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و شـماري از   هـا  افغان ،تجارت اسلحه در خلیج فارس نقش داشتند
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  مقدمه

از طوایفی که در تجارت و قاچاق اسلحه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 

که از لحاظ بودند. افغانستان کشوري است  ها افغان، در خلیج فارس نقش داشتند

در چنین وضعیتی  است. موقعیت جغرافیایی به دریا دسترسی ندارد و فاقد بندر

نمود. از  اقدام میاز مرز زمینی و باید  وارد کند خود را توانست از طریق دریا مهماتنمی

ایران و امپراتوري روسیه احاطه شده ، انگلیس ،هندطرفی این کشور از سوي مرزهاي 

دادند. تنها میعماري اجازه قاچاق اسلحه از طریق مرزهاي خود را نبود. دو قدرت است

یعنی مرز افغانستان و ایران بود که قاچاق اسلحه ، ماند قسمت غربیمیراهی که باقی 

براي تامین اسلحه مورد نیاز خود  ها گرفت. افغانمیبه افغانستان از همین طریق صورت 

، . پیش از آندندروي آور، فارس واقع استبه بندر مسقط که در کرانه جنوبی خلیج 

اما با به خطر افتادن امنیت مرزهاي شمال غربی ، واسطه این تجارت بودند ها افغان خود

براي گریز از  ها علیه آنها دست زد. در نتیجه افغان اي انگلستان به اقدامات گسترده، هند

که دند. بدین نحوکراز طوایف بلوچ ساکن در سواحل مکران استفاده ،ها محدودیت

حمل  ـ جاسک و چابهار ـ اسلحه از مسقط توسط جهازهاي بومی به بنادر مکران

را به افغانستان رسانده و در اختیار  ها اسلحه ،ي خودها با شتر ها سپس بلوچ، شدمی

  .شد داده میقبایل مبارز شمال غربی هند  بهند و از آنجا داد قرار میها افغان

در اختیار قبایل مخالف انگلستان در هندوستان قرار  ها ین اسلحهکه ااز آنجایی

به بهانه جلوگیري و مبارزه با تجارت و قاچاق اسلحه اقداماتی انگلیس دولت ، گرفتمی

  د.انجام داالمللی و بین اي در سطح منطقهرا 
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  سیاست انگلستان در جنوب شرقی ایران 

شبه قاره هند را به طور کامل به شده بودانگلستان که تا میانه قرن نوزدهم موفق 

به منظور را هند طلبی در مناطق مجاورتوسعه ،از آن زمان به بعد، تسخیر خود در آورد

نیازهاي سوق الجیشی این مستعمره آغاز کرد. اساس سیاست دولت انگلیس در آن 

از جمله  به سرحدات هندوستان بود. ها جلوگیري از نزدیکی و نفوذ روس ،مقطع زمانی

شامل ، درکمیاز آن دفاع  ها در مقابل روس دبای، که دولت انگلستانهایی  هحیان

د. سیستان و بوـ سیستان و بلوچستان ـو نواحی جنوب شرقی ایران افغانستان

مورد توجه  ،نکه امکان نفوذ سایر دول اروپایی به آن وجود داشتآبلوچستان به دلیل 

خاطر داشت که فاتحان بزرگ به، یس در حافظه تاریخی خودآنها قرار گرفت. دولت انگل

به داخل هند  ـ سیستان و بلوچستانـ  از نواحی جنوب شرقی ایران، هند در طول تاریخ

دانستند و از میاین نواحی را از لحاظ استراتژیکی تالی هند  ،نفوذ پیدا کردند. از این رو

منطقه را خالی از هرگونه آبادي و سکنه  این که سعی دولتمردان بر آن بود ،ترهمه مهم

قرار دهند تا هیچ ارتشی به اتکاء منابع و ظرفیت محلی قادر به عبور از طریق آن به 

  )49: 1366، (مصور رحمانیهندوستان نباشد. 

و اهمیت سو دورافتادگی این دو ایالت و عدم تسلط دولت مرکزي ایران از یک 

عوامل توجه از ،دیگر سويهندوستان و افغانستان از به علت نزدیکی به مرز آن سیاسی 

سعی بر آن بود تا خوانین محلی و سر  و حکومت انگلیسی هند به این نواحی شد

دولت انگلیس «د. کننکردگان ایالت بلوچستان و سیستان را دست نشانده خود 

زد و هاي پوشالی محلی به دور هندوستان برقرار ساخواست حریم وسیعی از حکومتمی

  )248: 1354، (آدمیت» ایران را هرچه بیشتر از مرز سند دور نگه دارد.
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انگلستان سقوط سیستان را ، به نواحی جنوب شرقی ایران ها با نزدیکی روس

از نظر انگلستان  ها دانست. تسخیر سیستان توسط روسمیآنها امري مسلم توسط 

ممانعت از  هایتمام سعی انگلیسبنابراین،دستیابی به هندوستان و خلیج فارس بود. 

  به این منطقه بود.  ها ورود روس

سرانجام با ، و فرودهایی که در روابط انگلیس و روسیه به وجود آمداز فراز پس

نگرانی  ،روسیه و انگلیس و تقسیم ایران بین این دو قدرت .م1907قرارداد  يامضا

سیستان ، بر اساس این قرار داد زیرا.مقامات بریتانیا از سیستان و قائن برطرف شد

  توسط روسیه به عنوان حوزه نفوذ بریتانیا شناخته شده بود.

که در اواخر قرن نوزدهم متوجه اهمیت بود  ها آلماناز ها نگرانی بعدي انگلیسی

استقرار پایگاهی در خلیج فارس و درصدد یافتن راهی به این منطقه و ندخاورمیانه شد

موفق شد ضمن  ،مان که خود را حامی مسلمانان اعالم کرده بودبودند. امپراتوري آل

اخذ ها بغداد را از تركـ استانبول  ـ امتیاز راه آهن برلن، انعقاد قرارداد نظامی با عثمانی

در خاورمیانه موجب هراس دو قدرت روس و انگلیس شد. همین امر  ها د. نفوذ آلمانکن

ي ها و خصومت ها آورد و سبب شد تا دشمنی زمینه تفاهم و دوستی دو دولت را فراهم

در  ها بر دامنه نفوذ آلمان، خود را در آسیا خاتمه دهند. با گذشت زمان روز به روز

شد. مأموران سیاسی و نظامی آلمان در نواحی جنوب شرقی ایران میمنطقه افزوده 

ي ضد ها ایران به سازماندهی فعالیت مختلفموفق شده بودند با جلب حمایت قشرهاي 

بلوچستان بپردازند و مشکالت فراوانی براي دولت  ویژه انگلیسی خود در این نواحی به

در ایران و افغانستان  ها ي آلمانها انگلستان در ایران و افغانستان فراهم کنند. توطئه

خطر قرار داده بود و این کشور معرض وضع انگلستان را در خاورمیانه به طور جدي در 

که انگلستان احساس خطر کرد و صل کرده بود. در چنین شرایطی بودرا سخت مستأ
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نوب شرقی ج نواحیافغانستان و  ،سعی در گسترش نفوذ و قدرت خود در خلیج فارس

مراقب  .م1907/.ق1325نمود. از این رو تا سال  ،ایران که در حفظ هندوستان مؤثر بود

یی هم که در پیش ها لیه سیاستدر نواحی جنوب شرقی ایران بود و ک ها تحرکات روس

با انعقاد قرارداد که هنگامیبود. اما  ها مقابله با پیشروي روس جهتدر  ،گرفتمی

در مقابل آنها  ها حریف دیگري چون آلمانخاطر شد؛  ها، آسوده م. از جانب روس1907

ـ دي مدیدي در این ناحیه ریشه دوانیده بوها از آنجایی که بریتانیا سالسر برآورد.

