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۱۵ ذیقعده۱۴۳6 - شماره ۲۱۱۴۴

*با هــر اعتراض و بر هم 
زدن نظم اردوگاه، با واکنشی 
عراقی ها  ســوی  از  سخت 
این  از  بعد  می شدید.  مواجه 
و  سخت  شرایط  تحمل  همه 
جابه جایی در اردوگاهها گمان 
از  به تکریت  با ورود  می کنم 
خسته  مبارزات  و  فعالیت ها 
شــدید و دســت از مبارزه 

برداشتید، درست است؟ 
خیــر. البتــه االن کــه این 
خاطــرات را مــرور می کنم فکر 
بودن در شــرایط یــک روز آن 
سال ها بسیار سخت است. خاطرم 
هست که در همین کمپ 6 که 
بچه ها پــس از مدتی نمازخوان 
شــدند. دو ســه نفر از دوستان 
همیــن ارشــد اردوگاه، گویی با 
دین اصال عناد داشتند و بچه ها را 
با الفاظ رکیک آزار می دادند. چند 
بار تذکر دادیم که بچه ها را با این 
کلمات صدا نزنید. گفتند: »مگر 
به شما می گوییم.« ما هم گفتیم: 
»اگر به ما بگوییــد که زنده تان 
اگر منظورتان  امــا  نمی گذاریم. 
بچه هاست که اینان هم برادران 
ما هستند و ناموس اینها ناموس 
ما.« به خرجشان نرفت. قرار شد 
من و مرحوم ســید رضا موسوی 
و محمد رضا حیدری دســت به 

برای عراقی ها احترام زیادی قائل 
بود. و در واقع هدف از این رفتار 
تحول در عراقی ها بود که آسیب 
بــه بچه های خودی را کم کنند. 
در صورتی که اعتقاد ما به مبارزه 
مستقیم با عراقی ها بود که مدتی 

بعد هم خبر آزادی رسید.  
 به این مسئله همه اسرا واقف 
بودند که هرجا فشار عراقی ها زیاد 
راسخ تر  هم  اعتقاداتمان  اســت 

است. 

شــدیم که وضعیت جسمی امام 
مســاعد نیســت و چندین شب 
بچه هــا برای بهبود وضعیت امام 
دســت بــه دعا شــدند و دعای 
توســل می خواندند. چند روز به 
همیــن منــوال و در اضطراب و 
نگرانی گذشــت تا اینکه ساعت 
8:30 دقیقه صبح روز 14 خرداد 
رسید. من در محوطه اردوگاه چند 
قدمی زدم و به آسایشگاه بازگشتم 
و در کنار آقای فواد)فرهاد( فرض 
ایستادم. به یکباره یکی از بچه ها 
از محوطه بیرون به سر زنان و با 

شیون و زاری وارد اسایشگاه شد و 
اشک می ریخت. آقای هدایتی )از 
بچه های استان فارس( برای آرام 
کردن او به سمتش رفت و علت را 
جویا شد. اصال نمی توانست حرف 
بزند. تالش ما برای آرام کردن او 
ناموفق بود کــه در همین حین 
چند نفر دیگر از بچه ها با همان 
حال و وضعیت وارد آسایشــگاه 
شــدند و فریاد می زدند که دیگر 
یتیم شدیم.... )بغض( به هر حال 
وضعیت ســختی بود آن لحظه 

شنیدن خبر... 

آرزوی همــه بچه ها این بود 
کــه روزی به ایــران بازگردند و 
به دیــدار و پابوســی امام بروند 
و به جــرات می توانم بگویم که 
اگــر خداوند در لحظه شــنیدن 
خبر ارتحال به ما صبر و آرامش 
نمــی داد، ما همان ســاعت اول 
جان می دادیم. یادم هســت که 
بچه ها دیگر نمی توانســتند روی 
پای خود بایستند و غالبا بی حال 
روی زمین افتاده بودند. این برای 
وقتی است که ما در کمپ شش 
بودیم با همان وضعیتی که برایتان 

شرح داده ام. بعد از آن به خواست 
خدا توانستیم خود را جمع کنیم! 
ما در آسایشگاه 24 بودیم و همه 
اسرای آسایشگاه های دیگر برای 
برگزاری مراسم ختم به آسایشگاه 
24 می آمدند. سه روز مراسم ختم 
برگزار شد. اسرا در گروه های پنج 
نفره به آسایشگاه می آمدند و قرآن 
قرائت می کردند و می رفتند. در 
واقع آسایشگاه ما صاحب عزا بود. 
عراقی ها در روزهای عزای ما در 
ارتحال امام، به هیچ وجه به سمت 
ما نمی آمدند و به خاطر وضعیت 

