
شماره 

بعضی وقت ها برای یافتن جواهرات فرهنگ و تاریخ 
یک ملت باید در البه الی اســناد تاریخی جستو جو کرد 
تا به موضوعات مهم و پر اهمیتی در آنجا دست یافت که 
به مراتب از طال و جواهر گرانبها تر هســتند زیرا هویت و 
فرهنگ یک ملت را تشکیل می دهند و از همین روست 
که ملت هایی که تاریخ و هویت درخشانی ندارند سعی 
می کنند با تاریخ ســازی هویتی هرچنــد جعلی برای 
خود دســت و پا کنند دالوری ها و ایستادگی ها در برابر 
دشــمنان خارجی از بزرگترین داشــته هــای فرهنگی 
یک ملت است که برخی از مردمان در تاریخ خود از این 
ایستادگی ها فراوان دارند بوشهر یکی از این نقاط مهم 
تاریخی است که هویت آن با ایســتادگی و مقاومت گره 

خورده است.
بندر بوشــهر از دیربــاز مورد توجــه قدرت هــای بزرگ 
استعماری استعمارگرایی و غرب بوده آنان همواره چشم 
و طمع به این بخش از خلیج فارس و ایران داشــته اند و 
هرگاه الزم دانسته اند و یا منافعشان اقتضا کرده است و 
به آن لشکر کشیده و برای تصرفش به جنگ، خونریزی و 

زور متوسل شده اند.
سوال این است که چرا بوشهر در چند قرن اخیر دارای 
چنین موقعیت استثنایی بوده است، و این همه هجوم 

بیگانگان چرا؟
در یک تحلیل کلی پاسخ به این ســوال چنین است که 
چون بندر تاریخی بوشهر از عصر صفویه تا اواخر دوران 
قاجار و دروازه ورودی به ایران از ناحیه فارس بوده است، 
با عنایت به این موقعیت اسراتژیک، برخی از اروپاییان تا 
بدانجا پیش رفتند که این شهر را تنها "شهر دریایی" کرانه 

های جنوب ایران لقب داده اند.
آغاز مقاومت مردم جنوب و بوشــهر علیه استعمارگران 
غربی را بایــد در قرن دهم هجری /شــانردهم میالدی 
و مبارزات مردم ریشــهر و تنگســتان  علیــه پرتقالی ها 
دانست.پرتقالی ها را که باید طلیعه داران استعمار غربی 
در شرق اسالمی، شبه قاره هند و خلیج فارس و جنوب 

ایران یه شــمار آورد. قیــام همگانی مردم ریشــهر علیه 
پرتقالی ها از چنان ابعاد وسیع و پر دامنه ای برخوردار بود 
که استعمارگران پرتغالی برای سرکوب آن ناچار متوسل 
به هندوستان  شدند و نیروی دریایی پرتقال، ناو.گانی را 
به  بوشهر اعزام کرد و این قیام سراسری را به خون نشاند.

همچنین در عصر کریم خان زند، میــر مهنا بندر ریگی 
یک تنه در علیه اشغال گران هلندی قیام کرد و موفق شد 
هلندی های استعمارگر را از جزیره خارگ، که رسما آنجا 
را تصرف کرده و برای خود دژ و قلعه نظامی ساخته بودند  
از خلیج فارس اخراج کند و به ســلطه ی آنان بر نواحی 

جنوب غربی ایران پایان دهد.
 بــا ایــن همــه، اوج مبــارزات ضــد اســتعماری مردم 
بوشهر،تنگستان،دشــتی و دشتســتان علیه استعمار 
بریتانیا در عصر قاجار بوده اســت. در ایــن هنگام بود 
که استعمارگران انگلیســی چندین بار به بوشهر و دلوار 
لشگر کشیدند و مردم این خطه به مقاومت در برابر آنان 

پرداختند. 
از آن هنگام تا امروز، مردم بوشــهر بیش از دو قرن است 
که با استعمارهای هلندی، پرتغالی، انگلیسی و در سال 
چند دهه اخیر امریکایی دست و پنجه نرم کرده و رویارو 
بوده اند و طی این مدت بارها حماسه افریده اند و با خون 

فرزندانشان، از سرزمینشان پاسداری کردند.
آری!میر مهنا بندر ریگی ، باقرخان تنگستانی،آیت الله 
شیخ حســن آل عصفور، احمد خان تنگستانی، رئیس 
علی دلــواری، زائر خضرخان اهرمی، شــیخ حســین 
خان چاهکوتاهی)و دو فرزند شــهیدش(، خالو حسین 
بردخونی)دشتی(غضنفرالسلطنه برازجانی، آیت الله 
ســید مهدی علم الهدی اهرمی، آیت ا... سید عبدالله 
بالدی بوشهر، آیت ا... محمدحسین برازجانی معروف 
به مجاهد و ...سرانجام بیژن گرد، عبدالحسین توسلی، 
نصرالله شفیعی و سردار حماسه و دریا نادر مهدوی اگر 
چه هر کدام در مقطعی از تاریخ ایران قرار داشــته اند و 
بعضا ده ها ســال با یکدیگر اختالف زمانی داشته اند و 

دارند، اما همه آنها از خاک پاک ایران و کرانه های نیلگون 
خلبیج فارس دفاع کردند و جلو تجاوزات و زیاده طلبی 
های دشمنان اروپایی ،غربی و امریکایی ایستاده اند و 
نشان داده اند که ایرانی مسلمان ،هرگز تسلیم زور نمی 
شوند،حتی اگر سالحهای مدرن روز هم نداشته باشد ،تا  
جان در بدن دارد در مقابل خصم ،مقاومت خواهد کرد.

مرد و زن بوشهری مفتخر است که شهر و استان بوشهر 
تنهــا مــکان در ایران اســت که نه هشــت ســال، بلکه 
بیش از دو قرن اســت ار مرز های جنوبی اســران علیه 
استعمارگران و متجاوزان به آب و خاک ایران دفاع کرده 

اند و در این راه هزاران شهید تقدیم کرده اند.
 شهید احمد خان تنگســتانی با تفنگ های فیتیله ای 
جلو بزرگترین لشکر کشی تاریخ به خلیج فارس، از عصر 
اســکندر مقدونی تا قرن نوزدهم میالدی ایســتاد و هر 
چند در آغاز جوانی مرگ سرخ را برگزید، اما نشان داد که 
ایرانی تا جان در کالبد دارد، حتی با دستان خالی تسلیم 

مطامع استعمارگران نخواهد شد.
رئیــس علــی دلواری،با نثار خــون خود از اســتقالل و 
تمامیت مرزی ایران اســالمی پاســداری کــرد و هرگز 
وسوسه پول  زر و زور نشــد و سرانجام نادر مهدوی تنها با 
یک قایق کوچک، لرزه بر اندام بزرگ ترین امپریالیســم 
تاریخ یعنــی ایاالت متحــده آمریکا انداخــت و نیرویی 
قدرتمند دریایی آمریکا در خلیج فارس را به بازی گرفت 

و وحشت زده کرد.
گورســتان متجاوزان انگلیســی نماد شکســت و تجاوز 
استعمار پیر به سرزمین بوشهر است دیاری که عقبه دو 
قرن مقاومت در برابر دشمنان این مرز و بوم را در کارنامه 
دارد و تا آفتاب در آسمان این سرزمین می تابد نه دریای 
تا ابد فارس و نه نخل های سر به فلک کشیده و نه حتی 
در و دیوار این شهر رشادت فرزندان این دیار را فراموش 

نخواهند کرد.