گرفت میمانند نیدر مایر و واگنر صورت  ها رغم تهدیدات و تبلیغاتی که توسط آلمانعلی

دو در هررا و تجهیزات زمینی و دریایی نفوذ و قدرت خود  ها توانست به وسیله نیرو ـ

ي اروپایی را از خلیج ها د و با تهدید و دیپلماسی دست تمام قدرتنمایکرانه حفظ 

    وتاه کند.  فارس و هندوستان ک

  

  از خلیج فارس  ها طریقه حمل اسلحه قاچاق توسط افغان

حمل و نقل . به دریا دسترسی ندارد و محصور در خشکی استافغانستان کشوري

که براي جابجایی  اي وسیله نقلیه و گرفتمیکاالها در گذشته از طریق مرز زمینی انجام 

یی که ها تی مانند االغ و شتر بود. افغانحیوانا ،کردند میاستفاده از آن کاالهاي خود 

، آمدندمیبراي داد و ستد و تجارت کاال به طور اعم و اسلحه به طور اخص به ایران 

  آوردند. میمعموالً متجاوز از دو هزار شتر به همراه خود 

و دراوایل فصل زمستان به بندر  هها در فصل پاییز از افغانستان حرکت کردافغان

کردند. بهار مراجعت می يمدتی را در آنجا توقف کرده و در ابتدا .دندرسیمیعباس 

یافت. در هنگام میتعداد و جمعیت آنها در هنگام بهار در مکران و بلوچستان افزایش 

، زیره، کرك ،پشم، پسته، ورود تقریباً با نیمی از شترهاي خود کاالهایی مانند آلو بخارا



156  فصلنامه تاریخ روابط خارجی

آوردند. میو بقیه آنها را بدون بار آورده انه براي فروش تخم هندوو کنجد، زعفران، بادام

منسوجات پنبه و چینی بار کرده و با بقیه  وقند  ،ربع قافله چاي ،در موقع حرکت«

براي  ها افغان )191: 1363، (کبابی.»بردندمیفشنگ و رولور به افغانستان  ،شتران تفنگ

یا ازساکنان سواحل مکران خریداري ندرفتمییا خود به مسقط  ،ه اسلحه مورد نیازتهی

، ورود قافله افغان به ایران را ممنوع کردانگلیس .م1909/ .ق1327نمودند. از سال می

  شدند.میاما آنها در هر صورت به طور پنهانی وارد بنادر ایران 

ي خریداري ها اسلحه ها گردد که افغاناعالم میاز وزارت امور خارجه در گزارشی 

را از طریق خاك بلوچستان ایران و سیستان از راههایی که چندان شناخته  شده خود

سابقاً تنها  ).ق1328ـ  29ـ  3(فروختند.میگریزانده و به هندوستان برده و  ،شده نبود

و  کردند میرا با شتر طی واسطه این تجارت بودند. آنها چندکیلومتر از مسافت ها افغان

تفنگ و فشنگ را گرفته و به قبایل ، عمانی رسانده يها خود را در ساحل به قایق

ي جنگی ها به بعد که کشتی .م1910/ ق.1328فروختند. اما از سال میسرحدي 

تصمیم گرفتند ، را فراهم آورد شان و اسباب زحمتنموده انگلیسی عرصه را بر آنها تنگ 

لوچ سواحل مکران از نیروي دوم براي تسهیل کار خود استفاده کنند. این گروه رؤساي ب

در آن ساکن بودند.  ها بیابانی بود که عمدتاً بلوچ اي مکران ناحیه ).ق1329ـ  3(بودند.

. کردند میچندانی ن يعمل مستقل بوده و به مقامات ایرانی اعتنادر رؤساي این ناحیه 

، (گریوززدند.میآنها اغلب با دولت مرکزي در حال جنگ بودند وگهگاه دست به شورش 

براي این تجارت تسهیالت الزم را فراهم آورده بود. ، مداخله قبایل بلوچ مکران )50:1380

حاضر  ،پرداختندمیدر ازاي کارشان به آنها  ها سران بلوچ در مقابل مزد گزافی که افغان

تجارت پر سود براي  ها افغان، با شرایط به وجود آمده)ق.1329ـ  3(به همکاري شدند.

 کردند میي این ناحیه رفت و آمد ها نمایندگان خود در مکران به کرانهاسلحه با هماهنگی 
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و با سران بلوچ نیز براي عبور از سرزمین آنها به توافق رسیده بودند. به دلیل عدم نفوذ 

بدون مخالفتی از جانب دولت ایران  ها بلوچ ،دولت مرکزي در سواحل جنوب شرقی ایران

حویل گرفته و با شترهاي خود به مناطق داخلی حمل ي مسقطی تها را از کشتی ها اسلحه

ورود بیش از اندازه جنگ افزارهاي مدرن و به خطر افتادن  براي. حکومت هند کردند می

  بود.امنیت مرزهاي شمال غربی هند به هراس افتاده 

این طبیعی بود که حکومت هند با به خطر افتادن منافعش در مزرهاي شمال 

احساس ناامنی کند. ، بوددن قبایل ساکن در نواحی مرزي مسلح شکه همانا ، غربی هند

لذا تا آنجایی که براي آن حکومت امکان داشت از طریق به کارگیري شناورهاي نیروي 

ي شمالی ایران براي جلوگیري از این ها دریایی هند و با به کار بستن تدابیري در کرانه

اقدامات چندان مثمر ثمر واقع نشد و ، وجودتجارت اقدامات الزم را به عمل آورد. با این 

مقدار قابل توجهی از اسلحه و جنگ افزار به صورت قاچاق به خاك افغانستان وارد 

تعداد آنها به اوقات، که گاهی به طوري ،شدمیشد. این کار به صورت گروهی انجام می

 در کارِ، ها فغانرسد علت موفقیت ارسید. به نظر میمیچندین صد نفر یا حتی به هزار 

تا ترس و شدمیچرا که این کثرت جمعیت سبب  ؛گروهی و تعدد نفرات آنها بود

از مأموران ایرانی نداشته باشند. از آنجایی که دولت مرکزي چندان کنترل و  اي واهمه

ي خود به آسانی از مرز ها لذا قاچاقچیان اسلحه با کاروان ،نظارت بر این مناطق نداشت

آوردند. عالوه بر میآرامی و وحشت را براي اهالی به وجود او زمینه ن دندکر میعبور 

گمارده  ها که به منظور ممانعت از اقدامات افغاننیز مأموران انگلیسی ، ساکنین محلی

سرپرست کنسولگري ،از آزار واذیت آنها در امان نبودند. چنانچه اوکانر، شده بودند

:گویدمیچنین  ها راتش در رابطه با اقدامات افغانخاطبیان ضمن بریتانیا در سیستان

ي کوچک ما را با چاالکی به آتش ها در حین گذر استراحتگاه ها گاه این دسته«
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حکومت هند براي جلوگیري از عبور و  )33: 1376، (اوکانر»کردند.میکشیدند و غارت می

اي کوچکی در نزدیکی مرز هپایگاه ،از مسیرهاي پرت و دورافتاده ها مرور کاروان افغان

ایران و چند کیلومتري ناحیه سیاه کوه دائر کرده بود. ملک سیاه کوه در صد مایلی 

ایران و امپراتوري هند قرار دارد. ، در نقطه تالقی مرزهاي افغانستان، جنوب سیستان

یر شدند از مسمیمجبور  ها در نتیجه افغان )30:1376، (اوکانر.»محلی پرت و کسل کننده«

  خود را به افغانستان برسانند. ، صحرایی که بین سیستان و کوه ملک سیاه واقع بود

  

  قاچاق اسلحه وقبایل افغان 

  ها غیلزاییالف: 

اندرکاران آن و دست ها از آنجایی که تجارت اسلحه سود سرشاري براي افغان

ر ایران به سال به سال بر تعداد و جمعیت افغان و استعدادهاي آنها در بناد، داشت

ـ  31ـ  5(شد.میبندر عباسی به منظور حمل اسلحه افزوده و چابهار، خصوص جاسک

 ،بیش از همهاما ،ندورزید میبادرتمافغان به این کار گوناگون اگرچه قبایل  ).ق1326

در تجارت اسلحه شرکت داشتند. قاچاق اسلحه به افغانستان و مرز هند در  1ها غیلزایی

و )95: 1380، (گریوزد.دناین طایفه یکی از قدرتمندترین طوایف افغان بو بود. آنهادست 

منفعت بسیاري را نصیب خود ها  . غیلزاییبیشترین نقش را در تجارت اسلحه داشتند

  )ق.1329ـ  29ـ  3(دانستند.میکرده بودند و این تجارت را حق مخصوص و انحصاري خود 

 ـ جاسک و چابهار ـ چاق به بنادر مکرانبراي حمل اسلحه قا، فروشندگان مسقطی

ي ایرانی ها به کرانه ها که این قایقمی. هنگاکردند میاز جهازات محلی استفاده 

در نزدیکی ساحل به انتظار ، بودند ها سران بلوچ که واسطه بین افغان ؛رسیدندمی

________________________________________________________
1 GHILZAIS
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تر کرده و را بار ش ها اسلحه، رسیدند به ساحل رفتهمیها زمانی که کشتی .نشستندمی

 ها غیلزایی جاسوس بانکه به عنوان سرداران بلوچ ضمن آ«شدند.میراهی مناطق داخلی 

 از آنجایی که نواحی )95: 1380،(گریوز.» نمودندمیشتر نیز برایشان تهیه  ،کردند میعمل 

تحت نفوذ خوانین و  اي منطقه شد که هرمیجنوب شرقی ایران به مناطقی تفکیک 

ار داشت؛ لذا قاچاقچیان اسلحه در مسیر عبور خود مبلغی را به عنوان رؤساي محلی قر

  دند. کرمیباج و عوارض به این خوانین پرداخت 

اقداماتی که از جانب دولت مرکزي ایران و انگلستان در پس از مدتی به واسطه

در این  .شدها با دشواري روبرو حرکت قافله، گرفتمینواحی جنوب شرقی ایران صورت 

در استقرار نیرو و  ها یدر مقابل آنها و اقدامات انگلیس ها توان به واکنش کرمانیمیه زمین

