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 1914تا  1907از  )تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی ایران(سفرنامه ویلسن 

 : حسین سعادت نوریترجمه

 سرحدیبه نمایندگی دولت انگلیس در کمیسیون  1914در  متولد و 1884در )ویلسن 

نمایندگی سیاسی مقیم خلیج فارس منصوب شد  1918ایران و عثمانی شرکت کرد و در 

سالگی  60( یکی از مدیران شرکت سابق نفت بود و چندی بعد در سن 1930تا  1921و )

 (درگذشت.

من اطالعات نسبتا کافی از زبان اردو ، پنجابی ، پشتو و فارسی  1906: ... در سال 14ص

کتابهائی را که در کتابخانه هنگ )او در ارتش استخدام بوده ( راجع بدست آورده و کلیه 

 به افغانستان و ایران موجود بود مطالعه کرده بودم .

مقداری آالت با را ب ایران ، نقشه جنو (انگلیس)اداره اطالعات انتلجنس شعبه ... : 15ص 

قشه روی نی که در این و دستور داد راجع به نقاطباختیار ما گذارد و ادوات نقشه برداری 

قید گردیده است  "شده نکوهستانی و اراضی مرتفع و یا مجهول و کشف " آنها عبارت 

در مارس  .ادداشت نمائیمقابل توجه را در نقشه ی نکات مطالعات الزم به عمل آورده و

 با کشتی )به همراه گریک شانک به طرف ایران حرکت کردیم(  از کراچی 1907
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ریل گاب مسترروز متوالی در قرنطینه بوده و پس از قرنطینه مهمان  9عباس ردر بند

با کمال دقت و مراقبت ناظر  مشارالیهکینوف همکار روسی سکنسول انگلیس بودیم و ا

 اعمال ما بود و سعی بسیار داشت که از نقشه و تصمیم ما استحضار حاصل کند.

کرد در این ه دو منطقه نفوذ تقسیم میپیمان روس و انگلیس که ایران را ب... : 17 ص 

حزم و احتیاط ناظر اعمال هر دو دولت با کمال  تاریخ هنوز به امضاء نرسیده و مامورین

 .یکدیگر بودند 

 در این تاریخ این بود که در نصب العین و هدف مأمورین حکومت هندوستان ... : 87ص 

کشور ایران یک حکومت با تمام معنی مقتدر و نیرومند بر سرکار بیابد و در صورت عدم 

 ده باشد.حت نفوذ و سیطره دولت بریتانیا بوامکان الاقل مشرق و مغرب این مملکت را ت

 ی دادن اسب فرد خوابی که به اجبار خود را همراه گروه کرده بود و نویسنده: )فرار 20ص 

شد. پس از بیدار شدن  مشکوک بودند و بعداً تائیداز طرف شوروی  اوجاسوس بودن به 

الر ان به طرف شهرست را راه گروه خودجدا کرده و  هاز گرد اسباو را به علت نداشتن 

 (ادامه دادند
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  جنسیه انتلبه شعبراجع به مسافرت بین بندرعباس و شیراز گزارشی مشروح و جامعی ) 

صلی برای مجله انجمن همایونی فرستاده که در فوریه مقاله مفنموده و ارسال سرویس 

 به طبع رسید( 1908

سالم نبود و مجبور شدم آب آب انبارهای کنار کاروانسرا را با  : ... در مسیر آب20ص 

 خوردیم.می مشک همراه آبپارچه تصفیه و به حیوانات خود بدهیم و خودمان از 

 (شدندلی خان پذیرایی )در الر توسط علیق:  22ص 

 پذیرایی شدند( انگلیس  )در شیراز توسط مستر جرج گراهام کنسول : 23 ص 

همسفرم جدا شده او پس از انجام مأموریتش از طریق ، شانک  گریک ، )در شیراز از

اری پستی چهار اسبی گطرف اصفهان و طهران با به بوشهر به هندوستان رفت و من 

 (حرکت نمودم

ها و اثاثیه مردم نشسته و دو نفر از وکالی ی مرسولهاری پست که روگ)در :  24ص 

فارس که اخیراً به نمایندگی پارلمان انتخاب شده و قصد تهران داشتند همسفر شدیم 

تکلم و کمال تسلط را یکی از آنان تحصیل کرده و واقف به امور سیاسی بود و به فرانسه 

 (داشت
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مجلس چون شالوده و اساس مستحکمی ندارد کاری از  ، گفتنامبرده می: ...  24ص 

پیش نخواهد برد و هیچگاه نخواهد توانست به اوضاع مسلط شود. و باالخره یکی از 

بنیان آنرا بر انداخته و اوضاع سابق را مستقر خواهد ، ا سلسله دیگری یسالطین قاجار 

تواریست روز به روز ایرانی چون مبتنی بر اساس و پایه اس ساخت ولی ملیت و روحیه

 نیرومند خواهد شد.

