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چکیده

خطوط تلگراف یکی از مهم ترین و سریع ترین وسایل ارتباط همگانی در دوره قاجار بود.

با تأسیس تلگراف خانه در نقاط مختلف دور و نزدیک ،اخبار و گزارش ها سریع تر مبادله شد

و تصمیم گیری ها و واکنش ها سریع انجام گرفت .خط تلگراف در شرق ایران ابتدا در سال

1293ق .به مشهد رسید و سپس شاخه های فرعی آن به سرخس ،سیستان و درگز کشیده

شد و نقاط مرزی و دورافتاده را به مراکز قدرت متصل کرد .یکی از مهم ترین خطوط تلگراف

شرق ایران خط مشهد -سیستان بود که در سال 1320ق .تأسیس شد .ایجاد خط تلگراف

از مشهد به سیستان به خاطر دوری مسافت و شرایط اقلیمی ،مشکالت زیادی داشت .تفاوت
نگرش روس و انگلیس نسبت به ایجاد این خط ارتباطی ،شکل همکاری حکام قاینات و

سیستان از دیگر مسائل پیش رو در این طرح بزرگ بود .نحوه تأمین و آماده کردن تیر تلگراف
در مسیر خط ،تدارک وسایل حمل و نقل ،تأمین کرایه حمل و نقل ،تعیین محل تلگراف خانه

و محل اقامت اعضای هیأت سیم کشی ،عبور از مناطق کویری خراسان و قائنات ،باتالق اطراف

دریاچه هامون و شیوه محافظت از سیم های تلگراف ،از جمله مسائل و مشکالتی بود که در

هنگام سیم کشی پیش آمد که در این مقاله ،مسائل فوق با تکیه بر اسناد مورد بررسی قرار
میگیرد.

واژگان کلیدی :خط تلگراف ،بیرجند ،مشهد ،سیستان ،قاجار.
 .1عضو هیات علمی تاریخ دانشگاه بیرجند .نویسنده مسؤولanajaf@birjand.ac.ir .
mhelahizadeh@birjand.ac.ir
 .2استادیار تاریخ دانشگاه بیرجند.
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مقدمه

تلگراف یکی از مهم ترین وسایل ارتباطی در دوره ی قاجار بود .از زمان ورود تلگراف به

ایران در  1274ق .که به اهتمام عليقلى ميرزاى اعتضاد السلطنه و توسط موسيو كريشش
معلم توپخانه از عمارت سلطنتی تهران تا باغ الله زار ایجاد شد (اعتماد السلطنه ،1367 ،ج

 )1803 :3به تدریج در مناطق مختلف ایران سیم تلگراف کشیده شد و در رجب  1293ق.
سیم تلگراف زیر نظر هوتوم شیندلر 1توسط حیدرعلی خان سرهنگ وارد مشهد شد (صفایی،

 .)22 :1346افتتاح خطوط تلگرافی فواید سیاسی زیادی برای دربار داشت .فاصله بین تهران و
ایالت های دور دست را از میان برمی داشت و در ایجاد امنیت نیز تأثیر بسزائی داشت .رؤسای

تلگراف خانه از طرف شاه موظف بودند وقایع حوزه مأموریت خود را روزانه به تهران گزارش

دهند و خط تلگراف برای تظلم دادخواهان نیز وسیله خوبی بود ،از این رو رؤسای تلگراف خانه

در هر محل خبرنگار شاه بودند و نفوذ اجتماعی زیادی داشتند (همانجا).

زمانی که هنوز تلگراف به قاینات کشیده نشده بود ،تلگراف های بیرجند برای سبزوار

مخابره و از آنجا به بیرجند آورده می شد .گزارش قرائت یکی از تلگراف هایی که از سبزوار برای
میر علم خان ،امیر قاینات آورده شده برای مردمانی که هنوز از وجود خط تلگراف

بی بهره بودند در نوع خود جالب توجه است .در روز يكشنبه اول محرم  1295ق .بعد از ظهر
بنا بر رسمى كه از قديم وجود داشت ،همه مردم در مسجد عاشورا جمع شدند ،خطبه و روضه

خواندند و تعزيهدارى كردند .در آن مجلس ،امير قائنات دو سه تلگراف بيرون آورد که تاریخ
صدور آن  23ذیقعده  1294ق .و از سبزوار رسيده بود ،يكى از معتمدالملك كه در جواب

امیر قائنات صادرشده بود .يكى هم از حاجى كاظم خان كه نوشته بود «دو روز دیگر جوابها
را خودم با خلعت می آورم» (اعتصام الملک .)285 :1351 ،دو دهه پس از این تلگراف ،هنوز
خط تلگراف به بیرجند نرسیده بود و در سال 1891م 1308/.ق .که کرزن 2از خراسان عبور

 .1هوتوم شيندلر از صاحبمنصبان آلمانى بود كه به تابعيت انگلستان درآمد و بعد در ايران بوسيله مخبرالدوله
استخدام گرديد و با عنوان «ناظم تلگراف خانه مبارکه دولت علیه ایران» به دستور مخبرالدوله در نهم صفر  1293ق.
از تهران به سمت مشهد حرکت کرد تا مسیر شاهرود تا مشهد را برای ایجاد خط تلگراف مطالعه کند .سفر شیندلر
از نهم صفر تا دوم رمضان  1293ش .به طول انجامید و در  200روز تقریباً  550فرسخ طی کرد و خط تلگراف
شاهرود تا مشهد را به طول  290میل در مدت  68روز کشید (ييت380 :1365 ،؛ سه سفرنامه 147 :1356 ،و
Houtum Schindler .)211
2. G.n. curzon
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کرد خبر داد در سال جارى بين مشهد و جنوب ارتباط تلگرافى نيست ،ولى مىگويند شايد
سيمى بين بيرجند و پايتخت كشيده شود (کرزن ،1373 ،ج )243 :1و باالخره یک دهه بعد

از این سخنان کرزن ،خط تلگراف مشهد -سیستان کشیده شد .سیم کشی خط تلگراف در
هر منطقه از ایران شرایط و مشکالت خاص خود را داشت و منطقه شرق ایران شامل قاینات

و سیستان موقعیت و ویژگی های جغرافیایی متفاوتی داشت و به همین جهت ،هنگام
سیم کشی خط مشهد -سیستان مسائل و مشکالت زیادی پیش آمد .عالوه بر مسائل طبیعی،

عوامل انسانی نظیر قدرت های بیگانه و حکام محلی نیز مؤثر بودند و از این رو ،سیم کشی خط
مشهد  -بیرجند  -سیستان با مجموعه ای از مشکالت طبیعی و انسانی همراه بود که تاکنون
مورد توجه قرار نگرفته است .در این مقاله ،با تکیه بر اسناد منتشر نشده مرکز اسناد آستان

قدس رضوی که با شیوه پژوهش تاریخی و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای فراهم گردید.

به صورت توصیفی  -تحلیلی مجموعه مسائل و مشکالت فراروی سیم کشی تلگراف در مسیر
طوالنی مشهد  -بیرجند -سیستان را مورد بررسی قرار داده است.
سؤاالت تحقیق

 -1رقابت روس و انگلیس چه تأثیری بر ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان داشت؟

 -2موقعیت جغرافیایی و طبیعی ،چه مشکالتی برای ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان

ایجاد کرد؟

 -3حکام قاینات و سیستان ،چه نقشی در ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان داشتند؟

ساخت خط تلگراف مشهد  -سیستان

نفوذ روس و انگلیس در ایران دوره ی ناصرالدین شاه به اوج خود رسید و هر یک امتیازات

مهمی به دست آوردند و درصدد توسعه قلمرو نفوذ در نقاط مختلف ایران بودند .یکی از راههای
نفوذ روس و انگلیس در ایران تسلط بر خطوط تلگراف بود ،زیرا از این طریق عالوه بر درآمد

هنگفت ،تبادل اطالعات را نیز به کنترل خود در می آوردند.

خط تلگراف مشهد  -سیستان از جمله خطوط مهم شرق ایران محسوب می شد و ایجاد

آن به عوامل داخلی و خارجی بستگی داشت .مهم ترین عامل خارجی ،سیاست روس برای

152

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

نفوذ در سیستان بود .روس ها از سال 1891م 1308/.ش .نخسین عامل خود به نام رحیم خان
را به سیستان فرستادند .ولی وی به دستور حاکم محلی ،میرزا علی اکبر خان حشمت الملک،1

به جرم ارتکاب اعمال نامشروع گرفته و شالق زده شد و اموالش ضبط گردید .سفارت روس
در تهران علناً در مورد رحیم خان مداخله کرد و دارایی او پس داده شد و به رغم میل

حشمت الملک همچنان در سیستان زندگی کرد (کاظم زاده.)388 :1354 ،

روس ها  8سال پس از ورود رحیم خان به سیستان در سال 1898م 1316/.ق .کنسولی

برای آنجا تعیین کردند و این اقدام به دلیل عدم وجود اتباع روس در آنجا و نداشتن تجارت

یا منافع دیگری (همان ،)391 :باعث احساس خطر برای انگلیسی ها شد .به همین جهت،

سایکس 2از کرمان رهسپار سیستان گردید که پس از استقرار در آنجا ،در اکتبر 1899م1317/.

