدداً شروع می

 . بايد شمرد  عجايب

sajad
Highlight
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و   ساده  زندگانی. شد  ، ديده آنهاست  جزء مراتع  نواحی  اين  که  سنجابی  بسيار از ايل  چادرهای سياه   
 .کرد  نظر ما را جلب  ، مدتی گوسفند و سايرحيوانات  تربيت  به  اشتغالشان

  راه به  کرده  اتومبيلها را گرم  ، امر دادم از طلوع  قبل  و صبح  کرديم  بيتوته»  صرشيرينق»را در   شب   
  مهمة  از صنايع.  رسيديم» کرند»  و به  گذشتيم»  پل  سه»و » دژ  سرخه»و »  زهاب  سرپل»از . بيندازند

بر   عالوه. شود می  کمتر يافت  ايران  در ساير نقاطاتقان و   ظرافت  آن  به  ، که است  آهنگری» کرند»
و   طرز قديم  تفنگهای  نمونه. شود می  نيز ساخته  ، اسلحه است  منازل  مايحتاج  که  کوچک  و ادوات  آالت

کار   در تکميل  نمايد که  تشويق  کرندی  از استادان  اميرلشکر امر دادم  به.  ام جديد را سابقاً ديده  سيستم
 .خود بکوشند

 . ر کرند مانديمرا د  شب 
 
 

  کرمانشاه
 

  جدی 3  دوشنبه   
 . کرديم  حرکت  قصد کرمانشاه  و به  شديم  ، وارد جاده گفته  را ترک» کرند»  قشنگ  قصبه  صبح   
  بسيار مفصل  چراغان. کردند می  ابراز شادمانی  ، زايدالوصف اهالی. بودند  بسته  را آيين  شهر کرمانشاه   

 .بود  شده  دولتی  و ادارات  توپخانه  و ميدان  عشوار  در تمام
  به  تقاضا داشتند تا کرمانشاه  رسيد، که  تهران  و وکالی  اعيان  بسيار از بعضی  ، تلگرافات شب  در اين   

 . ندادم  و هوا نيز بسيار سرد بود اجازه  نداشتم  توقف  خيال  من  اينکه  نظر به  ولی. بيايند  استقبال
  وکرمانشاه  کردستان  سرحد خاک  دارد و به  سرکش  و گاهی  عشاير شجاع  کرمانشاه  اينکه  ظر بهن   

 . دهم  شهر انتقال  اين  به  را از همدان  غرب  مرکز قشون  که  ، در نظر دارم است  نزديک
 

  جدی 3  شنبه سه
 

»  بستان  طاق»و »  بيستون»  ار تاريخیاز آث  سر راه.  گفتيم  ترک  قصد همدان را به  کرمانشاه  صبح   
وارد » اسدآباد»  سخت  گردنه  سر گذاشتن  و پشت» کنگاور»و »  خمسه»از عبور از   و پس  ديدار کرديم
 . شديم  شهر همدان
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. نهاد  بايد نام  عمومی  را وجد و جذبة  آن  بود که  رسيده  ای درجه  به  مردم  شهر احساسات  در اين   
  مردم  شهر، وجوه  خارج  از عمارات  در يکی. بودند  زده  نصرت  ، طاقهای شهر مانده  بعيد به  مسافتی
  نوبری  ميرزا اسمعيل.  شدم  پياده  از مردم  دلجويی  برای. داشتند  اجتماع  از تجّار و علما و اعيان  همدان
  آن  ، وارد جزييات استدر ايران   من  ادهالع  خارق  خدمات  به  مربوط  چون  نمود، که ايراد  مبسوط  نطقی
  و به  عاری  گويی و گزافه  از تملّق  ديدم  بود، زيرا که  و پسنديده  توجه  جالب  خيلی  نطق  اين.  شوم نمی

 . است  مختص  ذکر حقايق
از . ، آوردند فتح  یتقديم  عنوان بودند، به  بافته  يتيم  دختران  که  قالی  قطعه  يک  همدان  خيرية  انجمن   

 .نمود ، روز می شب  بودند که  آويخته  چراغ  قدری ها را به ، کوچه شهر آمديم  آنجا به
  بودند ساعت  تقاضا نموده  مرکز رسيد، که  نظامی  و حکمران  طبقات  از اغلب  تلگرافهايی  در همدان   

  اند و تقاضا دارند که بسته  شهر را آيين  الیاه  ، زيرا که روز قرار بدهم  را در موقع  تهران  ورود به
 .هدر نرود  به  زحمتشان

با   زيرا که.  وارد شوم  بيخبر و شبانه  خواستم ، می بعضيها داشتم  از اخالق  که  تکدّر مفرطی  واسطه  به   
  ضرری  متحمّل  مردم  که  نبودم  و راضی  نداشتم  خودنمايی  ، ابداً ميل خوزستان  کار مهم  وجود انجام

 .بشوند
و   بستن  آيين  حق  کسی. شد  وارد خواهم  شب  که  دادم  جواب  نظامی  وزرا و حاکم  هيأت  به  پس   

  تلگراف  جداگانه  همراهان  تمام  ، و به توليد گشته  يأس  طبقات  شد در عموم  معلوم. ندارد  کشيدن  زحمت
  اهالی  بودند که  داده و تذکرسازند،   منصرف  تصميم  مرا از اين  دند، کهبو  قرار داده  و آنها را شفيع  کرده

  مردم.  است  سابقه بی  تهران  در تاريخ  بندی و آيين  جشن  اند، و چنين نموده  را تحمل  و مخارج  زحمت
  و تلگرافهای  انهمراه  ابرام  واسطة  به. شود  بايد ورود در روز قرار داده  شوند، هر طور است نااميد می

آنها   ، و به را روز قرار داده  وقت  پس.  آنها را بپذيرم  درخواست  که  ، تقريباً مجبور شدم تهران  درپی پی
 . کردم  انتظار مخابره  برطبق  جوابی

 
 

  قزوين

 
 . قزوين به  ردنه، ديگر از گ» آوج»  گردنه  به  از همدان  يکی. دارد  دو مرحله  راه  قزوين  به  از همدان   
  که»  بالغ سلطان»در .  باال رفتيم  سپس. شد  ، توقفی گردنه  در ابتدای  است  واقع  که»  رزان»  در قرية   

از   ، پس از آنجا سرازير شده.  کرديم  ، و ناهار صرف شديم  پياده  است  راه  نقاط  ترين در مرتفع  درست
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  بندی  و آيين  تزيينات.  شهر رسيديم  اين  به  غروب  حوالی.  رديديمگ  قزوين  بسيار وارد صحرای  وخم پيچ
. نمود  گرمی  خيلی  پذيرايی  من  ، از همراهان حاکم  الدوله برهان  شب. کمتر نبود  سابق  از شهرهای  قزوين

. بودند  آمده  تقبالاس به  طبقات  از همة  کثيری  عده  ، زيرا که پنداشتيم  تهران  دروازة  اينجا را در حقيقت
 .  نمودم  مهربانی  همه  به  نسبت. کرد تأثير خوشی  بودم  آنها را نديده  چند ماه  که  ديدار اشخاصی

آخوندها بر ضد   بعد از توطئه  اينکه  خيال  ، به است  تهران  فاضل  از مجتهدين  که  عبدالنبی  شيخ  حاج   
  ، يا از فرط طلبی منفعت  از راه  آقايان  غالب  که  آوری شرم  داماتاز اق  ، و پس من  و برخالف  جمهوريّت

،  آنها برآيم  ، درصدد تدمير و تنبيه تهران  ورود به  بودند، مبادا هنگام  شده  مرتکب  مغزی و بی  فکری بی
  ، مالطفت يمودهپ  موافقت  طريق  تهران  علمای  به  نسبت  بود، که  کرده  و خواهش  نموده  من به  تلگرافی

به   که  من.  را بپذيرم  خواهند آمد، ايشان  علما ديدن  مرکز، که  ، و در ورود به ندارم  خود را دريغ
آنها   اقدامات  به  نسبت  ، و هميشه دارم  کامل  و جديد آشنايی  از قديم  طايفه  اين  خواهی و نفع  سبکسری

  در حقش  روحانی  لفظ  که  داشت  بود و لياقت  بيغرض  شخصی  ا کهر  شيخ  بار دعوت ، اين ام اعتنا بوده بی
کردند  تصور نمی. آنها شد  ايدآل  مکمّل  جواب  اين.  کردم  مساعد مخابره  ، و تلگراف گردد پذيرفته  اطالق

 . مدارا کنم  بودند، باز من  توليد کرده  که  مشکالت  با وجود آن
و   گرفته  انجام  کامل  و خدمت  نمايان  فتح.  بوديم  رسيده  منزل  به  الواقع فی.  گذشت  خوش  در قزوين   

  نزديک  است  ايران  و سکونت  توقف  قابل  تنها جای  که  تهران  شد، و به می  سفر بر طرف  خستگی
 .بودند  مدهآ  قزوين عموماً به  تهران  با اهميت  و مردمان  لشکر و صاحبمنصبان  امرای.  بوديم  گرديده

وارد و   ای عده  تقريباً هر سال. بود  روسها واقع  کشی و قشون  تطاول  در معرض  اخير، قزوين  در سنوات   
 .شدند می  خارج

را   عده  هزار نفر از اين 0234در بهار . کردند  وارد قزوين  قشون  ای روسها عده 0239  در تابستان   
. باشند  التيماتوم  مجری  شهر آوردند، که  اين  دوهزاروپانصد نفر به  سال  اناما در پاييز هم. دادند  مراجعت

  تا موقع. گرديد  اضافه  آن نفر ديگر به 0131بعد   شد و سال  داده  مراجعت 0221در بهار   عده  اين  نصف
خود   گیجن  شهر را مرکز اقدامات  بودند و اين  در قزوين  کمابيش  روس  ، قشون روسيه  انقالب

  قزوين.  داشت  شهر اقامت  در اين  انگليس  قشون  هم  مدتی. رفتند  ، از ايران انقالب  هنگام. ساختند می
  است  مسلط  و آذربايجان  و زنجان  و رشت  و همدان  تهران  بر خطوط  ، زيرا که است  مهمی  نظامی  نقطة
 .کند را تهديد می  منجيل  مهم  و راه

 
 

  تهران  به  عزيمت
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  جدی 33  پنجشنبه   
، بر  شديم نزديکتر می  تهران  هرقدر به.  مرکز رهسپار گرديدم  جانب به  صدها اتومبيل  در ميان  صبح   

  عبور و مرور اشکال  بود که  زياد شده  اتومبيل  قدری به  کرج  در حوالی.  گشت می  اتومبيلها افزوده  عدّه
  اين  که  است  تعجب  واقعاً جای. بود  پوشيده  بيجان  مراکب  کرد از اين می تا نظر کار  هر طرف.  داشت

 .نداد  رخ  ای حادثه کردند، و نمی  تصادمی  شوفر ماهر، کمترين  اتومبيلها با وجود نداشتن
و   گل  های دسته  االتّصال علی  تهران  ، و تا ورود به شده  نمايان  نظامی  ايروپالنهای  کرج  در آسمان   

  از کثرت  زمين  صفحة  گاهی. کردند می  پراکنده  بر سر مسافرين  شوق  و يادداشتهای  رنگين  اوراق
، کبوتروار در هوا. دادند می  غريب  ، نمايشهای طيارات. کرد می  جلوه  مختلف  رنگهای به  ملوّن  صفحات

  حضرت  از دروازة  ترتيب  اين  به. کردند پرواز می  قليلی  ارتفاع به  جاده  زدند و در سطح می  معلق
  باغشاه  از دروازهمن بايستی سير   خط  با اينکه.  شديم  ، وارد تهران اهالی  تقاضای  ، بر حسب عبدالعظيم

  کلی  به  تهران. باشد  شده  قدردانی  مردم  ، تا از زحمات شهر را اختيار کرديم  مدخلهای  باشد، دورترين
  و پذيرايی  جشن  چنين  وقت جا و در هيچ در هيچ.  نداشت  شهر نظيری  و تزيينات  بندی آيين. بود  منقلب
  خدمات را به  مأيوس  هر خادم  کردند، که می  و شعف  ابراز شادمانی  قدری به  اهالی.  بودم  و نشنيده  نديده

و   ، مهيّج و حقشناسی  قدر قدردانی  هچيز ب هيچ. نمود می  تشويق  خويش  اقدامات  خود اميدوار و در تعقيب
و   ، بينندگان باشد، باز منتظر است  يا للوطن  هلل  و نيتش  خالص  هرقدر قصدش  انسان.  نيست  محرّک

گرانبهاتر   نيز، هرقدر بيناتر و آگاهتر باشند، اظهاراتشان  قدرشناسان. را بدانند  زحماتش  قيمت  شنوندگان
 از هر چيز مرا مسرور  ، بيش تهران  اهالی  و نمايشهای  ، احساسات روی  ز اينا. بودرتر خواهد و مؤث

 .خود خشنود گردانيد  و مشقّات  و از خدمات  ساخت
  را مشاهده  مردم  احساسات  ، نمايش دقّت  بدهند، تا به  حرکت  آهستگی  را در نهايت  ، اتومبيل امر دادم   

 . نمايم  و اظهار امتنان  کرده
خيابانها   در طول  مرکز که  و ساير قسمتهای  گارد پهلوی.  گرديدم  سپه  وارد ميدان  برق چراغ  از خيابان   

 . داشت  توجهی  جالب  بودند، منظرة  بسته  صف  ميدان  و ساحت
بر اسب و   پياده  شد، از اتومبيل ابداً مقدور و ميسر نمی  حرکت. بود  العاده فوق  ازدحام  سپه  در ميدان   

  ولی  گشت نمی  مفهوم  هر چند درست. پيدا شد  مردم  در ميان  مبهمی  ، همهمة هنگام  اين.  سوار گرديدم
، و  من  و ساير خدمات  خوزستان  فتح  پاداش  به  منوّرالفکر تهران  طبقات  گرديد، که  معلوم  بعد از پرسش

  رسيدم  سپه  ميدان  به  من  چون  اند که کردهعهد ،  ريهقاجا  سلطة  سال  صدوپنجاه  مذلّت  جبران  برای
  تفويض  من  را به  و تخت  روز تاج  ببرند، و همان  سلطنتی  عمارات  ، يکسر به کشيده  دوش  را به  اتومبيلم
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  هر کس  که  دادم  ، امر قطعی ديده  بود غيرمعقول  ملت  طوفانی  از احساسات  ناشی  را که  اقدام  اين. کنند
  مردم  ، همهمة فرمان  بعد از اين. دچار خواهد شد  سخت  و سياست  تنبيه  کند، به  مبادرت  کاری  چنين  به
 . خود گرفت  به  و حرمان  نااميدی  آهنگ  کم گرديد و کم  خاموش  تدريج  به
در اينجا .  هر امتياز داشتش  قسمتهای  باقی  به  نسبت  که  شدم  سپه  ميدان  بندی آيين  مجدداً متوجه   

  اين.  کنم  لشکر مرکز اظهار قدرشناسی  و فرمانده  شهر تهران  حاکم  خان مرتضی  از سرتيپ  است  مقتضی
  و اهليّت  ابراز لياقتهر مورد و در   کار کرده  من  ، مستقيماً زير دست نظام  خدمت  از بدو ورود به  جوان
را   قشونی  انتظامات  ، هم من  غيبت  در ايام.  است  داده  انجام  سرعت  کمالرا با   مرجوعه  ، خدمات نموده
خاطر   و کامالً رضايت  نموده  و اداره   شهر را مراقبت  و مدنی  امور سياسی  ، و هم انتظار ايفا کرده  بروفق

 .  است  کرده  مرا جلب
  سابقة  بر خدمات  ، عالوه است  صميمی  از صاحبمنصبان  نيز، که  نظميه  رئيس  محمدخان  سرهنگ   

را فروگذار   و مواظبتی  مراقبت  قسم  و هيچ  نظر گرفته  را کامالً تحت  اوضاع  من  غيبت  خود، در مدت
 . است  ننموده

  و درترفيه  کرده  لياقت  خود ابراز کمال  کفالت  ، نيز در مدت بلديه  آقا بوذرجمهر، کفيل کريم  سرهنگ   
  نموده  بليغ  سعی  بلدی  و ساير امور مهمه  ارزاق  ميزان  و تعمير خيابانها و حفظ  و تسطيح  مردم  حال
  صاحبمنصبان  عموم را به  ذيل  حکم  منزل  بعد از ورود به.  دارم  او جزئاً و کالً رضايت  از خدمات.  است
 : کردم  ابالغ

  و مرکزيت  مملکت  عظمت  برای  که  ناپذيری  تزلزل  ارادة ، با تعالی باری  حضرت  تأييدات  يمن  به»   
  جنوب  را در صفحات  دولت  و سلطة  قدرت  که  موقع  ، در اين است  من  روز، مرکوز ذهن  ، از اولين دولت

خاطر خود را، از   و خورسندی  تام  رضايت  مراتب  دانم می  ، الزم نمودم  مرکز مراجعت  مستقر و به
اظهار، و   ابراز گرديده  و افراد قشون  صاحبمنصباناز طرف   که  انتظاری  مافوق  و صميميت  اریفدارک

  به  مقدس  وطن  و استقالل  ابهت  در راه  که  ديگری  مهم  خدمات  انجام را در  آنان  و استقامت  پايداری
 ». اند خواستار شوم گرفته  عهده

 
 رضا -  قوا، سردار سپه  کل  و فرمانده  وزير جنگ                                        

 0212  جدی 00  مورخه  تهران                                                             
 
 
 



 

212 
 

 
 

  خاتمه
 

  هيچ  بدون  اقليّت  فراکسيون. آغاز شد  ديگری  ، نغمه از کار خوزستان  و فراغت  تهران  از ورود به  پس     
  دولت  آنها را بر عليه و  کرده  تراکمه  در ميان  شديدی  ، تبليغات شاه  بنا بر دستور محرمانه  و خجلتی  شرم

  دارايی  گرديدند، که  زوّار گرفتار اشرارترکمن  کثيری  شد، و عدّه  مغشوش  خراسان  راه  ناگاه. برانگيختند
مشهد مسدود شد و   راه. کردند  درازی ، دست راه  اطراف  و قصبات  دهات  به  و سپس  برده  غارت آنها را به
شد   ، زيرا معلوم اخبار واقعاً متأثر گرديدم  اين  استماع از. قرار گرفتند  و حمله  مورد هجوم  نظامی  پستهای
هر   ، به دهنبو  متوقف  حدی  شود تا هيچ می  ديده  از من  که  کارهايی  در مقابل  و داخلی  خارجی  سياست

  قبل  که  رمزی  از تلگرافهای  بعضی  وقت  در اين. کوشند می  اوضاع  در اختالل  هست  و هر وسيله  شکل
  اين. افتاد  من  دست  رسيد به می  که  شد، و جوابهايی می  مخابره  شاه  وليعهد به  ، ازطرف از سفر خوزستان

  قاجار دارد، عيناً در اين  دودمان  بازماندگان  اين  و اراده  عقل  و خفت  طبع  بر پستی  داللت  اسناد که
 . نماند  تاريک  شود، تا تاريخ می  ثبت  يادداشت
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   شاه  وليعهد به  تلگراف

 ( اوت 31)اسد  32  تاريخ  به   

  رويال  هتل  اويان  به  از تهران   

  ايران  شاه  به   
 

دستور  امريکا را سربازها به  قونسول  ، که در لندن  بگوييد و همچنين  فرانسه  دولت  حتماً به»   
  آنجا که. ) کيست  واقعه  محرک  دانيد که می  ، شما خودتان تهران  ملت  تودة  کشتند، و نه  صاحبمنصبان

  حکومت  ترس  طرف  از يک. دشو می تر روز سخت روزبه  اوضاع.(  است  بيان  به  حاجت  چه  است  عيان
آيد،  می  عمل علما به  در بازار و بين  که  و اقداماتی  پول  ديگر، دادن  ، و از طرف ، تبعيد و توقيف نظامی
، بايد  فقره  آورد، و از اين می  فشار سختی  مجلس  به  او هم. کند مساعد می  خيلی  دشمن  را برای  زمينه

  خوبی آورد به می  عمل  او به  را که  و اقداماتی  اعتبار قوانين  معد  اروپا را مستحضر بداريد که  شما دول
  ، عقيم و استقراض  چهار ايالت  به  راجع  اقدامات  اينکه  ، برای است  ، مخصوصاً الزم اقدام  اين. بدانند
شار وارد نيايد، ف  منظورنشود و اگر از لندن  مراقبت  نيايد و شديدترين  عمل  به  فوری  اگر اقدامات. بماند

  شما بدان  که  وزير سابق  و آن  الممالک و مستوفی  الدوله نصرت  عقيدة. خواهد شد  خراب  کلی  به  اوضاع
بود، شما   شده  عرض  که  طوری به.  است  کنند، اين کار می  مجدّانه  من  آنها برای  تمام  کرديد، که  اشاره

  ، اقداماتمان پول بی. نماييد  ديگر، برات  هزار تومان و بعد بيست  ومانهزار ت ، اوال سی تلگراف  فوراً توسط
  يک  دوستانمان ً به ، عجالة الدوله نصرت. ندارد  فايده  ، هيچ است  دشمن  در دست  که  وسائلیدر مقابل 

  عالوه به.  نيست  خوب  کشيدن کارها، منت  در چنين  دانيد که اما شما می.  است  داده  مختصری  مبلغ
  الزمه  و اقدامات  کنيم می  ما پافشاری عجالهًٌ .دارد  الزم  ، پول همچنين  وزير سابق  با آن  روابط  تحکيم

شما آنجا خارجيها را، و مخصوصاً امريکاييها و انگليسيها را، متقاعد   که  است  ، اما الزم آوريم می  عمل  به
، و  بهانه  آوردن  دست به  ، برای شخص  همين  از طرف  است  ريکتح  ، نتيجة قضيه  اين  تمام  بکنيد که

شما . هستند  صميمی  اعليحضرت  به  نسبت  که  و اشخاصی  و صادق  صالح  اشخاص  به  نمودن  ظلم  برای
  سياست  نشود، برای  ، ساقط است  گرديده  مورد تنفر عامه  که  حکومت  خارجيها، تا وقتی  بايد بگوييد به

و   الدوله اخير با نصرت  مفصل  مذاکرات  نتيجة. نخواهد بود  در ميان  ضمانتی  امريکاييها و انگليسيها هيچ
ماها بدتر خواهد بود،   برای  ، زمينه نکنيم  دريافت  پولی  و مدرس  اگر من  که  است  اين  وزير سابق  آن  آدم

  عقيدة  به. کثير بفرستيد  ندارد، مبلغ  مختصر فايده  مبلغشد   عرض  طوريکه به.  بوده  حمل  در ماه  از آنچه
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  روابط.  است  الزم  خيلی  پول.  است  عبدالعظيم در شاهزاده  ماها تحصّن  برای  وسيله  ، آخرين مدرس
  خطرناک  آنها خيلی  که  هستيم  عملياتی  ما اينجا مشغول.  است  شده  غيرروشن  شخص  با اين  جنوبی
خواهد   خالص  مهيب  شخص  اين  از دست  کلی  را، به  ، ماها را و مملکت پيشرفت  در صورت. هستند

  ، ادامه الدوله و نصرت  من. نماييد  آقا مذاکره  کنيد و با جناب  مراجعت  پاريس  خدا به  شما را به. کرد
ما،   اينجايی  دوستان  تمام  نصايح  قمطاب.  دانيم می  الزم را، خيلی  با لرن  اعزازالسلطنه  پارسالة  مذاکرات

  که  قراری  بکند، بر طبق  خود جلب  طرف  را به  آنجا لرن  بفرستيد، که  انگلستان  را به  بايد زودتر صالح
هر در .  گذاريم اجرا می  موقع  را به  آن  بعد تمام. بدهيد  بخواهند وعده  شد، هر چه  گذشته ما، سابق  مابين

  متضمّن  اشاره  شود، و آن  داده  ای اينجا اشاره  به  از لندن  اينکه  بکنيد، برای  با او را محکم  روابطصورت 
 .  بکنيم  را تمام  شخص  ، کار آن کلی  به  بتوانيم  خواهد بود که  آن
  از اين  کلی  ا بهنکنيد، ماه  اگر شما عمل  واهلل.  بشويم  کارها نبايد پابند قانون  در چنين  که  موافقم  من   

  و روح  مزاج.  است  آمده  لب  به  من  کشند، جان کنند و می می  ماها را غارت.  شويم می  تلف  سياست
  هميشه  تلگراف  بخريد، زيرا متنهای  نوشتن  برای  ماشين  کنم می  خواهش.  کنم می  معالجه  ، و من خسته

. شود  او فرستاده  برای  فيات  اتومبيل  من  توسط  کندکه می  خواهش  الممالک مستوفی. رسد می  با اغالط
  اعزازالسلطنه  از طرف  اينکه  عنوان  به  ، ولی اعليحضرت  را از طرف  اتومبيل  ، اين من بدهيد به  فوراً اجازه

  ارها و برداشتنک  به  دادن  بعد از ترتيب  هم  اگر خدا بخواهد، من.  هستم  منتظر اجازه.  او بدهم  ، به است
 ».بياوريد  اتومبيل  ، با خود يک هم  من  برای  کرد که  خواهم  ، خواهش ملعون  شخص اين

                                              
 وليعهد  محمدحسن  
 
 
 

  شاه  به  تلگراف

  پاريس  به  از تهران   

  ايران  شاه  به   

 اسد 32  اوت 1   

  تيكماژس  هتل   
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  ، مراجعت کسالت بعد از رفع  که  ای را بفرماييد، با وعده  طبقات  تلگراف  اختيار جواب  صاحب  توسط»   
 .بفرماييد  اظهار مهربانی  کنيد، و همچنين می
  به  خودش ، که و او را متقاعد ساختم  کردم  مذاکره  با خود رضاخان  من  ساالرالدوله  به  راجع   

  دانند که مفيد می  دوستانمان  تمام. برگردد  اعليحضرت  او با همراهی  کند، که  تلگراف  ساالرالدوله
  مراجعت  از اعليحضرت  ، قبل يدضياءالدينس و  السلطنه و قوام  الدوله و وثوق  و ناصرالملک  ساالرالدوله

  خود را در پيشگاه  يايند و وظيفهبتوانند ب  الزمی  در موقع  اينکه  ، برای نزديک  جای  کنند، و بيايند به
 ».ما اجرا بکنند  خانواده  و تمام  اعليحضرت

 
 وليعهد  محمد حسن                                             

 
 
 
 
 

  جواب

  تهران  به  از اويان   

  اوت 11  سنبله 1  تاريخ  به   
  را قطع  ايرانبا دولت   روابط  ، امريکا در نظر دارد که ها خواندم در روزنامه.  پسندم شما را می  عمليات»   

 .نمايد
و در   دولت اگر در  سفير آمريکا بفرستيد و باو بگوييد، که  نفر را پيش  بکنيد و يک  استفاده  فقره  از اين
 .بايد کرد  دانند چه می  خودشان. داد نمی  رخ  هيچ  ای قضيه  بود، چنين  ديگری  ترتيب  قشون

ما   به  نسبت  زيادی  آنها کمک  از طرف  االن  که  کنم تصور نمی.  کردم  يراً مستقيماً با انگليسيها مذاکرهاخ
 .داد  خواهيم  ادامه  مذاکرات  باز به  همه  با اين. شود  داده  طرف  بر ضد آن
  به  ، حکماً راجع است  مشکل ، باز دانم می  مهم  خيلی  با امريکاييها را در اينجا، اگر چه  مستقيم  مذاکرات

  به  بتوانم  هم  باشد شايد من  اگر باز الزم  در هر صورت. بکنيد  مذاکره  در تهران  با سفارت  مسأله  اين
  از طرف  نه(  نشده  کشف  در تلگراف  که  است  اينجا چهار کلمه)را بدهيد   اتومبيل.  بدهم  کار ترتيبی  اين

 . پاريس  به  کنم می  حرکت(  نشده  کشف  کلمه  شش  اينجا هم)
 ».کار بکنيد  فرستم می  اعانه  مبلغ  يک
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  غالم: امضاء      

 

  اويان  به  از تهران

  ايران  شاه  به

  سنبله 2  اوت 13

 311  نمره

،  است  اتخاذ شده  در زدوخورد با رضاخان  که  مشی  خط  مطابق.  است  شده  رفع  من  کسالت  الحمداللّه»   
  که  کردم  خواهش  عمومی  و صالح  عمومی  منافع  ، و نظر به سفير امريکا فرستادم  نفر را پيش  يک

  در تقاضاهای  شارژدافر انگليس  همراهی  به  که  امر کردم. نکند  تمکين  محرک  بکند و به  پافشاری
سفير . بکنند  ، متهم تهديد است  کس  همه  برای  را که  بشود، و مخصوصاً قشون  اریناپذير اصر تحمل
  مليّن  هميشه  آمريک  دولت  جواب  دهد که می  شارژدافر اطالع  اندازد ولی تأخير می  را به  جواب  آمريک

سفير   د، مخصوصاً اينبشو  روابط  قطع  و بر ضد اينکه  نيست  در ميان  هيچ  روابط  قطع  ، و صحبت است
 .کند کار می  ملعون
  به  راجع  کرد کار بکند، و از دولت  شروع  نظامی  کند، و بر ضد حکومت خود را اجرا می  های وعده  مدرّس

کردند،   خود را شروع  پرتست  اقليت  های روزنامه  مديران. کرد  ديگر استيضاحی  و مطالب  نظامی  حکومت
کار   پيشرفت  عدم  در صورت  اقليت  کنند که می  نصيحت  دوستانمان. شدند  متحصّن  و در مجلس

 .بشوند  ها متحصّن از سفارتخانه  بکنند و در يکی  ، از آنها پيروی استيضاح
، آنها را  لزوم  ، در صورت فرانسه  سفارت  بياوريد که  عمل  به  و فوراً بايد اقداماتی  مخفيانه  اعليحضرت

 .ها نمايد از روس  پيروی  که  است  اين  مثل  ، سفير فرانسه اقدام  اين  و بدون نمايد  قبول
  اينکه  برای  آوريم می  دست  به  اينجا پولی  مخارج  برای. شود  داده  الزمه  دستورات  سفارت  بکنيد به  سعی

 . سبز را بگستريم  سفرة  در سفارت  بتوانيم
 ».اشدب  مخفی  کلی  کار بايد به  اين

   محمد حسن                                               
 

  پاريس  به  از تهران

   سنبله 32سپتامبر  3  تاريخ
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  ايران  شاه  به  ماژستيك
  او به  از رفتن  قبل  برعکس.  کنيم کار نمی  هيچ  و دوستانمان  من  که  است  اين  نه  فعاليت  عدم  علت»   

، ما  کردم  عرض  من  که است  اگر کارها طوری  ولی. نگيرد  مقصود او انجام  که شد،  داده  اطالعی(  بم)
  خرج  هنگفتی  پولهای  دشمن  که در صورتی.  نداريم  مردم  جلب  برای  وسايل  ، زيرا که تقصير نداريم

  سابق  طرفداران  حتی  که  است  رسيدهکار بجايی دهد، و  نمی  ما نتيجه  نصايح  جهت  اين  کند، به می
  ، در موقع است  کرده  خود جلب  طرف  به  مدرّس  به  پول  نرسيدن  ، آنها را در نتيجه دشمن  ، که مدرّس
و   او دادند، و مدرّس  به  نسبت  آميزی محبت  گفتند و نمايش باد می  ، زنده از مجلس  دشمن  حرکت
 .زدند  کتک  را در خيابان  و کازرونی  زاده  حايری

شما   مراجعت  همچنين. کند می  حرکت  بزنند با درشکه  مبادا باز او را کتک  اينکه  از ترس  مدرّس  بيچاره)
اعتماد   توان او نمی  حرف  دهد اما به ها می وعده  رياکار بعضی  شخص  اين  اگر چه.  نيست  حاال خوب

 (.نمود
  اگر وسايلی  گويند که می  و دوستان  کرده  حرکت(  بم)  خود به  راهزنان  ديدن  سان  برای  رضاخان  حاليه

 . شخص  آن  کردن  تمام  بود برای  موقعی  بود، حاال بهترين  در دست
، و ثانياً از  اعليحضرت  امالک  حاصل  بدی  به  اوالً راجع. کند می  از خستگی  در اينجا وليعهد شکايت)

ما بود   مابين  که  قراری  فرموديد، و مطابق  حواله  اعليحضرت  که  هزارتومان پنج  مبلغ  حتی.(  پول  نداشتن
  مدرّس  بايد به  مبلغ  آن  شد، که  پرداخته(  قونسول  قتل از بابت)  شده  توقيف  اشخاص  به  مدرّس  توسط به

را در   اعليحضرت  حکم  نمتوا نمی  من  جهت  اين  به  و فقط  او استرداد نشده  مسترد شود، اما تا حاال به
.  کنند، اجرا نمايم ما کار می  علناً بر ضد دشمن  که  اشخاص  آن  خانواده  ، مخصوصاً به همه  به  مساعدت

. بشود  زيادی  مساعدتهای  و تبعيد شده  شده  توقيف  اشخاص  خانواده  بايد به  که  است  همين  من  عقيدة
  در هيأت  شماليها گويا از تغييرات. باشند  شده  تقويت  ناپذير با دشمن  در زدوخورد خستگی  اينکه  برای
  بنمايم  استفاده  فقره  از اين  کرد که خواهم  ، سعی اعليحضرت  دستورات  مطابق. هستند  ناراضی  دولت

  اعلم  واهللرا دارد   نزديکی  نهايت  سپه با سردار  بصيرالدوله  که  اظهار داشت(  نشده  کشف  کلمه  يک)
 ». بالصواب

  محمد حسن                                                       

  پاريس  به  از تهران

  ايران  شاه  به

  ميزان 13اکتبر  13  تاريخ  به
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 2  نمره
  مشکل  خيلی  شيخ به  جواب  دادن. مجرا گرديد  اعليحضرت  دستورات. شد  دريافت  مقدّس  دستخط»   

  حاجی  وسيلة  فوراً به  است  نشود الزم  او مأيوس  اينکه  اما برای.  باشيم  خاموش  قدری  بهتر است.  است
  قوی  اعليحضرت  ، و او را با اظهار مهربانی او را اميدوار ساخت  غيرمستقيم ديگر من  مشير يا شخص

  او چيزی  بايد به  ظهيراالسالم  به  است  راجع  هنفرموديد، اما آنچ  ، شما چيزی ساالرالدوله  به  راجع.  ساخت
. متصوّر خواهد بود  شود، واالّ اشکاالتی  داده  کرده  جمع(  نشده  کشف  کلمه  يک)امير   که  عشری  از آن

 .( است  خودش  شکم  برای  گيرد بلکه نمی  عبادت  موشها را برای  گربه)
مدير   ميرزای کنند عباس اصرار می  خيلی  دوستان.  الزم است  يلیخ  خان قلی  مرتضی  به  است  راجع  آنچه

  گرفتن  بدون  کرد و زودزود، نه کار می  خوب  خيلی  ، که و قانون(  نشده  کشف  کلمه  يک)  سياست  روزنامه
  به  جعرا  و کاملی  خوب  آمد و از او اطالعات نموديد، می  اشاره  شما بدان  ، که شخص  آن  ، پيش نتيجه

او   به  را نسبت  مهربانی  از او نهايت  پذيرايی  در موقع.  است  کرده  اروپا حرکت  ، به گرفت می  رفتار دشمن
او   به  ، پانصد تومان است  داده  بصيرالدوله  که  هزارتومان  پنج  ، بابت هزارتومان  از مبلغ. فرماييد  مبذول

اگر چشمه دارد، و   الزم  زيادتری  مقاصد، مبالغ  انجام.  است  کم  خيلی  هشد  فرستاده  مبالغ.  است  شده  داده
  همه  پول  اشخاص  اينگونه  برای. بايد صرفنظر کرد  است  شده  تأمين  که  از پيشرفتی  شد، آنوقت  خشک

 ». ندهم  تومانیآنها هزار   به  اينکه  بدون  فداکاری  به  آنها را وادار کنم  توانم نمی  ، و من چيز است
  محمدحسن                                                    
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و   ، و هر روز با اسلوب است  مملکت  مخالفين  تشجيع  اسباب  در هر حال  مسالمت  روية  که  ديدم  چون   
  مجلس  به  که  ديدم  منحصر خود را در اين  بکنند، چاره  کار را فراهم  اختالل  دارند اسباب  ميل  ای طريقه
  طور اقدام  همين  به  پس.  برسانم  نمايندگان  را باطالع  از حقايق  ای ، شمه نموده  مراجعه  ملی  شورای

  آسايش  زدن  و برهم  ايران  ، در اختالف حاضر شاه  با روّيه  که  نمودم  وکال خاطر نشان  تمام  و به  کرده
  تراکمه  مرا به  نيافته  فراغت  هنوز از کار خوزستان. آيد برنمی  ديگر از من  ملّی  خدمات  امة، اد ملت

ديگر بايد پيمود و   اند، طريق گرفته و وليعهد پيش  شاه  که  ای و رويّه  اوضاع  با وجود اين. کنند می  مشغول
قوا با   کل  کرد، و فرماندهی  بود، مرا تصديق  هبرد  پی  حقايق  کنه  به  که  هم  مجلس. ديگر بايد کرد  چاره

 . واگذاشت  من  ، به مملکت  انتظامات  نام  به  کرده  بود، از او سلب  شاه  از خصايص  را، کهتامه   اختيارات
احضار و   دسايس  واسطه به  در تهران  چندی  که  سردار معزز بجنوردی.  گرفت  ترکمنها شدت  فتنه   

الظاهر  علی.  بجنورد بازگردانيدم  ، و به داده  تا او را خلعت  برانگيخت  و وسايطی  بود، وسايل  شده  متوقف
و  پشيمانخود   شمشير، از کردة  قبضه  يک  و دادن  عفو و اغماض  اين  در مقابل  که  رفت می  احتمال

 .شود  نمايان  مصدر خدمات
خود   تراکمه  تحريکات  العلل ، و علت داشته  راز و نيازی  با شاه باطناً  که  گشت  معلوم  از مدتی  اما پس   

 . است  شده او اجرا می  دست  بهمملکت   خائنين  ، و نقشه است  او بوده
  جداگانه  جلد کتاب  در يک  درخور ثبت  دارد که  جداگانه  داستان  قضيه  ، و اين ترکمنها باال گرفت  فتنة   

،  سمت  آن  به  دولت  قوای  و توجه  ترکمانان  آمدن  با وجود پيش  بود که  بديهی  ندر نظر م. خواهد بود
 .بدهد  رخ  اغتشاشاتی  هم  در ساير نقاط  است  ممکن

، و  در آنجا برقرار نخواهد گشت  قطعی  ، آرامش است  در خوزستان  که  نيز تا وقتی  خزعل  که  دانم می   
  جز اين  چاره.  باشم  نگاهداشته  متمرکز و معطل  را در خوزستان  دولت  ز قوایا  مقدار مهمی  خواستم نمی

. خاطر بيايد  طيب  به  حاضر نبود که  اما بهيچوجه.  آورم  فراهم  تهران  او را به  حرکت  وسايل  که  نديدم
هدر نرود،   به  گذشته  اتنيفتد و زحم  شيخ  دست به  استفاده  ، موقع تراکمه  از پيشرفت  اينکه  ناچار محض

  اين  ماهرانه  خوزستان  حاکم  خان  اهلل فضل  سرتيپ.  او کردم  را مأمور دستگيری  خوزستان  نظامی  حاکم
 .داد  را انجام  مأموريت