، در اصفهان اینجانب مهمان اولیای مرسلین مذهبی انگلیس بودم )مرسلین  :  ... 25ص 

در لندن به عنوان یک انجمن نیکوکاری  1178مسیونرهای مسیحی بودند که در سال 

،  قب ماندهکشورهای ع تا دربه نام فرستادگان )مسیونرها یا مرسلین( بنیان گذاشته شد 

ارستان بیم 46مدرسه و  6000بسازند و حدود ، و کلیسا  ، بیمارستان ، درمانگاه آموزشگاه

اند، حتما در شیراز یزد و تهران و اصفهان و کرمان مدرسه و بیمارستان در دنیا ساخته

 ختند.ساساخته که در اصفهان کارشان بیشتر گل کرد و مدرسه دوشیزگان را 

جدیدی  ید ید طوالئی دارند ولی به جای اتخاذ یک رویه خاص هر شیوهها در تقلایرانی

 دهند.می را تعدیل نموده و با مقتضیات زمان وفق
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از اصفهان سه روزه با گاری پستی به تهران رفته و در عمارت سفارت انگلیس : ...  25ص 

نیا و از بریطا کنسولیار، مستر کارت  جاسکونت کردم، رفیق و مصاحب نویسنده در این

 دوره مدرسه من بود. دوستان هم

 از تهران با دلیجان به رشت و از آنجا با کشتی از بحر خزر به بادکوبه رفتم : ... 24ص 

گردد، نظمی و اغتشاش و کثافت و شپش مشاهده میهر قدر در روسیه بی : ... 28ص 

همگی از  روسیباشد. مقامات کیزگی حکمرفا مینظافت و پا جا مان همهلبرعکس در آ

مان عمالً به کارهای لکنند در حالیکه مردم آپروژه صحبت می برنامه وطرح و نقشه و 

 .صنعتی اشتغال دارند

سرزمین عدن را عربها اشغال نموده و یا اینکه سالهاست این منطقه تحت : ...  30ص 

جا اطالع ها قرار گرفته ولی باز از چگونگی وضع زندگی مردم آننفوذ و سیطره انگلیس

باشد )جالب است دید یک مرد سیاسی انگلیسی که کافی در دسترس نمی جامع و

 اند(.ها اشغال کردهگوید عدن را عربمی

کننده العاده خستهاست( فوق مستقروضع عدن برای پادگان نظامی )که در آنجا .. :  31ص 

کمال ضرورت را دارد طانیا در عدن یاستقرار قوای نظامی بر ترعه سوئزاست پس از حفر 

اصوالً حفر ترعه سوئز ام کاش نیز مثل لرد پالمر ستون همواره آروزمند بوده و نویسنده
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ی انگلیس در دریای مدیترانه و اقیانوس هند به خطر نگردیده و موقعیت و سیادت بحر

افتاد ولی افسوس که تیر از کمان گذشته و فعالً ابراز تأسف و اظهار ندامت سودی نمی

 خواهد داشت.ن

و ضمن تحصیل ان عربی یک نفر معلم هندی پیدا کرده : ... برای تحصیل زب 33ص 

 آموختن زبان عربی نیز مشغول شدم. فارسی به

فرمان امتیاز نفت را صادر نموده  1901در  یعنیدولت ایران شش سال قبل  : ... 37ص 

اند که در راه اجرای دهتعهد کر بختیاری نیز در مقابل اخذ مبالغ متنابهی وانینخو 

نها وعده داده شده که در ، ضمناً با آ هم کنندهمه گونه تسهیالت فرا، استخراج نفت 

 ، مبالغی نیز از عواید حاصله به آنها تخصیص داده شود. ت به کشف نفتیفقصورت مو

  ( ظاهراً سرباز عازم منطقه شد 20هند با  از پادگان اینجانب )عده تحت فرماندهی 

ولی عمالً حمایت و صیانت جان کارشناسان  ، کنسولگری اهوازریت تقویت کادرمأمو

 دار بودند.های نفت را عهدهحفاری چاه

اینجانب در  ... (1908برداری در )در مسافرت به جنوب و خرمشهر برای نقشه : 46ص

و ضبط کرده و بعدها  م جغرافیایی جنوب غربی ایران را ثبتاین مأموریت اسامی و اعال

 رسانیدم. به چاپمفصل  در هفت جلد
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برداری نفت در این تاریخ دو نفر از کسانی که ویلیام ناکس دارسی برای عملیات بهره... 

 خوزستان استخدام کرده بود شهرت فراوان داشتند.

پزشک مخصوص کمپانی ، ک ین ،سر مهندس و دیگری دکتر، ز ولدی از این دو نفر ، ریتیک

که شرکت نفت ایران و انگلیس رسماً تأسیس نگرده بود از طرف  1911است تا سال 

لی از آن رفت وزدید عملیات کارکنان شرکت به ایران نمیهای لندن کسی برای بامقام

برای تسهیل پیشرفت  تاریخ به بعد ... مامورین عالی رتبه یکی بعد از دیگری بایران رفته و

 کار مشغول فعالیت شدند.

در اوایل که اینجانب به خوزستان اقامت داشتم برای اینکه در سفر خود دچار : ...  49ص 

اشکال نگردیده و از هرگونه قید و تکلیفی آزاد باشم لباس اروپایی را ترک گفته و لباس 

محلی پوشیدم و عالوه ریش خود را نتراشیدند بدین وسیله یک وقار و متانت تصنعی 

 آوردیم.برای خود به وجود می

برداری میلیون تن نفت در این چاه بهره 700در ظرف پانزده سال اول در حدود : ...  56ص 

 شد.

