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مقدمه 
اولين واكنش بوشهرى ها به قانون انتخابات مجلس

نظامنامه ى انتخابات در20 رجب 1324/ 17 شهريور 1285/ 9 سپتامبر 
1906 به امضاء مظفرالدين شاه رسيد. دو روز بعد نيز شاه به صدراعظم دستور 
داد تا «براى هر واليت يك نسخه بفرستند كه از آن قرار  ترتيب انتخابات و 
شرايط آن عمل شود.»1 طبق اين قانون انتخابات، رأى دهندگان مرد باالى 
25 سال، به شش طبقه تقسيم شدند (ماده ي اول و دوم) و افرادى كه حق 
رأى دادن نداشتند (حكام، معاونين و مستخدمين اداره نظميه و ضبطيه) (ماده 
سوم).2طبق ماده ششم، 60 نماينده براى تهران و 96 نفر براى واليات در نظر 
گرفته بودند كه سهم فارس و بنادر 12 نفر بود.3 اگر چه فقط 8 نفر از فارس به 
مجلس راه يافتند 4و از بنادر نيز در دو دوره ي اول و دوم به دليل كارشكنى هاى 
حكام و اختالفات درونى اصناف و تجار، هيأت نّظار انتخابات و انجمن محلى 
كسى به مجلس راه نيافت. سهم بوشهر و بنادر در دوره ى اول طبق شواهد 
و اسناد، دو نفر بوده ولى در جايى به سه نفر نيز اشاره شده است. بر اساس 
اين نظام نامه قرار بود كه «در شهرهاى جزو هر ايالتى هر طبقه جداگانه جمع 
شده يك نفر را انتخاب نموده به كرسى ايالت بفرستند و اين گروه منتخب نيز، 
نماينده اى (نمايندگانى) براى مجلس شوراى ملى از ميان خود برگزينند.» (ماده 
هشتم)5 از آنجا كه حكومت بنادر و جزاير خليج فارس از ديلم تا چابهار گسترده 
بود، بندرعباس يكى از شهرهاى عمده ى جنوب، حاضر نبود نماينده ى آن جزو 
انجمن واليتى و حوزه ى انتخاباتى بوشهر باشد و حتى از جانب خود انجمن 

واليتى جداگانه اى تشكيل داد.6
انجمن محلى و انجمن ايالتى

طبق ماده ي نهم؛ «در هر محلى كه انتخابات به عمل مى آيد، انجمنى 
براى نظارت انتخابات از معاريف طبقات ششگانه ى انتخاب كنندگان آن محل 
(مركب از شش نفر) و در تحت نظارت موقتى (حاكم) يا (نايب الحكومه) همان 
محل تشكيل خواهد شد از اين قرار دو [نوع] انجمن تشكيل مى شود (انجمن 
محلى) و (ايالتى) انجمن محلى در شهرهاى جزو اياالت و انجمن ايالتى در 

كرسى ايالت.»7
در بوشهر انجمن محلى تشكيل شد ولى با اعتراض برخى گروه هاى رقيب 
در شهر، مدتى نيز شش تن از تجار و شش تن از روحانيون عضو انجمن بودند 
كه عمًال انجمن محلى بوشهر تبديل به انجمن ايالتى! شده بود. انجمن هاى 

 عليرضا خليفه زاده

چكيده: 
تصويب  به  منجر  استبداد،  عوامل  با  مخالفت ها  و  مردم  مطالبات 
مشروطه  عصر  آغاز  و  1285خ  1324ه.ق  سال  در  انتخابات»  «قانون 
گرديد. ايران در آن برهه داراى چهار ايالت و حدود 14 واليت معتبر 
طبق  و  مردم  آزادى خواهى  هيجان  و  شور  اثر  بر  آغاز  در  كه  بود 
(محلى)  واليتى  انجمن هاى  و  نفره   12 ايالتى  انجمن هاى  قانون، 
در  انجمن ها  اين  از  هركدام  شد.  تشكيل  كشور  سرتاسر  در  نفره    6
بررسى  كه  داشته اند  عهده  به  را  نقشى  ايرانيان  مشروطه خواهى  روند 
جزءبه  جزء فعاليت هاى اين انجمن ها، زمينه ى مطالعه ي هرچه دقيق    تر 

تأثيرگذارى مشروطه و مشروطه خواهى در ايران را فراهم مى كند. 
اين  خ   1285 سال  اواسط  از  بود.  كوتاه  انجمن ها  اين  عمر  طول 
انجمن هاى رسمى در اياالت و واليات به وجود آمدند و تا اواخر سال 
1290 همزمان با اتمام حجت روس و انحالل مجلس دوم بساط اين 
مركز  بوشهر  كه  اين  وجود  با  شد.  برچيده  نيز  مشروطه  مولود  نهاد 
ايران  دريايى  تجارت  دروازه ي  و  فارس  خليج  جزاير  و  بنادر  حكومت 
تا  بوشهر  در  ساله  دوره 5-6  اين  تحوالت  اما  بوده،  قاجار  دوره ى  در 
كنون به هيچ عنوان بررسى نشده و همچنان بكر مانده  است. در اين 
مختصر تالش مى شود، چگونگى تأسيس، اختالفات اعضاء، فعاليت هاى 
آزادى خواهانه و چگونگى انحالل انجمن واليتى بوشهر در دوره ي دو 
ساله (1286-1285خ) با توجه به اسناد، گزارش ها و منابع معاصر آن 

بررسى شود.
كليدواژه: انجمن واليتى، ايران، بنادر، بوشهر، خليج فارس، مجلس 

شوراى ملى، مشروطه.

نخستين نهاد مشروطه خواهي در خليج فارس
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محلى موظف بودند اسامى انتخاب كنندگان و انتخاب  شدگان هر واليت را به 
مجلس شوراى ملى بفرستند.8 اگر چه منتخبين ملزم به حضور در تهران و 
مجلس شواى ملى بودند ولى مجلس با حضور نمايندگان تهران (60 نفر) 
رسميت مى يافت. خرج سفر و مقررى ساليانه ى نمايندگان نيز كه يكى از 
مشكالت عمده ى نمايندگان منتخب بوده به تشخيص و تصويب مجلس 

واگذار شده بود. (ماده 19 و 20)
چهار روز بعد از اعالن نظام نامه انتخابات، در تهران رأى گيرى آغاز شد. در 
بوشهر نيز اين نظام نامه خيلى زود جوانه ى اميد را روياند و روز سه شنبه 28 
رجب 1324/ 25 شهريور 1285/ 17 سپتامبر 1906 اين تلگراف از بوشهر به 

تهران ارسال شد:
«حضرت مالذ االنام حجت االسالم آقاى حاجى  ميرزا سيد محمد طباطبايى 

و ساير علماى اعالم دام ظلهم العالى.
به توسط صدارت عظمى، تلگراف دست  خط مبارك اعلى حضرت دام ملكه 
رسيد. در خصوص فرمان تشكيل مجلس شوراى ملى در طهران و قانون 
موافق خواهش حضرتعالى و ساير آقايان استعالم فرموده اظهار تشكر شد.»9 

(سليمان صدراالسالم)

نخستين حركت مشروطه در بوشهر
تاريخ  در  ملى  شوراى  مجلس  رسمى  جلسه ى  «نخستين  بعد  اندكى 
افتتاحى  نطق  با   1906 اكتبر   17  /1324 شعبان   17  /1285 مهرماه   13
مظفرالدين شاه قاجار... بى حضور نمايندگان شهرستان ها گشايش يافت.»01 
زيرا در بسيارى از واليات انتخابات برگزار نشده بود. در 29 آبان 1285/ 21 
نوامبر 1906/ 4 شوال 1324 احمدخان دريابيگى ـ حكمران بوشهر و بنادر 
ـ كه مرعوب حركت مشروطه خواهى مردم شده بود، در ساختمان حكومتى 
جلسه اى تشكيل داد و شعبات مجلس [هيئت نظارت بر انتخابات] را در بوشهر 

و ساير شهرهاى اين ايالت [واليت] پايه گذارى نمود. در اين جلسه عالى جناب 
دريابيگى به اطالع حاضران رسانيد كه مقرر شده است؛ از بنادر جنوب خليج 

فارس سه نفر؟ عضو با سالى يك هزار تومان مستمرى، انتخاب شوند.
افزون بر اين دريابيگى اعالم داشت كه؛ بايد هيئت نّظار محلى، متشكل 
از شش نفر از نمايندگان طبقات به  وجود آيد و هفته اى يك بار در ساختمان 
حكومتى جلسه تشكيل دهد و به دعاوى و شكايات محلى بپردازد و افزود كه 
خود او هم وظيفه دارد، هماهنگ با ديدگاه هاى اين هيئت شش نفره امور 

جارى را سامان دهد.
هيئت محلى مى پنداشت كه اقداماتش راجع به تمام مسائل، جاى وظايف 
حكمران را خواهد گرفت، دريابيگى هم از اين فرصت سود جست، تا عمًال 
دست به كارى نزند. بنا براين بسيارى از كارهاى جارى روزانه به گونه اى جدى 
بال اقدام و انباشته شد و كسى هم مسئوليت آن را نپذيرفت، چنان كه گويى 
بوشهر بدون حكمران است. از سويى ديگر گروهى از روحانيون بوشهر نيز 
تقاضا داشتند تا عالوه بر تجار، عضو «هيئت نّظار مجلس و انتخابات» باشند.11 
يكى از اعضاء «انجمن آزاد لنگه» پس از انتقاد از «هياكل استبداد» چگونگى 