  گذرانيد، و تا صبح می  و طرب  عيش  به  ، شبها را در کشتی گذشت  بود و ذکر آن  شيخ  معمول  چنانکه   
از   استفاده  و هم  مأموريت  در انجام  تسريع  محض  هم  خان اهلل فضل  سرتيپ. شود نمی  نزديک  لساح  به
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  از شب  چند ساعت. شود او سوار می  و در کشتی  کرده  ، او را اغفال ساحل  به  شيخ  نداشتن  دسترسی
  سفينة  به  نظاميان  کشتیشوند،  می  سرمست  مطرب  مسکر و نغمة  حضار از شرب  که  ، هنگامی گذشته

  از صاحبمنصبان  يکی. نمايند ورود می مسلّحنفر شود، چند   ملتفت  کسی  اينکه  و بدون  آمده  نزديک  شيخ
حضار از . هستيد  توقيف  امر دولت  به  کند که می  خطاب  شيخ  ، و به شده  بزم  مجلس  تير داخل با هفت

. کنند فرار می  طرفی  به  و نوازندگان  از مطربان  و هر يک  مانده  تمبهو  و ظهور ناگهانی  جسارت  اين
 . دارند می  و نردبانها را محفوظ  منافذ کشتی  تمام  نظاميان

  به  لرستان  از راه  معطلی  بردند، و بدون  دزفول  به  ، از محمّره داده  حرکت  وقت را همان  شيخ  خالصه   
 .داشتند  مرکز اعزام

  داخلی  دسايس و نه  خارجی  سياست  نه  شد، که  آسوده  کلی به  خوزستان  از جانب  د از ورود او خاطرمبع   
 .نخواهد شد  آنجا موفق  امنيت  زدن برهم  به
خود در  حکمرانی  ياد ايام  البرز، به  دامنه  گوارای  و آب  لطيف  در هوای  فعالً در شميران  هم  خزعل   

  و از هوای  بودن  باشد، در تهران  داشته  اگر عقل.  نظر است  گذراند و در تحت گار می، روز خوزستان
  ، و نفعش شده  تمام  بر ضرر ايران  که  از اقداماتی  بودن  ، و ممنوع کردن  استفاده  و مناظر پسنديده  خوش

  از ارتکاب  بودن و ممنوع  یوجدان  استراحت  ، زيرا که تر است او مغتنم  گردد، برای می  عايد ديگران
 . است  اجباری  و توفيقی  بزرگ  ، خود نعمتی جنايات

   انتهی                                                             
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 کسان

 الف
 89: آشتيانی

 04: محمدخان آغا
 31: آقاجعفر

 093: بومحمد آل
  48، 2: اجارق آل
 99: مشعشع آل

 09: محمودخان ـ اميرلشگر جنوب آيرم
 39: ابراهيم

 099: سرتيپ, خان ابوالحسن
 93: اميرلشگر غرب, احمد

 014، 018: دکترسلطان سيد, احمدخان
  093، 090، 091، 014، 91: احمدشاه

 89: اخگر
 99: طايفه, ادريس

 29: السلطنه اديب
 31: کيخسرو ارباب

 011: کاناردشير باب
 31: ملل نماينده ايران در مجمع اتفاق, ارفع الدوله

  14،93: نايب, الملک ارفع
 014: نايب الحکومه خوزستان, الممالک ارفع

 04: جمال الدين, اسدآبادی
 42، 91، 2: اسکندر

 09: اشرف افغان
 011: خان سيد ابوالحسن, اصفهانی

 009: خان سرهنگ عبدالعلی, اعتماد مقدم
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 018: سلطنهاعزازال
 011، 99: افشار
 01: روزنامه, العراق
 13، 11، 90، 22: حرب کل قشون  ارکان سرتيپ؛ رئيس , خان اهلل امان

 019، 81، 09: داخله وزير, اميراقتدار
 011، 018: امير فيصل

 019، 28، 09: اميرلشگر جنوب ـ آيرم
 013، 018، 93: اميرلشگر غرب ـ احمد
 000، 019، 011، 011، 010، 11، 9: سف خانيو, اميرمجاهد ـ بختياری

 33: اميرمفخم
 33: بيگی ايل

 33: ايلخانی
 93: خان ايمان

 

 ب 
 014، 018، 91: سرهنگ ـ مويان, باقرخان
 093، 011، 010: قليخان مرتضی, بختياری

 011: سرهنگ کريم آقاخان, بوذرجمهر
 12: برار ـ ويکتور
 012: برهان الدوله

 093: بصيرالدوله
 093، 028، 90، 23، 31: طايفه, طرف یبن

 093: طايفه, الم بنی
 093: التجار رئيس, حاجی محمدعلی, بهبهانی

 000: بهرام
، 018، 011، 019،  012، 010، 48، 41، 83، 11، 19، 12، 20، 09، 9: اهلل خان؛ دبيراعظم فرج, بهرامی

009 ،009 ،019 ،011  
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 پ
 81: روزنامه, پراودا

 99: کشتی, پرسپوليس
 01: پريدکس

 9: پشتکوه غالمرضاخان ـ والی, پشتکوهی
 89، 99: کشتی, پهلوی

 028، 029، 020، 038، 033: پيل, پی, کاپيتان ئی جی, پيل
 

 ت
 00: تايمس روزنامه

 40: تدين
 91: تراژان

 48، 40: ترکمانچای
 81: تقی زاده

 

 ث
 014، 91: خوزستان حاکم, الملک تقتهٌ 

 

 ج 
 093: جاسب
 039، 03: ناحيه, طايفه, جانکی

 09: محمد خان جان
 099: الملک شيبانی جليل

 93: طايفه, جودگی
 91: جيری

 

 چ
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 11، 19: چمبرلن
 021، 039، 001: چهارلنگ

 

 ح
 41، 88، 89: زاده حائری

 33: حاج آقا نوراهلل
 093، 029: حاجی مشير

 99: حاکم فارس ـ داودخان
 011: مدرسه, حسينيه

 011، 091، 84، 81، 89، 14: سرتيپ, ن ـ مرتضیحکومت نظامی تهرا
 99: حنظل

 

 خ 
 012: اهلل آيت, خالصی

 01: خان بهادر
 09: اميرلشگر, خدايارخان

 98، 99: اهلل آيت, خراسانی
  92: خوزيان

 

 د
 002: ويليام ناکس, دارسی

 010، 013، 91: داريوش بزرگ, داريوش کبير, داريوش
 99: آلفونس, دالبوکرک

 002، 88: داور
 018: السادات قطب, دزفولی

 00: عبدالحسين, دهدشتی
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 ذ
 49، 89، 14، 11، 28، 29، 34: ذکاء الملک

 

 ر 
 01: روزنامه, رستا

 001، 014، 018، 91: سرهنگ, رضاقلی خان
 018: هتل, رويال
 43، 40، 81، 18، 21، 29، 34: آژانس, رويتر

 ز
 44، 41، 88، 89: ميرزاحسن خان, زعيم
 98، 09: زنديه

 

 س
 32: سرهنگ, ساعدالدوله

 11: ساالرارفع بختياری
 ،093، 014، 00: ساالرالدوله

 09: سردار اسعد ـ وزير پست و تلگراف
 33، 021: سردار جنگ

 09: سردار رفعت ـ نقدی
 011، 011، 09: سردار رشيدکردستانی
 092: سردار معزز بجنوردی
 42، 39: وزير فوايد عامه, سردار معظم خراسانی

 002، 84، 88: سرکشيک زاده
 21: سعدی
 014: حسين آقا ـ عظيمی سلطان
 83: سليمان
 42، 43: شاهزاده, ميرزا سليمان
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 013: ايل, سنجابی
 41: السلطان سهام

 093: روزنامه, سياست
 33: سيدالعراقين

 89: خان ميرزا سيد حسن 
 41:  سيد يعقوب 
 

 ش
 000: شاپور

 40، 99، 99: اول شاه اسمعيل
 99، 08، 01: حسين ه سلطانشا

 011، 98، 99، 04: کبير شاه عباس
 018: مدرسه, شرافت ايرانيان

 90: حسين حاج محمد, شوشتری
 099: شيخ جابر

 42، 40: شيخ جالل
 90: شيخ عاصی

 012: حاج, شيخ عبدالنبی
 90: شيخ عوفی

 093: شيخ مبارک
 31: مجتهد, شيخ مرتضی

 012، 99، 91: ميرزا عبدالحسين, شيرازی

 ص 
 014: صاحب اختيار

 09: الدوله صارم
 018: صالح

 44، 48، 89: الدوله شکراهلل خان قوام, صدری
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 ،99، 99، 04، 01، 09: صفويه
 021، 33: السلطنه صمصام
 098: الدوله صولت
  40: السلطنه صولت

 

 ض 
 014: ضياء الدين سيد

 43: ضياءالملک
 

 ط 
 40: شيخ محمدعلی, طهرانی

 

 ظ 
 093: سالماال ظهير

 

 ع 
 40: عباس ميرزا

 093: عباس ميرزا ـ مدير روزنامه
 011: حجت, آقا سيد, عبدالحسين
 092: عبدالحميد

 099، 009: سرهنگ ـ اعتماد مقدم, عبدالعلی خان
 91: سردارلشگر, شيخ, عبدالکريم
 01: مال, عبدالطيف

 011، 89: حاج آقا اسمعيل, عراقی
 028، 42: حاج, عزالممالک

 81: یعالي
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 غ 
 091: غالم

 09، 9: غالمرضاخان
 

 ف
 093: فالح ابن يهود
 42، 94، 01: فتحعلی شاه

 80: فردوسی
 33: فشارکی 

  092، 099، 14، 39، 03: سرتيپ, اهلل خان فضل
 99: سيد, فالح

 011: فيروزآبادی
 

 ق 
 093: قانون روزنامه

 008، 48، 40، 12: قجر
 31: ايل, قالوند

 90: قلی
 014: طنهالسل قوام
 91، 22، 34، 39، 31: ميرزا ابراهيم خان, الملک قوام

 

 ك
 091: ناصرلشگر, کازرونی

 001: کاظم داود
 08: کريمخان زند

 011، 011: کيخسرو
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 گ
 022: گروپ کاپيتان بريکس

 

 ل
 018، 039، 039، 033، 012، 013، 18، 19، 13، 10، 11، 29، 34، 30، 31: لرن سرپرسی

 

 م
 090، 014 :هتل, ماژستيک

 012: سيدحسين, مجتهد قزوينی
 091، 093، 014: محمدحسن ـ وليعهد

 099، 011، 11: سرتيپ, محمدحسين ميرزا
 011: سرهنگ, محمدخان

 010: محمدشاه هندی
 43، 01: محمدعلی ميرزا

 093: قبيله, محيسن
 01:مخبر شما 

 ،090، 091، 018، 44، 48، 41، 42، 43، 40، 84، 88، 89: مدرس سيدحسن
 011، 091، 41، 84، 81، 89، 14: مرتضی سرتيپ ـ حکومت نظامی تهران

 093، 99: مزعل
 014، 018: الممالک مستوفی

 028، 29: مشارالدوله
 89، 82، 18، 11، 29، 32، 30: مشارالمک

 99: سيد ـ فالح, مشعشع
 81: مشيرالدوله

 01: مظفرالدين شاه
 11، 91، 99: کشتی, مظفری

 99: طايفه, مقدم
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 41، 42، 84، 88، 89: الشعرا ملک
 011: خان پيرنيا ميرزا حسين , الملک موتمن

 :ميرزا حسين خان, موقر الملک
 014، 018، 91: سرهنگ باقرخان, مويان

 93: طايفه, مير
 012: ميرزای شيرازی

 11، 19: ميرعبداهلل
 

 ن
 011: نائينی

 91: نثارکوس
 008، 40، 94: ناپلئون

 000، 010، 40، 98، 08، 09: نادرشاه افشار
  92، 11، 32، 04، 01: ناصرالدين شاه

 014: ناصرالملک
 99: نصار

 093: نصر اوی، سيد طالب
 018: الدوله نصرت
 09: آقا خان ـ سردار رفعت علی, نقدی
 012: ميرزا اسماعيل, نوبری

 011: نوشيروان
 

 و
 99: واسکو دوگاما

 021: کاپيتان, واليس
 014، 014: الدوله وثوق
 31: السلطنه وثوق
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 099: وحيدالملک
 022، 00: سرآرتولد, ويلسن

 

 ه
 41: ميرزا, هاشم
 29، 21: هاوارد
 84، 88: هايم

 011: هخامنشيان
 22: دکتر کريم, هدايت
 99: هرمز

 021: طايفه, هفت لنگ
 

 ی 
 98، 99: يزدی سيدکاظم

 09: شيخ عبدالکريم, يزدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

233 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

234 
 

 

 

 

 جايها
 

 الف
 020، 019، 94، 91، 90، 39: آبادان
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 مقدمه
 
ای که فرصت و مجال باقی بود، شرح  وقايع اخير ايران را، تا درجه“ سفرنامة خوزستان“در کتاب    

، قصد من ذکر وقايع تاريخ نبود، بلکه مقصود تشريح اقداماتی بود که “سفرنامة خوزستان“در . دادم
 .آمد عمل می برضد من و عليه من، از طرف دربار سابق و طرفداران آن به

ق، محض آنکه زحمات و خدمات مرا در راه استقالل مملکت و صيانت ايران از بين ببرد، دربار ساب   
حاضر شده بود که در ضمن توسالت خارجی، اساساً به محو و اضمحالل ايران تن در داده، بدواً سند 
. تابعيت ايران را امضاء نمايد، و در ضمن از اضمحالل و محو من نيز کسب مسرت و خرمی کرده باشد

به همين مناسبت در آخرين نقشة جغرافيائی که در يکی از ممالک اروپا به طبع رسيد، رنگی که تا آن 
شد، به رنگی تبديل يافت که از  وقت برای ايران مخصوص بود، و عالمت استقالل مملکت شمرده می

اين مملکت با اين تقرير و برهان پيدا بود که اين مملکت پهناور، . کرد استعمار ايران حکايت می
تاريخی و اين مملکتی که در تمام ادوار خود دعوی عظمت و جالل داشته، و خود را مهد تمدن و علم 

يک  اند به تمام شئون خود خاتمه داده، و هدايتش کرده دانسته، يکسره به و صنعت و حکمت و فلسفه می
تواند دارا  نام ديگری نمیای از مذلت و بيچارگی، که جز يک مستعمرة کوچک و حقير و مسکين  مرحله
 . باشد

شد، و بعضی از آنها را در آخر کتاب  مخابره و مبادله می“ پاريس“و “ تهران“تلگرافاتی که بين    
سازد که سابقين من، تا چه  ام، حقيقت اين معنی را کامالً روشن می مندرج ساخته“ سفرنامة خوزستان“

ای را در اطراف محو و  داشته، و چه نقشة خائنانهاين مملکت مسجل  درجه عداوت خود را نسبت به
 . اضمحالل ايران و من طرح کرده بودند

ها که در عالم غيب مکنون دها و مد آن کمک. نقشه را منظم طرح کرده بودند، اما خدا نخواست   
که ای  آن مرحله های مطروحه را مبتذل و مفتضح ساخته، ايران را با دست من سوق داد به است، نقشه

 . اهميت آن برهيچکس پوشيده نيست
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اطالعی جامعه، و از  کنم که در اين راه فقر فکری محيط، فقر خزانة مملکت، جهل و بی اقرار می   
گوئی و ريب و  تزوير و دروغ همه بدتر معتاد شدن افراد در طی ساليان سال به تحمل خواری، و اعتياد به

اجانب، چنان کار را برمن دشوار و سخت ساخته بود که آقائی و سرپرستی  ريا و مجذوب ماندن به
 . مشکل بتوانم از عهده توصيف و تشريح آن برآيم

گويم پيروی من از قوانين مسلم طبيعی اصل پابرجائی بود که تمام عروق و اعصاب مرا  قدر می همين   
انين خدائی موجب شد که در تحت سلطه و اقتدار خود نگاه داشته و باالخره همان تکيه به خداوند و قو

آن راهی که خدا خواسته و طبيعت پسنديده بود، من  ای انديشه نکرده، رفتم به از هيچ امر غير منتظره
 . هم تبعيت و تعقيب کردم

 دست تاريخ  شوم، و تمام آنها را به اين لحاظ، در ضمن اين کتاب وارد در گزارش عمليات خود نمی به   

شخصاً . ن دارم تمام جزئيات آن در ضمن صفحات موفور تدوين خواهد گشتسپارم، و يقي روزگار می
ذکر آنها خواهم پرداخت تا از نظر ارباب  نيز اگر فرصت و مجالی باشد، در تلو يادداشتهای يوميه خود به

 . بصيرت دورنماند، و هرکس به قدر وجدان خود در اطراف آن قضاوت نمايد
اعلی درجه و اوج کمال رسيد، و نقشة جغرافيائی اين مملکت، رنگ  پس از آنکه بدبختی ايران به   

دو منطقة نفوذ تقسيم گرديد، قاطعان طريق نه تنها در اطراف پايتخت،  اولية خود را از دست داد و به
پس از آنکه اميد نجاتی از هيچ طريق و . بلکه در وسط پايتخت به قتل نفوس و نهب اموال پرداختند

الی اين سرزمين باقی و برقرار نماند، و پس از آنکه نقشة ترور و کشتن خود من، به هيچ طرف برای اه
وسيله  ای هم در مقام عمل برآمدند، اهالی ايران با عجز و الحاح و به دست دربار ترسيم شد و تا درجه

ردم من نيز بنام خدا و وطن از آرزوی م. مجلس مؤسسان، سرپرستی اين مملکت را از من تقاضا کردند
استقبال کرده، پس از تأمين انتظامات اوليه، که شرح آنرا بايد در مجلدات عديده نوشت، اولين تصميمی 

 . بود“ مازندران“ام خطور کرد، مسافرت به  مخيله که به
اياالت و واليات و شهرها و قصبات مهم آنرا تماماً . شناسم خوبی می من وطن خود ايران را به   

قدر من  کنم احدی در ايران به تصور می. ام های آن بيتوته کرده اغلب قراء و دهکده ام، و حتی در ديده
جزئيات اخالق و عادات و رسوم اهالی واقف و آشنا نيست، زيرا افراد برجسته و مشخص آن را، در هر  به

شناسم و به اصول زندگانی، طرز تفکر، ايمان و عقيده،  ضلعی از اضالع مملکت باشند شخصاً می
 . تخيالت و توهمات آنها واقفم

“ مازندران“ هذا بعد از قبول سلطنت ايران، اولين سفری که در خاطر من نقش بست مسافرت به مع   
 : دو دليل به. بود
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. تواند آسايش نعمت داشته باشد نمی“ تهران“باز نشود، “ تهران“ به“ مازندران“اول ـ تا راه    
چون فعالً راهی بين . گشايد می“ تهران“روی  ة اقتصاديات را بهاست که بزرگترين روزن“ مازندران“
خواهم شخصاً بينديشم که از کدام طريق و با چه  موجود نيست، من می“ مازندران“و “ تهران“

“ مازندران“ را به“ تهران“را بشکافم و “ البرز“را مرتفع سازم؟ “ البرز“ای بايد محظور سلسله جبال  وسيله
ساخته و در عين حال “ تهران“را با نزديکترين فاصله نصيب “ مازندران“مای متصل سازم، و نع

 . سامانی نجات بخشم های طبيعی، از فقر و فاقه و بی را نيز با وجود آنهمه نعمت“ مازندران“
احساسات و عواطف من طبعاً به طرف . الرأس من است مسقط. خانه من است“ مازندران“دويم ـ    
طرف من در پرواز  به“ مازندران“کند، و هزاران احساس و عاطفه هم طبعاً از  میصعود “ مازندران“

 . است
دهم،  مخيلة خود خطور می آورم، مهر مادری را به ايام صغارت و طفوليت خود را بخاطر می   

اختيار  گذرانم، بی دستگيريهای همان مهر و محبت را که وسيلة پرورش من شده است از مد نظر می
پرستی و شعائر ملی خود را از  دهم که مفهوم وطن خود حق می اختيار به بی. شوم ندران مجذوب میماز به
 . نمايم عزيمت می“ مازندران“جانب  همين مناسبت است که به آغاز نمايم، و به“ مازندران“
 

+++ 
مرکز ايران در حالتی که . مانند مفلسی است در همسايگی گنج طال“ مازندران“در مجاورت “ تهران“   

ترين احوال است، در دوازده فرسنگی آن يک  برای تهية مواد اوليه زندگانی اهالی خود، دچار صعب
حد وفور  واليت پرنعمتی گسترده است که قسمتی از محصول برنج ايران را جمع دارد و انواع نعمت به

است که چون “ البرز“اين مفلس سلسله جبال  در آن ذخيره شده، لکن تنها مانع رسيدن آن گنج به
ديواری عظيم واليات شمالی را از فالت خشک ايران مجزی داشته، و راه عبورومرور را مسدود کرده 

بايد حسابش کرد، و آن سستی و “ البرز“نظر من مانعی ديگر وجود دارد که بزرگتر از کوه  اما به. است
 . تنبلی اهالی است

دارد، و  ی هر خاکی کم و بيش موانعی در برابر انسان برپا میالبته عوامل طبيعی و کيفيات جغرافياي   
آدم در اين است که با وجود ضعف بنيه و کوچکی جثه، از راه عقل و فکر و  اساساً شرف و اهميت بنی

تمام مللی که امروز وسائل زندگی خود را آسان کرده و . شود تدبير بر عوايق عظيمه طبيعت فيروز می
اند، لکن به زور بازو و  کنند، وقتی، دچار همين قسم مشکالت بوده ار معاش میدر نهايت سهولت امر

ها را سدبندی  ها را جدول کشيده، باتالقها را انباشته و رودخانه سعی و کوشش کوهها را شکافته، زمين
 .اند کرده
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دولت مبلغ  هشت ماه قبل امر اکيد داده بودم که با وجود فقر خزانه و موانع مختلفة ديگر، هيئت   
اختصاص بدهند، تا هرچه زودتر اين مانع برداشته شود، و “ مازندران“کافی برای تسطيح و ايجاد جادة 

 . پايتخت مملکت به يک واليت حاصلخيز برومندی اتصال يابد
رفت آخرين رمق حيات خود را از  سابق براين هم توسط مهندسين روس ـ آن موقعی که ايران می   

اشکال  عمل آمده بود، لکن نظر به ن راه بازديد شده و رسيدگی در اطراف مخارج آن بهدست بدهد ـ اي
و صعوبت امر از يک طرف، و برآورد مخارج هنگفت از طرف ديگر، هيچ کس عملی شدن اين نقشه را 

و تصور شکافتن آن کافی بود که هر فکر شجاعی را مجبور به “ البرز“ينة جبال افقط مع. اميد نداشت
 . ت نمايدسکو

و زيد به  من عالقه قلبی و قطعی به افتتاح اين راه داشتم، کراراً يکه و تنها و بدون مشورت با عمر   
و تعيين خط سير پرداخته، بعد از اکمال مطالعات و نظريات خود، امر قطعی دادم “ البرز“معاينة سلسلة 

. مال جديت و اميدواری مشغول کار شوندداخته، در کنکه بهيچوجه نگاهی به اين سوابق نوميد کننده ني
در ضمن اهالی بيکار و بدبخت اطراف راه را دعوت کنند تا در برداشتن موانع بذل کوشش نموده، و 

گيرند، هم از ذلت فقر و گرسنگی رهايی يابند، و هم مساکن خود را به  واسطه اجر و مزدی که می به
و ساير “ تهران“قحط و غال محفوظ بماند، و  يک منبع برومندی اتصال دهند که هميشه از خطر

 . بهره و نصيب نمانند بی“ مازندران“های موفور  شهرهای ايران نيز از نعمت
کنم روزی را که برای بازديد اطراف راه و تعيين خط سير، يکه و تنها تا دو  هيچ فراموش نمی   

ساخته شده، و روزی صدها  “وسپل فرد“ای که فعالً  همين نقطه. آمده بودم“ فيروزکوه“فرسخی 
 . کنند اتومبيل و مسافر از روی آن عبور می

ام،  ، برای رفع خستگی رفته“شميران“کردند که من به عمارت ييالقی خود در  تصور می“ تهران“در    
، راهی که هنوز ايجاد نشده و خيال ايجاد آن “فيروز کوه“کرد يکه و تنها تا حدود  هيچ کس فکر نمی

وز از دماغ من تجاوز نکرده است، آمده باشم، تا محل ساختمان پلی را تعيين کنم که عبور نيز هن
رودخانة از ذيل آنرا تسهيل سازد، و جاده را در بهار و مواقع طغيان آب از خطر سيل و خرابی مصون 

 . بدارد
د، که نهار اهلل بهرامی رئيس دفتر مخصوص من بو تنها کسی که در اين گردش با من بود، فرج   

در ورود به محل مزبور و تصادف با رودخانه . نمود مختصر مرا هم مشاراليه با مرکوب خود حمل می
چون عبور را ممتنع يافته، ناچار از دو دهقان مجاور رودخانه خواهش کردم که ما را کول گرفته با دوش 

 .آن طرف رودخانه برسانند خود به
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اول وهله قيمت اين حمل و نقل را گوشزد ما کرده، حاضر . تندشناخ های بيچاره مرا نمی دهقان   
من نيز از اين تفريح و عدم . شدند که با کمتر از يک ريال مرا در آن طرف رودخانه زمين بگذراند نمی

. شناسائی آنها استفاده کرده يک ريال را گزاف دانسته، پيشنهاد کردم که به اخذ ده دينار قناعت ورزند
دوش گرفتند و  ز چند دقيقه مباحثه و گفتگو، عمل را در چهارده دينار خاتمه داده، ما را بهباالخره پس ا

ای  در وسط آب که سنگينی و ثقل بدن من، مرکوب بيچاره را تا درجه. وارد رودخانه و آب شديم
 دست او داده، برخاطر خود مسجل ساخت که هرگاه کمتر از يک فرسوده ساخته بود، بهانة قاطعی به

من . ريال به او تأديه شود، او عجز خود را در همين وسط آب از حمل راکب خويش ظاهر خواهد ساخت
ساحل، همين قدر که مشتی از ليره، طال، اشرفی و در حدود هزار  در وصول به. نيز مسئول او را پذيرفتم

. شود راموش نمیوقت از خاطره من ف او دست داد که تصور آن هيچ ريال در دست خود ديد، حالتی به
شناسائی من،  شنيدم بعد از حرکت من، و وقوف دهقان بيچاره به. راه افتادم من جاده را پيش گرفته و به

او دست داده، و رئيس کابينة من با  و دريافت پولی که برای او بکلی غير مترقبه بود، حالت سکته به
ل و غيره، وسيله نجات او را از اين زدن يک سيلی به صورت او، و منصرف ساختن خيال دهقان از پو

 . مرگ مفاجات فراهم کرده بود
باالخره مهندسين ايرانی که بهيچوجه تشويقی نديده بودند، و در کمال يأس و نوميدی صرف ايام    
، ميدانی برای ابراز کوشش و مجاهده و “مازندران“ايجاد راه  کردند، براثر صدور امر من راجع به می

من نيز شب و روز مراقبت کرده موانع بودجه را مرتفع ساختم، و کارگران را ترغيب . افتنددانش خود بازي
های مرتفع  ها که عبارت باشند از گردنه ترين قسمت و تحريص نمودم تا آنکه پس از هشت ماه، مشکل
ی هنگامی که برای بازديد اوضاع لشگری و کشور. کوهستان، شکافته شد و مقدمات امر فراهم گرديد

در سرحدات شمال شرقی، با وجود گرمای مردادماه مشغول سرکشی امور بودم، تلگرافاً به “ خراسان“
اند که برای اجرای  قابل عبور شده، و هيئت دولت اجازه خواسته“ مازندران“من اطالع دادند که راه 

 . حرکت نمايند“ استرآباد“و “ مازندران“مراسم افتتاح راه به 
زيرا که اين جاده را يکی از راههای نجات، برای اوضاع . مرا زايدالوصف مسرور ساخت واقعاً اين خبر   

 . دانم، و يقين دارم تجارت شمال را بکلی تغيير و ترقی خواهد داد اقتصادی اهالی پايتخت می
به “ فيروزکوه“، مخصوصاً برای بازديد يک قطعه از اين راه که از “خراسان“هنگام مراجعت از    
پس از طی مراحل مشکل . انحراف جستم“ تهران“به “ سمنان“ساخته شده، از جاده معمولی “ انتهر“

رو نشده بود، از دامنة کوههای  که هنوز اتومبيل“ فيروزکوه“و “ سمنان“و تحمل انواع زحمت بين 
تحان به هر مرارتی بود اين شانزده فرسنگ را ام. روانه شدم“ فيروزکوه“العبور منطقه به جانب  صعب
دشواری  های عميق، ساختمان آن به های مرتفع و دره هذا اين قطعة کوهستان، با وجود گردنه مع. نمودم
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ديدم که اين  ، الزم می“مازندران“برای اطالع بروضع راه . نيست“ سوادکوه“پوش  کوهستان جنگل
 . العين مشاهده نمايم قسمت راه را هم به رأی

ای از طرف  آمدهای غير منتظره ، مدتی بود که پيش“بحرخزر“ت بنادر راجع به تجارت شمال و موقعي   
رسيد و مذاکرات طوالنی با  راپرتهای بسيار از بنادر شمالی می. شد فراهم می“ روسيه“دولت شوروی 

يکی از امنای خود را محض تصفية اين امر و رفع ممانعت از ورود . دولت شوروی جريان داشت
“ روسيه“ به“ آباد عشق“اقامت داشتم، از راه “ بجنورد“، هنگامی که در “روسيه“ التجاره ايران به مال

او مأموريت داشت به کارگران سياسی روس خاطر نشان کند که از اين ممانعت، خسارات . فرستاده بودم
های  در ضمن عواقب اين قبيل خصومت. شود عمده به تجار و کليه اهالی واليت شمالی وارد می

خواهد  ير الزم را گوشزد نمايد و حقيقاً علت از نامهربانی را از طرف دولتی که خود را میناگهانی و غ
 . آهنگ سعادت نوع بشر و رفاهيت آن معرفی کند بپرسد پيش

و “ بحرخزر“و بنادر “ مازندران“اما من بايستی شخصاً واليت . مأمور اعزامی دادم اين دستور را به   
المقدور دوائی برای  ، معارفی و صحی آن حدود را مطالعه کرده، حتیکليه امور اقتصادی، فالحتی

دردهای اهالی پيدا نمايم، و با اطالع جامع، در آبادی اين قطعه که مخزن احتياجات قسمت اعظم ايران 
 . بايد شمرده شود، کوشش نمايم

، خاصه پادشاهی که جزئيات و دقايق آن امر مطلع گردد شود، بايد به هرکس به هرکاری گمارده می   
در مملکتی که اهالی آن دچار رخوت و . سرحدات مملکت هم محدود نيست دامنة وظايف او حتی به

عالقگی و عدم رشد علمی و سياسی باشند، هرشخص آگاهی را واجب است که به حدود کارهای  بی
زيرا که در . خود سازدالعين  خود اکتفا نکند، و اصول فداکاری و مجاهدت را در تمام دقايق امور نصب

تا هرچرخی وظيفه خود را اجرا نمايد، و . کند های مملکت با توازن و توافق کار نمی چنين ممالکی چرخ
دهند، در اين صورت آن چرخی که در  ها نيز کار و حرکت خود را انجام می مطمئن باشد که ساير چرخ
گردش  از کار ماندة مملکت را هم به های خفته و الوقع بايد ساير ماشين حرکت و در کار است فی

 .  درآورد
به قوانين ثابتة طبيعی هم اگر مراجعه کنيم، در ظاهر امر، جز حرکت و انرژی و تبديل و تحول ـ که    

 . بينيم، و بالنتيجه، زندگی عبارت است از حرارت و حرکت باز نتيجه حرکت است ـ چيز ديگری نمی
پا به قانون  ان افسوس و تحسر است که سکنة يک مملکتی پشتبدين لحاظ، حقيقتاً جای هزار   

 . قطعی حيات زده، مختصر حرارت و حرکتی از آنها ديده نشود
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توان تصور کرد که پادشاهی، مأمورين مربوطه و اجزاء عامله امر را ببيند،  آيا لذتی باالتر از اين می   
پرستی  طلبی و تکامل هستند، و حس ترقیکه تمام از روی فهم و قياس، مشغول انجام وظيفه خود 

 پرستی مرکوز خاطر، و حرارت و جنبش سرلوحة آمال آنان است؟  پيشوای آنهاست، و عواطف وطن
البته در يک . عالقگی چيزی در اطراف من نيست افسوس جز سکوت و سکون و رخاوت و بی   

معين و وظايفی دارند، که قانوناً مملکت مشروطه، وزراء، وکال، مأمورين دولت و ساير طبقات حدود 
سلطان مملکت بايد . طور نيست اما، در ايران متأسفانه اين. موظف به اداره کردن حدود خود هستند

تجار، مالکين، . انجام تکاليف آشنا کند هيئت دولت را به کار وادارد، مجلس شورای ملی را هم به
روز نيز مواظب حدود و انجام  تمام مدت شبانه در. شهرنشينان و حتی زارعين را هم به کار بگمارد

عالقگی و فورماليته بازی که  ف آنها باشد واال، هميشه همان حال رخوت و سستی و سردی و بیيوظا
 . اند، حکمفرما خواهد بود ديرزمانی است ادارات ايران نمونة برجسته آن محسوب شده

ن يکتا سميع و بصيری که کراراً ايران را از وحشت قدير ذوالجالل، آ با شهادت خداوند متعال و قادر   
الوجودی که پيشانی بشر و بشريت را در ذکر کلمة اعتالء و  و ظلمت بيرون کشيده، و آن ذات واجب

ام که مؤثر در اوضاع  ترقی و تکامل با بهترين لوحی آراسته است، از روزی که خود را در مقامی ديده
ت قوت خود کار کنم و ساکت ننشينم، و با مجاهدين حقيقی مملکت ام که تا غاي بوده، همت گماشته
ام وارد شوم، و با مجاهدة فوق  در هرکاری که فايدة آنرا برای مملکت روشن يافته. شريک و انباز باشم

ام آن کار را پيش برم، شسته و  توصيف و با قوه تشويق و ترغيب، و هر قسم وسائلی که در اختيار داشته
وظيفة انفرادی و اداری هر . ها يا مؤسسة مربوطه، و باالخره تسليم مملکت کنم وزارتخانه رفته تحويل

صاحب مقامی البته به جای خود ثابت و مقدس است، اما در مملکتی مثل ايران، وظيفة من اين بوده و 
يران ثابت خواهد بود که از راه فداکاری و جهاد وارد مرحلة اصالحات شوم، زيرا که برخی از ادارات ا

اند  پرستی نبوده، و در حقيقت آثار و عالئمی بوده وطن و وطن بودند که بنيان اعمال آنها مربوط به  کرده
غير از ايران و وطن، چرا که اغلب کارها، و طرز جريان آن کارها ابداً ارتباطی با مصالح وطن نداشته 

الک اين راه دور و دراز و پرپيچ و در اين صورت من که هدف آمال ملی را تشخيص کرده، و س. است
ای ندارم، جز آنکه با جهاد و فداکاری و با آخرين قوه و قدرت خود وارد اصالحات  خم هستم، وظيفه

آن ساحل نجاتی که  بادبان و شراع را بکشم به اداری و حفظ آسايش جامعة ايرانيت شده، اين کشتی بی
 . بينی کرده استخدا آنرا مقدر فرموده، و همت بشری آنرا پيش 

دار  ای که بلندترين مقام را به من مفوض کرده، و مرا مسئول نظم و عهده در مقابل آن جامعه   
رفاهيت خود قرار داده است، من نيز موظفم که صيانت وطن را بر حفظ جان خود رجحان بدهم، و 

 . همه چيز برای وطن: برهمه ثابت و مستقر سازم که
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ام، اساساً از بدو طفوليت وارد مرحله تفريح و تفرج و تعيش  ا برخود حرام کردهشب و روز استراحت ر   
برطبق عادات هميشگی، در تمام شبانه روز بيش از چهار ساعت . ام آسايی نبوده و خوشگذرانی و تن

متصل . شود خوابم، و اخيراً يک ساعت از آن چهار ساعت نيز صرف تفکر و تتبع و تدقيق می نمی
مسائل تجارتی و فالحتی و انتظامی و معارفی را عموماً . و تحقيق احوال کشور ايران مشغولم مطالعه به

 . شناسم همه را وظيفه ملی خود می فاالهم توجه به در نظر گرفته، با تناسب االهم
ای که برآن وارد آمده، و در معرض چپاول خودی و  العاده البته اوضاع مالی مملکت، با حوادث فوق   
انه قرار گرفته بود، طوری نيست که بزودی بتوانم بهبودی کاملی را انتظار داشته باشم، ولی با بيگ

ام، يقين قطعی دارم که پس از سه چهار سال  بينی کرده ام و افکاری که پيش نظرياتی که انديشيده
نانه و های خائ ديگر، بودجه مملکت را با تعادل ثابتی موزون، و گريبان مملکت را از استقراض

 ام آنچه را که  برخود فرض و واجب ساخته. های سلف، آسوده و مستخلص خواهم نمود برانداز دوره خانه

 . ای فروگذار ننمايم توانم، انجام دهم، و ذره دانم و می می
شود، از مدتی قبل در دماغ خود  نقشة تنظيم بودجه مملکتی را، که اساس هر اصالحی شناخته می   

 . در ضرورت تنظيم و استقرار آن ترديدی ندارم ام، و پرورده
در ضمن اين يادداشتها از تذکار يک موضوع مهمی که هيچ گوشی فعالً در ايران طاقت شنيدن آن    

 : کنم را ندارد، خودداری نمی
، جزو آمال و آرزوهای “خليج فارس“دريای آزاد و  به“ بحرخزر“آهن ايران و متصل ساختن  امتداد خط   

آيا ممکن است که خط آهن ايران، با پول خود ايران، و بدون استقراض خارجی، و در . ی من استقطع
تحت نظر مستقيم خود من تأسيس شود؟ آيا ممکن است که مملکت پهناوری مثل ايران از ننگ 

آهن خالص شود؟ آيا در اين موقعی که ديگران در خطوط آسمان در طيران هستند، و تمام  نداشتن راه
راهی نجات  اضی آنها مشبک از خطوط آهن است، ممکن است که مملکت من هم از ننگ و عار بیار

 يابد؟ 
خزانة مملکت طوری تهی است که از مرتب پرداختن حقوق اعضاء دواير ! آرزو و آمال غريبی است   

م، آنهم با پرور آهن ايران را در مغز خود می عاجز است، و اين در حالی است که من، نقشة امتداد خط
 !سيصد کرور تومان مخارج، و بدون استقراض

بايد ديد که در پس پردة غيب چه مقدر شده است؟ البته من اين فکر خود را به احدی ابراز    
کردم، زيرا احدی با اين فقر خزانه، اين فقر جامعه و اين وضعيت درهم و برهم تحمل استماع آن را  نمی

هذا، ديروز که دشتی، مدير روزنامة شفق  مع. يلة هرکس خارج بودنداشت، و تصور آن از حدود مخ
دفتر اداری من در عمارت وزارت جنگ آمده بودند، و من  اتفاق  بهرامی، رئيس کابينة من، به سرخ، به
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آنها گوشزد کردم و هر دو را متذکر  مشغول مطالعه نقشة جغرافيائی ايران بودم، اين فکر خود را به
بينی کاملی برای ادامة عمر من نکرده باشد، شما دو نفر شاهد باشيد  ست روزگار پيشساختم که اگر د

 . ام ای از خيال ايجاد آن منصرف نبوده آهن ايران يکی از آمال ديرينة من بوده، و دقيقه که امتداد خط
که  ولی من در چهرة هر دو حس کردم. صميمانه هم دعا کردند. سالمتی من دعا کردند هر دو به   