  مقوله مبــازه با دولت های اشــغالگر هم چون  دولت اســتعماری 
انگلیس، از ســال های قبل از شــروع جنــگ جهانــی اول در تاریخ 
درخشان مرزداران  اســتان بوشــهر جلوه نمایی می کند. در جریان 
جنگ جهانــی اول و حتی قبل از آن انگلیس ســتیزی کــه برگرفته 
از راهبــرد اســتعمار ســتیزی در جنوب ایــران به وقوع پیوســت، با 
نقش آفرینــی مبارزانی همچــون باقرخان تنگســتانی، احمدخان 
تنگستانی، خالوحسین دشتی، زایر خضرخان اهرمی، شیخ حسین 
چاه کوتاهی، میرزا محمدخان برازجانی و پیشــاپیش آن ها ســردار 
بزرگ نهضت مــرزداران جنوب ایران شــهید رییس علــی دلواری به 

منصه ظهور رسید.
استعمار ستیزانی که با هدف حراســت از مرزهای ایران و در راستای 
پاسداری از دین و آیین و با هدایت بی نظیر علمای اسالمی،  جریان 
مقاومت علیه دولت اســتعماری انگلیــس را رقم زدند. قیام شــهید 
رئیس علی دلواری در واقع امتداد خونین سلسله قیام هایی است که 
مرزداران جنوب ایران از دوره محمد شاه قاجار علیه انگلیس آغاز کرده 

و تا پایان دوران حکومت قاجار نیز ادامه یافت.
راهبرد مقاومت در استعمار ستیزی؛ شاخصه ای برآمده از دین

بدیهی اســت حماســه مرزداران جنوب ایران به رهبری رئیس علی 
دلواری با بهــره گیری از آموزه هــای کربال و امام شــهیدان حضرت  

امام حسین)ع( به پیروزی رسید، در نامه این علمدار بزرگ قیام ضد 
استعماری، به آیت الله شیخ محمد حســین برازجانی می توان این 
شاخصه حیاتی را مشــاهده نمود. از این رو از ُبعد فکری و نرم افزاری 
می توان نقش آفرینی علمای اســالمی به ویژه حجج اســالم و آیات 
عظام، آیت الله شیخ حسن آل عصفور بوشهری، آیت الله سید مرتضی 
مجتهد اهرمی، آیت الله سید عبدالله مجتهد بالدی بوشهری، آیت 
الله محمدحســین برازجانی و آیت الله سید علی نقی دشتی و دیگر 
متفکــران را از جمله پیش گامــان حامی جبهه مقاومــت علیه  کفار 

انگلیسی محسوب نمود.
رئیس علی دلواری به عنوان پرچمدار نهضت جنوب ایران از پشتوانه 
عظیم فکری در تــداوم انگلیس ســتیزی برخوردار بــود و اینچنین 
جاودانگی قیام مــرزداران نهضت جنوب ایران بــا تبعیت بی چون و 
چرا از علمای برجسته دینی و کسب فتوای جهاد علیه استمعار گران 

انگلیسی را تضمین نمود.
 عزتمندی مــرزداران نهضت جنــوب ایران؛ مرهــون راهبرد 

انگلیس ستیزی
بدون شک راهبرد قیام و مقاومت مرزداران بوشهری علیه استعمارگران 
انگلیسی باید به عنوان نقشه راه در مقوله دشمن شناسی و چگونگی 

مواجهه با قدرت های استکباری مورد نظر قرار گیرد.
در تبیین این مسأله باید به استفاده از راهبرد مقاومت عزتمندانه علیه 
اســتعمار گران و نیز مواجهه عزتمندانه شهید رئیس علی دلواری در 
مقابله با تهدیدات کفار انگلیســی مبنی بر ویرانی خانه های مردم و 
نخل های دشتستان، تنگستان و نواحی دشتی اشاره نمود، که این 
سردار شجاع با الهام از آموزه های عاشورایی و با هدایت های فکری 

علمای دینی می گوید: »خانه ما کوه است و انهدام و تخریب آن خارج 
از حیطه قدرت و امــکان امپراطوری بریتانیای کبیر اســت، بدیهی 
است که درصورت اقدام آن دولت به جنگ با ما، تا آخرین حد امکان 

مقاومت می کنیم«.
این سردار شجاع اسالم و رهبر بزرگ نهضت جنوب ایران در آن برهه 
تاریخی با پیوند اسالمیت برآمده از آموزه های عاشورایی و هدایت های 
علمای دینی و نیز میهن پرستی، به راهبرد مقاومت و انگلیس ستیزی 
رهنمون گردید، که این مســأله منجر به جاودانگی قیام های نهضت 
جنوب ایران علیه استعمار گران شد و به الگویی بی بدیل از صیانت از 

دین و آیین و وطن تبدیل گردید.
 ذلت و حقارت؛ ارمغان لبخند به استکبار

اما در سوی دیگر و در همان برهه های تاریخی در مقابل قیام نهضت 
جنوب ایران، افراد و گروه هایی قرار دارند که به خاطر مطامع دنیایی و 
به اصطالح امروزی با شعار تنش زدایی و دیپلماسی لبخند با استعمار 
گران انگلیسی، طرح برادری و رفاقت ریختند و از پشتیبانی مادی و 
معنوی دولت انگلستان در جنوب ایران برخوردار شدند و آنچنان در 
سرسپردگی و وابستگی به امپریالیسم بریتانیا گوی سبقت را از یکدیگر 
ربودند که انگلیســی ها به یکی از سرســپردگان خود]1[ در بوشهر 
لقب »دوست ســاحلی ما« )our coasts Allies( داده بودند]2[ و در 
سال 1298 هجری خورشیدی یعنی 4ســال پس از شهادت رئیس 
علی دلواری، نشان و مدال مخصوص امپراطوری هند از سوی دولت 

انگلیس به او اهداء گردید]3[.
حال پرســش اساســی در این اســت که لبخند زنندگان به استعمار 
گرانی همچون انگلیس در کجای تاریخ هستند و چگونه از آن ها یاد 

می شــود؟ آیا جز ننگ و ذلت و تقبیح خیانت برخــی خوانین خائن 
و سرســپردگان به انگلیس، یاد و نام دیگری بــرای آن ها باقی مانده 
اســت؟ در اینجا شایسته اســت بخش هایی از نامه تاریخی آیت الله 
ســید عبدالله مجتهد بالدی بوشــهری خطاب به خائنان به نهضت 
جنوب ایران را یادآور شویم؛ ایشــان خطاب به برخی خوانین خائن 
به آرمان های ضد استعماری مبارزان قیام تنگستان و بوشهر نگاشته 
است: »خدا نیاورد روزی  که علمای اسالم برحسب تکلیف شرعیه، 
تقویت طرفی نمایند که بر خالف شــما باشــند، از ترس آن که مبادا 
شما با دشمنان اســالم متفق شده باشــید... به عالوه می دانید که 
اگر خدای نخواسته دشمنان )قوای نظامی انگلیس( ظفر یابند،اول 
به اضمحالل بزرگان و اربــاب نفوذ و قوه و ســالح خواهند پرداخت. 
همچنان که تاریخ هندوســتان به ما نشان می دهد. اگر می خواهید 
نیکو بدانید، رساله ی تاریخچه ی »دام صیادان یا عبرت ایرانیان«]4[ 
را بخوانید تا بدانید که ســلوک این گرگ های آدمــی صورت )دولت 

انگلیس(، چه طور است«.]5[
در خاتمه  باید اذعان نمود امروز و در بحبوحه مذاکرات هسته ای و پس 
از ده ها سال از سپری شدن آن سال ها می بینیم که هشدار آیت الله 
بالدی چقدر واقع بینانه وعینی بود و چگونه خوانین خائن در حافظه 
ی تاریخی مردم مورد لعن و نفرین قرار گرفتند و مجاهدین راه استقالل 

و آزادی تا چه حد محبوب القلوب و مورد تحسین.
ماهیت قائالن به مقاومت و اســتکبار ســتیزی نهضت جنوب ایران 
فراروی همه مســئوالن به ویژه دولتمــردان تدبیر و امیــد قرار گرفته 
است. از این رو انتظار می رود برخی شیفتگی ها در استقبال از روباه 
پیر در بازگشایی سفارت این کشور در تهران مورد بازنگری جدی قرار 

گیرد، زیرا ماهیت پلید دولت انگلیس در ضدیت با اســالم و ایران بر 
هیچ کس پوشیده نیســت و تقویت استکبار ستیزی در دولت محترم 
یازدهم در مقاومت و اتخاذ راهبرد عزتمندانه در مواجهه با قدرت های 
اســتکباری از جمله مطالبات مردمی از دولتمردان محترم است که 
می تواند تقویت اقتدار روز افزون نظام اسالمی را در عرصه های بین 

المللی محقق سازد.
]1[ حیدرخان حیات داوودی

]2[ محمد حسین رکن زاده ادمیت؛ فارس و جنگ بین الملل، اقبال، چاپ چهارم، تهران،1357، 

ص38.

]3[ کاوه بیات)مترجــم و گردآورنــده(: جنــگ جهانــی اول در جنوب ایران)گزارش ســاالنه ی 

کنسولگری بریتانیا در بوشهر(، کنگره ی هشتادمین سالگرد شهادت رئیس علی دلواری،چاپ 

اول، بوشهر،1373،ص109.

]4[ کتاب دام صیادان یا عبرت ارانیان کتابی بود که ادکی قبل از جنگ جهانی اول توسط یکی 

از مجاهدی مســلمان هند به نام آقا صوفی هندی از انگلیســی به فارســی ترجمه و در شــیراز 

منتشر شد.

