

 

 فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

 87 -993، صص 9315 تابستان، 67دهم، شمارههفسال 

 

 

 بوشهر و استعمار انگلستان  خانه تلگراف
1خليل حقيقي

 

2حميد حاجيان پور  

 

چکیده 
تبرین عوامبل قبدر  برخبی از      اختراعا  و اکتشارا  داصل از انقبالب صبنعتی، یربی از مهبم    

کشورنای استعماری اروپا بود، نمچون دستیاه تلیبرا  کبه بسبیاری از نقبات مسبتعمراتی را در      

کرد. در پیوند با این موضبو،، ایبران و از    مسیر اندا  کشورنای استعمارگر به یردییر متصل می

زیبرا   .جمله بندر بسیار مهم بوشهر در نبوادی تحبت تسبلط انیلسبتان، انمیتبی خبا  داشبت       

کبرد، اببزاری مهبم     تلیرا ، عالوه بر رنره انیلستان را از اوضا، مناطقی نمچون بوشهر رگاه مبی 

اد تغییرا  پردامنه در رن نوادی نیز بود؛ عواملی نمچون انمیت و نقش اقتصادی بوشبهر  برای ایر

در بقای درومبت قاجاریبه، نقبش ایبن بنبدر در امبر صبادرا  و واردا  کاالنبای ضبروری و          

اسبتراتژیک رن ببرای   استعماری، جاییاه نظامی بوشهر به عنوان پاییاه دریایی ایران و نیز موقعیبت  

خانه در بنبدر یباد    دضور نیرونای انیلیسی در بوشهر به نمراه تأسیس تلیرا  و دولت انیلستان

شده، برای رن دولت ضروری بود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بررسی دالیل تأسبیس  
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 مقدمه

(. بعزد  4/1431: 1332تمدن اروپایي هميشه تمایل به توسعه داشفه است هپزالمر،  

ناپلئون، امپریاليز  جدیزد انگلزي  در ابعزاد گونزاگون اقفصزادي و      از شکست امپراتوري 

هاي گوناگون، در پي به دست آوردن كزاالي مرغزوب، تهيز  مزواد      سياسي با اعمال روش

ها در مسفعمرات خود فعال بزوده اسزت    آهن و بانک خانه، خطوط راه خا ، انبارها، تلگراف

نعفي جدیدي گردید كزه بزراي بقزاي    (. این فرایند، عامل توسع  تمدن ر1434ههمان، 

(. در پيونزد بزا ایزن    112: 1366هاي گوناگون مهندسي نياز داشت هفيلد،  خود، به روش

هزا بعزد از تلگزراف، بسزيار گسزفرش یاففنزد. پيشزرفت         مویوع، اخبار تااري و روزنامزه 

گيري و توسع  تلگراف نقش داشت و افزرادي چزون    بازارهاي اقفصادي در اروپا، در شکل

مورس، وایت و اسفون در پي برآوردن این نيازهاي اجفماعي فعال بودند. اخفراع تلگراف، 

(. این اخفراعات جدید همچنزين  4/332 :1334بر اعفبار مهندسي بره نيز افزود هبرنال، 

موجب تقسيم اروپا به دو حوز  داخلي یا حزوز  ماشزين بلزار و حزوز  خزارجي، یعنزي       

(. اما تحزوالت  4/331 :1332مهندسان آلماني بود هپالمر، تلگراف شد كه آن نيز مدیون 

سياسززي در كشززورهاي اسززفعماري و  -جدیززد و پيززدایش نيازهززاي گونززاگون اقفصززادي

مسفعمرات آنان، مانند امپراتوري بریفانيا در خليج فارس و نواحي اطراف آن، كزه تحزت   

 . و 1316نزد در  ن ر حکومت هند با مركزیت سيمال قرار داشزت، همزراه بزا اتفاقزات ه    

همچنين شورش نيروهاي هندي تحت امر بریفانيا، موجب تادید ن ر كلي در ادار  ایزن  

السزطنه،   و اسفقرار مقا  نایبگردید مسفعمره گردید. سراناا ، كمپاني هند شرقي حذف 

هاي ایران و بریفانيزا بزر سزر مسزأل  هزرات در سزال        تصویب شد. عالوه بر آن، كشمکش

اسفقرار نيروهزاي انگليسزي را در بنزادر بوشزهر و خرمشزهر یزرورت بلشزيد         .، 1363

 (.42: 1334هلوریمر، 

كزه در   يان هند و انگلسفان از طریق دریاحفر كانال سوئز و توسع  خطوط پسفي م

كرد، با هزدف تکميزل خطزوط تلگرافزي از راه خلزيج       مسير خود از خليج فارس عبور مي
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مل، اهميت كنسولگري بوشزهر و سزفارت انگلسزفان در    فارس، بسيار مهم بود. این عوا

هزاي اسزفعماري افززایش داد     تهران و اهميت ایران و خليج فارس را بزه دليزل رقابزت   

هزاي   (. زیرا برقراري خطوط تلگراف در ایران، تا حزدودي مشزکالت دولزت   41ههمان، 

به دنبال  (. در همين مسير،62: 1331كرد هكدي،  مركزي ایران و انگلسفان را حل مي

تري بزا هندوسزفان نيزاز     شورش هندیان، دولت انگلسفان احساس كرد به ارتباط سریع

ه.، 1461(. در پيوند با این مویوع، نلسزفين خزط تلگزراف در سزال     62دارد ههمان، 

(. با 134: 1312یعني در سال سو  سلطنت ناررالدین شاه، به ایران وارد شد هشميم، 

ن در ایران و افززایش اهميزت و موقعيزت بنزدر بوشزهر،      توجه به حضور دولت انگلسفا

هزاي مزورد عالقز  دولزت انگلسزفان بزود. تأسزي          توسع  خطوط تلگراف از سياسزت 

هزاي   بوشزهر نيزز همزراه بزا تأسيسزات پيرامزوني آن، در رزحن  رقابزت          خانز   تلگراف

در هزاي گونزاگون    هاي اسفعماري نيز به روش اسفعماري سامان یافت. هر یک از دولت

خانز  بوشزهر،    آن بندر، در پي برتري بودند. از این رو، تشزریح سزاخفار اداري تلگزراف   

هاي فعاليت این كشورها باشد. در پژوهش  پيش  رو،  تواند راهي براي شناخت زمينه مي

گيري از اسناد و مدارك موجود، به این مهم پرداخفزه شزود.    كوشش شده است با بهره

رسزاني بزه    خان  بوشهر، به سزبب خزدمت   اسفعماري تلگرافهاي منفي و  در كنار جنبه

هاي خارجي، این تأسيسات نوظهزور، موجزب تغييزرات گسزفرده در آن منطقزه       قدرت

،  هاي تازاري، مراكزز درمزاني    هاي ن امي، شركت خانه با نيرو اند. همکاري تلگراف شده

جفماعي مففزاوتي  دفاتر پسفي و افزایش حضور وابسفگان خارجي در بندر بوشهر، آثار ا

در زندگي اهالي آن بندر و مسفشاران  هاي طوالني كه تا مدت در آن منطقه پدید آورد

 خارجي ساكن در آناا قابل مالح ه بود.
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 سؤاالت تحقيق

. 4 خانز  بوشزهر و نزواحي اطزراف آن چزه بزود؟       . دالیل احداث و توسع  تلگزراف 1

اجفماعي، فرهنگي، اقفصادي، سياسي و ن امي چزه  خانه در نواحي یاد شده، از ن ر  تلگراف

 1خانه در ایران . تحوالت تلگراف3 آثاري بر جاي نهاد؟

مناسبي ایران به این سبب كه ميان دولت انگلسفان و هند قرار دارد، از شبک  تلگراف 

(. عالوه بزر آن، بزراي دولزت انگلسزفان، مسزير ایزران       133 /4: 1363مند شد هسایک ،  بهره

از  (.4/133 :4131ترین مسير در ن ارت بر هند بود همحبوبي اردكزاني،   ترین و آسان شخر كم

 (.133این رو، خط تلگراف ایران از خانقين به تهران و از تهران به بوشهر مفصل شد ههمزان،  

 ه. تلگراف در ایران مورد توجه قرار گرفت. 1413در همين زمينه از سال 

انزدازي تلگزراف دخيزل نبزود هیزدانزي،       ایزران در راه باید یادآور شد كه تنها دولت 

به ن ر كرزن، از زمان شورش هند، یرورت ارتباط با هندوسفان براي دولت  (.44: 1313

انگلسفان افزایش یافت و این حادثه موجب گسفرش خطوط تلگراف در ایران گردیزد. در  

مزوزش مزورس بزه    ل آئودور  زمامداري ميرزا آقاخان نوري، مسيو كرشش اتریشي، مسز 

(. با عقد قرارداد تلگراف ميان ایران و انگلسزفان، تزا پایزان سزال     44ایرانيان بود ههمان، 

ارزفهان   -بوشهر -همدان -كرمانشاه-ه. یک رشفه سيم از راه مدیفرانه به خانقين1434

و شيراز كشيده شد. خط سو  تلگراف در شزمال ایزران از راه قفقزاز توسزعه یافزت و در      

تکميزل   .ه1432كت زیمن  قرارداد كمپاني تلگراف هنزد و ارو  را در سزال   ادامه، شر

ه.، بزراي تزأمين و خریزد    1343(. شزندلر انگليسزي نيزز در سزال     44-41كرد ههمزان،  