بود و محمدعلی شاه با مجلس  در این ایام مصادف با بحبوبه بحران مشروطیت: ...  57ص 

اختالف حاصل کرده و طرفداران استبداد و مشروطه به جان هم افتاه بودند... شواری ملی 
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قسمت از مطالب آن بیمورد به ای به پدرم فرستادم که نقل یک همین اوقات من نامهدر 

 رسد.میننظر 

و از وعده اینکه برای استقرار رژیم در افتاده ه با مجلس شورای ملی امحمدعلی ش»

مشروطیت داده نادم شده است به نظر اینجانب رژیم پارلمانی با روحیه مردم تشرق زمین 

کنند منظور از رژیم پارلمانی این است که هر اهالی این منطقه تصور میسازگار نیست و 

ها اخالل کنند ای برای تأمین منافع خود در کار دولتروز سر و صدائی راه انداخته و عده

من امیدوارم سیاستمداران بریطانیا یک وقت بفکر نیفتد که چنین رژیمی در هندوستان 

 مستقر سازند

حتم پارلمان این کشورها همواره صحنه مبارزه و کالئی خواهند بود به طور : ...  58ص 

 که منافع شخصی را به مصالح مملکتی ترجیح دهند.

شرکت همه ماهه مبلغ متناسبی به عنوان حقوق این عده )محافظین مسلح : ...  62ص 

 های نفت مسجد سلیمان که به تازگی به نفت رسیده است(چاه

دهد ولی ه و به اصطالح به آنها حق السکوت و باج سبیل میبخوانین بختیاری پرداخت

فرستند های نفت میقوانین یک پاپاسی هم به مأمورینی که به عنوان حفاظت چاه
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ل پرداخته و آنها نیز ناگزیر برای تأمین معاش به جان کشاورزان و رعایا و کارگران مح

 کنند.ه از طبقات نامبرده اخاذی میافتاده و به عناوین مختلف از قبیل قلق و جریمه و غیر

اگر دینولدز )مسئول کشف نفت از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران( که ... :  67ص

جایگزین قراداد ویلیام دارسی شده بود( تاکنون موفق به کشف نفت نگرده و تا حال در 

بوده و کار خود توفیق حاصل نکرده بود، اولیای شرکت بیش از این حاضر به ادامه کار ن

ساختند. و در این صورت منابع زرخیز خوزستان نصیب مسلماً عملیات خود را متوقف می

 دیم.ماننصیب میدیگران گردیده و ما از این عواید بیکران محروم و بی

ها را پزشک و طبیب دانسته و در دهات و قصبات ایران مردم همه اروپایی ... : 69ص 

کنند، عالوه بر دارو چند عدد ساعت و دوربین نیز با خود برای معالجعه به آنها مراجعه می

های به سران ایل هدیه کنم و برای جلب توجه، بهترین اسببرده بودم که در موقع لزوم 

ه( از دزدان ... شده بودم علت عمده مسافرت من با ... )منطقه کهگیلویخود را نیز سوار 

 هستند.

برداری و دیگر مذاکره با منتقدین آنجا بود تا موجبات خطرناک یکی بازدید محل نقشه

تأمین عبور و مرور کاالهای تجاری شرکت لینچ را فراهم کرده که بعداً سارقین این حدود 

 های شرکت نامبرده دستبرد نزنند.به قافله
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ان بنام علیمراد خان و خوردن غذا در ظرف رفتن تنها به دیدن خداستان  ) : 71ص

جداگانه چون مسیحی و نجس بوده و رفتن به شکار و دیدن نماز جماعت با حضور 

گیری از اسب نره انگلیسی روزه برای جفت 4خوانی او و اقامت روحانی پیش نماز  و روضه

گریه کردن در قصه خوانی یک پیرمرد اصفهانی کهکور شعرخوانی از قصه رستم سهراب و 

 ( هنویسند

این مسافرت از هر حیث رضایت بخش بود زیرا اینجانب با یکی ... که با اعضای  ...  : 78ص

گری انگلیس و مقامات ایران هیچگونه سابقه آشنایی و ارتباط نزدیک نداشت کنسول

شود منابع آنجا از دستبرد خان و اتباع  نفت پیداطرح دوستی ریختم تا هرگاه در ممتین 

 او مصون بماند.

ای حرکت کردیم، در ضمن راه اینجانب چند کلمه ( خرمشهر محمره ) به طرف ... : 80ص

الزم بود که با شیوخ عرب بدون رابطه تماس  عربی از یکی از چارپادارها آموخته و چون

 مثل فارسی آشنا شوم و از همین نقطهبه زبان عربی هم بگیرم ، درصدد برآمدم که امکانا 

 نظر بعداً یک نفر معلم عربی گرفته و به تحصیل زبان عربی مشغول شدم.

