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یادآور

دوشنبه  12شهریور 1397

دالور تنگستانی با انگلیسیها چه کرد؟

جوانی داد زد :میخواهم رئیسعلی بشوم!
«مردم جنوب ایران ،همیش��ه حافظ کش��ور بودهاند» .این ،توصیف «احمدشاه» است از
مردم جنوب؛ توصیفی که چندان به مذاق مس��تر «چیک» انگلیسی خوش نیامد .او معنی
این حرف را بسیار بهتر از شخص شاه میفهمید .گورستان سربازان انگلیسی در بوشهر که
در نزدیکی محل خدمت مس��تر چیک قرار داش��ت ،مهر تاییدی بود بر کالم شاه .بهار سال
 ،1294یعنی یکس��ال پس از آغاز جنگ بزرگ ،بوش��هر برای سربازان انگلیسی دروازهای
بود به جهنم .هر روز تعدادی س��رباز یا افس��ر انگلیسی در نبرد ،کمین یا شبیخون ایالت و
عشایر منطقه کشته میشدند و فرماندهان انگلیسی ناتوان از کنترل اوضاع ،مدام درخواست
نیروی کمکی میکردند .در میان آنها اما سیاستمدار جوانی بود به نام «هربرت چیک» که
بخوبی میدانست سرب داغ حریف مردم جنوب نیست! او که در غیاب دائمی کنسول بریتانیا
در بوشهر ،عمال بازوی سیاستگذاری نیروهای انگلیسی در جنوب ایران قلمداد میشد ،به
دنبال سالحی نامرئی میگشت که ایرانیها توان مقابله با آن را نداشته باشند؛ سالحی که
عاقبت آن را یافت .بوشهر آن روزگار ،اصلیترین دروازه ورود کاال به جنوب ایران بود .مستر
چیک با مسدود کردن مبادی ورود کاال به بندر بوشهر ،نبض اقتصاد شهر را به دست گرفت.
س��پس عدهای را اجیر کرد تا در بازار و در میان مردم ،آش��وب و بلوا به راه بیندازند .چیزی
نگذش��ت که یک قحطی مصنوعی در شهر به راه افتاد .مستر چیک درباره وقایع آن روزها،
در دفتر خاطراتش مینویسد« :یکی از راههای مهار ایرانیها ،مشغول کرد ن آنها با فقر است.
نباید احساس کنند ما رودرروی آنها ایستادهایم .اگر بیخیالیشان تبدیل به تعصبشود ،آن
وقت باید از تعصب این مردم ترسید .برای همین ،همه نیرویمان را به کار گرفتهایم تا میان
سران آنها اختالف بیندازیم .البته اختالف انداختن میان ایرانیها آسان است» .مستر چیک
که زبان فارسی را با گویش محلی مردمان جنوب روان تکلم میکرد ،بیواسطه با خانهای
منطقه مکاتباتی دوس��تانه داش��ت و همزمان بر هر یک از آنان جاسوسانی گمارده بود تا از
کوچکترین تصمیماتشان آگاه شود .با این همه بخوبی میدانست میان او و پیروزی ،یک
پل سرنوشت قرار دارد؛ پلی که نهتنها این سیاستمدار انگلیسی ،بلکه روسها ،آلمانها و حتی
ترکان عثمانی ،همه در آرزوی فتح آ ن بودند.