بود که دامنه فعالیت آنها را  اي تجهیزات در منطقه رباط اشاره کرد. این اقدامات به گونه

در افغانستان و قاعده آن به غرب لنگه  ]هیرمند[به مثلثی که رأس آن دریاچه هیلمند

  ).ق1239ـ  29ـ  3(شد محدود گردید.میابهار محصور و شرق چ

بین آمیخته با اعتماد، روابط مستحکم و  ،در مسقط ها با گسترش فعالیت افغان

با اطمینان  ها غیلزایی به وجود آمده بود. به طوري که غیلزایی ياه تجار مسقط و افغان

ملزم بودند که  نیزتجار مسقط ،خاطر مبالغی را به مسقط ارسال کرده و در مقابل

ند. اگرچه بین تجار مسقطی و ارسال کنرا بار قایق کرده و به سواحل ایران  ها اسلحه

سلطان مسقط به واسطه مالحظات سیاسی  اما، ا روابط حسنه به وجود آمده بوده افغان

چندان همراهی نشان  ،آمدندمیبا تجار غیلزایی که براي خرید اسلحه به مسقط 

 اي ا واهمه داشت که مبادا از این طریق به روابط او با دولت انگلیس خدشهزیر.دادمین

کرد.میدر مقابل قبایل بدوي حمایت مسقط چرا که دولت انگلیس از شیخ ،وارد شود

  ).ق1239ـ  29ـ  3(
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  سایر قبایل ب: 

طایفه لوائی ، طوایف افغان که در کار تجارت و قاچاق اسلحه نقش داشتنددیگر از 

رفته کش بودند؛ در زمستان به خاك هندوستان شتردار و کرایهغالباً . این طایفه که بودند

نقش به سزایی در رساندن ها  لواییدند. کرمیییالق و قشالق  ،و در تابستان به افغانستان

  ).ق1326ـ  31ـ  5(عهده داشتند.ر اسلحه قاچاق به قبایل مخالف انگلیس در هندوستان را  ب

 از جمله قبایل معارض انگلیس بودند که اسلحه موردنیاز خود راها يافزودطایفه

بودند که در . این طایفه در حدود سیصد هزار خانوارکردند میتامین  ها توسط لوائی

در تعارض و جنگ  ها مسکن داشتند و با انگلیسیـ در جبال آن  ـسرحد هندوستان 

خریداري  ها قط و به واسطه تجار از ملجیکیآنها را از مسموردنیاز اسلحه  ها بودند. لوائی

طایفه  آن قال داده و از طریق بیابان لوت ایران بهتو از آنجا به جاسک ان کردند می

  ).ق1326ـ  31ـ  5(رساندند.می

از  دبایبراي عبور دادن اسلحه خریداري شده خود به مرزهاي افغانستان  ها افغان

ن ایرانی گرفتار اد که گاهی توسط مأمورکردننواحی جنوب شرقی ایران گذر می

دو نفر از افراد ، شدند. بر اساس گزارشی که از کارگزاري خراسان دریافت شده بودمی

از  ، پسن قرار گرفته بودندابیرجند مورد سوءظن مأموراز این طایفه که در خارج 

ه و یک قبضه تفنگ کلوله ورشو مکنز دشتستان و ده قبضه برنیک هفت تیر ،تفتیش

را از طریق  ها اسلحه کهمشخص شد و بعدها  هزارو ششصد فشنگ  از آنها ضبط شد

چنین رویدادي، بیانگر ).ق1329ـ  29ـ  3(اند.قاچاق کرده و تا این حدود حمل کرده ،بندر

وزارت امور  ،. پیرو این امرآن استقدرت ایران در جلوگیري از  فقدانناتوانی گمرك و 

این وضعیت را به اداره امور خواهد که  میکارگزاري خراسان ه طی تلگرافی بخارجه 

  د.ورجلوگیري به عمل آ ها گمرك اطالع داده و از ترتیب معامله و اسلحه توسط لوائی
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، یمحلالحمایه حکمران گاهی براي ممانعت از عبور اسلحه قاچاق از منطقه تحت

توان به نوع لحنی که از جانب میتهدیدآمیز بود. براي نمونه ه،شدگفتمان به کار گرفته 

پس از گزارش حمل اسلحه از خلیج فارس به نواحی جنوب شرقی حکومت تهران به بیرجند 

بدانید که اگر این قافله از آن «. در این گزارش آمده است: اشاره نمود، مخابره شدایران 

. م. آ. (ك»د رفت.حدود عبور کند و اسلحه هرچه باشد ضبط نکنید خانواده شما بر باد خواه

توانست ابزار خوبی مین تهدیدآمیز تا چه اندازه بیامشخص نیست این *)1/70770ق. ش سند 

ن گمرك با قاچاقچیان و یا سهل انگاري امأمورهمکاري براي ممانعت از برخی تخلفات مانند 

  آنها در برخورد با قاچاق اسلحه باشد.

موجب به هم ریختگی و  ـ و جاسکچابهار ـ در سواحل مکران  ها حضور افغان

، پرداختندمیعالوه بر اینکه به حمل اسلحه قاچاق  ها آشوب در آن مناطق شده بود. افغان

که در این ورزیدند  سرقت نیز مبادرت میبه اعمالی مانند  ،مسیر آن گاهی در حین عبور از

اساس تلگرافی از انگلیسی اشاره نمود. بر  اي توان به یک فقره سرقت از تبعهمیمورد 

هنگام عبور از خاك سیستان در  به، از افغان که حامل اسلحه بودند اي قافله ،سیستان

به دنبال این .از یک تبعه انگلیسی به سرقت بردندقند، آرد و وسایل دیگر کوه ملک سیاه

است، قونسولگري بریتانیا با ذکر این نکته که دولت ایران مسئول نظم آن ناحیه واقعه، 

  ).ق1328ـ  29ـ  1(گردید. از جانب دولت ایران تبعه خود پرداخت غرامت به  ستارخوا

  

  و بین المللی انگلستان در مبارزه با تجارت و قاچاق اسلحه اي اقدامات منطقه

  انگلیس و قاچاق اسلحه در جنوب شرقی ایرانالف:

ال غربی هند افزایش ورود اسلحه به بنادر خلیج فارس و قاچاق آن  به مرزهاي شم

در . واقع شداز جمله مسائلی بود که در نیمه دوم قرن نوزدهم مورد توجه دولت انگلیس 

________________________________________________________
کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوي*
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به مسقط در این کاال تجارت ، دولت ایراناز سوي تجارت اسلحه در بوشهر پی منع 

کرانه جنوبی خلیج فارس منتقل شد. از کشورهایی که واردکننده اسلحه به مسقط و 

آلمان و ، فرانسه، توان به کشورهاي انگلستانمی،بندر شهر بودندطرف قرارداد با این 

سهم فرانسه و بلژیک در سال، بلژیک اشاره نمود. براساس آمار و ارقام اعالم شده

داد. اما منابع و میکل تجارت اسلحه را تشکیل  %50. م1910ـ1911ق/1328ـ1329

آلمان ، %35انگلستان ند:کیمسهم کشورهاي مختلف را چنین بیان  ،تراطالعات دقیق

  %. 31بلژیک و فرانسه ، 34%

، داشتندا عهدنامهآنهیی که با هالحه و ادوات جنگی براي اتباع کشورتجارت اس

، آلمان، مجاز بود. ناوهاي انگلیسی و آلمانی بدون هیچ مانعی محصوالت ساخت انگلیس

روشندگان خارجی و حتی و فنموده را در آنجا تخلیه دیگر کشورها  بلژیک و ،فرانسه

، خریداران عرب. اما کردند میاز گمرك ترخیص کاالهاي خود رابدون مشکل، مسقطی

(دهقان شدند.میدر معامالت خود با زحمت و خطر مواجه همواره بلوچ و افغان ، ایرانی

  )1378:674،نیري

انتقال آنو  ـ جاسک و چابهارـ با گسترش قاچاق اسلحه از مسقط به بنادر مکران 

سیستان و ـ به افغانستان از طریق نواحی جنوب شرقی ایران  ها و بلوچ ها توسط افغان

سبب شد تا دولت ، ها ین قبایل هندي معارض انگلیسیبو توزیع آن ـ  بلوچستان

به اعزام نیرو و تجهیزات به این نواحی به منظور جلوگیريو  احساس خطر کندانگلیس 

را  یفراوانمشکالت  ،در این مناطق ي انگلیسید. حضور نیروهاایماز ورود اسلحه اقدام ن

داشت که  اشارهبراي دولت ایران به همراه داشت. در بررسی موضوع باید به این نکته 

/ .ق1315از سال  ویژه ي پیش بهها قاچاق اسلحه به نواحی شمال غربی هند از سال

ه مورد توجه دولت انگلیس قرار اینکه چرا به یکبار اماوجود داشته است؛  .م1897
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با حوادثی که در  ،رسد که این مسئله چندانمیبه نظر  است.درنگ گیرد قابل می