محل مالقات کردم. این جناب خان که از ... دربین را تصادفاً با یکی از خوانین  : 81ص 

ای اطالع داشت معتقد بود ایران به صورتی در آمده که اصالح الملل هم تا اندازهاوضاع بین
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باشد و دیر یا زود سلسله قاجار و تحول اساسی غیر مقدور می اوضاع آن جز با یک انقالب

ها آتش هرج و مرج را دامن زده از ضعف سالطین رود که روسمنقرض گردیده، بیم آن می

 قاجار یه حداکثر استفاده کنند 

است اجرای قانون برای  . بدیهی خواهیم نه قانون و نظمما نظم و قانون می ... : 83ص 

درجه اول نظم و آرامش باید حکمفرما شود  ی دراجتماعی ضروری است ول تأمین عدالت

 تا اجرای قانون دچار اشکال نگردد.

اج من از هر موقع دیگری رضایتبخش تر است وشبها را تا ... این روزها حال مز : 85ص 

های خود با استفاده از شعله ضعیف دو دانه شمع به تکمیل نقشه 12الی  11ساعت 

 .کشمو پس از شام دراز می هپرداخت

 زفول وارد شدمجانب به دبیست وپنجم دستامبر این ... : 85ص 

شود شصت سال دزفول با همدان و شهرهای مرکزی شنیده می که بقراری ... : 86ص 

ایران ارتباط داشته ولی فعالً روسای ایالت و عشایر چون از حکومت تهران تبعیت کامل 

برند و را مسدود نموده و اموال و اثاثیه مسافرین را به یغما میهای مزبور کنند راهنمی

و کاالهای تجاری خود را تحت شرایط سنگینی یا از طریق بختیاری امتعه  انان اجباراًبازرگ

 فرستند.و یا از راه بغداد و کرمانشاه یا اصفهان می
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اینجا مجتهد بزرگ اولین مالقات اینجانب با مقامات مهم دزفول مالقات با  ... : 87ص 

های مورین انگلیس برای افتتاح راههای ماهار امیدواری کرد که فعالیتباشد. اظمی

 نتیجهباشد به های جنوبی میبازرگانی که متضمن منافع مردم دزفول و سایر شهرستان

 برسد.

مجتهد بزرگ دزفول در ضمن مذاکره رو به یکی از افراد خانواده خود کرد و  ... : 87ص 

گفت اگر جوانان ایران هم از این مهمان ارجمند ما سرمشق گرفته و به کسب علم و 

عظمت  ایراندانش بکوشند و از ارتکاب منهیات خودداری کنند دیر نخواهد کشید که 

 سابق خود را از سر خواهد گرفت.

وضع سفره و غذا خوردن طبقه اعیان ایران از طرز غذا خوردن مردم انگلیس  ... : 91ص 

آورد و لگن دور می و تر است، زیرا قبل نهار پیش خدمت آفتابهبه مراتب تمیزتر و پاکیزه

ها که با کارد و چنگال دهند. ولی اروپاییهای خود را به دقت شستشو میهمگی دست

ترتیبی شسته  چه دانند که چنگال و قاشق را قبالً کسی و بهخورند اصالً نمیغذا می

 است.

های خارجی با نظر اینکه نسبت به مأمورین سیاسی و اعضای کنسولگریمردم ایران با 

کنند و حد کمال ادب و احترام رفتار میبا نگرند. ولی باز نسبت به آنها شک و تردید می
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باشند و آداب انسانیت را بهتر رعایت تر میاز این حیث باید گفت که از اهالی اروپا متمدن

 کنند.می

ظرف این مدت )یکسال( من هم با اسب و هم پیاده سه هزار میل در ... : 98و  97ص 

 امشدهام. و چه زبان فارسی و عربی آشنا برداری کردهنقاط مختلف را بازدید و نقشه

کردم که بیست سال بعد مأمورین نیروی هوایی انگلیس من هرگز فکر نمی ... :98ص 

برداری فحات این منطقه نقشهبوسیله طیارات اکتشافی در ظرف چند هفته از تمام ص

 و طی مسافت  ماه متوالی با تحمل گرسنگی و تشنگیکرده و کاری که من در چندین 

اصله کوتاهی تمام کرده و ام آنها در فداده کننده انجامخستهبعیده و کوه پیمائی های 

 ند.ینما ضمناً صحت عملیات مرا نیز تائید

ه همزمان با بازدید از بستره چاه نفت بود ذکر : )داستان عزاداری در ماه محرم ک101ص 

 شده(

به عنوان نماینده شرکت نفت ایران و  )سرپرسی کاکس سفیر انگلیس (: ...116ص 

محمره آمد تا برای انعقاد قرارداد مربوطه با انتظامات مناطق نفت خیز و به انگلیس 

ند، او به زعل مذاکره کنفت آبادان با شیخ خکشی نفت به آنان و ساختن پاالیشگاه لوله
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د وو ادامه حکومت او توسط انگلیس را تضمین ش کاری اموالهمول داد درصورت رعل قخ

 است.در مذاکرات حضورات حضور داشته  کاکسو نویسنده به عنوان منشی 

به را آنجا  ود و زیادتر ،معروف بکمتر با این نام  ایام جزیره آبادان در آن... : 117ص 

نامند ) در بین مردم مشهور است را میبقاع متبرکه محل جزیره الخض کی ازمناسبت ی

 اند(.نام آنرا جزیزه الخضرا نامیدهلذا حضرت خضر اینجا آمده 

کاکس معتقد بود که محتمالً انقالب مشروطیت باعث خواهد شد امنیت این  : ...119ص 

از همین نقطه نظر منطقه مختل گردیده و پیشرفت کارهای کمپانی به تأخیر بیفتد و 

 به هندوستانبخدمت خود ادامه داده و  ، تا ماه ژوئیه بعددستور داد که سربازان هندی 

من باید مثل سال ، مراجعت نکنند. و با این ترتیب معلوم شد که تابستان آتیه را هم 

گذشته در بیابان زیر چادر بسر برده و از گرمای طاقت فرسای این ناحیه دم بر نیاورم. 