راه اندازى انجمن واليتى را در بوشهر اين گونه تحليل مى كند:
«حكومت بنادر ـ احمدخان دريابيگى ـ به موقِع احضار به تهران به دو 
مالحظه در ماه ذى قعده 1324 هـ.ق [از 1285/9/26 تا 1285/10/25] در 
بوشهر تشكيل ناقص انجمن ايالتى [واليتى] را دادند، اولين دليل دريابيگى 
ماندن و بستن پا و دست حكومت جديد [سعيدالسلطنه] بود. دومين دليل براى 
ارائه ى مشروطيت طلبى خود نزد مجلس شورا، به عبارت ديگر؛ فريفتن اعضاى 
محترم وكالى محتشم بود.»21 بى ثباتى و عزل پى درپى حكومت هاى سياسى 
بوشهر، در نخستين سال هاى مشروطه يكى از عواملى بود كه در تزلزل و عدم 

تحكيم و تثبيت پايه هاى مشروطه كمك مى كرد. 
سرانجام در بوشهر نيز جلساتى با حضور عموم مردم و اصناف برگزار شد و به 

قلعه تاريخى بوشهر (عمارت ملك)
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منظور انتخاب وكالى مجلس از حوزه ي بوشهر و بنادر؛ «مجلس نّظار بوشهر» 
معين شد. رياست اين مجلس را حاجى عبدالرسول تاجر بوشهرى به عهده 
داشت، آن ها تلگرافى به مجلس ملى فرستادند و درخواست «دستورالعمل»  
كردند؛ كه مجلس نيز پاسخ داد: «كتابچه دستورالعمل انجمن هاى واليات را 
مشغول نوشتن هستند و پس از اتمام مى فرستند.»31 اين قانون در 8 خرداد 

1286/ جمادى 1325/ ژوئن 1907 به تصويب مجلس رسيد.41

چگونكى تشكيل مجلس نّظار بوشهر
به دنبال پيشنهاد (بانك ملى) توسط معين التجار بوشهرى نماينده تجار 
تهران در مجلس اول،51 در بوشهر نيز به منظور اشتراك با بانك ملى جلسات 
مختلفى برگزار شد.61 در 11 آذر 1285 هـ.ش/ 16 شوال 1324 هـ.ق به همين 
منظور جلسه اى در منزل دريابيگى حكمران بنادر تشكيل شد و از سوى تجار 

182/500 ريال جمع آورى شد.71
عالوه بر حاج عبدالرسول تاجر بوشهرى كه متعهد شد تا افراد متمول 
بوشهرى را تشويق به كمك به صندوق كند،81 حاجى سيد محمدرضا كازرونى، 
نيز پيش قدم شد و خود را در جرگه ي مؤسسين درآورد و نزديك به 25000 
تومان پول جمع شد. جلسات پياپى براى كمك به تأسيس بانك ملى، كه در 
بوشهر برگزار شد، «نتيجه مجالس گذشته اين بوده كه به عقيده جمعى؛ چند 

نفر براى (مجلس نّظار بوشهر) منتخب شد.»91
در نخستين اقدام، «مجلس نّظار بوشهر، تلگرافى در خواستن (دستورالعمل) 
به دارالشوراى ملى، مخابره شد و جوابى از مجلس محترم به جناب حاجى 
عبدالرسول تاجر بوشهرى [رئيس مجلس نّظار] رسيده و مبنى بر اين بوده 
كه؛ كتابچه دستورالعمل انجمن هاى واليات را مشغول نوشتن هستند و پس 

از اتمام مى فرستند.»02
«مجلس نَظار» يا نخستين هسته ى «انجمن محلى» در بوشهر در آغاز 
متشكل از تجار و روحانيون بود، نخستين جلسه ي انجمن محلى بوشهر در 19 
ديماه 1285هـ.ش/ 22 ذيقعده 1324 هـ.ق با اطالع دريابيگى حكمران بوشهر 
در چهار برج (عمارت حكمران) تشكيل شد. در اين انجمن چهار طبقه مالكان، 
مالحان، اصناف و اعيان نماينده اى نداشتند، و مسئوليت آن به عهده ى حاج 

عبدالرسول تاجر بوشهرى بود.
به جاى بررسى اين موضوع كه چگونه فردى براى نمايندگى مجلس ملى 
انتخاب شود، در اين جلسه چند مسئله «قضايى» بررسى و به دادگاه شريعت 
(روحانيون) احاله شد.12 اما واگذارى «حل اختالف» و «دعاوى» به انجمن 
محلى باعث نارضايتى روحانيونى شد كه در بوشهر محل مراجعه مردم بودند و 

به نحوى به طور عرفى «دستگاه قضايى»« مركز حكومت بنادر در دستشان 
بود. به همين خاطر روحانيون (صدراالسالم، امام جمعه و علم الهدى) نظر 
مساعدى نسبت به انجمن محلى نداشتند22. اين مخالفت و اعتراض  روحانيون 
سبب شد تا دريابيگى براى حل اين مشكل جلسه اى با حضور روحانيون در 
(چهار برج) تشكيل دهد تا روحانيون «يكى را به عنوان عضو انجمن نمايندگان 
محلى انتخاب كنند اما چون اين جلسه به بحث و مجادله پيرامون دشمنى هاى 
شخصى كشيده شد، لذا حكمران بدون اخذ هيچ نتيجه اى آن را منحل كرد.»32

عزل احمد خان دريابيگى
در دى ماه 1285 هـ.ش در حالى كه پيدايش انجمن محلى گامى اميداور 
كننده بود براى گسترش مشروطه در جنوب ايران، يك بى ثباتى سياسى باعث 
شد تا انتخاب نماينده ي مجلس را كه به آرامش و امنيت احتياج داشت براى 

چند ماه ديگر به تعويق اندازد. 
معين التجار  بوشهريان،  ناموفق  تحرك هاى  اين   با  زمان  هم  تهران  در 
بوشهرى نماينده ى تهران در مجلس اول تالش مى كرد تا از اين آب ِگل آلود 
ماهى بگيرد و پسرش محمدرحيم را بدون رأى گيرى و ضابطه ي قانونى به 

عنوان نخستين نماينده ي بوشهر و بنادر به مجلس ملى معرفى كند.
از سويى ديگر دولت كه نسبت به فعاليت هاى احمدخان دريابيگى مشكوك 
بود، تصميم گرفت تا با بركنارى او حاجى ميرزا فتح اهللا خان طباطبايى ديبا ملقب 
به سعيد السلطنه را كه داراى عاليق ملكى نيز در حواشى خليج فارس بود به 

حكمرانى بنادر بفرستد.
معين التجار كه با اين عزل و نصب، پايگاهش در بوشهر و بنادر و جزاير 
خليج فارس اندكى كم رنگ  تر مى شد به مخالفت با «سعيدالسلطنه» پرداخت، 
اما «هر چه دست و پا كرد شايد رفتن سعيدالسلطنه را به بنادر موقوف نمايند 
پيشرفت نكرد، حتى 12 هزار تومان هم داد و نشد. عاقبت كارى كه كرد قرار 
گذاشت تا شب عيد [نوروز؟] دريابيگى به حكومت باقى باشد ولى سعيدالسلطنه 

از طريق كربال روانه شد...»42
حاجى سعيدالسلطنه كه از خاندانى متنّفذ بود، در سال هاى 1314ـ  1315 
هـ.ق كه عمويش ميرزا اسداهللا  خان ناظم الدوله فرمان فرماى فارس بود، نايب 
حكومت او بود و حاصل اين دو سال حكومت آن ها در فارس، چنگ انداختن 
بر بخشى از اراضى كشاورزى در ناحيه ليراوى و دشمن زيارى (كهگيلويه) بود.52

داليل عزل دريابيگى
حاكم دشتستان يوسف مغيث السلطنه در نامه اى كه براى نظام السلطنه 

طول عمر انجمن هاى واليتى كوتاه بود. از اواسط سال 
1285 خ اين انجمن هاى رسمى در اياالت و واليات به 
وجود آمدند و تا اواخر سال 1290 همزمان با اتمام 
حجت روس و انحالل مجلس دوم بساط اين نهاد مولود 
مشروطه نيز برچيده شد

انجمن واليتى بوشهر
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خصوص  به  كه  است  اين  بر  عقيده  را  مى نويسد: «جمعى  چنين  فرستاده 
سعيدالسلطنه را به بنادر فرستاده اند كه گزارش صحيح از دخل و فايده ى 

جزاير و ميناب بدهد.»62
اين موضوع نشان مى دهد كه احمدخان دريابيگى گزارش هايى به دروغ 
از درآمد حكومت بنادر به تهران فرستاده است، موضوعى كه حتى در سال ها 
پيش در هنگام لشكركشى به بندر لنگه (1317هـ.ق) نيز مرتكب شده بود و...72

حبل المتين راجع به عزل دريابيگى مى نويسد: 
«به هر اندازه كه مقدور و ميسر بود، در تخريب اخالق ملت و انهدام بنيان 

مملكت كوشيد... باز معزول شد...»82
سيد سليمان صدراالسالم به حمايت از دريابيگى تلگرافى براى صدراعظم 
عليه  روحانيون  ديگر  كه  شد  باعث  اقدام  اين  البته  كه  فرستاد92  تهران  به 
صدراالسالم ائتالفى تشكيل دهند.03 احمدخان دريابيگى كه از عزل خود 
ناراضى بود، با دسيسه چينى به مجلس ملى روى آورد. او با انجام اقداماتى 
مانند درج عملكردش در روزنامه، ارسال تلگراف به مجلس و اعالِم آغاز به كار 

