معرفي يك سند

شيخ خزعل و مشروطه
ناهيد فرهادنيا

اصل و نسب خزعل
طايفه بني كعب كه خزعل نيز بدان تعلق داش��ت مس��كن اصليش
در نجد بوده اس��ت و بعد از باال گرفتن اختالف باش��ريف مكه (كه از
اعقاب امام حس��ن (ع) بودند) بر سر پردهداري مكه و خدمترساني به
حجاج به عراق هجرت ميكنند و در اطراف بصره ساكن ميشوند بعد
از گذش��ت سالها به دليل بروز خشكسالي به كنارهي راست شطالعرب
در اطراف زمينهاي شيخ صفر تميمي ساكن شده اين مهاجرت مصادف
با حكومت ش��اه عباس اول صفوي بود آنان سالها در آن ناحيه ماندگار
ش��دند و با پيش��رفت در كارش��ان تهديدي براي طوايف همجوار خود
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مقدمه:
آنچه در اين مقاله مورد توجه نگارنده قرار گرفته اس��ت معرفي س��ندي است كه عنوان اين بررسي را به
خود اختصاص داده است.
در اين بررس��ي تالش ش��ده تا عالوه بر اش��اره اجمالي به زندگي و عملكرد شيخ خزعل و سرانجام كار
وي با تكيه بر مندرجات سندي كه تصوير آن پيوست اين يادداشتها آمده است بر ميزان نفوذ و قدرت امير
خوزستان و تقابلش با حكومت مركزي در زمان ناآراميهاي عصر مشروطيت صحه گذارده شود.
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بودن��د ب��روز اختالف بين بنيكعب و بني تميم باعث ش��د كه اين دو طايفه به صورت مس��المتآميز از هم
جدا گردند و كعبيان دسته جمعي به اهواز مهاجرت كردند و در منطقهاي واقع در كوت عبداهلل (سمت چپ
كارون) و اهواز قديم ساكن شدند.
پايان مهاجرتها رحل اقامت اين طايفه در خرمشهر بود كه در زمان سرتيپ حاج جابرخان نصرت الملك
پدر خزعل صورت گرفت.
ش��يخ جابر بعد از اينكه به عنوان حاكم كلي خرمش��هر و آن نواحي ش��ناخته ش��د ،مقر حكومتش را از
خرمش��هر به چند كيلومتري دورتر جايي كه ابوجذيع ناميده ميش��د انتقال داد كه بعدها ضمن نقل مكان
كامل به آنجا آن مكان را فيليه ناميد و قصر حكومتياش نيز بدين نام معروف گرديد .ش��يخ جابر عالوه بر
استحكام پايههاي امارتش به گسترش روابط با كشورهاي اطراف و داد و ستد با تجار انگليسي ميپرداخت.
او همچنين با متحد كردن برخي عشاير كوچك ناشناخته ائتالفي تشكيل داد.
ش��يخ جابر بعد از كم و بيش س��ي سال مرزباني و حكمراني در سال  1298 ، 1297هـ.ق درگذشت .وي
پنج پسر داشت.
برادران بزرگتر يعني محمد و مزعل بعد از مرگ پدرش��ان آماده جانشيني وي بودند در اين رقابت مزعل
توانست با مهارت هر چه تمامتر رقيب و برادر خود را از صحنه خارج كند.
ش��اه وقت آن زمان (ناصرالدين ش��اه) نيز با لحاظ تمام القاب پدر لقب معزالس��لطنه را نيز به او اضافه
كرد.
مزعل در طول زمامداري پانزده سالهاش از برقراري روابط صميمانه با انگليسيها خودداري كرد و با ترديد
به خواس��تههاي آنان مبني بر بازكردن نهر كارون براي كش��تيراني نگاه مينمود .انگليس��يها نتوانستند اين
موقعيت را از طريق مزعل كسب نمايند با دادن رشوههاي كالن به حكومت مركزي اين امتياز را به دست
آوردند .اين امر مزعل را بس��يار نگران كرد زيرا باز ش��دن نهر يعني دخالت مستقيم مركز ،وي نيز به روسها
و فرانس��ويها متمايل گش��ت ،تمايلي كه چندان خوشايند انگليسيها نبود .مزعل به طور مستقيم با انگليسيها
در نيفت��اد و در بعض��ي مواقع تجارت خود را با آنها گس��ترش داد .او اميدوار ب��ود كه وقتي رودخانه به روي
رفت و آمد كش��تيها بس��ته شود مأموران ايراني منطقه را ترك ميكنند .شيخ ميخواست دست از مخالفت
بردارد و با انگليس��يها همكاري كند به ش��رط آنكه آنها دوام وطن او را تضمين كنند .در مجموع انگليسيها
از مزعل راضي نبودند.
