
 همایش "بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار"، 
با رویکرد بازیادآوری تاریخ بوشــهر و استعمار بریتانیا 
و ظلم هایی که بــر این مرز و بــوم روا رفتــه، و عبرت از 
آن به هدف آگاه ســازی مردم بوشــهر و جهان اسالم 
بــرای اولین بــار در اســفندماه ســال 93 برگزار شــد.
هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان    ایوان مدائن 

را آیینه عبرت دان
یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن   وز دیده دوم دجله 

بر خاک مدائن ران
پس از آنکه اروپا به ثروت قابل مالحظه  ای دست یافت، 
سفرهای اکتشــافی خود را آغاز کرد که شروعی بر عصر 
اســتعمار بود. پس از این زمان اســت که صورت خشن 
و نژادپرســتانه تمدن اروپایی ظهور می کند و تا چندین 

قرن ادامه دارد.
حمله به بوشــهر در همیــن چارچوب اســتعمارگری و 
کشورگشایی می گنجد که محنت برآمده از آن تا سال ها 
بر مردم تحمیل می شد. چندین سال لشکرکشی بریتانیا 
و پاســخ دالورمردان بوشــهری در دفــاع از مــرز و بوم، 
هزینه های انســانی و مالی گزافی به دنبال داشــت. از 
همین روست که بخشی از یادواره تاریخ بوشهر، نمایاندن 

ردپای روباه در جنوب است.
به رسم عبرت گیری و پاسداشت اتفاقات مهم و تاثیرگذار 
تاریخی، هر ساله در تمامی کشــورها و شهرهای تاریخ 
ساز، همایش هایی با عناوین تاریخی برگزار می شود. از 
نکات قابل توجه چنین مراسماتی آن است که گستره ای 
فراحزبی و جناحی داشته و از تمامی گروه های سیاسی 

شــرکت می کنند. عبرت به معنای عبور است و منظور 
ماهم »گذری تامل برانگیز از تاریخ« اســت که ظرفیت 
فکری را افزایــش داده و ما را در مقابل اتفاقات هشــیار 

کند.
همایش "بوشــهر دو قرن مقاومت در برابر اســتعمار"، 
با رویکرد بازیادآوری تاریخ بوشهر و اســتعمار بریتانیا و 
ظلم هایی که بر این مرز و بوم روا رفتــه، و عبرت از آن به 
هدف آگاه سازی مردم بوشهر و جهان اسالم برای اولین 
بار در اسفندماه سال 93 برگزار شــد. عقالنیت برآمده 
از دو قرن مقامت، در نوع خود جالب توجه اســت، زیرا 
با تجربه کسب شــده، ظرفیت فکری مردم رشد کرده و 
از ایشــان ویژگی هایی مانند رییس علی دلواریها و نادر 

مهدوی و بیژن گرد می آفریند.
در این همایش سه مهمان مجاهد و انقالبی بین المللی 
از بنــگالدش، افغانســتان و الجزایــر حضور داشــتند 
که با موضوع ظلم هــا و حوادثی که از ســوی بریتانیا بر 

کشورهای مذکور شده است، سخنرانی نمودند.
اما دقایق جذاب و شــنیدنی همایش، ســخنرانی های 
ســردار قاســمی و دکتر عباســی بود که بــا تکبیرها و 
تشویق های پیاپی حضار روبرو می شدند. سردار قاسمی 
با مرور جنایــات بین المللی انگلیســی ها تاکید کرد که 
پدیدآورنده واقعی هولوکاست همانا بریتانیای استعمارگر 
است که هر جا لشکرکشی کرده، نسل کشی نیز به دنبال 

داشته است.
دکتر عباسی نیز با اشــاره به مصوبه سازمان ملل مبنی 
بر جبران ضرر و زیان های بی حســاب و کتاب ناشــی از 

اســتعمار برای قاره آفریقا و آسیا، به گوشه ای از توحش 
تمدن غرب در برده داری و غارت ملل پرداخت و برگزاری 
این همایش در کنار گورســتان روباه را نشــانه بیداری 
مردم دانست که در غیاب مســولین، اقدام به بازخوانی 

تاریخ می کنند.
از حضور پرشــکوه مردم هم هــر چه بگوییــم کم گفته 
ایم، که جمعیت آنان از ابتدا تــا انتهای همایش لحظه 
به لحظــه افزایش یافــت و آمارها حکایــت حضور بیش 
از 5000 نفری مردم را گواه داشــت. اما به راســتی چرا 
مسئولین و مدیران اســتان در این همایش بین المللی 
حضور نداشــتند؟ مگر در این همایش به جز مروری بر 
تاریخ بوشهر، مسئله دیگری نیز وجود داشت و یا اینکه 
مسئولین، خود را متعلق به این تاریخ - دوقرن مقاومت 
بوشهر در برابر استعمار- نمی دانند؟ و یا اینکه استعمار 
را باور ندارند؟ و شاید رد پای روباه در بوشهر را ساختگی 

قلمداد می کنند؟
در هر صورت جــای این گالیه از ســال قبــل از اذهان 
باقی ماند که البته امید می رود امســال رویکرد ارزشی 
به معنای واقعی برای برخــی جریان های فکری خاص 
روشن شود زیرا که جامعه، استعمار و استکبار را به چشم 
و تجربه دیده اســت و بنیان های اندیشــه ای که ظاهر 
روشنفکری و بزک کرده دارند، اصوال به دیدگاه مردم راه 

به جایی نمی برند.
کسی که نداند در گذشــته چه خبر بوده است، نه حال 

دارد نه آینده...

درس هایی که باید از حضور 5000 نفری مردم بیاموزیم
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بازخوانی همایش بین المللی 

 »ســپاه پاســداران ١٠ نظامی متجــاوز آمریکایی را 
که با دو فروند قایق به صورت غیر مجــاز وارد آب های 
ایران در خلیج فــارس شــده بودند بازداشــت کرد.«
همین یک عبارت کافی بود تا تمام خبرگزاری ها و رسانه 
های جهان روال عادی اطالع رســانی خــود را متوقف 
کرده و شش دانگ حواس خود را متوجه آخرین اخبار 
از چگونگی دستگیری تفنگداران آمریکایی و وضعیت 

آنان نمایند.
هرکدام از قایق های آمریکایی مجهز به 3 مسلسل کالیبر 
50 )یکی در جلوی شناور و دو تا در طرفین( است. این 
دو شناور که به صورت غیرقانونی وارد آب های ایران در 
حوالی جزیره فارسی شده بودند، حدود ٢ کیلومتر در 
آب های کشورمان گشــت زنی کردند که این اطالعات 
برروی دستگاه جی پی اس آنها نیز ثبت بوده و در اختیار 

سپاه پاسداران قرار گرفت.
از 10 نظامــی دستگیرشــده، 9 نفر مرد و یــک نفر زن 
بوده انــد. آن ها در شــناورهای خود ســالح های نیمه 
ســنگین همراه داشــتند. از همــان دقایــق ابتدایی 
دســتگیری، تماس های مکــرر مقامــات آمریکایی با 

تهران برای آزادی زندانیان آغاز شد.
رفتار غیر حرفه ای آمریکایی ها در آب های خلیج فارس
سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره 
بــه چگونگی دســتگیری تفنگــداران افــزود: حضور 
آمریکایی ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز هیچ گاه 
بی ضرر نبوده و این 2 شناور که شامل 10 تفنگدار بودند 
در سه مایلی داخل آب های سرزمین جزیره فارسی قرار 
گرفته بودند و به دلیل عدم حرفه ای گری عملی، توسط 
رزمنده های ما در دریا توقیف و به جزیره فارسی منتقل 

شدند و مقاومت زیادی هم نشان ندادند.
فدوی تاکید کــرد: اما بعــد از آن، نیــروی دریایی و ناو 

هواپیمابر آمریکایی حدود 40 دقیقه رفتار غیر حرفه ای 
و تحرکات هوایی و شناوری در منطقه داشت که برخالف 
گفته های آمریکایی ها مبنی بر تامین آرامش در منطقه 
بود که با اقدام به موقع نیروهای سپاه آرامش به منطقه 

برگشت و تحت کنترل صد در صد ما قرار گرفت.
بازتاب های بین المللی دالورمردان بوشهری

بعد از انتشــار خبر دســتگیری 10 تفنگدار آمریکایی 
توســط نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران در 
آبهای خلیج فارس که بدنه آن از جوانان بوشهری شکل 
گرفته است، بسرعت مقام های آمریکایی نسبت به آن 

واکنش دادند.
بنابر ادعای بی بی سی یک مقام آمریکایی گفته است 
ایران، آمریــکا را مطلع کرد که ملوان ها در ســالمت به 
ســر می برند و "فورا اجازه خواهند یافت به مسیر خود 

ادامه دهند."
اما خبرگــزاری رویترز به نقــل از مقام هــای آمریکایی 
گزارش داده که بعید اســت ایران این ملوانان را امشب 
آزاد کند. این خبرگزاری ساعتی بعد به نقل از مقام های 
وزارت دفاع نوشــت که قرار اســت ملوان هــا صبح زود 