تأسفانه عقاید مأمورین سیاسی انگلیس در تهران با کسانیکه در جنوب انجام وظیفه م

کنند فرسنگها فاصله دارد. )این آقایان( متوجه نیستند که رژیم پارلمانی بدرد این می

 کنند.عبث از این موضوع طرفدای میبه خورد و آنها مملکت نمی

ل در منزل او مالقات کردم وقتی شیخ خزع: یک روز اینجانب برای ابالغ پیامی با 120ص 

طاق وارد شدم حاج سیف الدوله والی ایالت در یک گوشه اطاق مشغول نماز بود و ا به
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بیش از سایر روسای ادارات باید آداب تشریفات را  که  ار نماینده وزارت خارجه همکارگز

ل رتق و فتق گرفت و شیخ هم مشغورعایت کند در گوشه دیگر ناخن پاهای خود را می

رجال ما معتقدند که استقرار رژیم کارهای ارباب مراجعه بود و به این ترتیب بعضی از 

 باشد.مردم و جامعه می بنفعن رامشروطیت در ای

صیغه گرفتن دو همکار هندی نویسنده در خرمشهر که مشغول داستان ) :123 ص 

 برداری بودند(نقشه

 .ام گری آنجا )خرمشهر( منصوب شدهبکفالت کنسول) نویسنده(اینجانب ... 

به دادگاه به  شکایت )عدم تعهد ایرانیان به انجام مفاد قراردادها  و عدم امکان:  130ص 

 علت عدم وجود چنین دستگاهی(

ها با مدت ند سابق با یک شاهی در ایران بود ،)مسترمون انگلیسی که کارم:  134ص 

اوضاع آن منطقه اطالعات فراوانی دارد ... شاید  لباس مبدل در کردستان به سر برده و از

 نکاح درآورده است. بحبالهای و عقدی از قبایل مختلف کرد چند زن صیغه
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وارد به خدمت امور خارجه  آزمایشی کفالت خرمشهر، نویسنده )پس از دوره:  142ص 

او را  ، خروج از ارتش ، ضمن اعالم خوشحالی از این ارتقاءه خارج شد از ارتششد و 

 غمگین کرده است(

 (ستان وفادار تاج و تخت انگلستان است)تأکید بر اینکه شیخ خزعل از دو :146ص 

انگلیس در بوشهر نسبت به اوضاع خلیج فارس  کنسول ، اکس)سرپرسی س :148ص 

حوزه  متنفذینی کلیه معارف و مشد خیبر و بصیر است( او اسامیاز آنچه تصور  ربیشت

مأموریت خود را در دفتری به ثبت رسانده و روحیه و خصوصیات هریک را در مقابل 

ها شرح داده است. اسامی تمام نقاط حائز اهمیت قلمرو و مأموریت او در روی اسامی آن

یده  و وضع جغرافیایی و سایر شود ترسیم گردای که در دفتر کارش مشاهده مینقشه

یل نوشته است، تیب حروف به تفصای به تردر دفتر جداگانه را ات هریک از این نقاطجزئی

 تا در موقع لزوم با کمال سهولت مورد استفاده واقع شود.

ای از جماعت اسالمند که از فرقه بابیه منشعب گردیده و ها دستهبهائی: ...  149ص 

د. چون حکام اناین جمعیت گرویده عناصر نیکنام و خوش سابقه نیز به ای ازتاکنون عده

دهند. ستمدیدگان و والیت ایران رعایا و طبقات مختلف مردم را مورد اذیت و آزار قرار می
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برند، در مقابل تعدیات م خود به جمعیت بهایی پناه میتشفی آالبینوا هم منتظر تسکین و 

 و مظالم مأمورین دولتی از این سنگر جدید استفاده نمایند.

خزعل  ثوق مردم و شیخپیرمردی به نام سید محمد که مورد و: )داستانی قضاوت 151ص 

قضاوت کند بین مادر و نامادری طفل تل بچه شیرخواری اقمشخص کردن است و برای 

در مقابل مردم به قرآن قسم بخورد لخت مادرزاد هریک  دستور میدهد ، زن ، او به هر دو

انجام دهد  بودن عمل راحرام  تبه علشود حاصر نمی،  مادر بچه، که قاتل بچه نیست  ،

کند که قاتل شود، لذا سید محمد حکم میحاضر به اجرای این دستور می نامادریولی 

 (پس از قتل مبراست.، ست مادر بچه حاضر به این گناه نیزیرا ، است  (زن اولامادری )ن

سافرت )تقدیر از بازرگانان و تجار انگلیسی که برای تجارت به خاور میانه م: 157ص 

ن مرهودهند و نسل آینده انگلیس باید کنند، در واقع خدمات بزرگی انجام میمی

 باشد(.های این قبیل خدمتگذاران ها و از خودگذشتگیفداکاری

پیشکار شیخ خزعل چند دختر رقاصه را نیز  ، یس التجارئبه وسیله حاج ر... : 158ص 

 مسافرین تازه وارد )افسران نیروی دریائیو آواز موجبات تفریح دعوت کردم تا با ساز 

 انگلیس( را فراهم نمایند.
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بیستم اکتبر سر پرسی کاکس )کنسول انگلیس در بوشهر( با کشتی الرنس : ...  158ص 

