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Abstract:

Following the transfer of power from Qajars to the Pahlavi, islands and ports on the Persian Gulf 

and the Sea of Oman witnessed unprecedented level of foreign trade. At the same time the smug-

gling goods into the land and illegal trade also increased sharply.

Purpose: This paper reports a study of smuggling during the period of 1921-1941 and the policies 

adopted by the government to tackle it.

Method and Research Design: Findings are based on materials held at the National Library and 

Archives Organization (NLAI), including archival documents and newspapers.

Findings and Conclusions: In order to boost economic development, various aspects of smug-

gling in the region were considerd and policies adopted and successfully implemented to prevent 

illegal acitivies. As a result, the economic condition of the area improved gradually.
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آن  جمع  و  است  فارسی  کلمه ای  بندر   .2

بندرهاست و جمع بسنت آن به قاعدۀ جمع 

مکرس عربی صحیح نیست. منتها چون در منت 

اسناد تاریخی و قوانین دورۀ قاجار و پهلوی 

کلمۀ بنادر به کار رفته است، برای یکدستی منت 

و حفظ اصالت تاریخی مجبوریم کلمۀ بنادر 

را حفظ کنیم.

چڪیده:

با دگرگونی سیاسی در ایران از قاجار به پهلوی اول، صفحات جنوبی ایران صحنۀ تحوالت نوین اقتصادی 

شد. مجموعه ای از تکاپوهای تجاری و گمرکی موجب تحرک در بخش های گوناگون اقتصادی جزایر و 

بنادر خلیج فارس و دریای عمان شد. مقارن با این دگرگونی ها، فعالیت های پرسود قاچاق نیز افزایش 

یافت.

هدف: بررسی قاچاق در خالل فعل وانفعاالت اقتصادی جزایر و بنادر خلیج فارس در برهۀ زمانی 

سال های 1300-1320ش و نحوۀ برخورد حکومت رضاشاه برای مهار و مبارزه با آن.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش تحلیلی و براساس مطالعۀ داده های اسنادی آرشیو سازمان اسناد 

و کتابخانۀ ملی، نشریات نظامی، اقتصادی و روزنامه های گوناگون ایران در این دوره است.

یافته ها و نتیجه گیری: دولت پهلوی اول برای ایجاد تحول اقتصادی مدنظر، به ابعاد مختلف موضوع 

قاچاق در فعالیت های زیرساختی کوتاه مدت و سیاست های بلندمدت هم زمان توجه کرد و در انتها با 

تالش برای مبارزۀ حقوقی و امنیتی با قاچاق کاال موجب رونق مناطق مذکور شد.

کلیدواژه ها: پهلوی اول؛ خلیج فارس؛ دریای عمان؛ جزایر و بنادر (بندرها)2 ؛ قاچاق.
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1. مقدمه
اسناد اقتصادی مهمی از موضوع قاچاق در حوزۀ اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان 
در برهۀ زمانی 1300 تا 1320 شمسی، در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران 
وجود دارد. در این پژوهش برای تطابق اسناد به دست آمده با مدارک دست اول و موثق، 
روزنامه های سیاسی و نظامی این دوره به همراه مجالت اقتصادی و گمرکی به صورت 
روزبه روز بررسی شد؛ بااین حال به علت ماهیت امنیتی و قضایی موضوع و ممکن نبودن 
انعکاس آسان مسائل آن به وسیلۀ مقامات و درج در مطبوعات وقت، به سختی می توان 
مستنداتی درزمینۀ قاچاق در کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس و دریای عمان به دست 
آورد. براین اساس پژوهشگر سعی کرده است با تکیه بر اسناد رسمی دولتی به الیه هایی 
از این موضوع پی ببرد. تاآنجاکه نگارنده می داند تاکنون به روش اسنادی به قاچاق کاال 
در حوزۀ خلیج فارس و دریای عمان در دورۀ رضاشاه، پرداخته نشده است و این تحقیق 

می تواند فتح بابی برای مطالعات افزون تر باشد.
در این نوشتار سعی شده است به پرسش زیر پاسخ داده شود:

ابعادی را فرا  با قاچاق چگونه بوده و چه  عملکرد دولت پهلوی اول در مبارزه 
گرفته است؟

در فرجام نتیجه گرفته می شود که مبارزه با قاچاق به صورت بنیادی یکی از برنامه های 
مرتبط با تحوالت اقتصادی این دوره بوده است و دستگاه حاکمه به ماهیت نابودکنندۀ این 
موضوع اعتقاد داشته و تمامی تالش خود را برای ریشه کن کردن یا محدودیت آن انجام 
داده است؛ اگرچه موفقیت این فرایند به علت گستردگی موضوع و منافع نامشروع حاصل از 

آن با فرازونشیب های متعددی روبه رو بوده است.

الف. اقدامات حقوقی و تجاری
براساس نظر سیاست مداران ایرانی نوسازی اقتصادی و رونق تجارت، هم چنین تصویب 
مجموعه قوانین تشویقی بازرگانی و محدودکنندۀ تجارت غیرقانونی از مهم ترین عوامل 
دورکردن بومیان از گرایش به سوی درآمدهای حاصل از قاچاق بوده اند. پیرو این سیاست، 
تالش های مستمر و فزاینده ای برای رونق و آبادانی جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای 
عمان انجام شد. در 30 جوزای )خرداد( 1301 برای جلوگیری از کشتار بره و کاهش 
دام های پرورشی، صدور پوست بره ممنوع شد )رحیم زادۀ صفوی، 1308، ص202(. در 
بهمن این سال برای مبارزه با قاچاق ارز و فلزات گران بها پیشنهاد شد تا خروج روپیه 
کاماًل آزاد شود و کاپوتاژ1 طال و نقره از تمام بنادر به بندرهای دیگر در منطقۀ خلیج فارس 

یا  کاپوتاژ (cabotage): حمل ونقل کاال   .1
مسافر از نقطه ای زمینی یا دریایی در کشور 

به تقطه ای دیگر در هامن کشور.
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انجام شود )طوفان، س2، ش52، 22حمل1302، ص2(. براساس بخشنامۀ شمارۀ 11895 
مورخ 21خرداد1304 وزارت مالیه، برای مبارزه با قاچاق کاال، ورود اجناس انحصاری 
قند، شکر و چای تنها به بنادر اهواز، محمره، بوشهر، لنگه، بندرعباس، جاشک )جاسک( 
و چابهار مجاز شد )حبل المتین، 13شهریور1304، ش23، ص28(. در آذرماه 1305، هیئت 
وزیران قانون سوزاندن و غرق کشتی های مورداستفادۀ قاچاقچیان را درمألعام، اعم از 
اینکه به »اتباع داخله یا خارجه« متعلق باشد تصویب کرد )حبل المتین، س34، ش23، آذر 
1305، ص19(. در 11اردیبهشت1307، قانون استقالل گمرکی و اجازۀ انعقاد قراردادهای 
مخصوص گمرکی با دول خارجی تصویب شد )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، 
1356، ج1، ص66(. در 13اردیبهشت1307 نظام نامه و تعرفۀ گمرکی ایران تصویب و 
اعالم شد )قلم آزاد، شمارۀ 11-2، آذر 1308، صص 6-8(. در 29 اسفند همین سال 
قانون جدید انحصار دولتی دخانیات تصویب شد )رحیم زادۀ صفوی، 1308، صص 205-
206(. انبارهایی برای نگهداری توتون و تنباکو و امکان نظارت بر خریدوفروش آن، در 
جنوب ساخته شد )قلم آزاد، ش50، فروردین 1309، ص3(. در مهر 1308 برای مبارزه 
با قاچاق، قانون تخفیف تعرفۀ صادرات و واردات مروارید از بنادر جنوب و لنگه مبتنی بر 
کاهش 25درصدی تعرفۀ ورودی و 20درصدی تعرفۀ خروجی مروارید به تصویب رسید 