چهارشنبه به وقت خلیج فارس آزاد شوند.
پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در مصاحبه با خبرگزاری 
آسوشیتدپرس مدعی شده است قایق ها میان کویت و 
بحرین حرکت می کردند که تماس آنها با مقر فرماندهی 

شان قطع شد.
وی مدعی شــد:  "ما با ایران در تماس بــوده ایم و به ما 
اطمینان داده شده که خدمه و قایق ها فورا بازگردانده 

خواهند شد."
مقام ارشــد دفاعــی آمریــکا در گفت وگــو بــا روزنامه 
واشنگتن پســت: تا این لحظه، نشانه ای از اینکه اقدام 
ایران »خصمانه« بوده باشد وجود ندارد. او با بیان اینکه 

ایرانی ها رفتار خوبی با آمریکایی های بازداشت شــده 
داشــته اند گفت: »این به نوعی، خیلی حرفه ای بوده 

است.«
»مارکو روبیو«، ســناتور جمهوری خواه در بیانیه ای بار 

دیگر بر ابطال »برجام« تأکید کرد.
سپاه 10 تفنگدار بازداشت شده آمریکایی را رها کرد

زمان زیادی نگذشت که سپاه در اطالعیه ای با اشاره به 
قطعیت غیر عمدی بــودن ورود غیر قانونی و غیر مجاز 
شناورهای رزمی امریکایی به آب های سرزمینی ایران 
در خلیج فارس، از رها سازی تفنگداران دستگیر شده 

امریکایی در آب های بین المللی خبر داد.
در بخشی از این اطالعیه آمده اســت: در پی ورود غیر 
قانونی و غیر مجاز دو فروند شــناور رزمی امریکایی به 
آب های سرزمینی جمهوری اســالمی ایران در خلیج 
فارس و در حوالی جزیزه فارســی در عصر روز گذشــته 
)سه شــنبه مورخ 22/10/94 ( این شــناورها پس از 
تمکین اخطار شــناورهای رزمی نیروی دریایی ســپاه 
متوقف و سرنشینان آن که 9 تفنگدار مرد و یک تفنگدار 

زن بودند، دستگیر شدند.
این اطالعیه افزوده اســت: پس از بررســی های فنی و 
عملیاتی در تعامل با مراجع ذیصالح سیاسی و امنیت 
ملی کشور و مشخص شدن سهوی و غیر عمدی بودن 
ورود شــناورهای رزمــی امریکا به آب هــای جمهوری 
اسالمی ایران و عذر خواهی آنها؛ تصمیم به رها سازی 

آنان گرفته شد.
این اطالعیه بــا تأکید بــر اینکــه "امریکایی ها متعهد 
شدند که دچار اشــتباهات مجدد نشوند" آورده است: 
تفنگداران دریایی دستگیر شده لحظاتی قبل با نظارت 
شناورهای رزمی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی در آب های بین المللی رها شدند.

مهرداد رستم جبری
 ابرقدرت واقعی 

شکست کدخدا مقابله ایران

وقتی فرزندان شهید مهدوی ابهت استکبار را در هم شکستند

علی مختاری
 گزارش تصویری 
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جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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1.روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک2.آغاز هفته دولت 4.روز کارمند 12.شهادت امام محمد تقی )ع( 13.سالروز 
ازدواج امام علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( / سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی 17.قیام 17 شهریور 19.شهادت 
امام محمد باقر)ع( 21.روز عرفه 22.عید ســعید قربان 27.والدت امام علی النقی)ع( / روز بزرگداشت استاد شهریار 

30.عید سعید غدیر خم 31.آغاز جنگ تحمیلی / آغاز هفته دفاع مقدس

شوال - ذوالقعده  ١٤٣٧مــرداد05
July - August 2016
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جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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9.شــهادت امام جعفر صادق )ع( و روز اهدای خون 14.والدت حضرت معصومه )س( و روز دختران 16.تشکیل جهاد 
دانشــگاهی 17.روز خبرنگار 18.روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه 19.روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی 
شاهچراغ )ع( 23.روز مقاومت اسالمی 24.والدت حضرت امام رضا)ع( 26.آغاز بازگشت آزادگان به میهن 28.کودتای 

آمریکا برای بازگردانی شاه 30. روز بزرگداشت عالمه مجلسی 31. روزجهانی مسجد

ربيع االول - ربيع الثاني  ١٤٣٨دی10
December 2016 - January 2017
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جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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5.والدت حضرت مسیح)ع( / روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بالیای طبیعی 7.سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به 
فرمان امام خمینی )ره( 9.روز بصیرت و میثاق امت با والیت 12.جشن آغاز سال 2017 میالدی 18.والدت امام حسن 

عسگری )ع( 19.قیام خونین مردم قم 20.وفات حضرت معصومه )س( 26. فرار شاه معدوم 29. روز غزه

رمضان - شوال  ١٤٣٧تـــيــــر04
June - July 2016
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جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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1.والدت امام حسن )ع( و روز اکرام / تبلیغ و اطالع رسانی دینی 4.شب قدر 5. ضربت خوردن امام علی )ع( 6.شب قدر 7. 
شهادت امام علی )ع(/ شهادت آیت اهلل بهشتی و 72 تن از یارانش / روز قوه قضاییه 8.شب قدر / روز مبارزه با سالح های 
شیمیایی و میکروبی 10.روز صنعت و معدن 11. روز جهانی قدس 14. روز قلم 16. عید سعید فطر 17. تعطیل به مناسبت 

عید سعید فطر 21. روز عفاف و حجاب 27.اعالم پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران 

محرم - صفر  ١٤٣٨آبـــان08
October - November 2016
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1.روز آمار و برنامه ریزی 6.شــهادت امام ســجاد)ع( )به روایتی( 8.شــهادت حســین فهمیده، روز نوجوان و بســیج 
دانش آموزی 13.تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان / روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 14.روز فرهنگ 
عمومی 17.والدت امام موسی کاظم )ع( 18.روز ملی کیفیت 24.روز کتاب و کتابخوانی و روز بزرگداشت عالمه محمد 

حسین طباطبایی 30.اربعین حسینی

ربيع الثاني - جمادي االولي   ١٤٣٨بـهـمـن11
January - February 2017
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1.زادروز فردوسی 6.سالروز حماسه مردم آمل 12.بازگشــت امام خمینی )ره( به ایران و آغاز دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی 14.روز فناوری هسته ای 15. والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار 19.روز نیروی هوایی 22.پیروزی انقالب 
اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی)1357هـ ش( 23.شهادت حضرت فاطمه )س( به روایتی 29. قیام مردم تبریز 

به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم

جمادي االولي - جمادي الثانيه  ١٤٣٨اسفنـد12
February - March 2017
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جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

282930
5.روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی / روز مهندس 12.شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 14.روز احسان و 
نیکوکاری 15.روز درختکاری 20.روز راهیان نور 22.روز بزرگداشت شــهدا )صدور فرمان امام مبنی بر تاسیس بنیاد 
شهید( ســالروز وفات حضرت ام البنین )س( / روز تکریم مادران و همسران شــهدا / روز بزرگداشت شهدا 29.والدت 

حضرت فاطمه زهرا )س( / روز ملی شدن صنعت نفت ایران

لحظة تحویل سال 1395 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري 
اسالمي ایران 08:00:12)ســاعت 8 و صفر دقیقه و 12 ثانیه( روز یك 
شنبه 1 فروردین 1395 هجري شمسي مطابق 10 جمادي الثانیه 1437 

هجري قمري و 20 مارس 2016 میالدي

سید عبدالله بالدی بوشهری مشهور به عالمه )زاده 1291 قمری  در شهر نجف،  
درگذشــته 1372ق(، از روحانیون تأثیرگزار  و  رهبر  مبارزات ضد استعماری بود. وی 

در بوشهر عالوه بر دروس حوزوی علم طب، زبان انگلیسی، نجوم و هیات جدید  را  نیز فرا 
گرفت و دروس عالی خود را در نجف با بهره گیری از آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی و  

شریعت اصفهانی ادامه داد  و به درجه اجتهاد  نائل شد.

رهبر مبارزه  با استعمار انگلیس

در اوج نهضت مشروطه به ایران آمد. وی  رهبر جنبش  ضد استعماری جنوب بود  و  سران مبارز مثل رئیس علی دلواری  از وی کسب تکلیف می کردند  بالدی رساالت بسیاری در 
موضوعات مذهبی،  سیاسی و یا موضوعات مبارزاتی مثل »سانسور« ،» مخالفت با سیاست های رضا خان« و »پلیس بین الملل اسالمی« از خود  به یادگار گذاشت.

