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Abstract
Prevalence of contagious diseases through foreign passengers and crews is one the seri-
ous problems in big ports. In the late Qajar period, Bushehr port became an important 
port because of military, political and economical reasons. In this time, some diseases 
such as plague and cholera prevailed in some Iran’s neighbor countries like India and 
Iraq and spread in Bushehr by passengers and crews. 
Iran’s government had not any attention to this object. But finally, agreed with organiz-
ing a quarantine office by England in Bushehr. This office had some physicians and mili-
tary forces. During 10 years, this quarantine office had many problems such as offense to 
the quarantine rules by passengers and crews, sabotage of other European governments 
and incorrect decisions of Iranian government.
Because supervision of this office was with Britain; most of remained documents about 
this can be reached from the reports of British political agents, embassy staffs, brokers 
and head of the console. 
The aim of this study is consideration on the condition of quarantine office in Bushehr 
between 1905 and 1915 based on Baliuz of Britain in Bushehr. 
Although these documents are full of wrong political views, but because medicine and 
quarantine was not a political object; these documents had good validity among other 
documents.
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خالصه مقاله
ورود  طريق  از  مسري  هاي  بيماري  شيوع  بزرگ،  بندرهاي  مشكالت  از  يكي 
بوشهر  بندر  قاجاريه،  دوره  اواخر  در  است.  ها  كشتي  خدمه  و  خارجي  مسافران 
شد  تبديل  مهمي  و  بزرگ  بندر  به  اقتصادي  و  سياسي   ، نظامي  مختلف  داليل  به 
و كشتي هاي كوچك و بزرگ از مناطق دور و نزديك در اسكله هاي اين بندر 
و  عراق  چون  ايران  نزديك  كشورهاي  در  ايام  همين  در  انداختند.  مي  لنگر   ،
هندوستان هر از گاه بيماري هايي چون طاعون و وبا منتشر مي شد و همين بيماري 

ها از طريق مسافران و خدمه كشتي ها وارد بوشهر مي شد.
حكومت مركزي ايران تا مدتي متوجه اهميت موضوع نبود اما باالخره با ايجاد اداره 
قرنطينه و سرپرستي آن به دست انگليسي ها موافقت كرد و در پي آن انگليسي 
ها اداره قرنطينه را با وجود تعدادي پزشك و نيروي نظامي تشكيل دادند. در طي 
ده سال زمان مورد نظر، اداره قرنطينه و سرپرستي آن با مشكالت متعددي مواجه 
شد. عدم رعايت برخي از خدمه و مسافران كشتي ها به قوانين و مقررات قرنطينه ، 
كارشكني ديگر دولتهاي اروپايي در برابر انگلستان در اين مورد و تصميمات نابجا 
و متفاوت حكومت مركزي ايران از جمله مشكالت اداره قرنطينه در بوشهر بود. 

از آنجا كه سرپرستي اداره قرنطينه بر عهده انگليسي ها بود، بيشترين اسناد بجاي 
مانده در اين مورد، از گزارش هاي كارگزاران، سر كنسول ها و كاركنان سفارت 

انگلستان و ماموران سياسي انگليسي بدست آمده است.
هدف از انجام اين پژوهش بررسي وضعيت ده سال 1905- 1915 م اداره قرنطينه 

در بوشهر بر اساس گزارش هاي باليوز بريتانيا در بوشهر است.
اگر چه اين اسناد خالي از بغض و غرض ورزيهاي سياسي نيست اما از آنجا كه 
مساله پزشكي و قرنطينه، مساله اي غير سياسي است، اين گزارش ها نسبت به ديگر 

اسناد از اعتبار بيشتري برخوردار است.
كلمات كليدى: بحرين، بريتانيا، بوشهر، قرنطينه

مقدمه
    اهميت منطقه خليج فارس براي دول استعمارگر اروپايي از زماني معلوم شد كه 
اين دولت ها به فكر تصرف هندوستان و ثروتهاي آن افتادند. نخستين استعمارگران 
اروپايي در اين منطقه پرتغالي ها بودند. تصرف جزيره هرمز و تسلط بر آن براي 
چند دهه، در جهت حفظ اين منطقه استراتژيكي بود. در همين ايام (قرن هفدهم 
ميالدي) انگليسي ها با تاسيس كمپاني هند شرقي انگليس براي تسلط بر هند تالش 
هاي خود را آغاز كردند. در اين راستا كمك منافع طلبانه انگليسي ها به شاه عباس 
صفوي در اخراج پرتغالي ها از جزيره هرمز، در جهت ايجاد پايگاه و استقرار در 

