تاریخ

12

دوشنبه  12شهریور 22.1397ذی الحجه .1439شماره 19905

شیخ محمدحسین برازجانی
( 1249-1319هـ.ش)

...

به مناسبت سالروز شهادت «رئیسعلی دلواری»

گزارشتاریخی

اهتزازپرچممبارزهبااستعمارانگلیسدر«دلوار

»

انگلوفیلی که حامی و مخالف
قرارداد  1919بود!

جواد نوائیان رودسری

یـــــکـــــی از اقـــــــدامـــــــات
سیدضیا ءالدین طباطبایی
یزدی در نقش یک آنگلوفیل،
حمایت از قــــرارداد 1919
بود.انگلیسیها معاهد های
را تــدارک دیدند که بر اساس
آن ،ایــران اختیار امــور مالی
و نظامی و خارجی خود را به
بریتانیا تفویض میکرد .با این حال ،تالشهای انگلستان
و حتی دولــت وثو قالدوله بینتیجه ماند و شاه هیئتی
پنجنفری به کنفرانس صلح پاریس فرستاد .این هیئت،
دعــاوی معتبر و مشروطی چون عضویت و مشارکت در
کنفرانس صلح و الغای معاهدات و قراردادهایی را که
استقالل و تمامیت ارضــی ایــران را زیــر پا نهاده است،
مطرح کردند .درست در همین زمان بود که سیدضیاء،
صاحبامتیاز و سردبیر روزنامه رعد ،دوآتشهترین نشریه
طرفدار بریتانیا در تهران که از وثو ق و سفارت انگلیس
الهام میگرفت ،فرصت را غنیمت شمرد و به تمسخر فرد
فرد هیئت نمایندگی ایران در پاریس و «درخواستهای
مبالغهآمیز» آ نهــا پــرداخــت .بعد از شکست قــرارداد
 ،1919سیاست و خواست انگلیسیها ،استقرار دولتی
بود که کام ً
ال در خدمت منافع امپراتوری باشد و با اتکا به
قدرت نظامی ،برای حفظ منافع آنان در ایران تالش کند.
انگلستان که از ماهها پیش نگران وضع حکومتی ایران و
حضور بلشویکها در شمال کشور بود و بر اساس تصویب
پارلمان آن کشور ،باید نیروهایی را که به بهانه جنگ
جهانی اول وارد ایران و چند کشور دیگر کرده بود ،خارج
میکرد ،کودتای سوم اسفند  1299را طراحی و توسط
سیدضیاء اجرا کرد .سیدضیاء که از حمایت کامل سفارت
انگلیس هنگام اجــرای کودتای  1299برخوردار بود،
اقداماتی را صورت داد که هدف اصلی آن ،فریفتن مردم
و استقرار کامل سلطه انگلیس بر ایران بود .کمکهای
مالی سفارت انگلیس و مبالغی که سرمایهداران و اشراف
برای خالصی خود از زنــدان پرداخت کردند ،به دولت
او امکان داد تا اقدامات اصالحی را در تهران آغاز کند و
هزینه تجدید سازمان ارتش را فراهم آورد .مهمترین کمک
سفارت انگلیس به دولت سیدضیاء ،در کنار کمکهای
مالی و اطالعاتی ،کسب اجازه از لرد کرزن بود تا سیدضیاء
بتواند با سروصدا ،لغو قرارداد دفن شده  1919را اعالم
و بهاینترتیب برای خود وجاهتی دستوپا کند .کارکرد
آنگلوفیلی سیدضیاء ،تنها به قرارداد  1919و کودتای
سوم اسفند محدود نشد .وی پس از تبعید طوالنی در
فلسطین ،در مهر  1322به ایران بازگشت و به تکرار این
کارکرد پرداخت اما راه به جایی نبرد.
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نفوذ استعمار انگلیس در ایران ،در دوره قاجار به اوج خود
رسید و در دوره پهلوی ،ادامه پیدا کرد .انگلیسیها که از
مدتها قبل به تکاپوهای استعماری خود در خلیج فارس
دامن زده بودند ،توانستند در بحبوحه جنگهای ایران و
روسیهتزاریودرراستایجلوگیریازنفوذناپلئونبناپارت
در ایران و در نتیجه نزدیک شدن او به مرزهای هندوستان،
فعالیتهایاستعماریگستردهایرادرایرانسازماندهی
کنند .نمایندگان انگلیس در جریان انعقاد قرارداد ننگین
ترکمنچای ،تالشهای فراوانی را در کسوت میانجی،
برای ضایع کردن حق ایران و واگذاری اراضی راهبردی
به روسیه تزاری ،انجام دادند .رقابتهای استعماری میان
روسیهوانگلیس،باعثشدکهبریتانیا،تمرکزفعالیتهای
استعماری خود را در جنوب ایــران قــرار دهد و در همان
حال ،مترصد یافتن فرصتی برای نفوذ به صفحات شمالی
این سرزمین باشد .اقدامات استعمارگرانه انگلیس در
جنوبایران،باعثبروزقیامهایپیدرپی،علیهایندولت
استعماریشد.قیامهاییکهدرشرایطضعفبسیارجدی
دولت مرکزی ،عرصه را بر متجاوزان تنگ میکرد و قوه
سلحشوریوظلمستیزیایرانیانرابهرخاجنبیمیکشید.
یکی از مشهورترین این قیامها ،قیام دالور دلوار ،رئیسعلی
دلواریاستکهدرسال 1294هـ.ش،اتفاقافتاد.
▪فرزندایرانزمین