طزول   .ه1413(. در سزال  11: 1314تاهيزات خطوط تلگراف همکاري داشت هوالیفي، 

هاي مهمي ميان  د قراردادكيلومفري تلگراف لندن به هندوسفان، موجب عق 3413مسير 

اسفویک، وزیر ملفار انگلي  با ناررالدین شاه براي توسزع  قسزمفي از ایزن خطزوط در     

(. بزه سزبب اهميزت منطقز  بنزدري بوشزهر،       433: 1311ایران شد ههوشنگ مهزدوي،  
                                                           

خان  بوشزهر   خانه در ایران و ارتباط آن با تلگراف تلگراف. با توجه به اهميت مویوع، ارائ  گزارشي كوتاه از ویعيت 1

 نماید. نيز یروري مي
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شزد و   كرد. خط شمار  یک، از لندن شروع مي خطوط مفعدد تلگراف از آن بندر عبور مي

 -بغزداد  -دیزاربکر  -سزيوای   -اسزفانبول  -وین -مونيخ -اسفراسبور  - در ادامه، پاری

ط رسزيد. خز   گرفت و از آناا به كراچزي مزي   جاسک را در برمي -بوشهر -بندر فاو -بصره

بوشهر، در دست مهندسان انگليسي قزرار داشزت و در    -ارفهان -تهران -دو ، از خانقين

(. 433-433شزد ههمزان،    ل مزي هزاي زیردریزایي بزه هزم مفصز      قسمفي از آن، با كابزل 

بيست  بوشهر تحت ن ر هيأت -تهران -نقينكشي فني خطوط تلگراف خا همچنين، سيم

آغزاز گردیزد. ایزن خزط      نل شامپين و با ن ارت دولزت ایزران  و یک نفري، به ریاست كل

گلزد اسزميت    و ه. از طریق كابل زیردریایي به كراچي مفصل شد1431تلگراف در سال 

بهزار   به بندر گواتر و چزاه ارو ، سيم تلگراف كراچي را  تلگراف هند و نلسفين مدیر خط

خانزه را در   ادامه داد. چارلز آليسون، وزیر ملفار انگلزي ، دسزفور تأسزي  دفزاتر تلگزراف     

این طرح بزا خریزد    (.11بوشهر و بنادر جنوبي رادر كرد ههمان،  -شيراز -ارفهان -تهران

هزار ليره، بزه سزبب اسزفقرار مزأموران      644نه مبلغ زمين از دولت ایران و پرداخت ساال

و در مقابزل، در رزورت بزروز هرگونزه     د سيتلگراف انگلي  در شهرهاي ایران به اناا  ر

ها در ایران، دولت خسارت را در ميان روسفایيان تقسزيم و   خانه خسارت به اموال تلگراف

اهميزت سياسزي و اجفمزاعي    (. 16پرداخت ههمزان،   بعد از ورول، به شركت تلگراف مي

اي افزایش یافت كه براي حفاظت آنها، در شهرها كنسولگري ایازاد   خانه به اندازه تلگراف

هزا از مزأموران سياسزي دولزت انگلسزفان بودنزد ههوشزنگ         خانه گردید و اعضاي تلگراف

(. با توسع  خطوط تلگراف در ایران، شش خط دیگر در نواحي مهم 433: 1311مهدوي، 

كردند؛ البفزه بيشزفر    گردید. ایرانيان در این زمينه، از مأموران انگليسي اطاعت مي برقرار

خانزه،   هاي ایران، از نيروهاي ن امي انگليسي بودند و رؤساي تلگراف خانه كاركنان تلگراف

كردنزد همحبزوبي اردكزاني،     انازا  وظيفزه مزي   حلّزي  گاه در حکم مشير و مشاور حکّا  م

هاي فني، بندر بوشهر پایان خطزوط داخلزي تلگزراف     ن فعاليت(. در ای444-131: 4131

بود و دولت انگلسفان از آن بندر تا كراچي، خطي احداث كرد كه نيروهاي ایرانزي در آن  

آوري  (. وقایع جنزگ اول جهزاني و اهميزت سزرعت جمزع     441دخالفي نداشفند ههمان، 
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هزا را سزلت افززایش داد.     خانزه  اخبار از شهرها و نيز اعفرایات مردمي، اهميت تلگزراف 

خانه رها كزرد   اسففاده از امواش هرتز، دولت انگلي  را از پرداخت ملارش سنگيني تلگراف

بوشزهر،   -خان  شيراز هاي جنگ اول جهاني، خطوط تلگراف (. تا سال43: 1313هیزداني، 

 ( و443: 4131داشت همحبزوبي اردكزاني،    در اخفيار و تحت ن ارت دولت انگلسفان قرار

(. 413خان  بوشهر به دولت ایزران داده شزد ههمزان،     ه.، تلگراف1341سراناا  در سال 

 -هاي گسفرد  دولت انگلسفان بزراي توسزع  خطزوط تلگزراف در ایزران      رغم كوشش علي

خطوط تلگراف ایران بزا سزه    -البفه بيشفر به خاطر اهميت هندوسفان و اخبار آن منطقه

. آب و هزواي بسزيار   4آميز قبایزل عزرب؛     ات خصومت. اقدام1رو بود:  مشکل عمده روبه

هزاي گونزاگون در مسزيرهاي     . سکونت اقزوا  مفعزدد و ملفلز  بزا زبزان     3فرسا؛   طاقت

هاي  (. افزون بر مشکالت یادشده، در نلسفين سال141-4/146 :1313ارتباطي هكرزن، 

ت احزداث  فعاليت شركت تلگراف، شيطنت مزأموران و برخزي وزیزران ایرانزي، در عمليزا     

(. با این حال، فشار دولزت انگلسزفان، ایزن    146شد ههمان،  خانه موجب وقفه مي تلگراف

اي بر طرف كرد؛ یمن آنکه سوء مدیریت ادارات بنادر و ناتواني مأموران  موانع را تا اندازه

آمزد   بزه شزمار مزي    فالل در توسع  خطزوط تلگزراف ایزران   ایراني نيز، از دیگر عوامل اخ

كه تأثير تلگراف را در ایزران، بزيش از دیگزر    -(. به گواهي كرزن 4/133 :1363هسایک ،

اتصال ایران به خط تلگراف، آثار چشزمگيري بزر ایزران داشزت،      -ها دانسفه است دسفگاه

. ایران در ارتباط با اروپا، جزئي از جامع  جهاني به شمار آمزد و اروپایيزان نيزز بزا     1زیرا: 

. توسع  تلگزراف برقزي در دیگزر    4ان را بهفر بشناسند؛ توجه به ع مت آن، كوشيدند ایر

. تلگزراف، عامزل گسزفرش روابزط     3افززود؛   شهرها، بر نفوذ قدرت حکومت مركززي مزي  

نزدیک ميان ایرانيان و دولت انگلي  شد. مأموران انگليسزي بزا مزرد  ایزران در تمزاس      

. 2گرفزت؛   ت مزي هزا رزور   خانزه  ها در تلگراف نشيني ین بست نزدیک بودند و حفي بيشفر

عالوه بر آن، اطالعات چشمگير مأموران انگليسزي از اویزاع، موجزب ن زارت بيشزفر بزر       

(. باید به یاد داشت كه اخفيزار خطزوط   134 -133: 1313شد هكرزن،  حوادث ایران مي
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تلگراف، در شمال به دست نيروهاي روسيه و در جنوب، به دست كاركنان ن امي دولزت  

 يان نقش چنداني در آن نداشفند.انگلسفان بود و ایران

 

 اهميت بندر بوشهر در معادالت استعماری

هاي كارشناسان خبر  انگليسزي، از جملزه جزان گزوردون لزوریمر       بر اساس بررسي

شزد و شزاهراه تازاري     مزي ترین بندر تااري ایران در عصر قاجاریه محسوب  بوشهر مهم

از بوشهر به تهران مفصل بود. به همين سبب، سركنسولگري بریفانيا براي نزواحي   مهمي

م بزراي  جنوبي ایران و خليج فارس، در بوشهر مسفقر بود و از ن ر اسفراتژیکي، بوشهر ه

اهميت داشت، زیرا عالوه بر انگلسزفان، دیگزر كشزورها نيزز در      بوشهر و هم براي بریفانيا

گرچه در سه نوبت، ميان ایرانيان و دولت انگلسزفان در ایزن   بوشهر كنسولگري داشفند؛ ا

(. همچنين بوشزهر مركزز   44: 1334هاي ن امي اتفاه اففاده بود هلوریمر،  شهر، درگيري

فرمانداري كل بنزادر و جزایزر    اداري خاص موسو  به حکومت بنادر و سواحل و سراناا  

وشزهر از ن زر ن زامي، پایگزاه     (. عالوه بزر آن، ب 46شد ههمان،  خليج فارس محسوب مي

خزان زنزد    آمد. همچنين از این ن ر كه كریم دریایي نارري در زمان قاجاریه به شمار مي

كرد،  اسففاده مي نشينان و افراد یاغي سركوب ساحل براي ن ارت وحلّي از آن به عنوان م