)حبل المتین، س37، ش 42-43، 16مهر1308، ص20(.
در سال 1309 الیحۀ آزادی ورود روپیه به ایران تصویب شد، درنتیجه از قاچاق آن 
کاسته شد )قلم آزاد، ش 8-9، مرداد و شهریور 1309، ص19(. در همین سال ممنوعیت 
قطع اشجار جنگلی با هدف مبارزه با قاچاق چوب اجرا شد )قلم آزاد، ش12، اردیبهشت 
1310، ص9(. با هدف سرعت بخشیدن به فعالیت گمرکات، با ترخیص کاالهای وارداتی ای 
که با میزان تعهد آن ها در بندرعباس یک صد ریال اختالف ارزی داشتند موافقت شد 
)ساکما، 240/1460(. یکی از علل گرایش به سوی قاچاق، مشکالت مربوط به چگونگی 
انتقال کاالهای وارداتی تجار از مبادی ورودی و خروجی بود. عوامل گمرکات ایران به ویژه 
در بندرعباس موظف شدند کاالهای وارداتی تجار را سریع تر ترخیص کنند و به بازارهای 
انتقال دهند )ساکما، 240/2511(. برای گسترش روابط اقتصادی با  مصرف و فروش 
همسایگان عرب در خلیج فارس و دریای عمان و با هدف توسعۀ حمل کاال به مناطق 
جنوبِی تنگۀ هرمز ازجمله بحرین )ساکما، 240/5983( و عمان و مسقط صدور جواز 
صادرات مال التجاره تسهیل شد و افزایش یافت. این گونه تسهیالت به بازرگانان کشورهای 
عرب منطقه که به صدور کاال به ایران عالقه مند بودند نیز اعطا شد )ساکما، 240/292(. 
مشکالت ناشی از ورود اتباع ایرانی و خارجی ای که گذرنامه نداشتند و خواستار ورود به 

ــج  ــا قاچــاق در خلی ــارزه ب مب
ــامن  ... ــای ع ــارس و دری ف



60
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

ایران بودند رفع شد و زمینه برای صدور سریع ویزا برای این گونه افراد مهیا شد )ساکما، 
240/1138(. مشکالت این گونه افراد موجب گرایش آنان به سوی ورود و خروج قاچاق و 
پنهانی به کشور می شد. براین اساس دستور وزارت مالیه مبنی بر ثبت تذکرۀ مسافران در بنادر 
جنوب و چابهار توسط ادارۀ گمرکات تا برقراری تشکیالت نظمیه در این مناطق صادر شد 
)ساکما، 240/52493(. هم چنین ورود و خروج کاال بدون اخذ جواز برای ساکنان بنادر و 
جزایر خلیج فارس و دریای عمان آزاد شد )ساکما، 240/74948(. در 24مهر1305 قانون 
منع خروج طال و نقره از مرزهای کشور تصویب شد )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی 
اردیبهشت 1309، ص26(. مجلس  پهلوی، 1356، ج1، ص51؛ عصر حدید، ش21، 
در 22اسفند1306 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را تصویب کرد )عصر حدید، ش21، 
اردیبهشت 1309، صص 64-63، حبل المتین، س36، ش 30-31، 19تیر1307، ص19(. 
در 29اسفند1312 اصالحیۀ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به تصویب رسید. براساس این 
قانون قاچاقچیان عالوه بر رد مال، به حبس های 2 تا 3 سال محکوم می شدند و مقاومت 
مسلحانه مجازات اعدام را درپی داشت )اطاق تجارت، سال 5، شمارۀ 84-85، نیمۀ اول 
اردیبهشت 1313، صص 17-20(. در مادۀ 13 این قانون دربارۀ ورود و خروج سیگار 
تأکید شد که هر مسافر ورودی به ایران تنها حق دارد 100 عدد سیگار، 5 سیگار برگ، 
1 عدد دفترچۀ کاغذ سیگار و 16 مثقال توتون برای مصرف شخصی حمل کند و مازاد 
آن ضبط می شود )گمرکات ایران، ش54، اردیبهشت 1313، ص2(. از مرداد 1313 قانون 
باندرل )مهروموم( و الصاق تمبر به بسته های قند و شکر و چای و هر جنسی که انحصار 
تجاری آن با دولت بود، اجرا شد. متخلفاْن جزءِ مرتکبیِن قاچاق محسوب می شدند و 
مطابق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات می شدند. از ابتدای آبان ماه همین سال نیز هر 
کاالی بدون باندرل، قاچاق محسوب می شد و صاحب آن دستگیر و اجناس هم ضبط 
می شد. براساس مادۀ 4 قانون انحصار دولتی قندوچای مصوب خرداد 1304، متخلفان نظام 
باندرل، عالوه بر ازدست دادن اجناس و پرداخت جریمه معادل قیمت اجناس ضبط شده، 
دیگر اجازۀ تجارت عمده یا خرده فروشی قند، شکر و چای را نداشتند )گمرکات ایران، 
ش55، خرداد 1313، ص7(. هیئت وزیران در جلسۀ 7خرداد1314 برای جلوگیری از 
قاچاق و تأمین نیازهای داخلی، صادرات قوچ و گوسفند از نژاد قره گل، مرینوس و زندیۀ 
شیراز را ممنوع اعالم کرد )گمرکات ایران، ش67، خرداد 1314، ص13(. براساس مادۀ 
اول الیحۀ قاچاق طال و نقره در 12تیر1314، عالوه بر ضبط اجناس، قاچاقچیان نیز به اعدام 
محکوم می شدند )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، 1356، ج1، ص127(. از اواخر 
سال 1314 خروج هر نوع اَسعار و ارز خارجی براساس قانون معامالت اسعار خارجی 

محمدجعفر چمنکار
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مصوب 10اسفند1314 ممنوع شد )گمرکات ایران، ش77، فروردین 1315، ص1(. از سال 
1315 تالش برای خروج صادرات از حالت رکود و کاهش قاچاق درنتیجۀ اِعمال قوانین 
انتشار تصویب نامۀ شمارۀ 15086 هیئت وزیران  با  مالیاتی افزایش یافت. براین اساس 
در سال 1316، با آزادکردن 50 درصد از ارز صادراتی، صادرات در بنادر خلیج فارس 
به سرعت رونق گرفت )اسنادی از اتاق بازرگانی بوشهر، 1393، ج1، صص 66-65(. 
لغو ممنوعیت صادرات جو در 27فروردین1317 )نامۀ بازرگان، ش3، اردیبهشت 1317، 
ص2(، تسهیل صادرات در سرحدات جنوبی با تنزل کاالها به خصوص خرما از درجۀ 
2 به 3 که عوارض کمتری را مشمول می شد )نامۀ بازرگان، ش4، خرداد 1317، صص 
1-9؛ ش7، مهر 1319، ص27( و ممنوعیت صادرات فلز نقره در سال 1317 و 1318 
)نامۀ بازرگان، ش13، فروردین 1318، ص34( از دیگر اقدامات حقوقی در مبارزه با پدیدۀ 
قاچاق در این دوران بود. در 25اردیبهشت1318 هیئت وزیران تسهیل ورود بدوِن جوازِ 
دارایی کارگران بندر لنگه و توابع را که در خارج به کار مشغول بودند و مبالغ آنان بیشتر 
از هزار ریال نبود تصویب کرد )نامۀ بازرگان، ش15، خرداد 1318، ص13(. از ابتدای 
تشکیل حکومت پهلوِی اول کمبود راه ها یکی از علل اصلی گسترش قاچاق و ناتوانی 
نیروهای دولتی در مبارزه با آن عنوان شده بود )حبل المتین، س36، ش6، 26دی1306، 
صص 6-8(. تا سال 1318 بخش عمده ای از راه های شوسۀ ساحلی که نقشی مهم در 
تسریع جابه جایی نیروهای امنیتی، مبارزه با قاچاقچیان و گسترش تجارت قانونی داشت، 
تکمیل و بهره برداری شد )نامۀ راه، س1، ش4، شهریور1319، ص26(. آزادشدن صادرات 
میوه و سبزی جات هر نقطۀ ایران از بنادر جنوب و ورود متقابل خواروبار براساس قانون 
مبادالت مرزی، منع صدور کاالهای خارجی االصل، و تسهیل واردات برنج و نخ و الیاف 
در 1320 ازجمله دیگر اقدامات قانون گذاران برای رونق سرحدات خلیج فارس و دریای 
عمان و کاهش گرایش به سوی قاچاق بود )نامۀ اقتصاد و بازرگانی، س4، ش9، آذر 1320، 

ص147؛ س4، ش10، دی 1320، صص 178-177(.

