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Abstract
Armenians are considered among the effective minorities in Iranian economic and commercial
life in different eras. Persian Gulf seaports, especially the port of Boushehr and its customs
office were among the places, where Armenians had active roles in it during the Qajar era. In
addition to being the economic forum of the state of Fars, in Qajar era, Boushehr was
considered as one of the most important importing and exporting gateways and Iranian
connection sites with other countries of the world. Therefore, Boushehr customs office was one
of the most active economic institutions in that era. The main aim of this research, which is
organized by descriptive-analytical basis and conducted via library resources, is to answer the
important question regarding the roles of Armenians in Boushehr customs office, in the Qajar
era. Analysis of the evidences indicates that Armenians were on the top of prominent
occupations from the establishment of the customs office in Bouhehr up to the peak of
economic activities of that establishment in Qajar period. While organizing the situations in
Boushehr customs office, equipping and developing it in that era, Armenians dealt with fighting
against smuggling of goods, developing the customs office branches, and supervising the
performances of those branches, as well as training and instructing the relevant staff. Moreover,
through presenting initiating plans for utilizing the customs office facilities, Armenians played a
considerable role for the continuation of the activities of the institutes in Boushehr and other
ports in the south of Iran
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چكيده
ارامنه از اقلیتهای تأثیرگذار در حیات اقتصادی و تجاری ایران در دورههای مختلف به شماار مم آینم .در ایمم میمان
بنادر خلیجفارس و به ویژه بن.ر بوشهر و گارگ آن ازجاله عرصههای بود که ارامنه در دورﮤ قاجار نقم

فاما

در آن

داشتهان .در دورﮤ قاجار بوشهر قطب اقتصادی ایا ت فارس محسوب م شم .و هاچنیم یک از دروازههای مهم ورود
و خروج کاال و ارتباط ایران با دیگر کشورهای جهممان بود از ایم رو گارگ بوشهر یکم از نهادهمای فاماق اقتصمادی
ایم برهه بود ه.ف اصل ایم پژوه
به ایم پرس

مه است که نق

که با روش توصیف و تحلیل و برپایﮥ منابع کتابخانهای تنطی ش.ه اسمت پاسم

ارامنه در گارک بوشهر در دورﮤ قاجار چگونه بوده است بررسم شمواه .گویمای آن

است که نیروهای ارمن از زمان شکلگیری نهاد گارک در بوشهر تا زمان اوج فاا یتهای اقتصمادی ایمم نهماد در دور
قاجار مص.ر خ.مات مها بودن .در ایم دوره ارامنه ضام سروساماندادن به اوضاع گارگ بوشهر و توساه و تجهیم
آن در راستای مبارزه با قاچاق کاال و گسترش شابههای گارگ و نظارت بر عالکرد ایم شابههما و آمموزش کارمنم.ان
آن عه.هدار خ.مات عا.های در بوشهر بودن .عالوه بر ایم به حاظ فرهنگ نی ارامنﮥ بوشهر با اراﺋﮥ طرحهای ابتکماری
در راستای استفاده از امکانات گارک برای استارار فاا یت مؤسسههای آموزش در بوشهر و دیگر بنمادر جنموب ایمران
در ایم حوزه نق

درخور توجه داشتهان..
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ارامنه در بن.ر بوشهر پژوه های انجام شم.ه اسمت

مقدمه
ارمم ها از دوران باستان تاکنون هاواره با ایمران و

اما در باب نق

ارامنه در گارگ که از تأثیرگذارتریم

ایرانیان ارتباطات تنگاتنگ و بسیار ن دیک داشمتهانم.

نهادهممای بازرگممان و تجمماری بوشممهر بمموده تمماکنون

از دیربمماز عوامممل متامم.دی هاچممون تممالش بممرای

پژوه

منسجا صورت نگرفته است گفتنم اسمت

دستیاب بمه زنم.گ بهتمر یما تکاپوهمای بازرگمان و

در باب ابااد حضور ارامنه در بوشهر نی بای .به تأ یف

تجاری زمینه ساز حضور و اسمتقرار ارامنمه در حموز

هاچون «عیسویان در بوشهر» اثر عب.ا کری مشمایخ

جغرافیای ایران شم .و م حضمور ارامنمه در پیکمر

اشاره کمرد ایمم اثمر زنم.گ ایمم قموم را در بوشمهر

در دور

واکاوی کرده است اما رویکرد مؤ ف بیشتر به پیشینﮥ

شاه تهااسب اوق و شاه عباس اوق صمفوی بمه وقموع

حضور و زن.گ اجتااع ایم قوم مح.ود بوده است

پیوست شکرکش همای مختلمف شماه تهااسمب اوق

هاچنیم به مقا مﮥ دیگمر ایمم نویسمن.ه «فاا یمتهمای

صفوی به مناطق مختلمف قفقماز اسمیران بسمیاری از

اقتصادی اجتااع و فرهنگ عیسمیویان در بوشمهر»

چر کس و ارمن را به داخل ایران سموق

ملم ایمران

اجتااع ایران به صورت مجتاع همای انسمان

اقوام گرج

داد ایم رون .در دور شاه عباس اوق نی بما پیگیمری

بای .اشاره کرد کمه در نخسمتیم هامای

شناس اراﺋه ش .نویسمن.ه عمالوه بمر بررسم پیشمینﮥ

سیاست های مختلمف گسمترش یافمت در نتیجﮥ ایمم

تا.ن بوشمهر و نقم

جریان ها نیروهای ارمن از دور صفویه بهطور فاماق

بوشهر با عیسویان در اسکان ایم اقلیت در بوشهر در

با حضور در عرصههای مختلف به ویمژه عرصمههمای

کنار واکاوی فاا یت های اجتاماع عیسمویان در ایمم

ممؤثری

نی به فاا یتهای اقتصمادی آنهما

تجاری و بازرگان

در گوشهوکنار ایران نق

بن.ر به طور اجاا

تااممل سمازن .اهما

بموم

در ایم شهر اشاره کرده است هاچنیم مقا ﮥ «وضایت

داشتهان.
پس از گذار از دور صفویه و بما روی کمار آمم.ن

فرهنگمم ارامنممه بوشممهر در دوره قاجاریممه» تأ یممف

سلسلﮥ افشاریه و رش .و رونق بوشهر ارامنه به ت.ریج

ب.را سادات علی اده مقم.م و ههمراب هاشما پمور در

موفق ش.ن .در حیات اقتصادی و تجاری بن.ر بوشمهر

مجله گنجینه اسنا د نیم بیشمتر بمه بررسم وضمایت

نق پذیر و تأثیرگذار باشن .در دور قاجار با تموساﮥ

اجتامماع و اعتقممادی و مایشممت و آموزشمم ارامنممه

گارگ بوشهر عرصمه ای دیگمر بمرای فاا یمت ارامنمه

بوشممهر محمم.ود بمموده و بممه وضممایت اقتصممادی و

فراه ش .به ت.ریج ارامنه در ایم عرصمه نیم حضمور

چگونگ مشارکت آنها در امور اقتصادی بن.ر بوشمهر

فااق پی.ا کردن .و موفق ش.ن .منشاء خ.مات درخمور

کاتر توجه ش.ه است بر هایم اسماس ایمم پمژوه
درص.د پاس دادن به ایم پرس

توجه شون.

اصل است که نقم

به روش توصیف تحلیل و با اسمتفاده

ارامنه در گارک بوشهر در دور قاجاریه چگونه بموده

از منابع پراکن .کتابخانمه ای و اسمناد در پم شمفاف

است فرضیه پژوه

ایم است کمه ارامنمه بوشمهر در

ساختم چگونگ تأثیر و تأثر نیروهای ارمن در نهماد

دور قاجار با حضور در مناصب مه و انجام خ.مات

گامممممممممرک بوشمممممممممهر در دوره قاجمممممممممار

مختلف در توساه و بهینهسازی گارگ بوشهر نقم

(1210تا1332ق1975/تا1914م) است دربار حضمور

مؤثری داشتهان.

ایم پژوه

بررس نق

ارامنه در گارک بوشهر در دور قاجار براساس اسناد ایم دوره (1210تا1332ق1795/تا1914م) 21

در بنمم.رعباس گاممرک بوشممهر بممهصممورت شممابهای از

گمرک و اهميت آن در بندر بوشهر
در تعریفف

واژ گاممرک برخمم آن را بممه مانمم

گارک بن.رعباس بود به طموری کمه شمهبنم.ر (رﺋمیس

حقوق دانستهان .که بر کاال و ماقا تجاره تالق م گیمرد

گارگ) بوشمهر در واقمع نااینم.های ازطمرف شمهبنم.ر

(دهخمم.ا  )419/39 :1335و ماتق.نمم .پممس از اناقمماد

بن.رعباس به شاار م رفت (فلور )88 :1389

مااهمم.های میممان نادرشمماه افشممار بمما پادشمماه ع اممان

پس از مرگ نمادر شم.تگمرفتم تمب جنمگهمای
آشفتگ ها ایمم امکمان را بمرای شمی

محاودخمان اوق (1159ق1733/م) بمرای نخسمتیمبمار

داخل و اف ای

ایم واژه از زبان ترک وارد زبان فارس ش.ه و با تلفظ

ناصر آقمذکور حاک بوشهر فراه آورد تما بما ضمب

 )118 :1374در

گارک بوشهر و منصب شهبن.ری آن در واقمع سمیطر

باب پیشینﮥ گارک در ایمران برخم منمابع برآننم .کمه

خود را بر بوشهر کامل کن .در دور کری خان زن .نیم

گارگ ایران بهطور ممنظ در زممان اشمکانیان تأسمیس

شی ناصر موفق ش .با ایجاد ارتباط دوستانه با خان زن.

