حادثــه ،نیروهــای انگلیســی در هشــتم اوت  17( 1915مــرداد 1294
هزیمت استعمار در برابر«دالور دلوار»
ـ  26رمضــان  )1333شــبانه بوشــهر را اشــغال کردنــد .رئیســعلی و
رئیســعلی دلــواری ،در ســال ( 1261هـــ.ش) ،در روســتای «دلــوار» از شــیخ حســین چاهکوتاهــی و زایــر خضرخــان اهرمــی ،ســه نفــر از
توابــع تنگســتان دیــده بــه جهــان گشــود .وی دوران کودکــی را در معتمــدان دلیــر تنگســتان ،تصمیــم گرفتنــد کــه علیــه دشــمن قیــام
زادگاهــش بــا فراگرفتــن فنــون رزمــی ،اسبســواری ،تیرانــدازی و کننــد و در مقــام دفــاع از وطــن برآینــد.
آموختــن قــرآن و ادبیــات فارســی ســپری کــرد .او از همــان کودکــی
و نوجوانــی ،در تیرانــدازی مهــارت فراوانــی داشــت و در میــان مــردم نامه انگیزه دهنده
بــه ایــن هنــر مشــهور شــد .بــا شــروع انقــاب مشــروطه در ســال
( 1285هـــ.ش) ،رئیســعلی در حالــی کــه بیــش از  25ســال نداشــت ،دو مــاه قبــل از آن کــه قــوای انگلیــس بوشــهر را اشــغال کننــد،
از جملــه پیشــگامان مشــروطه در جنــوب ایــران بــود .بــه همیــن ژنــرال کاکــس ،کنســول انگلیــس در خلیــج فــارس ،نامــهای بــه
دلیــل ،در دوران اســتبداد صغیــر ،علیــه حکومــت محمدعلیشــاه ،مرحــوم شــیخ محمدحســین برازجانــی ،روحانــی متنفــذ و مجتهــد
دســت بــه اســلحه بــرد و در ســال  ،1288توانســت بــه کمــک معــروف دشتســتان نوشــت کــه جــواب آن نامــه ،انگیــزه قیــام
تفنگچیهــای خــود ،بوشــهر را از ســلطه عمــال محمدعلیشــاه رئیســعلی دلــواری شــد .کنســول انگلیــس در ایــن نامــه از شــیخ
آزاد کنــد .بــا تصــرف گمــرک بوشــهر کــه در اجــاره انگلیســیها محمــد حســین برازجانــی خواســته بــود کــه از نفــوذ خــود اســتفاده
بــود ،نیروهــای آن کشــور بــه دخالــت نظامــی در منطقــه پرداختنــد و و از هرگونــه آشــوب و قیــام علیــه اشــغالگران جلوگیــری کنــد و
جنــگ و گریــزی را آغــاز کردنــد کــه تــا جنــگ اول جهانــی ادامــه ایــن کــه از دشــمنی بــا دولــت انگلیــس ،نــه تنهــا ســودی عایــد
یافــت .وقتــی انگلیســیها ،بــا وقــوع انقــاب بلشــویکی و خــروج ملــت ایــران نخواهــد شــد ،بلکــه در صورتــی کــه ایرانیــان وارد جنگ
نظامیــان روســی از ایــران ،تعرضــات خــود را بــه ســمت شــمال شــوند ،انگلیــس یــک ســوم خــاک ایــران را تصــرف خواهــد کــرد.
ایــران گســترش دادنــد ،تنگســتانیها بــه حمــات خــود علیــه شــیخ محمدحســین ،در پاســخ بــه ایــن نامــه ،تمــام مصیبتهــای
انگلیســیها شــدت بخشــیدند .در یکــی از ایــن شــبیخونها کــه وارد شــده بــر ایرانیــان را از طــرف دولــت انگلیــس دانســت و اعــام
در  12ژوئیــه  1915رخ داد ،دو ژنــرال بلنــد پایــه انگلیســی ،همــراه کــرد کــه چنانچــه عملیــات انتقامجویانــه علیــه اشــغالگران انجــام
بــا دههــا ســرباز انگلیســی و هنــدی کشــته شــدند .بــا وقــوع ایــن پذیــرد ،مســئولیت آن بــر عهــده انگلیس ـیها خواهــد بــود .در ایــن
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بیــن ،رئیســعلی ،در نامههــای متعــدد بــه شــیخ محمدحســین
برازجانــی از او بــرای جهــاد و قیــام علیــه قــوای انگلیــس کســب
تکلیــف کــرد .مرحــوم شــیخ ،رونوشــتی از حکــم جهــادی را کــه
مراجــع نجــف اشــرف صــادر کــرده بودنــد ،بــه ضمیمـ ه حکــم خــود،
مبنــی بــر وجــوب جهــاد بــا کفــار انگلیســی و جلوگیــری از رخن ـه
آن هــا بــه بنــادر جنــوب و دشــتی و تنگســتان و لــزوم همــکاری
خــان هــای ایــن مناطــق و بســیج مــردم مســلمان ،بــرای رفتــن
بــه میــدان جنــگ ،بــرای رئیســعلی و همچنیــن ،تمــام خــان هــای
منطقــه بوشــهر و دشتســتان فرســتاد.
رو در رو با استعمار انگلیس