ق .سفری به بیرجند ،مرکز سیاسی مهم شرق ایران کرد .وی پس از بازگشت از بیرجند،

کنسولگری انگلیس در سیستان را تأسیس نمود (وین .)120 :1383 ،دو سال بعد آرنولد

هانری ساویچ لندور )408 : 1388( 3در 1901م 1319/.ق .به بیرجند سفر کرد از رقابت
تجاری روس و انگلیس سخن گفت و تأکید کرد روس ها به شدت در حال پیشروی به سوی

سیستان هستند و نفوذ آنها به خوبی احساس می شود .وی درباره بیرجند نیز نوشت باید در

اینجاها کنسول های انگلیس مقیم باشند .با اوج گرفتن رقابت روس و انگلیس در سیستان،
تصمیم احداث خط تلگراف مشهد  -سیستان گرفته شد و روس ها نقش اصلی را در اتخاذ این

تصمیم ایفاء کردند و به عنوان مجری این طرح بزرگ انتخاب شدند .روس ها در قسمت شمال
و شمال شرق ایران نفوذ سیاسی زیادی پیدا کرده بودند و قصد داشتند این نفوذ را از طریق

خط تلگراف در شرق ایران تکمیل کنند .ایجاد خط تلگراف مشهد  -سیستان به وسیله ایران

به عنوان بخشی از توافق ایران و روسیه بر سر دریافت وام سال 1902م 1320/.ق .بود و مقرر

گردید بخشی از وام برای این هدف صرف و خط به وسیله وزارت تلگراف ایران ساخته شود،

اما گزارشگران روس برای ارسال پیام ،مجاز به استفاده از این خط بودند و این امتیاز متعاقباً

 .1امیر علی اکبر خان حسام الدوله دوم ،پسر بزرگ میر علم خان حشمت الملک که بعد از مرگ پدر لقب وی،
حشمت الملک به همراه حکومت سیستان و طبس به وی داده شد و تالش زیادی کرد تا حکومت قاینات را به دست
آورد .وی در سال  1333ق .فوت کرد و جنازه اش به مشهد حمل شد (آیتی.)118-117 :1371 ،
2- sir perce sykes
3- A. Henry. savage. landor
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به گزارشگران انگلیسی هم داده شد (.)Stebbins, 1997 : 185

انگلیسی ها که پیشتر امتیاز خط تلگراف عراق تا هندوستان را به دست آورده و آن را از

طریق بوشهر به هندوستان متصل کرده بودند ،چندان بی میل به کشیده شدن تلگراف به

سیستان نبودند .در سال 1901م 1319/.ق .که آرنولد هنری ساویچ لندور از سیستان عبور

کرد ،هنوز سیم کشی خط تلگراف مشهد  -سیستان شروع نشده بود ،ولی لندور برای حفظ

منافع انگلستان در سیستان پیشنهاد کرد سیم تلگراف و راه آهن به سیستان کشیده شود
(لندور.)412 :1388 ،

همچنان که انگلیسی ها پیش بینی می کردند تصمیم ایجاد خط تلگراف شرق ایران گرفته

شد و ایران در سال  1316ق .به دنبال عملی کردن طرح افتاد .طبق گزارش انگلیسی ها در

سال 1899م 1316/.ق ،.رئیس تلگراف ایرانی در مشهد در ماه مارس ،دستوری برای راه اندازی
یک خط تلگراف جدید از مشهد به بیرجند ،دریافت کرد .یک روس به طور مخصوص برای این

سمت منصوب شد تا بین مشهد و سیستان خط تلگراف ایجاد کند و به وسیله ژنرال کنسول
روسیه در مشهد فردی برای سازماندهی آن فرستاده شد .این خط با پست روسی سرخس تا

کاریز ،مرتبط بود (.)Iran political diaries 1881-1965 , 1997, V. 1: 618

دولت ایران نیز دالیلی برای ایجاد این خط تلگراف داشت .برقراری ارتباط با مناطق

مختلف و کسب اطالع از گوشه و کنار قلمرو ،یکی از مهم ترین سیاست های دولت قاجار بود.
به همین جهت ،برنامه ارتباط تلگرافی با نقاط مختلف دور افتاده و مرزی در اولویت بود و ایجاد

خط تلگراف سیستان نیز در همین راستا انجام گرفت.

پس از تصویب ایجاد خط تلگراف مشهد -سیستان ،فراهم کردن مقدمات اجرای طرح

حدود سه سال طول کشید .هاردینگ 1در  3مه 1901م .گزارش داد مدیر تلگراف خانه
مشهد گفته حکومت مرکزی نسبت به بهترین راه برای ایجاد یک سیم تلگراف تا تربت حیدریه

پرس و جو کرد و مدیر پست ایالتی که ترتیب پستی را از بیرجند به سیستان توسعه

داد ،مصمم به رسیدگی این مسأله بود (همان ،ج .)13 :1هاردینگ هم چنین در گزارش

 4مارس تا  1آوریل 1902م .ساخت یک خط تلگراف بین مشهد و سیستان به وسیله
1- Arthur H. Harding
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دولت ایران را گزارش داد (همان ،ج )53 :2شروع سیم کشی خط تلگراف از مشهد به
سیستان در  24ذی حجه  1319ق .طی مراسمی رسمی در تلگراف خانه مشهد آغاز شد.

برای این مجلس شاهزادگان ،رجال دولتی ،ژنرال کنسول های روس و انگلیس به صرف
شربت دعوت شده بودند (ریاضی هروی .)148 :1372 ،اخبار این مراسم روز  24ذی حجه

 1319ق .در مطبوعات با عنوان "تلگراف سیستان" درج شد و اعالم گردید «در این ایام
حسب االمر اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خط تلگراف از مشهد تا سیستان دایر می
شود .لذا در روز  24ذی حجه خبیرالدوله 1رئیس کل تلگراف خانه های خراسان در تلگراف

خانه مبارکه مجلسی منعقد کرد و نایب االیاله ،منتخب الملک 2کارگزار امور خارجه ،جنرال
قونسول های دولت های روس و انگلیس و سایر صاحب منصبان و رؤسای ادارات دولتی از

داخله و خارجه در آن انجمن حاضر شدند و پس از صرف چای ،شربت و شیرینی جنرال

قونسول روس نطقی مفصل بیان کرد.

روزنامه ادب درباره جزئیات مراسم آورده است :امروز که بیست و چهارم ذی حجه و

چهاردهم عید نوروز است چهار ساعت مانده به غروب مجلسی در تلگراف خانه مبارکه منعقد
شد و نایب االیاله ،متولی باشی ،کنسول روس ،کنسول انگلیس ،رؤسای گمرک ،بانک و سایر

اعیان ،اشراف ،تجار ،جمعی از صاحب منصبان دعوت شدند و شروع به سیمکشی خط سیستان
شد .ستون اول که نصب شد یک پرده شیر و خورشید به اسم شاه در آن نصب گردید و تمام

اعیان خارجی و داخلی با صدای بلند به پادشاه ایران سالمت باد گفتند و کنسول روس شرحی

مفصل به شرح زیر بیان کرد:

«حضرات حاضرین در این حوزه محترم که مجتمع برای مهم بزرگ شده ایم و آن

این است که بر حسب امر اقدس اعلی حضرت همیونی شاه خلد اهلل ملکه که بوسیله

خیریه ممتد سیم تلگراف بالد بعیده را بمشهد مقدس اتصال می دهند این شاهد
 .1میرزا احمدخان خبیرالدوله ،رئیس تلگراف خراسان پسر مستوفی فارس ،و متولد شیراز بود .خبیرالدوله در ماه مه
1905م .به درخواست سفارت روس به تهران احضار شد (چرچیل.)74 :1369 ،
 .2میرزا محمد قلی خان منتخب الملک متولد حدود 1848م .مدتی نماینده وزارت خارجه در بجنورد بود و برای
سال های زیادی به عنوان نماینده وزارت خارجه در سیستان منصوب شد .سپس به عنوان کارگزار مشهد منصوب
گردید و این پست را تا ماه 1904م .هنگامی که به تهران فراخوانده شد ،در دست داشت
.) IRAN POLITICAL DIARIES 1881 -1965, )1997(. 2 :608(.
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دلیلی است که نتیجه توجه خاطر مآثر اعلیحضرت همایونی شاه سهولت و خیریت و
منفعت عامه رعیت و آبادی تمام صفحاتست و خود این مجلس محترم جشن گواه بر
این نطق است .پس الزم است که این محضر را مغتم دانسته از صمیم قلب سالمت

وجود مبارک اعلی حضرت پادشاه کل ممالک ایران و تمام سلسله عظمی سلطنتی و
امتداد دولت و ترقی ایران را از خداوند مسئلت و ادای تبریک نمائیم.

و نیز در این موقع غنیمت بدانیم سالمتی حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعد اکرم

اتابک اعظم و جنابان مستطابان اجل اکرم وزیر کل ادارات جلیله تلگرافی مخبرالدوله

1

و وزیر امور خارجه مشیرالدوله و حضرت اشرف ارفع امجد واال شاهزاده نیرالدوله

فرمانفرمای مملکت خراسان و سیستان و جناب جاللتمآب منتخب الملک کارگزار
اول محترم خراسان و سیستان و جناب فخامت نصاب خبیرالدوله رئیس کل تلگرافات

مملکت خراسان و سیستان و نواب واال کنیاز واچنادزه 2که خدمات سابقه ایشان در

امتداد تلگرافات در ایران مقبول دولت و امیدواریم که این خدمت پسند دولت علیه
افتد و از خداوند می خواهیم» (ادب ،شماره  ،18سال دوم.)139-138 ،

میرزا محمد قلی خان منتخب الملک کارگزار خارجه خراسان با خبیرالدوله رئیس

تلگراف خانه خراسان مهمان داران این مجلس بودند که به خوبی مجلس را اداره کردند

و جواب نطق پونافدین 3ژنرال کنسول روس و كلنل تُ ِرنج 4ژنرال کنسول انگلیس را که

تبریک گفتند ،ادا نمودند (ریاضی هروی.)148 :1372 ،

موزیک چیان هم به زدن موزیک مشغول بودند و مهمانان شیرینی ،شربت و عصرانه صرف

نمودند و تمام اهالی از کشیدن سیم خط سیستان خوشحال بودند .شاهزاده نیرالدوله ،والی

خراسان ،به واسطه پادرد نتوانست خودشان به تلگراف خانه بیاید و در این مجلس حاضر نبود

ولی مراسم شروع سیم کشی خیلی باشکوه آغاز شد (ادب ،شماره  ،18سال دوم.)139-138 :

 .1حسین قلی خان مخبرالدوله پسر علی قلی خان مخبر الدوله بود که بعد از پدرش در 1897م1314/.هـ.ق .به نیابت
از وی سرپرست وزارت تلگراف شد(چرچیل.)161 -160 :1369 ،
 .2روزنامه ادب به صورت قنیازواجی نادذی نوشته ولی عموماً کنیاز یا کنیاس نوشته می شد.
(m.knyaz (Iran political Diaries 1881-1997,V. 2: 608
 m.ponafidien .3م .پونافيدين جانشين والسف اولین سرکنسول روسیه در مشهد ،در نهم ژوئيه 1897م 1314/.ق.
همراه خانوادهاش وارد مشهد شد و تا سال  1322ق .سرکنسول روسیه در مشهد بود (ييت.)283 :1365 ،
4. colonel trench
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به مناسبت این اتفاق مهم شعرای خراسان نیز اشعاری سرودند و با تبریک و تهنیت ماده

تاریخ آن را ذکر کردند .حاجی میرزا صبوری ،ملکالشعرای آستان قدس ،قصیده مفصلی
سرود که از شاه و اتابک اعظم یاد کرد و سیم تلگراف را به زنجیر عدل و داد و مخبرالدوله را

به جبرئیل تشبیه نمود که پیام وحی را می رساند و از خبیرالدوله نیز یاد کرد که این خط را
از مرکز خراسان به سیستان کشید .وی درباره سال این واقعه گفت:
ناگاه از آن میانه یکی شد برون و گفت

پیوست سیم عدل الهی بسیستان ( 1320قمری)
(صبوری.)576 :1342 ،

سالک سبزواری نیز شعری سرود و از شاه و اتابک اعظم یاد کرد و مخبرالدوله را نخستین

آصف روشن ضمیر قلمداد نمود و اشاره کرد که در زمان حکومت نیرالدوله بر خراسان،
خبیرالدوله سعی وافر در محکم ساختن این بنیاد نمود و به حکم شاه به سوی زابل تلگراف

کشید .آقا میرزا متخلص به مشکوة نیز در شعر خود مخبرالدوله را وزیر ابن الوزیران خواند که
سیم به سوی سیستان کشید و درباره تاریخ آن سرود:
گفت مشکوه از پی تاریخ ز اقبال ملک

نیمروز امروز شد آباد زین زنجیر عدل

(ادب ،شماره  ،18سال دوم.)139-138 :

مرحله اول :مشهد  -خواف

اجرای خط تلگراف مشهد  -سیستان در چهار مرحله اصلی انجام شد .مرحله اول از مشهد

تا خواف ،مرحله دوم از خواف تا قاین و بیرجند که در حوزه حکومت شوکت الملک 1بود.