ش.ه است یان زمان که که تجمارت پارچمه و ادویمه

هاچنان اقت.ار خود را بمر بوشمهر حفمظ کنم .در ایمم

میان ایمران و روم و خماور دور رواج داشمته و حقموق

دوره به علت وقموع حموادث هاچمون افموق موقایمت

گارگ برای نخستیمبار در ایم دوره وضع و دریافمت

بن.رعباس و انتقاق میراث آن بمه بوشمهر و جابمهجمای

«گٌارک» مت.اوق شم.ه اسمت (بنمای

ش.ه است و

کاالهای صمادرات از پرداخمت حقموق

پایتخت از مشمه .و اصمفهان بمه شمیراز مرکم ایا مت

)398 :1340

فارس که بوشهر ه ج و آن بود و حضور کاپان همای

گارگ مااف بودن( .یکتای

باتوجه به اهایت بنادر خلیجفارس بهنظر مم رسم.

هن .شرق هلن .و سپس انگلستان در ایم بن.ر بهت.ریج

ایم بنادر از دیرباز از مبادی اصل صم.ور و ورود کماال

رونق و اعتالی بوشهر دوچن.ان شم .عمالوه بمر ایمم

و به تبع آن انجام امور گارک بودهان .در میمان بنمادر

شخصیت تجارتپیشﮥ شی ناصر حاک بوشهر به هاراه

خلیجفارس بن.ر بوشهر پیشینﮥ دیرینهای داشمته اسمت

رکممود تجممارت ازسمموی روسممیه و ع اممان در کنممار

از ایم بن.ر در جایگاه یک از گذرگاههای مه تجماری

خصومت و اختالفات مرزی با آن دو تها هاهوهامه

ایران در گذشته گاه با نام یان (ایامانپمور )41 :1389

موجب ش .بوشمهر و گامرک آن اهایتم بمی ازپمی

و گماه بوخمتاردشمیر و گماه ریشمهر یماد شم.ه اسممت

بیابن .به ایم ترتیب و بهت.ریج بوشهر عمالوه بمر آنکمه

(مارکوارت )46 :1383

قطب اقتصادی ایا ت فارس محسوب م شم .بمه مهم

ایم شهر بنم.ری در طموق تماری فمرازونشمیبهمای
بسیاری به خود دی .اما اهایمت ایمم شمهر بنم.ری کم
وبی

تا دور افشمار هاچنمان اسمتارار یافمت در دور

تریم درواز ورود و خروج کاال و مرک حکاران کمل
بنادر و ج ایر خلیجفمارس در دوره قاجمار تبم.یل شم.
(مشایخ

. )476 :1381

افشار بهدنباق افوق رونق بن.رعباس بهعلمت حالمههمای

حوز اقتصادی مرک ی و محلم کمه تامام بنمادر و

گاهوبیگاه قبایل بلوچ و دستان.ازی های نصیرخان الری

سواحل خلیجفارس را شامل م شم .و حموز اقتصمادی

و هاچنیم تاایل نادرشاه افشار به ایجماد پایگماه دریمای

مل م کممه دربرگیرنمم .منمماطق خشممک پممسکرانممهای و

در ایم بن.ر اهایت و رونمق بوشمهر دوچنم.ان شم .در

شهرهای داخل ایران بود و حوز اقتصمادی بمیما اللم

ایم برهه هاچنیم بهعلت استقرار ادار گارکات جنموب

که برخ کشورهای آسمیای و اروپمای و دوق حموز
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خلیجفارس را شامل م ش .سه حوز اصل و کل بود

ش.ن .منصبهای موجود در امور گارک ازجالمه ایمم

کمه فراخنممای فاا یمت گاممرک بوشمهر را در ایممم دوره

شغلها بود که با رونق دوبار بوشهر در دور افشماریه

دربرم گرفت (سمای.ینیما 171 :1389و175و )179از

ارامنه در منصب با نام «شهبن.ر یا شاهبن.ر» ایفای نقم

طرف دیگر در دور قاجار اهایمت بوشمهر بمه جمای

کردن( .فلور )312 :1365

رسی.ه بود که بیشمتر کشمورهای مطمرح آن روز جهمان

خواجممهما ممی یمما کوگاممما ی

) (Coga mallishاز

هاچون فرانسه روسیه انگلستان هلن .آ اان ایتا یا و

نخستیم نیروهای ارمن بود که در ایمم برهمه در اممور

نممروژ در ایممم بنمم.ر کنسممو گری دایممر کممرده بودنمم.

گارک بوشهر عهم.هدار مسموو یت شم .و در منمابع از

(مشایخ

ایشان ذکری بمه میمان آمم.ه اسمت (فلمور 88 :1389

24 :1382تا)26

ایم دوره در نوع مم.یریت بنم.ر بوشمهر نیم نقطمه

استفان رای  )52 :1378بهنظر م رس .او در ایم دوره

عطف محسوب م شود وقوع حوادث چن .باعث شم.

یک از مناصب مه بنم.ر بوشمهر یانم منصمب شمه

در ساق 1266ق1850/م نمواب نصمرا .و ه فیروزمیمرزا

بن.ری را بهعه.ه داشت چنممانکه ویل فلور در کتماب

حمماک ایا ممت فممارس در دور ناصممرا .یم شمماه شممی

«تاری بوشهر از صمفویه تما زن.یمه» در ایمم بماره مم

نصممرخان دوم را از حکومممت بوشممهر برکنممار کنمم .و

نویس« :.در سماق 1747م1173/ق شمهبنم.ر یما نااینم.ه

حکومممت بوشممهر و مضممافات آن و دشتسممتان را بممه

گارک در بوشهر شخص ارمنم موسموم بمه خواجمه

میرزاحسنال خان با قمب دریمابیگ بسمپارد (حسمین

ما ی بود که بمه عنموان نااینم.ه شمهبنم.ر بنم.رعباس

 )749/1 :1388به ایم صورت عامر حکوممت

محا.عل بیگ عال م کرد موقا که محا.عل بیمگ

فساﺋ

دودمان آقمذکور در بوشهر بمه سمرآم .و از ایمم پمس

بممهدنبمماق مشمماجرهای بمما «سممردار» ایا ممت فممارس در

حکومت بوشهر را گااشتگان حکومت مرک ی یا حکام

ساق1747م1173/ق از آن بن.ر فرار کرد شی نصمر اوق

ایا ت فارس و با قب «حکاران بنمادر و ج ایمر خلمیج

از ایم فرصت کااق اسمتفاده را کمرد او خانمه خواجمه

فارس» اداره م کردن.

ما ی را زارت کرد و در هاان ساق خمود را بمهعنموان
شهبن.ر مارف ناود» (فلور )88 :1389
کودتای سیاس شی بوشهر و کنارزدن ارممم هما از

پيشينۀ حضور ارامنه در گمرک بوشهر
براسمماس اسممناد موجممود در وزارت خارجممه ایممران

م.یریت گارک و به دنباق آن زمارت خانمه و دارایم

سابقﮥ حضور ارممها در بوشهر بمه طمور مشمخص بمه

خواجهما ی (کوگاما ی

دور صفویه بازم گردد (اسمناد وزارت اممور خارجمه

طاﮥ سنگین بود که از ایم حماظ بمر جریمان حضمور

سن .شااره )4-13-41ق.مت حضور نیروهمای ارمنم

ارامنممه در گاممرک بوشممهر وارد آممم .عممالوه بممر ایممم

در بوشممهر موجممب شمم .ارامنممه از آزمماز در مناصممب

رویمم.ادهای اواخممر دور زن.یممه و بممروز نمماامن و

ایفاء کنن .چنانکه پمس از

مح.ودش.ن دامنﮥ کسبوکار در بنمادر خلمیجفمارس و

دور صفویه و بما شمکلگیمری دور افشماریه و رونمق

بممهویممژه بنمم.ر بوشممهر از دیگممر عوامممل تأثیرگممذار بممر

ارامنمه بمار

مح.ودشمم.ن فاا یممت اقتصممادی ارامنممه در بوشممهر و

مختلف ایم بن.ر نق

فاا

بوشهر در حک بن.ر و پایگاه فااق دریمای

دیگر عه.هدار ساتها و شغلها و منصمبهمای چنم.

ارمنم ) رﺋمیس آن بمههماهر

مهاجرت چن.بار آنها از ایم بن.ر بود .

بررس نق
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ازای پرداخت وام به شاه ایران درآم .گارکات جنموب

اهميت گمرگ بوشهر در دورﮤ قاجار
برآم.ن قاجارها و بهویژه پادشاه ناصمرا .یم شماه

با مرک یت بن.ر بوشمهر را در حکم ضماانت یما وثیقﮥ
تأمیم اعتبار پذیرفت (یاحسین

(1227تا1275ق1801/تا1849م) نقطه عطف در تماری
بوشهر محسوب م شود به گونهای که گارک ایم بن.ر