موض��وع ديگري كه حائز اهميت بود ،برادر كوچكتر مزعل خزعل بود .برخي مورخين معتقدند كه مزعل
نس��بت به خزعل رفتار س��ختگيرانه داش��ت و برخي معتقدند كه وي را هميش��ه كنارش قرار ميداد و از او
مراقبت ميكرد چون نسبت به وي سوءظن داشت.
البته اين سوءظن هم بيمورد نبود خزعل ّنيت رسيدن به قدرت را در سر داشت و بهتر از انگليسيها كسي
را نيافت؛ چون آنها از مزعل راضي نبودند .بنابراين خزعل بيش از پيش به انگليس��يها نزديك شد و درصدد
برآم��د كه از كمك آنها براي به دس��ت آوردن حكومت محمره (خرمش��هر كنون��ي) در صورت عزل مزعل
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برخوردار ش��ود و در عوض وي قول خواهد داد كه برخالف برادرش در راه تجارت انگليس��يها در خوزستان
مان��ع ايجاد نكند و اظهار داش��ت در ه��ر حال انبوه قبايل از او حمايت ميكنند چون از جس��ارت و افزايش
ماليات خود توسط مزعل ناراضي بودند.
انگليس��يها كه در ظاهر ،اين امر را نپذيرفتند در موقعي كه س��كوت ميتوانست به مثابه رضايت ضمني
تلقي ش��ود خزعل به اقدامات خود ادامه داد و با همدس��تي با غالمان خود و پس��رعموي خود سلمان مزعل
را ب��ا چند ت��ن از خواص در نزديكي قصرش هدف گلوله پيدرپي قرار داد و به قتل رس��اند ،در يكم محرم
1315ق ( 12خرداد  1276ش) .در واقع حقيقت اين قتل در آن است كه جدا از اعمالي كه از مزعل سرزد،
مانن��د كينهتوزي با برادرش (خزعل) ،نحوه تقس��يم غيرعادالنه امالك پ��در  ....كه زمينه ترورش را فراهم
نمود مشخص گرديد.
خزعل ميخواست به رياست برسد و انگليسيها با آگاهي از اين موضوع زمينه را مهيا كردند.
به طوري كه در يك گزارش محرمانه و سري بعد از قتل مزعل چنين نگاشته شد «:وقتي كه به رياست
رسيد(خزعل) به وعده خود با دقت و امانت رفتار كرد و از باوفاترين شخصيتها براي ما شد و از او هيچگونه
مخالفتي سرنزد و به تمام مشورتهاي ما ايمان آورد كه عالوه بر گوش دادن به اندرزهاي ما كليه مطالب ما
را برآورده كرد بدون آنكه به ما كوچكترين آسيبي برساند».

خزعل كه بود و چه كرد؟
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همانط��ور ك��ه در توضيحات فوق بيان گرديد ،خزعل از بنيكعب بود از تيره فرعي «محيس��ن» محمره
(خرمشهر كنوني) و مادرش نورا يا نوره دختر شيخ قبيلهي «با وي» بود.
شيخ خزعل القاب نصرتالملك ،معزالسلطنه ،سردار اقدس ،سردار ارفع و ...از دولت انگلستان دريافت و
در حكومت هند نشانها و فرمانهاي مهم نظامي داشت و عالوه بر اين القاب لقب ( sirسِ يري) را نيز دولت
انگلي��س به وي داده بود .ش��يخ در طول دوران زمامداريش ب��ه منظور جلوگيري از هر گونه زيان به جان و
مال انگليس��يها هر چه در توان داش��ت به كار بست .در طول سالهاي سلطنت مظفرالدين شاه و محمدعلي
شاه و احمدشاه و به خصوص در دوران پراكندگيها و اغتشاشات مشروطيت كه وي نيز با مداخله در وقايع
انقالب تا حدودي بر اين آش��فتگيها دامن زد و هدفش اس��تقاللطلبي بود .تقريب ًا تمام عش��اير خوزستان را
مطي��ع س��اخت و چون اهل زد و بن��د بود .رقيبان خود را به راحتي كنارگذاش��ت ،وي حاجعلي اصغر خان
امينالس��لطان (اتابك اعظم) صدراعظم مظفرالدين ش��اه را با هديه و پيش��كش و پول فريفته و توس��ط او
امتيازات فراواني كسب نمود ،و در طول دوران امارت طوالني خود نه تنها مالياتي به حكومت مركزي نداد
بلكه اراضي بسياري را در اهواز ،خرمشهر(محمره سابق) و آبادان خريد يا تصرف كرد و يا با دادن رشوه به
امالك خود اضافه نمود و زماني كه انگليسيها در سال  1290شمسي تصميم به ساختن پااليشگاه در آبادان
گرفتند با وي مذاكره نموده و اراضي را از ش��يخ اجاره كردند .اين امر به خوبي قدرت وي و ضعف حكومت
مركزي را مشهود ميساخت ،همين ضعف باعث قدرتمند شدن شيخ خزعل و مستقلتر شدن وي گرديد و
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سبب شد تا او به چيزي جز حكومت بر ايالت خوزستان و به تعبيري خودمختاري نيانديشد.
