
  احمدرضا صدري
ش�خصيتي كه در مق�ال پيش رو از آن س�خن 
م�ي رود، از نماده�اي اتح�اد دين و سياس�ت 
در دوران معاص�ر ب�ه ش�مار م�ي رود. زنده ياد 
آيت اهلل العظم�ي سيدعبدالحس�ين الري هم 
س�مبل اعتقاد به حكومت ديني و واليت فقيه 
در مقط�ع انقالب مش�روطيت ايران ب�ود و هم 
از مب�ارزات ضداس�تبدادي و آزادي خواهان�ه 
ملت اي�ران جانب�داري مي كرد. خوان�ش آرا و 
كارنام�ه سياس�ي آن فقيه بزرگ، ش�اهدي بر 
اين مدعاس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان معاصر 
و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول آيد. 

   
  نشو و نما تا عزيمت به شهر الر

عالم مجاه��د زنده ياد آيت اهلل سيدعبدالحس��ين 
الري از علم��ا و روحاني��ون دزفولي االص��ل در 
س��ال 1226ه. ش، در ش��هر نجف به دنيا آمد. او 
بزرگ ترين فرزند و داراي شش برادر و خواهر بود. 
نسب سيد الري به يكي از عرفاي نامي دزفول به نام 
»ركن الدين دزفولي« مي رسيد و طالب بسياري 
در جلس��ه درس پدرش »س��يدعبداهلل دزفولي« 
تلمذ مي كردند. سيد در سن 22 سالگي به درجه 
اجتهاد رس��يد و از همان جواني، يكي از مدرسين 
بزرگ حوزه نجف شد. در ميان اساتيد برجسته او 
مي توان به ميرزاي شيرازي، آخوند همداني و شيخ 
مرتضي انصاري اشاره كرد. مرحوم آخوند همداني 
شاگردن برجسته زيادي داشت، اما به شدت به سيد 
عالقه مند بود. سيد هم عالوه بر اينكه تحت تأثير 
شخصيت معنوي آخوند همداني بود، علوم عقلي را 
نيز از ايشان فراگرفت. ميرزاي شيرازي نيز عنايت 
خاصي به سيد داش��ت و اجازه اجتهادي نيز براي 
او صادر كرد. گفته مي شود مهاجرت سيد به ايران 
هم به توصيه ميرزاي شيرازي بوده است. سيد كه 
اينك به سن 45 سالگي رس��يده و از اساتيد مبرز 
حوزه علميه نجف اش��رف بود، به رغم اصرار مردم 
الر براي رفتن به اين ديار، از اين امر خودداري كرد 
تا سرانجام حاج علي الري و هيئت همراه تصميم 
گرفتند از طريق ميرزاي شيرازي، سيد را به آمدن 
به الر ترغيب كنند. ميرزاي ش��يرازي با توجه به 
حساسيت سياسي اس��تان فارس- كه در معرض 
تجاوزات بيگانگان بود- سيد را ترغيب كرد كه به 
دعوت هيئت الري پاسخ مثبت بدهد و سيد- كه 
احترام زيادي براي ايش��ان قائل بود- س��رانجام 
پذيرفت. وي در حالي اين درخواست را قبول كرد 
كه مي توانست با ماندن در نجف، در عداد علماي 
بزرگي چون ح��اج مالعلي تهراني، ش��يخ محمد 
يزدي، س��يد مرتضي كش��ميري و... در آيد. خود 
اين علما همواره مي گفتند اگر آقا عبدالحسين از 
نجف نمي رفت، همه علماي نجف تحت الشعاع او 

قرار مي گرفتند!
  جالي وطِن س�يد پس از نهضت پيروزمند 

تنباكو 
س��يد اما، اندكي پ��س از پيروزي م��ردم ايران در 
نهضت تنباكو تصمي��م گرفت به ف��ارس برگردد 
و در برابر بيگانگان و مس��تبدان بايس��تد. آيت اهلل 
ميرزاي ش��يرازي در هنگام عزيمت سيد از عراق 
گفت: »شما با رفتن به الرستان درواقع نجف را به 
الرستان مي بريد و گهواره فضيلت و علم را، از فرزند 