)66 :1376

روزنامﮥ حبلا اتیم در گ ارش خود به تاری 24ذی

را در موقایممت منحصممربهفممرد قممرار داد در ایممم دوره

ا حجه1315ق16/م 1898م در اهایمت ایمم اممر مم

بوشهر به مرک حکاران بنادر و ج ایر خلمیجفمارس و

نویس« :.وقت در بن.ری م ل بوشمهر گامرک آن کمه

هایمطور مرک گارکات جنوب تب.یل ش .ایم جایگاه

اعظ تریم امور است به دست رعایمای خارجمه بم.هی

از طرف دیگر نشان دهن .سمیطر بوشمهر بمر بمی

از

چه نتیجه خواه .بخشی .گامرک بوشمهر اهایمت

بمه

خلیجفارس نی بود

چن .وجهه از حکومت بیشتر است اوق مم.اخل آن دوم

( وریار  )151 :1379در ایم برهه ادار گارک عهم.ه

رتقوفتمق مامامالت دریاچمه همین ممانا در دخموق

داری مسوو یتهای مختلف و متنوع هاچون نظمارت

اسلحه و قورخانه به جهت دوق و ملل خارج در بن.ر

بر ورود و خروج کاال مبمارزه بما قاچماق کماال تمأمیم

بوشهر سوای نگران عالجات گارک نبموده و نیسمت

سممالح و مهاممات بممرای زماممم.اران دو ت م و محل م

با .از اینکه گارک باختیار یا به اجازه آنها باشم .همین

رسی.گ به امور پناهن.گان و بستنشمینان شمرکت در

مانا به جهت آنها نخواه .بود» (حبملا اتمیم :1315

نیا از سواحل و کرانههای شاا

امور خیریه و سماخت ابنیمههمای عاموم

بمه احتاماق

)22/24

پرداخت حقوق و م ایای مسووالن و مأموران دو ت در

به ایم ترتیب گارک نهادی اقتصادی بود و عالکرد

ایم بن.ر و اداره پستخانه و زیره را نی بهعه.ه داشت

آن را نی وزارت امور ما یمه محاسمبه مم کمرد امما در

در ایم دوره گستردگ و اهایمت کمارکرد گامرک

شمایان تموجه داشمت

سیاست ایم دوره تأثیر و نق

سرانجام موجب آن ش .به هات مایما تجار بوشمهری

در اصل بهعلت هایم اهایت و اعتبار روزاف ون آن بود

از تجار متنفذ عصر ناصری در بن.ر بوشهر ساختاان و

که ه در دور ص.ارت میرزاحسیمخمان سپهسماالر و

تأسیسمممات نممموین بممما نمممام گامممرکخمممانﮥ بوشمممهر

ه در دور حکومت مظفرا .یم شماه مقم.مات ایجماد

(1260ق1834/م) تشکیل شود مایما تجمار بوشمهری

برخمم اصممالحات در درون گاممرک فممراه شمم .در

خود ازجاله تجاری بود کمه در ایمم برهمه بما داشمتم

راستای ایم اه.اف در ساق 1316ق1898/م مستشماران

کشت های متا.د تجاری به تجارت میان بوشهر و ج.ه

بلژیک به سرپرست نوز به ایمران آم.نم .نموز پمس از

اشتغاق داشت (شیریمکام 41 :1393تا)45

ورود به ایران با بهکارگیری ع.های از هاکاران بلژیکم

اق.امات مایما تجمار در ایمم راسمتا اهایمت بنم.ر
بوشهر و به ویژه گارک آن را دوچنم.ان کمرد بمه ایمم

و نیروهای محل و و ضع قموانیم و مقمررات گامرک
خانههای ایران را سامان داد (هادی . )12 :1351

ترتیب اهایت ایم بن.ر و کارکرد گارکات آن با.ها و

در ایم دوره از آنجما کمه گامرک بوشمهر یکم از

به ت.ریج از نظر اقتصادی به جای رسمی .کمه از آن در

گارگخانههای مه ایران بود نموز بلژیکم بمهمنظمور

حک وثیقﮥ اخذ وام از کشورهای دیگر بهره گرفته ش.

انجام اصالحات و سازمان.ه آن ادار گارک بوشمهر

چنانکه دو مت انگلسمتان در سماق 1315ق1898/م در

از

را بهعه.ه گرفت ایم جریان در حا

بود کمه پمی

 /24پژوه های تاریخ

ساق پنجاه و چهارم دوره ج.ی .ساق ده شااره چهارم (پیاپ  )40زمستان 1397

آن حکومت مرک ی گارک بوشهر را بهصورت اجاره

کانون توجه کارگ اران دو ت قاجار نی قرار گرفمت و

ای اداره م کرد (سای.ینیا  )100 :1389بلژیکم هما

ارممها به ت.ریج در ارکان و ساتهای مختلف گارگ

هاچنیم به محض ورود به بوشهر برای سهو ت انجام

حضور یافتن .و در طوق زمان عه.هدار مناصب مهام

اصالحات در گارگ درص.د برآم.ن .نیروهای محل

هاچون مفتش

مااون و حت ریاست گارک ش.ن.

و کارآم.ی با ه.ف ادار امور گارگ به کمار گیرنم.

ازجاله مه تریم ایم افمراد بایم .بمه یوسمفخمان

ایم مرحله آزازی دوباره برای حضور ارامنمه در ادار

میرزایانس ) (Yousef khan mirza yanesاشاره کمرد

گارگ بوشهر بود

میرزایانس که از ارامنه ها.ان بمود از هامان ابتم.ا بمه
سِات مااونت گارکات جنوب منصوب ش .پمی

حضور ارامنه در مناصب مهم ادار گمفرک بوشفهر

عه.هداری ا یم سات بنا به نقمل از روزنمامﮥ مظفمری
(1319ق 1902/م) او مفت

در دور قاجار

از

گارکات خلمیجفمارس و

در ایم برهه نیروهای ارمن به علت های مختلفم

نااین .سروش ا الی رﺋیس پست بوشهر و ناهر کمل

م توانستن .در کار گسمترش ادار گامرک ایمم بنم.ر

پستخانههای خلیج فمارس نیم بموده اسمت (روزناممه

مفی .فای.ه واقع شون .از مه تریم ایم علت ها اینکمه:

مظفری 2/1 :1319و ) 3پمس از ایمم دوره خم.مات

ارامنه بیشتر اوقات تحصیل کرده و با قوانیم بازرگمان

میرزایممانس هاچنممان در پسممتهممای کلیمم.ی گاممرک

آشنا بودن .بنابرایم عالوه بر سمهو ت در انجمام اممور

استارا ر یافت چنانکه در ساق 1320ق1903/م بمرای

محو ممه ممم توانسممتن .بمما نفمموذ بممر تجممار ارمنمم و

بر عه.ه گرفتم اختیارات گارکات محاره ممأمور بمه

بازرگانانشممان بممرای اجممرای قمموانیم جمماری گاممرک

توقف در ایمم بنم.ر شم .پمس از آن نیم او منصمب

مجری ان کارآم.ی باشن .عمالوه بمر ایمم از آنجما کمه

ریاست گارک عباس را عه.ه دار ش( .س.ی.ا سملطنه

بیشتر ارامنه به برخ از زبانهای خمارج

فارسم و

ارمن تسل داشتن .قادر بودن .در جایگاه مترج
تسهیل امور بازرگان و گارگات ایم بن.ر نق

در
فاا

)108 :1371
مؤسس خان از دیگمر ارامنمﮥ تأثیرگمذار در گامرگ
بوشممهر بممود آنمم.رانیی هویممان در توصممیف کل م از

ایفاء کننم .از طمرف دیگمر ارامنمه بمه حماظ قم.مت

مؤسس خان به طور خالصه م نویس« :.مؤسسخمان

حضور در بوشهر و ارتباط ن دیی با طبقه های مختلف

خاچاطوریان ) (Mouses Khan Khacha Tourianدر

مردم و تجار ایم شمهر در برقمراری ارتبماط بهتمر بما

ژانویه ساق 1295ق 1878/م در شهر ها.ان متو  .ش.

بازرگانان و تجار محل و خمارج توانما بودنم .و از

با.ها با خانوادهاش به تهران آم .و از آنجما دیمپل
انگلیسم

فرانسمه و

آنجا که در ب.و ورود بلژیک ها تجمار و کمارگ اران و

گرفت او به زبان همای فارسم

اشممخاب بممانفوذ سیاسم و مممذهب از آنهمما رضممایت

ارمن آشنای کامل داشت مؤسسخان ابت.ا مم.ت در
1

ن.اشمممتن( .س.ی.ا سممملطنه  )645 :1363اسمممتخ.ام

وزارت ما یه استخ.ام ش .و چون فمردی اممیم بمود

نیر وهممای ارمن م ازسمموی بلژیک م همما در گاممرک در

پس از م.ت او را به سات رﺋیس گارک به بن.ر نگه

بسیار مؤثری ایفاء م کرد به

فرستادن .و پس از چن.ی او عه.هدار ریاست گامرک

تسهیل امور گارک نق

ایم ترتیب به مرور زمان نق

و تأثیر ایمم گمروه در

بوشهر (1320ق1903/م) ش( ».هویان . )112 :1381

بررس نق
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مؤسس خان در ایم سِات منشماء خم.مات فراوانم

او هاچنیم در ایم ساق ها گاه مترجا گارکات را

ش .ه بهعلت خ.مات او و ه بهعلت حسم سملوک

نی عه.هدار م ش .بررس عالکمرد مؤسمسخمان در

با مراجاان و طبقات مختلف مردم مقاممات و مجمالت

ساقهای 1327تا1332ق1909/تما1914م از فامما یت

وقت هاواره از او تاجیم .مم کردنم( .روزناممه حبمل

های ب امان و خستگ ناپذیر او در گارکات بوشهممر

ا اتیم )9/31 :1332

حکایت دارد در کمل ایمم سماقهما بمرای گارکمات

مؤسس خان تما پایمان عامر باتوجمه بمه برخم از

بوشهر ساق های درخشان بود مؤسمسخمان در ایمم

مقاطع حساس تاری بوشهر بارها به سمات ریاسمت

دوره گاه ناچار م ش .به صمورت هم زممان مم.یریت

گارک بوشهر رسمی .دور مشمروطه ازجالمه مقماطع

برخ دیگر از گارکات خلیجفمارس را نیم عهم.هدار

حسممماس تممماریخ بوشمممهر بمممود در ایمممم دوره

شود چنانکه در ساق 1325ق1907/م به طور ه زمان

(1327ق1909/م) به درخ واست سی.عب.ا حسیم الری

منصممب ریاسممت گاممرک بنمم.رعباس را نیم بممهعهمم.ه

از سی.مرتض اهرم در هاراه با مشروطهخواهمان

داشت مؤسسخان تا اواس ساق 1332ق1914/م کمه

بن.ر بوشهر و به تبع آن گارک بن.ر بوشهر به تصرف

به سات پیشکاری ما یه فارس منصوب ش .هاچنمان

مشروطهخواهان درآم .در ایم برهه مشروطه خواهان

عه.ه دار ریاست گارگ بوشهر بود

پس از برکناری بلژیک ها از امور گارک مؤسسخان

پس از مؤسمس خمان ارمنم دیگمری موسموم بمه

ارمنم را بممه ممم.یر کل م گارکممات منصمموب کردنمم.

مینممماس ) (Minasبمممه جمممای او منصممموب شممم.