شيخ اميدوار بود به دليل حفظ منطقه از اشغال قواي عثماني در پايان جنگ جهاني اول انگلستان وي را
در رسيدن به خواستههايش حمايت كند .اما انگلستان خواهان اين امر نبود و تنها وجود خزعل را براي حفظ
تأسيسات نفتياش و تأمين منافعش در مقابل حكومت مركزي الزم و ضروري ميدانست ،اما خزعل كه به
دفاع انگلستان از خود اميدوار بود و تنها عامل عملي نشدن مقصودش را حكومت مركزي ميدانست ،جدال
با حكومت مركزي را آغاز كرد در همان ابتداي درگيري لُرد بالفور در مجلس لردان انگليسي گفت كه «:بين:
انگلس��تان و ش��يخ محمره هميشه روابط دوستانه موجود بوده ولي ما هيچگاه شيخ را به عنوان مالكالرقاب
يك قسمت از ايران نشناختهايم .او هميشه تابع حكومت مركزي ايران بوده است» .در پاييز سال  1302ش
اوضاع و احوال به گونهاي كه به زيان شيخ خزعل بود شكل گرفت .كلنل مك كورماك از كارمندان عالي
رتبه خزانهداري كل به همراه سه محاسب ايراني به اهواز رفتند و به مذاكرات طوالني با شيخ پرداختند .شيخ
مبل��غ زيادي بدهكار بود ،مق��داري از آن را پرداخت و قبول كرد مالياتهاي جاري را بپردازد و بدهي قبلي را
نيز پرداخت نمايد .در واقع همراهي اين مقام انگليسي در معيت چند ايراني نشاندهنده همكاري اين كشور
با رئيس الوزراء رضاخان و حكومت مركزي بود .ش��يخ خزعل هنگامي كه بيمهري دولت بريتانيا را نس��بت
به خود دريافت و از سوي ديگر براي پرداخت ماليات به تعويق افتاده از سوي دولت تحت فشار قرار گرفت
تحريكات عليه حكومت را آغاز نمود .در وهله اول نمايندهاي به پاريس فرس��تاد تا ش��اه را براي بازگش��ت
فوري به ايران متقاعد س��ازد .سپس با نيرويي كه فراهم شده بود به سوي پايتخت لشكركشي و در صورت
عدم تمايل اختيارات را به وليعهد واگذار نمايد تا به كمك او نقش��ه عملي گردد و در ادامه تحريكات قبايل
عرب را گردآوري كرده و مابين آنها پول و اسلحه تقسيم نمود .هدف وي از اين كار اعالم خود مختاري بود
و طي بيانيهاي كه نسخهاي از آن به مجلس ارسال شد ،خواهان بركناري رضاخان گرديد.
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پايانكار شيخخزعل

آنچه سببس��از حمله رضاخان به خوزس��تان گرديد ،تغيير سياس��ت انگلس��تان بعد از جنگ جهاني ا ّول
( 1918م  1297 -1298ش) بود كه موضوع اتحاد اعراب به خوزس��تان نيز س��رايت كرد و ش��يخ خزعل به
اميد جدايي خوزستان و تشكيل سلطنتي مستقل مدعي (قيام سعادت خوزستان) شد كه البته اين طرح را نيز
دولت انگلس��تان ريخت و منظور از آن اين بود كه حريف را فريب دهد .در نتيجه مقدمات انقراض سلس��له
قاجار و تش��كيل سلسله پهلوي را بدون مخالفت همسايه شمالي ايران فراهم كند .براي اين كار ناگزير شد
يك مانور سياس��ي ش��كل دهد و خزعل را كه معروف به طرفداري از سياست انگلستان بود ،عليه حكومت
مركزي وادار به طغيان نمايد تا به روس��ها اين طور وانمود ش��ود كه انگليس��يها قصد تجزيه خوزستان را از
ايران را دارند .شيخ خزعل و عدهاي از رؤساي بختياري قرباني اين سياست شدند.