در گوش��های دیگر از دستنوشتههای مس��تر چیک میخوانیم« :ذهن جامعه در اختیار
مالهاست .از حاکم تا فرودست ،همه دل در گرو آنها دارند .مالیی که شاید نداند ،چه در دنیا
میگذرد .آنها در کالفی دوس��ویه اسیرند .هم باید انباشته باوری به نام اسالم را حفظ کنند
ی آیینی به نام شیعه
ی هستندو هم باید انباشتها 
که نمایندهاش ترکان سنی مذهب عثمان 
را حفظ کنند .اگر رو به اولی آورند باید در برابر ما بایستند و اگر دل به دومی ببندند یا باید
در کنار ما قرار گیرند یا حافظ بیطرفی ایران در این جنگ شوند .باید به هر نوعی شده در
میان آنها راه یافت و آنها را به سوی دوم گرایش داد» .مستر چیک خود بخوبی میدانست
نبرد واقعی تازه آغاز شد.
اواسط بهار سال  ،1294بوشهر به حالتی از اغما فرو رفته بود .عوامل مستر چیک بازار را
به مرز تعطیلی کشانده بودند و مردم به جای پرداختن به کسبوکار ،هر روز در هوای گرم و
شرجی جنوب ،مقابل تنها تلگرافخانه شهر جمع میشدند تا از آخرین رویدادهای جنگ بزرگ
و تدبیر پایتختنشینان باخبر شوند .در این همهمه البته بازار شایعات هم داغ بود؛ بیشتر از
همه داستان جذاب تعقیب و گریز میان ماموران مستر چیک و جاسوسان آلمانی.
معاون کنسول بریتانیا درباره یکی دیگر از دلمشغولیهای آن زمانش مینویسد« :دیروز
برایم خبر آوردند مالیی به نام «سیدعبداهلل بالدی» در جمعی از مردم گفته است :باید بر این
مملکت گریست! خواستهام گزارشی درباره کارهایش برایم تهیه کنند» .پس از آن مهار این
روحانی میانسال ،بزرگترین دغدغه مستر چیک شد.
او و سیدعبداهلل بالدی از بسیاری جهات حریف قدری برای یکدیگر بودند .چیک به زبان
فارسی تسلط کامل داشت ،آنطور که سیدعبداهلل به زبان انگلیسی مسلط بود .چیک اوضاع
داخلی ایران را به دقت رصد میکرد و با زیر بم و روحیات ایرانی آش��نا بود .به همان میزان
سیدعبداهلل دنیای غرب و مناسباتش را میشناخت .چیک شیفته ادبیات فارسی بود و تا قبل
از مرگ یکی از ارزشمندترین کتب پژوهشی در این حوزه را نگاشت .سیدعبداهلل ،تاریخ و دین
را میشناخت و تا لحظه مرگ قریب به  80کتاب نگاشت .آنها هر  2تحوالت جنگ را به دقت
پیگیری میکردند و بر بیطرفی ایران اصرار داشتند .اتفاقنظر چیک و سیدعبداهلل بالدی بر
سر بیطرفی ایران ،تنها در یک بند با هم متفاوت بود .مستر چیک بیطرفی ایران را به معنای
سکوت دولت در برابر کارهای انگلیس در ایران میدانست ،در حالیکه سیدعبداهلل بیطرفی
ایران را به معنای محترم ش��مردن تمامیت ارضی ایران از سوی همه طرفین درگیر و خروج
فوری آنها از کش��ور .این  2به سرعت به بزرگترین دشمن یکدیگر بدل شدند اما دست باال
با س��ید بالدی بود .نفوذ او بر عوام و خواص به خاطر سیاس��تبازی نبود .او بر دلها حکومت
میکرد .پیش از آنکه مستر چیک بتواند اقدامی بکند ،با حمایتهای مالی خیرین بوشهر و
همدلی سران قبایل منطقه ،اسلحه مورد نیاز برای قیام مهیا شد .اینجا بود که نام یک خانزاده
روستایی از یکی از مناطق بوشهر سر زبانها افتاد« :رئیسعلی» ،اهل دلوار .از بوشهر تا فارس،
همه قبایل علیه نیروهای انگلیسی برخاستند و این شروع روزهایی تاریخساز بود؛ روزهایی که
اتحاد میا ن خانها ،انگلیسیها را به وحشت انداخته بود .آن روزها ،همه امید مستر چیک به
ناوهایی بود که در چندصد متری س��احل بوشهر لنگر انداخته بودند .او در جایی مینویسد:
«آنچه در انتظارش بودیم ،روی داد ،ساعت  7صبح امروز ،نیروهای ما از ناوهای مستقر در کرانه
دریا پیاده ش��دند و پس از ساعتی ،بندر بوشهر را اشغال کردند .کنترل کامل شهر اکنون به
دست ماست و با اشغال بوشهر ،شهر کامال تعطیل شده است .در نخستیناعالمیهای که صادر
کردیم ،دلیل پیاده ش��دن نیروهای ما در بوشهر و اشغال شهر را پاسخی به رویدادهای اخیر
اعالم کردیم .در این اعالمیه ،رئیسعلی را مقصر اصلی ماجرا دانسته ،به او مهلت دادیم تا فردا
صبح خود را تسلیم نیروهای ما کند ،در غیر این صورت برای آغاز عملیات سرکوب او و اشراری
چون او ،دلوار و نخلستانهای پیرامونش بمباران خواهند شد» .رئیسعلی تسلیم نشد .چند روز
بعد  4ناو جنگی بریتانیا در سواحل دلوار لنگر انداختند .نبرد میان  5هزار تفنگدار انگلیسی و
 100تفنگدار تنگستانی ،با عقبنشینی خفتبار نیروهای انگلیسی پایان یافت .بعد از این واقعه
ی است! میگویند دشمن قسم خورده ماست.
چیک مینویسد« :رئیسعلی ،شخصیت شگفت 
ی است؛ در جستوجوی راهی برای مطرح کردن خود.
قبال فکر میکردم به دنبال نان و نوای 
برای خاموش ساختنش ،در این زمینه کارهایی کردم و پیامهایی دادم .چند بار کوشیدهام به
نوعی او را به سوی خودمان بکشانم ولی ثمر نداده است .باید راهی برای از میان برداشتن او
پیدا کرد» .اینبار نیز س�لاح نامرئی مستر چیک به کارش آمد ،او در جایی نوشته بود« :آن
کس را که برگزیده بودم کار را تمام کرد ،تمام شد ،یکی رفت ،رئیسعلی کشته شد! در میان
درگیری ،تیری و فریادی و مرگی ،پایانی بر یک ماجرا .باید قهقهه سر میدادم ولی نمیخواهم.
فردا درباره او ،من و آن خاک چه خواهند گفت؟ من و او جنگیدیم ولی فردا درباره آن کس
که تیر انداخت چه خواهند گفت؟» مس��تر چیک اشتباه میکرد .ماجرا تمام نشده بود ،تازه
آغاز شده بود .چند روز پس از کشته شدن رئیسعلی ،نیلستروم ،افسر سوئدی ژاندارمری که
همچون واسموس ،قبایل منطقه را علیه انگلیسیها تحریک میکرد ،در دفتر خاطراتش اینگونه
نوشت« :هنگام ترک روستا ،جوانی دست تکان داد و صدایمان زد .او بلند فریاد زد :میخواهم
رئیسعلی بشوم! ...بغض گلویم را گرفت .خداحافظی کردیم و از آنجا رفتیم».
سالح نامرئی مستر چیک ،شرافتش را لکهدار کرد!
*بخشی از متن مستند «خاطرات خانه متروک» ،کارگردان :مهدی فارسی

اش�اره :مدتی بعد از تاجگذاری احمدشاه جنگ اول جهانی آغاز شد .در
آغاز جنگ اول جهاني ( )1914قواي روس از شمال و نيروهاي انگلستان
از جنوب ،ایران را مورد هجوم قرار دادند .كش�تيهاي جنگي انگلستان
در مقابل بوشهر لنگر انداختند و نيروهاي اشغالگر  8آگوست  ،1915برابر
با  17مرداد  1294این شهر را به اشغال خود درآورند .بوشهر پیش از این
نی�ز در چند مرحله بویژه پس از ماجرای محاص�ره هرات از طرف دولت
ایران ،اش�تغال شده بود .انگلیس�یها با اعزام  30فروند كشتي جنگي
به خليجفارس پس از جنگ با دالورمردان تنگس�تان اين بندر را تصرف
كرده بودند اتفاقی که با مقاومت مردم مواجه شد .نام دلیران تنگستان،
رئیسعلی دلواری ،شيخ حسين خان چاه كوتاهی و زائر خضرخان اهرمي
از ای�ن رهگذر وارد تاریخ ایران ش�د .مقاومت او برای س�الها و تا امروز
نمونهای از مواجهه مردانه با نیروهای بیگانه اس�ت .در این شماره یادآور
به بهانه سالروز شهادت رئیسعلی دلواری قیام دلیران تنگستان را مرور
میکنیم.