خالي مي كنيد!« 

خبر ورود س��يد الري به زودي در تمام شهرهاي 
استان فارس پيچيد و مشتاقان علم براي استفاده 
از محضر ايشان، به الر آمدند. سيد الري اقدامات 
و فعاليت هاي بسيار مهمي را در الرستان و استان 
فارس انجام داد كه اهم آنها عبارتند از: تأس��يس 
حوزه علميه در الرستان در س��ال 1310ه. ق با 
حمايت مالي تج��ار و جذب ش��اگردان از نواحي 
مختلف جنوب ايران در جهت نشر احكام اسالمي 
و مبارزه با توطئه هاي فرهنگي، سياسي استعمار. 
سيد توانست با جذب و پرورش شاگردان كارآمد 
و وفادار، هسته هاي اوليه تشكيالت مبارزاتي خود 
را به وجود بياورد. موضع گيري هاي س��يد الري 
در برائت از ظلم و مبارزه همه جانبه با س��تمگران 
كه در قالب درس مطرح مي شدند، خيلي زود به 
صورت يك كتاب چاپ ش��د. انتشار آثار سياسي 
سيد در مخالفت با پادشاه ايران، در زمره نخستين 
اقدام��ات وي در بدو ورود ب��ه ايران ب��ود. اولين 
رساله س��يد الري در س��ال 1314ه. ق با عنوان 
»آيات الظالمين« منتشر شد. در اين كتاب سيد 
با استناد به آيات قرآن و روايات، مشروعيت رژيم 
س��لطنتي را زير س��ؤال برد و هر نوع همكاري و 
همراهي با رژيم را حرام اعالم كرد و به اين ترتيب 
اولين جرقه مبارزه فكري با رژيم سياسي قاجاريه 

زده شد. 

  تبديل الر به كانون نشر حقايق ديني و نيز 
استبدادستيزي سياسي

س��يد الري توانس��ت با ايجاد حوزه علميه در الر، 
قش��ر عظيمي از طالب جنوب را با قوانين و احكام 
اس��المي آش��نا كند و آنان را به مناطق مورد نظر 
خود بفرس��تد و به اين ترتيب، پايگاه هاي نظامي 
و تبليغاتي گس��ترده اي را به وجود بياورد و بعدها 
براي پيش��برد نهضت خود از آنان اس��تفاده كند. 
ش��اگردان س��يد در مناطق تحت نف��وذ خود، به 
تبليغات گسترده عليه حاكم محلي مي پرداختند 
و همزمان با نهضت مشروطه، به صورت يكپارچه 
در صف مشروطه خواهان درآمدند و عليه مستبدان 
به مبارزه پرداختند. آنان هرگونه همراهي و سازش 
با مظاهر ظلم را حرام و غيرش��رعي اعالم كردند. 
سيد با استفاده از نفوذ شاگردان خود در محدوده 
جغرافيايي جنوب و استفاده از سرمايه گذاري هاي 
تجار و حماي��ت اقش��ار مختلف مردم��ي به ويژه 
نيروهاي عشاير، از نظر سياسي و مذهبي به عنوان 
مهم ترين مرجع در خطه فارس و جنوب، توانست 
سال ها قبل از وقوع مش��روطه، رهبري سياسي و 
اجتماعي الرستان را به دست آورد و به عنوان مرجع 