 آثار سید عبدالله بالدی از هشتاد جلد بیشتر است. وی ایده پردازی ها مختلفی در جنگ داشته و  گروه های اطالعاتی تشکیل داده و  رساله جهادیه صادر کرده و برای جنگجویان مسائل 
تئوریک نوشته است که چگونه و با چه قوانینی بجنگند در ضمن به شدت به مسئله تاثیر رسانه و مکتوبات در جنگ تاکید داشته و حتی در دوران تبعید به شیراز نیز اقدامات گوناگونی را 

صورت داد تا قیام جنوب را ملی کند.الزم به ذکر است حضرت آیت الله مرعشی نجفی تائید اجتهاد خود را از ایشان دریافت کرده اند.

او با همراهی دیگر مشروطه خواهان، با رهبری آیت الله علم الهدی اهرمی  بوشهر را از حاکمیت استبداد محمدعلی شاه قاجار خارج کرد  و حدود 9 ماه شهر را در کنترل 
داشتند.در آغاز جنگ جهانی اول قوای انگلستان  بوشهر  را مورد هجوم قرار دادند از همین رو رئیس علی بدنبال کسب تکلیف از علماء، حکم جهادیه از سوی  عالمه بالدی و 

علمای نجف  و ...ابالغ شد. رئیس علی همراه دیگر مبارزان  وارد نبرد شدند. بعد از ورود انگلیسی ها به دلوار نیروهای متجاوز در دام دلیر مردان گرفتار، و عده زیادی از آنان  کشته 
شدند. جنگ میان دلیران تنگستان و نیروهای بریتانیا  تا شهریور 1294 خورشیدی ادامه یافت اما در 12 شهریور رئیسعلی در محلی به نام »تنگک صفر« در یک شبیخون توسط 
فردی نفوذی پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن 33 سالگی به شهادت رســیدپیکر او به موجب وصیت خودش ، در جوار حرم علی بن ابیطالب)ع( در وادی السالم دفن 

شد.روز 12 شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلوری به نام »روز مبارزه با استعمار انگلیس« نامگذاری شده است.

علـمدار قیـام

رئیســعلی دلواری در سال 1261 هجری شمســی در روستای دلوار از 
توابع تنگستان متولد شد. باشروع نهضت مشروطیت، رئیس علی در حالی 
که 24 سال بیشتر نداشت همکاری نزدیکی با محافل و عناصر انقالبی  بوشهر، 

تنگستان و دشتی آغاز کرد.

رئیسعلی دلواری 

اولین پرچمدار مبارزه  با استعمار بریتانیا

شیخ حسن آل عصفور از فقهای بنام و از اسالم شناسان بزرگ بوشهر بود که بعد 
از شهادت پدرش شیخ حسین به دست خوارج در بحرین به بوشهر مهاجرت کرده 
و به فعالیت های مذهبی و اجتماعی مشغول بود. وی از جهات علمی، حقوقی، 
قضایی و مذهبی و نیز موضع گیری سیاسی تأثیر فراوانی در شور و شعور سیاسی 
مردم بوشهر داشت. توانایی علمی او چنان بود که »کازرونی« از او به عنوان عالمه 

زمان یاد می کرد.
موضعگیری شــیخ حسن و مردم بوشــهر در قبال حضور انگلیســی ها در بوشهر 
آنچنان موثر بود که به نوشته مولف حقایق االخبار ناصری یک روز بعد از ورود قوای 
انگلیسی به بوشهر در نتیجه ازدحام مردم، جماعت انگلیسی مجبور شدند قوای 

خود را از این بندر خارج کرده و به جزیره خارگ عقب نشینی کنند.
شیخ حســن اولین پرچمدار مبارزه با استعمار انگلیس در بوشــهر بود  نیروهای 

باقرخان تنگستانی که با فتوای شیخ وارد میدان نبرد شدند موفقیت های فراوانی 
را کسب و انگلیسی ها را تار مار کردند.

شیخ حسن آل عصفور
احمد خان تنگستانی فرزند باقر خان تنگستانی، از فعاالن جنبش جنوب ایران در مقابله با 

اولین هجوم انگلیس به بوشهر به بهانه تصرف هرات است.
وی در سال 1273 قمری که اختالف بین انگلیس و ایران بر ســر قضیه هرات شدت گرفت و قشون 
انگلیس برای تصرف بوشهر وارد شدند کدخدای  اهرم  بود که به اتفاق پدر خود  و چهارصد نفر تفنگچی 

برای نبرد با انگلیس ها به بوشهر در قلعه بهمنی آمدند.
 و  ی و پدرش بــا تفنگ های فتیله ای خود از یک طــرف و از طرف دیگر انگلیس هــا که به تفنگ ها و 

توپ های آخرین سیستم مسلح و مجهز بودند جنگ را آغاز نمودند .
در این جنگ احمد خان رشادت فوق العاده ای از خود بروز داد و هفتصد و چهل تن از سپاه انگلیس را 

کشتند بخشی از این کشتگان در گورستان انگلیسی ها دفن شدند.
 احمد خان در 11 ربیع االول 1273 در نبرد با انگلیســی ها در قلعه ریشــهر با نشان دادن رشادت 

های فراوان به  شهید شد.

مبـــارز  شهـــید

احمد خان تنگستانی

آیت ا... محمدحسین برازجانی معروف به مجاهد، ) زاده: 1249 - درگذشت: 
1319 ( از روحانیــون مبارز جنوب در جنگ جهانی اول بــود.وی در نجف تحصیل 
کرد. با تصرف بوشهر در جنگ جهانی اول به سال 1333 قمری مردم جنوب به رهبری 
رئیســعلی دلواری به نبرد بــا نیروهای انگلیــس پرداختند. در همین زمــان، آیت الله 
محمدتقی شیرازی در نجف برضد متفقین اعالم جهاد کرد و برازجانی بر همین اساس، 
به یاری رئیسعلی دلواری شــتافت. وی برای کمک به نبرد جنوب، در برازجان شورایی 
تشکیل و از خانهای منطقه خواست تا رئیسعلی را در جنگ یاری دهند. و برای کمک به 
قیام حکم جهاد صادر کرد وی پس از پیروزی متفقیــن مدتی متواری بود. پس از پایان 

جنگ، به زادگاه خود بازگشت. شیخ محمدحسین در اواخر عمر در تهران زیست و در 
این شهر درگذشت.

مجاهد صاحب  فتوای قیام

آیت ا... محمدحسین ربازجانی

خالوحسین دشتی  از مبارزان نبرد با دولت انگلیس و از همرزمان رئیس علی دلواری به سال  1247 
خورشیدی  در شهرستان دشتی متولد شد.

خالوحسین در اولین مبارزه خود، در دوره استبداد صغیر محمدعلی شاه  به همراهی با آزادی خواهان 
انقالب مشروطه در بوشهر به رهبری ســید مرتضی علم الهدی اهرمی شتافت. وی با نیروهای تحت 

امرش به یاری رئیسعلی و نیروهای تنگستانی شتافت و مشروطه در بوشهر برقرار شد.
پس از آن در جنگ جهانی اول با رهبری  عالمه ســیدعبدالله بالدی بوشــهری علیه هجوم نیروهای 
بریتانیا به سواحل ایران، در رأس قوای دشتی یار وفادار  رئیسعلی دلواری بود و  پس از شهادت وی به 
جنگ ادامه داد تا زخمی و اسیر شد و پس از حدود یکسال آزاد شد. خالوحسین در سال 1308 شمسی 

با خوانین منطقه در برابر سیاست دولت رضاشاه ایستادگی کرد از این رو به اتهام توطئه دستگیر و 18 
ماه زندانی شد. خالو پس از بیماری در 17 تیر 1325  خورشیدی  درگذشت

یـــــار وفــــادار

خالوحسین دشتی

سید مرتضی مجتهد اهرمی معروف به »علم الهدی« از منطقه دشتی برخاست.  
پدر وی به اهرم مهاجرت کرده اســت.در دوره محمدعلی شاه که حکومت مرکزی با 

آزادی خواهی مردم به مبارزه پرداخت رهبری آزادی خواهان در بوشــهر بر عهده سید 
مرتضی اهرمی)علم الهدی( بود . وی بدنبال فتوای آخوند خراســانی و با  اســتمداد از 
حکام محلی اقدام به خارج کردن نیروهای طرفدار محمدعلی شاه از بندر بوشهر نمود و 
امورات آن را 9 ماه بدست گرفت. دولت انگلیس جهت حفظ منافع خود در بوشهر نیروی 
نظامی پیاده کرد حکمران کل بنادر جنوب با تحریک باعث پراکنده شــدن مشــروطه 
خواهان شد و سید به کنسولگری انگلیس برده شد دریابیگی وی را بدستور محمدعلی 
شاه با کشتی به نجف تبعید کرد، وی تا سال 1308 خورشیدی در قید حیات بوده است.

علم الهدی،  ناجی بوشهر

سید رمتضی مجتهد ارهمی

WWW.RAISALI.IR
کنگره بین المللی بوشهر دوقرن مقاومت در برابر استعمار

شیخ حسین چاهکوتاهی، معروف به »ساالر اسالم« از فرماندهان نیروهای تنگستان در برابر هجوم انگلیس در جنگ جهانی اول 
بود. وی متولد 1235 خورشیدی در چاهکوتاه حومه بوشهر است.