ب. مبارزه با اقالم اصلی قاچاق
1. تریاک

تریاک یکی از مهم ترین اقالم قاچاق در ایران محسوب می شد. در سال 1303 براساس 
مادۀ اول قانون تحدید تریاک، از هر مثقال تریاک مصرفی در داخل 6 شاهی عوارض اخذ 
شد؛ هم چنین مصرف محلی تریاک در مناطق زراعت آن ممنوع و قاچاق محسوب شد 
)علوم مالیه و اقتصاد، س1، ش2، جوزا، سرطان و اسد 1303، ص13(. در 26تیر1307 در 
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قانون انحصار دولتی تریاک مصوب شد که معامله، نگهداری، انبار، حمل ونقل و صدور 
تریاک به دولت اختصاص دارد و ورود تریاک ممنوع است )ساکما، 240/17810؛ ساکما، 
240/14040؛ رحیم زادۀ صفوی، 1308، ص205(. قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک 
مصوب 16مرداد1307 در مبارزه با قاچاِق افیون نقشی مهم داشت. براساس این قانون هر 
میزان تریاک کشف شده خارج از انبارهای دولتی، قاچاق محسوب شده، ضبط می شد 
و مجرمان به مثقالی 2 قران و 500 دینار جزای نقدی و 8 روز تا 2 سال زندان محکوم 
می شدند )کوهی کرمانی، 1324، ص27(. بخش نامۀ وزارت مالیه در سال 1314 به تمامی 
ادارات تابعه بر جلوگیری از قاچاق تریاک و نحوۀ اخذ جرائم از متهمان تأکید داشت 
)ساکما، 240/32202(. دولت سعی کرد با خرید مستقیم تریاک از کشاورزان درپایان 
اردیبهشت و نیمۀ خرداد هرسال توسط مأموران انحصار تریاک، با تجارت غیرقانونی آن 
مبارزه کند. هرساله 700 صندوق 50کیلویی تریاک صادر می شد )صفایی، 1368، ص63(. 
در اسفند 1306 ازطرف ادارۀ معارف و با هدف مبارزه با تجارت و قاچاق عتیقه جات، 
10 درصد حقوق گمرکی و تومانی 2 قران عوارض بر این گونه لوازم تعیین شد )عصر 
حدید، ش2، اسفند 1306، ص22(. براساس بخش نامه ای، صادرات تریاک به عنوان یکی 
از اقالم عمدۀ بازرگانی خارجی ایران تا حدود زیادی از حقوق و عوارض گمرکی معافیت 
یافت )ساکما، 240/870؛ اطاق تجارت، اول آبان 1308، ص20(. یکی از ساختمان های 
گمرک بوشهر برای استفاده به عنوان انبار در اختیار ادارۀ انحصار تریاک قرار گرفت )ساکما، 
240/28993(. وزارت مالیه در 1312 اعالمیۀ تخفیف عوارض صدور قانونی تریاک را 
منتشر کرد )ساکما، 240/20147( و قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک را به ادارات 
تابعه ابالغ کرد )ساکما، 240/85235(. معافیت از حقوق و عوارض گمرکی صادرات 
تریاک در بنادر و جزایر خلیج فارس، بندرعباس، لنگه و بوشهر براساس بخش نامۀ سال 
1314 ابالغ شد )ساکما، 240/870(. در سال 1320 هیئت وزیران اجرای قانون انحصار 

دولتی تریاک را تصویب کرد )ساکما، 240/13008(.

2. مرشوبات الکلی

می شد.  ایران محسوب  قاچاق  در  اصلی  کاالهای  از  تریاک  کنار  در  الکلی  مشروبات 
در سال 1301 ورود مشروبات خارجی ممنوع اعالم شد )ساکما، 240/29402(. برای 
مبارزه با تجارت مشروبات الکلی و »تحکیم کنترول« برنامۀ تمرکز شراب سازان اجرا شد. 
براین اساس در هر شهری نقطه ای تعین شد و تمام شیرکچی ها )شراب سازان( می بایستی 
پس از تقطیر محصول در این محل، تولیدات خود را به اداره کل مالیه تحویل می دادند تا 
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آنان مجوز انتقال را صادر کنند )علوم مالیه و اقتصاد، س1، ش3، سنبله، میزان، و عقرب 
1303، صص 10-11(. بخش نامۀ جلوگیری از قاچاق مشروبات الکلی نیز در 1304 رسمًا 
ابالغ شد )ساکما، 240/20905(. در سال 1307، 2740 عدد قوطی انواع مشروبات الکلی 
به ایران وارد شد. پس از اعالم ممنوعیت واردات مشروبات، قاچاق آن به شدت افزایش 
یافت )عصر حدید، ش25، مرداد 1309، ص2(. مطابق مصوبۀ انجمن شهر لنگه در 1309، 
عوارض مشروبات تعیین و وصول شد )ساکما، 293/134860(. براساس سیاست مبارزه 
با تجارت غیرقانونی مشروبات در سال 1310، دستگاه های عرق کشِی کلیمیان ساکن در 
بنادر کنگان و َدیِّر ضبط شد )ساکما، 355/21(. یهودیان شیراز نیز در این زمینه فعال 
بودند و بخشی از تولیدات آنان ازطریق بوشهر صادر می شد )ساکما، 240/11422(. از 
سال 1313 مشروبات بدون باندرل دولتی مشمول پرداخت عوارض مالیاتی شد )ساکما، 
240/30991؛ 240/75993(. در سال 1313 درنتیجۀ اقدامات شهربانی چابهار محموله ای 
بزرگ از مشروبات قاچاق کشف و ضبط شد )ساکما، 240/28627(. هیئت وزیران در 
سال 1320 برای مبارزه با جریان قاچاق، نوشابه های الکلی صادراتی تولید داخل را از 
مالیات معاف کرد )ساکما، 240/48922(. در بندر بوشهر نیز برخی از مشروبات و اشربه 

از معافیت عوارض بلدی برخوردار شدند )ساکما، 240/00273(.

3. مبارزه با قاچاق انسان

باوجود تمام تالش ها در مبارزه با برده داری که از اواسط دوران قاجار و عصر ناصری 
آغاز شده بود، معضل قاچاق انسان هنوز تا ادوار معاصر ایران در صفحات جنوب و 
جنوب شرقی ایران وجود داشت. روزنامۀ حبل المتین در مقاله ای مهم با عنوان »اسارت 
اوالدان ایران« در 1332 قمری به تجارت انسان در مناطق میناب، رودبار، بشاگرد و شهیدل 
)حبل المتین، س21، ش28،  کرده است  اشاره  کنونی(  هرمزگان  استان  شرقی  )جنوب 

13ربیع االول1332، صص 22-21(.
براساس گزارشی از حکومت بندر لنگه و مضافات به وزارت داخله در تیرماه 1306 
قاچاقچیان و زورگیران قصد داشته اند 11 زن و مرد را به عنوان کنیز و غالم به مناطق جنوبی 
خلیج فارس و عربستان قاچاق کنند و بفروشند )ساکما، 4945(. کرانه های دریای عمان و 
سواحل پهناور مکران از منابع تأمین برده برای امارات عرب نشین بود. به علت ضعف شدید 
امنیتی در این سرحدات، قاچاقچیان مسلح عرب در هنگام مد دریا با قایق های کوچک از 
داخل خورها و یا رودخانه های کوچک به داخل خاک ایران نفوذ می کردند و به آبادی هایی 
که 3 تا 4 خانوار داشتند دستبرد می زدند و افراد مسن را قتل عام می کردند و مردان و زنان 
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جوان را به اسارت درمی آوردند و به جنوب تنگۀ هرمز و عمان منتقل می کردند و در 
بازارهای العین، مکال، شارجه و دبی به عنوان غالم و کنیز به بردگی می فروختند )مصور 
رحمانی، 1368، ص50(. اشرار داخلی نیز به طور وسیعی در قاچاق انسان شرکت داشتند. 
حبل المتین در نوشتاری به این موضوع اشاره کرده است: »همه ساله اشرار، آدم از میناب 
می دزدیدند و به دبی و شارجه می بردند و به پانصد الی هزار روپیه می فروختند« )حبل المتین، 
5تیر1304، ش9، ص16(. روزنامۀ شفق در سال 1307 در نوشتاری به موضوع قاچاق انسان 
در بنادر خلیج فارس و دریای عمان پرداخت. این مقاله با حواشی و چالش های مختلفی 
ازسوی سیاست مداران و نظامیان روبه رو شد؛ درنتیجه ریاست وزراء طی نامه ای رسمی به 
اداره کل تشکیالت نظمیۀ مملکتی خواستار شد که دراسرع وقت روی این موضوع تحقیق 
شود )ساکما، 310/36162(. در همین سال خبر برده فروشی در جاسک و خارکو ازسوی 
مقامات شهربانی تکذیب شد )240/34788(. هم چنین اخباری از سرقت کودکی هندی در 
بندر لنگه و فروش او به عنوان برده منتشر شد )ساکما، 293/1108(. برای مبارزه با قاچاق 
انسان، در تابستان 1307 برده داری در ایران لغو شد )حبل المتین، س36، ش29، 5تیر1307، 
صص 4-8(. قانون »منع خریدوفروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به 
مملکت« نیز در 18بهمن1307 به تصویب مجلس رسید )ساکما، 293/32691؛ 291/2472(. 
در ماده واحدۀ این قانون بر نپذیرفتن برده داری و مبارزه با آن تأکید شده است: »در مملکت 
ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب های ساحلی 
ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خریدوفروش کرده یا رفتار مالکانۀ دیگری 
نسبت به انسانی بنماید یا واسطۀ معامله و حمل ونقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال 
حبس تأدیبی خواهد گردید« )مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی، دورۀ هفتم، ج1، 
1307، ص156(. در همین سال جزئیات قوانین مجازات برده فروشی تصویب شد )ساکما، 
293/4517(. پس از تصویب این مجموعه قوانین روند مبارزه با تجارت پنهان انسان در جزایر 
و بنادر خلیج فارس و دریای عمان با جمع آوری مستندات و اطالعات پراکندۀ به دست آمده 
از مقامات، تشدید شد )ساکما، 293/6921(. در سال 1314 داراالنشای جامعۀ ملل با ارسال 

نامه ای دریافت اطالعاتی از برده داری در ایران را خواستار شد )ساکما، 290/288(.