گ�روه ی�ادآور :با آغاز جنگ اول جهانی ،اهمیت خلیجفارس برای انگلیس��یها
صدچندان شد .آنها که با انعقاد قراردادهای پی درپی توانسته بودند برای سالها
از قابلیت گمرکات در بنادر جنوب ایران بهره ببرند ،از همراهی عثمانی با اتحاد
مثلث نگران شدند .خط مقدم عثمانی به مناطق نفتخیز جنوب ایران نزدیکتر
بود .مناطقی که امتیاز بهرهبرداری از آن در اختیار انگلستان بود .از طرف دیگر
بوشهر به دالیل متعدد در نتیجه آغاز جنگ به نقطهای ناامن برای انگلیسیها
تبدیل شده بود .بوشهر در آن مقطع مهمترین راه ارتباطی و کانون فعالیتهای
اقتصادی و سیاسی در خلیجفارس بود .انگلیس با ادعاهای مختلف هرزمان که
میخواس��ت در امور انتظامی و اداری بوش��هر دخالت میکرد .مرد م بوشهر در
ض حاکمیت و بیطرفی ایران اعتراض کردند و خواستار
اجتماع پرشوری به نق 
ی به
ت شدند .موقرالدوله ،حاکم وقت بوشهر در تلگراف 
اقدامات جدی و فوری دول 
تاریخ  25ربیعالثانی  1333ق به تهران ،گزارشی از دلیل اعتراضهای مردمی
ارائه میدهد« :الساعه که نیم ساعت به ظهر مانده از مسجد نو بوشهر برگشتیم.
ی است که فوق تصور است.چنین ازدحامی در بوشهر
هیجان عمومی به درجها 
ص
هیچوقت دست نداده بود و کل علما و عموم طبعات اهالی حضور داشته ،مخل 
ن اینکه هیچ ضرر مالی و جانی از بنادر
خطابه علما این بود که  3سال است بدو 
ب ه انگلیسیها رسیده باشد در آنجا اخالل کرده و عدهای قشون نگاه داشته و حاال
ک حرمت و نقض بیطرفی دولت را کردهاند».
هم هت 
رئیس��علی دلواری نیز پس از اعتراض کتبی به بازداش��ت دکتر لیسترمن و
همراهش(که به ادعای انگلیس به فعالیت برای سازماندهی و تخریب موسسات
انگلیسی پرداخته بودند) یک رشته عملیات چریکی ضد انگلیسیها و متحدان
اروپایی آنها در بوش��هر شروع کرد که نتیجه آن وارد آوردن تلفاتی به نیروهای
نظامی فرانسوی و روس و انگلیسی بود .مواضع انگلیسیها در بوشهر با حمالت
پی در پی جوان دلواری مواجه ش��ده بود .طرح اشغال نظامی بوشهر در هشتم
آگوس��ت  1915عملی میش��ود و نیروهای انگلیسی از زمین و دریا با حمایت
توپخانه ناوگان دریایی خود وارد بوش��هر میشوند و بالفاصله مقر حاکم بوشهر،
ف را اشغال میکنند .آنها در اقدامی
ادارات گمرک و س��اختمان پس��ت و تلگرا 
تنفربرانگیز تمبری را که روی آن جمل ه «بوشهر در تصرف بریتانیا» چاپ شده
بود ،منتشر میکنند.

وطن امروز

از «دلیران تنگستان» چه میدانیم؟
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رئیسعلی ،دلوار1294 ،

ن انگلیس در خلیجفارس ،علمای نجفاش��رف از جمل ه آیتاهلل
حضور ناوگا 
ی را به صدور حکم جهاد وا داشت.
شیخالشریعه اصفهانی و سیدمصطفی کاشان 
مجته��دان مقیم بوش��هر ،مرحوم آیتاهلل س��یدعبداهلل بالدی ،س��یدمرتضی
علمالهدی اهرمی و شیخ محمدحسین برازجانی نیز مرد م را به جهاد با کفار روس
ص کردند .تنگستانیها به فرماندهی رئیسعلی دلواری،
و انگلیس ترغیب و تحری 
اولین واکنشها را نشان میدهند.
ن پایگاه دریایی برگزیده و «ماژور
نیروی دریایی انگلیس ،بوش��هر را به عنوا 
کاکس» به عنوان نماینده سیاسی و نظامی انگلیس در بوشهر مستقر شده بود2 .
خ محمد حسین برازجانی نوشت
ماه قبل از اشغال بوشهر ،کاکس نامهای به شی 
ی در هماهنگ کردن او با سیاستهای دولت انگلیس
و با تهدید و تطمیع ،سع 
کرد که با پاسخ دندانشکن وی روبهرو شد .پاسخ دلیرانه شیخ ،رئیسعلی دلواری
ی نامهای به شیخ محمد حسین برازجانی،
را بسیار ش��ادمان کرد .رئیسعلی ط 
ضمن تقدیر از جواب قاطع وی به فرمانده سیاسی و نظامی انگلستان ،مینویسد:
« ...ای ب��ه فدای همت و غیرت و ش��جاعتت گردم ...همین قدر اطمینان از
حضرت مستطاب عالی دارم ک ه روا مضایق از خط بیرون نمیروید و جان را ناقابل
ن دنیای فانی را به هیچ
میدانید؛ نه مانند اش��خاص راحتطلب تنبل .راحت ای 
نمیشمارید ...و نام نیک ابدی ب ه غیر از جان شیرین نیست ،نه آنکه مرعوبانه ،هر
ش بروند .اینگونه
ت طرف مقابل ،مثل گربه را س��اخت و مومو کرد ،مثل مو 
وق 
احساسات ،قابل همدردی با اسالم و وطن نیست .در تاریخ دنیا چنین اشخاص
ی شرف و
را ننگ عال م انس��انیت دانستهاند .امروز روزی اس��ت که هرکس ادعا 
اس�لامین و وطنپرس��تی دارد ،باید امتحان داده از بوته امتحان بیغلوغش به
درآید ،چنانچه عقال فرمودهاند:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان ،تا س��یه روی ش��ود هر که در او
غش باشد
ل جرمن دارد» به حول
انگلیسیها انتشار میدهند که «فالن ،حمایت قنسو 
و قوه خداوندی ،از هیچکس اندیش�� ه و باک ندارم .میخواهند به تش��ر ،بنده را
بترسانند اگر از مردم مأیوس شدهاید که همراهی ندارند اجازه بفرمایید تا خودم
هنگامه بلند کنم و دست به کار شوم».
انگلیسیها به تصرف بوشهر بسنده نمیکنند و در عملیاتی با  4کشتی و
ن
تعداد زیادی سرباز انگلیسی روستای دلوار ،پایگاه تنگستانیها را آماج شدیدتری 
حمالت خود قرار میدهند .نخلستان دلوار نابود میشود و همین موضوع انگیزه
نیروهای مردمی به رهبری رئیسعلی را برای مقابله با انگلیسیها بیشتر میکند.