]5[ آیــت اللــه ســید عبداللــه مجتهــد بــادی بوشــهری بهبهانــی؛ لوایــح و ســوانح؛ 

خطی،شیراز،1338.ه ق
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بوشهر
روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و 

 فرهنگي صبح  ایران
جمعه 22 اسفند ۱۳۹۳ 
22 جمادی االول ۱4۳6

سال هفدهم
شماره 4488

رد پای روباه...
ویژه نامه همایش بین المللی بوشهر، دو قرن مقاومت

WWW.RAISALI.IR

به یاد سردار مبارز جنوب شهید رئیس علی دلواری که همیشه می گفت:

» از خداوند جلی توفیق می خواهد علی «
تاریخ مقاومت مردم استان والیتمدار و استعمارستیز بوشهر تاریخ پر شکوهی است 
که به دلیل عدم توجه مناسب به این مولفه مهم فرهنگی، اسناد و نوشته های مهم در 

این خصوص زیر خروارها خاک جای گرفته و در آستانه فراموشی قرار دارند.
مهم است که فرزندان این مرز و بوم تاریخ مقاومت ملت خود در برابر سلطه افکنی 
و دست اندازی بیگانگان، بخصوص اســتعمار پیر انگلیس را به خوبی بشناسند و 
به همین منظور جمعی از جوانان استان بوشــهر با عنوان "ستاد کنگره بوشهر، دو 
قرن مقاومت" با احساس نیاز به معرفی این تاریخ درخشــان سعی دارند با برنامه 
های مختلف و تولید محتوا و خلق آثار هنری و رسانه ای به معرفی این مولفه مهم 

تاریخی- فرهنگی بپردازند.
حال با ما همراه شوید تا با هم قدمی بزنیم در پیچ و خم های تاریخ سربلند بوشهر 
عزیزمان، که خط ســرخ خون مبارزان و مجاهدان آن از دیــروز تا امروز، روزهای 
ماندگاری را در دفتر مقاومت و مجاهدت به یادگار گذاشته است و گورستان روباه 
بهترین گواه تاریخ است برای کسانی که آمده بودند بمانند اما توسط فرزندان غیور 
بوشهری به خاک مذلت نشستند و به خلیج تا ابد فارس ریخته شدند  و درس عبرتی 

شدند برای تاریخ.



ســید عبدالله بالدی بوشهری مشــهور به عالمه )زاده 1291 
قمــری  در شــهر نجــف،  درگذشــته 13۷2ق(، از روحانیون 
تأثیرگزار  و  رهبر  مبارزات ضد اســتعماری بود. وی در بوشــهر 
عالوه بر دروس حوزوی علم طب، زبان انگلیسی، نجوم و هیات 
جدید  را  نیز فرا گرفــت و دروس عالی خــود را در نجف با بهره 
گیری از آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی و  شریعت اصفهانی 

ادامه داد  و به درجه اجتهاد  نائل شد.
در اوج نهضت مشــروطه به ایران آمــد. وی  رهبر جنبش  ضد 
استعماری جنوب بود  و  ســران مبارز مثل رئیس علی دلواری  
از وی کســب تکلیف می کردند  بالدی رســاالت بســیاری در 
موضوعات مذهبی،  سیاســی و یا موضوعــات مبارزاتی مثل 
»سانسور« ،» مخالفت با سیاست های رضا خان« و »پلیس بین 

الملل اسالمی« از خود  به یادگار گذاشت.
 آثار سید عبدالله بالدی از هشــتاد جلد بیشتر است. وی ایده 
پردازی ها مختلفی در جنگ داشــته و  گــروه های اطالعاتی 
تشکیل داده و  رســاله جهادیه صادر کرده و برای جنگجویان 
مسائل تئوریک نوشته است که چگونه و با چه قوانینی بجنگند 
در ضمن به شــدت به مسئله تاثیر رســانه و مکتوبات در جنگ 
تاکید داشــته و حتی در دوران تبعید به شــیراز نیــز اقدامات 
گوناگونی را صورت داد تا قیام جنــوب را ملی کند.الزم به ذکر 
است حضرت آیت الله مرعشــی نجفی تائید اجتهاد خود را از 

ایشان دریافت کرده اند.

شیخ حسن آل عصفور از فقهای بنام و از اسالم شناسان بزرگ 
بوشــهر بود که بعد از شــهادت پدرش شیخ حســین به دست 
خوارج در بحرین به بوشــهر مهاجرت کــرده و به فعالیت های 
مذهبی و اجتماعی مشغول بود. وی از جهات علمی، حقوقی، 
قضایی و مذهبی و نیز موضع گیری سیاســی تأثیر فراوانی در 
شور و شعور سیاســی مردم بوشهر داشــت. توانایی علمی او 
چنان بود که »کازرونی« از او به عنوان عالمه زمان یاد می کرد.

موضعگیری شیخ حسن و مردم بوشهر در قبال حضور انگلیسی 
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 انگلیســی مجبور شــدند قوای خود را 

از این بندر خارج کرده و به جزیره خارگ عقب نشینی کنند.
شیخ حسن اولین پرچمدار مبارزه با استعمار انگلیس در بوشهر 
بود  نیروهای باقرخان تنگستانی که با فتوای شیخ وارد میدان 
نبرد شدند موفقیت های فراوانی را کســب و انگلیسی ها را تار 

مار کردند.

احمد خان تنگســتانی فرزند باقر خان تنگســتانی، از فعاالن 
جنبش جنوب ایران در مقابله با اولین هجوم انگلیس به بوشهر 

به بهانه تصرف هرات است.
وی در ســال 12۷3 قمری که اختالف بین انگلیس و ایران بر 
سر قضیه هرات شــدت گرفت و قشــون انگلیس برای تصرف 
بوشــهر وارد شــدند 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 با تفنگ های فتیله ای خود از یک طرف و از طرف 
دیگر انگلیس ها که بــه تفنگ ها و توپ های آخرین سیســتم 

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 ســپاه انگلیس را کشتند بخشی از این 

کشتگان در گورستان انگلیسی ها دفن شدند.
 احمد خان در 11 ربیع االول 12۷3 در نبرد با انگلیسی ها در 

قلعه ریشهر با نشان دادن رشادت های فراوان به  شهید شد.

آیت اهلل سید عبداهلل 
مجتهد بالدی بوشهری

رهبر مبارزه با استعمار 
انگلیس

احمدخان تنگستانی

مبارز شهید

خالوحســین دشــتی  از مبارزان نبرد بــا دولــت انگلیس و از 
همرزمان رئیس علی دلواری به ســال  124۷ خورشــیدی  در 

شهرستان دشتی متولد شد.
خالوحســین در اولین مبارزه خــود، در دوره اســتبداد صغیر 
محمدعلی شاه  به همراهی با آزادی خواهان انقالب مشروطه 
در بوشهر به رهبری سید مرتضی علم الهدی اهرمی شتافت. 
وی بــا نیروهای تحــت امرش به یــاری رئیســعلی و نیروهای 

تنگستانی شتافت و مشروطه در بوشهر برقرار شد.
پس از آن در جنگ جهانی اول با رهبری  عالمه ســیدعبدالله 
بالدی بوشهری علیه هجوم نیروهای بریتانیا به سواحل ایران، 
در رأس قوای دشتی یار وفادار  رئیســعلی دلواری بود و  پس از 
شــهادت وی به جنگ ادامه داد تا زخمی و اســیر شد و پس از 

حدود یکسال آزاد شد.
خالوحسین در سال 13۰8 شمسی با خوانین منطقه در برابر 
سیاست دولت رضاشاه ایستادگی کرد از این رو به اتهام توطئه 
دستگیر و 18 ماه زندانی شــد. خالو پس از بیماری در 1۷ تیر 

1325  خورشیدی  درگذشت

خالوحسین دشتی

یار وفادار

شیخ حسن آل عصفور

اولین پرچمدار مبارزه
 با استعمار بریتانیا

سید مرتضی مجتهد اهرمی معروف به »علم الهدی« از منطقه 
دشتی برخاست.  پدر وی به اهرم مهاجرت کرده است.در دوره 
محمدعلی شــاه که حکومت مرکزی با آزادی خواهی مردم به 
مبارزه پرداخت رهبری آزادی خواهان در بوشهر بر عهده سید 
مرتضی اهرمی)علــم الهدی( بود . وی بدنبــال 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 بدســت گرفت. دولت انگلیــس جهت حفظ منافع 
خود در بوشــهر نیروی نظامــی پیاده کرد حکمــران کل بنادر 
جنوب با تحریک باعث پراکنده شدن مشروطه خواهان شد و 
سید به کنسولگری انگلیس برده شد دریابیگی وی را بدستور 
محمدعلی شاه با کشتی به نجف تبعید کرد، وی تا سال 13۰8 

خورشیدی در قید حیات بوده است.