تقليد به حل و فصل مشكالت مردم بپردازد. 
به دستور سيد در سراسر شهرهاي منطقه مدارس 
علوم ديني تأس��يس ش��دند و وضعيت نامناسب 
فرهنگي منطقه بهبود پيدا كرد. سيد الري عالوه 
بر تربيت طالب به تعلي��م و تربيت عمومي مردم، 
به ويژه جوان��ان مي پرداخت و آن��ان را به تحصيل 
مباني عقيدتي اس��الم، فقه، اصول و تزكيه نفس 
ترغيب مي ك��رد. او پي��روان خود را ب��ه گذراندن 
آموزش هاي نظامي هم تشويق مي كرد. عده زيادي 
حتي دوره هاي كارآموزي نظامي را هم مي ديدند و 
بعدها به »چريك هاي سيد الري« يا »تفنگچيان 
سيد الري« مشهور شدند و نقش بسيار مهمي را در 
مبارزه با مستبدان و استعمارگران و دفاع از حقوق 

محرومان در برابر فئودال ها و خوانين ايفا كردند. 
  نهض�ت مقابله ب�ا تج�اوزات يهوديان در 

شهر الر
س��يد الري به رغ��م درگيري ه��اي مبارزات��ي با 
استعمارگران خارجي و مستبدان داخلي، توانست 
ظرف 33 سال بيش از 500 طلبه را در زمينه هاي 
مختلف اس��المي تربيت كند كه برخ��ي از آنها تا 
مرحله اجتهاد هم پيش رفتن��د، از جمله آيت اهلل 
سيدعبدالباقي موسوي شيرازي داماد ايشان بود كه 
پس از رحلت سيد، به عنوان يكي از مراجع بزرگ 
زمان خود مطرح ش��د. از ديگر ش��اگردان معروف 
سيد، حاج ش��يخ زكريا انصاري نواديجاني دارابي 
ملقب به نصراالس��الم و معروف به »شيخ بزرگ« 
اس��ت كه در بحران هاي بزرگ دوره مش��روطه از 
حاميان اصلي سيد بود. او در تمام تحوالت ناحيه 
شرقي ايران نقش اساسي داشت و در سال 1331ه. 
ق در پي توطئه اي به شهادت رسيد. سيدمرتضي 
مجتهد اهرمي ملقب به علم الهدي از ديگر پيروان 
آيت اهلل الري در منطقه بوش��هر ب��ود كه رهبري 
روحاني نهضت تنگستان را به عهده داشت و در آن 

خطه نقش مهمي را ايفا كرد. 
با هجرت آيت اهلل سيدعبدالحس��ين الري به الر، 
عمليات ضد يهودي گري در آن خطه آغاز ش��د و 
با حمايت شاگردان سيد، به ديگر شهرهاي استان 
فارس هم سرايت كرد. يهوديان منطقه با استفاده 

قشون قوام الملك توانستند مسجدي 
را كه س�يد در آن مش�غول اقامه نماز 
جماعت بود محاص�ره كنند اما يكي از 
مريدان ش�جاع س�يد به نام علي مراد 
توانست وارد مسجد شود و سيد را ترك 
اسب خود سوار كند و از حلقه محاصره 
انگليسي ها بيرون ببرد. انگليسي ها هر 
دو را مورد هدف قرار دادند و گلوله باران 
كردند اما هيچ ي�ك از گلوله ها به آنها 
نخورد! سيد الري به فيروزآباد رفت و 
نزد صولت الدوله قش�قايي پناه گرفت

 آيت اهلل العظمی سيدعبدالحسين الري
 نمادي از پيوند آزادي خواهي و دينداري در دوران مشروطيت

