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تأمالت

وطن امروز شماره 1689

پنجشنبه  12شهریور 1394

رئيسعلي دلواري ،سردار مبارزه با استعمار انگليس

شیر دلوار
اکبرمشعوف

رئيس��علي دلواري پس��ر «زائرمحم��د» و «خانم
شاهي» (شهين) بود .زائرمحمد ،کدخداي دلوار ،مردي
متدين بود که فرزندانش را براس��اس احکام اسالمي
تربي��ت کرد .وي همزمان با آغ��از جنگ اول جهاني
در کنار فرزندش «رئيسعلي» و ديگر مردم تنگستان
به جنگ با قواي انگلستان پرداخت .البته زائرمحمد
بيش��تر در تدارکات جنگ کمک ميکرد و کمتر در
درگيريها شرکت مينمود .پس از شهادت فرزندش
رئيسعلي ،به وي لقب «معيناالسالم» اعطا شد .درباره
تاريخ تولد «رئيسعلي دلواري» ضابط و کدخداي دلوار
همانند ديگر موارد مربوط ب��ه زندگي اوليه او اطالع
دقيقي وجود ن��دارد .غالب مورخان تاريخ تولد وي را
مشخص نکردهاند و فقط به اين موضوع اشاره کردهاند
که هنگام شهادت  34سال داشته است (در اين باره
نيز اتفاق نظر بين مورخان وجود ندارد و بعضا سن وي
را هنگام شهادت  30سال دانستهاند) .در دستخطي که
پشت جلد قرآن متعلق به زائرمحمد (پدر رئيسعلي)
موجود بوده است نيز سن رئيسعلي هنگام شهادت 34
سال ذکر شده است .به نظر ميرسد تاريخ تولدش را
بايد 1299ق1259 /ش1881 /م در روس��تاي دلوار
دانس��ت .از دوران کودکي رئيس��علي اطالعات کمي
وجود دارد .تحقيقات انجامش��ده نشان از آن دارد که
وي براس��اس عرف جامعه آن روز ايران با قرآن کريم
و دي��وان حافظ و ش��اهنامه فردوس��ي و ديگر منابع
ادب فارس��ي در مکتبخانه آشنا شده است .رئيسعلي
در فنون تيران��دازي و اسبس��واري زير نظر پدرش
زائرمحمد اس��تعداد زيادي از خود نش��ان داد )1( .وي
 4بار ازدواج کرد و از همس��ر س��ومش پسري به نام
«عبدالحس��ين» معروف به «بهادر» ب��ه دنيا آمد .از
بهادر که چند س��ال پيش درگذشت ،دختري به نام
()2
«گلاندام» باقي مانده است.
رئيس��علي از اوان جواني با ع��رق مذهبي و ملي
که داش��ت نس��بت به وقايع و اتفاقاتي ک��ه در ايران
ميگذش��ت احس��اس مس��ؤوليت ميکرد و با تمام