رئیسعلی دلواری ،در سال ( 1261هـ.ش) ،در روستای
«دلـــوار» از توابع تنگستان دیــده به جهان گشود .وی
دوران کودکی را در زادگاهش با فراگرفتن فنون رزمی،
اسبسواری ،تیراندازی و آموختن قرآن و ادبیات فارسی
سپری کرد .او از همان کودکی و نوجوانی ،در تیراندازی
مهارت فراوانی داشت و در میان مردم به این هنر مشهور
شد .با شروع انقالب مشروطه در سال ( 1285هـ.ش)،
رئیسعلی در حالی که بیش از  25سال نداشت،از جمله
پیشگامان مشروطه در جنوب ایران بود .به همین دلیل،
در دوران استبداد صغیر ،علیه حکومت محمدعلیشاه،
دست به اسلحه برد و در سال  ،1288توانست به کمک
تفنگچیهایخود،بوشهرراازسلطهعمالمحمدعلیشاه
آزاد کند .با تصرف گمرک بوشهر که در اجاره انگلیسیها
بود،نیروهایآنکشوربهدخالتنظامیدرمنطقهپرداختند
و جنگ و گریزی را آغاز کردند که تا جنگ اول جهانی ادامه
یافت.وقتیانگلیسیها،باوقوعانقالببلشویکیوخروج
نظامیان روسی از ایران ،تعرضات خود را به سمت شمال
ایران گسترش دادند ،تنگستانیها به حمالت خود علیه
انگلیسیهاشدتبخشیدند.دریکیازاینشبیخونهاکه
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رئیسعلی برخاست و با احترام تمام،
قرآن را گرفت و آن را روی میز جلوی خود
گذاشت؛ آنگاه رو به حاضران کرد و گفت:
«ای کالما !...گفتار مرا شاهد باش .من به
تو سوگند یاد میکنم که اگر انگلیسیها
بخواهند بوشهر را تصرف و به خاک وطن من
تجاوز کنند ،در مقام مدافعه برآیم و تا آخرین
قطره خون من بر زمین نریخته است ،دست
از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این
رفتار کنم ،در شمار منکرین و کافرین به تو
باشم و خدا و رسول از من بیزار شوند»
رئیسعلی دلواری در میان جمعی از یارانش که اورا در مبارزه علیه استعمار همراهی می کردند.

در  12ژوئیه  1915رخ داد ،دو ژنرال بلندپایه انگلیسی،
همراهبادههاسربازانگلیسیوهندیکشتهشدند.باوقوع
این حادثه ،نیروهای انگلیسی در هشتم اوت17( 1915
مرداد 1294ـ 26رمضان )1333شبانه بوشهر را اشغال
کردند.رئیسعلیوشیخحسینچاهکوتاهیوزایرخضرخان
اهرمی،سهنفرازمعتمداندلیرتنگستان،تصمیمگرفتند
کهعلیهدشمنقیامکنندودرمقامدفاعازوطنبرآیند.
▪نامهانگیزهدهنده