 . اند اين آرزو را يک امر غير عملی، و فقط در حدود آمال و آرزو فرض کرده
 . وقت خود گفته خواهد شد حال رشتة مطلب در اين موضوع دراز است و به ای  علی   
کرد، اين بود که برخی از اشرار  يک نقطه نظر ديگری که مسافرت مرا به واليات شمالی ايجاب می   

ساختند، بلکه  مقطوع می“ خراسان“و روابط مرکز را با “ مشهد“اليام نه تنها راه زوار ا ترکمان از قديم
را دستخوش مهاجمات و “ مازندران“و قسمتی از “ استرآباد“و کليه واليات “ بحرخزر“سواحل 
 . دادند های خود قرار می غارتگری

کش،  اشرار و متنفذين گردن و پاک کردن جنوب و جنوب غربی از وجود“ خراسان“بعد از رجعت از    
 . مسدود گرديد“ خراسان“نغمة ظهور مجدد اين اشرار برخاست و بارديگر راه 

رسيد، بالدرنگ امر دادم که لشگر  نظر می با وجود موانع بيشمار که در اين قشون کشی جديد به   
ها بپردازند، و تا ، و قوای تيپ مستقل شمال از طرف شمال، به دفع و طرد آن“بجنورد“شرق از طريق 

اين دو . فعل آمد اين منظور از قوه به. گير نسازند، از پای نشينند وقتی آنها را بکلی خلع سالح و زمين
آوری، و آن  متمردين حمله آورده، باالخره مراکز آنها را متصرف، اسلحة آنان را جمع اردو از دو جانب به

. وجود آوردند مراکز اسکان معتبر جهت تراکمه بهصفحه را اقامتگاه يک ساخلوی توانائی ساختند و 
بديهی است که چون هرکار نوبنيادی، اين اسکان و تمرکز، خالی از اشکال نيست، و مستلزم مراقبت 

 . جهات است، و بايد که نقايص آن برطرف گردد جميع دقيق و غور کافی من
پرست و ايران دوست ترکمان،  يف وطنلذا برای رفع نواقص امر، بازديد اين مراکز مهم، ديدن طوا   

تشويق آنها به خدمات مملکت، بسط و تعميم معارف در بين آنان و مستظهر ساختن کافة آنها به 
 . مالحظة وضعيت بپردازم آمد که شخصاً به صحرا بروم و به عنايات خاص دولت و حکومت الزم می
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مهرماه پس از پذيرفتن هيئت دولت و ابالغ نظريات خود در  34وربع بعداز ظهر جمعه  ساعت سه   
 . حرکت کردم“ مازندران“به عزم “ تهران“خصوص اين مسافرت، از 

 : همراهان عبارت بودند از   
 .شاهپور محمدرضا، وليعهد

 .خان بهرامی، رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی فرج اهلل
 .دربار خان، کفيل وزارت چراغعلی
 .خان اسعدبختياری جعفرقلی

 .اميرلشگر خدايارخان
 .اميرلشگرنقدی

 .اميرلشگرانصاری
 .عليخان دشتی، نماينده مجلس شورای ملی و مدير روزنامة شفق سرخ

 .ملی دادگر، نمايندة مجلس شورای
 .صدری خان قوام شکراهلل

 .ميرزاکريمخان رشتی
 .عليخان، معاون ادارة امينه  سرتيپ

 . محمدباقرخان، آجودان وليعهدسرهنگ 
 .ياورمنصور ميرزاجهانبانی، رياست دواتومبيل اسکورت نظامی

 . دونفر آجودان
 . دونفر از اعضاء دفتر مخصوص

. گرد و خاک بيشمار داشت“ سرخه حصار“اين قسمت تا . وارد جادة شوسه شديم“ تهران“از دروازة    
ای از  و در دامنة کوه کم ارتفاعی بنا شده که رشته“ جرودجا“در کنار جادة “ سرخه حصار“عمارت و باغ 

اين بنا از عمارات سلطنتی قاجاريه است که . سازد را محدود می“ تهران“اين کوه ضلع شرقی جلگة 
اند، و باوجود مصارف بسياری که در عرض سال نگاهداری و حفظ آن  محض تفريح و تفرج خود ساخته

ديدم که اين ابنيه بيش از اين  چون سزاوار نمی. گردد ز آن حاصل نمیای ا کند، هيچ فايده ايجاب می



 

261 
 

متصديان امور دستور داده بودم راهی برای استفاده از آنها در  فايده بماند و مردم از آن نفعی نبرند، به بی
 . نظر بگيرند که عموميت داشته باشد

هاد نمود که عمارت مزبور، برای خان بهرامی، رئيس کل صحية مملکتی، پيشن اخيراً دکتر حسين   
خواب باشد، و مرضای مسلول شهر در  تأسيس يک سناتوريوم تخصيص داده شود که دارای پنجاه تخت

 . آنجا تحت معالجه درآيند
علت  که دافع سل است، متأسفانه به“ تهران“اين مرض، با وجود هوای خشک و آفتاب درخشان    

 عدم 

ها و در هوای کثيف دکاکين متوقفند، در  صه اهل بازار که در زير سقفرعايت اهالی از اصول صحی، خا
شيوعی وافر دارد، ولی تا کنون برای اين قبيل مرضا محلی متناسب که هوای مقتضی و “ تهران“

معلوم است که معاشرت با مسلولين تا . مسافت کافی از شهر داشته باشد، ترتيب داده نشده بود
پيشنهاد رئيس صحيه را پذيرفتم، و امر اکيد صادر کردم . م خطرناک استميزان برای سالمت مرد چه

 . که وسائل اين کار را هرچه زودتر فراهم آورند
هزار  هزارتومان، و بودجة ساليانة آنرا در حدود چهل مخارج اولية تأسيس اين سناتوريوم را بيست   

شد که چنين وجهی تخصيص  کن میزحمت مم چون از بودجة مملکت به. تومان برآورد کرده بودند
بدهند، چندی اين موضوع معوق ماند، تا اين که اخيراً، چون عزيزخان خواجه وصيت کرده بود دارائی او 

من نيز هيئت . را پس از مرگ به پادشاه وقت تسليم کنند، صورت اموال او را از نظر من گذرانيدند
 . از دو مصرف معارفی يا صحی برساننديکی  گردانيدم که اين اموال را به ردولت را مختا

اين ترتيب عايداتی برای مريضخانه مزبور پيدا شد، و ديگر  هيئت دولت نيز صحيه را ترجيح داد، و به   
 . رود مشکلی برای انجام اين کار خير باقی باشد تصور نمی

ه باالی گردنة ارتفاع بيشتری دارد، و از اين جا راه ب“ تهران“نسبت به شهر “ سرخه حصار“   
فرود آمده، و اين قطعه خاک را “ البرز“های بيشماری که از دامنة  منظرة دره. کند صعود می“ هزاردره“

 . بيرون آمده باشند خالی از تماشا نيست“ تهران“کند، برای اشخاصی که از جلگة  پرچين و شکن می
 . ة شعب آن کافی نيستکه اسم اين تنگه شده، واقعاً برای تعيين عد“ هزاردره“کلمه    
جانب رودخانه جاجرود بروم، خبر دادند  خواستم از باالی اين گردنه سرازير شده و به در حينی که می   

انداز در اواسط گردنه متحرق گشته، و راه به واسطة اشتعال  که اتومبيل حامل بنزين و نظاميان بمب
ز اين خبر متعجب شدم، زيرا اتومبيلی را که العاده ا فوق. بنزين و احتراق بمب و فشنگ مسدود است

رفت و  های طرز جديد بشمار می برای اين عده نظامی تعيين کرده بودند، از محکمترين اتومبيل
 . رانندگان مجرب و سفرکرده داشت
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از بس متألم و متأثر شدم امر دادم اتومبيل مرا تا همان نقطه پيش ببرند، و از احتراق بمب و غيره    
اما . شايد زودتر بر کيفيت حال مطلع شده، و وسائل نجات راکبين اتومبيل را فراهم آورم. يشندنيند

اتومبيل براثر اين احتراق بکلی ذوب شده . افسوس که سرعت و شدت سانحه، راه چاره را بربسته بود
من کرد که تا بود، و منظرة اسفناک اجساد اين چند نفر نظامی، چنان تأثير شديد و اليم و غمناکی در 

فوراً حفظ و حراست بستگان و اهل و عيال اين چند . وقت چشم خود را گريان نديده بودم آن روز هيچ
ای مخصوص نيز بنام  نفر را در ضمن برقراری حقوق و مواجب مکفی، دستور دادم، و امر کردم مقبره

نظاميان، و روشن کردن احتياطی يکی از  گويا بی. خدمت و وفاداری، برای سوختگان مستقر سازند
جای نگاهداشتن  های بنزين شده و شوفر نيز هراسان، به کبريت و سيگار، وسيلة اشتعال يکی ار پوت

 . اتومبيل و رفع چاره، اتومبيل را از جاده خارج، و به کوه زده و احتراق را تشديد کرده است
های عظيمی که برای من پيش  تمام جنگدر . توانم از ابراز تأثر خودداری کنم حال هنوز نمی ای علی   

ساعت  معلوم شد که نيم. اين دلخراشی به نظرم نرسيده است اين شدت و به ای به آمده است، هيچ واقعه
هيچيک از همراهان نيز جرأت . ام ابداً ملتفت هيچ چيزی نبوده  تمام چشم خود را به يک نقطه دوخته

حالت بهت و حيرت که تا يک درجه برای خود من خطرناک  اند که نزديک من آمده و مرا از اين نکرده
بودند، و هيچ وقت منظر آنها را  اين چند نفر نظامی زير دست خود من تربيت شده. بود، منصرف سازند

 . از صفحة دل خارج نخواهم نمود
. افتادم راه توان کرد؟ با يک عالم تأسف و تحسر به بينی نشده و قضا و قدر چه می با اتفاقات پيش   
چون شب را در . پياده شدم، ولی ميل صحبت با احدی را نداشتم“ جاجرود“ساعت در سرپل  نيم

 . هدايت نمايد“ رودهن“طرف  بهرامی دستور دادم که همراهان را به خواهم ماند فقط به“ رودهن“
    
، خيلی زياد “البرز“امنة واسطه طغيان اَنهار و رودهای کوچک د در ايام بهار، به“ جاجرود“آب رودخانة    
در نتيجه، غالباً سدهائی را که برای زراعت . وسيلة پل عبور از آن ميسر نيست شود، طوری که جز به می

 . سازد بندند، خراب کرده و خساراتی وارد می و غيره برآن می“ ورامين“در حدود 
نيز از سطح دريا يکهزارودويست “ نتهرا“ارتفاع . متر ارتفاع دارد 111“ تهران“از شهر “ جاجرود“رود    

برد، زيرا تهران به “ تهران“اين لحاظ ممکن است که آب اين رودخانه را به  ، به(0311)متر است 
تواند که زيبائی منظر و لطف طبيعی و نظافت جامع را دارا  واسطة نداشتن رودخانة بزرگ البته نمی

گردد، و مخارجی که برای  وارد می“ ورامين“راعت ز علت خسارتی که به ولی انجام اين نقشه به. باشد
 . حفر مسير رودخانه و عبور دادن از کوه الزم خواهد شد فعالً ميسر نيست
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“ ورامين“تری دادم که در صورت امکان جبران نقص آب  تحقيقات علمی و دقيق در اين باب، امر به   
 . را بنمايند

ايتخت انتخاب کردن، شايد مبتنی بر يک فکر عميق نبوده و را از روز اول برای مرکزيت و پ“ تهران“   
نخواه مرکز مملکت واقع شده، با هر  جهات مشخص و خانوادگی داشته است، ولی فعالً که خواه

 . ای هست، بايد برای آن فکر رودخانه و آب سرشار کرد وسيله
 

رود کوچکی که از . “بومهن“د، مگر شو ، در نزديکی و سرراه، قرية بزرگی ديده نمی“کرد“بعد از قرية    
گيرد، و تدريجاً عظمتی  سرچشمه می“ سياه پالس“ نزديک به“ دار سکنه“گذرد، از گردنة  می“ بومهن“

متر  111“ تهران“از “ بومهن“ارتفاع . پيوندد می“ جاجرود“به “ دماوند“و “ آه“يافته پس از الحاق به آب 
 . است

گذرد، و قريب  از آن می“ آه“است، که آب “ رودهن“، قرية “بومهن“فرسنگ بعد از  قريب نيم   
ملک “ رودهن“. باشند می( رضائيه)“ اروميه“يکصدوپنجاه خانوار سکنه دارد که کردبچه و از مهاجرين 

ام  ای در اين قريه داده اخيراً برای رفاه حال عابرين، دستور ساختمان يک مهمانخانه. شخصی من است
چون در مجاورت اين قريه آب معدنی . اند ن حاضر شده، و بقيه را هم مشغولکه مقداری از بنای آ

خوبی وجود دارد، بعد از امتحانات شيميائی و فوائد مسلم آن، دستور ساختمان حمامها و محلهای 
و ساير نقاط “ تهران“ام، بتواند مورد استفاده اهالی  ای که ايجاد کرده هسمنظمی دادم که با وجود راه شو

 . ع شودواق
دارد، “ تهران“ه نسبت به ـاع محسوسی کـو ارتف“ دماوند“اورت با ـواسطه مج به“ رودهن“هوای    

 طبعاً 

با سرعت سير اتومبيل، چون زياده از . نيست“ شميرانات“سرد و ييالقی است، و طرف مقايسه با هوای 
در فصول تابستان مورد استفادة  ندارد، يقين دارم“ تهران“يک ساعت و نيم و دوساعت بيشتر، فاصله از 

خاصه اينکه از آب معدنی و استحمام و استنشاق هوای اطراف . واقع خواهد شد“ تهران“کامل اهالی 
 . آن و غيره، استفادة زيادتری خواهند برد

اطاقهای مهمانخانه را که مشرف به . پياده شدم“ رودهن“نزديک به مغرب در عمارت جديدالبنای    
من و وليعهد در عمارت باالی باغ منزل . اند ت و دره، برای اقامت همراهان تخصيص دادهرودخانه اس

 . نموديم
آمد، ولی واقعة امروز در گردنة  هرچند هوای اين دره در اين شب مهتاب بسيار مطبوع به نظر می   
بهرامی اطالع داد . طوری مرا مغموم ساخته بود که واقعاً از هر تفريح و تماشائی منزجر بودم“ هزاردره“
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گردد، در بيست قدمی  منعطف می“ رودهن“طرف  ای که راه شوسه به در نقطه“ جاجرود“که در سرپيچ 
اند، و  جاده يک پلنگ و يک بچه پلنگ ديده است که نگران حرکت اتومبيل و شعاع چراغ آن بوده

اند، و خود او  تومبيل مشاراليه بودهاتفاقاً سه نفر ديگر که در ا. اند کرده طرف اتومبيل نگاه می خيره به
ها به واسطة صدای بوق اتومبيل، قريب سيصد قدم از کنار جاده  هيچ کدام دارای اسلحه نبوده، و پلنگ

ساعت زودتر اطالع داده بود،  اگر يک. اند کرده طرف اتومبيل نگاه می خارج شده و از باالی تپه، باز به
، افسوس که پس از مغرب اين اطالع را داد، و هوا بکلی تاريک کردم حتماً برای شکار آنها حرکت می

افتد که ميل  من اصوالً به شکار حيوانات و پرندگان رغبت زياد ندارم، و خيلی کم اتفاق می. شده است
. به رفتن شکار و زدن آهو و کبک و غيره نمايم، ولی برای شکار ببر و پلنگ خالی از عالقه نيستم

 . حرکت فردا و ترتيب سفر را داده، خوابيدمحال دستور  ای علی
انتظار من، درب باغ  همراهان به. ها حاضر بود ساعت هشت صبح که از منزل بيرون آمدم، اتومبيل  

ابتدا قريب يک ربع فرسنگ از راهی که ديروز آمده بوديم مراجعت کرده، به سر جاده . ايستاده بودند
ها در دامنة  اتومبيل. افزايد راه دائماً برارتفاع خود می. کرديمرسيده، و از پل محقری عبور “ دماوند“

آيد که اتومبيل غالباً در يک ارتفاع تقريباً  های عميقی پيش می دره. اند در حرکت“ البرز“جنوب شرقی 
دره و ماهورهای پرپيچ و خم از هرطرف گسترده است، و سيمای . شود دويست ذرعی باال و پائين می

رشته کوه . مشرف است“ ورامين“راه در اين نقاط بر حدود . کند رتی عبوس شبيه میخاک را به صو
 . دهد، زيرا که جاده خود در يک خط مرتفعی امتداد دارد در طرف يسار ما ارتفاع زيادی نشان می“ البرز“

عوض بايد دستور بدهم که اين قسمت را بعدها . آيد، و نپسنديدم من از اين قسمت جاده خوشم نمی   
رانی کمتر شود، و  ، تسطيح نمايند که خطر اتومبيل“دماوند“به طرف “ رودهن“کنند، و راه را از کنار 

 .تر بتوانند عبور و مرور نمايند مردم سهل
را از خط “ دماوند“ای که جادة  ، و پس از عبور از نقطه“دماوند“پس از وصول به حدود شهر    
اولين قرية سرراه ما . و قراء و قصبات آن شديم“ فيروزکوه“قة سازد، وارد منط مجزی می“ فيروزکوه“
قرار دارد، که دهی “ ورزان آئينه“پس از آن . ای است نسبتاً بزرگ بود، که قريه“ جيليارد“يا “ گيليارد“

واقع شده است که “ جابان“، قرية “ورزان آئينه“يک فرسخ دورتر از . است مرتفع با هفتاد خانوار جمعيت
است اما آب و “ جابون“تر از  مرتفع“ سربندان“قريه . کنند تلفظ می“ جابون“ها آنرا  تهرانی اهالی و

است که آخر خاک “ سيدآباد“فرسنگ دورتر از آن، قريه  نيم. نيست“ جابون“هوای آن به لطف 
شود  واقع است، راه سرازير می“ سيدآباد“ونيمی  ای که در يک فرسنگ از گردنه. شود واقع می“ دماوند“

ای از اين قسمت راه است که در حين  قطعه“ پيچ سياه“. افزايند ها بر عمق و تندی خود می و دره
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و چون خاک و سنگ اين قطعه از حيث رنگ و اعوجاج مورد توجه شوفرها . يابد سرازيری اعوجاجی می
 . بتراشند و وسيع کنند المقدور اين قطعه راه را امر دادم حتی. شهرت گرفته است“ پيچ سياه“ واقع شده، به

در فصل بهار . نامند می“ رودديوانه“يا “ چای دلی“ای جريان دارد که آنرا  تر، رودخانه چند قدم پائين   
در بازديدهای قبلی، در ضمن . کند شود و راه را قطع می نمايد و غيرقابل عبور می وار طغيان می ديوانه

مخصوصاً قدغن کردم که پل مستحکم و بلندی براين دادم،  دستورهای کلی که برای ساختن راه می
“ فردوس پل“بخوانند و اکنون “ فردوس  پل“چون خبر ساختن آن رسيد، گفتم که آن را . رود ببندند
 .  های اين حدود است سرآمد پل

الشمس، وضع اين  نقل بهرامی، قريب چهل و پنج سال قبل مرحوم اعتمادالسلطنه در کتاب مطلع به   
و قالع و حصار آنرا مشروحاً و در کمال دقت و با نهايت امعان نظر شرح داده “ فيروزکوه“خاصه  نواحی
از فرط اهمال اهالی “ فيروزکوه“از آن زمان تا حال تغيير فاحشی رخ نداده اال اينکه قصبة زيبای . است

 . اين زيبايی نيست تر شده و شايستة اسمی به آن کثيف
اخيراً . پسندم نظر و متتبعی بوده، آثار و عالئم و نوشتجات او را می مرد صاحبمرحوم اعتمادالسلطنه    

ديدن کتابها مشغول بودم، کتابی مبنی بر  ، که به“مشهد“در کتابخانة آستان قدس رضوی در 
اين . دقت مطالعه کردم بردم منزل، و يکی دوشب به. دست من افتاد يادداشهای يومية اعتمادالسلطنه به

جلد است، و يادداشتهائی است که اين شخص از گزارشات يومية دربار نوشته، و با خط زنش  کتاب دو
 . پاک نويس شده است

هرکس بخواهد وضعيت دربار ناصرالدين را بفهمد، بهترين نمونة آن همين دو کتابی است که    
 ! اعتمادالسلطنه نوشته است

اين روز سياه نشسته است؟ چرا  اين مملکت چرا به خوبی فهميد که کتابها را بايد ديد و آنوقت به   
روزگاری چهرة آن را آزرده ساخته؟ چرا مراحل تنبلی و  گردوغبار مذلت، فقر و مسکنت، تباهی و تبه

ای از سکنة اين مرز  پرستی اندام عده عالقگی و اجنبی فکری و بی آزرمی و بی پروری و وقاحت و بی تن
دست اجانب داده شده، و  ؟ چرا يک ثلث ايران از بدن مملکت مجزا و بهپوش ساخته است و بوم را سياه

اين تجزيه و تقسيم، با نظر  در تجزية هريک از قسمتها چه تأثری در دربار ظاهر و تا چه درجه به
 اعتنائی نگريسته شده است؟  قيدی و بی گری و بی الابالی

ف عدالت نگاه کنم، زيرا هرچه بوده گذشته و سلسلة قاجار با نظر عناد و خال خواهم که به من نمی   
يک جمعی نامحرم، خائن وطن و غير  دانم که به رفته است، و فعالً نيز موقعيت خود را مهمتر از آن می

اهلل و از روی انصاف و حق، بايد اقرار کرد که اگر چه افراد  وبين ايرانی عطف توجهی نمايم، اما بينی
اند، ولی عامل اصلی فساد  د در خرابی و فساد اخالق افراد مملکت بودهسالطين اين سلسله، همه مستع
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و برباددهی مملکت، شخص ناصرالدين بوده، و در تمام اوراق دوجلد کتاب اعتمادالسلطنه، که با نظر 
 ! زن و شکار: شد دقت استفصاء شود، تمام ايام زندگانی پادشاه وقت از دو کلمه خارج نمی

پنجاه سالی که موقع نمو تمدن و علوم در ! آور است ن و شکار، حقيقتاً تعجبپنجاه سال صحبت ز   
و “ اروپا“ديدة تحقيق و تدقيق موشکافی شود، نمو ترقی و تمدن در  اقطار عالم بوده، و چنانچه به

، مربوط به همين پنجاه سالی بوده که بشريت و مدنيت چهار اسبه “ژاپون“در   و مخصوصاً“ آمريکا“
دويده، و دربار ايران در اين ايام تمام فضايل خود را صرف اميال نفسانی  تعالی و تجدد میطرف  به

 . کرده است می
سالطين قاجاريه،  ، تقويمی انتشار داده بود متصور به“کلکته“المتين  بخاطر دارم که مدير جريدة حبل   

ران، در ايام مزبور از کف رفته، و در آن تقويم از روی سند و تاريخ مسجل کرده بود، درست يک ثلث اي
 . اند تقويم مزبور چاپ شده و البته همه ديده. و جزء ممالک خارجی شده است

کرد، اين بود که تقريباً در  چيزی که در يادداشتهای مرحوم اعتمادالسلطنه بيشتر نظر مرا جلب می   
 “ !ام نوز زندهشکر خدا را که ه“کند  آخر يادداشت هر روزی اين عبارت را تکرار می

شود فضليت و تقوی، ذوق و قريحه، صنعت و ابتکار و علم و دانش اساساً مورد تکدير و  معلوم می   
زندگی خود مطمئن و اميدوار  تدمير دربار و صاحبان آن بوده است و اين بيچاره، کمتر روزی بوده که به

 . باشد
    
کاروانسرائی از بناهای . رود، اما چندان تند نيست  میجا راه سرباال همه“ گدوک“تا سر “ فيروزکوه“از    

شاه عباس صفوی در سرگردنه باقی است، که هرچند عظمت و شکوهی ندارد و محوطه و طاقی چند 
بيش نيست، ولی در اين مکان که مهب بادهای سرد و سخت است، اين پناهگاه برای مسافرين نعمتی 

 . نار آن ساخته شده و داير استای هم در ک خانه اکنون قهوه. است عظيم
نظر  دود به های مهيب و عظيم شبيه به دورشديم، در ميان جاده و کمر کوه هيکل“ رباط“چون از    
بود “ مازندران“اين اول ابرهای . دادند رسد که در مقابل ما جزر و مد داشته، و با يکديگر مصاف می می

 . گويند می“ توره“اين ابر يا مه را اهالی . که پيدا شده بودند
در اثر باد هر لحظه صفوف آنها بهم خورده . شديم ابر نزديکتر می رفت، به هرقدر اتومبيل بيشتر می   
کرد که آن نواحی تمام سوخته، و اين دود حريق است  شدند، و شخص گمان می اطراف پراکنده می به

هوائی مثل هوای حمام، مرطوب و گرم، ما . ناگاه وارد سينه مه يا ابر شديم. که آسمان را پوشانده است
تر و نقاط اطراف راه  رفتيم، ابر غليظ هرقدر پيشتر می. لباس و دست و صورت من ترشد. را فرو گرفت
نمود که در  کوهها چنان می. حدی که ديگر از بيست قدم فاصله هيچ چيز پيدا نبود شدند، به ناپديدتر می
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کنند و  الجثه در فضا حرکت می اين ابرها مانند مرغهای عظيم .اند يک پردة نازک حرير پوشيده شده
داد که گروهی از اين مرغان بزرگ به  اجازه می“ البرز“اگر . روند برسنگها نشسته، در خاک فرو می

 !شد هم بيايند، چه خرمی و انبساطی که در آن اراضی خشک توليد نمی“ تهران“فضای 
افی که از روی ـچشمة آب باريک و شف. کند ار تشنگی میـد اظهـوليعه. الً عوض شدـهوا کام   

 سنگ 
 . طرف جاده در جريان است، آب بسيار گوارائی است، و رفع عطش از مشاراليه شد به
 . اند دار، هر سه، اوقاتم را تلخ کرده شوفر و اتومبيل و صندوق   
وع، ولی کوچکترين نشيب صورت ظاهر آن قشنگ و مطب. اتومبيلی که سوار هستم، سيستم رنوست   

اين اتومبيل برای راههای فعلی ايران، که تازه شروع . و فرازی کافی است که آن را در جاده نگاه دارد
دفعة چهارم است که در برابر فراز و نهر . احداث آنها شده است، جز دردسر فايده ديگر ندارد به

 . اند راهش انداخته مختصری ايستاده و با زور عملجات به
 . دست من بدهد دار هنوز لياقت آنرا ندارد که يک دستمال تميز و نظيفی به صندوق   
ميل نيست  شوفر، برای آنکه تبعة خارجی است و هنوز فضليت سابق ايران از دماغ او خارج نشده، بی   

راج و تربيت را اخ اتومبيل رنو را رها کرده، شوفر بی. در مقابل اوامر وليعهد خونسردی نشان بدهد
 . اتومبيل بهرامی را سوار شده حرکت کردم

 
جادة شوسه در طول همين رودخانه، گاهی درساحل يسار . شود شروع می“ تاالر“از اين جا درة بزرگ    

اولين آبادی بعد از . شود تر می رود، و هوا گرم راه دائماً فرود می. و گاهی در ساحل يمين امتداد دارد
گذرد که کوهها از  سپس راه از تنگه عميقی می. آسيا و منظرة مصفائی دارداست که “ دوگل“، “رباط“

. اند شکافی که در ديوار احداث شده باشد، نموده جاده را شبيه به  دوجانب بر روی آن خم شده، و تقريباً
از پيچ که عبور . تراشيدگی کوه و پيچ و خم راه و بستر رودخانه نمايش با عظمت و دلفريبی دارد

اين بنا عبارت از چهار اطاق و ايوانی است که تازه . نمايان شد“ آباد عباس“يم، عمارت اعضاء طرق کرد
 . مختصری در اين نقطه توقف نمودم. اند ساخته

تا . گويند ها می کنند و مبالغه العاده می اين بنای محقر اظهار شادمانی فوق همراهان من در تصادف به   
های  پيکر اين صخره ای است که از تمدن و تجدد عصر معاصر به ولين نشانهيک درجه حق دارند، زيرا ا
 . شود های عميق نصب می عظيم و جبال مرتفع و دره

اگر . کنند قدر وسعت دماغ پيشينيان ايران فکر می قدر وسعت دماغ خود، و به البته همراهان من به   
گفتم که عمارت دوسه اطاقی  آنها می بهای افکار مرا داشت، غگوش همراهان من طاقت شنيدن و اص
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. را بشکافد و از همين جا عبور کند“ البرز“آهن ايران بايد  خط. اعضاء طرق مورد استعجاب نيست
های همين نقطه سرازير شده، و  و تونل“ البرز“بايد از قلة “ آمريکا“و “ اروپا“مسافرين اقصی بالد 

 . بيارايند“ مازندران“های خود را از تماشای مناظر ملکوتی  خاطره
انجام آرزوی خود موفق خواهم شد؟  آيا انجام اين آرزو و آمال محال و ممتنع خواهد بود؟ آيا به   

در زحمت دارد، اين است که از صحبت اين خيال نيز با همراهان خود   چيزی که مرا فعالً! باخداست
وجود  را بشنوم که محاالت را بهاجباراً بايد قصص شاهنامه . سکوت هستم منصرفم و مجبور به

قدر انتظار آنها، و در حدود افکار و دماغ  با اشخاص بايد به. ای خود ترسيم کرده است های افسانه پهلوان
شنوم و در اعماق خيال خود با  من هم می. های شاهنامه مطرح است فعالً قصه. آنها صحبت کرد

خان ارتفاع و سختی کوهسار يمين  ميرزاکريم. نجمس مختصر تبسمی ميزان عقايد و افکار آنها را می
اند از  دهد که نتوانسته جانب فردوسی و قشون کيخسرو می را توجيه کرده، حق را به“ آباد عباس“درة 

خدايارخان و نقدی تصور عبور از اين راه را مافوق وهم و قياس، و مافوق طاقت . اين محل عبور کنند
دانند که اصالً و اساساً شأن انسان و شرف انسان در اين است که براثر  میچه بايد کرد؟ ن. دانند بشر می

تواند، عناصر طبيعی را مطيع و  فکر و توانائی خود بر عوامل طبيعی غلبه جسته، و تا هر درجه که می
 . منقاد خويش بنمايد

برطبق مقتضيات اکثريت سکنة روی زمين همانهائی هستند که . همراهان خود اعتراضی ندارم من به   
افهام خود را از موازی خوردن و خوابيدن و راه رفتن و تأمين  محيط نشو و نما کرده، و دايرة عقول و

 . بينند تر نمی معاش کردن، وسيع
کنم که عقل و فکر برای غور در طبيعت، مجاهده، کوشش و تصميم در دماغ انسان  من تصور می   
نيست که اقليت مردم، از عقل و فکر خود در غور و تحقيق ای  شبهه. وديعت گذارده شده است به

. ورزند شوند که از سعی و کوشش نيز امساک نمی می  در بين آنها نيز اشخاصی ديده. کنند استفاده می
تصميم گرفتن کار آسانی نيست، و اجرای تصميم . کند اما مرد مصمم کمتر در ميان مردم وجود پيدا می

از اين جاست که يک نفر مرد مصمم قادر است که يک . تر است م دشوارچندين بار از اخذ تصمي
مرد مصمم تابع عوامل ظاهری طبيعت و مقتضيات محيط . مملکتی را به تغيير ماهيت مجبور سازد

ای از سعادت  اوست که يک مرحله. سازد مقتضيات فکری خود مطيع و آشنا می او محيط را به. شود نمی
 . کند راند و رهبری می طرف سعادت می فرستاده، و يک قدم بشر را بهاستقبال بشريت  را به

آهن بزرگ ايران، چه بخواهند و چه نخواهند، بايد از همين  خط. حال از مطلب دور نشويم ای علی   
من اين فکر را در مخيله خود راسخ خواهم داشت تا ببينم چه . خوان رستم شاهنامه عبور کند هفت
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خيز طنين  های وحشت را متوازن خواهم کرد، و غرش لکوموتيو را در همين درهوقت بودجه مملکت 
 . خواهم داد

    
های  اين آبادی در درة عميقی واقع شده و از هر طرف کوه. باال و پائين. دو قسمت است“ آباد عباس“   

رسد  نظر می فصلی به، عمارت سفيد و م“آباد عباس“در دامنة مقابل . بلند، مانند حصار برآن احاطه دارند
 . که متعلق به يکی از خوانين سواد کوهی است

واسطة محلی که  ولی اين بنا، به. شود از اين قسم عمارت بسيار ديده می“ سواد کوه“در درة    
، “مازندران“جانب  يکی به. راه مهم است محل تالقی سه“ آباد عباس“برسرجاده دارد، ممتاز است، درة 

اين عمارت بر هر سه قطعه . شود ممتد می“ سوادکوه“سمت داخلة  و سوم به“ وزکوهفير“طرف  ديگر به
االيام اهميت اين نقطه  از قديم. راه مشرف است، و در باالی قلة کوه به يک قطعة ابر شباهت دارد

ا ر“ مازندران“اند که کامالً جادة  استحکاماتی در اين محل ساخته بوده. منظور متنفذين محلی بوده است
گويا راهداری اين نقطه فوايد زيادی داشته و از مشاغل و مناصب عمده بوده . گذاشت به اختيار آنها می

 . است
يادگار عملجات راه، که در اين محل سخت مشغول  ، بنای کوچکی است به“آباد عباس“در کنار جادة    

باروت زيادی در کنار راه انبار بوده تفصيل آنکه . اند اند، و سال گذشته دچار حادثه شده تسطيح جاده بوده
احتياطی کرده،  اند، بی اشخاصی که در حوالی بوده. مصرف شکافتن کوه و سنگ برسد که هنگام لزوم به

. های اطراف را ويران کرده است ها آتش گرفته و خانه تمام بيشه. اند آتش سيگار را در آن افکنده
دومين دفعه است که . لی از شنيدن اين قضيه متاسف شدمخي. اند نفر مجروح شده 02نفر مقتول و  هفت

 . بينم آتش سيگار چه تلفات و خساراتی را وارد ساخته است در اين راه می
ميل دارم قدری . گذرد های عجيبی از مد نظرم می خاطره. ام واقع شده“ سوادکوه“در ابتدای ناحية    

. روند قدری استراحت کرده، صرف چای نمايندهمراهان را مرخص کردم که ب. تنها باشم و فکر کنم
های نمکين خود خاطر مرا محفوظ کرد، از مرخصی همراهان استفاده کرده، او هم  ولعيهد که با صحبت

 . رفت در اطراف جاده گردش نمايد
الرأس  مسقط“ سوادکوه“. کنم و مناظر دلپذير آن نگاه می“ سوادکوه“جانب ناحيه  به. ام تنها ايستاده   

نسيمی  به. پرستم وطن خود را می. وطن خود مجذوبم به. اينجا را از صميم قلب دوست دارم. من است
اين کوه و سنگ و جنگل و درخت  به. نمايد عالقمندم وزد و دماغ مرا عطرآگين می که از جانب باال می

رترين جذبات ترين، و مؤث ترين، حساس دهد، صميمی ل میيرا تشک“ سوادکوه“و ذرات خاکی که صفحة 
 . نمايم روح و قلب خود را تسليم می
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گذرند، و سرتکريم خود را در مقابل آنها خم  های مقدسی که الساعه از جلوی چشم من می چه خاطره   
طرف آنها پرواز  چه يادگارهای عزيزی که االن بروجود من استيال يافته، و بی اختيار به. نمايم می
 . گيرم می
ای يادگار ! ام های مادرانه که مانند روح در آغوش نوازش تو پروده شده ی محبتا! ای مهر مادری   

تو مجذوبم، و هنوز از  به! وقت از انعکاس وجود تو خارج نيست اميد و آرزو که صفحة وجودم، هيچ
 . کنم شجاعت روح تو و صفای قلب تو استعانت و استمداد می

ای . کنم تو تعظيم می های تاج سروری ايران به ز کنگرها. دهم از فراز تخت سلطنت به تو سالم می   
ای ! وجود تو مفتخر بود مثل و مانندی که کلمة تهور و رشادت و لغت عقل و درايت به وجود بی

هتمای بينظيری که شجاعت و عزت نفس را در طی هرقدم و تلو هر لحظه، درس اولين و آخرين  بی
دقيقه و  به  نظر نکردی، و دقيقه از همان بدو طفوليت، صرفدماغ من  دانستی، و از تلقين آن به می

هنوز کلمات ملکوتی تو در گوش من منعکس ! پيروی از آن، مجبور و منقادم ساختی ساعت به به  ساعت
 . دهد نوازد و لوح ضميرم را آرايش می هنوز اصوات آسمانی تو روحم را می. انداز است و طنين

. شوند های تو هرگز از نظرم فراموش نمی شجاعت و حتی جنگجويی عظمت مقام، متانت، تهور،   
درس تهور و شجاعت را فقط از اثر . پرستی را فقط از رفتار و کردار و سکنات تو آموختم درس وطن

بينم که به بازوی شخص خود تکيه کرده، و داری  هنوز تو را می. فکر و بازوی توانای تو تکرار کردم
بينم که  کنی، رئوس قبيله و خانواده را از دوست و دشمن دارم می حکمفرمائی می“ سوادکوه“محوطة  به

 . کنند در مقابل اقتدار تو سرتکريم و تسليم پيش آورده، و از اکرميت تو دارند کسب احترام می
موانع طبيعی قادر نيستند که . تواند منظر ملکوتی تو را از نظر من ناپديد کند نمی“ سوادکوه“خاک    
النوع نسيم و باد آرزومندم که نوزد مگر برای  از رب. يمای زنده و غيور ترا از خاطر من فراموش سازندس

 . آسايش تو، رياحين بهاری چادر گل برسر نکشند مگر برای نوازش تو و تسليت خاطر تو
 راصالحی که در ه. افکار توست د مديون بهـد بردارد، بالترديـبع و ايران، هرقدمی که از اين بهـوطن ت   
 گر ـآسوده و آرام باش که دي. ه توستـدائی و تلقينات اوليـن مملکت آغاز شود، مربوط به دروس ابتـاي

سرزمينی که هميشه کنام شيران و مهد دليران بوده، زندگانی خود را . خطری برای وطن تو نيست
بينی  ديده، و افکار تو آن را پيشآن راهی که خدا آن را پسن خواهد رفت به. دوباره از سر خواهد گرفت

آن طريقی که روح بشريت و انسانيت و تعالی و ارتقاء درگذرگاه آن  هدايت خواهد شد به. کرده است
 . نشسته، و دست تمدن و تکامل به پيروی آن برپاخاسته است

قابل ظهور و ای خدای ثانوی که هيچ اميدی بدون وجود تو   !ای مهر پدری و يادگار فناناپذير وجود   
افسوس که دست روزگار زيارت سيمای تو را از من دريغ کرد، و مجال نداد که در ساية ! بروز نيست
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کاش امروز . های جانپرور تو کسب مسرت و قوت نمايم ای بياسايم، و از تبسم عطوفت و اقتدار تو لحظه
 ! افسوس و هزار افسوس  !زدم صفحة اول را با حضور تو ورق می“ مازندران“وجود داشتی و در ديباچة 

 
ای قطعة عبير و بيز و عنبرآميزی که   !ای مرقد اسالف و اجداد و نياکان من! “سوادکوه“ای خاک    

ای آرامگاه شجاعان و دليران که هنوز هيچ   !پشيزی نيرزد بهشت برين در مقابل تو برای من به
أس عزيزی که در طی هزاران سال و صدها الر ای مسقط! ستور بيگانه سينة تو را نخراشيده است سم