توان نسبت به آن موضعگيري ميکرد و عکسالعمل
نش��ان م��يداد .در دوره پادش��اهي «محمدعل��ي
ش��اه قاج��ار» ق��رارداد  1907کش��ور اي��ران را بين
 2کش��ور انگليس و روس��يه تقس��يم کرد .حرکت
عمومي آزاديخواهان به رهبري علما عليه اين قرارداد،
عکسالعمل محمدعلي شاه و در پي آن به توپ بستن
مجلس ش��وراي ملي توس��ط «لياخوف» روس را در
تاريخ  23جمادياالول  1326در پي داش��ت و فشار
زيادي بر مردم وارد آمد که از اين دوران به اس��تبداد
صغير ياد ميشود .زندان و تبعيد آزاديخواهان و قتل
و کش��تار م��ردم ،حکم جهاد علما را در پي داش��ت.
تبريز ،رش��ت ،اصفهان ،ف��ارس و ديگر مناطق ايران،
صحنه رويارويي مردم با عوامل استبداد شد .در بوشهر
هرمي» با اعالم حکم
آيتاهلل «سيدمرتضي علمالهدي ا َ َ
جهاد مردم را به ايس��تادگي در برابر عوامل استبداد
دعوت کرد .رئيس��علي دل��واري نيز با همکاري ديگر
آزاديخواهان از جمله «ميرزاعلي کازروني» به رويارويي
با مستبدان برخاست و با تفنگچيان تنگستاني ،گمرک
و ديگ��ر ادارات دولتي را در اختيار گرفت و موقعيت
()3
مشروطهطلبان را در جنوب کشور مستحکم کرد.
«محمدحسين رکنزاده آدميت» در کتاب فارس و
جنگ بينالملل اول مينويسد ...« :اولين ظهور ُحسن
ملکاتش (رئيسعلي) در زمان استبداد صغير شد به اين
معني که پس از آنکه اهالي بوشهر به تحريک و تهييج
ميرزاعلي کازروني و پيشوایي سيدمرتضي پيشنماز
اهرم��ي از ادای ماليات به مامورين دولت اس��تنکاف
ورزيدند و براي قبضه بوشهر از طرف ملت مجبور به
دعوت اهالي تنگستان شدند ،مرحوم رئيسعليخان بر
حسب تقاضاي کازروني با يک عده صد نفري تفنگچي
به بوشهر آمده و پس از تصرف گمرک و ساير ادارات
دولتي محافظت مالالتج��ارهاي که در گمرک بود و
قيمت آنها بالغ بر  2ميليون تومان ميشد به او واگذار
شد و به شهادت کساني که در آن وقت متصدي امور
داخلي گمرک بودند که از جمله موس��سخان است

يک س��ير ش��کر يا يک گره منسوجات حيف و ميل
نش��د و اين معني موجب تعجب و تحير مردم ش��د
که چگونه در نتيجه درستکاري و امانتداري مرحوم
رئيسعليخان ،يک نفر از تفنگچيان به اجناس مذکور
()4
دستبردي نزدند».
انگلستان که از زمان قرارداد  1907جنوب ايران را
سهميه خود ميدانست ،سال  1915که جهان درگير
جنگ اول جهانی بود ،اوضاع جهاني را مناسب تاخت
و تاز به منطقه جنوب ايران دانس��ت .هدف بريتانيا از
اين عمليات نظامي جلوگيري از نفوذ آلمان و عثماني،
سرکوب قبايل عش��اير جنوب و دسترسي به خليج