  تواند بی ارتباط باشد. مین، به آن پرداخته شد ینپیش هاي بخش

دولت انگلیس طی مراسالتی از ، و حمل اسلحه قاچاق ها با افزایش دامنه فعالیت افغان

به بنادر ایران گردید. هرچند که خود این  ها ار جلوگیري از ورود افغانخواست ،دولت ایران

در بندرعباس و به خطر  ها پیش وارد عمل شده بود و به بهانه حضور افغان ها دولت از مدت

ها و تجهیزات خود ي تلگراف از جانب آنها اقدام به افزایش نیروها افتادن امنیت و خرابی سیم

در گزارشی چنین آمده  له بندر عباس و چابهار و جاسک نموده بوددر بنادر ایران از جم

تلگرافخانه دارند ساخلو مخصوص هم دارند و این هم کاري نیست  ها جا انگلیسیهر«:است

امسال چنان  ها که امروز شود از چهارسال قبل تا امروز همیشه بوده است به اسم اینکه افغان

  ).ق1328ـ  29ـ 1(» زدند. ها دستبردي به انگلیس

اقدامات آنها مورد اعتراض روي کردند که چنان در این امر زیاده ها انگلیسی

انجمن  ۀتوان به ناممیکشور قرار گرفت که از جمله از در داخل و خارج  ها ایرانی

د که م خراسانی و دولت ایران اشاره کربمبئی به آخوند مالکاظ مقیمِ ،خواهان ایرانوطن

    ).ق1328ـ  27ـ  2(ي رسیدگی به وضع موجود را نموده بودند.ا تقاضاآنهاز 

بین وزارت خارجه ایران و سفارت ما فیي متعددي که ها ا و گزارشه تلگراف

مورد آنها در ي بیها و بهانه ها تواند گویاي دخالتمی،انگلیس رد و بدل شده است

ی اشاره یاه توان به تلگرافیمنواحی جنوب شرقی و بنادر جنوبی ایران باشد. براي نمونه 

حکومت هندوستان اقدام به افزایش نیروهاي خود در جاسک و  ،اکثر آنهاد که درکر

ي ها چابهار نموده بود و دلیل این افزایش نیرو و تجهیزات را حفظ امنیت تلگرافخانه

بیان  ،آمدندمیکه براي تجارت به خلیج فارس  اي جاسک و چابهار در برابر افاغنه

  ).ق1327ـ  29ـ  13(.ندا هردک



164  فصلنامه تاریخ روابط خارجی

دولت ایران براي جلوگیري از اعزام نیروهاي انگلیسی و رفع بهانه آنها  ،رواز این

ي آنها در جاسک نمود وها اقدام به اعزام تعدادي تفنگچی براي محافظت از تلگرافخانه

فخانه و توانند از عهده محافظت اجزاي تلگرامید که تفنگچیان مزبور به خوبی کراعالم 

  ).ق1327ـ  29ـ  13(منع اسلحه قاچاق برآیند. 

در حفظ و ویژه  بهی که های بدیهی است که با اقدامات به عمل آمده و مراقبت

که به گفته ـ وجود سپاهیان حکومت هند ، حراست اجزاي تلگرافخانه انگلیس انجام شد

ولت ایران خواستار لذا د، ضرورتی نداشتـ خودشان تنها براي این مقصود آمده بودند 

، ه اقدامی به عمل نیاوردزمیننه تنها در این  ،اعاده نیروهاي اعزامی شد. دولت انگلیس

مستحفظین نیروهاي چابهار را افزایش دهد و تعداد آنها را به  قصد داردد که کربلکه اعالم 

شاه منوط به اعتقاد پاد«یکصد نفر برساند و در ضمن بازگشت نیروهاي اعزامی خود را 

  ).ق1327ـ  29ـ  13(! »مین امنیت اتباع انگلستان دانستأانگلستان و ت

شد و بیشترین میاسلحه قاچاق از بنادر عمده مکران گریزانده  ،به اینکه نظر

حکومت ساحل مکران که تحت نظر  ،دولت ایران.از این ناحیه بود ها یشکایت انگلیس

کرد و زیر نظرحکومت بنادر قرار داد و  جدامنطقه از آن را حکومت کرمان قرار داشت

به دریابیگی دستور داده شد تا فوراً با جهاز آنجا را پر کند. پنجاه نفر تفنگچی جدید نیز 

ورود افاغنه د و همچنین ساز و کار مؤثري در جلوگیري ازگردیدر بندر چابهار مستقر 

، ن اقدامات از جانب دولت ایرانانجام ای اما،).ق1328ـ  29ـ  1(به سواحل مکران داده شد. 

  .د و یا کاهش دهداینماز منطقه خارج سبب نشد تا انگلستان نیروهاي خود را

خود در جاسک و  ]استعداد[تجهیزات دولت ایران به افزایش آنکه با  سویی،از 

در  و نشدواقع متأسفانه این اقدامات مثمر ثمر ، سایر بنادر خلیج فارس اقدام کرده بود
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متجاوز از هفتصد نفر افغان براي حمل اسلحه قاچاق به بندرعباس آمده «این زمان 

  )ق.1328ـ  29ـ  1(»بودند.

، جنوب شرقی بخشقاچاق اسلحه توسط افاغنه و حضور نیروهاي انگلیسی در 

این  اچرا که دولت انگلیس ب«ن نواحی مورد تهدید قرار داده بود؛آسیطره ایران را در 

هانه که منافع آنها در هند به خطر افتاده است و دولت ایران توانایی و قدرت عذر و ب

قورخانه یک گروه سرباز انگلیسی با تمام  )ق.1328ـ  29ـ  1(»،مقابله با وضع موجود را ندارد

تجاوز  از جاسک نیز، و بر اساس اخبار دیگرت لشکري در جاسک پیاده کردهتجهیزاو 

 و).ق1328ـ  27ـ  2(اندازي کرده بودند. اك بلوچستان است دستتا مکران که اول خنموده

 ،این اقدامات بدون کسب اجازه از دولت ایران انجام شده بود. انگلستان با این اقدامات

نکه نه آتر حقوق ملکی ایران را در منطقه گسترده جنوب شرق نقض کرده بود و گستاخانه

 ،ن نواحیآبلکه با این استدالل که در  ،نداشت تنها به نادرست بودن اقدام خود اعتقادي

کار ؛ شودمیاحکام دولت ایران قوه اجرایی ندارد و اقدامات آنها موجب تنبیه عشایر بلوچ 

  ).ق1329ـ  29ـ  3(دانست.میبه دولت ایران  نیزخود را خدمتی 

در شود: علت عدم موفقیت ایران میي ذیل  مطرح ها پرسشبا بیان این رویدادها، 

چه بود؟ چرا انگلیس سعی در حفظ نیروهاي خود در این منطقه  رویارویی با این موضوع

  بتوان عوامل زیر را مؤثر دانست. شاید فوقداشت؟ در پاسخ به سواالت 

  

  نفوذ دولت مرکزي به سواحل جنوب شرقی ایران  فقدان

یاي امور توجه اولچندان مورد از مرکز، به دلیل دورافتادگی جنوب شرقی مناطق 

بلوچستان به سختی بر تسلط دولت مرکزي ایران ، ت. به دلیل ضعف ارتباطاتداشقرار ن

انجام پذیر بود. ضعف دولت مرکزي و اغتشاشات پی در پی که در گوشه و کنار ایران به 

ه بود که فرصت به خود معطوف کرداوقات سیاستمداران را  اي به گونه، پیوستمیوقوع 
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در زمان صدارت امیر  ،نآپیش از  حالی که. در شتندر افتاده را نداتوجه به نواحی دو

حفظ قدرت دولت جهت اصلی سیاست خود را، ه اهمیت این نواحیبوي با آگاهی ، کبیر

به همین .ه بودر سرتاسر بلوچستان و استقرار امنیت در سیستان قرار دادبمرکزي 

از  اي یت منطقه و واگذاري پارهمنظور با مسئول قرار دادن رؤساي محلی در حفظ امن

خوانین را به دولت مرکزي سرسپرده نمود و از طریق آنها ، ي دولتی به آنهاها مسئولیت

، پس از روزگار امیراما)248: 1354، (آدمیتاین نواحی را تحت نفوذ دولت مرکزي در آورد.