موفقيت آميز بانك ملى در بوشهر اعتماد مجلس را به دست آَوَرد.
او از عدم تالشش براى انتخاب نماينده ى مجلس چيزى نگفت در حالى 
كه برخى از نشريات او را متهم به كارشكنى در عدم انتخاب نماينده ي مجلس 

ملى مى كردند.
خبر عزل دريابيگى باعث شد كه طوايف اطراف بوشهر از پرداخت مطالبات 
جمع آورى  منظور  به  كوچكى  نيروى  رأس  در  او  و  كنند  سرپيچى  مالياتى 

مطالبات معوقه به اطراف رفت.
دريابيگى تالش كرد تا از تقابل دولت و مجلس به نفع خود استفاده كند و 
اين نشان گر اين است كه در آن برهه ى تاريخى ايرانيان، «مجلس» را مظهر  
(اراده ى مردم) و (آزادى خواهى) مى دانسته اند و «دولت» را به نحوى مظهر 

(استبداد.)
دريابيگى از 12 نفر از تجار عمده ي بوشهر (از جمله حاج عبدالرسول تاجر 
بوشهر و محمدشفيع كازرونى) خواست تا در جلسه ي (انجمن محلى) شركت 
كنند و از اقدامات شجاعانه اش به ويژه تشكيل انجمن محلى، ستايش كنند و 
بگويند كه سعيدالسلطنه فرد پيشنهاد شده «دولت» است و «مردم بوشهر» 
خواستار فردى هستند كه پيشنهاد شده ى «مجلس ملى» باشد و آن ها كسى 

را كه دولت فرستاده باشد از پذيرفتنش امتناع مى ورزند.
سعيدالسلطنه (1345 ـ 1288 هـ.ق) از راه بصره و پس از ديدار با شيخ 
خزعل و شيخ مبارك حكمران كويت كه به مناسبت (جشن عيش) در محمره 
(خرمشهر) حضور داشت، ظهر سه شنبه 22 ذى الحجه 1324 هـ.ق / 16 بهمن 
1285 هـ.ش با كشتى مظفرى وارد بندر بوشهر شد13 و دوره ي حكومتش تا 

سوم مرداد 1286/ 15 جمادى الثانى 1325 هـ.ق ادامه يافت.

اختالف در انجمن محلى
دريابيگى اگرچه مى دانست عزل شده است و حاكم جديد در راه است، با 
اين وجود براى اين كه چهره اى مشروطه خواه از خود نشان دهد، تالش كرد 
تا ميان صدراالسالم و امام جمعه [شيخ  محمد آل عصفور] آشتى برقرار كند و 
آن ها را در انجمن محلى منصوب كند، اين موضوع با مخالفت سيد مرتضى 

علم الهدى رو به رو شد.23
علم الهدى از روز تأسيس انجمن همواره ابراز مخالفت با منتخبين و... كرده 

بود، اين بار نيز در جلسه اى در 8 بهمن 1285 در منزل حاج عبدالرسول رئيس 
انجمن و با حضور دريابيگى برگزار شده بود، طى پيامى پرسيده بود كه: «آيا اين 
جلسه براى تعيين نماينده  ي روحانيون است؟» و به محض اطالع از اين كه 
«اساسنامه ي انجمن» تكميل شده است، خود و هم فكرانش، تلگراف اعتراض 

نسبت به عملكرد مسئولين محلى به مجلس ملى در تهران فرستادند.33
بعد از اين جلسه، هواداران علم الهدى، تهديد كردند اگر از اين پس جلسات 
انجمن محلى در منزل حاج عبدالرسول برگزار شود به قتل مى رسد. دليل آن ها 
اين بود كه: «اساسنامه ي انجمن محلى نامتعارف است و «مردم» كه از آزادى 

رأى دادن محرومند آن را به رسميت نخواهند شناخت.»
منزل  در  محلى  انجمن   (1285/11/10) بعد  روز  دو  تهديد  اين  پى  در 
صدراالسالم و با حضور كارگزار وزارت امور خارجه برگزار شد. كارگزار پس از 
دريابيگى به مدت چند روز تا حضور سعيدالسلطنه؛ سرپرستى حكمرانى بنادر 
را به عهده داشت، آن ها نامه ي  شديداللحنى براى سيد مرتضى علم الهدى 
فرستادند ولى سيد مرتضى از حمايت «پيروان تنگستانى اش» برخوردار بود در 

برابر اين مكاتبات حاضر نبود كوتاه بيايد.43
حاج  يافت.  ادامه  همچنان  سعيدالسلطنه  حضور  از  پس  اختالفات  اين 
عبدالرسول رئيس انجمن محلى قادر به پايان دادن به اختالفات صدراالسالم 
و امام جمعه ي دو عضو معترض انجمن نبود. چون آن ها سنشان بيش از هفتاد 
سال بود و طبق قانون نمى توانستند عضو انجمن باشند و حتى حاضر به معرفى 
دو نماينده از طرف خود نيز نبودند. علم الهدى كه واجدالشرايط بود، نيز در 

بوشهر از اقبال عمومى برخوردار نبود.53
انجمن محلى روز به روز از وظيفه ى اصلى اش كه تعيين نماينده ي مجلس 
دعاوى  مردمى،  شكايات  به  پرداختن  سرگرم  و  مى گرفت  فاصله  بود،  ملى 
قضايى، امور نظافت و روشنايى معابر شهر و رسيدگى به تخلفات كشتارگاهى 

بود!63
سيد  حاج  كه  جا  آن  تا  مى  شد  شديد تر  روز  به  روز  اختالفات  بوشهر  در 
حاج  رقيبش  عليه  مظفرى  روزنامه  ي  سردبير  تبانى  با  كازرونى  محمدرضا 
عبدالرسول ـ نماينده ي تجار و نماينده ي بانك ملى ـ توطئه اى چيد كه اين 
موضوع باعث كتك كارى سردبير مظفرى توسط هوادران صدراالسالم و تعليق 
مظفرى شد و سردبير مظنون توسط كالنتر شهر بازداشت شد.73 در دوازدهم 
اسفند 1285 جلسه ى انجمن با حضور حكمران و كالنتر بوشهر برگزار شد. 
سعيدالسلطنه خطاب به كالنتر بوشهر تهديد كرد كه اگر از اين پس شعار 
نوشته اى در بوشهر مشاهده شود، او را جريمه خواهد كرد و علم الهدى كه به 
تازگى به عضويت انجمن محلى پذيرفته شده بود در اين جلسه از حكمران 

تقاضا كرد سردبير نشريه ي مظفرى را عفو كند كه او نپذيرفت.83
از آن جا كه كوچك  ترين اتفاقات بوشهر توسط گروه هاى رقيب به مجلس 
ملى گزارش مى شد، مجلس نيز طى تلگرافى خواهان آزادى سردبير روزنامه   ي 
مظفرى شد كه اين فشارها و در نهايت پادرميانى علم الهدى و معذرت  خواهى 

سردبيرمظفرى (لبيب الممالك) از صدراالسالم، با حكم حكمران آزد شد.93

شب نامه ها
به دنبال تهديد كالنتر بوشهر نسبت به برخورد جدى با شعار نوشته ها و 
بازداشت چند روزه ى سردبير مظفرى كه گويا به انتقاد از روحانى مسن شهر؛ 
صدراالسالم پرداخته بود اعتراض هاى سياسى، رنگ و رويى ديگر به خود 
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گرفت و شب نامه هايى عليه حاج عبدالرسول رئيس انجمن محلى در منازل 
پخش شد.04

در اواخر سال 1285خ 6 على رغم اين كه شش ماه از تأسيس مجلس 
شوراى ملى و سه ماه از تشكيل انجمن محلى در بوشهر مى گذشت، همچنان 
بازار بحث هاى بى فايده داغ بود و علم الهدى نيز با وجود اين كه به عضويت 
انجمن محلى پذيرفته شده بود؛ ولى به اساسنامه داخلى اعتراض داشت و بر 
اعتراض خود اصرار مى ورزيد. ناگفته نماند كه اساسنامه انجمن هاى واليتى 

(محلى) و ايالتى هشتم خرداد 1286 به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.14
بعد از جر و بحث هاى چند ماهه براى انتخاب نماينده ي روحانيون، با حمايت 
پنهانى سعيدالسلطنه حكمران بنادر، علم الهدى به عنوان نماينده ى روحانيون 
در انجمن محلى پذيرفته شد. تالش براى رهايى انجمن از سيطره ى تجار 
ادامه يافت و باالخره حكمران نيز پذيرفت كه دو طبقه مالكان و فالحان 
(كشاورزان) نيز دو نماينده براى انجمن محلى انتخاب كنند و اين موضوع در 
23 اسفند 1285 به صورت اعالنيه اى در بوشهر منتشر شد.24 اما صدور اين 
اعالميه نيز درمان و پايان ماجرا نبود. اعتراض هاى علم الهدى به اساسنامه هم 
چنان ادامه داشت، و حكمران كه از بگومگوهاى بى  ثمر سردرگم شده بود، به 
راه حل غيرقانونى گردن نهاد و پذيرفت كه انجمن واليتى بوشهر به مانند 
انجمن هاى ايالتى دوازده نفره باشد و شش نفر ديگر بنا به پيشنهاد و معرفى 