فارس بود .بريتانيا براي رس��يدن به اهدافش ،مارس
 1915با بهانه قرار دادن ارتباط کنسولگري آلمان در
بوشهر با تنگستانيها و تحريک آنان عليه انگليسيها،
اقدام به محاصره کنس��ولخانه آلمان و دس��تگيري و
تبعيد کنسول دکتر «هيس��تمان» و «هرآيزنهوت»
رئي��س تجارتخانه ونکه��اوس به هندوس��تان کرد.
تعرض به خاک ايران ،خشم ايرانيان را در پي داشت.
 12ژوئيه  1915رئيس��علي در يک حمله ضربتي در
نزديکي تنگک زنگنه ،نايبکنسول انگليس در بوشهر
و تعدادي از س��ربازان هندي را کشت .انگليسيها به
بهان��ه وقوع اي��ن حادثه و حوادث ديگر 8 ،آگوس��ت
 1915بوشهر را اشغال کردند .رئيسعلي با جنگهاي
()5
نامنظم ضربات سهمگيني به دشمن وارد کرد.
انگليس��يها که دش��من اصلي خود را رئيسعلي
ميدانس��تند از طريق نمايندگان «حيدرخان حيات
داودي» س��عي در تطمي��ع وي نمودند و پيش��نهاد
40ه��زار پوند در قبال خ��ودداري از قيام عليه قواي
بريتانيا را ارائه نمودند .اما رئيس��علي اين پيش��نهاد
ش��رمآور را نپذيرفت و اع�لام کرد« :چگونه بيطرفي
اختي��ار کنم در حالي که اس��تقالل ايران در معرض
()6
خطر جدي قرار گرفته است».
محمدحس��ين رکنزاده آدميت در رمان تاريخي
«دليران تنگستان» مينويس��د« :رئيسعلي يک نفر
ايراني تحصيلکرده و دانش��مند اروپاديده(!) نبود ،اما
ايران��ي غيرتمند و عاقلي بود که نخواس��ت تا او زنده
است ،دشمنان ،وطن عزيزش را پايمال سمستوران
نمايند .رئيسعلي در ميدان کارزار جان داد در حالي که
وزرا و بزرگان آن عصر حتي شهريار آن دوره ايران در
تهران مشغول عياشيهاي شبانهروزي خود بودند! و
()7
امثال رئيسعلي را ياغي و طاغي ميناميدند!»
س��رانجام رئيس��علي ،شب  12ش��هريور /1294
 23ش��وال  3 /1333سپتامبر  1915در شبيخون به
نيروهاي انگليسي در محل تنگک مورد اصابت گلوله
قرار گرفت و به شهادت رسيد .ابتدا جنازه رئيسعلي در
محلي به نام «کلهبند» به رسم امانت دفن شد 6 .ماه
بعد تابوت وي را به نجف اش��رف انتقال داده و وی در
()8
قبرستان «وادياسالم» به خاک سپردند.
جهت آشنایي با طرز تفکر شهيد رئيسعلي دلواري
از مب��ارزه با قواي انگليس��ي متن کام��ل نامه وي به
آيتاهلل «محمدحس��ين مجتهد برازجان��ي» در 11
جمادياالول  1333آورده ميشود.
«قرب��ان حضور باهرالن��ورت گ��ردم .اي بهفداي
همت و غيرت و ش��جاعتت گ��ردم .ميدانم مردم در
اين کار چندان مساعدت و همراهي نميکنند و بنده
هم پابست کردهام که نظرم بهسوي ايشان است .هر

