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بوش��هر منطق��ه اي از اي��ران اس��ت ک��ه در طول 
تاريخ همواره مورد توجه متجاوزين بوده اس��ت، 
منطق��ه اي از ابع��اد مختلف مّهم، که متأس��فانه از 
س��وي دولت هاي مرکزي کمت��ر مورد توجه بوده 
و با اين همه دولت هاي ديگر س��عي در تس��خير 
آن داش��ته اند. در اين بين دولت انگليس به عنوان 
متجاوزترين دولت ها در دوره هاي مختلف همواره 
مترصد تس��خير بوشهر بوده اما سلحشوران ايراني 
که از بين مردم برخاس��ته اند، س��د راه آن شدند. 
يکي از مهمترين و به  يادماندني ترين سلحشوري ها 
مرب��وط به دوران رئيس علي دلواري مي ش��ود. به 
لحاظ تاريخي اين حماس��ه مربوط به چه دوره اي 

بوده است؟ 
انگلیسي ها دو بار به ایران حمله کرده اند که متأسفانه 
موضوع��ات پیراموني آن - به لحاظ تاریخي- چنان 
که باید مورد بررس��ي قرار نگرفته است. به هر حال، 
در هر دو حمله انگلیس ها، رئیس علي دلواري با آن ها 

رو به  رو مي شود.
اي��ن دو مرحله را بيش��تر توضيح دهي��د و نقش 

رئيس علي را بيشتر روشن کنيد.
یک ب��ار در دورة مش��روطیت این اتف��اق به وقوع 
مي پیوندد. در این دوره شخصي به نام سید  مرتضي 
اهرمي که ش��اگرد مرحوم آخوند خراساني است و 
به جرأت مي توان گف��ت مبارزات و رهنمودهاي او 
باعث سقوط استبداد محمدعلي  شاه قاجار شده بود، 
در نام��ه اي به رئیس عل��ي از او مي خواهد که همراه 
تفنگچي هاي خود بوشهر را تصرف کرده و از دست 
احمدخ��ان دریابیگي که از س��وي محمدعلي  ش��اه 
منصوب شده است آزاد کند. این اتفاق با قیام آیت  اهلل 

سید عبدالحسین الري در الرستان و فارس همزمان 
مي شود. رئیس علي دلواري بوشهر را به مدت دو ماه 
تصرف مي کند. اما همان  طور که در کتاب »بوشهر در 
دوران مشروطیت« به تفصیل توضیح داده ام، در یک 
توطئة هماهنگ از س��وي فاتحان تهران، انگلیسي ها 
و کس��اني که به س��ید مرتض��ي خیان��ت مي کنند، 
انگلیس��ي ها موفق مي ش��وند از ناوي به نام »فاکس« 
چهارصد تفنگچي در بوش��هر پیاده کنند. این نیروها 
با تفنگچي هاي رئیس علي دلواري درگیر مي ش��وند 

و رئیس علي پس از 24 س��اعت جنگ و دفاع مداوم 
دست به عقب  نش��یني تاکتیکي مي زند. انگلیسي ها 
خانه سید مرتضي را به توپ مي بندند و ایشان را از 
بوش��هر تبعید مي کنند. این اتفاق سال 1909 میالدي 
)1327 ه.ق( یعني همزمان با برکناري محمدعلي  شاه 

قاجار به وقوع مي پیوندد. 
چ��ه س��ابقه اي باعث مي ش��ود س��يد مرتضي از 
رئيس علي بخواهد بوشهر را تصرف کند؟ آيا پدر 

يا فامي��ل رئيس علي، پي��ش از او چنين اقداماتي 
داشته اند؟

خی��ر، میرمحمد پدر رئیس علي کدخداي دلوار بوده 
و از این رو با مس��ؤولیت  پذیري آشنا است و همین 
 طور روحیة استبدادس��تیزي در او وجود دارد، اما نه 
به  ش��دت و قدرتي که در وجود پسرش رئیس علي 

