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3  مقدمه و هدف 

  مقدمه-1-1

 ).م 1906  اوت6شـنبه  دو(ق .ه 1324یالثـان  يجمـاد  15خیشاه در تار نیمظفرالد

شاه به  یمحمدعلفرزندش پس از او.درگذشتماه بعد  چند کرد و فرمان مشروطه را امضاء

شاه قاجار با وقوع حادثه به توپ بسته شـدن مجلـس   یمحمدعلدوران سلطنت. دیقدرت رس

 يو مبـارزه بـرا   یآزاد خواه يندا جیتدر بهاما شد همراهریصغو دوران استبداد  یمل يشورا

ســر داده  النیدر گــخصــوص برانیا يشــهرها ي ازاریبــه دســت آوردن مشــروطه در بســ

 نیـ در ا .نـد یبرچ رانیـ در ا را بسـاط مشـروطه  دیکوشیمـ شـاه   یمحمـدعل کهیدرحال.شد

 فـا یا یمهمـ  اریدر انقالب مشروطه نقش بسـ  یشهر انزل یبخصوص اهال النیمردم گهنگام

 ییهـا  تـالش حفـظ مشـروطه    يبرا و مشروطه بودند یاساساز طرفدارانی انزل یاهال. کردند

نسـبت بـه آن واکـنش     دنـد یدیدرخطرمـ هرگـاه مشـروطه را    یمردم انزل. کردند ياریبس

 نمادهـاي و  هتحت تسلط خود قراردادرا  رانیتوانستند ا ها  اما سرانجام  روسدادندینشانم

  .رندبردا انیرا از م تیمشروط

 نیـ در ا. و فهرست منابع و مأخذ مرتبط با موضوع آغـاز شـد   ییپژوهش با شناسا نیا

ی محقـق  و علـوم انسـان   اتیـ ادب ةدانشکد ۀازجمله کتابخان یمختلفي ها راستا به کتابخانه

پژوهشـکده   ل،یـ اردب يمرکزۀکتابخانـ  ،یلـ یدانشگاه محقـق اردب  يمرکز ۀکتابخان ،اردبیلی

 ۀرشـت، کتابخانـ   یمجتبامام حسـن ۀرشت، کتابخانـ  اءیاالنب خاتم ۀکتابخان ،یشناس النیگ

 ،ینترنتـ یمختلـف ا  يهـا  تیجسـتجو در سـا   و بـا  مراجعه شد سرا صومعه یرونیب حانیابور

 شیسـپس کـار فـ   . شـد  ياز منابع و اطالعات مرتبط با موضوع گرد آورتوجهی بخش قابل

پژوهش بـه صـورت    نیمطالعات انجام شده در ا وعن.گشتخذ آغازآمنابع و م نیاز ا يبردار

  .شودیرا شامل م یمختلف يایبخش زوا هر. اصلی است شامل چهار فصل ویکتابخانه ا

 نهیشـ یله، پأمسـ  انیـ اسـت کـه از بخـش مقدمـه، ب     اتیـ اول شامل پژوهش کل فصل

  .استتشکیل  شده   نقد منابعو پژوهش، 

 فصـل ایـن  مباحث . است شده پرداختهمجلس اول  ةدر دور یفصل دوم به نقش انزلدر

 يروزیـ انقـالب مشـروطه، پ   يروزیـ در پ یالنـ ینقش مبـارزان گ ،رانیا ۀمشروطشامل انقالب

  .می باشدانجمن  سیتأسانزلی و مشروطه و تحوالت
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 ییها بخش يفصل دارا نیشده است که ا پرداخته ریاستبداد صغبه یسوم انزل فصلدر 

در  نیتوپ بسـته شـدن مجلـس، اقـدامات مسـتبد      هبیانزلخواهانمشروطه واکنش لیاز قب

  .می باشدشاه و فتح تهران  یمحمدعلدر مبارزه یخواهان انزل ي، نقش آزادیانزل

فصل شـامل   نیمباحث ا ؛ کهمجلس دوم است ةدر دور یچهارم و آخر نقش انزل فصل

  .باشدمی یانزل یو مقاومت اهالهیروس ماتومیدوم، اولت مجلسة در دور یتحوالت انزل

  مسألهبیان  -1-2

 نیـ ا .آزادي خواهانۀ مردم ایـران اسـت   در مبارزاتایران برگ زرینی  انقالب مشروطۀ

سیاسی، اجتمـاعی و اقتصـادي    حیاتدر  عطفیفۀنطداشتکه هایی یکاسترغمیعلانقالب 

روشـنفکران و  یها رشـادت و مبـارزات   حاصـل انقـالب   ایـن . دیـ آیمـ این سرزمین به شمار 

و  آلـوده  خوابۀجامعیاریو هوشـ بیـداري   مال خویش براي و است که از بذل جانآزادگانی 

قـانونو   وریـ زایران را بـه  هـر چـه کوتاهـ    و بـراي مـدتی   غفلت زده روزگـار دریـغ نکردنـد   

مشـروطه  منابع تاریخی ایران دارند، انقالب نگاه مرکز محوري که  با .مدنی آراستندینهادها

شـهرهاي بــزرگ   گـر ید ایــبامحوریـت تهـران   ایـران معمــوًال تـاریخی    رخـدادهاي و دیگر

  .است شده نوشته

یکـی از  . غفلت شده اسـت  مناطق ایرانرخدادهاي تاریخی دیگر  از رونداین میان  در 

مهـم   يهـا  کانونایران داشت و از  همشروطدر انقالب  يا ژهیوشهرهایایران که نقش مهم و 

شهرسـازي قـدمت چنـدان     ازلحـاظ اگرچه ایـن شـهر   . است انزلیبود، ایران یخواهيآزاد

 ارتبـاطی  يهـا  شـاهراه ر در مجاورت قفقـاز ویکـی از   این شهویژة موقعیت اما ندارد، زیادي

اهمیـت  . ایـران تبـدیل نمـود    خواهيآزادو نواندیش يها کانونرا به یکی از  آنایران با اروپا،

 اًتجار به شـهر کـه اکثـر   و هجوماین بندر  قیاز طرهایو خارجآمد ایرانیان  و رفتاین شهر 

کـرده  خیلی زود رشد ترقی انزلیافکار مردمبه معارف بودند، باعث شد  مند عالقهایو باسواد 

انزلـی بـه حقـوق و     اهـالی اصـلی   سـاز  نهیآنچهزم. در آنان نمایان شود یخواهيو روحآزاد

