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فارس  های قبل از جنگ جهانی اول در خلیجتجارت اسلحه طی سال

رواج فراوانی یافت. دسترسی آسان نیروهای مخالف  رونق و

ها، تالش مقامات های بریتانیا در هندوستان به این سالحسیاست

بریتانیایی را برای ممنوعیت این تجارت در خلیج فارس به دنبال داشت. 

های ها، تجارت اسلحه در ایران در سالدر همین راستا به اشاره بریتانیایی

از سوی مقامات ایران ممنوع گردید.  م8121ق/ 8483و  م8118ق/ 8921

 حساببهو ایران  فارسجیخلبندر بوشهر که در دورة قاجار بندر اصلی 

رفت. شرایط آمد، یکی از مراکز اصلی تجارت اسلحه به شمار میمی

ای نواحی جنوبی ایران، رونق این تجارت را در بندر اجتماعی و قبیله

هش حاضر به روش تاریخی و با رویکرد بوشهر موجب شده بود. پژو

ای و اسناد نویافته، با طرح این تبیینی، بر پایه منابع کتابخانه -تحلیلی

دنبال ممنوعیت تجارت اسلحه در خلیج فارس و ایران، چه  که: به سؤال

عنوان عواملی موجب استمرار ورود اسلحه در قالب قاچاق به بوشهر، به

نواحی جنوبی ایران، گردید؟ فرضیه سود سرشار کانون توزیع اسلحه در 

ای نواحی جنوبی تجارت اسلحه و شرایط اجتماعی و ساختار قبیله

موجب استمرار ورود اسلحه به بوشهر از طریق قاچاق گردید؛ را مورد 

دهد که ها و شواهد تاریخی نشان میدهد. یافتهتحلیل و ارزیابی قرار می

وان یکی از مراکز دادوستد اسلحه منقطع تجارت اسلحه در بوشهر به عن

 .نشد و به شکل قاچاق تداوم یافت
 

، تجارت اسلحه، قاچاق اسلحه، فارسجیخل بریتانیا، ها:کلیدواژه

 .بوشهر

 

The trade of weapons greatly prospered during the 
years before World War I in the Persian Gulf. The 
easy access of British opposition forces in India to 
these weapons was prompted by British 
authorities’ efforts to ban this trade in the Persian 
Gulf. In this regard by British referring, the trade 
of weapons in Iran was banned by the Iranian 
authorities in 1881/ 1897 AD. Bushehr, a major 
port in the Persian Gulf and Iran during the Qajar 
era, was one of the main centers of trade of 
weapon. The social and tribal conditions of the 
southern regions of Iran had fueled this trade in 
Bushehr.The present study is a historical and 
analytical-explanatory approach based on library 
sources and unconventional documents with this 
question that following the prohibition of weapon 
trade in the Persian Gulf and Iran, what factors led 
to the continued entrance of weapon into the form 
of smuggling to Bushehr, as the center of weapon 
distribution in the southern areas of Iran? 
Hypothesis: Analyzes and evaluates the profits of 
the weapon trade and the social conditions and 
tribal structure of the southern regions that led to 
the proliferation of weapon entrance to Bushehr 
through smuggling. Historical findings and 
evidence indicate that the weapon trade in Bushehr 
was not disrupted as a trading center and continued 
in the form of smuggling. 
 

Keywords: Britain, the Persian Gulf, weapon 

trade, weapon smuggling, Bushehr. 
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 مقدمه. 1

در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میالدی، منافع 

بر اوضاع سیاسی و اقتصادی  فارس جیخلبریتانیا در 

گذاشت و معادالت آن را دگرگون  ریتأث فارس جیخل

باعث ظهور  فارس جیخلکرد. حضور بریتانیا در 

یا با فصل جدیدی در روابط و مناسبات سیاسی بریتان

شد.  فارس جیخلایران و نواحی پیرامونی 

حفظ و حراست از  هدف باها که بریتانیایی

هندوستان و ممانعت از دسترسی رقبا به آن در پی 

و نواحی پیرامونی آن  فارسجیخلتسلط و کنترل 

نیز توجه  فارسجیخلبودند، به اهمّیت استراتژیک 

ردند در کاز تمام جهات تالش می نیبنابرا داشتند.

 باشند. رگذاریتأث فارسجیخلتحوالت 

در اواخر قرن سیزدهم هجری/ نیمه دوم قرن 

در  افزارجنگنوزده میالدی تجارت اسلحه و 

رواج یافت و حجم عظیمی از  شدتبه فارسجیخل

 رفتهرفتهشد.  فارس جیخلاسلحه وارد بازارهای 

ای آن در و مناطق پسکرانه بندرهاو  فارس جیخل

مسیر ترانزیت و انتقال اسلحه  عنوانبهخاک ایران، 

به نقاط داخلی ایران، آسیای مرکزی، افغانستان و 

هندوستان، اهمّیت یافت. بدین ترتیب اسلحه و 

در افغانستان و مرزهای هندوستان به  افزارجنگ

دست مخالفان بریتانیا و قبایل و عشایر ناراضی رسید 

آنان را مسلح نمود. این امر باعث تهدید منافع  و

بریتانیا در هندوستان و تهدید مرزهای آن شد؛ لذا 

و  فارس جیخلدولت بریتانیا و عوامل آن در منطقه 

کنترل و مهار این تهدید با  درصددهندوستان 

ممانعت از ورود اسلحه به افغانستان و سرحدات 

 برآمدند. رسفا جیخلهندوستان از طریق ایران و 

ها دولت ایران به اشاره بریتانیایی باوجودآنکه

تجارت اسلحه را ممنوع اعالم کرد، اما کشورهایی 

 فارس جیخلهای های کرانهنشینخیو شنظیر فرانسه 

که از طریق تجارت اسلحه در  آنهاو بازرگانان 

 بابردند به مخالفت و ایران سود می فارسجیخل

در این خصوص پرداختند. بدین ی بریتانیا هااستیس

انتقال اسلحه کاهش نیافت بلکه به  تنهانهترتیب 

 فارسجیخلگسترش حجم و میزان قاچاق اسلحه در 

و ایران منجر شد. طی این دوران تجارت اسلحه در 

ترین بندر ایرانی خلیج عنوان مهمبندر بوشهر به

فارس، رواج و رونق بسیار داشت. بدیهی است که 

ت تجارت اسلحه، روند ورود اسلحه به بندر ممنوعی

ی که در این سؤالکرد. بوشهر را نیز دگرگون می

گردد این است که در پی ممنوعیت مجال مطرح می

تجارت اسلحه در خلیج فارس و ایران، چه عواملی 

موجب استمرار ورود اسلحه در قالب قاچاق به 

عنوان کانون توزیع اسلحه در نواحی بوشهر، به

جنوبی ایران، گردید؟ پژوهش حاضر در پاسخ به 

ـ  سؤال فوق، به روش تاریخی و با رویکرد تحلیلی

تبیینی فرضیة سود سرشار تجارت اسلحه و شرایط 

ای نواحی جنوبی موجب اجتماعی و ساختار قبیله

استمرار ورود اسلحه به بوشهر از طریق قاچاق 

اریخی کند. شواهد تگردید، را تحلیل و ارزیابی می

این ممنوعیت تجارت اسلحه در  براثردهد نشان می

یکی از مراکز اصلی بازرگانی  عنوانبهبوشهر 

منقطع نشد؛ بلکه به شکل  فارسجیخلدر  افزارجنگ

 تری نیز پیدا کرد.قاچاق استمرار یافته و ابعاد گسترده

 

 . پیشینه پژوهش2

 فارسجیخلملکم یاپ و بریتون کوپربوش در کتاب 
تجارت و قاچاق اسلحه در  آستانه قرن بیستمدر 
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المللی خلیج فارس را صرفاً با نگاه به مناسبات بین

(. 821: 8411اند )یاپ، دول استعماری بررسی نموده

ای نقش کنسولگری صفورا برومند نیز در مقاله

بریتانیا در بوشهر را در تجارت و قاچاق اسلحه در 

-17: 8418د، است )برومناین بندر بررسی نموده

ای با (. مرتضی نورایی و زهرا رضایی نیز در مقاله18

ها در تجارت و قاچاق اسلحه توسط افغان»عنوان 

 یس در جلوگیری از آنلفارس و اقدامات انگخلیج

، نقش «م8121-8283ق/ 8487-8449 هایسال

های ها در قاچاق اسلحه و اقدامات و دخالتافغان

با این پدیده و مشکالتی که انگلیس به بهانه مبارزه 

اند آورد را بررسی کردهبرای دولت ایران به بار می

 (.811-878: 8412)نورایی، 

بر بررسی تجارت اسلحه در پژوهش حاضر، عالوه

خلیج فارس و بندر بوشهر، با رویکرد به تاریخ 

های اجتماعی تجارت و قاچاق اسلحه در ایران، زمینه

ق اسلحه و اثرات بندر بوشهر و مجاری قاچا

اجتماعی آن در این بندر را نیز با تکیه بر اسناد و 

 منابع جدید، بررسی خواهد کرد.