دیده مي شود.
رئيس علي پي��ش از حملة انگلي��س به چه کاري 

مشغول بود؟ 
تجارت! طبق اس��نادي که موجود است، رئیس علي 
از کش��ورهاي عربي مجاور کاال وارد مي کرده و البته 
بنا به همین اس��ناد، در خرید و فروش اس��لحه هم 
دس��تي داش��ته. در مجموع وقتي زندگي ایش��ان را 
مطالعه مي کنیم با فردي منورالفکر مواجه مي ش��ویم 
و دلیل این امر آن است که او در دوران مشروطیت، 
وقتي استبداد صغیر حاکم مي شود، در موضع حامیان 
مشروطیت و در کنار کساني چون آخوند خراساني و 
سید مرتضي مجتهد اهرمي قرار مي گیرد. این بهترین 
دلیل براي آش��نایي با روش��ن  بیني و روش��ن فکري 
رئیس علي در آن دوران اس��ت. همچنین از مکاتبات 
ایشان مي توان به روحیة اسالمي و گرایشات مذهبي 
وي به دقت پي برد. وقتي انگلیس��ي ها س��ال 1333 
دوباره بوش��هر را ب��ه تصرف درمي آورند و ش��یخ 
محمدحس��ین برازجان��ي علی��ه آن ها فت��واي جهاد 
مي ده��د، رئیس علي در مکتوبي به او مي نویس��د که 
م��ن حاضرم جان خود را در راه اس��الم، آرمان هاي 
اسالمي و وطنم فدا کنم. این صرفاً از روحیه  اسالمي 

و ملي رئیس علي برمي آید.
ببخشيد اگر صحبت تان را قطع مي کنم! هدف ما به 

وقتي انگليس�ي ها س�ال 1333 دوباره 
بوش�هر را به تصرف درمي آورند و شيخ 
محمدحسين برازجاني عليه آن ها فتواي 
جهاد مي دهد، رئيس علي در مكتوبي به 
او مي نويسد كه من حاضرم جان خود را 
در راه اسام، آرمان هاي اسامي و وطنم 
فدا كنم. اين صرفاً از روحيه  اس�امي و 

ملي رئيس علي برمي آيد.

گفت  و شنود شاهد ياران با دكتر عبدالکريم مشايخي در باب مقطع  شناسي 
حماسه جنوب و رشادت هاي رئيس علي دلواري

رئيس علي؛ مبارز نکته سنج تاريخ...

دکتر عبدالکريم مشايخي فارغ  التحصيل رشتة تاريخ 
ايران – دوران اسالمي از دانشگاه تبريز و از مؤسسان 
و رئيس فعلي بنياد ايران  شناسي-  شعبة بوشهر است. 
اين استاد، عالوه بر تسلط به تاريخ ايران، تحقيقات و 
پژوهش هاي گسترده اي در خصوص مبارزات جنوب 
و همين  طور رئيس علي دلواري داشته است. در گفت  
وگوي حاضر، ضمن بررسي مقطع تاريخي مبارزات 
جنوب و نقش رئيس علي دلواري، به ابعاد ش��خصيتي 
اين شهيد حماسه ساز و گرايش هاي اجتماعي- مذهبي 
وي پرداخته ايم؛ گرايش هايي که موجب مي شود شهيد 
رئيس علي دلواري در کنار مجتهدان و روحانيان مبارز 
هم عصر خود، به  خصوص در دوران مش��روطيت، در 
قيامي نه چندان طوالني  مدت، ماندگارترين حماسه ها 

را بيافريند.
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دست دادن روايتي داستان واره است که مخاطبان 
را بهتر با اين دوره و تاريخ پرفراز و نشيب مواجه 
کند. البته س��ريال زيبايي در اين خصوص ساخته 
ش��د که مورد توجه بس��ياري هم قرار گرفت اما 
شنيدن روايت يک تاريخ  شناس و محقق، سنديت 
بيشتري دارد. سؤال اين است که چه چيزي باعث 
مي ش��ود يک روحاني مانند س��يد مرتضي مجتهد 
اهرمي ب��ه يک تاجر نامه بده��د و او را به چنين 

مبارزه اي دعوت کند؟
تا آن ج��ا که اس��ناد و روایت هاي تاریخي روش��ن 
مي کند و در سریال »دلیران تنگستان« هم به روشني 
به آن اشاره مي شود، رئیس علي دلواري قبل از این که 
مقابل نیروهاي متجاوز انگلیسي قرار بگیرد ارتباطات 
تنگاتنگي با ش��خصیت هاي بزرگ و تأثیرگذار زمان 
خود داش��ته اس��ت؛ به عنوان نمونه شخصیتي مانند 
آی��ت  اهلل س��ید عبداهلل مجتهد بالدي بوش��هري، که 
اهل بالد بحرین است و در محله بهبهاني بوشهر که 
امروز خیابان انقالب نام دارد س��اکن مي شود. آیت  
اهلل بالدي تحصیالت خود را در نجف گذرانده و به 
زبان عربي کاماًل آشناست. فارسي را هم کامالً  مسلط 
صحبت مي کند و در عین حال، مشترک »تایمز لندن« 
هم بوده که بیانگر تس��لط او به زبان انگلیسي است. 
او روحاني جامع  االطرافي بوده و نس��بت به مسائل 
پیرام��ون خود کاماًل با ش��ناخت عم��ل مي کرده. به 
عن��وان نمونه؛ در دوران مش��روطیت در دفاع از این 
جنبش رساله اي مي نویسد به نام »جهادیه« که به  طور 
ویژه اي، لزوم مش��روطیت را تبیین مي  کند و در مقام 
دفاع از آن برمي آید. ایش��ان رس��اله اي هم داشته اند 
علیه حضور انگلیس��ي ها در بوش��هر به نام »لوایح و 
سوانح« که خوشبختانه بنیاد شهید بوشهر نسخه اي از 
آن را به چاپ رسانده و در دسترس است. رساله اي 
هم در باب حجاب و همین  طور رس��اله اي در باب 
محکومیت اوضاع سیاسي- اجتماعي زمان رضاشاه 
داش��ته اند که این آخري به ش��کل رمان و با عنوان 