خليج فارس صورت گرفت.1 
انگليسي ها ابتدا بندر جاسك را پايگاه خود قرار دادند. انگليسي ها باالخره پس 
از نزديك به يك قرن كشمكش شديد با رقباي اروپايي خود يعني هلند و فرانسه 
موفق به كسب سلطه انحصاري بر هند و سپس خليج فارس شدند. در سال 1762م 
انگليسي ها با تاسيس نمايندگي خود در بوشهر فعاليت هاي سياسي، اقتصادي خود 

را در خليج فارس به صورت رسمي تر و با جديت بيشتري ادامه دادند.2, 3 
از ابتداي قرن نوزدهم ميالدي دولت بريتانيا با دو رقيب جديد اروپايي روبرو شد، 
فرانسه و روسيه. ناپليون براي ضربه زدن به شاهرگ اقتصادي انگليس، هند را نشانه 
گرفته بود و روس ها كه با فكر سلطه بر قفقاز و آسياي مركزي خود را به هند 
در  شرقي  و  شمالي  نواحي  در  ايران  قلمرو  مورد  دو  هر  در  و  كردند  مي  نزديك 
معرض خطر قرار داشت. در اين ميان انگليس با سياستي زيركانه از ضعف درك 
شرايط جهاني در نزد سالطين قاجار و اطرافيان سودجوي آنها، حداكثر استفاده را 
برده، نه تنها منافعش در جنوب و خليج فارس مورد تهديد قرار نگرفت4 كه حتي 

جاي پاي خود در افغانستان را نيز محكم كرد.
با فروپاشي حكومت ناپليون و رسيدن روسيه تزاري به اهداف خود، اينك انگليس 
ضعف  بود.  بالمنازع  نظامي  ويژه  به  و  اقتصادي  سياسي،  قدرت  فارس  خليج  در 
حكومت قاجار نيز راه را براي هر گونه مداخله جويي در خليج فارس و به ويژه 
بوشهر باز گذاشته بود. در اين ميان تنها دالور مرديهاي آزاديخواهان جنوب سد 
بزرگي در راه نيروهاي انگليسي بود و اگر جز اين بود در قرن بيستم و به ويژه در 
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بهبوحه جنگ جهاني اول، انگليس تا اصفهان را به تصرف خود در مي آورد.5
و  كرد  علم  قد  انگليس  روبروي  منطقه،  در  جديدي  رقيب  بيستم،  قرن  اوايل  از 
ديگر انگليس بجاي روس، رقابت و نزاع با اين رقيب را سرلوحه خود قرار داد و 

آن دولت آلمان بود.6
و  سياسي  مهم  هاي  موقعيت  كسب  به  موفق  ها  آلماني  اول،  جهاني  جنگ  تا 
اقتصادي در منطقه شدند. انزجار مردم از سلطه بريتانيا و يادآوري تجاوزات آنها 

در منطقه نيز بر وجهه آلماني ها و ماموران آنها افزود.
خليج  منطقه  در  استعمارگر  اول  قدرت  همچنان  بريتانيا  ها،  آلماني  تالش  تمام  با 
فارس بود و براي ايجاد سلطه و برتري بر هر گونه تاسيسات سياسي، اقتصادي و 
نظامي يا نظارت كامل داشت و يا به وسيله عوامل خود آن را كنترل مي كرد كه 

از جمله يكي از اين تاسيسات اداره قرنطينه بود.
قرنطينه

قرنطينه كلمه اي فرانسوي به معني برقراري سيستم نظارت بهداشتي به اماكن شيوع 
بيماري و بستن تمامي راههاي ورود احتمالي بيماري است.

است  جايي  "قرنطينه  است:  شده  تعريف  چنين  قرنطينه  واژه  دهخدا  فرهنگ  در 
بيماران  ورود  از  و  دهند  مي  قرار  بازرسي  مورد  را  عابران  و  مسافران  آن  در  كه 
جلوگيري به عمل مي آورند، اين كلمه از واژه (كاران تن) فرانسوي گرفته شده 

است.7"
وجود  از  خود  سفرنامه  در  ماركوپولو  دارد.  كهن  بسيار  تاريخي  كردن  قرنطينه 
بيماري طاعون در تبريز و بستن دروازه هاي شهر و اقامت اجباري خود در آنجا 