 

 فارس جیخل. رونق تجارت اسلحه در 3

 جیخلبا کاهش ابعاد و حجم تجارت برده در 

، طی نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی، تجارت فارس

 جزبهگسترش یافت.  جیتدربهاسلحه رونق گرفته و 

و از  فارس جیخلی شمالی هاکرانهسواحل متصالح، 

مراکز  جمله ازبوشهر و سواحل مکران  ترمهمهمه 

 اگرچهبودند.  فارس جیخلعمده تجارت اسلحه در 

 سروصدایبی آهسته و اگونهبهدر آغاز این تجارت 

به یک مشکل بزرگ  رفتهرفتهرواج یافت؛ اما 

جدال دیپلماتیک ای تبدیل شد که موضوع منطقه

های پیرامونی سواحل و قدرت نفعیذکشورهای 

 با بریتانیا گردید. فارس جیخل

بندر بوشهر نخستین مرکز تجارت اسلحه و 

های بریتانیایی نخستین خانهبازرگانان و تجارت

بودند که از منافع  فارس جیخلواردکنندگان آن به 

 8شدند. فریزرمند میبهره پرسوداین تجارت 

 گوید: می

تجارت اسلحه به تمام معنی یک تجارت انگلیسی 

شد و ها در انگلستان ساخته میبود زیرا تفنگ

کردند و های انگلیس آن را صادر میخانهتجارت

نمودند و تجار های انگلیس آن را حمل میکشتی

رساندند انگلیس نیز آن را در ایران به فروش می

 (.412: 8431ویلسون، )

رغم آنکه آلمان و بلژیک نیز از بریتانیا، به برعالوه

بهره نبودند، بیشترین میزان تجارت تجارت اسلحه بی

همان: )را فرانسه داشت  فارس جیخلاسلحه در 

 نیا 4و دیو 9(. دو شرکت فرانسوی گوگایر412

. خصوصاً دندکریمها را به مسقط وارد اسلحه

در موارد مختلف به طرزی »شخص گوگایر که 

تاجر مروارید، بازاریاب  عنوانبهادرست او را ن

اند اما ای و جاسوس روسیه معرفی کردهمنسوجات پنبه

(. 47: 8421)گریوز،  «او سوداگر اسلحه بود درواقع

وی که دستیار کنسول فرانسه در مسقط نیز بود، در 

ی توجهقابلپارلمان و مطبوعات این کشور نفوذ 

ی هاسهیدس(. 824: 8411یاپ و کوپربوش، ) داشت

گوگایر علیه بریتانیا، همچنین سیاست دوگانه وی در 

اعطای وام و از سوی دیگر توطئه علیه سلطان 

مسقط، در راستای اهداف و منافع تجاری او که 

                                                                      
1. Frazer 

2. Gogayer 

3. Dieu 
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شد قابل ارزیابی بیشتر تجارت اسلحه را شامل می

ها در درصد سهم فرانسوی 32است. همچنان که از 

درصد توسط  81، فارس جیخلواردات اسلحه به 

بنابراین  (.818گرفت )همان: گوگایر صورت می

 فارس جیخلتاجر اسلحه در  نیتربزرگتوان او را می

 دانست.

 جیخلها، شیوخ عرب حوزه عالوه بر فرانسوی

از  ترمهمهمچون شیوخ کویت و بحرین و  فارس

همه فیصل امام مسقط نیز از حکام محلی بودند که 

سود سرشاری از تجارت اسلحه عاید خود و 

و تجارت اسلحه، پس از ممنوعیت  دشمیرعایایشان 

 بود.ترین منبع اقتصادی آنان شدهتجارت برده، مهم

 

فارس و تهدید منافع . تجارت اسلحه در خلیج4

 بریتانیا

رقبای استعماری افول و خاتمه سلطه و نفوذ 

ی را به امپراتوربریتانیا در نیمه قرن هجدهم این 

مبدل ساخت.  فارس جیخلیگانه قدرت مطلق در 

ها در راستای حفظ منافع طی این دوران بریتانیایی

خود در هند به توسعه نفوذ سیاسی و نظامی در 

ی با آغاز قرن امپراتورپرداختند. این  فارسجیخل

زدان دریایی را دستاویزی برای نوزدهم مبارزه با د

 فارس جیخلتسلط بر حکام محلی سواحل جنوبی 

ی کوچک هانینشخیشو با مغلوب ساختن  داد قرار

القوین و ابوظبی، دوبی، شارجه، ام)جواسه 

قرارداد »م 8191ق/ 8947سال الخیمه( در راس

که الگویی برای قراردادهای استعماری  «اساسی

 فارس جیخلسواحل جنوبی را با حکام  بعدی شد

( و بدین ترتیب 948: 8411الهی، )منعقد نمود 

هر چه بیشتر  فارسجیخلحضور نظامی خود را در 

گسترش سلطه خود در  راه درتوسعه داد. بریتانیا 

م قرارداد دیگری معروف به 8174ق/ 8982سال 

را با شیوخ سواحل جنوبی امضاء « صلح جاویدان»

ها را قادر ساخت به بهانه ریتانیایینمود. این قرارداد ب

ای که در در هر حادثه فارس جیخلحفظ امنیت 

همان: )دهد دخالت کند روی می فارسجیخلسواحل 

ها (. در اواخر سده نوزدهم میالدی بریتانیایی941

تالش نمودند تا با ایجاد و تشدید اختالف میان 

، دولت عثمانی و دستگاه حاکمه ایران، هانینشخیش

، سلطه و نفوذ خود آنهاضمن تضعیف هر چه بیشتر 

بنابراین  گسترش دهند. فارسجیخلرا در دو سوی 

ها تالش تردیدی نیست که طی این دوران بریتانیایی

تهدیدی در راستای تضعیف  هرگونهکردند تا می

نند را کنترل ک فارسجیخلسلطه خود بر هندوستان و 

 (.11)همان: 

رقیب  نیترمهمها که در قرن هجدهم فرانسوی 

شدند می محسوب فارس جیخلاستعماری بریتانیا در 

راه انعکاسی از مراوداتشان در این آب درواقعو 

در اروپا بود، از اواخر قرن نوزدهم تالش  آنهاروابط 

 فارسجیخلای برای حضور مجدد خود در گسترده

های کنسولی ضمن ایجاد نمایندگی هاآنآغاز کردند. 

سعی  فارس جیخلخود در نقاط مختلف سواحل 

نمودند با نزدیک شدن به عمان در سواحل متصالحه 

م 8129ها با انعقاد قرارداد ییایتانیبراما ؛ نفوذ نمایند

اجازه انعقاد معاهده یا مذاکره سیاسی با دیگر 

سلب  فارسجیخلکشورها را از شیوخ سواحل 

ها ( و مانع نفوذ فرانسوی884تا: جناب، بی)دند کر

 شدند.در این مناطق می

در دهه  فارسجیخلرونق تجارت اسلحه در 

ای رسید که بریتانیا هشتاد قرن نوزدهم به درجه
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متوجه خطر و تهدید آن علیه منافع خود شد. در 

م( 8111ق/ 8921جنگ دوم بریتانیا و افغانستان )

ر زیادی اسلحه، چاشنی و مهمات ها مقادیبریتانیایی

(. این 813: 8411کشف کردند )یاپ و کوپربوش، 

ها و مهمات را افراد بلوچ و از طریق مکران و سالح

کرده بودند که در  منتقلخاک ایران به افغانستان 

( و 78: 8421گریوز، بود )گرفته  قرار هاافغاناختیار 

: 8414میکوش، رسید )فناز آنجا به هندوستان می

را متوجه این خطر و تهدیدات  آنها(. این واقعه 31

که طی دوران مورد بحث  8ناشی از آن کرد. اوکانر

سرپرست کنسولگری بریتانیا در سیستان بود 

 نویسد: می

هایی که در این نقطه از آن روزها از جمله گرفتاری

 افزار از خلیججهان وجود داشت، قاچاق جنگ

نستان بود. این موضوع مشکلی جدی فارس به افغا

شد. افغانستان کشوری است که به دریا راه تلقی می

ندارد و فاقد بندر است بنابراین در چنین وضعیتی 

توانست از فراسوی دریاها مهمات وارد کند. نمی

گونه کاالها تماماً باید از طریق مرز زمینی ورود این

ی روسیه گرفت. هندِ انگلیس و امپراطورانجام می

از سه طرف افغانستان را احاطه کرده بودند و این 

توانستند قاچاق اسلحه از طریق دو قدرت می

مرزهای خود را متوقف سازند. تنها راه باقی مانده 

سمت غرب یعنی مرز افغانستان و ایران بود که 

قاچاق اسلحه به افغانستان از همین طریق صورت 

بومی از بندر  گرفت... اسلحه قاچاق با جهازمی

شد و به مسقط به ساحل ایرانی مکران حمل می

آمدند تجار افغانی که از افغانستان به آنجا می

از مشروطه تا جنگ جهانی شد )تحویل داده می
 (.49-48: 8418، اول

                                                                      
1. O Connor 

به مناطق  افزارجنگبریتانیا انتقال سالح و  نظر از

مجاور هندوستان و دسترسی قبایل مختلف به این 

رهای جنگی، خطر بزرگی را متوجه منافع بریتانیا ابزا

نمود که از خطر تهدیدات فرانسه و در هندوستان می

روسیه کمتر نبود. این مخالفان بومی و مسلح خطر 

ها را بنیادی منافع بریتانیایی طوربهای بودند که بالقوه

تا »تجارت اسلحه عاملی بود  درواقعکردند. تهدید می

و برگ مبدل به سلحشورانی  سازیباما  کبایبجنگجویان 

ـ تفاوتی که در ناحیه سرحدی  شوند سازوبرگمتهور اما پر 

ها را به ـ دلهره انگلیسی است سازسرنوشتناهموار بسیار 

یاپ ) «نسبتی مستقیم با افزایش این تجارت رو به فزونی نهاد

ها در بنابراین بریتانیایی (؛813: 8411و کوپربوش، 

 شانیاستعمارراستای حفظ امنیت هندوستان و منافع 

مصمم به کنترل تجارت  فارس جیخلدر حوزه 

المللی شدند. این تصمیم راه بیناسلحه در این آب

و  اسلحهها شرایط را برای رواج قاچاق بریتانیایی

 فراهم نمود. افزارجنگی سالح و رقانونیغتجارت 

 

الش بریتانیا برای ممانعت از تجارت اسلحه . ت5

 در خلیج فارس

منظور کنترل تجارت اسلحه در ها بهبریتانیایی

خلیج فارس، دربار ایران را مجبور به اعالم 

ممنوعیت تجارت اسلحه نمودند. توجه دولت ایران 

به مخاطرات تجارت اسلحه برای امنیت سواحل 

ها انیاییجنوبی کشور که به اشاره و فشار بریت

(؛ 41: 8421صورت گرفت )سعادت کازرونی، 

 م8118ق/ 8921ممنوعیت این تجارت را در سال 

حکومت قاجاری توانایی  هرچنددر پی داشت. 