»تاجر و درویش« به چاپ مي رسد.
رئیس علي با چنین شخصیتي و نیز یا با شخصیت-

هاي دیگر مانند سید محمدرضا کازروني که از تجار 
منورالفک��ر آن دوران بوده و در س��ریال هم مي بینیم 
که دائم به منزل ایش��ان رفت و آمد داش��ته، ارتباط 
تنگاتن��گ دارد. رئیس علي اگر چه یک تاجر اس��ت 
اما نس��بت به مسائل پیراموني و موضوعات مختلف 

بصیرت و آگاهي پیدا کرده و این 
آگاهي و ش��ناخت در مسیر دفاع 

از وطن شکوفا مي شود.
پ��س رئيس عل��ي به  ش��دت به 
اص��ول و انديش��ه هاي دين��ي 

گرايش داشته است؟!
اس��ناد موجود بیانگر همین  نکته 
اس��ت. نامه اي از رئیس علي باقي 
مان��ده که در  آن نوش��ته اس��ت: 
»ام��روز روز امتح��ان اس��ت و 
همة ما باید از بوتة امتحان س��الم 
دربیاییم.« ایشان اشاره مي کند که: 
»اگر کس��ي دیندار باش��د، شرف 
داشته باش��د و وطنش را دوست 
داش��ته باشد باید وارد معرکه ش��ود و از این معرکه 
شرافتمند بیرون بیاید.« همچنین در این نامة تاریخي 
چندین مورد اشاره مي کند که »شایعه کرده اند من از 
کنسول آلمان پشتیباني مي شوم. بگذارید هر کس هر 
چه مي خواهد بگوید. من براي دین و وطنم در مقابل 
متجاوزین ایستاده ام و به این شایعه ها کوچکترین بها 

و ارزشي قائل نیستم.«  
در حقیق��ت او مردي اس��ت که نه تنه��ا حرفش را 
مي زده که در صحنة عمل هم با ش��هامت مي ایس��تد 
و موفق هم مي ش��ود. همان  طور که مي بینید خونش 
به زمین مي ریزد ولي حاضر به س��ازش نمي شود. او 
با ایمان و اخالصي که داش��ته در مدتي کمتر از یک 
سال حماس��ه اي مي آفریند که براي همیشه جاودان 

مي ماند.
نکته بس��یار جالبي اس��ت که در ط��ول جنگ هاي 
پارتیزاني رئیس علي و تفنگچي هایش، انگلیس��ي ها 
و دیگ��ر دولت هاي غرب��ي و حامی��ان انگلیس که 

کنسولگري ش��ان خارج از بوشهر بوده چنان عرصه 
را تن��گ مي بینند که به ناچ��ار در گزارش هاي خود 
بارها ب��ه آن اش��اره مي کنند. به  خص��وص »واداال« 
کنسول فرانس��ه که خود مي نویس��د: »ناچار شدیم 
ده م��اه در کنس��ولگري انگلیس اقام��ت کنیم تا از 
آس��یب تفنگچي هاي رئیس علي در امان بمانیم«. به  
هر حال رئیس علي در ط��ول این مدت کوتاه چنان 

عرصه را بر نیروهاي انگلیس��ي، فرانس��وي و دیگر 
حامیان ش��ان تنگ مي کند که آن ها  تصمیم مي گیرند 
به دل��وار حمله کنند. در کت��اب »عملیات در ایران« 
ترجمة کاوه بیات، نویس��ندة انگلیسي کتاب تشریح 
مي کن��د که توپخانة دریایي انگلیس دلوار را به توپ 
مي بندند و تفنگچي هاي شان را در دلوار پیاده مي کنند 
اما نهایتاً از تفنگچي هاي رئیس علي شکست خورده 
و ضمن کش��ته و زخمي هاي بس��یار ناچار به عقب  

نشیني مي شوند.
ی��ک چنی��ن حماس��ه اي از وجودي پ��ر از ایمان و 
شجاعت نشأت مي گیرد، شخصیتي که بنا به روحیة 
ش��هادت  طلبي و ایثار، در مدتي کمتر از یک س��ال 
حماسه اي مي آفریند که نامش را نه تنها در داخل که 

در خارج از کشور زبانزد خاص و عام مي کند.
به شهرت ايشان در خارج از کشور اشاره کرديد! 