سخن مي گويد.8
تا اين زمان مردم و حكام مهمترين شيوه برخورد با شيوع يك بيماري مسري را 
بستن دروازه ها مي دانستند. از قرن چهاردهم ميالدي براي جلوگيري از سرايت 
مي  حركت  بيماري  به  آلوده  مناطق  از  كه  را  هايي  كشتي  واگير،  هاي  بيماري 
مدتي  براي  را  كشتي  كرد،  مي  سرايت  كشتي  خدمه  بين  راه  بين  در  يا  و  كردند 
همراه با بار و خدمه و مسافر در محلي جدا و محصور و دور از بندر نگهداري مي 

كردند كه معموال اين زمان چهل روز بود.
در سال 1374 م براي نخستين بار در بندر ونيز كه در آن زمان بندري بين المللي 
در  سال 1383م  در  قرنطينه  پست  نخستين  اما  شد  اعمال  اي  قرنطينه  اقدامات  بود 
بندر مارسي تاسيس شد و به احتمال زياد اين واژه از همين زمان متداول شد. اين 
اقدامات در پيشگيري از شيوع بيماري ها بسيار موثر بود و به همين دليل دولت ها 

و حاكمان وقت قوانين و مقررات سختي را اعمال مي كردند.9 
در سال 1876م طاعون در منطقه خليج فارس شايع شد كه تلفات زيادي را در پي 
داشت. در پي اين طاعون، مقامات دولت بريتانيا به حكومت مركزي ايران پيشنهاد 
تاسيس مركز قرنطينه و اجراي مقررات آن را ارايه دادند كه با موافقت حكومت 

ايران، اين مركز در بوشهر تاسيس شد.
بزودي در بنادر عباس، لنگه، آبادان و جاسك مراكز قرنطينه ايجاد شد اما از آنجا 
كه مركز فعاليت هاي سياسي انگليس ها در بوشهر بود، مجهزترين اين مراكز را 

بوشهر تشكيل مي داد.
در اين مقاله وضعيت اداره قرنطينه در بوشهر بر اساس اسنادي كه از باليوز بريتانيا 

بجاي مانده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. 
سرپرسي كاكس سركنسول انگليس در بوشهر و جانشين وي كاپيتان تره ور، در 
بطور  را  خود  هاي  گزارش  سالهاي 1905تا 1915م  بين  در  خود  ماموريت  مدت 
منظم در اختيار دولت بريتانيا قرار مي دادند. اين دوره ده ساله يكي از مهمترين برهه 
هاي زماني در تاريخ معاصر ايران است كه وقايع مهمي چون انقالب مشروطيت 
از جمله اين تحوالت است. پي آمد انقالب مشروطيت و استبداد محمدعلي شاه و 
خيزش آزاد مردان آذربايجان، مناطق ديگر ايران را نيز به جنبش و تكاپو انداخت. 
بوشهر نيز به عنوان يكي از مهمترين بنادر جنوب ايران از اين جنبش آزاديخواهي 
را  جنبش  رهبري  اهرمي  مجتهد  مرتضي  سيد  چون  مرداني  بزرگ  نبود،  دور  به 
بدست گرفته، در كنار مخالفت با استبداد داخلي، از مخالفت با استعمار بيگانه و 
در راس آن انگليس غافل نبودند. به همين دليل بيشتر گزارشات كاكس و جانشين 
حكومت  استبداد  با  مردمي  هاي  مخالفت  ويژه  به  و  سياسي  مسايل  به  مربوط  او 

Quarantine in Bushehr between 1905 and 1915

5- Amir Ebrahimi, n.d.: 43-4.
6-  Pop et al, 2001: 136.
7- Dehkhoda, 1994: 1545.
8- Marco polo, 1984: 41.
9- History of quarantine in Iran and 
the world, n.d.
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مركزي ايران و بريتانيا است. در كنار اين گزارش هاي سياسي، كاكس و جانشين 
او ديگر وقايع اقتصادي و اجتماعي را نيز از نظر دور نداشته اند و به همين دليل 
اگرچه اين گزارش ها خالي از حب و بغض و غرض ورزي هاي سياسي نيست اما 
آن گزارشاتي كه كمتر جنبه سياسي دارند و به نوعي بازگو كننده تاريخ اجتماعي 
آن مقطع زمانيست، اهميت زيادي  دارد و از آن جمله، اتفاقات مربوط به اداره 

قرنطينه در منطقه خليج فارس و به ويژه بوشهر است.
اين گزارش ها با تالش مترجم زبردست و نام آشنا، جناب آقاي حسن زنگنه و 
با همت رييس فرهيخته بنياد ايرانشناسي شعبه بوشهر جناب آقاي دكتر مشايخي 
زيور  به  بوشهر  در  بريتانيا  باليوز  گزارش  به  ايران  جنوب  مشروطيت  عنوان  تحت 