انقـالب   دورةمشروطه خواهان انزلی در يها تیفعال. شد انقالب مشروطه استسرنوشت شان

وستم حاکمان ایـاالت، تشـکیل نهادهـاي     استبدادو ظلمبا مشروطه بیشتر بر محور مبارزه

سـوادآموزي   گسـترش  مدارس نـوین   توسعۀ انجمن والیتی، انتشار نشریات، ازجملهجدید

کالت از مشـ  یکـ ی.اسـت در ایـن منطقـه    ها روسو مبارزه با حضور  براي آگاه کردن مردم
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 .بودهـا  وجود روس،فشـارقرارداد  تحـت شـهر را   که مردم این هبزرگ مردم انزلی در این دور

 يهـا  تیـ فعالنیبنابرا ؛را تحت اختیـار خـود درآوردنـد   هم  ماهی دیو صگمرك انزلی  ها آن

بـا  مبـارزه   داشـت و بـر   يضـد اسـتعمار  بـه نحـو بـارزي ماهیـت      مشروطه خواهان انزلی

  .بود متمرکزخارجی  يها حضورقدرت

 و ایجاد حکومت مشروطه اهالی آنهدف  ،یخواه مشروطهیها کانونشهر انزلی یکی از 

 کهابتـدا در  آنرغمـ یعلریاسـتبداد صـغ  مـردم انزلـی در دورة   . بـود  گانگانیبانفوذ بمبارزه 

بـا ایـن    .اعادة مشروطه نقـش مهـم و کلیـدیایفا کردنـد    در اما برابرمستبدین تسلیم شدند

پیروزي انقالب مشـروطه  زماناین پژوهش بررسی وتحلیل تحوالت انزلی از موضوعتفاصیل، 

  .)م 1906ـ 1911/ ش.ه 1285ـ 1290.(مجلس دوم شوراي ملی است انیتا پا

  ال اصلیؤس-1-3

  ؟چه عواملی باعث شد که انزلیان در انقالب مشروطه شرکت فعاالنه داشته باشندـ 1

  اصلیۀفرضی-1-4

و چالش با اسـتبداد محمـدعلی شـاهی و کـارگزاران او در      مبارزه با استعمار روس -1

  .گیالن و بویژه در انزلی باعث شد که انزلیان در انقالب مشروطه شرکت پویا داشته باشند

  هدف پژوهش-1-5

  .انقالب مشروطه ةدر دور یانزل يرخدادها لیو تحل یبررسـ 

  .شهر نیانقالب مشروطه در ا يرخدادها درروندیانزل یتینقش انجمن وال یبررسـ 

حاضـر در   یروس يو قوا یداخل نیبا مستبد یمبارزات مشروطه خواهان انزل یبررسـ 

  .شهر

  ضرورت اهمیت پژوهش-1-6

بود که اغلب اقشار و طبقات اجتماعی ایـران مبـارزات    يا عرصهایران  ۀمشروطانقالب 

ایـن انقـالب بـرخالف دیگـر     . خارجی انجام دادند و استعماریاستبداد داخلعلیه يا گسترده

 مردم .کشاندبشهرهاي و روستاهاي کوچک نیز مبارزه رابه میان تحوالت ایران، توانستعرصۀ

انقـالب   با وقـوع بودند، حال سیاسی زیسته یعملیبدر حالت انزوا و ها قرناین مناطق که 
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گران اصلی سیاسـی ایـران   کنش و به.واردعرصۀ سیاست شدند يآور رتیحمشروطه به طرز 

سیاسـی ایـران   عرصـه   مضراتی که ورود اقشار ناآگاه به رغمیعل. در این دوره تبدیل شدند

بود که مردم ایـران از آن   ییها فرصت، اما دورة کوتاه انقالب مشروطه از معدود بار آوردبه 

از جملـۀ ایـن   . سهیم شدن در سرنوشت سیاسی کشور اسـتفاده کردنـد و بهـره بردنـد    برای

آزادي  دار شـه یپرقـدرتو ر یها کـانون و ازانقالب مشروطه داشـت  در يا ژهیومناطق که نقش 

و بـه اسـناد    و مسـتند تـاکنون پژوهشـی جـدي    اهمیت این رغمیعلبود، شهر انزلی استکه 

است، بنابراین پـژوهش  انجام نشده انقالب مشروطهارة تحوالت آن در آرشیوي درب مدارك

 رانیـ مشـروطۀ ا  در بازشناسـی بخشـی مهـم از تاریخـانقالب     يا ژهیودر این حوزه اهمیت 

  .است

  پژوهش ينهیشیپ-1-7

مسـتقل انجـام نگرفتـه اسـتاما در      یموضوع پژوهش تاکنون مطالعه و پژوهشـ  ةدربار

 اپراکنـده و گـذر   یاشارات ،اند مشروطهپرداختهانقالب  ایالنیگ خیبه تار کهیاز مطالعات یبرخ

  .شده است موضوعنیبه ا

  )1389(یسفدهویهومندر انقالب مشروطه،  النیگ-1-7-1

. کـرده اسـت   انیـ در انقـالب مشـروطه ب   النینقش مردمان گـ  سندهیکتاب نو نیدر ا

مشـروطه خواهـان و    ییارویـ رومشروطه، دوران  مانتا صدور فر تیجنبش مشروط دربارهاو

مشـــروطه  تیـــشـــاه از ســـلطنت، فعال یمحمـــدعلخلع ،ریصـــغاستبداددر نیمســـتبد

گـذرا   اما مطالب او  درباره تحوالتانزلی  به بحث پرداختهمردم رشت  بخصوصالنیگواهانخ

  .و مختصراست

  )1391(یوسفدهیرجال عصر مشروطه، هومن-1-7-2

مسـتقل بـه شـرح احـوال و اقـدامات آن       طـور  بهاست که  ياثر نیحاضر نخست کتاب

 نیتـر  مهـم از  يدر ضـمن معـدود  .پرداختـه النیگ میمق اییالنیگان خواه نیدسته از مجاهد

 یکتــاب اســام نیــدر ا ســندهینو. کــرده اســتیمعرفزیمشــروعه را ن يمشــروطههــواداران 

  .استکردهانبیاند کرده تیمشروطه فعال در دورة کهرایافراد
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  )1371(یلیطو زی، عز)جلد دوم(یانزلجامع تاریخ -1-7-3

مختلـف را   يهـا  نهیزمسندهینو ،کتاب نیجلد دوم ا در.است دو جلد شاملکتاب  نیا

 یپسـت انزلـ   ۀچـ خیتار ،یانزل ۀی، سرگذشت بلدمطبوعاتۀخچیتار ازجملهداده است حیتوض

در  مجلـس دوم از مجلـس اول تـا    ندگانیشهر و نما نیافعالیت حاکمان مشروطه، ةدر دور