 میرزای شیرازی به سید الری:
 شما نجف را به الرستان مي بريد!
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  محمدرضا كائيني 
ن��ام عال��م مردم��ي و 
روشن بين آيت اهلل شيخ 
عيسي قاس��م، از آغازين 
روزه��اي فرآيند بيداري 
اس��المي در بحري��ن بر 
س��ر زبان ها افتاد. روش 
مؤث��ر و در عي��ن ح��ال 
خشونت پرهيز وي، نهايتاً 
حاكم��ان آن ديار را خلع 
س��الح و آنان را ناگزير از تبعيد وي ساخت. گرايش 
جامعه فرهنگي و تاريخي ما به شناخت بيشتر از اين 
شخصيت و آراي وي، موجب پديد آمدن اثري شده 
كه هم اينك در پي معرفي آن هستيم. »آيت اهلل شيخ 
عيسي قاسم، مرد صلح و اصالح« عنوان كتابي است 
كه مجموعه خطبه هاي نماز جمعه اين روحاني مبارز 
در مسجد امام صادق)ع( را دربر دارد. در ديباچه اين 
اثر- كه نشر معارف آن را منتشر ساخته- چنين آمده 
است: »آيت اهلل شيخ عيسی قاس��م قريب 50 سال 
اس��ت با مواضع ملی محكم، التزام ثاب��ت به صلح و 
مجهز شدن، اصالح طلبی، ايجاد تغيير با استفاده از 
سخنان صادقانه و نصيحت هدفمند و فعاليت مستمر 
در راه ايجاد الفت و س��ازگاری و قري��ب، در فضای 
دينی، سياس��ی، فرهنگی و اجتماعی بحرين فردی 
شناخته شده است. وفاداری و عالقه مردم به شخص 
او و طرح ها و شفافيت و ايمان كاملی كه به دعوت به 
خير و مصلحت همگان دارد بيانگر محبوبيت عظيم 
اوست. آيت اهلل شيخ عيسی قاسم شخصی است كه 
بيشترين اهتمام و محافظت را نسبت به خون و اتحاد 
و ارتباط برقرار كردن گروه های بحرين با هم داشته و 
طی ده ها سال نقشی عظيم در عرصه فعاليت ملی و 
سياسی و اتحاد اين كشور ايفا نموده است، مردی كه 
دست  پاک و زبان عفيف او در تاريخ ثبت شده است. 
آيت اهلل شيخ عيسی قاس��م چهره ای مردمی است و 
هر كه از نام و فعاليت های او آگاه باش��د اين مطلب 
را درمی يابد. ش��خصيتی عظيم به اندازه آرمان های 

وطنی آزاد و ارزشمند و متمدن كه بدون هيچ گونه 
تبعيضی تمام فرزندان خود را در آغوش می كشد. ما 
تالش می كنيم تا با لحاظ اعتبار ملی و جامع و ديدگاه 
مس��المت آميز آيت اهلل شيخ قاس��م به مبارزه ، روی 
دعوت اين مصلح سياسی و اجتماعی نور بيندازيم. 
به همين جهت اندكی از بس��يار اين عالم و داعيه دار 
سياسی را پيش روی خواننده گرامی قرار می دهيم و 

می گذاريم خودش قضاوت كند«. 
مقدمه اين اثر در ادامه به تشريح مواضع سياسي شيخ 
عيسي قاس��م پرداخته و در بخشي ديگر مي نويسد: 
»آيت اهلل شيخ عيسی احمد قاس��م از ديرباز صريحاً 
اعالم كرده بحرين به دموكراسی و اصالحات سياسی 
واقعی نياز دارد. او به وض��وح از نياز بحرين به آزادی 
سياسی بيش��تر، يعنی رس��يدن به اين اصل قانون 
اساس��ی )كه ملت، منب��ع قدرت هاس��ت( حمايت 
می كند. مطالبات حقوقی او بر اساس شيوه ای ثابت 
انجام می شود كه تأكيد دارد مطالبه در چارچوب های 
مسالمت آميز و متمدن و با استفاده از زبان نصيحت 
و دعوت به خير و توافق صورت بگيرد. آيت اهلل شيخ 
عيسی عضو شورای تأسيس )س��ال 1971( و عضو 
مجلس ملی )سال 1973( بوده است. او در انتخابات 
سال های 2006 و 2010 از مردم خواست در انتخابات 
مشاركت فعال داشته باشند و خودش هم در انتخابات 
شركت كرده و پيوس��ته به بهبود و اصالحات دعوت 
می كرد. اوج بيداری اس��المی و انق��الب 14 فوريه 
2011 خواهان تغيير و تحول به س��وی دموكراسی 
واقعی بود. شيخ عيسی قاسم از برجسته ترين حاميان 
اين انقالب به ش��مار می آيد كه ب��ر روی منبر خود 
مظلومان را با گفتار نيك و حمايت از مطالبات مردم 
ياری كرده و پيوسته به توافق و دموكراسی و اصالح 
واقعی دعوت كرده اس��ت. با اين ح��ال تأثيرگذاری 
مواضع او كه حامی دموكراسی و تحكيم حقوق بشر و 
دعوت به خير و رعايت انصاف نسبت به مظلومان بود 
باعث شد تا دعوت و تحريك پيوسته اش برای ايجاد 
تغيير به سوی دموكراسی، با هجمه شديد رسانه ای و 
امنيتی دستگاه های نظام مواجه شود و سرسپردگان 
آن در تالش برای ضربه زدن ب��ه ملی گرايی او تمام 
ارزش ها و آرمان ها و وظايف را زيرپا بگذارند و بارها 

