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چالش سیاست و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس و پیامدهای آن در شهر بوشهر
از اواخر دوره قاجار تا پایان دوره رضاشاه
تاریخ دریافت2911/7/12 :

تاریخ تأیید2011/21/22 :
1

خدیجه حسینزاده
منیژه صدری
3
سیمین فصیحی
4
منیره کاظمی راشد
2

شیوع بیماریهای واگیر ،ضعف امکانات بهداشتی و افزایش مرگومیر در
ایران ،بهویژه در منطقه خلیج فارس ،یکیی از دغدغیههیای مهی شویور در
اواخر دوره قاجار و عصیر ههلیوی بیه شیمار مییرفی  .در همیین دوره،
رقاب های سیاسیی و اقتصیادی شویورهای اروهیایی در ایین منطقیه ،بیه
چالشهایی نو در حوزه سیاس

و بهداش

منجر گردید شیه بععیات ،ن ،در

شهر بوشهر نمود یاف  .انگلستان شه نقش فعالبری در منطقه خلییج فیارس
داش  ،به اقدامابی برای بهعود و بوسعه بهداش

و معیارزه بیا بیمیاریهیا،

مانند بأسیس ایستگاههای قرنطینه در نواحی مرزی ،از جملیه خلییج فیارس
 .1گروه تاریخ ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.)khhoseinzade@yahoo.com( :
 .2گروه تاریخ ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.)manijehsadri@gmail.com( :
 .3گروه تاریخ ،دانشگاه الزهرا ،تهران.)s.fasihi@alzahra.ac.ir( :
 .4گروه تاریخ ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.)kazemirashed@yahoo.com( :
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زد.

دس

نقطه شانونی این نوشتار ،بررسی چالش سیاس

و بهداشی

در قرنطینیه

خلیج فارس و هیامدهای ،ن در شهر بوشهر از اواخر دوره قاجیار بیا هاییان
دوره رضا شاه میباشد شیه بیا رویکیرد وصی ی ی بحلیلیی و بیا ابکیا بیر
گزارشهای بهداشیتی و اسیناد اداری ،روزنامیههیا و دیگیر منیاب بیدوین
شده اس .
یافتههای هژوهش ،نواندهنده رقاب
در ایران در معارزه با بیماریهاس

هزشکان اروهایی ،بهویژه انگلیسیها

شه به بهعود بهداش

انجامید؛ اما از زاویهای دیگر ،چیالش در حیوزه سیاسی

عمومی در بوشیهر
و بهداشی  ،امیر

بهداشتی را به امری سیاسی بعدیل نمود و در نتیجیه ،مداخلیه اروهایییان بیا
مقاوم

مردم روبه رو شد با اینکه با استقالل بوکیالت قرنطینه جنوب ،ایین

چالش به هایان رسید.

کلیدواژگان :خلیج فارس ،بوشهر ،بهداشت عمومی ،قرنطینه ،تاریخ معاصر ایران.
مقدمه

شهر بوشهر ،واقع در سواحل خلیج فاارس ،در قارن 91و32م92/و91ق بناا باه موقعیات
استراتژیک و مناسبات بینالمللی از لحاظ اقلیمی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،با مسائل
و مشکالت عدیدهای مواجه بود .وضعیت اقلیمی این شهر ،مردم آن را از دو اصل ضروری
حیات ،یعنی برخورداری بهینه از آب و هوا محروم ساخته و مجاورت آن با خلیج فاارس ا
منطقهای استراتژیک ا آن را به میدان رقابتها و تنشهای سیاسی ا تجاری باینالمللای
کشانده است.
کشور ما ا در سالهای جنگ جهاانی ا باه دلیال ضاعح حکومات مرکا ی و ن او
قدرتهای خارجی ،از وضاعیت نابساامانی برخاوردار باود .آب آشاامیدنی ییربهداشاتی و
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سوء تغذیه ،بنیه مردم را به تحلیل برده ،مستعد هر نوع مرضی میکرد .بنا به گ ارشهای
رسیده ،تعدد ناخوشیهای گرمسیری و نبودِ وسائل معالجه و درمان ،موجا ضاعح بنیاه
جسمی افراد یا مرگ عده بسیاری میشد 9.این شرایط ،عاالوه بار اهاالی باومی ،حیاات
نمایندگان خارجی را نی تهدید میکرد .انگلیسیها با قدرت برتار خاود در منطقاه ،بارای
ح ظ منافع انسانی ،سیاسی و اقتصادی ،وجود قرنطیناه و اقادامات بهداشاتی را ضاروری
دانسته ،موضوع تأسیس قرنطینه و اقداماتی را جهت بهباود و کنتارل وضاعیت بهداشاتی
منطقه در اولویت قرار دادند .بهتدریج قرنطینههای بنادر خلیج فارس ،تحت سیطره دولات
انگلیس درآمد .این امر ،زمینهساز رقابتهای جدی بین کشاورهاای اروااایی و ایاران در
منطقه در قرن 32م91/ق گردید.
این اژوهش ،با رویکردی تاریخی ا تحلیلی ،با اتکا به مدارک آرشیوی ،اساناد اداری،
گ ارشهای بهداشتی و روایت روزنامهها و سایر منابع تاریخی ،به واکاوی چالش سیاسات
و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس و ایامدهای آن در شهر بوشهر ارداخته است و تبعاات
آن در شهر بوشهر ،در بستر تااریخی دوره قاجاار و رضاشااه اهلاوی ماورد ارزیاابی قارار
گرفته است.
با توجاه باه اهمیات ایان موضاوع در منطقاه خلایج فاارس در ایان دوره تااریخی،
اژوهشهای متعدد و ارزشمندی انجام شده است؛ از جمله:
ا «بهداشت و سیاست در دوره رضاشااه ممطالعاه ماوردی قرنطیناه جناوب » نوشاته
داریوش رحمانیان و آفرین توکلی؛
ا «بررسی مسئله بهداشت در سواحل و بنادر ایران درخلایج فاارس» از ااری فاطماه
امیری؛
 .1بدیعی و عباسی ،گززار هزا سااسزی ،امتعزاعی وتیزاد عهزد نا زر 1331ق ،ص65؛
پار لوتی ،سفرنامه به سو ا فهان ،مترمم :بدرالدین کتابی ،ص.26
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ا «بررسی وضعیت قرنطینه بوشهر در بین سالهای 9191-9121م براساس گا ارش
بالیوز بریتانیا در بوشهر» اثر مصط ی ندیم؛
ا همچنین اژوهشهای ایرج نبی ااور ،ویلام فلاور ،مساعود کییاری و سا رنامههاا و
گ ارش های نمایندگان خارجی و ...در زمینه بهداشت و قرنطینه جنوب ،همه بیانگر اهمیت
منطقه خلیج فارس و مسئله بهداشت آن در دوره معاصرمی باشد.
شایان توجه است که در هیچیک از مقاالت و منابع مذکور ،ایامدهای چالش بهداشتی
ا سیاسی به طور خاص در شهر بوشهر در قلمرو زمانی قاجار تاا اایاان رضاشااه بررسای
نشده است .این اژوهش ،با نگاه تاریخ نگاری محلی به واکاوی این مسئله ارداخته است و
تبعات میبت و من ی قرنطینه در بوشهر را در سالمت و زنادگی ماردم ماورد توجاه قارار
داده است.
اهمیت تجاری و سیاسی خلیج فارس برای بعضی از کشاورهای اروااایی ،آنهاا را باه
بهبود وکنترل وضعیت بهداشتی این منطقه واداشت 9.حضور ا شکان اروااایی در ایاران و
آگاهی آنها از شیوع بیماری های واگیر در منطقه خلیج فارس ،به اخذ تصمیمات ضاروری
برای ایشگیری از آن بیماری ها و هشدار به دولت ایران منجر گردید 3.باه هماین دلیال،
اقدام به ایجاد شورای بهداشتی و تدوین اصول و قوانین قرنطینه نمودندکه گااه انادکی از
مصای بهداشتی در بوشهر میکاست و گاه نی مسائل بهداشتی ،به امار سیاسای تبادیل
میشد و بر مشکالت میاف ود .با روی کار آمدن سلسله اهلوی و سیاستهای رضاشاه که
خواستار ایجاد یک دولت مرک ی کارآمد و کنترل بیشتر بر مرزهای کشاور باود .موضاوع
 .1وادات ،خلاج فارس در عصزر اسزتععار ،ص13-13؛ گززار هزا سزاتنه سرپرسزی کزاک
سرکنسول انگلا

در بوشهر (1۱36-1۱11م1323-132۱/ق) ،ص.23

 .2الگود ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمانها خالفت شرقی ،ص611؛ رایت ،انگلاسیها در مازان
ایراناان ،ص.283
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نظارت ایران بر قرنطینههای بنادر جنوب ،به تقابل بیشتر دو دولت ایران و انگلیس منجار
شد که تا آن زمان ،اداره این تشکیالت بر عهده انگلیس بود.
ضرورتهای بهداشتی تشکیل قرنطینه خلیج فارس

با شیوع بیماری های واگیردار ،ل وم توسعه امر بهداشت مورد توجه کشورهای ارواایی قرار
گرفت .در سال 9519م9321/ق ،تالش هاای برخای کشاورهای جهاان بارای بهداشات
همگانی صورت گرفت .اس از چند دهه ،تالشهای بهداشتی خود را برای ماردم جهاان
آیاز کردند .در 9122م9295/ق ،کن رانس بهداشتی بینالمللی در ااریس تشکیل شد 9.در
9121م اداره بهداشت عمومی بینالمللی در ااریس بارای مطالعاات مقاررات بهداشات و
قوانین قرنطینهای بینالملل شروع به کار کرد و در 9122م اسااسناماه بهداشات جامعاه
بینالملل تصوی شد 3.ایران نی که در قرن 91م در روند تحوالت بینالمللی قرار داشت،
تحت تأثیر تحوالت بهداشت جهاانی ،باه ایجااد ماسساات صاحی بهداشاتی ارداخات.