مي توانيد نمونه هايي از آن را ذکر کنيد؟
بله، موارد مختلفي اس��ت که از آن جمله مي توان به 
تجلیل واس��موس - نماینده آلمان ها- که به  نوعي با 
انگلیس��ي ها درگیر بود اشاره کرد. او در کتابي که ما 
تحت عنوان »واس��موس از فن مي کوش« با ترجمة 
کی��کاوس جهانداري به چاپ رس��انده ایم، بارها از 
مب��ارزه و رش��ادت هاي رئیس علي دل��واري تجلیل 
مي کن��د. همچنین مي توان به تجلیل »نیل اس��تروم« 
س��رهنگ س��وئدي در کتاب »ش��اخة نبات« اشاره 
کرد. اس��تروم در کتاب خود مي نویس��د: »وقتي من 
به دل��وار رفتم و رئیس علي را مالق��ات کردم مانند 
آن بود که پادش��اه س��وئد را مالقات کرده باشم.« و 
توضیح مي دهد: »وقت��ي به چهرة او نگاه مي کردم و 
ب��ه ابهت و عظمت و عزم و اراده اي که در مبارزه با 
انگلیسي ها در او دیده مي شد چشم مي دوختم چنان 
شعف و شادماني وجودم را دربرمي گرفت که شاید 
در مالقات با پادش��اه س��وئد هم چنین حسي به من 
دست نمي داد.« بنابراین مي بینیم که در برابر شجاعت 
و دالوري و بي باکي او ناخودآگاه اس��اس فروتني و 

تواضع به انسان دست مي دهد. 
جاي��ي اش��اره کرديد ک��ه اولي��ن دورة مبارزاتي 
رئيس عل��ي ب��ا انگليس��ي ها، همزمان ب��ا دوران 
مش��روطيت است. اين دوره چه مدت طول کشيد 

و سرنوشت آن چه شد؟
همان  طور که اطالع دارید انگلیسي ها در سال 1763 

وارد بوشهر شدند.
از قرن هجدهم؟

بله، آن ها حدود 200 سال در بوشهر حضور داشتند. 
زماني که مشروطه اتفاق مي افتد انگلستان در بوشهر 
ی��ک کنس��ولگري و ی��ک نایب کنس��ولگري دارد. 
تجارت خان��ه دارد و تجار انگلیس��ي فعالیت دارند. 
در طول ای��ن مدت هیچ درگیري نیس��ت اما وقتي 
بحران مشروطیت پیش مي آید، استبداد صغیر مطرح 
مي شود و محمدعلي  شاه مجلس را به توپ مي بندد 
و آزادي  خواهان را س��رکوب مي کند که این به ثبت 
دوره اي در تاری��خ ای��ران مي انجامد، این رئیس علي 
دلواري اس��ت که فتوا یا تقاضا و درخواست آخوند 
خراساني و سید مرتضي مجتهد اهرمي شاگرد ایشان 
را لبیک مي گوید و بوش��هر را از تصرف مس��تبدان 

در طول جنگ هاي پارتيزاني رئيس علي 
و تفنگچي هايش، انگليس�ي ها و ديگر 
دولت هاي غرب�ي و حاميان انگليس كه 
كنسولگري ش�ان خارج از بوش�هر بوده 
چنان عرصه را تنگ مي بينند كه به ناچار 
در گزارش ه�اي خود بارها به آن اش�اره 
مي كنند. به  خصوص »واداال« كنس�ول 
فرانس�ه ك�ه خ�ود مي نويس�د: »ناچار 
ش�ديم ده ماه در كنس�ولگري انگليس 
اقامت كنيم تا از آس�يب تفنگچي هاي 

رئيس علي در امان بمانيم«
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درمي آورد.
در حقيقت به دو قرن استبداد خاتمه مي دهد.