انگلس��تان قصد داشت يك حكومت نيرومند كه نفوذ مركزيش تا آخرين نقطه برسد در ايران ايجاد كند
و براي رس��يدن به اين هدف ميبايست به نفوذ ملوك الطوايفي و بساط خانخاني خاتمه داده ميشد و چه
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بهتر كه اين به شكل مانور سياسي به نفع همان حكومتي كه قرار است ايجاد شود ،تمام گردد.
جان جاك بيربي مورخ انگليس��ي دربارة تغيير سياس��ت خارجي انگليس در كتاب خود نوشته است« :اگر
انگليس��ي ها ميخواس��تند از خزعل در دراز مدت در برابر حكومتي حمايت كنند بايد اين حكومت ضعيف
باش��د در حالي كه ايران بعد از اينكه پهلوي همه كاره آن ش��د ،حكومتي ضعيف به ش��مار نميآيد ،سياست
انگليسيها تغيير كرده است» .البته قطع ًا منظور اين مورخ در مقايسه با قاجاريه بوده است.
طرح رضاخان و ديپلماسي بريتانياي طرفدار او اين بود كه سرو صداي شيخ را در بياورند تا بتوانند به اين
وس��يله به آن حدود حمله كنند .براي اين منظور قضيه ماليات به تعويق افتاده را پيش كش��يدند و همانطور
كه پيشتر اشاره شد موجبات عكسالعمل شيخ را فراهم نمودند.
بدين ترتيب بهانه بدست آمد .رضاخان سفر جنگياش را روز  13آبان  1303ش با نيرويي مجهز به سمت
جنوب آغاز نمود و در اين زمان شيخ خزعل حدود 28سال بود كه حاكم خوزستان بود ،اگر چه حكومت ،حاكم
اسمي به خوزستان ميفرستاد ا ّما قدرت واقعي از آن شيخ خزعل بود.
با توجه به روابط دوستانهاي كه بين رضاخان و سرپرسي لورين وزير مختار انگلستان وجود داشت و اخبار
مساعدي كه از جانب ايشان به انگلستان مخابره ميشد ،مشخص بود كه بازنده كيست.
دولت انگليس با توجه به چاههاي پر از نفت خوزستان و همچنين با توجه به خطر پيشروي نيروهاي سرخ
در ش��مال ايران و لزوم حفظ و حمايت از حكومت مقتدر مركزي (در جريان تغيير سياس��ت) ديگر عالقهاي
به حفظ فئودالهاي كوچك و غارتگر محلي كه با غارتگري خود و آزار هموطنانش��ان به ش��هرت انگلس��تان
لطمه وارد ميكردند ،نداشت و عدم حمايت انگلستان از شيخ خزعل به سفر جنگي حالت مارش و راهپيمايي
بخشيد.
امير خوزس��تان وقتي دريافت كه انگلس��تان از وي حمايت نميكند ،بدون مقاومت تس��ليم ش��د .تباني
رضاخان با انگليس��يها به ظاهر معاهده اهواز را در پي داش��ت كه بر طبق آن دولت انگليس حكومت پهلوي
را در قبال تداوم بهرهبرداري كمپاني نفت انگليس و ايران از مخازن نفت جنوب به رسميت خواهد شناخت.
پس حمايت خود را از خزعل برداش��ت و فقط از س��ردار سپه خواست تا از تعرض به جان او خودداري كند و
اجازه دهد بين خوزستان ،كويت و عراق در تردد و استراحت باشد.
ا ّما چند ماه بعد به گونهاي غافلگيرانه بازداشت و به تهران آورده شد و سرانجام در سال  1315در تهران
درگذشت.
پس از ش��هريور  1320ش��ايع ش��د مأموران نظميه او را خفه كردند .قزويني در وفيات معاصران به اين
موضوع اشاره نموده ،ولي اينكه مأموران تأمينات او را خفه كردند اثبات نشده است بر طبق گفته منابع جسد
شيخ در امامزاده عبداهلل در ري در اطراف تهران به امانت گذاشته شد و بعدها به نجف منتقل گرديد.
بيربي در اين خصوص چنين نگاش��ته اس��ت « :خزعل در تهران ُمرد در صورتي كه از حقوق يك امير
مستقل برخوردار نبود ،اما زمينهاي او به امپراتوري ايران ملحق شد و شركت نفتي ايران و انگليس مجبور
شده كه ديگر با حكومت ايران در تهران سر و كار داشته باشد».
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در هر حال اين ش��خص و فعاليتهايي كه او كرده مجال بررسي بيشتر در روشن شدن گوشههاي ناگفته
تاريخ ايران را دارد.