ج. اقدامات نظامی
1.  عملیات واحدهای زمینی

استفاده از قوۀ قهریه برای مبارزه با قاچاق کاال به عنوان یکی از معضالت اقتصادی مناطق 
جنوبی و با هدف جلوگیری از واردشدن آسیب به تجار بنادر از آغاز قدرت گیری پهلوی 
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اول انجام شد )ساکما، 240/4719(. ضعف شدید توان نظامی ایران جرئت و توسعۀ 
نیروهای سرحدی به علت  پاره ای موارد  فعالیت های قاچاقچیان را موجب می شد. در 
کمبود تجهیزات، به دست قاچاقچیان مسلح به تفنگ های »سیستم جدید« به قتل می رسیدند 
)حبل المتین، س36، ش23، 25اردیبهشت1307، ص12؛ س36، ش3، 5دی1306، ص8(.: 
»در موقع مقابله با اشرار و قاچاقچیان که همه مسلح و تیرانداز قابل هستند چاره ای جز 
فرار برای اجزاء موتور )قایق مأموران( نمی مانَد، َوااِّل همگی کشته می شوند« )حبل المتین، 

س36، ش 16-17؛ 14فروردین1307، صص 19-17(.
تأسیس نظمیۀ جدید، امنیه و ارتش سه گانه و منظم از مهم ترین عوامل مؤثر در اجرای 
تحرکات امنیتی در ایران دورۀ پهلوی اول بود. رضاخاِن نخست وزیر در آبان 1302 با 
اخراج مستشاران سوئدی، سرهنگ محمد درگاهی را به ریاست نظمیۀ کشور منصوب 
کرد. نخستین اقدام رضاخان ایجاد سازمان واحد نظمیه برپایۀ روشی واحد در سراسر 
کشور بود )نظمیه، خرداد 1304، ص191؛ تیر 1304، ش1، ص3؛ مرداد 1304، ص257(. 
برای حوزۀ عملیات نظمیه، کشور به پنج ناحیه تقسیم شد و هر ناحیه مرکزی داشت. 
ناحیۀ جنوب شامل نظمیه های فارس و بنادر، خوزستان، کرمان و یزد می شد و مرکز آن 
شیراز بود )لواء مختاری، 1329، ص13(. در سال 1302 نظمیه به شهربانی تغییر نام داد 
)قائم مقامی، 1326، ص121؛ چهره نما، سال 1322، ش9، ص11(. سردارسپهِ وزیر جنگ 
در 27بهمن1300 فرمانی را دربارۀ تشکیل »ادارۀ امنیه در تحت اوامر وزارت جنگ« صادر 
کرد که وظیفۀ آن حراست از جاده های اصلی، تعقیب و دستگیری قاچاقچیان و راهزنان 
بود. سازمان امنیۀ کل کشور به پنج ناحیۀ انتظامی تقسیم شد. امنیۀ جنوب، دارای چهار 
واحد بهادران )اسکادران( به استعداد 400 نفر بود. پست های امنیه در بنادر بوشهر و سایر 
نواحی جنوب تا اواخر سال 1309 تکمیل شد و درنتیجه تحرکات قاچاقچیان کاهش 
یافت و »عایدات بنادر روزبه روز ترقی« یافت )اطالعات، شمارۀ 1234، 21دی1309، 
ص3(. در پایان سال 1317، ترکیب سازمان امنیۀ کل مملکتی شامل هفت هنگ ازجمله در 
خوزستان، شیراز و کرمان و هفده گردان ازجمله در مناطق بنادر و مرز خوزستان، الر، فسا، 
مکران و نواحی ساحلی جاسک می شد )قائم مقامی، 1355، صص 286-292(. سردارسپه 
در 26آبان1300 با ادغام دیویزیون قزاق، ژاندارمری دولتی، بریگاد مرکزی و سایر قوای 
پراکندۀ نظامی، ارتش جدید ایران را پایه ریزی کرد )قشون، شمارۀ 2، 9حوت1300، ص1؛ 
نامۀ ماهانۀ ژاندارمری، س1333، ش2، ص2 و ص6؛ ایران باستان، اسفند 1311، ش7، 
ص2؛ نیروی هوایی شاهنشاهی، اسفند 1349، ش307، ص2؛ طوفان، سنبله 1300، ص2(. 
پس از تأسیس ارکان حرب کل قشون یا ستاد مشترک ارتش در سال 1301 و پس از 
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بررسی های دقیق از وضعیت کشور، چگونگی مسائل امنیتی، مرزها و توانایی مالی و 
انسانی، ایران به پنج ناحیۀ امنیتی-نظامی تقسیم بندی شد که هر ناحیه دارای یک لشکر 
بود؛ لشکر مرکز، لشکر شمال غرب، لشکر شرق، لشکر غرب، و لشکر جنوب )قشون، 
اسفند 1311، ش7، ص2(. واحدهای  پهلوی،  اشعۀ  ش1، حوت 1300، صص 2-1؛ 
پیاده نظام در این چینش و مبارزه با قاچاق نقشی اساسی داشتند )پیاده نظام، دی 1315، 
ش1، ص66؛ پیاده نظام، بهمن 1318، ش2، ص88(. لشکر مهم جنوب که به تأمین امنیت 
در سواحل خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می شد، حوزۀ استحفاظی اصفهان، کاشان، 
کرمان، بلوچستان و بنادر جنوب را اداره می کرد. در سال 1305 پس از یک سلسله مطالعات، 
تجدیدنظر در سازمان کل قشون و لشکرهای آن ضروری شد. ازجمله لشکر جنوب با یک 
تیپ مختلط در فارس، یک هنگ مختلط در خوزستان -که در همین سال به تیپ تبدیل 
شد- و پنج گردان مختلط به ترتیب در اصفهان، یزد، بهبهان، بوشهر و بندرعباس شکل 
گرفت. سپس هنگ های مستقر در کرمان و خوزستان به تیپ مستقل ارتقاء داده شدند. 
در مرداد 1307، لشکر جنوب منحل شد و یگان های تابعۀ آن ازجمله تیپ های مختلط 
مستقل فارس، کرمان، خوزستان، و اصفهان استقالل یافتند و مستقیماً با مرکز مرتبط شدند 
)کاظمی و البرز، 1355، صص 152-118؛ قشون، ش43، 16حوت1300، صص 4-3(. 
این توزیع نیروها، امنیت سواحل خلیج فارس در جنوب و دریای عمان در جنوب شرقی 
با کمک لشکر جنوب عملیات پاک سازی  را پوشش می داد )نفیسی، 1345، ص46(. 
براین اساس در 19فروردین1301،  سرحدات خلیج فارس از سال 1301ش آغاز شد. 
ارتش برای دستگیری امام قلی خان از قاچاقچیان و اشرار فارس و ممسنی اعزام شد. در 
17خرداد1301، لشکر جنوب به پاک سازی حوزۀ کازرون اقدام کرد. راهزنان به صورت 
کامل جاده های میان شیراز و آباده و از جنوب به کازرون و بنادر خلیج فارس را مسدود 
)نوبخت، 1342ق، ص72(. در  بودند  پریشان و مستأصل« شده  »تجاْر  بودند و  کرده 
22 شهریور همین سال یک گردان از لشکر جنوب به سوی دالکی، دشتستان و بوشهر 
حرکت کرد. بنادر جنوب از مدت ها پیش تمرکز نظامی را تجربه نکرده بود و جوالنگاه 
براین اساس  )نوبخت، 1342ق، ص75(؛  بود  قاچاقچیان و حکام خودسر محلی شده 
وقارالملک به عنوان حکمران کل بنادر تعیین شد و ایجاد نظم و امنیت در بنادر به صورت 
جدی پیگیری شد )حبل المتین، 22دی1303، ش13، ص1(. به گمرکات جنوب، اسلحه 
و تسلیحات نظامی اعطا شد )ساکما، 240/10065(. در اوایل سال 1302 قشونی صدنفری 
به فرماندهی سیداحمد صفایی، به بندر جاشک )جاسک( وارد شد و امنیت را در آن جا 
برقرار ساخت؛ »حوضۀ داخلی جاشک، منظم و گمرک جاشک که به ریاست یک نفر 
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بوشهری به نام میرزاحاجی خان است، فوق العاده منظم و از موقع ورود قشون، عایداتش 
هم در تزاید است« )حبل المتین، 10آذر1303، ش14، ص21(. نیروهای نظامی با هدف 
جلوگیری از گسترش فعالیت های قاچاقچیان، در سال 1304ش/1925م نیز به این بندر 
اعزام شدند )ساکما، 240/5376(. در 14آبان1302 نیروهای نظامی به دزداب )زاهدان( و 
بلوچستان وارد شدند )نوبخت، 1342ق، ص104(. راهزنان محدودۀ الرستان و بندرعباس 
-که همواره به ناامنی دچار بود- سرکوب شدند و امنیت برای تردد بازرگانان مستقر شد 
)حبل المتین، 25شهریور1303، ش7، ص11(. ابوالقاسم خان ساالراحتشام، حاکم میناب 
و میرزاعلی اصغرخان رئیس قشون بندرعباس، میناب و جاسک در استقرار امنیت در 
این مناطق و جلب رضایت تجار نقشی مهم ایفاء کردند )حبل المتین، 11اسفند1303، 
ش6، ص12(. براساس فرمان رئیس قشون ایالتی کرمان در دی ماه سال 1303، حسین 
امیری به ریاست قشون میناب و مضافات آن تعیین شد و با اعالم حکومت نظامی، حمل 
هرگونه سالح سرد و گرم را ممنوع اعالم کرد )حبل المتین، 1دی1303، ش15، ص23(. 
نیز مستقر شد  بندر  آن  در  امنیت  و  دفع شد  بوشهر  به  تفنگچی های مسلح  حمالت 
)حبل المتین، 8دی1303، ش11، ص24(. حبل المتین براساس گزارشی به امضای عموم 
تجار و مالکین و کسبه و اهالی میناب در 29خرداد1304، با اشاره به اقدامات سرهنگ 
علی اصغرخان یزدی ریاست کل قشون ایالت بندرعباس در سرکوب اشرار و دستگیری و 
تعقیب عباس خان و ابراهیم خان از راهزنان و قاچاقچیان معروف و 30 تن از افراد آن ها، 
می نویسد: »پس از چندین سال، امید است امسال اولین سالی باشد که اهالی میناب، شب ها 
موقع خوابیدن، یقین بدانند که صبح، دارای زن و بچه و اموال خود هستند« )حبل المتین، 
29خرداد1304، ش17، ص18(. در روز سه شنبه 27مرداد1304، ابراهیم خان که سال ها به 
قاچاق و چپاول و سرقت اموال مردم میناب و توابع آن مشغول بود، در اسکلۀ گمرک 
بندرعباس درمألعام تیرباران شد )حبل المتین، 20شهریور1304، ش29، ص15(. امنیت در 
خوزستان با استقرار نیروهای امنیتی در بنی ُطُرف، معشور )بندر ماهشهر(، فالحیه، هویزه، 
جراحی، هندیجان، عنا، شهرهاشم، باوی، قصبه، آلِ کثیریه، محمره، آبادان، مسجدسلیمان، 
رامهرمز و حمیدیه تا سال 1303ش کامل شد )نوبخت، 1342ق، ص215(. با تقویت 
حکمران نظامی و استقرار امنیت، بلدیه یا شهرداری در آبادان )عبادان( تأسیس شد و 
میرزااحمد گیالنی به ریاست آن انتخاب شد )حبل المتین، 20بهمن1303، ش13، ص4(. 
با اقدامات و فرمان های نایب حسین علی خان نامجو حاکم نظامی فالحیه )شادگان( و 
مضافات در ابتدای سال 1304، نظم و امنیت در راه ها و جاده های این منطقه شکل گرفت 
)حبل المتین، 11اردیبهشت1304، ش17، ص12(. در اواخر سال 1307 و اوایل 1308 
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عملیات خلع سالح و سرکوب اشرار و قاچاقچیان مسلح در سرحدات جنوب فارس 
ازجمله ایالت قشقایی به رهبری صولت الدوله و بهارلو به ریاست کاظم خان، انجام شد. 
در این زمان اشرار با حمله به سمیرم درپی سرقت ذخیرۀ تریاک این منطقه و قاچاق آن 
بودند )ساکما، 260/464(. نیروهای دولتی در آذر 1308 قلعۀ گراش را تصرف کردند و 
زادان خان یکی از اشرار منطقه را شکست دادند. در بهمن 1308 تدریجاً امنیت در الر، 
گراش، المرد، گله دار، بستک، گاوبندی، اشکنان، جم، طاهری، کنگان، دیر، کاکی، آبدان، 
دشتی و خورموج، برازجان و پشت کوه و دشتستان برقرار شد. در همین زمان در برازجان 
مرداد و شهریور1309  قاچاق کشف و ضبط شد )ساکما، 293/415931(. در  اسلحۀ 
عملیات علیه بویراحمدی ها به پیروزی رسید و رهبران آن ها سرتیپ خان، شکراهلل خان و 
غالم حسین خان اعدام شدند. در اواخر آذر 1309 قلعۀ مزیجان )مزایجان( در 72کیلومتری 
جنوب شرقی داراب تصرف شد و با سیاست و زور، بشارت خان و ابراهیم خان که سال ها 
به قاچاق و راهزنی کاروان های تجاری مشغول بودند، ازبین رفتند )جان پوالد، 1385، 
صص 60-87(. مرادعلی مراد یکی از اشرار و قاچاقچیان معروف در وسعت تقریبی 18 
هزار کیلومترمربع در محدودۀ سیرجان، حاجی آباد، نی ریز و شهربابک فعالیت می کرد. 
حسین خان بُچاق چی نیز در منطقۀ شرق جادۀ کرمان، سیرجان، حاجی آباد و بندرعباس 
راهزنی می کرد. او با گرفتن عوارض، کاروان های تجاری را عبور می داد. با اعزام نیروهای 