او را تهديد كنند.
آيت اهلل شيخ عيسی با وجود رژيم تروريستی بحرين 
و درنده خويی آنها در برخورد با خواس��ته های مردم 
و قتل و جرح و گرس��نه نگاه داشتن ده ها هزار نفر از 
مردم كشور و هدف گرفتن جان و رزق و دين و آبروی 
آنان، سخنرانی های تحريك و تأكيدكننده بسياری 
پيرامون فعاليت مسالمت آميز و خالصانه ايراد كرد«.

به بهانه انتشار اثر »آيت اهلل شيخ 
عيسي قاسم، مرد صلح و اصالح«

منادي حقوق فراموش شده 
مردم بحرين
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از اس��لحه ب��ه آزار مس��لمانان مي پرداختند. 
آنان عليه سيد نامه هاي ش��كايت آميز زيادي 
ب��راي مظفرالدين ش��اه قاج��ار فرس��تادند تا 
مانع از بازگشت سيد از س��فر حج به الرستان 
ش��وند. هر چند حاكم وق��ت الر عليرضاخان 
مانع از ورود س��يد به منطقه ش��د و ايش��ان را 
به بندرعباس و س��پس بندرلنگه فرستاد، اما 
در اثر ش��كايت مردم منطق��ه و روحانيون به 
حكوم��ت مركزي، س��يد به رغم مي��ل باطني 
يهوديان و ديگر مخالفان خود، با نهايت احترام 
به الر بازگش��ت و فعاليت هاي علمي، سياسي، 
اجتماعي و عبادي خود را از سر گرفت. يهوديان 
با حمايت خوانين و عمال استبداد در منطقه، 
عليه س��يد و ياران او به توطئه پرداختند. ابتدا 
سيد س��عي كرد با نصيحت و ارش��اد آنان را از 
اعمال تحريك آميزشان بر حذر دارد ولي چون 
اين شيوه ها مؤثر واقع نشدند، دستور تبعيد و 
نفي بلد آنها را داد. او به يهوديان فرصت داد تا 
اموال و خانه هاي خود را به مسلمانان بفروشند 
و سپس منطقه را ترک كنند. پس از خروج آنها 