■■رئیسعلی وصیت کرده بود که در نجف دفن
ش�ود .بعد از  6ماه تا یک س�ال از ش�هادتش،
پدرش تصمیم میگیرد که به وصیت پس�رش
عمل کند .او مردم را از کازرون ،ش�یراز ،گناوه،
همدان ،خرمشهر ،اهواز و جاهای دیگر دعوت
کرد تا پیکر رئیسعلی را منتقل کنند .پیکر را
بیرون آوردند و دیدند که هم جنازه و هم کفن
تمیز و س�الم بود و فقط همان نقطهای که تیر
خورده بود زرد و خونش خشک شده بود! مردم
با چاوشخوانی که رس�م معنوی اس�ت و برای
احترام انجام میشود ،جنازه را به یک امامزاده
برده و بعد به کربال و در نهایت به نجف منتقل
کرده و در وادیالسالم دفن کردند.

■■گفته میش�ود این عکسها که رئیسعلی
دل�واری در آن حض�ور دارد و مربوط به 108
سال پیش است ،اخیرا از آرشیو یک عکاس
آلمانی به دست آمده است.

■■س�ال  89بعد از گذش�ت قریب به  40سال
برای نخس�تینبار فیلمی مس�تند از همس�ر
شهید رئیس�علی دلواری در شبکه یک سیما
پخش شد .این مس�تند که «خیری» نام دارد
و در سالهای بعد هم از شبکه استانی بوشهر
پخش شد ،توسط مستندسازان صداوسیمای
مرکز بوشهر با بهرهگیری از مصاحبهای که در
س�ال  1352با مرحوم خیری ،آخرین همس�ر
رئیسعلی دلواری انجام شده ،تولید شده است.
در این مستند برای نخستینبار اسناد واقعی
و ناگفتههایی از جنگهای ش�هید رئیسعلی
دل�واری ،س�ردار بزرگ مبارزه با اس�تعمار در
مصاف با متجاوزان انگلیسی ارائه شد.

 70سرباز انگلیسی کشته میشوند و همین موضوع موجب عقبنشینی آنان به
بوشهر میشود .خبر پیروزی رئیسعلی بهتبرانگیز است .پس از جنگ دلوار ،قیام
ی وارد مرحله جدیدی شد .مقاومت برخاسته از
مردمی علیه اشغالگران انگلیس 
ی انگلیسی در سراسر
ن دلیران تنگستانی به رهبری رئیسعلی و شکست قوا 
ایما 
منطقه و کشور پیچیده و بزودی این خبر از مرزهای کشور فراتر رفت .سران قبایل
و حکام محلی به جمعآوری نیروها و امکانات خود پرداخته و منطقه تنگستان
کان��ون و محل تجمع نیروه��ا و برنامهریزی و صحنه اجرای طرحهای عملیاتی
ش��د« .واسموس» آلمانی نیز به علت درگیر بودن کشورش با متفقین و تبعید
کنسول آلمان از بوشهر به هند توسط انگلیسیها ،به کمک مجاهدان شتافته و در
ن مستقر شد .او در دیداری با زائر خضر خان اهرمی او را به خیزش دیگر
تنگستا 
ی دلواری برمیانگیزد .تلفات انگلیسیها
و روانه کردن  2هزار تن به یاری رئیسعل 
بر اثر عملیاتهای پیدرپی رئیسعلی بیشتر میشود.
اما رئیس��علی در ماجرای دیگری پیش از آغاز جنگ با انگلیسیها رودرور شده
ی نیز جنگ مهمی
است .در سال  1913یعنی یک سال قبل از شروع جنگ اول جهان 
بین قشون انگلیس و مجاهدا ن تنگستانی واقع شد که به نقل از علی مراد فراشبندی
در کتاب«گوشهای از تاریخ انقالب مسلحانه مرد م مبارز تنگستان ،دشتی و دشتستان
علیه اس��تعمار» بهطور خالصه چنین آمده است« :یکی از فرزندان زائر علی فرزند
عوض از اهالی قریه رس��تمی (از توابع تنگس��تان) به نام زائر حس��ین در ارتباط با
خرید اسلحه به مسقط و دوبی مسافرت مینماید و در آنجا به علت شکسته شدن
ی قرار
کشتی آنان بر اثر توفان ،محمولههایش مورد دستبرد و چپاول اتباع شیخ دوب 
میگیرد .درگیری حاصله بین زائر حسین و  8نفر عمله کشتی از یک طرف و اتباع
ف دیگر 8 ،روز به طول میانجامد .زائر حسین و همراهانش با تردستی
شیخ از طر 
خ بیرون میروند و پی از تهیه اسلحه کافی ،به تالفی،
و رشادت از چنگال عمال شی 
سرنش��ینان یک فروند کش��تی مربوط به اهالی دوبی را مورد حمله قرار میدهند،
عدهای را به قتل میرسانند و سال م به تنگستان مراجعت مینماید.
نمایندگی انگلیس در خلیجفارس به بهانه تحت الحمایه بودن دوبی توسط
ب افراد مذکور پیگیری
دولت انگلستان ،درخواست شیخ دوبی را مبنی بر تعقی 
مینماید .فرصت به دست آمده ،دستاویزی برای نیروهای انگلیسی شده و کشتی
خود را با تجهیزات و قشون فراوان در تعقیب زائر حسین روان ه ساخته و در ساحل
دلوار لنگر میاندازند.
س نماینده دولت انگلیس در بصره و حوزه خلیجفارس و مس��تر
ژن��رال کاک 
چیک کنس��ول انگلیس در بوشهر ش��خصا حضور یافته و خواستار عودت زائر

