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 تلگرافخانه بوشهر

 سراف جيلخ تاعلاطم زكرم ؛خليل حقيقي

  چكيده

در دوران معاصر، عامل توانمندي تعدادي از كشورهاي  »انقالب صنعتي«اختراعات و اكتشافات علمي، حاصل از 
در چند سده ي ،غربي  وازيهمگام با توسعه ي بورژ كي،اين پيشرفت هاي تكنولوژي. در اروپا گرديد،استعماري 

در پيوند با اين موضوع ، حضور . نواحي مستعمراتي محسوب مي شد دراخير خود وسيله ي در جهت تسلط 
اين در مستعمرات پراكنده اش براي بهره كشي از آنان، استفاده از » انگلستان«قدرت هاي استعماري از جمله 

در كنار ايران به عنوان ،شبه قاره هند با منابع غني در همين راستا.ضروري مي كردراتجهيزات و ابزارهاي جديد 
در اين عرصه ي رقابت استعماري از جمله مناطقي محسوب مي شدند كه خواسته يا  خودهمسايه ي سنتي 

اختراع و استفاده از .  ي پيدا كردندآشناي» گرافلت« از جمله  ي جديدناخواسته با اين تجهيزات و پيشرفت ها
العات از نواحي مستعمراتي به لندن به عنوان وسيله ي جهت برقراري ارتباط و انتقال اخبار و اطاگر چه تلگراف 

 خود عاملي درجهت آگاهي از مراكز تحت سلطه ، دولت انگلستان را براي،سواز يك . دو نتيجه مهم داشت  بوداما
براي تغييرات اجتماعي، سياسي، نظامي، فرهنگي و ي  مي نمود و از جهت ديگر  وسيله آماده تر تصميم گيري

در ادامه با توجه به حضور نيروهاي انگليسي در ايران و از جمله بندر . گرديداقتصادي در مستعمرات محسوب مي 
را  نه را همانند ساير مناطقآن تاسيس مراكزي به عنوان تلگراف خا و در پياستفاده از تلگراف  »بوشهر«بسيار مهم 

در اين مقاله سعي شده است تا ضمن بررسي داليل تاسيس تلگرافخانه در ايران بطور . ضروري ساخته بود در آنجا
  . بطور عمده اطالع حاصل گردد »بندر بوشهر »نتايج و ابعاد موثر تلگرافخانه در ،حوي فعاليت ازنگذرا، 

  كليد واژه
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  مقدمه- 1

بعد از شكست امپراتوري )  1091، 1384ج دوم، :پالمر. (داشته است» تمايل به توسعه«تمدن اروپايي هميشه 
ناپلئون، امپرياليزم جديد انگليس در ابعاد گوناگون اقتصادي و سياسي با اعمال روش هاي گوناگون به دنبال 

 در مستعمرات خود .... بدست آوردن كاالي مرغوب، تهيه مواد خام، انبارها، تلگرافخانه، خطوط راه آهن و بانك ها
ي گرديد كه براي بقاياي خود به » تمدن صنعتي جديد«اين فرآيند عامل توسعه ي ) 1092همان، . (ستفعال بوده ا

در پيوند با اين موضوع اخبار تجاري و روزنامه ها ) 114، 1366: يلدف(روش هاي گوناگون مهندسي نياز داشت 
روپا در شكل گيري و توسعه تلگراف هاي اقتصادي در ا ارو پيشرفت هاي باز. بعد از تلگراف بسيار گسترش يافتند

به دنبال برآوردن اين نياز هاي اجتماعي فعال بوده و » استون«و » وايت«، »رسوم« دخالت داشت، و افرادي چون
همچنين  باعث جديد اين اختراعات ) 394، 1380ج دوم،  :برنال. (افزودنيزاختراع تلگراف بر اعتبار مهندسي برق 

نيز مديون مهندسان آلماني » تلگراف يعنيخارجي «و حوزه » داخلي يا حوزه ماشين بخار« تقسيم اروپا به دو حوزه
 اما تحوالت جديد و ايجاد نيازهاي گوناگون اقتصادي ، سياسي در كشورهاي استعماري ) 987پالمر، . (بود

كنترل  حكومت هند با  تحت آن كهخليج فارس و نواحي اطراف در ،مانند امپراتوري بريتانيا ومستعمرات آنان ه
م، و همچنين شورش نيروهاي هندي تحت امر بريتانيا  1956قرار داشت به همراه اتفاقات هند در » سيمال«مركزيت 

سر  ني هند شرقي و استقرار مقام نايب السطنهاحذف كمپ. باعث تجديد نظر كلي در اداره اين مستعمره گرديد
م  1863كشمكش هاي ايران و بريتانيا بر سر مسئله هرات در سال عالوه بر آن . براي هند تصويب شد انجام

  )24، 1392 :لوريمر. (را ضروري ساخته بود» بنادر بوشهر و خرمشهر«استقرار نيروهاي انگليسي را در 

ان هند و انگلستان كه در مسير مي ياي از طريق درپستز و توسعه خطوط ئدر پيوند با اين موضوع حفر كانال سو   
اين عوامل . از خليج فارس عبور مي كرد با هدف تكميل خطوط  تلگرافي از راه خليج فارس بسيار مهم بودخود 

و اهميت ايران و خليج فارس به علت  در تهران» سفارت انگلستان«و » كنسولگري بوشهر«باعث افزايش اهميت 
ر ايران تاحدودي مشكالت دولت زيرا ساختن خطوط تلگراف د) 25همان، . (وجود رقابت هاي استعماري گرديد

در همين راستا به دنبال شورش هنديان دولت ) 64، 1381: كدي(مركزي ايران، و انگلستان را حل مي كرد 
رود پيوند بااين موضوع ودر  ) 64همان، . (انگلستان احساس مي كرد به ارتباط سريع تري باهندوستان احتياج دارد

: شميم (.تاسيس شدهجري در سال سوم سلطنت ناصرالدين شاه  1267ال اولين خط تلگراف به ايران نيز درس
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زيرا با توجه به حضور دولت انگلستان در ايران و . كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت) 192، 1374
 بودانگلستان  از سياست هاي مورد عالقه ي  دولت   يت بندر بوشهر توسعه خطوط تلگراف قعمووافزايش اهميت 

به همراه تاسيسات پيراموني آن در صحنه رقابت هاي استعماري سامان يافت و  نيز تاسيس تلگرافخانه بوشهر.
رتري طلبي خود درآن بندر از روشهاي گوناگوني استفاده مي بردند بهركدام از دولت هاي استعماري سعي در 

اززمينه هاي فعاليت آن مي باشد كه سعي  در جهت  شناختنيز ريح ساختار اداري تلگرافخانه  بوشهرعاملي تش
استعماري  منفي و شده است ازميان اسناد و مدارك موجود مورد بررسي قرار گيرد اما در كنار جنب هاي

به عنوان وسيله ي براي اين تاسيسات جديد خارجي هاي   قدرت در راستاي خدمت رساني بهتلگرافخانه بوشهر 
همكاري تلگرافخانه با نيرو .ند ساير نواحي از اهميت زيادي برخوردار بوده است تغييرات متعدد در آن منطقه همان

هاي نظامي،شركت هاي تجاري ،مراكز درماني ،دفاتر پستي و افزايش حضور وابستگان خارجي در بندر بوشهر 
ي آن بندر و منطقه بوجود آوردكه تا مدت هاي طوالني مورد استفاده اهالآن  تاثيرات اجتماعي متفاوتي را در 

تا با روش تاريخي موارد مطرح شده مورد بررسي  در اين مقاله سعي شده استگرفت مي  ن خارجي قرار امستشار
  .قرار گيرد

  سوال تحقيق-2

و نواحي پيراموني آن چيست و چه تاثيرات اجتماعي، فرهنگي،  »تلگرافخانه بوشهر«داليل احداث و توسعه 

  ؟خود بر جاي گذاشته استقه از اقتصادي، سياسي، و نظامي را در آن منط

  1تحوالت تلگرافخانه در ايران - 3

كشور ايران به علت اينكه در ميان دولت انگلستان و هند قرار دارد از شبكه ي تلگراف خوبي بهره مند گرديد 
مسير ايران به علت كم  خرج تربودن ، آسان ،براي دولت انگلستان  ،عالوه بر آن) 738، 1368ج دوم، : سسايك(

به همين علت  خط  ) 198، 2537ج دوم،  :ي اردكانيحبوبم. (ترين مسير در كنترل هند محسوب مي گرديد
 از سالدر همين زمينه  )198همان ،( شدمتصل  »بوشهر«به  »تهران«و از  »تهران«به  »خانقين« از تلگراف ايران  

                                                            
  .رش کوتاه از وضعيت تلگرافخانه در ايران و ارتباط آن با تلگرافخانه نيز بوشهر ضروری می نمايدباتوجه به اهميت موضوع ارائه يک گزا- ١
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 :يزداني(در راه اندازي آن دخيل نبود نيز ق تلگراف در ايران مورد توجه قرار گرفت كه تنها دولت ايران.  1273
1378 ،20(  

از زمان شورش هند ضرورت ارتباط با هندوستان براي دولت انگلستان افزايش يافت و اين » كرزن«به اعتقاد      
شش رك ومسي»نيز » ميرزا آقاخان نوري«دوره ي زمامداري  در. حادثه باعث توسعه خطوط تلگراف در ايران گرديد