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به تاريخ  4شهر ربيعالثاني 1328
حضور مبارك بندگان حضرت مس�تطاب اجل اكرم [افخم] جليله آقاي س�ردار اس�عد
وزير داخله ،دامت شوكته العالي
بشرف عرض حضور مبارك ميرسانيم :او ًال از درگاه حضرت احديت دوام عمر و عزت و شوكت و اقتدار
حضرت مس��طاب اجل را مسئلت مينمائيم ،ثاني ًا جس��ارت ميشود سابق ًا شرحي در خصوص سرحد فيليه و
عربس��تان معروض داش��تهايم و كام ً
ال خاطر مبارك مستحضر اس��ت .در همان اوقات مسموع افتاد كاغذي
از انجمن س��ري محمره به عنوان آقا محمدرضا مدير اصالح رس��يده كسان سردار ارفع در بمبئي مستحضر
ش��ده به اش��اره و اجازة سردار معظم مبلغ سيصد روپيه به مدير اصالح داد كه كاغذ مزبور را در اخبار مندرج
ننمايد مش��اراليه هم محض فايده ش��خصي چشم از حقوق ملتي پوش��يده و كاغذ را درج اخبار ننمود .ضمن ًا
كس��ان س��ردار ارفع ساعي شدند شايد آن كاغذ را از مدير اصالح گرفته براي سردار ارفع روانه نمايد از قرار
معلوم اين اوقات مجدداً مبلغي گرفته و كاغذ مزبور را نزد سردار ارفع فرستاده يا خواهد فرستاد .اين بندگان
در صدد بوديم كه آن كاغذ را به دس��ت بياوريم و معلوم نمائيم چه مطلبي در او بوده اس��ت كه به اين اندازه
كس��ان س��ردار ارفع مبالغه داند كاغذ را از يد مدير اصالح بيرون بياورند تا اين اوقات كه بحمداهلل تعالي از
اقبال حضرت اجل سوادي از روي عين آن كاغذ به دست آورده لف ًا تقديم و ارسال داشت كه از لحاظ مبارك
ميگذرد .اميدواريم چنانچه نيم بذل توجه مخصوصي در اين باب بفرمايند كه دس��ت اجانب از خاك وطن
كوتاه شود و بعضي اشرار هم كه بناي شرارت و هرزگي داند قدري به جاي خود بنشينند و دست از شرارت
و اذيت مردم بيچاره بدارند و مردم را به حال خود واگذارند ،ديگر اخباري كه قابل عرض حضور مبارك باشد
نيست زياده عرض و جسارتي ندارد.
[ ظهر سند] نمره  -14986مهر ورود كابينه وزارت داخله  -1328چاكرزاده[متحد] انجمن -مهر :انجمن
وطنخواهان ايران ،بمبئي .1326
سري جهت مدير اصالح رسيده و
س��واد خطي كه از محمره در تاريخ  14ش��وال س��نه  1327از انجمن ّ
مش��اراليه محض فوايد ش��خصيه چشمپوش��ي از درج آن نموده و مبلغي گرفته كاغذ را نزد برادر از مجمع
مرجوع داشته است و يا بعد روانه خواهد نمود.
يا غفارالذنوب ،ال تغفرالذنب المس��تبدين اولئك اش��تر و الضالله بالهدي و العذاب با المغفره فما اصبرهم
علي ال ّنار يخربون بيوتهم بايديهم و ايدالمستبد ّين فاعتبروا يا اولي االبصار و ال حول و ال قوة الاّ باهلل العلي
العظي��م انّ��ا هلل و انّا اليه راجعون جريدة فريدة اصالح دام افاضاته ،درد دل عرض كنيم يا حكايت جانگداز را
چاره براي اين بيچارگان هم پيدا نمائيد نميدانيم چرا جريدة فريدة مقدس��ه حبلالمتين جرايد ديگر جريده
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اصالح از آنچه ميفهمند و به ش��ما مينويس��ند از آنها چشم ميپوش��يد و هيچ مذاكره از صفحه عربستان
نمينمائيد آخر بپرسيد ،بگوئيد ،بنويسيد ،شما زبان دولت هستيد صاحبكارهاي بزرگ شما هستيد ،مؤسس
اس��اس مشروطيت شما هس��تيد چه بگوئيم پيش كي داد بزنيم؟ كجا برويم؟ بكي بگوئيم آخ آخ آخ باز هم
خدا كريم است اينك سردار ارفع با والي پشت كوه همدست و هم قسم شده دارند بزرگان ملعون را با خود
همدس��ت ميكنند ،از اين طرف ش��يخ مرتضي شوش��تري ملعون را برانگيخت تا دعوايي سخت در شوشتر