دو ماه قبل از آن که قوای انگلیس بوشهر را اشغال کنند،
ژنرال کاکس ،کنسول انگلیس در خلیج فارس ،نامهای
خ محمدحسین برازجانی ،روحانی متنفذ و
به مرحوم شی 
مجتهد معروف دشتستان نوشت که جواب آن نامه ،انگیزه
قیام رئیسعلی دلواری شد .کنسول انگلیس در این نامه از
شیخ محمد حسین برازجانی خواسته بود که از نفوذ خود
استفادهوازهرگونهآشوبوقیامعلیهاشغالگرانجلوگیری
کند و این که از دشمنی با دولت انگلیس ،نه تنها سودی
عاید ملت ایران نخواهد شد ،بلکه در صورتی که ایرانیان
وارد جنگ شوند ،انگلیس یک سوم خاک ایران را تصرف
خواهد کرد .شیخ محمدحسین ،در پاسخ به این نامه ،تمام
مصیبتهایواردشدهبرایرانیانراازطرفدولتانگلیس
دانست و اعالم کرد چنانچه عملیات انتقامجویانه علیه
اشغالگرانانجامپذیرد،مسئولیتآنبرعهدهانگلیسیها
خواهد بود .در این بین ،رئیسعلی ،در نامههای متعدد به
شیخ محمدحسین برازجانی از او برای جهاد و قیام علیه
قوایانگلیسکسبتکلیفکرد.مرحومشیخ،رونوشتیاز

حکمجهادیراکهمراجعنجفاشرفصادرکردهبودند،به
ضمیم هحکمخود،مبنیبروجوبجهادباکفارانگلیسیو
جلوگیریازرخن هآنهابهبنادرجنوبودشتیوتنگستانو
لزومهمکاریخانهایاینمناطقوبسیجمردممسلمان،
برایرفتنبهمیدانجنگ،برایرئیسعلیوهمچنین،تمام
خانهایمنطقهبوشهرودشتستانفرستاد.
رئیسعلیهمینکهازحکمجهادمرحومشیخمحمدحسین
برازجانی و دیگر مراجع دینی آگاهی یافت ،آمــاده نبرد
با انگلیسیهای متجاوز شد و مقدمات کــار را در خانه
سیدمحمدرضا کازرونی فراهم کرد .رئیسعلی ،به همراه
دوستش ،خالو حسین دشتستانی ،اوایل ماه رمضان سال
( 1333ه .ق) ،در عمارت حاج سیدمحمدرضا کازرونی،
پس از مذاکراتی با وی ،آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر
و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعالم کرد .او
پس از اظهار تشکر از همراهی دالوران بوشهر و تنگستان،
از صاحبخانه خواست تا قرآنی به مجلس بیاورد .حاجی
کازرونی به خادمش دستور آوردن قرآن را داد .همین که
خادم،قرآنرابهمجلسآورد،رئیسعلیبرخاستوبااحترام
تمام ،قرآن را گرفت و آن را روی میز جلوی خود گذاشت؛
آنگاه رو به حاضران کرد و گفت« :ای کالما !...گفتار مرا
شاهدباش.منبهتوسوگندیادمیکنمکهاگرانگلیسیها
بخواهندبوشهرراتصرفوبهخاکوطنمنتجاوزکنند،در
مقاممدافعهبرآیموتاآخرینقطرهخونمنبرزمیننریخته
است ،دست از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این
رفتارکنم،درشمارمنکرینوکافرینبهتوباشموخداورسول
ازمنبیزارشوند».

▪آغازقیام

با اشغال بوشهر توسط نیروهای انگلیسی ،رئیسعلی و
یارانش،طبقعهدیکهبستهبودند،واردکارزاربامتجاوزان
انگلیسیشدند.درنخستیننبردیکهدرنزدیکیدلواررخ
داد،اوویارانشتوانستندشکستسختیبهپنجهزارنیروی
انگلیسی وارد کنند و آن ها را عقب برانند .این شکست،
بازتاب وسیعی در منطقه داشت و باعث شادی و سرور مردم
جنوبشد .انگلیسیهاکهازشکستمفتضحانهدلواربسیار
خشمگین بودند ،به بهانه پناه دادن روستاییان به دالوران
تنگستان ،به روستاهای اطراف بوشهر حمله و خانههای
روستاییانراویرانودرختاننخلراقطعکردند.درحمالت
نیروهای اشغالگر ،تعدادی از کشاورزان و ماهی گیران ،به
شهادترسیدند؛امامردممنطقهدستازحمایترئیسعلی
ویارانشبرنداشتند.دلیرانتنگستانبرایزدنضربههای
کاریتر به متجاوزان انگلیسی ،تصمیم به حمالت شبانه و
شبیخونگرفتند.یارانرئیسعلیکهبامنطقهجنوبآشنایی
کامل داشتند ،با استفاده از ظرفیت و امکان مانور شبانه،
ضربات سهمگینی به انگلیسیها وارد کردند .حجم این
حمالت چنان بود که نیروهای استعمارگر ،با وجود داشتن
امکانات و نیروهای نظامی فــراوان ،نتوانستند دالوران
تنگستانیرامهارکنند.بههمیندلیل،تصمیمگرفتندبرای
ازمیانبرداشتندالوردلوار،بهخدعهونیرنگرویآورند.آن
هایکیازاطرافیانرئیسعلیراباپولفریفتندوازاوخواستند
تابههرنحوممکن،رئیسعلیراترورکند.دریکیازحمالت
شبانهدلیرانتنگستانبهانگلیسیها،در«تنگکصفر»،در
12شهریور،1294آنخائنخودفروخته،رئیسعلیدلواری
را از پشت هدف گلوله قرار داد و به شهادت رساند .با این
حال،دالورانتنگستانی،پسازشهادتفرماندهخودازپای
ننشستندوسالهادربرابرانگلیسیهاایستادگیکردند.