قرارداد تلگراف ميان ايران و انگلستان تا پايان با عقد ) 20همان، (رس  به ايرانيان بود واتريشي مسئول آموزش م »
 »و، »اصفهان»، »بوشهر»، »همدان»، »كرمانشاه»، » خانقين«ه به يترانسيم از راه مد رشتهق يك .هـ  1280سال 
كمپاني «توسعه يافت و در ادامه قرارداد »  زافقق«خط سوم تلگراف در شمال ايران از راه . امتداد يافت»شيراز

خريد ) 20-21همان، . (تكميل شدم  1868ق. هـ - 1284در سال » سيمنزشركت «بوسيله » اروپتلگراف هند و 
) 75، 1372: واليتي. (ق تامين گرديد. هـ 1293در سال » ندلر انگليسيش«تجهيزات خطوط تلگراف در نيز بوسيله 

وزير مختار » استويك«هندوستان باعث عقد قرارداد هاي مهمي ميان  بهتلگراف لندن  كيلومتري 8213طول مسير 
: هوشنگ مهدوي. (م براي توسعه قسمتي از آن در ايران شد 1862-ه ق 1279در سال » ناصرالدين شاه« انگليس و

زيرا . تلگراف از آن بندر عبور نمايدمتعددندري بوشهر باعث شده بود تا خطوط  اهميت منطقه ي ب)  288، 1375
 ،» سيوايس«، » نبولاستا«، »وين« »مونيخ»» استراسبورگ» «پاريس«ادامه درشروع و » لندن«خط شماره يك از 

، »خانقين«خط دوم از . مي رسيد»راچي ك»و از آنجا به » جاسك«»بوشهر »» بندر فاو» «بصره«، » بغداد«، » ياربكرد«
هاي  كابلتحت كنترل مهندسان انگليسي قرار داشت كه در قسمتي از آن بوسيله » بوشهر«و ، »اصفهان«، »تهران«

، »تهران»، »خانقين»همچنين سيم كشي فني خطوط تلگراف ) 288-289همان، . (زير دريايي به هم متصل مي گرديد
اين خط . ز گرديدبا نظارت دولت ايران آغا» ينپل شاملنك«نفري به رياست  21هيئت تحت نظر يك »وشهر ب»

اولين مدير خط » و گلد اسميت«ق بوسيله كابل زير دريايي به كراچي متصل شد .هـ 1281تلگراف در سال 
ار مختوزير» چارلز آليسون«. ادامه داد» بهاره  چا« و »  ترواگ«سيم تلگراف كراچي را به بندر  »اروپلگراف هند وت»

. صادر كرد »بنادر جنوبي«و  »بوشهر«، »شيراز«، »اصفهان«، »تهران« انگليس دستور تاسيس دفاتر تلگرافخانه را در
هزار ليره بابت استقرار  600در همين راستا با خريد زمين از دولت ايران و پرداخت ساالنه مبلغ ) 75همان، (

ماموران تلگراف انگليس در شهرهاي ايران به انجام رسيد و در مقابل درصورت بروز هر گونه خسارت به اموال 
وستاييان تقسيم و بعد از وصول به حساب شركت تلگراف تلگراف خانه ها در ايران دولت خسارت را در ميان ر

اهميت سياسي و اجتماعي تلگرافخانه آنقدر افزايش يافت كه براي حفاظت آن ها ) 76همان، . (پرداخت مي كرد
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به شمار مي  »مامورين سياسي دولت انگلستان»ايجاد گرديد و اعضاي تلگرافخانه ها از » كنسولگري«در شهرها 
تلگراف در ايران شش خط ديگر در نواحي مهم  با توسعه ي خطوط  در همين راستا)289گ مهدوي، هوشن( رفتند 

كاركنان تلگرافخانه هاي  بيشتر. برقرار گرديد و اطاعت ايرانيان از ماموران انگليسي در اين زمينه وجود داشت
حكام محلي » مشير و مشاور«محسوب شدند و روساي تلگرافخانه در حكم  »ينظامي انگليس »ايران از نيروهاي

در اين فعاليت هاي فني به عنوان پايان » بندر بوشهر «) 191- 200اردكاني،  حبوبيم. (بعضاً انجام وظيفه مي كردند
خطي احداث نمود كه نيروهاي  »كراچي»خطوط داخلي تلگراف قرار داشت زيرا دولت انگلستان از آن بندر تا 

وقايع جنگ جهاني اول و سرعت جمع آوري اخبار از شهرها و ) 201مان، ه. (ايراني در آن دخالتي نداشتند
دولت » هرتز«استفاده از امواج  داد در همين راستارا نيز به شدت افزايش هااعتراضات مردمي اهميت تلگرافخانه 

خطوط نظارت و كنترل ) 23يزداني، (پرداخت مخارج بسيار زياد تلگرافخانه رهايي بخشيد انگليس را نيز از 
محبوبي ( تاسال هاي جنگ اول جهاني توسط دولت انگلستان صورت مي گرفت  »بوشهر - شيراز »تلگرافخانه
علي رغم ) 213همان، . ( تحويل دولت ايران گرديد »لگرافخانه بوشهرت« 1307و سرانجام در سال ) 208اردكاني، 

تالش هاي گسترده دولت انگلستان در توسعه خطوط تلگراف در ايران كه بيشتر از اهميت و اخبار هندوستان ناشي 
- 2ومت آميز قبايل عرب  صاقدامات خ-1مواجه بود عمده مي شد در مجموع خطوط تلگراف ايران با سه مشكل 

اقوام متعدد و مختلف با زبان هاي گوناگون درمسيرهاي ارتباطي  سكونت- 3فرسا  يار طاقت وجود آب و هواي بس
عالوه بر مشكالت فوق در اوايل فعاليت شركت تلگراف، شيطنت ماموران و ) 725- 26، 1373ج دوم ، : كرزن(

ت انگلستان اين موانع اما به علت فشار دول) 726همان، ( وزيراني ايراني باعث توقف عمليات احداث گرديده بود 
ضمناً سوء مديريت ادارات بنادر و بي عرضگي ماموران ايراني عامل اختالل در توسعه ي . تاحدودي مرتفع شد

در مجموع اتصال ايران به خط  اما)738، 1368ج دوم، : سايكس. (خطوط تلگراف در ايران به حساب مي آمد
را تاثير تلگراف در ايران  :اظهار داشته» كرزن« بطوريكه جمله  ايران گرديد از برايتلگراف داراي اثرات متعددي 

ايران در ارتباط با اروپا جزيي از جامعه جهاني به حساب آمده و اروپاييان  - 1از ساير دستگاهها مي داند زيرا بيش
فوذ قدرت ي درساير شهرها باعث نقتوسعه تلگراف بر-2. هم با توجه به عظمت آن سعي در شناسايي ايران داشتند

تلگراف عامل توسعه ي روابط نزديك ميان ايرانيان و دولت انگليس شد و ماموران - 3. حكومت مركزي گرديد
در تلگرافخانه ها صورت مي » بست نشيني« انگليسي بصورت قاضي در ميان مردم ايران عمل نموده بيشتر ين 

كرزن ، (باعث كنترل اتفاقات در ايران مي شد اطالعات زياد  ماموران انگليسي از اوضاع  آنعالوه بر- 4. گرفت
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و در جنوب » نيروهاي روسيه«هرچند بايد به ياد داشت كه كنترل خطوط  تلگراف، در شمال توسط  )730 -738
  .دولت انگلستان صورت مي گرفت و ايرانيان نقش چنداني در آن نداشتند» كاركنان نظامي «بوسيله 

  

  استعمارياهميت بندر بوشهر در معادالت -4

در قسمت هاي قبل با تشريح تحوالت مربوط به  خطوط تلگراف در ايران بطور گذرا به بعضي از موارد اهميت 
» تلگرافخانه بوشهر»اما ضروري مي نمايد قبل از توضيح وضعيت  .نيز بصورت پراكنده اشاره گرديد »بندر بوشهر»

ي كشورهاي استعماري و ازجمله انگلستان موضوعاتي را به بيان اهميت و جايگاه اين بندر در ابعاد مختلف برا
پرداخت » تلگرافخانه بوشهر«تا بتوان در كنار آگاهي از اين موقعيت به درك دقيق تري از علل تاسيس . مطرح كرد

هاي صورت گرفته توسط براساس بررسي . و تاثيرات آن را در زمينه هاي گوناگون مورد بررسي قرار داد
در  »بندر تجاري ايران«بوشهر به عنوان مهمترين » جان گوردون لوريمر«اي انگليسي از جمله كارشناسان خبره

به همين علت  .متصل بود» شاهراه تجاري مهمي از بوشهر به تهران«عصر قاجاريه محسوب مي شد و 
» تراتژيكي بوشهراس«سركنسولگري بريتانيا براي نواحي جنوبي ايران و خليج فارس در بوشهر مستقر بود و از نظر 

زيرا عالوه بر انگليس ساير كشورها در بوشهر داراي كنسولگري بودند . راي بريتانيا مهم بودبهم براي بوشهر و هم 
لوريمر، . (انگليس در اين شهر رودرويي هاي نظامي صورت گرفته بوددولت  و اگرچه در سه نوبت ميان ايرانيان

فرمانداري كل « و سرانجام» حكومت بنادر و سواحل«ي موسوم به همچنين بوشهر مركز اداري خاص) . 25- 22
دريايي »ت نظامي بندر بوشهر به عنوان پايگاه هعالوه بر آن از ج) 26همان، . (بود» بنادر و جزاير خليج فارس