دقیقاً. این مرحل��ه دو ماه به طول مي انجامد. پس از 
دو ماه س��ید مرتضي را تبعید می کنند. رئیس علي هم 
در زادگاه خود دلوار مس��تقر مي ش��ود. از 1909 تا 
1914 که جنگ جهاني اول آغاز می شود است تقریبًا 
5 سال طول مي کش��د. در این 5 سال رئیس علي در 
دلوار به تجارت و کار خود مشغول است. اوضاع به 
ظاهر آرام است. تهران فتح مي شود، محمدعلي  شاه 
خلع مي شود، احمدخان دریایي دوباره بازمي گردد و 
در بوش��هر حکومت مي کند، تا سال 1914 که جنگ 

جهاني شروع مي شود.
پ��س رئيس علي در 27 س��الگي، يعن��ي در دورة 
مشروطيت با انگليس وارد جنگ مي شود و پس از 
5 سال مجدداً در 32 سالگي مرحلة دوم مبارزاتش 
شروع مي ش��ود و نهايتًا در 33 سالگي به شهادت 
مي رس��د. حال به توصيف مرحله دوم مبارزات تا 

شهادت رئيس علي بپردازيم. 
وقتي جنگ اول جهاني در س��ال 1914 آغاز ش��د، 
ایران که زیر پادش��اهي احمدشاه قاجار قرار داشت 
اعالم بي طرفي ک��رد. یک طرف این جنگ متحدین 
که ش��امل آلمان، اتریش، مجارستان، عثماني و ایتالیا 
بود قرار داشتند و طرف دیگر متفقین یعني انگلستان، 
فرانس��ه، روس��یه و نهایتاً آمریکا. هنوز یک سال از 
جنگ نگذشته بود که به  دلیل مقابلة نیروهاي جنوب 
مثل رئیس علي  دلواري، تنگس��یري ها، دشتستاني ها 
و دش��تي ها با نیروهاي متجاوز انگلیسي در بوشهر، 

انگلیس ناچار مي ش��ود به  دلیل 
احساس خطر کامل، در رمضان 
1333 دس��ت به تصرف بوشهر 
بزن��د. در این می��ان هیأت هایي 
هم از س��وي آلمان در بوش��هر 
حضور پی��دا مي کنند تا نیروهاي 
مخالف انگلستان را مورد تشویق 
قرار دهند. به  ه��ر حال انگلیس 
بوشهر را تصرف مي کند و حتي 
تمبرهاي یادب��ودي تحت عنوان 
»بوش��هر در تصرف انگلس��تان« 
را ه��م به چ��اپ مي رس��اند که 
نمونه هایي از این تمبرها امروزه 
نیز در دسترس است، اما مبارزات 
رئیس عل��ي و هم رزمانش باعث 
مي ش��ود که در کمتر از یک س��ال انگلیسي ها ناچار 
شوند پرچم خود را پایین آورده و دوباره پرچم ایران 
را به اهتزاز درآورند، اگر چه همچنان شخصي را بر 
مس��ند مي نشانند که به عنوان یک فرد دست  نشانده 
کاماًل مناف��ع آن ها را حفظ کن��د. بنابراین حضور و 
اقدامات رئیس علي و هم رزمانش دو دس��تاورد مهم 
داش��ت؛ اول آن ک��ه موجب ش��د جبهه هاي جنگ 
از اروپا به س��مت ش��رق متوجه ش��ود و دوم آن که 
نیروهاي متجاوز نتوانند از بوشهر پا فراتر بگذارند- 
روشي که بعد از ش��هادت رئیس علي دلواري نیز از 
س��وي هم رزمانش پي گرفته مي شود و به سدي در 
برابر متجاوزین بدل مي شود. در حقیقت این اتفاقات 
باعث مي شود انگلستان از سیاست حضور مستقیم، 
به واسطه شکست هاي پي درپي، به  طور کامل سر باز 
زده و در جهت استقرار حکومت هاي دست  نشانده 
بکوش��د که رضاخان را مي توان آغاز این سیاس��ت 

معرفي کرد. 
از انتق��ال جن��گ از اروپا به جن��وب ايران يعني 
بوشهر به عنوان يک عمل هوشمندانه ياد مي کنيد. 
انتقال جنگ به س��رزمين ايران چه ويژگي داشت 
که به عنوان يک اس��تراتژي تحليل مي ش��ود؟ آيا 