نظامی هر دوی این افراد سرکوب شدند )مصور رحمانی، 1368، ص37(.

2. مبارزۀ دریایی

مهم ترین بخش نوآوری های نظامی ایران در دورۀ پهلوی اول، دگرگونی ساختار نیروی 
دریایی بود که به طور مستقیم بر مبارزه با قاچاق در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان 
تأثیر گذاشت )یکرنگیان، 1336، صص 268-269(. از سال 1306ش در محافل سیاسی و 
نظامی کشور به لزوم تأسیس نیروی دریایی قدرتمند برای مبارزه با تجارت غیرقانونی در 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان بیشتر توجه شد: »به عقیدۀ ما بهترین مخارج ضروری 
برای مملکت فعاًل همان اصالح بحریۀ خلیج فارس است که هم عایدات گمرک جنوب را 
چندبرابر نموده و دیگر کسی جرأت نمی کند امتعۀ قاچاق وارد کند و از این قبیل شرارت ها 
که برای ساکنین ساحلی فوق العاده ناگوار است جلوگیری می شود و هم وضعیت خراب 
یک عدۀ معتنابهی از تجار و کسبۀ سواحل خلیج فارس که دراثر شیوع همین قاچاق از 
پای درآمده ]و[ از هستی ساقط ]شده اند[ و یا مجبور به مهاجرت به سایر نقاطی که تحت 
نفوذ دولت ایران نیست کرده اند، ترمیم شده و باالخره از این شکست بزرگی که به تجارت 
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جنوب وارد آمده جلوگیری خواهد شد« )اطالعات، شمارۀ 330، 1306/3/3، ص1(.
پیرو این شرایط در اواخر اسفند 1306، مهدی قلی خان رئیس الوزراء و فیروزمیرزا 
وزیر امور مالیه طی نامه ای به مجلس شورای ملی ایجاد نیروی دریایی نظامی منظم ایران 
در خلیج فارس را خواستار شدند: »نظر به اینکه حفاظت خلیج و سواحل آن از وظایف 
دولت است و بایستی توجه بیشتری در آتیه نسبت به این منظور گردد و نظر به اینکه در 
سواحل خلیج فارس اجناس قاچاق انحصاری روزبه روز در تزاید بوده و اداره کل گمرکات 
با وسایل موجودۀ فعلی قادر نیست که از قاچاق اجناس مزبور کاماًل جلوگیری کند و از 
این حیث همه ساله مبالغ کلی خسارت متوجه خزانۀ دولت و تجار صحیح العمل می گردد 
و نظر به اینکه دولت برای اداره کردن و نگاهداری کشتی هایی که اکنون در خلیج ایران 
دارد و یا ممکن است در آتیه خریداری شود، متخصص کافی ندارد و شاید تا چندی هم 
تربیت چنین متخصص در داخلۀ ایران فراهم نگردد، لذا الزم است که ازیک طرف بر عدۀ 
کشتی های موجود فعلی افزوده و ازطرف دیگر متخصصین ماهری از خارجه استخدام 