كريم خان «در زمان قاجاريه و همچنين محلي براي كنترل و سركوب ساحل نشينان و افراد ياغي بوسيله »ناصري 
اما مشكالت جغرافيايي اين منطقه را از ) 57-9، 1389: مارتين. (از اعتبار ويژه اي تاريخي برخوردار بود» زند

هوايي گرم بوشهر در تابستان و فقدان مسيري ) 484كرزن، (تبديل شدن به يك بندر معروف محروم كرده بود 
در پيوند با اين موضوع حضور رقيب ) 286همان، (مناسب به شيراز از مشكالت متعدد آن حكايت مي كرد 

ظامي باعث رودرويي دو قدرت استعماري جبهه غربي بوشهر با استحكامات  قوي ن قدرتمند دولت انگلستان در
م  19ظهور دولت قدرتمند آلمان در اروپا از قرن اما با ) 286همان، . (انگلستان و پرتقال در بوشهر گرديده بود

بطوريكه بعد . در خليج فارس نگراني هاي دولت انگلستان را افزايش مي دادها ن لماگسترش حوزه ي فعاليت آو
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كنسول قبلي آلمان در » ويليام واسموس«م اولين هيات هاي آلماني به فرماندهي  1914از شهر شيراز از سال 
تدارك بك  با ترك شيراز به سوي بوشهر در» واسموس«همچنين . بوشهر اقدام به حركت درجهت شهر بغداد نمود

م بوشهر را در  1915و به همين علت دولت انگلستان تا سال . شورش عشايري بزرگ بر عليه دولت انگلستان بود
  )28- 43، 1377: باست.( تصرف خود داشت

عالوه بر وقايع ) 72همان، (برخوردار نبود  در آن شهر به عنوان سفير فرانسه از فعاليت مطلوبي» واداال«هرچند    
با سياست انتقال روساي شورشي به ساير » پليس جنوب«راثر تحريكات نيروهاي جاسوسي آلماني ، ورود بوشهر ب
اما از جنبه ي مثبت حضور ) 91، 1373: بيات(را همانند شيراز افزايش داده بود  »امنيتي بوشهر«حساسيت ،نواحي 

ه هاي كمتري را بر مردم تحميل مي كرد پليس جنوب در اطراف جاده شيراز به بوشهر برقراري امنيت بود كه هزين
نيز معتقد است به علت بي عالقگي ايرانيان نسبت به تجارت دولت انگلستان سعي داشت از » بتونمل«) 139همان، (

در همين راستا تالش هاي دولت ) 164، 1375: تونلمب.(كندهمه نواحي ايران از جمله بوشهر در اين زمينه استفاده 
در خليج فارس و » دائمي تجاري و سياسي«فرانسه، پرتقال و انگلستان در تاسيس يك پايگاه  هاي غربي از جمله

در كنار ) 32، 1378: برومند( فقط دولت انگلستان به اين كار موفق شد چند  هرمنطقه بوشهر بسيار قابل توجه بود 
مركز صيد مرواريد ،  يي ،ايجاددريانصب چراغ ،اقتصادي وجود قرنطينه ي كنترل بيماري وفعاليت هاي نظامي، 

پشتيباني از مبلغان مذهبي با مركزيت بوشهر، بر اهميت آن قسمت مي  و حمايت از سران قبايل حامي انگليس
به دو برابر و تجارت بالندن به سه برابر در اين زمان  اما اهميت مبادالت اقتصادي بوشهر و هند ) 36همان، . (افزود

درجمع بندي  باتوجه به موارد مطرح شده ) 24، 1386: احمدي(.مي نمودار قابل توجه افزايش يافته بود كه بسي
فوق مي توان اهميت شهر بندري بوشهر را از نظر قدرت هاي استعماري و اولويت استقرار تاسيسات جديد 

ان پايگاه اهميت بوشهر به عنو - 1. را در آنجا به اين صورت نشان داد »تلگرافخانه و كنسولگري ها«ازجمله 
نزديكي بوشهر به بندر بصره و ضرورت نظارت بر هر دو بندر به —2دريايي ايران و نياز به كنترل و نظارت برآن 

ايجاد پايگاه تجاري براي خريد و فروش كاالهاي  - 3عنوان مهمترين معبر ورود به ايران و عراق از خليج فارس 
تحريك حس نگراني دولت انگلستان در بندر بوشهر بوسيله  -4مورد نياز ايران بوسيله ي قدرت هاي استعماري 

اهميت يافتن بوشهر - 5ساير رقبا همچون آلمان و روسيه در استفاده از آن قسمت براي حركت به سوي هندوستان 
نماد اقتدار انگلستان در خليج » كرزن«كه اين بندر از ديدگاه  ومركزيت ارتباطي آن، در پي اهميت يافتن ايران

  .محسوب مي گرديد فارس
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  2تلگرافخانه بوشهر و نواحي پيراموني-5

. اهميت استراتژيك بندر بوشهر در معادالت دولت هاي استعماري نكاتي هرچند كوتاه آورده شد ازدر قسمت قبل 
ضرورت احداث و راه اندازي تاسيسات اداري، ارتباطي، سياسي و نظامي در آن بندر و بعضي از نواحي كه  از
به همين علت با توجه به عنوان فوق بندر بوشهر و نواحي محدودي از مناطق پيراموني . ي حكايت داردپيرامون

شرحي را  از بوشهر بدين شكل Low Landدر بررسي نواحي » وريمرل« بطوريكهمورد بررسي قرار خواهد گرفت 
ه اژدر مانند به موازات ساحل تنگستان در فاصله غدما  رتبصو» peninsula busherبوشهر « ارائه مي كندكه 

بصورت مردابي درمنتهي اليه وسط شبه » mashilehميشله «آن واقع شده است و علفزار   يا پنج مايلي چهار 
 در همين مسير وجود گودالي كه با نام) 29لوريمر، . (جزيره با راهي به داخل ايران براي ورود كاروان ها قرار دارد

شرقي آن كشيده شده و در موقعيت جنوب آن خط تلگرافي كه  ف كرانه  معروف است به طر» دربندران«محلي 
» سبز آباد«در پيوند با اين موضوع جاده بوشهر با شش مايل به طرف ) 31همان، (قرار دارد . ارد ايران مي شودو

و سر كنسولگري بريتانيا و تاسيسات  تحت نظارت نمايندگي بريتانيا قرار دارد و راه زميني آن به خرمشهر، شيراز
به بوشهر ناشي  »شيف»تغيير گمرك از ) 34همان، . ( و منازل ساكنان آن ختم مي شود» تلگرافخانه هند و اروپ»

در بوشهر داراي سه رشته سيم بود كه و اداره تلگرافخانه هند و اروپ  )35همان، . (است»خان انگالي »از اقدامات 
قلعه  «محل ورود آن ها از دريا به خشكي نزديكي غرب . وارد مي شد» فاو«و يكي از » كجاس«دو رشته از 

ود يك مايل فاصله در سمت شمال شرق ايستگاه تلگراف شامل شش يا هفت ساختمان حدبا . قرار داشت»  ريشهر
را از زمان زي) 35همان، . (نفر كاهش يافته بود 14نفري آن به  25بزرگ مي شد و به علل مختلف خدمه ي 

سه خط زميني  نيزريشهراز دفتر تلگراف ) 36همان، ( پيشرفت سيستم هاي جديد، تكرار دستي مكالمات الزم نبود 
تلگراف به محل اقامت نماينده بريتانيا در » خط كوتاه اول« ادامه مي يافت  از راه خط ساحلي به طرف شيراز ديگر

كه در آنجا دستگاههاي واقع در از طرف شمال به بوشهر » سومو خط « خط تلگراف شيراز » خط دوم« سبز آباد
دفتر تلگراف ايراني با شيراز در ارتباط و ) 36همان، . (ل مي شدتصدفتر تلگراف ايراني بدان م ونمايندگي بريتانيا 

بطور مداوم سه رشته سيم تلگراف را در  بوشهرر و دفتر تلگرافخانه ايران در يشه ردر) هند و اروپا(دفتر تلگرافي 
. خوانده مي شد» سيم ايراني« و خط تلگراف ايران » سيم انگليسي« روپ بنامواخط تلگراف هند  نداختيار داشت

  )36همان، (
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رامهرمز  دزفول،سيم كشي نواحي شوشتر،  تعمير«بوشهر در خصوص گزارش از  در بررسي اسناد تلگرافخانه     
تعليمات اطالعاتي در دست مي باشد كه در آن به عدم جديت در آموزش كاركنان تلگرافخانه و  به طرف بوشهر

و در حال حاضر اين مشكالت با . به خدمه از سوي مسئولين اين مورد به عرض اقدس همايوني رسيده استالزمه 
ن در سند ديگري به عالوه بر آ) سند شماره يك ؛ بي تا(» ت مي باشدپسحكومت عراق در مذاكره ي وزارت 

در خواست تلگراف بين المللي براي نواحي جنوبي كشور شده است كه  پيگيريبا )449شماره  .هـ 1321تاريخ (
اما با توجه به تشريح و اهميت مسير خطوط تلگراف به بندر بوشهر طبق . اين درخواست نيز بي جواب مانده است

كروكي خط تلگراف از شهر خانقين عراق به طرف بندر )ق. ـه 1284رم حم ، 26تلگراف (سندي ديگر با شماره 
كه » سيم بان«وجود افرادي بنام . بوشهر تهيه شده بود كه كارگزاران مسئول به دنبال اجراي اين طرح فعال بودند