کیف انگلیسی در دشتستان

رضاخ��ان ک��ه روی کار
میآید ،سرکوب عشایر جنوب
را جدیتر پیگیری و با مبارزان
جنوب برخوردهای خشنتری
میکن��د؛ زائر خضرخ��ان که
مجاهدتهای فراوانی همراه با
رئیسعلی انجام داده است کشته
میش��ود ،برادران چاهکوتاهی
ب��ه تبری��ز و تهران ک��وچ داده
کنسولگری انگلیس در بوشهر
میش��وند ،آی��تاهلل مجاه��د
برازجانی به تهران تبعید میش��ود ،سران ایل قشقایی روانه زندان میشوند و در سال
 1308تنها بازمانده از دوران مقاومت در جنوب میرزا محمدخان برازجانی که در مقابل
رضاشاه حاضر به تمکین نمیشود با اعزام اردوی نادری به فرماندهی سرهنگ سلحشور
و همراهی خائنان داخلی به شهادت میرسد.
پس از این اتفاقات و در تمام دوره رضاخان ،سیاس��تهای اس��تعماری بریتانیا با
قوت اجرا میش��ود و کنس��ولگریهای انگلیس در اصفهان ،شیراز و بوشهر صاحب
قدرت و اقتدار میشوند تا جایی که آزادانه به شهرها و روستاها رفت و آمد و با سران
عش��ایر همسو با انگلیس مالقات میکنند .بس��یاری از خرابیهای جنوب در نتیجه
همین دخالتها اتفاق میافتد .نتیجه دیگر حضور پرقدرت انگلیس در جنوب ایران،
تحمیل نمایندگان و فرمانداران دستنشانده بود که سالهای فراوانی موجب بدبختی
مردم این منطقه ش��دند .به آتش کشیدن شهرها و روستاها و غارت اموال عمومی و
تسلط مزدورانش��ان به مدت یک سال بر سرنوشت مردم بوشهر ،برازجان ،کازرون،
ش��یراز و اردکان گوشههایی از غدر و خیانت انگلیس مکار برای ویران کردن بوشهر
و دشتستان است.

حس��ین و پدرش زائر علی ،از کدخدای دلوار (رئیس��علی) میشوند .رئیسعلی
در پاس��خ به نامه کاکس مینویسد« :چنانچه تعداد یکهزار و  500نفر سرباز با
مهم��ات کافی و مخارج الزم در اختیار من بگذاری��د ،امکان دارد آنان را مقتول
ساز م و اجسادشان را به دست آورم ،زیرا مادام که در قید حیاتند و جان در بدن
دارند ،دستگیر ساختن آنان ب ه هیچوجه امکانپذیر نیست .هر آینه اقدام به جنگ
نمایید ،تردید نیست مقابله به مثل خواهد شد و عکسالعمل نشان خواهم داد».
پاسخ صریح رئیسعلی بهانهای بود تا قوای انگلیس ایجاد درگیری کنند که ب ه
ی به تعداد  10هزار نفر و
نوشته غالمعلی سملی در یادداشتهای خویش ،سپاه 
ن
ل تنگس��تان را لنگرگاه خود قرار دادند .جنگ سختی بی 
 8ناو جنگی ،س��اح 
ت  20روز توپخانه سنگین
نیروهای انگلیس و رزمندگان تنگستانی آغاز شد و مد 
ح تا غروب ساحل دلوار و محمد عامری را بمباران
و س��بک انگلیسیها را از صب 
ل داشتند که دلیران
کرد و در طول این مدت تالش به پیاده کردن نیرو در ساح 
تنگستانی هربار با کشتار وسیعی از نیروهای دشمن مانع میشدند .انگلیسیها
س ش��دند ،با دادن
ک ماه در دریا توقف کردند و چون از نتیجه کار مأیو 
مدت ی 
تلفات فراوان ،ناچار سواحل تنگستان را ترک گفتند( .عصر رئیسعلی دلواری در
تاریخ مبارزات مردم ایران علیه استعمار؛ سیدعلی موسوینژاد)
نویسنده کتاب فارس و جنگ بینالملل در جلد اول کتاب ،درباره جنگ دلوار
که پس از تصرف بوشهر در جنگ اول جهانی انجام شد ،مینویسد« :مکتوبی از
ن میرزا علی کازرونی بوده است ].که فرازی
رئیسعلی خان رسیده بود[نامه به عنوا 
ف نشدهاند .حال که آنان
ن اس��ت »...از ما معدودی بیش زخمی و تل 
از آن چنی 
در خشکی و دریا مغلوب شدهاند ،دیگر نمیدانم این مرتبه از کدام طرف حمله
خواهند کرد .چیزی که هست ،از هرجا حمله آوردند ،جز اینکه مغلوب و منکوب
شوند ،چاره نخواهند داشت .اجساد مقتولین انگلیس در خارج دلوار در گوشه باغی
افتاده ،اگر مایل باشید تشریف آورده ،ببینید .امضا علی دلواری»
پیروزیهای پیدرپی رئیس��علی دلواری حس��ادت برخی از س��ران قیام را
برانگیخ��ت .در نتیج��ه ،در صدد توطئه قتل وی برآمدند 12 .ش��هریور 1294
ی دلواری همراه چند نفر از همرزمانش به قصد شبیخون به قرارگاههای
رئیسعل 
ن انگلیس��ی به تنگک صفر واقع در  10کیلومتری جنوب شرقی بوشهر
سربازا 
عزیمت کرد .آنها در مواضعی حس��اس قرار گرفته ،اردوگاه افراد دشمن را آماج
گلولههای خود کردند اما ناگهان رئیسعلی مورد هجوم یکی از همراهان خود قرار
ش از پیش
گرفت و به شهادت رسید .شهادت رئیسعلی ،موجب تنفر و انزجار بی 
مردم نسبت به اشغالگران انگلیسی شد و دامنه جنگ را وسعت بخشید.