 شیخ حسین بدنبال اعالم جهاد علمایی چون عالمه بالدی ، سید مرتضی اهرمی و شیخ محمدحسین برازجانی با دیگر بزرگان برای 
مبارزه با بیگانه گان هم قسم شد نبرد با انگلیس پس از شهادت رئیسعلی دلواری تا چندی ادامه یافت و با شهادت بعضی مجاهدین 
از جمله دو فرزند شیخ حسین خان و اسیر شدن تعدادی از جمله خالوحسین دشتی از دیگر سران مجاهدین به سرانجام رسید. شیخ 

حسین خان  و پسرش شیخ خزعل در درگیری با انگلیسیها در حوالی چاهکوتاه  به روایتی در 8 تیر 1299ش  به شهادت رسید.   

ساالر اسالم، پدر شهیدان مبارزه
 با استعمار

شیخ حسین چاهکواتهی

باقر خان تنگستانی رهبر مبارزات تنگستانیها با نیروهای انگلیس قبل از جنگ جهانی 
اول بود.باقر خان تنگستانی بین سالهای 1203 تا 1207ق در لیلک تنگستان زاده شد. 
پس از مرگ پدرش احمدشاه خان تنگستانی حکمران تنگستان شد.بدنبال مناقشه 
انگلیس بر سر هرات با ایران، دولت انگلیس یکبار به سال 1254 بوشهر و خارگ را اشغال 
کرد باقر خان با فتوای شیخ حسن آل عصفور  در مقابل انگلیسیها مقاومت کرد.بار دیگر 
به سال 1273ق انگلیسیها برای خروج ایران از هرات جنوب ایران را متصرف شد. که 
در این رویارویی نیــز باقر خان خط مقاومت را رهبری کرد.پــس از اولین دوره مقاومت 
باقر خان از سوی دولت به وی درجه »سرهنگی« اعطاء شد. در رویارویی دوم، پسرش 
احمد خان در نبرد به شــهادت رســید. باقر خان تنگستانی دو ســال پس از نبرد دوم، 
بدست حکمران فارس زندانی شد.باقر خان بین سالهای 1281 تا 1286ق درگذشت 
و پیکر وی به نجف منتقل شد و  در جوار قبر فرزندش احمدخان، به خاک سپرده شد.

سرهنگ، اولین خــط شــکن بارق خان تنگستانی

زایر خضرخــان اهرمی ملقب به امیر اســالم از همرزمان رئیســعلی 
دلواری در نبرد علیه نیروهای انگلیس است. وی متولد 1241 خورشیدی  

در روستای دهستان باغک، در جریان اشغال بوشهر در جنگ جهانی اول که 
در آن ایام ضابط منطقه تنگستان بود. همزمان با مبارزات رئیس علی دلواری 

و پس از شهادت او مقاومت در مقابل اشغالگران را ادامه داد.
زائر به کمک شیخ حسین خان چاهکوتاهی )ساالر اسالم(و غضنفرالسلطنه 
برازجانی مانع عبور انگلیسها از تنگستان و رفتن به برازجان شد وی به واسطه 
شدت فشارهای استعمارگران انگلیسی مدتی در کوههای خائیز بسر می برد، 
سرانجام بدست یکی از نزدیکانش و به همراه پسرش سام میرزا در سال )1341 

ه. ق/ 1301 ش( در شهر اهرم به شهادت رسید.

امیر اسالم، مبارز  ستوه

زاری خضرخان ارهمی

میرزا محمدخان برازجانی ملقب به غضنفرالسلطنه برازجانی )متولد1252  خورشیدی(  از تاثیر گذاران 
قیام جنوب در مقابل هجوم انگلیس  بود از اقدامات مهم وی یاری رسانی به  شیخ حسین خان چاهکوتاهی و زایر 

خضر خان اهرمی  در نبرد »سربست چغادک« بود کنسول انگلیس در بوشهر همراه با دریا بیگی از غضنفرالسلطنه 
خواستند دست از جنگ بکشد که او نظر آنها را رد کرد وقتی قوای انگلیس برازجان را اشغال کردند. غضنفرالسلطنه 
به کوههای لرده -گیسکان- پیوست.  و شبها به سپاهیان انگلیس شبیخون می زد  مردان و زنان لرده ای به پشتیبانی 
از میرزامحمدخان وارد نبرد شدند و شمار زیادی از انگلیسی ها را تارمار کردند.وی در 2 اسفند یا  اواخر بهمن 1308 

خورشیدی در نزدیکی آرامگاه شاه پسرمرد توسط یکی ااز گماشتگان دولت پهلوی ترور  شد.

غضنـفر  استعمار ستیـز

میرزا محمدخان ربازجانی  شــهید نــادر مهــدوی ) حســین بســریا( در 
1342/3/14 در خانوده ای مستضعف اّما متدّین و 

پرهـیزکار در روستای نوکار، از توابع دهستان بحیری در 
شهرستان دشتی واقع در اســتان بوشهر دیده به جهان 
گشود. انقالب که پیروز شــد او در تاریخ 1358/9/5 به 
عنوان بســیجِی ویژه، به عضویت بسیج درآمد. با شروِع 
جنِگ تحمیلــی، کار فروشــندگی در مغــازه را رها کرد 
تا عمــاًل هیچ  مانعــی در راه فعالیت های شــبانه روزی و 
خستگی ناپذیرش در مسیر خدمت به نهاِل نوپای انقالب 
شکوهمند اســالمی، وجود نداشته باشــد. از همین رو 
با عزمــی مصّمم به خانواده اش گفــت: »با وقوع جنگ 
تحمیلی عراق علیه میهن اسالمی مان ایران، من دیگر 
حاضر به ادامه فعالیت در مغازه نیســتم و به هر طریقی 
شده باید وارد عرصه خدمت در جبهه های جنگ شوم.« 

در این هنگام، او نوجوانی هفده ساله بود.
هنگامی که جنازه مطهرش پس از جنگ نفتکش ها به 
خاک پاک میهن رسید، دســت ها و پاهایش به صورت 
خیلی محکم بسته شده بود و نشان می داد که دشمن، 
حّتی از جسم بی جان این سردار شهید نیز می ترسید. 
نادر بر عرشــه ناو جنگــی "یــو. اس. اس. چندلر" آماج 
شکنجه های وحشیانه دشمن قرار می گیرد و سینه اش 
با میخ های بلند آهنین سوراخ می شــود و بدین ترتیب 

مظلومانه به شهادت می رسد.

آیت الله سید علی نقی دشــتی میانخره ای در سال 
1287 ه.ق، در  یکی از روســتاهای دشتی چشم به جهان 

گشــود. ســید   فقیه و مبارز و منادی وحدت و جهــاد در میان 
بزرگان دشــتی بود وی ارتباط نزدیکی با رئیــس علی دلواری 
داشت. از همین رو با روشن شدن شــعله های جنگ و تهاجم 
قوای انگلیســی به بوشــهر، رئیس علی دلــواری جهت یاری 
گرفتن از وی به دشتی آمد سید علی نقی  جمع کثیری از بزرگان 
دشــتی را  حاضر کرد و  بر اهمیت موضوع و حفظ دین و کیان 
اسالمی از تهاجم اجانب تأکید نمود.مرحوم دشتی به همراه 
رئیس علی به نقاط مختلف منطقه سفر کرد و به تحریک و دعوت 
مردم  پرداخــت. نقش بی بدیل این عالــم گرانقدر در برقراری 
اتحاد و همدلی بین سران و ایجاد شور و حرارت در میان مردم 

مثال زدنی است.