2

تحوالت نوین ا شکی در دوره قاجار ،تحت تأثیر عوامل مختل ی چون :اع ام محصالن به
فرنگ ،تأسیس مدرسه دارال نون ،ایجاد ماسسات صاحی و مجلاس ح اظ الصاحه ،ورود
معلمان و ا شکان ارواایی به ایران ،روند نوینی به خود گرفت .به دنبال شیوع طااعون در
9572م9312/ق ،فکر ایجاد مراک قرنطینه از طرف کشورهای ارواایی مطرح گردید؛ ولی
عملی نشد .یکی از نتایج حضور ا شکان ارواایی در دوره قاجار تشکیل شورای صحی بود.
از 9513م9292/ق ،گردهماییهای ا شکان فرانسوی مقیم تهران جهت بررسای مساائل
 .1ستوده ،طب پاشگار و بهداشت ععومی ،ص.14
 .2هعان ،ص.16
 .3الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.613
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بهداشتی ،به شکلگیری شورای صحی ایاران منجار گردیاد 9.هادف اصالی آن ،تعیاین
مقررات و دستورات بهداشتی برای همگان بود .شورای بهداشتی در موارد ضروری ،چاون
شیوع بیماریهای واگیردار ،نقش مهمی ای ا میکرد .با شیوع بیماری طاعون در بمبئی در
9511م9292/ق ،شورای صحی مقررات ویژهای وضاع کارد 3.در ماورد قرنطیناه منااط
مرزی و خلیج فارس که بیشتر در معرض آلودگی بود ،ایشنهادهایی باه مظ رالادین شااه
م9231-9292ق دادند .اعضای این شورا ،مرکا باود از :دکتار طولاوزان ،دکترآدکاوک
انگلیسی ،دکتر مولرآلمانی و چند ا شک ایرانای مهمچاون :میارزا سیدرضاا ،افسار ارشاد
ا شااکی؛ میاارزا علاایاکباار ،رئاایس بیمارسااتان شاهنشاااهی و ا شااک مخصااوص شاااه؛
جع رقلی خان ،ناظم مدرسه ط

و دبیرکل شورا دکتر اشنیدر 2بود 1.ترکی اعضای شورا،

بیانگر نقش ا شکان ارواایی در تحوالت بهداشتی این دوره است.
با گسترش تجارت و شیوع بیماریهای همهگیر مانند طاعون و وباا ،مسائله قرنطیناه
مورد توجه تمامی کشورهای درگیر تجارت دریایی بینالمللی قرار گرفت .وضعیت ا شکی
و بهداشتی در بوشهر ،بسیار ضعیح بود .هرکدام از کنساولگریهاای خاارجی در بوشاهر،
برای خود به صورت جداگانه کادر ا شکی و بهداشتی داشتند 1.در ای بروز طاعونی شادید
در سال های 9512م9292/ق و 9511م9292/ق در منطقه خلیج فارس ،انگلیسایهاا باه
دلیل ن و و منافع بیشتر ،ایشنهاد تأسیس مراک قرنطینه و اجرای مقاررات آن را دادناد.
 .1زمانی گنجبخش« ،توسعه بهداشت در اواخر دوره قامار» ،مجله تاریخ پزشکی،

2

 ،3ص.163

 .2الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.613
3. Dr. Schneider.
 .4الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص613؛ روستایی ،تاریخ طب و طبابت در ایران ،ص.288
 .6فایی ،اسناد نویافته ،ص.113
 .5سال تأسا

قرنطانه خلاج فارس ،در مقاله دکتر رحعاناان و خانم توکلی ،به نقز از :اسزناد
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بر این اساس ،توافقناماهای باین دولات ایاران و انگلایس مبنای بار ایجااد قرنطیناه در
بندرگاه های ایران امضا شد و ا شکان و دستیارانی از سازمان خادمات ا شاکی هناد ،در
بنادر مهمّ خلیج فارس مستقر گردید و اقدامات خود را در بوشهر آیااز نمودناد 9.ا شاکان
انگلیسی برای کمک به کارمندان خود اع ام شادند .سرارساتی ا شاکی قرنطیناه خلایج
فارس ،با مرک یت بوشهر بود که به شورای ح ظ الصحه 3گ ارش میداد .قرنطیناه خلایج
فارس ،با وجود عدم همراهی مردم ،ولی با اشتیبانی مجلس ح ظ الصحه به کار خود ادامه
داد 2.اداره بینالمللی بهداشت عمومی در 9127م در جهان تأسیس شاد 1.باه دنباال ایان
تحوالت ،در 9121م9233/ق مجلس ح ظ الصاحه دولتای و رسامی در تهاران تشاکیل
گردید 1و به جای شورای قبلی که بیشتر بحث و گ توگوی ا شکی داشت تا ارائه خدمات
وزارد امور خارمه18۱5 ،م1314/ق باان شده است (رحعاناان و توکلی« ،بهداشت و سااست در
دوره رضاشاه؛ مطالعه مورد  :قرنطانه منوب» ،پژوهشنامه انجعن ایرانزی تزاریخ،
ولی دکتر الگود ،فکر تأسا

 ،5ص)52؛

قرنطانه را 18۱5م1314/ق و امرا مقرراد قرنطانه خلاج فزارس

را 18۱۱م1311/ق عنوان کرده است (الگود ،تاریخ پزشکی ایران و خالفت شرقی ،ص.)611
 .1فلور ،سالمت مردم در ایران قامار ،ص.216
 .2شورا حفظ الصحه ،هعاشه امکان تشکا ملسه را نداشت؛ چون باشتر اعضزایش پزشزکان دربزار
بودند و در گرد ها بارونی شاه ،مزالزم او بودنزد .بنزابراین ،باشزتر در زمزان شزاوی باعزار هزا
هعهواگار ،فعالات مد مییافت و ملساد هفتگی برگزار مزیشزد .از طزر دیگزر ،بزه دلاز عزدم
حعایت کلی ،ماهها فعالات آن متوقف میشد (فلور ،سالمت مردم در ایران قامار ،ص251و.)11
 .3الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.611
 .4ستوده ،طب پاشگار و بهداشت ععومی ،ص.14
 .6این مجل  ،تا سال 1۱21م133۱/ق دایر بود .سزس  ،در تشزکاالد وزارد داخلزه (کشزور)
ادغام شد.
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سالمت عمومی ،به فعالیت ارداخت 9.از جمله وظاایح آن در نظاامناماه ،باه شارح یال
بوده است:
ا جلوگیری از رفتوآمد به عراق تا رفع بیماری؛
ا تأسیس قرنطینه در سرحدات یربی و بندر بوشهر؛
ا اع ام چند تن ا شک به سرحدات یربی و بنادر جنوب؛
ا ارسال دارو و اع ام ا شک همراه با وسایل الزم برای مبارزه با بیماریهاای مساری
به شهرها و روستاها 3.مأموران اع امی به نام حافظ الصحه مم 9292ق به نقاا مختلاح
کشور جهت درمان و رسیدگی ح ظ الصحه عمومی ،موظح بودند تا گ ارش بیماریهاای
شایع قلمروی نظارتی خود و آمار متولدان و متوفیان را به تهران ب رستند 2.سید عبدالرضاا
حافظ الصحه 1،مسئول امور صحی مردم بوشهر گردید .با وجود تالشهای بهداشتی دولت
قاجار ،مشکالت عدیدهای چون :کمبود نیرو و امکانات بهداشتی ،سوء مدیریت ،مشاکالت
مالی و ناآگاهی توده مردم ،روند توسعه بهداشتی را کُند نمود و نتایج آن ،چشمگیر نبود.
شورای صحی به دلیل احتمال بیماری و آلودگی روستاییان در مسیر عبور حمل و نقل
اجساد و زایران به عتبات ،یک سازمان بهداشت عمومی داخلی تأسیس نماود و مقرراتای
برای حمل و نقل اجساد و زایران به عتبات ایجاد کارد .ایان مسائله ،تاا 9131م9211/ق
 .1فلور ،سالمت مردم در ایران قامار ،ص.214
 .2الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.611
 .3هاشعاان« ،مجل

حافظ الصحه ،با قدمها اوّلاه برا پایهگذار وزارد بهداشت و درمان در

ایران» ،مجله تاریخ معا ر ایران،

 ،31ص13۱؛ روستایی ،تاریخ طب و طبابت در ایزران ،ج،1

ص145و.141
 . 4ساد عبدالرضا حافظ الصحه ،از پزشکان سرشناس بوشهر در عهد نا رالدینشزاه بزود .تزاریخ
فود و  ،اواخر 1313ق در بوشهر بوده است.
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ادامه داشت و فقط اجساد کهنه اجازه ورود داشت .اجساد باید گواهی دفن سه سال قبل را
داشته باشند.

9

هندوستان همواره کانون حقیقی دو مرض وبا و طاعون بود .مجاورت با هند ،ایاران را
هر چند سال ،دچار هجوم وبا ،طاعون و امراض مسری در شرق و جنوب ایران مینماود.