طبع آراسته شده است.
نگارنده ابتدا اين گزارش ها را مورد بررسي قرار داده، پس از تجزيه و تحليل آنها، 

با طرح يكسري عناوين، نكات مهم را ارايه كرده است.
مكان قرنطينه 

در گزارش هاي موجود بارها از "جزيره" به عنوان محل قرنطينه ياد شده است. اما 
از آنجا كه شيوه نگارش گزارش ها بر اساس اختصار و دوري از حاشيه نويسي 

بوده است، در هيچ سندي به محل دقيق جزيره اشاره نشده است.
از بهترين اسناد موجود، گزارش برادلي برت سياح در سال 1909م در مورد اين 
محل است. وي ابتدا از قوانين و مقررات سخت قرنطينه در بوشهر توسط انگليس 

ها و با حمايت جدي حكومت مركزي ايران سخن مي گويد.
توصيف وي از محل قرنطينه بسيار جالب است:

و  مشكالت  با  كه  مادام  انسان  نيست.  بيش  جهنمي  واقع  در  قرنطينه  "جزيره    
دردسرهاي آن دست به گريبان است مي تواند به خود نويد دهد كه سرزمين  ايران 
و  شده  واقع  بوشهر  ميلي  دو  در  جزيره  است.  معهود  بهشت   ، جزيره  فراسوي  در 
تقريبا فاصله آن تا شهر به اندازه فاصله لنگرگاه بيروني تا لنگرگاه داخلي است."10

برادلي برت سپس از ساختمان نيمه مخروبه قرنطينه و اوضاع بد آنجا مي گويد. 
بي جهت نيست كه مسافران از رفتن به جزيره وحشت زيادي داشتند و البته ناگفته 
نماند كه بيماري هاي مسري به ويژه طاعون در آن زمان باليي نه خانمانسوز كه 
سرزمين سوز بوده است و همين سياح از طاعون به عنوان واژه اي كه هر آسيايي 

را به وحشت مي اندازد، ياد مي كند.11
با وجود جزيره به عنوان محل اصلي قرنطينه، در برخي موارد از كشتي هايي كه 
مسافران آن بيمار بوده، يا مشكوك به بيماري بود به عنوان قرنطينه استفاده مي شد، 
چنانكه در ماه مه 1905 م دو مورد مشكوك بيماري طاعون در كشتي پرسپوليس 

تشخيص داده شده، اين كشتي براي چند روز قرنطينه مي شود.12
در برخي موارد محل سكونت افراد قرنطينه مي شد، چنانكه زماني كه مسيو پاسك 
بود،  بمبيي  عازم  كه  دوستش  مشايعت  منظور  به  بوشهر  در  روسيه  كنسول  ژنرال 
مواجه  اعتراض دكتر قرنطينه  شد، با  اداره قرنطينه وارد كشتي  هماهنگي با  بدون 
شده، محل اقامتش را مشمول مقررات قرنطينه اعالم مي كنند.13 زماني كه جايي 
به عنوان قرنطينه اعالم مي شد، ساكنان اين محل حق بيرون آمدن از آنجا را براي 

حداقل پنج روز نداشتند و ماموراني از بيرون خانه خروج آنها را زير نظر داشتند.
پزشكان شاغل در قرنطينه

اداره قرنطينه توسط دولت بريتانيا اداره مي شد و تمامي كاركنان آن ابواب جمعي 
ارتش بودند و به همين دليل قوانين و مقررات آن ابتدا جنبه نظامي داشته و سپس 
پايان  و  آغاز  يا  و  پزشكان  هاي  فعاليت  از  گزارشات  از  بسياري  در  بهداشتي. 