موضوعات را  نیاز ا هرکدامسندهینو.ها و نقشروسهیو عدل هینظم سیتأسدوره مشروطه و 

  .داده است حتوضیها روزنامهبا استفاده از 

  )1387(یوسفدهیهومنمشروطه،  در عصرگیالن  ها انجمن-1-7-4

در دوره  هـا  آنعملکردو. نویسنده در این کتاب به فعالیت انجمن ها اشاره کرده است 

و را بیـان کـرده اسـت    هـا  تـه یکمنقش  چنینو هم یرشت وانزل يها مشروطهازجملهانجمن

ــیتأسنکهیا ــا انجمنس ــ ه ــه نقش ــ یچ ــروطه گ ــت النیدر مش ــته اس ــا داش ــورد  وام در م

  .استسخن گفته  اختصار بهیانزل

، رضــا )1327-1330(در ســه ســال مشــروطه  النیگــ يفرازوفرودهـا -1-7-5

  )1392(یشاکپا یقیصد

پس گیالنـ  اوضاع، ریصغدر دوره استبداد  النیگ مردماننقش در کتاب خود  نویسنده

 در مجلـس  النیگ اتیدر مجلس دوم نشر ندگانینماتیتا فتح تهران، فعال النیاز گ امیاز ق

در  یانزلبـارة در . اسـت اشـارهکرده  در دوره مجلـس دوم   النیگـ  اوضاعبه  یکلنگاه و دوم

مباحـث  را هـا  روسدر تقابـل   یو شـجاعت مـردم انزلـ    یدر انزلـ  ها روسنقش مشروطهةدور

  . کوتاهی به میان آمده است

  )1396(انیدر دوره قاجار،نادر افشارالنیبه گ ینگاه-1-7-6

عصر قاجار به نگارش  اتیاز نشر يمند بهرهو  يا کتابخانهکتاب با استفاده از روش  نیا

ـ  بارةکتاب در  نیانویسنده در .تاس شده لیتشکعمده  بخش نه درآمدهو از در دوره  یانزل

  .سخن گفته است اختصار هابه انجمنیریگ شکلانزلی و در ها روسمشروطۀ و نقش 

نیمارتو ناو پروفسور  ی، پروفسور هوشنگ شهابرانیالب مشروطه اانق -1-7-7

)1394(  
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مجموعـه   کـه  ن اسـت دید در زمینه انقـالب مشـروطه ایـرا   این کتاب یکی از منابع ج

 ةدوردر  النیگــ يدادهایــرو بــارةکتــاب در  نیــانویســنده . شــودیمــرا شــامل  یمقــاالت

  .پرداخته استیدرانزل ها روسدرباره نقش و ریصغاستبداد ۀمشروط

  )1393(اکبر یمینع روانی، انوشالنیتازه به مشروطه در گ یگاهن -1-7-8

اسـلحه از   و رویـ ، طـرز فرسـتادن ن  النیگـ  تیمشـروط  انیـ کتاب جر نیا درنویسنده 

 انیب راهاشاهو سرانجام کاریمحمدعلیبرکنار، ها نو علآل، استخدام مجاهد النیبه گ هیقفقاز

در  النیداخته اسـت کـه مـردم گـ    پرانیالنیگۀمشـروط  انیـ جر بهسندهینو نیا. کرده است

  .داشتند یانقالب مشروطهچه نقش

  و مآخذنقد و بررسی منابع -1-8

  لاو منابع دست-1-8-1

  )1369(ياحمد کسرو ،رانیا تاریخ مشروطه -1-8-1

 يرخـدادها بـه  و کرده  دهاز نزدیک مشاهرا نویسنده در این کتاب رویدادهایمشروطه 

طه گـام  اهالی انزلی که در راسـتا مشـرو   نقشدرباره نیچن همگیالن در وقایع مشروطه و 

  .استذکر کردهمطالبی  ،برداشتند

  )1349(احمد کسروي هیجده ساله آذربایجان،تاریخ -1-8-1-2

در  حضـور مؤلـف  از مزایـاو نقـاط قـوت ایـن کتاب    .است ياحمد کسروۀکتاب نوشتاین 

ضـبط مشـاهدات خـود پرداختـه      بـدون ارجـاع بـه ثبـت     یو نکـه یا و حوادث است انیجر

و ایـن کتـاب وقـایع آذربایجـان      در .اسـت  نمـوده بیان  نثر سادهکتاب خود را با  وي.است

نقش مردم انزلـی و   بارةمطالبی در  زنیودرالبه الي مباحث کتاب مشروحاً بیان شده النیگ

  .به این شهر اشاراتی شده است ها روسورود 

  )1338(ن وارادوارد ب ،رانیا تیمشروط انقالب-1-8-1-3

گـیالن و   عیاز کتاب خود را به وقـا  یبخش سندهینو .استفصل  ازدهیکتاب شامل  نیا

 او دربـاره کتـاب   نیـ در ا ؛حفظ مشروطهاختصاص داده است يبرا یالنیمجاهدان گفعالیت
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طورمختصـر   هابـه  انجمنتـ یو فعال یروسـ  انازوفیل هیعل یانزلانزلی و نقش ماهیگیرانان شهر

  .است پرداخته

  )1356. (س.م وانفیا ،رانیا تیمشروطانقالب  -1-8-1-4

 ایـن کتـاب  نویسـنده در  است شده چاپدر سه بخش و  نوشتهانف ویکتاب توسط ا نیا

 لیـ تحل گرانمنـافع دهقانـان و کـار    دگاهیـ را از د تیمشـروط  جنبش حوادث  تاه کوشید

هـم   یاشـارت نیز پرداخته شده ودم رشت در انقالب مشروطه مریها تیفعالاثر بهدراین .کند

  .شده است در انقالب مشروطه یانزل یاهال تیبه فعال

  )1357(گرانیو د چیپاولو ،رانیانقالب مشروطه ا دربارهسه مقاله  -1-8-1-5

 .شودیرا شاملممختلفی  يها موضوعبخش از کتابهر ،استاین کتاب شامل سه بخش 

 مشـروطه ایـران   در حـوادث نقـش روسـیه را    یخـوب  بهکتاب نویسندگان توانسته اندنیا در

  .است در انزلی پرداخته  ها روسنویسنده دراین کتاب به نقش  .سازندروشن 

  )1368(گیالن، رابینو تاریخ -1-8-1-6

و گـیالن اقامــت داشــت   در) ق.هـــ 1324-1330ر .م1906-19012(از ســالرابینـو  

وي تحقیقات زیادي مربوط بـه  . کردیمفهیوظ انجامدر رشتنماینده کنسوالنگلیس  عنوان به