روحی ما به شــدت از ما وحشت 
داشتند و هر گونه اقدام علیه ما را 
به ضرر خود می دانستند که شاید 

نتوانند جبران کنند. 
آسایشگاه  اینکه  علت   *
مراسم  برگزاری  مسئول   24
ارتحال امام بود حضور همان 

گروه 42 نفره بود؟ 
بله، در واقع اســرای اردوگاه 
به علت اینکــه جماعت اربعین 
موجــب تحــول و دگرگونی در 
اخالق و رفتارشــان شده بودند، 
به نوعی احساس دین می کردند 
و خود را مدیون می دانستند. هر 
چند نفر از اسرای اردوگاه با یکی 
از بچه های جماعــت اربعین در 
ارتباط بودند. بعد از گذشــت دو 
سه هفته و پس از قضایای ورود 
منافقین به اردوگاه که یک هفته 
ما را در آسایشگاه زندانی کردند و 

بعد هم به کمپ 17 رفتیم. 
جماعت  نفــر   42 *این 
خودتان  نیروهای  از  اربعین 

در گروهان بودند؟
بلــه. تعدادی از آنان از جمله 
نریمســای، محمد  حاج عیسی 
دهقان، فواد فرض، حسین یازده، 
دولتخــواه )که به محض ورود از 
کمپ هفت به کمپ شش فکش 
را شکســتند. اینکــه می گفتند 
فکتان را پاییــن می آوریم! واقعا 
این کار را کردند؛ نزدیک یک ماه 
و نیم در بیمارستان بود(، مصطفی 
پور،  کریم  عبدالکریــم  کلبانی، 
محمد معصومی، مجتبی مسکار، 
محمد رضا البــرزی، تاج الدین 
عزیزی، سیدین، حسین سهمی، 
رمضان حسنوند و تعدادی دیگر 

که اسمشان در خاطرم نیست. 
* بعد از گذر از این حوادث، 
برسیم به مقوله آزادی. چطور 
خبر آزادی به شما رسید؟حس 
و حالتان چــه بود؟ واکنش 
عراقی ها برای انتشــار خبر 
که  اربعین  جماعت  با  آزادی 
بودند  موجبات زحمتشــان 
چگونه بود؟ آیا همان طور که 
خبر آزادی را به شما دادند به 

بقیه اسرا هم دادند؟
البته انتشار خبر آزادی اسرا 
در دو مقطع صورت گرفت. یکی 

کار شویم و در یک فرصت خوب 
شروع کردیم به زدن اینها. بعد از 
ادب کردن آن دو سه نفر! عراقی ها 
ما را بازداشت کردند و به سلول 
بردنــد. تصور کنیــد دی ماه در 
عراق، با آن ســرمای اســتخوان 
ســوز با یک پیراهن و شــلوار، 
ســه روز در یک اتاق بمانی. تنها 
کارمان این بود برای اینکه خون 
در بدنمان در جریان باشد،تحرک 
داشته باشیم؛ تند تند بنشینیم و 

در ســال 67 و بعــد از پذیرش 
قطعنامه کــه عراقی ها با حالت 
خوشــبینانه ای به ما گفتند که 
دیگــر باید جمع و جور کنید که 
مــدت زیادی اینجــا و در عراق 
نمی مانید. که به تحقق رسیدن 
این خبر دو سال به طول انجامید 

تا به مرداد سال 69 رسید. 
در کمپ 17 که بودم نزدیک 
اذان ظهر بود. از بلندگوی اردوگاه 
خبر مبادله اســرا پخش شــد. 
من حــس و حال خاصی پس از 
شــنیدن خبر نداشــتم و خیلی 
معمولــی با این قضیــه برخورد 