ماموريت آنها اشاره شده است.
اعالم  تهيه  جهت  باليوزگري  پزشك  م   1907 مارس   17 در  كاكس  گزارش  به 
جغرافيايي و رسيدگي به امور قرنطينه با شناور جنگي الرنس عازم خرمشهر مي 

شود.14
در جايي ديگر در 8 مارس 1908م كاكس از ورود سروان وايت به عنوان رياست 
وسايل  خريد  جهت  شناور  همين  با  ويليامز  سروان  اينكه  و  دهد  مي  خبر  قرنطينه 
بهداشتي براي اداره قرنطينه راهي بمبيي مي شود. اين گزارش بر ما معلوم مي دارد 

10- Zanganeh, 2001: 181.
11- Ibid: 180.
12- Zanganeh, 2007: 18.
13- Ibid: 18-9.
14- Ibid: 50.
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كه وسايل بهداشتي بطور عمده از هندوستان وارد ايران مي شد.15
مرخصي  بازگشت  از  كاكس  1908م  نوامبر  ماه  به  مربوط  ديگري  گزارش  در 
قرنطينه  اداره  ارشد  افسر  و  پزشك  كه  هند  دريايي  نيروي  جمعي  ويليامز  سروان 
خليج فارس است خبر مي دهد16 ويليامز پزشك افسري است كه ابواب جمعي 
نيروي دريايي هند بوده است. اهميت كادر پزشكي چنان بود كه در گزارش هاي 
ساالنه كنسولگري بريتانيا در بوشهر مربوط به سال 1915م  ضمن نام بردن از تمامي 
منصب  صاحب  و  نمايندگي  پزشك  مقام  عنوان  به  فرسون  مك  از  اداري  كادر 

ارشد طبي قرنطينه خليج فارس ياد مي شود.17
اطالع رساني و اخبار در مورد شيوع بيماري ها و اعالم بيماري

اهميت شيوع بيماري هاي مسري و تلفات ناشي از آن در اين مقطع زماني چنان بود 
كه دولت بريتانيا در نواحي مختلف سواحل خليج فارس و پس كرانه ها تا سواحل 
اقيانوس هند به طور دايم، در حال اخذ خبر مربوط به بيماري ها در اين نواحي بود.

به گزارش كاكس مربوط به 31 ماه مه 1908 م، به دليل آنكه چند مورد طاعون در 
بغداد مشاهده شده است لذا كليه شناورهايي كه از بصره وارد بوشهر و كليه بنادر 

خليج فارس مي شوند بايد به مدت 5 روز تحت نظارت قرنطينه باشند.18
در گزارش كاكس مربوط به ماه آوريل 1909م از سه مورد مرگ در بين ملوانان 

در كشتي تندرو پست مشكوك به طاعون خبر مي دهد.19
منطقه،  يك  در  آلودگي  و  بيماري  وجود  اعالم  قرنطينه،  اداره  وظايف  ديگر  از 
هاي  گزارش  در  باشد.  مي  محل  يا  شهر  آن  ساختن  قرنطينه  و  باش  آماده  اعالم 
سركنسولگري به كرات به اين موضوع اشاره شده است. چنانكه در آوريل سال 
بندري  عنوان  به  بندر  اين  بوشهر،  در  طاعوني  بيمار  مورد  چند  مشاهده  با  1910م 
بيماري  مورد   43 شده  بيشتر  بيماران  تعداد  مه  ماه  در  گردد.20  مي  اعالم  آلوده 
بوشهر،  در  ژوين  ماه  تا  بيماري  اين  شود.  مي  گزارش  مرگ  مورد  و 34  طاعون 
ماه  آخر  هفته  در  كه  آنجا  از  كاكس  گزارش  به  شود.  مي  زيادي  تلفات  موجب 
ژوين هيچ مرگ و ميري گزارش نشده، پس، از ماه ژوييه بندر بوشهر بندري سالم 

و بدون طاعون اعالم مي گردد.21
به گزارش نماينده سياسي انگلستان در خليج فارس در آوريل سال 1911م به علت 
مي  اعالم  طاعون  به  آلوده  بندر  عنوان  به  رسما  بوشهر  بندر  مجددا  طاعون  شيوع 

گردد.22
در ماه مه همين سال 68 مورد بيماري طاعون و 57 مورد مرگ و مير ناشي از اين 

بيماري در بوشهر مشاهده شده، گزارش مي شود.23 
اساس  بر  است.  شده  گزارش  سال 1912م  آوريل  در  طاعون  بيماري  شيوع  اوج 
اين گزارشات بيماري به مناطق دور از بوشهر و به خشت، كنارتخته و دالكي هم 
رسيده است، چنانكه اهالي اين نواحي به قاطرچي ها هشدار داده اند كه از آوردن 
خودداري  مناطق  اين  به  طاعون  شيوع  علت  به  دشتي  و  بوشهر  ساكنان  بردن  و 
كنند.24 بر طبق گزارشات طاعون در محزري، قلعه سوخته و قلعه سرحان و اهرم 
تنگستان و احمدي هم ديده شده است. در بوشهر كار به جايي مي رسد كه عده 
زيادي از مردم به ويژه طبقات پايين شهر را ترك كرده، به مناطق امن مهاجرت 
مي كنند تا آنجا كه جمعيت بوشهر به شدت كاهش مي يابد. بنا به اسناد رسمي 