همچنـان ورود  مشـروطه و   گـیالن در دورة ع این کتاببه وقای در او گیالن انجام داده است،

 ایـالتی والیتـی در انزلـی،   انجمن در انزلـی، نقـش   هـا  روسامین السطان به انزلی، فعالیـت  

  .است پرداخته

  )1352(فخرایی  میابراه مشروطیت، در جنبشگیالن -1-8-1-7

کتـاب   نیـ ا .در گیالن اسـت  یخواه مشروطهجنبش  در زمینه منابع نیتر از مهمیکی 

این کتاب فعالیـت   در مجلس دوم شرح داده است، انیتا پااز مشروطهشیرا پاوضاع گیالن 

ستار، نقش حکمرانان در انزلـی، شـورش    صغیر و کمیتۀ استبدادةدر دور یالنیگمجاهدان 

  .در انزلی شرح داده است ها روس

  )1371(زاده ملکید، مهرانیدر اتاریخ مشروطیت -1-8-1-8
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 بـه  یکـی از منـابع اصـلی    اثـر ایـن   .اسـت هفـت جلـد   و زادهـ  ملکیکتاب اثرمهد نیا 

شـورش گـیالن در انقـالب     ،کتـاب خـود   و پـنج چهـار   يجلدهانویسنده در  .دیآیمشمار

  .ذکر کردهاست ی، مطالبیروس در انزلقشون مشروطه،پیاده شدن

  ها روزنامه-1-8-2

  نیالمت حبلروزنامه -1-8-2-1

االسالم  دیمؤحسینی که بعدها لقب  نیالد جاللبه مدیریت سید  نیالمت حبلروزنامه 

سـال و چهـار مـاه در شـهر کلکتـه هنـد        ونـه یسشاه گرفت، قریب به نیمظفر الداز سوي 

 نیـ ا .ایران لقـب داد  يمرز برونروزنامه  نیتر بزرگتوانیمواقع بهرا  نیالمت حبل. منتشر شد

بنابراین در این . نمودقاجار ایفاایران در دوره جامعه يداریبروزنامه نقش زیادي در آگاهی 

 اســتبداد صــغیر،  نقــش انزلــی در رخــدادهاي انقــالب مشــروطه،     بــارةروزنامــه در 

و  ایالتی و والیتی، اعتراض ماهیگیرانان علیه لیانازوف روسـی، آمـدن نیروهـا   یها انجمننقش

  .شده است یاشاراتیاسلحه از قفقاز بهانزل

  روزنامه انجمن تبریز-1-8-2-2

رسمی انجمن ایالتی والیتی با عنوان روزنامـه  هاي تبریز یکی از ارگان انجمن  ۀروزنام

ــ . اســتمجلـس ملـی تبریز   انجمـن تبریــز بـه دلیــل فـراهم آوردن اطالعــات     ۀایـن روزنام

انجمن تبریـز   ۀروزنام در .داراي اهمیت بود دوران مشروطه و استبداد صغیرسیاسیاجتماعی

  .است ذکرشدهو بلدیانزلی  و انجمن ملیانزلی نقش انجمن ایالتی والیتی

  خیر الکالم روزنامه-1-8-2-3

خیـر   ۀروزنامـ  ،یافـت  و نشـر در گـیالن چـاپ   نخستین روزنامه که در دورة مشروطۀ 

 پـس  و ازآنه ق منتشـر شـد   1325یالثـان يجمـاد  24در نشریه اول این ةشمار .الکالم بود

دو  يا هفتهرشت بود و  در روزنامهاین ادارة محل .کشید اانتشارخیرالکالم چند سال به دراز

المتکلمین از افصـح  ابوالقاسـم  رزایـ مالکـالم   ریـ خ ریمـد ازیامت صاحب. گردیدمنتشر شماره

 يهـا  شـه یندتجلـی گـاه ا  الکالمروزنامـه خیر . گـیالن بـود   طلبان مشروطهآزادي خواهان و 

در نقـش رشـت   بـه  در ایـن روزنامـه بیشـتر     .سیاسی و اجتمـاعی شـد   ها تیفعالگروهی و
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 هـا  انجمـن مجاهدان انزلی براي حفظ مشروطهو نقـش  فعالیت انقالب مشروطه ورخدادهای

  .شده استانزلی پرداخته 

  روزنامه ساحل نجات انزلی-1-8-2-4

یافـت   و نشـر انقالب مشروطه در انزلـی چـاپ    يرخدادهازمینه اولین روزنامه که در 

ــی   ــاحل نجــات انزل ــه س ــودروزنام ــه ب ــ ک ــاپ  شــماره زدهیدر س ــا .شــدچ ــه  نی روزنام

 و هـا  روسدر شـهر، ورود   هـا  انجمـن در اینروزنامـه فعالیـت   . استیتیپراهمیها گزارشیحاو

  .است شده انیباهالی انزلی علیه لیانازوف روسیاعتراض 

  اسناد -1-8-3

 ریو سـ یسـاالر  وانیـ دفعالیـت  یحافظـه و  هـا یگـان یبااز محتویات  بخش یخیاسناد تار

ایـن اسـناد در   .منابع پژوهش به شـمارمی آیـد    نیتر مهماز امروزهو  ماستتحوالت اداري 

  .شودیممراکز مختلف کتابخانه ملی و مرکز اسناد نگهداري 

  کتاب آبی -1-8-3-1

 يها گزارششامل و  است شده چاپدر هشت جلد  يریاحمد بشن کتاب به کوشش ای

 ةایـن کتـاب دربـار    در .مشروطیت ایران اسـت انقالب خارجه انگلیس درباره وزارت ۀمحرمان

در انزلـی   هـا  روستسلط  و ها انجمندرانزلی، فعالیت ارمنی ها نقش ،مجاهدین انزلی ۀفرق

  .مطالبی ذکر کرده است

  کتاب نارنجی -1-8-3-1-1

روزانـه نماینـدگان    يهـا  گزارشحاوي  وشدهيگردآوراین کتاب توسط احمد بشیري 

و طبیعـی   داردۀ جمـع آوري سـند   بیشتر جنبـ  اثراین . استایران  تراز درسیاسی روسیه 

 در البـه الي اسـناد   مشـروطه نپرداختـه اسـت   وقوع علل است که گردآورنده چندان دربارة

مختصـر  صورت بـه یدرانزل هـا  روسنقـش   نیچنـ  همدر مشروطه و  النیگ يدادهایرو یبررس