شوند« )اطالعات، شمارۀ 629، 1306/12/28، ص1(.
)ساکما،  دریایی  نیروی  استخدامِ  در  ایتالیایِی  کارشناسان  پیشنهاد  براساس  ایران 
240/3831( ساخت 2 فروند ناو توپ دار به ظرفیت 950 تن و 4 ناو توپ دار به ظرفیت 
320 تن را برای خدمات ساحلی، عملیات مبارزه با قاچاق و پاسداری از منافع خود در 
خلیج فارس به کارخانه های کشتی سازی ایتالیا سفارش داد )خلیج ایران، س2، ش2، 
3آذر1309، ص1؛ مدنی، 1341، ص80(. تجهیز ایران به کشتی هایی سبک با وزن 260 تا 
350 تن برای جلوگیری از قاچاق در آب های کم عمق و خورهای کوچک خلیج فارس 
انجام شد )اطالعات، ش774، 1308/3/5، ص2؛ ش778، 1308/3/11، ص3؛ ش825، 
1308/4/12، ص2؛ ش839، 1308/4/30، ص3؛ ش845، 1308/6/6، ص2(. در همین 
زمان تأسیسات دریایی جدیدی در بوشهر، خرم شهر و بندر شاه پور ساخته شد و این بنادر 
به عنوان پایگاه های عمدۀ دریایی ضدقاچاق در خلیج فارس به فعالیت پرداختند )ساکما، 

293/122483؛ نفیسی، 1345، ص47(.
در سال 1306ش اعتبار خرید شناور نظامی و استخدام ملوان برای آن برای جلوگیری 
از حمل ونقل اجناس قاچاق در خلیج فارس تأمین شد )ساکما، 240/3831(؛ )گاه نامه: 
پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج1، 1356، ص65(. هدف اصلی توسعۀ نیروی دریایی، 
دستگیری راهزنان دریایی و قاچاقچیان، به ویژه قاچاقچیان اسلحه بود تا مقررات قرنطینه 
)کنترل مرز دریایی( اجرا شود و تجارت غیرقانونی متوقف شود. در 5مرداد1306ش، وزیر 
مالیۀ ایران در نامه ای به وزارت امورخارجه ایجاد پست های بازرسی را در جزایر سه گانۀ 
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تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی برای مبارزه با قاچاق کاال در خلیج فارس خواستار 
شد. پیرو این درخواست یک کشتی کوچک نیروی دریایی به این مناطق اعزام شد تا 
این معضل را بررسی کند )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج1، 1356، ص58(. 
در 1307ش نیروی دریایی تازه تأسیس ایران با توقیف یک قایق باری تجاری حامل قند 
و شکر، چای و روپیۀ قاچاق که از امارت دبی حرکت کرده بود و در آب های جزیرۀ 
تنب قرار داشت، آن را به بندر لنگه منتقل کرد )حبل المتین، س36، ش44، 24مهر1307، 
ص14(. انگلستان به این اقدام ایران اعتراض کرد؛ چون این جزیره را به شیخ رأس الخیمه 
متعلق می دانست. ایران در واکنش به این اعتراضیه، جزایر سه گانه را به خود متعلق دانست 
و کشتی توقیف شده را حامل کاالی قاچاق معرفی کرد )گزیدۀ اسناد خلیج فارس، ج3، 
1373، ص98، سند شمارۀ 1368(. ایران در جریان مذاکرات دور اول با انگلستان دربارۀ 
جزایر خلیج فارس، درخواست نمایندگان این کشور مبنی بر اعطای مالکیت کامل جزیرۀ 
سیری به ایران درقبال انصراف از ادعا بر جزایر سه گانه را به شدت رد کرد. تیمورتاش 

دراین باره اظهار کرد:
»جزیرۀ سیری اصوالً بخشی از ایران است و نمی تواند موردمذاکره قرار گیرد. هم چنین 
ایران از ادعای خود بر جزیرۀ تنب و ابوموسی نمی تواند صرف نظر کند. جزایر تنب به 
قلمرو ایران نزدیک تر است تا قلمرو اعراب، و از آنجایی که به عنوان انبار کاالهای قاچاق 
استفاده می شوند کنترل آن برای ایران بسیار حیاتی است« )جعفری ولدانی، 1376، صص 
208-209(. در دستورالعمل لرد کاشندون1 معاون پارلمان وزارت امور خارجه بریتانیا با 

اشاره به این موضوع آمده است:
»از قراین متعدد چنین برمی آید که دولت ایران در مقابله با سلطۀ بریتانیا در سرتاسر 
خلیج فارس سیاست خشنی را در پیش گرفته است. دولت ایران ادعای خود را دربارۀ بحرین 
در جامعۀ ملل مطرح کرده است؛ مأموران گمرک ایران در ماه ژوئیه یک قایق عربی را در 
نزدیکی جزایر تنب و ابوموسی توقیف کرده اند و دولت ایران ادعای خود را دربارۀ این 
جزیره پیش کشیده است« )شیخ االسالمی، 1366، صص 212- 213(. تصمیم وزارت مالیه 
در شهریور 1307، مبنی بر تأسیس خطوط تلگرافی در گمرکات بنادر جنوب با هدف آنکه 
»فوراً از حمل قاچاق مطلع شده و با یکدیگر نسبت به تعقیب قاچاقچیان تشریک مساعی 
نمایند«، نقشی مهم در همکاری بیشتر با نیروی دریایی و فشار بر گردانندگان قاچاق داشت 
)حبل المتین، س36، ش 39-40، 20شهریور1307، ص20(. ادارۀ بحریۀ شاهنشاهی در 
10اردیبهشت1311 رسماً اعالم کرد که نیروی دریایی ایران در خلیج فارس شامل 4 
کشتی جنگی، 9 ناو و 17 کرجی وظیفۀ حراست از مرزهای دریایی جنوب و مبارزه با  1. Lord Kashandown
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قاچاق کاال را آغاز کرده است )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج1، 1356، ص92(. 
از ابتدای سال 1312، شعبه هایی از نیروی دریایی در بوشهر و بندرعباس نیز تأسیس 
شد. در بندر شاه پور، خرم شهر و خسروآباد، ادارۀ موسوم به بندری در سال 1314 شکل 
گرفت. مقدمات تأسیس یک پایگاه دریایی بزرگ در بندر شاه پور از سال 1319 آغاز شد. 
در جزایر هنگام، قشم و کیش نیز پادگان هایی ساخته شده بود. در محدودۀ آب های بندر 
بوشهر تا شاه پور چند موتور دریایی، و ناوهای کرکس و شهباز انجام وظیفه می کردند 
)رائین، 1356، صص 795-796(. دستور به کارگیری کشتی های جنگی با هدف جلوگیری 
از سال 1312ش ابالغ شد  از قاچاق کاال در بنادر خلیج فارس و دریای عمان رسماً 
)ساکما، 240/16435(؛ چنانکه در اردیبهشت همین سال ناو شاه رخ با غرق یک لنج بزرگ 
در خلیج فارس و دستگیری قاچاقچیان، این فرمان را اجرایی کرد )اطاق تجارت، سال 4، 
شمارۀ 63، اول خرداد 1312، ص42(. هم چنین انتصاب فرماندهان باتجربه و کاردان برای 

گردان امنیۀ بنادر جنوب در دستور کار قرار گرفت )ساکما، 2656(.
دستگیری قاچاقچیان و تحویل آن ها به مأموران سرحدی گمرکات جنوب و تالش 
درجهت شناخت هویت عناصر اصلی آنان با استفاده از کشتی های نیروی دریایی انجام 
شد )ساکما، 27804/85594(. ادارۀ مالیه در نامه ای به وزارت جنگ در این سال بر تأثیر 
گشت دریایی ناوهای سیمرغ و پلنگ در خلیج فارس در جلوگیری از توسعۀ قاچاق کاال 
تأکید کرد )ساکما، 240/4932(. پیرو این فرمان ها، در 15خرداد1314 در بندر کالت یک 
لنج حامل قند، قماش، چای، و ابریشم مصنوعی، و در بندر جزۀ1 لنگه و حدود بردغان 
کاالی قاچاق از قند و کنف، و در بنک مابین دیلم و گناوه نیز یک لنج کویتی حاوی قند، 
چای و قماش قاچاق ضبط شد )اطاق تجارت، سال 6، شمارۀ 116، نیمۀ دوم مرداد 1314، 
ص27(. لنگه، شیب کوه و کیش از مراکز قاچاق مروارید بودند )کیهان، ج3، 1310، صص 
38-37؛ ایران شهر، س3، ش11، 1مهر1304، صص 699-704؛ س3، ش12، 1آبان1304، 
می شد  ضابطان  و  قاچاقچیان  نصیب  مروارید  سود  عمدۀ  بخش   .)765-747 صص 
)خلیج ایران، س2، ش17، 5فروردین1310، ص7(. اگرچه در پاره ای موارد موازی کاری 
و اختالفاتی بین گارد ساحلی با نیروی دریایی به وجود می آمد )ساکما، 240/52219(، 
بااین حال با تسلیح نیروهای مرزی دریایی به کشتی نظامی، توانمندی ایران در مبارزه با 
قاچاق در کرانه های جنوبی در مقیاسی وسیع گسترش یافت )ساکما، 240/125( و قاچاق 
کاال حتی در دریا و دور از سواحل نیز به شدت محدود شد )ساکما، 240/4278؛ ساکما، 
240/53219(. با اقدامات گارد ساحلی، کشتی های قاچاقی که از جنوب خلیج فارس برای 
تخلیۀ کاالهای خود به ساحل ایران نزدیک می شدند به بازگشت و فرار مجبور می شدند 