علم الهدى در انجمن محلى گماشته شوند.
اما سعيدالسلطنه كه مى دانست دير يا زود اين تخلف از قانون و تسليم 
شدن به درخواست غيرقانونى علم الهدى با تلگراف توسط مخالفان و منتقدان 
به اطالع «دارالشوراى ملى» خواهد رسيد، و موقعيت سياسى اش را متزلزل 
خواهد كرد، ناچار به منظور سازش ميان روحانيون، آن ها را در روز چهارم 
فروردين 1286 به صرف نهار دعوت كرد و با اشاره به اين كه نسبت به شش 
اين  گرفتن  پس  خواهان  گرفته،  صورت  اعتراض هايى  اضافى  اعضاى  نفر 

درخواست علم الهدى شد.34
به نظر مى رسد به نتيجه نرسيدن اين درخواست باعث شد كه حكمران 
تشكيل جلسات انجمن را تا اطالع ثانوى به تعليق درآورد و اين موضوع 
را به اطالع مجلس ملى نيز رساند.44 تعطيلى جلسات انجمن محلى باعث 
شد تا اساس نامه توسط اعضاى انجمن مورد بازنگرى قرار گيرد و شش نفر 
اضافىـ  تحميلىـ  حذف گردند. اما حكمران روى خوش به آن ها نشان نداد و 
همچنان بر تعليق جلسات انجمن اصرار مى ورزيد، تا اين كه دو روحانى رقيب 
صدراالسالم و علم الهدى پذيرفتند كه از انجمن محلى كناره گيرى كنند و 
افرادى ديگر را به جاى خويش معرفى نمايند.54 كه هر دو، برادران خود را 

معرفى كردند.
پس از گذشت يك ماه از تعطيلى جلسات انجمن محلى، 28 فروردين 1286 
در عمارت حكومتى (چهار برج) با حضور حكمران و اعضاى انجمن محلى 
پى  در  شد.  برگزار  جلسه اى  تجار)  و  روحانيون  از  (اعم  ذيربط  افراد  ساير  و 
فشارهاى تهران به حكمران و درخواست اعزام نماينده اى از طرف اهالى بوشهر 

به مجلس شوراى ملى موضوع انتخاب نماينده در اولويت قرار گرفت.
در اين جلسه ي 18 نفره سيد عبدالرضا حكيم به عنوان نماينده ى مجلس 
معين التجار  حاميان  از  عبدالرضا  سيد  چون  كه  شد64  انتخاب  ملى  شوراى 
بوشهرى بود اين انتخاب براى سعيدالسلطنه بسيار خوش آيند نبود. به همين 
خاطر هم سير حوادث آينده نشان مى دهد كه حكمران براى اعزام نماينده به 

تهران همكارى خاصى نكرد و رفتار سيدعبدالرضا نيز نشان مى دهد كه زياد 
هم راغب به عزيمت و اقامت در تهران نبوده است! 

در اوايل ارديبهشت 1286/ اواخر آوريل 1907/ اواسط ربيع االول 1325 
حاج عبدالرسول تاجر بوشهرى و رئيس انجمن محلى برابر فرمان همايونى به 
عنوان «رئيس التجار» بوشهر ملّقب شد. روحانيون مخالف او بالفاصله جلسه اى 
فرمان  به  گوش  و  مطيع  چون «حاجى»  كه  كردند  اعالم  و  دادند  تشكيل 
«دولت» شده است، لذا آن ها نمى توانند او را به عنوان «رئيس انجمن محلى» 
به رسميت بشناسند.74 اين رخداد به مانند واكنش مردم در مخالفت با انتخاب 
«سعيدالسلطنه» به عنوان حكمران، نشان مى دهد كه در بوشهر تفكر تقابل 
دولت و مجلس يا (حكومت و مردم) پررنگ بوده و مخالفان به هر بهانه اى آن 
را علم مى كرده اند و به عنوان حربه اى براى سركوب فرد مقابل و به كرسى 

نشاندن نظر خود استفاده مى برده اند.
انجمن محلى همچنان با بيش از 6 نفر تشكيل جلسه مى داد، زيرا روحانيون 
به يك نفر نماينده قانع نبودند، و سه نفر به نمايندگى از امام جمعه، صدراالسالم 
و علم الهدى همچنان در جلسات انجمن حضور داشتند، در شب 15 ارديبهشت 
1386 شب نامه اى عليه آن دسته از اعضاى انجمن محلى كه توسط مردم 
انتخاب نشده اند، بلكه خود را به زور به انجمن تحميل كرده اند، بدون امضاء 
در خانه ها انداخته شد. كه به نظر مى رسد از طرف هواداران علم الهدى عليه 
امام جمعه [شيخ  محمد آل عصفور] انتشار يافته بود، به همين خاطر دو روز بعد 
در يك قهوه خانه اعالميه اى اهانت آميز عليه علم الهدى و هوادارانش توزيع 
گرديد. حدس زده مى شود اين اعالميه توسط هواداران امام جمعه به عنوان 

واكنش عليه عملكردهاى مخالفانش صادر شده باشد.»84
با باال گرفتن اين اختالف ها، با وجودى كه حكمران ابراز داشته بود ديگر 
در جلسات انجمن شركت نخواهد كرد مع الوصف در انجمن حضور يافت،كه 
حضورش به ايجاد تشنج انجاميد و بنا به درخواست سيد مرتضى اهرمى، 
حكمران مقرر نمود، كه در آينده، حضور نمايندگان اصناف (ميرزا على كازرونى، 
حاجى محمدتقى و عبدالرسول) در جلسات انجمن ضرورى نيست. پيامد اين 
منزل  در  جداگانه  جلسه اى  (1286/2/18خ)  بعد  روز  در  كه  بود  اين  دستور 
نمايندگان  ناخدايان،  جاشوان،  زيادى از  تعداد  تشكيل شد كه  صدراالسالم 

اصناف و بعضى از تجار در آن حضور يافتند.
حاضران در جلسه، سوگند خوردند كه حتى تا پاى مرگ بر استقالل انجمن 
تأكيد ورزند. در اين جلسه آشكارا به حكمران دشنام داده شد و جاشوان تهديد 
كردند كه اگر حكمران بخواهد نمايندگان را به سكوت وا دارد و آن ها را از 
حضور در جلسات انجمن محروم سازد، به عنوان اعتراض دست به اعتصاب 
اين  نتيجه ى  كرد.94  خواهند  خوددارى  شناورها  بارگيرى  و  تخليه  از  و  زده 
اعتراض ها اين شد كه حكمران روز سى ام ارديبهشت 1286 هـ.ش را براى 
برگزارى دور جديد انتخابات انجمن محلى اعالم كرد. اما در اين روز غير از 
علم الهدى و هوادارانش هيچ كسى حضور نيافت و انتخابات صورت نگرفت. 
ولى در جلسه ي بعد، عصر آن روز از سوى بازرگانان سه نفر از اعضاى انجمن 
محلى به نام هاى حاجى عبدالرسول رئيس التجار، سيد محمدرضا كازرونى و 
حاج محمد شفيع كازرونى برگزيده شدند.05 اما اين انتخابات نيز باعث محكم 
شدن پيوند انجمن محلى بوشهر نشد و به دنبال ادامه يافتن مشاجره ها و ابراز 
نارضايتى عامه و يكى ـ دو اتفاق و رويداد ديگر؛ انجمن محلى بوشهر نيز در 

نتيجه براى چند هفته تعطيل (انحالل موقت) شد.15

انجمن واليتى بوشهر
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رويداد هايى كه باعث اين تعطيلى شد يكى استعفاى حاجى عبدالرسول 
احضار  ديگرى  و  ـ25  محلى  انجمن  در  ـ  تجار  جامعه  منتخب  نماينده ى 
علم الهدى به تهران بود. سيد مرتضى اهرمى بعد از ظهر 13 خرداد 1286 
بوشهر را به مقصد تهران پايتخت ترك كرد و حكمران كه به شدت از او 
در  اين  پرداخت.35  سفرش  هزينه ي  بابت  تومان  صد  مبلغ  مى كرد  حمايت 
حالى بود كه به خاطر عدم پرداخت «هزينه سفر» به نماينده ي منتخب (سيد 

عبدالرضا طبيب)، بوشهر همچنان بدون نماينده مانده بود.
تعطيلى انجمن  احتمالى ناشى از  اعتراض هاى  حكمران كه مى خواست 
محلى را بخواباند، طى جلسه اى با بازرگانان تأكيد كرد كه از اين پس هر هفته 
جلسه اى با آن ها به منظور تبادل نظر راجع به امور بازرگانى خواهد داشت.45 اما 
اوضاع اجتماعى بندر بوشهر روز به روز وخيم تر مى شد و در غياب انجمن محلى؛ 
توزيع اعالميه هاى توهين آميِز بدون امضاء توسط دار و دسته هاى محلى رقيب 
رو به افزايش گذاشت و علت اصلى آن ضعف حكمرانى سعيد السلطنه بود كه 
براى سركوبى آن گامى كارساز بر نمى داشت.55 در 29 خرداد 1286 كارگزار 
جديدـ  وزارت خارجهـ  مسعودالسلطنه جلسه اى را به منظور اختالف هاى ميان 
تجار برگزار كرد. در اين جلسه در مورد بازسازى انجمن محلى بحث و تبادل 
نظر شد، اما حاج ميرزا غالمحسين كازرونى ـ نماينده ي تجارت خانه ى تايمز 
زروار و شركاء و ارباب جمشيدـ  يك مرتبه با شاخ گاو در افتاد و گفت: تا زمانى 
كه حاج عبدالرسول و حاج سيد محمدرضا كازرونى با هم خصومت مى ورزند، 
انتخاب اعضاى انجمن محلى و ايجاد وحدت امكان  پذير نيست، اين امر موجب 
شد تا دو تاجر نامبرده عليه يكديگر زبان به شكوه و شكايت باز كنند و در نتيجه 