(. امززا مشززکالت 11-3: 1333اي داشززت همززارتين،  از ن ززر تززاریلي هززم اعفبززار ویززژه 

تبزدیل نشزود هكزرزن،     د كه این منطقه به یک بنزدر معزروف  جغرافيایي، موجب شده بو

(. هواي گر  بوشهر در تابسفان و فقدان مسير مناسب به شزيراز، نشزانگر   4/232: 1313

(. در پيوند بزا ایزن مویزوع، حضزور رقيزب      436مشکالت فراوان این منطقه بود ههمان، 

بوشزهر، بزا اسزفحکامات قزوي ن زامي، موجزب        قدرتمند دولت انگلسفان در جبه  غربي

(. ظهزور  436شد ههمزان،   رودرویي دو قدرت اسفعماري انگلسفان و پرتقال در بوشهر مي

هزا در خلزيج     . و گسفرش حوز  فعاليت آلماني13درتمند آلمان در اروپا از قرن دولت ق

ي بزه فرمانزدهي   داد. اولين هيزأت آلمزان   هاي دولت انگلسفان را افزایش مي فارس، نگراني

بعد از شزهر شزيراز، بزه      .،1312از سال  سموس، كنسول قبلي آلمان در بوشهرویليا  وا



 7331،تابستان71،ش71فصلنامهتاريخروابطخارجي،س/34

انزدازي   سمت بغداد حركت كرد. واسموس با ترك شيراز به سوي بوشزهر، در تزدارك راه  

 . بوشهر 1311دولت انگلسفان تا سال ؛ شورش عشایري بزرگي عليه دولت انگلسفان بود

 (.43-23: 1311هباست،  را در تصرف داشت

 (.14سطح فعاليت واداال به عنوان سفير فرانسه در آن شهر چندان مطلوب نبزود ههمزان،   

عالوه بر وقایع بوشهر، بر اثر تحریکات نيروهاي جاسوسي آلماني، ورود پلي  جنزوب بزا   

سياست انفقال رؤساي شورشي به سایر نواحي، حساسيت امنيفي بوشهر را نيزز همچزون   

(. با این حال، جنب  مثبت حضور پلي  جنوب 31: 1313افزایش داده بود هبيات،  شيراز

هاي كمفزري را بزر مزرد      در اطراف جاد  شيراز به بوشهر، برقراري امنيت بود كه هزینه

عالقگي ایرانيزان بزه تازارت،     (. به ن ر لمبفون، به سبب بي133كرد ههمان،  تحميل مي

نواحي ایران از جمله بوشزهر، در ایزن زمينزه اسزففاده      كوشيد از هم  دولت انگلسفان مي

هزاي غربزي از جملزه فرانسزه،      دولت (. در همين راه، كوشش162: 1311كند هلمبفون، 

پرتقال و انگلسفان براي تأسي  پایگاه دائمي تااري و سياسي در خليج فارس و منطقز   

ر اناا  ایزن كزار موفزق    چند كه فقط دولت انگلسفان د بوشهر، بسيار قابل توجه بود؛ هر

هاي ن امي و اقفصادي، وجود قرنطين  كنفزرل   (. در كنار فعاليت34: 1313شد هبرومند، 

بيماري، نصب چراغ دریایي، ایااد مركز ريد مرواریزد، حمایزت از سزران قبایزل حزامي      

افززود   انگلي  و پشفيباني از مبلّغان مذهبي با مركزیت بوشهر، بر اهميت این ناحيه مزي 

(. اهميت مبادالت اقفصادي بوشهر و هند، در این زمان به دو برابزر و تازارت   36ان، ههم

 (. 42: 1336با لندن، به سه برابر افزایش یاففه بود هاحمدي، 

هزاي   توان اهميت شهر بندري بوشزهر از ن زر قزدرت    با توجه به موارد یاد شده، مي

هزا،   خانه و كنسزولگري  ه تلگرافاسفعماري و نيز اولویت اسفقرار تأسيسات جدید، از جمل

. اهميت بوشهر به عنزوان پایگزاه دریزایي ایزران و     1بندي كرد:  گونه دسفه در آناا را این

. نزدیکي بوشهر به بندر بصره و یرورت ن ارت بر هزر دو بنزدر،   4یرورت ن ارت بر آن؛ 

ایازاد  . 3ترین معبرهاي ورود به ایران و عزراه، از سزوي خلزيج فزارس؛      به عنوان مهم

هزاي   پایگاه تااري براي خرید و فزروش كاالهزاي مزورد نيزاز ایزران از طریزق قزدرت       
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نگراني دولت انگلسفان در بندر بوشهر نسبت به رقيباني همچون آلمزان و   .2اسفعماري؛ 

. افززایش اهميزت   1روسيه در اسففاده از این ناحيه، براي حركت به سزوي هندوسزفان؛   

اي كزه ایزن بنزدر از     ران و مركزیت ارتباطي آن؛ به گونزه بوشهر در پي افزایش اهميت ای

 آمد. دیدگاه كرزن، نماد اقفدار انگلسفان در خليج فارس به شمار مي

انزدازي تأسيسزات اداري، ارتبزاطي     گففه، گویاي یرورت احزداث و راه  مطالب پيش

است. به نوشزف  لزوریمر:    1و برخي از نواحي پيرامون آنبوشهر سياسي و ن امي در بندر 

مانند، به موازات ساحل تنگسفان، در فارل  چهار یزا پزنج    اي اژدر بوشهر به رورت دماغه

اليزه وسزط شزبه     به رورت مردابي در منفهي 4مایلي آن، واقع شده است و علفزار ميشله

در  (.43: 1334هزا قزرار دارد هلزوریمر،     جزیره با راهي به داخل ایران براي ورود كزاروان 

اندربندر وجود دارد. این گودال به طرف كرانز  شزرقي   حلّي همين مسير، گودالي با نا  م

شود، جنوب این ناحيه قرار گرففه است  آن كشيده شده و خط تلگرافي كه وارد ایران مي

(. جاد  بوشهر در فارل  شش مایلي سبز آبزاد واقزع شزده كزه در آن دوران،     31ههمان، 

ریفانيزا قزرار داشزت. راه زمينزي آن بزه خرمشزهر، شزيراز، سزر         تحت ن ارت نمایندگي ب

خانز  هنزد و ارو  و منزازل سزاكنان آن، پایزان       كنسولگري بریفانيا و تأسيسات تلگزراف 

انگزالي   (. تغيير مکان گمرك از شي  به بوشهر، حارل اقدامات خان32پذیرد ههمان،  مي

هر، سه رشفه سيم داشت كه دو وشخان  هند و ارو  در ب (. ادار  تلگراف31است ههمان، 

شد. محل ورود آنها از دریا به خشزکي، در نزدیکزي    از جاسک و یکي از فاو وارد مي رشفه

غرب هقلع  ریشهر( قرار داشت. با حدود یک مایل فارله در سمت شمال شره، ایسزفگاه  

شد و خدم  بيسزت و پزنج نفزري آن،     تلگراف شش یا هفت ساخفمان بزر  را شامل مي

(، زیزرا از زمزان پيشزرفت    31دالیل گوناگون به چهارده نفر كاهش یاففه بود ههمزان،   به

(. از دففزر تلگزراف   36هاي جدید، نياز به تکرار دسزفي مکالمزات نبزود ههمزان،      سيسفم

یافزت: خزط    به طرف شزيراز ادامزه مزي   ي، حلریشهر، سه خط زميني دیگر از راه خط سا

                                                           
 شامل سبزآباد ریشهر، برازجان، دیلم، ریگ، دشفي و دشفسفان و ... .. 1

2.Mashileh 
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آباد؛ خط دو ، به شيراز و خزط سزو  از    ریفانيا در سبزكوتاه اول، به محل اقامت نمایند  ب

هاي مسفقر در نمایندگي بریفانيا و دففر تلگراف  رفت و دسفگاه طرف شمال به بوشهر مي

(. دففر تلگراف ایراني، بزا شزيراز در ارتبزاط بزود و     36شد ههمان،  ایراني، بدان مفصل مي

خانز  ایزران در بوشزهر، پيوسزفه سزه       فدففر تلگرافي هند و اروپا در ریشهر و دففر تلگرا

و خزط   1رشفه سيم تلگراف را در اخفيار داشفند. خط تلگراف هند و ارو ، سيم انگليسي

 (.36شد ههمان،  تلگراف ایران، سيم ایراني ناميده مي

كشي نواحي شوشفر، دزفزول   خان  بوشهر در زمين  گزارش تعمير سيم اسناد تلگراف

دهزد. در ایزن اسزناد، عزد  جزدیت در       اطالعاتي به دست ميو رامهرمز، به طرف بوشهر 

عزرض  "خانه و تعليمات الزمه به خدمه از سزوي مسزئوالن، بزه     آموزش كاركنان تلگراف

رسيده است و اینکه در حال حایر این مشکالت با حکومزت عزراه، در    "اقدس همایوني

ه.(. 1341/ 223اره هشم -(. سندي دیگر نيز[تا بي]/ 1مذاكر  وزارت پست است هشماره 

المللي براي نواحي جنزوبي كشزور اخفصزاص دارد كزه      به پيگيري درخواست تلگراف بين