منادی وحدت  و جهاد

سید علی نقی دشتی
 میانخره ای
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دریای معرفت

امام خامنه ای )مد ظله العالی(:
آن طوری که من مردم عزیز این استان  
بوشــهر -را دیدم، می توانم بگویم که 
مردمی بسیار اصیل و متدین و انقالبی 
هســتند. مردم این جا عمومــًا از یک 
روح مناعــت و نجابتــی برخوردارند؛ 
مردمی هستند که به مسؤوالن بسیار 
عالقمندند و به جمهوری اسالمی عشق 
می ورزند. به گذشته این استان هم که 
نگاه می کنیم، همین خصوصیات را می 
بینیم. مردم این اســتان با انگلیسی ها 
جنگیده و در مقابل نفوذ آن ها مقاومت 

کرده اند. 1370/10/13

آیت اهلل صفایی بوشهری در جمع اعضای کنگره بوشهر دو قرن مقاومت:

محال است بگذارم در بوشهر کنسولگری انگلیس تشکیل شود

 شــعر ذیل توســط علیرضا قزوه با عنوان »طاقت 
آوردی خلیج فارس من« سروده شده و به رییس علی 
دلــواری   قهرمان مبارزه با اســتعمارگران در جنوب 
و بــه مدافعــان خلیج فــارس تقدیم شــده اســت:

 همچنــان ســاز و کار و ســاختار خروش آبــی علیه 
آمریــکا در دســت ایرانیان هســت و هنــوز در جهان 
کسی نتوانســته آن انقالب دریایی را تکرار کند و باید 
توجه داشــت بوشــهری ها رکورددار این حماسه اند.
دوم مردادماه شاید برای خیلی از مردم روزی معمولی 
باشــد مانند دیگر روزهــا، اما ایــن روز حداقــل برای 
بوشهری ها فراموش نشدنی است زیرا یکی از جوانان 
این دیار کاری با نظام استکبار و استعمار نمود که پس 
از آن سایه وحشــت هیچ گاه از در و پنجره تیره آمریکا 

دور نشد.
شــاید این روزها که برخی به بزک کردن چهره آمریکا و 
استعمارگیر پیر یعنی انگلیس پرداخته اند تا به منفعت 
های سیاسی و شخصی خود دســت پیدا کنند، زمان 
خوبی باشــد تا یادآوری کنیم حماســه شهیدی که آن 
طور که شایســته اســت برای معرفی عظمتش تالش 

نشده است.
سکانس اول

اوضاع بدجوری وخیم شده. جنگ نفتکش ها، انتقال 
نفت از خلیج فــارس را دچار اختالل کــرده. قویترین 
ارتِش جهان وارد میدان شــده ؛ ایــاالت متحده اعالم 
می کند نفتکش های کویتی – به مقصد اروپا و امریکا – را 
از لحظه ی بارگیری تا زمان تخلیه اسکورت خواهد کرد.
روِح خدا، مثل همیشــه آرام و مصمــم می گوید: نباید 

رد شود!
حرف امام نباید روی زمین بماند...نباید

بریجتون افسانه ای، از پهلو شکافته است؛ مین دریایی 
700 کیلویی، حیثیِت ایاالت متحده را برباد می دهد؛ 
نــادر، ایاالت متحــده را در برابر چشــمان عالم بی آبرو 

می کند.
سکانس دوم

علی  رغم این که آمریکا ســعی نمود ایــن حادثه را بی  
اهمیت تلقی نماید، امــا چنین ضربه  ای برای حیثیت 
سیاسی و نظامی اش جبران  ناپذیر بود و مهم  تر از همه 

این که عماًل ابتکار عمل در خلیج فارس را به دست ایران 
می  داد. این رخداد سبب شد که کاروان  های بعدی بی 
 سر و صدا و تبلیغات و با رعایت پنهان کاری از سواحل 
کویت به دریای عمان و بالعکس حرکت کنند، در حالی 
که همواره خطر مین  ها، قایق  های تندرو و موشک  های 

کرم ابریشم را احساس میکردند.
یک فروند هلی کوپتر آمریکایی را سرنگون ساخت. 
سرانجام با آتش مستقیم تفنگداران دریایی آمریکایی 
مجروح شد و به اسارت آنان در آمد. سپس در عرشه ناو 
»یو اس. چندلر« مورد شکنجه قرار گرفته و به شهادت 

رسید.
حماســه شــهید نادر مهدوی، کابوســی که از یاد 

آمریکایی ها نخواهد رفت
جمهوری اســالمی ایران تجربه رویارویی مســتقیم با 
ناو هــای آمریکایــی در خلیج فــارس در جریان جنگ 
تحمیلی را نیز داشــته و از جملــه ماموریت هایی که به 
فرماندهی دالور شهید “نادر مهدوی” و گروه چند نفره 
تحت امر وی در سال 66 واگذار شد؛ این بود که شهید 
نادر مهدوی با همراهی اندک همرزمانش، خلیج فارس 
را تا ماه ها برای ناوگان فوق مــدرن  آمریکا و متحدانش 
ناامن کرد و حیثیت نظامی دولتمردان این کشور را بارها 
به بازی گرفت و کابوسی فراموش نشدنی برای نظامیان 

آمریکایی به یادگار گذاشت.
نادر مهدوی، سرانجام در 16 مهر ماه 1366 پس از آن 
که ناوگروِه تحت امرش، یــک فروند بالگرد آمریکایی را 
سرنگون ساخت، با آتش مســتقیم تفنگداران دریایی 
آمریکایی مجروح شد و به اسارت آنان در آمد. سپس در 
عرشه ناو »یو اس. چندلر« مورد شکنجه قرار گرفته و به 
شهادت رسید. اما جمهوری اسالمی ایران در راستای 
مقابله  با ناوهای متجاوز آمریکایی، راهکارهای مختلفی 
ارائه کرده که ساخت موشک “خلیج فارس” گواهی بر 

این ادعا است.

نبرد نفتکش ها

 تاریــخ جدیــد بوشــهر، بــا پادشــاهي نادرشــاه 
افشــار )1747-1736م/1160-1149هــ  . ق( 
آغــاز مي شــود. سیاســت دریایــي نــادر در مبــارزه با 
عثماني ها و گســترش قلمرو دریایــي در خلیج فارس 
موجــب توجــه بــه ایــن بنــدر و توســعة آن گردیــد.
بوشــهر، در طــول ســلطنت کریم خان زنــد )1779-

1757م/ 1193-1171هــ  ق( بــر بندرعبــاس و بندر 
ریگ، دو رقیب عمــده خویش، برتري یافــت و تا پایان 
قرن هجدهم با تصرف بصره توســط قواي زندیه، بندر 
اصلي و عمده سراســر خلیج فارس گردیــد. از آنجا که 
ترقي بوشهر در اواخر قرن هجدهم، با گسترش مطامع 
استعماري انگلستان در خلیج فارس همزمان بود، لذا 
موقعیت ممتاز و بي نظیر بوشهر از نظر سیاسي، نظامي 

و اقتصادي مورد توجه انگلستان قرار گرفت.
انگلیسي ها در ســال 1812م نمایندگي سیاسي خود 
را در بوشهر تأسیس کردند و از آن پس تا حدود یك قرن 
به طور مســتمر به افزایــش نفوذ خــود در خلیج فارس 

مشغول بودند.
کم کم شیخ نشــین هاي ســاحل جنوبــي خلیج فارس 
تابع انگلستان شــدند و این در حالي بود که دولت وقت 
ایران به دلیل ضعف روزافزون کمتر به خلیج فارس توجه 
مي نمود. لذا سیاست و تجاوز انگلستان در بخش اعظم 
قرن نوزدهم در خلیج فارس جریان داشت و مرکز هدایت 

آن نیز بوشهر بود.
در اواســط قــرن نوزدهــم دو تحــول عمــده اوضــاع 
خلیج فارس را به آرامي دگرگون ســاخت. اول تأســیس 
حکمراني بنادر و جزایر خلیج فارس با مرکزیت بوشــهر 
بود که بــه دولت ایران امــکان نظارت مســتقیم تري بر 
ســواحل خود در خلیج فــارس مــي داد؛ دوم به قدرت 
رســیدن مدحت پاشــا در عراق که از جمله اقدامات او 
توســعه و تقویت دریانــوردي و بازرگاني بصــره بود، که 
اگر چه مي توانســت به گســترش تجارت انگلستان در 

بین النهرین منجر شود.
همچنان که بصره در اواخر قرن نوزدهم توســعه یافت، 
بوشهر نیز ترقیات اقتصادي و فرهنگي قابل مالحظه اي 
مي نمود. در سراســر این قرن، بوشــهر مقــام خود را به 
عنوان بندر اصلي ایران حفظ کرد. بوشــهر در حقیقت 
دروازه جنوبي ایران بود و انگلســتان در شرایط سیاسي 
حاد با فشــار آوردن بر آن، دولت قاجاریه را به تمکین در 

برابر خواست هاي خود وادار مي نمود.
با این حال انگلیســي ها همچنــان به بهره بــرداري از 
موقعیت تجاري و ارتباطي بوشــهر ادامه دادند، چنان 

ا که در دهه 1860م خط تلگــراف هند و اروپا  ر
از طریق بوشــهر احداث کردند که در طول 

سالیان طوالني فعالیت این خط، بوشهر 
از مهمتریــن پایگاه هاي آن بــود. این 

امر بــر اهمیــت خلیج فــارس براي 

انگلیسي ها افزود.
در مجمــوع موقعیــت بســیار خــوب انگلیســي ها در 
خلیج فارس در نیمه دوم قرن نوزدهم اساســًا متکي به 
توسعه بندر بوشهر بود و این شــهر بندري نیز به واسطه 
برقــراري ارتباط تجاري میــان نواحي داخلــي ایران و 

خلیج فارس توسعه طبیعي خود را طي مي کرد.
اما در اواخــر همین قرن اهمیت اقتصادي و سیاســي 
خلیج فارس نظر دیگــر دولت هاي بــزرگ را نیز به خود 
جلب کرد. روس ها، آلماني ها، فرانســوي ها و ترك هاي 
عثماني تا سال 1901م دفاتر کنسولي خود را در بوشهر 