(فراشبن.ی . )42 :1365

(س.ی.ا سلطنه  ) 108 :1371از میناس ارمن و مم.ت

انتصمماب مؤسممسخممان ازطممرف مشممروطهخواهممان

حضممور او در گاممرک اطالعممات چنمم.ان در دسممت

عالوه بر آنکه مبیم اعتااد مشروطهخواهان بمه مؤسمس

نیست و

آن گونمه کمه برمم آیم .او نیم از ارامنمه

خان بمود مؤیم .کماردان و یاقمت او در انجمام اممور

ه ا.ان بمود کمه پمی

گارکات و سرانجام هاراه او و سایر ارامنه بوشمهر و

بوشهر در سات های گوناگون انجام وهیفه کرده بمود

به ویژه مؤسسخان با اهم.اف آزادیخواهمانﮥ مشمروطه

و بنا به اههارات س.ی.ا سلطنه طرف وثوق و نشست

خواهمممان بمممود مؤسمممسخمممان تممما بیسمممتودوم

وبرخاست او در بوشهر بموده اسمت( 2س.ی.ا سملطنه

آوریل/1909ربیمعا مان  1327یانم درکمل بمه مم.ت

)108 :1371

از مأموریمت خمود در گامرگ

بیستوهشت روز سات ریاست گامرک را در اختیمار
داشمممممممت چمممممممون در هامممممممیم تممممممماری

نقش ارامنه در مبارزه با قاچاق کاال در بندر بوشهر

یان 22آوریل1909م/ربیعا مان 1327ق بما دسمتگیری

در دور قاجار مسولﮥ قاچاق ازجاله دز.زمههمای

حکاران بنمادر و

مه دو ت مرک ی در بنادر مه خلیجفارس بمه ویمژه

ج ایر خلیجفارس قضیه خاتاه یافمت و مسمیو زویمم

در بن.ر بوشهر بود پی

از ایم م.یریت نظمارت بمر

) (Moosiyo Zwinبلژیک دوباره ریاست گارکمات را

ورود خروج کاال و خ.مات در کرانههای خلیجفمارس

عه.هدار ش .در ایم دوره نی مؤسسخمان هاچنمان در

بیشتر در اختیار خوانیم محل بود که خمود در بیشمتر

سات مااونت گارگ بوشهر به فاا یت خود ادامه داد

اوقات در امر قاچماق ذینفمع بودنم( .زنگنمه :1386

عل ا ه.ی توس احا.خان دریابیگ
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 ) 370از طممرف دیگممر متاممارفبممودن رسمموم همم.ایا

اناکاس اخباری از تالش مؤسس خان در تأسیس دفتر

و باج و هاچنیم او ویت دادن منافع محلم و

گارک در دهانﮥ رود حِله با هاکاری خان بن.ر ریگ

برخورد با مسولﮥ قاچاق

ابممراز امیمم.واری م م کنمم .قاچمماق از آن راه بممهزودی

به ویژه بن.ر بوشهر دچمار مشمکل

موقوف شود (روزنامه مظفمری  )16/3 :1328عمالوه

پیشک

والیت و ایا ت بر منافع مل
را در بنادر جنوب

بر ایم در هایم ایام تأسیس یمی واحم .گارکم در

کرده بود
به هامیم علمت بمه نظمر مم رسم .بمره زدن ایمم
ماادالت نخسمت تغییراتم را در سماختار و نظمام و
عناصر انسان نهاد گارک طلب م کرد پس م بینمی
که مستشماران بلژیکم

بمه خصموب در جنموب کمه

بن.ر گناوه با کای خوانیم آنجا نی به هامیم منظمور
صورت گرفت
در طوق ایمم سماق هما مبمارزه بما قاچماق کماال و
گسممترش شممابه هممای گاممرک و هاچممیم نظممارت بممر

موضوع بحث ماست از نیروهای ارمنم اسمتفاده مم

عالکرد ایم شابه ها بهصورت فشرده تاام ه وزم و

کردن .زیرا نیروهای سابق بیشتر مواقع خود مالوق یا

وقت و انرژی مؤسس خان را به خمود ماطموف کمرد

عامل نظام مردود سابق بود ن .از سوی دیگر نیروهای

روزنامﮥ مظفری در شرح یک از مأموریتهمای او بما

ارمن به واسطﮥ ق.مت حضورشان در بوشهر و آشنای

ه.ف مبارزه بما قاچماق چنمیم آورده اسمت :توقیمف

با موقایت و اقوام محل و تجمار هاچنمیم سمهو ت

مق.ار هفت ه ار فشنگ از یی ماشموه در بنم.ر دیلم

ارتباط آنها با بلژیک ها در حک ساماندهنم.گان اممر

توس حاج میرزامه.ی رﺋیس گارک آنجما و اینکمه

گارک در ایمم دوره و هاچنمیم نظم دهنم.گان اممور

تفحص از تفنگهمای ایمم فشمنگهما کمه در ماشموه

3

بازرگانان خارج و نااین.گ های دو تهای دیگر در

دیگری بود و مالوم نبود در کجا نگر ان.اخته است و

ممؤثری ایفماء

هایم طور تنبیه حسیم خان کالنتر دیلم کمه در ایمم

کنن .شای .ایم گفته درسمت باشم .کمه دور ریاسمت

ماامله قاچاق دست داشمت و بمه علمت سوءسملوک و

مؤسممس خممان در ایممم نهمماد یکم از دورههممای مهم

ب.رفتاری او میرزامؤسسخان با جهاز 4مظفر به دیلم

خ.مت ارامنه در مسولﮥ مبارزه با قاچاق کاال و اسملحه

و بن.ر ریگ به مالق ات حی.رخان حماک رود حلمه و

در بن.ر بوشهر بود

حیات داوود حرکت م کن .که ضامم صمحت اعاماق

بوشهر م توانستن .در ایم زمینه نقم

مؤسس خمان در ایمم دوره باتوجمه بمه احاطمه بمه
اوضاع محل

به خوب دریافته بود کمه توقمف قاچماق

در ایم ناحیه ب.ون هایاری و هاکاری خوانیم محل
مق.ور نیست چه آنکه برخم از خموانیم عمالوه بمر

حسیم خان بوده است او پس از انجام مأموریت خمود
مراجات م کن( .روزنامه مظفری 15/8 :1328و)16
اهایت ایم اق.ام به ویژه از آن رو بمود کمه قاچماق
سالح در ایم دوره به ش.ت در ایم ناحیه رواج داشت
از ایم اشاره ش .در اصل یکم

اینکه خود در کار قاچاق کاال و سالح دست داشمتن.

و ها ان طور که پی

گاه نی موجب تسهیل قاچاق سالح و کماال بودنم .از

از شغل های مه برخم از خموانیم ایمم ناحیمه بمود

ایم رو مؤسس خان در ایمم راسمتا بما ایجماد ارتبماط

جریان قاچاق سالح در ایم برهه عالوه بر آنکه خمود

دوستانه با خوانیم و ترسی اهایمت ایمم موضموع از

از زمینه های مه ایجاد ناآرام و به خطر افتادن امنیت

هاکاری ایم خوانیم برای توقف قاچاق بهر فراوانم

بن.ر و ممردم آن بمود ماکمم بمود موجبمات اخمتالق

برد چنانکمه در ایمم زمینمه روزنمامﮥ مظفمری ضمام

امنیت سایر مناطق ایران را نیم فمراه آورد پمس در
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ایم راستا در ایم برهه صاحب منصبان ارمن به هاراه

آموزش و گسترش دایره های گمرک و بهينفهسفازی

کممارگ اران ایرانمم در گاممرک بممرای جلمموگیری از

آن

استارار قاچاق سالح اهتاام ویژهای کردن.

تجهی و بهینمه سمازی گامرک در جایگماه نهمادی

به موجب اسناد مربوط بمه ایمم دوره میرزایمانس

باثبات و درآم.زا و هایم طور درواز ورود و خروج

ارمن از دیگر ارامنه مؤثر در امر مبارزه با قاچاق بمود

افراد و کاال و خ.مات در بنادر و به ویژه بن.ر بوشمهر

او نی م.ت ها سات مفتش (مااونت) گارکات را بمه

باعث ش .دو مت مرکم ی در ایمم دوره بمه گسمترش

عه.ه داشمت در دور مفتشم او در یمی نوبمت بما

دایره ها و شابه همای ج.یم .گامرک اقم.ام کنم .ایمم

هاراهم م مسیواسمممتایس ) (Misyou Istaisمممم.یر

شابه ها بهنوبﮥ خود مم توانسمتن .در تسمهیل وهمایف

گارکات به توقیف یی دسمتگاه کشمت بمادی اقم.ام

گارک هاچون مبارزه با قاچاق جلموگیری از شمیوع

م کنن .که حامل وسمایل آتم افمروزی و رنمگهمای

بیااری های واگیردار در قا ب قرنطینه و نظارت بر آب

جوهر مانوع بود « بام .از مشماه.ه مالموم مم شمود

ان بارهمما صمم.ور تممذکره یمما گذرنامممه و زیممره نقمم

مموق و

ارزشان.ی ایفا کنن .عالوه بمر ایمم دو مت بما تغییمر

مقمم.ار س م قبضممه تفنممگ و چنمم .دانممه ش م

شصت وهشت صن.وق رنگ جوهر و ق.ری فشمنگ و

تارفه های گارک یا ماانامت و بازگذاشمتم ورود یما

ق.ری مسکرات در آن بموده کمه تصمرف مم نااینم.

خروج کاالی خاب م توانست بهنوع بر بمازار یما

قیات آنها را تخایم به پان ده ه ار تومان بازدی .شم».

جریان مباد ه کاال و خ.مات تأثیرگذار باش.