سرداری شیخ خزعل را که از طرف دربار بریتانیا صادر  ناز بوشهر به خرمشهر آمد تا فرما

وستان ضمن انجام تشریفات و مراسم مخصوص از طرف نایب السلطنه هند ، گردیده بود

 به او تسلیم نماید.

فرمان در کشتی برگزار گردید و کاکس در حالی که لباس مراسم اعطای ... : 158ص 

نطقی به زبان عربی با نهایت فصاحت و بالغت ایراد کرد و شیخ ، تمام رسمی دربرداشت 

و از مراحم و الطاف دولت  ی نموداظهارات جواباخزعل هم با لباس عربی و کفیه و عقال 

 ، او را مورد عنایت قرارداده ابراز که به مناسبت خدمت گزاری صمیمانهانگلیس 

 سپاسگزاری و امتنان نمود.

برابر اطالع حاصل شد که اینجانب پس از ورود جانشین  بیست و هفتم نوامبر... :  160ص 

ران که قرار است آهن سرتاسری ایاهخود )به خرمشهر( باید به لرستان رفته و پیرامون ر

 م.زم بعمل آورشود مطالعات ال ار خلیج فارس به بحر خزر کشیده

خود روزهای یک شنبه : ... من در تمام مدت ماموریت دراجرای نصایح پدر ومادر 162ص 

 را منحصرا بدعا و نماز میپرداختم .

 .به پایان رسیددر ایران به این ترتیب  1910قامت من در سال : ... ا 163ص 



 

19 
 

در ظرف این مدت یکساله من یک هزار میل راه پیمائی کرده و ... در  : ... 164ص 

 فراگرفتن السنه فارسی و عربی هم پیشرفت شایان نموده و...به هردو زبان تکلم میکنم 

 تر از سال قبل بود.به مراتب وخیم 1910اوضاع سیاسی ایران در تمام سال 

ایران  والیات به عنوان کنسول بریتانیا در 1904ی کاکس در سال ویلیام سرپرس توضیح:

بین بریتانیا و ایران  1919قرارداد . ار بریتانیا در تهران شد وزیر مخت 1918او در  بود .

از طرف  توسط سرپرسی کاکسطراحی شده و توسط لرد کرزن وزیر خارجه انگلیس 

 از طرفداران انگلیس ، ، نخست وزیر احمد شاه و ولهالدوثوق  و میرزاحسن خان انگلیس

 مخالفت احمدشاهبا ولی  ند.امضاء کردتومان رشوه ،  200.000با گرفتن  از طرف ایران ،

قرارداد عملی نشد  به علت ضرورت تصویب مکلس شورای ملی و تعطیل بودن مجلس ،

کنندگان ایرانی قرارداد بابت هزینه های متحمل شده ، ازجمله رشوه به امشاء و انگلیس 

 خسارت زیادی از ایران گرفت.،  

 در این قرارداد قید شده بود :

قول مدرس ه قید این بند ببا .) استقالل ایران توسط انگلیس تضمین و تاکید میشود  -1 

استقالل ایران مورد قبول انگلیس نمیباشد (  ، مگر بدون این قراردادنماینده مجلس ، 
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زم باشد برای ایجاد الانگلیس هر تعداد مستشار نظامی ، مالی ، اداری و فنی که  -3و2

 ساختار حکومت ایران به خرج ایران از انگلستان استخدام و وارد ایران کند .

از طرف انگلیس  %7به صورت وام با نرخ  3و2و1وجه مورد نیاز برای اجرای بند های -4

 درآمدهای نفت و گمرکات تادیه شود.به ایران تامین شود تا از محل اخذ 

مل و نقل ) ازجمله راه وری دولت ایران به ترقی ، وسائل حدولت انگلیس احتیاجات ف-5

 تامین نماید .را آهن ( 

انگلستان مبلغ دو میلیون لیره به عنوان وام به دولت ایران برای صرف در اصالحات -6

و مستشار انگلیسی که در استخدام ایران  منظور در قرارداد اصلی به دولت ایران میپردازد

 است محل صرف وام را تعیین میکند .