د که رسیي ا لهدر این نواحی اجرا نشد و موضوع بلوچستان و سیستان به مرحاو سیاست 

 اتموجب ،به تجزیه و تقسیم آن انجامید. نزاع سرداران بلوچ بر سر کسب قدرت و ثروت

در بلوچستان  یین حوادثرا فراهم آورد و بروز چندر این مناطق ناامنیهرج ومرج و

  یی چون انگلستان اجازه ورود به خاك ایران را به خود بدهند.هاشد تا دولتسبب می

  

  کرمان و عدم رسیدگی به مناطق تحت نظارت آن ایالتایالت  توسع

ایالت کرمان محسوب و ساحل مکران و بلوچستان جز ،در تقسیمات کشوري

کرمان ایالت  ،رسد که به دلیل پهنه وسیع قلمرومیبه نظر ، چنین شد. بر این اساسمی

ی ر حال. دامکان رسیدگی و خبررسانی به تمام نواحی تحت نظارت خود را نداشته است

شاید اقدامات کارآمدتر  ؛گرفتمییات تحت نظارت حکومت بنادر قرار والاگر این  ،که

از ، این ناحیه براي کنترل بیشتر، کما اینکه بر اثر مسئله قاچاق در بنادر مکران .بود

  و تحت نظارت حکومت بنادر قرار گرفت. شد کرمان جدا 
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  لت کرمان و خراسان نیرو و تجهیزات  الزم و ساخلو درایا فقدان

به  ها افغان ،تجهیزات ونیروهاي کارآمد در بنادر کرمان و سیستانفقدان به دلیل 

حالی که اگر ساخلو و نمودند. درمیآسانی از این مناطق عبور کرده به داخل ایران نفوذ 

از ورود ، گرفتمیقرار  ـجزء ایالت خراسان ـ تجهیزات کافی در بنادر کرمان و سیستان 

توانست تا میخود این امر شد ومیاز آنها به داخل ایران جلوگیري  یتعداد قابل توجه

  و مشکالت مؤثر باشد.  ها حدودي در کاهش هزینه

  

  پرست و شایسته براي بنادر جنوبی و نواحی جنوب شرقیحاکمان وطن انتصاب

که ست بخش ا ، وقتی سودمند و نتیجهاي اقدامات و اصالحات در کشور یا منطقه

که اولیاي هنگامیر قرار گیرند. موا، فرهیخته و دلسوز به وطن در رأس افرادي کاردان

شود که به مینواقع نه تنها این اقدامات مثمر ثمر  ،امور داراي چنین خصلتی نباشند

گردند. میتبدیل داخلی دخالت در امور به منظور ابزاري براي حضور نیروهاي بیگانه 

با چنین اوضاعی روبرو بودند. براي مثال ایران  یو بنادر جنوبینواحی جنوب شرق

زمینه  ،انگاريتوان به افرادي مانند دریابیگی اشاره نمود که به دلیل تسامح و سهلمی

در مورد این مسئله  ورود انگلستان و جهازات آنها را در خلیج فارس فراهم آورد.

ن ناحیه به به دلیل نفوذي که در آس حکمرانان بلوچستان  نیز صادق بود. دولت انگلی

 ،هاد و بسیاري از آنکربسیاري از خوانین بلوچ را سرسپرده خود ، دست آورده بود

در ن دولت قرار داشتند. آند و تحت حمایت نمود مییافت ا دره شان را از انگلیسیمواجب

جستند تا میبه هر طریقی توسل  ،مکاري نبودندهخوانینی را که حاضر به این میان، 

پرست و مدبر ی که اگر دولت مرکزي حاکمانی وطنحالآنها را از سر راه خود بردارند. در 

داررکرد که هم از  حمایت دولت مرکزي برخومیبراي نظارت بر این مناطق منصوب 
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شاید وقوع چنین ، شدمیبودند و هم نیرو و تجهیزات کافی در اختیار آنها گذارده 

  )ق.1328ـ  29ـ  3(. تیاف کاهش میمواردي 

  

  اهمیت استراتژیک نواحی جنوب شرقی ایران براي دولت انگلیس

مناطق جنوبی بلوچستان و سواحل مکران حکم  ،امپراتوري بریتانیا دیدگاهاز 

ي زنجیر دفاعی هندوستان را داشتند که داراي ارزش استراتژیک و تجاري بودند. ها حلقه

از آنجایی که در گرفت. میحتی ایران قرار  ،درتیدست هیچ قدر داز این لحاظ نبای

بندري براي جلوگیري از ورود  ،تر و بهتر از جاسکمهم، بنادر خلیج فارس میان

تا این بندر را تصرف  اي بود بهانهدر پی  ، هموارهلت انگلیسدو، هاي خارجی نبوددولت

اي اردات اسلحه را بهانهومنظور،  بدینخاك بلوچستان را متصرف شود.  تدریج بهونماید

  )ق.1328ـ  27ـ  2(براي حضور خود در این نواحی قرار داد.

  

  اياي و فرامنطقهب: اقدامات انگلستان در سطح منطقه

رده از عمان آواسلحه براي عشایر سرحدي  .م1897/.ق1315اگرچه از سال

اي العادهت فوقي اخیر تجارت اسلحه از طریق خلیج فارس وسعها درسال ،اما، شدمی

پیدا کرده بود و مسئله ورود اسلحه به هندوستان و سرحدات شمالی آن از سواحل 

واقع شده بود. به طوري که آنها مطلع شده بودند  ها خلیج فارس مورد توجه انگلیسی

ي جدید و پیشرفته هستند و عقیده ها عشایر سرحدي هندوستان داراي اسلحه

از مرز ایران و افغانستان و از سواحل خلیج فارس  ها ن اسلحهن بود که ایآبر  ها انگلیسی

حمل اسلحه را از مرز  ها که روسنیز معتقد بودند برخی در این میان، شود. میوارد 

  )ق.1328ـ  29ـ  1(دهند.میروس و افغانستان اجازه 
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پیش توجه   ها قاچاق اسلحه در ایران و بلوچستان مسئله اي بود که از مدت

از زمانی افزایش یافت  ها اما دلهره و نگرانی انگلیسیس را به خود جلب نموده بود.انگلی

شود از طریق قاچاق سر میاي که از اروپا به خلیج فارس ارسال که متوجه شدند اسلحه

باك جنگجویان بی«در نتیجه این تجارت عاملی شده بود که از مرز هند درخواهد آورد.

  )174: 1380، بوش(» .اما پر سازوبرگ شوند، سلحشورانی متهور اما بی سازوبرگ مبدل به

تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس به طور اعم و  اانگلستان براي مبارزه ب

اي و به طور اخص دست به اقداماتی در سطح منطقه ها قاچاق این کاال توسط افغان

  اي زد.فرامنطقه

/ .ق1299رکز بود. اگرچه از سالدر بندر بوشهر متماسلحه تجارت ، آغازدر

قانون ممنوعیت واردات اسلحه به علت تدابیر امنیتی در ایران به تصویب  .م1881

توانست می،رسیده بود؛ اما از لحاظ قانونی چندان قابل توجه نبود. با این وجود

اي که وجود داشت ي ایران و انگلستان در این مسئله باشد. نکتهها ساز همکاريزمینه

مگر آنکه سایر کشورهاي صادرکننده اسلحه  ،پذیر نبوداین بود که کنترل تجارت امکان

شد که میي الزم را انجام دهند؛ چرا که ممنوعیت تنها براي انگلستان سبب ها همکاري

، دولت ایران سويد. با ممنوع شدن این تجارت از قرار گیردست دیگران  آن درتجارت 

  منتقل شد.  ـواقع در کرانه جنوبی خلیج فارس  ـبندر مسقط بازار اسلحه از بوشهر به 

سید ـ از آنجایی که تجارت اسلحه دربردارنده سود سرشاري براي سلطان مسقط 

هراي نبود.کار ساده ،نآراضی کردن او به ایجاد محدودیت براي ، بودـ فیصل ترکی 

به گوادر را محدود وي موافقت کرد تا واردات اسلحه  .م1891/.ق1309چند در سال 

از انجام ، که در سال بعدچرا اشت.ندي چندان پایبند ،اي که داده بوداما به وعده ،کند

  )176: 1380، (بوشچنین کاري در خود عمان امتناع نمود.
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 هاي سلطان حاضر به همراهی و همکاري با دولت ،ي بعدها اگرچه در طی سال