(نوراﺋ

)5 :1385

در ایم زمینه نی در دور ریاست مؤسسخمان در

ا بته ایمممم گونمه خم.مات از چشم او یمای اممور

ناحیﮥ بنم.ر بوشمهر فاا یمت همای ع.یم.ه ای صمورت

پنهان نا مان .زیرا به موجب هایم سن .برای ایشان

گرفت چنانکه آقا بیب ا الی شیممممرازی در شمااره

و دیگر دست ان.رکاران ایم امر تقاضای بذق مرحامت

چهمملوچهممارم روزنممامﮥ خممود بممه تمماری ربیممع

و پاداش ش « .ا حق که کااق اهتاام و ت.ابیر را آقمای

ا ان 1329ق1911/م م نویس« :.عال گارکات دشت

میرزاآوانسخان ]یانسخان[ به کار برده س اوار اسمت

و دشتستان ه بحا.اهلل و ا انه بهخموب فیصمله شم.

کممه عا یجمماه مسیواسممتایس ممم.یر و میممرزاآوانسخممان

جناب میرزامؤسسخان با جهاز مظفر و جاا اجم اء

و مسترهراطور ) ( Master Heratourدفتردار که

که برای هر نقطه از نقاط آن صمفحات تم.ارک کمرده

جه .بلیغ در ایم موارد به کار برده منظور نظر او یمای

بودن .در اوایل ایم ماه از بوشهر حرکت کرده بام .از

دو ت جاوی .آیت گردن .و به افتخمار بمذق مرحامت

تأمیم و اطاینان کامل از هر بابت محلبهمحل ادارات

مفت

مفتخر گردن( ».نوراﺋ

)5 :1385

در ایمم برهمه ارامنممه بمرای جلموگیری از قاچمماق

گارک را در سواحل و بنادر تنگستان و دشتستان دایر
ناوده چن.ی قبل به سالمت مراجات کردن .در حا

عممالوهبممر ناونممه هممای ذکرشمم.ه بمما همم.ف گسممترش

که از پی آم .وقوعات هاهراً کااق رضایت را دارن».

دایره های گارک تالش ویژهای کردن .در ایم راسمتا

(روزنامه مظفری )5/44 :1329

گسترش آموزش کارمن.ان گارک یک از مشغله همای
رؤسای ارمن بود که در گارک اشتغاق داشتن.

به نظر م رس .توفیق مؤسس خان در ایم برهه نیم
بی

از هر مسوله ای در گرو وجمود روابم ن دیمی و

 /28پژوه های تاریخ
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تاامل او با خوانیم محل ناحیه دشت و دشتستان بود

برای خری .آن جامع آوری کمرده اسمت بل.یمه مبلمغ

از طرف دیگر مان.گاری دایره های گارک و اسمتارار

 16000تومان از بانی شماه

بمه ضماانت تجمار کمه

کارکرد آنها عالوه بر یماری خموانیم مرهمون نظمارت

باقیاان.ه مورد نیاز آن را تأمیم کنن .وام گرفته است»

مستار و وجود کارمن.ان آموزش دی.ه و اطالعات آنها

(زنگنه )271 :1386

از قوانیم گارک بود در هایم زمینه روزنامﮥ مظفری
در گ ارش ربیعاالوق1321ق29/مه1903م خود در زیر

حضور ارامنه بوشهر در برخی از مشاغلِ تسهيلکنندﮤ

«اخبارات بوشهر» م نویس« :.جناب موسسخان ناﺋب

گمرک

گارکات که  16محرم با جهاز هاایون (مظفری) عازم

در دورﮤ قاجار ارامنﮥ بوشهر عالوهبمر عهم.هداری

بنادر ش.ه بودن( .مقصودشمان از ایمم مسمافرت دادن

مناصب عا

گارک برخ مشازل گارک را نیم بمه

آموزش دستورا اال های الزمه و ایضاح باض نکمات

عه.ه داشتن .و جریان صم.ور و ورود کاالهما از ایمم

تارفه ج.ی.ه به رؤسای گارکات بنادر نگه و عباس

بن.ر را تسهیل م کردن .ازجاله ایمم مشمازل انجمام

و زیره بود) پس از انجام مأموریت خود تاری 5صفر

خ.مات در نق

مراجات و با .از ده روز توقف در قرنطیم 15صمفر

بای .اشاره کرد از آنجا که عاق آب در سواحل بوشهر

بم تما 544 :بمه نقمل از

و به خصوب م.خل آن ک بود و ایم بن.ر نیم در آن

وارد بوشهر ش.ن( ».رحاان
روزنامه مظفری شااره. )34

تشا هچ

6

بود در توضیح ایم شمغل

زمان فاق .اسکله بود کشت های ب رگ برای بمارگیری

عالوه بر ایم در هایم ساق مؤسمسخمان سمات

یا تخلیه کاال نا توانستن .در ساحل آن پهلمو بگیرنم.

ریاست ما یه گاممرکات بوشهر را نی برعه.ه گرفمت

به هایم علت در فاصلﮥ ح.ود یی فرسمخ آن نگمر

او از جانب م.یر کمل گارکمات و بمهدنبماق اسمتافای

م ان.اختن .و تشا هچ ها با قایقهای کوچی و سبی

میرزاعباس خان رﺋیس ما یه عه.هدار ایم سمات شم.

خود بار یا مسافران را از کشت به ساحل یا از آنجا به

(زنگنه  ) 292 :1386در ایم دوره او درص.د نوسازی

کشت منتقل م کردن .آن گونه که از منابع برم آیم.

و بهینه سازی گامرگ بوشمهر برآمم .و بمه خریم.اری

در اوایل قرن نوزده میالدی/شان ده قاری ارمن هما

برخ م از دسممتگاه همما و تجهی ات م هاچممون دسممتگاه

تا.اد چشماگیری از ایمم شمناورهای تشما های را در

کان.نسر ) 5(CONDENSERاق.ام کرد و م از آنجما

اختیممار داشتن .که با آن کاال و مسافر حال م کردنم.

که ه ینﮥ خری .آن دستگاه گ اف بود دست به داممان

و در قباق خ.مات خود مبلغم نیم کرایمه دریممافت

مقامات محل بوشهر ش .و تالش کمرد بما رای نم بما

م کردن .نرخ کرایه متغیر بود و در زمانهای مختلف

آنها ایم وسیلﮥ گران قیات را تهیه کنم .در ایمم بماره

نی مبلغ بهخصوص را شامل م ش .اما مم دانمی در

نااین.ه سیاس انگلستان در بوشهر زیر گم ارش همای

اوایل قرن نوزده میالدی ایم نر خ مبلغ مامادق سمه

1تا31ژوﺋیه1911م1329/ق خود م نویس« :.پیشنهمماد

روپیه بود (استفان رای )40 :1378

دیگری که مؤسس خان مطرح کمرده راجمع بمه خریم.

باتوجه به نوع کار تشا ه ایم شغل را بای .ازجاله

کان.نسر اسمت کمه متاهم .گردیم.ه آن را بمه اقسماط

شممغل هممای حسمماس و مهم گاممرک بممه شمماار آورد

پرداخت کن .حکاران تا به حماق مبلمغ  9000توممان

موقایت جغرافیای و بن.ری بوشهر و جایگماه خماب
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آن در حک مه تمریم درواز ورود و خمروج کماال و

در ایم برگ سن .آم.ه اسمت حاماقباشم شخصم

مسافر در جنوب ایران کشمت همای فراوانم را در آن

است که حق زحات ماین م گیرد و برای تجمار بنم.ر

سوی عاق ک ساحل ایم بن.ر منتظر نگاه م داشمت

بوشهر کرج  7م آورد صمن.وقهما را از کشمت بم رگ

به ایم ترتیب تقاضاهای فراوان و نیازمن.یهمای ا م ام

تحممویل م گیرد به گارکخانه حال م کنم .و پمس از

آور به تشا ه چ یا پیاانکار ایم کار تاحم.ودی باعمث

اقمم.امات گارکم

آنهمما را بممه تجممار تحویممل مم دهمم.

شباهت ایم کار به میرآبهای م ش .که هاان زممان

حااقباش از زمان تحویلگمرفتم صمن.وقهما از کشمت

وجود داشت از ایم رو نفوذی درخمور توجمه را نیم

ب رگ تا تحویلدادن به گامرکخانمه مسمووق صمن.وق-

برای ایشان موجب م ش .اههارات مه.یعلم خمان

هاست (اسناد وزارت اممور خارجمه سمن .شمااره -48

عامل شرکت هن .شرق انگلیس در بوشهر که گرمون

 )4-13دربار چگونگ انتخاب حااقباشم نیم گویما

استفان رای در کتاب خمود آورده اسمت بمهصمراحت

تجمممار و ادار گامممرک او را انتخممماب مممم کردنممم.

مؤی .ایم مطلب است او م نویس« :.مه.یعلم خمان

(س.ی.ا سلطنه )195 :1363

متذکر ش.ه است که ارمن ها م توانسمتن .بمر تاممام

بهنظر م رس .حااقباش پس از اینکه مبلمغ درخمور

ضممروریات و خواروبمماری (آب سممب یجات گمماو

توجه پوق نمم د بانمی بمه ضماانت مم گذاشمت بمه

گوسفن ).که از ساحل به کشت هما فرسمتاده مم شم.