مرحله سوم از بیرجند تا سربیشه که باز هم در حوزه قلمرو شوکت الملک بود و مرحله چهارم
از سربیشه تا سیستان که در حوزه حکومت حشمت الملک قرار داشت.

مرحله اول که حدود  5ماه به طول انجامید در اواخر جمادی االولی و اوایل رجب

 1320ق .به پایان رسید .روزنامه ادب درباره شهرهای مسیر تلگراف و فواید آن در  22جمادی
االولی 1320ق .به طور مفصل چنین نوشت:

 .1امیر اسماعیل خان شوکت الملک اول فرزند میرعلم خان سوم حشمت الملک و نوابه خفی دختر میرزا محمدخان
نهی که بعد از فوت پدر حکومت قاین را به دست گرفت و منصب و مرتبه او امیر تومانی بود و شوکت الملک لقب
جدیدی بود که بعد از مرگ پدر به وی داده شد .وی تا سال 1320ق .که به تهران فراخوانده شد بر قاینات حکومت
کرد و باالخره در سال .1322ق .فوت کرد (آیتی.)119 :1371 ،
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«از قرار معلوم به زودی به واسطه مساعی و مجاهدت خبیرالدوله سیم تلگراف دولت ایران

که پنج ماه قبل کشیدن آن شروع شده تا سرحد سیستان ممتد خواهد شد و از این خط در

مراکز حکومتی جزئی از قبیل تربت ،خواف ،قاین ،بیرجند و سیستان و بعضی قصبات مهم

متعلق به آنها که در عرض راه واقع شده اند ،تلگراف خانه دایر خواهد گشت و بدین وسیله
اسباب و وسائل راحتی و امنیت عموم رعایا حاصل و لوازم تسهیل مخابرات فراهم می شود»

(ادب ،شماره  ،34سال دوم .)270-269 :خبیرالدوله مجری و مسئول ایرانی این خط بود
و روزنامه ادب درباره نقش او نوشت« :انصافاً جناب خبیرالدوله در فراهم آوردن این اسباب

خیلی متحمل زحمت و مشقت شده اند و با وجود آنکه در وقت حرکت از مشهد آگاه بودیم

که حاال مریض و کسل بودند چشمشان هم بواسطه بعضی نزوالت بی نهایت خسته بود مع
ذالک روشنی چشم خود را در خدمت بدولت دیده و توتیای چشم بصر و کحل الجواهر بینائی

را از گرد این راه و خاشاک این طریق به دست آورده و در طی این وادی سر از پا نشناخته
است» (همانجا) .روزنامه ادب سپس شرح تلگراف خبیرالدوله به یکی از محترمین ،میرزا

فتحعلی خان منشی مخصوص ،شده بود ،محض آنکه هموطنان بدانند تا کدام نقطه می توان
تلگراف مخابره کرد و در روزنامه درج نمود:
تلگراف جناب خبیرالدوله از خواف

خدمت جناب آقای میرزا فتحعلی خان منشی مخصوص دام اقباله عرض سالم

دارم و ظهور الطاف عالی را متشکرم استعالم از سیمکشی خط سیستان فرموده بودید
که تا کجا رسیده و چه شده است بحمداهلل تعالی بیاری خداوند و از توجهات و همراهی

حضرت مستطاب اشرف امجد اسعد واال ایالت کبری مدظله العالی سیم از مشهد تا
روی که پایتخت خواف است تمام است چهار دستگاه تلگراف خانه از مشهد تا خواف

معین و برقرار شده باین تفصیل .یک تلگراف خانه و دو دستگاه در بازه (حوض) هور
که میانه مشهد و تربت است نصب و برقرار شده و یک تلگراف خانه هم در تربت برقرار

شده و یک تلگراف خانه و دستگاه هم در قصبه رشتخوار که فیمابین تربت و خواف
است نصب شده و یک تلگراف خانه هم در قصبه روی که پای تخت خواف است ،برقرار

شده است» (همانجا).
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خط مشهد  -سیستان بعد از خروج از مشهد همان مسیر خط مشهد  -تهران را پیمود

تا به برج لنگر ،برجی در سمت چپ جاده بین تربت حیدریه و مشهد در فاصله  62مایلی

( 100کیلومتری) تربت رسید .در این جا جاده و خط تلگراف تهران از طرف غرب و خط

سیستان در امتداد جاده مشهد  -سیستان کشیده شد (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر
در هندوستان .)151 :1380 ،خط تلگراف سپس به جلگه رخ می رسید و از کنار اسدآباد،
روستایی در کنار جاده تربت حیدریه  -مشهد در فاصله  28مایلی ( 45کیلومتری) تربت و 55

مایلی ( 88/5کیلومتری) مشهد عبور می کرد (همان .)76 :تربت یکی از مهم ترین شهرهای

مسیر خط تلگراف مشهد  -سیستان بود .تلگراف خانه های بین راه از همان زمان عبور خط،
فعالیت خود را شروع کردند .تربت یکی از اولین شهرهای این مسیر بود که خدمات تلگرافی

آن آغاز شد .شاهزاده ابراهیم خلیل میرزا رئیس تلگراف خانه تربت طی اطالعیه ای درباره
شروع این فعالیت اعالن کرد هر کس در آن حدود طالب اشتراک است به ایشان رجوع کند

(ادب ،شماره  ،34سال دوم.)272 :

انگلیسی ها نیز یک سال پس از عبور خط تلگراف از تربت در سال 1903م 1321/.ق .در

آن جا کنسولگری تأسیس کردند که دارای یک کنسول ،یک تلگرافچی انگلیسی ،یک کارمند
پزشک ،یک کارمند جزء و گروه اسکورت متشکل از  25سوار هندی بود (كاركنان وزارت

جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)216 :1380 ،

خط تلگراف پس از تربت به جای مسیر مستقیم ارتباطی تربت  -گناباد  -قاین به سوی

شرق رفت .یکی از علل این تغییر مسیر وضعیت طبیعی منطقه مرکز خراسان بود .بیابان های

بین گناباد -تربت در اواخر دوره قاجار یکی از ناامن ترین مسیرهای خراسان بود و شرایط آب
و هوایی گرم و بیابانی این مسیر نیز عبور خط تلگراف را از آنجا سخت تر می کرد .عالوه بر
این ،امتداد خط تلگراف به رشتخوار و خواف روس ها را به مرز افغانستان نزدیک تر می کرد،

زیرا عالوه بر مسائل سیاسی ،تجارت روس ها با افغانستان نیز اهمیت خاصی داشت .در

رجب 1320ق .سيم تلگراف تا [روى] كه پايتخت خواف بود ،امتداد يافت (سپهر :1386 ،ج:1

 .)627گزارش  16سپتامبر 1902م 1320/ق .حکایت از آن دارد که خط تلگراف از مشهد
 -سیستان به خواف رسید (.)Iran political diaries 1881-1965 , 1997, V. 2 : 78

بررسی روند ساخت خط تلگراف مشهد -بیرجند ...

159

مرحله دوم :خط خواف  -بیرجند

خط تلگراف از خواف به سوی جنوب پیش رفت و به خاطر وضعیت اقلیمی و آب و هوایی

سختی های خاص خود را داشت .خبیرالدوله در  22جمادی االولی 1320ق .برخی از مشکالت
این قسمت از خط را در تلگراف خود آورد و نوشت« :از خواف به سمت قاین و بیرجند شروع

شده ،تاکنون سیم به این زحمت و سختی در ایران کشیده نشده چون در هر جای هر سه

فرسخ ،چهار فرسخ تیر پیدا می شود و از خواف تا سیستان تیر پیدا نمی شود و اغلب راه

بی آبادی و آب و باید از خواف تا سیستان که صد و بیست فرسخ است ،حمل شود با این حالت
تیرها را حاضر کرده مشغول حمل هستند و تیرها هم سرو کوهی است که بادوام زیاد و خیلی
محکم و وزین است و با این سختی راه و گرانی اجناس و جمعیت زیاد نگذاشته ام یک روز کار
معطل و دیناری به احدی تعدی و بی حسابی شود» (ادب ،شماره  ،34سال دوم.)270 -269 :

خبیرالدوله پس از آن با آماده کردن شرایط امتداد سیم کشی از خواف به سوی قاین به

مشهد بازگشت و در اواخر جمادی االولی 1320ق .از جانب خود محمدحسین خان سرتیپ

را به عنوان رئیس تلگراف قاینات روانه بیرجند نمود و برنامه های فعالیت او را طی نامه ای به
شوکت الملک حاکم قاینات نوشت و وعده داد زمانی که سیم به بیرجند رسید از مشهد به

بیرجند خواهد آمد.

خبیرالدوله درباره انتخاب محمدحسین خان سرتیپ به عنوان رئیس تلگراف خانه بیرجند

نوشت« :جناب سرتیپ را برای بیرجند انتخاب نمود که محل توقف خود را آنجا قرار دهد.