ي مسقط را داد و ها لیسی اختیار تجسس قایقانگلستان و ایران شد و به مأمورین انگ

اي که وجود مسئله اما،رعایاي خود را از تجارت اسلحه با ایران و اعراب ساحل منع نمود

اخذ حقوقی بود که فرانسه در عهدنامه با مسقط  ،بود که آزادي تجارت اسلحه ، آنداشت

ات واردردحقه خود  کرده بود و تا زمانی که دولت فرانسه حاضر به گذشتن از حقوق

توانست قدغن عمومی ورود اسلحه را که به تمام میسلطان مسقط ن، شدمیاسلحه ن

  )ق.1329ـ  29ـ  3(رساند اعالم نماید.میتجارت او ضرر 

اقدامات فرانسه در اعطاي پرچم و صدور گواهی نامه دریانوردي به شناورهاي 

ي سلطان مسقط و ها ب شد تا تالشبومی و حمایت از آنها به عنوان اتباع صوري سب

اقدامات دولت انگلیس به بن بست برسد. زیرا این اقدام فرانسه سبب شده بود که 

کارکنان شناورهاي بومی که تحت حمایت دولت و پرچم فرانسه قرار داشتند از 

و در مقابل اقدامات انگلستان در خشکی و دریا  کنند دستورات سلطان مسقط سرپیچی 

  مایند.پایداري ن

 اي رسیده بود.بیستم در خلیج فارس به اوج تازه تجارت اسلحه دراوایل قرن

زنی شده گشت مبارزه با قاچاق اسلحه متوسل به عملیات برايعلیرغم اینکه انگلستان 

گردید. دلیل این میبا این وجود مقدار ناچیزي اسلحه و جنگ افزار ضبط و مصادره ، بود

زیرا به دلیل سرعت پایین  .اي شرکت کننده در عملیات دانستتوان ضعف ناوهمیامر را 

گروهی صورت  ،قادر به تعقیب جهازات بومی نبودند و از طرف دیگر چون این کار

  آمدند.میلذا ناوهاي تعقیب کننده از عهده آنها بر ن ،گرفت و تعداد آنها هم زیاد بودمی

به اینکه در سال توجها رسید و بمیافزارها سالم به مقصد بیشتر این جنگ

میلیون عدد گلوله به 000/000/1قبضه تفنگ و  45000تعداد  .م1906/.ق1324
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توان پی برد که قاچاق اسلحه می،صادر گردید مناطقو از آنجا به سایر شد مسقط وارد 

برآورد کرده بود  ،گري.م1907/.ق1325در سالگرفته است.میدر چه حجمی صورت 

با وجودي که ارقام دقیقی در  .دشمیقبضه تفنگ به مکران ارسال  200اي که هفته

رئیس ستاد ارتش هند تخمین زده بود که  .م1908/.ق1326در سال و دسترس نبود

تصور وجود ؛ده استشمیقبضه تفنگ وارد مرز هند و افغانستان  30000ساالنه تعداد 

گویی نبوده است. از سویی لغه و گزافهمبا، اي مسلح در مرزافراد قبیلهاز یکصد هزار نفر 

آن قبضه که هر 1زیرا تفنگ لی انفلید ،سود تجارت اسلحه براي دالالن بسیار کالن بود

ـ با توجه به شرایط موجودـ پوند در مرز  80الی  65،خریدندمیپوند  6را به مبلغ 

  )183: 1380،(بوشفروختند. می

المللی اسلحه که در ضایا در کنفرانس بینعی مقرر شد قاوضاآمدن چنین پدید با 

این کنفرانس برگزاري مطرح گردد. هدف از  ،شدمیتشکیل  . در بروکسلم1908سال

محدود کردن تجارت اسلحه و قاچاق  برايدستیابی به توافقی مثبت و کارساز 

، و صدور غیرقانونی آنافزارهاي ساخت اروپا به مسقط و بنادر داخلی خلیج فارسجنگ

  بود. ـ مرز شمال غربی هند و ایران ـ به افغانستان

قراردادي براي . م1906بریتانیا و ایتالیا در ، ي فرانسهها دولت علیرغم اینکه

اما آمار و ارقامی که در ، ندنمودبازرسی عبور اسلحه از دریاي احمر در جیپوتی منعقد 

امات در روند کاهش واردات نشان از عدم موفقیت  اقد ،شدمیزمینه اسلحه قاچاق ارائه 

نانکه کنفرانس اسلحه در بروکسل بدون هیچ چاسلحه قاچاق به سواحل مکران بود. 

  اي در رابطه با مسئله مسقط به پایان رسید.نتیجه

________________________________________________________
1 LEE-ENFIELD
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علت عدم موفقیت کنفرانس بروکسل به این دلیل بود که دولت فرانسه حاضر نبود 

از  .ظر کندنز حقوق خود در مسقط صرفامتیازي با ارزش از جانب انگلیس ا کسببدون 

نهادهاي سیاسی  سوي از، ي فرانسوي که در کار اسلحه بودندها تجارتخانه ،طرف دیگر

،(گریوز. »بودند1اراي حامیانی در مجلس نمایندگاند«و  ق.)1329ـ  29ـ  3(شدند.میحمایت 

  مشترکی دست یابند. ي فرانسه و انگلستان نتوانستند به چارچوب ها لذا دولت )95: 1380

خود  ،ا اقدامات بین المللی موفق به کنترل اوضاع نشدبکه دولت انگلستان میهنگا

. نخستین کاري را که در قاچاق اسلحه اتخاذ کردرا براي مبارزه با  يبه تنهایی تدابیر

اقدامات شدید حفاظتی در ساحل مکران بود؛ به طوري که با ، روي خود قرار داد پیشِ

قرار گرفتند و موجبات  دشواريي صادرکننده اسلحه در شرایط ها واسطه ،نامهاین بر

 فزایش توان رزمی عملیات محاصره دریاییابا 2ایندیا آفیس ضرر و زیان آنها فراهم آمد.

  اقدامات اعالم نمود.این پشتیبانی خود را از  ،و قول حمایت مالی از حکومت هند

ن اسلحه دسته جات نیروي دریایی را به قرار دولت انگلیس براي توقیف قاچاقچیا

  زیر تشکیل داد:

  ي الزم براي بازرسی کنار دریا مأمور گردید.ها الف) چهار کشتی مسلح دولتی با قایق

ب) یک گروه نیروي زمینی براي عملیات جلوگیري در داخل مرکب از یک گردان 

  .آماده شد دینگرها دوتوپ  کوهستانی و کشتی سلطنتی موسوم به، پیاده هندي

  ج) یک افسر ژنرال دفتري براي امور سیاسی در جاسک تعیین و مأمور گردید.

سیم براي دایر نمودن ارتباط بین قواي بحري و بري در جاسک د) یک دستگاه بی

  گمارده شد.

________________________________________________________
1 CHAMBER OF DPUTIES
2 INDIA OFFICE
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نفر در جاسک و  135ل و لسهـ) جاسک و چابهار به حالت پادگان در آمد و دو مس

  اي محافظت پادگان تعیین گردید.نفر در چابهار بر 115

و) این اقدامات فقط براي توقیف و جلوگیري از قاچاقچیانی بود که از راه 

  نمودند.هندوستان به خلیج فارس اسلحه حمل می

  ز) نیم گردان پیاده هندي به پادگان رباط در مرزهاي سیستان تعیین و گمارده شد. 

اسلحه توقیفی بدست آمده از قرار زیر زیرا  ،بخش واقع گردیداین اقدامات رضایت

تیر فشنگ ، 138620تفنگ  -فشنگ، قبضه 217طپانچه ، قبضه 12409بود: تفنگ 

چندین محل مخصوص به وسیله قواي بحري و بري خراب و نابود ، تیر 2560طپانچه 

  )150: 1320، (رزم آراشد.

اصره دریایی افزایش توان عملیات مح .م1909/.ق1327حال تا پایان سال به هر

هاي روز افزون و نیز آشفتگی و اختاللی که در روند تجارت مؤثر واقع شد و دستگیري

  کم کم تأثیر و سودمندي این عملیات را به اثبات رساند.، اسلحه به وجود آمد

به در مکران الجیشی عملیات سوق1911مارس  1329/29االول  ربیع 27در 

 طرفاسلحه توسط افاغنه صورت گرفت. این عملیات از  فرماندهی کلنل دالمن علیه قاچاق

زنی در شرق و ردینگ که  براي گشتها دریا توسط دوکشتی دولتی به نام نروث بروك و

این قوا موفق شد  )ق.1329ـ  29ـ  3(شد.میحمایت ، غرب ساحل مکران از بمبئی آمده بودند

و سران بلوچ  ها ابان بخشی از افغاني بیها آوریل  با حمله به بندر سیریک و کرانه 21در 

غافلگیر کند و پس از درگیري که ، را که براي تجارت اسلحه به این منطقه آمده بودند

حدود چهل قبضه تفنگ و چهار هزار فشنگ از اسلحه اي که به  ،بین آنها اتفاق افتاد

  توقیف و مصادره گردید.  ،بندر سیریک وارد شده بود
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دولت انگلیس براي جلوگیري از قاچاق اسلحه به  سويز بر اساس راهکاري که ا

عملیات محاصره دریایی و نظامی در سواحل خلیج فارس و دریاي  ،کار گرفته شده بود

که لیاقت خود را در چندین عملیات نشان داده  1عمان تحت فرماندهی آمیرال اسلید

هی اسلحه و مهمات گذارده شد. وي در طی مأموریت خود توانست میزان قابل توج ،بود

تفنگ و دو ملیون فشنگ اشاره کرد.  14000توان به می،از این میزان .آوري کندجمع

 ، ضرر فراوانیخود قاچاقچیان به دریا ریخته بودند. در نتیجه اقدامات ويمقداري را نیز 

ه اي ک ند حتی یک روپیه از مساعدهرد شده بود. به طوري که آنها  نتوانستواها به افغان

، به علت عدم اطمینان از اخذ دریافت اسلحهبه تجار مسقط داده بودند، پس بگیرند. 