صورت پیاانکاری ایم مسوو یت را در اختیار م گرفمت

کنترق و نظارت داشته باشن .و در ایم باره تأکیم .مم

به ایم صورت که م بایست ماهانمه مبلمغ قمرارداد را بمه

کرد که اگر مم م کوشی.م توسم افمراد خمودم ایمم

ادار گارک پرداخت م کرد مابق درآم .نی بمه حاماق

اقالم را تهیه کن به سبب نفوذ و دستور ارمن ها کس

باش تالق داشت که حقوق حااالن و دیگر ه ینههما از

یافت نا ش( .یان ایمم امکمان وجمود ن.اشمت کمه

آن پرداخت م ش .به طور مااوق به پنجماه تما شصمت

ملوان به خ.مت د رآورد) و نه اینکه کاالی فراه م

کارگر باربر احتیاج بود اگمر گماه هم زممان چهمارپنج

گردی( ».استفان رای )108 :1378

کشت به تخلیه بار نیاز داشتن .به دویسمت تما دویسمت

به ایم ترتیب و با استناد به ایم مطلب م توان بمه

وپنجاه باربر نیاز بمود تما حاماقباشم از عهم .قمرارداد

تشا هچ پم بمرد

برآی .زیرا اگر دچار تأخیر م ش .ماکم بود ساق دیگمر

در ایمم برهمه ارامنمه در

ایم شغل پردرآم .بمه دیگمری واگمذار شمود (زمالمزاده

نفوذ و اهایت کار ارامنه در نق
عالوهبر شغممل تشما ه چم

منصب حامماق باش نی حضور درخور توجه پیمم.ا

جفره )145 :1392

کرد ه بودن .در ایم دوره تشا هچ ها زیر نظمر عاممل

فردی موسوم به وکماس ) (lucasازجالمه نیروهمای

قرار داشتن .هاان گونه کمه

ارمنمممممم م بممممممممود کممممممممه در ایممممممممم دوره

گارک یان حااق باش

از اس آن پی.است حااق باش رﺋیس حاماالن بمود و

(1325و1326ق1907/و1908م) سمممات حاممماقباشم م

حااالن نی کارگران بودن .که کار تخلیه و بارگیری و

گارک را در اختیار گرفت اشمتغاق بمه ایمم کمار یانم

حال کاال را برعه.ه داشتن .با بررس ج ﺋیمات یمی

«پیاانکار تخلیمه و بمارگیری» حاماقباشم را در زممر

برگ سن .که در بایگ ان اسمناد وزارت اممور خارجمه

مسووالن نیاهدو ت بوشمهر مارفم مم کمرد و در میمان

نگه.اری م شود تاح.ودی به شممرح وهایف حاماق

مأموران دو ت ایم بن.ر برای او نفموذی درخمور توجمه

باش در دور قاجار پ م بری

دستوپا م کرد برای ناونمه آن گونمه کمه از اههمارات
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دکتر یسمتاان ) (listemannکنسموق آ امان در بوشمهر
برم آیم .وکماس بما مساودا سملطان کمارگ ار بوشمهر
ارتباط صایاانه و دوستانه داشته است
دربار فاا یت ایم شخصیت ارمن

سای.ینیا )105 :1389
در کنار هاه ایم مسماﺋل کسمری درآمم .نیم عاممل
مها بود کمه موقایمت حاماقباشم گامرگ را بسمیار

آن گونمه کمه از

شکنن.ه کرده بود و اگر ایم مه بمه تمأخیر در پرداخمت

انگلمیس و هامیم طمور

حقوق تشا هچیان ملوانان و باربران متبوع م انجامی .بما

اسناد وزارت اممور خارجمه برمم آیم .بایم .گفمت بما

اعتراض و اعتصاب ایشان مواجه م ش .به گونمهای کمه

و رقابت با م.عیان کسب ایم

کار را برای او بسیار سخت و پیچی.ه مم کمرد گم ارش

شممغل پردرآممم .و پرزحاممت آمیختممه بممود گمم ارش

کنسوق انگلیس بهصراحت مؤیم .ایمم مطلمب اسمت او

اچ بیممل )(J.H.Bill

ضاممم گ ارش فوریه1908م1326/ق خود در ایم بماره

مااون اوق کنسوق انگلیس بهصراحت بیمانکننم .ایمم

م نویس« :.دوباره وضع ما

حاماقباش پیچی.ه ش.ه و

مطلب است که «بر روی شمناور گیلم.هاق )(Gild hall

ملوانان برای پرداخت دستا دشان قشمقرق راه ان.اختمه

که در روز نه وارد بوشهر شم .حاماقباشم گامرک

ان .و حااقباش ه به اداره گامرک و هم بمه سمایریم

اعالم نکرد که بهعلت تالط دریا نا توانم .قمایقهمای

بممم.هکار اسمممت» (زنگنمممه  )95 :1386پمممس از نیاﮥ

تشمما های را بممه نممممگرگاه بیرونم اعم ام دارد در روز

مممارس1908م1326/ق دیگممر از وکمماس ارمن م نممه در

دهم بممهرزم تممالشهمای نااینمم.ه خم کشممتیران او

سِات حااقباشم بلکمه در جایگماه پیاانکمار تخلیمه و

نتوانست قایقها و کارگران را به دریا اعم ام دارد زیمرا

بممارگیری سممابق نممام بممرده ممم شممود (زنگنممه :1386

آنها از رفتم سرباز زده و درخواست دسمتا د بیشمتری

122و)123

گ ارش های نااینم.ه کنسمو
سخت ها و گاه کشاک

14ژوﺋیممه1907م1325/ق جمم

اینم.یا

پیاانکاری تهیه موازم و خواروبمار بمرای شمناورهای

م کردن .بنابرایم آنها به دفتمر شمرکت بمریت

) (British indiaمراجاممممه کمرده علیمممه پیامممانکار

گارک نی از دیگر زمینههای اشتغاق و فاا یمت نیروهمای

تخلیممه و بممارگیری ] وکمماس ارمن م [ شممکایت کردنمم.

ارمنم در گاممرک بممود همماراطون یمموملک

نااین.ه شرکت بریتی

این.یا و نایمب کنسموق پمس از

(Haraton

) Liomelcomازجاله نیروهای ارمن بمود کمه در سماق

بحث و تبادق نظر به نااین.ه شرکت وست هارتل پوق

1326ق1908/م عه.هدار ایم سِات شم .وهمایف او در

)(Westhartel poolاطالع دادن .که او ایمم ه ینمههمای

ایم سِات پرواضح است و به توضیح نیاز ن.ارد مهم تمر

اضاف را بپمردازد و آنگماه آن را بمه حسماب پیاانکمار

کیفیت کار ووملک در ایم سِمات بمود کمه متأسمفانه در

تخلیه و بارگیری منظور دارد» (زنگنه )84 :1386

منممابع راجممع بممه آن خب مری نیاممم.ه اسممت تنهمما خبممر

گاه دستوپنجه نرمکردن با رقیبان م.ع از آنچمه

گ ارش های کنسوق انگلیس است که از کشاک

رقبای

بود ه سختتر م ناود چنانکه گاه ایم رقابتهما بمه

یوملک با او بر سر دستیاب به ایم شمغل حکایمت دارد

دسیسهچینم ازجانمب آنهما و حتم برخمورد فی یکم

تممممری ور ) (Tere verدر زیممممر گمممم ارشهممممای

منجممممر ممممم شمممم .بممممرای ناونممممه در تمممماری

2اوت1908م1326/ق م نویس« :.در گذشته برای مم.ت

9ژوﺋممم1325/1907ق بممه تحریممی فممردی از کارکنممان

کارمن.ان گارک م گفتن .که موسمیو براسمو (Missyou

گروه با حاله بمه

) Brasoم کوش .قرارداد تهیه موازم و خواروبمار بمرای

وکاس ارمن او را شمکنجه دادنم( .زنگنمه 78 :1386

شناورهای گارک را به دست آورد موسیو استاس م.یر

یکممم از تجارتخانههای ایران

بررس نق

ارامنه در گارک بوشهر در دور قاجار براساس اسناد ایم دوره (1210تا1332ق1795/تا1914م) 31

گارک نی بهطور خصوص به آقای ملکم هشم.ار داده

و ایم نهاد آموزش را که بهعلت ش.ت بحمران مما در

بود که بازرس کل موسمیو یلموکس )(Missyou lilucs

شرف تاطیل بود دوباره احیاء کردن.

م کوش .قرارداد سابق را بهنفع موسیو براسو ابطاق کن».
(زنگنممه 125 :1386و )126هاممان گونممه کممه گفتممی
از ایم به فاا یت نیروهمای ارمنم در ایمم

متأسفانه بی

سات در منابع اشارهای نش.ه است
در ادامﮥ بررسمم نقمم

ارامنممه در گاممرک بوشممهر

هاچنیم م توان به منصب محاسب گارک (حسابرسم
و امور ما

سرسمامآوربممودن هم ینﮥ م.رسمه بمماوجود در اختیممار
داشممتم پممنج مالمم دو مسممتخ.م کرایممه سمماختاان و
نوشت افم ار دانم آمموزان و اینکمه نیام از محصمالن
ازجاله تهی.ستان بودن .که مجان ثبمتنمام مم شم.ن .و
حت کتابهای درس و وازم نوشتم را م.رسه بمه آنهما
ممم داد (مشممایخ

67 :1377و )68و مهمم تممر از هاممه

گارک) اشاره کرد که پطرس ارمن به م.ت

سرباززدن تجار و بازرگانان از پرداخت اعانه و مساع.ت

پنج ساق از 1325ق1907/م آن را در اختیار داشت و بنما

ما به م.رسه ایم نهاد نوپا و بسمیار مهم آموزشم در

به گفته خمودش تقاضمای اسمتافا داده بمود و م از او

بوشهر را با بمبست مواجمه کمرده بمود در آن اوضماع و

پذیرفته نشم.ه بمود (اسمناد وزارت اممور خارجمه سمن.

احواق میرزایانس مااون گارک بهمحض اینکه از حماق

شممااره  )4-13-16هاچنممیم دفتممرداری و ایستاتسممتیی

م.رسه آگماه مم یابم .بما حضمور تجمار و بازرگانمان

نویس  8گارک که مسیو ممارین ) (Missyou Mariniدر

جلسممهای برگ ارم م کنمم .سممخنران دربممار ضمممرورت

سمماق 1330ق1913/م در آن انجممام وهیفممه م م کممرده و

برقراری م.رسمه و اراﺋﮥ راهمممکار بمرای تمأمیم بمودجﮥ

س.ی.ا سملطنه ماممروف نیم بممه او مراجاممه کممرده اسممت

م.رسه به ایمم پیشنمممهاد میرزایمانس مم انجامم .کمه از

(س.ی .ا سلطنه 106 :1371تا)109

واردات اجناس به گارک عِ 9 .یی شاه (یمیبیسمت
قران) و از اجناس صادرات ع.