چون این بنده دوست صمیمی هستند و با جنابعالی هم سابقه دارند باید خیلی ممنون مخلص
باشد که ایشان را معین کرده ام .از هر جهت قدر ایشان را بدانید ایشان هم در هر قسم دوستی
و فرمان جنابعالی حاضرند و با ایشان مذاکره شده است .قدر این مسأله را خیلی بدانید»
(آستان قدس ضوی :سند شماره  .)2501/3-1خبیرالدوله اهمیت و مشکالت کار در قسمت

قاینات را نیز برای شوکت الملک تشریح کرد .در قاین و بیرجند باید پنج شش هزار تیر جهت

ستون تلگراف تهیه می شد و از شوکت الملک خواست دستور دهد زودتر آنها را حاضر کرده

و به قیمت مناسب واگذار نمایند تا معطلی برای احداث خط تلگراف پیش نیاید .خبیرالدوله
هم چنین تأکید کرده در این باب با جناب سرتیپ باید کمال همراهی شود .وی هم چنین
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وعده ها و تشویق هایی نیز برای همکاری داد و نوشت« :خوب می دانید که در این کار بزرگ
مهم دولتی هر کس همراهی و خدمت نماید از طرف اولیای دولت همه قسم مرحمت خواهید

دید چنانچه تمام حکام تا خواف همه قسم خدمت و همراهی کردند بهزودی سیم ممتد شد.

البته جنابعالی هم در خاک قلمرو حکم فرمایی خودتان همه قسم همراهی و التفات خواهید
فرمود» .انتخاب سرتیپ محمدحسین خان برای نظارت مستقیم بر این قسمت از خط تلگراف

بود و خبیرالدوله علت دیگر انتخاب سرتیپ محمدحسین خان را چنین نوشت« :سرتیپ را
به بیرجند روانه نمودم که جنابعالی از هر جهت راحت باشد و امورات آن خط بر عهده ایشان
است و البته الزمه دوستی را از هر جهت معمول خواهید فرمود .مخلص هم تا در ارض اقدس

هستم هرگونه فرمایش و خدمتی باید مرجوع فرمایند که در خدمت حضرت ایالت کبری و

سایر انجام داده اطاعت نمایم» (همانجا).

احمد تلگرافچی از دیگر مسؤوالن این طرح و مسؤول تدارک امکانات و پرداخت هزینه ها

بود .وی در نامه به شوکت الملک نوشته با خبیرالدوله رئیس کل مالقات کرده و سوگند یاد

کرد شهداهلل تاکنون همه نوع همراهی در عمل سیم کشی فرموده اند .الزم است که تا آخر
هم همراهی فرمایند .یکی از مسائل و مشکالت مهم در این مسیر انتقال چوب از بنی آباد به

دیگر مسیرهای جنوبی تر بود .دو موضوع تهیه شتر و کرایه حمل ،از نکات قابل توجهی بود
که در مذاکرات به آنها اشاره شده است .احمد تلگرافچی در این زمینه می خواست از حاکم

قاینات بهره بگیرد و نوشت از قرار معلوم در اطراف بنی آباد و مژن آباد که در قلمرو حکمرانی
جنابعالی است ،شتر بسیاری هست و تقاضا کرد تلگرافاً حکمی به آنجا بفرمایند در صورتی که
شتر هست  100یا  200نفر شتر تیر از بنی باد بیاورند .درباره کرایه حمل چوب نیز نوشت از

قرار فرسخی سی شاهی میپردازیم .احمد تلگرافچی جهت همراهی بیشتر حکام قاینات تأکید
کرد این التفات را برای پیشرفت خدمت به دولت باید بفرمایند .با این که محاسبات کلیه این

خط با این بنده است و تلگراف خانه را هم به بنده سپرده اند هر نوع خدمات و امری باشد در

کمال اطاعت برای انجام حاضرم (همان :سند شماره .)2502/2

یکی از نتایج احداث خط تلگراف ایجاد یک جاده ارتباطی از مسیر خط برای عبور و مرور و

سرکشی از آن بود .به همین جهت ،یک راه ارتباطی در شرق ایران ایجاد شد که تا آن زمان بی
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سابقه بود و قاین را به خواف متصل می کرد .این راه در مسیر خود از روستاهای متعددی عبور

می کرد و تلگراف خانه هایی در آنها ایجاد شده بود .سلطان آباد زوزن در جلگه زوزن خواف،

روستایی متروک در اواخر دوره قاجار بود که در امتداد جاده ای موازی با خط تلگراف مشهد -

سیستان و در فاصله  44مایلی ( 70/8کیلومتری) قاین و  24مایلی ( 38/57کیلومتری) خواف

قرار داشت و به خاطر عبور خط تلگراف حائز اهمیت بود (كاركنان وزارت جنگ انگلستان
مستقر در هندوستان .)563 :1380 ،پس از آن بوهن آباد 1روستایی در حد فاصل بین قاین

و خواف و در کنار جاده در امتداد خط تلگراف واقع شده بود و اگرچه در ابتدا اداره تلگراف

داشت ،ولی در سال 1905م 1323/.ق .تلگراف خانه آن منحل شده بود و تماس های

تلگرافی فقط به منظور تعمیرات خط انجام می گرفت (همان .)174 :بنی آباد نیز یکی از

مهمترین تلگراف خانه های مسیر خواف به قاین بود .محمد تلگرافچی در ربیع االول  1322ق.

مسؤول تلگراف خانه بنی آباد بود و درباره اثرات مثبت خط تلگراف بر اهالی نوشت از زمانی که

وارد بنی آباد شده همه قسم در حق رعیت قاینات حمایت نموده ،دنبال دردشان رفته و اگر
سایر تعدی نمودند رفع کرده است (آستان قدس رضوی :سند شماره  .)75943/4-1فرخی

نیز دیگر روستایی بود که در حد فاصل بین خواف و قاین در کنار جاده کنار خط تلگراف

مشهد  -سیستان قرار داشت و فاصله این آبادی از قاین  41کیلومتر بود (كاركنان وزارت جنگ

انگلستان مستقر در هندوستان.)674 :1380 ،

عدم استقبال از مأموران تلگراف در قاین

سیم تلگراف با تالش هیأت ایرانی و روسی به شهر قاین رسید و مخبرالدوله طی تلگرافی

به شوکت الملک از شنیدن خبر رسیدن سیم به قاین و همکاری وی اظهار خوشحالی کرد
(آستان قدس رضوی :سند شماره  ،)3707ولی با وجود وقوع چنین اتفاق مهمی ،در شهر

قاین تدارک و استقبالی از مجریان و مسؤوالن سیم کشی نشد .حتی نایب الحکومه قاین نیز
در شهر نبود تا مقدمات چنین استقبالی را فراهم نماید .احمد ،خادم پست خانه قاینات درباره

 .1بوهن آباد یا بهمن آباد کنونی در فاصله  87کیلومتری قاین و  64کیلومتری خواف ،آبادی در دشتی بین کوه
خواجه شاز و کوه کیبر است .آب فراوان داشت و از قناتی تأمین می شد و در اواخر دوره قاجار  20واحد مسکونی و
 40نفر جمعیت داشت (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)174 :1380 ،
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رسیدن سیم تلگراف به قاین در نامه ای بدون تاریخ نوشت« :یوم یکشنبه نهم شهر حال سیم

دولتی وارد بلده قاین شد» (همان :سند شماره  .)2506/2این عدم تدارک استقبال که شاید
تا آن زمان بی سابقه بود ،واکنش بسیاری از مسؤوالن این طرح بزرگ را برانگیخت .به طوری
که خبر آن به تهران نیز رسید و حتی صدراعظم را دچار شگفتی کرد و به طور تلگرافی از
اینکه در قاین به مأموران تلگراف جا نداده اند اظهار تعجب کرد (همان :سند شماره .)3706/1

محمدحسین خان سرتیپ تلگراف خانه بیرجند که عالی ترین مقام ایرانی در این مأموریت در

قسمت قاینات بود ،طی نامه ای به شوکت الملک حکمران قاینات ،ضمن انتقاد به خاطر عدم
استقبال اهالی از هیأت وارده به قاین ،اعضای این هیأت را چنین معرفی کرد« :روز سه شنبه

جناب کنیاز واچنادزه جهت امتداد خط تلگرافی و یک نفر شاهزاده سرتیپ و یک نفر سرهنگ
و مأمورین دیگر وارد بلده قاین شدیم که مأموریت خود را از جهت دیدن خط راه و حاضر

نمودن تیر و آذوقه مأمورین و گاریچیان و غیره انجام داده پس از آن عازم بیرجند شوم»

(همان :سند شماره  .)2507/1وی درباره عدم استقبال از این هیأت عالی رتبه ،چنین انتقاد
کرد که «چون ترتیب کار در نقطه قاین ،به واسطه نبود نایب الحکومه و مأمور جنابعالی نقص
کلی داشت و انجام این مقاصد ،در قدرت رعایای بلده نبود و گفتگوی آنها را بی اطالع جنابعالی

صحیح ندانستم .بنابراین روز جمعه هفدهم از بلده قاین به سوی بیرجند حرکت می کنیم»
(همانجا) .این تجربه تلخ در قاین باعث شد تا محمدحسین خان سرتیپ تلگراف خانه درباره

تدارک ورود به بیرجند تأکید خاصی بنماید و بنویسد و الساعه فردا که یکشنبه نوزدهم است

خدمت جنابعالی خواهیم رسید و تهیه منزلی که مناسب ورود این بنده و محل تلگراف خانه
مبارکه باشد متوجه جنابعالی است (همانجا).

سرتیپ تلگراف خانه برنامه سفر کنیاز به بیرجند را نیز برای شوکت الملک نوشت که روز

پنجشنبه قصد بلده بیرجند داشت تا شوکت الملک را مالقات و نقشه سیم را هم مالحظه
نمایند که از کدام مسیر باید کشیده شود (همان :سند شماره  )2506/2با عزیمت سرتیپ

محمدحسین خان به بیرجند مأمورین تلگراف خانه و اجزاء در قاین ماندند تا بعد از ورود وی

به بیرجند تکلیف آنها معلوم شود (همان :سند شماره .)2507/1
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تأسیس تلگرافخانه بیرجند

بیرجند مهم ترین مرکز خط تلگراف در قطعه دوم بود ،زیرا مرکز قلمرو خاندان علم و

قاینات محسوب می شد .به همین جهت تأکید خاصی درباره محل تلگراف خانه بیرجند شد.