مواقعي كه بنا به هر علت سيم ها قطع مي شد در وظيفه حفظ و نگهداري از خطوط تلگراف را به عهده داشتند و 
مجبور خوانين محلي نيز مردم را به حفاظت از خطوط تلگراف  .آن مي پرداختند قابل ذكر است تعميربازرسي و  به

، بي  3741شماره  ( يد اين مسئله و اهميت حفاظت از خطوط تلگراف طبق سنديدر تا) 36لوريمر، . (مي كردند
جنرال «تا به علت حضور  ه بودارسال گرديد داخلهوزارت  از »دشتي و دشتستان«نامه درخواست حكومت  )تاريخ

براي معاينه شخصي از خطوط تلگراف دو نفر نظامي به عنوان همراه با وي اعزام » كنسول انگليس مقيم بوشهر
 ياصلي ايران محسوب مي گرديد اما از نظر بهداشتي و امكانات بندر بندر در همين راستا اگرچه بوشهر. گردند
براي پياده كردن مسافران به داخل ايران براي محلي »  شيف«و قسمتي به عنوان ) 56يمر، رلو. (بود ضعيفبسيار 

) 48همان، . (بوشهر قرار داشت» رنطينهقو ايستگاه » بيمارستان«»اسكعبمنطقه «آن در نظر گرفته شده بود و در 
 بهبهاني«- Dehdashti«، 4دهدشتي «- khashahabi« ،3خشابي «-Kuti « ،2كوتي »محالت چهارگانه ي 

Behehani«سعيدون «قسمت مختلف همراه يك فضايي باز و پرت بنام با  دو ، باعث استقرار چهار برج در
Basidun  « وجود ساختمان بانك شاهي و چند دستگاه . ت ايران واقع شده بودپستا كنار گمرك شاهي و اداره

استقرار اين تاسيسات . يندگي بريتانيا قرار داشتكه در نزديكي دفتر نما. كنترل مي شد »يگيبدريا « بزرگ توسط 
اما علي رغم اين تشكيالت سياسي، اقتصادي و نظامي . از اهميت ويژه ي بوشهر براي دولت انگلستان اذعان دارد

در بوشهر آمده است كه تعدادي از روسيه كنسولگري سراز  )م 1909مارس  9تاريخ (بوشهر در سند تلگرامي به 
اين خبر هنوز در بوشهر پخش نشده . والي و ساختمان گمرك هجوم برده و آن را اشغال كرده اندمردم به خانه 

  )114، 1366ج دوم،  :كتاب نارنجي. (است
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و » دختر رحيم«با » حاج بشير«اما تلگرافخانه بوشهر در ارسال پيام هاي مختلف به خصوص در حادثه ي فرار 
مي يابد و تلگراف علما بوشهر به دولت مركزي كه باعث تعطيلي بندر بوشهر در اين مورد مي گردد شهرت 

  )305مارتين، . (رده بودكمقيم بوشهر آن را توهيني براي توهين ديگر اسم گذاري  نماينده انگليس

و عمارت كنسولگري انگليس در بوشهر مشهور به » ز گري بوشهروبالي«در همين زمينه به علت اهميت بوشهر     
: حميدي. (باره به كنسولگري تبديل مي گردد وساخته شده كه د شرقيهند  كمپانيعمارت كوتي، در اصل جهت «

تلگراف  قيمسمسيم  1314رتباط مستقيمي با هم قرار داشت زيرا درسال اما روابط بوشهر و تهران در ا) 121، 1380
و عمالً در دو قسمت يك تلگراف ايراني كه  اندط گردتباز بوشهر به تهران كشيده شد و دو تلگرافخانه را به هم مر

يسي مرسوم به داخله ايران تلگراف ارسال مي كرد و ديگري متعلق به دولت انگلستان و كمپاني انگل لكفقط به مما
در پيوند با اين موضوع نيروهاي انگليسي . سازمان يافت) 5، 1390سعادت كازروني، . (بود» اندين اروپ«

در اين موضوع . تلگرافخانه بوشهر به علت مهارت در راه اندازي ساير تلگرافخانه ها با آنان همكاري مي كردند
» بندر محمره«جه براي استفاده از سيم هاي موجود در با درخواست از وزارت خار)  448، شماره 1303  (سند 

در شهر تا . ندين مامور سيم كشي شده بودچاز تلگرافخانه بوشهر درخواست اعزام  ]جنگ هاي قبلي [مربوط به 
اما نا امني هاي مداوم در مسير كازرون به بوشهر و . ه به شهر بوشهر ايجاد نماينديتلگرافخانه ي شب ]آبادان[عبادان 

توسط حاكم فارس از عدم اجراي بعضي از طرح هاي  دزدانحتي نواحي خوزستان طي تلگرافي براي سركوب 
ضاً نفرات در كنار مسائل فني و همچنين نا امني هاي موجود بع)  885، شماره  1308 ( فني حكايت مي كند سند

تلگرافخانه بوشهر نيز مورد تعرض مخالفان و يا سارقان قرار مي گرفتند كه آنان بوسيله تلگراف به ارائه شكايت 
 غالم،» صدراله«، بي تاريخ از شخصي بنام )20شماره (در سند . خود و يا درخواست پيگيري آن را داشتند

يله رئيس تلگرافخانه هار سارق در مسير برازجان بوستلگرافخانه اسم برده شده است كه به علت حمله توسط چ
در پي نا امني هاي بيشتر شكايت ديگري طبق سند موجود توسط . گيري شكايت خود پرداخته استبوشهر به پي

تعدادي از اين . پيگيري شودكمارج به رئيس تلگرافخانه بوشهر تسليم تا  قيمتفنگچي تلگرافخانه م »علي كرم«
وزارت داخله به حكومت فارس براي برخورد با عامالن در اسناد باقي مانده موجود مي  وردستشكايت ها با 

  .باشند
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وزارت داخله با دستور موكد خود به  )بي تاريخ 12شماره (عالوه بر سرقت اموال شخصي افراد طبق سند     
ز مسير تلگرافخانه بوشهر حكومت ايالتي فارس نسبت به برخورد با عامالن سرقت اموال تلگرافخانه اصفهان ا

عالوه بر اين گزارشات مشكالت اقتصادي در منطقه بوشهر و انعكاس . را صادر كرده بود دزداندستور استنطاق از 
از سوي حكومت مركزي مورد بررسي قرار گرفته و دستور تلگرافي ) 1310مورخه ي (سند  درآن در تهران نيز 

داخله  سياسيدر پيوند با اين موضوع تاريخ . ي صادر گرديده بودبراي حذف عوارض دولتي بر كاالهاي عموم
و ) 108بيات، . (يادي در مسائل سياسي پيدا مي كندزاهميت بسيار  »تنگستان و دشتي ،دشتستان « يعنيبوشهر 

لزوم استفاده از خطوط تلگراف براي ارسال گزارش هاي مربوط به آن ها بسيار حساسيت مي يابد اما توسعه ي 
 »وسمواس«به علت اقدامات  »چاكوتاه«، »برازجان«وط تلگراف در بوشهر و نواحي همجوار از جمله تنگستان ، خط

مردم درخواست بازسازي خطوط  ،براي تخريب تاسيسات آن قسمت ها مشكالت گوناگوني را در آنجا پديد آورده
عالوه بر ) 101، 1378: اگالسد(بودند مخالف در آن منطقه تلگراف را در آنجا داشته اما با احداث راه آهن 

. قرار داشت» سبز آباد sabzabad «مايل از بوشهر 6تاسيسات دولت انگستان و ايران در بوشهر در فاصله 
به همراه منازل كاركنان آن در سبز آباد واقع شده  »تلگرافخانه هند و اروپ«و تاسيسات » سركنسولگري بريتانيا «

ساخت خانه  آب و هوايي سبز آباد عامل. ر بوداز اهميت ويژه ي برخوردا» خانه بوشهر باليوز«و به همراه . بود
نيز قسمتي از ساحل » Dashtestanدشتستان «) 42لوريمر، . (ييالقي نماينده ي سياسي بريتانيا در آنجا شده بود

زيي از يك واحد يايي جاز نظر جغراف» انگالي«، »زيراه«خليج فارس در مجاورت شبه جزيره ي بوشهر با نواحي 
. در سه منزلي از مسير دشتستان به شيراز قرار داشت مركز تجاري دشتستان» برازجان«به علت آنكه . اداري بود

به علت نزديكي به بوشهر داراي يك گروه از خدمه ي  »برازجان«ايي فارس با نمايندگي مرففرمان) 67-69همان، (
عمده ترين آبادي دشتستان و محل اقامت خان » Burazjunبرازجان منطقه «) 70همان، . ( تلگراف ايراني نيز بود

اين شهر در جلگه دشتستان و نيروي نظامي دشتستان در منطقه . برازجان تابع فرمانروايي  فارس قرار دارد. است
اال به شيراز و ل كمحاعتياد به ترياك و. ل از چاه بودفقدان منابع آب باعث تامين آب مح. ندبرازجان فعاليت داشت

ماليات برازجان به حكومت بنادر اما فعاليت آن با حكومت  .خيالت گذران زندگي مردم محسوب مي شدنرونق 
خط تلگراف ايراني به  جادر اين و .خط تلگراف هند در مسير بوشهر به شيراز از برازجان مي گذرد. فارس بود