گذاش��ت ،چند نفر مقتول ،قدري بيچاره فقير را گرس��نگي هالك ،باقي مردم را جريمه ،خانههاي مردم را
خراب از بس كه تير انداختند از آن طرف والي پش��ت كوه را برانگيخت و با س��كوند مع كرد سواران بوقداره
و َسكوند راه دزفول را خراب قافلة اصفهان را بردند ،قريب هفتصد قاطر و يك صد هزار تومان مال التجاره
به يغما بردند و به خاك پش��ت كوه رس��اندند باز هم به جاي خود ننشس��تهاند دارند اطراف دزفول را خراب،
دهات دزفول را تمام غارت مردان ايش��ان مقتول ،زنان ايش��ان اس��ير حكومت دار و ندارند اهالي را به جان
يكديگر مياندازند شيخ مرتضي ملعون اعالني نوشته بر ديوارهاي بازار شوشتر نصب كرده كه ما چهل نفر
هس��تيم .هر كس از جان خود عاجز اس��ت اسم مش��روطيت را بر زبان جاري بگرداند .علي االتصال هم از
فيليه و محمره شيخ تفنگ و فشنگ و پول نقد و برات ميسد و كذالك اسدخان دزفولي هر زمان خط براي
[مركز] نوشته از محمره استعداد و پول برايش ميرسد سواران بوقداره متصل به رفت و شد در فيليه هستند
پول تفنگ و فشنگ از سردار ارفع گرفته به پشت كوه ميبرند اما سردار ارفع پيغامي داده ذ ّمه خودش را از
لشكر فرستادن خالي كرده گفته كه چون من سرقدسه دولت هستم نميشود آشكارا قشون بكشم نظرعلي
خان فتحالس��لطان كه پسر بوقداره و دش��من جاني پدرش والي است بكلي از كردار پدرش خوشش نميآيد
و منتظر فرصت اس��ت كه اس��م پدرش را از ميان بردارد و خيلي هم بازور است .سردار ارفع آدم مخصوص
نزد او فرس��تاده كه در اين موقع نازك اين عداوت چه چيز اس��ت چند روز ديگر خودش ميآيد .مظفري كه
نزديك ناصري اس��ت پيغام داده به فتح الس��لطان كه خوب نيس��ت اين عداوت ،سردار بختياري ميخواهد
خانه ش��ما را خراب كند .من كه آمدم مظفريه تو هم بايد بيايي از آنجا آدم مخصوص ميفرس��تم نزد پدرت
هر چه ميخواهي بتو ميدهد ،منهم تو را راضي ميكنم س��يم تلگراف محمره شوش��تر ناصري دزفول را
عمداً بريده از جوادخان شوش��تري را اس��دخان دزفولي به اشارة سردار ارفع در يك ماه و نيم قبل به عنوان
معالجه فرستادند اصفهان خرج از سردار ارفع ولي باطن ًا جهت ديدن امير مفخم و ساالرالدوله و صولة الدوله
قشقايي الحال از راه شوشتر ديروز به شوشتر و جهاز شوشال مال لنج در شرف حركت بودند فوراً سوار جهاز
ش��ده جهت محمره روانه ش��د .خطوط و پيغامات خيلي آورده بود ،ما مفتش و جاسوس مخصوص خودمان
را فرس��تاديم نزد او ديدن قدري احوالپرس��ي و س��ئواالت از او ميكند در ضمن گفتگو خود را شاهي قرار
ميدهد تا اينكه جوادخان را سر حرف ميآورد .به او ميگويد از جمله پيغامها كه از امير مفخم و ساالرالدوله
و صولةالدوله قشقايي دارم يكي اين است كه خاطر والي و سردار ارفع را جمع ميكند از قراري كه ميگفت
اهالي اصفهان دلس��رد از صصمام الس��لطنه ش��دهاند ،همان آقا نوراهلل با صمصام السلطنه است اگر اندكي
هم آقا نوراهلل دلس��رد ش��ود اهالي اصفهان صمصام را بيرون ميكنند ،دو تا كاغذ هم براي محمدعلي شاه
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آورده اس��ت يكي از سردار مفخم ،ديگري از س��ردار معتضد يا اينكه از ساالرالدوله اينقدر بدانيد كه هر گاه
خدا نكرده اين عدويش��ان س��ري بجنبانند محمدعلي شاه به محمره نزديك است ،بيست روزه وارد محمره
ميش��ود .مختصر عرض ميكنم خيلي ميگفت اهالي اصفهان را بر صمصام شورانيدهاند مابين بختياري را