با وجود این اهمیت ،در عمل ایجاد تلگراف خانه بیرجند مشکالت محلی داشت .احمد ،خادم

پست خانه که مسؤول دایر کردن تلگراف خانه بیرجند بود ،در نامه به مدیر کل خراسان و
سیستان بخشی از این مشکالت را توضیح داد .بر حسب امر دولت ،به وی حکم دادند دو سه

اطاق جهت تلگرافچی روس ساخته شود و این تلگراف خانه باید در پشت تلگراف خانه ایرانی

درست می شد .وقتی وی حسب الحکم ،معماری برد و جایی برای تلگراف خانه روس پیدا کرد،

کربالئی علی اصغر نامی مانع شد و مدعی بود که این زمین را خریده است و تقاضا می کرد

پول مرا بدهند و بعد تلگراف خانه بسازید .احمد ،خادم پست مدعی بود در این دستور حکم به
خریدن زمین نشده و از مدیر کل خراسان و سیسان تکلیف خواست تا به ریاست کل اطالع

دهد (همان :سند شماره .)2503/1

از آنجا که ساخت تلگراف خانه وقت زیادی می گرفت و اعضای هیأت سیم کشی در حال

ورود به بیرجند بودند ،شوکت الملک خانه میرزا قوشیدخان را به زور تخلیه و در اختیار آنان
قرار داد .این اقدام زورگویانه حاکم قاینات ،خیلی زود به صورت شکایت به گوش نیرالدوله

حاکم خراسان رسید .نیرالدوله نیز در  2شعبان  1320ق .طی نامه ای به شوکت الملک او را

توبیخ کرد و چنین نوشت:

از قراری که از قاینات شکایت کرده اند خانه میرزا قوشیدخان را به عنف گرفته به

اجزای تلگراف خانه داده اید .برای تلگراف خانه می بایست خانه ای باشد که صاحبش به
رضایت خاطر اجاره بدهد .حکمی به شما نشده است که خانه مردم را با غرض بگیرید

به اجاره بدهید .وانگهی میرزا قوشیدخان خودش تازه عیال اختیار کرده ،به آنجا آورده

است جهت ندارد که خانه او را از راه غرض بگیرید به تلگراف خانه بدهید .البته خانه

دیگر برای اجزای تلگراف خانه معین کرده و خانه میرزا قوشیدخان را بخودش واگذاری

و مشارالیه را آسوده نمائید (همان :سند شماره .)3708/1

احمد ،خادم پست به تالش خود برای ایجاد یک تلگراف خانه ادامه داده بود و برای تهیه
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منزل جهت تلگراف خانه «زمانی که سیم وارد بلده بیرجند شود منزلی جهت سر سیم تخلیه
نمود و هر کجا خرابی داشت تعمیر کرد و سرهنگ تلگراف خانه در همان منزل اقامت نمود»

(همانجا).

مرحله سوم :خط بیرجند  -سربیشه

پس از رسیدن خط تلگراف به بیرجند نوبت به ادامه آن به سیستان رسید .طبق

گزارش 20آوریل 1903م 1321/.ق .کنسول روسیه با عجله یک خط جدید تلگراف
از بیرجند تا سیستان را ترسیم و آن را با حکام محلی عملی کرد و با  200شتر برای
فرستادن به ن ِه جهت حمل تیرهای تلگراف از آنجا تا سیستان کمک کرد (V. 1: 104

.)Iran political diaries 1881-1965 , 1997,

تهیه وسایل و تدارک تلگراف مشهد -سیستان به دو شکل انجام گرفت .در بخش اول

قبل از ورود به قاینات حمل تیر ،سیم و مقره به صورت کنترات به گاریچی ها داده شد و

محمد گاریچی یکی از کنترات چی ها بود که مدتی نیز در مسیر قاینات فعالیت کرد .در این

قسمت ،اداره تلگراف هزینه را پرداخت می کردند ،اما از زمانی که خط تلگراف وارد منطقه

قاینات شد مشکل تازه ای به خاطر شرایط اقلیمی و آب و هوایی به وجود آمد .به خاطر فقدان

تیر در مسیر خط باید تیرهای تلگراف از نشتیفان 1و بنی آباد در خواف به قاینات حمل می شد

و مسافت بسیار طوالنی تا سیستان این مشکل را بیشتر می کرد .تعداد زیادی درخت کاج در
نشتیفان و روستاهای اطراف وجود داشت و به منظور استفاده به عنوان تیر تلگراف خط مشهد

 -سیستان به کار رفت که قیمت متوسط هر یک از آنها  2و نیم قران بود (كاركنان وزارت

جنگ انگلستان مستقر در هندوستان .)1029 :1380 ،مشکل دوم عدم کارایی گاریچی ها
در این مسیر کویری بود .در این منطقه کویری مهم ترین ابزار حمل و نقل شتر بود .از آنجا

که حکام محلی خود بزرگترین شتردارها بودند ،مسؤولیت این کار برعهده آنها گذاشته شد .به

همین جهت ،چون از بیرجند تا سیستان ممکن نبود گاریچی بتواند تیر حمل نماید ،این کار
بر عهده شوکت الملک و حشمت الملک حکام قاینات و سیستان گذاشته شد (آستان قدس

 .1نشتیفان یا نشتفون روستایی در منطقه خواف ،در دره ای در فاصله ده مایلی جنوب شهر خواف که در اواخر دوره
قاجار دارای  300واحد مسکونی بود و آب آن از  5کاریز تأمین می شد .تعداد  23دستگاه بادی و  3دستگاه آسیاب
آبی داشت .اکثریت جمعیت آن سنی بودند (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)1029 :1380 ،
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رضوی :سند شماره .)2501/3-1

قبل از عبور سیم تلگراف از بیرجند ،مهم ترین وسایل حمل و نقل در سیم کشی اسب

بود و بخش مهمی از فعالیت مسؤوالن ،تهیه علوفه برای این حیوانات بود .طبق گزارس احمد،

خادم پست برای هر اسب در شبانه روزی سه من جو می دادند .جو را از جنگل 1می آوردند

ولی این مقدار کافی نبود .وی میزان مصرفی جو را تا  200خروار برآورد کرد و دستور داد
مقداری از آن را از ُک ُره 2بیاورند (همان :سند شماره  .)2508/1وی انتقاد کرده که با سواره و
عمله قدری بی قاعده رفتار می نمایند (همانجا).

مشکل اصلی این خط تلگراف تأمین چوب و تیرها بود .خبیرالدوله رئیس تلگراف خراسان

از مشهد برای مهندس کنیاز تلگراف کرد و وی این پیام را برای حاکم بیرجند فرستاد.

خبیرالدوله گفته بود باید آنچه گاو و االغ در بلده قاین ممکن است ،آماده کنید که از نشتیفان

خواف چوب بار کرده سر راه تلگراف بیاورند و تمام مال های رعیت خواف را پس فرستند

(همان :سند شماره  .)2508/2با همکاری حکام محلی ،پیشرفت سیم کشی تلگراف تا

بیرجند خوب بود .ابوالفتح قاجار در نامه سه شنبه  11رجب 1320ق .به بلدیه بیرجند نوشت:
«مأموری که برای آوردن تیر به دهات فرستاده بودند به قریه مسک رسید» (همان :سند

شماره  .)2511/1وی ضمن تشکر از شوکت الملک درباره پیشرفت کار نوشت« :از مرحمت

عالی تا امروز  3900تیر تهیه شده است .انشاءاهلل قدری هم در قریه مسک و چند کالته دیگر

این دو روزه تهیه کرده بعد در بلده بیرجند خدمت سرکار شرفیاب خواهد شد» (همانجا).

یکی دیگر از مشکالت سیم کشی در مسیر قاینات تأخیر و دیر رسیدن پول بود .ابوالفتح قاجار
در این باره نوشته بخشی برای نرسیدن پول معطل شده و ا ِّل کارها همه در تحت انتظام است.
آن هم انشاء اهلل با ورود به بیرجند پول خواهد رسید و برای رعایا و غیره فرستاده خواهد شد.
تهیه تدارکات توسط مأموران تلگراف به تنهایی انجام نمی گرفت بلکه باید مأموران و سربازانی
از سوی حکومت در اختیار هیأت و تهیه کنندگان تیر قرار می گرفت .ابوالفتح خان قاجار از

شوکت الملک تقاضا کرد چند نفر مأمور معین نمایند و حاضر باشد تا رسیدن وی ترتیب کارها
را داده ،فورا ً برای روانه کردن تیر و حمل به سر راه رفته ،مشغول باشند و درباره نقش سربازان
 50( -1کیلومتری جنوب غربی رشتخوار).
 20( -2کیلومتری غرب قاین).

166

فصلنامه مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان

در این تدارکات نیز نوشت« :چون تاکنون تیر تهیه شده دیگر محتاج به احضار سرباز نیست»
(همانجا) .تهیه تیر تلگراف برای خط بیرجند  -سیستان آن قدر حائز اهمیت بود که از سوی

باالترین مقام اجرایی کشور ،اتابک اعظم یا صدر اعظم نیز به شوکت الملک دستوری صادر

شد .اتابک اعظم دستور داده بود  500نفر شتر برای حمل تیر تلگراف تهیه نمایند و برای هر
شتری دو تومان کرایه داده شود .شوکت الملک گوشه ایی از فعالیت هایش را در جواب اتابک

اعظم چنین نوشت:

«مکرر شرح خدمات اهالی در این سیم کشی دولت بعرض رسانیده و خاطر مبارک
کام ً
ال مسبوق است که دیگر محتاج به عرض و جسارت نیست .با این تفصیل ،هر
شتری که حامل دو حلقه ستون تلگرافی است هشت تومان زیادتر کرایه بندی و

معمول شده است 500 .نفر شتر در این قرار  4000تومان کرایه می شود 1000 .تومان

از طرف دولت مرحمت می شود .چون اهالی این والیت بواسطه قحطی دیگر جانی
برای اینها نمانده که چاکر بتواند مجددا ً تحمیلی بر آنها نماید ،خود چاکر متحمل این
تفاوت خواهد شد و بطوری که امر و مقرر فرموده اند تهیه دیده ،به زودی شتر را روانه

خواهد نمود که مشغول حمل تیر تلگراف شود و بقدری که مقدور این چاکر جان نثار

است در خدمتگذاری و جان فشانی در همراهی دولت ابدمدت ابدا قصور نخواهد شد»

(همان :سند شماره .)2509/1

با این تدارکات ،تأخیرهای جزئی نیز در اجرای سیم کشی وجود داشت .به طور مثال در
نامه ای به شوکت الملک آمده« :دور بلده فع ً
ال کار جهت چوب که باید از بیابان بیاورند قدری
معطل است .باید از بیابان بیایند و چوب بیاورند» (همان :سند شماره  .)2506/2مجریان بر

این عقیده بودند که حکام قاینات و سیستان باید این مسیر را بین خود تقسیم کنند .یکی از
مسؤوالن سیم کشی در این باره نوشته« :سعی سرکار و سرتیپ و کمترین غالمان هم اینست

که انشاء اهلل راه را از بنی آباد تا سیستان دو قسمت نموده یک نصف با کارگزاران شوکت الملک
و نصف دیگر با حشمت الملک باشد» (همانجا).