ای که  سينه نامحرم نواخته، و هنوز اجازه و رخصت نداده نهضت و جنبش، هميشه دست رد به
 ! جانب تو ظاهر گردد کوچکترين تجاوزی از طرف بيگانگان و اقوام خارجی به

تخار که امتزاج با ای خاک با اف  !ای گهواره حقيقی ايرانيت و قوميت! آاليش ای مهد خون بی   
تعصبی و کوتاه فکری از ديوان منشأت تو  دهد، و الفاظ بی بيگانگان هنوز در قاموس وجود تو معنی نمی

 ! خارج بوده است
ترا . ام ای خاک پاک ايرانيت که برای يک روز معينی ذخيره شده بودی، اينک در مقابل تو ايستاده   

وجودم از وجود تو عجين گشته، . دارم از صميم جان دوست میتو را . مبطرف تو مجذو به. کنم نگاه می
تو قلب . ام، و به جانب تو معطوفم از تو برخاسته. و ذرات وجودم از ذرات وجود تو تشکيل يافته است

ابد به تو سالم، و خاک پاک تو توتيای چشم مليت  تا به. ايرانيت هستی و بايد محسود بالد واقع شوی
 ! و ايرانيت باد

از قراری که . آيند طرف من می همراهان کم و بيش از صرف چای فراغت حاصل کرده، دارند به   
يک نقطه دوخته، و هيچ  ساعت تمام است که چشم خود را به رئيس کابينه تذکر داد، معلوم شد نيم

 . ام انعطاف و تمايلی به خارج نکرده
عقايد و خياالت من بيشتر از سايرين  او به. بودمشاراليه سنخ افکار مرا در اين موقع استنباط کرده    

، رئيس کابينة من و متصدی ابالغ اوامر من (در موقع کودتا)“ تهران“ آشناست، زيرا از بدو ورود من به
 . بوده است

 
های ذغال هم که در کمر کوه از سوزاندن  دود کوره. نشيب جاده تقريباً از حد اعتدال خارج است   

رنگی در وسط مه سفيد  شود و يک خط آبی خيزد، با مه آميخته می يه ذغال برمیدرختان، برای ته
 . کند ترسيم می

 چرا   !خواهند؟ بسيار خوب کنند؟ ذغال می برای چه اين درختان عظيم را اين طور الاباليانه قطع می   

 اين حدود از  کنند؟ با اين ترتيب ممکن است تمام جنگل ای غرس نمی ها نهال تازه بجای اين درخت
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چنانکه عالئم و آثار اضمحالل جنگل کامالً در اين حدود   !يک قطعه خاک بين برود، و تبديل شود به
 . آشکار شده است

، مال دولت و مملکت نيست؟ (صاحبان معين است غير از قطعاتی که متعلق به)ها  مگر اين جنگل   
ال چگونه او! اين کليات و جزئيات دقت کند ه بهخير، اصالً دولت و مملکتی اخيراً در ايران نبوده ک

پروائی، ماليه مملکت را اينطور به عنوان ذغال آتش زده، با  شد که هر ذغال فروشی با کمال بی می
های  کنند، چوب ثمن بخس به نفع خود بفروشد؟ اغلب اين درختهائی را که اين طور الاباليانه ذغال می

بايد در اين باب فکر . مهم از خزانة مملکتی را تشکيل خواهد دادصنعتی است، و قيمت آنها يک فصل 
 . اساسی  بنمايم

از دامن کوه تا . خود گرفته، و کوهها بکلی از درخت پوشيده بودند جنگل عظمتی به“ تاله“در حدود    
نکه درختی عظيم شبيه کرده بودند، چنا ها بر يکديگر توده شده، و کوههای مخروطی را، به قله، درخت

طبيعت تمام . حقيقتاً منظرة عجيب و جالب توجهی است. شد هردرختی، برگی از آن کوه محسوب می
ای را هم  بکار برده، و از لطف و ذوق خود، حتی دقيقه“ مازندران“قريحه و هوش خود را در نقاشی 

 . غفلت نکرده است
ها  ام، و شرح آن را فقط در کتاب را نديده“ مناطق حاره“و “ آفريقا“و “ هندوستان“های  من جنگل   

، تا آنجا که در سينما توگراف و “سويس“، مخصوصاً “اروپا“های  اما قسمت جنگل. ام خوانده
 . بديع و سرشار باشند“ مازندران“های  کنم مانند جنگل شود، تصور نمی ها ديده می پستال کارت

کنم راجع به امتداد راه در اين نقطه  ور میتص. رود خزد و پيش می راه در اين نقاط از دامنه کوه می   
هزار ذرع باال رفته، و از طرفی درة عميق  های جنگل پوش قريب به از طرفی کوه. بايد تجديد نظر کرد

 . و سراشيب دويست ذرع فرود آمده، و رودخانة خروشان و مارپيچ در قعر آن جريان دارد
طرف پرتگاه رودخانه  اند و به از دامن کوه تراشيده. تاس راه مثل کمربندی در اين فاصله کشيده شده   

که “ تهران“مخصوصاً از . های بسيار دارد که برای اتومبيل بی خطر نيست اند، ولی پيچ و خم افزوده
شوند، بکلی  قوافل که مصادف با اتومبيل می. رود سرازير می اروند، اتومبيل همه ج می“ مازندران“ به

 . انندم مستأصل و سرگردان می
بعضی از آنها که با اين مرکب آتشين . اند هنوز چهارپايان اين حدود با صدای اتومبيل آشنا نشده   

طرف کوه و  وخم راه با صدای بوق اتومبيل رم کرده، با نهايت هول و هراس به کنند، در پيچ تصادف می
آيد، و يا حيوانات تلف  عمل می هاحتياطی شود، يا مصادمه ب اگر مختصر بی. روند يا به جانب رودخانه می

 . اند که قوافل خود را به کناری بکشند در اغلب نقاط هم گريزگاهی نساخته. شوند می



 

273 
 

های خيلی تند است، که بيش از ميزان معمولة  های بسيار و سراشيب از عيوب ديگر اين راه، پيچ   
است که حتماً در زمستان گيرهای متعدی  ديگر سيل. هبوط و صعود طرق شوسه ساخته شده است

 . قسمتی از راه را خواهد شست
 “ مازندران“وده که عجالتاً ـام مقصود من اين بـتم. ايد گذاشتـاين راه، اسم راه شوسه نب البته فعالً به   
قدری  آهن دارم، جاده به سپس با خياالتی که در مورد راه. وصل شود، و راه عبور باز باشد“ تهران“ به

عمل آيد که مختصر مانعی هم برای قوافل و مسافرين موجود  يابد، و شوسة حسابی به بايد وسعت
شده، و  حال ممکن نمی ای که شده البته رفع اين نواقص تا به با وسائل حاضره و با عجله. نباشد

 . اند مهندسين سعی الزم در ساختن جاده نموده
و “ البرز“داند که شکافتن سينة  کرده باشد، می کسی که قبل از ايجاد اين راه، از اين نواحی عبور   

ای نبوده، و اگر مراقبت دائمی شخص من نبود، و تهديد و تشويق  گريبان جنگل کار سهل و ساده
کردند، و عمل را يک امر  ساختمان راه نمی کردم، اصالً خود مهندسين اقدام به متواتر و قطعی نمی

 . دانستند محالی می
اگر چه . عباس ساخته شده و دو چشمه دارد لهای سابق اين راه است که در عهد شاهاز پ“ سفيد پل“   

عمل آمده، فعالً يکی از پلهای مهم  قابل مالحظه نيست، ولی با مرمتی که اخيراً از طرف ادارة طرق به
 . شود اين راه شمرده می

زيرا تلگرافخانه . ة مهمی استساير قراء عرض راه، نقط نسبت به“ زيرآب“. “زيرآب“قرية  رسيديم به   
 . است“ سوادکوه“دارد، و در واقع مرکز 

خواهم شب را در آنجا بمانم، راه چندان سختی ندارد مگر در  ، که می“شيرگاه“تا “ زيرآب“از    
در اين قسمت، جنگل نهايت عظمت و قشنگی . ، که سرباالئی سخت آن هنوز باقی است“کال ميان“

 . کند خود را ظاهر می
. کنند ذرع تجاوز می 31و  01ها غالباً از  درخت. اين باشکوهی نبوده است هيچ نقطة راه تا به حال به   

تر، باشکوه تمام  آب رودخانه هم بيست ذرع پائين. اند هم کرده، ساية منظمی برزمين افکنده تمام سر به
هائی که  ه شده است، و شاخهساقة درختها اغلب در يک لباس ضخيمی از خزه پوشيد. رود غرد و می می

اند، از خرمی هوا و کثرت رطوبت مجدداً روئيده و برگ تازه  شکسته و بر روی درخت ديگر تکيه کرده
 . اند داده
متأسفانه تا . ترجيح دارند“ بحرخزر“، بر تمام نواحی “سوادکوه“، خاصه قسمت “مازندران“های  جنگل   

کنند که اين  قمع آنها پرداخته، و در غرس نهال هم توجه نمی قلع و آنجا که اهالی دسترسی دارند، به
 . محصول گرانبها کم نشود
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کنند، اما اهالی ايران، در  شمار غرس اشجار می در ممالک ديگر، با هزار زحمت و مخارج بی   
زم، البته در اين مورد دستور و تعليم ال. گيرند های خود، بريکديگر سبقت و پيشی می برانداختن جنگل
 . ، به وزارت فوائد عامه خواهم داد“تهران“بعد از مراجعت 

در جلگة کوچکی، محصور از کوههای کوتاه جنگل “ اهگشير“. رسيديم“ شيرگاه“ حوالی مغرب به   
روی تپة کوتاهی که مشرف . خانه و چند خانه از نی در آنجا ديده شد حمام و قهوه. پوش واقع است

سکوی باصفائی مشرف برتمام اين جلگه، در پهلوی . اند ق از چوب ساختهپل و حمام، سه اطا است به
 . اند منزل مرا امشب در اين اطاقها قرار داده. اطاقها بنا شده است

گرمی است و چندين درجه با نقاط  هوا رو به. های ده پراکنده شدند خانه و خانه همراهان، در قهو   
، که “سوادکوه“کوهستان . ست و زراعت برنج آن بد نيستخالصه ا“ شيرگاه“. عرض راه تفاوت دارد

 رود، تا بکلی در آن  کشيده شده، تدريجاً رو به کوتاهی می“ شيرگاه“اش تا يک فرسخ آن طرف  دنباله

 . گردد نقطه محو می
. است“ مازندران“ة گو جل“ سوادکوه“از حيث آب و هوا و جنگل و ارتفاع و غيره، برزخ بين “ شيرگاه“   

شود که عرض آن از يک  طرف شمال، زمين هموار ساحلی با يک تناسب معينی شروع می جا به ز اينا
 . فرسخ و نيم تا ده پانزده فرسخ اختالف دارد

 . گردد تر می تر و زمين پست به طرف شمال هرقدر پيش برويم، هوا مرطوب“ شيرگاه“از    
عی کرده بودند خوابگاه منظمی برای من با آنکه س. من و همراهان من خوش نگذشت امشب به   

خود مشغول داشته  ناراحتی منزل و فکرهای دور و دراز چنان مرا به. هذا ناراحت بود ترتيب بدهند، مع
های  خانه و خانه همراهان در قهوه. بود که تقريباً دو ثلث شب را بيدار مانده بودم و نتوانستم بخوابم

 . شب را اصالً نخوابند و بيدار بنشينند پروپايه، ترجيح داده بودند که بی
که از تمام مراحل تمدن دور مانده، چگونه “ مازندرانی“پرواضح است راهی که تازه افتتاح شده، و    

اين حوالی  ممکن است که برای من و همراهان تأمين آسايش نمايد؟ هنوز يک دستگاه اتومبيل که به
کنند، و در  آن نگاه می جمع شده، و با صورت استعجاب به ها دور آن شود، زن و مرد دهکده وارد می

اساساً لباس ما و . کنند که حقيقتاً شنيدنی و نوشتنی است هائی با هم می اطراف اين مرکوب، صحبت
های خود را بغل  طرز راه رفتن و برخورد ما، برای اهالی اين حدود تازگی مخصوصی دارد، و زنها بچه

قدر که يکی از  همين. نند که از تماشای اتومبيل و حرکت آن محروم نمانندنشي گرفته در سر راه می
طور بعضی از مردها،  های ده عموماً، و همين کند، زنها و بچه خانه می يک کلبه و قهوه همراهان، توجه به

د غير يک موجو مانند آنکه به. نمايند ای پنهان می های ده و يا گوشه فوراً فرار کرده و خود را در خانه
 . اند ای برخورد کرده منتظره
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پايان عمال دولت، و ورود يکنفر فراش حکومت در يک سامان، چنان هول و هراسی  ظلم و جور بی   
در قلوب اين بيچارگان توليد کرده، که اساساً همه از سيمای يکنفر غير محلی متوحش، و جز تصور 

سنوات . هاست اتفاقاً حق هم با اين بيچاره. ندک چپاول و غارت، فکر ديگری در دماغ آنها رسوخ نمی
 . اند دراز است که مملکت با اين اسلوب اداره شده، و اهالی نيز جز با اين خلق و خو عادت نگرفته

داد، اصالً  دربار و درباريان نمی ، به(پيشکشی)، مثل تمام حکام ايران، تا رشوة کامل “مازندران“حاکم    
اين قراء و قصبات و  دادند، به حاکم نمی مامورين جزء نيز تا پيشکشی به. يدگرد حکومت منصوب نمی به

برابر آن را از اين مردم و  دادند که ده ها را می البته آن پيشکشی. يافتند ها مأموريت نمی نشين حکومت
جة نتي. ماند در اين صورت ديگر عصمت و ناموس و مالی برای رعيت باقی نمی. اين بندگان خدا بگيرند

آن اعمال، همين هول و هراسی است که االن من دارم در چهرة اين بينوايان عور و برهنه، تماشا و 
 . نمايم مشاهده می

کنم از گزارشات سابق ايران، و روية حکومت اين مملکت خودداری کنم و چيزی  من هرچه سعی می   
 آيد که  نظرم می شود و مشاهداتی به یدارم، تأثراتی برای من حاصل م ننويسم، باز در هر قدمی که برمی

 . گردم طرف اصل قضايا و ريشة قضايا معطوف می اختيار به بی
            يک نفر غير محلی مشغول فرار هستند، غالباً عور و لخت اين زن و مردی که در تصادف به   

 اينها ديگر دارای چيزی  آيد؟ تصور آنها می آيا مافوق اين وضعيت، بدبختی ديگری هم به. اند و برهنه

 ترسند؟  ديگر از چه می! نيستند که ترس و وحشت داشته باشند
يک عده  مملکتی که تمام اياالت و واليات آن، از روی کتابچه مخصوص، و ثبت و ضبط معين، به   

پيداست که وضعيت !( آنهم برای يکسال)شد،  الحال و اشخاصی معين فروخته می درباريهای معلوم
آيا يکنفر صاحب وجدان ! ی بايد همين باشد که فعالً در مقابل مرعی و منظر من گذارده شده استاهال

يک منبع و منشائی  در تمام طول و عرض اين مملکت وجود نداشته که اقالً شرح حال اين مردم را به
چيز  کرد، برای آنکه اشخاص درباری که با مدرسه و محصل دشمنی می! برساند، سئوال غريبی است

ها را  ها را می دانسته، و متعهد بوده است که اين بدبختی فهم وجود پيدا نکنند، البته همة اين بدبختی
. جائی کشاندند که مافوق توصيف است در نتيجة اين سياه کاريها، وضعيت را به. توليد و تشويق نمايد

هائی است که در  ين بدبختینمونة آن همين مردم گرسنه و عور، همين سيماهای گرفته و مکدر، و هم
 ! کنند اندام تمام اين مردم بين راه، و در مقابل چشم من، عرض وجود می

دست من سپرده شده، و اين است آن مملکتی که من بايد در  اين مملکتی است که با اين صورت به   
 . غرور ملی نمايندآن تغيير ماهيت بدهم، و اينها هستند آن مردمی که بايد لباس عزت بپوشند و ابراز 



 

276 
 

هائی که د رعروق و اعصاب اهالی رخنه کرده،  آيا با اين وضعيت، با اين روحيه اهالی، با اين بدبختی   
راحت بخوابم “ شيرگاه“و طبيعت ثانوی مردم اين سرزمين شده است، باز بايد توقع داشته باشم که در 

 ! و آسايشی را برای خود قائل باشم؟ ممکن نيست
ها و  اقامت پشت ميز وزارتخانه ابالغ نمايد که فقط به“ تهران“تمام وزراء در  ئيس کابينه گفتم بهر به   

مردم را . واليات، و در داخله ايران متواتراً مسافرت کنند غالباً بروند به. امضای چند دانه کاغذ اکتفا نکنند
آنها   چيز بشناسند، تا اوامری که من بهمملکت خود را قبل از همه . ببينند و با آنها خلطة و آميزش کنند

موقع اجرا  دهم، و تصميماتی که بايد اتخاذ شود، بتوانند از روی عقل و اطالع و ايمان و عقيده به می
هم آنها بفهمند که چه مسئوليتی در مقابل من و اهالی دارند، هم اهالی بفهمند که وزراء و . بگذارند

وبيم و بدون وحشت و  يستند، و هر مطلبی دارند، بدون ترسرجال مملکت خارج از دسترس آنها ن
اطالع آنها برسانند، و اگر کسی به صحبت آنها وقعی نگذاشت، مستقيماً به خود من مراجعه  تضرع به

ای در تمام ايران انتشار بدهد، که  رئيس کابينه را موظف کردم، ابالغيه. نمايند و دادخواهی کنند
خود رئيس کابينه را مأمور کردم که . قيماً به کابينه شخص من بفرستدهرکس عرضحالی دارد، مست

های اهالی را بدون استثناء، شخصاً مالحظه و به نظر من رسانيده، دستور جواب بگيرد و  عرضحال
دهد، دفتری بازنمايد که شخصاً  ها مراجعه می وزراتخانه مطالبی را هم که به. عارضين ابالغ نمايد به

جواب باشد، تا هيچ عرضحالی بالجواب نماند، و مردم از اين قيد مذلت خارج شوند، و مراقب وصول 
 . بدانند که از هيچ مأمور دولتی، تا زمانی که حرف حق و حسابی دارند، نبايد بترسند

اگر عدلية منظمی در مملکت وجود داشت، احتياج نبود که در ضمن اينهمه گرفتاری، ! چه بايد کرد   
حال عدليه کرد، و راه تدقيق و  بايد فکری به“ تهران“ پس از رجعت به! کاغذ قرائت نمايمروزی هزار 

دست قانون سپرده شود، و  تحقيق باز نمود که امورات در تحت نظر قانون درآيد، و مجاری امور به
 . هرکس در حدود خود تکليف خود را بفهمد
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راه در سطح دشت . رانديم“ آباد علی“به طرف “ اهشيرگ“صبح زود پس از قدری گردش در حوالی    
شروع “ مازندران“از اينجا، نواحی گرمسير . آيد تقريباً ديگر پست و بلندی مهمی پيش نمی. امتداد دارد
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بکلی با قسمت کوهستان که طی کرديم اختالف دارد، اما جنگل در زمين مسطح هم قطع . شود می
در حدود مزارع . اند اند، و زمين را قلم و پنبه و برنج کاشته ا بريدهشود، فقط در مزارع دستی جنگل ر نمی

 . سازد از بقايای جنگل نمايان است، که مثل ديواری، قطعات کشت و زرع را از يکديگر جدا می
اين نقطه که . شود دهاتی که ديده بوديم، شهر محسوب می مطابق مثل مشهور، نسبت به“ آباد علی“   

است، و آبادی نسبتاً “ آباد علی“واقع گرديده، بازار “ بارفروش“و “ ساری“و “ رگاهشي“راه  در سرسه
يکی از مالکين اخيراً مهمانخانة مفصلی . شود روزهای چهارشنبه اينجا بازار عمومی می. مهمی دارد

در . بناگذارده که هرچند تمام نيست، ولی پس از داير شدن موجب آسايش مسافرين خواهد بود
که از جمله دهات حاصلخيز اين حدود است، رهسپار “ کياکال“توقف نکرديم، يکسر به “ ادآب علی“

 . گرديديم، زيرا در آنجا وسائل آسايش و توقف بيشتر فراهم است
جاده شوسه نيست، ولی قبالً امر داده بودم که برای . سه فرسخ راه است“ کياکال“تا “ آباد علی“از   

های مختلف نی نصب کنند که همراهان راه را  راههای روستائی، در فاصلهها در کنار  هدايت اتومبيل
باتالق و آب و پست و . هذا راه را با منتهای زحمت عبور کرديم مع. زحمت دچار نشوند گم نکنند و به

، دستگاه اتومبيل در بين راه ماند دو. بردند کشيدند و می ها را با دست می غالباً اتومبيل. بلندی زياد است
که قادر برحرکت دادن آنها نشدند، متجاوز از سه ساعت طول کشيد تا اين سه فرسنگ راه را طی 

 . کرديم
طرف، پشه و باتالق و عفونت بعضی  يک نواختی زمين، موانع جنگل، رطوبت و گرمی هوا از يک   

 . کند را غير قابل توقف می“ مارندران“ها از طرف ديگر، تمام دشت  قسمت
، جای قابل تمجيدی ديده “مازندران“انداز، در صفحات صحرائی  از حيث هوا و آب و چشمهرچند    

ترين اراضی ايران  شود، اما از لحاظ زراعت و تجارت يکی از برومندترين و حاصلخيزترين و نافع نمی
جود های قوی، و ساير عوامل ترقی و توسعه مو دريا، رودخانه برکت خاک، نزديکی به. رود شمار می به

 . است
بايد اهالی را وادار به يک رژيم . وسائل صحی متوسل شد برای ناسازگاری آب و عفونت هوا بايد به   

عجالتاً با طرز زندگانی اين حدود، مردم زود تلف . صحی کرد که بتوانند با اين آب و هوا دوام بياورند
بينم که معاف  نفر را نمی يک. کنم ه میچهرة مردم اينجا از وضيع و شريف، با دقت تمام نگا به. شوند می

ها زرد و پژمرده، تا جائی که اغلب از تند راه رفتن  ها گرفته و مکدر، رنگ تمام چهره. از ماالريا باشد
 . اند عاجز و ناتوان

 . مريضخانه کوچکی هم نظر دارم اينجا بسازم. اند ای داير نموده امر دادم دواخانه“ کياکال“در    
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من وظيفة . الرأس من است خانة من، و مسقط“ مازندران“در اول اين سفرنامه اشاره کردم، چنانکه    
 . عمران و آبادی اين نقطه توجه مخصوص نمايم دانم که به شخصی خود می

باز نشده، و منهم با نصب عالمت نی بايد طی “ مازندران“فعالً که جز يک کوره راهی بيشتر برای    
البته اگرعمر من کفاف انجام آمال و آرزوهای مرا بدهد، و . ها نيست ع اين صحبتراه کنم و طبعاً موق

اين  دست تقدير کمک نمايد، موقعی خواهد رسيد که از اکناف عالم برای درک لذت منظر آن، رو به
 . ناحيه آورند و هر نقطة آنرا با مفهوم کلمة جمال و زيبائی مرادف ببينند

مرسوم است که هر روزی در . امروز نوبت بازار در اين ده بود. رسيديم“ اکالکي“قرية  قبل از ظهر به   
شنبه در  روزهای يک. شود يکی از نقاط، که نسبتاً مرکزيت داشته باشد، بازار عمومی تشکيل می

از نقاط مختلف اشخاصی که اجناس . گردد بازار داير می“ آباد علی“، و روزهای چهارشنبه در “کياکال“
همچنين مشتريان و تماشائيان از هرطرف به . کنند داشته باشند، به آن محل آورده عرضه میفروختنی 

الحقيقه اين يک نوع  فی. کنند آنجا روی نهاده، از اجناس بازار، و يا از ديدار رفقای خود، استفاده می
رسد، هم با  می فروش هم اجناس آنها به. نمايشگاه يا سوق عکاظ است که فوائد بسيار برای اهالی دارد

سابقاً در خيلی از نقاط، اين بازار داير . نمايند کنند، و هم از صنايع يکديگر تقليد می يکديگر معاشرت می
 . شده، ولی اکنون جز در چند نقطه باقی نيست می
در فضای جلوی ده جمعی کثير، از زن و مرد و طفل گردآمده بودند، بعضی در روی زمين اجناس    

بعضی هم در راه . عه خارجی خود را گسترده و مشتريان از هر جانب آنرا احاطه کرده بودندمحلی و امت
 . کردند دهات خود مراجعت می شدند، که نفت و قند غيره خريداری به ديده می

اخيراً بر حسب دستور من، يک باب کارخانة پنبه پاک . از دهات بزرگ اين ناحيه است“ کياکال“قريه   
ساختمان، آالت و ادوات، . الورود، قبل از صرف ناهار، رفتم به کارخانه لدی. داير شده استکنی در آنجا 

 . های کارخانه، انبارها، نوع پنبه، ملزومات و اثاثيه کارخانه را تماشا کردم ماشين
اولين دفعه . لذتی را که از داير شدن اين مؤسسه در خود احساس کردم، از حد وصف قلم خارج است   

اولين دفعه است که . که دست تمدن جديد، صنعت جديد و ماشين در اين ناحيه وارد شده است است
دار، از مدنيت جديد و تکامل جديد و تکامل تدريجی حسن استقبال  تاريخ“ مازندران“قديم، “ مازندران“

مشروع ظاهر نظير، استعداد فطری خود را برای جلب منافع  بی“ مازندران“اولين دفعه است که . کند می
خواهد عالئم و آثار  و دنيا را در نظر گرفته و می“ اروپا“بازار “ مازندران“اولين دفعه است که . سازد می

 . مثبتی از خود در عرصة گيتی ابراز نمايد
باغ وسيعی که اخيراً احداث کرده، و نهال فراوانی از نارنج و پرتغال و ليمو در آن غرس کرده بودند،   

اند، تا يک درجه اسباب تعجب  های بامبو که در اطراف جوی آب نمو کرده نی. مرا جلب کرد کامالً نظر
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ها ترتيب  های چادر را از اين نی مقتضی است ديرک. شود نی بامبو با اين قطر و قواره، کم ديده می. شد
استعداد  حقيقتاً. بدهند، زيرا از حيث صلب و سخت بودن شکستنی نيست، و دوام دائمی خواهد داشت

اشخاصی که ذوق فالحت دارند و . برای نمو نباتات، خالی از حيرت و عجب نيست“ مازندران“اراضی 
 . توانند زمينی تحصيل نمايند نمی“ مازندران“بخواهند منافع فالحتی را در نظر بگيرند، بهتر از اراضی 

 خواهد بود اگر بعضی از آنها مبالغه ن. های مرکبات در اين ناحيه، لطف مخصوصی دارد منظرة درخت   
های پنبه در اين  بوته. آيد های گردوی کوچکی تشبيه کنيم که در نقاط ييالقی به عمل می را به درخت

 . شبيه به هيچيک از نقاط ايران نيست“ گرگان“حدود و صحرای 
هنوز چای کاری و اهميت اين زراعت پرمنفعت برمردم اين حدود مجهول است، و تازه در    
“ مازندران“کنيم که اغلب نقاط  من تصور می. اند که اين محصول را بکارند شروع کرده“ الهيجان“

کنم که  خيال می. بايد دستور بدهم که مطالعه کاملی در اين باب بنمايند. برای چای کاری خوب است
 . توان از حيث چای نمود وجه خيلی خوب، می رفع احتياج اهالی را به

دانم چيزی باشد که در آن بکارند، و بدون  بينم، مشکل می ستعدادی را که من میاين زمين و ا   
 . دردسر و در سرحد کمال از حاصل آن منتفع نشوند

مشاراليه پس از تماشای . اين امر اشتغال دارد به“ تهران“خدايارخان ذوق فالحت دارد و در اطراف    
تا به حال راهی نداشته تا او عشر سرمايه خود “ مازندران“اين اراضی و محصول متأسف است که چرا 

او را تشويق کردم که در اين حدود اراضی . را در اين اراضی به مصرف رسانده، و ده برابر عايدات بردارد
 . بخرد و رفع تأسف از خود نمايد

کاء و اتکال حقيقتاً مأمورين و مستخدمين دوائر دولتی، که از روز اول پاية تحصيالت آنها بر روی ات   
نمايند،  ها را برای قبول تقاضای استخدام مستأصل می شام وزارتخانه غير گذارده شده، و از صبح تا به به

اين اراضی کرده و  ها و عجز و زاريها توجه به اگر شعور آن را داشته باشند که در عوض آن التماس
وطن و  اند، هم خدمت به خود کرده زندگانی پرمنفعت و مستقل برای خود تشکيل بدهند، هم خدمت به

 . استحکام استقالل جامعة خود مملکت خود، و هم به
شود؟ اين موضوع  پرستی از کجا ناشی می ملت عبارت از کيست و چيست؟ حقيقت مليت و وطن   

السنة مختلفة، در اطراف آن بحث شده، و  مهمی است که سنوات دراز، و در طی کتابهای عديده و با
ها اتحاد زبان و لباس را حافظ  عضیب. اثبات موضوع اظهار داشته است دة مختلفی راجع بههرکس عقي

بعضی ديگر وحدت مذهب و آئين را وسيلة استحفاظ مليت و قوميت . دانستند اساس قوميت و مليت می
ی آوردند که اين سفرنامة من اقتضا شمردند، و بعضی ديگر، مقدمات و مؤخرات ديگری را بشمار می می

 . ذکر آنها را ندارد

sajad
Highlight
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دست من رسيد، مؤلف  به طبع رسيده بود، و ترجمه آن به“ اروپا“در يکی از کتابهائی که اخيراً در    
نمايد که بدون وجود آنها، اساس مليت و قوميت  چهار شرط اصلی و چند شرط فرعی را قيد می

ی از آن چهار شرط اصلی، همين يک. طوری که الزم است، مستحکم و مستقر نخواهد ماند وقت آن هيچ
 . آن عالقمند ساخت اراضی و زمين است که بايد آحاد اهالی را به

اين يک اصلی است که . نظر نبايد کرد دست خورده مالک، صرف حال، از سپردن اراضی به ای علی   
نيز بين  کنم که بايد خالصجات دولت را همين لحاظ، من خيال می به. همه جا بايد از آن پيروی کرد

واحد سه نتيجة  رعايا تقسيم نمايم، و با يک صورت منظمی امر به فروش آنها صادر نمايم، زيرا در آن
 : دست خواهد آمد ثابت به

 .شود، و طبعاً مملکت آباد خواهد شد اول آنکه اراضی داير و آباد می   
 . شوند خود می نگاهداری خانه پرستی، و ملزم به وطن دويم اشخاص و افراد مقيد به   
 . سوم اميد و استظهار و عدالت، که از شروط اصلی زندگانی بشر است، در جامعه تعميم خواهد يافت   
يک مملکت معينی داشته باشم، چون از روی  من در اينجا، بدون آنکه نظر خصوصی و شخصی به   

دانم  مقايسات فوق، مشکل میگيرم، که با داليل فوق و  زنم، اينطور نتيجه می اصول و کليات حرف می
. پرستی در آنجا ريشه بگيرد در يک مملکتی که اصول اشتراک و کمونيسم حکمروائی کند، اصول وطن

. ماند، و نبودن اميد در انسان اول مرگ و خاتمة زندگی است زيرا اوالً اميدی برای اشخاص باقی نمی
خوردن غذا و  ه انسان نااميد، حتی حاضر بهاند ک همه در مدار زندگی خود، بيش از يک دفعه حس کرده

پوشيدن يک نيم تنه کهنه هم نيست، و فقط از راه نوميدی و اضطرار است، که مقدمات انتحار و 
ثانياً عالقة مادی از حيث خانه و آب و ملک و ضياع و عقار برای . شود خودکشی در يک فردی آغاز می

نگان و اتفاقات غيرمنتظره، کسی ملزم به حفظ خانه و قوت ماند، که در موقع تجاوز بيگا کسی باقی نمی
 . اليموت خود باشد

واسطة آنکه مأمور دولت و در  العاده، به در چنين مملکتی، ممکن است برخی از مردم در مواقع فوق   
خرج بدهند، ولی تودة مملکت که  الظاهر جوش و جالئی به تحت سلطه و نفوذ دولت هستند، علی

پرستی خود، ثابت و پابرجا و مؤمن  دهد، خيلی مشکل است که در مقام وطن را تشکيل میحقيقت ملت 
 . و متقی باقی بماند

عواطف زندگی و حيات در نهاد بشر موقعی طلوع خود را تحکيم خواهد کرد که استقالل افراد در    
مال و آرزوی اشخاص آن موقعی که جلوی آ. انجام آمال و آرزوهای مشروع خود مستقر و پابرجا باشد

شود  ، گرفته شود، همان موقع است که آن عواطف و احساسات جذاب تبديل می(البته از راه مشروع)
 . يک مراحل يأسی که درست نقطه مقابل عزت نفس و استقالل وجود و تعالی و ترقی مملکتی است به
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ی و تعالی، و ترقی و تعالی ترق اشخاص، و اشخاص هميشه مربوط و مديونند به مملکت بسته است به   
های يأس و نوميدی، و سوق  های آمال و آرزو، زدودن پرده تسطيح جاده نيز ظهور نخواهد کرد، مگر به

 . طرف آن آرمانی که بطور کلی در دفاع فرداًفرد يک جامعه و ملتی مستقر و موجود است دادن جامعه به
از آنها جدا شده، رفتم . اهان هم خسته هستندهمر. گذرد بينم که يک ساعت دارد از ظهر می می   
اطاق خود برای صرف نهار، در مواقع صرف غذا معموالً من لباس خود را بيرون آورده، لباس راحت  به

در ضمن ساير مخلفات، . دارم پوشم، و اين يکی دوساعت را جزو اوقات استراحت خود محسوب می می
دندانم باز دردگرفته و مرا ناراحت کرده . وانستم صرف نمايمنت. بودند  يک دانه قرقاول هم کباب کرده

مطالعة  برداشته مدتی به. کتابی نزديک صندلی من گذارده بودند. طبيب دندان هم اينجا نيست. است
 . بيرون اطاق خودداری کردم که همراهان ناراحت نشوند کتاب پرداختم، و از آمدن به

خاک  ، که از ابتدای ورود به“تاالر“رودخانة . سخ و نيم راه است، يک فر“بارفروش“تا “ کياکال“از    
مجدداً خود را نشان داده، و از ميان اين ده و “ کياکال“همه جا با ما همراه بود، در “ سوادکوه“
 . در جريان است“ مشهدسر“به طرف “ بارفروش“

م بارندگی، آب چنان طغيان توان از آن عبور کرد، ولی هنگا باران بسهولت می هرچند در فصول کم   
 . کند که گذشتن از آن غيرممکن است می
ام، يکی هم بنای پل آهنين معظمی است  داده“ مازندران“در ضمن اوامری که برای ساختن راههای    

هم “ ده بارفروش“را “ بارفروش“. برروی اين رودخانه، که کامالً رشته ارتباط را مستحکم سازد
بيشتر اهميت اين شهر از . ر بزرگ تجارتی شده است، و سزاوار لقب ده نيستتدريجاً شه. گفتند می

واقع، و اخيراً براعتبار تجارتی آن افزوده “ کياکال“است، که در امتداد شمالی “ مشهدسر“حسن موقع 
های بزرگ تا ساحل نيست، و سفاين در  ، قابل ورود کشتی“بندرجز“اين بندر هم مثل . شده است

 . دهند ها تحويل می ها و قايق انصد ذرع ايستاده، احمال خود را به کرجیمسافت هزاروپ
های  صحبت. همراهان نيز آمدند. ساعت بعدازظهر بيرون آمده، در باغ نارنج قدری گردش کردم سه   

ها را، مطابق  شب. اطاق خود مراجعت کردم پاسی از شب گذشته بود که به. کردم متفرقه با آنها می
. ام آن معتاد شده اينهم از آن عاداتی است که از بدو طفوليت به. نشينم خود، تنها می عادت معمول

ها را عموماً در اطاق خود تنها  شب. گذرد تنهائی می رويهمرفته بيشتر ساعات زندگانی يومية من به
 .اين تنهائی، چون طبيعت ثانوی من شده، خوشوقت هم هستم و عجب اين است که به. کنم زيست می

آيند، و يا برسبيل لزوم  روزها را هم، غير اوقاتی که در دفتر اداری خود هستم، و اشخاصی نزدم می
واسطه سکوت  ها به شب. کنم روم و فکر می طلبم، بقيه را تنها، اعم از شهر و ييالق، راه می کسی را می

بيشتر  از بدو جوانی به. شوم شود، و غالباً ناراحت می طبيعت و نبودن سروصدا، بر تفکرات من افزوده می
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اگر حواسم مشغول نباشد و بتوانم چهار ساعت بخوابم، اين چهار . ام از چهار ساعت خواب معتاد نشده
اما اين اوقات بيش از سه ساعت . نمايد ساعت، خواب طبيعی من است، و بکلی رفع خستگی مرا می

 . ساعت يا سه ربع در فکر هستم نيم به گاه، باز غالباً قريب استراحت خواب ندارم، و در ورود به
کنم، به جزئی و کلی اصالحاتی که در هر رشته و  به وضعيات اين مملکت، از سر تا ته که نگاه می   

کنم، حقيقتاً  مسئوليت خود در مقابل اينهمه خرابی که توجه می طور به عمل آيد، و همين هر شعبه بايد به
 . نمايد گاهی مرا رنجور می

قرنها اين مملکت را چه از حيث . همه چيز بايد درست شود. چ چيز در اين مملکت درست نيستهي   
من مسئوليت يک اصالح مهمی را، . اند عادات و رسوم، و چه از لحاظ معنويات و ماديات خراب کرده

هی اين کار شوخی نيست و سرمن در حين تنهائی، گا. ام برروی يک تل خرابه و ويرانه برعهده گرفته
 . در اثر فشار فکر در حال ترکيدن است

 . مگر خرابی يکی، دو، ده و هزار است که بتوان يک حد و سدی برای آن قائل شد   
 اغلب ياد بدهم؟ آيا کسی باور خواهد کرد طرز لباس پوشيدن را هم من بايد به   
بينم که انصافاً از  ا میهنوز در ايام سالم، که روز رسمی و دارای پروگرام معينی است، اشخاص ر   

اغلب از وکالی مجلس شورا و وزراء، . حيث لباس، استحقاق عبور در هيچ خيابان و پس کوچه را ندارند
که طبعاً برگزيدگان جماعت هستند، هنوز لباس پوشيدن را بلد نيستند، و من در حين انعقاد سالم و 

 . آنها گوشزد نمايم ها را بهخرج داده، و معايب اندام آن رسميت جلسه بايد حوصله به
که برای سرکشی انبار غله و تأمين آذوقة شهر رفته بودم، شخصی را ديدم “ تهران“چند روز قبل در    

سيگار کشيدن  که با لباس خواب و زيرشلواری و پای لخت روی سکوی عمارت خود نشسته، و به
نگرد، و ابداً خيال  با نهايت القيدی میکنند،  مشغول است، و زن و مردی را که از پهلوی او عبور می

مجبور شدم که از اتومبيل پياده . کند که احترام جامعه، مخصوصاً زنها، برای هر فردی الزم است نمی
 . ادب و غير محترم را تنبه نمايم شده و با دست خود اين عنصر بی

های منزل  ، دو قدم از زبالهاکثريت اين مردم هنوز ميل ندارند که درب عمارات خود را جارو کرده   
 . خود دورتر بنشينند