افتتاح کردند و بوشهر اهمیتي بین المللي یافت.
 روسها در همه معاهدات خود با انگلستان و نیز در رقابت 
با آن کشــور، به خلیج فارس مي نگریســتند. در مقابل 
انگلیســي ها با تســلط بر امور گمرکي ســعي در حفظ 
موقعیت تجاري خود داشتند؛ اما آلماني ها با گسترش 
فعالیت هاي تجاري و افتتاح خطوط کشتیراني عرصه 
را بــر انگلیســي ها تنــگ مي کردند. طبقــات فرودین 
اجتماع بوشهر از جمله کارگران بندر نیز همیشه مخل 
اقدامات انگلیســي ها بودند. کارگران بندري بوشــهر 
اغلــب مهاجران تنگســتاني بودند. آنان نیــز به عنوان 
گروهي که بارها در امور سیاســي بوشهر مداخله کرده 
و اسباب شکست و دردســر انگلیسي ها را فراهم نموده 
بودند، به مخالفت خود با بیگانــگان ادامه مي دادند. با 
اســتفاده از چنین شرایطي رئیســعلي دلواري به سال 
1909م/1327 ه  ق در پیوند با قیام عمومي مردم علیه 
استبداد صغیر همراه با آیت الله ســیدمرتضي اهرمي 
علم الهدي که در بوشــهر زندگي مي کرد به یاري مردم 

شتافته و بوشهر را تصرف کرد.
ایستادگي انگلســتان در برابر نیروهاي ملي و اسالمي 
در رخدادهــاي مشــروطه خواهي بوشــهر، آنــان را به 
ســرعت در موضع مخالف با انگلســتان قرار داد. تجار 
ساکن بوشــهر که در این زمان هوشــیاري بیشتري به 
دست آورده بودند، با نیروهاي اصیل مردمي - مذهبي 
مانند رئیســعلي دلواري و آیت الله سیدعبدالله بالدي 
)صاحب اثر ارزشمند لوایح و سوانح( ارتباط نزدیکتري 

برقرار ساختند.
از آنجا که حاج علي با رئیســعلي و رؤســاي تنگســتان 
پیوند داشــت، با اســتفاده از امکانات او حمالتي علیه 
انگلیســي ها صــورت مي گرفــت. در مقابــل حمله به 
و  تنگکــي  حاج علــي 

اسارت او بعد از مقاومت شجاعانه اش در محله امام زاده 
بوشــهر، رئیســعلي و دیگر رؤســاي وطنخــواه جنوب 
اعتراض کردند و به عملیات تالفي جویانه متوسل شدند. 
این اقدامات چون با واقعه تعقیب واسموس و همراهش 
لیندرز و دســتگیري دو تن از اتباع آلمان از جمله دکتر 
لیسترمن کنسول آلمان و آیزنهوت در بوشهر همراه شد 

واکنش هاي شدیدتري را به دنبال آورد.
پس از اســارت کنســول و تاجر آلماني مردم بوشهر در 
اجتماعي پرشــور به نقض حاکمیــت و بي طرفي ایران 
اعتراض کردند و خواهان اقدامات جدي و فوري دولت 

شدند.
با چنین اوضاعي انگلستان بوشــهر را بسیار خطرناك 
یافت. صرفنظر کردن از بوشهر در این زمان به معناي به 
خطر افتادن منافع سیاسي و اقتصادي انگلستان بود. 
در مورد اوضاع عمومي فــارس و مواضع دولت ایران نیز 
انگلستان ناامید بود لذا در تاریخ 8 اوت 1915م مطابق 

با 26 رمضان 1333ه  ق بوشهر را اشغال کرد.
عملیات اشغال بوشهر از زمین و دریا با حمایت توپخانه 
ناوگان دریایــي صورت گرفت. ناوچــه توپدار مظفري و 
دو قایق مســلح آذربایجان و مازنــدران ضبط گردیدند. 
اولین اقدام انگلیسي ها انتشــار تمبري بود که روي آن 
این جمله چاپ شده بود: »بوشــهر در تصرف بریتانیا« 
شهر اشغال شد و ضمن خلع سالح نیروي نظامي محلي 
عملیات گسترده اي براي دستگیري رهبران آزادیخواه 

و وطن دوست بوشهري صورت گرفت.
با اشغال بوشهر براي مدتي کانون سازماندهي مقاومت 
بــه برازجــان منتقل شــد. امکانــات ارتباطــي و توان 
اقتصادي دشتستان این امکان را مي داد که فعالیت هاي 
مبارزان جنوب از آنجا به شــیراز و تهران مخابره شــود. 
مجاهدان داوطلب شیرازي به رهبري آیت الله محالتي 
و نیز نیروهــاي ژاندارم به همراه دیگــر نیروهاي محلي 
در آنجا اجتماع کرده آماده حمله به بوشــهر مي شدند. 
فشارهاي نیروهاي محلي و مشــکالت انگلیسي ها در 
اداره و کنترل بوشهر آنان را واداشت که سرانجام از ادامه 
اشــغال بوشــهر صرف نظر کنند. آنان در همان زمان 
اعتراف کردند که حسابشان در مورد اشغال بوشهر 
اشتباه از آب درآمده و اکنون ناچارند که به حاکمیت 

دولت ایران اعتراف نمایند.
این امــر ممکن نبود مگر به واســطه مقاومت گســترده 
و مســتمر نیروهــاي وطن خواه بوشــهر، دشتســتان، 
تنگســتان و دشــتي. در نتیجــه مدتي پس 
از اشــغال بوشــهر، به ناچار طي توافقي با 
دولت ایران و ایالت فارس با انتصاب 
حکمرانــي ایرانــي براي بوشــهر 
موافقــت کردند. پرچــم ایران 
در اکتبر 1915م در بوشهر 
برافراشــته شــد و حاکمیت 
ایران بــار دیگر بــر این خاك 

ارجمند و عزیز برقرار گشت.

 امام جمعه بوشــهر بــا بیان اینکه اســتان بوشــهر 
ژن مبــارزه بــا اســتعمار دارد تاکیــد کــرد: محــال 
اســت بگــذارم در اســتان بوشــهر کنســولگری 
انگلیــس تشــکیل شــود، بایــد از روی جســد مــن 
رد شــوند اگــر بخواهنــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
آیت الله غالمعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه بوشــهر در نشست با اعضای کنگره 
بین المللی بوشــهر دو قرن مقاومت در برابر اســتعمار 
گفت: تاریخ مقاومت استان بوشــهر قدمت 500 ساله 
و با آمریکا 220 ساله دارد و نیزدر مقطعی از تاریخ مردم 
این اســتان در مقابل پرتغالی ها ایستادند و از سرزمین 

خود دفاع کردند.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشهر تاکید 
کرد: باید تاریخ مقاومت بوشهر در برابر استعمارگران که 
ریشه مقاومت این استان است بازیابی شود و نیز تلخی و 
شیرینی های مقاومت بررسی شود؛ هرگز نباید در تاریخ 
متوقف شویم بلکه بایستی از این تاریخ عبرتی برای زمان 

حال خود گرفت.
دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم ساز و تصمیم 

گیر کشور
وی در ادامه ســخنان خود به مســاله »نفوذ« اشاره کرد 
و با بیان اینکه مقام معظم رهبــری بارها بر این موضوع 
تاکیدات فراوانی داشته اند بیان داشت: مساله نفوذ در 
زمان کنونی بر همگان آشکار اســت و اخیرًا در بسیاری 
از مکان هــا علیــه کاندیداها در انتخاباتی که گذشــت 
نشست هایی گرفته شد و نیز در بسیاری از جاها دنبال 
تبدیل رأی و نفــوذ در مراکز تصمیم ســاز و تصمیم گیر 

کشور بودند.
آیت الله صفایی بوشهری افزود: دشــمن متوجه شده 
است که نمی تواند از طریق صف به مبارزه با مردم ایران 
بپردازد بنابراین قصد دارد در ســتادهای اصلی کشــور 
همچون مجلس شــورای اســالمی و مجلــس خبرگان 
رهبری و حتی دانشگاه ها و الیه های دانشجویی و قشر 

مذهبی نفوذ کند.