3

بنابراین ،ایجاد قرنطینه در بوشهر ،به سب وجاود بیمااریهاای مساری در هناد ،اماری
ضروری و واج بود 2.به دلیال فقادان نیارو بارای اجارای مقاررات قرنطیناه در ایاران،
مسئولیت ح اظت از اراضی ساحلی خلیج فارس از شیوع بیماریهای مسری ،به انگلستان
واگذار شد 1.نماینده سیاسی انگلیس مقیم بوشهر ،با اقداماتی ،اولیای امور ایران و بازرگانان
را از وجود خطر طاعون آگاه میساخت و کلیه کشتیها و مساافرانی کاه باه بوشاهر وارد
میشدند ،تحت قرنطینه قرار میگرفتند؛ چنانکه واسموس در اوّلین س ر خود به بوشهر در
سال 9199م ،به تعداد  22کشتی تجاری در لنگرگاه بوشهر که منتظر ا شاک قرنطیناه و
بازرسی و معاینه بودند ،اشاره کرده است 1.بوشهر ،مرک بنادر خلیج فارس ،محال اساتقرار
کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و بازرگانی بعضی از کشورهای ارواایی بود .در میان
این مأموران ،هیئت های ا شکی نی بودند 2.حضور ا شکان خاارجی در منطقاه ،در واقاع
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.615-614
 .2روستایی ،تاریخ طب و طبابت در ایران ،ص.38۱
 .3حب العتان ،سال،1

 ،13ص.148

 .4الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.616
 .6گرووتروپ ،ویلهلم واسعوس ،ص.12
 .5افراد چون :بوسار ( ،)Bousiereکوم بی یه ( )Combierو مزارزن ( ،)Marzinپزشزکان
ارتش فرانسه بودند که در بوشهر برا مدتی اقامت داشتند .هعچنان نعایندگان سااسزی ز تجزار

انگلا  ،روساه و آلعان مقام بوشهر ناز تخصص پزشکی داشتند (وادات ،خلزاج فزارس در عصزر
استععار ،ص.)111
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اب ار سیاسی و کلید طالیی ن و قدرتهای ارواایی در تیبیت منافع خود در منطقاه خلایج
فارس بود 9.عالوه بر این ،حضور این ا شکان ونقش آنها در اداره قرنطینه خلایج فاارس،
بیانگر وضاعیت نامسااعد بهداشاتی منطقاه و ضارورت تأسایس قرنطیناه مایباشاد .در
گ ارشهای کنسولگریهای خارجی در بوشهر ،اکیر نمایندگان سیاسای و تجااری ،افسار
ارشد قرنطینه بوده و وظایح طبی را بر عهده داشتند؛3چنانکه از میجر.جی.ماک فرساون،
به عنوان ا شک نمایندگی و افسر ارشد طبی در خلیج فارس نام برده شده است .بر اساس
گ ارش های کنسولی ،اکیر نمایندگان سیاسی و نظامی ،از حرفاه ا شاکی هام برخاوردار
بودهاند.

2

از دید ا شکان اروااایی ،ایاران باه دلیال باروز قحطایهاای مکارر ،مساتعد شایوع
بیماریهای مسری بود و این امر ،سب انتقال این بیمااریهاا باه سارحدات هندوساتان
می گردید 1.وضعیت نامناس اقلیمی ،آلودگی آب آشامیدنی ،کیی ی کوچه و خیابانها ،فقر
عمومی توأم با دیگر مشکالت اقتصادی ،همچنین عدم توجاه جادی دولات مرکا ی باه
مشکالت منطقه ،خلیج فارس و بنادر آن را خطری برای بهداشت عمومی ایران و تهدیدی
برای خارجیان مقیم این منطقه تبدیل کرده بود؛ چنانکه واسموس ،کنسول آلماان ،طای
زندگی در بوشهر با آبوهوای گرم و گردویبار ،دچار ع ونت چشمی و تاراخم گردیاد کاه
مداوای طوالنی مدتی را سپری نمود 1.جبر زیست محیطای و ورود و خاروج مساافران در
 .1رایت ،انگلاسیها در ماان ایراناان ،ص.251
 .2گزار ها ساتنه کسنولگر بریتاناا در بوشهر ،ص.123
 .3برومند ،سرکنسولگر بریتاناا در بوشهر ،ص.213
 .4هعان ،ص.216
 .6گرووتروپ ،ویلهلم واسعوس ،ص.۱1
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فصلهای مختلح ،منطقه را مستعد شیوع بعضی بیماریها نماود و برحیاات سااکنان آن،
آثار سوئی داشت و مرگومیر و ناخوشی را به دنبال داشت.

9

ضرورتهای سیاسی تشکیل قرنطینه خلیج فارس

مسئله تجارت و سلطه اقتصادی و سیاسی اروااییان ،باهخصاوص انگلیسایهاا در خلایج
فارس ،در تأسیس قرنطینه تأثیر داشت .روسهاا هام در رقابات باا انگلایس و باا هادف
ن دیکی به هندوستان جهت ن و در خلیج فارس 3و تصرف بندرعباس با اع ام نماینادگان
خود به منطقه و مشاهده وضعیت نامناس بهداشاتی ،تأسایس قرنطیناه خلایج فاارس را
ضروری میدانستند 2.فرانسویها با دارا بودن بیشترین ا شاکان در درباار و اداره شاورای
بهداشتی تهران ،ایگیر تأسیس قرنطینه خلیج فارس بودند تا از این طری  ،ن و خود را در
میان دولتمردان و توده مردم گسترش دهند و به اهداف سیاسای تجااری خاویش دسات
یابند 1.خلیج فارس ،یکی از راه های آبی کلیدی جهان برای کشورهای اروااایی ،از جملاه
فرانسه و انگلیس به شمار میرفت و آنان برای سلطه بر ایان منطقاه ،باه تاداوم فعالیات
نمایندگیهای سیاسی ا اقتصادی خود در منطقه میارداختند .شیوع بیماریها ،باه توقاح
این فعالیتها منجر میشد .بنابراین ،کادر ا شکی نمایندگیهای م بور ،دست به اقادامات
بهداشتی میزدند 1.دولت هندوستان در جهت تأسیس قرنطینه خلیج فارس همکاری الزم
 .1وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص23؛ لوریعر ،راهنعا خلاج فارس ،ص.151
 .2وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص.63
 .3ویلسن ،خلاج فارس ،ص.2۱8

 .4وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص158؛ گزار ها ساتنه سرپرسی کاک
انگلا

در بوشهر ،ص.23

 .6برومند ،سرکنسولگر بریتاناا در بوشهر ،ص.211

سرکنسزول
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را داشت تا بهترین راه ممکن برای مبارزه با انتشاار بیمااریهاای مساری و هماهگیار را
مطالعه و تحقی نماید 9.آلمان نی که تجارت خلیج فارس را اُرسود میدانست ،با تأسیس
تجارتخانه و ح ظ منافع انسانی و تجاری خود ،به توسعه بهداشت منطقه میاندیشید 3.این
کشور ،در 9191م9223/ق اس از انگلیس ،دومین صاادرکننده داروهاای طا  ،باهویاژه
گنهگنه به ایران بود 2.بوشهر ،برای انگلیسیها اهمیت بسیار داشت و ایان شاهر را دروازه
هندوستان می خواندند 1.کنسول انگلیس در بوشهر ،سِمت کنسول انگلیس در بنادر جنوب
و ریاست عالیه نمایندگان سیاسی انگلیس درخلیج فارس را باا هام داشات و نماینادگان
انگلیس در بحرین ،کویت ،شارجه و مسقط ،تحت امر کنسول انگلیس در بوشاهر بودناد.

1

در یادداشتهای روزانه سرجان کمبل 2آمده است« :سرجان مالکم معتقاد باود کاه بارای
ورود به میدان وسیع دیپلماسی انگلیس در شرق ،دو راه فرعی وجود داشت :یکی بازرگانی
و دیگری ا شکی 7».انگلیسیها دقیقاً چنین سیاستی را در خلیج فاارس و بوشاهر دنباال
نموده ،کشتیهای تجاری آنها که بیشترین تعداد را در مناسابات بازرگاانی خلایج فاارس
داشتند 5،با تأسیس بیمارستان و اداره و کنترل قرنطینه خلایج فاارس و بوشاهر ،بار اماور
بهداشتی و ا شکی منطقه از بیشترین نظارت و ن و برخوردار بودند.
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص612و.683
 .2وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص.61
 .3فلور ،سالمت مردم در ایران قامار ،ص.2۱3
 .4وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص.13
 .6گزار ها ساتنه سرپرسی کاک  ،ص.61
6. sir john Cambell.
 .1کعب  ،دو سال آخر؛ یادداشت ها روزانه سرمان کعب نعاینده انگلا در دربار ایران ،ص.534
 .8وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص.13
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تقابل سیاست و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس

تعلیمات ا شکی در ایاران ،در حادّ اداره و فعالیات قرنطیناه باینالمللای نباود .بناابراین،
انگلیسیها در نظارت و اداره قرنطینه خلایج فاارس ساعی داشاتند .در خصاوص سیساتم
فعالیت قرنطینهای خلیج فارس در بوشهر میتوان گ ات :چاون حکومات هناد ا بریتانیاا
وکالت مسئولیت نگهداری و مدیریت سیستم قرنطینهای خلیج فارس را به عهاده داشات،
جراح انگلیسی مقیم بوشهر ،متصدی سالمت بندر بود؛ اماا تقویات و حمایات از مقاررات
قرنطینهای ،از وظایح مسئوالن گمرکات بوشهر محسوب میشد 9.در ابتدا ،ه ینه قرنطینه
با گمرک بوشهر بود و بریتانیاییها تصمیمگیرنده بودناد .رقاباتهاای سیاسای ا تجااری
کشورهای ارواایی در منطقه خلیج فارس ،چالشهایی را در مورد بهداشت و قرنطینه ایان
منطقه به دنبال داشت 3.شیوع طاعون در منطقه خلایج فاارس در ساال 9512م9292/ق،
موقعیتی را برای دولت روس فراهم کرد تا تعدادی از ا شکان خود را بارای مطالعاه ایان
بیماری ،به بوشهر اع ام دارد 2.توجه خاص دولت بریتانیا به خلیج فاارس ،نگرانای دولات
روس را برانگیخت و باعث شد که در 9511م9292/ق ،دو نماینده ا شک خاود را ظااهراً
برای مطالعه درباره طاعون ،ولی در جستوجوی اایگاه ن و  ،به جناوب اعا ام کناد .ایان
افراد از بوشهر ،بندرعباس و بصره دیدن کردناد 1.روسهاا باا تحکایم و تضامین قادرت
انحصاری انگلیس در قرنطینه خلیج فارس ،حیییت خود را در خطر میدیدند و باه هماین
جهت ،در امور مربو به قرنطینه خلیج فارس کارشکنی میکردند .آناان دریاابیگی خلایج
فارس را تحریک کردند که بر تمام کشتیهای اداره قرنطینه و کشتیهای تحت بازرسای،
 .1فلور ،سالمت مردم در ایران قامار ،ص.215
 .2نبیپور ،پاشدرآمد بر پزشکی خلاج فارس ،ص132و.134
 .3ویلسن ،خلاج فارس ،ص.2۱8
 .4نظام مافی ،حکومت بوشهر ،ص.21

422

چالش سیاست و بهداشت در قرنطینه خلیج فارس و پیامدهای آن در شهر بوشهر...

ارچم ایران برافراشته شود .این درخواست ،باعث واکنش عوامل انگلیس گردید و موضاوع
به تهران گ ارش شد .شورای بهداشتی ،به دریابیگی دستور داد که از مقررات دشوار خاود
صرف نظر کند 9.نمایندگان کنسولگری روسیه در بوشهر ،به اصاول قرنطیناه کاه توساط
انگلیس اجرا میشد ،اایبند نبودند و به آن بیاعتنایی مایکردناد؛ چناانکاه در 39ناوامبر
9121م9232/ق ،ژنرال کنسول روسیه ،مسیو ااسک 3،بدون توجه به اصول قرنطینه ،برای
همراهی دوستان خود به بمبئی ،به کشتیها وارد میشد و از آنها خارج میگردید .این امر،
باعث اعتراض ا شک انگلیس و دیگر مسافران شد .همین مسئله ،به احضاار ناامبرده باه
حکمرانی دریابیگی منجر شد و وی با انتقاداتی از شیوه اداره قرنطینه توسط انگلیسایهاا،
سعی کرد اقدام خود را توجیه نماید 2.این نگرش و طارز برخاورد ،تاا حادودی در تهاران
هم انعکاس یافته بود؛ باهطاوریکاه گااهی گا ارشهاای بهداشاتی خلایج فاارس کاه
توسط دکتر اشنیدر فرانسوی ،دبیر قرنطینه ،اعالم میشد ،با دسیسه نمایندگان کشورهای
خارجی نادیده گرفته میشد و به گا ارشهاای ییرمسائوالنه دکتار «بوسایر» اافشااری
میکردند.

1

دکتر الگود ،بوسیر ا شک گمرکات خلیج فارس را در خادمت بلژیکایهاا و روسهاا
می داند و اینکه در بعضی موارد با گ ارشهاای نادرسات در خصاوص شایوع طااعون در
بحرین که از دکتر لی تمان 1آلمانی کس کرده و ایشان نی از نماینده یک ماسسه آلمانی
در بوشهر دریافت کرده بود ،بدون مطلع ساختن افسر ارشد قرنطینه بوشهر ،محرماناه باه
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.683
2. Passek.
 .3گزار ها ساتنه سرپرسی کاک  ،ص.22
 .4هعان ،ص.23
5. Dr. Listeman.
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شورای بهداشتی تهران اعالم کرد .سپس ،با تکذی شدن این خبر ،سعی کرد تقصیر را به
گردن سازمان انگلیسیها بیندازند.

9

از دیگر چالش های سیاست و بهداشت ،کارشکنی و فارار کنساول ترکیاه از مقاررات
قرنطینه انگلیس که دامنه فعالیت آنها را در منطقه محدود کرده بود .اداره قرنطیناه ،خاود
بهانهای برای انگلیسیها بود که کشتی های تجاری خارجی در خلایج فاارس را باه طاور
دقی بررسی و کنتارل کنناد و انحصاار تجااری خاود را ح اظ نمایناد 3.یکای دیگار از
چالش های بین دولت ایران و انگلیس در مسئله قرنطینه ،توقح قای های حامال یلاه در
بندربوشهر و ممانعت از ایاده کردن بارها بود .این امر از دید عامه مردم ایجااد قحطای در
بوشهر بود 2.از طرف دیگر ،نگهداشتن دریابیگی و ت نگچیهای وی را به اسم قرنطیناه و
شیوع طاعون در بندر لنگه را حیله کارگ اران بریتانیایی دانستند تا بتوانند نیروهای خود را
به دور از نظارت مقامات ایرانی وارد بوشهر کنند 1.بدین صاورت ،تنشای باین نماینادگان
خارجی علیه قرنطینه به وجود آمد و سازمان قرنطینه ،ماورد حماالت ماردم و نماینادگان
خارجی رقی در بوشهر و تهران قرار گرفت.
بیتوجهی دولت ایران و اولیای محلی به این منطقه ،به دخالات و اقادامات بهداشاتی
دولتهای ارواایی ،بهخصوص انگلیس برای جلوگیری از شیوع بیماریهای مسری و ح ظ
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.683
 .2ندیم« ،بررسی وضعات قرنطانه در بوشهر در بان سالها 1۱16-1۱36م بر اسزاس گززار
بالاوز بریتاناا» ،پژوهش در تاریخ پزشکی،

 ،1ص.31

 .3بایگانی اسناد وزارد امورخارمه ،نامزه سزفارد تهزران ،مزور ۱

زفر 1311ق ،مکاتبزاد

1311ق ،ندوق  ،18پ.2
 .4هعان ،نامه مورخه  12فر 1311ق ،مکاتباد 1311ق ،ندوق  ،18پ.2
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منافع خود در منطقه منجر گردید 9.نمونه این امر ،مداخله ا شکان انگلیسی در عمل ح ظ
الصحه مسافران در شیح بود که ملکِ ارضی دولت ایران محسوب میشد و در واقع ،بندر
نبود؛ درصورتیکه حوزه فعالیت قرنطینه ،فقط بنادر خلیج فارس باود .در9122م39/رجا
9233ق ،این امر ،موج اخطار به س یر انگلیس گردید؛ ولی او نپذیرفت و اظهاار داشات
شما ح مداخله در امور ح ظ الصحه انگلیس را ندارید و دخالت شاما ،فقاط محادود باه
مخارج قرنطینه است 3.توده مردم ،روحانیون محلی و روستاییها ،با هرناوع قرنطیناه کاه
اجنبیها در آن دست داشتند ،مخال ت میکردند 2.در سال 9199م9231/ق ،تعداد  212ن ر
در بوشهر به دلیل شیوع طاعون فوت نموده بودند که علت شیوع آن را ن و انگلیسیها و
اقدامات آنها بیان کردهاند 1.مردم بوشهر و اطراف آن ،به گ ته دکتر الگاود ،تقصایر تماام
ناراحتیهایی را که به علت مقررات بهداشتی ایجاد میشد ،به گردن انگلیس میانداختناد.
حاکم بوشهر در هنگام برگ اری نماز جماعت ،به بازرگانان گ ته بود کاه دولات از طارف
دکترهای خارجی به اتخا چنین مقرراتی مجبور شده و بهتر است آنان برای اصالح و لغو
این مقررات ،به خود شاه متوسل شاوند .تحریاک و هیجاان ماردم در خصاوص اجارای
مقررات علیه انتشار طاعون ،به بلوایی تبادیل شاده باود 1کاه نمایناده سیاسای انگلایس
درخواست نیروی دریایی بیشتری در آن بندر نمود؛ ولی با وجاود مخال اتهاای محلای و
 .1ندیم« ،بررسی وضعات قرنطانه در بوشهر در بان سالها 1۱16-1۱36م بر اسزاس گززار
بالاوز بریتاناا» ،پژوهش در تاریخ پزشکی،

 ،1ص.33

 .2زمانی گنجبخش« ،توسعه بهداشت در اواخر دوره قامار» ،مجله تاریخ پزشکی،
 .3روزنامه مظفر  16 ،معاد األول 1328ق 26/مه 1۱13م،

 ،3ص.161

 ،5ص.13

 .4روزنامه منوب 4 ،رمب 132۱ق11/ژوئن 1۱11م ،ص.5
 .6بایگانی اسناد وزارد امور خارمه ،راپورد تلگرافی از بوشهر به تهران ،مورخه  11رباع األول
1311ق ،مکاتباد 1311ق ،ندوق  ،1۱پ.4
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بیتوجهی اولیای مرک ی ،مأموران قرنطینه به اقدامات خاود اداماه دادناد .تنهاا ساازمان
ایرانی که در زمینه قرنطینه از مردم حمایت کرد ،شورای بهداشتی تهران بود 9.این امر که
مسلمانان ایرانی باید تأییدیه بهداشتی را از ا شکان بریتانیایی بگیرند ،موج رنجش مردم
شده بود و آشوبهایهای ضدّ بریتانیایی و بیگانهستی ی را در بوشهر به دنبال داشات .در
روزنامه حبلالمتین آمده است:
«اهالی شهر به جوشوخروش آمده ،علما را از خانه بیرون کشیده ،رفته در مسجد ناو،
هایوهوی و یا علی کشیده ،عموماً تلگراف به تهران نموده که ما نمیگذاریم قرنطیناه را
بگذارند که ناموس ما به دست حکیم همسایه بی تد .اگر ناخوشی باشد ،ماها خودمان هام
کمک میکنیم در ترتیبات قرنطینه .تجار هم علیحده تلگراف نمودهاند مردم بازارها بسته
و روزها در مسجد نو منتظر جواب از طهران .مکرر آقای دریابیگی و سایرین ن د آنها رفته
و اطمینان داده که بروند دکاکین را باز کنند؛ قبول نکردند .آنها حتی نوشتة اا به مُهر آقای
دریابیگی را در توقح قرنطینه ،قبول نکرده و به تلگرافخانه ایران هجوم آورده که جواب از
طهران میخواهیم».