مراکز قدرت و حکام هم عصر رئیسعلی

همرهان و ناهمرهان

يک��ي از بزرگترين جناي��ات انگليس در اي��ران که به
کمک روس��يه انجام ش��د قرارداد  1907م بود که در زمان
نخستوزيري امينالس��لطان اتابک در پترزبورگ ،پايتخت
روس��یه ،به امضا رس��يد و بر اس��اس آن ايران به  3منطقه
شمال روسيه ،جنوب انگليس و يک منطقه ظاهرا بيطرف
تقس��يم شد .در همين زمان «مستر لينچ» انگليسی که به
قول «ادوارد براون» با اوضاع ايران آشنا بوده در مقالهاي که
در شماره ماه آوريل مجله آسيايي امپراتوري نوشت با نهايت
گس��تاخي و بيش��رمي درصدد تحقير ملت ايران بر آمده،
چنين مينويسد« :بياييم اميدوار باشيم که اين پيمان شايد
ما را به مناسبات بهتري با روسيه رهبري کرده و بلکه از روي
ش��الوده درستي ما را از ترس و نگراني برهاند .من ميترسم
تمايل به بهبودي روابط با ايران مشکل بشود؛ چه ايران مانند
روح مردهاي اس��ت که در ضيافتي که به احترام روسيه در
اين قرارداد بر پا ساختهايم ،ظاهر شده باشد .وقتي نشاط اين
جشن اوج گرفت و جامها به دور افتاده به سالمتي يکديگر
مبادله ميگردد ،اين ملت کوچ��ک که آثار هنر و هوش او
جهان را منور و توانگر س��اخته است و دستکم انتظارات او
بيش از اينکه اين قرارداد امضا ش��ده باش��د تعهد شده بود،
ميان حيات و مرگ افتاده ،پيچيده کنارش
انداختهايم ،بدون اينکه ش��رکت داده ش��ده
باشد تنها و بيچاره به پاي ما افتاده است».
دکت��ر مل��کزاده در کت��اب «زندگاني
ملکالمتکلمي��ن» درباره انع��کاس قرارداد
 1907در اي��ران چنين مينويس��د« :دولت
ايران بهوسيله وزارت خارجه و حسن پيرنيا،
مش��يرالدوله ،که در آن زمان سفير ايران در
دربار روس��يه بود ،به اي��ن معاهده اعتراض
کرد و مجلس ش��وراي ملي عدم رس��ميت
اين معاه��ده را که بر خالف حق و عدالت و
استقالل ايران بود ،اعالم نمود ولي کسي به
اين اعتراض جوابي نداد» .بعد از اين قرارداد
بود که بار ديگر افکار عمومي جنوب کش��ور عليه استعمار
انگليس تهييج شد تا جايي که «سر ژاژ وارندر» فرمانده کل
نيروي دريايي هند شرقي که هر سال از بوشهر و بندرعباس
ديدار ميکرد به درخواس��ت وزيرمختار انگليس در س��ال
 1907م برنامه ديدار خود از اين بنادر را کنار گذاشت و تنها
از بنادر مسقط ،بصره ،کويت و بحرين ديدار کرد.
پ��س از صدور فرمان مش��روطيت در  14جماديالثاني
 1324ش و ش��کلگيري مجلس شوراي ملی ،انجمنها و
روزنامهها و ...از آزادي بيش��تري برخوردار شدند و توانستند
به نقد حاکمان واليات و زير س��وال بردن نفوذ کش��ورهاي
خارجي در مملکت دس��ت بزنند .در اين دوره انجمنها و
گرفته و سعي ميکردند
روزنامهها در جنوب کشور نيز رونقي 
مقامات رسمي دولتي را وادار کنند که برخالف رفتارشان با
نيروهاي انگليسي کمتر موضعي آشتيجويانه داشته باشند و
درصدد برميآمدند که صداي خود را از طريق ارس��ال نامه

و تلگراف به پارلمان ملي برس��انند يا اينکه در روزنامههاي
محلي مقاالتي عليه آنها به چاپ برسانند .سر پرسي کاکس
موضع مردم محلي جنوب کش��ور را در برابر نفوذ استعمار
انگليس اينگونه بيان ميکند« :در منطقه خليجفارس اين
است که تنها نفوذ آشکار خارجي
مطلب بخوبي قابل درک 
که توده مردم با آن آش��نا بوده ،نفوذ بريتانياي کبير است،
بنابراين اکنون بازتاب طبيعي آن اين اس��ت که فشار تمام
اين تبليغات و نشريات بر دوش ما سنگيني ميکند ...ضمنا
در سال گذشته عوامل مليون ايراني تمام توانشان را به کار
بردند تا بر حکمران محلي فش��ار آورند تا او از دخالتهاي
انگلي��س در حمايت از اتب��اع بحرين و س��واحل متصالح
جلوگيري کند؛ که در نتيجه رخدادهاي پر درد سر زيادي
هم در اين مورد به وقوع پيوست».
در س��الهاي پس از انقالب مشروطه و استبداد صغير
تا زمان جنگ اول جهاني نارضايتي تجار ،نيروهاي محلي،
کارگ��ران بندري بوش��هر و ...روزبهروز از حض��ور نيروهاي
انگليسي در آن مناطق بيشتر ميشد ،زيرا نيروهاي انگليسي
در برابر نيروهاي ملي و اسالمي محلي ايستادگي ميکردند
و همچنين باعث شده بودند که تجارتخانههاي محلي مانند

تجارتخانه ش��بانکاره که در بوشهر و ش��يراز از معتبرترين
تجارتخانهه��ا بود از رونق بيفت��د .هرچند آنها عريضههايي
به وزارت خارجه ايران مينگاش��تند ولي بدون پاس��خ باقي
ميماند و باالجبار دادخواهي خود را به مجلس شوراي ملي
ميفرستادند که کمتر به نتيجه ميرسيد .آنها در تلگرافهاي
خود درد و رنج خود را اينگونه بيان ميکنند:
« ...ه��ر چند عريضه ب��ه وزارت جليل��ه خارجه عرض
مينماييم به کلي بياعتناي��ي مينمايند ...پس تکليف ما
فلکزدگان در اين بين چه ميباش��د؟ رو به کجا کنيم پناه
به که ببريم؟.»...
«عرض داش��ت ورثه سادات ش��بانکاره چقدر از ظلم و
ستمهاي کارگزاري و انگليسيها در حق ما فلکزدگان عرض
نموده باشيم ما را از هستي نموده هر چه انگليسيها به آنان
ميگويند رفتار مينمايند .آخر تقصير و گناه ما چه ميباشد؟
مگر ما ملت ايران نيس��تيم؟ نبايد کارگزاري همراهي با ما