ای از  های عرب و مغول و غيره، يکصدوپنجاه سال است که عده نظر از ادوار انحطاط و غلبه صرف   
در بحبوحة اين . اند آن انس و خو گرفته افراد مملکت در سرحد اعالی فساد اخالق نشوونما کرده، و به

. امور سياسی و اقتصادی مملکت خود فکر کنم المللی را راجع به بينمذلت است، که من بايد رقابت 
 . شود آور می حقيقتاً گاهی اين افکار گوناگون برای خود من هم خنده
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توان ايجاد  ای را می هرکارخانه. شود اصالح نمود هر زمينی را می. شود اصالح کرد همه چيز را می   
اما چه بايد کرد با اين اخالق و فسادی که در اعماق قلب . ختتوان بکار اندا ای را می هر مؤسسه. کرد

مردم ريشه دوانيده، و نسالً بعد نسل برای آنها طبيعت ثانوی شده است؟ ساليان دراز و سنوات متمادی 
هوا  های حياتی آنرا غبار کرده، به تمام سلول. اند است که روی نعش اين مملکت تاخت و تاز کرده

، من گرفتار آن ذراتی هستم که اگر بتوانم، بايد آنها را از هوا گرفته و به ترکيب مجدد اند و حاال پراکنده
 . آنها بذل توجه نمايم

ساعت از ساعات خواب مرا هم  خود مشغول، و يک اينهاست آن افکاری که تمام ايام تنهائی مرا به   
 . اشغال کرده است
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. را که آمده بودند، پذيرفتم“ بارفروش“يز در اين قريه مانده، تجار و محترمين صبح دوشنبه ن   
“ ساری“طرف  ترويج زراعت پنبه و چای صادر کرده، و بعد از ظهر اجازه حرکت به دستوراتی راجع به

 . دادم
م چون هوا قصد بارندگی داشت، نتوانستم به تصمي. دوسه شب بمانم“ کياکال“خيال داشتم که در    

غيرممکن “ آباد علی“خود عمل نمايم، زيرا در صورت بارندگی، عبور از اين دو سه فرسخ راه تا 
شديم مدتی در اين قريه  شد عبور نمود، و مجبور می گشت، و با عالمات نی و نصب چوب هم نمی می

 . بازگشتيم“ آباد علی“ لهذا از همان راهی که ديروز آمده بوديم، به. بمانيم
های ده، تنها کوچه و درب  جلب کرد، اين بود که از تمام خانه  ، چيزی که دقت مرا کامالً“اکالکي“در    

ای بود که ارامنه در آنجا سکنی داشتند، و از اطفال ده  خانه ای که جارو و تميز شده بود، فقط دو سه خانه
اده ارامنه را ديدم که ها مشغول بازی بودند، فقط دخترهای کوچک اين سه چهار خانو نيز که در کوچه

اشخاصی بودند که در اعصار ماقبل تاريخ زندگی  ها تمام، شبيه به بقيه بچه. اند موهای خود را شانه زده
 . اند کرده می
آيد، که هنوز آثار سنگ فرش آن نمايان و در موقع  عباسی پيش می راه قديم شاه“ آباد علی“از    

سازی نشده و بايد در همين اوقات  راه کامالً. نمايد راهم میبارندگی نهايت زحمت را برای عابرين ف
 . تسطيح آن نمايند شروع به

شاگردان مدارس دهات، که اخيراً تأسيس شده، با پرچمهای . فعالً بد نيست“ رود سياه“پل رودخانه    
ندرانی، خالی سرود آنها تقريباً با همان لهجة ماز. خواندند رنگ در کنار جاده صف کشيده، سرود می سه

معلمين و مديرها را هم تشويق کردم که بر مراقبت خود در . شاگردها را نوازش کردم. از مزه نبود
 . تربيت شاگردها بيفزايند

کند، اما تأثری که  گناه آنها، از هر چيز بيشتر مرا متأثر می های بی منظرة محصلين مدارس، و چهره   
گذارده شده است، و باالخره همين نسل است که بايد غرور  پاية آن فقط بر روی شوق و آمال بزرگ

 . پرستی، در ديباچه دفاتر زندگی آنها نقش بندد ملی و عرق وطن
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کنم که ما فعالً نه وزارت معارف داريم و نه معلم، نه وزارت صحيه  از قيافه شاگردها خوب حس می   
 . ايد در درجه اول از اهميت واقع شودکه ب“ مازندران“الخصوص قسمت صحی  داريم و نه طبيب، علی

، همين قدر که از گرفتاری احتياجات اوليه خالص شوم، بايد فکری کامل “تهران“در مراجعت به    
از وزارت علوم و معارف فعالً يک اسم بالمسما و يک وزارتخانه . برای معارف و صحيه مملکت نمود

دهد، که  از وزارتخانه مجوف داخله تشکيل میولی صحيه هنوز يک شعبه و اطاقی را . موجود است
 . کنند گويند و چه می اصالً معلوم نيست چه می

 اه، همين اطفالی که بايد آتيه مملکت را مزين ـائی اين اطفال بی گنـدر و ماالريـسيماهای زرد و مک   
ر فکر عاجلی ، اگ“مازندران“برای . آورد لرزه در می سازند، هر شخص صاحب وجدان و فکوری را به

کنند، در شرف انقراض  نشود، اين نسل حاليه اعم از اطفال و يا زنهائی که در اراضی شمال کار می
 . آيد نظر می به
در . ميدان از زن و مرد گرد آمده و منتظر بودند جمعيت کثيری در سبزه. شديم“ ساری“عصر وارد    

همراهان نيز در ساختمانهای اطراف وارد . مدمميدان واقع است، فرود آ عمارت حکومتی، که ميان سبزه
 . گشتند

است، که در زمان قديم هم پايتخت سالطين و امرای مستقل “ مازندران“، مرکز سياسی “ساری“   
 . اين حدود بوده است

مدارس دولتی . اصالً رئيس معارف ندارد“ مازندران“در اين موقع، . وضع معارف اينجا بسيار بد است   
و يک باب اناثيه، در سه مدرسة قديمه، طالب به . پهلوی، شاپور، تأئيد: است به اسامی چهار باب

 . عليه خان، نواب اماميه، سليمان: اند به اين مدارس موسوم. اند تحصيل مشغول
شود، اخيراً افتتاح شده، و فقط عنوان  عضی از آنها هم استنباط میباين مدارس، چنانچه از اسامی    

اهالی، يک . اينها اطالق کرد بايد روی آنها گذارد، زيرا طول دارد تا بتوان اسم مدرسه به افتتاح باب
شوند که اطفال خود  يک مقدار براثر تشويق مستقيم و غيرمستقيم من، حاضر می مقدار از ترس من، و

 . مدرسه بگذارند را به
کنند  خوش بين نيستند، و تصور می مدارس طرز جديد اعماق قلب اولياء اطفال که مداقه شود، به به   

فهمند که بين کفر و علم فواصل زياد موجود  هنوز نمی. آموزند آنها می که در اين مدارس کفر و زندقه به
ديری نخواهد گذشت، که حقيقت امر بر همه . البته فعالً ابتدای امر است، و بايد مماشات کرد. است

زندگانی بدون مدرسه و تحصيل، امری است محال و محال  آشکار و ملتفت خواهند شد که بعد از اين،
 . و محال
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گرفتاری باطنی من در . و مازندرانی نيست“ مازندران“متاسفانه اين سنخ افکار در ايران منحصر به    
دانستم، در اين سفرنامه که  اگر صالح می. نيست“ مازندران“، که مرکز مملکت است کمتر از “تهران“

ميدانی، و  های چاله ، نهضت“تهران“ای از گزارشات محالت جنوب  است، شمه“ درانمازن“مربوط به 
تر  ، چندان مشعشع“تهران“شد، که نور فکر اکثريت فعلی  ابراز عقايد عمر و زيد نوشته شود، مشاهده می

 . نيست“ مازندران“از 
آور در قلب خود من بيادگار  همان بهتر که از اين مقوله چيزی گفته نشود، و اين افکار و اخالق يأس   

 . باقی بماند
    
در زمين مسطحی واقع شده است، محاط به جنگل و باغ، هر چند برای زراعت، “ ساری“شهر    

های شهر بيشتر  کوچه. اند، ليکن آثار آن در اغلب نقاط باقی است ها را در نقاط مختلفه قطع کرده جنگل
نظر به مسطح بودن . خمت بارندگی و گل محفوظ می داردفرش است، و تا حدی عابرين را از ز سنگ

ها برای حرکت اين قبيل  کند، و با آنکه کوچه ها درشکه و اتومبيل سير می محل شهر، از بعضی کوچه
 . نمايند ها و وسايط نقليه ساخته نشده، معذالک رفع احتياج می عرابه

، “بارفروش“مثالً کوچة دروازه . اند يابان نام دادهتر بوده، خ تر و وسيع چند کوچه را هم نسبتاً مستقيم   
 . مناسبتی بنام صفائيه موسوم گشته است به
ميدان، که اگر چه زينت و فرش خاصی ندارد، ولی  در اواسط شهر فضائی است معروف به سبزه   

، که “تهران“ميدان  زيرا که بعکس سبزه. الحقيقته اليق همين نام است فی. گاه اهل محل است تفرج
توان يافت، سطح اين ميدان از يک قالی زمردين نمناکی همواره  فروش نمی سبزه را جز در دکان سبزی

ادارات دولتی از . دارد هائی از خيابان مجزی می اين ميدان را، نرده. پوشيده است و منظرة خوبی دارد
محل اين . اند يدان واقع شدهقبيل دارالحکومه، ماليه، نظميه، تلگرافخانه و پستخانه در اطراف اين م

خانی که  ادارات اغلب در عمارات قديمه است، که تقريباً رو به ويرانی است، و عبارتند از عمارت کريم
چون اين . آرائی و غيره ظاهراً از عهد زنديه باقی مانده، و عمارت آغامحمد خانی و عمارت ملک

. زحمت و با تعميرات زياد در آنها مسکن نمايند اند به ت توانستهاساختمانها امروز رو به خرابی است، ادار
 . کنم نظر می اند، از وصف آنها صرف چون در ايام ساختمان هم اهميت و عظمتی نداشته

ميدان باز  از نقاط برجسته عمارت معروف به کريمخانی، يکی برجی چند طبقه است که برباالی سبزه   
“ ساری“ساير ابنية شهر . چکی دارد در جنب برج مزبورديگر حوضخانه، که حوض مرمر کو. شود می

 . سقفهای سفالين و ديوارهای کوتاه و کج و معوج از امتيازات آنهاست. بهيچوجه اهميت ذکر ندارد
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توان  ای قديمی نمی از اين جهت نقطه. آورد رطوبت دائمی اين واليت بناها را بزودی از پا در می   
اين  توان قبول کرد، و طبعاً بارها مرمت شده تا به قدمت آنها را هم حتی نمیها، که  يافت، مگر امامزاده

 . اند حال مانده
ميدان واقع است، خيابانی از نارنج دارد که قريب ششصد قدم طول آن  باغ شاهی که در جنوب سبزه   

در ابتدای باغ . درخشند های فراوان مثل گوی زرين می از ميان برگهای پرآب و با طراوت، نارنج. است
، آنرا مرمت کرده و در (ای از مؤسسه پاستور تهران شعبه)شاهی، عمارتی دو طبقه است که ادارة تلقيح 

. باغ و عمارت جنگلی بيشتر شباهت دارد تا به اما باغ شاهی خراب شده، و به. آن مسکن نموده است
 . نشيند حل میاند، و در عمارت جنوبی رئيس ماليه م قسمتی از آنرا ديوار کشيده

شود، و  الذکر واقع می در اين قسمت، خيابانی از سروهای کهن است که در امتداد خيابان نارنج سابق   
در ميان باغ تعداد کثيری گاو، که دچار مرض مخصوص . ديواری آن دو خيابان را از هم جدا کرده است

 . انتظار نوبت تلقيح مشغول چرا بودند اند، ديده شد که به شده
وارد شده، شيوع مرض گاوميری است، که “ مازندران“يک مصيبت تأثرانگيزی که امسال بر اهالی    

همين لحاظ، نه تنها از حيث فالحت  به. تا حال متجاوز از يکصدوپنجاه هزار گاو را تلف نموده است
حمل “ ازندرانم“نيز که از “ تهران“خود ايالت مزبور صدمه وارد گرديده بلکه قسمت اعظم لبنيات  به

 . التجاره داخلی نقصان کلی پذيرفته است شده، از ميان رفته و اين مال می
کثرت گاو و  نظر به“ مازندران“مرض مزبور، در اغلب واليات ايران نيز الحال شيوع داشته، ولی در    

 . يکديگر، بزودی توسعه يافته و تلفات بسيار وارد نموده است اتصال مراتع به
وسيلة مؤسسة مخصوصی در صدد جلوگيری از اين خطر برآمده،  فوايد عامه چندی است بهوزارت    

عمل نيامد، بلکه نتيجه عکس  ولی چون متصديان چندان مجرب نبودند، نه تنها جلوگيری کامل به
سابقاً از هر گاو يک تومان . شدند بخشيده، و اهالی خيلی از دهات، اصال حاضر برای تلقيح سرم نمی

کار  تری به پنج قران تقليل داده شد، و متصديان مجرب اند، ولی اخيراً اين نرخ به گرفته سرم می قيمت
 . گماشته گرديدند

مطابق تحقيقی که کردم، در اين موقع مقدار . است“ ساری“در “ مازندران“سازی تمام  مرکز سرم   
و “ مازندران“ت نفر در تمام تهيه گرديده، و قريب شص“ ساری“مترمکعب سرم در  سيصد هزار سانتی

وزارت فوايد عامه ابالغ کنند،  کرد، گفتم به چون اين عده کفايت نمی. مشغول تلقيح هستند“ استرآباد“
 . که فوراً بر پرسنل و بودجة اين مؤسسة مفيد بيفزايند
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اين شهر حتی قالی بافی، که در تمام ايران متداول است در . بسيار محدود است“ ساری“صنايع شهر    
ساز، در  يکنفر کاشی. پذيرد هائی می اين کار مشغول شده و سفارش اخيراً زنی آمده و به. وجود ندارد

 . نيست، سال گذشته استاد منحصر بفرد آنجا وفات کرده و صنعتش را هم با خود برده است“ ساری“
. معتقد بود، تابستان و بهاردو فصل  الحقيقه بايد به در اين نقطه فی. خوب نيست“ ساری“آب و هوای    

هوا . بارد شود، و اغلب از سالها برف نمی توان جزو بهار شمرد، زيرا که خيلی سرد نمی زمستانش را می
. شود سازند، و کمتر شرقی و غربی ديده می اطاقها را معموالً جنوبی می. خيلی متغير و مختلف است

سابقاً در . که باران ببارد و هوا را تلطيف نمايدهوای تابستان بسيار خفه و گرم است، مگر هنگامی 
هنوز هم “ بارفروش“در . شده، ولی اکنون متروک است شنبه بازار عمومی دائر می روزهای پنج“ ساری“

ترتيب  نيز روزهای هفته به“ مازندران“شود، چنانکه در دهات و قصبات ديگر  ها بازار داير می پنجشبه
، که موضع “جويبار“و “ آباد علی“ين بازارها سرپوشيده نيست، مگر در محل ا. گردد بازار تشکيل می

 . خاصی تعيين گرديده و نسبتاً محفوظ است
ريزند، و تا  انباری بزرگ می آب ، به(برج دی)آب مشروب را در زمستان . قنات وجود ندارد“ ساری“در    

در اين فصل مضر نيست، و چهار  را که“ تجن“اهالی آب رود . وز بسته استرماه بعد از عيد نو يک
انبار است، و تا آخر سال  اما در وسط بهار، شرب مردم از آب. کنند سنگ از آن حقابه دارند، مصرف می

کند، توليد  اينکه از مزارع شالی عبور می در اين موقع اگر از آب رودخانه صرف شود، نظر به. دهد آب می
 . نمايد تب و نوبه می

باشلق . آوردند شهر می چوخا را نيز از دهات اطراف به. اليجه است“ ساری“اف از مصنوعات اطر   
کتانهائی هم از کنف . آورند، در بازار شهر بسيار است سوادکوه نيز، که از سوادکوه می معروف به

 . درست می کنند، برای باران و سرما خوب است“ اشرف“کش، که در حوالی  عباهای يخ. سازند می
. اند، راحت نيست محلی را که برای اقامت من تخصيص داده. گذرد به من خوش نمی“ ساری“در    

، و “مازندران“ها مستدعيات اهالی  عرضحال. اند محل منظمی تهيه نمايند حتی برای استحمام نتوانسته
من عرض و اطالع  ای هستم مرتباً به و واليات و اخبار خارجی، در هر نقطه“ تهران“همينطور راپرتهای 

چون توقف در اين اطاق قدری . دهم تمام را شخصاً مالحظه ، و دستور صدور جواب می. رسد می
ناراحت است، جلوی اطاقهای اقامتگاه خود که از موهای انگور پوشيده شده و جلوگيری از ريزش باران 

  .نمايم زنم، و مکاتيب و مراسالت را مالحظه و اوامر الزمه صادر می نمايد، قدم می می
نظر  وری را بهـادی و غيرفـالت عـد کليه مراسـاعت شش و هفت صبح، بايـاً بين سـا، مرتبـروزه   

 من 
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برسانند، اول مکاتيب دفتر مخصوص شاهنشاهی، بعد راپرتهای ارکان حزب کل قشون، و سپس اخبار 
فی و رمزی که از دواير راپرتهای تلگرا. دهم بينم و دستور می خارجه و داخله و ساير مطالب را عموماً می

پيداست که متصديان امر عميقاً و دقيقاً . آور هستند رسد، اکثراً مضحک و خنده دست من می مربوطه به
گذارند، و  فکری و گاهی هم مغرضانه قلم روی کاغذ می و از روی بی. وارد در جزئيات گزارش نيستند

نمايم  پس از تحقيق معلوم می. کنند راپرت میعنوان اخبار مهم  غيره را به گاهی هم افواهيات شهری و
غيرمستقيم و  اصالً بيان واقع نيست، و بدون آنکه خودشان بفهمند، من! که اغلب اين راپرتهای مهم

اگر جريان امور در تحت نظر . شوند من می نسنجيده آلت اجرای اغراض ديگران در رساندن مطالب به
انديشيدم، همين راپرتها کافی بود که  يات امور شخصاً نمیمستقيم من تمرکز نداشت، و به تمام جزئ

 . موردی را تمهيد نمايند يک سلسله اختالفات بی
چه خوشبخت و سعادتمند آن ممالکی که عوامل و عناصر امر و متصديان امور آن، اليق تشخيص و    

عجيب . فکيک نمايندتوانند حق را از باطل و صحيح را از سقيم تجزيه و ت فهم مطالب هستند، و می
رسد، اغلب  دست من می هذا باز راپرتهائی که به اين است، که با وجود تذکرات کتبی و شفاهی، مع

 . يابند برخالف حق و حقيقت تدوين می
ام، که هرموضوعی را شخصاً رسيدگی  همين لحاظ، من در سطر اول پروگرام زندگی خود قيد کرده به   

غراض مأمورين نتواند در سرنوشت مردم و مقدرات آنها منشاء اثر و تأثيری و شخصاً قضاوت نمايم، تا ا
 . باشد

ام، و روال زندگانی من  من از بدايت زندگی، طبيعتاً و روحاً از هرگونه تعيش و تفريحی معاف بوده   
ز را، رو اين ايام، متجاوز از چهارده ساعت شبانه. هميشه با کار و زحمت و سعی و عمل توأم بوده است

ها و  سربازخانه. سامان، سامانی بدهم اين وضع پريشان و بی مشغول زحمت و کار هستم، بلکه بتوانم به
رفتار نظاميان و طرز سلوک و . شوند های نظامی، در تحت نظر مستقيم من اداره می تمام قسمت

. نمايم صاً نظارت میها و ادارت دولتی شخ تمام وزارتخانه به. اخالقيات آنان را، شخصاً مراقب هستم
های تفتيشية  ام، و قصد دارم بزودی هيئت رفتار عمال دولت را در واليات تحت تفتيش شديد قرار داده

سياری تشکيل بدهم، که رسماً تمام واليات را از حيث عمل مأمورين تحت نظر داشته، و راپرت آنرا 
داده شود، و هم راه شکايت برای مردم باز تجاوزات مأمورين خاتمه  برای من مرتباً بفرستند، تا هم به

 . باشد
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. هشت فرسنگ مسافت است“ اشرف“به “ ساری“از . حرکت کرديم“ ساری“صبح ساعت هشت از    
، از شهر خارج و پس از سه ربع فرسخ طی “ساری“های سنگفرش و پرپيچ و خم  بعد از عبور از کوچه

سرچشمه گرفته، “ چهاردانگه“و “ دودانگه“اين رودخانه از کوههای  .رسيديم“ تجن“طريق به رودخانه 
 . ريزد می“ خزر“به بحر“ آباد فرح“گذشته، در “ ساری“از مشرق 

معلوم . در سرتاسر اين رودخانه فقط يک پل هست که در سرراه واقع و دارای هجده چشمه است   
عباس،  تيقن آن است که در عهد شاهنيست که پيش از صفويه اين پل چه حالی داشته؟ ولی قدر م

 . اند هنگام ساختن جادة شوسه، اين پل نيز ساخته شده است، و بعدها تعميرات بسيار در آن کرده
ها  برجی سنگی است که برای دفع بعضی اشرار ترکمان ساخته شده است، و کشتی“ تجن“در مصب   

 . دهند را تشخيص می نيز از دور، از مشاهدة آن استفاده کرده، دهانة رودخانه
توان احساس  از روی همين برج، خوب می. يک سلسله خياالت مخصوص سوق داد ديدن برج مرا به   

پرورده، و هميشه  وقت خيال حمله به دشمن را در دماغ خود نمی کرد که سالطين سابق ايران، هيچ
اند که چند ساعتی  کرده رج و بارو میاند، و در سرراه آنها بنای ب کرده جنبة دفاعی را برای خود اتخاذ می

فعالً جای خوشوقتی است که همان اشرار ديروز، اخيراً . را از شر صدمات و حمالت آنها برحذر بمانند
روم تا مدارسی را  من می. اند صورت ساير رعايای ايران را به خود گرفته، تمام مشغول زراعت و فالحت

 .ام، تماشا نمايم که برای تربيت اطفال آنها تشکيل داده
ايران قديم و ايران اخير و خضوع و خشوع آنها در مقابل اشرار و متجاوزين، هر سيره و اسلوبی را    

سالطين سابق نيز اگر از تمام اصول شجاعت و رشادت فقط . من مربوط نيست داشته است، به
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اگر بعد از صدها و هزارها  من هم،. اند، مربوط به خودشان است ساختمان برجهای دفاعی قانع بوده به
ام، البته مباهاتی ندارم،  منکوب کردن و خلع سالح کردن چندهزار ياغی، موفقيتی حاصل کرده سال، به

مباهات من، فقط در اين است که ملت خود را . شدند زيرا بايد آنها خلع سالح و منکوب و مخذول می
 . کنم ه آنها را به جادة مستقيم هدايت میسازم، و از طريق مدرسه است ک اصول مدرسه آشنا می به
خواهم با  می. صحرای ترکمان، معاينة مدارس آنجاست نه چيز ديگر حاال هم قصد من از رفتن به   

گردی شعارشان بوده  اند و بيابان چشم خود ببينم، اين قبايلی که در طی قرون بيشمار آوارة صحرا بوده
و آنها . کنند اند و دارند اصول تاريخ و جغرافيا را حفظ می تهاست، امروز در پشت ميزهای رنگين نشس

 . اند که دربدر بدنبال آب و آبادانی در سير و سفر بودند، امروز در بحبوحة مزارع شاداب خود آرميده
اصول چادر نشينی و صحرانوردی و خانه . اشرار و ياغيان مخذول و منکوب شدند، و بايد هم بشوند   

اين قبايل بالاستثناء، چه بخواهند و چه نخواهند، محکوم و . وداع ابدی با ايران بگويدبردوشی، بايد 
 . مجبورند که آستانه مدرسه را ببوسند، و از درب خروج مدرسه، وارد صحنة عمل و زندگانی شوند

ز انها قريحه و استعدادی اـهای ترکم له، بچهـق راپرتهای واصـوقتم که برطبـون بسيار خوشـاکن   
 خود 

الحقيقته منظرة اين اطفال ترکمانان که مشغول  فی. روند دهند، و در راه تعليم و تعلم پيش می نشان می
روم که استعداد آنها را شخصاً  تحصيل هستند، حظ وافر برای من خواهد داشت، و با شوق و شعف می

 . بيازمايم
 

آبادانی آن بود، امروز  عباس مايل به را که شاهاين بندری . رود می“ آباد فرح“بندر  به“ تجن“ رودخانة   
خيلی مايل بودم آنجا را بازديد . رو نيست راه آن تا جاده شوسه بهيچوجه اتومبيل. بکلی خراب است

. نظر کردم دارم، موقتاً صرف“ تهران“ ای که در مراجعت به واسطه اشکال راه، و عجله نمايم، ولی به
بايد فکر اساسی برای تجديد حيات . ين راه بشود، عبور از آن ممتنع استباضافه اگر ناگاه بارندگی در ا

 . اين بندر بنمايم
را “ آباد فرح“ به“ ساری“ونيم از راه  سال گذشته مطابق امری که داده بودم، قريب يک فرسخ  

عطف  ،“مازندران“اتمام نرسيده و بايد پس از تسطيح ساير راههای  رو ساختند، ولی هنوز به اتومبيل
 . توجه به اين خطه بشود

، امروز متروک است و فقط “تجن“اين بندر ، باوجود اهميت سابق و واقع بودن در روی رود    
مسجد . اداره گمرک در آنجا داير است. گردد از آنجا به خارجه حمل می“ ساری“التجاره قسمت  مال

 . سازد کلی خراب شده و ببينده را متاثر می، مثل ساير قصور و ابنية آنجا، ب“آباد فرح“عالی و پل بزرگ 
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عباس، که در همانجا اتفاق افتاد، روی آسايش و ترقی نديد و فعالً بندر  بعد از مرگ شاه“ آباد فرح“   
 . را به طرف خود کشيده و مقام نخستين را احراز نموده است“ مازندران“، تجارت کلی “مشهدسر“

شروع شده، در “ کوه شاه“نام دارد که از “ نيکا“سرراه واقع است  ای که در ، رودخانه“تجن“بعد از    
“ تجن“بزرگی پل  پل بلندی برآن زده شده، که هرچند به. ريزد چهارفرسخی شمال جاده به دريا می

 . مراتب بيشتر است نيست، ولی قشنگی آن به
اده، کوهستان جنوبی خيلی در اين قسمت از ج. “باغ نارنجه“درکنار رودخانه آباديی است موسوم به    

کند و از اين لحاظ مصفاتر و  راه تقريباً در دامنه کوه سير می. شود دريا کم می پيش آمده، و فاصلة آن به
گاهی حاشية کبودی در افق شمالی حدس زده . انداز خوبی دارد چشم. تر از راه دشت است مطمئن

اغلب در اين قسمت راه، پست . بی ممکن نيستخو شود که گويا دريا باشد، اما هنوز تشخيص آن به می
های درختان جنگلی  در بعضی قسمتها عملجات مشغول زدن پلهای موقتی از شاخه. و بلنديهائی است

 . نمايند های ما تسهيالتی فراهم می المقدور برای گذشتن اتومبيل هستند، و حتی
 . دهند ، آنها را با دست و شانه حرکت میايستند و با زحمت هرچه تمامتر ها می قدم اتومبيل قدم به   
آمده  طرف دشت پيش برروی دماغه کوهی که به. طرف کوهپايه پيچيد راه در ميان جنگلی از انار، به   

از اين عمارت دوسه اطاق و چند جرز و بدنه هنوز برپاست، و با چند سرو . است، آثار قصری نمايان شد
کوه کوتاهی که عمارت را . کند است، همدوشی و همسری میتنومند، که يادگار باغ و اطراف آن 

از اين نقطه مرتفع دريا و جنگل . جانب دريا پيش رفته است جدا شده به“ البرز“بردوش دارد، از سلسله 
 . شود و تمام سواحل خليج ديده می“ اشرف“و شهر 

 . آباد نام کرده است یاين قصر را شاه صفی برای تفرج يکی از دختران خويش بناگذارده، و صف   
های جالل  آباد هنگام آبادی، نمونة جالل عهد صفويه بوده، و اکنون مثل بيرقی بر روی خرابه صفی   

 . آنها برپای است
کند که اينک  رسد، از مسافت دور نمايان گشته، و انهاء می می“ اشرف“ به“ ساری“چون شخص از    

های تجارتی در آن مجتمع بوده  آثار صنعتی و مختصر ارمغانگذاريد که يادگارهای  برسرزمينی پای می
 . دار آبادی آن گشته است رسيد که اراده و ذوق سليمی عهده شهری می است، و به

ای بيشتر  از هر نقطه“ اصفهان“عباس صفوی است، و پس از  بهترين نمونة عزم شاه“ اشرف“شهر    
ل سالطين ايران را، تا آن ميزانی که در تواريخ مسطور من شرح حا. کند سليقة اين پادشاه را بيان می

ای که از صفحات تاريخ بتوان استقصا، کرد  ام و عمق افکار آنها را، تا درجه است به دقت ديده
 . ام سنجيده
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بعد از فتنة مغول، که در تاريخ عالم بايد يک واقعة کم نظيرش شمرد، بعد از آن هتاکيها و خونريزيها    
ها که ايران را بالمره از هم متالشی کرد، و از ايران و ايرانيت جز يک اسم چيز ديگری باقی و قتل عام

دورة صفويه کشانيد، اگر چه تثبيت ماهيت ايران مديون  نماند، و بعد از آنکه مرور روزگار کار را به
ای برای  مودهعباس يک مصلح آز زحمات شاه اسمعيل صفوی است، ولی اقرار بايد کرد با آن که شاه به

هذا در تعمير و عمارت و آبادانی خياالت قابل تمجيدی  شود، مع اخالق جامعة ايرانيت شمرده نمی
 . يادگار گذارده است داشته، و از اين جهت نام نيکوئی برای خود ذخيره و به

رتی که از برم، و تلو هر عما همين مالحظه است که من در ضمن سفرنامة خود غالباً از او اسم می به   
 . نمايم بينم، نام اورا با ميل و رغبت تجديد و تکرار می او می

شود، مربوط به  گويم مشاراليه يکنفر مصلح آزموده برای اخالق جامعة ايرانيت شمرده نمی اينکه می   
 : چند دليل است

 . ثير بماندتأ توانست در روحيات اهالی بی اوالً طرز عياشی و اسلوب تعيش اوست که طبعاً نمی   
ای در داخلة خود  هذا چون قدرت مطلقه صفت جنگجوئی متصف بوده، مع آنکه به ثانياً اين پادشاه، با   

آمده، مشاراليه مجاملة با او را  مقام مخاصمة او برمی نداشته، همين قدر که مثالً حاکم گيالن به
اصطالح معروف آب چشمی از  نکه بهاين مناسبات، و در ضمن برای آ به. داده است برمنازعه ترجيح می

 . داده است سايرين گرفته باشد، غالباً در مقابل گناههای کوچک مجازاتهای بزرگ می
همه مهمتر، و غيرقابل عفو است، اختالط سياست است با مذهب، که تمام سالطين  زثالثاً آنچه که ا   

 . باه را خيلی غليظ کرده استعباس مخصوصاً اين اشت اند، و شاه صفويه شريک در اين اشتباه
نمايد، ولی سالطين صفويه  اگر چه اين اختالط و امتزاج کامالً حکايت از ضعف قوای مرکز می   
فکری و اشتباه  مناسباتی، که در اين سفرنامه جای ذکر آن نيست، تا يک درجه متعمداً يا از روی بی به

 . اند کرده اين خلط مبحث را تعقيب، و گاهی هم تشديد می
عباس و ساير سالطين صفويه را در تعقيب اين موضوع مهم بخواهند تبرئه نمايند،  داليلی که شاه   
رسا نيست، زيرا در قضايای تاريخی عمر يک نفر و عمر يک سلسله را نبايد مأخذ  نظر من وافی و به

تا چه مدت و زمانی ممکن بلکه عمر تاريخ را بايد در نظر گرفت، که اتخاذ يک تصميم نارسا، . قرار داد
 . است يک جامعه و امتی را بيچاره و فرسوده نمايد

شبهه و ترديدی نيست که مذهب و سياست دو اصل مقدسی است که در تمام موارد، جزئيات اين دو    
ای از آن غفلت نورزند، ولی اختالط آنها با  اصل بايد مطمح نظر زمامداران عالم و عاقل باشد و دقيقه

صرفة سياست اداری، و بالمال در ضمن اين اختالط و  شود، نه به صرفة مذهب تمام می ر نه بهيکديگ
اگر چه . رود تمامی و اضمحالل می گردد، و هم سياست رو به امتزاج، هم مذهب سست و بالاثر می

sajad
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هذا  ضربت اين تصميم مهلک را خود سلسلة صفويه در زمان سلطان حسين بهتر از همه ديدند، مع
يجة اين تصميم غير عاقالنه را نبايد در دورة صفويه مالحظه کرد، بلکه بايد با تاريخ همراه آمد، و نت

تأثيرات آنرا در ايام سلطنت قاجاريه تماشا نمود که پاية مذهب و سياست برروی چه منوالی چرخيد، و 
 . به چه فالکتی منتهی شد

اند، و هم  ، هم انتظامات دنيا را مختل کردههم نمايند آنهائی که مذهب و سياست را مخلوط به   
آيد، يعنی  دست می گاهی هم بالمره، نتيجه، برعکس مقصود به. اند انتظارات آخرت را تخريب نموده

طرف آخرت، و اين همان اختالالت  شوند به طرف دنيا، و سياسيون به روحانيون کشيده می
راند به جانب ريا و تزوير و  کرده، آنها را میايست که اصول زندگانی مردم را دچار تزلزل  عظيمه

 . دورغگوئی و فساد و دوروئی
شود که مثالً فالن مجتهد روحانی که کار اصلی  نتيجة اين اختالط ناصواب، تا به اين حد ممتد می   

گيرد که عمارات سلطنتی  او تصفية اخالق عمومی است، ماهی هشتصدوپنجاه تومان از خزانة دولت می
در عوض فالن وکيل مجلس شورای ملی، . ل نمايد، تا مردم مجاز باشند که در آنها نماز بخوانندرا حال

نمايد، که مردم  که وظيفه او ورود در سياست اداری است، در پشت تربيون شمايل پيغمبر را باز می
باشد که عالئق  پرستی او ترديد نياورند، و او براثر اين تزوير و تقلب مجال داشته اسالميت و آخرت به

 . ای هست، دچار تزلزل و ارتعاش نگردد هر درجه و پايه مادی خود را تأمين و باالخره موقعيت او، به
آخرت که عين تزکيه نفس است، فريفته دنيا و پول و  روحانی اولی، در عوض قناعت و توجه به   

صول تقوی و پرهيزکاری را مجروح ظواهر امور شده، ايمان و عقيدة مردم را دچار شديدترين ترديد، و ا
 . نمايد دار می و لکه

فريبی و  رود دنبال عوام سياسی دويمی که بايد اصول زندگانی دنيائی مردم را راهنمائی کند، می   
 . نوبة خود در سست نمودن ايمان عامه تأثير بسزائی دارد رياگوئی و تزوير و دوروئی، که اين نيز به

ای مسافرت کرده  منطقه ياست وزراء را داشتم، و برای سرکشی به قشون بهدوسال قبل که سمت ر   
االسالم آنجا را ديدم که جلوی مستقبلين افتاده و در تبريک ورود من بالغت و فصاحت  بودم، شيخ

ای که بوی ايمان و اعتقاد و پرهيز  دهد، ولی در تمام مذاکرات او کوچکترين کلمه مخصوص بخرج می
در ضمن معلوم کردم که اين شخص بدون . شد استشمام شود، از دهان او شنيده نمیو آخرت از آن 

دليل اين تقلب را از او مؤاخذه . االسالم را برای خود تخصيص کرده است اجازه و فرمان، لقب شيخ
 : کرده بودند، جواب مضحکی داده بود، گفته بود

ی است، من که بالمره سواد خواندن و نوشتن سواد االسالمی، بی چون در تمام ايران شرط اول شيخ“   
 “!ترم االسالم ها شيخ االسالم ندارم، لهذا از تمام شيخ
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الوه بر ملک ـع. ل خود دارای زندگانی بسيطی استـلوم شد، که اين شخص شياد در محـبرمن مع   
 و 

رود و موعظه  ر میمنب روزها در مسجد به  !باغ و ضياع و عقار، چهار باب خانة شخصی، و شش زن دارد
عنوان مال امام  نمايد، و اهالی را با حيله و تزوير محکوم کرده که هرکسی سهمی از منال خود را بة می

او از وضعيت خود استفاده و کراراً سفرهای تفريحی نموده، بدون آنکه کوچکترين . و زکوهٌ به او بدهد
اه عوام فريبی در رأس اهالی محل قرار قدمی در راه کار و زحمت و سعی و عمل بردارد، فقط از ر

تعجبی   !برند يادگار می گرفته و پيرزنها نيز آب وضوی او را برای استشفاء و خير دنيا و تأمين آخرت به
قدر جربزه و استعداد  هرکس دستش رسيده به. نظير اين موضوع در اغلب نقاط ايران زياد است  !ندارد

 . ب و ريا، و تأمين منافع شخصی خود قرار داده استخود، اسالم و اسالميت را وسيلة ري
کرد،  گرفت، صراحت لهجه را در خود عمداً خفه می فالن رئيس که در مرکز سياست مملکت قرار می   

 . کرد و عوام فريبی را ترويج می. شد آخرت پرستی می و برخالف معتقدات خود، متظاهر به
و وجداناً مأمور انتظام ادارات و اصالح دنيای ايران بودند، دم   ماًالوزراء که رس فالن وزير و فالن رئيس   

 . کردند زدند، و با ريش و عبا و طرز لباس در قلوب عوام تهية منزل می از آخرت و هول قيامت می
تهيه اين مقدمات نداشت، مخفيانه عيش شبانه و  اما فالن معمم ظاهرالصالح، که ديگر احتياجی به   

آن نکاتی که در قاموس  گشت به فرستاد و بکلی مجذوب می استقبال آخرت می ش بهنو بانگ نوش
 . خدا و رسول، هنوز فهرستی برای آن تدوين نشده است تقوی و پرهيزکاری و ايمان و اعتقاد به

اتمام نرسيد، و  به“ اشرف“آباد در  شوم که بنای صفی برای آنکه رشتة سخن از دست نرود، متذکر می   
 . نخستين آنهم خراب شد عمارت

اين جاده از جلوی عمارت . گذرد خيابانی عريض از وسط شهر می. شديم“ اشرف“قبل از ظهر وارد    
فرش نامرتبی  و کنار دريا امتداد دارد، قسمتی که در شهر واقع است، سنگ“ همايون“سلطنتی، تا تپة 

ون شهر، بکلی خراب شده و جز در اند، ولی آن قسمت بير داشته که برای ورود من تعميرش کرده
منزلی که برای توقف من معين شده، عمارتی دوطبقه است، . بعضی نقاط اثری از سنگفرش باقی نيست

 0228شود، چون مورد احتياج ادارة تلگرافخانه بوده، در سال  که سر در ابنية سلطنتی محسوب می
اکنون . اند وی طاق سردر بوده، کوچک نمودهاين طريق که چند اطاق بزرگ را که ر به. اند مرمتی کرده

 . ايوانی در وسط است، و چهار اطاق در دو طرف آن واقع شده است
و شهر “ همايون“اين محل که از طرفی برخرابة عمارت صفويه، و از جانبی برسواحل دريا و تپة    
جنگل و . ص استدارای موقعی مخصو“ اشرف“واقعاً شهر . مشرف است، منظری دلگشا دارد“ اشرف“