اجرای این قانون را نداشت؛ اما همین اندازه که 

های توانست طی توافقی اجازه تفتیش کشتیمی

را به  آنهای هااسلحهبریتانیایی و ایرانی و توقیف 
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ها ها بدهد حائز اهمّیت بود. بریتانیاییبریتانیایی

منظور جلوگیری از قاچاق اسلحه، برخی همچنین به

نظام هند را در مسقط، از واحدهای کوچک پیاده

بوشهر، جاسک و چابهار مستقر نموده بودند 

رغم آنکه دولت بریتانیا (. به11: 8482)مابرلی، 

 فارسجیخلر محدودیت تجارت اسلحه د درصدد

بود؛ اما اتباع تاجر خود را از این تجارت منع 

کرد. زیرا در این صورت این تجارت از دست نمی

خارج و در دست رقبای بریتانیا، یعنی فرانسه و  آنها

: 8411یاپ و کوپربوش، رفت )گآلمان، قرار می

ها بنابراین بریتانیایی (.412: 8431؛ ویلسون، 813

دودیت و کنترل تجارت اسلحه اگرچه در راستای مح

کردند اما تا زمانی که تجارت و قاچاق تالش می

رواج داشت خود نیز همچنان  فارسجیخلاسلحه در 

 بردند.از این تجارت بهره می

درصد  99دهد که آمار موجود در منابع نشان می

ق/ 8492به مسقط در سال  واردشدهی هااسلحه

درصد  83م ساخت بریتانیا و در مقابل 8288

 8مجله تایمز (.21: 8421گریوز، )فرانسوی بودند 

ها در جلوگیری از برخورد دوگانه بریتانیاییاین 

-به سخره گرفته و می گونهنیاقاچاق اسلحه را 

 نویسد: 

یی را که برای از پای درآوردن افزارهاجنگما عمالً 

روند از رودخانه تایمز ازان انگلیسی به کار میسرب

مبالغ هنگفتی هم هزینه  زمانهمبارگیری کرده و 

کنیم تا از رسیدن آن به مقصد جلوگیری نماییم می

 (. 29)همان: 

ها اگر در اجرای قانون محدودیت البته بریتانیایی

تجارت اسلحه با اقدامی از سوی حکام محلی 

                                                                      
1. Times 

اعتراضی نداشتند  تنهانهند شدمواجه می فارسجیخل

که اقدام شیخ کردند. چنانبلکه حمایت نیز می

بحرین در توقیف کشتی بریتانیایی در اواخر دهه نود 

و پشتیبانی مقامات انگلیسی  تیموردحماقرن نوزده 

 (.817تا: قرار گرفت )جناب، بی

های افزار و رونق آن در کرانهتجارت جنگ

ویت، بحرین و قطر سوای مانند ک فارسجیخلجنوبی 

به  هانآمنافع اقتصادی، به علت نیاز حاکمان 

ای برخوردار بود. به همین ، از اهمّیت ویژهافزارجنگ

دلیل امیر کویت که سرزمینش پایگاه درجه دوم 

بود  فارسجیخلجهت عبور اسلحه و مهمات در 

(؛ پس اجرای کنترل تجارت اسلحه در 817)همان: 

نالید می»با طرح انبار گمرکی،  ق8484م/ 8128سال 

که برای حفظ دیارش به اسلحه زیاد و حتی مهمات بیشتری 

همین دلیل،  (. به897: 8421)گریوز،  «نیاز دارد

بر منافع اقتصادی، به لحاظ امنیتی نیز تجارت عالوه

 برای شیوخ عرب حائز اهمّیت بود. افزارجنگ

 وسیلهارائه و پیگیری طرح انبار گمرکی به

مقدمات کنترل قاچاق اسلحه در  9سرپرسی کاکس

خلیج فارس را فراهم نمود. در این زمان به دلیل 

ها در کنترل قاچاق اسلحه، اقدامات بریتانیایی

بریتانیایی ضبط  مأمور، 4خصوصاً آدمیرال اسلید

 فارسجیخلاسلحه قاچاق و محافظ سیم تلگراف در 

م 8212(، که از سال 831: 8439سدیدالسلطنه، )

برای جلوگیری از قاچاق اسلحه بین مسقط و 

فارس به این منطقه آمده بود )واداال، های خلیجکرانه

های سرپرسی کاکس رزیدنت و تالش (17: 8478

                                                                      
2. Sir Percy Cox 

3. Admiral Slade 
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ها و ، نفوذ بریتانیایی8فارس جیخل)فرماندار کل( 

بود.  افتهیشیافزاشخص کاکس بر فیصل امام مسقط 

الثانی / جمادی8289این امر موجب شد که در ژوئن 

 موجببهای را اعالم نماید که ق فیصل بیانیه8441

آن تجار از نگهداری اسلحه و مهمات در انبارهای 

 سیتأسترتیب مقدمات شدند. بدینخصوصی منع می

با رعایت مقررات مربوطه در  افزارجنگانباری که 

شد توسط فیصل و با فشار آن نگهداری می

گردید؛ لذا از روز یکم آوریل به ها فراهم بریتانیایی

بعد تمامی اسلحه و مهماتی که وارد قلمرو مسقط 

آمد. از همه تجار اسلحه شد، تحت کنترل درمیمی

شان را در مسقط نیز خواسته شد تا موجودی اسلحه

در آن انبار نگهداری کنند. هر تاجری که از این 

 ، کلیهجرائمبر سایر کرد عالوهمقررات سرپیچی می

شد هایی هم که بعداً به نام او فرستاده میاسلحه

گردید. همچنین بدون صدور جواز و مصادره می

شد پرداخت عوارض گمرکی اجازه داده نمی

ای از انبار خارج شود. جواز هم تنها به اسلحه

خریداران مجاز و نمایندگانشان که مدارک معتبر و 

و مقصد در دادند و تعداد ی ارائه میاعتراض رقابلیغ

-899: 8421)گریوز،  شدبود داده می شده دیقآن 

894.) 

بدین ترتیب، با صدور این اعالمیه از سوی 

فیصل ضربه سختی بر قاچاق اسلحه وارد شد و 

فرانسه نیز با پرداخت غرامت به تجار  تیدرنها

م  8289ق/ 8441فرانسوی از سوی بریتانیا در سال 

                                                                      
االختیار فرماندار کل و تام درواقع فارسجیخلرزیدنت . »8

های بود که بر تمام مستملکات ارضی و سرزمین فارس جیخل

نظارت  فارس جیخلانگلیس در داخل یا پیرامون  هیالحماتحت

 (.1: 8421)ر.ک: گریوز، « داشت

با  چراکهمجبور به توافق با بریتانیا گردید.  درواقع

در برابر  عمالً آنهااز سوی فیصل  شدهاعالمشرایط 

قرار داشتند و اگر توافق هم  شدهانجامیک عمل 

گسترده توسط  طوربهکردند قاچاق اسلحه نمی

 ادداشتبریتانیا به کنترل درآمده بود. لذا مبادله ی

ه قاچاق اسلحه در تفاهم میان فرانسه و بریتانیا ب

اما تحوالت بعدی و وقوع ؛ پایان داد فارسجیخل

جنگ جهانی اول نشان داد که این توافقات و 

ها بسیار شکننده است و نتوانست مانع محدودیت

گردد و با اینکه معامله  فارسجیخلورود اسلحه به 

کردند ها کنترل میمخفی و قاچاق اسلحه را انگلیسی

ادامه داشت. لذا روند ورود اسلحه اما تا پایان جنگ 

و از سوی دیگر به ایران و خصوصاً  فارسجیخلبه 

 7بندر بوشهر، زین پس نیز ادامه یافت. سند شماره 

 م8287ق/ 8444 مبین ورود اسلحه به ایران در سال

 (.3: 1939/931است )ساکما، 

 

 . تجارت و قاچاق اسلحه در بندر بوشهر6

جری/ دهه هشتاد قرن در اوایل قرن سیزدهم ه

نوزدهم میالدی تجارت اسلحه در بوشهر رواج یافت 

و در آغاز مانند دیگر امور بازرگانی و اقالم وارداتی 

و بوشهر رونق داشت. رشد و توسعه  فارسجیخلدر 

ی اسلحه در میان قبایل ایران، افغانستان و ریکارگبه

 با منافع استعماری جیتدربهمرزهای شمال غربی هند 

 آنچهدولت بریتانیا در تضاد قرار گرفت. در این میان 

بر اهمّیت ایران در تجارت اسلحه و منافع بریتانیا 

یی بود که در اختیار هااسلحهافزود، مسیر عبور می

غربی هند قرار  و قبایل محلی شمال هاافغان

گرفت. این مسیر عبور، سواحل مکران، بلوچستان می

خاک ایران مسیر ترانزیتی  قعدرواو شرق ایران بود. 
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توانست مخالفان شد که میهایی محسوب میاسلحه

بریتانیا را در افغانستان و مرزهای هندوستان مسلح 

بنابراین ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران به  نماید؛

تالش نمودند تا شاه ایران را  آنهانفع بریتانیا بود. لذا 

در میان قبایل محلی  افزارجنگمتوجه خطر گسترش 

ایران کنند و بدین ترتیب منافع دولت ایران در 

و در  خورد گرهها تجارت اسلحه با منافع بریتانیایی

به  شاهنیناصرالدرو گرفت. از اینیک راستا قرار 

م/ 8118ها طی فرمانی در سال اشاره بریتانیایی

ق تجارت اسلحه و مهمات جنگی را در ایران 8921

 (.874تا: الم کرد )جناب، بیممنوع اع

ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران، اگرچه روند 

رشد و توسعه این تجارت را با مشکل مواجه 

ساخت و این امر را در ایران کند و بطئی نمود، لیکن 

عدم توانایی دولت ایران در اجرای این ممنوعیت از 

و سیاست دولت بریتانیا در عدم منع تجار  سوکی

نتوانست مانع تجارت  تنهانهین تجارت، خود از ا

ی و رواج ریگشکلگردد بلکه موجب  افزارجنگ

افزایش حقوق  که چراقاچاق اسلحه نیز گردید 

گمرکی در ایران تنها اقدام عملی در اجرای فرمان 

ای را قوه قهریه ؛ که(412: 8431شاه بود )ویلسون، 

 برای جلوگیری از این تجارت در اختیار نداشت.