کردم. 
روز 26 مــرداد بود که اعالم 
شد صد نفر از اسرای ایرانی وارد 
خاک ایران شــدند. روز آزادی ما 
هم نزدیک بود. هشــت نه روز از 
مبادله می گذشت که ساعت یک 
نیمه شب، سوت اردوگاه زده شد 
و تعدادی از افســران عراقی وارد 
آسایشگاه شدند. ما خاطره جالبی 
از این ســوت اردوگاه نداشتیم؛ 
هربار که این ســوت زده می شد، 
عده ای بی دلیل به محوطه اردوگاه 
برده می شــدند و دل سیر کتک 
می خوردند! افســر اســتخبارات 
بــا حالتی جدی و متاثر شــروع 
بــه صحبت کرد: »خبر بســیار 
به ما رسیده است  ناخوشایندی 
که ما هم از شــنیدنش ناراحت 
هستیم و بســیار متاثر شده ایم. 
اعالم شده که مبادله اسرا فعال به 
تعویق افتاده و شما همچنان باید 
مهمان ما باشید!«. یکی از بچه ها 
بلند شد و گفت: »ما می دانستیم 
که این قضیه تا آخر ادامه ندارد و 
ما مشکلی نداریم.«  البته این خبر 
را به چند آسایشگاه دیگر دادند. 
فردای آن روز از بلندگو اعالم 
شد که تعدادی دیگر آزاد شدند 
و مشخص شد خبر دیشب دروغ 
بوده و آن افسر استخبارات حتی 
در لحظــات آخر هم، دســت از  
بغض و کینه برنداشت. به هر حال 
این از وظایف اســتخبارات عراق 
بود کــه روی انگیزه و اعتقادات 
رزمندگان و اســرای ایرانی کار  
می کرد تا بتواند سر دربیاورد دلیل 
این همه مقاومت جوانان ایرانی را 

که چطور با کلمه ای به نام شهادت 
مقابل عراقی ها ایستاده اند. 

بچه هــا در همــان روزهای 
آخر و در فرآیند مبادله اســرا، از 
حاشیه پتوهای رنگی، پرچم سه 
رنگ ایران را درست کردند؛ البته 
این پرچم ها به قدری کوچک بود 
که بشود در درز لباس ها پنهان 
کرد. در آسایشــگاه بــا خودکار 
روی پرچم هــا عبارت »لبیک یا 
خامنه ای« را نوشــتیم. یک روز 
قبل از آزادی هم از صلیب سرخ 
به آسایشــگاه آمدند و فرم هایی 
دادنــد و گفتنــد هــر کس که 
می خواهــد می تواند به کشــور 
دیگــری پناهنده شــود. بچه ها 
جواب های دندان شکنی به آنها 
دادند و گفتند که آرزو و افتخار 
ما این اســت که یکبار دیگر به 

خاک وطنمان پا بگذاریم. 
*از روز آزادی برایمــان 

بگویید. چطور بود؟
ســوار اتوبوس شــدیم و از 
اردوگاه  بــه  اتوبوس  پنجره های 
نگاه می کردم. خیلی سخت بود. 
کل محوطــه اردوگاه را نظــاره 
می کردم تا کم کم از نظرم محو 
شــد. در آن لحظات یاد روز اول 
اسارت افتادم که ما را به اردوگاه 
می بردند...)بغض( یاد روزی که ما 
را به دژبان مرکز بردند... یاد اولین 
روزی که پا در کمپ 9 گذاشتیم... 
و همین طور روزها در ذهنم ورق 
می خورد تا اینکه غروب شد و هوا 
تاریک!به مرز خسروی رسیدیم. 
تا اذان صبح آنجا بودیم. اذان که 
گفته شــد، تیمم کردیم و نماز 
خواندیم. آماده حرکت شدیم. در 
خالل حرکت، پرچم های ایران را 
به لباس هایمــان نصب کردیم و 
در آن حال چهره های متعجب و 
خشمگین عراقی ها دیدن داشت!

بحمــداهلل وارد خــاک ایران 
شدیم. از آنجا به پادگان اهلل اکبر 
اســالم آباد رفتیم. در طول راه، 
مردم زیادی به اســتقبال آمده 
بودند. مادرانی که عکس پســر 
بود  در دستشان  مفقوداالثرشان 
و پدرانی که با دیدن پسرانشــان 
بیهــوش به زمیــن می افتادند... 

)بغض( ... به کرمانشاه آمدیم.