طرحهای ارامنه بوشهر در اسفتااده از درآمفد گمفرک
حضور ارامنه در گارک در دور قاجاریه و در اختیار
داشتم مناصب عا

قران) به رس اعانه به طور داﺋ به م.رسه پرداخت شمود
(مشایخ

برای امور آموزشی
در آن نهماد ضمام اینکمه موجمب

نی شاه (ییچهلم

26 :1377و)27

به ایم ترتیمب بما اِعاماق ایمم پیشنهمماد میرزایمانس
م.رسﮥ ساادت مظفری بوشهر را از تاطیلم نجمات مم

گسترش نفوذ آنها در میان بازرگانان شم .منمابع مما و

ده .و حتم بام.ها مم.رسﮥ محا.یمه در بنم.ر ریمگ و

درآم.ی آن نی فرصت درخور فراه آورد تما بمه کامی

م.رسﮥ خ علیمه در محامره (خرمشمهر) و هامیم طمور

آن به یاری برخ طرحهما و برناممههمای مهم در زمینﮥ

مریضخانﮥ بوشهر نی در تأمیم هم ینﮥ خمود از تصمای

آموزش و به.اشت و رش .و رونق آنها بشمتابن .ایمم در

میرزایممانس ا گممو گرفتنمم( .س.ی.ا سمملطنه 169 :1371

برخم نیروهممای ارمنم گاممرک

 )113 154هر چن .کمه ایمم آخمری (سماخت ممریض

حما بممود کممه نقم

هاچون میرزایمانس و مؤسمسخمان از ایمم حماظ نیم
درخور توجه و مالحظمه بمود چنانکمه همر دو در دور

خانه) بنا به علتهای به مرحلﮥ اجرا نرسی. .
گارک و شغلهای عا در آن برای مؤسسخان نی

با استفاده از موقایت خود و به پشتوانﮥ

به مانن .آنچه در ارتبماط بما میرزایمانس گفتمی پشمتوانﮥ

گارگ به یاری م.رسﮥ ساادت مظفری بوشمهر شمتافتن.

محکا برای پیشبرد برنامههای فرهنگ و نموعدوسمتانه

مسوو یت خوی
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ش.ه بود حضور ایشان در جایگاه وکیل م.رسﮥ سماادت

مؤسسخان در سماق 1325ق1907/م بمه بنم.رعباس

مظفری بوشهر به جمای میرزایمانس پمس از انتقماق او از

منتقل م شود و مسوو یت ادار گامرک آنجما را برعهم.ه

بوشهر موجمب شم .تما مؤسمسخمان بمه صمورتهمای

م گیرد او در آنجا نیم بما اسمتفاده از عوایم .گامرک و

مختلف از موقایمت خمود در راسمتای اعمتالی م.رسمه

کایهای دیگر به تأسیس م.رسه جاوی .عباسم اقم.ام

م بور استفاده کن .به ایم صورت که نفوذ جایگماه او در

م کن .در هایم ارتباط نی هیوت امناء مم.رسﮥ سماادت

ن د بازرگانمان و شمرکتهمای ایشمان اعم از داخلم و

اسمناد

خارج

او را تشویق م کنن( .آرشیو بنیماد بوشهرشناسم

موجب جذب کای آنهما بمه م.رسمه سماادت

م.رسمه سامممادت بوشمهر نسممخههمای خطم صممورت

اسمناد م.رسمه

ب.ون شااره) خ.مات مؤسسخمان در

بوشهر ش( .آرشمیو بنیماد بوشهرشناسم
مظفری108 :و)109

جلسات هفتگ

زمینههای مختلف در بن.ر بوشهر او را در میان مردم ایم

هاچنیم او ج.ای از تجار و صاحبمنصبان بوشمهر

بن.ر به چهرهای محبوب تب.یل کرده بود چنانکه به گفته

از ثروتان.ان سماکم دیگر شهرها نیم اعانمه جامعآوری

برخ از پژوهشگران او «ماارفدوست » بود که در زمینه

م کرد چنانکه برای ناونه حاج ملیا تجار اصمفهان و

هممای گونمماگون فرهنگمم

بممه مممردم بوشممهر خمم.مات

حاج صاصمااما المی ازجالمه افمرادی بودنم .کمه بما

ارزن.های کرده است (مشایخ

147 :1382و)148

درخواست و پیشنهاد مؤسسخان برات ایشان به حموا ﮥ

به ایم ترتیب ارامنمه در برهمههمای مختلمف حضمور

شخص ماتا.ی در بوشهر برای کای به م.رسه مظفری

خود در بوشهر به ویژه در دور قاجار در امور مختلمف

اسمناد

درخمور

وصوق م ش.ه است (آرشیو بنیماد بوشهرشناسم

بهخصوب در بخ

گامرک ایمم بنم.ر نقم

م.رسه مظفری سن .شااره )142ایم در حا است کمه

توجه ایفاء کردن .ب تردی .ایممگونمه مشمارکتهما در

مؤسسخان حت با پذیرش دان آموزان فمار ا تحصمیل

تب.یل بن.ر بوشهر به یک از ب رگتمریم بنمادر ایمران در

در ادار گارک ضام فراه آوردن زمینﮥ کمار و اشمتغاق

دوره قاجار نق

بس ای داشته است

برای آنها موجب تشویق و ترزیب دان آموزان و او یماء
آنها به آموزش و رونق م.رسه مظفری شم.ه بمود ارزش

نتيجه

اق.امات مؤسسخان در ایم زمینه چنمان بمود کمه مم.یر

پیشینﮥ حضور ارامنه در ناحیﮥ بوشهر به دور صمفویه

روزنامﮥ مظفری در گ ارش ذیقا.ه1328ق1910/م خود

باز م گردد اما با رونق ایم بن.ر در دور افشاریه زمینمه

ضام توصیف از مم.رسﮥ سماادت مظفمری و عالکمرد

برای فاا یت و نق آفرین ارامنه در مناصمب مهم ایمم

دستانم.رکاران آن در ایمم بماره مم نویسم « :.و نیم

بن.ر مه تجاری بهویژه در بخ

تشکر مخصوب از جنماب مسمیو کونسمتان (Missyou

فراه ش .در ایم راستا منصب شهبن.ری یا شماهبنم.ری

) Kounestanرﺋممیس گاممرک و آقممای مؤسممسخممان از

که درواقع شکل ابت.ای از م.یریت گارک بوشمهر بمود

پممذیرفتم شمماگردان فممار ا تحصممیل در ادار گاممرک و

نخستیم منصب بود که ارامنه مأمور بمه انجمام وهیفمه در

واداشتم آنها به خ.مات الیقه که مایه تشویق محصلیم و

آن ش.ن .پس از مرگ نادر حکومت مطلقا انمان شمی

باعممث رزبممت او یمماء ایشممان اسممت اههممار م م داری م »

نصر زمینه های مهاجرت ارامنه و کاستم از حضور فاماق

(حای.ی . )190 :1378

آنان در امور اقتصادی بوشمهر را فمراه آورده بمود امما

گامرگ بمی ازپمی

برآم.ن قاجارها و رش .فاا یمتهمای اقتصمادی در بنم.ر
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بوشهر بار دیگر زمینه را برای حضور و مشارکت ارامنمه

هاچنیم شکلگیری م.ارس ج.یم .در برخم دیگمر از

در امور مختلف ایم بن.ر مهم مهیما کمرد در ایمم دوره

بنادر جنوب در دور قاجار مؤی .نق

انکارناپذیر ارامنه

بهویژه بهدنباق رش .اهایت گارکات و سپردن گارکمات

در زمینﮥ گسترش آموزش و فرهنمگ در نمواح جنموب

کشور و به تبع آن گارک بوشهر به کارشناسان بلژیکم

ایران بود

برای حضور ارامنه در ایم نهاد مه فرصت دوباره فراه
ش .بمه ایمم ترتیمب نیروهمای ارمنم موفمق شم.ن .بما

پینوشت

استخ.ام در گارک بوشهر و در اختیار گرفتم ساتها و

 1بنا به گفته س.ی.ا سلطنه مؤسسخان در تهران از

منصبهای مختلف نق آفرین کنن. .

ساق 1308و1309ق1891/و1892م کارمن .وزارت

ازجاله زمینههای اساس در حضور گسترده و ممؤثر
نیروهای ارمن در مناصب مختلف گامرک بوشمهر بایم.
به ایم ناونه ها اشاره کرد :تسل ن.اشمتم بلژیکم هما بمه
زبان فارس

پارهای اشتراکهای فرهنگ

مذهب و حت

ما یه بود
او

هاچنیم

در

گ ارش

خود

به

تاری

4صفر1314ق1896/م م نویس« :.من ق ییالق
مؤسسخان که در اوق ذرآشوب است رفت نبودن.

زبممان و میممان ارامنممه و بلژیک م همما اعتامماد تجممار و

در وزارت ما یه مالقاتشان ناودم اس پسرشان پارن

بازرگانان داخل به ارامنه رضایتن.اشتم تجمار و دیگمر

و ماروف به پروی است» (س.ی.ا سلطنه :1362

صاحبمنصبان و اشخاب بمانفوذ بوشمهر بمه حضمور و

)357

ورود بلژیک ها به گارک در ایم دوره ارامنمه عمالوهبمر

 2الزم به یادآوری است آن گونه که از گ ارشهای

گامرک هاچمون ریاسمت و

س.ی .برم آی .او با مؤسس ارتباط ن دیی و

مااونت گامرک در دیگمر مشمازل مربموط بمه گامرک

خانهای از مؤسس در

حضور در مناصمب عما
هاچون تشا هچ

پیاانکار تهیمه خواروبمار

تهران را نی در اجاره خود داشته است او خود در

دفترداری و حسابرس مشارکت فاماق داشمتن.