بخش  توابع  از  کوچک  روستایی  جزه:   .1
استان  در  لنگه  بندر  شهرستان  شیبکوه 

هرمزگان واقع در جنوب ایران است.
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)اطالعات، شمارۀ 1243، 1309/11/1، ص2(. در برخی موارد نیز قاچاقچیان کاالهای 
غیرقانونی را به دریا می ریختند )حبل المتین، س38، ش5، 10دی1308، ص14(. براساس 
این توانمندی بود که امکان درگیری با قاچاقچیان در بنادر کوچک و دوردستی مانند 

مچاهیل، چیروییه و خورزایج به وجود آمد )ساکما، 240/96118(.

د- شناسایی مبادی و عوامل اصلی قاچاق

بندرعباس،  میناب،  قشم،  ازجمله  جنوب  پس کرانه های  و  کرانه ها  نفوس  سرشماری 
اقتصادی  بر تحوالت  دولتی  نظارت  در  مهم  نقشی  جیرفت و چابهار در سال 1311 
با قاچاقچیان، مبادی  این مناطق داشت )ساکما، 98/293/3976(. با هدف مبارزۀ بهتر 
ورودی و خروجی قاچاق کاال شناسایی شد و از چگونگی عملیات قاچاقچیان اطالع 
کسب شد )ساکما، 240/4279(. بنادر مقام )اطالعات، شمارۀ 1213، 1309/9/24، ص3؛ 
3اسفند1304،  ش7،  س34،  )حبل المتین،  مغویه  ص3(،   ،1309/6/29  ،1140 شمارۀ 
صص 18-19؛ س38، ش5، 10دی1308، ص14(، مهتابی )حبل المتین، س33، ش23، 
)حبل المتین،  سیریک  و  کوستک  توابع،  و  طاهری  بندر  25اردیبهشت1305، ص18(، 
س36، ش 41-42، 10مهر1307، ص19( از این دسته محسوب می شدند. بنادر شمالی 
حوزۀ فرمانداری بوشهر نیز از مناطق عمده در تجارت غیرقانونی بودند )ساکما، 355/506؛ 
مفتش  فرحی،  مأموریت  گزارش  ص15(.  15بهمن1308،  ش9،  س38،  حبل المتین، 
وزارت خانۀ کل مالیه به جزایر و بنادر جنوب که آبادی های اطراف گناوه و بندر دیلم 
را مراکز عمدۀ ورود کاالی قاچاق تشخیص می دهد، نمونه ای از اقدامات شناسایی مراکز 
واردات و صادرات قاچاق است. پس از این مأموریت، فرحی در نامه ای به ادارۀ گمرکات 
و مالیۀ بنادر جنوب، دربارۀ چگونگی مبارزه با قاچاقچیان محدودۀ بوشهر، دیلم و گناوه و 
ارسال تجهیزات قایق موتوری، اسب و اعزام مأموران »بصیر و مورداعتماد« فرمان هایی را 
مطرح کرد )ساکما، 240/88192(. وزیر مالیه نیز در نامه ای به اداره کل نظمیه دربارۀ خالصۀ 
راپرت مأمور اعزامی به بوشهر دایر بر طرز عمل قاچاقچیاْن مقابله با آنان را خواستار شد 
)ساکما، 240/4266(. پیرو این گزارش، ستاد ارتِش وزارت جنگ در فرمانی رسمی به 
مأموران نظامی و امنیتی دستگیری ملوانان و ُمکاریان کشتی های قاچاق و ایادی اصلی آنان 
را در محدودۀ بوشهر، خرم شهر و بندرعباس خواستار شد )ساکما، 240/88192(. ایجاد 
گارد ساحلی برای مبارزه با قاچاقچیان براساس این گزارش و سایر مطالعات منطقه ای 
انجام شد. گارد ساحلی عالوه بر نیروی پیاده نظام و دریایی از سواره نظام نیز استفاده می کرد 
که به تدریج به علت قابلیت های آن در تعقیب خاطیان کارایی بیشتری یافت )سواره نظام، 
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دی 1315، ش1، ص3؛ سواره نظام، فروردین 1318، ش1، ص17(؛ براین اساس بر تعداد 
نیروهای نظامی در این مناطق افزوده شد.

در  مال التجاره  قاچاق  وضعیت  از  فراگیر  و  جامع  گزارشی  سال 1936/1315،  در 
سرحدات خلیج فارس و دریای عمان برای اطالع و استفادۀ وزارت جنگ ایران تهیه شد 
)ساکما، 240/4267(. تدریجاً تمام سرحدات جنوب ازجمله خوزستان صاحب ادارۀ تفتیش 
قاچاق شدند )ساکما، 240/44519؛ 240/79338(. هم چنین در حوزۀ چابهار -به عنوان 
مهم ترین بندر دریای عمان- با تعیین افسر ادارۀ سرحدی، گارد مرزی گمرکات این منطقه 
تقویت شد )ساکما، 240/58431(. ساخلوی بندر چابهار و جاسک به عنوان زیرمجموعه 
به هنگ مستقل بنادر اضافه شد )ساکما، 365/485(. چابهار از مبادی اصلی ورود کاالهای 
قاچاق از هند ازجمله پوسِت گاو و گاومیش، پارچه های ابریشمی، ادویه، برنج، جواهرات و 
به ویژه مشروبات الکلی بود )ساکما، 240/93795؛ 240/86180؛ 240/28627؛ حبل المتین، 
س37، ش 36-37، 5شهریور1308، صص 26-27(. در سال 1315 با اعزام بازرس وزارتی 
ادارۀ مالیه، ساختار مالی و گمرکی و موضوع قاچاق در جاسک و چابهار دقیقاً بررسی شد 
)ساکما، 240/45932(. پیرو این نظارت، ضمن تقاضای احداث دو اسکله و تأمین اعتبار 
برای تعمیرات ضروری ساختمان گمرک چابهار )ساکما، 240/29929(، دستوری هم برای 
جلوگیری از انتقال اسکناس های درشت به مقصد این بندر و ممانعت از قاچاق آن صادر 
شد )ساکما، 240/439(. در سال 1315 فتح اهلل خان حیات داودی از خوانین بندر ریگ به جرم 
قاچاق دستگیر و به شیراز تبعید شد )ساکما، 355/608(. آقاخان لیراوی نیز در سال 1317 به 
زندان محکوم شد )ساکما، 294/302(. در همین سال عدلیۀ استان چهارم که بخش هایی از 
خلیج فارس هم جزئی از آن بود به موضوع قاچاق کاالهای ممنوع ورود به وسیلۀ غالم حسین 
و ابراهیم لیراوی پرداخت )ساکما، 98/298/9224(. در سال 1317ش/1938م به بخش مبارزه 
با قاچاق مجدداً توجه شد و تشکیالت اداری و تأسیسات عمرانی جدیدی به آن اضافه شد 
)ساکما، 240/5470؛ ساکما، 240/43049(. براین اساس نظارت بر تجارت غیرقانونی در 
کرانه ها ازجمله بستک و الرستان افزایش یافت )ساکما، 293/39076(. حکومت بندرعباس 
و میناب در 1318 طی اخطاریه ای به تجار و ساکنان منطقه، تحویل سالح های غیرمجاز را 
خواستار شد )ساکما، 355/588(. در ناحیۀ دشتستان نیز ضمن کشف اسلحه، مقادیر گوناگونی 
از کاالهای قاچاق ازجمله پارچه ضبط شد )ساکما، 240/31303؛ ساکما، 240/31299(. 
لشکر شرق نیز که بخشی از سواحل دریای عمان در حوزۀ آن قرار داشت به کشف تریاک 