3

هدف انگلیس از ارائه خدمات بهداشتی ،تحکیم منافع خود بود .در 9127م9231/ق ،به
توصیه شورای بهداشتی تهران ،یک دستگاه ضدّ ع ونیکنناده باه وسایله اولیاای محلای
بوشهر س ارش داد .دستگاه ضدّ ع ونیکننده کالیتون در بوشهر به کاایتان ویلیام  2افسار
ارشد قرنطینه ،معاون انگلیسی داده شد .انگلیسی ها نگران بودند که اداره سازمان قرنطینه
خلیج فارس ،تحت نظارت مقامات صحی بینالمللی قرار گیرد .ازاینرو ،با حمایات دولات
هندوستان سعی می کردند حتی با ارداخت مخارج آن ،این موقعیات را بارای خاود ح اظ
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.611
 .2حب العتان ،نعره  ،3۱سنه  ،1311ص.453
3. Captain Williams.
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کنند .از طرف دیگر ،تهیه این دستگاه ،در میان اهالی نگرانی سختی ادید آورد که ناشی از
ناآشنایی با تجهی ات نوین ا شکی بود 9.نکته ییرمنص انهای که در جریان قرنطینه وجاود
داشت و به چالش بین مردم و مأموران بهداشتی انگلیسی منجار شاد ،تبعایأ ماأموران
قرنطینه بین طبقات مختلح مسافر و کشتیها بود .مردم مدعی بودند که مأموران به افراد
ارواایی بدون هیچگونه سختگیری ،اجاازه عباور مایدادناد؛ ولای اتبااع ایرانای را نگاه
میداشتند 3.نارضایتیهای داخلی و خارجی ناشی از ن و گسترده انگلیس در امور قرنطینه
خلیج فارس ،باعث شد که زمینه کنترل منطقه برای دولت اهلوی فراهم گردد.
در دوره قاجار ،عواملی چون ناتوانی دولت در مقابله با بیماریها و نیا عادم امکاناات
بهداشتی و ا شک ،اداره قرنطینه به انگلیسیها واگذار شد؛ ولی رضاشاه م ، 9221-9232با
تحوالت سیاسی و فرهنگی و بهبود وضعیت ا شکی ،سعی در کنترل قرنطینه و اساتقالل
آن از نیروهای خارجی داشت 2.قوانین بینالمللی ،به کشورها حا کنتارل ورود و خاروج
کشتیهای خارجی به بنادر و آبهای خود را میداد .این قوانین ،به ایران برای اثبات ح
خود در مجامع بینالمللی کمک میکرد .بدین ترتی  ،ایران با اسات اده از ایان شارایط در
تابستان 9135م9227/ش اس از یک کشمکش طوالنی ،اداره قرنطینه بنادر جنوب و اس
از آن ،بیمارستان بوشهر را به دست گرفت 1.انگلیس با ادعای عق ماندگی ایران در اماور
بهداشتی و ضرورت نظارت بر قرنطینه جنوب ،تاالشهاایی را بارای باازاسگیاری اداره
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.512
 .2فلور ،سالمت مردم در ایران قامار ،ص.215
 .3ندیم« ،بررسی وضعات قرنطانه در بوشهر در بان سالها 1۱16-1۱36م بر اسزاس گززار
بالاوز بریتاناا» ،پژوهش در تاریخ پزشکی،

 ،1ص.33

 .4رحعاناان و توکلی« ،بهداشت و سااست در دوره رضاشاه؛ مطالعه مزورد  :قرنطانزه منزوب»،
پژوهشنامه انجعن ایرانی تاریخ،

 ،5ص.12
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قرنطینه انجام داد .انگلیس ایران را به ارداخت وجوهاتی محکوم نمود؛ ولی دولت ایران از
ارداخت وجوهات مورد مطالبه ،به علت عدم مجوز قاانونی ا شاکان انگلیسای قرنطیناه،
خودداری کرد وحتی خواستار استرداد حقوق ارداختشده قبلی نمود .طب اسناد حسابداری
وزارت امور خارجه ،ا شکان انگلیسی از ساال 9517م9372/ق از طارف سارویس طبای
هندوستان ،مأمور اداره قرنطنیههای جنوب بودهاند و هیچ قراردادی با دولت ایران در ایان
خصوص نداشتهاند؛ فقط ه ینه قرنطینه هاا باه عهاده دولات ایاران باوده اسات .البتاه تاا
سال9132م9223/ش قرنطینه ها بودجه مصوبی نداشتند و مأموران قرنطینه مطاب تشخیص
خودشان از گمرک ه ینه دریافت می کردند .از این زمان که قرنطینه ها دارای بودجه مصوب
دولت شدند تا سال 9135م 9227/ش ،ا شکان انگلیسی حقوق خاود وه یناه قرنطیناه را از
گمرک بوشهر دریافت مینمودند 9.این اسناد ،بیانگر چالش سیاسی دولت انگلیس با ایران در
زمینه مسائل بهداشتی میباشد که رضاشاه در دهه دوم سلطنت خود ،با برگ اری کمیسیون و
جلسات مکرر ،به ردّ ادعای آنها ارداخت و کنترل قرنطینه جنوب را به دست آورد.
عواملی مانند عدم ارداخت ه ینه های مالی قرنطینه طب اساسانامه از ساوی ایاران،
ادعای ایران در نقأ حاکمیت ملی به وسیله انگلیس وانتصااب یاک ا شاک ایرانای باه
سِمت افسر ارشد قرنطینه بنادر جنوب به جای ا شک انگلیسی ،از اهرمهای فشااری باود
که ایران در ایشبرد هدف خود در این زمینه از آنهاا بهاره مایبارد .در 9135م9227/ش
کارکنان انگلیسی قرنطینه خلیج فارس ،تحت فشار ایران باید سِمتهای خاود را تحویال
میدادند و امور قرنطینه به دست ایرانیاان واگاذار مایشاد .بهرامای رئایس اداره صاحیه
مملکتی ،دکتر سید عبدلعلی خان طیبی 3را به جای سرگرد مک گرگور 2باه سِامت ارشاد
 .1اداره اسناد و تزاریخ دیسلعاسزی وزارد امزور خارمزه ایزران ،نامزه شزعاره  ،11153مورخزه
. 1315/1/13
 .2سرپرست اداره حاه منوب ،شاراز11 ،فروردین . 1335

3. major mc Gregor.
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قرنطینه منصوب کرد و تمام مراک قرنطینه بنادر خلیج فارس ،تحت نظر او قارار گرفات؛
ولی مک گرگور زیر بار نرفت و ااسخ داد که از تهران دستور میگیرد .تنشی بین مأموران
انگلیساای و عواماال صااحیه مملکتاای ااایش آمااد کااه ظهااور اایاادمی شاادید وبااا در
9135م9227/ش ،به این مشاجرات اایان داد 9و کمیسیونی برای مبارزه با وبا باه ریاسات
دکتر بهرامی در تهران تشکیل شد .آنگاه واکسن از برلن خریداری گردید و با هواایماا باه
جنوب ارسال شد.

3

دولت هند تالش میکرد موقعیت انگلیسیها همچنان بر امور قرنطیناه خلایج فاارس
ح ظ شود و حاضر به امضای قرارداد استخدام کارمندان خود به دولت ایران نگردید؛ ولای
موفاا نشااد .در نهایاات ،افساار ارشااد طباای قرنطینااه ،کلیاادهای اداره قرنطینااه را در
35تیرماه9227ش تسلیم ا شکان ایرانی کرد وکارمندان بناادر دیگار نیا باهتادریج کاه
مسئوالن ایرانی میرسیدند ،کار را تحویل مایدادناد .بادین ترتیا  ،در 92تیار9227ش
نظارت انگلیس بر قرنطینه خاتمه اذیرفت .سرارست طبی جدید قرنطینه ،برادرزاده رئایس
اداره صحیه مملکت به نام بهرامی بود 2.در ایان زماان ،سرکنساول انگلایس در بوشاهر،
سرفردریک جانستون 1بود.