ایم باره شرح م ده .که« :خانه مؤسس که ما اجاره

و جریان آم.وش .کاال و تجمار را در ایمم دوره بمه بنم.ر

ناودهای بیست ساق م شود بنا ناوده و

چنان

بوشهر تسهیل کردن .در ایمم برهمه نخبگمان ارمنم در

هریف و پاکی ه نگاه داشته که گوی حاق بنا از او

مناصب عا گارک نی ضام سروساماندادن به اوضماع

دست کشی.ه آن هاه م.ت تااماً اجاره فرنگان بوده

گارگ بوشهر و گسترش و تجهی آن در راستای مبارزه

است در محله دو ت واقع ] [ خیابان

موسوم به

با قاچاق کاال و توساﮥ شابههمای گامرگ و نظمارت بمر

خیابان سنج .است و به خیابان سفارت انگلیس نی

عالکرد ایم شمابه هما و آمموزش کارمنم.ان آن مصم.ر

مشهور است» (س.ی.ا سلطنه )146 :1362

خ.مات عا.ه در بوشهر ش.ن .در اختیار داشتم مناصب

 3ماشوه :قایق پاروی دراز دارای  12یا  24پارو

مترجا

حااقباش

صایاانهای داشته و حت

سفینه

عا ازسوی ارامنه در گارک که با نفوذ فمراوان در الیمه

 4جهاز :کشت

های مختلف اجتااع بوشهر عه .قاجار هاراه بود بمرای

 :(CONDENSER) 5نوع دستگاه منقبضکنن.ه

ارامنه ایم فرصت را مهیا کمرد تما در زمینمههمای تموساﮥ

 6تشا ه :نجهای کوچی محل بودن .که برای حال بار

فرهنگ بوشهر نی تأثیرگذار باشن .چنانکمه تمالش آنهما

از کشتیهای ب رگ و انتقاق آن به نگرگاه یا برعکس

در تمم.اوم حیممات ممم.رسﮥ سمماادت مظفممری بوشممهر و

از نگرگاه به کشت ب رگ استفاده م ش.ن.
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تصحیح و تحشیه احا .اقت.اری تهران :بهنشر

 7کرج  :قایق زورق بل کشت کوچی
 :Istatestic 8ایستاتستیینویس فردی که حساب و

---------------------------

()1363

کتاب صادرات و واردات هر جنس و کاال را در

بن.رعباس و خلیجفارس اعالم ا ناس ف

گارک مطابق ساق و ماه محاسبه م کرده و نام کشور

بن.رعباس تصحیح و مق.مه و فهارس احا.
اقت.اری به کوش

مربوط را نی م آورده است
 9عِ.ق ( :)Edlیی نگه بار برای اطالع بیشتر رجوع
کنی :.محا .مایم ( )1384فرهنگ فارس
جل.ی چ 4تهران  :سرای

یی

ب676

عل ستای

احواق

چ 2تهران :دنیای

کتاب
--------------------------سرزمیمهای شاا

()1371

پیرامون خلیجفارس و دریای

عاان استخراج و تنظی و تحشیه و تالیقات احا.
اقت.اری تهران :جهان مااصر

کتابنامه
استفانرای گرمون ( )1378چا

برای ق.رت و

سای.ینیا حبیباهلل ( )1389گارک بوشهر و نق

ثروت در جنوب ایران از 1750تا1850میالدی

آن در تجارت خلیجفارس در دوره قاجار بوشهر:

ترجاه حسم زنگنه ق  :هاسایه

دانشگاه خلیجفارس

بنای

رضا ( )1374راهناای صادرکنن.گان و مراحل

سرگذشت پنچاه کنشگر اقتصادی ایران تهران:

اسنادی تهران :بازرگان
حسین

فساﺋ

حاجمیرزاحسم ( )1388فارسنامه

ناصری تصحیح و تحشیه منصور رستگار فساﺋ
حای.ی سی.جافر ( )1378بوشهر در مطبوعات
عصر قاجار تهران :مؤسسه مطا اات تاری مااصر

زالمزاده جفره فرزاد ( )1392ماااری بوشهر در
فراشبن.ی علیاراد ( )1365جنوب ایران در مبارزات
ض .استاااری تهران :انتشار
فلور ویل ام ( )1365جستارهای از تاری اجتااع

ایران
دهخ.ا عل اکبر ( )1335غتنامه ج 39تهران:
عنایتاهلل (ب تا) روزنامه مظفری تهران:

زنگنه حسم ( )1386مشروطیت جنوب ایران به
بریتانیا

در

 --------و یاحسین

قاس ( )1389بوشهر دروازه

تجاری ایران در خلیجفارس بوشهر :شروع

سازمان اسناد و کتابخانه مل ایران
با یوز

ایران در عصر قاجار ترجاه ابوا قاس سرّی تهران:
طوس

دانشگاه تهران

گ ارش

فرهنگ صبا
دوره زن .و قاجار تهران :آبادبوم

چ 4تهران :امیرکبیر

رحاان

شیریمکام فری.ون و فرجامنیا ایاان ()1396

بوشهر

-1915

 )1389( -------تاری بوشهر از صفویه تا زن.یهترجاه حسم زنگنه بوشهر :شروع .

1905م1323-1333/ق ترجاه و ت.ویم حسم

وریار ج ج ( )1379راهناای خلیجفارس تاری و

زنگنه تهران :مؤسسه مطا اات تاری مامماصر ایران

جغرافیای بوشهر ترجاه سی.محا.حسم نبوی

و بنیاد ایرانشناس شابه بوشهر .

شیراز :نوی.

س.ی.ا سلطنه بن.رعباس

محا.عل خان ()1362

مارکوارت یوزف ( )1383ایرانشهر در جغرافیای

سیر ا طریق

بطلایوس ترجاه مری میراحا.ی تهران :طهوری

سفرنامه س.ی.ا سلطنه ا ت.قیق ف

بررس نق
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( )1377م.رسه ساادت بوشهر

از چن .زاویه ق  :مرک بوشهرشناس و هاسایه
 )1382( ------------عیسویان در بوشهربوشهر :بوشهر.

شاارههای 108-142و -109ب.ون

جلسات هفتگ
شااره

اداره اسناد و تاری دیپلااس وزارت امور خارجه به
تاری 1326ق کارتم 4پرون.ه 13سن .شااره41

 )1381( -------------فاا یتهای اقتصادی

------------------------------------

عیسیویان در بوشهر نخستیم

27شواق1313ق کارتم 25پرون.ه17

و فرهنگ

اجتااع

مقاالت تاری و جغرافیای

هاای

مل ایرانشناس

تاریخ

تهران :بنیاد ایرانشناس

ب467تا478

مایم محا )1384( .فرهنگ فارس

یی جل.ی

چ 4تهران :سرای
مرتض

نوراﺋ

به تاری

سن .شااره23
-----------------------------------1326ق کارتم 4پرون.ه 13سن.

به تاری
شااره48

( )1385اسناد کارگ اری بوشهر

-----------------------------------

تهران :موسسه مطا اات تاری مااصر ایران و بنیاد

به تاری

سن.

بوشهرشناس

شااره33

هادی عب.اهلل ( )1351گارگ تهران :م.رسه عا
بازرگان تهران
هویان آن.رانیی ( )1381ایرانیان ارمن

تهران :دفتر

1326ق

کارتم4

پرون.ه13

سن.

شااره41
-----------------------------------

سی.قاس (  )1376رﺋیسال د واری ب جا:

شیرازه
یکتای

----------------------------------به تاری

پژوه های فرهنگ
یاحسین

1326ق

کارتم4

پرون.ه13

1326ق

به تاری

کارتم4

پرون.ه13

سن.

شااره31 18 41 12 49 16 33 43 29

مجی )1340( .تاری دارای ایران و گارکات

و انحصارات چ 2تهران :پیروز

-----------------------------------به تاری

1326ق کارتم 4پرون.ه 13سن.

شااره48
------------------------------------

ب .روزنامه
حبلا اتیم 1315ق س 5ش1332 24ق س22

به تاری

1326ق کارتم 4پرون.ه 13سن.

شااره16

ش31
مظفری 1319ق س 1ش1321 1ق س 3ش34
1328ق س 10ش1329 3ق س 11ش44
1328ق س 10ش8

د .مقاله
ایاانپور محا.تق
بررس

ج .اسناد
آرشیو بنیاد ایرانشناس شابه بوشهر دفتر هیوت امناء
م.رسه ساادت مظفری نسخههای خط

صورت

تحلیل

و شهابادی عل اکبر ()1389
مح.ودههای جغرافیای

و اداری

ساتراپ های هخامنش

در کتیبه بیستون مجله

مطا اات تاری فرهنگ

ش5
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پيوست
ج.وق  -1ارامنه شازل در گارک بوشهر
زمان اشتغاق

منصب

اسام
خواجه ما ی (کوگاما ی )

1173ق1747/م

شهبن.ر یا رﺋیس گارک بوشهر

میرزایانس

1319ق1902/م

میرزایانس

1320ق1903 /م

مؤسسخان

1320ق1903/م

مؤسسخان

1325ق1907/م

مؤسسخان

1327ق1909/م

رﺋیس گارک بوشهر

مؤسسخان

1329ق1911/م

ریاست ما یه گارک بوشهر

مؤسسخان

1331و1332ق1913/و1914م

رﺋیس گارک بوشهر

پطرس

1325ق1907/م

حسابرس ما یه گارک بوشهر

وکاس

1325و1326ق1907/و1908م

حااقباش (پیاانکار تخلیه و بارگیری گارک بوشهر)

هراطون یوملک

1326ق1908/م

پیاانکار وازم و خواربار برای شناورهای گارک بوشهر

مسیومارین

1332ق1914/م

دفتردار و ایستاتستیینویس گارک بوشهر

میناس

1332ق1914/م

کارمن .گارک بوشهر

مفت

گارکات -وکیل م.رسه ساادت مظفری بوشهر
رﺋیس گارک محاره (خرمشهر)

رﺋیس گارک بوشهر -وکیل م.رسه ساادت مظفری
بوشهر
رﺋیس گارک بن.رعباس -تأسیس م.رسه جاوی .عباس
در بن.رعباس

سن -1 .اشاره به ق.مت حضور ارامنه در بوشهر
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سن -2 .اشاره به میرزایانس و مؤسسخان ارمن در جایگاه وکالی م.رسه ساادت مظفری بوشهر