در يكي از تلگراف هاي ) 81- 2همان، . (به اهواز وارد مي گرديد »ديلم«، »بندر ريگ«كه از نواحي . وصل مي شد
از قرار تحقيق در سامان برازجان سيم و «  :آمده است كه » برازجان«از حوادث » وقايع اتفاقيه«ارائه شده از كتاب 
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از  جناب مستطالب فرمانفرما مرتكبين را. چوب تلگراف را به قدر ربع ميل عمداً شكسته و پاره كرده اند
و مردم بوشهر همچنين در تلگراف خود به تهران فقط حكومت . خواسته است اًوله حاكم بوشهر تلگرافدسعدال

قسمت هاي همجوار بوشهر  منطقه از ميانعالوه بر آن ) 60يرجاني، س(ي را ديگر نه كسنواب را خواستار شدند 
تفنگ هاي «بيشتر مردم آن منطقه به  كه )130لوريمر، (كه . است دووبندر اصلي منطقه حيات دا» Rigريگ «

. م تاسيس شد 1905قبل از سال  كه تا» اداره تلگراف«وجود يك دفتر پست دولت ايران و . مسلح هستند» مارتين
نجا قابل ذكر است اين خط تلگراف كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و بيشتر نقش ايستگاهي ميان برازجان و آدر 

گاه گاهي ارتباطي ميان بوشهر و بندر ريگ بوسيله ي كشتي هاي . بوشهر و اهواز را داردديلم در خط تلگرافي 
با سابقه ي طوالني مدت از عصر » Risherر هريش«اما منطقه ي ) 132همان، . ( صورت مي گرفتنيز بادباني 

جزيره با وجود  رافيايي و نزديكي به بندر بوشهر بخصوص در نزديك ساحل غربي شبهغصفويه به علت موقعيت ج
زيرا تعدادي از خانواده هاي بحريني محله مرسوم به . برخوردار است يساختمان تلگرافخانه خود از اهميت زياد

و اتفاقات سياسي قالع موجود در آن قسمت » شيخ عبدالعلي«و به علت حضور . را تشكيل مي دهند» بحريني ها«
و  واقعياما قدرت ) 42همان، . (و انگليس تصرف شده بوددر جنگ ايران » هندي بريتانيايي«توسط نيروهاي 

بود كه با دولت انگلستان در تجارت با هند همراه » ريينص«ا ي» مذكور  لآ« موروثي در بوشهر از آن قبيله ي 
  )60مارتين، (هرچند اين گروه خود مدعي استقالل بودند . قدرت داشتند» شيخ ناصر«بودند  و با صالبت 

  تشكيالتي تلگرافخانه بوشهرساختار -6

زيرا اين ساختار در تقسيم بندي خود . از اهميت ويژه اي برخوردار بود »تلگرافخانه بوشهر«ساختار تشكيالتي 
شايد بتوان اينچنين ادعا كرد كه تقسيم بندي ساختارتلگرافخانه بوشهر . قسمت هاي گوناگوني را پوشش مي داد

برهمين اساس تعدادي از نواحي جغرافيايي به . ي آن منطقه تبعيت مي كرد تاحدودي از تقسيم سياسي، و اداره
در پيوند با اين موضوع عمالً . عنوان تلگرافخانه ايراني تحت نظارت و كنترل تلگرافخانه ايالت فارس قرار داشت

سواحل «اب كت 36صفحه  در زيرنويس. تلگرافخانه بوشهر نيز در دو قسمت مجزا به فعاليت خود ادامه مي داد
آمده است كه در بوشهر و مناطق پيراموني بطور معمول دوخط تلگراف وجود داشت » يمرلور«نوشته » خليج فارس

اسم » سيم ايراني«تلگراف دولت ايران را -2مي خواندند و » سيم انگليسي«كه آن را » تلگراف هند واروپ«خط -1
و به . قسمت مي شد ردوباعث عدم تداخل در كارهاي ه اين تقسيم بندي كلي از نظر اداري. گذاري كرده بودند



١٢ 
 

اما بعد از ورود ) 36لوريمر، . ( داشت اجرا احتمال زياد نظارت بر تلگراف خانه ي ايراني به راحتي قابليت 
اداره ي تلگرافيه ممالك «» ظم ناصريتتاريخ من«در » اعتماد السلطنه«تلگراف به ايران بر اساس نوشته هاي 

در اين اداره در نواحي مختلف ايران چهار . ب عزالدوله وزير علوم قرار گرفتمĤلتوزارت جناب جال به» سهمحرو
به عنوان » محمد مهدي ميرزا«در اداره تلگرافخانه فارس شخص . صدو نود هشت نفر مشغول انجام وظيفه بودند

همچنين . مشغول بودند »راش نفرف«، يك نفر »ميرزانفر«، يك نفر »تلگرافي چي«به همراه يك نفر  ]مديركل [رئيس 
نفر و  ر سهميرزا و محر«، » تلگرافچي«نفر رئيس محسوب مي شد با همراهي سه  كه» علي اصغر خان سرهنگ«

رئيس تلگرافخانه به همراه يك » ميرزا حبيب اله«ا كنترل مي كردند در قسمت كازرون و بوشهر ر امور »فراش«پنج
افراد ميرزا به عنوان مسئول ) 1280- 81، 1364 :رضواني( هم دو نفر حضور داشتند » راش ف«و  »تلگرافي چي«نفر 

در مسير بوشهر به شيراز از . امور دفتري به ومحرر نيز به عنوان نويسنده در هر تلگرافخانه مورد استفاده بودند
. ول بودغسير به خدمات رساني مشبرخوردار بود كه از دو م ي كازرون به عنوان يكي از ايستگاهها از تلگرافخانه

جايگاه هاي اداري ديگري قرار » و فراش« ، »ميرزا«، »محرر«، »رئيس« اما در كنار پست هاي سازماني همچون 
هاي خطوط تلگراف بود  تعمير سيمكه مسئول  ]صدراله[ »غالم تلگرافخانه«بررسي اسناد از دو پست در . داشت

ظت از تلگرافخانه را برعهده داشت اسم كه مسئوليت امنيت و حفا ]كرم علي [ »تفنگچي تلگرافخانه«در كنار پست 
در خط تلگراف بوشهر به شيراز » مامور چاپار«درخواست براي اعزام )  56، ش  1311(رفته است اما در سند 

هاي مهم و محرمانه ي بوده است كه در  پيك به احتمال زياد اين شخص مسئول ارسال. صورت گرفته بود
كشف رمز مكاتبات توسط نيروهاي دشمن و ساير رقباي دولت ايران مورد استفاده قرار مي  ترستلگرافخانه ها از 

 در اسناد و منابع آن دوره به چشم مي خورد احتماال  » سيم بان« پست ديگري به عنوان  در همين راستا .گرفت
 كه تعدادي از غالمان تحت امر او اما سيم بان هابرعهده داشت  مسووليت  فني و اجرايي را » خانه غالم تلگراف«

در كنار پست .براثر وقايع انساني و طبيعي را به انجام مي رساندند  خطوط تعميركنترل و نظارت   مسئول بودند
تند نيز مسئوليت حفاظت از كابل هاي هوايي را بر عهده داش »مردم محلي«و  »خوانين«هاي سازماني تلگرافخانه 

براساس تقسيم اداري تلگرافخانه  .آن بودند زيرا درصورت بروز هر گونه خسارت مسئوليت تامين ) 36لوريمر، (
و دربوشهر دركنار ساختمان تلگرافخانه دو دفتر . بوشهر خط تلگرافخانه ريشهر مربوط به خط تلگراف انگليسي بود

و . واقع شده بود »دفترنمايندگي بريتانيا«كه مقر آن در  »تلگرافخانه انگليسي«يكي . تلگرافخانه نيز وجود داشت
و هر دو دفتر به مركز تلگرافخانه ريشهر مربوط مي شدند . ديگري دفتر ايراني كه مقر آن در مركز شهر فعال بود
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وزارت  تابع و تلگراف خانه ايران مانند گمرك ايران خارج از نظارت حكمران بنادر قرار داشت) 59همان، (
) عالوه مقامات رسمي(از اتباع انگليسي به  فرن 34همچنين در بوشهر ) 61همان، . ( تلگراف در تهران بود) هادار(

، استراليايي و تعدادي نژادهاي ارمنيزندگي مي كردند، چهل و هشت مسلمان تبعه بريتانيا و بيست و پنج نفر از 
. نفر مربوط به تلگرافخانه انگليسي در بوشهر بودند 14 از اين تعداد) 62همان، ( .فعال بودندمهم از محافظان هندي 

خطوط تلگراف در نواحي عراق مي بايست به زبان  تعميراين افراد به علت بعضي از فعاليت هاي برون مرزي در 
تلگرافخانه ها از دوران قاجاريه  كناراما دفاتر پست با ضميمه در . هاي انگليسي ، عربي و تركي نيز مسلط باشند

در بوشهر دفتر پست به همين علت مسئوليت جمع ) 17يزداني، . (ندء سازمان اداري تلگرافخانه ها فعاليت داشتجز
آوري نامه ها و مرسوالت پستي را در اختيار داشت شايد عنوان وزارت پست و تلگراف و بعدها با ورود تلفن 

كيالت اداري تلگرافخانه ي ايران مدلي از تش. عنواني براي وزارت پست و تلگراف و تلفن در عصر پهلوي گرديد
مسئوليت تعيين نواحي مهم اداري در بوشهر از » اگالسد« شخص . لگرافخانه انگليسي محسوب مي شدتشكيالت ت