رئیسعلی در کالم رهبر انقالب

قهرمان مبارزه با استعمار انگليس
در ديدار اقشار مختلف مردم بوشهر 70/10/11

شجاعتهاي رئيس��علي دلواري و نيز پشتيباني
مردم بوش��هر از مبارزات آيتاهلل سيدعبدالحسين
الري و ش��جاعتهاي ش��هيد عاش��وري از جمل��ه
يادگاره��اي ارزنده تاريخ��ي ايران اس��ت و حضور
چش��مگير مردم در صحنههاي مبارزات و مقاومت
در جنگ تحميلي و پاسداري از مرزهاي آبي کشور
نش��انههايي از افتخارات مردم دلير اس��تان بوشهر
محسوب ميشود.
***
در ديدار اهالي بخش دلوار در خانه شهيد رئيسعلي
دلواري 70/10/13

رئيس��علي دلواري قهرم��ان مبارزه با اس��تعمار
انگليس اس��ت و ملت ايران همانند شهيد رئيسعلي
دلواري که مقابل انگليس ايستادگي کرد ،امروز برابر
قدرتهاي متجاوز به سرکردگي آمريکا ايستاده است
و از دشمنان خود هيچ واهمهاي در دل ندارد .بدون
ترديد با تفضل خداوند بر ملتهاي مسلمان ،اسالم
کاخهاي جاهليت را در تمام دنيا ويران خواهد کرد و
مظلومان را نجات خواهد داد.
کشور پهناور ايران اسالمي در راه سعادت ،آزادگي،
رفع محروميتها و به کارگيري استعدادهاي عظيم و
نهفته به حرکت خود ادامه ميدهد و در اين مس��ير
مردم خوب ما بايد با روحيه انقالبي و تأسي به احکام
نوراني قرآن و اسالم تالش خود را در راه آباداني کشور
عزيز ايران به کار گيرند.