 سالیانه پرداخت میکند . %7ایران بهره وام را ماه به ماه به ماخذ -7

برای بازپرداخت وام قبلی ایران  1911کلیه درآمدهای گمرکی کشور که طبق قرارداد-8

لیره ( تخصیص داده شده و از این تاریخ محل تادیه وام کنونی  1.250.000به انگلیس )

 دیگر.. بندبه قوت خود باقی است . و چند  1911تلقی خواهد شد . کلیه شرایط قرارداد 
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در ضمائم قرارداد دارخواست نمود ، با وزارت خارجه انگلیس ، طی مکاتباتی احمد شاه 

امپراتوری انگلیس تضمین داده شود و برای ادامه سلطنت خود و خانواده اش از جانب 

 .مقرری برقرارشودبرای او تومان  15.000ماهیانه 

سفیر انگلیس )سرپرسی کاکس( ...تضمین ادامه حکومت احمد شاه  1919در نامه اوت 

 دید انگلیس در ایران عمل کند را تاکید و تائید کرد. را مادامیکه بر وفق سیاست و صواب

 .تصویب نشد  دبا مخالفت مدرس و مصدق ، مجلس مطرح و این قرارداد نهایتا در

    .ا کوچک خان در شمال بر علیه این قرارداد بود محمد خیابانی در تبریز و میرزقیام  -

 دولت های آمریکا و فرانسه به قرارداد معترض بودند .  -

ا تائید ر حاضر نشد قرارداد، لندن و در مهمانی جرج پنجم ت به احمد شاه در مسافر -

باعث کند و دولت انگلیس برای احمد شاه پیغام فرستاد عدم موافقت با این قرارداد 

 انقراض سلسله قاجاریه خواهد شد .

کاری و پاکدامنی است که متأسفانه درست مستلزمهای عمرانی اجرای نقشه : ... 181ص 

 این اوصاف حمیده در حال حاضر در  ایران حکم کیمیا را دارد.

 (1911مقدماتی برای احداث خط آهن فارس )دسامبر  قیقات... تح :209ص 
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هایی که اینجانب پس از مسافرت و سیاحت در نواحی جنوب تدوین یادداشت : ...236ص 

در ، آهن دارای نکات و اطالعات فراوانی بود عالوه بر اینکه راجع به راه، و تهیه نمودم 

 توجهیه اوضاع و احوال ایالت و عشایر فارس مطالب جالب خاصه نسبت بسایر موارد نیز 

 داشت.

انتلیجنس بعدها )این اطالعات که من جمع کرده بودم( برای مأمورین : ...  237ص 

 های انگلیس در ایران در هر جهت مورد استفاده واقع شد.سرویس و اعضاء کنسولگری

ی شیراز که من آنجا بودم( ابالغ گرحکم مأموریت جدید از بوشهر )به کنسول : ...237ص 

ز بوشهر از طریق کازرون گردید )به این مضمون( روز اول نوامبر سه گروهان سرباز هندی ا

یلسن )من( موظف است آذوقه و خواربار مورد وو اصفهان عزیمت خواهند کرد و  به شیراز

 ه نماید.پیشاپیش حاضر و آماد بترتیب زیراحتیاج سربازان اعزامی را در هر منزل 

 رطل و... 200گوشت 

شیراز با کمال نظم و آرامش بدون آنکه با هیچگونه به ستون اعزامی از کازرون  : ...239ص 

حادثه ناگوار مصادف شود طی نمود عموم اهالی از انضباط و نظم افراد تمجید و تحسین 

 کردند.می
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مذهبی خود عالقه کامل افراد این ستون همگی مسلمان بودند و به انجام مراسم و آداب 

جاب مردم بود و مخصوصاً عداشتند. وضع سر و لباس و تجهیزات قبلی آنها هم مورد است

و بهای اجناسی را که مورد لزوم شخصی آنها بود نقد  کرفتندبرای اینکه به کسی زور نمی

ر کلی هم اندکی به زبان فارسی آشنایی داشتند و به طو رات.. معدود از نفکردند.میتادیه 

که ظاهراً اهل علم بودند با  عمایمخاصه با روحانیون و سادات و طالب و ارباب ، با عموم 

 کردند.کمال احترام و ادب سلوک می

ام تاکنون به ششصد هایی که من پیرامون اوضاع فارس تهیه کردهیادداشت: ...  240ص 

 .صفحه بقطع وزیری بالغ گردیده و هنوز هم کامل نشده است

نان قافله ای که از شیراز به اصفهان عازم بود و فرار نگهبادزدان به قافلهحمله ):  242ص 

 (قافله از دست دزدان و کمک نویسنده برای نجات

سابقه است که مردم از اوضاع این کشور فعالً دچار یک بحران عجیب و بی: ...  243ص 

 نمایند.میهر نوع رژیمی که فقط امنیت آنها را تأمین کند استقبال 

مده بودند و در مناطق سکنه نواحی شمال از ظلم و جور عمال روسیه تزاری بستوه آ... 