» بعد از گذشــت پنج ماه از آزادیم، در انتفاضه اول مردم عراق علیه رژیم بعث شــرکت کردم و شش 
ماه ماموریت داشتم.« اینها صحبت های آزاده ای است که سال ها و ماه ها در اسارت بعثی ها به سر برده بود. 
سرلشگر پاسدار آزاده عبدالحسین شاهین، از اعضای جماعت االربعین است که هنگام رزم در جبهه های 

دفاع مقدس علیه صدامیان، به اسارت در آمد و در طول اسارتش تجربیات گران بهایی را ذخیره کرد.
»جماعت االربعین« یا »عامدین نظام خمینی« نام گروهی 42 نفره از اسرای پاسدار و بسیجی ایرانی است 
که در طول مدت اسارت با شیوه مبارزاتی خود توانستند بارها و بارها عراقی ها را به زحمت بیندازند. آنها در 
موارد متعدد با سرپیچی کردن از دستورات عراقی ها که سعی داشتند تصویری موجه از خود را به نمایش 
بگذارند توانستند تا روزهای آخر اسارت همواره بر اصول اعتقادی خود پایبند بوده و پس از جابه جایی های 
متعدد در اردوگاههای مختلف و با اذعان مســتقیم عراقی ها مبنی بر عجز در مقابله با روحیه اعتقادی این 
گروه، به اردوگاه تکریت 17 منتقل شــدند. آنجا و با شرایطی که به وجود آمد، رفته رفته جماعت اربعین 
به حاشــیه رفته و سد مقاومت این اسرا در برابر دشمن بعثی شکسته شد و بنا به گفته عراقی ها جماعت 

اربعین از هم پاشیده شد.
شاهین یکی از اعضای سرشناس این گروه است که تا روزهای آخر بر مجموعه رفتار جماعت االربعین 
در قبال عراقی ها تاکید داشت. مهم ترین اتفاقی که جماعت االربعین در اسارت به وجود آوردند و باعث شد 
تا پایان اســارت این گروه از سوی عراقی ها بارها تهدید به اعدام شوند، ماجرای مخالفت با سفر به عتبات 

به دستور صدام حسین بود. 
با این آزاده سرفراز که حرف های شنیدنی و تاثیرگذاری برای گفتن داشت، گفت وگویی انجام داده ایم 

که در ادامه می خوانید.
فرهنگ مقاومت

* بچه ها در همان روزهای آخر و در فرآیند مبادله اسرا، از حاشیه پتوهای رنگی، پرچم سه رنگ ایران را درست کردند. در 
آسایشگاه با خودکار روی پرچم ها عبارت »لبیک یا خامنه ای« را نوشتیم. یک روز قبل از آزادی هم از صلیب سرخ به آسایشگاه 

آمدند و فرم هایی دادند و گفتند هر کس که می خواهد می تواند به کشور دیگری پناهنده شود. بچه ها جواب های دندان شکنی به آنها 
دادند و گفتند که آرزو و افتخار ما این است که یک بار دیگر به خاک وطنمان پا بگذاریم.

بایستیم. تحمل آن شرایط روحیه 
دیگری را داشت و اکنون درک آن 
شــرایط کار دشواری است حتی 

برای خود من!
اسارت  آخر  ســال  *در 

شرایط چگونه بود؟
در سال آخر و در تکریت 17 
ما با حاج آقا ابوترابی بودیم. حاج 
آقا نوع رفتارش این گونه بود که 

در  اتفاق  *ســخت ترین 
اسارت چه بود ؟

ارتحال امــام)ره( بود. قبل از 
ارتحال امام و از طریق روزنامه ها 
در جریان وضعیت جسمی بیمار 
امام قرار داشتیم. روزنامه قادسیه 
که نشریه عراق بود اخبار مربوط 
به وضعیت امام را منتشر می کرد. 
خــود به خود به این قضیه واقف 

»آهای انگلیسی!
بــا من طرفــی. ِد بیا بیرون 

لعنتی...«
جملــه ای  آخریــن  ایــن 
اســت که رئیس علــی دلواری 
تنگســتان  مجاهدان  فرمانده   (
و دشتســتان علیــه مهاجمان 
انگلیســی( در ســریال ماندگار 
»دلیران تنگســتان« خطاب به 
نظامــی انگلیســی می گوید که 
پشــت درختی پنهان شده، در 
حالی که ســربازان هندی، یکی 
یکی جلــوی گلوله قرار گرفته و 

برزمین می افتند.
از هجوم  این صحنه، پــس 
ارتش  ناجوانمردانه و گســترده 
بریتانیا به سواحل جنوبی ایران 
در خلیج فارس و بندر بوشهر که 
با پیشرفته ترین سالح مخرب اعم 
از ناوهای جنگی و توپ و تیربار 
انجام گرفت، به تصویر درمی آید 
کــه تنها عده ای جــوان پاکباز، 
مومن و وطن پرست تنگستانی با 
تفنگ های بسیار ابتدایی فارغ از 
حکومت مرکزی قاجار ) که در آن 
روزگار تحت نفوذ فراماسون های 
انگلیســی قرار داشت( در مقابل 