از دادن نیز ها دادند. صاحبان قایقمیخریداران اسلحه دیگر تمایلی به خرید نشان ن

. این کردند میکه قیمت گزافی را  طلب و یا این کردند میي خود یا امتناع ها قایق

را ترك کنند. اسلحه تجارت  ،قابل توجهی از تجار مسقطسبب شد که بخش  رویدادها،

  )ق.1328ـ  29ـ  3(

دو را به هر؛ها و بلوچ ها افغان ،مساعی و تالش آدمیرال اسلید و قواي انگلیسی

 ها الزحمه خود آزرده خاطر بودند و افغانبه واسطه کاهش حق ها آورده بود. بلوچخشم 

اثر اقدامات اما بر ،ر مسقط پرداخت کرده بودنددنقدي به این دلیل که پول اسلحه را 

. بدین خود را از دست داده بودندو هم اسلحه هم پول  ،انگلیس در توقیف اسلحه قاچاق

حمله برده و آنها را خراب  ها به خاطر تالفی این امر به خطوط تلگرافی انگلیسی سبب

بیشتر  ،کردند میقاچاق تهیه راهاسلحه خود را از پیش از آن، که  نیز. قبایلی کردند می

اي به دست آورند به این احتمال وجود داشت که اگر اسلحه«خاطر بودند. رنجیده

توانست میها و خشم ها این نفرت)ق.1329ـ  29ـ  3(». بپردازند ها علیه انگلیسیخرابکاري

________________________________________________________
1 Slade
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به نحوي ها بیانگر تاثیر عملیات انگلستان باشد. دامنه فعالیت انگلستان علیه افغان

ي از کراچی و بري مسافرها با کشتی ها گسترده شده بود که حتی از مسافرت افغان

این  اجرايتوان گفت که میآوردند. میبمبئی به مقصد خلیج فارس جلوگیري به عمل 

کنترل نسبی تجارت اسلحه در منطقه داشت و از را در پی اقدامات نتایج مطلوبی 

  .کرد حکایت می

، آمیز آدمیرال اسلید علیه قاچاقچیان اسلحهت کم و بیش موفقیتعملیابه دنبال 

، ویژه در مسقط افزایش یافته بود.بر اثر اقدامات انگلیسنفوذ انگلستان در خلیج فارس به

صدور  با 1912چهارم ژوئن /1330الثانی  هفدهم جماديدر سلطان مسقط سید فیصل 

ات در قلمرو خود اعالن داشت. به موجب براي تجارت اسلحه و مهم ، مقرراتی رابیانیه

تجار حق نگهداري اسلحه و مهمات در انبارهاي خصوصی خود را نداشتند و  ،این بیانیه

از روز  بنابراین،نگهداري شود.  ،ی تحت شرایط و مقرراتهایانبارمحموالت در نوع باید 

تحت کنترل  ،شودمیو مهماتی که وارد قلمرو مسقط  ها ه اسلحهلییکم آوریل مقرر شد ک

ي خود را در آن انبار نگهداري کنند و ها تجار درخواست شد اسلحه. افزون بر آن، از درآید

نیز فعالیت او  ۀاز ادامبر مجازات ، عالوههر تاجري که از این مقررات سرپیچی کند

اي بدون صدور جواز و پرداخت عوارض هیچ اسلحه ،شد. در ضمنخواهد جلوگیري 

تنها به خریداران مجاز و یا حمل اسلحه نیز، وج از انبار را نداشت و جواز گمرکی حق خر

و مقصد تعداد، شد و در آن مداركمیارائه  .یی که داراي مدارك معتبر بودندها نمایندگی

  شد.میقید  ها اسلحه

خشم و عصبانیت فرانسه را موجب شد  ،اعالن این مقررات از جانب سلطان مسقط

سلطان مسقط در دوازدهم ماه  حال،با این د.گردیتار دریافت غرامت و این دولت خواس
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افراد که  دیگر اسلحه واي پیگیري کرد و از تجارژوئیه حکم را در چارچوب صدور بیانیه

  خواستار رعایت این مقررات شد. ،پرداختندمیدر خلیج فارس به دادوستد 

تصمیم گرفتند یس و فرانسه انگلسرانجام دو کشور ، با به وجود آمدن این شرایط

انگلستان حاضر شد در ازاي به  ،به طور مستقیم وارد مذاکره شوند. در این مذاکرات

توافق خود را با صدور  ،دولت فرانسه سويرسمیت شناختن فرمان سلطان مسقط از 

مخالفت  ترتیب،کند. بدین  اعالمپنبه به تونس با پرداخت غرامت به تجار فرانسوي 

پوند  36000انگلستان تقریباً مبلغ  ،مسقط پایان پذیرفت. در نتیجه این توافق فرانسه در

  )132: 1380، (گریوزغرامت به خاطر کاالهاي توقیف شده به دیو و گوگایر پرداخت.

تجارت اسلحه شد، ورود اسلحه به مسقط ممنوع به تدریج ،این توافقات در پی

  تجارت و قاچاق اسلحه قطع شد. ، گريواسطهبه منظور  ها افغانتردد سیر نزولی یافت و 

  

  نتیجه

اي ناشناخته ةپدید ،تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس در اواخر قرن نوزدهم

ی در فراوانهاي گروهطوایف و، ناشی از آن تقاضا و سود سرشارافزایش نبود. به علت 

که از طریق بنادر خلیج بودند  ها افغان ،ها ترین گروهشرکت داشتند. اصلیاسلحه تجارت 

و از نواحی کردند  میاسلحه موردنیاز خود را از مسقط تهیه  ،ها فارس و به کمک بلوچ

  ها نمودند. حمل اسلحه قاچاق توسط افغانمیجنوب شرقی ایران به افغانستان حمل 

دولت انگلیس در حضور اي براي بهانه ،وقاچاق آن به نواحی شمال غربی هندوستان

اسلحه به بهانه مبارزه با تجارت  ها ید. انگلیسشوب شرقی ایران و خلیج فارس نواحی جن

بخش زیادي از  ،ي خود با نقض حقوق ملکی ایرانها و حفظ امنیت تاسیسات تلگرافخانه

نیروها و تجهیزات خود را در سواحل جنوب شرقی ایران مستقر کرده بودند. این وقایع 



177ها در خلیج فارس ... افغانتجارت و قاچاق اسلحه توسط 

ز لحاظ استراتژیکی براي حفظ هندوستان بسیار در مناطقی در حال وقوع بود که ا

، مناطق جنوبی بلوچستان و سواحل مکران ،امپراتوري بریتانیا دیدگاهازرشمند بود. از 

هیچ قدرتی د تحت تسلطبایني زنجیر دفاعی هندوستان را داشت که ها کم حلقهح، 

ه نواحی جنوب در حال پیشروي ب ها گرفت. با توجه به اینکه روسمیحتی ایران قرار 

حکمی را در خلیج فارس به ستپایگاه منیز  ها و فرانسوي ها شرقی ایران  بودند و آلمان

ها از کرد که مبادا این دولتمیاحساس خطر بدین لحاظ، انگلیس دست آورده بودند. 

طریق خلیج فارس و نواحی جنوب شرقی ایران به داخل هندوستان نفوذ کنند. در 

بارزه با قاچاق اسلحه در خلیج فارس و ممانعت از ورود قاچاقچیان به بهانه م ،نتیجه

شروع به اعزام نیروهاي خود به این مناطق به ، افغانی به نواحی جنوب شرقی ایران

بنادر جاسک و چابهار واقع در سواحل مکران ایران نمود. زیرا که این بنادر به خصوص

هاي خارجی به انعت از ورود دولتی براي مممناسبمکان  استراتژیک، لحاظ موقعیت

و تجهیزات خود در هر دو کرانه و  ها با اعزام نیرو انگلستان خلیج فارس و هندوستان بود.

ه دست برا المللی مجوز حضور در خلیج فارس و بین اي انجام اقداماتی در سطح منطقه

سه، روسیه و عالوه بر آن، دست فرانتر ساخت. ي نفوذ خود را مستحکمها آورد و پایه

 والحمایگی و ساکنان دو کرانه خلیج فارس را با تحت آلمان را از خلیج فارس کوتاه کرد

  قرار داد.خود کنترل و نظارت در نیروي دریایی قدرتمند 
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سال یازدهم، شمارة 44 ـ پاییز 1389، صص 178 ـ 151

تجارت و قاچاق اسلحه توسط افغانها در خليج فارس 


و اقدامات انگلستان در جلوگيري از آن

سالهاي 1332ـ1315ق. /1914ـ1897م. *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مرتضي نورائي**

زهرا رضائي***

چکیده

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، از طوايفي که در تجارت اسلحه در خليج فارس نقش داشتند، افغانها و شماري از جماعت بلوچ بودند. در ابتدا، واسطه اين تجارت افغانها بودند، اما با گسترش اقدامات انگلستان عليه آنها و تنگ شدن عرصه، افغانها از قبايل بلوچ که در نزديکي ساحل مکران ساکن بودند، استفاده کردند. از آنجايي که اسلحهها در اختيار قبايل مخالف انگلستان در هندوستان نيز قرار مي گرفت، اين دولت به بهانه جلوگيري و مبارزه با تجارت و قاچاق اسلحه، اقداماتي را در سطح منطقهاي و بينالمللي انجام داد.