در تلگرافی دیگر قبل از این که سیم به بیرجند برسد به نقل از تلگراف خبیرالدوله نوشته

شده« :از اینجا تا سیستان هم که با دو سرکار بندگان اجل اعظم است» (همان ،سند شماره
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 .)2508/2مهندسین سیم کشی نیز این راه را پس از بررسی تقسیم کردند .در نامه حشمت

السلطان به شوکت الملک ،در  13محرم الحرام  1322ق .نیز به این مسأله اشاره شده که

سرتیپ جهت تقسیم راه سیم از قریه بنیآباد تا سربیشه راه را سنجیدهاند که باید مخارج سیم

تلگراف خانه با کارگزاران شوکت الملک و از سربیشه تا سیستان با کارگزاران حشمت الملک
باشد .سرتیپ هم در این کار خیلی ساعی بود که بلکه یک نوع خدمت را جهت شوکت الملک

کرده باشد (همان :سند شماره .)2506/1

یکی از علل واگذاری این قسمت از کار به حکام قاینات و سیستان مشکالت تأمین وسایل

حمل و نقل بود .در نامه خبیرالدوله به شوکت الملک تأکید شده تیر باید از بیرجند تا سیستان

حمل شود بر ذمه جنابعالی و جناب حشمت الملک است که باید با شترهای خودتان حمل
نمائید .این نامه نشان می دهد این اقدام گریز ناپذیر بود ولی برای هزینه آن دو پیشنهاد و

راهکار وجود داشت :یا شوکت الملک و حشمت الملک تیرها را از بیرجند تا سیستان حمل

نمایند و کرایه آن را به دولت پیشکش کنند یا در مقابل این خدمت ،دستمزد بخواهند .در
این صورت ،بر عهده خبیرالدوله بود که وجه را گرفته و برساند .در این صورت ،هزینه حمل

تیرها باید محاسبه می شد .به هر قسم که به گاریچی ها کرایه داده بودند برای آنها هم به

دهند و با شتر حمل نمایند .ولی خبیرالدوله توصیه کرد حکام قاینات و سیستان تیرها را با
شترهای خودشان حمل کنند و کرایه را پیشکش دولت نمایند که این کار «همه قسم نیک

نامی و افتخار در دولت حاصل نماید» (همان :سند شماره  .)2501/3-1به نظر وی این کار

نتایج خوبی داشت و تفصیل آن را به محمدحسین سرتیپ گفته بود که محرمانه به
شوکتالملک بگوید و قرار بود تفصیل را سرتیپ بگوید .وی به شوکت الملک پیشنهاد کرد
زودتر اقدام نماید ،زیرا اعتقاد داشت برای وی کار مشکلی نیست و خیلی بهتر است با داشتن

شتر زیاد زودتر اقدام نماید .علت پیشنهاد خبیرالدوله به شوکت الملک این بود که در آن زمان

در تهران مذاکراتی درباره وی می شد و باید وی به قسمی رفتار می کرد که نیک نامی حاصل
گردد و از این بهتر کاری نمی شد تا خیلی دسائس رفع شود (همانجا).

درباره حمل سیم حکمی نیز به نایب سربیشه نوشته و تقاضا شد «سی چهل شتر جهت

حمل سیم های بیرجند از هر جا هست تهیه شود» (همان :سند شماره  .)2510/1باالخره
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تلگراف به سربیشه در  12فرسنگی بیرجند رسید .طبق گزارشی در  20آوریل 1903م.

خط تلگراف جدید به سربیشه رسید (Iran political 1881-1965 ,1997, V. 2: 107

 )diariesاین خبر را روزنامه ایران در پنجشنبه هفتم ماه ذی القعدة الحرام  1320ق .اعالم
کرد که دستگاه تلگرافی در آنجا نصب شده و عامه اهالی از این نعمت و موهبت کمال

شکرگزاری و مسرت را دارند (ایران ،شماره .)4 ،1029

برای مسیر جنوب سربیشه نیز از شوکت الملک خواسته شد همکاری نماید .خبیرالدوله

در  19محرم  1321ق .طی تلگرافی از شوکت الملک خواست با عجله شتر بفرستد ،تیر را از

بنی آباد حمل نمایند تا کار سیم کشی بیش از این معوق نماند و درباره کرایه هم نوشت هر
قسم قرار کرایه را بفرمائید انجام می شود .وی درباره فواید سیاسی آن نیز قید کرد «هر چقدر
زودتر این خدمت انجام شود مایه روسفیدی جنابعالی در خاکپای مبارک همایونی روحنافداه

و امتنان جمعی خواهد شد و نتیجه های خوب دارد .منتظرم زودتر شتر حاضر و این کار انجام
شود» (آستان قدس رضوی :سند شماره 1و )9185/3پس از این که مقرر شد برای شترهای

کرایه به دهند خبیرالدوله درباره کرایه شتر هم یادآور شد «در صورتی که مخبر الدوله امر

فرمودهاند هر قسم خود جنابعالی کرایه را معین فرمائید التفات خواهند نمود دیگر جای حرفی

باقی نمیماند» (همانجا).

تصمیم گیری درباره کرایه شترهای حامل تیر تلگراف برای این طرح عظیم فراتر از مسأله

ایالتی بود و به همین جهت ،مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف در  21محرم  1321ق .تلگرافی

به بیرجند مخابره کرد و برای رفع نگرانی شوکت الملک بابت همکاری و کرایه شترها توضیح

داد که «مقصود از احکام دولتی که بر عهده جنابعالی در خصوص عمل شتر و حمل تیر صادر
شده این نیست که کرایه و مخارج آن را از خودتان بدهید بلکه هر چه وجه کرایه معمول آن

است و خود جنابعالی بفرمائید که چه مبلغ است تا دینار آخر داده می شود و در این زمینه از

وی تشکر کرد» (همان :سند شماره .)2568/1

هم چنان که از محتوای بیشتر تلگراف ها و نامه های باقی مانده در این زمینه برمی آید،

هزینه های حمل و نقل یکی از مهم ترین مشکالت این سیم کشی طوالنی بود .نمونه ای از

این مشکالت پرداخت  700تومان توسط محمدحسین خان سرتیپ تلگراف خانه بیرجند به
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محمد گاریچی بود .شوکت الملک  1000تومان به محمد گاریچی داده بود و وقتی این رقم

را از خبیرالدوله ،رئیس تلگراف خراسان خواست طی تلگرافی در  19محرم  1321ق .سخت
مورد انتقاد قرار گرفت .خبیرالدوله تلگراف وی را خیلی مایه حیرت و تعجب دانست ،زیرا وی

را آدم درست ،درستکار و قاعده دان می دانست و انتظار چنین اظهار نظری نداشت و در این
باره اشاره کرد اوالً در باب  700تومان که توسط محمدحسین خان سرتیپ به محمد گاریچی

داده اید ،جنابعالی نباید دیناری بدهید و اگر هم می دادید باید به حواله کرد بنده یا حواله

ایالتی باشد .خبیرالدوله از وی انتقاد کرد که بدون اطالع همه  1000تومان به محمد حسین
خان دادید 300 .تومان آن که خرج اداره کرده بود ،فورا ً نقد داده شد و به جنابعالی رسانیدند.

 700تومان که به محمد گاریچی داده شده چون بدون اطالع و حواله بنده بوده ،بنا شد از
سرتیپ تلگراف خانه دریافت دارید و از او مطالبه نمائید .سبحانقلی خان سرتیپ ضمانت این

پرداخت را نمود که محمد گاریچی یا  700تومان را بدهد یا گاری ها را تسلیم نماید .وی

پیشنهاد کرد به موجب ضمانتی که نموده گاری ها را باید تسلیم گماشتگان شوکت الملک
نمایند و گاری ها حاضر بود که تسلیم نمایند و ضمانت نامه او را مسترد دارند .شوکت الملک

به خبیرالدوله نوشته بود محمد گاریچی  1000تومان از رعایا جنس گرفته و قیمت آن را
نداده است .خبیرالدوله نیز در جواب ،اظهار بی اطالعی کرده و نوشت« :بنده ابدا ً مطلع نیستم
و محمد گاریچی اجزای اداره نبوده است .آدمی است گاریچی و کرایه بگیر .سیم ،مقره و تیر
به مبلغ معین کنترات نموده و تمام و کمال کرایه خود را گرفته است .عالوه بر کرایه محض

رعایت حال او  200تومان هم انعام به او داده شد ،جز کرایه حق دیگری به اداره ندارد چون
تا دینار آخر گرفته شده است» (همان :سند شماره 1و  .)9185/3خبیرالدوله درباره پیامدهای

این گونه رفتارها به تمهیدات خود اشاره کرد که مکرر به شوکت الملک و کنیازه تأکید نمود

که ممنوع نمایند کسی به او قرض ندهد و اگر کسی قرض بدهد مربوط به اداره تلگراف خانه

نیست .خبیرالدوله در این زمینه دستور داد در این صورت اگر بدهی به رعایا دارد امر و مقرر
فرماید او را نگاهدارند و از او حتماً دریافت کنند .وی برای پرداخت بدهی های محمد گاریچی

نیز نوشت حدود  2000تومان گاری دارد بفروشد بدهی مردم را بدهد آنچه مخارج اداره شده

از بابت قیمت تیر و غیره بر عهده بنده است که تا دینار آخر می رسانم ولی اعمال محمد
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گاریچی به ما مربوط نیست آنچه تیر و غیره داده شده حساب نمایند .هر مبلغ که مسیو کنیاز

می نویسد صحیح است .خبیرالدوله اظهار امیدواری کرد که اجزای تلگراف خانه دیناری

بی حسابی به احدی ندهند و خطاب به شوکت الملک نیز نوشت «خود جنابعالی را در این
عرایض منصف قرار می دهم .محمد گاریچی شاید  10000تومان از رعیت می گرفت به اداره

چه ربطی دارد» (همانجا) و دستور داد امر فرماید تا دنیار آخر از او بگیرند.