ارتش متجاوز ایستادگی کردند.
تلویزیونی »دلیران  ســریال 
تنگستان«، تنها تالش تصویری 
اســت که برای روایت آن مبارزه 
دلیرانه و در عین حال مظلومانه 
در سالهای اوایل دهه 50 توسط 
همایون شــهنواز و دوســتانش 
جلوی دوربین رفت و الحق که تا 
همین امروز تصاویرش علی رغم 
و  ابزاری  محدودیت هــای  همه 
فنی، همچنان گیرا و تاثیر گذار 
است. عالوه براینکه تنها تصویری 
از دالوران تنگستان  اســت که 
و قیام ضداســتعماری شــان به 
رهبری رئیس علی دلواری علیه 
اشــغالگران انگلیســی  برجای 
مانده اســت. ســریالی مملو از 
عشق و حماسه و حادثه و روایات 

تکان دهنده تاریخی .
کاراکتر، بازی و تیپ مرحوم 
محمود جوهــری ) بازیگر نقش 
رئیس علی کــه اولین و آخرین 
نقش اصلــی و مهم زندگی اش 
را ایفــا کرد و در همــان زمان، 
طی یک تصادف رانندگی همراه 
همسرش به دیار باقی شتافت(، 
حضور شــهروز رامتین در نقش 
خالو حسین، موسیقی فضا ساز 
احمد پژمــان و صدای  روایتگر 
هوشــنگ لطیف پور و ...از دیگر 
»دلیران  سریال  ماندگاری  رموز 
تنگستان« بود که در آن روزگار 
نســل پرشــور ما را پای جعبه 
جادویی می کشــاند که مملو از 

گمراهی و تباهی بود.
تنگستان«  »دلیران  داستان 

آهای انگلیسی
 تو با من طرفی

 بیا بیرون لعنتی...!

زد ســوگ ســرخ یاران بار دگر شــررها
هم ســفرها بر خیل  هم ســرایان  برجمع 
از وادی ســپیده پیکــی ز ره رســیده
کز هجــرت شــقایق بازش بــود خبرها
غوغای مادران اســت دشــنام بر پلیدان
پدرها غم نالــه  ایــن شــهیدان  چاوش 
باران ســوگ و ماتــم بارد دوبــاره نم نم
از ابــر بی قــراری بر ســینه ها و ســرها
بــاور نمی کنــد دل دزدیــده خصم قاتل
بــا پنجــه شــقاوت از باغ حــق ثمرها
گوییــد خصم دون را، زنجیــری جنون را
آمــاده خطرهــا مســافت  در  ماییــم 
ما از عشــیره خون، رویین تنان عشــقیم
شمشــیر ما شــهادت ایمانمان ســپرها
هرگــز نمی توانــد ایــن باغ را بســوزد
توفــان آتش افــروز بــا یــاری تبرها
آییــن پرگشــودن کی می تــوان زدودن
ســوزند گر ز مرغان این گونــه بال و پرها
خفاش اگر بریزد خون ســتاره، غم نیست
باشــد شــبان تیره آبســتن ســحرها
ایــن امــت دالور زین پس بســان کوثر
زایــد بســی رجایــی بســیار باهنرها

نمایی که پیش رو دارید، در ســوریه به ثبت رســیده است و او 
را پس از نوشتن شعِر محبوب مجاهداِن ایرانی بر دیواری به تصویر 

کشیده است
به گزارش مشرق، »محمودرضا بیضایی« )با نام نظامی »حسین 
نصرتی«(، به تاریخ 18 آذر1360 شمســی در تبریز متولد شد. وی 
32 سال بعد، هنگام دفاع از حریم »اسالم ناب محمدی)صلوات اهلل 
علیه و آلــه(« و حــرِم »بانــوی مقاومــت« حضــرت زینب کبری 
)ســالم اهلل علیها(، به تاریــخ  29 دی 1392، در نبرد با »مزدوران 
سعودی« و »سرسپردگان اسالم آمریکایی« بال در بال مالئک گشود.
نمایی که پیش رو دارید، در سوریه به ثبت رسیده است و شهید 
»بیضایی« را پس از نوشتن شعِر محبوب مجاهداِن ایرانی را بر دیواری 

به تصویر کشیده است:

مقاومت در برابر انگلیس با نگاهی به سریال »دلیران تنگستان«

 سعید مستغاثی

مراجع عظام شیعه و مقلدشان 
به بن بســت خورده بود. اما این 
بار نیز همان شــیعیان مبارز و 
علمای آنهــا دربرابر متجاوزین 
مقاومــت کردند که  خارجــی 
در میــان آنها،نام هایــی مانند 
حسین  خالو  رئیس علی دلواری، 
دشتی، سید محمد رضا کازرونی، 
شیخ حســین چاکوتایی و ...بر 
تارک زرین صفحــات تاریخ ما 

همچنان می درخشد.
نکتــه قابل ذکر این اســت 
اغلــب  در  بازهــم  متاســفانه 
عرصه هایی که ذکر شــد، آنکه 
همراه اشغالگران و استعمارگران 
بود و به نام ایرانی، علیه منافع ملت 
و کشورش حرکت کرد، دسته ای 
از به اصطالح شبه روشــنفکران 
و متجددیــن بودند که در تاریخ 
معاصر ما، عنوان ملی گرا را هم 
یدک می کشند. بایستی به تاریخ 
مراجعه کــرد و بدون تعصب به 
مطالعــه آن نشســت. در تاریخ 

آمده اســت، دلیران تنگســتان 
که با دست تقریبا خالی و بدون 
پشتیبانی دولت مرکزی در برابر 
ارتش تا دندان مسلح انگلستان 
مقاومــت می کردنــد )چون در 
جنگ مابیــن تنگســتانی ها و 
انگلیســی ها برای دفاع از خاک 
ایران، در کمال حیرت و شگفتی، 

کرده ام. گفت توضیحات شــما، 
مرا قانع کرد، شما کار خودتان را 
بکنید. من از شما تشکر می کنم. 
بعد از چند روز من تنگســتان 
را امن کــردم و ماژور هوور آمد 
از من تشــکر کرد...«!)به نقل از 
کتاب »سیاست موازنه منفی در 
مجلس چهاردهم« نوشــته کی 

استوان - جلد اول -ص 23(
الســلطنه  مصدق  همکاری 

با پلیس جنــوب و تجهیز قوای 
دولتــی در ســرکوبی دلیــران 
تنگســتان و دشتســتان، سبب 
شد، ســفارت انگلیس از نخست 
وزیر جدیــد بخواهد که مصدق 
را در سمت والی فارس باقی نگه 

دارد. عین نامه چنین است :
»... سفارت انگلیس، 4 نوامبر 

سایه قرار می گرفتند.
بریتانیا  امپراتــوری  همین 
وعمالــش )که درواقع توســط 
کانون های جهان وطن صهیونی 
هدایــت شــده و می شــوند(، 
هنگامی که تالش ملت ایران را 
برای برپایی عدالتخانه دیدند، به 
کمک همان عوامل فراماسونی، 
برخی از آنان را به درون سفارت 
انگلیس کشاندند تا مشروطه شان 

را از دیگ پلوی ســفارت بیرون 
آورند. و هنگامی که از مشروطه 
هم طرفی نبستند و نتوانستند 
ایدئولوژی  از  ایــران را  مــردم 
رهایی بخششــان، دور ساخته 
و با ظواهــری همچون تجدد و 
تمدن بفریبند از در دیکتاتوری 
مّنــور درآمدند و بازهم به یاری 
عناصر ماسونی همچون محمد 
علی فروغی، رضاخان میر پنج را 
علم کردند تا با سرکوب مستقیم، 
از ملت نسق بگیرد و هویت آنها 

را مسخ نمایند.
در بخشــی از همان سریال 
»دلیران تنگستان«، رئیس علی 
خطاب به واسموس آلمانی گالیه 

می کند که:
»...فرنگیا اومدن ...اومدن که 
مــا می خوایم تمدن تازه را رواج 
بدیم. حــاال از نکبت این تمدن، 
خیانت، نفاق، دشمنی، برادر کشی 
و جیره خوری محشر کرده. دیگه 
تو خونه ها هم ریشه دوانده، بدتر 

هم میشه...«
مالحظه  کــه  طــور  همان 
می فرماییــد در تمام تهاجمات 
امپراتــوری بریتانیــا به عزت و 

دو مقطع از تاریخ این ســرزمین 
را دربرمــی گرفــت. دو مقطعی 
کــه نیروهای نظامی اســتعمار 
به ســرکردگی انگلستان، خاک 
ما را پس از رنگین ســاختن به 
خون  جوانان وطن، درنوردیدند 
و لگدکوب چکمه پوشــان خود 
ســاختند. یکی در سال 1856 
میــالدی و در دوران حکومــت 
ناصرالدین شــاه قاجار و صدارت 