از روند رو به  متأثرتجارت اسلحه در بوشهر 

دائماً  فارس جیخلرشد تجارت و قاچاق اسلحه در 

یافت و عدم کنترل واردات اسلحه به توسعه می

بالطبع ورود اسلحه به بوشهر، با اندکی  فارس جیخل

را نیز افزایش داده بود.  تغییر بیشتر در حوزه قاچاق

به ممنوعیت  ها بدون توجهخصوصاً که فرانسوی

های تجارت اسلحه از سوی دولت ایران، به فعالیت

ی تجارت اسلحه در سواحل این کشور ادامه رقانونیغ

 (.819تا: جناب، بی)دادند می

ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران هرچند منافع 

نمود؛ اما این تجارت بریتانیا و ایران را پشتیبانی می

ین دو کشور در اتباع هم لهیوسبهپس از ممنوعیت 

های خانهتجارت نیترمهمشد. از بوشهر انجام می

ق یعنی در 8411/ م8114فعال بریتانیایی در سال 

ای خانههای ممنوعیت، تجارتنخستین سال

: 8412نیا، مخصوص فروش اسلحه بود )سعیدی

ق یک شرکت محلی در 8418م/ 8113(. در سال 13

جارت اسلحه ها به تبوشهر تحت حمایت بریتانیایی

مشغول بود. منافع سرشار حاصل از این تجارت 

خود مشوقی برای توسعه تجارت و قاچاق اسلحه 

ق نیز یک 8413م/ 8111بود. همچنین در سال 

ای در بوشهر ـ ایرانی شعبه شرکت مختلط بریتانیایی

و به سفارش و حمل اسلحه مشغول گردید  سیتأس

 (.814تا: یب جناب،)

3ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران،  رغمبه

5
کل   

در ایران توزیع  فارس جیخلبه  واردشدههای اسلحه

1 کهیدرحالشد 
4

ها در نواحی جنوبی این اسلحه 

بود )همان:  شده فروختهو عثمانی  فارس جیخل

تجارت اسلحه در  پررونق(. این امر مبین بازار 813

ز سوی ا شدهاعالمی هاتیمحدود باوجودایران 

دربار قاجار بود که بیشتر در راستای عبور از مسیر 

ترانزیتی نواحی شرقی ایران قابل ارزیابی و مداقه 

 است.

کنسولگری بریتانیا که خود بخشی از وظیفه 

اسلحه را بر عهده  فروش و دیخرممانعت از حمل، 

از این  میرمستقیغ طوربه( 11: 8418برومند، )داشت 

(. تجارت اسلحه 11کرد )همان: تجارت حمایت می

های بریتانیایی در بوشهر که ذکر آن توسط شرکت
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مانند تیگران  آنهارفت و همچنین توسط اتباع 

)تکران( ملکم و ارشم ملکم دو برادر ارمنی تبعه 

بریتانیا که از تجار معروف بوشهر در تجارت اسلحه 

(  و 411: 8417، سگزیده اسناد خلیج فاربودند )

همچنین مصطفی نواب تفنگ فروش از تجاری که 

استفاده از تابعیت بریتانیایی خود در تجارت با سوء 

ارسال اسلحه به  طورنیهمنمود و اسلحه فعالیت می

هایی که خارج دیگر شهرهای ایران با استفاده از قافله

 از(، 11: 8418برومند، )نمودند از بوشهر تردد می

ها از این تجارت در های بریتانیاییحمایت دست نیا

بوشهر است. این در حالی بود که کنسول انگلیس در 

 نویسد: می 8283دسامبر  99گزارش 

باید و به هر شکل مانع از ورود هرگونه اسلحه به 

شود بنادر جنوبی ایران شد، زیرا آنچه که وارد می

: 8429، کار گرفته خواهد شد )چیکبعداً علیه ما به

811.) 

ها رسد این دوگانگی رفتار بریتانیاییبه نظر می

 سوکدر برخورد با تجارت اسلحه در بوشهر، از ی

به عقب نماندن از سود سرشار  آنهاناشی از تمایل 

توان آن را در این تجارت باشد و از سوی دیگر می

تمرکز منافع بریتانیا در ممنوعیت تجارت اسلحه در 

عدم تهدید منافع آنان در جنوب این شرق ایران و 

که تا قبل از کشف نفت در کشور دانست. چنان

 ق، جنوب8498م/ 8211در سال  مانیمسجدسل

دروازة هندوستان و تجارت در  عنوانبهشرق ایران 

انگیزه بریتانیا از  نیترمهمایران از طریق بوشهر 

حضور در ایران بود که تجارت اسلحه هم جزئی از 

ها در گردید. بریتانیاییتجارت بریتانیا محسوب می

آغاز منافع سیاسی چندانی را در جنوب ایران دنبال 

آن را تهدید نماید.  افزارجنگکردند که گسترش نمی

 های ساالنه سرپرسی کاکس آمده: در گزارش

ی که وارد بنادر کوچک افزارجنگر در حال حاض

شود، کالً ایرانی در قلمرو حکمرانی بوشهر می

گردد و سرازیر مناطقی که جذب ایرانیان محلی می

های گزارششود )است نمی نیدردسرآفربرای ما 

ساالنه سرپرسی کاکس سرکنسول انگلیس در 
  (.39: 8411بوشهر، 

در  افزارجنگاین بدان معناست که توسعه 

جنوب ایران مغایرتی با منافع بریتانیا نداشت. 

هدف آنان در این نواحی تجارت بود و  نیترمهم

به  آنهابوشهر دروازه ورود کاالهای تجاری  درواقع

ی شیراز و اپسکرانهشد که مراکز ایران محسوب می

داد. از طرفی هم اصفهان و مرکز کشور را پوشش می

با توجه به عدم کنترل  ها دریافته بودند کهبریتانیایی

اعمال  و مشکالتِ فارسجیخلتجارت اسلحه در 

 افزارجنگها، که ذکر آن رفت، اسلحه و محدودیت

به بوشهر وارد و به سمت نواحی مرکزی  هرحالبه

برداری نیز از این موقعیت بهره آنهارفتند لذا ایران می

 کردند.تجاری می

 

ق اسلحه در های اجتماعی مؤثر بر قاچا. زمینه7

 بوشهر و نواحی جنوبی

 رغمیعلگسترش ورود اسلحه به ایران، 

ممنوعیت تجارت آن، موجب گردید تا در سال 

، در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، م8121ق/ 8487

فرمان ممنوعیت این تجارت مجدداً از سوی وی نیز 

؛ 48: 8421)سعادت کازرونی،  8اعالم شود

؛ 888، 81نمره ق، 8487، سال پنجم المتینحبل

                                                                      
آن را  المتینحبلنوشته اما  8483. این تاریخ را سعادت کازرونی 8

تاریخ بوشهر در سال  کهنیادرج نموده است و با توجه به  8487

 رسد.المتین مستندتر به نظر میاست روزنامه حبل شدهنوشته 8443
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اعالم دوباره فرمان ممنوعیت  (.31: 8411حمیدی، 

تجارت اسلحه خود مبین توسعه ورود اسلحه به 

ایران و ناتوانی دولت ایران در اجرای محدودیت 

 زعم برخی منابع تجارت اسلحه بوده است. به

دولت ایران هم به مالحظه ضعف جبلی خود و 

از قبیل بختیاری  ترس از یاغیگری ایالت و عشایر

و قشقایی و غیره این تکلیف دولت انگلیس را 

استقبال کرده از دخول اسلحه به خاک خود جداً 

السلطنه، نمود )احتشامممانعت و جلوگیری می

8481 :484 .) 

این ممنوعیت از سوی مردم جنوب ایران به نفع 

دولت بریتانیا و حتی روسیه تعبیر شده است. به نظر 

این دیدگاه مردم بیشتر ناشی از منافع رسد که می

که عامه  هرچنداقتصادی این تجارت بوده باشد 

های اتباع استفادهمردم طبیعتاً خود شاهد سوء

خارجی و برخی مفسدین داخلی از این قانون و 

اند، نقش فعال آنان در قاچاق و تجارت اسلحه بوده

نبردهای قدرت میان حاکمان محلی در سواحل زیرا 

ای حاکم و ساختار قومی و قبیله فارسجیخلوبی جن

بر این نواحی و مناطق جنوبی ایران و منافع امنیتی 

این قبایل که نیاز آنان به اسلحه و مهمات جنگی را 

. دادیمدر پی داشت، تقاضا برای اسلحه را افزایش 

این امر سوای اینکه موجب توسعه تجارت اسلحه 

پی داشت  که با  شده بود، منافع سرشاری را در

اعالم ممنوعیت آن از سوی ایران، اتباع این کشور از 

سعادت کازرونی در شدند. منافع آن محروم می

 نویسد: می تاریخ بوشهر

، راجع به دولت انگلیس و غدغنعاقبت منافع این 

مضار آن راجع به دولت ایران گردید. منع مذکور از 

طرفی باعث زیان و نقصان چندین کرور عایدات 

گمرکات و باعث شیوع قاچاق اسلحه در تمام بنادر 

های بادی از بوشهر و شد. بالجمله، اغلب کشتی

سایر بنادر جزء به سواحل عربستان رفته، محموالت 

نمودند )سعادت به بنادر ایران حمل میممنوعه را 

  (.41: 8421کازرونی، 

ی و رشد ریگشکلبنابراین سعادت کازرونی 

 داند.قاچاق را یکی از مضرات این ممنوعیت می

 8498االول / ربیع8211های آوریل در گزارش

 بالیوز بریتانیا در بوشهر آمده است 

 شدهدهفرستاشود از هند میامضایی که گفتهنامه بی

مارس  87در روزنامه )مجلس( چاپ تهران مورخه 

است. نویسنده خطاب به نمایندگان به چاپ رسیده

 ازمجلس متذکر گردیده که منع واردات اسلحه هم 

 [و]مالی و هم از جهت سیاسی به ضرر ایران  نظر

از سر  ؛ کهبه سود همسایه شمالی )روسیه( است

مه یابد خواهد این ممنوعیت اداخودخواهی می

نویسنده برای رفع این ممنوعیت پافشاری  هرحالبه

 (. 811: 8418 مشروطیت جنوب ایران،کند )می

 همچنین 

در  شدهفرستادهشود از بوشهر ای که گفته مینامه

آوریل به چاپ رسیده  1روزنامه مجلس مورخه 

است در این نامه نویسنده در مورد قاچاق اسلحه 

بتوان  نکهیاکند: الف: برای دو شیوه را پیشنهاد می

ی ادامه داد مؤثرطرز ممنوعیت قاچاق اسلحه را به

به مدیران گمرک باید اختیار و قدرت داد و 

دست مقامات فاسد و سایرینی که در این  جهیدرنت

ی دخالت داشته یا آن را تشویق رقانونیغتجارت 

کالً رفع  نکهیاب: یا کنند کوتاه ساخت؛ می

ممنوعیت کرد زیرا در شرایط کنونی قاچاق اسلحه 

یابد به ضرر منافع عموم با رونق و شدت ادامه می

 (. 884 همان:)