بنمايد؟ مگر چه شده کارگزاري صراحتا ميگويد که ميدانيم
که انگليسيها طلبي ندارند؟ وزارت خارجه عقب ميکند که
همراهي با انگليس��يها نماييم ...پس ما رو به کجا نماييم و
غرض حال را به کي بنماييم؟ کارگزاري مأمور دولت اس��ت
در صورتي که همراهي با خارجهها بنمايد معلوم است که بر
ما چه خواهد گذشت.»...
همچنين ظلم و اجحاف نيروهاي انگليس��ي تا جايي
رس��يده بود که تاجران انگليس��ي که با مردم آن نواحي
معامله ميکردند حق مردم را بدرستي پرداخت نمیکردند:
«...فدوي ي��ک نفر از رعيت بيچ��اره [ناخوانا] حب ايران
چند س��الي است مبلغي که فوق قوه و حوصله و تواناييم
ميشد از مستر دکسن تاجر انگليسي طلبکارم ...از 1319
تاکن��ون بدوا ً به جناب مرح��وم واثقالملک و بعد مرحوم
محتشمالوزراء ...همچنين به وزارت امور خارجه کرارا ً تظلم
و شکايت کردهام ...هيچ فايدهاي حاصل نيامده ...حاج نصير
بهبهاني از بوشهر».
کارگزاريه��اي گمرک هيچ قوه و اختي��اري از خود
نداش��تند و به جاي اينکه نس��بت به مردم محلي تسامح
بيشتري از خود نشان دهند نسبت به آنها سختگيري کرده
و بيشتر جانب نيروهاي انگليسي را رعايت
بندربوشهر
میکردند.
هنگام��ي که دولت انگلي��س نيروهاي
جديدي وارد سواحل جنوبي کشور ميکرد،
خيلي سريع توسط نيروهاي محلي و علما
و روحانيون به دولت خبر داده ميشد ولي
کمتر پيش ميآمد که آنها بتوانند اقدامي
سريع انجام داده و از ورود نيروهاي انگليسي
ب��ه آن نواحي جلوگي��ري کنند .در چنين
مواقعي اين نيروهاي محلي و مذهبي بودند
که در مقابل نيروهاي خارجي ميايستادند
و نقش رهبري مردم را بر عهده ميگرفتند
از جمله اين افراد کس��اني مانند «آيتاهلل
س��يدعبداهلل بالدي»« ،آي��تاهلل س��يدمرتضي اهري»،
«رئيسعلي دلواري»« ،آيتاهلل سيدعبدالحسين الري» و
چند تن ديگر بودند که طي اين سالها به نحو موثري قدم
در ميدان مبارزه عليه استعمار گذاشته و از هيچ کوشش و
فداکاري دريغ نمیکردند .مثال در يکي از تلگرافهايي که
آيتاهلل سيدعبداهلل بالدي و ديگر علما به مجلس شوراي
ملي ارس��ال ميکنند نس��بت به ورود قشون انگليس به
نواحي جنوبي اعتراض کرده و حتي تا جايي پيش ميروند
که به دولت پيش��نهاد ميکنند در صورتي که توان اداره
مملکت و دفع حمالت نيروهاي خارجي را ندارند خادمان
شريعت (علما و روحانيون) را در جريان قرار دهند.
---------------------------------واكنشهاي مردمي جنوب كش��ور در مقابله با استعمار
انگلي��س (به روایت اس��ناد مجلس)؛ موسس��ه مطالعات و
پژوهشهایسیاسی

ح��د فاص��ل انق�لاب
مش��روطیت و جن��گ اول
جهان��ی ( 1324ت��ا 1333ه.
قمری) اوض��اع نواحی جنوبی
فارس نیز س��خت آشفته بود.
تأثیر رخدادهای مرکزی کشور
و رویاروی��ی آزادیخواه��ان با
مس��تبدان ،رقابت قش��قایی و
خمسه ،تعارضات مرزی میان
ایاالت فارس و حکمرانی بنادر،
همچنین تالش انگلیسیها در جنوب کشور براي توسعه حوزه نفوذ خود و سیطره بر
ایاالت بزرگ فارس و نيز رقابت میان قدرتهای محلی ،همگی ویژگیهای این دوره
نواحی جنوبی فارس بود .مراکز قدرت و حکام همعصر رئیس��علی دلواری در فاصله
سنوات فوق بدین قرار است:
 -1بوشهر( :مرکز حکومت بنادر ) ابتدا دست احمدخان دریابیگی ،سپس در اختيار میرزا
علیخان موقرالدوله و مجددا ً دریابیگی بود.
 -2چاهکوتاه :یکی از مضافات بوشهر در دست شیخ حسینخان چاهکوتاهی از مبارزان
ضداستعماریبود.
 -3انگالی :دست احمدخان انگالی بود که گرایش به اجنبی داشت.
 -4دشتستان :دست میرزا محمدخان غضنفرالسلطنه بود که از مبارزان ضداستعماری
محسوب میشد.
 -5تنگستان :در اختیار زائر خضرخان بود که از مبارزان ضداستعماری به شمار میرفت.
 -6دلوار و تنگس�تان ساحلی :دست رئیس��علی دلواری بود که از پیشقدمان مبارزات
استعماری بود.
 -7ش�بانکاره :دست اسماعیل خان شبانکارهای بود ،وی با بیگانگان همراه و مشغول
جدال با غضنفرالسلطنه بود.
 -8حیاتداوود :دست حیدرخان حیاتداوودی بود که با بیگانگان همراه بود.
 -9دشتی :دست محمدخان دشتی بود که موضع فعالی در مبارزه نداشت.
 -10بردخون :از نواحی ساحلی دشتی بود که کدخدای آن خالو حسین بردخونی بوده و
از مبارزان ضداستعماری محسوب میشد.
رئیسعلی دلواری در انقالب مشروطیت در کنار «سیدمرتضی علمالهدی اهرمی» مبارزه
چشمگیری داشت و مدت  9ماه کنترل بوشهر را در دست داشت.
زائر خضرخان
از مبارزان ضداستعماری