سید مرتضی مجتهد اهرمی

علم الهدی، 
ناجی بوشهر

آیت الله ســید علی نقی دشــتی میانخره ای در ســال 128۷ 
ه.ق، در  یکی از روستاهای دشتی چشم به جهان گشود. سید   
فقیه و مبارز و منادی وحدت و جهاد در میان بزرگان دشتی بود 
وی ارتباط نزدیکی با رئیس علی دلواری داشــت. از همین رو 
با روشن شــدن شــعله های جنگ و تهاجم قوای انگلیسی به 
بوشهر، رئیس علی دلواری جهت یاری گرفتن از وی به دشتی 
آمد سید علی نقی  جمع کثیری از بزرگان دشتی 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  پرداخت. نقش بی 
بدیل این عالم گرانقدر در برقراری اتحاد و همدلی بین سران و 

ایجاد شور و حرارت در میان مردم مثال زدنی است.

آیت اهلل سید علی نقی دشتی

منادی وحدت و جهاد

شــیخ حســین چاهکوتاهی، معروف به »ســاالر اســالم« از 
فرماندهان نیروهای تنگستان در برابر هجوم انگلیس در جنگ 
جهانی اول بــود. وی متولد 1235 خورشــیدی در چاهکوتاه 

حومه بوشهر است.
 شیخ حســین بدنبال اعالم جهاد علمایی چون عالمه بالدی 
، سید مرتضی اهرمی و شــیخ محمدحسین برازجانی با دیگر 
بزرگان برای مبارزه با بیگانه گان هم قســم شد نبرد با انگلیس 
پس از شــهادت رئیســعلی دلواری تا چندی ادامــه 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 ســرانجام رســید. شیخ حســین خان  و پسرش 
شیخ خزعل در درگیری با انگلیســیها در حوالی چاهکوتاه  به 

روایتی در 8 تیر 1299ش  به شهادت رسید.   

شیخ حسین چاه کوتاهی

ساالر اسالم، پدر شهیدان 
مبارزه با استعمار

زایر خضرخان اهرمی ملقب به امیر اسالم از همرزمان رئیسعلی 
دلــواری در نبرد علیــه نیروهــای انگلیس اســت. وی متولد 
1241 خورشــیدی  در روســتای دهســتان 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 حســین خان چاهکوتاهی )ساالر اسالم(و 
غضنفرالســلطنه 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/ 13۰1 ش( در شهر اهرم به شهادت رسید.

زایر خضرخان اهرمی

امیر اسالم، مبارز نستوه

میرزا محمدخان برازجانی ملقب به غضنفرالسلطنه برازجانی 
)متولــد1252  خورشــیدی(  از تاثیر گذاران قیــام جنوب در 
مقابل هجوم انگلیس  بود از اقدامات مهم وی یاری رســانی 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 
پشــتیبانی از میرزامحمدخان وارد نبرد شــدند و شمار زیادی 
از انگلیســی ها را تارمار کردند.وی در 2 اسفند یا  اواخر بهمن 
13۰8 خورشیدی در نزدیکی آرامگاه شاه پسرمرد توسط یکی 

ااز گماشتگان دولت پهلوی ترور  شد.

میرزا محمدخان برازجانی

غضنفر استعمار ستیز

آیت ا... محمدحســین برازجانی معروف به مجاهــد، ) زاده: 
1249 - درگذشت: 1319 ( از روحانیون مبارز جنوب در جنگ 
جهانی اول بود.وی در نجف تحصیل کرد. با تصرف بوشهر در 
جنگ جهانی اول به سال 1333 قمری مردم جنوب به رهبری 
رئیســعلی دلواری به نبرد با نیروهای انگلیــس پرداختند. در 
همین زمان، آیــت الله محمدتقــی شــیرازی در نجف برضد 
متفقین اعالم جهاد کرد و برازجانی بر همین اساس، به یاری 
رئیســعلی دلواری شــتافت. وی برای کمک به نبــرد جنوب، 
در برازجان شــورایی تشــکیل و از خانهای منطقه خواست تا 
رئیســعلی را در جنگ یاری دهند. و بــرای کمک به قیام حکم 
جهاد صادر کرد 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.

آیت اهلل محمدحسین برازجانی

مجاهد صاحب فتوای قیام

رئیسعلی دلواری در ســال 12۶1 هجری شمسی در روستای 
دلوار از توابع تنگستان متولد شد. باشروع نهضت مشروطیت، 
رئیس علی در حالی که 24 ســال بیشــتر نداشــت همکاری 
نزدیکی با محافل و عناصر انقالبی  بوشهر، تنگستان و دشتی 

آغاز کرد.
او با همراهی دیگر مشــروطه 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  بوشــهر  را مورد هجوم قرار 
دادند از همین رو رئیس علی بدنبال کســب تکلیف از علماء، 
حکم جهادیه از ســوی  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 رسیدپیکر او به موجب وصیت 
خودش ، در جوار حرم علی بن ابیطالب)ع( در وادی الســالم 
دفن شد.روز 12 شهریور سالروز شــهادت رئیسعلی دلوری به 

نام »روز مبارزه با استعمار انگلیس« نامگذاری شده است.

باقر خان تنگســتانی رهبر مبارزات تنگســتانیها بــا نیروهای 
انگلیس قبل از جنگ جهانی اول بود.باقر خان تنگستانی بین 
ســالهای 12۰3 تا 12۰۷ق در لیلک تنگستان زاده شد. پس 
از مرگ پدرش احمدشــاه خان تنگستانی حکمران تنگستان 
شــد.بدنبال مناقشــه انگلیس بر ســر هرات با ایــران، دولت 
انگلیس یکبار به ســال 1254 بوشــهر و خارگ را اشــغال کرد 
باقر خان با فتوای شیخ حسن آل عصفور  در مقابل انگلیسیها 
مقاومت کرد.بار دیگر به سال 12۷3ق انگلیسیها برای خروج 
ایران از هرات جنوب ایران را متصرف شد. که در این رویارویی 
نیز باقر خان خط مقاومــت را رهبری کرد.پــس از اولین دوره 
مقاومت باقر خان از سوی دولت به وی درجه »سرهنگی« اعطاء 
شد. در رویارویی دوم، پســرش احمد خان در نبرد به شهادت 
رســید. باقر خان تنگستانی دو ســال پس از نبرد دوم، بدست 
حکمران فارس زندانی شــد.باقر خان بین سالهای 1281 تا 
128۶ق درگذشت و پیکر وی به نجف منتقل شد و  در جوار قبر 

فرزندش احمدخان، به خاک سپرده شد.

رئیس علی دلواری

علمدار قیام

سرهنگ، اولین خط شکن

باقرخان تنگستانی

طراح: شاهین حمیدی قمر
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سوگند انهم
 سردار جنوب 

شهید رئیسعلی دلواری
 خداوندا گفتار مرا شاهد باش ...

من به تو سوگند یاد می کنم که اگر

انلگیسی ها بخواهند بوشهر را

تصرف کنند و به خاک وطن من

تجاوز نمایند , در مقام مدافعه

برمی آیم و تا آخرین قطره خون من

بر زمین نریخته است , دست

از جنگ و ستیز با آنها نکشم

و اگر غیر از این رفتار کنم

در شمار منکرین و اکفرین به تو

باشم و خدا و رسول از من بیزار شوند

شهید رئیس علی دلواری نمونه 
ایستادگی در مقابل نفوذ بیگانگان 

ما یاد رئیس علــی دلواری 
را از ایــن جهــت گرامــی 
می داریــم کــه ایــن مــرد 
شــجاع، در راه اعتقاد 
دینی خود، تنهــا و در 
غربت با دشــمنان 
جنگید؛ ایــن برای 
مــا چیــز بســیار 

باارزشی است...