حدود 400 نفر بر اثر اين بيماري از بين رفته اند. 
در اثر اين بيماري و ترس از ورود به بوشهر، مواد غذايي به بوشهر ارسال نمي شود 
و به دنبال آن مواد غذايي ناياب و بسيار گران مي شود.25 همچنين با فرار عده اي 

از شهر، سرقت منازل نيز زياد شده است.
ترس چنان بر منطقه حاكم شده است كه حتي كنسول تركيه به حكمران بوشهر 
نامه نوشته و اظهار كرده است كه بنا به دستور رسمي دولت متبوعش، از اين به 
بعد اجازه ارسال جنازه به قلمرو ترك (منظور عتبات عاليات) داده نخواهد شد.26 
شيوع طاعون غير از مرگ و مير، مهاجرت اجباري، كمبود مواد غذايي و گراني 

در مواردي موجب نزاع بين ساكنان مناطق مختلف مي شود.
علت  به  جبري  ساكنان  از  زيادي  عده  ژوين 1912م  در  موجود  گزارشات  به  بنا 
شيوع طاعون، بوشهر را ترك كرده، به الور مي روند. در درگيري بين كدخداي 
الور و اهالي جبري، كدخدا كشته شده، اهالي الور به انتقام 50 نفر از اهالي جبري 

را به طرز فجيعي مي كشند.27 

29

15-Ibid: 102.
16- Ibid: 140.
17- Baiat, 1994: 30.
18- Zanganeh, 2007: 117.
19- Ibid: 176.
20 Ibid: 223.
21- Ibid: 232.
22- Ibid: 264.
23- Ibid: 266.
24- Ibid: 291.
25- Ibid.
26- Ibid: 293.
27- Ibid: 294.
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با فروكش شدن بيماري طاعون و عدم گزارش مرگ و مير در اواخر ژوين، بوشهر 
به عنوان بندر عاري از طاعون اعالم مي گردد.

حمايت از اداره قرنطينه
اسناد و گزارشات موجود بر ما معلوم مي دارد كه حكومت مركزي ايران به اهميت 
ناخواسته  يا  و  رغبت  با  دليل  همين  به  و  بود  برده  پي  مسري  هاي  بيماري  شيوع 
مجبور به حمايت از مديريت اداره قرنطينه توسط انگليسي ها بود. دوري از مركز، 
عدم وجود امكانات و لوازم پزشكي، كمبود پزشك و دارو و از همه مهمتر بي 
ايران نه  مسيوليتي و عدم مديريت صحيح، موجب شده بود تا حكومت مركزي 
تنها قادر به كنترل و نظارت بر اين مشكل نباشد بلكه از انگليسي ها نيز در جهت 

اداره قرنطينه حمايت كند.
بنا به گزارش نمايندگي انگليس، پزشك نمايندگي مقيم كمافي السابق از سوي 

دولت ايران مسيوليت اداره امور قرنطينه را به عهده دارد.28
البته در مواردي حكومت مركزي ايران براي پرستيژ سياسي دستورات و قوانيني 
را مقرر مي كرد كه گاها با مطالعه همراه نبود و مشكالتي را بدنبال داشت. در ماه 
مه 1907م در بحرين و كراچي عاليم بيماري طاعون بصورت مشكوكي مشاهده 
شد. بنا به دستور دولت ايران مقررات قرنطينه عليه اين دو محل به اجرا در آمد و 
كسانيكه از اين دو بندر وارد مي شوند بايد به مدت 14 روز تحت نظارت اداره 
قرنطينه باشند.29 با اين دستور اعتراضات مردم باال گرفت و حكومت مركزي خيلي 

زود به تندروي خود واقف شد، پس مدت قرنطينه به پنج روز كاهش يافت.30 
عدم رعايت مقررات قرنطينه

حاكم  گرفت،  مي  قرار  حمايت  مورد  قرنطينه  اداره  ايران  حكومت  سوي  از  اگر 
ديدي  با  را  قرنطينه  اداره  هاي  فعاليت  نيز   بوشهر  قدرتمدار  افراد  ديگر  و  بوشهر 
مثبت مي نگريستند. اما در مقابل، قانون شكني ها و حتي مخالفت نسبت به اداره 