عالوه بر آن دفتر پست انگليسي در دفتر . و ساير قسمت ها را بر عهده داشت» باليوزخانه«، دفتر »تلگرافخانه«جمله 
نكته قابل توجه و ذكر اينكه به علت ورود قسمتي از كابل ) 62لوريمر، . (نمايندگي بريتانيا خدمات رساني مي كرد

براي اداره ي مسير دريايي » غواص«ت هاي تلگرافخانه بوشهر به دريا و اتصال آن به نواحي كراچي ضرورت پس
كابل تلگرافخانه مورد توجه ماموران انگليسي قرار گرفته بود كه البته در بررسي اسناد و منابع قديمي اثري از آن و 

در پيوند با اين موضوع شركت هاي روسي و انگليسي در خط اداري . نشده بود بردهيا نامي از مسئوالن حرفه ي 
مشخصاً در نواحي غرب وجنوب غرب به همراه بنادر خليج فارس در اختيار عمال  .الت داشتندتلگراف ايران دخ

اعضاء و كارمندان تلگرافخانه نيز از مجاهدت و شجاعت زيادي در  قابل ذكر اينكه )192- 3شميم، . (بريتانيا بود 
دست آلمان ها دوركردن  -2كردن تجهيزات حفظ و پنهان - 1طول جنگ اول جهاني برخوردار بودند به دوعلت 

 116جنگ ازدياد كابل عالوه بر آن در ايام ) 738- 739سايكس، (براي جلوگيري از ارسال پيام هاي اشتباه در فاو 
در )  739همان، (درصد بوسيله كاركنان افزايش يافت  28درصد و سيم كشي  38درصد، حفظ خطوط تلگراف 

و از نظر اداري ) 739كرزن، . (براي استفاده اروپاييان كشيده شد م 1865همين راستا خط جديد تلگراف ايران در 
بعدها دولت انگلستان به علت مغشوش بودن تلگراف ها تصميم به افزايش خطوط در نواحي جنوب بوشهر گرفت 

ترافيك ، ) 739رزن، ك. ( بود »گلداسميت .ف«م با  1870م تا  1865كه مسئوليت قسمت ايراني نيز از سال 
براي حضور كاركنان اداره تلگرافخانه ) 739همان، . (زيادي براي كاركنان بوشهر بوجود آورده بود مشكالت



١٤ 
 

در كنار ) 45سعادت كازروني، . (به عنوان تلگرافخانه در همين راستا اجاره گرديده بودنيز بوشهر چندين عمارت 
بود فعاليت داشتند » شيخ ناصر«مربوط به   اين ساختار انگليسي نفرات و اهل تلگرافخانه ايراني در ارگ قديمي كه

  )228، 1352:افشار(

قسمت مربوط  و چه در قسمت اداري ايران چهتلگرافخانه ي بوشهري  همكاري نزديك نيروهاي نظامي و اداره   
تلگرافخانه «زيرا . دولت انگلستان دارد استعماريدر سياست هاي منطقه به دولت انگلستان حكايت از اهميت اين 

به همراه حوزه ي نفوذ آن دولت در  »مرات انگلستانعاتصال خطوط غرب و شرق مست«به عنوان مركز  »بوشهر
  .ايران بود

  تاثيرات فعاليت تلگرافخانه بوشهر و نواحي پيراموني-7

باتوجه به توضيحاتي كه در قسمت هاي قبلي از اهميت ويژه ي تلگرافخانه بوشهر و بعضي از نواحي پيراموني آن 
در سياست هاي استعماري دولت انگلستان صورت گرفت هرچند اولويت در بهره گيري از آن تاسيسات براي 

تاثيرات گوناگوني در محيط پيراموني خود  سي بود اما همانند ساير سيستم ها و اختراعات جديد قدرتمندان انگلي
  .در اين قسمت به آن پرداخته خواهد شد گذاشت كه» بندر بوشهر«ازجمله 

  توسعه ي سيستم ارتباطي در بوشهر 7-1

توسعه ي شبكه ارتباط تلگرافي در بوشهر باعث اتصال قسمت هاي مختلف آن منطقه چه مربوط به نواحي فارس 
و به همين علت ارسال و دريافت اخبار و اطالعات از آن . و چه مربوط به نواحي تحت كنترل بوشهر شده بود

اموران انگليسي و ايراني قرار مي گرفت كه مي توانست به عنوان مهمترين عامل قسمت ها به راحتي در اختيار م
لم آباد، ظاين نواحي شامل ، بوشهر، دشتي، دشتستان، سبزآباد، . در تصميم گيري هاي آنان مورد استفاده قرار گيرد

  .بندر ريگ، برازجان و غيره مي شد

  تاسيسات سياسي و اداري 7-2

با احداث خطوط تلگراف ميان لندن و هندوستان سطح اهميت منطقه بوشهر به عنوان  همانطور كه يادآوري شد
حلقه اتصال براي دولت انگلستان و ساير رقباي استعماري آن دولت نيز افزايش يافت و هركدام از آن دولت ها به 
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در همين زمينه . توجه به ارتباط آنان با بندر بوشهر داشتنداشكال مختلف سعي در حضور در خليج فارس يا 
اين نمايندگي انگليسي مسئول ) 24لوريمر، ( يافتنداهميت زيادي » سفارت انگلستان«و » بوشهر سركنسولگري «

گري به دفتر سركنسول حفظ و كنترل نواحي بوشهر بود و به علت وضعيت آب و هوايي ناحيه سبزآباد استقرار
. قرار داشت» باليوزخانه«عمارت  نيز اد و در شهر بوشهرسبز آبدر  ها همراه تلگرافخانه و منازل مسكوني آن

  )34همان، (

در مقابل حضور سياسي دولت انگلستان دولت هاي رقيب چون روسيه با دفتر جنرال كنسولگري و آلمان در    
اما ) 45همان، (همين سطح در ساحل غربي شبه جزيره بوشهر رفتارهاي رقيب خود را تحت نظارت خود داشتند 

نفر، و  2نفر، آلماني  5نفر، بلژيكي  5ي نفر، روس 5نفر، فرانسويان  24انگليسي : داد به ترتيب اروپاييانتعاز نظر 
اما اين حضور نيروهاي خارجي ) 55همان، (نفر مشغول انجام وظيفه بودند  10ه انگلستان هم عبتنيروهاي هندي 

ساختار ) 56همان، (حضور نداشتندكمك به مردم  داشت كه البته برايتاثير گسترده در قسمت هاي بوشهر 
كه از اعضاي سرويس سياسي و نماينده بريتانيا در خليج فارس بود سه  »سركنسول«نمايندگي بريتانيا شامل يك 

همان، . (تشكيل مي شد از سرويس خدمات در بندر بوشهر  »نايب كنسول«معاون براي نمايندگي سياسي و يك 
ي حفاظت برا) فوكس( رزم ناوبعضاً حساست از فعاليت خارجيان باعث استفاده از تجهيزات نظامي ازجمله ) 62

زيرا اقدامات انگليسي ها در نواحي مختلف ايران باعث محبوبيت آلمان ) 134بشيري، . (از كنسولگري شده بود
و حضور سياسي و تجاري انگلستان درجنوب ايران اهميت زيادي يافته و ) 117، 1389 :ابراهاميان. (گرديده بود

ا اين موضوع درضمن اجراي ماموريت هاي سياسي در پيوند ب) 739كرزن، . (عامل آن دولت محسوب مي گرديد
و نفرات سياسي ساير نمايندگي ها نيز توسط  »جاسوسان«سركنسول گري بوشهر مسئوليت شناسايي و برخورد با 

م براي اولين بار آنان  1915در » كنسول آلمان در بوشهر» «تمانسلي«زيرا با دستگيري . آنان صورت مي گرفت
براي حفاظت از تلگرافخانه ، كنسولگري هاي زيادي در ) 72باست، . (ين زمينه انجام دادنددر ا را اقدامات علمي

اما بعضاً ) 289ي، ودههوشنگ م. (از مصونيت برخوردار بودند نيز شهر ها بوجود آمده بود كه ماموران آن
دريايي صورت مي عملكردهاي منفي نيز از سوي سركنسولگري انگلستان همچون قاچاق اسلحه، و تحريك دزدان 

اين عوامل ارتباط چند جانبه ي كنسول گري ها و تلگرافخانه ها را در ابعاد گوناگون آنان ) 37برومند، (گرفت 
  .نشان مي دهد
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  نمودار نيروهاي خارجي در بندر بوشهر

  

  خدمات بهداشتي 8-3

دركنار كادر سياسي و كنسولي بريتانيا و ساير كشورهاي مقيم بندر بوشهر به علت اهميت تلگرافخانه آن بندر 
در آن  »قرنطينه ي بهداشتيفعاليت ، به همراه »جراح«، »پزشكان«خدمات بهداشتي نيز افزايش يافت و تعدادي از 

در بررسي منابع مربوط به آن . نه آنجا بودشهر بيشتر مسئول خدمت رساني به نيروهاي خارجي و تاحدودي سك
از جمله داليل ) 48لوريمر، (دوره از ساختمان و فعاليت بيمارستان و ايستگاه قرنطينه ي بوشهر اسم رفته است 

. استقرار واحدهاي بهداشتي وضعيت نامطلوب آب و هوايي آن قسمت و شيوع بيماري هاي مختلف در آنجا بود
به علت عدم رعايت بهداشت اين  ،قبرستان كم عمق، تب ماالريا و بيماريهاي ورم چشم نزديكي فاضالب در كنار