 پاسخ مانده است.  البفه بي

با توجه به اهميت مسير خطوط تلگراف به بندر بوشهر، طبق سندي دیگر هتلگراف 

كروكزي  ه.(، از خط تلگراف شهر خانقين عراه به بندر بوشزهر،  1432/ محر  46شماره 

بودند. در این راه، افزرادي بزا    تهيه شده بود و كارگزاران مسئول، در پي اجراي این طرح

داري كننزد و اگزر بزه     خطوط تلگراف را حفظ و نگهكه وظيفه داشفند  "بان سيم"عنوان 

پرداخفنزد. خزوانين    شدند، این گروه به بازرسي و تعمير آن مزي  ها قطع مي هر دليل سيم

(. تأیيد 36: 1334داشفند هلوریمر،  را به حفاظت از خطوط تلگراف وامينيز مرد  حلّي م

( در دست است مبني بزر  [تا بي]/ 3121شماره  سندهاهميت حفاظت از خطوط تلگراف، 

درخواست حکومت دشفي و دشفسفان از وزارت داخله براي ارسال دو نفر ن امي، همزراه  

                                                           
خانز    خان  انگلسفان در داخل شهر بوشهر بود، اما بعدها با گسفرش قسمت اداري تلگراف . اوایل، ساخفمان تلگراف1

 (saldanah,79همنفقل شد.   .، به خارش از شهر1316وشهر، این ساخفمان در ب
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عاین  شلصي از خطوط تلگراف به این بوشهر كه براي م -با جنرال كنسول انگلي  مقيم

 ناحيه آمده بود. 

آمزد، امزا از ن زر     باید یادآور شد كه هرچند بوشهر، بندر ارلي ایران به شزمار مزي  

براي پياده حلّي (. شي ، م16: 1334سطح بهداشفي و امکانات بندري نازل بود هلوریمر، 

ارسفان و ایسفگاه قرنطين  در منطق  عباسک، بيم ،شدن مسافران در ن ر گرففه شده بود

و  3، دهدشزفي 4، خشزابي 1( و محزالت چهارگانز  كزوتي   23بوشهر قزرار داشزت ههمزان،   

، باع  اسفقرار چهار برش در دو قسمت ملفل  شده بود كه همراه با فضایي بزاز  2بهبهاني

، كنزار گمزرك شزاهي و ادار  پسزت ایزران قزرار گرففزه بزود.         1و پرت به نا  باسزعيدون 

بانک شاهي و چند دسفگاه بزر  را دریزا بيگزي در نزدیکزي دففزر نماینزدگي      ساخفمان 

كرد. اسفقرار این تأسيسات، حاكي از اهميت ویزژ  بوشزهر بزراي دولزت      بریفانيا اداره مي

سزندي  بنزا بزر    رغم این تشکيالت سياسي، اقفصادي و ن امي بوشهر، انگلسفان بود. علي

كنسولگري روسيه در بوشهر، شزماري از مزرد     . از سر1343مارس  3تلگرامي به تاریخ 

اند و این خبر هنزوز در   به خان  والي و ساخفمان گمرك، هاو  برده و آن را اشغال كرده

 (.4/112 :1366بوشهر پلش نشده است هكفاب نارناي، 

بزار  حادثز  فزرار حزاش      هاي ملفل ، به ویزژه در  خان  بوشهر در ارسال پيا  تلگراف

م، یا تلگراف علماي بوشهر به دولت مركزي كه موجب تعطيلزي بنزدر   بشير با دخفر رحي

 (.341: 1333یابد همارتين،  بوشهر شد، شهرت مي

به سبب اهميت بوشهر، باليوزگري بوشهر و عمارت كنسولگري انگلزي  در بوشزهر   

مشهور به عمارت كوتي، در ارل براي كمپاني هند شرقي ساخفه شده بزود و دوبزاره بزه    

(. بوشزهر و تهزران، بزا هزم در ارتبزاط      141: 1334تبدیل گردید هحميدي، كنسولگري 

قيم تلگراف از بوشهر به تهزران كشزيده   فه.، سيم مس1312مسفقيم بودند، زیرا در سال 
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خانه را به هم پيوند داد؛ از آن پ ، یزک تلگزراف ایرانزي كزه فقزط بزه        شد و دو تلگراف

دایر گردید. خط تلگراف دیگر، مفعلزق بزه    كرد، تلگراف ارسال مي "ممالک داخل  ایران"

شزد هسزعادت كزازروني،     دولت انگلسفان و كمپاني انگليسي بود كه اندین ارو  ناميده مزي 

به سزبب مهزارت    خان  بوشهر روهاي انگليسي تلگراف(. در پيوند با این مویوع، ني1: 1334

سزند  بنزا بزر    كردند. مکاري ميها، با آنان ه خانه اندازي دیگر تلگراف در این زمينه، براي راه

هزاي موجزود در بنزدر     ه. از وزارت امور خارجه براي اسزففاده از سزيم  1343/ 223شماره 

خان  بوشهر، درخواست شده بزود   ، از تلگراف(هاي قبلي مربوط به جنگخرمشهر[ همحمره ]

ي  اي تأسز  خانزه  كشي اعزا  كند تا در شهر آبادان، شزبيه بوشزهر تلگزراف    چند مأمور سيم

هاي مداو  در مسير كازرون به بوشهر و حفزي نزواحي خوزسزفان،     كنند، اما به سبب ناامني

هاي فني ممکن نبود، چنانکه در تلگرافي، براي سركوب دزدان به دست حزاكم   اجراي طرح

ه.(. در 1343/ 331ها سلن به ميان آمده است هشزماره   فارس نيز، از اجرا نشدن این طرح

خانز  بوشزهر مزورد     هاي موجود، گزاه كاركنزان تلگزراف    امني مچنين ناكنار مسائل فني و ه

گرففند. این گروه اغلب شکایت خود را با تلگزراف، اعزال     تعرض ملالفان یا سارقان قرار مي

از شلصي به نزا    [تا بي]/ 44سند شماره در كردند یا درخواست پيگيري آن را داشفند.  مي

خانه نا  برده شده است كه بزه سزبب حملز  چهزار سزاره در مسزير        ردراله، غال  تلگراف

خان  بوشهر، شکایت خود را طرح و پيگيري كرده است. در  برازجان، از طریق رئي  تلگراف

خانه و مقزيم كمزارش، شزکایفي بزه رئزي        كر ، تفنگچي تلگراف هاي بيشفر، علي پي ناامني

هزا بزا دسزفور وزارت     خان  بوشهر تسليم كرد تا پيگيري شود. شماري از این شکایت تلگراف

 مانده، موجود است. داخله به حکومت فارس براي برخورد با عامالن در اسناد باقي

، وزارت داخله بزا  [تا بي]/ 14افزون بر سرقت اموال شلصي افراد، طبق سند شماره 

زمينز  برخزورد بزا عزامالن سزرقت امزوال       دسفور موكد بزه حکومزت ایزالفي فزارس در     

خانز  بوشزهر، دسزفور اسزفنطاه از دزدان را رزادر       خان  ارفهان، از مسير تلگراف تلگراف

ها، مشکالت اقفصزادي منطقز  بوشزهر و انعکزاس آن در      كرده بود. گذشفه از این گزارش

ي ه.، از سوي حکومت مركزي بررسي شده و دسزفوري تلگرافز  1314تهران نيز در سند 
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براي حذف عوارض دولفي بر كاالهاي عمومي رادر گردیده بود. در پيوند با این مویزوع،  

تاریخ سياسي داخل  بوشهر یعنزي دشفسزفان، تنگسزفان و دشزفي، در مسزائل سياسزي       

( و لزو  اسففاده از خطزوط تلگزراف بزراي    143: 1313یابد هبيات،  اهميفي چشمگير مي

 كند.   ساسيت بسيار پيدا ميهاي مربوط به آنها، ح ارسال گزارش

گسفرش خطوط تلگراف در بوشهر و نواحي هماوار از جمله تنگسزفان، برازجزان و   

هزا، مشزکالت    هاي واسموس براي تلریب تأسيسات آن بلزش  چاكوتاه، به سبب فعاليت

گوناگوني در آن نواحي پدید آورده بود و مرد  خواسفار بازسازي خطوط تلگزراف بودنزد،   

(. عزالوه بزر   141، 1313راه آهن در آن منطقه ملالفت داشفند هداگزالس:   اما با احداث

در فارل  شش مایلي این بندر قرار  1تأسيسات دولت انگسفان و ایران در بوشهر، سبزآباد

خانز  هنزد و ارو ، همزراه بزا منزازل       داشت. سركنسولگري بریفانيا و تأسيسات تلگزراف 

. این ناحيه همچنين به سبب اسزفقرار باليوزخانز    كاركنان آنها در سبزآباد واقع شده بود

بوشهر در آناا، اهميفي خاص داشت. نماینزد  سياسزي بریفانيزا، بزه سزبب آب و هزواي       

(. 24: 1334سبزآباد، خان  یيالقزي خزود را در آنازا سزاخفه و قزرار داده بزود هلزوریمر،        

هر است كزه بزا   جزیر  بوش نيز بلشي از ساحل خليج فارس، در مااورت شبه 4دشفسفان

نواحي زیراه و انگالي، از ن ر جغرافيایي، جزئي از یک واحد اداري اسزت. برازجزان مركزز    