خراب كردهاند و راه را خراب كردهاند هر دم با يكي ميس��ازند فتنهها در يك جا بر پا مينمايند پيغامات را
رفت محمره به س��ردار بگويند باري قدري از اينها و از اهالي بگوئيم دوش��نبه  17همين ماه انجمن نظار در
مسجد شاه صفي منعقد ميشود ،يعني ميگويند از محمره هم يك جزئي پيشكشي براي فخرالملك رسيده
و او را جهت مالقات خواس��تهاند .خدا كند با اين حكومت جديد مقدس مش��روطهخواه استبداد اثر نكند ،اما
از كيفيات ناصري س��ردار ارفع هر چه سيورس��ات الزم داشته از شوشتر دزفول رامهرمز ،ناصري ،اهواز جمع
كرده برده است محمره .مطلب ديگر [نهر هاشم] [و شاهرود] چهار شدند قدري از آنها را بريده است ،حاال
با وجودي كه بريده معذلك گرفته از تمام دزفول و اطرافش الي عماره عثماني الي شوشتر دزفول رامهرمز
ناصري ،هويزه ،بصره تمام غاريابي آب ميباشد اين جاها آيادانند حاصالت او بسيار است ولي ما محصول
المنيه از شيخ گرفته به اجاره
آنرا نميدانيم همينقدر شخصي گفت كه من يك سال در اينجاها بودم شيخ ّ
با دو س��ه ش��يخ ديگر شراكت محصول دو ساله او را [ليره] عثماني با ترازو تقسيم نمودند كه از شماره عاجز
بودند مختصر امسال خود سردار آمده بودند ناصري دو سه نفر مهندسهاي كاردان آورده كه تعيين خرج او
را بكنند پس از آن دو س��ه مهندس تقريب ًا پانزده هزار تومان منتهاي زيادي مخارج الي بيس��ت هزار تومان
خ��رج نميخواهد به هر حال گذاش��ت و رفت ح��ال از اول نيمه رمضان تا ح��ال ميبينيم و ميفهميم كه
قونس��ول دولت بهيه انگليس ميآيد و با وجود گرما خودش ميرود صحرا باالي تند و هر سفري ده دوازده
روز طول ميكشد عملهجات از ناصري همراه ميبرد مهندس همميبرد ،معمار هم ميبرد .مختصر از نيمه
رمضان تا به حال چندين نفر از محمره ميآيد ميروند نهر هاشم و مراجعت به محمره ميكنند تا اين سفر
كه هشتم شوال آمده است قدري اسباب همراه آورده است معلوم شد كه اسباب خيلي است در محمره اينها
را با جهازات ميآورد ناصري تا آخر از چند نفر موثق ش��نيديم و از خود معماران و مهندس��ين هم ش��نيديم
كه حضرت مس��تطاب ،اجل اكرم سردار ارفع لعنةاهلل عليه ،امتياز داده است به دولت انگليس سوال و جواب
خيلي ش��ده اس��ت فيمابين ما و مهندسين و معماران و اشخاص موثق .آخر گفتيم كهما نميدانيم شاه كدام
است جهت اينكه در زمان مظفرالدين شاه نشنيديم كه چنين امتيازي داده باشد بعد از مظفرالدين شاه كه نه
مجلس نه شاه معلوم بوده پس از كي امتياز دارند گفتند كه او ًال خود انگليسيان آشكارا ميگويند ملك ملك
خودمان اختيارش با خودمان است چرا بگذاريم خراب بشود؟ گفتيم بحمداهلل ما هم شاه داريم و هم مجلس
هم دولت هم ملت ،يعني چه گفتند اگر چنين چيزي بود اين س��ردار خائن چنين كاري نميكرد ،گذش��ته از
ال كه نه دولت و نه ملت معلوم نيست خودش هم ماهيتش خراب است ،فع ً
اين فع ً
ال اين كار را ميكند پول
گزافي هم ميگيرد .بعد از اين هر كدام كه مستقل شد خود قونسول طرف او را گرفته نميگذارد ضرري بر
او وارد بياورند .گفتم كه چرا س��ردار چشم از اين مداخلههاي فوق العاده پوشيده نيست دوهزار تومان بيشتر
خرج ندارد و سال اول هزاران طور مخارج مداخل عايد او خواهد شد .گفتند :شما نميدانيد بايد قونسول روز
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تنگ به كار او بيايد واقع ًا ،ما خيلي اظهار تش��كر از گمرك محمره داريم در ماه رمضان قونس��ول بوش��هر و