قرنطينه نيز وجود داشت.
اين مخالفت ها ريشه در چند عامل داشت. نخستين مخالفت ها از سوي دولت هاي 
رقيب بريتانيا صورت مي گرفت. نمايندگان سياسي اين دولت ها و به ويژه روسيه 
به شيوه هاي مختلف مخالفت و يا به قول خود گزارشگران بريتانيا حسادت مي 
كردند.31 عدم توجه به قوانين و مقررات قرنطينه، سرپيچي از دستورات پزشكان و 

حتي ممانعت از فعاليت پزشكان از جمله اين مخالفت ها بود.
در بين ايرانيان نيز عدم درك صحيح از اهميت قرنطينه مهمترين عامل مخالفت و 
عكس العمل در برابر اداره قرنطينه بود. البته بدي وضعيت امكانات جزيره و سختي 
دوره قرنطينه نيز موجب اعتراض مردمي مي شد كه در اين مورد حكومت مركزي 
ايران بيشتر از نمايندگي سياسي بريتانيا مقصر بود. از جمله راههاي اعتراض مردم، 
نيز  خطراتي  با  مواقع  برخي  فرارها  اين  بود.  قرنطينه  ماموران  دست  از  كردن  فرار 
همراه بود كه مسافران، خدمه و تاجران خرده پا اين خطرات را به جان مي خريدند.

- قانون شكني روس ها و آلماني ها
پيش از اين از قانون شكني مسيو پاسك ژنرال كنسول روسيه سخن به ميان آمد. به 
گزارش كاكس در يكم مارس 1907م كشتي روسي يوفرات عازم بصره مي شود. 
اين شناور در بندرعباس بنا به دستور كنسولگري روسيه، مانع از كار دكتر قرنطينه 
مي شود.32 در واقع روس ها بطور علني مخالفت خود را با مديريت انگليسي ها بر 
اداره قرنطينه نشان مي دهند. با اين حال از آنجا كه قدرت انگليسي ها در جنوب 
با  قرنطينه  اداره  است،  جدي  اي  مساله  بيماري  شيوع  خطر  مساله  و  است  بيشتر 
مسافر، خدمه و كشتي هيچ كشوري تعارف ندارد، چنانكه به گزارش كاكس در 
هفدهم مارس زماني كه همين كشتي در بصره مسافر پياده مي كند، چون از اداره 
قرنطينه جواز ورود به بندر را نگرفته است، به عنوان اقدامي تنبيهي مجبور مي شود 

براي مدتي تحت نظارت قرنطينه باشد.33 
شود.  مي  بوشهر  وارد  آلمان  هامبورگ  خط  كشتي  1907م  ژوييه  چهاردهم  در 
نماينده محلي اين كشتي آقاي كرامپتر با اتفاق همسرش قصد ورود به كشتي را 
اين  كه  دهند  مي  هشدار  ايشان  به  قرنطينه  معاون  و  پزشك  ورود  موقع  اما  دارند 
بدون  ايشان  اما  شوند  وارد  توانند  نمي  آنها  و  است  قرنطينه  مراقبت  تحت  كشتي 
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توجه وارد شناور مي شوند. پس از خارج شدن نماينده را به قرنطينه مي فرستند. 
او سخت برآشفته شده، اعتراض مي كند اما بهرحال چند روز را در قرنطينه بسر 

مي برد.34 
 و يا نمونه ديگر از قانون شكني فرار كنسول تركيه از مقررات قرنطينه است. در 
سي ام ژوييه 1911م وي قصد سفر به لنگه را داشته است اما چون كشتي پستي 
تحت نظارت قرنطينه بوده، وي براي فرار از قرنطينه با شناور مظفر عازم لنگه مي 

شود.35
يكي از مشكالت انگليسي ها در اداره قرنطينه عدم درك صحيح مردم از اهميت 
چند  براي  كشتي  در  اقامت  يا  و  نبود  مناسبي  محل  جزيره  چند  هر  بود،  قرنطينه 
روز سخت بود اما شيوع بيماري همچون طاعون و مرگ و مير، بسيار سخت تر و 
بدتر از چند روز قرنطينه بود. با تمام اين خطرات ناشي از بيماري، برخي حاضر 
به پذيرش اين قوانين و تحمل سختي را نداشتند و براي فرار از قرنطينه حتي از راه 