قاچاق اقدام کرد )ساکما، 240/8245(.
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نتیجه گیری
جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان درزمینۀ صادرات و واردات انواع کاال نقشی 
حیاتی در اقتصاد ایران عصر پهلوی اول ایفا می کردند. مجموعه ای از بازرگانان داخلی و 
شرکت های خارجی از ملیت های گوناگون درزمینۀ خریدوفروش مال التجاره در این مناطق به 
تکاپوهای اقتصادی می پرداختند. هم زمان با رونق و شکوفایی تجاری، معضل قاچاق به عنوان 
پدیده ای تخریبی گسترش یافت. ضعف شدید زیرساخت های اقتصادی حاصل از اواخر 
دورۀ قاجار، نبود امنیت و معضل راهزنی، تأسیسات فرسودۀ گمرکی، کمبود نیروی انسانی 
و تجهیزات عناصر امنیتی، فروپاشی بخش زراعی و تجاری، فساد و رشوه خواری مأموران 
گمرکات، بیکاری، عالقه مندی به کاالهای خارجی به علت کیفیت بهتر یا تبلیغات، محدودیت 
و ممنوعیت ورود برخی کاالها به کشور، ارزانی کاالهای وارداتی قاچاق و گران بودن کاالهای 
صادراتی قاچاق و مرزهای طوالنی آبی و خاکی در جنوب و جنوب شرقی از مهم ترین علل 
رونق پدیدۀ قاچاق در خلیج فارس و دریای عمان بین سال های 1300-1320ش بوده است. 
سیاست دولت پهلوی اول بیانگر تالش فراگیر، ممتد و همه جانبه در مبارزه با قاچاق کاال در 
کرانه های ساحلی و مناطق پسابندر جنوب ایران است. براین اساس در مبارزه با قاچاق به سه 
بخِش تصویِب قوانین مختلف در مجلس و هیئت وزیران، اقدامات عمرانی برای رشد اقتصاد 
این مناطق، و درنهایت نیروی نظامی توجه شد. تمرکز دولت های وقت به امر مبارزه با قاچاق 
کاال به عنوان یکی از معضالت اقتصادی مناطق جنوبی، سبب تحرکات عملی متعددی شد. 
ایجاد گارد ساحلی و تجهیز آن برای مبارزه با قاچاقچیان، اعطای سالح و پاره ای تسلیحات 
نظامی و دفاعی به مأموران گمرکات جنوب، انتصاب فرماندهان باتجربه و کاردان برای 
گردان امنیۀ بنادر جنوب، افزایش تعداد نیروهای نظامی در این مناطق و اعزام نیرو به نواحی 
پرحادثه، خرید شناورهای نظامی از اروپا و استخدام ملوانان بخشی از اقدامات جلوگیری از 
حمل ونقل اجناس قاچاق بود. تأسیس نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس از مهم ترین 
عوامل مبارزه با امر قاچاق کاال در جزایر و بنادر جنوب ایران در این زمان است. مهم ترین 
علل مبارزۀ حکومت پهلوی اول با قاچاق، جلوگیری از قدرت گیری مالی نیروهای محلی 
مرکزگریز، سهیم بودن برخی از عناصر اصلی حاکمیت در فعالیت های اقتصادی ای که قاچاق 
سود آن ها را کاهش می داد و نیاز دولت به رونق و کسب درآمد بیشتر از بنادر جنوب برای 
تأمین هزینه های سنگین برنامه های نظامی و عمرانی خود بود. پیامد برنامۀ مبارزه با تجارت 
غیرقانونی کاال، محدودیت امکان قاچاق حتی در نواحی فراساحلی و کاهش شدید ورود 
و خروج این دسته از کاالها بود؛ بااین حال به علت گستردگی منطقه و پیچیدگی موضوع، 

فعالیت قاچاق هرگز به صورت کامل خاتمه نیافت.1

1. براین اساس بود که روزنامۀ حبل املتین با 
کنایه نوشت: »فالن آقا متکفل شده اند که 
جلوگیری کامل از قاچاق بنامیند، آری خدا 
حالل کند! جای آن است که مالحظه فرمائید 
ممنوعه  اشیاء  فقره  هزار  هزاران  چگونه 
(حبل املتین، س39، ش12،  می شود«  حمل 

3آذر1309، ص10).
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12, 3 Āzar 1309 / 24 November 1930); (year 21, no. 28, 13  Rabiʽ al-Awwal 1332 

/ 9 February 1914). [Persian]

“Irān-e Bāstān”: (Esfand 1311 / March 1933, no. 7). [Persian]

“Irān-šahr”: (year 3, no. 11, 1 Mehr 1304 / 23 September 1925); (year 3, no. 12, 1 Ābān 

1304 / 23 October 1925). [Persian]

“Nāme-ye Bāzargān: (no. 3, Ordibehešt 1317 / May 1938); (no. 4, Xordād 1317 / June 

1938); (no. 7, Mehr 1319 / October 1940), (no. 13, Farvardin 1318 / April 1939); 

(no. 15, Xordād 1318 / June 1939). [Persian]

“Nāme-ye EqtesādvaBāzargāni”: (year 3, no. 9, Āzar 1320 / December 1941); (year 4, 

no. 10, Dey 1320 / January 1942). [Persian]

“Nāme-ye Māhāne-ye Žāndārmeri”: (1333/1954, no. 2). [Persian]

“Nāme-ye Rāh”: (year 1, no. 4, Šahrivar 1319 / September 1940). [Persian]

“Nazmiyeh”: (Xordād 1304 / June 1925); (Tir 1304 / July 1925, no. 1); (Mordād 1304 

ــج  ــا قاچــاق در خلی ــارزه ب مب
ــامن  ... ــای ع ــارس و دری ف
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/ August 1925). [Persian]

“Niru-ye Havāyi-ye Šāhanšāhi”: (Esfand 1349 / March 1971, no. 307). [Persian]

“’Olum-e MāliyehvaEqtesād”: (year 1, no. 2, Jozā, SaratānvaAsad 1303 /June, July, & 

August 1924); (year 1, no. 3, Sonboleh, MizānvaAqrab 1303 / September, October, 

& November 1924). [Persian]

“Otāq-e Tejārat”: (1st of Ābān 1308/ 23rd of October 1929); (year 4, no. 63, 1st of 

Xordād 1312/22nd of May 1933); (year 5, no. 84-85, 1st half of Ordibehešt 1313/ 

end of April 1934); (year 6, no. 116, 2nd half of Mordād 1314/ 1st half of August 

1935). [Persian]

“Piyāde-Nezām”: (Dey 1315 / January 1937, no. 1); (Bahman 1318 / February 1930, 

no. 2). [Persian]

“Qalam-e Āzād”: (no. 2-11, Āzar 1308 / December 1929); (no. 50, Farvardin 1309 / 

April 1930); (no. 8-9, MordādvaŠahrivar 1309 / August & September 1930); (no. 

12, Ordibehešt 1310 / May 1931). [Persian]

“Qošun”: (no. 1, Hut 1300 / March 1922); (no. 2, 9 Hut 1300 / 28 February 1922), (no. 

3, 16 Hut 1300 / 7 March 1922). [Persian]

“Savāre-Nezām”: (Dey 1315 / January 1937, no. 1); (Farvardin 1318 / April 1939, no. 

1). [Persian]

“Tufān”: (Sonbole1300/ September 1921); (year 2, no. 52, 22 Haml 1302/ 12 April 

1923). [Persian]

“Xalij-e Irān”: (year 2, no. 2, 3 Āzar 1309 / 24 November 1930, p. 1); (year 2, no. 17, 5 

Farvardin 1310 / 26 March 1931). [Persian]

محمدجعفر چمنکار
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منونۀ اسناد

   

سند شامرۀ 1
قاچاق انسان

ــج  ــا قاچــاق در خلی ــارزه ب مب
ــامن  ... ــای ع ــارس و دری ف
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سند شامرۀ  2
براساس  قاچاق  از  جلوگیری  لزوم 

گزارش فرحی مفتش اداره کل مالیه

محمدجعفر چمنکار
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سند شامرۀ  3
شناخت عوامل اصلی قاچاق و لزوم 

مبارزۀ شدید با آنان

ــج  ــا قاچــاق در خلی ــارزه ب مب
ــامن  ... ــای ع ــارس و دری ف
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سند شامرۀ  4

قتل قاچاقچی مشهور به وسیلۀ 
ارشار، چابهار

محمدجعفر چمنکار
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سند شامرۀ  5
وظیفۀ مأموران گمرکات خلیج فارس در 

مبارزه با قاچاق

ــج  ــا قاچــاق در خلی ــارزه ب مب
ــامن  ... ــای ع ــارس و دری ف
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سند شامرۀ  6
فارس  خلیج  دریایی  نیروی  اهمیت 

در مبارزه با قاچاق

محمدجعفر چمنکار