در همين راستا در اقالم وارداتي ايران از خارج كاالهاي ) 53همان، . (را ضروري مي نمود پزشكيكنترل هاي 
ه مردم كمك مي ب» بيمارستان خيريه«وجود يك جراح در هيات سياسي به همراه . پزشكي نيز به چشم مي خورد

وجود قرنطينه ي بوشهر در « : در مقاله سركنسولگري بريتانيا در بوشهر معتقد است» برومند«) 61همان، (كرد 
) 36برومند، (» .و به بيمارستان كنسولگري كمك هاي زيادي مي كرد. كنترل بيماري ها بسيار موثر واقع شده بود

 - 1به اين موارد اشاره كرد را ولگري انگلستان در حوزه بهداشتيدر تحليل اين قسمت مي توان داليل فعاليت كنس
خدمات رساني به مردم براي  -2خدمات رساني به كادر سياسي، تلگرافخانه و نيروهاي فعال در حوزه ي اقتصادي 

فعاليت جلب و جذب آنان به فعاليت هاي مثبت دولت انگلستان اما در مجموع آن حضور در زير مجموعه ي 
  .خانه بوشهر اهميت مي يافتتلگراف

  

انگليسی
۴٧%

فرانسوی
١٠%

روسی
١٠%

بلژيکی
١٠%

آلمانی
۴%

هندی
١٩%

انگليسی فرانسوی روسی بلژيکی آلمانی هندی
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  فعاليت هاي اقتصادي 8-4

به همين علت از شاخص هاي مهم قدرت . عصر قاجاريه را به عنوان عصر امتيازات نيز نامگذاري كرده اند
استعماري در ايران در رقابت هاي آنان با يكديگر گرفتن امتيازات اقتصادي در دو حوزه شمالي براي روسيه و 

آن حاصل ردادها مخالفت شد و نتيجه ي جنوبي براي دولت انگلستان قابل ذكر است اگرچه با تعدادي از اين قرا
ساير كشورها از اهميت اين مسئله ن در بوشهر به همراه كادر اقتصا دي ازاما حضور انگلستا. قدرت ها نگرديد
بوشهر مهمترين بندر تجاري ايران در عصر قاجاريه بود شاهراه تجاري مهمي ميان آن بندر و تهران . پرده برمي دارد

در ) 34همان، ( البته بيشتر اهالي شبه جزيره بوشهر با بندر بوشهر تجارت داشتند ) 25وريمر، ل. (احداث شده بود
  )34همان، (پيوند با اين موضوع بيشتر تجار ساكن بوشهر بودند و عمارت هاي بزرگي را ساخته بودند 

داشت و خودش هم از كه مسئوليت حمل و نقل كاالها از بندر بوشهر را به عهده » حمال باشي«وجود پست     
در كنار ) 46همان، . (ثروت زيادي برخوردار بود از رونق اقتصادي و ميزان مبادالت تجاري حكايت دارد

ساخته شده » قوام الملك«به دستور  Ab Anbarتشكيالت انگلستان تشكيالت تجاري روسي در نزديكي آب انبار 
واردات ارزش ) 56همان، . (ت بندري آن ضعيف بوداما در مجموع علي رغم فعاليت بندر بوشهر تشكيال. بود

صادرات ترياك، صمغ، فرش، تنباكو، گالب و كاالهاي كتاني . پوند بود 530000پوند و صادرات آن  701بوشهر 
كرزن نيز به عنوان ) 56همان، . (كاالهاي شبيه ، قند، چاي، گندم و كاالهاي پزشكي بود: و كاالهاي وارداتي 

براي انحصار پارچه هاي ابريشمي و » ويليام اندروپرايس«انگلستان در خليج فارس از دستور  دولت ي ايندهمن
عالوه بر آن ) 508كرزن، . (مطالبي را ارائه مي كندماليات در بوشهر به نفع نيروهاي انگليسي  حق معافيت از 

در ) 730همان، (مك مي كردند ماليات هاي دولت ايران به ماموران ايراني ك جمع آوري نيروهاي انگليسي براي
بطوريكه ) 283همان، . (از اهميت ويژه ي براي دولت انگلستان برخوردار بودند امنهشمار نيروهاي تجاري ار

همان، (عمارت هاي مسئوالن سياسي و تجاري در دو عمارت بزرگ بوسيله نيروهاي هندي محافظت مي شدند 
به  لت بريتانيا كه بيشترين سود در زمينه تجارت با دولت هند بريتانيادر كنار اين شرايط وجود دفاتر پستي دو) 283

از ) 148بيات، . (م ضربه مهلكي به هيئت دولت بريتانيا وارد شد 1860با اعتراض ايرانيان در سال  آنها رسيده بود
، روسيه، و مانميان رقابت هاي اقتصادي استعماري در بوشهر فقط دولت انگلستان از ميان كشورهاي فرانسه، آل

در مقاله خود به رقابت شديد سياسي و تجاري انگلستان و روسيه اشاره » احمدي«) 32برومند، (ماني باقي ماند عث
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به همين علت به خليج فارس صورت گرفته » كوزتيلرف«روسي و » گليباك «بطوريكه اعزام ناوچه هاي . مي كند
 Russian«روس با نام و شركت تجاري و كشتيراني ) 26- 27احمدي، . (بود steam Navigation  and 

trading compan «عالوه بر آن در سندي مربوط به تجارت خانه ي سيد ) 30همان، . ( در بوشهر فعال بود
، 506: سند(تجاري بندر بوشهر و ارتباط آنان با بغداد اشاره شده است  عدبه ب» محمد رضا كازروني و پسران«

بوشهر عالوه بر اهميت ذاتي خود در حوزه ي مسائل اقتصادي نيز از اهميت زيادي تلگرافخانه ي . )1311
  .برخوردار بود

  شبكه ي حمل و نقل 8-5

شبكه ي حمل و نقل نيز در آن بندر از اهميت ويژه اي برخوردار » تلگرافخانه بوشهر «در كنار احداث و فعاليت 
. مت ها حاكميت داشتقس سايرمطرح بود و بر» و سواحلحكومت بنادر «زيرا بندر بوشهر به عنوان . شده بود

ماشو «در اين بندر تعداد شصت . براي حمل و نقل مسافران در نظر گرفته شده بود» شيف«منطقه ي 
Mashuwah « سبموك «پنجاهsambuk « بوم «وBum « كشتي بخار انگليسي در رفت و آمد  158به همراه

وشهر كه از چاه هاي تلخ آب تامين مي شد نمايندگي بوشهر بوسيله يك هرچند به علت عدم كيفيت آب ب. بودند
سكه و راه هاي مورد استفاده از كال) 59لوريمر، . (مي كرد آب را حمل» R.I.Mكشتي «كشتي از بندر بصره بنام 

ل و در كنار شبكه حم) 88افشار، . (نياز داخلي از خدمات ديگر نيروهاي خارجي در بندر بوشهر محسوب مي شد
نقل دريايي و خطوط داخلي، حضور پليس جنوب در جاده ي بوشهر به شيراز عامل اصلي امنيت آن محسوب مي 

ارتباط داخلي ) 139همان، . (اما هزينه هاي راهداري و مشكالت حمل و نقل آن بسيار زياد بود) 139بيات، (شد 
لي آن به هندوستان و لندن گسترش زيادي يافته و جزاير پيراموني با جنبه ي بين المل هبوشهر با قسمت هاي تابع

اين شبكه حمل ) 24احمدي، . (و سيستم ارتباطي در بوشهر بر اعتبار دولت انگلستان افزوده بود) 33برومند، . (بود
ابع از احداث خط آهن در مندربعضي از و. ويژه برخوردار بودهاي از اولويت  »سيستان«و نقل براي ارتباط با 

  منطقه برازجان هم گزارش شده است 

  فعاليت هاي نظامي 8-6

 سوييمرات از عقدرت نظامي و استفاده از آن از جمله راهكارهاي مهم مرعوب كردن حاكمان و مردم مست
ات حفاظت از تاسيس«استقرار واحدهاي نظامي بريتانيا در بوشهر عالوه بر . استعمارگران محسوب مي شد
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بطوريكه قبالً گفته شد بيشتر . عامل بسيار مهم در نمايش قدرت نظامي آن دولت استعماري بود »تلگرافخانه
در پيوند با اين موضوع مي توان با تقسيم . مسئوالن تلگرافخانه نيز از كادر نظامي دولت انگلستان تامين مي شدند

فرماندهي  به نفر بودند امنيت منطقه را 030كه درحدود  »ينيروهاي ايران«نيروهاي نظامي مستقر در بندر بوشهر به 
اما . ندپرداختمي ن نيروهاي انگليسي به اين مسئله چنيو هم) 32لوريمر، . (آنجا تامين مي كردند »كدخدايي«

 در) 42همان، ( واحدهاي انگليسي با استفاده از توپخانه بعضاً به ترساندن مدافعان ايراني نيز اقدام مي كردند 
م با  1909قسمت هاي قبل از وجود نيروي حافظ كنسولگري ، تلگرافخانه، بانك و گمرك انگلستان در يكم اوريل 

و  ياسيزيرا عالوه بر امنيت تاسيسات س) 134بشيري، (مسائلي را مطرح نموديم » رزمناوفوكس«اولتيماتوم 
اعالم » كرزن«. انگلستان برخوردار بوددولت اقتصادي حفاظت از كابل هاي تلگرافخانه از اهميت ويژه اي براي 