( 61-63تااري دشفسفان در سه منزلي از مسير دشفسفان به شيراز واقع است ههمزان،  

و فرمانفرمایي فارس با نمایندگي برازجان، به سبب نزدیکي به بوشهر، گروهزي از خدمز    

تزرین آبزادي    ، عمزده 3(. منطق  برازجان14ني را نيز در اخفيار داشت ههمان، تلگراف ایرا

شزد و   نشين و تابع فرمانروایي فارس بود. آب محزل از چزاه تزأمين مزي     دشفسفان و خان

اعفياد به تریاك در ميان مرد  این ناحيه رواش داشزت و حمزل كزاال بزه شزيراز و رونزق       

. ماليات برازجزان بزه حکومزت بنزادر پرداخفزه      هاي گذران زندگي مرد  بود نليالت، راه

شد، اما فعاليت آن، با حکومت فارس بود. خط تلگراف هند در مسير بوشهر به شيراز،  مي
                                                           

1. sabzabad 

2. Dashtestan 

3. Burazjun 



 7331،تابستان71،ش71فصلنامهتاريخروابطخارجي،س/711

ورزل و از نزواحي بنزدر ریزگ و      گذشت و در ایناا به خط تلگراف ایراني، از برازجان مي

وقزایع  ي موجزود در  هزا  (. در یکزي از تلگزراف  31 -34شد ههمان،  به اهواز وارد مي دیلم

از قرار تحقيق، در سامان برازجزان، سزيم و   »بار  حوادث برازجان آمده است:  ، دراتفاقيه

اب انزد. جنزاب مسزفط    کسزفه و پزاره كزرده   چوب تلگراف را به قزدر ربزع ميزل، عمزداً ش    

فرمانفرما، مرتکبين را از سعدالدوله، حاكم بوشهر تلگرافاً خواسفه اسزت و مزرد  بوشزهر    

 «در تلگراف خود به تهران، فقط حکومت نواب را خواسفار شدند؛ نه ك  دیگزري را همچنين 

هزاي همازوار بوشزهر،     (. جز این منطقه، از ميان قسزمت 64: 1333هسعيدي سيرجاني، 

بزه   كه بيشفر مزرد  آن  (134: 1334ریگ، بندر ارلي منطق  حيات داوود است هلوریمر،

هاي مارتين مسلح بودند. در این ناحيه، عالوه بزر دففزر پسزت دولزت ایزران، ادار        تفنگ

تأسي  شده بود. گرچه از این خط تلگراف، كمفر اسزففاده   .، 1341تلگراف پيش از سال 

شد و بيشفر، ایسفگاهي ميان برازجان و دیلم در خط تلگرافي بوشهر و اهزواز بزود. گزاه     مي

 (.134گردید ههمان،  مي هاي بادباني برقرار ، از راه كشفي1ر و بندر ریگارتباط ميان بوشه

اي طوالني از عصر رفویه، به سبب موقعيت جغرافيزایي   با سابقه 4اما منطق  ریشهر

جزیره، به سبب سزاخفمان   و نزدیکي به بندر بوشهر به ویژه در نزدیکي ساحل غربي شبه

اي به نزا    هاي بحریني در محله ي از خانوادهخانه، اهميفي چشمگير داشت. شمار تلگراف

هاي  تفاقات سياسي، قلعهكردند و به سبب حضور شيخ عبدالعلي و ا ها زندگي مي بحریني

 (.24به دست نيروهاي هندي بریفانيایي اففاده بزود ههمزان،    آن ناحيه در جنگ ایران و انگلي 

یا نصيري بود كه در تازارت بزا    قدرت واقعي و موروثي در بوشهر، از آن  قبيل  آل مذكور

چنزد كزه    هر؛ هند، با دولت انگلسفان همراه بودند و با رالبت شيخ نارر، قدرت داشفند

 (.64: 1333خود مدعي اسفقالل بودند همارتين، 

 

  

                                                           
1. Rig 

2. Risher 
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 خانۀ بوشهر ساختار تشكيالتی تلگراف

هززاي گونززاگوني داشززت؛ شززاید  خانزز  بوشززهر، بلززش سززاخفار تشززکيالتي تلگززراف

خان  بوشهر، تزا حزدودي تزابع تقسزيم سياسزي و اداري آن       بندي ساخفار تلگراف تقسيم

خان  ایراني، تحزت   منطقه بود. بر همين اساس، برخي نواحي جغرافيایي به عنوان تلگراف

قزرار داشزت. در پيونزد بزا ایزن مویزوع،        خانز  ایالزت فزارس    ن ارت و در اخفيار تلگراف

داد. به نوشف  لزورمير   خان  بوشهر نيز در دو قسمت مازا به فعاليت خود ادامه مي تلگراف

، در بوشهر و مناطق پيرامون آن به طور معمزول، دو خزط   سواحل خليج فارسدر كفاب 

خواندنزد و   . خط تلگراف هند و ارو  كه آن را سيم انگليسي مزي 1تلگراف وجود داشت: 

بندي كلي،  گذاري كرده بودند. این تقسيم . تلگراف دولت ایران كه آن را سيم ایراني نا 4

كزرد و بزه احفمزال بسزيار،      از ن ر اداري از تداخل در كارهاي هر دو بلش جلوگيري مي

(. بزر اسزاس   36: 1334گرفت هلوریمر، خان  ایراني به راحفي رورت مي ن ارت بر تلگراف

ادار  "، بعد از ورود تلگراف بزه ایزران،   تاریخ منف م ناررياعفمادالسلطنه در هاي  نوشفه

. "قزرار گرفزت   مآب عزالدوله، وزیر علو  ب جاللتتلگرافيه ممالک محروسه به وزارت جنا

هشت نفر مشزغول انازا  وظيفزه    و در این اداره، در نواحي ملفل  ایران، چهاررد و نود 

، ]مدیركل[به عنوان رئي   ميرزا ارس، شلص محمدمهدي خان  ف بودند. در ادار  تلگراف

، مشزغول  "نفزر  فزراش "و یزک نفزر    "ميرزانفر"، یک نفر "چي تلگرافي"به همراه یک نفر 

شد، با همراهزي سزه نفزر     كه رئي  محسوب مي ارغرخان سرهنگ عليبودند. همچنين 

كردنزد. در قسزمت    امور را اداره مي "فراش"سه نفر و پنج  "رزا و محررمي"، "تلگرافچي"

و "چزي  تلگرافزي "خانه به همراه یک نفزر   اله، رئي  تلگراف ميرزا حبيبكازرون و بوشهر، 

(. افراد ميرزا، مسزئول  1434-1431: 1362هم دو نفر حضور داشفند هریواني،  "فراش"

از از كازرون، خانه بودند. در مسير بوشهر به شير امور دففري و محرر، نویسند  هر تلگراف

كزرد، امزا در كنزار     رساني مزي  خانه بود كه از دو مسير، خدمات ها تلگراف یکي از ایسفگاه

هاي اداري دیگزري قزرار    هاي سازماني همچون رئي ، محرر، ميرزا و فراش، سمت سِمَت

كزه مسزئول تعميزر     -رزدراله  -خانزه  داشت. در بررسي اسناد، از دو سمتِ غال  تلگزراف 
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كزه امنيزت و    -علزي  كزر  -خانزه   تلگراف بود و سمت تفنگچي تلگزراف  هاي خطوط سيم

/ 16سزند شزماره   بنزا بزر    خانه را برعهده داشت، نا  برده شزده اسزت.   حفاظت از تلگراف

ه. براي اعزا  مأمور چاپار در خط تلگراف بوشهر به شيراز، درخواست شده بود. به 1311

مهم و محرمانه بوده است. در اسزناد  هاي  احفمال بسيار، این شلص، مسئول ارسال پيک

بزود كزه احفمزاالً مسزئوليت      "بان سيم"و منابع آن دوره، سِمَت دیگري نيز تحت عنوان 

ها كه شماري غال  و نوكر هزم تحزت امزر آنزان      بان فني و اجرایي را برعهده داشت. سيم

اي هز  بودند، مسئول اداره، ن ارت، تعميزر و حفاظزت از خطزوط بودنزد. در كنزار سزمت      

هزاي هزوایي نقزش     نيز در حفاظت از كابزل حلّي خانه، خوانين و مرد  م سازماني تلگراف

گونه خسارت، خود مسئول جبزران   رورت بروز هر (، زیرا در36: 1334داشفند هلوریمر، 

خان  ریشهر، مربوط به  خان  بوشهر، خط تلگراف آن بودند. بر اساس تقسيم اداري، تلگراف

خانززه، دو دففززر  د و در بوشززهر در كنززار سززاخفمان تلگززرافخززط تلگززراف انگليسززي بززو

خانز  انگليسزي در دففزر نماینزدگي بریفانيزا و       خانه نيز برقرار بود: یکي، تلگزراف  تلگراف

خانز  ریشزهر مربزوط     دیگري، دففر ایراني در مركز شهر. هر دو دففر، بزه مركزز تلگزراف   

ایران، تابع ادار  تلگراف در تهران  خان  ایران، مانند گمرك (. تلگراف13شدند ههمان،  مي

(. در بوشهر، سي و چهار نفر از اتباع انگليسي، افزون بر مقامزات رسزمي،   61بود ههمان، 