بی طرفی  اعــالم  مرکزی  دولت 
کرده بــود!( اما به درخواســت 
کنســول انگلیس )ماژور هوور( 
از والی فارس، دولت مرکزی هم 
در سرکوب آنها مشارکت ورزید! 
شاید موجب تعجب برخی باشد 
کــه والــی فــارس در آن زمان 
»مصدق السلطنه« یا همان دکتر 
محمد مصدق بــود که خودش 
در ایــن مــورد در مجلس دوره 

چهاردهم چنین توضیح می دهد:
از  خوب  ماموریــن  »...بنده 
انگلســتان دیده ام. من مامورین 
بسیار شــریف و وطن دوست از 
انگلستان دیده ام. من مذاکراتی 
در شــیراز و تهران با اینها دارم. 
یــک روز ماژور هوور، قنســول 
انگلیس آمــد و به من گفت: ما 
حکــم داده ایم تنگســتانی ها را 
تنبیه بکنند...گفتم شــما پلیس 
جنوب را مامور تنبیه تنگستان 
افزوده  آنها  برمنفوریــت  بکنید 
می شود. تنگستانی ها اگر شرارت 

می کنند، من تصدیق می کنم. اگر 
بعضی از آنها راهزنی می کنند، من 
تصدیــق دارم. اگر آنها را پلیس 
جنوب تنبیه کند، آنها جزء شهداء 
وطن پرست می شوند و من راضی 
نیستم. ولی اگر من والی هستم، 
آنها را تنبیه کنم، به وظیفه خودم 
عمــل کــرده ام و کار صحیحی 

1920 میالدی
پس از استعالم از صحت مزاج، 
تقدیم ارادت، زحمت می دهد از 
قرار تلگرافی که قنسول انگلیس 
مقیم شیراز مخابره کردند، آقای 
مصدق السلطنه از سقوط کابینه 
قبلی و تشــکیل کابینه جدید، 
قدری مضطربند کــه مبادا این 

کابینه در مواقع الزمه، همراهی 
و مســاعدت مقتضی از ایشــان 
ننماینــد و گویا خیال اســتعفا 
دارنــد. از قــرار راپرت هایی که 
از قنســول انگلیس در شــیراز 
می رســد، حکومت معظم له در 
شیراز خیلی رضایت بخش بوده. 
اگر حضرت اشرف صالح بدانند، 
بد نیســت که دوستانه تلگرامی 
الیه مخابــره فرموده،  به معزی 

خواهش کنید که به حکومت خود 
باقی بوده و از این خیال منصرف 

شوند. ایام شوکت مستدام .
مستر نرمان...«

)به نقل از کتاب »سیاســت 
مجلــس  در  منفــی  موازنــه 
چهاردهم« نوشــته کی استوان 
 15 و   14 - ص  اول  جلــد   -
همچنین صفحات 168 و 169 
از جلد اول کتاب »تاریخ سیاسی 
معاصر ایران« نوشته دکتر سید 

جالل الدین مدنی(
تاریخ حکایت از آن دارد که 
برای فروپاشــی و انهدام ایران با 
تمام قدرت از عوامل سازمان های 
فراماسونری خود استفاده کردند. 
از کسانی که ظاهرا تابعیت ایران 
را یــدک می کشــیدند، چه در 
قضیه جنگ هــای ایران و روس 
و بسته شدن قراردادهای ننگین 
ترکمانچای و گلســتان، چه در 
واگذاری همه منابع رو زمینی و  
زیرزمینی این کشور تحت عنوان 
امتیــاز رویتر، چــه در ماجرای 
تنباکو و التاری و ...که همیشه، 
واســطه ها را از اهالــی همیــن 
برمی گزیدند و خود در  مملکت 

ایــران،  اســتقالل  و  شــوکت 
همواره طراحــان و برنامه ریزان 
و فرماندهان انگلیســی خود را 
پشت ایرانی ها یا اهالی دیگر ملل 

مستعمره پنهان ساخته اند.
در قسمتی از سریال »دلیران 
تنگستان« که متجاوزین انگلیسی 
در حال قتل و غارت مردم بی پناه 
بوشهر هســتند و تصویر نشان 
شعله های  محاصره  در  می دهد، 
آتش، کودکی گریان می گریزد، 
صدای هوشــنگ لطیــف پور را 