رئيس علي آگاهانه به چنين اقدامي دست زد؟ 
از مکاتبات رئیس علي و حتي نقل  قول هاي شفاهي 
که در اسناد و کتاب هاي مختلف مطرح مي شود کاماًل 
مشهود است که رئیس علي یقیناً آگاهانه و هوشیارانه 
چنین اقدامي مي کند. رئیس علي و دیگر هم رزمانش 
متوجه مي شوند که دو قدرت اصلي آلمان و انگلستان 
به عنوان رأس هرم قدرت متحدین و متفقین در اروپا 
با یکدیگر در جنگ هستند، بنابراین، شرایط را براي 
ضربه زدن به انگلیس که س��ال هاي سال در جنوب 
ای��ران خیمه زده و از امتیازات اقتصادي، سیاس��ي و 
اجتماعي این منطقه استفاده کرده بود، کاماًل مناسب 
تش��خیص مي دهند. اگرچه رئیس علي در این مبارزه 
به ش��هادت مي رسد و اگرچه انگلیس در این جنگ 
به ظاهر پیروز مي ش��ود اما اگر به ماوراي ماجرا نگاه 
کنیم خواهیم دید ک��ه انگلیس پس از خاتمه جنگ 
جهان��ي اول، دیگر هرگز اقت��داري را که در جنوب 
ایران داشته، به دست نمي آورد. نمونه واضح آن انتقال 
کنسولگري انگلیس به بحرین است و از این رهگذر، 

جنوب ایران پس از س��ال ها سال اشتغال، فرصتي به 
دست مي آورد تا بار دیگر هویت تاریخي و فرهنگي 
خود را تا حدود زیادي بازیابد. به یاد داش��ته باشیم 
که انگلیس از س��ال 1763 تا 1950 جنوب ایران را 
کاماًل در تس��خیر داش��ت، تا جایي ک��ه در کتابي به 
نام »انگلیسي ها در میان ایرانیان« مي نویسند: »نمایندة 
انگلیس در بوشهر س��لطان بي تاج و تخت انگلیس 
است«. این به مفهوم اقتدار کامل انگلیس در جنوب 
اس��ت. اما مبارزاتي که در دوران س��رهنگ باقرخان 
تنگستاني شروع شد و احمدخان ها و بسیاري دیگر 
در آن به ش��هادت رس��یدند تا به رئیس علي دلواري 
رس��ید و پس از او هم ادامه یافت، موجب مي ش��ود 
انگلیس��ي ها این اقتدار را از دس��ت داده و از س��ال 
1350 براي همیش��ه از جنوب ایران خارج ش��ده و 
قدرت سیاس��ي خود را به بحری��ن و کرانه جنوبي 

منتقل کنند. 
از ش��هادت رئيس علي دل��واري براي مان بگوييد؛ 
قصه اي ک��ه از قرار روايت ه��اي متعددي دارد و 
با اين همه ش��نيدن آن از زبان يک اس��تاد تاريخ، 

سنديت محکم تري مي تواند داشته باشد. 
به لحاظ تاریخي در این روایت هیچ شکي نیست که 
رئیس علي دلواري - که طرح عملیات گسترده اي را 
علیه انگلیس��ي ها در دست داشته- به اتفاق چند تن 
از هم رزمانش به روس��تایي که امروزه جزو بوش��هر 
شده است می روند و خود را تا سیم هاي خارداري که 
انگلیسي ها براي حفاظت در برابر عملیات پارتیزاني 
آن ها کش��یده اند پیش مي کشند تا از موقعیت و توان 
نظامي دشمن آگاه شوند. این موضوع، هم در کتاب 
آدمیت، هم در دیگر کتاب هایي که سند تاریخي ارائه 
داده اند و هم در تاریخ ش��فاهي، نقل ش��ده است که 
وقتي رئیس علي با دوربین مواضع دشمن را بررسي 
مي کرده از پش��ت س��ر م��ورد اصابت گلول��ه قرار 
مي گی��رد و وقتي رو برمي گردان��د یکي از هم رزمان 
خ��ود را مي بیند، اما در این خصوص که مش��خصًا 
چه کس��ي این کار را کرده است هیچ سند و مدرک 
تاریخي محکمي در دست نداریم. حتي در کنگره اي 

هم رزمان�ش  و  رئيس عل�ي  اقدام�ات 
دو دس�تاورد مه�م داش�ت؛ اول آن كه 
موجب ش�د جبهه هاي جنگ از اروپا به 
سمت ش�رق متوجه ش�ود و دوم آن كه 
نيروه�اي متج�اوز نتوانن�د از بوش�هر 
پ�ا فرات�ر بگذارند- روش�ي ك�ه بعد از 
ش�هادت رئيس علي دلواري نيز از سوي 
هم رزمانش پي گرفته مي شود و به سدي 