كردند. چهل و هشت مسلمان  تبع  بریفانيزا و بيسزت و پزنج نفزر از نژادهزاي       زندگي مي

(. 64ند ههمزان،  ارمني، اسفراليایي و شماري نيز از محاف ان هندي در آناا فعاليت داشف

خان  انگليسي بوشهر مربوط بودند. این افراد به سزبب   از این شمار، چهارده نفر به تلگراف

مرزي، مانند تعميزر خطزوط تلگزراف در نزواحي عزراه، بایزد بزه         هاي برون برخي فعاليت

ها،  خانه داشفند. دفاتر پست به انضما  تلگراف هاي انگليسي، عربي و تركي تسلط مي زبان

 (.11: 1313شدند هیزداني، ها محسوب مي خانه دوران قاجاریه جزو سازمان اداري تلگراف از

ها و مرسوالت پسفي بود. تشزکيالت اداري   آوري نامه در بوشهر، دففر پست مسئول جمع

شد. مسئوليت  خان  انگليسي محسوب مي خان  ایران، برگرففه از تشکيالت تلگراف تلگراف

( را داگزالس بزر   د تلگرافلانزه، دففزر باليوزخانزه   در بوشهر همانن تعيين نواحي مهم اداري
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رسزاني   عهده داشت. عالوه بر آن، دففر پست انگليسي در دففر نمایندگي بریفانيا، خدمات

هزاي   (. نکف  قابل توجه آنکه به سزبب ورود بلشزي از كابزل   64: 1334كرد هلوریمر،  مي

واحي كراچي، یرورت پست غواص براي ادار  خان  بوشهر به دریا و اتصال آن به ن تلگراف

خانه نيز مورد توجه مأموران انگليسي قرار گرففه بزود؛ گرچزه    مسير  دریایي  كابل  تلگراف

شود یا از مسئوالن این حرفه،  اي به این مویوع دیده نمي در اسناد و منابع قدیمي، اشاره

بزا بنزادر خلزيج فزارس، در      نامي به ميان نيامده است. نواحي غرب و جنوب غرب، همراه

 (. 134 -133: 1312اخفيار كارگزاران بریفانيا بود هشميم، 

خانه در طول جنگ اول جهاني، به دو دليزل، مااهزدت و    و كارمندان تلگراف ءاعضا

. كوتزاه كزردن دسزت    4. حفظ و پنهان كزردن تاهيززات؛   1شااعت بسيار نشان دادند: 

(. عالوه بر آن، در 133-133: 1363، در فاو هسایک ، هاي اشفباه ها از ارسال پيا  آلماني

 43كشزي   دررزد و سزيم   33دررد، حفظ خطوط تلگزراف   116ایا  جنگ، ازدیاد كابل 

 . خط جدیزد تلگزراف   1361(. در  133دررد، به وسيل  كاركنان افزایش یافت ههمان، 

ن ر اداري، دولت (. از 133: 1313در ایران در واقع به اروپایيان اخفصاص داشت هكرزن، 

انگلسفان تصميم گرفت خطوط در نزواحي جنزوب بوشزهر را افززایش دهزد. مسزئوليت       

 .، بزه ف. گلداسزميت  محزول شزده بزود      1314 . تزا  1361قسمت ایراني نيز از سزال  

(. ترافيک، براي كاركنان بوشزهر، مشزکالت بسزياري بزه وجزود آورده بزود       133ههمان، 

خان  بوشهر، چنزدین عمزارت نيزز بزه عنزوان       ر  تلگرافههمان(. براي حضور كاركنان ادا

(. در كنار این ساخفار انگليسي، 21: 1334خانه اجاره شده بود هسعادت كازروني،  تلگراف

شزد،   خان  ایراني در ار  قدیمي كزه بزه شزيخ نارزر مربزوط مزي       نفرات و اهالي تلگراف

 (.443: 1314فعاليت داشفند هافشار، 

خانز  بوشزهر، چزه در بلزش      ن امي و اداري در تلگزراف  همکاري نزدیک نيروهاي

اداري ایران و چه در بلش مربوط به دولت انگلسفان، حاكي از اهميزت ایزن منطقزه در    

خانز  بوشزهر، مركزز اتصزال      هاي اسفعماري دولت انگلسفان است، زیزرا تلگزراف   سياست

 بود. خطوط غرب و شره مسفعمرات انگلسفان و حوز  نفوذ آن دولت در ایران
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 خانۀ بوشهر و نواحی پيرامون آن آثار فعاليت تلگراف

گيري از آن تأسيسات تلگراف، اولویت با اتباع و مأموران انگليسزي   چند كه در بهره هر

هاي جدید، مانند هر پدید  نوظهور دیگر، آثار گوناگوني در  بود، اما این اخفراعات و سيسفم

 خواهد شد.بررسي محيط پيرامون خود از جمله بندر بوشهر نهاد كه در ادامه 

 

توسزع  شزبک  ارتبزاط تلگرافزي در بوشزهر،       :شةهر توسعۀ سيستم ارتباطی در بو

چه نواحي مربوط به فزارس و چزه   ؛ هاي ملفل  آن منطقه شده بود موجب اتصال بلش

نواحي مربوط به مناطق زیردست بوشزهر. بزه همزين سزبب، ارسزال و دریافزت اخبزار و        

گرفزت و   مزي ها به راحفي در اخفيار مأموران انگليسي و ایراني قزرار   اطالعات از آن بلش

از جملزه  این نواحي  :باشد هاي آنان گيري رین عامل در تصميمت توانست به عنوان مهم مي

 .برازجان و آباد، بندر ریگ عبارت بودند از: بوشهر، دشفي، دشفسفان، سبزآباد، ظلم

 

با احداث خطوط تلگراف ميان لندن و هندوسفان، سطح  :تأسيسات سياسی و اداری

به عنوان حلق  اتصال براي دولت انگلسفان و دیگر رقباي اسزفعماري  اهميت منطق  بوشهر 

هزاي ملفلز ، بزراي حضزور در      ها به گونه یک از این دولت آن دولت نيز افزایش یافت. هر

دادند. در همين زمينه، سركنسولگري بوشزهر و   خليج فارس، به بندر بوشهر توجه نشان مي

(. نماینزدگي انگليسزي،   42: 1334لزوریمر، سفارت انگلسفان، اهميفزي چشزمگير یاففنزد ه   

ناحيز  سزبزآباد،    مسئول حفظ و ادار  نواحي بوشهر بود و به سزبب ویزعيت آب و هزوایي   

خانه و منازل مسکوني كاركنان آن، در سبزآباد مسزفقر   همراه با تلگراف دففر سركنسولگري

 (.32بود و عمارت باليوزخانه نيز در شهر بوشهر قرار داشت ههمان، 

هاي رقيب، همچون روسيه با دففر جنرال كنسولگري و آلمزان در همزين سزطح،     دولت

(. امزا  21جزیر  بوشهر، رففارهاي رقيب را تحت ن ارت داشزفند ههمزان،    در ساحل غربي شبه

 1نفزر روسزي،    1نفر فرانسوي،  1نفر انگليسي،  42از ن ر شمار مأموران، به ترتيب  اروپایيان: 

كردنزد   نفر از نيروهاي هندي  تبع  انگلسزفان كزار مزي    14نفر آلماني و  4و نفر  1نفر بلژیکي، 
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اي داشزت. ایزن    (. حضور نيروهاي خارجي در مناطق ملفل  بوشهر تأثير گسفرده11ههمان، 

(. سزاخفار نماینزدگي   16نيروها براي كمک به مرد ، بزه ایزن ناحيزه نيامزده بودنزد ههمزان،       

ول كه از اعضاي سروی  سياسي بود و نماینزد  بریفانيزا   بریفانيا عبارت بود از: یک سركنس

رفت؛ سه معاون براي نمایندگي سياسي و یزک نایزب كنسزول     در خليج فارس به شمار مي

. حساسيت نسبت بزه فعاليزت خارجيزان، گزاهي موجزب اسزففاده از تاهيززات        (64ههمان، 

(. 132: 1366شزيري، ناو فوك  براي حفاظت از كنسولگري شزده بزود هب   ن امي از جمله رز 

داد هابراهاميزان،   ها در نواحي ملفل  ایران، محبوبيت آلمزان را افززایش مزي    اقدامات انگليسي

( و حضور سياسي و تااري انگلسفان در جنوب ایران، اهميت بسزيار یاففزه بزود    111: 1333

هزاي سياسزي، سركنسزولگري بوشزهر، كزار       (. یزمن اجزراي مأموریزت   133: 1313هكرزن، 

عهزده داشزت: بزا    ها را نيز بر ياسي دیگر نمایندگيي و برخورد با جاسوسان و نفرات سشناسای

 .( آنزان بزراي نلسزفين بزار، در ایزن      1311دسفگيري ليسفمان، كنسول آلمان در بوشزهر ه 

خانزه، چنزدین    (. براي حفاظت از تلگراف14: 1311اناا  دادند هباست، عمليزمينه اقداماتي 

  شد كه مأموران آن نيز از مصونيت برخوردار بودنزد ههوشزنگ   كنسولگري در شهرها تأسي

(. اقدامات سركنسولگري انگلسفان گاهي هم منفي بود؛ اقزداماتي ماننزد   433: 1311مهدوي، 