محمره دو نفري آمده بودند پيش س��ردار كه بايد اذن بدهي يا بيرق دولت خودمان را از پش��ت بام بياوريم و
باالي متنايه يعني اسكله كنار شط درب باليوزخانه بنشانيم ،فالن مبلغ هم بتو ميدهيم ،قبول كرد .گمرك
مانع ش��د تا به حال هر ش��بي ده نفر آدمهاي گمرك در باليوزخانه مس��تحفظ هستند شب و روز ساكنند كه
مبادا يك مرتبه بدون خبر بزنند آن وقت دچار مشكالت شوند .به هر حال جريده اصالح داشت كه هر طور
و به هر نوع مصلحت بدانند منبر بفرمايند كه تا زود اس��ت جلوگيري نمايند واال هر چه طول بكش��د ايشان
كار خود را محكم مينمايند و يك دقيقه مسامحه حرام است هر چه زودتر جلوگيري نمايند دور است و ما
علينا الاّ البالغ ما بعدها هم اخبارت عرض خواهم نمود ،ولي ايراد نگيريد كه چرا با پس��ت فرس��تاديم راس ًا
خودتان مسبوقيد كه آن وقت اسباب گرفتاري ماها خواهد شد ،ولي در جوف خط بهتر است تا ميكنيم كه
اين عجوزه كه عروس هزار داماد اس��ت چه ننگي باال ميآورد مستدعي است كه امضا محفوظ نمائيد چون
كه خيلي اين اطراف خراب اس��ت كس��ي بگويد من مشروطهخواه هستم ويرا بابي ميخوانند جانش ،مالش،
عرضش در معرض تلف است و دهان او را خورد و درهم خواهند محرم مملكت خيلي شلوغ است تا خدا چه
خواهد ،و السالم علي من اتبع الهدي و رحمه اهلل و بركاته.
از محمره با كمال پريشاني احوال از بابت اشرار تاريخ چهاردهم شوال سنه .1327
(اقل انجمن سري در محمره و شوشتر)

كتابنامه:

پيام بهارستان  /د ،2س ،1ش  / 4تابستان 1388

 -1انص��اري ،مصطف��ي ،تاري��خ خوزس��تان  ، 1878-1925دوره خاندان كعب و ش��يخ خزعل ،ترجمه
محمدجواهر كالم .تهران :شادگان.1377 ،
 -2بامداد ،مهدي ،شرح حال رجال ايران در قرن  12و  13و  14هجري ،ج ،1تهران ،زوار.1378 ،
 -3بهار ،محمدتقي ،تاريخ مختصر احزاب سياسي ،ج ،2تهران :امير كبير.1371،
 -4جاللي ،نادره ،سياست بريتانيا در خليجفارس بررسي غائله شيخ خزعل ،تهران ،مركز اسناد و تا ريخ ديپلماسي.1379 ،
 -5دولتآبادي ،يحيي ،حيات يحيي ،ج .4تهران :عطايي.1371 ،
 -6دهخدا ،علياكبر ،لغت نامه ،ج.3
 -7س��ترانك ،ويليام تئودور ،حكومت ش��يخ خزعل بن جابر و س��ركوب شيخنش��ين خوزستان ،ترجمه
صفاءالدين تبّراييان ،تهران :موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.1385 ،
 -8سرپرس��ي ،لورين ،ش��يخ خزعل و پادش��اهي رضاخان ،ترجم��ه محمد رفيعي مهرآبادي ،تهران ،فلس��فه.
.1363
 -9صداوي ،عليرضا ،تاريخ بني كعب و ماجراي شيخ خزعل ،تهران ،آفرينه.1379 ،
 -10غني ،س��يروس ،ايران برآمدن رضاخان برافتادن قاجار و نقش انگليس��يها ،ترجمه حس��ن كامش��اد ،تهران ،نيلوفر،
.1378
 -11كسروي ،احمد ،تاريخ  500ساله خوزستان ،بيجا ،خواجو.1362،
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 -12معتضد ،خسرو ،خاطرات قائم مقام الملك رفيع ،تهران ،قطره.1383 ،
 -13مكي ،حسين ،تاريخ بيست ساله ايران ،ج ،3تهران ،علمي.1374 ،

مجله

مجله هوخت ،سال  ،29ش( 3فروردين و اسفند.)1357

سند

سازمان اسناد ملي ايران ،شماره سند  ،293002803محل (آرشيو  612ع ا ب آ ا.
.1328

پينوشت:

 - 1باليوز ،قونسول؛ كسي كه وكيل سياسي دولت خود در كشور ديگر استَ ،شه بندر ،كارگزار.
از جناب آقاي محسن روستايي كه در بازخواني سند از مشاوره ايشان بهرهمند گرديدم سپاسگزارم.
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