شکایت تجار و مردم جنوب از بیکفایتی قاجار در مقابله با انگلیسیها

مگر ما ملت ايران نيستيم؟!
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محلشهادترئیسعلی

انگلیسیها برای سر رئیسعلی  2هزار پوند جایزه گذاشته بودند ولی برای سر واسموس
 5هزار پوند جایزه گذاشتند

همایون شهنواز و منوچهر آذر( در نقش واسموس) « -دلیران تنگستان»

■■رئیس�علی دل�واری پس از جن�گ دلوار که
شکست قوای انگلیسی در آن جنگ ،یکی از
نکات مه�م تاریخ جنگ اول جهانی در جنوب
ای�ران بود ،به حمالت ش�بانه خود در بوش�هر
اف�زود .وی با همفکری دیگ�ر خوانین منطقه،
طرح حمله سراس�ری به بوش�هر و آزادسازی
ی ریخت .در گیرودار این حمله بود که
آن را پ� 
رئیسعلی دلواری ،هنگامی که قصد شبیخون
به عمارت سفید س�بزآباد را داشت ،در محلی
به نام «تنگک صِ َفر» که در عکس مزبور دیده
میش�ود ،از پش�ت مورد اصابت گلوله یکی از
همراهان خائن خود قرار گرفت و شهید شد.

■■منوچهر آذر ،بازیگر نقش «واس�موس» در
س�ریال «دلیران تنگس�تان» :قرار شد نقش
واس�موس را ایفا کنم و برای ایفای این نقش
مطالعات بس�یاری را انجام دادم .کتابی هم با
نام واسموس لورنس آلمانی نوشته کریستوفر
س�ایکس موجود بود که آن را ه�م خواندم.
دیدم شخصیت بسیار عجیب و غریب و خوبی
است .او فردی است که ابتدا برای جاسوسی
به ایران میآید ولی در ادامه شیفته اخالقیات
ایرانیها و همرنگ و هملباس آنها میشود و
سعی میکند زبان و حتی لهجه تنگستانی را
همانند آنها صحبت کند .حافظه بسیار قویای
داش�ت و به نظر من گریمور بسیار خوبی هم
بود ،چون به مرد هزارچهره معروف شده بود.
انگلیسیها برای س�ر رئیسعلی  2هزار پوند
جایزه گذاشته بودند ولی برای سر واسموس 5
هزار پوند جایزه گذاشتند ،چون فتنه عجیبی
برای انگلیس�یها بود .در دل ایرانیها هم جا
پیدا کرده ب�ود و حتی آموزشهای جنگی را
هم به ایرانیها یاد میدهد .س�اخت س�ریال
بسیار بسیار محتاطانهتر و منطقیتر از امروز
بود .برای اینکه آن زمان ما برای افکت سریال
آمانوئل را آورده بودیم که افکتور پدرخوانده
هم بود .من چندین سریال جنگی بازی کردهام
ولی هیچکدام مثل سریال دلیران تنگستان
نبود« .دلیران تنگس�تان» نام سریالی ایرانی
است که بر اساس مبارزات رئیسعلی دلواری
در مقابل انگلیس�یها س�اخته ش�ده است.
ای�ن اث�ر درباره تاری�خ مبارزان تنگس�تان،
دشتی ،دشتس�تان و بوشهر در جنوب ایران
در مقاب�ل امپراتوری بریتانیاس�ت که در ۱۴
قسمت و در طول  2سال از ( )۱۳۵۰-۱۳۵۲به
کارگردانی «همایون شهنواز» و تهیهکنندگی
«ملکساسان ویسی» ساخته شد.

اگر انگلیسیها بخواهند بوشهر را تصرف كنند...

سوگندرئیسعلی

رئیس��علی در نامهه��ای
متعدد به شیخ محمدحسین
برازجانی ب��رای جهاد و قیام
علیه قوای انگلس��تان كسب
تكلیف میكند كه س��رانجام
مرحوم شیخ صورتی از حكم
جهادی كه مراجع ش��یعه از
نجف اش��رف ارس��ال داشته
بودند به ضمیمه حكم خود مبنی بر وجوب جهاد با كفار انگلیس��ی و جلوگیری
از رخنه آنها به بنادر جنوب و دشتستان و تنگستان و لزوم همكاری خوانین این
مناطق و بس��یج مردم مس��لمان برای رفتن به میدان جنگ صادر میكند و برای
همه خوانین میفرستد.
رئیسعلی دلواری همین كه از حكم جهاد مرحوم شیخ محمدحسین برازجانی
و دیگر مراجع دینی آگاهی مییابد ،آماده نبرد با امپراتوری انگلس��تان میشود و
مقدمات كار را در خانه حاج سید محمدرضای كازرونی فراهم میکند.
رئیس��علی همراه دوستش خالو حسین دش��تی اوایل ماه رمضان  1333ه.ق،
در عمارت حاج س��یدمحمدرضا كازرونی ،پ��س از مذاكراتی با وی آمادگی خود
را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعالم میدارد.
رئیسعلی پس از اظهار تشكر ،قرآن مجید را میطلبد و همین كه خادم قرآن
میآورد برمیخیزد و تعظیم میكند و با احترام تمام آن را روی میز جلوی خود
میگ��ذارد ،آنگاه رو به حاضران كرده و میگوید« :ای كالماهلل ،گفتار مرا ش��اهد
باش .من به تو س��وگند یاد میكنم كه اگر انگلیس��یها بخواهند بوشهر را تصرف
كنن��د و به خاك وطن من تجاوز کنن��د ،در مقام مدافعه برآیم و تا آخرین قطره
خون من بر زمین نریخته اس��ت ،دس��ت از جنگ و ستیز با آنان نكشم و اگر غیر
از این رفتار كنم ،در ش��مار منكران و كافران به تو باش��م و خدا و رس��ول از من
بیزار شوند».