شـکل  خود را به پژوهشگر نشان می دهد و هر محققـی مـی توانـد از آن هـا بـه بهتـرین       

  .استفاده کند



  

  

  

  

  در دوره مجلس اول یانزل-2

  انقالب مشروطه ایران -2-1

ایـن انقـالب باعـث  ایجـاد     . استتاریخ ایران انقالب مشروطه  یکی از بزرگترین وقایع

مـردم شـرایط بسـیار      ،در ایـن انقـالب  . تحوالت سیاسی ، اجتماعی فرهنگی در ایران شد

آور  را از شرایط  رنـج  چرا که رهبران آن به آنها وعده دادند ایشان. سختی را تحمل کردند

. ، ص1383،یآجـودان  20.ص ،3ج : 1371زاده، ملک(. نجات خواهند داددشمنان در مقابل

ــا باید )160 ــن ام ــه ای ــع    ب ــی در وض ــر عمیق ــروطه اث ــالب مش ــه انق ــردازیم ک ــه بپ  نکت

شـرایط اقتصـادي وحتـی     ،انقـالب این طبقاتی ملت ایران به وجـود نیـاورد وبراثـر   اجتماعی

ات ممتـازه  زحمتکش با طبقـ  طبقاتدر وضع . اجتماعی زندگی مردم تغییري حاصل نکرد

 ایـران . در دوران اسـتبدادبود، پدیـد نیامـد    نسـبت بـه آنچـه    کارفرما تفـاوت محسوسـی   

مشـکالت بسـیار    درشرایط بحرانی قرار داشت مـردم بـا   شاه،الدین  مظفر پادشاهیةدردور

بـه  تصـمیم  اروپا به بعد سفر خود  از ین شاه مظفرالد. می کردندزیادي دست و پنجه نرم 

ثـانی  جمـادي ال 15(. م 1906اوت  6او در تـاریخ   .مشـروطه گرفـت  صدور فرمـان فرمـان   

مشـروطه را   را سپري می کرد فرمـان  زندگی خودآخر سال هاي که هنگامی) ق. ه 1324

شنیدن فرمان مشروطه به خوشحالی پرداختند زیـرا آن  از  مردم سراسر ایران بعدامضاءکرد

داده انـد و سـرزمین خـود را از    تـ خود را از ظلم و سـتم بیگانگـان نجا   تصور می کردندها 

  .)30. ،ص1383،يکسرو، 11.، ص1338بروان،(.چنگال دشمنان رها سخته اند

ازجمله شـامل  بـه همـراه داشـت    یمهمـ  يدسـتاوردها  رانیـ انقالب مشـروطه در ا  نیا

آمـوزش از دبسـتان تـا دانشـگاه، فـراهم آوردن       ،یمـدن  دیـ جد يگسترش نهادها سیتأس

رکن چهـارم مشـروطه کـه     مثابه انتشار مطبوعات به و همه آحاد کشور يبرا لیتحصامکان

 درحاصل انقـالب مشـروطه   ،تر از همه مهم. بود یاجتماعو  یاسیس يها جادتشکلیباعث ا



 نینخست يکه برا بود کیدموکرات یقانون اساس کینیو تدو یمل يمجلسشورا سیتأسرانیا

ــار در تار ــایب ــت  رانیخ ــکل گرف ــرو.(ش ــار و 40.ص، 1378، يکس . )30.،ص1363،يانص

 یبود که در مقطع رانیا یاسیمهم س يها انیازجمله جر یخواه جنبش مشروطه نیهمچن

نقطـه از   درواقـع سـه  . الشـعاع قـرارداد   ها را تحت از استان یبرخ تختیپا برعالوه خ،یاز تار

 نیـ در گسترش ا که النیو گ زیبود، تهران، تبر مشروطهجنبش نیاز ا تیحما گاهیکشور پا

 نیتـر  از مهـم  یعنوان مرکز برخـ  به  النیگ در این میان،. کردند فایا يا نقش عمدهنهضت 

 ،3ج ، 1371زاده،  ملـک . (داشت انقراریجر نیعطف ا ۀدر نقط ،تیاتفاقات تحوالت مشروط

  )40. ، ص1378، يکسرو؛25. ص

  انقالب مشروطه يروزیدر پ یالنینقش مبارزان گ-2-2

داراي مردمانی است  .برخوداراز هر نعمت طبیعی  وایکنار دري است در ا هیناحگیالن 

و تبدیل منابع طبیعـی   عتیاز طببه استفاده  وستهیو پغفلت ندارند  ازکارکه یو ساعباذوق

از معنـوي، بـه حفـظ حراسـت      بـا شـجاعت  قرون تاریخی،  در تماممردم گیالن. اند مشغول

 آن هـا  شـده  تجـاوز  هـا  آنکه به حقوق و منویات وقتهر .اند دهیکوشخود  ۀیحدودوثغورناح

گفتکه آنان همیشـه بـراي بـه     توانیم .اند کردهتجدید  خود راافتخارات  و دهیجنگمردانه 

بـه   یابیـ دستبراي  يا ستهیو بااز هیچ اقدام شایسته  .بودند قدم شیپدست آوردن آزادي 

طریق نصیب آنـان شـده منحصـر بـه خـود       نیاز اافتخاراتی را که . اند نکردهآن خودداري 

. ، ص1357،یـی فخرا 20:1391،یمینع(.اند دانستهآن را متعلق به ملت ایران بلکه ندانسته

سرزمین گیالن یکی از پیشـگامان  )1035. ، ص1378،يکسرو؛10. ، ص1363نو،یرابو 15

اسـتقرار   ورانیاتیانقـالب مشـروط   انیـ در جر النیمردم گـ  .انقالب مشروطیت در ایران بود

بیگانگـان   بـانفوذ مبـارزه   هـا  آنهـدف اساسـی   . ي داشـتند نقـش ممتـاز   تیمشروط میرژ

ــه ــل روســیهژهیو ب ــرازي عوام ــود  و ت ــدگی ب ــراي زن ــک محــیط آرام ب ــارزان . ایجــاد ی مب

 یسـتادگ یخـود در مقابـل دشـمن ا    نیسـرزم  گیالنیتوانستند تا آخـرین لحظـه بـرایحفظ   

خـرداد  16خیشـاه در تـار  نیمظفر الد )30.، ص1357،ییفخرا ؛21.، ص 1355،تدین(.دنکن

ــانی 14(ش .ه 1284 ــع الثـ ــت ) ه ق 1323ربیـ ــا بازگشـ ــه اروپـ ــتبـ ــا  و در بازگشـ بـ