(. این عوامل ارتبزاط چنزد جانبز     31: 1313قاچاه اسلحه و تحریک دزدان دریایي هبرومند، 

 دهد. نشان مي آنانگوناگون ها را در ابعاد  خانه ها و تلگراف كنسولگري

 نمودار نيروهای خارجی در بندر بوشهر

 

 

,  انگليسي

42 ,21% 

, 1, فرانسوي

14% 

 ,1, روسي

 14% 

 ,1, بلژیکي

 14% 

 ,4, آلماني

 2% 

,  14, هندي

13% 

 هندي آلماني بلژیکي روسي فرانسوي انگليسي
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در كنار ساخفار سياسي و كنسولي بریفانيزا و دیگزر كشزورهاي     :خدمات بهداشتی

خان  آن بندر، خدمات بهداشزفي نيزز در ایزن     مقيم بندر بوشهر، به سبب اهميت تلگراف

ناحيه افززایش یافزت و شزماري از پزشزکان و جراحزان، بزا وجزود فعاليزت در قرنطينز           

ودي سزاكنان آنازا   بهداشفي، بيشفر مشغول خدمت به نيروهاي هموطن خود و تزا حزد  

بودند. در بررسي منابع مربوط به آن دوره، از ساخفمان و فعاليت بيمارسزفان و ایسزفگاه   

(. به ن ر سالدان، خدمات بهداشفي در 23: 1334قرنطين  بوشهر یاد شده است هلوریمر، 

 ,Saldanah, 1986)شزد   خان  بوشهر، جاسک و فاو، با كمک یک جراح اناا  مي تلگراف

جمله دالیل اسزفقرار واحزدهاي بهداشزفي، ویزعيت نزامطلوب آب و هزوایي آن        . از(79

عمق، تب ماالریا  هاي ملفل  بود. نزدیکي فایالب به قبرسفان كم ناحيه و شيوع بيماري

هاي پزشکي را یزروري   اعفنائي به بهداشت، ن ارت هاي ور  چشم، به سبب بي و بيماري

  وارداتي ایران از خارش، كاالهاي پزشزکي نيزز بزه    (. از این رو، در اقال13كرد ههمان،  مي

خورد. وجود یک جراح در هيأت سياسي به همراه بيمارسفان خيریه ، به مزرد    چشم مي

هزا   وجود قرنطين  بوشهر در كنفرل بيمزاري »(. به ن ر برومند، 61كرد ههمان،  كمک مي

« كزرد  زیزادي مزي  هزاي   بسيار مؤثر واقع شده بود و بزه بيمارسزفان كنسزولگري، كمزک    

(. از دالیل فعاليت كنسولگري انگلسفان در حوز  بهداشفي، بزه ایزن   36: 1313هبرومند، 

خانه و نيروهاي فعال  رساني به كادر سياسي، تلگراف . خدمات1توان اشاره كرد:  موارد مي

هزاي   رساني به مرد  براي جلب و جذب آنزان بزه فعاليزت    . خدمات4در حوز  اقفصادي؛ 

ت انگلسزفان. در مامزوع بایزد گفزت ایزن خزدمات در زیرماموعز  فعاليزت         مثبت دولز 

 یافت. خان  بوشهر اهميت مي تلگراف

 

ترین بندر تااري ایران در عصر قاجاریزه بزود و    بوشهر، مهم :های اقتصادی فعاليت

(. 11: 1334كزرد هلزوریمر،    مربزوط مزي   ي مهمي ميان آن بندر را با تهزران شاهراه تاار

(. بایزد  32جزیر  بوشهر، با بنزدر بوشزهر تازارت داشزفندههمان،      البفه بيشفر اهالي شبه
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هاي بزرگزي در ایزن منطقزه     یادآور شد كه بيشفر تاار در بوشهر سکني گزیده و عمارت

 (.32ساخفه بودند ههمان، 

از بنزدر بوشزهر و ثزروت    ، مسئول حمزل و نقزل كاالهزا    "باشي حمال"وجود سمت 

(. در كنزار  26هنگفت او حاكي از رونق اقفصادي و ميزان مبادالت تااري است ههمزان،  

الملزک، تشزکيالت تازاري روسزي نيزز در نزدیکزي        تشکيالت انگلسفان، به دسفور قزوا  

رغم فعاليت بندر بوشهر، تشکيالت بنزدري    ساخفه شده بود، اما در ماموع، علي 1انبار آب

پونزد و رزادرات آن، بزالغ بزر      141(. ارزش واردات بوشزهر،  16  بزود ههمزان،   آن یعي

شد. كاالهاي رادراتي عبارت بودند از: تریاك، رزمغ، فزرش، تنبزاكو،     پوند مي 134444

گالب و كاالهاي كفاني و كاالهاي وارداتي: قند، چاي، گند  و كاالهاي پزشزکي ههمزان،   

انگلسزفان در خلزيج فزارس، از دسزفور ویليزا        (. كرزن نيز به عنوان نماینزد  دولزت  16

هاي ابریشمي و معافيت آن از حق ماليزات در بوشزهر بزه     اندروپرای  براي انحصار پارچه

(. عالوه بزر آن،  143: 1313نفع نيروهاي انگليسي، اطالعاتي به دست داده است هكرزن، 

ران ایرانزي كمزک   هاي دولزت ایزران، بزه مزأمو     آوري ماليات نيروهاي انگليسي براي جمع

(. در شمار نيروهاي تااري، براي دولت انگلسفان، ارامنه اهميفزي  134كردند ههمان،  مي

بزر  مسزئوالن سياسزي و تازاري را نيروهزاي       (. دو عمارت433خاص داشفند ههمان، 

(. در كنار این شرایط، اعفراض ایرانيزان در سزال   433كردند ههمان،  هندي محاف ت مي

تر پسفي دولت بریفانيا، كه بيشفرین سود تاارت بزا دولزت هنزد نصزيب      ، به دفا 1364

هزاي   (. از ميان رقابت123: 1313اي مهلک به بریفانيا وارد كرد هبيات،  شد، یربه آنها مي

هاي اسفعماري هفرانسه، آلمان، روسيه و عثماني( در بوشهر، فقزط دولزت    اقفصادي قدرت

(. رقابت سمت سياسي و تااري ميان انگلسزفان  34: 1313انگلسفان باقي ماند هبرومند، 

هاي گليبزاك روسزي و كزوزتيلرف، بزه همزين       گونه كه ناوچه و روسيه جریان داشت؛ آن

(. شركت تازاري و كشزفيراني   46-41: 1336سبب به خليج فارس اعزا  شدند هاحمدي،

ود در بوشهر فعال بز  Russian steam Navigation and trading companروس با نا  
                                                           

1. Ab Anbar 
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محمدریزا كزازروني و پسزران، بزه بُعزد      سزيّد  خانز    سندي مربوط به تاارتر د(. 34ههمان، 

خانز    (. تلگزراف .ه1311/ 146است هشماره تااري بندر بوشهر و ارتباط آنان با بغداد اشاره شده

 بوشهر، عالوه بر اهميت ذاتي خود، در حوز  مسائل اقفصادي نيز اهميت بسيار داشت.

 

خانز  بوشزهر، بایزد بزه شزبک        در كنار احداث و فعاليت تلگراف :نقلشبكۀ حمل و 

حمل و نقل نيز توجه كرد. منطق  شي  براي حمل و نقل مسافران در ن ر گرففزه شزده   

، همزراه رزد و پنازاه و هشزت      3و بو  4، پنااه سبموك 1بود. در این بندر، شصت ماشو

چند به سبب كيفيت نامطلوب آب بوشزهر   كشفي بلار انگليسي در رفت و آمد بودند؛ هر

شد، نمایندگي بوشزهر بزا یزک كشزفي بزه نزا  كشزفي         هاي آب تلخ تأمين مي كه از چاه

R.I.M   اسزففاده از كالسزکه و   13: 1334كزرد هلزوریمر،   ، از بندر بصزره آب حمزل مزي .)