فعاليت مي  تا توپچي 60تا  50نفره و در حدود  400تا  300مي دارد كه در بوشهر پادگان نظامي آن در حدود 
خنثي كردن فعاليت نيروهاي آلماني، روسي و فرانسوي از ديگر وظايف آنان محسوب مي ) 286كرزن، (كردند 

است وناوهاي جنگي به همراه هواپيما كه از عراق بارها در سركوب عشاير بوشهر درخ واحدهاي پياده نظام،. شد
اما در مقابل اين نيروها تجهيزات اروپايي روسيه و ) 110، داگالس(شده بود به اهميت نظاميان انگليسي مي افزود 
  .فعاليت هاي خرابكاري آلمان قابل تصور نبود

  فعاليت هاي گمركي، بانكي و پستي 8-7

بانك «فعاليت . فعاليت هاي اقتصادي با سامان يافتن شعب مختلف از بانك هاي خارجي در بوشهر قابل اهميت بود
دولت انگلستان كمك مي كرد و در اوايل حضور دولت هاي به  از نظر اقتصادي » گمرك انگليسي«و » شاهنشاهي

در بانك انگليسي ) 43لوريمر، . (ر داشتخارجي فعاليت هاي پستي براي حمل نقل مرسوالت در اختيار آن قرا
گمرك روسي نيز به . رونق اقتصادي بندر بوشهر را افزايش داده بود» گمرك شاهي« و ساختمان » اميريه«قسمت 

اين تاسيسات توابعي از وجود فعاليت تاسيسات تلگرافخانه محسوب . افزايش مبادالت اقتصادي مبادرت مي كرد
  .مي شد

  تلگرافخانه بوشهرو سياسي تماعي فعاليت هاي اج 8-8

فعاليت هاي اجتماعي تلگرافخانه هاي ايران از جمله موضوعاتي مي باشد كه قابليت تحقيق و بررسي گسترده را 
اما به علت حوزه اين پژوهش مربوط به بندر بوشهر مي توان از تاثيرات اجتماعي تلگرافخانه بوشهر به . مي طلبد
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به هم وشهر شب ها در تلگرافخانه در مسير شيراز مي خوابيدند تا هم از امنيت و مردم ب. اشاره كرد وارديم
به همين علت با فشار مردم كاروانسراهاي جديد به فرمان ) 248كرزن، ( درخواست هاي سياسي خودشان برسند 

 صحنمردم در  »مشروطه فارس«آن در وقايع و اعترافات مربوط به  عالوه بر) 248همان، . (مشيرالملك ساخته شد
درخواست ارسال مخالفان و  شدن شيراز و بوشهر جمع شدند تا نسبت به اعتراض به كشته هايتلگرافخانه و مرقد
عالوه بر اجراي  بست ) 351؛ 1383: فوران( به بوشهر اعتراض كنند  »سيد علي اكبر روحاني«و همچنين تبعيد 

مشاور  به عنوان تلگرافخانه ها در حوزه ي بوشهر و ساير مناطقي در تلگرافخانه ها از جمله بوشهر روساي شينن
از تلگرافخانه خود جواب اعتراضات  سريعهمچنين مردم براي دريافت ) 201محبوبي اردكاني، ( فعال بودندحكام 
ه شايد بتوان پناهندگي براي محافظت جان مردم و ارسال شكوائي) 230همان، (ست بستي توقع زياد داشتند بها در 

نمونه هاي متعددي .دانستتلگرافخانه ها  »و سياسي كاركردي اجتماعي«از ويژگي هاي  ها را ست نشينيبمردم و 
از اين استفاده سياسي اجتماعي از تلگراف در كتاب نهضت مردم فارس نوشته جهانگير قائم مقامي  رامي توان 

  يافت

 

  تلگرافخانه بوشهر ابزار استعمار 9-8

اما يكي ديگر از جنبه هاي مهم . از ابعاد موثر تلگرافخانه بوشهر به مواردي اشاره گرديددر قسمت هاي قبل 
آن بود زيرا علي رغم اهميت حوادث هندوستان و نياز به اطالع رساني » بعد استعماري«فعاليت تلگرافخانه بوشهر 

فخانه بوشهر به همراه تلگرادر مجموع ،سريع به لندن و همچنين كنترل اقدامات ساير كشورهاي استعماري 
، واحدهاي نظامي و قسمت هاي تجاري بصورت يك تشكيالت منظم عالوه بر خدمات خانه باليوز سركنسولگري، 

رساني عادي به حكومت انگلستان در يك دوره زماني خاص براي بي ثبات كردن اوضاع ايران، و فشار بر 
باعث افزايش اين تشكيالت  بوسيله  رقابت روسيه و انگلستان   عالوه بر آن. بكار برده مي شدند» حكومت قاجار

بي ثباتي در خليج فارس مي گرديد بطوريكه روسيه با اعزام كشتي هاي خود در رقابت سياسي با انگلستان و بسط 
سرجان «ارس در پيوند با اين موضوع به علت اهميت اوضاع خليج ف) 29احمدي، . (فعال بودخود حوزه ي نفوذ 

. مي توان خليج فارس را كنترل كرد ]از توابع بوشهر [دولت انگلستان در جزيره خارك  تسلطمعتقد بود با » ملكم
از وظايف كنسولگري بندر بوشهر » كمك به مبلغان مذهبي«و » سران قبايل«در همين راستا حمايت از ) 30همان، (
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تفاده از ايران در برابرتجاوز هرگونه قدرت واساساً هدف اصلي دولت انگلستان اس) 40برومند، (محسوب مي شد 
« در قرن بيستم در كابينه  زمينه در همين )  184لمبتون، . (متخاصم برعليه متصرفات بريتانيا در هند متاثرمي شد

يكي از . تشكيل گرديد» نزنظر كر«تحت  ي خليج فارس كميته در براي ايران و مسائل مربوط به آن »لويد جرج
تا در زمان ) 92- 93، 1388:حقيقي  (.بسته كردن شيوخ خليج فارس به انگلستان در مقابل ايران بودتصميمات آن وا

نماد تسلط آن  به عنوان حضور دولت انگلستان در بوشهر و كنترل آن هرچنداز آنان برعليه ايران استفاده شود  لزوم
  .دولت در خليج فارس بود

  نتيجه

به همين علت . رياليزم را درجهان تداعي مي كندپبيستم، عصر توسعه ي امقرن نوزدهم دوران استعمار و قرن 
اما در كنار ابزار هاي نظامي وروش هاي . ي قرار گرفتند استعمار قدرت هاي بسياري از نواحي جهان تحت تسلط

ت سياسي ،اختراعات و اكتشافات علمي باعث نتايج گوناگون در سراسر جهان از جمله مستعمرات قدرمرسوم 
ورود اين ابزار جديد  .دشهاي استعماري گرديد اختراع تلگراف از جمله ي اين پيشرفت هاي فني محسوب مي 

همچون ساير نواحي جهان اگرچه داراي امتيازاتي براي كشورهاي حاكم در ايران بود اما از جهت  نيز در ايران
بسيار مهم بوشهر كه به عنوان نماد تسلط انگلستان  تغييرات پردامنه آثار گوناگوني را در بيشتر مناطق از جمله بندر

علي رغم كمك به توسعه سلطه استعمار و ،در خليج فارس محسوب مي گرديد از خود بر جايي گذاشت اين آثار 
قدرت حاكم بر ايران ،زمينه هاي رشد و تغييرات گوناگون در عرصه هاي عمراني ،اقتصادي،ارتباطي تهديد 

مي تواند از منظر تغييرات  و  همچنين اين بررسي .را براي اين بندر مهم بوجود آورد ه بود....،اجتماعي،و بهداشتي 
بوجود  متاثر ازعلوم جديدرا  تاثيرات عوامل تكنولوژيكي در تاريخ شيوه ي جديدي را در بررسي مسايل انساني

عامل مدرنيزم به عنوان يكي از ابزار هاي مهم در توسعه قدرت هاي استعماري  دوران معاصرزيرا با شروع . آورد
تسلط جهاني از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي گرددو بندر بوشهر همچون ساير نواحي ايران از اين در عرصه 

  .اثر پذيري مصون نماند 
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                                        Boshehr  post   office 

Abstact 

 

Scientific    inventions    and  discoveries    that  are  achieved  due  to  industrial 

revolution  in  the present  time are main  reasons of ability and power  for   some 

time  European  colonial  countries  .these  technological  progresses  along  with 

western bourgeois development can be considered as a mean to dominate over  

colonial  regions in the last decades. Concerning this issue the presence of colonial  

Powers  such  as  England  for  which  the  use  of  these  new  tools  to  exploit  the 

colonizing people    is  inevitable  .So  India   with great natural sources with  Iran as 

traditional neighbour in a colonial competition are among  those regions that are 

obliged  to get aquianted with    these  technologies    such as  telegraph. Although 

the  invention  and  use  sending    news  and  information  from  the  colonies    to 

London but  it has two  important benefits  :Firt  it was a factor to get  information 

from their colonies to make necessary decisions and second it was adevice  used 

for  social  political  military  cultural  and  economical  changes  in  the  colonies 

.regarding the presence of England  forces  in  Iran and the presence of  important 

port of Bosheher the use of Telegragh and stablishing centers as post office was 

necassery . 

In  this  research  it  is  tried  to  investigate  the causes of stablishing post offices  in 

Iran and the way these centers were active and specially the effects and results of 

These centers in Bosheher.  

Key  words:1‐Telegraph‐2post    office    ‐3Boushehr‐4England‐5people‐6Iran‐

7relation‐8colonization 

  