مسيله كه راههاي امني نبود، فرار مي كردند.
در ماه مه 1907م چند مورد طاعون و مرگ و مير در جزيره قرنطينه مشاهده شد 
و در جزيره بحرين نيز موارد مشكوكي مشاهده مي شود. به همين دليل به دستور 
دولت ايران هر كس كه از بحرين وارد بوشهر مي شود بايد بمدت 14 روز تحت 
نظارت قرنطينه قرار گيرد اما با وجود اين خطر برخي از قرنطينه فرار مي كنند. به 
گزارش ج. اچ. بيل معاون نماينده سياسي در خليج فارس در اين ماه يك ايستگاه 
قرنطينه در مسيله تاسيس مي گردد تا اگر كسي قصد فرار از اين طريق را دارد، 

به دام افتد.36
از  قرنطينه،  طوالني  مدت  به  مردم  اعتراض  با  شد  گفته  اين  از  پيش  چنانكه  البته 
روز  پنج  به  قرنطينه  مدت  و  شود  مي  صادر  جديدي  دستور  ايران،  دولت  سوي 

كاهش مي يابد.
از ديگر نكات آنكه در پست هاي قرنطينه از مسافران بازرسي صورت نمي گرفت 
و به همين روي، برخي از سود جويان از فرصت استفاده كرده، با خود قاچاق وارد 
مي كردند و در اين دوره مهمترين كاالي قاچاق اسلحه بود. در آوريل 1908م 
مدير گمرك از قاچاق اسلحه توسط عبدالرحيم نامي مطلع مي شود و در پي آن 

مقرر مي شود تا در ايستگاه قرنطينه، پست بازرسي مستقر شود.37 
نتيجه

نتيجه سخن آنكه، وضعيت آب و هوايي منطقه خليج فارس و كمبود بيمارستان، 
پزشك و دارو و عدم رعايت بهداشت عمومي، بنادر اين منطقه را همچون تمامي 
بنادر شلوغ و پر رفت و آمد با خطر شيوع بيماري هاي مسري مواجه مي ساخته 
دهد  مي  ترجيح  دولت  اين  ايران،  مركزي  حكومت  در  مديريت  ضعف  با  است. 
تا مديريت اداره قرنطينه را به دولت بريتانيا واگذار كند. اگر چه در اسناد به طور 
اما  است  نيامده  ميان  به  سخني  راستا  اين  در  ها  انگليسي  نمايي  قدرت  از  واضح 
بيماري  كنترل  جهت  در  خدماتي  انجام  كنار  در  بريتانيا  كه  كرد  تصور  توان  مي 
ها، تا اندازه اي قصد قدرت نمايي به ويژه به ديگر دولت هاي اروپايي را داشته 
است. در واقع بريتانيا در اداره قرنطينه از نوعي اهرم فشار سياسي به ويژه در مقابل 
رقباي اروپايي خود همچون آلمان استفاده مي كرده است. در گزارشات كاكس 
و همكارانش بارها از تعداد دقيق محموله كشتي هاي غير ايراني سخن گفته شده 
است. اگر كنسولگري انگليس به توسط ايادي خودفروخته خود از محموله كشتي 
هاي ايراني با خبر بود، جاي تعجب ندارد اما كشتي هاي خط هامبورگ چگونه 
گمركات  اداره  در  ها  انگليسي  اگرچه  گرفتند،  مي  قرار  رصد  مورد  دقت  اين  با 
عواملي داشتند اما بنظر مي رسد كه اداره قرنطينه خود بهانه اي بود براي سركشي 
به كشتي ها و رصد دقيقتر آنها و اين در حاليست كه در هيچ سندي به اين موضوع 

اشاره نشده است كه از سياسي و زيركي انگليسي ها بر مي آيد.
نكته ديگر آنكه برخي مخالفت ها از سوي ايرانيان را بايد به حساب نفرت آنها 
از بريتانيا و حضور آنها در منطقه دانست. سياست هاي تجاوزگرانه بريتانيا نفرت 
شديد از آنها در نزد مردم را در پي داشت و اين نفرت موجب مي شد كه هر اقدام 
انگليسي ها بد تلقي شود و قانون شكني از دستورات آنها حتي در مورد امر حياتي 

قرنطينه نوعي مبارزه به شمار آيد.
بهر حال با تمام اين گمانه زني ها، نمي توان از اين نكته غافل بود كه بهر روي اين 
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34- Ibid: 83.
35- Ibid: 273-4.
36- Ibid: 70.
37- Ibid: 109.



اقدام انگليسي ها در كنترل بيماري ها در منطقه خليج فارس نقش بسزايي داشته 
است حتي اگر تصور كنيم كه اين اقدامات صرفا در جهت تامين منافع خودشان 

بوده است.
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