وقتی که شخص از اين . اند کوه از طرف جنوب، و دريا و دشت زراعتی از سمت شمال، آنرا احاطه کرده
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انبار  باغ چهل ستون، آب تماشای عمارت مخروبة قديم قدم بگذارد، قبل از ورود به سردرگذشته و به
را آب “ اشرف“دو ثلث  کاری در طرف راست مشاهده خواهد کرد، که گويند بزرگی با سردر کاشی

دورنمای عمارت  شود و چشم به درب باغ تازه است و زينتی ندارد، اما به محض آنکه باز می. دهد می
 . سازد افتد، تاريخ و صنعت را تواماً در نظر شخص مجسم می می
جدولی بزرگ مفروش از سنگهای . خيابانی وسيع، از جلوی در تا پيش عمارت کشيده شده است   

واسطة پستی و بلندی  اين جدول، به. سازد دوقسمت منقسم می و عريض و طويل اين خيابان را به قطور
 ا ـای زيبـه اع دو ذرع آب نهر بر روی سنگی عريض با نقشـاهای چندی دارد، که از ارتفـزمين، آب نم

 . يابد غلطيده و باز در جدول جريان می
ه جای شمع بوده، و ظاهراً در شبهای جشن، حاشية سنگهای اين جدول سوراخهائی دارد ک   
سوخته و عکس آن در جدول منعکس  های خيلی کم، دو صف از شمع فروزان در ميان گل می فاصله به

 . گشته است می
اند، و  يکديگر بسته های آهن به سنگهای اين نهر بسيار خوب تراشيده شده است آنها را با ميل تخته   

، محض استفاده از قطعات آهنی “اشرف“متأسفانه اهالی . ين دوخته استساروج محکمی آنها را برزم
 . اند زحمات بسيار بعضی از اين احجار را شکسته، و آن آهن ناقابل را ربوده که مفصل سنگهاست، به

 . از دو جانب خيابان، دوصف درخت سرو برپای بوده، که امروز هم بعضی از آنها برپای است   
در آخر اين خيابان است، اما سايبان بزرگی که برای نگاهداری تنباکو اخيراً در  ستون عمارت چهل   

کوه . پوشاند و دورنما را ضايع کرده است اند، قسمتی از منظرة آن را از نظر می کنار استخر ساخته
اندازه دورنمای باغ را عظيم  بی. سر، دنبالة همين باغ است پوش هم مثل اين است که در پشت جنگل

اين استخرها از . آب است در سکوی جلوی عمارت، استخری بزرگ بوده که اکنون بی. دهد لوه میج
جمله لوازم عمارات دوره صفويه است و در جلو اغلب ايوانها و عمارت آنها موجود بوده، و عکس ستونها 

 . ساخته است را در سينة خود منعکس و مکرر می
بوده “ اصفهان“ستون  چگونه بوده، شايد شبيه به چهلشکل سابق اين چهل ستون معلوم نيست    

افتاده چهل ستون جلوه  گويند بيست ستون چوبی داشته، که چون عکس آن در استخر می می. است
 . کرده است می
هيچ کس در آن . با همين طرز بنا شده و موسوم است به حرم  باغ ديگر رفتيم که تقريباً از اين باغ، به   

در . دهند کسی وارد شود شمارند و اجازه نمی زنان بوده است، آنجا را مقدس می متعلق به نبود، ولی چون
. اش يک نشيمن از مرمر گذارده شده است جلو آن حوض بزرگی هست و سکوئی مربع، که در هر زاويه
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. های پهناور آن تمام عمارت را غرق سايه کرده است چنار خيلی عظيمی در وسط است که شاخه
 . هائی، نظير آنچه ذکر شد، در اين بنا هم موجود استنما آب
. السالم موسوم است نام يکی از اوالد علی عليه گاهی وارد شديم که به قصر ضيافت از اين عمارت به   

يک نفر انسان خوشگذران لذت  باکمال تعجب ديدم ديوار اطاق مزين به تصاويری است که فقط به
عباس اول و ثانی و اشخاص ديگر نيز ديده شد، که اروپائيان  شاهدر اين عمارت تصوير . بخشد می

رسيد، مگر  نظر نمی ای به در اطاقها زينت و اثاثيه. کشيده بودند، ولی در کمال پستی و حقارت بود
ما نشان  سپس عمارت چهارمين را به. ای دسته کرده بودند های گرانبها که برچيده، و در گوشه قالی
گنبدی باشکوه در اينجا . ساخت جوشيد که قسمت اعظم باغ را مشروب می ای می چشمهدر اينجا . دادند

اند، و ديوارهايش را تا محاذات راهرو، با کاشی هندی  خوبی نقاشی کرده بنا شده که تمام سقفش را به
ی يا بان در مسافتی دور از اين عمارت، روی بلندی، بنای کوچکی است که ظاهراً محل ديده. اند پوشانده

ای نسبتاً  در فاصله“ بحرخزر“تمام اين عمارت مشرف است بر صفحة دلپذيری، که . گاه است تماشا
 . دهد بعيد، حاشيه آنرا تشکيل می

 ان، در من افکار ـا و ترنم مرغـگاه عمارات است، و کثرت آبشاره اورت با کوههای خرم، که تکيهـمج   
بردم اگر وضع بدبختی اهالی، هرلحظه فکر مرا  ن لذت میکرد، و البته بيش از اي نيکوئی ايجاد می

 ... کرد ساخت و شمشير شادمانی مرا کند نمی خود مشغول نمی به
اند، از قبيل ترکهائی که از  اهالی از نژادهای مختلف. کنند خانوار زندگانی می 911“ اشرف“فعالً در    

“ قفقاز“عباس هستند و از  ل گرجيان عهد شاههائی که از نس ها، تاتها و گرجی اند، طالش خارج آمده
در بعضی عادات و رسوم . سکنی دارند که اصل آنها معلوم نيست“ اشرف“چند خانوار هم در . اند آمده

کنند، ولی  شغل آنها دشتبانی و صيادی است و با ساير اهالی کمتر وصلت می. هنديها شباهت دارند به
 . زبانشان مازندرانی است

از تازگيهای . هزار گاو کشته اشت نيز امسال مرض گاوميری شيوع دارد، و قريب شش“ فاشر“در    
و بيست سال است . آيند اين حشرات از جانب کوه می. امسال يکی هم فراوانی بيش از حد پشه است

 . اند و اهالی را سخت در زحمت انداخته. اند اين شدت نديده مردم نظير آن را به
اند که تمام در يک نقطه جمع  ای تعيين کرده ر مجاورت من، عمارت جداگانهبرای همراهان، د   

شود که يکی  کمتر ديده می. از مراتب الفت و ودادی که بين آنها حکمفرماست، محظوظ هستم. هستند
ام  وظايفی که برای هر يک مقرر داشته مقام سعايت ديگری برآيد، و تمام، به از آنها در حضور من به

 . ارنداشتغال د
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متقلب پيدا . نمام   فقط يک نفر شيخ. چين و سعايت پيشه متنفر و منزجرم من طبعاً از اشخاص سخن   
شده بود که سپردم او را طرد نمايند، تا نمامی و سعايت نيز در ضمن ساير اصالحات، بکلی از قاموس 

 . اجتماع ايران محکوم و معدوم شود
 

کند، و از دامنه کوه و  را به دو قسمت منقسم می“ اشرف“شهر عباس،  خيابان وسيع و طويل شاه   
ای که در داخل شهر است، چون اخيراً مرمت  قطعه. امتداد دارد“ همايون“جلوی سردر باغ، تا تپة 

سنگفرش مرتبی است که با وجود . کند اند، سالم مانده و حکايت از حالت نخستين اين راه می کرده
اما اين قسمت مرتب بيش از سيصد ذرع طول ندارد، ولی . شود ، گل نمی“نمازندرا“بارانهای فراوان 

يک سنگالخ پست و بلند و ناهمواری  بدترين شکلی خراب شده، و راه به باقی که خارج از شهر است، به
کنند دستی  ايست کوتاه و مدور که گمان می تپه“ اشرف“فرسنگی شمال  در نيم. تبديل يافته است

ظاهراً سالطين صفويه در اين نقطه . خوبی نمايان است روی اين ارتفاع مختصر، دريا بهساخته شده، از 
شايد به همين مناسبت است که اين تپه را . اند کرده چادر يا سايبانی داشته و تماشای دشت و دريا می

اين  دور تپه سنگ چين شده، ظاهراً عالمت نهری است و ممکن است در. اند نام نهاده“ همايون“تپة 
 . نمائی وجود داشته است محل حوض و آب

 
. گردد طرف مشرق متمايل می گذريم، راه جهت شمالی را تغيير داده و تدريجاً به از اين تپه که می   

رسيديم، که دارای چهار برج و رودخانة کوچکی “ گيله شاه“ به“ همايون“پس از يک فرسنگ از تپة 
است، در فصل بهار “ هزارجريب“ياست، و مرتع احشام اهالی در به“ اشرف“اين دشت که فاصلة . است

شود که  دل میـگ مبـای رنگارنـواع گلهـان رد مشحون بهـک قطعة زمـي ايست از بهشت، و به ونه»نم
 هر 

 . سازد ای را فريفته خود می بيننده
“ بندرجز“به “ اشرف“ايست که اخيراً طرح ريزی شده، و از  مقصود از راه، که اشاره کردم، جاده   
اند که در  اين کار دست نزده اند، ولی هنوز کامالً به دوطرف راه برای شوسه کردن، نهر کنده. رود می

علت کثرت نهرها و رودهای کوچکی که  به“ بندرجز“تا “ اشرف“بعالوه از . مواقع باران قابل عبور باشد
 . ودريزند، قريب پنجاه نقطه پل الزم است که بسته ش دريا می به
است، “ مازندران“و “ بادآاستر“سمت شمال، از خندقی که سرحد  در اينجا جاده پس از تمايل به   
طولش . طرف شرق و غرب دارد جنوب است و مختصری انحراف به اين خندق از شمال به. گذرد می

وب به مناسبت کوهی است در جن“ جهرلنگه“اش به  کمی متجاوز از يک فرسنگ بوده، و وجه تسميه



 

299 
 

چون شروع اين خندق از دامنه همين . فرسنگ از ابتدای اين خندق دور است همين نام، که تقريباً نيم به
 . در نيم فرسخی شمال غربی اين نقطه واقع است“ گلوگاه“. اين نام خوانده شده است کوه بوده، لهذا به

جاده قديم از . شود می شروع“ بادآاستر“  “انزان“بلوک  گردد، و تمام می“ اشرف“اينجا خاک    
رسد، سپس امتداد مشرق را گرفته  اراضی باتالقی ساحل دريا می طرف شمال سير کرده، به به“ گلوگاه“

 . گردد می“ بندرجز“وارد 
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در اين جاده بايد قريب پنجاه پل کوچک و بزرگ . ، شش فرسنگ راه است“ بندرجز“به “ اشرف“از    
توان از آنها  بعضی از آنها دارای پل چوبی هستند که می. شود متجاوز از پنجاه نهر ديده می. ته شودبس

. اند طور موقت با چوب و خاک پلی برآنها زده فقط محض عبور ما به. پل هستند گذشت، ولی اغلب بی
های سنگين  ناما ماشي. های سبک نسبتاً به سهولت از اين پلهای لرزان می گذرند بعضی اتومبيل

امر “ بندر جز“طوری که بعد از ورود به  مجبورند، در نهايت آهستگی و با پياده کردن راکبين بگذرند به
 . دادم، مجداً اين پلها را برای موقع مراجعت تعمير نمايند، زيرا بکلی از حيز انتفاع افتاده بودند

ترين  اقرار بايد کرد که يکی از پر محنت. ام من مسافرت زياد کرده و مشقات راه را زياده از حد ديده   
با اتومبيل “ جزربند“تا “ اشرف“ترين راهها، همين چند فرسخ است که دارم از  ترين و صعب و پرمشقت

 . کنم رانم و طی مسافت می می
کنم، شوفرها اغلب از کار افتاده، و غالب اتومبيل همراهان  از عقب که نگاه می  !منظره غريبی است   
ر گل و الی فرو رفته و با زور شانه  و دست و اجتماع اهالی دارند آنها را از ميان الی و لجن بيرون د

در صورتيکه راه خوب باشد، و شوسة کاملی وجود داشته باشد، اتومبيل بهترين مرکوبی است . کشند می
ر توقف و راندن آن بهترين مزيت آن اين است که اختيا. که هوش بشر آنرا تا کنون اختراع کرده است

ولی همين مرکوب راهوار و قوی، همين قدر که مصادف شود با يک راهی مثل همين . دست شماست
ترين مرکوبها می  کنم، نامرغوبترين و ناتوان ، که من فعالً دارم آنرا طی می“بندرجز“و “ اشرف“راه بين 

ضعيت فعلی باقی بماند، من در به همين لحاظ، تا زمانی که راههای ايران شوسه نشود، و و. گردد
ای که برسم، همان جا را  هر نقطه تصميم خود جازمم، و آن اين است که نيم ساعت به غروب مانده به

تفاوت است که در  دهم، و چون زندگانی سربازی را دوست دارم، بکلی برای من بی منزلگاه قرار می
 يک کلبه زيست نمايم، يا در قصور عاليه؟

توانيم ساعتی يک فرسخ راه برويم، قدم به قدم  کشند، نمی با تمام زحمتی که شوفرها میما فعالً    
ها  قدم بايد تمام شوفرها با اتفاق عابرين به هم کمک کرده، و يکايک اتومبيل قدم به. بايد پياده شويم

طنين انداز  را با شانه و دست از يک نهری عبور بدهند، فرياد استمداد است که بين شوفرهای همراهان
 . طلبند شده، و يکديگر را به معاونت می
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شوم و به منظرة  گاهی که برای سبک ساختن اتومبيل خود، و تسهيل عبور آن از يک نهر، پياده می   
 : گذرد اختيار اين فکر از مد نظرم می کنم، بی ها و همراهان خود نگاه می آور ساير اتومبيل رقت

مردم ايران از همين راه پر محنت و پر مشقت با يک وجد و نشاط و آيا روزی خواهد رسيد که    
آهن شده و اين مناظر دلفريب جنگل و دريا را منظر نگاه خود سازند؟  سهولت مخصوصی سوار قطار راه

فرسخ، ساعتی  آور، مردم ايران در عوض ساعتی نيم آيا روزی خواهد آمد که در اين راه پر خطر و خفت
های مجلل خود طی طريق نمايند؟  يلومتر، و در روی جادة شوسه حقيقی با اتومبيلو هشتاد ک هفتاد
های غيب چه تقدير شده است؟ چيزی که  دانم خدا بهتر آگاه است، و معلوم نيست در پس پرده نمی

مسلم است، اين است که من فعالً بيش از ساعتی نيم فرسنگ، و گاهی هم يک ربع فرسنگ بيشتر 
عالوه بر نهرها، اساساً لغزش شديد اتومبيل در اين گل و باتالق، طوری است که . برومتوانم راه  نمی

دست و . رود ها، و تلف شدن مسافرين می هر دقيقه، انتظار چرخيدن و برگشتن و خورد شدن اتومبيل
اال ح. اند از کار افتاده، و عرق از پيشانی هرکدام بشدت جاری شده است بال شوفرها از بس تقال کرده

از تمدن قديم و جديد، مدنيت مخصوص و : کند تمام آمال و آرزوی من در اطراف اين دو کلمه سير می
 . جانب آن مدنيت راندن و در سايه آن آرميدن جامعی تشکيل دادن، و ايران را به

داد؟ آيا اين آرزو و آمال سرخواهد گرفت؟ آيا عمر من کفاف برآمدن اين همه آمال و آرزو را خواهد    
قدر کفايت وسايل کار در دست خواهم داشت؟ آيا با اين خزانة  آيا برای قطع اين راه مهيب و عميق به

تهی و با اين فقر فکری اهالی، تحمل اين قدر محنت و مصيبت و مشقت ممکن است؟ واقعاً خود من 
 ! توانم فکر بکنم هم نمی

کاريها و  ها سياه ها، بدبختی ز الی خرابهقدر مسلم اين است که دست قهار تقدير امانتی را ا   
بايد اين امانت را از گرد و غبار و دود و کثافت . دست من سپرده است به روزگاريها بيرون کشيده و سياه

فکر اين نزهت و صفای ثانوی است که فعالً عبور از اين باتالق، و تمام باتالقهای اجتماعی . منزه سازم
 . کند را، برمن آسان می

های سهمگين برکنار  سعادت و آسايش و تنعم شخص من در آن است که ايران را، از زير اين خرابه   
 . ببينم

گناه اين مملکت بشويم، و آبروی از دست رفتة  سعادت من آن وقتی است که غبار مذلت از چهره بی   
از ظالم گرفته، و ملت منتهای آسايش و تنعم من در اين است که حق مظلوم را . او برگردانم او را به

از تطاول و  ,خود را ببنيم که در امن و امان و آسايش زندگانی کرده، و حقوق مادی و معنوی آنها
دستبرد هر صاحب نفوذ و هر صاحب اقتداری مصون بماند، و مردم هيچ ملجاء و پناهی برای خود سراغ 

 . نگيرند، مگر حق و قانون
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م طبقات مملکت، در مقابل قانون صورت تساوی بخود گرفته، و تمام لذت من در اين است که تما   
امروز، مخصوصاً در  آميزی که تا به امتياز بريکديگر از راه تقوی و فضليت باشد، نه اين امتيازات مسخره

 . اين يکصدوپنجاه سال اخير، چهرة ايران و ايرانيان را سياه و مکدر ساخته است
ای بميرد، و  ول مداهنه و تزوير يعنی تملق و چاپلوسی در يک جامعهچه لذتی باالتر از اين که اص   

 صراحت لهجه و تقوی و فضليت و صفای قلب؟  جای خود را بدهد به
برای يک پادشاه دلسوز هيچ سرور و نشاطی باالتر از آن نيست، که درباريان و عموم اعضای دولت    

 . ه و تزوير و دروغ و تملق و چاپلوسیرا با صفای قلب و خلوص عقيده ببيند، تا با مداهن
چيز غريب اين است که در اطراف اين چند سال اخير، هر قدر بيشتر من اين موضوع را متذکر    
حال، در جلسات عمومی  کنم که تا به فراموش نمی. رسم نتيجه می دهم، کمتر به شوم و توجه می می

هذا شارالتانها و دروغگويان را، که تا اعماق قلب  مع. ام متجاوز از پنج مرتبه، اين موضوع را تأکيد کرده
 کرده، و ـاپلوسی فراموش نـلق و چـاس تمـلو لبـبينم که مکر و خدعة ذاتی خود را در ت آنها واقفم، می

 . اند آنها آموخته دهند، که در ظرف يکصدوپنجاه سال به درس خود را همانطور پس می
ای سالطينی سزاست، که دائره اقتدار آنها محدود به خلوتهای مداهنه و سالوس و قبول تملق بر   

ولی آنهائی که شعاع فکری آنها به هيچ . دربار، و تراوشات وجود آنها در يک دايره محدودی دور بزند
وقت صفت خودستائی ندارم، ولی يقين  من هيچ. افقی محدود نيست، احتياج به تملق و چاپلوسی ندارند

ای، زحمات مرا در راه اصالح اين مملکت در نظر بگيرد، و همان  يسنده و هر گويندهدارم، که اگر هر نو
ام، عيناً همان را وصف نمايد، ديگر مجال و فرصتی برای متملقين  خدماتی را که به عرصة ظهور آورده

 . هم باقی نخواهد ماند که حقيقت را کنار گذارده و راه مداهنه و مجامله را بپمايند
کنم،  درست که دقت می. انسانيت و حفظ رسوم آدميت غير از صفات زشت سالوس و رياستادب و    
پرستی و  دربار ايران بايد سرمشق غرور و عزت نفس و غرور وطن. بينم اين مردم هم گناهی ندارند می

 عدم صداقت و مملکت دوستی باشد، سالها و ساليان دراز است، که خدم و حشم و خويش و بيگانه را به
درستی و راستی تربيت کرده، و هنوز زحمت دارد، که من مردم را به اخالق يک نفر صاحبمنصب 

 . شناس آشنا نمايم نظامی وظيفه
اند که موقعيت  دهم، بايد مؤدب و معقول باشند، و محکوم البته اشخاصی را که من بار حضور می   

الوسهائی که مدار ماهيت خود را بر کنم از آن س نظر نمی خويش را تشخيص بدهند، ولی هرگز صرف
 . دهند روی ريب و ريا، دروغ و تزوير و مکر و حيله قرار می

در بين شعرای ايران و گويندگان اين مملکت، تنها کسی که برضد سالوس و ريا بوده حافظ شيرازی    
راحت قول و آزرمی را از هم بدرد، و ص الحقيقه تمام سعيش اين بوده که اين پرده بی است، که فی
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همين جهت است که چون حقيقتی در بيان او بوده،  حسن نيت و صفای قلب را جايگزين آن نمايد، و به
 . شاعر عمومی ايران، و مورد راز و نياز تمام سکنة اين مملکت واقع شده است

مقبره طور  سپارم که يک روزی مقبره او، و همين خاطر خود می پسندم، و به من حافظ را بسيار می   
اين حالت ابتذال کنونی خارج، و آرامگاهی را برای اين سه نفر گويندگان بزرگ  از سعدی و فردوسی را

 . دنيا دستور بدهم، که در خور لياقت و شئون اجتماعی آنها باشد
اين شبه جزيرة . دهد رسد که سرتاسر افق شمالی را تشکيل می نظر می از دور خطی تيره رنگ به   
 . سازد است که در يک فرسنگ فاصله نمايان است، و آسمان و دريا را مجزا می“ کاله ميان“

گاهی . طول نه فرسنگ و عرض ربع فرسنگ است زبانة باريکی از خاک، به“ کاله ميان“جزيرة  شبه   
کوچک، “ کاله ميان“کند، گاهی هم در بعضی نقاط، مثالً در  عرضش از ربع فرسنگ تجاوز می

 . گردد نتهی میچهارصد ذرع م به
وسيلة بلد از مردابها و نيزارها عبور کرد،  باتالقی و نيزار است، و اغلب بايستی به“ کاله ميان“اراضی    

در آن واقع “ سرتک“که قلعة “ شيوار قزل“و “ چنقور مرتع“و “ جمعه مرتع“از جمله . اما مراتع بسيار دارد
 . است

اگر چه قلم نی خوش خوش . قلم شوشتری ترجيح دارد رويد که بر در اين محل قلمهای خوب می   
سرقلمهای فلزی، که اکنون در همه جا متداول است واگذار کرده،  رود، و جای خود را به دارد از بين می

و انصافاً سرقلم فلزی برای سرعت کار و پيشرفت امر طرف مقايسه با قلمهای نی و چوب نيست، ولی 
اعم از نستعليق، تعليق، نسخ، رقاع، خط   نستعليق و کلية خطوط ايران،زيبائی خط  يک مراجعه دقيق به

دهد، ما را وادار خواهد کرد که  يک فصل مهمی از هنر ايران را تشکيل می شکسته و غيره، که محققاً
های ظريف را  شود آن نقاشی زيرا با سرقلمهای آهنی نمی. به قلمهای نی با چشم احترام نگاه کنيم

خاصه که خط ايران، مخصوصاً نستعليق، يک نوع نقاشی . کرد های کاغذ رسم در صحيفهاسم خط،  به
بينيم که اين صنعت ظريف،  می  اخيراً. نياز نيست کس از لذت تماشای آن بی بسيار ظريفی است که هيچ

بندند، و اشخاص بدخط، در تحت اين عنوان که ـ مقصود از خط و نويسندگی  دارد از ايران رخت برمی
کنند، ولی وزارت معارف بايد  نويسی می خواننده ـ مجاهده برضد خوش فهم بيان فکر نويسنده است به

ها و اباطيل، از بين برود، و يک يادگار  مواظب موضوع بوده، نگذارد يک هنر نفيس، براثر اين سفسطه
دادن، عقالئی نيست،  البته امور اداری را در اين قرن با قلم نی انجام. هنری ايران قديم مهمل بماند

ولی دليلی هم در دست نيست که يک نوع نقاشی ظريفی که مخصوص ايران است، در تلو القيدی و 
من مخصوصاً در طی همين سفرنامه، سه صفحه از خطوط ميرعماد و درويش و . اعتنائی از بين برود بی
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نفر نابغه هنر باشد، و در  سه کنم که دليل قدرشناسی من، از زحمات اين ميرزارضای کلهر را ضميمه می
 . يادگار بماند دوران روزگار به

ای معطوفم، ولی  مدنيت جديد، کامالً و بدون هيچ شبهه کنم که من به  کراراً گفته، و باز تکرار می   
ايران من و وطن . هرگز مايل نيستم که از ايران قديم، و يادگارهای خوب آن، سلب ماهيت نمايم

های آن،  نقاطی است که روزی سرمشق تمدن بوده، و بر زير هر يک از خرابهمقدس من، از آن 
. عالئمی در اهتزاز است، که افتخارات آن برای نسل ايرانی و نژاد ايرانی، قابل فراموشی و زوال نيست

محققاً آن عالئم و آثار، بايد با اصول حقيقی تمدن جديد امتزاج يافته، تمدن مخصوصی را به پيشگاه 
عه بشريت معرفی نمايد، نه آنکه در زشت و زيبای ظواهر جديد، طوری مستغرق شود که ماهيت جام

 .شخصی خود را نيز مستهلک و فراموش سازد
. کاش در اين سفرنامه مجالی بود که در اطراف اين موضوع مهم، زياده براين بحث می شد   

های تاريخ و سيرتطورات و  فسانهمخصوصاً در قسمت عادات ملل، تأثيرات عناصر طبيعی، وجود ا
افسوس که ورود در اين بحث مهم مقصود از اين سفرنامه . تبدالت ملل، که فصلی است بسيار جذاب

 . است، از بين خواهد برد“ مازندران“را که مربوط به 
دکتر گوستاولوين، طبيب و فيلسوف معروف فرانسوی، راجع به تطورات و تبدالت ملل شرح زيبائی    
رد که دشتی مدير جريدة شفق سرخ، آنرا از عربی ترجمه کرده بود، و بهرامی رئيس دفتر مخصوص دا

من دستور دادم که خود مشاراليه از طرف من، مأموريت طبع . من، آنرا چندی قبل به نظر من رسانيد
اموريت را انجام، مشاراليه نيز اين م. آنرا برعهده بگيرد و در مطبعة قشون، با مخارج من، آنرا طبع نمايد

نفس که باز ترجمة آن مديون به زحمات دشتی  و کتاب مزبور را با کتاب ديگری، موسوم به اعتماد به
دکتر گوستاولوين در تأليف کتاب خود بسيار دقيق فکر کرده، ولی در ايران . است، طبع و منتشر ساخت

تر سازند، و در  توانند واضح را، می های ايران های تاريخی بسيار است که سر ارتقاء و انحطاط قرينه
 . صورت فرصت و مجال، اميد که بحث در اين موضوع مهم متروک نماند

 کمی بوده، ولی امروز خراب ـزيره است و محل محـدای شبه جـشکل مثمن، در ابت ، به“گانـپلن قلعه“   
ر جريبی و دو عراده توپ در ای ساخلو از سربازان هزا سابقاً عده. فقط حمام آن قابل تعمير است. است

اند، و ديگری را برای شليک در ماه رمضان، برای تعيين  گويند روسها برده اينجا بود که يکی را می
 . اند نقل نموده“ ساری“مواقع افطار و سحر، به 

دو “ آشوراده“شکل مربع مستطيل بوده و تا جزيره  اين قلعه به. نيز خراب است“ سرتک قلعه“   
“ شيوار قزل“را “ سرتک قلعه“اطراف . شش فرسخ، مسافت داشته است“ پلنگان“تا  فرسنگ، و

 . گويند می
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را “ آشوراده“هجری قمری روسها بدون هيچ بهانه، بنام سرکوبی اشرار ترکمان، جزاير  0311در سنة    
مشکل شد  بستند ولی بعدها، نگاهداری آن“ سو بندرقره“و “ بندرجز“گرفته، چند مرتبه طمع در تصرف 

 . و مجبور از انصراف شدند
زمينی و  پنبه و کنجد و غالت و سيب. جزيره از هر قسم قابل کشت و زرع است اراضی جزيره و شبه   

بايد مقدار زيادی درخت کاج . آيد عمل می خوبی در آنجا به گويند، به زمينی، که باقالی مصری می بادام
 . يف نموده برای ساخلوی آنجا آماده سازدو غيره در اينجا غرس شود که هوا را تلط

منظرة اين بندر در پرتو آقتاب عصر، نمايشی . شديم“ بندرجز“غروب مانده وارد  ساعت به يک   
های اين بندر، که بعضی  خانه. زمين سبز و دريا و آسمان کبود و خورشيد زرفشان است. العاده دارد فوق

خيلی از عمارات دو طبقه و . شود بيش نيست، کامالً ديده می حياط ندارند و اگر دارند ديواری از چوب
بيشتر ديوارها هم از چوب جنگلی است، و يک استقامت . های زيبا هستند شيروانی پوش و دارای پنجره

ها و غيره ديده  بعضی عمارات نسبتاً عالی، از قبيل بنای گمرک و تجارتخانه. دهند ابنيه می کاملی به
ها اغلب سنگفرش و  کوچه. قابل تماشا هستند“ بندرجز“استحکام، در حالت فعلی  شود که از حيث می

گذرد، مثل تمام رودهای داخلی کثيف  اما آبی که از ميان نهر می. خيابانها تا يک درجه مستقيم است
خيز، و يک منبع موثقی است  است، و اطراف آن نيز تشکيل مردابهائی داده که طبعاً کم عمق و پشه

پل نسبتاً طويلی موجود است که خط آهن برای حمل بار و   در کنار دريا،. ماالريا و تب و نوبهبرای 
ولی اين پل بايستی عوض شود و قدری برطولش بيفزايند تا . اند گمرک، روی آن ساخته آوردن به

 . ابتدای آن رسيده، و موجبات تسهيل ورود فراهم گردد ها به کشتی
چند کارخانه برای . از جمله، خيابان روشن، خيابان امين و خيابان گمرک. داردچند خيابان “ بندرجز“   

 . کنی، صابون پزی و نجاری، در اين بندر داير است  پنبه پاک  گرفتن روغن کنجد،
کنند،  گيرند، يا پنبه پاک می گويم کارخانه، مقصودم محلی است که در آنجا روغن کنجد می اينکه می   

از . معنی و مفهوم کارخانه، در هيچيک از اين نقاط و ساير نقاط ايران فعالً وجود ندارد واال کارخانه به
انجام آمال و آرزوهای خود، که يکی از آنها تأسيس کارخانجات  طلبم که مرا به خداوند استعانت می

 . است در ايران، موفق فرمايد
خود گرفته، و يکی از عجائب  خصوص بهانصافاً و حقيقتاً زندگانی ايرانيها در اين عصر، صورت م  

اسلوب زندگی قديم از دست مردم رفته، و زندگی جديدی نيز با معنای . زندگانيها بايد محسوبش داشت
سواری و مسافرت با کجاوه و پالکی را از  مثالً امروزه ايرانيها اسب. مقام آن نشده است حقيقی خود، قائم
وسيلة  ای اقالً نيست که به های شوسه يلة آن سفر نمايند، يا جادهوس آهن ندارند که به دست داده، و خط

 جای آن تلسکوپی نيست  اصطرالب را از کف داده، و به. وانند طی طريق نمايندـاتومبيل بت
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 . که به حقايق آسمانی کسب آشنائی کنند
شيمی و علوم  المقدمات و صمديه و سيوطی را رها کرده، و هنوز جای آنها را با فيزيک و جامع   

 . اند طبيعی عوض ننموده
کنند، اما هنوز يک  پوشيدن لباس اروپائی، ابراز مباهات و شهرت می منورالفکرها و متجددين قوم به   

 . های علوم اروپائی، احراز تخصص کرده باشد نفر خود را نشان نداده که در يکی از رشته
جائی کشيده  اما متأسفانه دنباله اين آشفتگی، به .کاش اين تبديل و تحول تا همين حد محدود بود   

اين معنی، که اغلب از مقدسات ملی، طرف تطاول و تجاوز  است که بايد اسم آنرا اختالل گذارد، به
های ناموزون در آن  از آن جمله زبان ملی و زبان فارسی است که بقدری رخنه. جهال واقع شده است

ادبيات نظمی ايران در اوج . بکلی از صورت و معنای خود خارج سازنداند که ممکن است، آنرا  روا داشته
زيبائی و کمال است، و شايد در روی زمين مملکتی نباشد که بتواند با مبادی ادبی نظمی ايران مقابله 

شود که گويندگان آنرا قطعاً بايد تسليم  عنوان تجدد ادبی، مزخرفاتی ديده می نمايد، ولی اخيراً به
 . نين نموددارالمجا

من قصدم از اظهارات، تشريح تحويل . تمام اين خودسريها و تطاوالت، خاتمه داده خواهد شد البته به   
و تحول عجيبی است که در طرز زندگانی، طرز معاشرت، طرز محاورت، طرز معيشت و طرز سنخ 

ت اين مملکت، فکری مردم اين سرزمين ايجاد گشته، و چنانچه کوچکترين غفلتی، در کار اصالحا
جائی بکشاند که اصالح آن از  عمل آيد، ممکن است دنباله اين اختالالت مادی و معنوی، کار را به به

 . عهده هر صاحب نظری خارج گردد
برطبق منطق تطورات ملل، نتيجه همين . اين يک حقيقتی است که احتراز از آن ممکن نيست   
البته تا يک دست قدرت و . استنتاج کرده است“ اروپا“ شود که ملت کنونی ايران در مقابل تمدن می

آنها مجال  نظر بصيری بکار نرود، محال است دنبالة اختالالت فکری گريبان اهالی را رها کرده، و به
 . های معوج و منحرف، تشخيص و تفکيک نمايند دهد که صراط مستقيم را از بيراهه

اصی که ظرف صدوپنجاه سال تمام، مملکت را فدای اميال ابد منفعل و شرمگين بمانند آن اشخ تا به   
نفسانی خود کرده، باب علوم و معرفت را از هر جهت برروی اهالی مسدود، و باالخره آخرين سوغات 

 ! يک واگون پودر و سرخاب را محدود کردند به“ اروپا“تمدن 
و پيدايش عادات و رسوم و تأسيس يکصدوپنجاه سال سلسله قاجاريه، و وخامت تأثيرات آن در تل   

. اند آورتر از آن قتل عامهائی است که سلسله مغول، در اين آب و خاک مرتکب شده اخالق، محققاً زيان
کردند، و انتهائی برآن مترتب بود، ولی اينان، در اعماق  دريغ تسليم شمشير می آنان وجودهائی را بی

 . از اثرات آن برحذر بمانندروح اهالی زهری چکانيدند که شايد قرنها نتوانند 
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توان کرد؟ دوره و دورانی است که آمده و گذشته، و از عهدة طبيعت و گردش کرة زمين  چه می   
 . يکصدوپنجاه سال قبل بازگرداند قهقرا ببرد و به دور آفتاب خارج است که ايران را به به
نخواه  ذخيره کرده، من هم خواه پروای طبيعت و تقدير برای من اين ناماليماتی است که دست بی   

 بينی  آن راهی که انسانيت و وجدان و خدا آن را پيش بايستی اين مصائب و آالم را تحمل کرده، بروم به
 . کرده است

يک  توان فنون موزيک را آموخت، تا به يک نفر امی وحشی بهتر می اساتيد موسيقی معتقدند که به   
 . اند ناموزون، در گوش او مأوی و انس گرفته های نفر شهرنشينی که الحان پرده

توان  اند، و قطعاً آن وحشی امی را زودتر می طور است که گفته و اظهار عقيده کرده حقيقتاً همين   
دروغ و تزوير و مکر و حيله و  نفر ظاهر فريبی را که يک عمر به اخالق حسنه متخلق نمود، تا يک به

 . شرفی معتاد گشته است باالخره به بداخالقی و بیريب و ريا و تملق و چاپلوسی و 
 

“ بادکوبه“نفت را از . از طرف مغرب شهر امتداد يافته است“ بندرجز“حال، خيابان نفت خانة  ای علی   
وسيله  کنند که به خالی می“ گمرک“آورند، و در ابتدای پلی غير از پل  می“ زبندرج“ وسيله کشتی به به

 . گردد نفت انبار وارد می به ساحل رسيده و لوله به
مشاهدة طبيعت  خوشم آمد که در کنار دريا مدتی به. نهايت زيبا بود منظرة خليج در اين موقع بی   

در تماشای طبيعت و تأمل در . سازد دهد و حسم را ساکت می تماشای طبيعت، روح را قوت می. بپردازم
خدا را در . آنها ممکن نيست عالم اجتماع وصول بهشود که در  انسان تزريق می طبيعت افکار جديدی به
 . مرتبه روح را بايد با تمام معنی تسليم طبيعت نمود ای يک طبيعت بايد ديد و هفته

، روزی در قصر ييالقی سعدآباد رئيس کابينة خود را ديدم که از “مازندران“طرف  قبل از حرکت به   
تأسف و حسرت . تماشای گلها و رياحين اشتغال دارد هکار اداری فراغت جسته، و با خاطری آسوده، ب

گاهی از شدت فکر و خيال، رنگ گلها از نظرم ناپديد . او نکردم برده و خودداری از اين اظهار به
برای اشخاصی که فراغت . توانم تماشا نمايم شوند، و هيچ چيز را آنطور که طبيعت خلق کرده، نمی می

صالبت دريا، خروش امواج، آرامش جنگل، يعنی همين وضعيتی که در خاطر داشته باشند، سکوت کوه، 
 . مصادف با آن هستم، خالی از انجذاب و تماشا نيست“ بندرجز“

ای که بالمره مختلف و متفاوت با مدار اجتماعی  يک مرحله کشاند به ناموس طبيعت شخص را می   
طرف ابديت  از ابديت سرچشمه گرفته و به است، و عوالم خلسة کنار دريا بهترين دليلی است که انسان

 . کند پرواز می
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طول ده فرسنگ و عرض متفاوت، مثالً در محاذات  ، خليج کم عمقی است به“آبسکون“خليج    
دريای  ای که آن را به دهانه. دو فرسخ عرض دارد“ بندرجز“يک فرسنگ، و در برابر “ اشرف“
کشد و عمق خليج  دارد، دريا هرساله خود را عقب میسازد، نيم فرسنگ وسعت  متصل می“ مازندران“

رسند و  نمی“ بندرجز“ابتدای پل  های ترکمان هم، به طوری که حتی بعضی کشتی شود، به کم می
واسطة همين عقب نشينی دريا، بايستی  هم به“ بندرجز“پل . مجبورند در مسافت بعيدی لنگر بيندازند

ای ساخته شده، امر دادم در اين نقشه تجديد نظر  ن ايرانی، نقشهسابقاً توسط مهندسي. قدری جلوتر برود
نشينی دريا، و  اين عقب. اين پل بدهند، تا وسائل اجرای آنرا مقرر دارم نموده، پيشنهادی راجع به

را فراهم کرده است “ مشهدسر“پيش آمده، موجبات ترقی “ بندرجز“ اشکاالتی که برای ورود کشتی به
 . گردد آنجا وارد می ی بهکه بيش از پيش کشت

 دود سواحل، نظريات وسيعی دارم که ـمن اساساً برای تأسيس و ساختمان يک بندر مهمی در اين ح   
 ن ايران، برطبق آرزو و آمال خودم شدم، البته ـآه تأسيس راه چنانچه موفق به. موقع ذکرش حاال نيست