كنيسه شان به مسجد تبديل شد. 
  مواجهه سيد با فرقه استعماري بهائيت 
آيت اهلل الري در اقدامي ديگر با ميس��يونرهاي 
مسيحي كه به دستور انگليسي ها براي تخريب 
مباني اعتقادي م��ردم و تروي��ج فرهنگ غربي 
و گس��ترش س��لطه خود در ايران و تاراج منابع 
اقتصادي كشور به الرستان و فارس آمده بودند، 
به مبارزه پرداخت. او ميسيونرهاي مذهبي را از 
منطقه اخراج و كتاب هاي آنها را توقيف كرد! اين 
اقدام خشم دولت انگليس را برانگيخت و به دولت 
مركزي فش��ار آورد از اقدامات سيد جلوگيري و 
او را مجازات كند كه البت��ه عين الملك نماينده 
دولت مركزي، با مشاهده قدرت و نيروهاي زياد 
س��يد در منطقه ناچار ش��د به پايتخت برگردد! 
س��يد عليه فرقه بهائيت هم اقدام��ات مؤثري را 
انجام داد. از جمله در سال 1318ه. ق كه همراه 
با عده اي از پيروانش به زي��ارت حرم مطهر امام 
رضا)ع( مي رفت، در مس��ير بهائيان كرمان را به 
مناظره دع��وت كرد و در براب��ر جمعيت زيادي 

حقانيت اسالم و بطالن بهائيت را ثابت نمود. 
  سيد، رهبر انقالب مشروطيت در خطه 

فارس
به نظر آي��ت اهلل الري يك��ي از عوام��ل فقر و 
بيچارگي مردم، وجود نظام فئوداليس��م مورد 
حماي��ت دربار ب��ود. فئودال ها خ��ود را مالك 
مال، جان و نام��وس رعيت مي دانس��تند و از 
هيچ رذالتي ابا نداش��تند! سيد به محض ورود 
به الرستان، مردم را به مقابله و مقاومت با اين 
عوامل تشويق كرد و از آنان خواست از پرداخت 
ماليات به نماينده دول��ت و خان ها خودداري 
كنند. در نهضت مشروطه تمام تالش مقامات 
حكومت مركزي - كه از جنبش مردم تهران در 
هراس��ان بودند- اين بود كه مبادا اهالي فارس 
كه مبارزات خ��ود را عليه اس��تبداد و تعديات 
شعاع السلطنه از مدت ها پيش آغاز كرده بودند، 
از وقايع تهران باخبر ش��وند و دامنه شورش به 
ساير شهرها هم كشيده شود، اما هنوز يكي دو 
ماه از جنبش مردم تهران نگذشته بود كه فارس 
نيز به صف مبارزه پيوس��ت و م��وج اعتراضات 
مردمي سراس��ر آن را در بر گرفت. س��رانجام 
در رمضان س��ال 1323ه. ق، شعاع السلطنه از 
حكومت فارس عزل ش��د و غالمحس��ين خان 
وزير مخصوص صاحب اختيار جاي او را گرفت. 
همچنان كه نهضت آزادي خواهي عصر مشروطه 
در آذربايجان با نام هاي س��تارخان و باقرخان 
پيوند خورده، بي ترديد در فارس و بلكه در تمام 
مناطق جنوبي ايران، نام سيدعبدالحسين الري 
با نهضت مشروطه مالزم است. البته قيام سيد 
الري با قيام س��تارخان و باقرخان تفاوت هايي 
داش��ت. قيام آنها نه تنها جنبه ملي داش��ت و 
هدفش برداشتن حكومت مطلقه استبدادي و 
استقرار حكومت دموكراسي مبتني بر آزادي و 
مساوات بود، در حالي كه سيد در راستاي ايجاد 
حكومت ملي بر پايه شرع و اجراي دقيق احكام 
الهي مبارزه مي كرد. س��يد از طرفداران اصلي 
انقالب مشروطه بود و از ابتداي ظهور مبارزات 
مردمي نهضت مشروطه نقش بسيار مهمي را 
ايفا كرد. سيد در مردم نفوذ كالم بسيار داشت 
و براي پيشبرد انقالب مشروطه با علما، مراجع 
و مجاهدان از جمله آخوند خراساني مكاتبات و 

مراسالت زيادي داشت. 
  سيد پس از عزل محمدعلي شاه قاجار

با فرار محمدعلي ش��اه قاجار و روي كار آمدن 
احمد ش��اه، تصور اين بود كه س��يد نسبت به 
گذش��ته قدرتمندتر شده اس��ت، اما اختالف 