می شنویم که می گوید :
»...ایرانــی را می کشــد، به 
حقــوق سیاســی و اجتماعی او 
تجــاوز می کنــد، هنــدی را به 
کشتن می دهد، به کشتن ایرانی 
وامی دارد و به این ترتیب در میان 
دو قوم شرقی همسایه تخم کین 
می پراکند. یعنی ز هر طرف که 
کشته شود، سود استعمار است...«
حــاال امــروز هــم وقتی به 
تلویزیون بی بی سی فارسی نگاه 
می کنــم و گفته  می شــود که 
چگونــه از شــش مــاه پیش از 
برپایــی این کانال ماهواره ای، به 
شــکار بچه های ما پرداختند و 
اینک این جوانان ســاده دل را 
تحت عنــوان خبرنگار و مجری 
و گزارشــگر، در مقابل دوربین 
خود قرار می دهند تا علیه ملت و 
سرزمین مادری و دین و هویت 
و فرهنگ خود ســخن بگویند و 
به عنــوان مزدوران تهاجم نوین 
اســتعمار  به ایران و ایرانی ) که 
این بار با شکل و فرم تازه ای انجام 
می پذیرد(، بازهم چهره های اصلی 
انگلیسی را پنهان کنند، بی اختیار 
به یــاد همان صحنه شــهادت 
رئیس علــی دلواری در ســریال 
»دلیران تنگستان« می افتم؛ در 
همــان صحنه ای که رئیس علی 
با تاســف، هندی هایی را نظاره 
ناخواسته پیشقراول  می کرد که 
ارتش متجــاوز قرارگرفته، جلو 
می آیند و مورد اصابت گلوله قرار 

می گیرند.
در همیــن صحنــه زمرمه 
رئیس علی را می شــنویم که با 
به زمین افتادن هر سرباز هندی، 

می شمرد:
»...یه هندی، یه هندی دیگر، 

بازهم یه هندی و...«
و آنجا اســت که از پشــت 
سنگرش بیرون می آید، از ته دل 
فریاد می زند و بــا همان جمله 
انگلیسی لعنتی را به  معروفش، 
هماوردی خواند. دوربین در این 
لحظه، به روی فرمانده انگلیسی 
که پشــت درختی پنهان شده، 
زوم کرده و وی را نشان می دهد 
که چگونه مزورانه صحنه نبرد را 

نظاره می کند و ...

میرزا آقاخان نوری که به مقاومت 
احمــد تنگســتانی و یارانــش 
انجامید. نکته قابل توجه تاریخی 
این است، در همان زمان که شاه 
قاجار و صدراعظم فراماسونش به 
همراه کابینه به اصطالح متجدد 
و روشنفکرش در صدد واگذاری 
امتیازاتی بــه متجاوزین و کوتاه 
آمدن در مقابــل آنها بودند، بنا 
به نوشته عباس امانت در کتاب 
»قبله عالم«، متجاوز از 30 تن از 
علمای عظام شیعه از یازده والیت 
ایران، تصمیم گرفتند تا هریک 
10 تا 20 هزار سرباز را از ناحیه 
خود به خدمت گیرند تا از خاک 
اسالم در برابر کفار دفاع نمایند. 
امانت در بخشی دیگر از کتابش 
اشاره دارد،اما آنچه شاه زیر نفوذ 
می کرد،  پیشنهاد  صدراعظمش 
چیزی در حکــم تن دردادن به 

تحت الحمایگی انگلستان بود!
اما دیگربــار در زمان جنگ 
جهانــی اول بود کــه نیروهای 
بریتانیا برای اشغال ایران به خاک 
ما هجــوم آوردند. این در حالی 
بود که پیش از آن، قراردادهای 
خفت باری که می خواســتند با 
به اصطالح متجددین  همکاری 
روشنفکر و شاهان بی کفایت به 
این ملت  تحمیل کنند )همچون؛ 
قــرارداد رویتــر، رِژی، قرارداد 
1919 و ...( هــر یــک با حضور 

* متاسفانه آنکه همراه 
اشغالگران و استعمارگران 
بود و به نام ایرانی، علیه 
منافع ملت و کشورش 
حرکت کرد، دسته ای از 

به اصطالح شبه روشنفکران 
و متجددین بودند.

ما از عشیره خون، رویین تنان عشقیم
 سید حسن حسینی  

یادگاری یک »مدافع حرم« روی دیوار

گفت وگو با سرلشکر پاسدار آزاده، عبدالحسین شاهین

فشار دشمن زیاد شود 
اعتقاداتمان هم راسخ تر است