هزاي مزورد نيزاز داخلزي، از خزدمات دیگزر نيروهزاي خزارجي در بنزدر بوشزهر بززود            راه

(. در كنار شبک  حمل و نقل دریایي و خطوط داخلزي، حضزور پلزي     33: 1314،هافشار

( 133: 1313جنوب در جاد  بوشهر به شيراز، عامل ارلي امنيت آن منطقه بزود هبيزات،  

(. 133هاي راهداري و مشکالت حمل و نقزل آن بسزيار سزنگين بزود ههمزان،       اما هزینه

المللزي آن بزراي    پيرامزون، بزا جنبز  بزين    ارتباط داخلي بوشهر با نواحي تابعزه و جزایزر   

(. سيسزفم ارتبزاطي در   33: 1313گسفرش زیادي یاففه بود هبرومنزد،  هندوسفان و لندن

(. این شبک  حمل و نقزل  42: 1336بوشهر بر اعفبار دولت انگلسفان افزوده بود هاحمدي،

ع، از احزداث  هاي خاص برخوردار بود و در بعضي منزاب  براي ارتباط با سيسفان، از اولویت

 هایي ارائه شده است.  خط آهن در منطق  برازجان نيز گزارش

 

اسفقرار واحدهاي ن امي بریفانيا در بوشهر، عالوه بر حفاظت از  :های نظامی فعاليت

خانه، عاملي بسيار مهم در نمایش قدرت ن زامي آن دولزت اسزفعماري     تأسيسات تلگراف
                                                           

1. Mashuwah 

2. sambuk 

3. Bum 
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خانه از كادرهاي ن امي دولزت   مسئوالن تلگرافتر یادآوري شد، بيشفر  بود. چنانکه پيش

انگلسفان بودند و با تقسيم نيروهاي ن امي مسفقر در بندر بوشهر، با نيروهاي ایراني كزه  

كردنزد   نفر بودند، امنيت منطقه را به فرماندهي كدخداي آنازا تزأمين مزي    34در حدود 

پلانزه، مزدافعان ایرانزي را    (. واحدهاي انگليسي گاه با اسزففاده از تو 34: 1334هلوریمر، 

بار  نيروي حافظ كنسزولگري،   هاي پيش، مطالبي در (. در بلش24ترساندند ههمان،  مي

 ، بزا اولفيمزاتو  رزمنزاو    .1343خانه، بانک و گمزرك انگلسزفان در یکزم آوریزل      تلگراف

(. عالوه بر امنيت تأسيسزات سياسزي و   132: 1366فوك ، سلن به ميان آمد هبشيري، 

خانه براي دولت انگلسفان اهميت بسيار داشت. به  هاي تلگراف اقفصادي، حفاظت از كابل

توپچي  64تا  14نفر و حدود  244تا  344نوشف  كرزن، در پادگان ن امي بوشهر، حدود 

(. خنثي كردن فعاليت نيروهاي آلماني، روسزي و  4/436 :1313كردند هكرزن، فعاليت مي

ن زا ، ناوهزاي جنگزي بزا      آمد. واحدهاي پيزاده  ان به شمار ميفرانسوي از دیگر وظای  آن

هواپيما، كه بارها براي سركوب عشایر بوشهر، از عراه درخواست شزده بزود، بزر اهميزت     

(. در مقابزل ایزن نيروهزا، تاهيززات     114: 1313افززود هداگزالس،    ن اميان انگليسي مي

 برد. راه به جایي نميهاي خرابکاران  آلمان، چندان  اروپایي روسيه و فعاليت

 

هزاي   هاي ملفل  بانزک  با سامان یاففن شعبه :های گمرکی، بانكی و پستی فعاليت

هاي اقفصادي در بوشهر رونق یافت. فعاليت بانک شاهنشزاهي و گمزرك    خارجي، فعاليت

هاي خزارجي،   انگليسي از ن ر اقفصادي به نفع دولت انگلسفان بود. در اوایل حضور دولت

در اخفيزار آنزان قزرار داشزت هلزوریمر،       و نقزل مرسزوالت  پسفي براي حمل  هاي فعاليت

(. بانک انگليسي در قسمت اميریه و ساخفمان گمرك شاهي، رونق اقفصزادي  23: 1334

بندر بوشهر را افزایش داده و گمرك روسي نيز به افزایش مبادالت اقفصزادي روي آورده  

 آمدند. خانه به شمار مي سيسات تلگرافبود. این تأسيسات، توابعي از وجود فعاليت تأ
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هزاي اجفمزاعي    فعاليزت  :خانةۀ بوشةهر   های اجتماعی و سياسی تلگةراف  فعاليت

هزاي   اي است كه به پژوهش و بررسي هاي ایران، از جمله مویوعات گسفرده خانه تلگراف

آثزار   بزار   تزوان در  گناد، مزي  گسفرده نياز دارد، اما تا آناا كه در ماال این پژوهش مي

-خانزه  ها در تلگراف به مواردي اشاره كرد. مرد  بوشهر شب خان  بوشهر اجفماعي تلگراف

هزاي سياسزي    خوابيدند تا هم امنيت داشفه باشند و هم به خواسزفه  مي -در مسير شيراز

بزا فشزار مزرد  و بزه فرمزان      (. به همين سبب، 423: 4/ 1313خویش دست یابند هكرزن،

(. عالوه بر آن، در وقایع و حزوادث  423یي جدید ساخفه شد ههمان، مشيرالملک، كاروانسراها

خانه و مراقزد شزيراز و بوشزهر جمزع شزدند تزا        دور  مشروط  فارس، مرد  در رحن تلگراف

اكبر روحاني به بوشزهر برسزانند یزا     عليسيّد اعفراض خود را به كشفه شدن ملالفان یا تبعيد 

نشززيني در  غيززر از بسززت  (.311: 1333 هززاي خززود را ارسززال كننززد هفززوران،   خواسززفه

ها در حوز  بوشهر و دیگر مناطق، به  خانه ها هاز جمله بوشهر(، رؤساي تلگراف خانه تلگراف

(. همچنزين مزرد  بزراي    441: 4131عنوان مشاور حکّا  فعال بودند همحبوبي اردكاني، 

عزاتي داشزفند   نشزيني توق  ها در بسزت  خانه دریافت سریع جواب اعفرایات خود از تلگراف

(. شاید بفوان پناهندگي براي محاف ت جان مرد  و ارسال شکوای  مزرد  و  434ههمان، 

 ها دانست. خانه ها و كاركردهاي اجفماعي و سياسي تلگراف ها را از ویژگي نشيني بست

 

خانز    هزاي مهزم فعاليزت تلگزراف     یکي از جنبه :خانۀ بوشهر، ابزار استعمار تلگراف

رغزم اهميزت حزوادث هندوسزفان و نيزاز بزه        بوشهر، بُعد اسفعماري آن بزود، زیزرا علزي   

رساني سریع به لندن و همچنين براي كنفرل اقدامات دیگر كشورهاي اسزفعماري،   اطالع

ن زامي و   خان  بوشهر همراه با سركنسولگري، باليوزخانزه، واحزدهاي   در ماموع، تلگراف

نواحي تااري به رورت تشکيالتي من م عالوه بر خدمات عادي به حکومزت انگلسزفان،   

ثبات كردن اویاع ایران و فشار بر حکومت قاجار به كار  اي خاص زماني، براي بي در دوره

شد. عالوه بر آن، رقابت روسيه و انگلسفان از طریق ایزن تشزکيالت، بزر شزرایط      برده مي

هزاي خزود، در    اي كه روسيه بزا اعززا  كشزفي    افزود؛ به گونه ج فارس ميثباتي در خلي بي
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(. بزه  43: 1336رقابت سياسي با انگلسفان و بسط حوز  نفوذ خود فعزال بزود هاحمزدي،   

سزلط دولزت انگلسزفان بزر     سبب اهميت اویاع خليج فارس، به ن ر سر جان ملکم، بزا ت 

(. 34ا در دسزت داشزت ههمزان،    توان خليج فزارس ر  مي -از توابع بوشهر -جزیر  خارك

حمایت از سران قبایل و كمک به مبلغان مذهبي نيز از وظای  كنسولگري بنزدر بوشزهر   

(. اساساً هدف ارلي دولت انگلسفان، اسزففاده از ایزران در برابزر    24: 1313بود هبرومند، 

(. 132: 1311تااوز هرگونه قدرت مفلارم عليه مفصرفات بریفانيا در هند بود هلمبفون،

در همين زمينه، در قرن بيسفم و در كابين  لوید جرش، براي ایران و مسائل مربوط به آن 

اي تحت ن ر كرزن تشکيل گردید. یکي از تصميمات آن كميفزه،   در خليج فارس، كميفه

-33: 1333ایران بود هحقيقزي،   وابسفه كردن شيوخ خليج فارس به انگلسفان، در مقابل 

توان گفت كه حضزور   ، از آنان عليه ایران اسففاده شود؛ از این رو مي(، تا در زمان الز 34

 دولت انگلسفان در بوشهر، نماد تسلط آن دولت بر خليج فارس بود.

 

 نتيجه

قرن نوزدهم، دوران اسفعمار و قرن بيسزفم، عصزر توسزع  امپریزاليز  را در جهزان      

هزاي اسزفعماري    ط قزدرت كند؛ از این رو، بسياري از نواحي جهان، تحت تسزل  تداعي مي

هزاي مرسزو  سياسزي، اخفراعزات و      امزا در كنزار ابزارهزاي ن زامي و روش     .قرار گرففند

هزاي اسزفعماري،    اكفشافات علمي نيز در سراسر جهان و ورود آن به مسزفعمرات قزدرت  

هزاي فنزي اسزت.     نفایج گوناگوني همراه داشت و اخفراع تلگراف، از جمل  ایزن پيشزرفت  

جدید به ایران نيز همچون دیگر نواحي جهان، امفيازاتي داشت و به سزبب   ورود این ابزار

در   ایااد تغييرات پردامنه در بيشفر مناطق، آثار گوناگوني هم برجاي گذاشزت؛ از جملزه  

شزد. ایزن    كه نماد تسلط انگلسفان بر خليج فارس محسزوب مزي   بندر بسيار مهم بوشهر

شزد، امزا    تهدید قدرت دولت مركزي ایران ميآثار، گرچه موجب توسع  سلط  اسفعمار و 

هزاي عمرانزي، اقفصزادي، ارتبزاطي،      هاي رشزد و تغييزرات گونزاگون را در عررزه     زمينه

 اجفماعي و بهداشفي براي این بندر به بار آورد. 
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