در برابر متجاوزين بدل مي شود.
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که س��ال 1373 برگزار شد و من هم یکي از اعضاي 
علمي این کنگره بودم از سوي آقاي دکتر حمیدي که 
استاد دانشگاه شهید بهشتي هستند مقاله اي ارائه شد 
تحت عنوان »قاتل رئیس علي کیست؟« که بنده بنا به 
محافظه  کاری اي که رش��ته تاریخ در من پدید آورده 
است به  دلیل نبود سند و مدرک کافي و قابل استناد، 
با طرح اسم و مشخصات فردي افراد مخالفت کردم. 
حتي به جناب آقاي حمیدي که دوست و استاد بنده 
هستند هم عرض کردم که چون سند و مدرک تاریخ 
محکمي در دس��ت نیس��ت نام بردن از فرد یا افراد 
خاص نمي تواند صحیح باشد، چون در جنوب رسم 
است که اگر خوني ریخته شود یک  سري ازدواج به 
منظور خ��ون  بس اتفاق مي افتد. بنابراین نام بردن از 
افراد مي تواند منش��أ اختالفات بسیاري شود. از این 
رو تا به امروز ما از ش��خص خاصي اس��م نبرده ایم. 
ب��ه هر حال در این که یکي از همراهان رئیس علي او 
را به ش��هادت رسانده است هیچ شکي وجود ندارد. 
شاید در آینده بنا به مدارک ثابت شود که این شخص 

تحریک شده باشد...
يعني هنوز انگيزه هم مشخص نشده است؟ 
خیر، هنوز هیچ انگیزه اي مشخص نشده است.

اما در اين رابطه افراد مش��خصي مطرح مي شوند. 
اين طور نيست؟

مشخصاً نام س��ه نفر مطرح است که هنوز نمي توان 
ب��ه قطعیت یک��ي از آن ه��ا را نام برد. ب��ه  هر حال 
موضوع��ات تاریخي به زمان احتی��اج دارند و یقینًا  
زماني نام آن شخص نیز مشخص خواهد شد، گیرم 
نه در زمان ما. به  هر حال آن چه مسلم است این که این 
اتف��اق باید به تحریک جریان یا فرد خاصي صورت 
گرفته باش��د، چه در غیر این صورت دلیلي نداشت 
شخصیتي مانند رئیس علي که محبوب همگان بود و 
با شجاعت و ایمان با دشمن مي جنگید، توسط یک 

فرد آشنا به شهادت برسد.     
اين  هم بحث ثابت تاريخ است که شخصيت هايي 
چون رئيس علي مرگ شان در هاله اي از ابهام فرو 

برود. از شخصيت رئيس علي اصواًل  کمتر صحبت 
شده است. ش��ما اشارات زيبايي به هوشمندي او 
داش��تيد. از اين بُعد ش��خصيتي رئيس علي بيشتر 

بگوييد!
این واقعیت اس��ت که برخي او را یک فرد ماجراجو 
مي دانن��د که بنا ب��ه روحی��ة ماجراجوي خ��ود، با 
انگلیس��ي ها که مدت ها بوش��هر را تحت تس��خیر 
داشتند، درگیر مي شود. کساني که با نگرش تاریخي 
و آگاهانه به حماس��ة این مرد ب��زرگ نگاه مي کنند 
یقیناً به ابعاد برتر ش��خصیتي ایشان هم پي خواهند 
برد و خواهند دانس��ت که ایشان اگر چه فرد شجاع 
و مبارزي بوده اند اما در عین حال از نگرش روش��ن 
و  آگاه هم برخوردار بوده اند. این نکته اي اس��ت که 
اگر به  درستي به آن بپردازیم نکات مجهول بسیاري 
حل خواهد ش��د. من به شخصه در مطالعاتي که در 
خصوص این شخصیت داشته ام حقیقتاً جز راستي، 
پاکي، صداقت، خلوص نیت، روحیة ایثار و دغدغه 
حفاظت از کیان این آب و خاک چیزي ندیده ام. گاه 
در برخي محافل، عده اي در کمال نا آگاهي مي گویند 
ک��ه رئیس علي راهزن بوده ولي وقتي دلیل این مدعا 
را جویا مي ش��ویم هیچ چیز جز نقل قول هاي واهي 
ندارند، حال آن که رئیس علي دوره اي دیگر از تاریخ 
ایران را ورق زده اند و آن مشارکت در بحث مشروطه 
است. در دوران مشروطه بسیاري ابا داشتند از آن که 
از فرامین کس��اني چون آیت  اهلل آخوند خراساني یا 