***

در پايان سفر به استان بوشهر 70/10/13

آن طوري که من مردم عزيز اين استان -بوشهر-
را ديدم ،ميتوانم بگويم مردمي بسيار اصيل و متدين
و انقالبي هستند .مردم اينجا عموماً از يک روح مناعت
و نجابتي برخوردارند؛ مردمي هستند که به مسؤوالن
بس��يار عالقهمندند و به جمهوري اس�لامي عش��ق
ميورزند .به گذشته اين استان هم که نگاه ميکنيم،
همين خصوصيات را ميبينيم .مردم اين اس��تان با
انگليس��يها جنگيده و در مقابل نفوذ آنها مقاومت
کردهان��د .همان طور که م��ن در صحبت عمومي با
مردم بوش��هر هم گفتم ،مرحوم رئيسعلي دلواري و
جمعي از مبارزان آن روز  -که ايش��ان بنام شدند ،و
اال فقط ايشان نبودند؛ ديگراني هم از وجوه اين استان
و همچنين عامه مردم بودند که با ايش��ان همکاري
ميکردند -با انگليس��يها جنگيدند و مقابل اشغال،
مقاومت کردند .مردم اين استان ،مردم بسيار نازنيني
هستند ،البته متأسفانه دچار محروميت هم هستند...
***
سخنراني در اجتماع بزرگ مردم بوشهر 70/10/11

به ش��ما مردم عزيز و شجاع و دالور بوشهر -شهر
بوشهر و استان بوشهر -سالم و عرض ارادت خودم را
تقديم ميکنم .آنچه در گذشته و سابقه تاريخي ملت
ايران و شما مردم عزيز درج و ثبت شده است ،حاکي از
تدين و شجاعت و اخالص و نجابت شما مردم بزرگوار
اس��ت .قبل از پيروزي انقالب اس�لامي ،اقشار مردم

مس��لمان ما در اين ش��هر و در اين استان ،در صفوف
مبارزات خود ،کارهاي شايس��ته و برجستهاي کردند.
در مبارزه با رژيم ستمشاهي ،جوانان شما ،مردان شما،
زنان شما ،تالشهاي قابل تقديري انجام دادند .بعضي
از روحانيون بزرگوار ش��ما  -مثل شهيد عاشوري -در
اين راه شربت شهادت نوشيدند .قبل از دوران مبارزات
اخير ملت ايران با رژيم ستمشاهي هم ،مقاومت شما
مردم مقابل تهاجم دش��منان خارجي ،انگليس��يها
به اين منطقه و اش��غال بوش��هر -که ش��جاعتهاي
رئيس��علي دلواري براي ملت ايران يک يادگار ارزنده
تاريخي اس��ت  -و هم پشتيبانيهاي شما از مبارزات
مرحوم آيتاهلل سيدعبدالحسين الري ،جزو قضاياي
نادر زمان گذشته است .آنچه را که من عنوان مطالب
کوت��اه امروز خود ق��رار دادهام ،اين آيه ش��ريفه قرآن
اس��ت« :يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هلل و للرسول اذا
دعاکم لما يحييکم و اعلموا ان اهلل يحول بين المرء و
قلب��ه» .در فضاي زندگي ما بايد قرآن حکومت کند و
برکات قرآني موج بزند .در سايه قرآن است که معرفت
و بصيرت و ش��جاعت و اقدام م��ا معنا پيدا ميکند و
به س��مت هدفهاي درست متوجه ميشود .قرآن به
مؤمنين ميگويد :اي مؤمنين! وقتي خدا و پيامبر خدا
شما را به حيات و به زندگي واقعي دعوت ميکنند ،به
نداي آنها پاسخ بدهيد .اين چه حياتي است که خدا و
پيامبر ،ما را به آن دعوت ميکنند؟ در يک کلمه ،اين
حيات شايسته انسان است .انسان براي زندگي کردن
و حرکت کردن به س��مت هدفهاي ارزنده و واال ،به