تا حدودى، انگيزه ى خصومت بين آن ها برطرف گردد.
عضو،  نفر   12 شامل  تجار»  اتحاديه  «انجمن  تشكيل  براى  سپس 
تصميم گيرى شد تا اين انجمن چگونگى برگزارى انتخابات انجمن محلى را به 
عهده گيرد و مقرر شد روز بعد در منزل حاج محمدشفيع كازرونى از اعضاى 
انجمن اتحاديه تجار گرد هم آيند. در حالى  كه فضا براى برپايى دوباره انجمن 
محلى در بوشهر مهيا مى شد، حاج عبدالرسول نيز به منظور حمايت از پيشرفت 
اين موضوع، از اّدعاى خود به عنوان رياست انجمن ـ كه در انتخابات گذشته 

برگزيده شده بودـ  تصميم گرفت چشم پوشى كند.65
مدير روزنامه ي مظفرى در نقد اين اوضاع مى نويسد: «تا اين دم، محض 
بعضى اختالفات فى مابين چند نفر از آقايان، نه عمل انتخابات [انتخابات انجمن 
محلى] به وضعى صحيح صورت گرفت و نه وكيل تهران75 معين شد و نه 
انجمن محلى داير گرديد و محض همان اختالفات... بود كه ما هم به كلى قلم 
از بوشهر برداشتيم تا اين آخرى ديديم سكوت ما مزيد به علًت و باعث ازدياد 

افتضاح اعيان و بزرگان و قّوت اشرار شد... ناچار شروع به موعظت و نصيحت 
كرديم... نصايح بى غرضانه ى ما در محضر آقايان محترم پذيرفته شد تا يك 
اندازه ترك نفاق گفتند و شروع به اتفاق كردند، انجمنى به اسم «اتحاديه» 

تشكيل دادند...»85
همه ى اين اقدامات باعث شد كه بوشهرى ها در روزهاى اول تيرماه شاهد 
برگزارى مجدد انتخابات محلى باشند. البته براساس قانون انجمن هاى ايالتى 
و واليتى كه در خردادماه در مجلس به تصويب رسيده بود. روز چهارم تيرماه 
1286 تجار دو نماينده ى خود حاج عبدالرسول و حاج محمدشفيع را از طريق 
رأى گيرى انتخاب كردند.95 روز سيزدهم تيرماه ميرزا على كازرونى به اتفاق آراء 
توسط اصناف خرده فروشان، بّزازان و تعداد زيادى از بقاالن انتخاب گرديد. حاج 
سيد محمدرضا به دليل اين كه يك نفر نمى تواند نماينده بيش از يك صنف 
باشد طبق معمول نسبت به اين انتخاب اعتراض كرد كه در نتيجه موضوع به 

حال تعليق در آمد.06 

جشن نخستين سالگرد مشروطه در بوشهر
«در انجمن محترم اتحاديه من باب جشن و چراغانى شب 14 [جمادى الثانى 
1325 هـ.ق مطابق با دوم مرداد 1286 هـ.ش] كه جشن اوْل ساِل تأسيس 
دولت عادله مشروطه و تشكيل شوراى كبراى ملى است، گفتگو به ميان 
آمد و آقايان به كمال  رضا و رغبت، اول مرتبه خود اقدام به تزيين منازل و 
تجارت خانه هاى محترم خود كرده، سپس به اهل بازار خبر دادند كه بازارها و 
تمام دكاكين را آذين بندى نموده و دوـ  سه شب چراغاني نمايند... عموم اهالى 
به يك شوق طبيعى و به كمال عجله از ديروز [يكم مرداد] اسباب مكمل بسيار 
باشكوهى تدارك نموده و از ديشب مشغول چراغاني شدند... عموم اهالى و 
كسبه ي بازار خاصه آقايان تجار در منازل خود بذل چايى و شربت و شيرينى 
مى نمايند و عموماً به هم تهنيت و مبارك باد مى گويند... در دارالحكومه مجلس 

سالم منعقد است و شليك توپ از دريا و خشكى متواتر... »16
دو روز بعد جمعه چهارم مرداد 1286 هـ.ق/ 15 جمادى الثانى 1325هـ. 
ق «مجلسى مركب از تمام اهالى در دارالحكومه منعقد گرديد و شش نفر از 
آقايان مشروحه االسامى ذيل به اكثريت آرا به نظارت انتخابيه وكال منتخب و 

مقرر شدند:
جناب آقا سيد عبدالرضا حافظ الصحه ي بنادر، جناب حاجى سيد محمدرضا 
تاجر كازرونى، جناب محمدشفيع تاجر كازرونى، جناب حاجى غالمحسين 
تاجر كازرونى، جناب حاجى محمدحسن تاجر بوشهرى، جناب آقا ميرزاعلى 

كازرونى.»

 دريابيگى به طور محرمانه عليه انجمن دست به كار شد و 
هدف او انحالل انجمن بود، زيرا مى ديد با قدرت گرفتن انجمن، 
رقيبى جدى براى او پيدا شده، زيرا انجمن پناه گاهى براى 
افراد معترض شده بود
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در حالى كه زمينه ي برگزارى انتخابات آماده مى شد، در همان روز «تلگراف 
عزل حاج سعيد السلطنه و نصب جناب آقاى دريابيگى در مجلس قرائت شد 
و دو روز بعد از آن هم حاجى سعيدالسلطنه [به طرف ليراوى و شيراز] حركت 
كردند و اين عزل و نصب سبب شد كه هيئت نّظار ششگانه تا روز موعود 
جناب اميرتومان [احمدخان دريابيگى] كه 13 رجب [30 مرداد 1286] مى بود 
بالتكليف ماندند...»26 با گذشت يك سال از استقرار مشروطه و در حالى كه 
داشت، هيئت نظارششگانه انتخابات سر و سامان مى گرفت، بار ديگر عزل 
حاكم بوشهر در انتخاب نماينده  اختالل ايجاد كرد. دوره 7 ماهه حكومت 
سعيدالسلطنه را يكى از آگاهان محلى در گرماگرم تحركات مشروطه خواهى 

اين چنين تحليل كرده است:
«بعد از ورود حكومت جديد [حاجى سعيدالسلطنه] آن چه مفهوم اولى االلباب 
آمد بختاً در بوشهر نايره نفاق بلند، افراد ناس از علماء عظام و تجار و اعيان 
كرام و غيره به جان هم افتادند، و انجمن بدون پايه و تعبير مايه ى بوشهر در 
حجاب تعطيل افتاد و مقاصد حكومت سابق [احمدخان دريابيگى] به عمل آمد، 

حكومت جديده در طهران داغ  باطله خوردند و احضار شدند.»36

حكمرانى مجدد احمدخان دريابيگى
حكومت  ماهه  هفت  مدت  در  دريابيگى  كه  مى كند  فاش  حبل المتين 
سعيدالسلطنه در تهران بى كار ننشست و «در تهران به آن انجمن و آن محفل، 
آمد و شد كرده، خود را يكى از دوستداران حقيقى وطن، از غم خواران واقعى 
ايران و از اولين مشروطه طلبان نمودار كرد و به هر نحو بود، باز حكومت بنادر 

را گرفت و بوشهر آمد.»
در اين دوره ى جديد احمدخان در تضاد روش هاى مستبدانه و گفتارهاى 
مشروطه خواهانه گرفتار شده بود، «زيرا مى خواست از يك طرف با وجوه و 
اصناف ملت هم دردى و موافقت كند و از طرف ديگر مايل بود حسن ظن 

حكومت استبدادى [محمدعلى شاه] را نسبت به خودش جلب نمايد.
و لذا... يك كهنه پرست مقلب را مى ديديد كه در «انجمن هاى بوشهر» 
رفته از مفاسد سابقه، از بدبختى هاى متراكمه و از لزوم و وجوب اصالحات 
فوريه، چنان داد فصاحت و بالغت مى داد كه خوب بود نطق هاى او در رديف 
قصايد «امرؤالقيس» قرار دهند و بعضى اوقات هم به حديث شريف (من بكى 
او تباكى) تمّسك جسته هم خود، زار  زار مى گريست و هم مردمان ساده لوح 

بدبخت را مى گريانيد...»46
«على آقا عينكى» سردبير روزنامه مظفرى كه در دوره ى سعيدالسلطنه چند 
روزى بازداشت شده بود و پس ازآن سكوتى معنادار كرده بود، اينك تالش 

مى كرد تا با مدح دريابيگى چتر امنيت را بر سر خود بگستراند، او در گزارشى 
مبسوط كه بوى جانب دارى از حكمران جديد در آن مى آيدـ  تالش احمدخان 
دريابيگى را براى راه اندازى مجدد انجمن محلى و انتخاب وكالى مجلس ملى 

اين گونه شرح مى دهد:
«جناب دريابيگِى حكمران، لدى الورود بناى تشويق و ترغيب گذاشتند و 
نهايت جهد خود را مرعى داشتند كه براى تشكيل (مجلس محلى) و (انتخاب 