چنین به نظر  ادشدهاز بررسی مضمون دو نامه ی

رسد که هدف هر دو نفر رفع ممنوعیت تجارت می
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اسلحه بوده است؛ زیرا توسعه قاچاق اسلحه به همان 

رومیت تجار ایرانی از منافع این تجارت میزان که مح

را در پی داشت، زمینه افزایش منافع تجار خارجی و 

که داد. چنانمفسدین را از مجاری قاچاق افزایش می

نویسنده به  شدهفرستادهدر نامه دوم که از بوشهر 

کند که حاکی از اشاره می« مقامات فاسد و سایرین»

و تجارت اسلحه  توجه مردم نواحی جنوبی به قاچاق

( و 1: 81183/931توسط مسئولین فاسد )ساکما: 

 مقامات بریتانیایی است.

اعالم دومین ممنوعیت تجارت اسلحه از سوی 

های موجود بود ایران همراه با فرمان ضبط اسلحه

(. در بوشهر دولت ایران میرزا 948: 8481)سپهر، 

مهم این  مأمورالتجار و بالیوز بریتانیا را مهدی ملک

 در این امر، بالیوز انگلیس را محصل به آقای ملک»نمود 

، المتینحبل« )اندو آقای ملک را محصل بالیوز فرموده

(. 31: 8411؛ حمیدی، 888، 81نمره ق، 8487سال پنجم 

 نکهیابر انتخاب بالیوز بریتانیا در ضبط اسلحه، عالوه

نشان از نقش دولت بریتانیا در اعالم این ممنوعیت 

تواند حاکی از فعالیت ز سوی دولت ایران دارد، میا

اتباع بریتانیا در تجارت اسلحه در بوشهر باشد که 

اجرای این قانون را مستلزم همکاری بالیوز بریتانیا 

از دوازده هزار تفنگ  همچنان کهساخته است. 

پیرو این قانون سه هزار قبضه از خانه  شدهکشف

و یک هزار  8تمس یک بریتانیایی به نام فرانسیس

قبضه تفنگ نیز از خانواده سادات شبانکاره کشف 

، 81نمره ق، 8487، سال پنجم المتینحبلگردید )

اسماعیل و سید (. سید 31: 8411؛ حمیدی، 888

حسن شبانکاره از تجار معروف دشتستان بودند که 

ی اسلحه در بوشهر فعالیت رقانونیغدر تجارت 

                                                                      
1. Francis tames 

(. ضبط مقادیر عظیم 981: 8484شهشهانی، )داشتند 

از دومین اعالم ممنوعیت  اسلحه در بوشهر، پس

بسیار اندک این قانون از سوی دولت  ریتأثخود مبین 

 نویسد:نیز می نیالمتحبلاست. ایران بوده

دولت در دخول اسلحه  غدغنخداسازی بود که 

دانم چقدر بوده، ورنه اگر غدغن دولت نبود نمی

 همهنیباا افتادیمدم وپای مرفشنگ در دست

جا ها را مردم جابهتوان گفت دو برابر این تفنگمی

شد معلوم نیست اند و اگر منبع نبود چه میکرده

؛ 888، 81نمره ق، 8487، سال پنجم المتینحبل)

 (. 31: 8411حمیدی، 

ای در های قبیلهطی دوران مورد بحث رقابت

قشقایی و نواحی جنوبی، خصوصاً میان دو ایل 

های گسترده در نواحی خمسه، موجب بروز تنش

های جنوب به جنوبی شده بود. تاجایی که ناامنی راه

ترین مسئله در این زمان بدل گردید و به پرچالش

راهزنی در جنوب ایران به مرز »زعم بسیاری 

(. این امر خود 73: 8421)مجد،  «ای رسیدکنندهنگران

اسلحه در نواحی جنوبی موجب ایجاد بازار پررونق 

فارس شده بود. به گواهی اسناد، ای خلیجکرانهو پس

ها قاچاق اسلحه طی این دوران زمینه افزایش ناامنی

را فراهم آورده بود. در سندی که حاکی از انتصاب 

 مؤقرالدوله به حکومت بنادر است آمده: 

امیدورای کامل حاصل است که بواسطه تغییر 

فارس و اقداماتی که از طرف حکومت بنادر خلیج

ایالت فارس شده و خواهد شد صفحات جنوبی را 

امنیت کاملی حاصل شده و مخصوصاً در مسئله 

قاچاق اسلحه ترتیباتی داده شود که خاطر اولیاء 

دولت نیز از این مسئله فراغت حاصل کند )رنجبر، 

8412 :872) 

ی هاکرانهپساسلحه قاچاق از بوشهر به 

شد و در میان عشایر جنوبی حمل می فارسجیخل
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رسید. وسعت ورود اسلحه به این ایران به فروش می

 ی بود که اگونهبهنواحی 

ق همراه 8497/ م8211ویلسون در  کهیهنگام»

اسکادرانی از اسواران مرکزی هند به ایران فرستاده 

شد تا از جان هیئت حفاری کمپانی نفت در 

دید ایالت می نکهیاغربی محافظت کند، از جنوب

اسلحه  ازنظرها نواحی ساحلی خلیج و قشقایی

ها در موقعیت نسبت به حکومت مرکزی یا بختیاری

: 8483سفیری، )بهتری قرار دارند به وحشت افتاد 

49.)  

 همچنین 

تا  8213اش در سال کاکس در گزارش ارسالی

کند سستی و قصور دولت م اشاره می82184

تحت کنترل درآوردن  مرکزی در تهران در

ی هاکرانهپسهای ساکن در ها و قشقاییتنگستانی

بوشهر، سبب شده بود تا سران این قبایل و عشایر 

فرمانروایان واقعی بخش اعظمی از ایالت  صورتبه

ها تا دندان مسلح بودند چه فارس درآیند. تنگستانی

: 8421پرداختند )گریوز، فعاالنه به قاچاق اسلحه می

881) . 

البته سود هنگفت قاچاق اسلحه که موجب 

جذب بخشی از نیروها و خوانین محلی به قاچاق 

اسلحه شده بود را نیز نباید از نظر دور داشت 

 (.841: 8411)دشتی، 

شرایط اجتماعی جنوب ایران نیز طی دوران 

پیشگی مورد بحث موجب افزایش دزدی و غارت

در این  8بسیاری از مردم شده بود. پیر اُبرلینگ

 نویسد: خصوص می

رسد در مملکتی که کسی به سزای اعمال خود نمی

                                                                      
1  .  Pierre Oberling 

و اسلحه نیز فراوان است، صداقت به هیچ روی 

سیاست درستی نیست، روستائیان و مرزداران نیز 

اند. در فارس گری را پیشه نکردهعلت یاغیبی

طلب بسیاری های ایلیاتی افراد آشوبسوای گروه

هیچ ایل و تباری بستگی نداشته وجود دارند که به 

کنند، و تنها از طریق غارت و چپاول زندگی می

هرچند مشکل عمده و اساسی را ایالت سبب 

ها و سایر ایالت اند زیرا عشایر فارس بختیاریشده

ویژه های چندتیر بهتر هستند و تفنگشمال مسلح

شود )ابرلینگ، ماوزر در بین آنها بسیار یافت می

8471 :82-11 .) 

ترین پیامدهای بنابراین اعتشاش و ناامنی از مهم

تجارت اسلحه بود که با مسلح شدن روستائیان و 

گری، غارت و چپاول را قبایل عشایری افزایش یاغی

 به دنبال داشت.

ی بالیوز بریتانیا در بوشهر نشان هاگزارشبررسی 

دهد که قاچاق اسلحه در بوشهر بیشتر توسط می

تنفذان محلی و ضباط )مسئولین و متمولین و م

تاریخ گرفت و به قول صورت می (حاکمان محلی

  بوشهر

]قاچاق اسلحه[ اسباب یک دخل عمده برای ضباط 

که از یک قبضه تفنگ، این حدود شده بود چنان

یک تومان وجه نقد و بیست عدد فشنگ 

گرفتند و تقریباً سالی متجاوز از الدخول میحق

تفنگ و فشنگ به خاک ایران  هزار صندوقدویست

 (. 41: 8421سعادت کازرونی،)شد وارد می

از کسانی که در قاچاق و تجارت اسلحه در 

توان کسانی مانند شیخ جنوب فعال بودند می

عبدالرسول کدخدای بوشهر، زایرعلی کدخدای 

حسین منشی سابق کنسولگری آلمان،  ریشهر، میرزا
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و  8نکهوسخانه ونماینده تجارت محمدحسنحاج 

که بعدها در  فارسجیخلی اکرانههمچنین خوانین 

جهانی اول در مبارزه با استعمار بریتانیا سرآمد جنگ

 خاننیحسی دلواری و شیخ علسیرئبودند نظیر 

بر این در باال به ضبط ی را نام برد. عالوهکوتاهچاه

 آنهاای اشاره شد. اسلحه از خانواده سادات شبانکاره

تجار و قاچاقچیان اسلحه در بوشهر  نیترمهمکه از 

. در نمودندیمبودند خود از بریتانیا اسلحه وارد 

توقیف کشتی تجاری بریتانیایی موسوم به عربستان 

که حامل اسلحه قاچاق از این کشور بود بخشی از 

التجار، متعلق به محمد معین شدهفیتوقی هااسلحه

ناصر او حاجی حاجی سیداسماعیل شبانکاره و برادر

در عوض  آنها(. 827/ 8: 8474بهبهانی بود )محمود، 

ها، موفق شدند بلوک خسارت وارده از ضبط اسلحه

 هرچندشاه بگیرند. ممسنی را از مظفرالدین

های توقیفی کشتی عربستان در بوشهر به اسلحه

دولت ایران تحویل داده شد که این امر خود دلیلی 

در کنترل تجارت اسلحه و در نقش فعال دولت ایران 

منظور ها در همکاری ایران با آنان بهییایتانیبراعتماد 

اعراب سواحل  رغمیعلجلوگیری از قاچاق اسلحه، 

متصالح است. دادن خسارت به اتباع مالباخته ایرانی 

توان نتیجه فساد دستگاه شاه را میاز سوی مظفرالدین

م اشاره که محمود هچنانهمدولتی ارزیابی نمود. 