آينه پاي حضرت مس��تطاب عالي و اميد از آن وجود
مب��ارک که در حقيقت مجس��مه ش��رف و وطن و
اس�لامخواهي است نداشتم هر آينه تا حال پروانهوار
خود را ف��داي ملت و وطن و اس�لاميت کرده بودم.
همين قدر اطمينان از حضرت مس��تطاب عالي دارم
که روز مصائب از خط بيرون نميرويد و جان را ناقابل
ميدانيد نه مانند اش��خاص راحتطلب تنبل ،راحت
اين دنياي فاني را به هیچ نميشماريد .قربانت گردم
درجه بهشت پيدا کردن و شربت شهادت را داوطلبانه
خواستن بايد همتي عالي و عزمي راسخ داشت و بهاي
درجه عال��ي و نعيم اخروي و ن��ام نيک ابدي بهغير
از جان ش��يرين نيس��ت .نه آن که مرعوبانه هر وقت
ط��رف مقابل مثل گربه خود را س��اخت و مومو کرد
مثل موش بدوند .اينگونه احساسات قابل همدردي با
اس�لام و وطن نيست و در تاريخ دنيا چنين اشخاص
را ننگ عالم انسانيت دانستهاند .امروز روزي است که
هر کس ادعاي شرف و اسالميت و وطنپرستي دارد
بايد امتحان داده از بوته امتحان بيغل و غش بهدر آيد.
چنانکه عقال فرمودهاند:
خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان
تا سيهروي شود هر که در او غش باشد
انگليسيها انتش��ار ميدهند که «فالني حمايت
به قنس��ول جرمن دارد» بهحول و ق��وه خداوندي از
هيچکس انديشه و باک ندارم .ميخواهند به تشر بنده
را بترسانند کما اينکه تلگراف تهديدآميز ب ه حضرت
مس��تطاب عالي کرده بودند .در حقيقت جوابي که از
طرف ذيش��رف در جواب تلگراف ايش��ان صادر شده
بود بهقدري مشعوف شدم که خداوند عالم حد آن را
ميداند .همين جواب بود که فرمودهايد .آفرين آفرين
آفرين خداي بر شما باد .شايسته است که عموم اهالي
فارس و خليج به داشتن وجود مبارکي مثل حضرتعالي
که در اين موقع اينگونه جواب قانوني دندانشکن به
اجانب دادهايد فخر و مباهات نمايد .خدايت در همه
حال از بال نگه دارد .اس��تدعا دارم يک ذره فروگذاري
نفرمایي��د .اگر از مردم مأيوس ش��دهايد که همراهي
ندارن��د اجازه بفرمایيد تا خ��ودم هنگامه بلند کنم و
دست بهکار شوم .قربانت شوم .هر آينه خودمان دست
بهکار ش��ده بوديم االن بصره خالي ش��ده و در شمار
مجاهدين محس��وب بوديم .به بوشهر هم نميتوانند
اردو پي��اده کنن��د ،در صورتي ک��ه خودمان نزديک
و مواظب آنها باش��يم ،چرا که بنده به خوبي اينها را
ميشناس��م .هر آينه فيالجمله حملهاي به عس��اکر
ايشان در قلعه بهمني شده بود االن بصره خالي بود.
قوه و مخارج از بوش��هر جهت آنها حمل ميشود .اگر
خودمان به همين حالت باقي بمانيم مسلم است که
هيچکاري نميکنيم و هيچ حمايتي به علماي عراق
هم نکردهايم و در آينده نام خودمان را به بيحسي و
بيديانتي ثبت تاريخ دنيا خواهيم ديد .کسي که حکم
س��خت از علما ديده باشد و حکم امام باشد و جنگ
نکند بهانه آن چيست؟ االن در کربال و نجف در جنگ
تمام علما و پيش��وايان دين ما در جهاد آب چشمان
خود ميخورند و اميدهاي کلي از ماها داش��تند که
خيال ميکردند به ورود حکم تمام اهل دشتستان و
تنگستان دست به کار ميشوند الحمدهلل از اين طرف
هم مأيوس شدند چنانچه تا بهحال خدمت آقاي حاج
سيدغالمحسين عريضه عرض کردهام جانب خدا به
راهنما احتياج دارد .انساني که راهنما نداشته باشد و به
راهنمايان الهي پشت بکند ،زندگي شايسته انساني و
الهي را پيدا نخواهد کرد؛ مثل ملتهايي که به احکام
الهي پش��ت کردند و گرفتار ظلم و س��تم و زورگويي
قدرتهاي بزرگ عالم و گرفتار تفرقه و برادرکش��ي و
گرفتار ناراحتيهاي رواني و عصبي و گرفتار مشکالت
روزافزون زندگي ش��دند .ممکن است براي اين گونه
آدمها نان و آب هم فراهم باش��د اما زندگي شايس��ته
انسان فقط به نان و آب نيست؛ انسان هدف ميخواهد،
انس��ان عش��ق و محبت ميخواهد ،انسان آرمانهاي
متعالي ميخواهد ،انسان آزادي و عزت ميخواهد .اگر
ش��کم ملتي را هم سير کردند اما آقايي و عزت را از او
گرفتند ،او را گوش به فرمان کردند ،ذليل کردند ،اين
ملت چگونه ميتواند احساس آسايش و آرامش بکند؟
و اين همان وضعي اس��ت که در زير بار س��لطههاي
ظالمانه پادشاهان ،در قرنهاي گذشته بر ملت ما حاکم
بود .همين شهر بوشهر شما ،به مجرد اينکه پادشاهان
و حکام خائن قاجاري ،اندکي س��ر از اطاعت انگليس
ميپيچيدند ،محل پياده ش��دن سربازان انگليسي و
اشغال اين منطقه ميشد! بارها انگليسيها به بوشهر
آمدند و اينجا را اشغال يا تهديد به اشغال کردند...
***
در ديدار اعضاي ستاد کنگره
شهيد رئيسعلي دلواري 1388