1

اسناد دیگری در دست است که انگلیسیها اس از خروج از قرنطینه بناادر جناوب ،باا
استقرار نمایندگی تجاری و قرنطینه خود در کشورهای سواحل جنوبی خلیج فاارس مانناد
کویت ،نسبت به قرنطینه مسافران ایرانی واردشده از بوشهر ،در مقایسه با مسافران دیگار
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.521
 .2هعان ،ص.522
3. Aministration Report Of The Persian Gulf For The Year 1928
Printed By Manager Government of India Pess Simla ,p 8.
4. Frederiec Johnston.
 .6الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.52۱
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کشورها سختگیری بیشتری میکردند که به واکنش وزارت خارجه ایران در برابر نماینده
سیاسی انگلیس در کویت منجر گردید.

9

پیامدهای چالش سیاست و بهداشت در بوشهر

رقابت کشورها برای ن او در منطقاه خلایج فاارس از طریا ایجااد قرنطیناه و نظاارت
بهداشتی ،ایامدهایی برای بوشهر به دنبال داشت که میتاوان آنهاا را در دو دساته کلای
«میبت» و «من ی» به شرح زیر ایگیری کرد:
 .1پیامدهای مثبت

رقابت کشورهای ارواایی در ن و هرچه بیشتر در منطقه خلیج فارس باعاث شاد کاه
آنان اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت بهداشت منطقه انجام دهند .فرساتادن هیئاتهاای
ا شکی 3،تأسیس مراکا بهداشاتی و بیمارساتان 2،ماداوای رایگاان ماردم و ارساال دارو
وخدماتی در زمینه بهداشت بوشهر ،از جمله این اقدامات بود؛ 1هرچند با مقاوماتهاایی از
سوی مردم روبهرو میشدند.

1

 .1اداره اسناد و تاریخ دیسلعاسی وزارد امزور خارمزه ،نامزه شزعاره  ،1462مورخزه  1نزوامبر
1۱31م/آبان . 1313
 .2وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص111؛ رایت ،انگلاسیها در ماان ایراناان ،ص.283
 .3رایت ،هعان؛ فلور ،سالمت مردم در ایران قامار ،ص216؛
Administraion Report of Persian Golf , 1907, p.19.
 .4نبیپور ،پاشدرآمد بر پزشکی خلاج فارس ،ص.131
 .6اینکه مسلعانان مجبور بودند تأیادیه بهداشتی از پزشکان بریتاناایی بگارند ،مومب رنجش آنها
میشد؛ چنانکه مومب تظاهراد ضدّ بریتاناایی در سال 18۱۱م1311 /ق در بوشهر گردید (فلور،

سالمت مردم در ایران قامار ،ص216؛ الگود ،تاریخ پزشکی ،ص611؛ رایت ،انگلاسیها در ماان
ایراناان ،ص.)281
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ن و و برتری تجاری سیاسی انگلیس در خلیج فارس ،رقابت دیگر کشورهای اروااایی
را در منطقه به دنبال داشت .اتباع روسی با اع ام کشتیهاای تجااری و جنگای در خلایج
فارس و تأسیس نمایندگی تجاری و کنسولگری ،سعی در ن و و حضور در خلایج فاارس
داشتند 9.روسها با اع ام ا شکانی ،به طبابت نی در بوشهر میارداختناد و بومیاان را باه
طور رایگان مداوا مینمودند .اینان نمایندگانی از کشور خاود بودناد کاه ساعی در کسا
تحقیقاتی از اوضاع محل ،جهت اباال باه روسایه داشاتند 3.آلماانیهاا نیا باا تأسایس
تجارتخانه ها و سپس کنسولگری و اع ام نمایندگان سیاسی و تجاری ،به فعالیت بازرگانی
در خلیج فارس و رقابت با انگلیسیها ارداختند؛ چنانکه در 9127م9231/ق ،کشتیهاای
بخاری انگلیسی برای هر تُن کاال که به بنادر ب رگ ارواا صادر میشد 12 ،شلینگ کرایه
میگرفتند .آلمانیها این کرایه را  32و حتی 92شلینگ کاهش میدادند .گاهی حتی چناد
زائر مسلمان را به طور رایگان به جده میرساندند؛ همچنین ،محصوالت بومیان را گرانتر
از انگلیسیها خریداری مینمودند و به آلمان حمل میکردناد 2.بادین صاورت ،ساعی در
کس محبوبیت در میان بومیان و جل اعتماد مردم داشتند .رسیدگی به مشکالت طبای
مردم بوشهر ،طبابت رایگان و تجوی دارو به بیماران ،از اقدامات دیگر آلمانیها جهت جل
قلوب مردم بود 1.تا 9192م9221/ق ،مستمندان بوشهر در درمانگاه خیریهای که وابسته به
نمایندگی دولت انگلیس بود ،به رایگان درماان مایشادند .افارادی کاه در بیمارساتان و
داروخاناه بریتانیاایی در بوشاهر تحات درماان ماالریاا قرارگرفتناد ،تعاداد  1732ن ار در
9195م9222/ق 1112 ،ن ر در 9191م9227/ق و  1513ن ار در 9132م9221/ق ،یعنای
 .1نظام مافی ،حکومت بوشهر ،ص.21
 .2وادات ،خلاج فارس در عصر استععار ،ص.63
 .3هعان ،ص.68
 .4هعان.
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حدود 31درصد جمعیت بوشهر را شامل میشدند 9.بررسی آمار بیمااران و درماان آنهاا در
این سالها ،بیانگر کاهش بیماری و کنترل آن در بوشهر است .بیمارستان دیگری با کمک
تجار محلی و نمایندگی انگلیس تأسیس شد که بخشی از منابع آن از عوارضی که بر تمام
مال التجارههایی که از بندر عبور داده میشد ،تأمین میشد 3.ایان بیمارساتان باه عناوان
ماسسهای ایرانی ا انگلیسی زیر نظر جراح نمایندگی انگلایس باه صاورت یاک ساازمان
خیریه و افتخاری با مقاصد خیرخواهانه و کمکهای مالی دو کشور به صاورت ییردولتای
اداره میشد 2.دولت هند سعی میکرد با ارداخت حقوق ا شکان قرنطینه و آموزش ا شک
ایرانی جهت خدمت در خلیج فارس و بوشهر ،موقعیت انگلیس در قرنطینه خلیج فاارس را
ح ظ نماید 1.در سال 9227ش ،تلقیح اهالی بنادر جنوب بر ضدّ وبا انجاام شاد 1.در ساال
9225ش ،قرنطینه های سرحدی اصالح و توسعه یافت و کشتی موسوم باه «ابان ساینا»
برای امور صحی در خلیج فارس و ضدّ ع ونی کردن کشتی های وارده به آب های ایاران،
خریداری شد 2.اینها نمونه هایی از عملکردهای قرنطینه و ماسسه ح ظ الصحه بود که در
بهبود بهداشت بوشهر تا حدودی ماثر بود.
از دیگر ایامدهای میبت قرنطینه خلیج فارس برای مردم بوشهر ،ظهور خاندان طبیا
از سلح عبدالرضا حافظه میباشدکه امور طبی و صحی مردم بوشهر تا عصر حاضر را نسل
 .1نبیپور ،طبّ سانایی در گذار به مدرناته در ایران قامار ،ص.51
 .2الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.52۱
 .3هعان ،ص.511
 .4هعان.
 .6نشریه ایرانشهر ،1343 ،ج ،2ص.1434
 .5سالنامه رسعی معلکتی ،ص.165
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اندر نسل به عهده دارند .سید محمدصالح و سید محمدجع ر فرزنادان ساید عبدالرضاا ،و
سید علی فرزند سید جع ر ،از ا شکان حادق بوشهر میباشند.

9

در دوره رضاشاه ،تحوالت بهداشتی در دستور کار دولت قرار گرفت و ع م دولت برای
کس اقتدار در خلیج فارس و نظارت بر قرنطینه جنوب ج م گردید .در رقابت با انگلایس،
توانمندی خود را در کنترل قرنطینه جنوب به نمایش میگذاشت .در همین سالها ،شایوع
بیماری وبا در خلیج فارس ،فرصت مناسبی در اختیار دولت ایران قرار داد تا کارایی خود را
اثبات کند 3.بر این اساس ،بهداشت بوشهر ،زمینه مساعدتری یافت و تالشهایی در جهت
مقابله با شیوع بیماریها صورت گرفت .همچناین ،دولات باه اقاداماتی در جهات بهباود
وضعیت بهداشتی منطقه جنوب دست زد .بیمارستان شیروخورشیدِ سرخ بوشاهر در 9227
تأسیس شد و در 91اس ند 9221افتتاح گردید و زایشگاهی را به نام بیمارستان شااهدخت
افتتاح نمود 2.کن رانسهای بهداشتی متعددی با نظارت بهداری و قرنطینه بنادر برگ ار شد
و دستورات الزم بهداشتی به اطالع مردم و متخصصان رسانده میشاد 1.اجارای مقاررات
قرنطینه در بوشهر ،تا حدودی مانع ورود افراد مبتال به بیماریهای مسری باه ایان شاهر
میشد؛ چنانکه گ ارشهای طبی صحیه و قرنطینه بنادر و دفتر وزارت امور خارجه طای
نامههایی ،مصون بودن این منطقه از بیماری وبا در سال9129م9292/ش و آلاوده باودن
 .1ر.ک :ویززژهنامززه درگذشززت دکتززر سززاد علززی طباززب« ،خززدماد پزشززکی خانززدان طباززب
به مردم بوشهر» ،سازمان فرهنگی تفریحی شزهردار بنزدر بوشزهر و بنازاد ایزرانشناسزی شزعبه
بوشهر.
 .2رحعاناان و توکلی« ،بهداشت و سااست در دوره رضاشاه؛ مطالعه مزورد  :قرنطانزه منزوب»،
پژوهشنامه انجعن ایرانی تاریخ،

 ،5ص.58

 .3روزنامه خلاج ایران 28 ،اسفند  ،133۱ص.2
 .4هعان 11 ،شهریور ،1316ص.1
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بحرین و بصره را تأیید نموده است 9.برای مبارزه با بیماری آبله ،عدهای آبلهکوب از طرف
بهداری و قرنطینه به مناط مختلح اع ام شدند و قانون کی ری برای متخل اان در نظار
گرفته شد.