بوشــهر و تنگســتان ،از صاحبخانــه خواســت تــا قرآنــی بــه مجلــس
بیــاورد .حاجــی کازرونــی بــه خادمــش دســتور آوردن قــرآن را داد.
همیــن کــه خــادم ،قــرآن را بــه مجلــس آورد ،رئیســعلی برخاســت
و بــا احتــرام تمــام ،قــرآن را گرفــت و آن را روی میــز جلــوی خــود
گذاشــت؛ آنگاه رو بــه حاضــران کــرد و گفــت« :ای کالماهلل! گفتــار
مــرا شــاهد بــاش .مــن بــه تــو ســوگند یــاد میکنــم کــه اگــر
انگلیســیها بخواهنــد بوشــهر را تصــرف و بــه خــاک وطــن مــن
تجــاوز کننــد ،در مقــام مدافعــه برآیــم و تــا آخریــن قطــره خــون مــن
بــر زمیــن نریختــه اســت ،دســت از جنــگ و ســتیز بــا آنــان نکشــم
و اگــر غیــر از ایــن رفتــار کنــم ،در شــمار منکریــن و کافریــن بــه تــو
باشــم و خــدا و رســول از مــن بیــزار شــوند».

رئیســعلی همیــن کــه از حکــم جهــاد مرحــوم شــیخ محمدحســین آغاز قیام
برازجانــی و دیگــر مراجــع دینــی آگاهــی یافــت ،آمــاده نبــرد بــا
انگلیسـیهای متجــاوز شــد و مقدمــات کار را در خانـه ســیدمحمدرضا بــا اشــغال بوشــهر توســط نیروهــای انگلیســی ،رئیســعلی و یارانــش،
کازرونــی فراهــم کــرد .رئیســعلی ،بــه همــراه دوســتش ،خالــو حســین طبــق عهــدی کــه بســته بودنــد ،وارد کارزار بــا متجــاوزان انگلیســی
دشتســتانی ،در اوایــل مــاه رمضــان ســال (1333ه ـ .ق) ،در عمــارت شــدند .در نخســتین نبــردی که در نزدیکــی دلــوار رخ داد ،او و یارانش
حــاج ســیدمحمدرضا کازرونــی ،پــس از مذاکراتــی بــا وی ،آمادگــی توانســتند شکســت ســختی بــه پنــج هــزار نیــروی انگلیســی وارد کنند
خــود را بــرای دفــاع از بوشــهر و جلوگیــری از پیشــروی نیروهــای و آنهــا را عقــب براننــد .ایــن شکســت ،بازتــاب وســیعی در منطقــه
انگلیســی اعــام کــرد .او پــس از اظهــار تشــکر از همراهــی دالوران داشــت و باعــث شــادی و ســرور مــردم جنــوب شــد .انگلیســیها

مــا یــاد رئیســعلی دلــواری را از ایــن جهــت
گرامــی میداریــم کــه ایــن مــرد شــجاع ،در
راه اعتقــاد دینــی خــود ،تنهــا و در غربــت بــا
دشــمنان جنگیــد؛ ایــن بــرای مــا چیــز بســیار
بــا ارزشــی اســت.
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کــه از شکســت مفتضحانــه دلــوار بســیار خشــمگین بودنــد ،بــه بهانــه
پنــاه دادن روســتاییان بــه دالوران تنگســتان ،بــه روســتاهای اطــراف
بوشــهر حملــه و خانههــای روســتاییان را ویــران و درختــان نخــل
را قطــع میکردنــد .در حمــات نیروهــای اشــغالگر ،تعــدادی از
کشــاورزان و ماهــی گیــران ،بــه شــهادت رســیدند؛ امــا مــردم منطقــه
دســت از حمایــت رئیســعلی و یارانــش برنداشــتند .دلیــران تنگســتان
بــرای زدن ضربههــای کاریتــر بــه متجــاوزان انگلیســی ،تصمیــم
بــه حمــات شــبانه و شــبیخون گرفتنــد .یــاران رئیســعلی کــه بــا
منطقــه جنــوب آشــنایی کامــل داشــتند ،بــا اســتفاده از ظرفیــت و
امــکان مانــور شــبانه ،ضربــات ســهمگینی بــه انگلیســیها وارد
کردنــد .حجــم ایــن حمــات چنــان بــود کــه نیروهــای اســتعمارگر،
بــا وجــود داشــتن امکانــات و نیروهــای نظامــی فــراوان ،نتوانســتند
دالوران تنگســتانی را مهــار کننــد .بــه همیــن دلیــل ،تصمیــم گرفتنــد
بــرای از میــان برداشــتن دالور دلــوار ،بــه خدعــه و نیرنــگ روی
آورنــد .آن هــا یکــی از اطرافیــان رئیســعلی را بــا پــول فریفتنــد و از او
خواســتند تــا بــه هــر نحــو ممکــن ،رئیســعلی را تــرور کنــد .در یکــی
از حمــات شــبانه دلیــران تنگســتان بــه انگلیســیها ،در «تنــگک
صفــر» ،در  12شــهریور  ،1294آن خائــن خودفروختــه ،رئیســعلی
دلــواری را از پشــت هــدف گلولــه قــرار داد و بــه شــهادت رســاند.
بــا ایــن حــال ،دالوران تنگســتانی ،پــس از شــهادت فرمانــده خــود از
پــای ننشســتند و ســالها در برابــر انگلیســیها ایســتادگی کردنــد.
ماهیت قیام رئیسعلی
بیتردیــد قیــام رئیســعلی دلــواری ،قیامــی بــرای پاســداری از
وطــن و مبتنــی بــر آموزههــای اســامی بــود .نامــ ه او بــه شــیخ
محمدحســین برازجانــی نشــان دهنــده عمــق ایمــان وی بــه اســام
و عالقـهاش بــه اهلبیــت(ع) اســت .او در ایــن نامــه سراســر شــور و
غیــرت ،خطــاب بــه مرحــوم برازجانــی مینویســد« :قربانــت گــردم!