وكال) رفع اختالف از فى مابين بعضى بنمايند.
و نَظار هم با كمال كوشش مشغول انجام كار شدند، ولى رفع اختالفات 
فى مابين بعضى از علما و تجار كار كوچكى نبود و اين به سهولت صورت پذير 

نبود.
تا پيش از ماه رمضان [1325 هـ.ق/1286هـ.ش] هر روز عايقى پيش آمده 
و مانعى روى داد كه تمام اقدامات (شخص حكمران) و (هيئت نظار) بالثمر 

ماند.»56
عزل و نصب هاى حكمران بنادر، اختالفات داخلى ميان طبقه تجار و طبقه 
علماء خود به اندازه ى كافى بر روند مشروطه طلبى در بوشهر ضربه وارد مى كرد 
با همه ي اين اوصاف در اين بحبوحه؛ دريابيگى «وقوع برخى اختالفات» را در 
بندر لنگه بهانه كرد و از اول تا آخر ماه رمضان [15 مهر تا 14 آبان 1286] به 
آن بندر عزيمت نمودند. كه در اين مدت يك ماهه نيز اسباب مشروطه خواهى 
تعطيل شد و انتخاب وكالى انجمن محلى و مجلس ملى به تعويق افتاد و 
پس از بازگشت از بندر لنگه، با «مجاهدت شخص دريابيگى اميرتومان و 
مراقبت نامه هيئت نَظار بى غرض، عمل انتخاب وكالى (انجمن محلى) از روى 

كمال صحت و بى غرضى از 18 تا 22 آبان 1286 به شرح ذيل انجام گرفت:
روز دوشنبه چهارم شوال 1325 هـ.ق/ 18 آبان 1286 هـ.ش ميرزا على 
تاجر كازرونى به وكالت (اصناف) منتخب شد. روز سه شنبه پنجم شوال، طبقه 
(اعيان و اشراف) به كثرت آراء حاج سيد محمدرضا صاحب تاجركازرونى را به 
وكالت برگزيدند. همان روز حضرات (مالكين) به كثرت آراء ميرزا غالمحسين 
صاحب تاجركازرونى را به وكالت خود منتخب كردند كه او اين مسئوليت 
را نپذيرفت و شيخ ناصرخان چاه كوتاهى به كثرت آراء به وكالت مالكين 
منتخب شدند. روز چهارشنبه (طبقه مالحان و اهل دريا و انبارداران) به كثرت 
آراء حاجى عبدالرضا فرزند حاجى محمدقنبر را به وكالت خود برگزيدند. روز 
پنجشنبه حاجى عبدالرسول صاحب رئيس تجار به كثرت آراء به وكالت (تجار) 
منتخب شدند. «روز جمعه هشتم [شوال] كه راجع به عمل سلسله ى  جليله 
(علماء و طالب و اهل منبر) بود، روزى بود كه شب آن چشم وطن خواهان 
بى غرض به خواب نرفت... در اين روز هم جناب آقاى شيخ على مجتهددشتى 

با وجود موانع در راه مشروطه در بوشهر و حتي بندر 
لنگه و بندر عباس، اختالف نظرها هرگز به طور جدى، 
آن گونه كه در ساير شهرهاى ايران چون كرمانشاه و كرمان 
همگان شاهد بودند، با خون و خونريزى همراه نبود

انجمن واليتى بوشهر
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به كثرت آراء به وكالت (علماى اعالم) منتخب شدند...»66 جمالت آخر اين 
نشان  بوشهر  مشروطه خواهان  دلهره ى  و  شوق  از  جذاب  تصويرى  گزارش 

مى دهد.

جشن افتتاح انجمن واليتى
خانه ى  هـ.ش  آبان 1286   29 هـ.ق/  شوال 1325  پانزدهم  جمعه  روز 
مدحت الدوله ملك التجار راـ  كه ساكن بمبئى استـ  براى انجمن محلى كرايه 
كردند. اين خانه را كه در وسط شهر بوشهر در محله ي شنبدى واقع بود، فرش 
كردند و با پرچم هاى رنگارنگ آراستند. نمايندگان ادارات دولتى، حكمران بنادر، 
رئيس قشون، كارگزار امور خارجه، رئيس پست بنادر، لشكرنويس، سرهنگ 
فوج فريدن و ديگر رؤساى اداره هاى دولتى از لشكرى و كشورى با لباس 
ششگانه ي  وكالى  حضور  با  شدند  محلى  انجمن  وارد  ظهر  هنگام  رسمى 

طبقات و با شليك توپ انجمن به طوررسمى افتتاح شد.
ازدحام خلق بسيار زياد بود، حتى تمام منازل و پشت بام ها و كوچه هاى 
اطراف انجمن مملو از جمعيت بود. در اين مراسم پرشور و نشاط ميرزا عيسى 
قصيده اى، ركن التجار مقاله اى، يكى از محصلين مدرسه ي سعادت نيز مقاله اى 
و ميرزا حسين معتقد اهرمى قصيده اى غرايى بالبديهه سروده، قرائت نمود. به 
شكرانه ي رفع اختالف فى مابين بزرگان و اعيان و ختم عمل انتخابات و تعيين 
وكال و تشكيل انجمن محلى، موزيكان چيان به مارش ملى مترنم بودند و 
مردم به صرف چايى و شربت و شيرينى پرداختند و تا دو شب بعد نيز جشن و 
چراغانى و شادى ادامه داشت. شش نفر عضو برگزيده ى انجمن محلى به اتفاق 
حكمران روز دوشنبه دوم آذر 1286 به درب دكان ها و بازار رفته و اظهار تلطف 
و مهربانى كردند. مقرر شد كه عجالتاً هفته اى سه روز ايام دوشنبه، چهارشنبه 
و پنج شنبه از چهار ساعت به غروب مانده جلسه ى انجمن محلى داير و شش 
نفر وكيل انجمن نيز مشغول تكاليف خود باشند.76 اگر چه 15 ماه از تشكيل 
مجلس ملى مى گذشت ولى در بوشهر با كنار گذاشته شدن اختالف ها كم كم 
مسير جاده مشروطه خواهى جنوب داشت هموار مى شد. به همين خاطر از 
طرف معاريف طبقات ششگانه روز جمعه 7 ذيقعده 1325 هـ.ق/20 آذر 1286 
هـ.ش «هيئت نّظار» منتخب شدند. «انجمن نظارت در انتخابات» در محل 
«انجمن مقّدس ملّى» جهت توزيع تعرفه و رأى گيرى براى تعيين يك نفر 
وكيل مستقر شدند. احمدخان دريابيگى اعضاى برگزيده ى ناظر بر انتخابات را 

طى اعالميه اى اين گونه به مردم بوشهر معرفى كرد:
حاجى محمدشفيع تاجر كازرونى، حاجى محمدحسن تاجر برازجونى، حاجى 
سيد محمدرضا تاجر كازرونى، آقا سيد عبدالرضا حكيم و جناب شريعتمدار آقا 
شيخ على مجتهد.86 پس از انتخاب شش نفر عضو انجمن محلى و شش نفر 

عضو هيئت نظارت بر انتخابات زمينه  براى رأى گيرى و انتخاب نماينده اى 
براى مجلس شوراى ملى فراهم شده بود.

حكمرانى  ماهه  هفت  دوره  در  كه  (علم الهدى)  اهرمى  مرتضى  سيد 
حكمرانى مجدد  گرفته بود به هنگام  سعيدالسلطنه بسيار مورد توجه قرار 
دريابيگى؛ به جاى او، شيخ على مجتهد  دشتى اين موقعيت مؤثر را به دست 
هـ.ش  ماه 1286  دى  در  بود  ناراضى  وضعيت  اين  از  كه  علم الهدى  آورد. 
تلگرافى به مجلس ملى فرستاد و شكايت كرد كه انجمن محلى، انجمن سست 
و بى حال است و به شكايات زيادى كه به آن محول مى شود رسيدگى نمى كند 
و دست آخر خواستار انجام انتخاباتى ديگر براى علماء شده و اعتراض كرده بود 

كه «شيخ على دشتى» فاقد صالحيت مى باشد.
طبق قانون هر كدام از شهرهاى واليت (تحت حكمرانى) بايد نماينده يا 
نمايندگانى به بوشهر مى فرستادند تا به وكيل مورد نظر براى مجلس ملى 
رأى دهند. با رو به راه شدن انجمن محلى و هيئت نظار در بوشهر، دريابيگى 
طى تلگرافى دستورى؛ از حاكم بندرعباس، خواستار فرستادن 2 نفر نماينده 
به بوشهر شد كه مردم بندر عباس نيز با ارسال تلگرافى به مجلس ملى، به 
اين خواسته دريابيگى اعتراض كردند و مدعى شدند كه چون بندر عباس 
جايى بسيار با اهميت و مركز منطقه اى بسيار بزرگ است لذا خود بايد از يك 
«انجمن محلى» مستقل برخوردار باشد. 96 به هر حال اين نخستين واكنش 
مكتوب يكى از بنادر خليج فارس است كه نسبت به چگونگى انتخاب نماينده ى 
مجلس و نداشتن انجمن محلى اعتراض كرده اند. به ظاهر نخستين جوانه هاى 
آزادى خواهى جنوب ايران، بعد از بوشهر در بندر عباس و بندر لنگه نمودار شده 