ات دامنه داری علیه مأمورین انگلیسی ادامه دارد. در نواحی مرکزی هم جنوبی تحریک
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امور اظهار  قشقائی ها و القیدی و بی اعتنائی مصادرمردم از هرج و مرج و آشوب و تشنج 

 کنندینارضایتی م

مستر  "بیست و نهم دسامبر اطالع حاصل شد که قشقاقی ها در راه بوشهر: ...  245ص 

کنسول انگلیس عازم شیراز بوده است به شدت زخمی  ، را که به جای ناکس" اسمارت 

 اند.کرده و چند نفر از همراهان او را به قتل رسانیده

رفتن ی کاکس عنوان معاون سرپرسبه ( از اصفهان به اهواز 1912): ) مسافرت 247ص 

 مسقط.کنفرانس به 

سال خدمت در ایران با یک دنیا حسرت و اندوه از  5روز ششم آوریل بعد از  : ...262ص 

 بوشهر عازم حرکت شدم )به هندوستان(

ستان( دستگاهی است که در خوانین لر و مشروطه هم به عقیده آنها )اهالی : ...325ص 

سالم به وجود آمده است و مکرر من از بزرگان قبایل این حدود مقابل دولت و قانون ا

در دست گرفته  را نهاده و دولت مجدداً قدرت گویند مشروطه رو به ضعفام که میشنیده

 و بر اوضاع مسلط شده است.
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کنند آیا حقیقت دارد که وکالی اینکه گاهی از من سوال می : ... از همه مضحکتر325ص 

ابی و بیدین تشکیل داده که از آیین اسالم انحراف جسته  و مرتد ای بهمجلس را عد

 اند؟گردیده

ها کمک گفت هرکس به این انگلیسروزی یکی از ریش سفیدان لرستان می : ...325ص 

نع سجده کردن و کاله لبه دار اینها مام قدم برداشته است زیرا ، کند برخالف دیانت اسال

 .عبادت است

آهن(  وارد دزفول شده و منتظر برداری )برای راههیئت اعزامی نقشه اعضای: ...  328ص 

 .ورود ما بودند

 ت بوده ولی از احوال و مبادی تعلیمات اسالم )قبایل مختلف لرستان وطن پرس : 329ص 

خبرند، و مانند سایر مردم ایران آنقدر به آیین اسالم عالقمند نیستند و هر فوق العاده بی

زنند و هزاران سوگند دروغ پشت پا میرا دین و آیین  ء کند ،آنها اقتضا وقت منافع مادی

 خورند(می

در ظرف شش سال گذشته که من با اداره حسابداری هندوستان سر و کار  : ... 330ص 

یک از  کرده، هیچگاه هیچداشتم سر ممیزی که اسناد ارسالی اینجانب را رسیدگی می

 سندهای مرا واخواست ننمود . 
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مال من در دوران خدمت این بوده است که هر کاری آنصب العین و هدف و  : ... 335 ص

حسن وجه انجام داده و رضایت مقامات مافوق را در راه خدمت به خلق و میهن جلب ا بار

 در حال حاضر سالی هشتصد پوند شده است(. کار سختسال  6نمایم )حقوق من پس از 

  عثمانی( سرحدی برای تعیین مرزهای دو کشور ایران و)همکاری با کمسیون  : 336ص 

)این کمیسیون با حضور نمایندگان انگلیس و روس و ایران و عثمانی تشکیل  : 245ص 

و  بودندرفع اختالف و دادن نظر نهایی تعین شده  و انگلیس برای مسئولیتشده و روس 

و ماهیانه پنج هزار پوند هزینه  مسئول تدارکات بوددر این کمیسیون هم نویسنده 

نه را قبول کرده هزی 4/1ان تعهد هیأت انگلیس و بقیه هریک  4/1بود که کمیسیون 

 شدمیاسب حمل و نقل  300با  بودند و بار و بنه

از هفتاد سال مورد اختالف بود به حکمت  ای که متجاوزناحیه نقاط سرحدی...:  358ص 

گزارش د و مبنای نظریه آنها همان ن و مشخص گردینمایندگان انگلیس و روسیه تعیی

 بود.من پیش  تنظیمی سه ماه

در این اواخر شنیده شد طرحی به تصویب دولت انگلستان رسیده که به  : ... 373ص 

هام شرکت منحصراً به موجب آن سرمایه شرکت نفت ایران و انگلیس افزایش یافته و س

 .ا فروخته شود اتباع برتانی
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بروز  صورتبه موجب این طرح جدید، اولیای شرکت ملزم خواهند بود تا در  ) : 374ص 

سازد، برداری را متوقف میای که عملیات بهرهمد غیرمنتظرهآ هرگونه اشکال و پیش

 بیدرنگ به دولت انگلیس مراجعه نماید.

مسرت است که عملیات کمسیون سرحدی با موفقیت کامل انجام  جای: ...  384ص 

 دار قرار گرفتمالک و مأخذ مأمورین صالحیتبیست و پنج سال بعد هم  پذیرفت و

)زیرا  هایی در کمیسیون سرحدیفکر دستگیری نویسنده توسط ترک داستان) : 385ص 

و فهمیدن نویسنده و فرار شبانه او به طرف وارد جنگ شده بودند(  انگلیسها یا عثمانی

 .شهر ماکو 

روسیه قرار بود به انگلستان بروم و در خاک روسیه حرکت اینجانب )که از راه :  387ص 

کردم( از مشاهده اوضاع و احوال روسیه به خوبی استنباط کردم که ماشین جنگی می

در نتیجه حوادث گوناگون  تزارهای حکومت این کشور مرتب نیست و دیر یا زود پایه

 جنگ واژگون خواهد شد.
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