مقاومــت بــه عنــوان نمــاد ایــران اســالمی در 
مبارزه با استعمار

امام جمعه بوشهر با تاکید حفظ نماد مقاومت به عنوان 
نماد ایران اســالمی در رابطه با مبارزه با استعمار گفت: 
بایســتی مقاومت در برابر اســتعمار بیگانگان را حفظ، 
بروز و فوق روز کنیم و برای برنامه هایی که استعمارگران 
در آینده دارند از اکنون پیش بینی های الزم و راهکارهای 
مقابله با آن داشته باشیم که این کار نیاز به اتاق فکر دارد.
»نفوذ« آغــاز اســتراتژی راهبــردی براندازانه که به 

دنبال براندازی فوق نرم است
نماینده مقــام معظم رهبــری در اســتان نفــوذ را آغاز 
استراتژی راهبردی براندازانه که به دنبال براندازی فوق 
نرم است عنوان کرد و گفت: در براندازی سخت از طزیق 
نظامــی و براندازی نرم بــه صورت فرهنگی و سیاســی 
آشکار اســت اما براندازی فوق نرم به صورت فوق پنهان 

صورت می گیرد.
وی با تاکید براینکه دشــمن به دنبال براندازی فوق نرم 
است تاکید کرد: نفوذ و براندازی فوق نرم استکبار علیه 
ایران پروژه دشمن اســت به همین دلیل بایستی جبهه 
ضد نفود تشکیل دهیم و با تمام توان پشت مقام معظم 

رهبری باشیم و با توطئه ها مقابله کنیم.
هدف اصلی دشمن نفوذ و براندازی فوق نرم جهان 

استکبار علیه ایران
امام جمعه بوشهر هدف اصلی دشمن را نفوذ و براندازی 

فوق نرم جهان استکبار علیه ایران دانست.
آیت الله صفایی بوشهری با اشــاره به والیتمداری مردم 
استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره 
پشتیبان مقام معظم رهبری بودند و نخواهند گذاشت 
که رهبرشان لحظه ای فکر کند که تنها است و این را در 
تاریخ خود در مبارزه با آمریکا و انگلیس نشان داده است.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه دشمن به وسیله 
نفوذ به دنبال کم کردن اعتقادات مردم در دفاع ارزش ها، 
نظام و والیتمداری اســت تصریح کرد: این محال است 
که آمریکا و انگلیس بتوانند این کار را در کشور به ویژه در 
استان بوشهر انجام دهند و برگزاری اینگونه همایش ها 

آتش برافروخته آنها را خاموش خواهد کرد.
باید از روی جسد من رد شوند

وی با بیان اینکه اســتان بوشــهر ژن مبارزه با استعمار 
دارد تاکید کرد: محال اســت بگذارم در اســتان بوشهر 
کنسولگری انگلیس تشکیل شود، باید از روی جسد من 

رد شوند اگر بخواهند این کار را انجام دهند.
ملکه انگلیس باید رسما از مردم بوشهر عذرخواهی 

کند
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشهر ادامه 
داد: اگر خیلی اصرار کردند ملکه الیزابت باید در برنامه 
تلویزیونی به صورت زنده بیاید و ضمن اعالم پشیمانی و 
اشتباه و عذرخواهی از مردم استان بوشهر، خانواده های 
شهدا و رئیسعلی دلواری و نیز التماس کند تا ما آن وقت 
راجعش فکر کنیم که آیا جواب مثبتی بدهیم یا خیر، که 

بعید است جوابمان مثبت باشد.
آیت الله صفایی بوشهری اضافه کرد: انگلیس کجا رفته 
که حاصل خیر داشته باشــد؟ هرجا به عنوان استعمار 
رفته در آن مکان استضعاف ایجاد کرده و به دنبال محقق 

کردن اهداف پلید خود بوده است.
وی بر لزوم شــناخت جریان نفوذ و تبییــن راهکارهای 
مقابله بــا آن تاکید کــرد و گفت: کوچکتریــن امتیاز به 
آمریکا و انگلیس بزرگترین خطر ایجاد می کند زیرا آنها 

از کوچکترین منفذ بزرگترین استفاده ها را می کنند.
در ابتدای این نشســت نیز ســردار فتح اللــه جمیری 
فرمانده ســپاه امام صادق)ع( اســتان بوشــهر به بیان 
توضیحاتی پیرامون همایش سال گذشته بوشهر دو قرن 

مقاومت در برابر استعمار پرداخت.

مهراب کیانی
صاحب فتوای قیام

 آیت ا... محمدحسین برازجانی معروف به مجاهد، 
) زاده: 1249 - درگذشــت: 1319 شمســی( فرزنــد 
نجفعلی متولــد برازجــان از روحانیون مبــارز جنوب 
در جنگ جهانــی اول بود.وی در نجــف تحصیل کرد.
با تصرف بوشــهر در جنگ جهانی اول به ســال 1294 
شمسی مردم جنوب به رهبری رئیسعلی دلواری به نبرد 

با نیروهای انگلیس پرداختند. 
تاریخ مقاومت مردم اســتان والیتمدار و استعمار ستیز 
بوشهر تاریخ پر شــکوهی اســت که به دلیل عدم توجه 
مناسب به این مولفه مهم فرهنگی، اسناد و نوشته مهم 
در این خصوص زیر خروارها خاک جــای گرفته اند و در 

آستانه فراموشی قرار دارند.
مهم است که فرزندان این مرز و بوم تاریخ مقاومت ملت 
خود در برابر ســلطه افکنی و دســت اندازی بیگانگان، 
بخصوص اســتعمار پیر را به خوبی بشناســند به همین 
منظور جمعی از جوانان اســتان بوشهر با عنوان "ستاد 
کنگره بوشهر دو قرن مقاومت" با احساس نیاز به معرفی 
این تاریخ درخشان سعی دارند با برنامه های مختلف و 
تولید محتوا و خلق آثار هنری و رسانه ای به معرفی این 

مولفه مهم تاریخی- فرهنگی بپردازند.
خاندان و نســب خانوادگی آیت ا... محمدحســین 

برازجانی معروف به مجاهد
در عصــر ســلطنت فتحعلــی شــاه قاجــار، تعــدادی 
خانواده های شــیعیان بحرین بر اثر فشــار فرقه خوارج 
مجبور به مهاجرت به ایران شدند. از جمله خاندان های 
آل عصفور، بــالدی و ماحوزی به جنــوب ایران هجرت 

نمودند. شیخ محمدحسین از خاندان ماحوزی است.
خاندان ماحوزی: ماحوز نام قریه ای است در بحرین که 
علما و فقهــای ارجمند و عالی مقامــی در میان علمای 
شــیعه به عنوان ماحوزی از اینجا برخاســته اند. شش 
برادر که همه عالم و فقیه بوده اند از بحرین بیرون می آیند 
و هر یک در یکی از مناطق جنوب کشور سکونت اختیار 
می نمایند. یکی از آنان در منطقۀ بندر دّیر اقامت می کند 
و پنج نفر دیگر در اهرم، برازجان، روستای زیارت برازجان 

و کازرون متوطن می شوند.
والدت

آیت ا... محمدحســین برازجانی معــروف به مجاهد، ) 
زاده: 1249 - درگذشت: 1319 ( فرزند نجفعلی متولد 
برازجــان از روحانیون مبــارز جنــوب در جنگ جهانی 
اول بود.وی در نجف تحصیل کرد. با تصرف بوشــهر در 
جنگ جهانی اول به ســال 1333 قمــری مردم جنوب 
به رهبری رئیسعلی دلواری به نبرد با نیروهای انگلیس 
پرداختند. در همین زمان، آیت الله محمدتقی شیرازی 
در نجف برضد متفقین اعالم جهاد کــرد و برازجانی بر 
همین اساس، به یاری رئیسعلی دلواری شتافت. دامنه 
این قیام تا شیراز گســترش یافت و برازجان مرکز تجمع 

آزادیخواهان شد.
مبارزات و همرزمان آیت ا... محمدحسین

وی با علی کازرونی، غضنفرالسلطنه برازجانی )ضابط 
برازجان(، اخگر )دکتر ژاندارمــری( برای کمک به نبرد 
جنوب، در برازجان شورایی تشکیل دادند که در آن پس 
از خواندن نامه های مجاهدان و مخالفان، رهنمودهای 
الزم را می دادنــد و از خان های منطقه می خواســتند تا 
رئیســعلی را در جنگ یاری دهند. نخســتین کسی که 
به درخواست آنها پاســخ مثبت داد، شیخ حسین خان 
چاهکوتاهی بــود. کاکس، وابســته نظامی انگلیس در 
بوشــهر، طی نامه ای از او بازخواســت کرد، اما شیخ با 
اســتناد به فتوای علمای نجف، به کاکس پاســخ داد و 
رئیسعلی نیز در تأیید آن، نامه ای مفصل و ستایش آمیز 

برایش فرستاد.
فتوای آیت الله به رئیس علی دلواری

مرحوم شیخ محمدحسین مجتهد برازجانی معروف به 
مجاهد از فقها و مجتهدین معاصر است که طرف اعتماد 
عموم اهالی دشتی و دشتســتان و بنادر جنوب و مردم 

را به او اعتماد و اعتقاد خاص بــود. در جنگ بین الملل 
اول چون انگلیسی ها بوشهر را تصرف و با تنگستان آغاز 
جنگ و مخاصمت کردنــد آن مرحوم اعــالم جهاد داد 
و رئیس علی دلواری به متابعت حکم او با انگلیســی ها 

جنگید و شهید شد.
شخصیت، هوشیاری و قدرت نفوذ شیخ

آیت ا... محمدحســین برازجانی، مردی فطن، زیرک، 
ســیاس و کیاس بوده اســت. در خانه اش به روی ارباب 
حاجت باز و مجلس و محفلش معمــواًل مملو از طبقات 
مختلــف مــردم از دور و نزدیک بــوده اســت. نفوذش 
در دســتگاه های دولتی موجب شــده بود کــه در رفع 

گرفتاری ها به او رجوع شود.
هوشــیاری و بینش و دانش او باعث شد که هر روز انظار 
عام و خاص را به ســوی خود جلب نماید. مســتمندان 
گرفتار برای رفع گرفتاری و حل مشکالت زندگی به باب 
منزلش روی می آوردنــد و خوانیــن و قدرتمندان برای 
حفظ موقعیت و توســعه قدرت خود را ناگزیر از حضور 
در حضرتش و عــرض اطاعــت و انقیاد به آســتانه اش 

می دیدند.