 یاهـال  ژهیـ و بـه  النیهنگـام مـردم گـ    این در .روشد روبهمردم ایران  یخواه مشروطهجنبش

 بـه  تخـت یبا مـردم پا صـدا  هـم و انقالب مشروطه،همراه يها جرقهن یبا نخست یرشت و انزل



الدولـه   نیعملکـرد عـ  با حرکت مـردم پایتخـت در اعتـراض بـه      زمان هم. درآمدندحرکت 

مـردم   س،یانگلـ  سفارت قم، میشاه و تحصن آنان در حرم عبدالعظ نیصدراعظم مظفر الد

حکمران گیالن وهم دردیبـا   اکرم ریوزاعتراض به رفتار  در ،وکار کسبی لیبا تعط زیرشت ن

ي دولـت انگلـیس در ایـن شـهر     و کنسـولگر 1خواهر امـام رشـت  ي بقعهدر  ،مردم پایتخت

بـه دسـت    يبـرا  یطور مخفـ  به النیکه در گ یاسیس يها ها و تشکل انجمن.اجتماع کردند

عنوان نداشتن  از فرصت به يریگ هنگام با بهره نیا در ،کردندیممردم تالش آوردن حقوق 

. کردنـد  قیتشـو  ک،یقاجارها تحر ۀمطلقحکومت دضو مردمبرپیوستندنانینش به بست تیامن

بـا   نیهـا همچنـ   آن .کردندکه خواستار قـانون و عـدالت هسـتند    رشت اعالم نانینش بست

ــ  . خــط آزادي و مشــروطیت شــدند بــه تهــران خواســتار صـدور دســت  یفرسـتادن تلگراف

 و صدورپایتخت  تحصن مردم انیها پس از پا رشت مدت يکنسولگر نانینش بستسرانجام

باد مشروطه و نـابود   زنده"يشعارها کهیدرحال. دادند انیخود پا فرمان مشروطه به تحصن

، 1355ت،یـ آدم. (خود بازگشـتند  يها سر داده بودند پراکنده شدند به خانه "باد استبداد 

  .)20.، ص1357،ییفخرا؛12.، ص 1363نو،یراب 447.ص

 نیـ در ا. شاه بـه سـلطنت رسـید    یمحمدعلشاه فرزندش  نیدرگذشتمظفر الدپس از 

را در ) ونیهمـا  دیـ عم(یانزلـ  ۀالحکومـ  بیـ بـه نا  یتلگراف یط هنگام وزیر اکرم حاکم نیز

مـردم   تبـع  بـه  زیـ نیمـردم انزل . قراردادشاه یمحمدعل يگذار تاجهرچه زودتر مراسم  انیجر

تهـران  فقط علمـاء  شاه  يگذار تاجهم گفتند در  یبرخ. مراسم شرکت کردند نیرشت در ا

 ،شـاه بـه شـهرها    يهـا يدلخورنیکرده بود، وکالءهم سخت برآشفتند و ا یرا دعوت عموم

 يسـو  کیـ دارد؛ و از  تیشـدن مشـروط   دهیقصد برچتلگراف شد که شاه  کیدور نزداالتیا

؛ 22.، ص1363نـو، یراب(رفـت شـدن   ینـاآرام آغـاز مشـروطه روبـه     همـان از  النیاوضاع گ

  .)222.، ص 1355،تدین

 دهیـ برچو نیت آنها با آمدن شاه  دانستندی خود را طرفدار مشروطه ممبارزان گیالنی 

 آنهـا  رایـ به اعتـراض برخاسـتند ز  مردم گیالن زمان  نیدر ا. بودندمخالف تیشدن مشروط

 یبراساس کشاکش قانون اساس النیگ مردم.خواستار متمم قانون اساسیاز سوي شاه بودند

 یاهالشورش جنبشـ «به گفته کسروي .ه مقاومت برخاستندب گرید يهمراه مردمان شهرها

                                                            
این بقعه در دوره مشروطه محل تحصن و ) ع(موسی کاظمامام دختر   »فاطمه اخري«بقعه خواهر امام رشت منسوب است به . ١

. مردم بودتظاهرات 



، چـون سـر   شـدند  یدرآنجا مجاهدان دسته دسته به مردم اضافه م :رشت بس باشکوه بود

ایـن مـردم   . کردنـد  هرچه بیشترشور خـروش مـی   مردم یانبوه، گرفتند یمدستگان سخت

نـابود   اساسـی بـا  د، ازایـن سـوي نـدادنقانون    دانستن یمقانون اساسی را چاره همه درد ها

مـردم   دنـد، ید ینمـ  يپافشـار بود چاره جز نیا .شمردند یم یمعن کیکردن مشروطه به 

،  1378،يکسـرو (»می افزودنـد به خشـم شـور   دندید یم شتریب یستادگیهرچه از تهران ا

  .)644. ، ص1388ان،یکاتوز؛ 346.ص

در طـی ده روز قـانون را    که به مردم رسیدي نمایندگان از سوتلگرافی در این هنگام 

و گفتند که بازارهـا و دکـان هـا را نمـی      .مردم به این مهلت رضایتدادند برسانید به پایان

 ایـن  دردر .بندند و ده روز را در همان مکان به سر خواهند برد تا قانون اساسی داده شـود 

. ود ادامه دادندتظاهرات خبه ناهمچن و  را بستندخود ي ها دکان و بازارهاالنیگ یاهالزمان 

 29در ه را مشروط یقانون اساس تصمیمگرفت آگاه شد اوضاع  این از یوقت ی شاهمحمدعل

قانون شامل  نیا ).ش.هـ  1286مهر  14./ م 1907اکتبر  7(کنده ق امضاء  1325شعبان 

 نیبه هم ،شدیمجلس سنا، مربوط مشورایملیمجلس   به طرز کار شتریکه ب .بودماده  51

ها و بازارها  دکانیاساسقانون لیبعد تشک النیمردم گ. در آغاز به نظامنامه مشهور بود لیدل

  .)43.، ص1393کنهسال،؛ 645.، ص1388کاتوزیان،(»خود پرداختند، به کار باز کردند

 یولـ  سپهدار اعظم محمد .)م 197مارس (ق.ـه 1325در محرم قبالً شاه  یمحمدعل

فوریـه   18(ق.ه 1325او در پنجم محـرم   .ه بودفرستاد النیرا به حکومت گ یخان تنکابن

عـرض احتـرام بـه    لیشـهر رشـت بـه دل    انیاع.وارد رشت شد ادیبا فراش سوار ز .)م 1907