طراح: شاهین حمیدی قمر
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سعادت صالحی نیا جالل الدین بیگی

دریای معرفت

اما خامنه ای)مدظله العالی(: 
امروز رئیســعلی هــای دلــواری کم 
نیســتند، تنهــا هــم نیســتند. این 
جوانهای عزیز ما، این فــداکاران ما، 
این بسیجیان عرصه ی نبرد نظامی و 
نبرد فرهنگی و نبرد سیاســی، امروز 
در سراسر کشور گســترده هستند؛ و 
بوشهر یقینًا یکی از این مراکزی است 
که چنین انســان هایی را می پرورد و 

رشد می دهد.
بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میالد امام 

علی)ع( 1389/۰5/۰4

مدار مقاومت

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: سید عقیل موسوی  

دبیر ویژه نامه: مهراب کیانی
دبیر هیئت تحریریه ویژه نامه : محمد پای بست

طراح : شاهین حمیدی قمر 
 تلفن سرپرستی: ۰۷۷1-3354322۰ 

تلفن تحریریه: ۰۷۷1-3354322۰ 
چاپ : چاپخانه روزنامه جوان

 javan bu1@gmail.com پست الکترونیک:   

در دوره قاجار و حاکمیت شاهان بعد از آغا محمدخان، 
شاهد این هستیم که پادشاهان قجری به دلیل ناتوانی 
در اداره کشور دست بیگانگان را در امور کشور باز گذاشته 
و دولت های اروپایی با وجود به دست آوردن قرارداد های 
مالی متعدد به این موضوع نیز قناعت نکرده و گاه و بیگاه 
در عزل و نصب ها و امور مختلف ایران مداخله می کردند. 
در این میان دولت های روس و انگلیس، شمال و جنوب 

ایران را به عنوان منطقه نفوذ خود تقسیم کردند.
دولت بریتانیا که حوزه نفــوذ خود را در جنوب ایران قرار 
داده بود با آغاز جنگ جهانــی اول بی توجه به اعالم بی 
طرفی ایران در جنگ، به بهانه تامیــن امنیت نیروهای 
خود به دولت مرکزی اولتیماتوم داد که یا امنیت راه¬ها 
را تأمین کنید یا ایــن که دولت بریتانیا با ســربازان خود 
وارد ایران شــده تا از منافــع دولت بریتانیــا دفاع کند، 
بدین ترتیب دولت بریتانیا خاک ایــران را از طریق بندر 
بوشهر مورد تهاجم قرار داد؛ در این میان مبارزان جنوب 
با رهبری علمای اســالم به قیــام علیه دولــت متجاوز 
پرداختند تا از لگدکوب شدن خاک کشور توسط دولت 

بریتانیا جلوگیری کنند.
اما جالب توجه اســت که این اتفاقات در حالی رخ می 
دهد که به دلیل ضعف دولت مرکزی کمتر شاهد مقاومت 
حکمرانان منطقه دربرابر دولت بریتانیا هستیم و حتی 
در برخی موارد با وجود این که مبارزان و علما ظلم های 
بریتانیایی ها را به دولت مرکزی گــزارش می دادند، اما 
برخی حکام محلی وابســته بجای کمک به مبارزان در 

برابر دولت متجاوز، به مقابله با آنان می پرداختند.
نقش روحانیون بــه عنوان راهبر مردم و ســرداران مبارز 
در قیام مردم جنوب در طول جنگ جهانی اول بســیار 
چشــمگیر اســت، به گونه ای که اکثر مبارزان جنوبی و 
بخصوص ســرداران مجاهد خطه بوشــهر، تنگستان، 
دشتستان، دشتی و کازرون با هماهنگی علمای اسالم 

و کسب مجوز جهاد، وارد میدان نبرد می شدند. 
ما در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر اندیشه¬های ضد 
استعماری و ضداستبدادی آیت الله سید عبدالله بالدی 
بوشهری در خیزش عمومی مردم جنوب به  ویژه بوشهر بر 
علیه بریتانیا چشمگیر است و وی به عنوان برجسته ترین 
رهبر روحانی و مذهبی مخالف اهداف انگلیس در بوشهر 

و نواحی جنوب ایران به شمار می آمد.
راهبری ویــژه آیت ســید عبداللــه بالدی بوشــهری و 
مجموعه قوی اطالعاتی که وی در بوشهر سازمان دهی 
کــرده و کلیه اخبــار و اطالعات مهم را جمــع آوری و در 
کمترین زمان ممکن به دست مبارزان می رساند، نقش 
ویــژه ای در تاکتیــک جنگــی و تصمیم های سیاســی 

رئیس علی دلواری و دیگر مبارزان داشت.
همچنین رســاله¬های جهادیه و ســخنرانی های این 
روحانی مبــارز در تهییج مردم نقش بســزایی ایفا کرد و 
ارتباطات وی بــا دیگر علمای تاثیرگزار منطقه و کشــور 
باعث شد این مبارزه، هویتی ملی و دینی گرفته و دیگر 
وطن پرستان و روحانیون بنام جنوب و حتی کشور وارد 
کارزار شــوند و بتوانند بریتانیایی ها را در اداره و کنترل 

بوشهر دچار مشــکل کنند؛ همین موضوع آنان را برآن 
داشت که سرانجام مدتی پس از اشغال بوشهر، به ناچار 
طی توافقــی با دولت ایــران و ایالت فــارس، با انتصاب 

حکمرانی ایرانی برای بوشهر موافقت کنند.
آیت الله بالدی به چند دلیل، تفاوت های بارزی با علمای 
دوره خود داشت و همین تفاوت ها باعث شده بود که اثر 
گذاری وی در بین مبارزان بیش از دیگر علمای منطقه 

باشد. این تفاوت¬ها عبارتند از:
1. تألیفات گسترده

2. آشنایی با زبان های مختلف استفاده از فنون مدرن 
مانند صنعت چاپ 

3. شناخت غرب و دشمن شناسی
4. تأثیرپذیری از اندیشه های آخوند خراسانی و تجربه 

نهضت مشروطه
5. ارتباطات وی با سایر علما و آزادی خواهان

بالدی به دلیل وسعت دانش و شــناخت علوم جدید در 
حوزه های مختلف به نگارش دست زده است. تألیفات و 
کتاب های آیت الله بالدی قریب به هشتاد جلد است. او 
در قلمروهای مختلفی چون تاریخ سیاسی معاصر ایران 
و جهان، تاریخ اســالم، سیره رســول اکرم و ائمه اطهار 
)ع(، علم النساب، فقه، اصول، منطق، فلسفه، احکام، 
عبادت، دعا، نجوم، پزشــکی و ادبیات تألیفات دارد. او 
یکی از دانشمندان کثیرالتألیف است که عالوه برحضور 
مستمر، قوی و مؤثر در صحنه های سیاسی، لحظه ای از 

نوشتن و پژوهش باز نایستاد.
آیت الله بالدی به چند زبان  از جمله عربی، التین، عبری 
و اردو آشنایی کامل داشته و به فنون جدید چون صنعت 
چاپ، عکاسی و روزنامه نگاری توجه می نموده و از آنها 
در مبارزه بهره می جست. او از مجاهدان خواست تا برای 
خود چاپخانه ای فراهــم آورده و اخبار جنــگ را به طور 

مرتب منتشر کنند.
دشــمن شناسی و شــناخت کشــورهای غربی از دیگر 
ویژگی های این مجتهد بوشهری است. بالدی با دخالت 
روس و انگلیس در امور ایران به شدت مخالف بود. خود 
وی در این باره تصریح دارد که »از بدو ورود به بوشــهر و 
عودت از نجف اشرف چون این دخالت من غیر الحق را و 
دخالت مسلحه را به ثغر مهم ایران، بوشهر، می دیدم، به 
قدر امکان، نطق بر منابر و خطابات در محافل و تلگرافات 
به مرکز دولت و مأل و خطوط به عــراق و علما می نمودم. 
این معنی بیشــتر اســباب عدوات آنان )انگلیسی ها( و 
اتباع شــان با احقر گردید«. عالوه بر آن در این زمان که 
روس ها با حمله به نواحی شمالی ایران، به ویژه آذربایجان 
و کشتار آزادی خواهان دست زده بود، »الیحه جهادیه« 
را منتشــر کرد. وی در برابر ظلم های ممالک اروپایی به 
نگارش کتاب »ایقــاظ الحبیب فی مظالــم الصلیب«. 
اقدام کرد این کتاب شــامل افشــاگری جنایات دولت 
های مســیحی و اهل صلیب در ممالک اسالمی است 
که از زمان های قدیم شروع شده و تا دوران معاصر ادامه 

می یابد.
همین شــناخت وی از غرب و بخصــوص دولت بریتانیا 

باعث شــده بود وی در مبــارزات خود نســبت به دیگر 
روحانیون پیشروتر و دوراندیش تر باشد.