اوج ش��روع جريان مقاومت ب��ا چارچوب ديني و
اسالمي در طول سالهاي متمادي گذشته در کشور،
دوران قيام مردم بوش��هر بوده است .انگليسيها در
ساحل بوش��هر پياده شدند و علما ايستادگي کردند.
حرکت اينها  -رئيس��علي دلواري -رسوخ روح ديني
مجاهدت بر انگليس را در ملت ما نشان ميدهد .اينها
وارد ميدان مبارزه با انگليسيها شدند .يک نمونهاش

کل��ي جواب نکردهاند .همين قدر با خود خيال کردم
که بنيهاشم در مدينه بسيار باقي ماند ،جز حضرت
سيدالشهدا که به تنها در صحراي کربال با لب تشنه
شهيدش کردند و در کوفه حبيببن مظاهر به تنهایي
ب��ه ياري آن امام مظلوم حرکت کرد .قربانت آخر کار
همينطور ميبينم .هفتصد نفر تفنگچي سواي دستگاه
س��رکار زائرخضرخان حاضر و آماده است که اينها از
بنده دور نيس��تند هر وقت بخواهي��م تمام حاضر و
مستعد ميباشد .خوب مالحظه فرمایيد روزي بهتر
از امروز براي اهالي ايران فراهم نميآيد .يکطرف دولت
آلمان يک طرف دولت اتريش و عثماني چه کارها بر
سر انگليس و روس و فرانس آوردهاند .ديگر انگليس
چ��ه عضوي دارد ک��ه ماها بايد از آنها بترس��يم .و از
اينطرف هم حکم محکم علماي اعالم بر وجوب جهاد.
البته خدا با ماست و فتح و نصر نصيب جيش اسالم
خواهد بود .در خانه نشستن خودمان و راحتطلبيدن
تمام وسوسه شيطان ميباشد .مستحق آن نيستيم که
خدا و رسول را از خود خشنود سازيم .روس و انگليس
ح��ق دارند اگر خودمان هيچ کاري نکنيم و آس��وده
بنشينيم چرا که همه نوع احترام به بقعه مقدس امام
ثامن در شمال و احترام به منبر سيدالشهدا در جنوب
کردند .در بمباران دلبار کارهاي خوب کردند .تف بما.
تف بما .قربانت بروم هوش ندارم که ش��رح حاالت به
درستي عرض نمايم و مصدعت زياده از اين نميشوم.
خيلي ميل به دستبوسي و زيارتت دارم .نميدانم به
چه قسم به اين آرزو نائل شوم .از خداوند جلي توفيق
()9
ميخواهد علي».
با مصوبه ش��ورايعالي انقالب روز  ۱۲ش��هريور،
سالروز شهادت رئيس��علي دلواري به نام «روز مبارزه
با استعمار انگليس» نامگذاري شده است.
-------------------------------------
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همين رئيسعلي دلواري است که به نظر من جا دارد
از اين مرد تجليل بش��ود .ش��هادت يک جوان ،فقط
به صرف اينکه وارد ميدان ش��د ،تفنگش را برداشت،
مردم را جمع کردند و مشغول مبارزه شدند ،وقتي که
شهيد شد ،شيراز غوغا شد ،مجلس ترحيم عظيمي
برگزار ش��د .در آن مجلس کساني منبر رفتند ،مردم
را تحريک کردند ،مردم راه افتادند ،آمدند .انگليسيها
مجبور شدند مناطق جنوب و بوشهر را تخليه کنند.
به خاطر اينکه ديدند از همه جا مردم دارند ميآيند...
اين جوان مبارز ،با آن روحيه ديني خود ،وارد ميدان
ميشود و مبارزه ميکند و افراد دورش جمع ميشوند.
البته او ش��روعکننده نبوده و جزء برجستههاي اين
جريان بوده ،شروعکننده همان علما هستند.