، نقطه “بندرجز“واهم گذارد، و در اينصورت غير از تأسيس بندر نيز نظريات خود را بموقع اجرا خ راجع به
 .ديگری را بايد در نظر بگيرم

اقامت کردم، مثل ساير شبها، خياالت متنوع و گوناگون، همه جا همراه من “ بندرجز“شب را در    
، همه از کار “بندرجز“و “ اشرف“شوفرها، در اين فاصلة مختصر بين . گذارند هستند و مرا راحت نمی

 . اده بودند، و حق داشتند که شب را کامالً راحت نمايندافت
اول شب مکاتيب و تلگرافاتی را که امروز رسيده بود، تمام مالحظه کرده، و دستور صدور جواب آنرا    

رمزاً “ تهران“سروته و عاری از حقيقتی که از  باز چند فقره راپرت بی. فردا نماند دادم که کار امروز به
کردم که چنانچه يک پادشاهی خودش در جريان  فکر می. بود، اسباب اوقات تلخی من شدمن رسيده  به

مقام قضاوت برنيايد، چه قدر ممکن است که  امور نباشد، شخصاً در کنه قضايا وارد نشود، و شخصاً به
 چه بسا ممکن است. اشتباه بگذرد، و حقوق مردم، در زير دست مأمورين مغرض تضييع گردد امورات به

که اشخاص صديقی، طرف بغض و حسد و اغراض خصوصی مأمورين واقع شده، با مختصر غفلتی از 
 . تمام حقوق حقة خود محروم، و راه نيستی و عدم را استقبال نمايند

تمام جزئيات  ام که به علت اينکه در بين اينهمه گرفتاريهای اساسی مملکتی، من خود را موظف کرده   
 . دليل نيست سابقه و بی ستقيماً رسيدگی نمايم، بیامور نيز، شخصاُ و م

جنگ و ديويزيون قزاق را  ، که زمام وزارت(0344سوم اسفند )، “تهران“در سال اول کودتای خود در    
ودو نمره،  در دست گرفته، ولی در تمام امورات منشأ اثر و تأثير بودم، تعداد دوهزاروچهارصدوبيست

کابينة من رسيده بود، که موضوع تمام آنها، اعمال  نامه، به ری و شبامضاء و پست شه کاغذهای بی
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يکديگر، و بعضی از اين مراسالت بقدری با منطق و  اغراض خصوصی و انتريک اشخاص بود نسبت به
افتاد، ممکن بود که  دست يک نفر غير مطلع و غير مجرب می چينی شده بود، که اگر به دليل مقدمه

نمايم، بقدر  جزئيات امور شخصاً تدقيق می مراسله، در من، که به 3933ولی اين . برودباد  هائی به خاندان
خردلی نتوانست مورد تأثير واقع شود، و امر دادم که تمام آنها را يکجا بسوزانند و از آرشيو خصوصی 

هم نخواند،  رئيس کابينة خود دستور دادم، اساساً مکاتيبی را که امضاء ندارد خودش من خارج کنند، و به
 . مورد، نتيجة ديگری براين قبيل مکاتيب مترتب نيست ظن بی زيرا غير از اغتشاش ذهن و سوء

و اغلب نقاط “ تهران“دست من آمد، اين بود که اخالق   ای که به در نتيجة اين سابقه مدهش، فايده   
مستقيم نمايم تا ظاهر را شناخته، وطيفة وجدانی من شد که در جزئی و کلی امور، مداقه و قضاوت 

فريبها، چاپلوسها و شيادها سرجای خود نشسته و عامه، مخصوصاً مستخدمين دولت، جز با عدالت و 
 . دادخواهی سرکار نداشته باشند، و همه مأمون و مصون از اغراض خصوصی بمانند

ه اطاق من بيايند پس از فراغت از کار مکاتيب و تلگرافات، مالزمين شخصی خود را امر دادم، همه ب   
شنيدن عقايد مختلف و صحبت با اشخاص نيز خود يک نوع تفريحی است که گاهی . و صحبت نمايند

کتب تاريخ از . پس از رفتن آنها صرف شام، مقداری از شب را به مطالعه کتاب پرداختم. مزه نيست بی
ريخی، مربوط به هر مملکتی نمايند، و از قسمتهای تا ساير اقسام کتب بيشتر جلب دقت و نظر مرا می

همين لحاظ غالباً در خوابگاه من يک سلسله کتاب تاريخ است  برم، و به که باشد، لذت مخصوص می
افتد که مطالعة کتاب،  شوم، و گاهی هم اتفاق می آنها متوسل می که مخصوصاً در مواقع ناخوابی به

 . شود بکلی مانع از خوابيدن من می
کلمات معمولی، کمتر ممکن  يک قطعه جواهر بيشتر شبيه است تا به م که بهکتاب بوستان سعدی ه   

های خوب از اين کتاب بزرگترين شاعر پارسی  در اين مدت استفاده. است که از دسترس من دور بماند
دو حظ مختلف و متفاوت از اين کتاب . ام، و هميشه ممارست در قرائت بوستان سعدی دارم زبان برده

 . لطف کالم و ادبيات، و ديگری پند و مواعظ و حکمت برم، يکی می
همانطور که بنای شعر و نظم در ايران به جايگاه رفيعی گذارده شده، که شايد در دنيا کمتر شبيه و    

نظير داشته باشد، اما بايد گفت، که طرز فکر و طبقه بندی و تجزيه و ترکيبهائی که بايد مثالً در افکار 
وقت مورد  مراعات آنها باشد، در بين مورخان ايران، هيچ شد، و آن مورخ نيز ملزم بهيک مورخ موجود با
شود به جنگ سالطين و قهر و غلبه آنها، و  بدين مناسبت،  تواريخ ايران محدود می. رعايت نبوده است
خصوصی ديگر هيچ گونه تذکره و تذکری در زندگانی . اند در همين حدود تدوين شده  مواردی که تقريباً

ها، و آن  ها و خصومت آنان، و وضع اخالق جامعه و سنخ افکار آنها، و علت حقيقی پيدايش دوستی
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اند، در دست  های جامعه و غيره ها و انحطاط شوند، و فلسفة ترقی های کلی می جزئياتی که مورث سبب
 . بايد استقصاء نمايند نيست، مگر يک سلسله قراين و امارات کلی که آنرا هم متتبعين، با حدس و قرينه

اقدام نکرده بودم، و روحيات جامعه و طبقات متمازه را دقيقاً “ تهران“امر کودتای  من اگر شخصاً به   
آمد،  های ضخيم به عمل می آن فعل و انفعالهائی که از خارج و داخل، در پس پرده نسنجيده بودم، و به

توانستم ادوار انحطاط ايران را چه در  ده بودم، هرگز نمیلت بالاراده آنها بود، واقف نشآو دربار قاجار 
طوری که الزم است، تجسس و  اواخر هخامنش و ساسانيها، و چه در دوران صفويه و غير هم، آن

 . استقصاء نمايم
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که بر روی رود از پلی . راه در جانب شرق بندر و کنار دريا واقع است. بيرون رفتيم“ بندرجز“صبح از    
 . اند عبور نموديم بسته“ گز“

همه . موجود است“ مازندران“ رود، ولی در اطراف، باز اراضی شبيه به رو به شمال می  اين راه کامالً   
اين صفحة براق داده  آفتاب صبحگاهی رونق و شکوه عجيبی به. جا دريا در طرف دست چپ است

وب آفتاب ديديم منظرة ديگر داشت، و اکنون از اثر نور ديروز عصر که آنرا در زير اشعه غر. است
ای  های آتش در دهان دارند و بر صفحه امواج مثل آن است که شراره. التزايد صبح جلوة ديگر دارد دايم

به خوبی پيدا بود و دريای “ آشوراده“  ، خاصه جزيرة“کاله ميان“جزيرة  شبه. غلطند از مينا و طال می
 . ساخت پديد میبزرگ را از نظر نا

در بندر، آب . ساخته شده، رسيديم“ قراصو“يا “ قراسو“يا “ سو قره“که در مصب رود “ سو قره“بندر  به   
يک رودخانه بزرگ راکدی که عبور از  دريا عقب رفته و دهانة رود را پرکرده و آنرا شبيه کرده است، به

و خطرناک که ابداً شايستة حرکت اتومبيل  پلی بلند و چوبی و مندرس  واسطه آن ممکن نيست، مگر به
های بارکش رسيد، پل فرو رفت، و نزديک  اتومبيل ها گذشتند، اما چون نوبت به بعضی از اتومبيل. نيست

فرورفتن يک چرخ اکتفا کرد، ولی راه مسدود و پل شکسته شد، و  اتفاقاً به. بود يکلی در رودخانه بيافتد
امر دادم از همان خط . بودند، ديگر نتوانستند بگذرند و همانجا ماندند جمعی از همراهان که عقب مانده

 . بروند و پل را نيز قدغن کردم تعمير کنند“ استرآباد“به “ سو قره“يسار رود 
تمام عمارات دوطبقه و چوبی است و نسبتاً از روی سليقه . ای است بندر قشنگ و تازه“ سو قره“   

خانه در سمت يسار و بقيه عمارات در جانب يمين  هار برج و يک قراولای با چ قلعه. اند ساخته شده
رود، و منتهی به  پل عريض و طويلی دارد که بيش از پانصد قدم در دريا پيش می. رودخانه واقع است

اما اين بندر بکلی خالی است، و جز يکی دو اتاق از تمام عماراتش، مسکون . شود باراندازهائی می
اند، ولی پس از بهم خوردن دستگاه آنها،  کرده ها بوده که تجارت می ر تصرف ليانازوفسابقاً د. نيست

شخص وارد، بدون مانع . کنند ها ذکر می شهرهائی  شده که در افسانه متروک مانده، و شبيه به
عرض “ بندرگز“با آنکه از پل . پل هم در شرف خرابی است. کند رود و گردش می عمارات مختلف می به

دور اين بندر . اند، پوسيده و از هم متالشی شده است ولش بيشتر است، ولی چون مواظبت نکردهو ط
پس از تماشای اين بندر، از دری که در . سازد اند که آنرا از صحرا مجزی می حصاری از چوب ساخته

 . شديم“ صحرای ترکمان“ديوار چوبی نصب بود گذشته، وارد 
زمين صاف و نرم و مسطحی پيش آمد که در سرتاسر آن به سنگی . اينجا منظره بکلی تغيير کرد   

ها را با  شوفرها در کمال اطمينان، اتومبيل. خوريم يک پستی و بلندی برنمی شود، و به تصادف نمی
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های بيجان، بعد از تأمل و ترديد و  گوئی اين مرکب. دادند راندند، و پرواز می نهايت سرعت می
 ، اجباراً برای آنها پيش آمده بود، در اينجا جبران گذشته “بندرجز“و “ درانـازنم“ائی که در راه ـکنديه

 . گرفتند کردند و داد دل می می
از بيرون، ديوارش چوب بود و از درون . برجی مخروطی رسيديم که دو طبقه داشت در وسط صحرا به   

معلوم شد سابقاً محل پست . ندسوراخهائی برای تيرانداختن در آن تعبيه کرده بود. آستر گلی داشت
در بعضی نقاط صحرا، گاهی از اين . اند امنيه بوده که اين محل را برای خود جان پناهی تهيه کرده

صحرا را  اين متعلق به ايام اخير است که امنيه، همين قدر قدرت رفتن به. شود ديدگاهها ديده می
اما اکنون که صحرای ترکمان از حيث امنيت با  .پرداخته است حفاظت خود می کرده، ولی تمام را به می

ساير نقاط ايران تفاوتی ندارد، اين برجها خالی مانده، و مقر چوپانهائی است که آب و نان خود را آنجا 
 . روند گذارده، و از پی گوسفندان خود می

. ابت نيستکم ترکمانی چند سواره و پياده ديده شد، که وضع لباس و هيکل آنها خالی از غر کم   
های آنها، مانند کالههای بزرگی، در سطح صحرا  های چندی در اطراف پراکنده بود که آالچيق اوبه

 . رديف شده بود
. زند برند، و هيچ رادعی، يکنواختی اين دريای خشک را برهم نمی اتومبيل با سرعت زياد راه را می   

ناک بود به خط مستقيم جهت شمال را نشان راه، که شوسه طبيعی و صاف و پوشيده از ماسه نرم و نم
در صحرا مثل آن است که آباديها از . سوادآبادی ناگاه خطوطی چند در افق پديدار شد، شبيه به. داد می

ابتدا . با اين سرعت سير اتومبيل و مسطح بودن صحرا همين را هم بايد انتظار داشت. رويند زمين می
دورنمای اين . بعد قسمت سفالی عمارات بسيار، نمايان شدسقف شيروانيها، سپس طبقات عاليه و 

منظر اين عمارات، در بحبوحة اين صحرای کذائی، . عمارات خيلی در اين صحرا جالب توجه بودند
طرف دريا  وسعتی پيدا کرده و به“ گرگان“طرف دست چپ، که رود  قبالً به. خالی از لطف و جمال نبود

های خود را با طناب برخالف جريان رودخانه باال  ای ترکمانان، که قايقتماش قدری به. رود، رانديم می
شود، و در  آلود و عميق که در نزديکی دريا عرضش زياد می اين رودی است گل. کشيدند، ايستاديم می

 . توان گذشت وسيلة پل از آن نمی ساير نقاط هم عادتاً جز به
متمايل شده، و آب ديگر برنهر “ نفس خواجه“مجرای  کامالً به“ گرگان“در سی چهل سال قبل، رود    
قسمی که آب خوراکی را از  سوار نگشته، و آن قصبه بزرگ خشک مانده است، به“ تپه گمش“
آورند، و هر بار آب شيرين به تفاوت  وسيلة مشگ می ، که يک فرسنگ فاصله دارد به“نفس خواجه“

 . فصول، از پنج تا هشت قران قيمت دارد
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  رود. هائی که در زمين نرم و صحرای مسطح جريان دارند معهود است وفائی از تمام رودخانه بیاين    
تر است، و غالباً صحرا دچار خشکی است، در صورتيکه  چهار و پنج ذرع از سطح دشت پست“ گرگان“

 .گذرد اين گوارائی و عظمت از سينة آن می رودی به
هدر  هم به“ گرگان“شود، و آب  سرزمين شاداب و سيراب می اگر سدهائی براين رود بسته شود، اين   

 . رود نمی
در شمال، از لحاظ زراعت و فالحت قابل “ صحرای ترکمان“در جنوب ايران، و “ خوزستان“اراضی    

حقيقتاً سعادتمند است آن مملکتی، که در شمال و جنوب خود دارای اين قسم اراضی . وصف نيست
پنبة ساير نقاط ايران نيست، و  رويد، مثال پنبه، اصالً قابل شباهت به ن صحرا مینباتاتی که در اي. باشد

و اين صحرا را، به “ خوزستان“کامال مورد خواهد داشت که . گردد گاهی ارتفاع و نمو آن تعجب آور می
دهم، اين دو نقطه از آن نقاطی است که بايد مورد توجه کامل قرار . ثانی و ثالث موسوم نمائيم“ مصر“

حد اعلی رفع  زيرا محصول اين دو نقطه، نه تنها احتياجات اهالی ايران را، از حيث آذوقه و مواد اوليه به
خواهد کرد، بلکه اضافات آن، در ضمن صادرات يک مبلغی را تشکيل خواهد داد که ممکن است اسم 

 . آنرا سرماية مملکتی گذارد
آبادی متوسطی دارد، و “ تپه گمش“به “ بندرجز“و راه  “گرگان“امروز از برکت “ نفس خواجه“قصبه    

 . دهد يکديگر اتصال می را به“ گرگان“وبی و مرتفع دوطرف چپل 
خان زاهدی را که مأمور قلع و قمع اشرار تراکمه، و تربيت اطفال آنها کرده بودم،  اهلل سرتيپ فضل   

رفتم . فعالً دارای سه کالس است ای در آنجا تأسيس نموده، موسوم به مدرسه زاهدی، که مدرسه
 . مورد رضايت واقع شد. دقت رسيدگی و معاينه کردم مدرسه، وضع کالسها و معلمين را به به
. شد بيش از يک فرسنگ می“ تپه گمش“از اينجا تا . سه فرسنگ راه بود“ سو قره“تا “ نفس خواجه“از    

. از جانب شمال پيدا شد“ تپه گمش“عمارات در افق جنوبی پنهان نشده، سر“ نفس خواجه“هنوز سواد 
اتومبيل در اين راه صاف . تر است، ولی مفصل“ نفس خواجه“منظرة اينجا نيز درست نظير دورنمای 

. هزار خانوار سکنه است کرد که مراکز ايل جعفربای ترکمان، و دارای سه“ تپه گمش“بزودی ما را وارد 
گذشته خيلی بيشتر بوده، ولی اکنون  الذکر از آن می ر سابقرونق و آبادی اين نقطه، در موقعی که نه

 . شود، و تا دريا قريب دوکيلومتر فاصله دارد هم يکی از مراکز عمده تجارت صحرا منسوب می
مخلوطی است از آالچيق و عمارات دوطبقه چوبی که با سليقه ساخته شده، و از “ تپه گمش“قصبه    

ها  گذرد که ديوار چوبی آنرا از خانه خيابانی شوسه از وسط می. دهد ن میآ  دور منظرة دهکده اروپائی به
بيشتر بر جلوة  اند،  ها و ديوار اطاقها و سقف عمارات زده بست خانه چوب رنگهائی که به. سازد مجزی می

است برای قرارگاه من تخصيص “ تپه گمش“خانة آشورخزين را، که از معاريف . افزايد اين قصبه می
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. طرز و ترتيب اثاثية اطاقها ظريف و تازه بود. همراهان در عمارات اطراف، منزل نمودند. بودندداده 
. ديوار آويخته بودند هائی به مخلوط گشته، و تصاوير و پرده“ روسيه“های مد  قاليهای ترکمانی با مبل

مارت کرده بود، و کرد اين بود که حمام را هم ضميمه ع چيزی که بيشتر سليقه صاحبخانه را تأئيد می
و “ مازندران“برخالف، صفحة . وشو و نظافت شرط اول زندگانی بشری است فراموش نکرده بود، شست

 . کرديم، اين شرط اوليه و اصلی مطلقاً مورد رعايت اهالی واقع نشده است سيری را که ما طی می خط
خط نستعليق درشت نوشته  بهدر يکی . در ديوار شرقی و ضلع شمالی يکی از اطاقها دوقطعه بود   

 .شرقی، و در ديگری يا عبدالرشيدشمالی بودند يا عبدالکريم
والً در ضلعهای جنوبی و غربی هم، دو قطعة مبايد مع. گفتند اين دونفر از اولياء تراکمه هستند می   

 !ديگر بنام اولياء مغربی و جنوبی آويخته باشند، برای حفظ خانه از هر چهار سمت
. ايست کوچک در طرف شمال قصبة حاليه به شکل جناغ اين تپه. معنای تپة نقره است به“ تپه گمش“   

مقدار . آورند قريب پنج من وزن دارد آثار عمارتی در اين مکان هست، و آجرهائی که از آنجا بيرون می
حل سابق جز در م. اند آورده“ تپه گمش“های جديد کثيری از مصالح آن قصبه سابق را، برای بنای خانه

عموماً ترکمان جعفربای و “ تپه گمش“اهالی . چند نفر خانوار، برای نگاهداری گوسفند، ساکنی نيست
اند، و  اينجا آمده و غيره هم تنی چند به“ استرآباد“از کسبه . سنی هستند، جز يک خانوار که شيعه است

 . توان شمرد اکنون چند نفر شيعه در آنجا می
محصوالت . شود اراضی سوار نمی به“ گرگان“ه تمام ديم است، زيرا که رود محصوالت اين صفح   

زراعت جو خيلی رواج دارد و . دهد گندم ديم اين صفحات نان شيرين خوبی می. صيفی ديم نيز هست
تجارت “ گيالن“و “ روسيه“هرسال مقدار کثيری با . بيش از اندازه خوراک اهالی، و چارپايان آنهاست

آورند، و هر عرابه قريب  که هشت فرسنگ مسافت است می“ بادآاستر“سوخت را از جنگل . کنند جو می
 . بافند قالی و قاليچه و گليم ممتاز می. يک تومان قيمت دارد

ميان اهالی گدائی و سئوال عيب . کنند ظرف شستشو می با. حمام عمومی نيست“ تپه گمش“در    
يازده محله  هزار خانوار است، و به دارای سه“ تپه گمش“. شود در اين قريه، هيچ گدا ديده نمی. است

تقسيم شده، و در هر محله مسجدی است که همه از چوب ساخته شده، مگر دوتای آنها که از سنگ و 
اين دو مسجد سنگی، و يکی از مساجد چوبی نسبتاً مهمترند، و محل نماز . دارای استحکام است

. کند و پيشنمازی در اين شهر اينقدرها جنجال و حرص توليد نمی اشغال منبر. باشند جماعت و وعظ می
منبر رفته،  تواند به هرکس می. اند خود اختصاص نداده شغل موعظه را، اشخاص محدود و متنفذی به

. علت آنهم، بنابر قول تراکمه، نبودن اوقاف است. وعظ نمايد مشروط برآنکه اهل سواد و تقوی باشد
اهل . ريم و راحت هستيم، مواعظ علمای ما از روی کمال بيغرضی و سادگی استگفتند ما وقف ندا می

sajad
Highlight
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تحصيل “ خيوه“و “ بخارا“شمردند از اهل فضل که در  نفر را می شش. علم در اين قصبه زياد نيست
به درجة صفر “ ترکمان“معارف در . کنند تحصيل می“ نجف“در “ عراق“اند، همانطور که علمای  کرده
آمده و چهار شاگرد “ خيوه“دار است که يکی مسافری است تازه از  دو نفر مکتب“ تپه گمش“در . است

 . نفر شاگرد جمع نموده است دارد، و ديگری که قدری قديمی است، سی
رئيس تيپ مستقل شمال دادم، در مراکز مهمه جعفربای سه باب  ماه قبل، بنابر امری که به هفت   

ماه است که  هفت. اند اسم من پهلوی نام نهاده را به“ تپه گمش“مدرسه . طرز جديد افتتاح شد مدرسه به
رسماً مفتوح شده، و برخالف توهم مباشرين اين امر که افراد ترکمان را گريزان از تحصيل 

اين  اوالد خود را به اين مؤسسه سپردند، و امروز در محلی به“ تپه گمش“پنداشتند، بزودی اهالی  می
اقبال ترکمانان .اند شاگرد، در چهار کالس اين مدرسه مشغول تحصيل شده کوچکی يکصدوده نفر

های دماغی و  العاده آنها در ورزش اين مدرسه جديد، و شوروشوق اطفال به تحصيل و استعداد فوق به
. مدرسه رفته و وضع آنرا مشاهده نمايند امر کردم تمام همراهان به. بدنی، خيلی اسباب اميدواری شد

های بدنی و خواندن سرود مبادرت کرده، در اغلب دروس، و  از قرائت خطابه به مشق اطفال پس
حدی چابکی و شوق و مهارت نشان دادند، که از چنين مدرسه  در قسمت ورزش به  مخصوصاً

که در امور ورزش “ قفقاز“معلم ورزش آنها، شخصی است از اهل . رفت جديدالتاسيس، انتظار نمی
 . ير دروس شاگردها هم پيشرفت خوبی کرده استسا. اطالع نيست  بی
منزلة چراغ تمدن است در صحرای تاريک ترکمان، و با جديتی که نظاميان ساخلوی  اين مدارس به   

کنند،  در تقويت مدارس دارند، و ميل و شوقی هم که خود اهالی ابراز می( مطابق دستور)اين صفحه 
همين اطفال . خود خواهد گرفت ع اين صفحه، تبديل رنگ بهاطمينان دارم که پس از مدتی، بکلی اوضا

تربيت ملی و علوم جديده و لذت مدنيت آشنا شوند، بهترين مبلغين امنيت اخالقی و آرامش  که به
های محصلين را، در اين  احترام مدرسه و تربيت، عين خطابه به. روحی کسان و بستگان خود خواهند بود

قمع دادم، در عوض  و قلع ا بر همه معلوم باشد که اگر اشرار تراکمه را امر بهکنم، ت سفرنامه خود قيد می
 : مدار تربيتی آنها کامالً مورد قدرشناسی است

 
 کنند شهنشاهی که حاصل می ای مبارک پی“   
 !در آسمان طلعت نيک اختری ناخترا   
و اوان، اعنی، در عهد  شکر و سپاس خداوندی را سزاست، که ما نونهاالن را در همچنين عصر   

عرصة  سلطنت يگانه ناجی ايران و افتخار ايرانيان، اعليحضرت قدر قدرت رضاشاه پهلوی ارواحنافداه، به
اقدسش، قاطبة ملت ايران، در کنف امن و استراحت غنوده، و  وجود آورده، و در ساية هما رفعت ذات
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الحمد خداوندی را که پس از ايجاد امنيت  هللآفتاب علم و تمدن در عهدش، محيط ايران را فراگرفته، ا
ترين نعمت که نشر معارف  عظيم به. ما نونهاالن تراکمه شده است در سرتاسر مملکت، عطف توجهی به

ای بنام اقدس پهلوی،  مدرسه  و افتتاح مدارس، و اساس ترقی و تعالی هر ملت است مفتخر گشته،
است تيپ شمال، تأسيس و افتتاح شده، که الساعه از توجهات حضرت اجل ري جهت اين نونهاالن، به

ور گشته، که مانند پيشينيان خود در بوته ضاللت و جهالت و نفاق  ميوة شيرين علم و معرفت بهره
های بسته شکستة خود را برای دربغل گرفتن  نمانده، و از عرصة توحش و بربريت خارج شده و آغوش

انه نثار خاکپای جواهرآسای اقدس همايون ارواحنافداه تقديم، افتخارات امروزه گشوده، تشکرات صميم
اش را از سر قاطبة ملت ايران  و بقای ذات اقدسش را از خداوند متعال خواهانيم که ساية بلند پايه

 : بخصوص اين نوباوگان، کم و کوتاه نفرموده، و عرض کنيم
 زنده و پاينده باد خسرو محبوب عادل ما    
 مستقل شمال زندباد تيپ    
 “ منصبان رشيد زنده باد صاحب   
 

 :پس از اختتام خطابه فوق، محصل ديگری پيش آمده، خطابة ذيل را ايراد نمود   
    
 الرحيم الرحمن اهلل بسم“   
گويم، زيرا که امروز،  عف و مسرتی، امروز را برتمام ايرانيان، خاصه تراکمه تبريک میشبا يک    

ايم که در چند  فراموش نکرده. شود دترين روزهای تاريخی ما ملت محسوب میبزرگترين و سعادتمن
و هوای  و هوس رأی يک مشت مردمان غارتگر بوده، و در هر دقيقه يک   سال قبل گرفتار ظلم

واسطه  و ما ملت هم تن در قضا داده ساکت، و صدمات را به  نمود، بدبختی جديد برما ملت تجديد می
تا روزی که اعليحضرت شهرياری قدرقدرت . ساختيم خود هموار می ی محبوب، بهنداشتن يک سرپرست

پس از قطع کردن دست تطاول غارتگران، با يک امنيت روحبخشی، پا به تخت سلطنت گذاشته، و تاج 
ای که توانست ما ملت و  پس معلوم است، نابغه. افسر کيانی را بر سر تاجداری خود، نصب فرمودند

گال گرگان نجات دهد، همان ذات مقدس همايونی بود که ما ملت را، از دست اشرار رعيت را از چن
مايشاء اين حدود نجات داده، و اين صحرا که در چند وقت قبل، مرکز غارتگری غارتگران بود،  فعال

پس ما . شود روز بر ترقی و تعالی ما ملت اضافه می امروز محل تحصيل ما اطفال شده، و روزبه
از طرف ملت تبريکات ورود موکب مسعود اعليحضرت شاهنشاهی ايران را به خاکپای  نوباوگان،

معارف اين حدود فرموده، و  نمائيم، يک عطف توجهی به مبارکشان معروض، و با يک بشاشت تقاضا می
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آب  ور ساخته که در آتيه با قدمان برجسته، در تحت توجهات ملوکانه به نور معارف را در اين صحرا شعله
در خاتمه سالمت وجود مقدس همايونی را از حضرت احديت . و خاک مقدس خود خدمت نمائيم

 . خواستار است
 “ و پاينده باد شاهنشاه ايران  زنده   
 

. دهم ايجاد آن نيز بيشتر از هر کس اهميت می برم، و به من از اين مدارس، بيشتر از هرکس لذت می   
. چيند های آسمان ميوة آن را می کند، و فرشته آنرا غرس می اين از آن مدارسی است که بشر نهال

 !حال بالمره از اين کلمات مبرا و عاری بوده است ای که تا به ايجاد تربيت و تمدن در يک منطقه
اين نقاط، برای بازديد همين مدارس بوده، و  يک قسمت عمده و يک علت اصلی مسافرت من به   

شوق و ذوق مفرطی مشغول کسب وظايف انسانيت و کسب معلومات ديدن اطفال تراکمه که با يک 
 . مفيده هستند

مدرسه و محل مطالعة تاريخ  صحرائی که عبور کاروانها و قوافل از آن ممتنع بود، امروز دارد تبديل به   
 . شود و جغرافی می

 . ر سال بيفزايندمدارس اينجا بايد زياده براين اهميت داده شود، و بر تعداد آن نيز در ه به   
پروگرام مدارس اينجا، با تناسب محل و وضعيات اهالی بد طرح نشده، و بايد بتدريج پروگرام    

وزارت معارف تذکر الزم  سپردم که به. تری ترسيم و در دسترس محصلين و اهالی گذارده شود جامع
 . بدهند

و نقص عمدة وزارت معارف در نظرم کنم، فوراً عيب کلی  من هر وقت صحبت از پروگرام مدرسه می   
اند که چندی حواس  من فرصت و مجال نداده گردد، که متاسفانه گرفتاريهای اوليه، هنوز به مجسم می

 . طرف معارف، و مخصوصاً قسمت پروگرام مدارس متوجه دارم خود را يکجا به
روز اول نظريات غير صائبی  های غلط گذارده شده، و از پروگرام مدارس ايران از روز اول روی پايه   

اند، يک توجهات ناموزونی بوده که راه  آن را تدوين کرده، و در ايام اخير نيز، اگر توجهی بدان کرده
اجات اهالی تنظيم نشده، يپروگرام مدارس برطبق احت. قابل انتظار آن، بالمره ناپيدا و مسدود مانده است

شورای عالی معارف تصور کرده است که تنظيم . دو جز ضعيف ساختن نسل آتيه ثمرة ديگری ندار
سازند، و بکلی غفلت از اين  پروگرام عبارت است موادی چند که برای چند نفر طفل تهيه و آماده می

 . اند که پروگرام مدرسه، يعنی پروگرام مملکت نکته مهم نموده
سه، يعنی پروگرام امتياز و تفوق پروگرام مدرسه و تحصيل، يعنی پروگرام افتخار و غرور، پروگرام مدر   

پلين عمومی، يعنی تشريک آمال ملی و يو برتری و آقائی، پروگرام مدرسه، يعنی پروگرام نظم و ديس
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پرستی، يعنی ترقی صنعت، يعنی  وحدت آرمان ملی، يعنی استحکامات سرحدی، يعنی نخوت وطن
يعنی پيدايش حس کنجکاوی و تدقيق، افزايش علم و ايجاد ابداع و ابتکار، يعنی اتحاد و مشارکت، 

پای خود  غير، و باالخره پروگرام مدرسه، يعنی به يعنی عزت نفس و استقالل وجود و تکيه ندادن به
 . بازوی خويش تکيه کردن ايستادن و به

هيچ عاقبت قابل انتظاری  در اين صورت، اين پروگرامی که فعالً سرلوحة مرام مدارس ماست، به   
بينی و تهيه  اهد شد، و چه بسا ممکن است که يک سلسله بدبختيهای جديدی را هم، پيشپيوسته نخو

 . نمايد
يک سلسله فرضيات ناموزون انباشتن، حقيقت زندگانی را از نظر او  دماغ يک بچه خردسالی را به   

ناث تر از پروگرام مدرسه ذکور، تدوين پروگرامی است که برای مدارس ا محضک. مکتوم داشتن است
هيچ معلوم نيست که وزارت معارف برای تشکيل يک عائله و خانواده که واحد مقياس جامعه . اند کرده

مملکت است، چه منظوری را در نظر گرفته که اين پروگرام غلط و نارسا را برای مدارس اناث، اجباری 
 کرده است؟ 

ای در ايران تشکيل نخواهد شد که  التحقيق هيچ عائله با اين پروگرام و اين فکرهای نارسا، علی   
آيند، تصور  های مدارس غالباً با مزاج غيرسالم از مدرسه بيرون می ديپلمه. دارای سعادت زندگی باشند

اما اگر دولت دست آنها را نگيرد، از اعاشه شخص خود عاجزند و ممکن . دانند کنند همه چيز را می می
 . است از گرسنگی بميرند

اين عيب . اين عيب پروگرام است که راه زندگانی را برآنها مسدود نموده است. ارندآنها گناهی ند   
 . اند طلبند، و از کرة زمين بالمره سلب اطمينان کرده پروگرام است که آنها سعادت خود را از پشت ابر می

استخدام های مدارس  همتمام اعضاء دواير دولتی را هم يکجا خارج کنند، و عوض آنان را از ديپل   
 . نمايند، باالخره اين چند وزارتخانة محدود جواب عدة غير محدود را نتواند گفت

اين موضوع اساسی و مهم عطف نظر کامل کرده، طريقی را بينديشند که  البته وزارت معارف بايد به   
ت زندگانی وار موضوعات را يادگرفتن، و از حقيق محتوی ايران آتيه و نسل معاصر باشد، نه آنکه طوطی

 . اطالع ماندن بی
فقط . توان سنجيد و فهميد حقيقت ارتقا، و تعالی يک مملکتی را از روی پروگرام مدارس آن می   

 . نياز نمايد ديدن پروگرام مدارس کافی است که شخص را از هر تحقيق و تجسس خارجی بی
تواند از دو کلمه خارج  یپروگرام تحصيلی يک مملکتی، هر قدر هم که عريض و طويل باشد، نم   

 . تعليم و تربيت: باشد
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. اند قسمت تعليم اهميت داده شده، و تربيت را فرع تعليم، و يا اقالً در درجة دويم قرار داده در ايران به   
در حالتی که اگر معکوس عمل را تعقيب نمايند، به نتيجة منتظره خواهند رسيد، يعنی اول تربيت و بعد 

 . تعليم
قدری مهم است که اگر زياده براين هم در اطراف پروگرام مدارس، بسط مقال داده شود،  وع بهموض   

گاه آمال خود را فقط  من ميل دارم تکيه. اين پروگرام رفع احتياجات مرا نخواهد کرد. جا خواهد داشت
گرام تحميل اين شرحی را که وزارت معارف و شورای معارف، به عنوان پرو. پروگرام مدرسه قرار بدهم

اند، نه مطابق با احتياجات من است، نه مطابق با احتياجات ساکنين مملکت من و نه  مدارس کرده به
 . وهوا و اقليم و جغرافيای طبيعی و سياسی مملکت مطابق با وضعيات آب

پارت از بنا  تر بايد بگويم، احتياجات من و انتظارات من از پروگرام مدرسه، آن نيست که ناپلئون واضح   
مدارس فرانسه، و امپراتوری سابق آلمان از مدارس آنجا انتظار داشت، يعنی در اين صدد نيستم که از 

اين صدد هم نيستم که تذبذبهای دوران  حال به  را استخراج نمايم، ولی در عين“ سربازخانه“مدرسه، 
 . صور مختلف تمديد و تعقيب نمايم صفويه را به

درد  پرست، که هم به الوجود و آزادفکر و وطن را انتظار دارم، مغرور و مستقلدراين صورت افرادی    
ای طرح شود که بتواند  درد مملکت، و پروگرام مدارس قطعاً بايد برزمينه خودشان بخورند و هم به
ای  اگر غير از اين باشد، نبودن مدرسه رجحان دارد بر مدارسی که يک عده. منظور فوق را ايجاب نمايد

 . پروراند تاج و عليل را میمح
کنم که تهی بودن خزانه مملکت، و گرفتاريهای اولية من، هنوز  کراراً تذکر داده و باز تصريح می   
دستور دادم از امسال، همه ساله . طرف معارف بذل انعطاف نمايم من مجال نداده است که کامالً به به
سازند، تا در موقع خود مقرارتی را که در خاطر خود دارم،  بودجة معارف بيفزايند، و زمينة کار را فراهم به

 .امر بدهم
    
نظر از طوايف کوچ، به دو دسته بزرگ  قبايل ترکمان در شمال شرقی ايران سکنی دارند، صرف   

 : کردند تقسيم می
ر است، و يوموت يا يموت که د“ خراسان“کوکالن که در ناحيه کوهستانی واقع، و تابع ايالت،    

گويند، يعنی ساکن، و برخی را چاروا  اين ترکمانان بعضی را چمور می. منزل دارند“ بادآاستر“صحرای 
تجاوز “ اترک“آن طرف رود  روند، و برای چراندن احشام خود به گويند که ييالق و قشالق می می
“ بحرخزر “واحلو س“ استرآباد“گروهی از اشرار ترکمن از ديرزمانی موجبات زحمت حکومت . نمايند می
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حمله کرده و گاهی از “ مازندران“دهات ساحلی  گاه به به آوردند و گاه را فراهم می“ خراسان“و زوار راه 
 .کردند رفته و زوار را غارت می“ سبزوار“تا نزديکی “ نيشابور“

، وضعيت عجيبی از طرف اشرار بعضی قبايل ترکمان“ سبزوار“و “ مزينان“و “ شاهرود“درآن زمان    
های بسيار و سواران مسلح از جانبی مشايعت،  زوار را به وسيله بدرقه. برای اهالی و زوار ايجاد شده بود

  . کردند، شايد از چنگ راهزنان خالص شوند و از طرفی استقبال می
که قشون اعزامی من، از تسکين واليات غرب و جنوب غربی فراغت يافت، و  0219درا اواسط سال    

را “ خراسان“اغوای مفسدين مرکزی مجدداً راه  ان برخالف اطاعت صوری که کرده بودند، بهبرخی ياغي
من تصميم گرفتم که اين سرکشان را کامالً . کردند مغشوش ساخته، و حتی پايتخت را تهديد می

ته از امر دادم که دو دس. آنها يادآور شوم سرجای خود بنشانم، و بعد از ساليان دراز، اهميت مرکز را به
و “ مازندران“يکی تيپ مستقل شمال، که در . طرف صحرا پيش بروند قوای نظامی از دوجانب، به

“ خراسان“خان زاهدی، و ديگر لشگر شرق که بايد از ناحية  اهلل رياست فضل ساخلو دارند، به“ گيالن“
وسيلة  د بهبود، و عدم وسائل حمل افرا“ مازندران“باوجود مشکالتی که در طريق . پيش بيايند

های آن حدود، قشون از دوطرف پيش  و بدی جاده“ خراسان“و باوجود دوری راه “ بحرخزر“های  کشتی
“ استرآباد“اين قشون از . آمدند و در نوزدهم مهرماه جنگ ميان قوای شمال و سازمان مسلح شروع شد

و “ نفس خواجه“امتداد  ، و ديگری به“دژ پهلوی“استقامت  يکی به. صحرا نهادند دو دسته رو به به
 . “تپه گمش“

خالصه آنکه پس از زدوخوردهای . شرح اين جنگ مفصل است و در اين سفرنامه گنجايش ندارد   
ای از ياغيان، باالخره مواضع  منصب و تابين، و از بين رفتن عده ای تلفات از صاحب زياد و دادن عده

تند، و سهم پيو به“ سقابو گنبد“در  0219ماه  نآبا 03هر دو دسته قشون در . معتبر اشرار اشغال شد
 . جشن قلع و قمع اشرار ترکمان، مصادف شد، با انقراض سلطنت قاجاريه در ايران