نکته قابل توجه اینکه، آیت الله بالدی بوشهری با امضا 
تعداد دیگری از علمای بوشهر، ســه ماه قبل از تهاجم 
انگلیس به بوشهر و اشغال آن و قتل عام آزادی خواهان 
منطقه، نامه ای  به وزرات داخله ارســال می دارد و درآن 
نامه به دولت هشــدار می دهد و از دولت می خواهد که 
نیروهای نظامی را در بوشهر تقویت کنند و با این نیروی 
اندک، نمی توان در مقابل انگلیســتان ایستادگی کرد و 

این نشان از تیزبینی و دور اندیشی دارد.
تجربه مبارزه در نهضت مشروطه، بالدی را برای راهبری 
قیام جنوب بر علیه دولت بریتانیا آماده کرده بود. وی در 
نهضت مشروطیت، مانند استادش، آخوند خراسانی، از 
مدافعان جدی مشروطه بود. کتاب کشکول وی، نشانه 
این دیدگاه است و از اسناد تاریخ اجتماعی و فکری حوزه 
نجف اشرف در آغاز نهضت مشروطیت در ایران محسوب 

می شود )رجبی، 13۷8: 112(.
ارتباطات آیت الله بالدی با علما و مبارزان منطقه از دیگر 
ویژگی های این مجتهد مبارز است که باعث تاثیر گذاری 
هرچه بیشتر وی در قیام مردم جنوب بر علیه بریتانیا شد.
بالدی ارتباطات ویژه ای با رئیس¬علی دلواری ســردار 
جنوب داشــت و او را در مبــارزه راهنمایی نمــوده و در 
برقراری ارتباطات با دیگر بزرگان منطقه یاری می¬کرد. 
وی با شیخ حســین خان چاهکوتاهی، زائر خضر خان 
اهرمی و ناصر دیوان کازرونی نیز روابط نزدیک داشت؛ 
همین روابط به بزرگان مناطق مختلف و دوری از تفرقه و 
اختالف به اثر گذاری راهنمایی های این مجتهد بزرگ 

می افزود.
آیت اللــه بالدی طــی نامه بــه خوانین جنــوب از آن ها 
می خواهد که با انگلســتان همکاری نکنند. وی تاکید 
می کند: »همه می دانند که عموم مسلمانان تا چه اندازه 
از فشار روس و انگلیس در زحمت بوده و سال هاست که 
بدون هیچ تقصیر و گناهی همه گونه تعدیات را متحمل 
شده اند. جنگ های داخلی بین خودتان را متوقف کنید 
و هم بر علیه انگلیس متحد شــوید تا دشمن را از خاک 

کشور اخراج نمایید« )مطهری زاده، 1389: 91(.
سید عبدالله بالدی بوشهری جهت هماهنگی نیروهای 

منطقه در برابر تهاجم انگلستان و هماهنگ کردن آن ها 
نامه هایی به آن ها می نویسد و از آن ها می خواهد تا علیه 
انگلیس اقدام نماینــد. غیر از منطقه بوشــهر، نامه ای 
برای ناصر دیوان کازرونی می فرستند و ضمن برشمردن 
جنایات انگلیســی ها، از او می خواهد در جهت اخراج 

انگلیسی ها از منطقه اقدام کند.
وی برای بــه صحنه کشــاندن دیگر علما نیــز اقدامات 
مختلــف انجام می دهد تــا از توان آنها جهــت مقابله با 
بریتانیا نیز بهره ببــرد و برای آنکه توجــه علمای جهان 
تشــیع را به مظالم انگلیســی ها جلب کند، با فرستادن 
نامه و تلگراف هــای فراوان و متعدد بــه مراجع تقلید در 
عراق و ایران، آنان را از ستمی که بر مردم بوشهر صورت 

می گرفت، آگاه کرد.
آیت¬الله بالدی همچنین شیوه¬های اثرگذاری منحصر 
بفردی در مبارزه و کمک به مبارزان از خود بروز می¬داد، 

از جمله:
1. سخنرانی های آتشین در مسجد و نقاط پر جمعیت

2. تبدیل منزل خود به محفل مبارزان
3. نگاشتن رساله¬های جهادی و اصول نبرد به صورت 

کتاب و مقاله
4. نامه نگاری

5. ایجاد تشکیالت قوی اطالعاتی و ضداطالعاتی
آیت الله بــالدی بوشــهری در راه مبارزه از شــیوه های 
گوناگونی جهت روشــن نمودن افکار عمومی بهره می 
برد و در راستای یاری رساندن به مبارزان در میدان مبارزه 
نیز هوشــیار بوده و اقدامات اثر گــذاری را صورت داده 

که کمتر در میان علمای آن زمان مشاهده شده است.
بخشی از تالش های بالدی به سمت تهییج عموم مردم 
برای مبارزه اســت که ایراد ســخنرانی های آتشــین در 
بوشهر و شیراز از آن جمله است. یکی از سخنرانی های 
آیت الله بالدی در بوشهر بین جمعیت چند هزار نفری در 
یکی از مساجد، در زمانی صورت گرفت که کشتی های 
جنگی انگلیس در لنگرگاه بوشــهر برای شلیک و گلوله 
باران کردن بوشهر آمادگی داشــتند و این امر باعث شد 
که فرماندار وقت بوشهر از ایشان تقاضای ختم مجلس و 

متفرق شدن جمعیت را بنماید.
خانه وی در بوشهر محل تجمع مردم بود و ایشان نیز مردم 
را برای مبارزه با بریتانیا تحریک می کرد ایجاد یک مرکز 
مبارزاتی در بوشــهر اقدام مهمی بود که مبارزان را گرد 

وی جمع می کرد.
صدور حکم جهاد و نوشتن رســاله های جهادیه از دیگر 
اقدامات آیت الله بالدی بود که اثــر مهمی در همه گیر 
شدن قیام بر علیه بریتانیا داشت و مردم مذهبی بوشهر 
و دیگر نقاط جنوب به واســطه این احکام به میدان نبرد 

وارد می شدند.
بالدی در بوشهر با نوشتن بیانیه های مختلف سعی در 
به جنب و جوش درآوردن مردم داشــت و پــس از آن که 
به اجبار به شیراز ســفر کرد در آنجا نیز از اقدامات خود 
دست نکشــید. آیت الله بالدی برای آنکه حس مذهبی 
و معنوی مسلمانان ایران را برانگیزاند و برای آنکه روحیه 
جهاد و نبرد با انگلیس را در مجاهدان تقویت نماید، طی 
مقاله ای مفاد دعای »مرزداران« صحیفه سجادیه اما زین 
العابدین )ع( را مورد بحث و بررســی قرار داد و فرازهای 
مهم و حساس این دعا را تجزیه و تحلیل کرد. این مقاله 
نیز در سطح وسیع چاپ و به سرتاسر ایران فرستاده شد. 
همچنین چند روزنامه محلی شیراز اقدام به چاپ متن 

کامل آن مقاله نمودند.
در این هنگام از مرکز مجاهدان، تنگستان وچاهکوتاه، 
از آیت الله بالدی تقاضا شــد کــه برای نبرد با دشــمن 
دســتورالعمل تنطیم و تدوین نماید. او عالیه اسالمی و 
احکام رهایی بخش قرآن، دستوراالعملی در 11۰ ماده 
درباره اصول نبرد با کفار تحریر و برای مجاهدان ارسال 
داشت. مطالعه این نظام نامه، روشن بینی و دید تاریخی 

بالدی را کامال نشان می دهد.
وی در این نظام نامه مســائل نوینــی را در عرصه مبارزه 
به ســرداران جنوب گوش زد می کنــد. وی ضمن ارائه 
دســتورالعمل های مختلف درباره اصــول نبرد، رعایت 
بهداشــت، رفتار خوب با اســرای جنگی، تشکیل یک 
شبکه ضد اطالعات، رعایت نظم و امور اداری برمسئله به 
اصطالح امروز »روابط نگاری جنگ« تأکید فراوانی نمود 
و چندین بند از نظام نامه را اختصاص به این مسائل داد. 
او از مجاهدان خواســت تا برای خود چاپخانه ای فراهم 

آورند و اخبار جنگ را به طور مرتب چاپ منتشر کنند.
آیت الله بالدی در این مورد می نویسد:

در این هنگام بود که انگلیسی ها رســمًا دوایر دولتی را 
در بوشهر قبضه کردند و بیرق شــیر و خورشید را تبدیل 
به صلیب کرده بودند. آتش مجاهدین شــعله ور گردید، 
حمالت خود را به شــهر نزدیک می کردند. جمعی کثیر 

از مجاهدین، به واسطه مهاجمه شدید، از جمله مرحوم 
رئیس علی دلواری و پســر جوان الیق، آقا شیخ حسین 
خان و دیگران، شهید و جمعی اســیر شدند مع ذالک، 
اصال در اســاس حمــالت مجاهدین تزلزلــی نیامده. 
از این طرف، به واســطه تغییر بیرق بوشــهر در شــیراز 
احزاب سیاسی مشــغول به مشــق نظامی ملی بودند و 
رژیمان ژاندارمری ها هم مشغول تدارکات بودند. از مرکز 
مجاهدین خواهش نظام نامه اساســی و اصولی حربی 
برای عملیات ملی شد؛ لذا فورا 11۰ ماده اصول حرب 
نوشتم و برای آن ها فرستادم )بالدی بوشهری، 13۷3: 