)همان( تا « این افراد مبلغی خرج کردند»کند می

 بلوک ممسنی را دریافت دارند.

طبیعی بود که اجرای قانون ممنوعیت تجارت 

اسلحه در ایران مستلزم یک دستگاه مجری قانون و 

ابزارهای الزم جهت اعمال اقتدار دولت مرکزی 

باشد. این مسئولیت بر عهده گمرک نهاده شده بود و 

                                                                      
1. Wonckhaus 

مرکز مدیریت گمرکات  عنوانبهرک بوشهر گم

هایی در دیگر بنادر جنوب با استقرار نمایندگی

نمود. این فارس به این مهم اقدام میسواحل خلیج

جهت ترخیص کاال از یک  کهنیاگمرک عالوه بر 

دروازه خروج برخوردار بود با در اختیار داشتن 

ن کشتی مظفری، کشتی پرسپولیس و دو لنج آذربایجا

و گیالن در خصوص مبارزه با قاچاق کاال و 

بر این نمود. عالوهخصوصاً قاچاق اسلحه اقدام می

ها و یو کشتگمرک جهت تجهیز گمرکات  رکلیمد

های های آن برای مقابله با قاچاق از اسلحهلنج

مشروطیت جنوب ) نمودیممصادره شده استفاده 

ل حقیقت این اقدام حداق(. در48: 8418 ایران،

داشت. امکاناتی بود که در اختیار گمرک قرار

همچنین گمرک برای مبارزه با قاچاق اسلحه، 

نموده بود  سیتأسایستگاه قرنطینه و پست بازرسی 

های مصادره شده نیز در بوشهر (. اسلحه812)همان: 

در یک انبار گمرکی تحت نظارت حکمران نگهداری 

(؛ که گذشته از اینکه برخی اوقات 74د )همان: شمی

استفاده  آنهادر تجهیز نیروهای حکومتی از 

، این وجودنیبااشد. تلف می آنها، اغلب دیردگمی

امکانات شرایط مطلوبی برای کنترل قاچاق اسلحه 

 تیمأمورفقدان امکانات اغلب  بر ایننبود. عالوه

نمود موفق میگمرک را در مبارزه با قاچاق اسلحه نا

و خصومت اهالی که از این راه منافعی حاصل 

 نمودند را نیز به همراه داشت. می

در بندر  [8494االول ربیع]م/ 8217در ماه می 

ی که از مأموراز توابع تنگستان « کری»کوچک 

طرف گمرک برای تحقیق پیرامون قاچاق اسلحه به 

 نجاآ ازبود، ساکنان او را شالق زده و آنجا رفته

و کشتی مبارزه با قاچاق مظفری که  اخراج نمودند

برای کمک به نامبرده سعی داشت وارد عمل شود 
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نتوانست کاری از پیش ببرد چه ساکنان که کامالً 

مسلح بودند اجازه ندادند شناوری به کرانه آنجا 

 های ساالنه سرپرسی کاکس،گزارش)نزدیک شود 

8411 :81.) 

وب، در راستای مبارزه اقدامات گمرکات بنادر جن

های زیادی را از سوی رؤسای با قاچاق مخالفت

طوایف تنگستان و دشتی به در پی داشت و 

چنان گسترش  آنهاجویانه های تالفیالعملعکس

یافت که به قتل مدیران گمرک واقع در قلمروشان می

که شد. حتی دریابیگی نیز به دلیل اینمنجر می

او مایل به نبرد با نیروهای نظامی تحت امر 

جوارشان نبودند امکان پاسخ به های همتنگستانی

در ماه »(. 18همان: )تهدید حمله به بوشهر را نداشت 

توسط تفنگچیانش از پای  8م[ مدیر گمرک شیو8288اوت ]

ق مدیرگمرک 8491م/ 8281همچون سال  لهیوسنیبددرآمد و 

(. موارد اشاره شده 818همان: )« کشی تکرار شد

ای از خصومت علیه مأموران گمرک است. نمونه

گردد اقدامات که مشاهده می گونهآنبدین ترتیب 

گمرک در مقابله با قاچاق خصوصاً قاچاق اسلحه 

بعضاً قتل مدیران گمرک را در پی داشته است. 

ی تندمزاجی و بداخالقدر بعضی موارد  هرچند

اند اما امل قتل آنان دانستهمدیران گمرکی را ع

دولت ایران مجبور به پرداخت دیه مدیران  هرحالبه

(. 824: 8421سعادت کازرونی، )مقتول گمرک بود 

رواج قاچاق و تجارت اسلحه در  دهندهنشاناین امر 

بوشهر بود که منافع مالی ناشی از این تجارت مانع 

 گردید.از قتل مدیران گمرک نیز نمی

 

                                                                      
1. shivu 

ی مختلف قاچاقچیان و مجاری قاچاق ها. طیف8

 اسلحه در بوشهر

رونق و رواج قاچاق اسلحه در بنادر ایران از 

عواقب ممنوعیت تجارت اسلحه  نیترمهمنخستین و 

 تاریخ بوشهراز سوی حکومت قاجاریه بود. 

 نویسد: می

پس از منع اسلحه، عمل قاچاق در عموم بنادر 

حه را از تجار، اسل ؛ وبوشهر شیوع یافت خاصه

لندن و سایر نقاط فرنگستان خریداری و اول به 

مسقط و کویت و بحرین وارد نموده، سپس مخفیانه 

شد حکومت اگر ملتفت می و کردندوارد بوشهر می

کسر و نقصان داخلی که به عایدات  واسطهبه

آمد، مبلغی گرفته اختیار سکوت گمرک وارد می

  (.4: 8133/924؛ ساکما، 841-841همان: )نمود می

عالوه بر بوشهر بیشترین اسلحه قاچاق در 

نظیر  ترکوچکاز طریق بنادر  فارسجیخلسواحل 

بندر دلوار، بندر ریگ و رودحله به بوشهر حمل 

(. حتی شتاب 41: 8421شد )سعادت کازرونی، می

بیش از بوشهر و  مراتببهقاچاق اسلحه در این بنادر 

ساالنه سرپرسی های گزارش)بود  کنترلرقابلیغ
 بافاصله(. همچنین از بنادری 43: 8411 کاکس،

بیشتر از بوشهر اسلحه جهت حمل به مراکز داخلی 

این  نیترمهمگردید. بندر دیلم از ایران قاچاق می

بنادر است که اسلحه قاچاق از کویت به این بندر و 

شد. در گزارش بالیوز به برازجان حمل می نجایازا

 هر آمده: بریتانیا در بوش

ماه می شناوری را که حامل  93مدیر گمرک در 

ها از فشنگ بود به بوشهر فرستاد این فشنگ 8111

 شدهفرستادهکویت برای دو نفر از ساکنان برازجان 

از این شناورها بازرسی معمول به  هکهنگامیبود و 

ها نیز که در زیر سایر آمد این فشنگعمل می
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شف گردید. ناخدای بود ک شدهیجاسازمحموالت 

 افزارجنگاین شناور بومی اظهار داشت که ارسال 

ها و آنگاه از و مهمات از کویت برای برازجانی

 طوربهطریق روستای خورحسین، سینی و غیره که 

ی نیست رعادیغشوند کاری جا میقاچاق جابه

  (.991: 8418 مشروطیت جنوب ایران،)

قاچاق  همچنین روستاهای کوچک ساحلی نیز در

اسلحه فعالیت داشته و همواره از قاچاقچیان اسلحه 

های ساالنه سرپرسی گزارش)نمودند حمایت می
(. 882: 8411کاکس سرکنسول بریتانیا در بوشهر، 

مواردی نیز از کشف اسلحه قاچاق در این روستاها 

 است:  ذکرشده

در محل  افزارجنگیک نمونه جدی از قاچاق 

ـ  قبضه در بارکی 811و اخیراً مقدار  شدهگزارش

روستای کوچکی که در حاشیه دریا و نزدیک 

ـ پیاده شده و کدخدای آنجا با  بوشهر واقع است

 411باشد. تعداد ها همدست میتعدادی از بوشهری

شبانه از راه خشکی به  افزارهاجنگقبضه از این 

رود که آن را در محل بوشهر آورده شده و گمان می

ی در فروشخرده طوربهپنهان نموده تا « بریج»

 مشروطیت جنوب ایران،بوشهر به فروش برسانند )

  ؛(71: 8418

بنابراین اسلحه قاچاق گذشته از خود بوشهر از 

طریق بنادر کوچک و روستاهای ساحلی اطراف 

بوشهر به این شهر وارد و در آنجا به فروش 

 رسید.می

سوای فعالیت افراد محلی در قاچاق اسلحه نقش 

 نیتربزرگفعال گوگایر تاجر معروف فرانسوی و 

در بوشهر حاکی از  فارسجیخلاسلحه به  واردکننده

اهمّیت تجارت و قاچاق اسلحه در این شهر برای 

است چه آنکه  فارسجیخلتاجران بزرگ اسلحه در 

/ 8284یکی از نوکران وی به نام حمزه در آوریل 

از مسقط جهت مذاکره با دالالن  8448االول جمادی

اسلحه در بوشهر به این شهر آمده و مذاکراتش با 

تحویل اسلحه در  شرطبهدالالن اسلحه در بوشهر 

 مشروطیت جنوب ایران،) کویت به نتیجه رسیده بود

8418 :499.) 