بــرای درجــه بهشــت پیــدا کــردن و شــربت شــهادت را داوطلبانــه
خواســتن ،بایــد همتــی عالــی و عزمــی راســخ داشــت  ....در خانــه
نشســتن و راحــت طلبیــدن ،تمــام وسوســه شــیطان اســت( .آیــا)
مســتحق آن نیســتیم کــه خــدا و رســول(ص) را از خــود خشــنود
ســازیم؟» او در جــای جــای ایــن نامــه ،محوریــت اســام را
در قیــام خــود اساســی میدانــد و از نیروهــای خــود بــا عنــوان
«جیــش اســام» نــام میبــرد و حرکــت خــود را متأثــر از قیــام
حضــرت اباعبــداهلل(ع) میدانــد و تأکیــد میکند«:همیــن قــدر بــا
خــود خیــال کــردم کــه بنیهاشــم در مدینــه بســیار باقــی مانــد
جــز حضــرت سیدالشــهدا(ع) کــه بــه تنهایــی در صحــرای کربــا
بــا لــب تشــنه شــهیدش کردنــد ».دالور دلــوار در ادامــه نامــه خــود،
بــه ریش ـهیابی مشــکالت مــی پــردازد و بــا بینشــی عمیــق ،دلیــل
ایــن ضعفهــا را خاموشــی در برابــر ظلــم و ســتمی مــی دانــد کــه
اجانــب بــر کشــور روا داشــتهاند« :روس و انگلیــس حــق دارنــد ،اگــر
خودمــان آســوده بنشــینیم و هیــچ کاری نکنیــم ،چراکــه همــه نــوع
احتــرام بــه بقعــه امــام ثامــن(ع) در شــمال (منظــور بــه تــوپ بســتن
گنبــد حــرم مطهــر حضــرت امــام رضــا(ع) بــه دســت روس هــا در
مشــهد اســت) و احتــرام بــه منبــر سیدالشــهدا(ع) در جنوب کردنــد! ...
تــف بــه مــا ،تــف بــه مــا!» او بــه فعالیتهــای پنهانــی انگلیســی هــا
بــرای خدشــه دار کــردن شــخصیت وی اشــاره مــی کنــد و بــی محابا
از توطئــه دشــمن ،همــه را در برابــر هدفــش بــه هیــچ میگیــرد و
مــی نویسد«:انتشــار میدهنــد کــه فالنــی حمایــت قنســول جرمــن
(کنســول آلمــان) دارد .بــه حــول و قــوه الهــی از هیــچ کــس بــاک
نــدارم .مــی خواهنــد بــه تشــر بنــده را بترســانند ».پیکــر پــاک
رئیســعلی دلــواری ،ابتــدا در گورســتان امامــزاده روســتای «کلــه
بنــد» بــه خــاک ســپرده شــد؛ امــا مدتــی بعــد ،طبــق وصیتــش ،آن
را بــه نجــف اشــرف انتقــال دادنــد و در حــرم مطهــر امیرالمؤمنیــن(ع)
بــه خــاک ســپردند .روز شــهادت وی ،بــه عنــوان «روز مبــارزه بــا
اســتعمار انگلیــس» نــام گــذاری شــده اســت.

رئیســعلی دلــواری قهرمــان مبــارزه بــا

اســتعمار انگلیس اســت و ملــت ایران

هماننــد شــهید رئیســعلی دلــواری کــه

مقابــل انگلیــس ایســتادگی کــرد،
امــروز برابــر قدرتهــای متجــاوز بــه
ســرکردگی آمریــکا ایســتاده اســت

و از دشــمنان خــود هیــچ واهمــهای
نــدارد.

بخشی از بیانات در دیدار اهالی بخش دلوار ()70/10/13

4