.)۶۷-۶۶
نامه نگاری هــای متعــدد از آیت الله بــالدی با علمای 
نقاط مختلف کشور، مبارزان و عالقه مندان به مملکت 
و مسئوالن کشور کمک فراوانی به رسوایی هرچه بیشتر 
متجاوزان و آشنایی بزرگان و عموم مردم با فداکاری های 
مجاهدان قیام جنــوب کرد و همین تبلیغــات آیت الله 
بالدی بود که باعث شــد بعد از شهادت رئیس¬علی در 
نقاط مختلف کشور برای وی مراسم یاد بود بگیرند و شور 

ضد انگلیسی بیش از پیش کشور را فرا بگیرد.
بالدی تشــکیالت قوی اطالعاتی را در بوشــهر سامان 
دهی کــرده بود و اخبار مــورد نیــاز رئیس¬علی و دیگر 
مبارزان را از بوشــهر تأمین و برای آنها ارســال می کرد و 
همین اطالعات در میدان نبرد یاری¬رسان مجاهدان 

بود و گره های نبرد را در مراحل سخت باز می کرد.
شایان ذکر اســت این اقدامات باعث شــد انگلیسی ها 
در اداره و کنترل بوشهر دچار مشــکل شوند و سرانجام 
از ادامه اشــغال بوشــهر صرف نظر کنند. آنان اعتراف 
کردند که حسابشان در مورد اشغال بوشهر اشتباه از آب 
درآمده و ســرانجام مدتی پس از اشغال بوشهر، به ناچار 
طی توافقــی با دولت ایــران و ایالت فــارس، با انتصاب 
حکمرانی ایرانی برای بوشــهر موافقــت کردند و پرچم 
ایران بار دیگر در بوشهر بر افراشــته و حاکمیت ایران بر 

این منطقه برقرار شد.
با توجه به مســائلی که ذکر شــد می توان به جرات این 
ادعا را بیان کرد که نقش آیت الله ســید عبدالله بالدی 
بوشهری در قیام مردم جنوب بر علیه استعمار منحصر 
به فرد بوده و ایشان با گسترش اندیشه ضد استعماری و 
به میدان آوردن مردم، علما و بزرگان قبایل توانسته بود 

رهبری این قیام را بر عهده داشته باشد.

مبارزات سیاسی و جهادی عالمه بالدی بوشهری

از سخنرانی های آتشین تا تشکیل  گروه های اطالعاتی

   بعضــی موقــع هــا کتــاب هــای مــا در کتابخانــه 
خاک می خــورد و کســی پیــدا نمی شــود کــه حتی 
برای لحظاتــی کاغذهــای این کتــاب ها را بــرگ بزند 
شــاید مطالــب قابــل اســتفاده ای در آنهــا باشــد 
مطلبی کــه بتواند کمکــی بــه افزایش دانســته های 
ما بکند و ســنگی را از جلو جویبار اندیشــه مــا بردارد.
داشــته های فرهنگــی و ملی مــا نیز در برخــی مواقع 
عاقبتی مثــل همین کتاب هــا دارند داشــته هایی که 
اگر از آنها اســتفاده شــود می تواند طوفانــی در عرصه 
فرهنــگ بر پا کنــد و گــره از گره هــای کور بــاز نماید.
مــا این داشــته ها را قــدر نمی شناســیم و در گوشــه و 
کنار تاریخ، شــهر و حتی ذهن خود رها مــی کنیم و به 
کارهای  روز مره مشــغول می شــویم و خــواب غفلتی 
ســنگین ما را فرا مــی گیرد انــگار قصد نــداری از این 
خواب بــر خیزیم و روزی متوجه شــوید گه چه اشــتباه 
بزرگی مرتکب شــده ایــم که خیلی دیر شــده اســت.
سرزمین بوشــهر تاریخی دارد به بلند از چند هزار سال 
و تمدنی که هــر روز بر اهمیت آن افزوده شــده اســت 
و مســتحکم تر از گذشــته مســیر تعالی را طــی نموده 
اســت اگر نگاهی گــذرا به تاریــخ چند قــرن اخیر این 
استان استراتژیک داشته باشیم به یک اشتراک در این 
ســالیان طوالنی پی می بریــم و آن محور بــودن روحیه 
رشادت، شجاعت ومقاومت در این سدهای اخیر است.
 بوشهرها به شــدت بیگانه ستیز هســتند و تاب تحمل 
حرف زور را ندارند و نمی پذیرند زیر ســایه بیگانه ادامه 

حیات دهند نقطه نقطه این استان از دشتستان و دشتی 
و تنگستان همه وهمه  دیار دالور مردان مقاومی است که 
تا پای جان بر اعتقادات خود ایستادگی کردند تا دین و 
خاک و ناموس خود را از دســت متجاوزان حفظ کنند.
 حاال با این همه داشــته هایمان در حوزه مقاومت کمتر 
مشاهده شــود که بر کودکان خود از اســتعمار ستیزی 
در برابر انگلیســی، پرتقال و هلند بگویم کمتر مشاهده 
شده اســت که مســئوالن فرهنگی اســتان اقدامی را 
در معرفی این تاریخ بزرگ داشــته باشــد بــه کودکان، 
نوجوانان و جوانان و حتی بزرگســاالن یاد آور شوند که 
ای کودک دشــتی تو فرزنــد خالو حســین و علی نقی 
دشتی هســتی هم او که در برابر اســتعمار قد علم کرد 
و تا پای جان ایســتاد یا این که در بندر ریگ از مقاومت 
میر مهنــای بندر ریگــی بگویند و در دشتســتان تاریخ 
مبارزات مجاهد برازجانی و غضنفر السلطنه را بازخوانی 
کنند و یا در دیگر نقاط اســتان قهرمانــان همان نقطه 
را به عنوان چهره های دلیر معرفی نمایند تا شــجاعت 
مثل همیشه در کودکان و بزرگســاالن ما نهادینه شود.
و حال نزدیک به صد ســال اســت که از نبرد رئیس علی 
دلواری بــا بریتانیا متجاوز اســتعمار گر مــی گذرد و دو 
نماد مهم این مقاومت و شکســت اســتعمار در بوشهر 
به نام گورســتان متجاوزان انگلیســی و قبر ژنرال در دو 
گوشــه شــهر بوشــهر بدون کمترین توجه باقی مانده 
است و حتی در روزهای نوروز نیز کسی در این مکان ها 
حاضر نمی شــود تا از رشــادتهای فرزندان دلیر استان 

بگوید و صاحبــان متجاوز ایــن قبر هــا را معرفی کند. 
 هیچ گاه مشــاهده نشــده اســت کــه دانــش آموزان 
را برای تماشــا بــه این منطقــه تاریخی ببرنــد و از جان 
فشــانی هــای فرزنــدان میهن ســخن بگوینــد و ظلم 
های اســتعمار گران و اســتکباریون را یــاد آوری کنند 
تا جوانــه مقاومت در جــان آنها درختی تناور شــود و از 
دل این جوانــان رئیس علــی دلوای ها، خالو حســین 
ها، علیرضــا ماهینی ها و نــادر مهدوی ها بجوشــند.
حال بــرای آشــنایی بیشــتر جــوان ترهــا ایــن "مدار 
مقاومت" چقدر مهم اســت که گورســتان انگلیسی ها 
تبدیل به موزه مبارزه با اســتعمار و اســتکبار ســتیزی 
شــود و با حضــور جوانترهــا گذشــته درخشــان این 
ملت به آنها یاد آور شــود تا حیلــه ها و نیرنــگ ها روباه 
پیر اســتعمار دیگر اثری در جوانان ما نداشــته باشند.
امروز تکلیف است که مســئوالن فرهنگی بجای خواب 
آلودگــی و روزمرگی به ســراغ توانمندیهــای فرهنگی 
اســتان بروند و آنها را از دل تاریخ بیرون بکشــند و  برای 
رشــد وتعالی جامعه بکار بگیرند تاریخ مقاومت استوار 
بوشهر و ظلم و دست انداز یهای اســتعمار پیر مسائلی 
است که نباید به ســادگی از کنار آن گذشت، این تاریخ 
توان آن را دارد که در تمام نقاط کشــور ترویج و یاد آوری 
شود از همین رو دوباره تکرار می کنم گورستان انگلیسی 
ها را موزه مبارزه با اســتعمار و اســتکبار کنید تا یادمان 
نرود ما فرزندان دلیران غیور اســتان بوشــهر هســتیم.