اشاره

یک ورق از کارنامه بنیصدر

مس��لما در حمل��ه س��ال  1359آمریکا به
طبس بعضی کشورهای منطقه و بعضی عمال
داخلی آمریکا مش��ارکت داشتهاند .اسناد فاش
شده نشان میدهد صادق قطبزاده و ابوالحسن
بنيصدر در رأس این نیروها بودهاند .ابوالحسن
بنيصدر پيش از انقالب مدتي كارمند «مؤسسه
تحقيقات اجتماعي» زيرنظر دكتر احسان نراقي
و دكتر هوشنگ نهاوندي بود و در كنگره سازمان
جهاني جوانان در حيفاي اسرائيل شركت جسته
ب��ود .او پيش از انقالب ب��ا حقوق ماهانه 1000
دالر و با نام مستعار «اس.دي.لور -ا» با سازمان
«سيا» همكاري ميكرد .مأمور «سيا» مينويسد:
«به من گفته شده بود دولت آمريكا بهطور اعم
و «سيا» بهطور اخص در نظردارند اگر امكاناتي
موجود باشد ،با افرادي كه ميتوانند در انقالب
ايران نقشي داشته باشند تماس برقرار شود .لذا
زماني كه امام خمینی(ره) در فرانس��ه بود ،يك
افسر بازنشسته «سيا» مأمور شد به فرانسه رفته
و با آق��اي بنيصدر تماس برقرار کن��د ...زمان
اين مالق��ات اوليه كمي قب��ل از مراجعت امام
خمینی(ره) به تهران است كه در فرانسه برقرار
شده بود ...هدف نهایي ما به استخدام درآوردن
بنيصدر بود ...در آخرين جلسه بنيصدر موافقت
کرد كه بهعنوان مشاور اقتصادي قابل اطمينان
اين كمپاني فعاليت داش��ته باش��د و پيشنهاد
حقوق ماهانه  1000دالر را پذيرفت».
همزمان با اش��غال النه جاسوسي ،بنيصدر
در پست سرپرست وزارت امور خارجه جمهوري
اسالمي دست به اقدامي زد كه در آن روز عمق
آن براي مردم پنهان بود و به «احساسات تند» و
«انقالبي» ايشان نسبت داده ميشد 12 .آذرماه
 1358روزنامه «كيهان» به درستي نوشت:
«اولي��ن عكسالعمل بنيص��در در زمان به
دست گرفتن صدارت و در رابطه با گروگانگيري
اعالم ع��دم پرداخت ديون اي��ران به بانكها و
شركتهاي خارجي بود .اين بيانيه كه از طرف
يك مقام مس��ؤول و يك اقتص��اددان كه همه
انظار جهت پي��اده كردن يك اقتصاد توحيدي
بدو دوخته ش��ده ب��ود[!] ص��ورت ميگرفت،
آنچن��ان دس��تاندركاران سياس��ت خارجي و
داخلي را حيران نمود و نتيجه آن توقيف تمامي
س��پردههاي ايران در بانكه��اي خارجي بود.
انگيزه اين مصاحبه و اعالم ضبط سپردهها هنوز
براي هيچكس روشن نيست .وزير امور خارجه
قبلي هم در هيچيك از گزارش��ات خود س��عي
ننمود كه اين ابهام را براي مردم روشن كند»...
نقش بنيصدر در تج��اوز طبس نيز جالب
توج��ه اس��ت :توس��ط فرمانده��ان نظامي كه
بنيصدر گماشته بود ،تيمسار شادمهر ،رئيس
ستاد مشترك وقت و تيمس��ار باقري ،فرمانده
وقت نيروي هوایي ،روز  1359/2/5به پايگاه يكم
شكاري (پايگاه مادر) دستور داده شد كه سريعا
توپهاي  23ميليمت��ري ضدهوايي كه حريم
حفاظتي ف��رودگاه و پاي��گاه را تأمين ميكرد،
جمعآوري ش��ود .اين عمل در پايگاههاي ديگر
(مانند شيراز ،ايس��تگاه رادار شرآباد مشهد و)...
نيز انجام شد .باند فرودگاه تهران تا روز يكشنبه
( 1359/2/7روز تج��اوز) ب��دون مراقبت بود .و
باالخره ،پس از شكس��ت رسواي تجاوز توسط
يك عامل عجيب و محاسبه نشده؛ توفان شن،
توسط كارتر و هارولد براون ،وزير جنگ آمريكا
اعالم شد اسناد طبقهبندي شده سري در صحنه
عمليات به جاي مانده است .بالفاصله بهدستور
مس��تقيم بنيصدر ك��ه در آن زمان فرماندهي
كل قوا را به دس��ت داش��ت ،فانتومه��اي ايران
هليكوپترهاي بيدفاع و در شن مانده را بمباران
كردند! اسناد مهم و فوقمحرمانه آمريكا نابود شد
تا چهره عمال داخلي شيطان بزرگ و ابعاد اعالم
نشده اين تجاوز در پس پرده بماند.
 2اقدام بنيص��در در طبس و پس از واقعه
طبس قابل تأمل است:
 -1يكي از مس��ائلي كه نخستين روزهاي سال
 1359در سخنرانيها و مصاحبههاي بني صدر
برجستگي يافت ،مهيا ش��دن نيروهاي مسلح
براي پاكسازي كردستان بود تا باالخره در تاريخ
 59/1/29فرمان پاكسازي كردستان از سوي او
صادر شد.
 -2بالفاصله پس از نافرجام ماندن اقدام نظامي
آمريكا در طبس و تالش سپاه پاسداران (شهيد
منتظر قائم) براي در اختيار گرفتن هليكوپترهاي
بهجا مانده ،بهدس��تور بنيصدر بقاياي كاروان
نظامي آمريكا بمباران و منهدم شد و جمهوري
اس�لامي اي��ران از اطالع��ات ذيقيمت��ي كه
ميتوانست نصيبش شود ،محروم ماند.
واقعه دوم به اندازه كافي رابطه بنيصدر را با
جريان طبس نشان ميدهد و نيازي به توضيح
بيشتر ندارد .گسيل نيرو به كردستان طبعا هم
الزم بود و هم در راس��تاي اه��داف انقالب ولي
انجام آن ،درس��ت  7روز پيش از هجوم نظامي
آمري��كا به ايران كه احيانا قرار بود به يك كودتا
پيوند يابد ،بهطور طبيعي ايجاد ش��ك ميكند،
بويژه كه در ارتش طبق يك بخشنامه محرمانه
مقرر ش��د كه هم��ه نيروه��اي حزباللهي به
كردستان اعزام شوند!
منبع:کودتاینوژه
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