در جمع از مردم رشـت  سپهدار اعظم. با احترام به دارالحکومه بردند اوروا استقبالش رفتند

 النیامـا اوضـاع گـ   . خواهـد کـرد  را مـنظم   النیگ کنیول استطلب مشروطهاواعالم کرد که 

ي هـا  که در مـدت دو مـاه در رشـت بـود گـروه      وي. او می اندیشیدآن بود که  از تر آشفته

ی و حتـ  شدندلیبازارها دائماً تعط ،زدندگوناگون دست به اعتصاب  نیبه عناومختلف مردم

ــت   ــا از پرداخ ــالرعای ــان  االجار م ــودداربــه ارباب ــد يخ ، 20.، ص1363نــو،یراب. (کردن

رشـت   ونیاز روحـان  یکییخمـام  یحاج )44.، ص1363،يریبش ؛30.، ص1357،ییفخرا

رشـت بـا    یتـ یانجمـن وال اعضـاي   انتخـاب  ةدر اعتراض بـه نحـو   بود که مخالف مشروطه

و زدنـد و شـهرارد  رونیـ ازهـواداران او درب  گـر ید یجمعـ  و شـد  تخـت یپا یراه گریدیجمع

. برگشـتند  النیو دوبـاره بـه گـ    رندیمطلوب بگ ۀجیوانستند نتتن ها آن.کردند اریتحصناخت



تنکـابن را هـم بسـت     یتیاو انجمن وال. مشروطهخواهان رشت را گرفتتیجلو فعالسپهدار 

 را تـرك رشـت   دو ماهاز او بعد .برقرار کندآرامشتواندکه باز آن بود  تر آشفتهالنیاما اوضاع گ

 1325رجـب   17الکالم، سـال اول،   ریخ؛  22.، ص1357،ییفخرا(.کرد و به تهران برگشت

اکـرم کـه در تهـران بـه      ریـ وزدراین هنگـام   ماندحدود دو ماه رشت بدون حاکم . )5:قه 

را  النینتوانسـت اوضـاع گـ    او هـم .انتخـاب شـد   النیحاکم گـ به عنوان گریبار د .بردیمرس

از شـاه   یمحمـدعل . دیـ معزول گردو به زودي اوردیاز شش ماه دوام ن شیب ،دهدسروسامان

مشـروطه خواهـان    والنـ یگ ۀبسـاط مشـروط   خواستیو منبود  اطالعیبمردم رشت  لیتما

شـدند   النیوارد گ ها روسکه  یزمان از.باز کرد النیبه گ ها روسیپااو .سرکوب کندرا یالنیگ

بـود کـه    یتیبمصـ نیتر بـزرگ  نیـ ا. نکردنـد غیدر يکـار  چیخـود از هـ   اهـداف  شبردیپیبرا

ولی ،کردنـد  گیسـتاد یا هـا  روسدر مقابـل   یالنـ یمشروطه خواهان گ .وارد شد هایالنیگبه

شـاه مشـروطه خواهـان را    یمحمـد عل  تیـ بـا حما  هـا  روس.غلبه کند ها روسنتوانستند بر 

تسـلط  برجـان و مـال مردم   ،مردم مداخله یزندگان و شئونتمام حقوق ، در سرکوب کردند

 20م، سـال اول،  الکـال  ریـ خ(.دننیبرچ النیدر گرا بساط مشروطه  ندکردند و توانست دایپ

  .)10:ه ق 1325رجب 

  پیروزي مشروطه و تحوالت انزلی -2-3

 ایـن  ازیکیی پدیـد آمـد،  وجوش جنبدر شهرهاي کوچک و بزرگ  ،ي مشروطهروزیبا پ

شـهر   نینام ا و خزر يایدر سواحل جنوب در رانیبندر ا نیتر بزرگانزلی . انزلی بود شهرها

 بـه ایـن شـهر   . است شده شناختهاروپایی  يشهرها شتریبدر  ،اشیخیتار نهیشیپ خاطر به

 ةو خارجی بـه درواز  یرانیتجار انزد  ،ي دورها زمانلحاظ وجود گمرك و ارتباط تجاري از 

نقـاط   ریاز سادترزونزدیکی به دریا بسیار  واسطه شهر بهاهالی این . اروپا شهرت یافته است

  .)25.، ص1363،نویراب ؛27.، ص1394پرتو،(. ي غرب آشنا شدنددستاوردهاایران با 

یک گروه . انقالب مشروطه دو طیف مختلف موافق و مخالف مشروطه بودند در آستانۀ

گـروه دیگـر روحـانیون کـه مخـالف       و بودند، کشاورزان، دهقانانیعنی پایین جامعه ۀطبق

ن قشر در همچنین ای. دهقانان در آن زمانطرفدار مشروطه بودند .سرسخت مشروطه بودند

بـه دالیلـی نتوانسـتند     شـدند امـا  برخی مناطق ایران به شکل فعالی وارد جریان مشروطیت

مالکانبر سـلطۀ  این دالیـل  ۀازجمل. ی در این انقالب داشته باشندحضور فعالعمومی  طور به



روستاها، جـدایی و پراکنـدگی روسـتاها، مشـکالت سـازماندهی آنـان و مشـخص نبـودن         

کشاورزان و دهقانـان   یدر شهر انزل .)281.، ص1394فوران،(سطح ملی بود  در ها آنمنافع

مشـروطه و صـدور فرمـان مشـروطه هماننـد مـردم رشـت        درخواست  يبار برا نیاول يبرا

در  رانیـ کشـاورزان اکثـر منـاطق ا   و دهقانان کهیدرحال. به پا برخاستند یجمع طور دسته به

کشـاورزان و  بیشـترین جمعیـت را    گـیالن در نداشـتند امـا    نقـش  یخواه مشروطهجنبش

  .کردندیمي از مشروطه فعالیت طرفداربه  و دادندیم دهقانان تشکیل

 )ق .ه 1325صـفر   58/ ش  .ه 1286فـرودین  2(در ازکشاورزان و دهقانـان   تنپانصد 

اعالم کردند دیگر  ؛ وبه اربابان در خواهر امام رشت تحصن کردند االجاره مالدلیل ندادنبه 

پرداخـت مالیـات    و ازمشـروطهروي کـار بیاورنـد    خواستندیمچون ،میپردازیاالجارهنم لما

موافقـان  و جـز  لیـ دل نیهمـ  .)238.، ص1378کسـروي ، ( نـد ي کنخـوددار براي همیشه 

تـن از   دو. مشـروطه مخـالف بودنـد   بـا آمدن  ونیروحـان  گـر ید ياز سو .آمدندیحساب م به