  در گذشــته وقتی قــرار می شــد دالوری ها و رشــادت هــای یک قوم بــه تصویر 
کشــیده شــود بهترین ابــزار هنری شــعر بود که با پوســت، گوشــت و اســتخوان 
مــردم اجیــن شــده بود.ایرانــی هــا شــعر را بیشــتر از داســتان مــی پســندند 
و رشــادت هــای  قهرمانــان خــود را بــه نظــم در مــی آوردنــد و گاهــی همــان 
اشــعار را بــرای آواز مــی خواندنــد و نــام آن را جنــگ نامــه مــی گذاشــتند.
در  هــا  رشــادت  همیشــه  و  نبــود  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  نیــز  بوشــهر 
بوشــهر بــه نظــم کشــیده مــی شــده اســت، مقاومــت مــردم بوشــهر در 
برابــر اســتعمار نیــز در ایــن ســده اخیــر بارهــا بــه نظــم کشــیده شــده اســت.
شاعران ســعی کرده اند تا استعمار انگلیســی را با زبان شــعر بیان کنند هر چند زبان 
شعر و احساسات بیشتر با تخیل، کنایه، ایهام و اســتعاره همراه است و با نثر تاریخی 
متفاوت اســت اما بازگوکننده ی همان جریانات اســت. گاهی زبان شــعر،فصاحت و 
بالغت بیشتری برای اثرگذاری و جاودانگی و پیام رســانی نسبت به  نثر دارد و بهتر در 

اذهان می ماند.
نخستین باری که عنصر شعر وارد مقاومت و مبارزات مردم جنوب شد هنگامی بود که 
احمد خان منشی کنسولگری انگلیسی در بوشــهر نامه ای  به احمد خان تنگستانی 
نوشت و او را از مجادله با نیروی های پر زور انگلیس سرزنش و تهدید کرد احمد خان که  
طبع موزونی نیز داشت در پاسخ منشی کنسول انگلیس مبنی بر کناره گیری از جنگ 

فی البداهه پاسخ داده بود:
احمد ای آنکه شاه خوبانی
بی بی بخت باد دمسازت
چار آسیم، ما نمی ترسیم
از سه لکاته و دو سربازت

و بعد از جنگ باقرخان تنگستانی و دســتگیری وی، فرزندش احمد خان در 11ربیع 
االول 12۷3  در نبرد با  انگلیس بر سر هرات با ایران به شهادت رسید و شعر ذیل در میان 

زن و مرد دشتی و تنگستان بیاد او مترنم گشت.
خبر آمد که دشتستان بهار است

زمین از خــون احــمد الله زار است
اال ای مادر پیــرش کــجــایی

که احمد یک تن و دشمن هزار است
درباره نبرد مردم جنوب ســید محمد مضطر منظومه ای به نام حماسه رئیسعلی دلوار 
سروده است که در ســال 13۷3 به مناسبت هشتادمین ســالگرد رئیس علی دلواری 
به چاپ رسید. محمد جواد حامدی از دوســتان خالو حسین دشتی یار غار رئیسعلی 
دلواری داستان مبارزات و جنگ را که از زبان او شــنیده بود به گویش دشتی در قالب 

ترجیع بند سروده است.
از دیگر شاعرانی که درباره مبارزات مردم استان بوشهر در برابر استعمار انگلیس شعر 

سروده اند می توان به منوچهر آتشی اشاره کرد که آغاز این شعر به صورت ذیل ا ست.
وقتی که دست نامرد ، از پشت زخم زد
پرتاب خون به چهره ی نامرد تف کرد:

"زخم سیاه!...آه...
دیگر ، بمیر ، مرد!

کاین زخم را نه دشمن
که دست کور دوست فرود آورد..."

آنگاه
مرد رشید تنگستان

از ارتفاع فریادی
-کز سینه برنیاورد-افتاد...

وخون
چون زیر تخته سنگ سینه شتک زد ...

دیگر شاعران چون علی هوشــمند، محمد رضا احمدی فر، رحمان تنگستانی، دکتر 
سید جعفر حمیدی و... نیز اشعاری سروده اند که  در پایان بخش این نوشتار ، شعری از 

علی هوشمند شاعر مطرح جنوبی نقل می کنیم:
بــاز ای دریــا دالن غوغــا کنیــد                    رو بــه ســوی ســاحت دریــا کنیــد
جوشــن خورشــید را بــر تــن کنیــد                 ریشــه ی شــب ســیرتان را بــر کنیــد
بــاز دارد خصــم لشــکر مــی کشــد                  نقشــه اشــغال کشــور مــی کشــد
عالمگیرتــان تکبیــر  نعــره  تکبیرتــان                           نعــره  طنیــن  بــا 
بــا ســالح گــرم ایمــان و شــرف                    عاشــقانه، عارفانــه، جــان بــه کــف
برســتمگر حملــه ای دیگــر کنیــد                حملــه ای چــون خنــدق و خیبــر کنیــد
حیــف نبــود پرنیــان نــرم آب                       گــردد اینــک ســالن رقــص حبــاب؟
بهــر دشــمن آب را آتــش کنیــد                    مــرگ ســهم دشــمن ســرکش کنیــد
بــاز ای دریــا دالن غوغــا کنیــد                   رو بــه ســوی ســاحت دریــا کنیــد

    ***                                        
گوش داریــد اینک از آن ســوی هــوش            شــبهه ی اســب کســی میآیــد به گوش
این همان اسب ســپید رئیس علی اســت         این همان چشــم امید رئیس علی است
رئیــس علی آهنــگ میدان کــرده اســت            خواب دشــمن را پریشــان کرده اســت
هرکــه اســب رئیــس علــی را زیــن کنــد             سرنوشــت جنــگ را تعییــن کنــد

شعر حماسی

 بوشهر در مدار مقاومت

گورستان انگلیسی ها را موزه استعمار ستیزی کنید
استعمار ستیزی دالوران بوشهری در آینه شعر حماسی 

خاطره پروفسور محمود حسابی ازشجاعت تنگسیرها
از  حســابی  محمــود  ســید  پروفســور   
شــخصیت هــای بنــام تاریــخ معاصــر ایــران اســت 
و  نبــوغ  علمــی   مختلــف  هــای  عرصــه  در  کــه 
اســتعداد بــی نظیــری از خــود بــروز داده اســت.
وی که در عرصه بین المللی شــخصیت کامال شناخته 
شده ای است در طول عمر پر برکت خود توانست بنیان 
علوم مهندســی جدید را در ایران  بنا نهاده و دانشــگاه 
تهران را به عنوان اولین دانشگاه ایران پایه گذاری کند 
و خود ساختمان این مرکز علمی را طراحی و مهندسی 

کند.
وی در طول عمر خود برای آنکه کشورش آباد و سربلند 
شود سختی های فراوانی کشید و یکی از این تالش ها 
و سختی ها نقشه برداری علمی راه ســاحلی بوشهر تا 
بندر لنگه است. او طی دو سال تمام با وسایل اولیه و در 

بدترین شرایط اقدام به این مهم کرد.
خواندن خاطرات این بزرگ مرد درطول این 2 سال برای 
هر پژوهشگر علمی خالی از لطف نیست زیرا وی که در 
آن روزگار با کوله باری از علوم جدیــد به ایران آمده بود، 

رنج این ســفر پر خطر را قبول نمود تا کار علمی خود را 
صورت دهد.

یکی از خاطرات اســتاد از این ســفر، درباره همســفر 
تنگســیری او بود که وظیفه محافظت از گروه را داشته  
و در این سفر بیمار می شود. اســتاد چه زیبا از دلیر مرد 
تنگســتانی یاد می کند  »یکی از همراهانم، که حالش 
خیلی بد بود و اهل تنگســتان بود، شــخصیتی بسیار 

سلحشور داشت. شبی که در اغما بودوفکر می کرد شب 
آخر زندگیش است در حالی که ســرش روی زانوی من 
بود اشاره کرد ســرم را جلوی دهانش ببرم بعد با صدای 
ضعیفی که با زحمت شــنیده می شــد گفت:خواهش 
می کنم قداره مرا بیاورید و بــه من ببندید تا بدون قداره 
نمیرم.چون مــرگ بی قداره، برای یک مرد تنگســتانی 

ننگ است.
من هیچ وقت ایــن خاطره را فرامــوش نمی کنم. عمال 
فهمیدم که همین عرق ملی، شجاعت و تعصب عمیق 
آن ها، باعث شده است چنین اسطوره های در تاریخ ما 

خلق کرده باشند.«
*قداره  یا قطاره در این نوشــتار به معنای حائل چرمی 
است که روی شــانه و و ســینه عبور می دهند تا  رزمنده 
بتواند فشنگ های تفنگ خود را برای دسترسی سهل و 

فوری در آن جای دهد.
* برداشت از کتاب استاد عشق )نگاهی به زندگی و تالش 
های پروفسور سید محمود حســابی پدر علم فیزیک و 

مهندسی نوین ایران( به قلم سید ایرج حسابی

مهراب کیانی
رهبــر قیــام

برگی از تاریخ