عالوه بر مسئولین و حاکمان محلی، افراد آنان نیز 

ءاستفاده نموده و به قاچاق اسلحه از موقعیت سو

 نمودند اقدام می

شود یکی از نوکران حکمران موسوم به گزارش می

قبضه  881عباسعلی موفق شده تا تعدادی حدود 

 دارتوپقاچاق با کشتی  طوربهتفنگ دسته دوم 

ـ که در آنجا  بندرعباسپرسپولیس جهت فروش به 

هایی ـ ارسال کند. کوشش بازارش پررونق است

تا دریابیگی مانع این کار شود اما بعید  آمدهعملبه

 (. 982است موفق شود )همان، 

 لهیوسبهها این اسلحه نکهیانکته شایان توجه 

کشتی پرسپولیس که در اختیار گمرک و مسئول 

 طورهمانمبارزه با قاچاق بوده حمل شده از طرفی 

ن شود احتماالً خود حکمراکه از گزارش برداشت می

نیز در این اقدام و سود حاصل از آن شریک بوده 

 است.

 واردکنندگانی خارجی نیز از هاخانهتجارت

خانه ونکهوس اسلحه قاچاق به بوشهر بودند تجارت

خانه آلمانی در بوشهر به قاچاق تجارت نیترمهم

های بالیوز بریتانیا پرداخت. در گزارشاسلحه می

 آمده است: 

در بوشهر یک فروند  شرکاو خانه ونکهوس تجارت

روپیه ظاهراً جهت تردد  9711قایق بادبانی به مبلغ 

ی صدف آورجمعبه محل صید مروارید مغاص و 

در محل گزارش  وجودنیباااند خریداری کرده

شود که این قایق در ارتباط با تجارت اسلحه می

  (.947خریداری گردیده است )همان: 
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ها به تجارت و یاییدر باال به نقش فعال بریتان

های آنان اشاره گردید. قاچاق اسلحه و شرکت

محمود در بیان جریان توقیف کشتی تجاری 

عربستان از چند شرکت تجاری بریتانیایی فرانسیس 

تایمس و شرکا، لونک استون موئیر و شرکا، و آندت. 

های کشتی که اسلحه بردیمنیز نام  شرکاژ. ملکم و 

محمود، )ها تعلق داشت عربستان به این شرکت

سادات شبانکاره و  برخالف هرچند(. 827/ 8: 8474

به دولت بریتانیا  هاشرکتالتجار شکایت این معین

 .برنداشتحاصلی در 

 عنوانبهاهمّیت یافتن بوشهر در دوره قاجاریه 

ها و خانهیک بندر تجاری و ترانزیتی و تعدد تجارت

دفاتر تجاری دول اروپایی در این شهر بالطبع سوای 

ساخته  متأثرتجارت قانونی، تجارت غیرقانونی را نیز 

که کارکنان داد چنانو آن را توسعه می

های در های خارجی نیز دزدانه اسلحهخانهتجارت

نمودند. منابع به مقیاس پایین به بوشهر وارد می

موارد متعددی از این نحو واردات اسلحه اشاره 

شهرت دارد بعضی از کارکنان »دارند: 

های آلمانی فعاالنه به تجارت غیرقانونی خانهتجارت

: 8418 مشروطیت جنوب ایران،« )پردازنداسلحه می

از  بهاگرانتفنگ  دوقبضه(. در این مورد ضبط 898

زیتون »خانه ستخدام تجارتیک نفر بارشمار که در ا

 west Harlepool یراننمایندگی خط کشتی« شرکاو 

steamship co توان اشاره نمود )همان: را نیز می

نماینده  محمدحسنارتباط حاج  طورنیهم(. 31

خانه ونکهوس در بوشهر با یک محوله تجارت

انتصاب موسیو  ( و991قاچاق )همان:  افزارجنگ

اسلحه در مسقط به سمت دالل معروف  8ورام

رانی روسیه در بوشهر به مسئولیت نمایندگی کشتی

مدت بسیار کوتاه یک ماه و سپس ناپدید شدن وی 

(، 28: 8411های ساالنه سرپرسی کاکس، گزارش)

سوءظن فعالیت در قاچاق اسلحه را در خصوص این 

 نماید.تقویت می هاشرکت

فروش  بازارهای نیترپررونقو  نیترمهمیکی از 

ی قبل از هاسالدر  فارسجیخلاسلحه در سواحل 

از موقعیت  متأثررسد جنگ جهانی اول که به نظر می

جغرافیایی آن در نزدیکی به مکران و مسیر ترانزیت 

اسلحه از بلوچستان از طریق خاک ایران به افغانستان 

و مرزهای غربی هند باشد بندرعباس بود. این رونق 

سرشار موجب گردیده بود تا  تجارت و منافع مالی

اسلحه قاچاق وارده شده به بوشهر در قالب مجوز 

صورت قانونی به خود گیرد و در این شهر  9کاپوتاژ

به فروش برسد. گزارش بالیوز بریتانیا در بوشهر 

 نویسد: می

/ محرم 8281در خالل نخستین هفته این ماه ]فوریه 

قبضه تفنگ توسط کشتی  41[ تعداد 8491

ـ طی  رانی بمبئی و ایرانـ وابسته به کشتی مشتری

ارسال گردید  بندرعباسپروانه کاپوتاژ به 

 (. 982: 8418 مشروطیت جنوب ایران،)

ها در این مورد نیز ییایتانیبردقت و توجه 

منظور جلوگیری از ارسال اعتراض و حمایت آنان به

اسلحه و مهمات با اوراق کاپوتاژ را به همراه داشت 

 افزارجنگم برای 8281موجب گردید تا در فوریه  و

فرستنده بتواند  کهنیامگر »جواز کاپوتاژ صادر نگردد؛ 

                                                                      
1. Mr. Varam 

رانی در امتداد ساحل از یک بندر به بندر دیگر بود . کاپوتاژ: کشتی9

 (981: 8418، مشروطیت جنوب ایران)ر. ک: 
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وارد  افزارجنگای که در اصل بر اساس آن راجع به شیوه

همان: )« ایران شده است، مدارک قابل قبولی ارائه دهد

982.) 

رونق تجارت اسلحه در بندرعباس تا آنجا بود که 

بودند در ن حکمران نیز که به بندرعباس رفتهتفنگچیا

های خود را در بندرعباس یا لنگه به بازگشت اسلحه

توانند دانند که میزیرا می»فروش رسانده بودند؛ 

بهتر و جدید در محل برای خود تهیه  افزارجنگ

(. همچنین تفنگچیانی که دریابیگی 912)همان: « کنند

فرستاده  ندرعباسببه  8491/ شوال 8281اکتبر در 

احتماالً  –هریک تعداد یک قبضه تفنگ اضافی »بود 

 «با خود به آنجا برده است بندرعباسجهت فروش در 

 (. 934همان: )

البته در خصوص واردات اسلحه به ایران شایان 

ی ممنوع طورکلبهتوجه است که واردات اسلحه 

نگردیده بود و در برخی موارد واردات اسلحه با 

اوضاع اقتصادی ایران )پذیر بود ولت امکاناجازه د

که اسنادی (. چنان819: 8418 در آغاز قرن بیستم،

م/ 8211هم از وزارت مالیه و وزارت داخله در سال 

ق موجود است 8492م/ 8288ق و ابتدای سال 8498

-81: 381/477؛ ساکما، 4-8: 81171/931ساکما، )

الدوله قشقایی و دیگران اجازه که به صولت (89

 شدهدادهورود اسلحه بدون پرداخت حقوق گمرکی 

است. وجود این اسناد حاکی از آن است که اجازه 

ورود اسلحه با پرداخت یا بدون پرداخت حقوق 

گمرکی مسبوق به سابقه بوده است. مخبرالسلطنه که 

طی دوران مورد بحث حاکم فارس بود نیز در 

حمل اسلحه از بوشهر به شیراز در خاطرات خود به 

ـ شیراز اشاره  ق در پی آرامش راه بوشهر8448سال 

( که به نظر 978: 8433نموده است )مخبرالسلطنه، 

 این واردات از مسیر قانونی صورت گرفته بود. 

در خصوص اهمّیت تجارت و قاچاق اسلحه در 

بوشهر و نقش آن در عبور مقادیری از این 

مکران و نهایتاً افغانستان فعالیت به  افزارهاجنگ

میربرکت ضابط بلوچ ناحیه بیابان از توابع جاسک، 

بندری در همسایگی مکران، در قاچاق اسلحه را باید 

منابع بریتانیایی  کههمچنان. قراردادمورد مداقه 

دستگیری وی را به علت فعالیتش در قاچاق اسلحه 

 ؛941: 8418 مشروطیت جنوب ایران،) انددانسته

(. 23: 8411 های ساالنه سرپرسی کاکس،گزارش

در راستای  توانیماو را  لهیوسبهقاچاق اسلحه 

ارسال اسلحه از بوشهر به بندرعباس و جاسک و 

نهایتاً رسیدن به ابتدای مسیر ترانزیتی اسلحه به 

که بر اساس اسناد افغانستان ارزیابی نمود. همچنان

مقادیر زیادی  8281 / مه8491موجود در ربیع الثانی 

اسلحه و مهمات جنگی قاچاق متعلق به میربرکت 

توسط حکومت بنادر ضبط گردیده است )ساکما، 

3117/924 :9-4.) 

های بالیوز بریتانیا مواردی هم از در گزارش

است. در  شدهگزارشقاچاق اسلحه توسط مسافران 

 ها آمده این گزارش

ا که در مظان نایب حکمران تعداد یازده نفر مسافر ر

اتهام قاچاق اسلحه بودند بازداشت کرد گفته 

نفرشان از ساکنان کرمانشاه  8شود تعداد می

 (.812: 8418 مشروطیت جنوب ایران،باشند )می

ها در تجارت بدین ترتیب با اعمال محدودیت

به بوشهر در شکل  افزارجنگاسلحه روند واردات 

افع مالی به قاچاق رونق یافت. این واردات سوای من

رسد از نیاز ساختارهای اجتماعی و ساختار نظر می

 متأثر فارسجیخلی هاکرانهپسی خانخانای و قبیله

بوده است. عالوه بر این ممنوعیت این تجارت 
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فرصت مغتنمی را برای حاکمان و متنفذان محلی نیز 

بود تا منبع درآمدی جدیدی را برای  آوردهفراهم 

 خود ایجاد نمایند.