سردار اس��عد بختياري و صولت الدوله - كه با 
سيد ارتباط خوبي داش��ت- باعث شد فاتحان 
تهران ديگر از س��يد و صولت الدوله قش��قايي 
حمايت نكنن��د و به ج��اي آن ب��ه حمايت از 
قوام المل��ك بپردازند! اين موض��وع نيروهاي 
مشروطه خواه فارس را دلسرد و زمينه تضعيف 

سيد الري را فراهم كرد. 
بي مهري هاي متعدد فاتحان تهران نس��بت به 
آيت اهلل الري، در حالي صورت گرفت كه ايشان 
حمايت هاي زيادي را از آنان انج��ام داده بود و 
مبارزات پيگير و مستمر او در احياي مشروطه و 
مقابله با استبداد صغير در فارس و مناطق جنوب 
ايران، يك��ي از كانون هاي اصلي مب��ارزه عليه 
استبداد و حمايت از مشروطه را فراهم آورده بود. 
نيروهاي انقالبي فاتح تهران به جاي همكاري با 
سيد الري و نيروهاي تحت امر او، براي از صحنه 
بيرون راندن تتمه مستبدان از صحنه با بخشي 
از مستبدان متحد عليه سيد و يارانش وارد عمل 
شدند! سردار اسعد بختياري يك ماه پس از فتح 
تهران، طي حكمي به دريابيگي حكمران بنادر، 
دس��تور حمله به الر و قلع و قمع سيد را صادر 
كرد! كش��ف نفت در خوزس��تان انگليسي ها را 
به بختياري ها نزديك و از قشقايي ها دور كرد و 
سيد و صولت الدوله قشقايي، به ناگزير در كنار 
هم مبارزه اي جديد و نابرابر را عليه كانون  هاي 

اصلي قدرت در ايران آغاز كردند. 
  س�يد در براب�ر م�وج قدرتمن�د ترور 

شخصيت!
 موج تبليغات منفي حكومت فارس عليه سيد، 
موجب ش��د علماي نجف هم خواه��ان ايجاد 
آرامش و عدم تحرک سياس��ي س��يد ش��وند. 
مقامات انگليسي حمله به بستك و تصرف آنجا 
را به سيد الري نسبت دادند و خواهان تقابل با 
او شدند! سيد تالش كرد با ارس��ال نامه هايي 
از خود دفاع كند و تا حدودي هم موفق ش��د، 
اما سرانجام فش��ار جناح هاي گوناگون موجب 
شد سيد با دعوت انجمن ايالتي، الر را به قصد 
شيراز ترک كند تا در آنجا در جلسه مشتركي با 

نصرالدوله قوام اختالفات را حل كنند. 
در پي فراري دادن حاكم مع��زول و زنداني الر 
عليقلي خان توس��ط قوام الملك، علماي نجف 
در پاسخ به هشدارهاي سيد الر در مورد آزادي 
عليقلي خان و عواقب سوء آن با مجلس مكاتباتي 
را آغاز كردند و ضمن اش��اره به مجاهدت هاي 
سيد الري در خطه فارس براي تحقق مشروطه 
از مجلس خواستند دس��ت ظالمان را از سر آن 
خطه كوتاه و خس��ارت هاي وارده ب��ه مردم را 
جبران كنند. اهالي الرس��تان هم شكايت هاي 
مختلفي را براي مجلس و وزارت داخله فرستادند 
و به آزادي عليقلي خان اعتراض كردند، اما وزير 
داخله وقت سردار اس��عد بختياري پاسخ داد: 
علماي ش��يراز حكم بي گناهي عليقلي خان را 
داده اند! س��يد الري كه از اقداماتش براي اعاده 
اموال غارت شده مردم الر نتيجه اي نگرفت، به 
ناچار دس��تور حمله به بندرعباس و ضربه زدن 
به منافع انگليس را صادر كرد. همچنين س��يد 
4هزار نفر نيرو را به فرماندهي س��يدحاجي بابا 
بيرمي و غالمحس��ين وراوي به بندرلنگه اعزام 
كرد. اين نيروها توانستند نيروهاي انگليسي را 