است. 07
در بهمن ماه 1286 هـ.ش دوباره آتش تنش ها و اختالف ها شعله ور شد، 
شيخ على دشتى نماينده ي علماء در انجمن محلى كه از طرف علم الهدى مورد 
اعتراض واقع شده بود كه «فاقد صالحيت است»، از عضويت در انجمن محلى 
استعفاء داد و بيان كرد كه در موقع انتخاب به او وعده ى دستمزد داده بودند اما 
اينك از پرداخت پول خبرى نيست و او نيز بدون دريافت دستمزد نمى تواند به 
همكارى خود با انجمن ادامه دهد. حكمران براى حل اين مشكل مبلغ 1000 
قران به شيخ على پرداخت و از او خواست تا استعفايش را پس بگيرد.17 در 
همين اوضاع بحرانى، شيخ ناصرخان چاه كوتاهى نماينده ي مالكان (اعيان) نيز 
استعفا كرد.27 اندكى بعد، حاج عبدالرسول نماينده ي طبقه تجار نيز از عضويت 
در انجمن محلى استعفا كرد كه به احتمال زياد در نهايت با استعفاى اين دو نفر 
اخير موافقت شد. در اين حال و هواى ناآرام سيد محمدرضا كازرونى نماينده ي 

اعيان نيز اطالع داد، كه نمى تواند مخارج جارى انجمن را به عهده گيرد.
طور  به  حكمران  كه  مى شود  زده  مى كند «حدس  تحليل  ز.پ.كاكس   

دو روز پس از به توپ بستن مجلس ملى و بيانيه ي 
اخطاريه شديداللحن محمدعلى شاه ، حكمران بوشهر 
اعضاى انجمن محلى را احضار نمود و به آن ها گفت: 
دستورهايى دريافت كرده كه انجمن را منحل كند و از 
آن ها خواست از اين پس، تشكيل جلسه ندهند
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محرمانه عليه انجمن دست به كار شده و هدف او انحالل انجمن است، زيرا 
او با رقباى انجمن مالقات كرده و اعضاى آن را به طور غير مستقيم تشويق 
مى كند تا در كار انجمن عيب جويى كنند.»37 شايد اين تحركات مرموزانه 
دريابيگى به خاطر اين بوده است كه مى ديد با قدرت گرفتن انجمن، رقيبى 
جدى براى او پيدا شده، زيرا انجمن پناه گاهى براى افراد معترض شده بود و 
گروهى از سربازان كه حقوق نگرفته بودند در انجمن بست نشسته بودند و حتى 
انجمن محلى در اقدامى كم نظير «از دريابيگى خواستار ارسال سياهه ى دخل 
و خرج گرديد و او هم به اين دليل كه در اين باره دستورى از تهران دريافت 

نكرده سر باز زد.»47

اعالن انجمن نّظار
«خدمت... اهالى بوشهر و توابع از طبقات شش گانه اعالم مى شود كه به 
تأييدات غيبيه و مدد حضرت حجت اهللا «انجمن نظارت در انتخابات» به جهت 
تعيين يك نفر وكيل مجلس... در ايام معّينه مفّصله در ذيل اين اعالن از ساعت 
3 از دسته گذشته به جهت دادن تعرفه و اخذ رأى از كسانى كه داراى شرايط 

انتخاب معّين و (مبعوث ملى) منتخب خواهد شد...»
اساس  بر  رأى گيرندگان  و  رأى دهندگان  شرايط  اعالميه  اين  ادامه ي  در 
آن چه در قانون آمده درج شده است و سپس روزهاى رأى گيرى را اين گونه 

معرفى كرده اند:
ـ اصناف، پنج شنبه و جمعه 24 و 25 محرم 1326 هـ.ق/ 8 و 9 اسفند 

1286 هـ.ش
ـ تجار، دوشنبه 28 محرم.

ـ اعيان و اشراف، چهارشنبه غره صفر.
ـ فّالح و اشراف، پنج شنبه 2 صفر.

ـ علماء عظام و طّالب و اهل منبر، جمعه 3 صفر 1326 هـ.ق/ 16 اسفند 
1286 هـ.ش.

اين اعالنيه را (هيئت انجمن نّظار مبعوث ملى) شامل خادم الشريعه شيخ 
على دشتى، حاج سيد محمدرضا كازرونى، حاج محمد شفيع كازرونى، سيد 
عبدالرضا الموسوى، حاج محمدحسن برازجونى و ميرزا على كازرونى امضاء 

كرده اند.57
اگر چه طبق اعالن «انجمن شريف نّظار» قرار بود از هشتم تا شانزدهم 
اسفند انتخابات برگزار شود، حكمران براى اين كه انتخابات برگزار نشود، دوم 
اسفند (1286) «با شناور توپدار پرسپوليس رهسپار بنادر سفالى خليج فارس 
شد...» دريابيگى براى اين كه خروج نا به   هنگام خود را توجيه كند ادعا مى كرد 

كه: بنادر چا بهار، گواتر و ديگر بنادرى كه رؤساى بلوچ، حضور مقامات گمرك 
را در آن جا بر نمى تابيدند، اوضاعشان رضايت بخش نيست و قصد دارد در آن 
نقاط دوباره اداره گمرك تأسيس كند. 67 اين مسافرت نه تنها بار ديگر انتخابات 
را به عقب انداخت بلكه باعث شد كه جلسات انجمن محلى نيز تشكيل نشود، 
نمايندگى سياسى بريتانيا در خليج فارس، ا.پى.ترور تحليل مى كند: « ظاهراً 

مردم با هر گونه نوآورى مخالفند.»77
ولى شواهد نشان مى دهد كه دريابيگى عامل اصلى اين تعطيلى ها بوده 
است و نه مردم. روزنامه يادگار جنوب در مقاله اى اين گونه مقاصد احمدخان 

دريابيگى و كارشكنى هاى او را در دوره مشروطيت بررسى مى كند:
انگليسى ها  خاطر  رضاى  را  خود  بقاى  عمده ى  شرط  دريابيگى...  «اوًال 

دانسته است.
 ثانياً در بين افراد بنادر تخم نفاق پاشيده و با وخيم كردن اوضاع سياسى دو 
ثمره ى عمده برده؛ يكى آن كه به واسطه اين اختالف افكنى، انجمن واليتى 

بوشهر تشكيل نشده كه مبادا دزدبگيرى و ناظرى براى ايشان پيدا شود. 
ثالثاً سالى دوـ  سه بار حكام جزء را عزل مى كرد كه باعث گسترش ناامنى 
در آن مناطق مى شد و سپس به بهانه ي سركوب شرارت؛ حساب سازى و 

خرج تراشى مى كرد.
رابعاً «خيانت عمده اي كه به بنادر و حقوق اهالى آن جا نموده كه آن هم از 
ثمره ي نفاقى است كه پاشيده تا به امروز تعيين و فرستادن وكيل به مجلس 
مقدس شوراى ملى به دسايس و حيل مانع شدن كه مبادا اسرار او فاش و 
دستش از دزدى بنادر كوتاه شود و اال جهت ندارد از يك سرحد مهمى مثل 
بنادر فارس نه در دوره ي مشروطيت صغير [مجلس اول] و نه در دوره ي حاليه 

[دوره دوم] وكيل گسيل نشده باشد.»87
به هر حال با ترفند مسافرت مصلحتي دريابيگي، آخرين فرصت انتخاب 
نماينده نيز از دست مردم بوشهر رفت و در فاصله ى كوتاهى كه تا انحالل 
مجلس اول باقى مانده بود، ديگر اقدامى براى برگزارى انتخابات انجام نگرفت.

استعفا  محلى  انجمن  اعضاى  از  تن  سه  هـ.ش   1287 ارديبهشت  در 
كردند، حاج سيد محمدرضا كازرونى، حاج عبدالرسول (رئيس التجار) و شيخ 
ناصرخان چاه كوتاهى.97 با استعفاى دو نفر اول كه دو رقيب هميشگى و از 
متنفذترين اعضاى انجمن بودند موافقت شد و به منظور جلوگيرى از انحالل 
انجمن واليتى به جاى آن ها حاج محمدجعفر و شيخ عبدالنبى (فخراالسالم) 
به عنوان نمايندگان تجار و اعيان انتخاب شدند و از شيخ ناصرخان خواستند كه 
فعًال استعفايش را پس بگيرد.08 سيد سليمان صدراالسالم روحانى كهن سال و 

مشروطه خواه بوشهرى 9 خرداد 1287 هـ.ش درگذشت. 18

اعطاى حق برپايى اجتماعات، سبب شد تا انجمن هاى 
مردمى ـ صنفى متعددى در جنوب ايران به وجود آيد. 
اعضاى اين نيروى به پاى خواسته تمام توانشان را در 
راستاى تشكيل «انجمن هاى بى شمار» به كار مى بردند

انجمن واليتى بوشهر
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شمارش معكوس تا انحالل مجلس اول
روز نوزدهم خرداد 1287 محمدعلى شاه قاجار به حكمران بوشهر ابالغ 
كرد: «با وجودى كه پادشاه مشروطه [خواه] است و به قانون اساسى وفادار 
مى باشد، از دردسرهاى افراد بدخواه و انقالبى، ناراضى است و دستور داده 
تا با كسانى كه صلح و آرامش را به هم مى زنند برخورد كند.»28 در حالى كه 
مخالفت ها با شاه قاجار در حال اوج گيرى بود، مردم شيراز تلگرافى با لحنى تند 
به سيد مرتضى اهرمى از روحانيون تندرو بوشهر فرستاده و پيشنهاد كردند كه 
« چون محمدعلى شاه، پادشاهى شايسته نيست لذا برابر قانون اساسى بايد شاه 