 

 . نتیجه9

های اواخر قرن نوزدهم میالدی، اسلحه یکی طی سال

ترین اقالم تجاری بود که تجارت آن بیشتر از مهم

ها در خلیج فارس و ها و فرانسویوسیله بریتانیاییبه

ای آن رواج و رونق کرانهای و پسنواحی کرانه

تدریج موجب داشت. رشد و افزایش این تجارت به

ن بریتانیا و تهدید منافع این کشور مسلح شدن مخالفا

ترین مستعمره آنها یعنی هندوستان در مرزهای حیاتی

ترتیب ممنوعیت تجارت اسلحه در گردید. بدین

فارس در راستای منافع استعماری بریتانیا قرار خلیج

فارس ترین هدف این کشور در خلیجگرفت و به مهم

ارت ها که از سود سرشار تجتبدیل شد. فرانسوی

سادگی از توانستند بهبردند، نمیفارس بهره میخلیج

منافع خود عدول نمایند؛ لذا ممنوعیت تجارت اسلحه 

منافع دو رقیب دیرینه استعماری بریتانیا و فرانسه را 

ها داد. بدین ترتیب فرانسویدر تعارض قرار می

تالش نمودند تا با توسعه ورود اسلحه و تهدید منافع 

های استعماری با این کشور دست رقابت بریتانیا در

توان گفت سود سرشار باشند. بنابراین میبرتر را داشته

های استعماری بریتانیا و تجارت اسلحه و رقابت

فرانسه موانعی عمده برای ممنوعیت تجارت اسلحه 

فارس از بود که زمینه توسعه ورود اسلحه به خلیج

رغم کنترل که بهنمود. امری طریق قاچاق را فراهم می

ها تا پایان جنگ جهانی اول ادامه یافت. بریتانیایی

رغم آنکه فارس بهممنوعیت تجارت اسلحه در خلیج

مندی از در راستای منافع دولت بریتانیا بود اما بهره

ها را منافع سرشار تجاری آن برخورد دوگانه بریتانیایی

رو با در مقابل این ممنوعیت به دنبال داشت. از این

وجود اعالم ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران که با 

های خانهها صورت گرفت، تجارتاشاره بریتانیایی

ترین واردکنندگان اسلحه به بندر بوشهر بریتانیایی مهم

ترین بندر خلیج فارس طی دوران مورد به عنوان مهم

بحث بودند. سوای عدم تعارض ورود اسلحه به 

های ا منافع بریتانیا، زمینهنواحی مرکزی ایران ب

ای نواحی جنوبی و همچنین اجتماعی و ساختار قبیله

های عدم اقتدار دولت مرکزی در این نواحی و راه

ارتباطی آن، موجب رونق تجارت اسلحه در بوشهر 

شده بود. از دست رفتن اقتدار دولت مرکزی بر 

رؤسای ایالت و ارتزاق بسیاری از قبایل و روستائیان 

که موجب ناامنی غارتگری و چپاول، سوای این با

فزاینده در نواحی جنوبی شده بود؛ بازار خرید و 

های خلیج ها و پسکرانهفروش اسلحه را در کرانه

فارس پررونق و سودآور نموده بود. امری که موجب 

شد در پی ممنوعیت تجارت اسلحه در ایران ورود 

جام شده و اسلحه به بندر بوشهر از طریق قاچاق ان

گسترش یابد. البته قاچاق اسلحه خود نیز تهدید کننده 

که شواهدی از امنیت اجتماعی در بوشهر بود همچنان

قتل مأموران گمرک بوشهر متأثر از مناسبات ناشی از 

 یافت.توانقاچاق اسلحه طی این دوران را می

 

 منابع

ای انگلیس در سیاست قبیله(. »8471ابرلینگ، پیر )

. شماره ماهنامه نورترجمة کاوه بیات. . «ایرانجنوب 

 .813-81. ص 3

خاطرات (. 8481السلطنه، محمود )احتشام

به کوشش سید مهدی موسوی. چاپ السلطنه. احتشام

 جا: زوّار.دوم. بی
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از مشروطه تا جنگ جهانی اول: خاطرات فردریک اوکانر 

(. ترجمة حسن 8418) کنسول انگلیس در فارس

 ن: انتشارات شیرازه.زنگنه. تهرا

. تهران: و مسائل آن فارسجیخل(. 8411الهی، همایون )

 قومس.

(. 8418) اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن بیستم

ترجمة معصومه جمشیدی و دیگران. تهران: مؤسسه 

 مطالعات تاریخ معاصر ایران.

کنسولگری بوشهر و تجارت »(. 8418برومند، صفورا )

فصلنامه تاریخ  .(«م8121-8283) فارسجیخلاسلحه در 

 .18-17. ص 81ه سال سوم. شمار روابط خارجی.

نفوذ بیگانگان و  فارسجیخلتا(. جناب، محمدعلی )بی

جا: پژوهشگاه بی .8117-8211رویدادهای سیاسی 

 علوم انسانی.

های مستر چیک از گزارش(. 8429چیک، هربرت )

. رویدادهای فارس و بوشهر در جنگ جهانی اول

 ترجمة افشین پرتو. تهران: انتشارات همسو.

بوشهر در مطبوعات عصر (. 8411حمیدی، سیدجعفر )

تهران: مؤسسه  ی(.مظفر ،نیالمتحبل جنوب،قاجار )

 مطالعات تاریخ معاصر.

اجتماعی بوشهر  -(. تاریخ اقتصادی8411دشتی، رضا )

در دوره قاجاریه با تکیه بر نقش تجار و تجارت. 

 تهران: انتشارات پازینه. 

از مشروطه تا جنگ فارس (. 8412رنجبر، محمدعلی )

تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی  جهانی اول.

 جمهوری اسالمی ایران.

 .81نمره ق. 8487. سال پنجم المتینروزنامه حبل

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران )ساکما(: 

؛ سند 1939/931؛ سند شناسه: 81171/931سند شناسه: 

؛ سند 8133/924ناسه: ؛ سند ش81183/931شناسه: 

 .381/477؛ سند شناسه: 3117/924شناسه: 

الوقایع مظفری و مرآت(. 8481خان )سپهر، عبدالحسین

با تصحیحات و  المورخین.های ملکیادداشت

توضیحات و مقدمة دکتر عبدالحسین نوایی. تهران: 

 انتشارات زرین.

(. 8439) سدیدالسلطنه بندرعباسی )کبابی(، محمدعلی

الناس فی احوال اعالم»فارس جیخلعباس و بندر

 .نایسابنتصحیح احمد اقتداری. تهران: کتابخانه «. بندرعباس

 تاریخ بوشهر.(. 8421سعادت کازرونی، محمدحسین )

 تهران: میراث مکتوب با همکاری نشر کازرونیه.

گمرک بوشهر و نقش آن (. 8412اله )نیا، حبیبسعیدی

بوشهر: در دورة قاجاریه.  فارسجیخلدر تجارت 

 .فارسجیخلدانشگاه 

ترجمة  پلیس جنوب ایران.(. 8483سفیری، فلوریدا )

منصوره اتحادیه و منصوره جعفری فشارکی. تهران: 

 نشر تاریخ ایران.

 تهران: ققنوس. فصل آفتاب. چهار(. 8484شهشهانی، سهیال )

(. واسموس. ترجمة 8414میکوش، داگوبرت )فن

 جهانداری. تهران: نشر قطره.کیکاووس 

سرپرسی کاکس در  تیمأمور(. 8421گریوز، فیلیپ )

ترجمة حسن زنگنه. تهران:  و ایران. فارسجیخلحوزه 

 دید.نشر به

ی ساالنه سرپرسی کاکس سرکنسول انگلیس هاگزارش

(. 8411) ق(8494-8442/ م8217-82188بوشهر )در 

 ترجمة حسن زنگنه. تهران: انتشارات پروین.

(. به کوشش مینا ظهیرنژاد 8417) گزیده اسناد خلیج فارس،

 الملل.ارشادی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین

ترجمة کاوه  عملیات در ایران.(. 8482مابرلی، جیمز )

 بیات. تهران: انتشارات رسا.

شغال ایران در انگلیس و ا(. 8421مجد، محمدقلی )

ترجمة مصطفی امیری. تهران:  جنگ جهانی اول.

 های سیاسی.مؤسسه مطالعات و پژوهش

تاریخ روابط سیاسی ایران و (. 8474) محمود محمود،

تهران: شرکت نسبی  انگلیس در قرن نوزدهم میالدی.
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 .شرکااقبال و 

خاطرات و (. 8433مخبرالسلطنه هدایت، مهدیقلی )

 چاپ دوم. تهران: زوّار. خطرات.

مشروطیت جنوب ایران به گزارش بالیوز بریتانیا در 

ترجمة حسن زنگنه. تهران: مؤسسه  .(8418)بوشهر 

 مطالعات تاریخ معاصر ایران.

تجارت و (. »8412نورایی، مرتضی؛ رضایی، زهرا )

فارس و ها در خلیجقاچاق اسلحه توسط افغان

 ق/8487 -8449ن اقدامات انگیس در جلوگیری از آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. سال . فصلنامه تاریخ روابط خارجی«م8283-8121

 .811-878. پاییز. ص 33

. ترجمة فارس در عصر استعمارخلیج(. 8478واداال، ر )

 شفیع جوادی. تهران: انتشارات سحاب.

ترجمة محمد  .فارسجیخل(. 8431) سر آرنولدویلسون، 

 سعیدی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

در  فارس جیخل(. 8411یاپ، ملکم، کوپر بوش، بریتون، )

-ترجمة حسن زنگنه. تهران: نشر به آستانه قرن بیستم.
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