آیت  اهلل مازندراني پیروي کنند، ولي ایشان این آگاهي 
و ش��ناخت را دارد که وقتي از سوي روحاني آزاده 
و وارسته مرحوم سیدمرتضي مجتهد اهرمي دعوت 
مي شود که با فرامین آیت  اهلل آخوند خراساني همراه 
ش��ود و بوشهر را از تس��خیر قواي بیگانه آزاد کند، 
ش��جاعانه لبیک بگوید و در کنار ای��ن بزرگان قرار 
گیرد. براي بس��یاري، حتي براي دانشگاهیان مواجه 
با این وجه از ش��خصیت و قی��ام رئیس علي جالب 
اس��ت، چون اصوالً گمان مي کنند قی��ام او صرفاً به 
مقطع جنگ جهاني اول محدود مي شود. بنابراین اگر 
این وجه از قیام و زندگي رئیس علي دلواري را مورد 
توجه قرار دهیم بسیار کامل تر با اصالت قیام و ایثار 
و جان فش��اني ایشان آشنا می شویم و براي آن ارزشي 

مضاعف قائل خواهیم شد.
به عنوان يک پژوهشگر و استاد تاريخ که با منطقه 
و موضوعات آن آشنا هستيد؛ چه نکته اي از حماسه 
جنوب و سلحشوري هاي رئيس علي دلواري هست 

که تا به حال کمتر به آن اشاره شده؟
در این خصوص کتاب ها و مقاالت بسیاري نگاشته 
شده اما آن چه ترجیحاً براي خوانندگان شما بخواهم 
مطرح کنم ویژگي هاي شخصیتي ایشان است که به  
گونه اي در س��ریال »دلیران تنگس��تان« ساختة آقاي 
ش��هنواز به دق��ت و زیبایي خاص دیده مي ش��ود و 
در تک  تک دیالوگ هاي این ش��خصیت لحاظ شده 
اس��ت. وقتي در جنگ با انگلیس ها سربازان هندي را 
به اس��ارت مي گیرند و کس��ي با آن ها ب��ه قهر رفتار 
مي کند، رئیس علي تذک��ر مي دهد که این افراد خود 
اسیران استبداد انگلیس هستند و نباید با آن ها به قهر 
رفت��ار کرد. این یعني جایي که حفظ جان از اهمیت 
اول برخوردار اس��ت ایشان تا به این حد نکته  سنج 
و آگاهانه عمل مي کنند که مبادا به س��ربازان هندي 
که عمل ش��ان به ارادة خودشان نیست ظلم شود. ما 
در مبارزات جنوب شخصیت هاي متعددي داریم که 
س��ابقة مبارزاتي شان بس��یار طوالني تر از رئیس علي 
دلواري است، کساني که آوازة مبارزات شان در اسناد 
مختلف ثبت ش��ده اس��ت. قصد ندارم این افراد را 
کوچک بش��مارم یا مبارزات آن ه��ا را از نظر درجة 
اهمی��ت کوچک بگیرم - که حقیقت��اً افراد بزرگ و 
جاوداني هس��تند- ام��ا حقیقتاً معم��اي اصلي براي 
خوانندگان شما باید این سؤال باشد که چه مي شود 
ن��ام رئیس علي این گونه پ��رآوازه و ماندگار مي ماند. 
کس��ي که به ظاهر طول مبارزات او چند ماه بیش��تر 
نبوده؟! پاس��خ این معما و اعتقاد ش��خص بنده این 
اس��ت که خداوند بي دلیل نامي را مثل نام ستارخان 
و رئیس علي دل��واري جاویدان نمي کند. اگر به نامه 
رئیس علي دل��واري دقت کنید خواهی��د دید که در 
ج��اي جاي نامه آمده اس��ت که من ج��ز براي خدا 
چنی��ن نکردم و چنان نخواهم کرد. هر قدمي که این 
بزرگوار برمي دارد صرفاً براي خدا و رضاي اوست. 
و چنان ک��ه فرموده »ما عندکم ینفد وما عنداهللّ  باق« 
اگ��ر براي خ��دا کاري انجام ش��ود مي مان��د و اگر 
براي خودت باش��د خیر. نام و آوازة رئیس علي هم 
که هم��واره براي خدا گام پیش نه��اده بین جهانیان 

ماندگار خواهد  ماند.    

اگرچ�ه رئيس عل�ي در اين مب�ارزه به 
ش�هادت مي رس�د و اگرچه انگليس در 
اين جنگ به ظاهر پيروز مي شود اما اگر 
به ماوراي ماجرا نگاه كنيم خواهيم ديد 
كه انگليس پس از خاتمه جنگ جهاني 
اول، ديگر هرگز اقتداري را كه در جنوب 

ايران داشته، به دست نمي آورد. 
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