روطه مخالفـان مشـ   وجـز  یچـ یانزل نیدحسـ یوس ،یخمام اهللا تیازجمله آ النیگ ونیروحان

 تیمشـروط  يتا جلو. به تهران رفتند مخالفت مشروطه  يبراجمعی از مردم با ها آن. بودند

نداشـت؛ و   يا دهیـ هـا فا  مخالفت کرد؛ و اعتـراض آن  ونینظر روحانبا  اما مجلس رندیرا بگ

اهـالی  )52.، ص1375ه،یـ اتحاد ؛45.، ص1357،یـی فخرا(.برگشتند النیبه گ جهیبدون نت

رشـت خواسـتار مـتمم قـانون اساسـی از سـوي        همانند مردمانزلی بعد پیروزي مشروطه 

زمـان   نیدر ا، را بستند، بازارها ها مغازهحومه مانند اهالی رشت ها آن.بودندی شاه محمدعل

خانهاجتمـاع نمودنـد و    تلگـراف ی در حـوال مـردم  و همراهادیـ ز اریبسـ هیجان اهالی انزلی 

 ادیـ ز ةکـه عـد   انییو فـدا  نیمجاهـد  يهـا  دسـته  .کردنـد  بلنـد  "مشـروطه باد زنده"ادیفر

مفصل قرائـت   يها خطابههخان تلگراف اطیحدرها آن .می گشتنددر شهر  ینظام بالباس،بود

، 1سـال   ،نیالمتـ  حبـل ( فرستادند تلگراف به تهران، انییمجاهدان و فدا اینکه تا کردندیم

  )2:ه ق 1325المظم شعبان 7، 1سال ساحل نجات، 13:ه ق 1325االول عیسوم رب

 يرو دیـ اعظم جد ریگرفت وز میتصم یامضاء متمم قانون اساس از شاه بعد یمحمدعل

شـخص   نیـ ا .نـد یبرچ رانیـ بتوانـد بسـاط مشـروطه را در ا    کـه بود  نیهدفش ا .کار آورد

 رانیـ از طرف شـاه از اروپـا بـه ا    وا .اتابک بود السطان معروف به نیاصغر خان ام یرزاعلیم

ــد حا ــار شـ ــک.ضـ ــم رب اتابـ ــدرششـ ــل  19(ق .ه 1325االول عیـ ــا  .)م 1907آوریـ بـ

ها سواره سـرپل پـاس    قزاق گرید ياز سو .دیرس یاز اروپا آسوده به انزل یروسپوش زرهیکشت



باخبر شدند که اتابک با کشتی ی اتابک آشکار شد، اهالیانزلی وقتیکشتکه یزمان دادندیم

ی جمـع شـدندتاجلوي ورود اتابـک را بـه انزلـی      جمع دستهطور بهخود به انزلی آمده است 

ــد ــل(.بگیرن ــالیالمت حب ــش رب ،1ن،س ــش ــروي،  73:ه ق 1325االول عی  285:1378کس

از کشـتی   و اتابـک را  شـتافت شوازیبـه پ  یزمان جهاز شاهاین در )135.، ص 1379آفاري،

بلنـد   يادهـا یبـا فر قـرار گرفتـه و   سر راه او  یانزل یاهال .ه، به کنار آب آوردندروسی گرفت

و خطـاب بـه مـردم     دیرا شـن اتابک شعارهاي اهالی انزلیـ  "مرگ بر اتابک"دادند  شعار می

اگـر   دیـ ام شما به مجلس تلگـراف کن  آمده رانیبه ا تیخدمت به مشروط يمن برا«: گفت

السـطان   نیامـ  يهـا  حـرف  از بعـد  یانزل یاهال. »گردمیواال برم شومیم ادهیاجازه دادند پ

 یخواسـت در انزلـ   یالسطان بـا کشـت   نیکه ام«:ی فرستادندمل يبه مجلس شورا یتلگراف

شـد   لیکـه تشـک   از جلسـات مجلـس بعـد    سـت؟ یچ فیتکل میشود و ما مانع او شد ادهیپ

بـه ایـران    شاهندارد بلکه اوازطرف یمنع یالسطان به انزل نیپاسخ دادندکه آمدن ام گونه نیا

 نیمخالفـت نکردنـد؛ و امـ   گریهـا د  آن یانزلـ  یجواب مجلس بـه اهـال  از بعد  ».آمده است

 ریـ وز .چند روز ازآنجا عازم رشـت شـد  و پس از شد  ادهیپی خود در انزل یبا کشتالسطان 

بـراي   رشتدر ه یک روزاز اقامت السطان بعد نیام و کرداستقبال  اکرم حکمران رشت از او

ــازم  ــاه ع ــات ش ــران  مالق ــدته ــیفخرا(ش ــزاده، ؛ 72.، ص 1357،ی ؛ 203.، ص1379تقی

  .)85.، ص1363ي، ریبش و 185.، ص1363صفایی، ؛137.، ص1338بروان،

 دیـ عمتصـمیم گرفـت    حاکم رشت وزیر اکرم :درانزلی رخ داد ییها زمانآشوب نیدر ا 

نزد . پا خاستندنزلی با شنیدن این خبر به اهالی ا. یتعیین کندانزل حاکم عنوان به را ونیهما

 عنـوان  فـرد بـه  ایـن   درنخواستنرا گفتندکه ایشان  ها آن .انزلی رفتند ۀجمع امامسید علی 

او اهـل والیـت   «: گفـت  نیچنـ  نیـ اجواب به اهالی انزلی  او در. حاکم انزلی همراهی کنند

ـ  تواندیماست   ه 1325المعظم شـعبان  24، 1سـال  ،نیالمتـ  حبـل (»ی را مـنظم کنـد  انزل

ن عمیـد همـایون بـه انزلـی     که با آمد«.فرستادنداکرم  ریوزتلگرافی هم به  ها آن .)131:ق

. عـادل باشـد   عـالم  دیباانزلی بندر معتبر اسـت حاکمشـ  که :دادوزیر اکرم جواب ،مخالفیم

 مبـود  ضمن من براي شما سیف االطبـاء معـین کـرده    در منعمید همایون را تعیین کردم،

اهـالی   ندادید؟ چرا ،دیبدهالزمه  و مصارفماهی چهارصد تومان بایستی به او پول روزه که

ایـن   :ما قادر پرداختن چنین پولینبودیم وزیر اکرم به اهالی انزلـی گفـت   که :گفتند انزلی

شعبان  1،24سال نیالمت حبل(».بعد چه شودحکومت نماید تا باید موقتاًشخص 
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