تلگــراف کاکــس و جــواب دندان شــکن شــیخ 
محمدحسین برازجانی

بر همین اســاس، آتش افروزان جنگ هــای خارجی و 
داخلی کوشــش داشــتند که جدال ها نزاع ها را رنگ و 
جهت دینی به خــود نگیرد و پای علماء بــه میان نیاید. 
کارکشته گان سیاســت و نقشــه ریزان و طراحان جنگ 
معمواًل این گونه مسائل را پیش بینی و محاسبه می کنند. 
تلگرافی که کاکس، بالیوز انگلیس مقیم بوشــهر دو ماه 
پیش از تصرف این شهر توسط نیروی متجاوز دولت خود 
به حجت االسالم مرحوم شیخ محمدحسین برازجانی 
مخابره می کند از همین سیاســت نشــأت می گیرد که 
در آن، هم دام خدعه و نیرنگ گســترده و هم مترســک 
تهدید و بیم َعَلم کرده است ادعای بی اساس او که دولت 
انگلیس از سابق دوست صادق ایران بوده و در اشکاالتی 
که ایران داشته مســاعدت نموده و... چیزی برای باور و 

قبول ندارد. 
در طول تلگراف جوابیه تک تک و اشکاالت مستر کاکس 
مورد بررسی قرار می گیرد و با بیان متقن و محکم نقضًا و 

حاًل پاسخ داده می شود.
این سند تاریخی و افتخارآفرین یعنی نامۀ جوابیۀ شیخ 
محمدحســین برازجانــی که بــا کمال شــهامت در آن 
موقعیت سخت و پریشانی دولت ایران به وسیلۀ اجانب 
نگاشته شده می تواند مظهر بزرگ روح ایمان و شهامت و 
گذشت یک ملت در راه اهداف عالیۀ اعتقادی اسالمی 
آنان باشد. چنین نامه ای اســت که رئیس علی را تا مرز 
شهادت و فداکاری آماده می کند و از الگوی جانبازی و 

قیام کم نظیر می سازد.
نامه رئیس علی به شیخ؛ قربانت گردم

نوشته اش رئیس علی را تشویق می کند و سراپا از عشقی 
آتشین در راه دین و وطن می ســازد. و خود در نامه ای به 

شیخ چنین می گوید:
» قربان حضــور باهرالنورت گردم ای بــه فدای همت و 
غیرت و شجاعتت گردم. ... قربانت گردم درجۀ بهشت 
پیدا کردن و شربت شــهادت را داوطلبانه خواستن باید 
همتی عالی و عزمی راسخ داشــت و بهای درجۀ عالی 
و نعیم اخروی و نام نیــک ابدی به غیر از جان شــیرین 

نیست...«
افسوس که دیری نمی پاید و زمان چندی نمی گذرد که 
بزرگ ترین فاجعه و ســهمگین ترین ضایعه یعنی با هزار 

دریغ و آه رئیسعلی به آرزوی خود »شهادت« می رسد.
یک تلگراف کوتــاه و مختصر نشــان می دهــد چگونه 
شهادت رئیسعلی، شیخ محمدحسین و دیگر مسلمانان 

را داغدار و جامعۀ اسالمی را مصیبت بار ساخت.
طیاره انگلیسی ها برای تعقیب شیخ!

انگلیســی ها کــه هر جــا شــیخ را تعقیــب می کردند، 
دسترســی پیدا نمی کردنــد، ناچــار از بوشــهر طیاره 
فرستادند ) اولین مرتبه بود که طیاره آوردند و دیده شد( 
قلعه ســنا را بمباران کردند و قلعه خراب نشد، فقط یک 
گاو کشته شد. )آن قلعه نیم فرسخی جنوب سنای فعلی 
است(. ناچار شیخ به داخل دشتی رفته و هر شب و روزی 
در محل بیتوته می کند تا بعدًا که به قریه فقیه حســنان 

می رود و در آنجا مدت ها می ماند.
شیخ محمدحسین خان برازجانی حدود دو سال پس از 
پایان جنگ جهانی اول در منطقه دشتی ماند و تنها پس 
از فروکش کردن جنگ در جنوب ایران و برگشت آرامش 

از دشتی به برازجان بازگشت.
جوابیه شیخ به رشوه دهی انگلیس ها برای مجاورت 

عتبات عالیات
پیوســته از طرف انگلیســی ها بــرای مراجعت شــیخ 
محمدحســین اقدامات مؤثری نمودنــد. یک مرتبه از 
طرف سرپرستی کاکس جنرال قنسول و حاکم سیاسی 
از بوشــهر شــرحی نوشــته با این مضمون که: از طرف 
اعلیحضرت جوج پنجم تأمین داده می شــود که شــما 
مستقیمًا به بوشهر رفته و به عتبات عالیه بروید و در آنجا 
ســکونت نمایید. البته در آن وقت تمام عــراق در تحت 
تصرف انگلیسی ها بود و یک نفر بوشــهری به نام خان 

بهادر از طرف انگلیسی ها حاکم کربال بود.
این نامه برای شیخ محمدحسین فرستاده شد. جوابی 
که بخشــی از آن را در ادامه مالحظه می کنید از طرف 

شیخ نوشته و به انگلیسی ها داده شد:
»این که اشاره به دادن خرج ســفر و باالخره رشوه و پول 
دادن کرده اید، در تمام عمرم هیچ وقت نشــده است که 
هنگام برخاستن از خواب شــامگاهی، دیناری پول در 
جیب داشته باشم. بنابراین رزق من و عائله ام با خداست 

نه با کافر حربی متجاوز«
تبعید، رحلت و مقبره

مرحوم شــیخ محمدحســین در برازجان متولد شــده 
و در پایــان عمر بــه مدت 10 ســال به حالــت تبعید در 
تهران گذراند و در سال 1319 همان جا وفات یافت و در 
امامزاده عبدالله مدفــون گردید. تحصیالتش در نجف 
بوده، پس از آن به برازجان معاودت نموده است.در اثنای 
جنگ جنوب، رئیس علی دلواری به شــهادت رســید. 
مبارزه جنوب همچنان ادامه یافت تا آنکه انگلیسی ها در 
)1335.ق - 1917.م( بر برازجان مسلط شدند. وی پس 
از پیروزی متفقین مدتی متواری بود. پس از پایان جنگ، 
به زادگاه خود بازگشت. شیخ محمدحسین در اواخر عمر 

در تهران زیست و در این شهر درگذشت.

مجتهد برازجانی

زندگی و خدمات آیت اهلل محمدحسین مجاهد برازجـــــانی

سید حسین موسوی
قاطعیــت

برگ هایی از مقاومت دالوران جنوبی در برابر استعمار

وقتی اشغالگران انگلیسی حریف مبارزان بوشهری نشدند

عبدالکریم مشایخی
گنجینه تاریخ

شعری از علیرضا قزوه برای رئیس علی 
دلواری آزادی خواه دلیر تنگستان

طاقت آوردی خلیج فارس من
این همه سالها تو گرمای جنوب

سفره آبی و سبز آسمون
سفره مردم تنهای جنوب

دشمن از ما چی می خواد؟ خلیج فارس
صدای موجاش گریه هامونه

مرواریداش کابین همسرامون
صدفاش قلک بچه هامونه

اون روزا امامقلی خان تو جنوب
پشت پرتغالیا رو خوب شکست

قصه دلیری رییس علی
یاد انگلیسیا همیشه هست

بچه های دسته رییس علی
یه بار دیگه به میدون می زنن

شب مث ماهی می رن تو دریاها
صبحا مثل موج بیرون می زنن

پشت این تنگه رو محکم بگیرین
دشمنا رو نذارین پا بگیرن

به امام حسین قسم، یزیدیا
اومدن دریا رو از ما بگیرن

شهید مهدوی انقالب دریایی ایجاد کرد

بازخوانی شکست آبی آمریکا و پیروزی سرخ ایران

روز نامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران 
صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز

مدیر عامل: عبدالله گنجی
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، 

تقاطع میرزای شیرازی، پالک 384
سرپرست استان: مرتضی پیامی
دبیر ویژه نامه: محمد پای بست

دبیر هیئت تحریریه ویژه نامه : محمد پای بست 
طراح : شاهین حمیدی قمر 

تلفن سرپرستی: 077-33330523
تلفن تحریریه: 077-33543220 

شماره پیامک: 660000048
چاپ : چاپخانه روزنامه جوان

 Javan bu1@Gmail.com پست الکترونیک:   