آنجا عقب برانند. 
  سيد و رويداد جنگ جهاني اول

در آستانه جنگ جهاني اول مخالفان سيد الري 
تالش كردند بين ياران نزديك او تفرقه ايجاد 
كنند و با تطميع و حمايت مالي، عده اي از آنها 
را به سوي خود جلب كردند. تندروي هاي برخي  
نيروهاي س��يد در مأموريت هاي گوناگون هم 
مزيد بر علت شد و عده اي از ياران نزديك او را 
دلسرد كرد! از جمله حسين حاجي آبادي - كه 
در حمله به مستبدان در بندرعباس و بندرلنگه 
رشادت هاي زيادي از خود نشان داده بود- در 
اثر همين تندروي ها مورد بي مهري سيد قرار 
گرفت و يك ماه بعد در درگيري ناخواسته اي 
كشته شد! سيد در فاصله زماني كوتاهي چهار 
نفر از سران نظامي برجسته و قدرتمند خود را از 
دست داد و قدرت نيروهاي نظامي او در آستانه 
س��ال 1332ه. ق، به حداقل رسيد و نيروهاي 
حكومتي را به تهاجمي همه جانبه عليه س��يد 

تحريك كرد. 
در س��ال 1332ه. ق، انگليس��ي ها با همكاري 
دولت، مخبرالس��لطنه و حبيب اهلل قوام الملك 
با هدف تص��رف الر و قلع و قمع س��يد، نيروي 
عظيمي را به آنجا روانه كردند. اين در شرايطي 
بود كه س��يد بخش بزرگي از نيروهاي نظامي 
و سياس��ي خود را از دس��ت داده بود. قش��ون 
قوام الملك توانستند مسجدي را كه سيد در آن 
مشغول اقامه نماز جماعت بود محاصره كنند، 
اما يكي از مريدان ش��جاع سيد به نام علي مراد 
توانست وارد مسجد ش��ود و سيد را ترک اسب 
خود س��وار كند و از حلقه محاصره انگليسي ها 
بيرون ببرد. انگليس��ي ها هر دو را مورد هدف 
قرار دادند و گلوله ب��اران كردند، اما هيچ يك از 
گلوله ها به آنها نخورد! سيد الري به فيروزآباد 
رفت و نزد صولت الدوله قش��قايي پناه گرفت و 
مدتي بعد خانواده او هم مخفيانه از ش��يراز به 

فيروزآباد رفتند و به او ملحق شدند. 
  و سرانجام خاموشي دريا... 

س��رانجام آيت اهلل سيدعبدالحس��ين الري در 
حالي كه جز 100 تومان و ي��ك خانه مخروبه 
ارثي به جا نگذاش��ته بود، در 15 ارديبهش��ت 
1303ه. ش پس از عمري مبارزه عليه استبداد 
و استعمار، چشم از دنيا فروبست. آرامگاه ايشان 
در نزديكي خانه اش در جهرم به نام »مقبره آقا« 

زيارتگاه اهالي جهرم است. يادش گرامي باد. 

عبدالحس�ين  س�يد  آي�ت اهلل 
الری پي�روان خود را ب�ه گذراندن 
تش�ويق  نظام�ي  آموزش ه�اي 
مي كرد. عده زيادي حتي دوره هاي 
كارآموزي نظامي را هم مي ديدند و 
بعدها به »چريك هاي سيد الري« 
يا »تفنگچيان سيد الري« مشهور 
ش�دند و نقش بس�يار مهمي را در 
مبارزه با مستبدان و استعمارگران 
و دفاع از حق�وق محرومان در برابر 
فئودال ه�ا و خواني�ن ايف�ا كردند
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