3

وجود قرنطینه در بوشهر ،بر رشد فرهنگ بهداشتی ماردم نیا مااثر باود و باا انتشاار
عریضههایی از وضعیت نامساعد بهداشتی و مخاط قرار دادن کابینه وقت مقوام السلطنه
در روزنامه های محلی مشکالت مردم جنوب را به مرک میرساندند .اکیر صا حات اوّل و
دوم روزنامه خلیج ایران ،در تمام شمارههای منتشره آن در 9239ش ،حاوی عریضههاایی
از نهادِ رنجدیده مردم بوشهر به دولت مرک ی در جهت بهبود بهداری بوشهر بود 2.دولات
در حمایت از ا شکان مرزی جنوب ،بر اساس قانون مصوب مجلس ،ماهیانه مبلغ سیصاد
تومان فوقالعاده به آنها داد .در 9232ش به دلیل مشکالت مالی حکومت ،برای مدتی این
مبلغ قطع گردید که باعث اعتراض ا شکان و ارسال شکوائیه آنان به مجلس شورای ملی
شد 1.این عریضه ها ،بیانگر اهمیت یافتن بهداشت در زندگی مردم جنوب و تالش دولت و
رسانه ها در ترویج فرهنگ بهداشتی بود؛ هرچند مشاکالت اقلیمای وکمبودهاا ،همچناان
موانعی در مقابل اقدامات بهداشتی بود .با حضور ا شکان ارواایی مقیم بوشهر ،مشاکالت
ا شکی و دارویی نسبت به دیگر مناط کشور ،کمتر بود .از دیگر ایامدهای میبت قرنطینه
در بوشهر ،اقدام دولت به طرح تلقیح اجباری واکسن برای جلوگیری از بیماریهای واگیار
 .1ساکعا ،نامه شعاره ، 1313/6/25 ،11363کد سند.2۱3/324۱3 :
 .2روزنامه خلاج ایران 23 ،د ماه  ، 1323ص.4
 .3هعان 18 ،شهریور  ، 1321ص.1
 .4ساکعا ،شعاره نامه  ،1323/12/1۱/15125کد نامه ،۱1/36 :کد سند:
.5434658323814۱۱۱53
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در بنادر آلوده خلیج فارس 9و اع ام تعدادی مأمور صحی و ا شک به این مناط با بودجه
معیّن بود.

3

 .2پیامدهای منفی

حضور ،ن و و رقابت بیگانگان در خلیج فارس ،هرچند به کنترل بیمااریهاا و بهباود
بهداشت عمومی مدد میرساند و بهنوعی ط ّ نوین در تقابل با ط ّ سنتی بهتدریج جایگاه
تازهای یافت ،اما کارشکنیهایی را نی در امر بهداشتی موج میشد .دخالت آنها در اماور
مردم ،احساسات ضدّ اجنبی در این منطقه را شعلهور میساخت که ادیدهای ملی به شامار
میرفت؛ اما گاه به شورشهای گستردهای دامن میزد که کنترل و مهار آنها ،به افا ایش
نیروهای نظامی انگلیس در منطقه میانجامید و حیات اجتماعی و روزمره مردم بوشاهر را
دچار آسی جدی میسااخت .در 9192م9235/ق کاه طااعون در بوشاهر شایوع یافات،
چالشی بین مأموران قرنطینه و مردم به وجود آماد .بعضای افاراد حاضار باه نشاان دادن
مریأها به مأمور قرنطینه نبودند و جنازه افراد فوتشده را نی بیسروصدا دفن میکردند.
ورود بیخبر ا شک قرنطینه برای تحقی مرض طاعون به خانهای ،سب هیجان عمومی
شد و مردم فریاد تظلمخواهی خود را به علما اعالم کردند .از آن حادثه به بعاد ،ا شاک و
مأموران قرنطینه ،بیخبر به خانههای مردم وارد نمیشدند.

2

تقابل سیاست ملیگرایانه حکومت رضاشاه با دولت انگلیس در خصوص ح ظ استقالل
و کنترل مرزها و اایان دادن به انحصار انگلایس در منطقاه خلایج فاارس ،گرچاه حاسّ
ملیگرایانه را تقویت نمود و استقالل ایران را در معرض نمایش گذاشات ،اماا مشاکالت
مالی دولت ،مانع روند توسعه بهداشتی و رفع نواقصات ا شکی در بوشهر گردید؛ چنانکاه
 .1اسناد وزارد امور خارمه ،نامه شعاره  ،3264مورخه . 1313/1/11
 .2روزنامه اطالعاد. 1335 ،
 .3روزنامه مظفر 16 ،معاد األول 1328ق 26/مه 1۱13م ،ص.13
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دکتر الگود در س ر خود به بوشاهر در 9122م9221/ش و بازدیاد از بیمارساتان خیریاه و
مرک قرنطینه ،به تشریح وضعیت آن ارداخته است:
«وضعیت بیمارستان به دلیل مشکل مالی ،نامطلوب بود و دولت حمایت چندانی از نظر
مالی به این ماسسه نمیکرد و حتی حقوق کارکنان آن ،از جمله خود دکتر بهرامی رئیس
مرک  ،عق میافتاد .بیمارستان خیریه به علت اینکه دکتر بهرامی نمیتوانست ه ینهها را
بپردازد ،بسته شده بود و به دلیل مشکالت مالی ،تعطیل شد».

9

چالشهای مالی بین دولت انگلیس و ایران در دوره رضاشاه ،سب کنادی و تضاعیح
فعالیتهای بهداشتی در منطقه شد و آثار آن ،در سالهای بعد نمایان شاد .ایان شارایط،
باعث آزردگی و انتقاد روشن کران محلی گردید و در روزنامههای محلی بوشهر چون خلیج
ایران ،با انتشار مقاالتی از بیتوجهی دولت مرک ی ،نباودِ ا شاک ،کمباود دارو باا وجاود
مراجعه  122الی  722مریأ به بهداری ،موج نارضایتی مردم شده باود .کمباود دارو و
ا شک در منطقه ،مردم را ناگ یر به رو آوردن به طبابت سنتی ایرزنان محلای نماود 3.باا
اعالم شیوع بیماری در منطقه و شدت یافتن مقررات قرنطینه ،عالوه بر کنترل جدی ورود
و خروج مسافران ،ارسال مواد یذایی نی به بوشهر قطع میگردید که بر مشکالت معیشتی
مردم میاف ود و موادیذایی محدود و گران میشد و ادیده قاچااق و یاا سارقت افا ایش
مییافت 2.این مسئله ،به مهاجرت اجباری ساکنان و کاهش جمعیت شهر منجر گردید .در
چنین شرایطی ،سیاست انحصار دولتی رضاشاه ،به تعطیلی تجارتخانهها در بوشهر انجامید.
 .1الگود ،تاریخ پزشکی ایران ،ص.533
 .2روزنامه خلاج ایران 23 ،آذر  ،1323ص1؛ هعزان ،خزرداد  ،1321ص1؛ هعزان 18 ،شزهریور
.1321
 .3ندیم« ،بررسی وضعات قرنطانه در بوشهر در بان سالها 1۱16-1۱36م بر اسزاس گززار
بالاوز بریتاناا» ،پژوهش در تاریخ پزشکی،

 ،1ص.2۱
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با بیرونقی تجارت ،اکیر مردم به علت بیکاری به کشاورهای حاشایه خلایج فاارس و یاا
شهرهای داخلی کشور مهاجرت کردند .بنگاهها و تجارتخانهها بساته شاد ،اکیار خاناههاا
خراب و ویرانه شد ،سکنه باقیمانده همه اریشانحال شدند و با فقر و امراض و بیچاارگی
درگیر بودند 9.بر اساس گ ارش 9231ش ،عمارت قرنطینه بوشهر رو به ویرانای و خرابای
بوده ،اهمیت خود را از دست داده بود.