...

بازیگران تاریخ
راز نخست وزیری جمشید آموزگار
جمشیدآموزگارفرزندحبیبا...
آموزگار ،از قضات وزارت عدلیه
پهلوی اول و از اعضای مجلس
سنا در دوران محمدرضا پهلوی
بود.بهگزارشمؤسسهمطالعات
تاریخمعاصرایران،تولددرچنین
خانوادهای ،طبیعت ًا راه را برای
ترقی در بدنه رژیم
پیشرفت و ّ
پهلوی هموار میکرد .جمشید آموزگار یکی از پرکارترین
و صاحب نفوذترین اشخاص در بدنه رژیم پهلوی ،پس از
کودتای 28مردادوبهویژهدردهه 1350بهشمارمیرفت.
ویبهمددتحصیلدرآمریکاوفعالیتدرسازمانمللمتحد
در سال  ،1328توانسته بود رابطه خوبی با کشورهای
غربی و بهویژه آمریکا برقرار کند .به این ترتیب ،رسیدن او به
پستهایوزارت،ریاستحزبرستاخیزونخستوزیری،در
بحبوحهانقالب،چنداندورازذهنبهنظرنمیرسید.بااین
حال،سوالیکهدربارهبهقدرترسیدنویمطرحمیشود،
این است که چرا در میان رجال متعدد دوران پهلوی ،پس از
هویدا ،وی به نخستوزیری منصوب شد؟ انتخاب آموزگار
به سمت نخستوزیری و قرار گرفتن وی به جای امیرعباس
هویدادراینمسند،معلولعللیچندبود.یکیازاینعوامل،
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بود که در آن نامزد مورد
حمایت شاه و هویدا شکست خورد و کارتر که نماینده حزب
دموکراتبود،بهریاستجمهوریبرگزیدهشد.اینپیروزی
موجباتناراحتیمحمدرضاپهلویوهویدارافراهمکرد.آن
دوناشیانهواردمعرکهانتخاباتشدهونارضایتیدموکراتها
رابرانگیختهبودند .شاهبرایجلبرضایتکارتر،مجبورشد
هویدا را برکنار کند و جمشید آموزگار را به نخستوزیری
برساند .آموزگار همواره میکوشید خود را مهره آمریکا
نشان ندهد .هرچند همه از تمایالت وی به این کشور ،آگاه
بودند و این تمایالت تا حدی بود که سفیر وقت آمریکا در
زمان حضور آموزگار در مسند وزارت دارایی ،اذعان کرده
است که وی در بسیاری از مجادلههای میان ایران و آمریکا
جانب آمریکا را میگرفت! از این رو ،او بر این باور بود که
در دوران نخستوزیری ،با مساعدت واشنگتن ،امکان
خروج از بحران اقتصادی و سیاسی فراهم میشود؛ ولی
با توجه به روی کار آمدن کارتر از حزب دموکرات و نیز
هزینههای سنگینی که محمدرضاپهلوی به زعم خودش،
برای پیروزی جمهوریخواهان کرده بود ،عم ً
ال این امید
آموزگار ،نقش بر آب شد .در واقع محمدرضا که کشور را در
وضعیت نامساعدی از لحاظ سیاسی و اقتصادی میدید،
سعی داشت با انتخاب آموزگار کمی از وخامت اوضاع
بکاهد و چهره بهتری از خود و رژیم سیاسیاش ،بهویژه
در ُبعد بینالمللی نشان دهد .موضوعی که در نهایت به
نتیجه نرسید.
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