همکاری شوکت الملک در سیم کشی تلگراف به قاینات علی رغم مشکالت مالی خوب بود

و باعث شد از وی تقدیر شود .تلگرافی توسط کنیازه واچنادزه برای شوکت الملک نوشته شد
و از بذل همراهی و ...همدستی و مساعدتی که در خصوص عمل سیم کشی این خطه ،که از
خدمات بزرگ دولت بود ،ابراز امتنان و خوشنودی شد و از اثرات آن گفت که در حضور شاه

و دولت خیلی به طور شایسته جلوه خواهد کرد که مورد تمجید و تحسین واقع گردید و

پیش بینی کرد که کارها قریب به اتمام است همین قسم مالطفت و همراهی نماید که جلوه
آن بهتر و کامل دیده شود (همان :سند شماره .)2568/1

اتابک اعظم نیز در  24جمادی الثانی  1321ق .تلگرافی درباره فراهم کردن وسایل تلگراف

برای شوکت الملک ارسال کرد (همان :سند شماره  .)73309/1با وجود تأکیدهای زیاد درباره

هزینه سیم کشی تلگراف ،سوء استفاده هایی کلی نیز در هزینه ها وجود داشت .خبیرالدوله
در  22شوال 1321ق .به شوکت الملک نامه ای نوشت و از نامه ای یاد کرد که در اواخر سال
قبل از طریق پست خراسان ،جهت عین الدوله صدراعظم توسط وی ارسال شد و محتوای آن

درباره وجه تیر و سیم تلگراف بود .خبیرالدوله این بار از شوکت الملک پرسید« :در باب وجه

تیر و سیم تلگراف ندانستم با جناب مخبرالدوله چه کردید بکلی صرف نظر کردید یا نه؟ هرگاه
میل خاطر مبارک باشد روغن ریخته وقف امامزاده کنید» (همان :سند شماره  .)3746/2اما در

صورت درخواست آن وجه ،پیشنهاد داد تفصیل را به عین الدوله بنویسد و خبیرالدوله را وکالت
دهد و اسناد آن را بفرستد تا از مخبرالدوله مطالبه نماید .خبیرالدوله درخواست کرد آنچه

اسناد دولتی حواله جات جناب اتابک قبض رسید تلگراف خانه است ،بفرستد ،زیرا از نظر وی
دولت از این معامله اطالع ندارد .وی در پایان علیه مخبرالدوله نوشت« :چرا باید مخبرالدوله

بخورد؟» (همانجا).
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هر چه خط تلگراف به سوی جنوب پیش می رفت مشکالت آن بیشتر مشخص می شد.

ابراهیم تلگرافچی در گزارشی به شوکت الملک نوشته این فدوی چند روز است وارد شده به

واسطه مشغله زیاد و مخابرات تلگرافی ،محروم از عرض حال و شرفیابی شده به موجب این
عریضه برای همه قسم خدمتگزاری حاضرم و امیدوارم خادم باشم نه خائن .هر وقت هم

رأی مبارک اقتضا فرماید شرفیابی حاصل کند .در قسمتی از این نامه عدم همراهی حکام و

نیروهای محلی بازگو و انتقادهایی شده است .یکی از این موارد ،عدم همکاری نایب الحکومه

ن ِه با مهندس کنیاز بود .کنیاز وارد ن ِه شد و پانزده نفر شتر زیر بار داشت که از سیستان همراه

خود آورده بودند و در ن ِه مرخص کرد و به جای آنها ،از نائب ن ِه درخواست شتر نمود .با وجود
اینکه مسیو کنیاز کرایه هم میداد حاکم تمکین نکرده و شتر برایش راه نینداخت .نمونه دیگر،
عدم همراهی ده سلمی ها بود .ده سلمی هم تیرهائی که برده بودند در ده سلم ریختند و به

سیستان نبردند .کنیاز از طریق ابراهیم تلگرافچی از شوکت الملک تقاضا کرد دو تلگراف یکی

به نائب ن ِه مخابره کند که پانزده نفر شتر بدهد و تلگراف دیگری برای ده سلمی ها مخابره کند
که تیرها را حمل کنند تا وی زودتر حرکت نماید (همان :سند شماره .)70619

کنیاز نیز از ن ِه به شوکت الملک تلگراف کرد و درباره کرایه شتر برای حمل تیر سؤال نمود

و نوشت« :از تهران به اینجانب حکم شده که برای فراهم نمودن شتر و حمل چوب از بنی

آباد با جنابعالی گفتگو نمایم» (همان :سند شماره  .)2568/1وی در تلگراف نوشت «1000

نفر شتر از خاک قاینات برود از بنی آباد چوب برای خط سیستان حمل نماید» (همانجا) و از
وی خواست هر چه قدر کرایه  1000نفر شتر می شود ،معین نموده اطالع بدهد تا به تهران
اطالع داده شود و اال طوری رفتار خواهند فرمود که نیک نامی و صرفه دولت هم منظور گردد.

تأمین این تعداد شتر برای بخش های اقتصادی نیز زیان بار بود ،زیرا برخی از شتردارها

در انتقال کاال نقش اساسی داشتند و برای فرار از بیگاری حکومت محلی ،تدابیری تازه

ای اندیشیدند .طبق گزارش 20آوریل 1903م 1321/.ق .زمانی که به وسیله کنسول روس

 1000شتر نشانگذاری و با دستور نماینده حکومت به ن ِه فرستاده شد .این امر سبب
گردید تعدادی از تاجر از ترس توقیف شترانشان به کویته فرار کنند (1997, V. 2: 107
.)Iran political diaries 1881-1965,
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خط تلگراف در  24مارس 1903م 1321/.ق .به ن ِه رسید و یک تلگراف خانه آنجا باز شد.

انگلیسی ها احتمال دادند خط قبل از رسیدن به نصرت آباد تأخیر داشته باشد .گفته می شد
مهندسین روسی راهی تا سیستان طرح کردند که خط را دوبرابر طوالنی می کرد .آنها برای
این کار دو جاده داشتند :یکی از هامون که بیشتر باتالق بود دیگری از مسیر دورتر از واحه

علی آباد و ماده (از روستای پلنگ کوه) تا سهوک و از آنجا تا مرکز سیستان .برآورد کردند این
خط تا نیمه ماه مه به نصرت آباد نرسد (همان ،ج.)115 :2

در مقابل شوکتالملک که بر سر هزینه چانهزنیهایی داشت ،حشمتالملک حاکم سیستان

همکاری جدی با مهندسین تلگراف نمود .طبق گزارش  13اکتبر 1903م 1321/.ق .امیر
سیستان دستور داد از جیب خودش هزینه تأسیس خط تلگراف از قاین تا سیستان را پرداخت

کنند و او به عنوان اولین قسط 2000 ،تومان برای میلیر ، 1کنسول روسیه در سیستان فرستاد
(همان ،ج .)135 :2همگام با امتداد خط تلگراف تلگرافچی های ایرانی ،روسی و انگلیسی هم

در مسیر مستقر شدند که تلگراف های آنها در سال های اولیه گزارش های مستندی از یک
طرح عظیم است .کوپر تلگرافچی انگلیسی مستقر در شوسف در 1903م 1321/.ق .گزارش
داد که مهندسین روسی سازنده تلگراف خط بیرجند  -سیستان در  31اکتبر 1903م1321/.

ق .وارد شدند و گفتند انتظار دارند خط تلگراف در  20نوامبر به بندان و در  10دسامبر لب
برینگ برسد ،اما هامون همچنان یک مانع بود و نمی شد اظهار نظر کرد چه زمانی تا نصرت

آباد تمام می شود (همان ،ج .)189 :2خط تلگراف هر چه به سیستان نزدیک تر می شد با مانع

طبیعی جدی تری برمی خورد .در دسامبر 1903م .به لب برینگ رسید ،اما قبل از اینکه بتواند
از وسط هامون عبور و به نصرت آباد برسد ،مقداری با تأخیر مواجه شد (همان ،ج.)198 :2

براساس گزارش ماه دسامبر 1903م .تلگراف مشهد -سیستان به کناره غربی هامون رسید و
مهندسین روسی امیدوار نبودند که آن را به سادگی به اتمام برسانند ،چون هامون اکنون یک

مانع جدی بود (همان ،ج.)204 :2

سپس در ماه مه 1904م 1322/.ق .یک پیام تلگراف روسی از بیرجند رسید و رئیس

1. M.Miller
لندور سیاح انگلیسی از میلر قونسول روس در سیستان بسیار تعریف کرده او را مردی الیق و با هوش معرفی نموده
که چند زبان را به خوبی صحبت می کرد و مأمور قابلی برای دولت متبوع خود بود (لندور.)399 :1388 ،
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تلگراف آنجا گفت دستورات برای ساخت دریافت کرده است (همان ،ج .)232 :2باالخره طبق

گزارش ژانویه 1904م 1322/.ق .خط تلگراف در  21دسامبر 1904م 1322/.ق .کامل شد
و در آن تاریخ یک تلگراف خانه در شهر نصرت آباد افتتاح گردید (همان ،ج .)299 :2بدین

ترتیب یکی از مهمترین خطوط تلگرافی ایران به طول  608مایل (987کیلومتر) کشیده شد

(كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)943 :1380 ،
کنترل روس ها بر خط تلگراف مشهد  -سیستان

خط تلگراف مشهد  -سیستان طبق برنامه روس ها آغاز و توسط مهندسین روسی احداث

شد .مسیو کنیاز واچنادزه مسؤول اصلی ساخت و بهرهبرداری از آن بود .طبق گزارش20
آوریل 1903م 1321/.ق .کارگزار خارجه خراسان ،خط مشهد – سیستان کام ً
ال تحت

سرپرستی روس ها بود (.)Iran political diaries 1881-1965, 1997, V. 2: 104

تلگرافچی روس تمام این خط تلگراف را کنترل می کردند .روی مرکز خواف از سال

 1320ق .که خط تلگراف مشهد -سیستان از آن عبور کرد ،اهمیت خاصی در شرق ایران
یافت و یک تلگرافچی روس در آنجا مستقر شد (كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر

در هندوستان .)409 :1380 ،کنیاز واچنادزه مسؤول اصلی خط ،بیشتر اوقات در خواف
اقامت داشت تا باالخره در سال 1338هـ.ق .در همان جا درگذشت.1

هر چه خط تلگراف مشهد  -سیستان تکمیل تر می شد استخدام و به کارگیری تلگرافچی-

ها بیشتر می شد و روس ها جایگاه مهمی در بین این نیروها داشتند .طبق گزارش 8

اگوست 1904م 1322/.ق .دو تلگرافچی تازه روس به مشهد رسیدند .یکی برای بیرجند و
دیگری برای اقامت در مشهد انتخاب شدند (Iran 1881-1965 , 1997, V. 2: 237

 .)political diariesمکفرسون از یک افسر تلگراف ایرانی شنید یک بازرس روس

برای کنترل فعالیت های خط خواف  -سیستان منصوب شده است (همان ،ج.)362 :2

در گزارش  3اکتبر  1904م 1322/.ق .نیز آمده برای کنترل ایستگاه های خط تلگراف
 .1روزنامه رعد در  27شوال  1338ق 23/.سرطان . 1299ش .خبر داد کنیاز واچنادزه مهندس سیم سیستان که
در خواف مقیم بود و قریب چهار ماه مبتال به سینه درد و امراض دیگر شده بود ،دیشب فوت نمود .صاحب منصب
دولت فخیمه در منزل مشارالیه قراول گذارده است (رعد ،شماره  ،77سال یازدهم.)1 :
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مشهد – سیستان برای خط جنوب خواف یک بازرس جدید روسی منصوب شد و بازرس

اول متصدی ایستگاه های مشهد  -خواف باقی ماند (همان ،ج .)245 :2کنترل روس ها بر این

خط با سوء استفاده های مالی نیز همراه بود .مکفرسون 1در نوامبر 1905م .گزارش داد که یک
مسؤول تلگراف ایران در مشهد ،بودجه ای برای بازرس روس فراهم کرد تا خط را تعمیر کند.