جديدى انتخاب كرد.»
در پى تلگراف فوق تعدادى از تجار جزء بوشهر از سيد مرتضى اهرمى 
مردم،  عالقه ى  مورد  حزب  و  مجلس  از  پشتيبانى  به  تا  كردند  درخواست 
تظاهراتى را رهبرى كند. پايه گذاران اين حركت پيشنهاد كردند كه بايد كوشيد 
و مانع از كار «بانك شاهنشاهى و گمرك» گرديد. اين گروه مبارز بعد از بحث 
و تبادل نظر به سرپرستى ميرزا على كازرونىـ  رئيس انجمن محلىـ  و سيد 
باقر، تاالر اجتماعات انجمن محلى را به اشغال در آوردند و از مردم بوشهر 
خواستند تا مغازه هايشان را ببندند.38 بازار بوشهر هم زمان با ساير نقاط كشور به 
منظور مبارزه با استبداد محمد على شاه از روز 24 خرداد تا دو روز پس از به 
توپ بستن مجلس ملىـ  در تهرانـ  تعطيل شد. و مردم هر روز به تظاهرات 
مى پرداختند، حكمران (دريابيگى) از همه چيز كناره گرفت و در خانه ماند. با 
همه اين ناآرامى ها دريابيگى روز 28 خرداد به انجمن محلى رفت و در آنجا 
به سخنرانى پرداخت و به تظاهر كنندگان متذكر شد كه در اقدام آن ها براى 
«مجلس ملى» به هيچ وجه مفيد نخواهد بود و اگر كارى مى خواهند بكنند، 
بهتر است پول جمع آورى كرده و به مجلس بفرستند!... ميرزا على كازرونى ـ 
كه به تازگى به عنوان رئيس انجمن محلى48 منصوب شده بودـ  در سر تا سر 

اين تظاهرات سردسته بود...»58

انحالل مجلس اول و انجمن ها 
روز دوم تيرماه 1287 هـ.ش محمدعلى شاه دستوِر به توپ بستِن مجلس 
ملى و انحالل انجمن ها را صادر كرد. «مجلس اول پيش از پايان دو سال 
دوره ى قانونى خود به علت مخالفت محمدعلى شاه با مشروطه خواهان و 
تحريكات دولت هاى خارجى از طريق عناصر ارتجاعى، توسط كلنل لياخوف، 
رئيس قزاق هاى ايران و چند افسر روسى ديگر در 2 تيرماه 1287 هـ.ش/ 23 
جمادى االول 1326 هـ.ق/ 23 ژوئن 1908 م به توپ بسته شد. چند تن از 
نمايندگان و روزنامه نگاران و مشروطه طلبان در باغ شاه زندانى شدند و پاره اى از 
آن ها به قتل رسيدند و عده ى بسيارى از نمايندگان نيز به سفارتخانه ها پناهنده 
شدند و با اين كيفيت دوره ى اول مجلس شورا منحل و حكومت نظامى در 

سراسر كشور اعالم شد.»68
دو روز پس از به توپ بستن مجلس ملى و بيانيه ي اخطاريه شديداللحن 
محمدعلى شاه 78 حكمران بوشهر در روز چهارم تيرماه 1287 هـ.ش اعضاى 
انجمن محلى را احضار نمود و به آنها گفت: دستورهايى دريافت كرده كه 
انجمن را منحل كند و از آنها خواست از اين پس، تشكيل جلسه ندهند. تمام 
اعضاء بى هيچ گفت  و گويى، به اين دستور گردن نهادند، مگر رئيس انجمن 
ميرزا على كازرونى كه به آنها اعتراض كرد، اما همكاران او اعتراض هايش 

را وارد ندانستند به اين دليل كه «اكنون انجمن عمًال وجود ندارد.» (برچيده 
شده است.) بازار كه از روز 24 خرداد وضعيتش ناپايدار بود از بعد از ظهر روز 
چهارم تيرماه 1287 هـ.ش باز شد و اوضاع شهر آرام...»88 روى هم رفته اخبار 
راجع به انحالل مجلس ملى، دستگيرى افراد و روحانيون برجسته در تهران 
و ساير رويدادهايى كه در آن جا اتفاق افتاده ظاهراً بدون دلواپسى در بوشهر 

واصل شد.98
اما اين اتفاقات براى آزادى خواهان بوشهر حامل خبر هايى ناخوشايند بود. 
سردبير روزنامه ى مظفرى على آقا لبيب الممالك، روز نهم تيرماه بوشهر را به 
مقصد بمبئى ترك كرد و روز دهم حكم اعدام او آمد! همچنين دريابيگى در 
نهم تير تلگرافى از شاه دريافت كرد كه به او دستور داده شده بود تا اعضاى 
انجمن محلى را به شدت زير نظر بگيرد، لذا رئيس انجمن محلى، ميرزا على 
كازرونى خود را در خانه زندانى كرده و آفتابى نمى شد.09 فضاى پراختناق روز 
به روز گسترده تر مى شد، ورود روزنامه حبل المتين به داخل ايران ممنوع شد. 
حتى دستورى به حكمران رسيد تا سيد مرتضى اهرمى (علم الهدى) را از بوشهر 
اخراج كند!19 چند تن از سران انجمن هاى مشروطه خواه بوشهر نيز دربه در 
شدند. ميرزا محمدحسين شيخ الحكما و ميرزا محمدجواد ناظم الحكما دو طبيب 
بوشهرى كه از سران انجمن اتحاديه اسالمى بودند نيز به اجبار شهر را ترك 
كردند و در جزاير قشم، هنگام و بنادر خليج فارس براى مدتى سرگردان شدند 

تا از آزار حكمران مستبد بوشهرـ  دريابيگىـ  در امان مانند. 29

نتيجه 
ملى  جنبش  چون  هـ.ش   1285-86 هـ.ق/   1324-25 سال هاى   در 
مردم ايران مراحل آغازين را طى مى كرد، پيشرفت شاخه ى مجلس ملى در 
بوشهر همراه با شور و عالقه بود.39 زيرا در اين شهر «دسيسه [چينى] و پشت 
هم اندازى در امر انتخابات، پرخاش و منازعه در گردهم آيى ها و سرانجام پخش 
آزادانه ى فحش نامه ها»،  سبب شده بود كه به آرامش عمومى و رفاه و رونق 
بندر آسيب جدى وارد آيد.49 البته با وجود اين موانع در راه مشروطه در بوشهر 
و حتي بندر لنگه و بندر عباس «در بنادر خليج فارس، اختالف نظرها هرگز به 
طور جدى، آن گونه كه در ساير شهرهاى ايران چون كرمانشاه و كرمان همگان 

شاهد بودند، با خون و خونريزى همراه نبود.»59
نتايج مشروطه در دو  سال  اول مشروطه ( 6-1325 هـ.ق) هم زمان با 

دوره ى اول مجلس شوراى ملى مى توان اين گونه بر شمرد:
1ـ در راه هاى تجارتى ناامنى به وجود آمد و بر منافع انگلستان تأثير معكوس 

گذاشت. 
2ـ سبب رشد رفتار و نگرش ضد اجنبى انجمن ها و روزنامه هاى محلى شد.

3ـ روزنامه ها و انجمن ها اقتدار مقامات رسمى دولت را تضعيف كردند.
كمتر  انگليسى ها  با  دولت  رسمى  مقامات  رفتار  تغييرات  اين  تحت  4ـ 

آشتى جويانه بود، چون حاكم محلى نمى توانست براى خودش دشمن بتراشد.
اعضاء  از  يكى  يا  اشخاص  تا  مى شد  باعث  حاكم  فعاليت  گونه  هر  5ـ 
انجمن هاى كوچك بالفاصله پيام كتبى به «مجلس شوراى ملى» ارسال دارد. 
يا اين كه عليه حاكم در يكى از روزنامه هاى محلى مبادرت به چاپ مقاله اى 
سراسر فحش و توهين كند. در نتيجه بعد از چند روز حكمران از «مجلس» 
يا دولت مركزى تلگرافى دريافت مى كرد، كه از او خواسته شده بود، تا ضمن 

جلب رضايت گروه ها، توضيحات الزمه را ارائه نمايد.
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6ـ دريابيگىـ  حكمران بوشهرـ  از اوضاع شرم آورى كه قدرتش را كاهش 
داده بود، به كّرات ابراز خشم و عصبانيت مى نمود.

7ـ آزادى مطبوعات در نقد افراد بيشتر ديده مى شد. اگر چه شب نامه ها نيز 
در اين زمينه رونقى خاص يافتند.

8ـ اعطاى حق برپايى اجتماعات، سبب شد تا انجمن هاى مردمىـ  صنفى 
متعددى در جنوب ايران به وجود آيد. اعضاى اين نيروى به پاى خواسته كه تا 
حدودى از تعليم و تربيت برخوردار بودند، سخت تحت تأثير تبليغات «ملّيون» 
قرارداشتند. نيروهاى فوق تمام توانشان را در راستاى تشكيل «انجمن هاى 

بى شمار» به كار مى بردند.
9ـ روزنامه هاى محلى با اصول اعتقادى «سرزمين ايران براى ايرانيان» با 
شور و حرارت زياد روستايياِن بى اطالِع از مشروطه و كسبه جز را پند و اندرز 

مى دادند.69
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