3

نتیجه

منطقه خلیج فارس ،یکی از اُرترددترین مناط ایران در دوره قاجار و اهلوی و حوزه ن ود
و رقابت سیاسی تجاری قدرت های استعمارگر ارواایی آن زمان باود .درآن دوره ،عاواملی
چون :شرایط نامناس اقلیمی ،کمبود امکانات بهداشتی ،عدم توجه دولت ،فقر اجتمااعی ا
اقتصاادی ،اساتقرار کنساولگریهاای خاارجی و ورود مساافرانی از کشاورهای مختلااح،
زمینهساز شیوع بیماریهای مختلح در منطقه بود که حیات سااکنان را تهدیاد مایکارد.
حضور ا شکان ارواایی در ایران و تقابل ط ّ نوین و سنتی ،به تحوالتی در زمیناه بهباود
بهداشت عمومی و مقابله باا بیمااریهاای مساری در دوره قاجاار و توساعه بهداشاتی و
ریشهکن کردن بیماریها در دوره اهلوی منجر گردید.
یافتههای تاریخی این اژوهش در دوره قاجار ،بیشتر از گ ارشهای نمایندگان سیاسی
خارجی در بوشهر و نوشته های ا شکان ارواایی مقیم ایران و در دوره اهلوی ،از الباهالی
نامهها و گ ارشهای اداری و تلگرافها و مطال روزنامهها به دست آمده است که خاالی
از ایراق ایشرفتها و ایماض کمبودها نیست.
نتایج یافتهها ،بیانگر نقش تحوالت سیاسی ،ملی و بینالمللی در وضاعیت بهداشات و
معیشت ساکنان منطقه خلیج فارس ،بهویاژه بوشاهر مای باشاد .قرنطیناه بوشاهر ،بارای
 .1نامعلوم ،ایران کنونی و خلاج فارس ،ص.121-125
 .2دانشور ،دیدنیها و شنادنیها ایران ،ص.116
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ساکنانش ایامدهای میبتی چون :تلقیح واکسن وکنترل بیماریهای واگیار ،خریاد کشاتی
صحی ،تجهی ات نوین ا شکی و ییره به همراه داشته است .همچنین ،دخالت نماینادگان
خارجی در اداره امور گمرک فعالیتهای دریایی ،تعطیلی قرنطینه به دلیل بحاران ماالی و
بیتوجهی دولت ،مهاجرت تجار سرشناس از بوشهر و کاهش جمعیت به دلیل رکود بازار و
تجارت که رکن حیاتی این شهر بود ،از تبعات من ی قرنطینه در بوشهر به شمار میرود .در
نتیجه ،عدهای مردم بینوا با باری از مشکالت ،چون :بیکاری ،فقر ،بیماری و عدم امکانات
بهداشتی ،روزگار میگذراندند.
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منابع
الف .کتاب
 .1الگود ،ساری  ،1365 ،تاریخ پزشکی ایران و سرزمانها خالفت شرقی ،ترمعزه :دکتزر بزاهر
فرقانی ،ویراسته :محعدحسان روحانی ،تهران ،امارکبار.

 .2بدیعی ،پرویز و عباسی ،محعدرضزا ،1312 ،گززار هزا سااسزی ،امتعزاعی وتیزاد عهزد
نا ر 1331ق ،تهران ،انتشاراد الفهرست.
 .3پارلوتی ،1312 ،سفرنامه به سو ا فهان ،مترمم :بدرالدین کتابی ،تهران ،اقبال.
 .4حعاد  ،ساد معفر ،1382 ،فرهنگنامزه بوشزهر ،تهزران ،انتشزاراد وزارد فرهنزگ و ارشزاد
اسالمی.
 .6دانشور ،محعود ،1318 ،دیدنیها وشنادنیها ایران ،به کوشش :علزیا زرر عبزدالهی ،تهزران،
انتشاراد دناا کتاب.
 .5رایت ،دنا  ،1383 ،انگلاسیها در ماان ایراناان ،ترمعه :اسکندر دلدم ،تهران ،بهآفرین.
 .1روستایی ،محسن ،1382 ،تاریخ طب و طبابت در ایران (از عهد قامار تا پایان عصر رضاشاه به
روایت اسناد) ،ج ،1تهران ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
 .8ستوده ،سادنوراله ،1341 ،طب پاشگار و بهداشت ععومی ،ا فهان ،کتابفروشی ثقفی.
 .۱فایی ،ابراهام ،134۱ ،اسناد نویافته ،بیما ،بینا.
 .13فلور ،ویلم ،1385 ،سالمت مردم در ایران قامار ،ترمعه :ایرج نبیپور ،بوشهر :دانشگاه علزوم
پزشکی و خدماد درمانی بوشهر.

 .11کعب  ،سرمان ،1384 ،دو سال آخر؛ یادداشت ها روزانه سرمان کعب نعاینزده انگلزا

در

دربار ایران ،ترمعه :ابراهام تاعور  ،تهران ،انتشاراد دانشگاه تهران.
 .12گرووتروپ ،هندریک ،13۱4 ،ویلهلم واسزعوس ،ترمعزه :فاطعزه ترکعزان دهنزو و حعازد
مارزاآقا ،تهران ،فحه سفاد و بنااد ایرانشناسی شعبه بوشهر.
 .13نامعلوم ،1326 ،ایران کنونی وخلاج فارس ،تهران ،بینا.
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 .14نبیپور ،ایرج ،1385 ،پاشدرآمد بر پزشکی خلاج فارس ،بوشهر ،انتشاراد دانشگاه علزوم
پزشکی و خدماد بهداشتی و درمانی بوشهر.
 .16ززززز  ،13۱1 ،طب سانایی در گذار به مدرناته در ایران قامار ،بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی
و خدماد درمانی بوشهر.

 .15نظام مافی ،خدیجه ،13۱1 ،حکومت بوشهر (اسناد و مکاتباد رضاقلی خان ساتر معظم نظام
السلطنه مافی 2-1۱31م1323-131۱/ق) ،ج ،1تهران ،نشر تاریخ ایران.
 .11وادات ،ر ،1354 ،خلاج فارس در عصر استععار ،ترمعه :پروفسور شفاع مواد  ،تهران ،کتاب
سحاب.
 .18ویلسن ،آرنولد ،1348 ،خلاج فارس ،ترمعه :محعد سعاد  ،تهران ،نشر کتاب.
ب .مقاالت
و توکلی ،آفرین« ،138۱ ،بهداشزت و سااسزت در دوره رضاشزاه (مطالعزه

 .1رحعاناان ،داریو

مورد  :قرنطانه منوب)» ،مطالعاد تاریخ فرهنگی :پژوهش نامه انجعن ایرانی تزاریخ ،سزال
دوم ،زمستان

.5

 .2هاشعاان ،احعد« ،1383 ،مجل

حافظ الصحه ،با قدمهزا اوّلازه بزرا پایزهگزذار وزارد

بهداشت و درمان در ایران» ،مجله تاریخ معا ر ایران ،پایاز،

.31

 .3زمانی گنجبخش ،محسزن« ،138۱ ،توسزعه بهداشزت در اواخزر دوره قامزار» ،مجلزه تزاریخ
پزشکی ،تابستان،

.3

 .4ندیم ،مصطفی« ،13۱2 ،بررسی وضعات قرنطانه در بوشهر در بزان سزالهزا 1۱16-1۱36م
براساس گزار

بالاوز بریتاناا» ،نشریه پژوهش در تاریخ پزشکی ،دوره دوم،

ج .نشریات
 .1اطالعاد،

. 1335 ،286

 .2حب العتان ،سال،1

.13

 .3ززززز  ،نعره  ،1سنه .1313
 .4ززززز  ،نعره  ،3۱سنه .1311

.1
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 .6خلاج ایران 21 ،خرداد . 1321
 .5ززززز  11 ،شهریور .1316
 .1ززززز  18 ،شهریور . 1321
 .8ززززز  23،آذر  ، 1323سال سازدهم.
 .۱ززززز  28 ،اسفند . 133۱
 .13منوب 4 ،رمب 132۱ق1۱11/م،

.21

 .11سالنامه رسعی معلکتی ،بیتا  ،بینا.
 .12مظفر  25 ،محرم 1326ق11/مارس 1۱31م،

.3

 .13ززززز  16 ،معاد األول 1321ق 26/مه 1۱13م،
 .14ززززز  21 ،رباعالثانی 1326ق ۱/ژوئن 1۱31م،

.5
.15

 .16نشریه ایرانشهر.1343 ،
د .اسناد منتشرشده
« .1منگ مهانی اوّل در منوب ایران (گزار ها ساتنه کنسولگر بریتاناا در بوشهر-1۱14 :
1۱21م1333-133۱/ق) ،1313 ،ترمعه :کاوه بااد ،بوشهر ،کنگزره بزرگداشزت هشزتادمان
سالگرد شهادد رئا

علی دلوار .

« .2گزار ها ساتنه سرپرسی کاک

سرکنسول انگلزا

در بوشزهر1۱36-1۱11 :م-132۱/

1323ق)» ،1311 ،ترمعه :حسن زنگنه ،به کوشزش :عبزدالکریم مشزایخی ،مرکزز مطالعزاد
بوشهرشناسی.
ﻫ .اسناد منتشرنشده
 .1بایگانی اسناد وزارد امورخارمه« ،نامه سفارد تهزران» ،مزور  ۱زفر 1311ق ،مکاتبزاد
1311ق ،ندوق  ،18پ.2
 .2ساکعا ،نامه شعاره ،1323/12/1۱/15125کد نامه ،۱1/36 :کد سند:
.5434658323814۱۱۱53
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 .3ساکعا ،نامه شعاره  ، 133۱/5/18/4242کد سند ،32811 :تصویبنامزه وزارد داخلزه بزه
اداره حاه معلکتی.
 .4ساکعا ،نامه شعاره ، 1313/6/25 ،11363کدسند.2۱3/324۱3 :
 . 6اداره اسناد و تزاریخ دیسلعاسزی وزارد امزور خارمزه ایزران ،نامزه شزعاره  ،11153مورخزه
. 1315/1/13
 .5ززززز  ،نامه شعاره  ،1462مورخه  1نوامبر 1۱31م/آبان .، 1313
 .1ززززز  ،نامه شعاره ( 3264رامع به شهاددنامه تلقاح مسافران) ،مورخه . 1313/1/11
و .منابع التین
1. Aministration Report Of The Persian Gulf For The Year 1928
Printed By Manager Government of India Pess Simla ,p. 8.
2. Administraion Report of Persian Golf , 1907, p.19.
3. Administration Report Of The Persian For Year 1924, Printer By
Manager Of India Pess Simla, p. 8.
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