همچنین اطالعاتی از بیرجند دریافت می شد که کارکنان تلگراف ایران ،موظف به کمک به
این پروژه بودند .یک ماه بعد مکفرسون کشف کرد بودجه تعمیرات ،توسط مقامات ایرانی خرج
نشده بلکه توسط ژنرال کنسول روسیه در مشهد خرج شده است .مقامات روسی بعد از آن

برای نگهداری خط و دستورات صادر شده برای مسؤوالن تلگراف ایرانی در دفاتر تلگراف خانه

پاسخگو بودند ( .)Stebbins, 1997: 185نگهداری این خط تا زمان انقالب اکتبر روسیه

در سال 1917م .در اختیار روس ها بود .این کنترل از همان ابتدا مشهود و از نظر

انگلیسی های حاضر در خراسان ،مهم بود .این خط تلگراف ،قرار بود عالوه بر روس ها مورد

استفاده ایرانی ها و انگلیسی ها قرار گیرد .در گزارش سال 1904م 1322/.ق .انگلیسی ها ،آمده
خط مشهد  -سیستان صرفاً مقاطعه ایرانی است و تلگرافچی های روسی و انگلیسی نیز ممکن
است استخدام شوند و یک کارمند روسی نیز استخدام شد .این خط جزو سیستم دولتی ایران

بود و در اواخر دوره قاجار در حدود  15نفر کارمند روسی در طول خط مشغول به کار بودند

که مسؤولیت تعمیرات و راه اندازی آن را به عهده داشتند ،اما پس از جنگ جهانی اول ،در
مسیر خط تربت حیدریه ،بیرجند و نصرت آباد عمدتاً تلگرافچی های انگلیسی مستقر شدند

(كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان.)943 :1380 ،

نفوذ روس ها نه تنها در خط مشهد -سیستان بلکه در کل شبکه تلگرافی خراسان بود

و بهطور پنهان با انگلیسی ها در زمینه نفوذ بر مدیران تلگراف خراسان رقابت می کردند.

کنیاز واچنادزه نیز در این رقابت نقش مهمی داشت .به طوری که نفوذ وی منجر به خلع
خبیرالدوله رئیس تلگراف خراسان در سال 1905م 1323/.ق .گردید .خبیرالدوله را در ماه

مه 1905م 1323/.ق .به درخواست سفارت روس به تهران احضار کردند (چرچیل:1369 ،

 .)74طبق گزارش  14ژوئن 1905م 1323/.ق .مدیر تلگراف مشهد مخفیانه با خبر تلگرافچی
1. macpherson
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روسی در خواف ،کنیاز که ابزاری در تصرف داشت ،از ریاست منفصل شد ،اما سرآرتور
هاردینگ مسؤولیت مدیر تلگرف مشهد را تعهد کرد (-1965, 1997, V. 2: 411

 .)Iran political diaries 1881این اقدام روس ها چندان بی پایه و اساس نیز نبود،
زیرا انگلیسیها همواره تالش می کردند مأموران ایرانی را تطمیع و به نفع خود خریداری

نمایند .سرپرسی سایکس که مدتی سرکنسول انگلیس در مشهد بود ،از تطمیع خبیرالدوله
مسؤول تلگراف خراسان یاد کرده که با اعتراض روس ها تغییر کرد و خبیرالسلطنه جای
وی را گرفت (وین.)186 :1383 ،

روس ها در رقابت با انگلیسی ها کنترل بر خط تلگراف مشهد  -سیستان را در سال

1906م 1324/.ق .تکمیل کردند .روس ها در سپتامبر 1906م 1324/.ق .خط تلگراف را

از طریق دفتر تلگرافی جدیدشان در سیستان قطع و منحرف کردند .در نتیجه ،روس ها به

همه پیام های فرستاده یا دریافت شده در دفتر تلگراف ایران در نصرت آباد از جمله تردد
انگلیسی ها ،دست می یافتند .تلگراف های کنسول بریتانیا رمزگذاری شده بودند ،اما وضعیت

آنها ایده آل نبود (.)Stebbins, 1997: 186

در همین راستا ،انگلیسی ها در تالش برای کاستن از اهمیت این خط تلگراف تحت

کنترل روس ها بودند و طبق گزارش انگلیسی ها ،هنگامی که خط کاشان–کرمان بخشی
از سیستم تلگراف هند و اروپایی که مقاطعه انگلیسی ها و در حال ساخت بود ،تکمیل

می شد .پیام های آنها از سیستان کاهش می یافت (1881-1965, 1997, V. 2: 264

.)Iran political diaries
نتیجه

تلگراف یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در دوره قاجار بود و از دوره ناصرالدین شاه،

خطوط مختلفی در ایران با حمایت روسیه و انگلیس کشیده شد .پس از ایجاد خط تلگراف

تهران -مشهد ،مهم ترین خط تلگراف خراسان در مسیر مشهد  -بیرجند  -سیستان کشیده

شد .از آنجا که روس ها از اواخر دوره ناصرالدین شاه رقابت خود را با انگلیسی ها برای نفوذ بر

سیستان گسترش دادند و موفق به تأسیس کنسولگری نیز شدند ،برای تسهیل ارتباطات و
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تحکیم دامنه این نفوذ ،برنامه خط تلگراف مشهد  -سیستان را از طریق پرداخت وام به ایران

اجرا کردند که  987کیلومتر طول داشت و قلمرو خاندان علم را در قاینات و سیستان به مرکز
قدرت در مشهد و تهران متصل میکرد .اگر چه روس ها در رقابت با انگلیسی ها در این زمینه

پیشگام شدند ولی از آنجا که انگلیسی ها نیز می توانستند از فواید ارتباط سریع بین سیستان

و هندوستان با مشهد بهره ببرند ،مخالفتی با این طرح نداشتند .این خط تلگراف ،کنترل مرکز

بر حکام منطقه را سریع تر و راحت تر کرد و تحرکات دول خارجی در منطقه را بهتر کنترل
مینمود .در عین حال ،مشکالت مردم را نیز زودتر انعکاس می داد.

ساخت خط تلگراف در محدوده قاینات ،مشکالت بسیاری داشت و برخی از مشکالت،

مخصوص این منطقه جغرافیایی بود .مشکالت این خط به طور کلی به دو دسته طبیعی و

انسانی تقسیم می شود .تأمین تیرهای تلگراف مهم ترین مشکل این مسیر بود ،زیرا وضعیت
طبیعی منطقه قاینات و سیستان مناسب برای رویش چوب هایی که برای تیر تلگراف استفاده
شود ،نبود و باید تیرها از بنی آباد و نشتیفان خواف به قاینات حمل می شد .در سیستان نیز
عبور خط تلگراف از دریاچه هامون که در فصل پرآبی به صورت باتالق وسیعی درمی آمد،

مشکل طبیعی دیگری بود .ولی این مشکالت طبیعی اجتناب ناپذیر بود .مشکل دیگر تهیه
وسیله حمل و نقل بود .در مسیر مشهد  -خواف ،گاریچی ها به صورت قرارداد امور حمل و نقل

را انجام میدادند ولی در حوزه قاینات و سیستان اسب و گاری کارایی نداشت و نمی توانست

چند صد کیلومتر تیر را حمل کند به همین جهت ،استفاده از شتر ضروری بود.

برخی از مشکالت خط تلگراف مشهد  -سیستان به رفتارهای مأموران و حکام مربوط

می شد .در قاین و بیرجند که در قلمرو شوکت الملک واقع بود ،ابتدا همکاری و پذیرایی خوبی

با مأموران تلگراف نشد .شوکت الملک و حشمت الملک حکام قاینات و سیستان ،باید در زمینه

حمل تیر تلگراف کمک می کردند و مقرر شد مسیر از بنی آباد تا سیستان بین این دو تقسیم
شود .شوکت الملک از بنی آباد تا سربیشه و حشمت الملک از سربیشه تا سیستان را برعهده
گرفت .ولی هزینه و کرایه حمل و نقل مسأله دیگری بود که بین شوکت الملک و مأموران

حکومتی ایجاد مشکل کرد .با وجود این که مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف وعده ی تأمین
کرایه حمل و نقل را داده بود ،ولی پرداخت آن در عمل با تأخیرهایی همراه بود و سیم کشی را
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با مشکل مواجه کرد .از سوی دیگر ،در حالیکه حکومت شوکتالملک بخاطر رقابت با برادرش

حشمت الملک با چالش هایی مواجه شده بود تأمین هزینه سیم کشی تلگراف و هدیه آن به

دولت می توانست موفقیتی برای وی بهدنبال آورد .ولی این مسأله مورد سوء استفاده برخی
از مدیران و مسؤوالن در تهران نظیر مخبرالدوله قرار گرفت و خبیرالدوله خواستار پیگیری

آن بود .سوء استفاده های مالی مدیران جزء ،نظیر یک گاریچی تا مخبرالدوله وزیر پست و

تلگراف نیز قابل توجه بود .از آنجا که حکومت قاینات شترهای مردم را به بیگاری می گرفت،
شتردارهای فعال در زمینه حمل و نقل کاال ،در مسیر سیستان  -قاینات نیز متضرر می شدند

و برخی از شتردارها به سوی مناطق جنوبی تر متواری شدند که اثرات منفی آن بر تجارت
منطقه قاینات وارد شد.

کنیاز واچنادزه مهندس روسی طراحی مسیر خط و اجرای آن را برعهده داشت و پس از

تکمیل خط نیز با استقرار در خواف ،نزدیک به دو دهه کنترل آن را در دست داشت .کنترل

روس ها از همان ابتدای شروع فعالیت خط تا وقوع انقالب اکتبر 1917م .روسیه ادامه یافت و

با تلگرافچی های انگلیسی بهطور مستقل از این خط استفاده می کردند ،ولی کنترل روس ها
بر این خط ،بیش از این که برای ایرانی ها ایجاد نگرانی کند ،برای انگلیسی ها نگران کننده بود.
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