البته با اين ترتيب و در ظرف همين مدت قليل، باقيمانده اشرار هم لذت آسايش و امنيت و منفعت    
آزاری را از سربدر خواهند کرد، و اين عفو و  تجارت و زراعت را دريافته ، و خوی وحشگيری و مردم

ام، مغتنم خواهند شمرد، و درآبادی صحرای حاصلخيز، و استفاده از دريای  آنها نموده اغماض را که به
 . پرست ترکمان خواهند کوشيد ضدت با اکثريت وطناو مساعدت و مع“ اترک“و “ گرگان“و “ خزر“
مامورين مربوطه داده، بعد از صرف نهار  وامری که الزم بود بهدقت معاينه کرده و ا را به“ تپه گمش“  

. استقبال آمده بودند شاگردان مدرسه زاهدی، که تازه تأسيس شده، به. برگشتم“ نفس خواجه“ دوباره به
 . عدة آنها پنجاه نفر است
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ودخانه امتداد موازات ر اند، از راهی که به زده“ گرگان“پس از عبور از پل چوبين استواری که روی    
اين درست همان خطی است که قشون من در همين اوقات از سال . رانديم“ چلی ام“جانب  يابد، به می

جنگ خونينی بين  ،“سالخ“مخصوصاً در . قدم، با دادن تلفات، اشرار را عقب رانده است به گذشته، قدم
های ترکمانان نمايان است، و اغلب  بهاز دور او. سازد آنها رخ داده که مرا بيش از ساير حوادث متأثر می

 . کنارة جاده آمده، صف کشيده بودند به
خانوار است، و با  093معنای کندة درخت، يکی از مرکز مهمة ترکمن و دارای  به“ چلی ام“   
. اند اين سه قصبه در سه رأس يک مثلث واقع شده. کند برابری می“ تپه گمش“و “ نفس خواجه“

پلی بلند از . اند واقع گرديده“ گرگان“هم تميز و پاکيزه است، و در دو جانب رود  “چلی ام“های  خانه
چهار مسجد و يک مدرسه است که از “ چلی ام“در . سازد هم مربوط می چوب، دو ساحل رودخانه را به

منصب قشون اين  و دو شاگرد دارد، و بنام سرهنگ حکيمی صاحب  پنجاه. مستحدثات قشون است
 . اند جديداً اهالی وجهی توزيع کرده و بنای خوبی برای مدرسه ساخته. ة حکيمی نام داردقسمت، مدرس

هذا امر  انحراف کلی داشته، مع“ استرآباد“جديد از خط “ دژ پهلوی“سابق و “ قلعة آق“هرچند جادة    
مهمی است، و  مرکز نظامی“ دژ پهلوی“. دقت مرکز قشون را بازديد نمايم آن طرف برانند که به دادم، به

فرسنگ، يا  ، به فاصلة سه“استرآباد“، و در شمال شرقی “گرگان“در مرکز قبايل ترکمان، روی رود 
 . متر واقع است 08311

صرفنظر “ قابوس گنبد“برويم و منتظر ورود ما هستند، از رفتن به “ استرآباد“ چون بايد شب را به   
هر چند که خيلی ميل داشتم مقبرة باعظمت . اشتمموقع ديگر محول د کرده، و معاينة آنجا را به

اين گنبد در نهايت . زيار را که در قرن پنجم هجری بناشده است، ببينم وشمگير، سلطان آل بن قابوس
روی مکان مرتفعی بنا شده، و خود گنبد قريب چهل پنجاه ذرع . استقامت در سينة صحرا پيداست

 .ارتفاع دارد
هيئت دولت ابالغ  نام تاريخی و اسم قديم اين ناحيه است، امر دادم به“ نگرگا“حال، چون  ای علی   

زيرا مدتهاست   بنامند،“ گرگان“نام قديمی و تاريخی اين ناحيه  را بعد از اين، به“ استرآباد“نمايند، که 
 . از اين دشت و ناحيه، منتزع و متروک مانده است  که اين اسم،

بازگشتم، و نزديک غروب وارد شهر ( گرگان)“ استرآباد“جانب  به“ ژد پهلوی“بعد از بازديد قشون    
اينجا قابل . آيد در دامنة کوه است و دنبالة جنگلهای کوه تا ديوار شهر پيش می“ استرآباد“محل . شديم

اگر . واسطة دور بودن از شاهراههای تجارتی، عقب افتاده است ولی به. ترقی و مستعد آبادانی است
امتداد بدهم، اين “ محمره“ به“ بندرجز“آهن ايران را از  تعقيب آمال و آرزوی خود، راه به موفق شدم که

قبل از . واليت هم غنا و ثروت کامل خواهد يافت، و خزائن طبيعی آن مورد استفاده واقع خواهد شد
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مراوده، واسطه آمد و رفت و  رو نمايند که به را اتومبيل“ خراسان“انجام اين آرزو، سپردم خط تا 
 . نيز از صورت انزوا خارج گردد“ گرگان“

واسطة پست و بلند  ديواری بلند و مخروب، با خندق و برج و دروازه شهر را احاطه کرده است، ولی به   
های آن از خارج نمايان است سقفهای سفالين عمارات منظرة مطبوعی  بودن محل شهر، اغلب خانه

 . دارد
شهر، چون همه اهالی بيرون آمده بودند،  بعد از ورود به. ان قشون ديده شددر بيرون دروازة شهرة س   

ها  بعد خالی از عمارات و آبادانی است، و کوچه مسافتی از دروازه به. از وضع فقر و فاقه اهالی متأثر شدم
بنای معروف . محل توقف مرا در عمارات دولتی قرار داده بودند. در نهايت تنگی و اعوجاج است

است، محل قشون شده است، و تعميراتی در “ تهران“خانی، که نسخة بدل حياط تخت مرمر  کريم به
 . اند آنجا کرده

عجالتاً از . ای هم از ترکمانان را ديدم که تحت سالح نظامی درآمده بودند در ضمن سان قشون، عده   
کنند، و جزو  مشق مینفر ترکمان استخدام شده که همه روزه  021، “استرآباد“محل سوار محلی 

 . قشون هستند، و لباس سرخ و شلوار آبی و کاله سفيد ترکمانی دارند
است که پس از حملة مغول و تيمور، اهالی آنجا را ترک “ گرگان“جانشين شهر قديم “ بادآاستر“   

 . اند کوه و مصفاتر است آباد کرده کرده، و اين نقطه را که نزديک به
برای غذای شهر، از . آيد دست نمی گندم و جو چندان به. بيشتر برنج است“ باداسترآ“زراعت اطراف    
“ استرآباد“صنايع مهمی در . قدر کفايت هست ميوه و مرکبات به. نمايند وارد می“ ترکمن صحرای“

کنند، اما  بافند، و اليجة ابريشمين و تافته سفيد و قرمز تهيه می چادرشب ابريشمی و نخی می. نيست
 . خرند فی وجود ندارد، و بيشتر از ترکمانان میقاليبا

چون طرز بنا . است که ادارة حکومتی و منزلگاه امشب ماست“ استرآباد“باغ شاه، يک عمارت قديمی    
توقف کرده، چون خيلی خسته بودم، “ استرآباد“شب را در . شود از وصف آن صرفنظر می. قديمی نيست

خود مشغول داشته بود،  فکری که در اينجا خاطر مرا به. ت نمايندهمراهان را اجازه دادم، بروند راح
بار اين محل بود،  و کثافت شهر و خرابی ديوارها، و رويهمرفته وضعيت رقت“ استرآباد“های  وضع کوچه

ندارند، ولی اين شهر چون بيشتر در معرض “ استرآباد“که اگر چه ساير شهرهای ايران امتياز زيادی بر 
بايد برای تمام شهرهای ايران، اعم از . ويرانی رفته است زيادتر از اغلب نقاط رو به تطاول بوده،

طور عموم فکر اساسی کرد، و به مقام تعمير و مرمت آنها برآمد  که پايتخت است و غيره، به“ تهران“
 . که از اين صورت ابتذال خارج شوند
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اين وسيله در تنظيف  بلديه در شهرها، که بههيچ راهی برای تعمير عمومی فراهم نيست، مگر ايجاد    
نخست از . معابر، و تهيه ساختمانها و نظارت در امور تنظيف و غيره، بتوانند عامل مؤثری واقع شوند

 . بايد شروع کرد که مردم لذت نظافت را فهميده، و سرمشق ساير نقاط واقع شود“ تهران“
اگر هم اتفاقاً باشد، اسمی است بالمسما که مثل ساير  هنوز در شهرهای ايران بلديه وجود ندارد، و   

با اين صورت حاليه، حقيقتاً استحقاق “ تهران“. دواير وزارت داخله، فاقد هر مفهوم و معنائی است
ساير شهرهای ايران نيز، مخصوصاً در اين موقعی که در تمام خطوط، امر . اطالق اسم پايتخت را ندارد

ام، و ناچار عبورومرور و حشرونشر زياد خواهد شد، جز بدنامی و خفت فايده  شوسه کردن راهها داده به
اين اندراس و  ها، با مفهوم واقعی خود تشکيل شوند، که به شهرها بايد عوض شوند، و بلديه. ديگر ندارند

 . کهنگی و خرابی و ابتذال، خاتمه داده شود
رئيس کابينه امر دادم،  دادم، به دستور می در ضمن اينکه مطالب و مراسالت اداری را مطالعه و   

، اوامری که در تأسيس و ايجاد آنها الزم “تهران“ ها را يادداشت نمايد، تا در مراجعت به موضوع بلديه
 . هيئت دولت صادر نمايم است، به

صبح ساعت هفت، وجوه اهالی را که بار حضور . واسطة خستگی زودتر استراحت کردم شب را به   
توجهات خود  همه را به. آنها دادم پند و موعظه و تذکراتی که الزم بود، به. ه بودند، پذيرفتمخواست

چون . انتهای خط سير من در اين مسافرت، تا همين حدود است. مراجعت گرفتم اميدوار و تصميم به
در اين حدود ديگر . ام وضعيات محل را کامالً مطالعه، و وضعيات قشون را نيز از هر حيث معاينه کرده

 . کاری ندارم
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بارندگی نمايد، ناچار يک  سير خود بيفزائيم، زيرا اگر شروع به سرعت ابر غليظی هوا را پوشيده و بايد به   
آنجا که اراضی  تا. رانی شود هفته بايد در اين حدود بمانيم، تا زمين مجدداً خشک و قابل اتومبيل

با وجود باران “ اشرف“و “ بندرجز“  ولی عبور از فاصلة بين. شود عبور کرد می است،“ صحرای ترکمان“
 . و گل، از محاالت است

که اگر چه آب زياد ندارد، ولی عمق آن طوری است که . ای است رودخانه“ استرآباد“در چند فرسخی    
برای عبور من، از چوب و  .برای عبورومرور، بايد روی آن پل ببندند، تا برای اتومبيل قابل عبور باشد

احتمال استحکام از روی آن عبور کرد، و هنوز  شوفر به. نی و شاخة درخت، پل موقتی ترتيب داده بودند
از اتفاقات . آن طرف پل روی خاک نرسيده بود که تمام پل يکجا فروريخت بيش از دوچرخ اتومبيل، به

سر من بودند، و  ولی همراهان که عقب. کردممن هم سالمت عبور . اتومبيل نرسيد ای به عجيب، صدمه
طرف رودخانه ماندند، و مجبوراً چندين ساعت وقت  راه منحصر بفرد آنها عبور از همين پل بود، تمام آن

پل مزبور  خود را صرف انداختن درخت و تهيه جگن و گل و غيره نموده، تا صورت ظاهری مجدداً به
کردند، زيرا دارای استحکام نبود و خطر آن قطعی  ر از آنرا نمیدادند، ولی هيچيک از شوفرها جرئت عبو

باالخره يکی از شوفرها که جزو افراد نظامی بود استقبال از خطر کرده، با سرعت تمام از پل عبور، . بود
و دو اتومبيل ديگر نيز، با همين سرعت، متعاقب او حرکت نمودند که باز در مرتبه ثانی پل فرو ريخت، 

اتومبيل مزبور شکست، ولی شوفر آن فقط منحصر جراحتی . گودال رودخانه مبيل افتاد بهو يک اتو
 . برداشته بود

حرکت کرده، بازماندگان نيز مجدداً به تعمير “ بندرجز“جانب  چون توقف زياده براين مقدور نبود، به   
زاری که  بايد يک چمناينجا نيز چون . رسيدند“ بندرجز“حدود  پل پرداخته، باالخره حوالی عصر به

گل نشستند و عبور از اين راه را  ها بالاستثناء به تقريباً صورت باتالق دارد، عبور نمائيم، تمام اتومبيل
. غوغای عجيبی بين شوفرها برپا شده، و حقيقتاً همه از کار مانده و ناتوان شده بودند. ممتنع ساختند
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ها را با دست، و تقريباً  شقت و مرارتی بود يکايک اتومبيلای را خبر کرده، با هر زحمت و م مجبوراً عده
 . اين طرف چمن آورده تا توانستند طی طريق نمايند روی دست، به

طور قطع عبور از اين راه غير مقدور  کرديم، به بينی نکرده بوديم، و تصادف با باران می چنانچه پيش   
 . اين راه نبود بود، و شايد توقف يک هفته نيز وافی برای عبور از

تحمل کرده بوديم، “ بندرجر“باالخره همان زحمت، يعنی همان محنتی را که در موقع آمدن به    
متحمل شديم، زيرا اغلب از آن پلهای کوچک “ اشرف“به “ بندرجز“دوچندان آن را در مراجعت از 

 . مصنوعی که روی نهرها زده بودند خراب شده بود
اند، و عاقبت حدود  کرده می“ اشرف“ ز همراهان، استغاثه برای وصول بهشنيدم شوفرها و بعضی ا   
 ا از شدت زحمت و ـحالت بعضی از آنه. رسيد“ اشرف“ ها به الة اتومبيلـاعت يازده و دوازده شب، دنبـس

 . آور شده بود خستگی رقت
طرف  که ممکن بود بهبينی از باران، با سرعتی  مانده و صبح زود، فقط برای پيش“ اشرف“شب را در    
با وجود اين، مجدداً از تماشای عمارات صفويه، مخصوصاً قسمتی که در باالی تپه . رانديم“ ساری“

همراهان نيز دنبال من . دقت آنرا تماشا نمايم واقع شده است، صرفنظر نکردم، و پياده رفتم باال، تا به
نفر موفق شدند که  ، بين راه مانده، فقط سهتفاوت استعداد حرکت کرده، چيزی نگذشت که اغلب آنها، به

 . منصبان نظام نفر هم عبارت بودند از صاحب با من همقدم باشند، و آن سه
راه اين عمارت، اگر چه مقداری فراز دارد و نسبتاً خسته کننده است، ولی از همين امتحان مختصر،    

وظيفه  اعتراف بايد کرد که نظام. ميدتوان فه خوبی می تفاوت بين اشخاص نظامی و غيرنظامی را به
 . شود ای است که برای تقويت روح و جسم افراد يک مملکتی وضع می مهمترين و بزرگترين مدرسه

نخواهی، تمام جوانهای  خواهی. ام اداره نظام وظيفه هنوز داير نشده، و مقدمات آن را تازه طرح کرده   
بعد از آنکه دوسال خدمت آنها تمام شد آنوقت . مملکت بايد در اين وظيفه مقدس شرکت نمايند

ای از اين فرصت کرده، و چه تأمينی را برای سالمتی خود و اوالد خود و  خواهند فهميد که چه استفاده
 . اند نسل آتية ايران بدست آورده

از اين مدرسه است که نشاط روح و سالمت . بزرگترين مدرسة ابتدائی مملکت همين مدرسه است   
م و پاکی خون و سالمت اخالق و صراحت لهجه و استقامت فکر، و باالخره عزت نفس و غرور جس

 . آيد وجود می ملی و افتخار فرد و جامعه به
در هر روز مقدار خيلی زيادی . روی برای همان جنبة نظامی و سپاهيگری بسيار معتادم پياده من به   

ه هستند، يالبن کنم از اين همراهان که غالباً جوان و قوی کنم، و تعجب می روم و گردش می پياده راه می
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ولی برای طی کردن فواصل بين عمارات صفويه، که تقريباً در يک محل واقع شده، تا اين درجه 
 . اند فرتوت و خسته و عاجز شده

منصب نظام بودم، و جزو صف، فرماندهی قسمتی را داشتم، در  آيد اوقاتی که صاحب خاطرم می   
بلندترين “ دلفک“. )پناهنده شده بود“ دلفک“کوه  های دشمن به که يکی از سرکرده“ گيالن“های جنگ

واسطة کثرت ارتفاع، هميشه از برف و ابر  است، و قلة آن، به“ گيالن“و “ منجيل“کوههای اطراف 
تمام اين دوش گرفته، و  من مجبور از تعاقب اين سرکرده شدم، لهذا توپ و مسلسل را به.( پوشيده است

شرح اين جنگ بسيار مفصل است و تحمل . کوه را تا قله با توپ باال رفتم، و به تعقيب دشمن پرداختم
ها، توقف در زير بارانهای گلوله و توپ،  ها و بدبختی باتالقها، و تحمل انواع مذلت من در فرورفتن به

های خارجی،  ة انواع ناماليمتمقاومت در مقابل آنهمه شدايد و سختی و مشقت و بدتر از آن، مشاهد
اين شدايد و . زبون شدن دربار تهران در زير دست آنها، عيش و نوش شاه و وزراء خارج از توصيف است

بار افراد زيردست از جان خود سيرم کرد، و اقدام به کودتای  طرف و مالحظة حالت رقت مصائب از يک
پرستان  الخره مملکت را از دست بيگانهرا باعث شد، و منت خدای را که توانستم با“ تهران“

 . فروش خالص کنم وطن
ام، البته طی اين چند قدم راه،  اين قبيل ورزشها و تحمل زحمت معتاد بوده حال، چون به ای علی   

   معطل شدم تا يکان  هذا مالحظة حال همراهان فرسودة خود را کرده، توانست مرا خسته نمايد، مع نمی
 .حرکت کرديم“ ساری“طرف  های خود رسيدند، و به شکست خورده، به اتومبيليکان مانند قشون 

من در طی تمام مسافرتها معموالً همين که مطالعاتم انجام گرفت، ديگر در موقع مراجعت، بين راه    
زيرا برای گردش و . جهت وقت تلف نشود برگردم که بی“ تهران“ معطل نشده، و ميل دارم زودتر به

اين جهت اگر جادة  به. نمايد کنم، بلکه مقصود معينی ايجاب مسافرتهای مرا می رت نمیتماشا مساف
همين لحاظ  بيايم، به“ تهران“ يکسره به“ اشرف“شوسة قابل عبوری وجود داشت، تصميم داشتم که از 

 و. طرف اما بدی راه شوسه از يک. حرکت کرديم“ آباد علی“طرف  صرف کرده، به“ ساری“ناهار را در 
 . نزول بارانی را که انتظار داشتيم، اين فکر را محال ساخت

هذا، با کمال زحمت و  ربع نيست، مع بيش از نيمساعت يا سه“ آباد علی“و “ ساری“با آنکه فاصلة بين    
باران طوری راه را خراب . مرارت توانستيم که اين فاصلة مختصر را، در ظرف پنج ساعت طی نمائيم

رويهمرفته قسمت اعظم راه را در . ها را با دست ببرند دم بايد پياده شويم، و اتومبيلق کرده که قدم به
 . رفتيم، پياده طی کرديم بحبوحة گل و لجن، که گاهی تا زانو فرو می

بريدن  ها با دست نيز کار آسانی نبود، باالخره مجبوراً شروع کردند به اينکه بردن اتومبيل نظر به   
ها از  تقريباً قسمت عمدة راه را از شاخة درخت مفروش کردند، که بلکه اتومبيلهای درخت، و  شاخه
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ها را  هذا شاخه درخت طاقت ثقل اتومبيل الی فرو نروند، مع و عبور باشند، و در گل روی آنها قادر به
ت با عاقب. گذاردند که شايد دو قدم جلوتر بروند ها می های چوب زير چرخ اتومبيل نياورده، گاهی تخته

واسطة فرط  شده، و به“ آباد علی“اين افتضاح، اين مختصر راه را طی کرده، و در اوايل شب وارد 
 . فردا موکول شد قهراً به“ تهران“عزيمت به . خستگی شوفرها و همراهان، در آنجا بيتوته کرديم

فکرهای  باران، مرا به ، و بيچاره ماندن در مقابل چند قطره“آباد علی“تا “ بندرجز“اين طرز عبور از    
 . اطاق خود برای آنکه بيشتر مجال فکر داشته باشم، همراهان را مرخص کرده، آمدم به. بسيطی واداشت

اين سرزمين و  مسافرت کرده، با ماموريتهای مختلف و افکار مختلف، به“ مازندران“ البته من کراراً به   
عی و سياسی اينجا آشنا يروحی و اجتماعی و طبوضعيات   ام، و از هرکس بيشتر به موطن خود آمده

تمام مسافرتهای سابق، طبعاً اختالف کلی دارد، زيرا  هستم، اما نوع افکار من در اين سفر، نسبت به
دهد  وطن، آمال و آرزوهائی را برای من تشکيل می جمع ساختن رموز سلطنت و وظايف وجدانی و حب

 . که ناچار از تعقيب آنها هستم
انجام آمال خود شوم، استبعادی ندارد که  عمر و فرصتی برای من باقی باشد، و موفق به اگر   
آيد،   عمل چنانچه بيشتر ممارست به. يکی از گردشگاههای عمدة روی زمين محسوب شود“ مازندران“

 . دهد که آنجا را زيباترين نقاط طبيعی معرفی نمايد هرکس اجازه می به“ مازندران“طبيعت 
. وارد شود و در اعماق آن حلول نمايد“ مازندران“م آثار و عالئم برجسته مدنيت جديد، بايد به تما   

بايد قبل از همه چيز، تمام خطوط اصلی و فرعی آن با بهترين وجهی شوسه، و متعاقب آن صحيه و 
 . معارف آن مورد توجه خاص واقع شود

 ايد مرکز ـلی است که بـاسبترين محـم، بهترين و منالً اقامت دارـای که فع هـ، همين نقط“آباد علی“   
يک شهر زيبائی مبدل گردد که برای اقامت  را تشکيل دهد، و اين قصبة کثيف و ويران به“ مازندران“

 . ای مجاز و ممتاز بماند دائمی هر طبقه
يکی از  مربوط نمايد،“ فارس خليج“را با “ بحرخزر“آهن ايران شدم که  کشيدن خط اگر موفق به   

ای خواهد شد که  شود، و بهترين وسيله مستقر می“ اباد علی“های مهم آن ناچار در همين  استاسيون
 . عمارت و آبادی و شهرت اين نقطه را تأمين نمايد

اند از محصول پنبه، و برای تأمين  پوشيده شده“ آباد علی“تمام اراضی و مزارع اطراف و جوانب    
ريسی در اينجا داير نمود، که رعايای اينجا منتظر  بايد يک کارخانه بزرگ نختجارت اين نقطه، فوراً 

يک نتيجه قابل انتظاری  خريد اين و آن نشده، بالفاصله بتوانند مقدمات زحمت و زراعت خود را به
 . تبديل نمايند، و راه ثروت و تمول را بروی خود بگشايند
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و از جيب سکنه مملکت . رود های چای بيرون میچندين کرور ثروت اين مملکت همه ساله در ب   
برای زراعت چای، بالترديد “ مازندران“، و اغلب نقاط “الهيجان“مساعد بودن هوای . گردد خارج می

پرورش . کند که کارخانة چای، در اين منطقه دائر گردد، و مورد استفاده کامل واقع شود ايجاب می
 . ايد در اينجا متروک بماندای نب ابريشم از فکرهائی است که دقيقه

تعميم يابد، و برای تمام آنها، و همينطور ساير دواير “ مازندران“خطوط تلگراف و پست در تمام نقاط    
 . دولتی، عمارت تازه و منظمی ساخته شود

و روشنائی  تواند به ای که می بايد عموميت پيدا کند، زيرا نقطه“ مازندران“چراغ برق در تمام شهرهای   
 . است“ مازندران“برق جلوه واقعی بدهد، فقط 

، نه تنها از لحاظ تجارت و “گيالن“العياری، در تمام طول ساحل تا  امتداد يک خط شوسة کامل   
ارتباط، احتياج کلية اهالی است، بلکه از لحاظ زيبائی و قشنگی و طراوت و خضارت، راهی خواهد شد 

تواند  خواهد نمود، و در عين حال می“ مازندران“اقامت در  به که مسافرت هر سياح و مسافری را، بدل
 . واقع گردد“ تهران“محل تفريح و تفرج قاطبة اهالی 

اند، و من در آن مشغول پروردن آمال و خيال  برای توقف من تخصيص داده“ آباد علی“اطاقی که در    
من در . ت در آن زندگی نمايندزحم هستم، اطاقی است بسيار محقر که شايد مسافرين عادی نيز به

گيرم که بتواند  هائی را در نظر می انجام آن شوم، ساختمان هتل امتداد خط شوسه ساحلی، اگر موفق به
 . با تمام زينت و جالل، مرکز آسايش مسافرين واقع شود

و آمال و  دنبالة فکر و خيال. کنم ام و فکر می تنها نشسته! بين خيال و عمل فاصله خيلی زياد است   
 . هرقدر امتدادش بدهيد، ممتد خواهد شد. آرزو محدود نيست

سکوت عميقی اطراف اطاق را . مطابق عادت معمول در اطاق خود تنها هستم. ساعت ده شب است   
های دور و دراز از  انديشه. نوازد فراگرفته، جز روشنائی شمع و چند کتاب چيز ديگری خاطر مرا نمی

ام، همه را  پايان رسانيده، همه جا و همه چيز را ديده مسافرت خود را به. دهند میمقابل چشمم دفيله 
جز خرابی و ويرانی، ذخيرة ديگری برای من در مملکت . ماهيت آنها واقفم العين تماشا کرده و به برأی

در . ت، همه جا خراب اس“خزر دريای“و “ فارس خليج“تا بنادر “ تهران“انباشته نشده، از قصر گلستان 
های ديگر انباشته شده، و مفاسدی است که بر زبر مفاسد ديگر  هائی است که روی خرابه همه جا خرابه

. خزانة مملکت تهی است. مقام تعمير آنها برايم تمام آنها بايد شخصاً رسيدگی و به به. انبوه شده است
جود ندارد که کار را به دست هيچ امری در مملکت و. شناسی هستند ها دور از مراحل وطيفه وزارتخانه

اخالق عمومی در منتهای درجة انحطاط . وسائل پيشرفت و سرعت عمل مفقود است. اهل آن بسپارم
. مقام تمام حقايق واقع شده است لفاظی و شارالتانی قايم. وظيفة خود آشنا نيست هيچ کس به. است
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آهنی  انشاء خط. د، من ميوه آنرا بايد بچينمسالها نهال تذبذب و تزوير و چاپلوسی و دروغ را آبياری کردن
اين پولی است که در هيچ . ام، شايد متجاوز از دويست کرور تومان خرج داشته باشد را که در نظر گرفته

از کجا اين پول تأمين خواهد شد؟ آيا از اين خزانة . داشتن آن معتاد نبوده است تاريخی خزانة مملکت به
، ايجاد خطوط، تأسيس شهر، ايجاد دواير و هتل و غيره ميليونها خرج “ندرانماز“فقير و تهی؟ تعميرات 

در اينصورت . انجام مصارف يوميه خود نيستيم از کجا و چه محلی پرداخته خواهد شد؟ ما قادر به. دارد
زدن “ البرز“فتن اپرداخت چه وجهی خواهد بود؟ شک ايجاد کارخانة قند و نخ و برق و غيره موکول به

 ، خريد ريل، ايجاد مؤسسات و غيره و غيره از کدام پول؟ تونل
 . کند، و با اين موانع فوق تصور، هيچ کاری از پيش نخواهد رفت ام می افکار دور و دراز دارد خسته   
اين موانع را زير پا خواهم گذارد، و قهراً بايد  مام مملکت خود را بيارايم، تما اما من که تصميم گرفته   
را با اين “ آباد علی“و “ ساری“فاصلة بين . آمال و آرزوی خود صورت عمل و حقيقت بدهم تمام به

با نزول چند قطره باران از هر تصميمی اجباراً . افتضاح طی کردن، اليق شئون زندگانی امروزه نيست
 . منصرف شدن، با حقيقت زندگانی آشنا نبودن است

    
موقع اجرا گذارم  ام قطعاً بايد به انديشيده“ مازندران“و عمران مملکت  تمام افکاری را که راجع به   

 . ام و تغييرپذير نيست چون تصميم گرفته
انجام تمام آمال و آرزوهای خود موفق  ل نيازمندم که مرا بهالاز قادر متعال و ذات جليل ذوالج   

خواهم نوشت، شرح حال  “مازندران“سال سفرنامة ديگری را که برای  اميدوارم پس از هشت. فرمايد
 . ايران، بدون فرق و استثناء بکلی غير از اين باشد که در اين سفرنامه تدوين و تأئيد شده است

فعالً که جز با خيال و آرزو و طرح نقشه سروکار ديگری ندارم، و بناچار مدونات امروز را بايد به    
االت، چيزی که دنبالة آنرا منقطع کرد، تمام در بحبوحة اين افکار و خي. ترجمه و تفسير فردا واگذارد

داد، مدتی است از نصف شب گذشته، و چون سپرده بودم کسی  شدن روشنائی شمع بود که نشان می
پس از ورود، . اطاق و تجديد روشنائی نکرده بود  اطاق وارد نشود، پيشخدمت نيز قدرت ورود به به

دست من داد که عزيمت مرا به  شاهنشاهی، به رئيس دفتر مخصوص ,مشاراليه راپرتی از بهرامی
 . دستور دادم که ساعت هفت صبح آماده حرکت باشند. کرد تسريع می“ تهران“

و آمدن باران در تمام طول جاده، طی “ مازندران“رطوبت جبلی . حرکت کرديم“ آباد علی“صبح از    
چون . طريق اساسی ساخته شود بهشوسة راه، شوسه مقدماتی است، و بايد . طريق را مشکل کرده بود

ها، و پرت شدن  طرف فراز و سرباال حرکت نمائيم، برای جلوگيری از لغزش اتومبيل تمام راه را بايد به
و “ آباد عباس“ها زنجير بستند، و بالمانع گردنة  اتومبيل  تمام چرخ در دره و مجال و امکان عبور، به
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برای صرف “ جاجرود“هار را در بين راه صرف، و در سرپل را عبور نموده، نا“ فيروزکوه“های  گردنه
منازل خود بروند، و  همه اجازه دادم که مستقيماً هريک به به. چای پياده شدم، تاهمراهان نيز رسيدند

 . برای رفع خستگی فردا را هم مجاز در تعطيل باشند
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 يهاکسان و جا

 آ
 09: ورزان آئينه

 02: آب آه
 11: خليج, آبسکون

 01: کتابخانه, آستان قدس رضوی
 12, 98: جزيره, آشوراده

 11: آشورخزين
 22: عمارت, آغامحمدخانی

 10: قلعه آق
 10: آل زيار

 

 الف
 11: اترک رود
 19: اداره امنيه
 22: اداره تلقيح
 33: اداره طرق
 22: اداره ماليه

 11: هاداره نظام وظيف
 22: اداره نظميه

 20: ارامنه
 02: اروميه

 19, 12, 10،13, 11, 11, 12, 92, 29, 4, 1: استرآباد
 00: جعفرقلی خان, اسعد بختياری

 11, 11, 19, 10, 11, 99, 92, 93, 90, 91, 28, 29, 21, 29: اشرف
 90, 28: اصفهان
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 01, 01: اعتمادالسلطنه
 99: کتاب, نفس هاعتماد ب

 18, 29, 33, 09, 01, 09, 02, 03, 1, 9: جبال هلسلس, البرز
 23: مدرسه, اماميه
 98: خيابان, امين
 92: انزان

 00: اميرلشگر, انصاری
 

 ب
 11: بادکوبه

 29، 20، 34، 38، 31: بارفروش
 03: بازار

 13: باغ شاه
 22: باغ شاهی

 4، 9: بجنورد
 19، 10، 11، 90، 33، 4، 9: بحرخزر

 11: بخارا
 12: بلديه

 11: ناپلئون, بناپارت
 11، 19، 13، 11، 12، 10، 11، 98، 99، 92، 34: بندر جز

 11، 12، 98: بندر قرسو
 13: بوستان سعدی

 02: بومهن
 00: دکتر حسين خان, بهرامی
 98، 99، 09، 01، 09، 02، 00، 4, 1: فرج اهلل خان, بهرامی

 

 پ
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 22: پستخانه
 12: پل بندرگز
 33: پل سفيد

 01، 1: پل فردوس
 11: پل گمرک

 98، 99: قلعه, پلنگان
 11: مدرسه, پهلوی

 13، 10: پهلوی دژ ـ آق قلعه
 

 ت
 93: تات
 38، 09: رودخانه, تاالر
 30: تاله

 23: مدرسه, تاييد
 93، 91: تپه همايون

 29، 21، 29: رودخانه, تجن
 13: تخت مرمر

 19، 19، 21: صحرا, ترکمن
 99: تعليق

 91، 22، 33: تلگرافخانه
 01: رهتو

، 13، 10، 29، 29، 22، 23، 20، 04، 39، 39، 33، 30، 31، 01، 09، 02، 03، 00، 1، 1، 9، 2: تهران
13 ،12 ،11 ،11 ،19 ،18 

 13: تيمور
 

 ج
 09: جابون, جابان
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 18، 09، 02، 32، 00: جاجرود
 94: جامع المقدمات

 11، 11: جعفربای
 29: جويبار

 00: ياورمنصورميرزا, جهانبانی
 92: کوه, نگهجهرل

 

 چ
 00: چراغعلی خان

 21: کوه, چهاردانگه
 91: عمارت, چهل ستون

 

 ح
 91: حافظ شيرازی

 01: جريده, حبل المتين
 10: سرهنگ, حکيمی
 10: مدرسه, حکيمی

 

 خ
 39، 09، 00: اميرلشگر, خدايارخان

 13، 10، 11، 4، 1: خراسان
 99: خط شکسته
 19، 4: خليج فارس
 10، 11، 19: خواجه نفس

 11، 19، 2، 0: خوزستان
 11: خيوه
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 د
 00: دادگر

 22: دارالحکومه
 99: درويش

 99، 00، 4: دشتی علی خان
 11: کوه, دلفک

 01: رود, دلی چای
 01، 09، 02: دماوند

 21: کوه, دودانگه
 09: دوگل

 9: دولت شوروی
 10: ديويزيون قزاق

 

 ر
 09، 01: رباط

 00: ميرزا کريم خان, رشتی
 02: رضائيه

 99: قاعر
 09، 02: رودهن
 11، 11، 9، 1: روسيه, روس
 98: خيابان, روشن

 

 ز
 11، 11: سرتيپ فضل اهلل خان, زاهدی
 10، 11: مدرسه, زاهدی
 22: زنديه

 33: قريه, زيرآب
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 ژ
 01: ژاپن

 

 س 
 11، 11، 98، 28، 29، 21، 29، 22، 23، 20، 31: ساری
 11: سبزوار

 22، 23: سبزه ميدان
 01: سربندان

 98، 91: قلعه, رتکس
 03، 00: سرخه حصار

 11: قصر, سعدآباد
 13، 91: سعدی

 2: سفرنامة خوزستان
 02: گردنه, سکنه دار

 10: سالخ
 24: سلطان حسين
 23: مدرسه, سليمان خان

 1: سمنان
 29، 38، 32، 33، 31، 04، 08، 9: سوادکوه
 30: سوئيس

 02: سپاه پالس
 01: سياه پيچ

 20: سياه رود 
 01: دسيدآبا

 94: سيوطی
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 ش
 23: مدرسه, شاپور

 11: شاهرود
 29: شاه صفی

 93، 28، 29، 21، 33، 01: شاه عباس, شاه عباس ـ صفوی
 93: شاه عباس ثانی

 93: خيابان, شاه عباس
 29: شاه کوه
 93: شاه گيله
 08، 09: شاهنامه

 11: عبدالکريم, شرقی
 99، 00، 4: جريده, شفق سرخ

 11: عبدالرشيد, شمالی
 09، 1: شميرانات, شميران

 14، 18: شورای عالی معارف
 9: شوروی

 91: شوشتری
 31، 39، 32، 33: شيرگاه

 

 ص
 11، 20، 03: صحيه
 22: صفائيه
 28: شاه اسماعيل, صفوی
 28، 01: شاه عباس, صفوی

 91، 28، 29: صفی آباد
 94: صمديه
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 ط
 93: طالش

 

 ع
 18، 08، 09: عباس آباد

 39: عدليه
 11: عراق

 21: ربع
 03: خواجه, عزيزخان
 9: عشق آباد
 18، 19، 11، 29، 20، 31: علی آباد
 00: سرتيپ, عليخان

 ف
 11: فرانسوی, فرانسه

 29، 21: فرح آباد
 91، 09: فردوسی
 18، 08، 01، 01، 09، 9، 1، 1: فيروزکوه

 

 ق
 10: قابوس بن وشمگير

 12: رود, قره سو
 11، 93: قفقاز

 00: شکراهلل خان, قوام صدری
 

 ك
 02: کرد
 02: قريه, کرد
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 22: عمارت, کريمخانی
 01: کلکته
 99: ميرزارضا, کلهر

 11: کوکالن
 20، 34، 38، 31، 31: کياکال

 09: کيخسرو
 

 گ
 01: گدوک
 93: گرجيان, گرجی
 10، 11، 11، 19: رود, گرگان

 12: رود, گز
 19: قصر, گلستان
 92: گلوگاه
 98: خيابان, گمرک

 10، 11 ،11، 19: گمش تپه
 10: گنبد قابوس

 09: قريه, (جيليارد)گيليارد 
 

 ل
 19، 39: الهيجان

 11، 4: لشگر شرق
 99: دکتر گوستاو, لوبن

 12: ليانازوف
 

 م
 22: مؤسسه پاستور
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 24، 34، 00، 8: مجلس شورای ملی
 9: مجلس مؤسسان

 00: سرهنگ, محمدباقرخان
 00: شاهپور؛ وليعهد, محمدرضا

 1: محمره
 91 :مرتع جمعه
 91: مرتع چنقور

 91: مرتع قزل شيوار
  11: مزينان
 01، 4: مشهد

 11، 29، 34، 38: مشهدسر
 11، 98: مصری, مصر

 99: مطبعة قشون
 01: کتاب, مطلع الشمس

  13، 94، 28، 21: مغول
 22: عمارت, ملک آرائی

 11: منجيل
 12، 91: ميان کاله
 33: ميان کال

 09، 00: ميرزا کريم خان ـ رشتی
 99: عمادمير

 

 ن
 29: نارنجه باغ
 01، 01: ناصرالدين

 11: نجف
 11، 99: نستعليق

 99: نسخ
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 11: خيابان: نفت خانه
 09، 00: اميرلشگر, نقدی

 23: مدرسه, نواب عليه
 11: نيشابور

 29: رود, نيکا
 

 و
 09، 02: ورامين

 10، 4: وزارت جنگ
 12: وزارت داخله

 20: وزارت صحيه
 00: وزارت دربار

 14، 18، 99، 20: علوم و معارفوزارت 
 29، 22، 33: وزارت فوائد عامه

 09، 01، 09، 00: شاهپور, وليعهد ـ محمدرضا
 

 ه 
 13: هخامنش

 93: هزارجريب
 09، 03: گردنه, هزار دره

 30: هندی, هندوستان
 

 ی 
 11(: يموت)يوموت 
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