در مقاله حاضر، ساز و کار تجارت و قاچاق اسلحه توسط افغانها و بلوچها و اقدامات و دخالتهاي انگليس به بهانه مبارزه با اين پديده و به تبع مشکلاتي که براي دولت مرکزي ايران به بار ميآورد، بررسي خواهد شد. مبناي اين نوشتار، منابع آرشيوي موجود در مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران است. 

کليد واژگان: افغانها، بلوچها، خليج فارس، انگلستان، تجارت، قاچاق اسلحه

مقدمه

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم از طوايفي که در تجارت و قاچاق اسلحه در خليج فارس نقش داشتند، افغانها بودند. افغانستان کشوري است که از لحاظ موقعيت جغرافيايي به دريا دسترسي ندارد و فاقد بندر است. در چنين وضعيتي نميتوانست از طريق دريا مهمات خود را وارد کند و بايد از مرز زميني اقدام مينمود. از طرفي اين کشور از سوي مرزهاي هند، انگليس، ايران و امپراتوري روسيه احاطه شده بود. دو قدرت استعماري اجازه قاچاق اسلحه از طريق مرزهاي خود را نميدادند. تنها راهي که باقي ميماند قسمت غربي، يعني مرز افغانستان و ايران بود که قاچاق اسلحه به افغانستان از همين طريق صورت ميگرفت. افغانها براي تامين اسلحه مورد نياز خود به بندر مسقط که در کرانه جنوبي خليج فارس واقع است، روي آوردند. پيش از آن، خودِ افغانها واسطه اين تجارت بودند، اما با به خطر افتادن امنيت مرزهاي شمال غربي هند، انگلستان به اقدامات گستردهاي عليه آنها دست زد. در نتيجه افغانها براي گريز از محدوديتها، از طوايف بلوچ ساکن در سواحل مکران استفاده كردند. بدين نحو که اسلحه از مسقط توسط جهازهاي بومي به بنادر مکران ـ جاسک و چابهار ـ حمل ميشد، سپس بلوچها با شترهاي خود، اسلحهها را به افغانستان رسانده و در اختيار افغانها قرار ميدادند و از آنجا به قبايل مبارز شمال غربي هند داده ميشد.

از آنجاييکه اين اسلحهها در اختيار قبايل مخالف انگلستان در هندوستان قرار ميگرفت، دولت انگليس به بهانه جلوگيري و مبارزه با تجارت و قاچاق اسلحه اقداماتي را در سطح منطقهاي و بينالمللي انجام داد.

سياست انگلستان در جنوب شرقي ايران 

انگلستان که تا ميانه قرن نوزدهم موفق شده بود شبه قاره هند را به طور کامل به تسخير خود در آورد، از آن زمان به بعد، توسعهطلبي در مناطق مجاور هند را به منظور نيازهاي سوق الجيشي اين مستعمره آغاز کرد. اساس سياست دولت انگليس در آن مقطع زماني، جلوگيري از نزديکي و نفوذ روسها به سرحدات هندوستان بود. از جمله ناحيههايي که دولت انگلستان، بايد در مقابل روسها از آن دفاع ميکرد، شامل افغانستان و نواحي جنوب شرقي ايران ـ سيستان و بلوچستان ـ بود. سيستان و بلوچستان به دليل آنکه امکان نفوذ ساير دول اروپايي به آن وجود داشت، مورد توجه آنها قرار گرفت. دولت انگليس در حافظه تاريخي خود، به خاطر داشت که فاتحان بزرگ هند در طول تاريخ، از نواحي جنوب شرقي ايران ـ سيستان و بلوچستان ـ به داخل هند نفوذ پيدا کردند. از اين رو، اين نواحي را از لحاظ استراتژيکي تالي هند ميدانستند و از همه مهمتر، سعي دولتمردان بر آن بود كه اين منطقه را خالي از هرگونه آبادي و سکنه قرار دهند تا هيچ ارتشي به اتکاء منابع و ظرفيت محلي قادر به عبور از طريق آن به هندوستان نباشد. (مصور رحماني، 1366: 49) 

دورافتادگي اين دو ايالت و عدم تسلط دولت مرکزي ايران از يک سو و اهميت سياسي آن به علت نزديکي به مرز هندوستان و افغانستان از سوي ديگر، از عوامل توجه حکومت انگليسي هند به اين نواحي شد و سعي بر آن بود تا خوانين محلي و سر کردگان ايلات بلوچستان و سيستان را دست نشانده خود كنند. «دولت انگليس ميخواست حريم وسيعي از حکومتهاي پوشالي محلي به دور هندوستان برقرار سازد و ايران را هرچه بيشتر از مرز سند دور نگه دارد.» (آدميت، 1354: 248) 

با نزديکي روسها به نواحي جنوب شرقي ايران، انگلستان سقوط سيستان را توسط آنها امري مسلم ميدانست. تسخير سيستان توسط روسها از نظر انگلستان دستيابي به هندوستان و خليج فارس بود. بنابراين، تمام سعي انگليسيها ممانعت از ورود روسها به اين منطقه بود. 

پس از فراز و فرودهايي که در روابط انگليس و روسيه به وجود آمد، سرانجام با امضاي قرارداد 1907م. روسيه و انگليس و تقسيم ايران بين اين دو قدرت، نگراني مقامات بريتانيا از سيستان و قائن برطرف شد. زيرا بر اساس اين قرار داد، سيستان توسط روسيه به عنوان حوزه نفوذ بريتانيا شناخته شده بود.

نگراني بعدي انگليسيها از آلمانها بود که در اواخر قرن نوزدهم متوجه اهميت خاورميانه شدند و درصدد يافتن راهي به اين منطقه و استقرار پايگاهي در خليج فارس بودند. امپراتوري آلمان که خود را حامي مسلمانان اعلام کرده بود، موفق شد ضمن انعقاد قرارداد نظامي با عثماني، امتياز راه آهن برلن ـ استانبول ـ بغداد را از ترکها اخذ كند. نفوذ آلمانها در خاورميانه موجب هراس دو قدرت روس و انگليس شد. همين امر زمينه تفاهم و دوستي دو دولت را فراهم آورد و سبب شد تا دشمنيها و خصومتهاي خود را در آسيا خاتمه دهند. با گذشت زمان روز به روز، بر دامنه نفوذ آلمانها در منطقه افزوده ميشد. مأموران سياسي و نظامي آلمان در نواحي جنوب شرقي ايران موفق شده بودند با جلب حمايت قشرهاي مختلف ايران به سازماندهي فعاليتهاي ضد انگليسي خود در اين نواحي بهويژه بلوچستان بپردازند و مشکلات فراواني براي دولت انگلستان در ايران و افغانستان فراهم کنند. توطئههاي آلمانها در ايران و افغانستان وضع انگلستان را در خاورميانه به طور جدي در معرض خطر قرار داده بود و اين کشور را سخت مستأصل کرده بود. در چنين شرايطي بود که انگلستان احساس خطر کرد و سعي در گسترش نفوذ و قدرت خود در خليج فارس، افغانستان و نواحي جنوب شرقي ايران که در حفظ هندوستان مؤثر بود، نمود. از اين رو تا سال 1325ق./1907م. مراقب تحرکات روسها در نواحي جنوب شرقي ايران بود و کليه سياستهايي هم که در پيش ميگرفت، در جهت مقابله با پيشروي روسها بود. اما هنگاميکه با انعقاد قرارداد 1907م. از جانب روسها، آسودهخاطر شد؛ حريف ديگري چون آلمانها در مقابل آنها سر برآورد. از آنجايي که بريتانيا سالهاي مديدي در اين ناحيه ريشه دوانيده بود ـ عليرغم تهديدات و تبليغاتي که توسط آلمانها مانند نيدر ماير و واگنر صورت ميگرفت ـ توانست به وسيله نيروها و تجهيزات زميني و دريايي نفوذ و قدرت خود را در هر دو کرانه حفظ نمايد و با تهديد و ديپلماسي دست تمام قدرتهاي اروپايي را از خليج فارس و هندوستان کوتاه کند.    

طريقه حمل اسلحه قاچاق توسط افغانها از خليج فارس 

افغانستان کشوري محصور در خشکي است و به دريا دسترسي ندارد. حمل و نقل کالاها در گذشته از طريق مرز زميني انجام ميگرفت و وسيله نقليهاي که براي جابجايي کالاهاي خود از آن استفاده ميکردند، حيواناتي مانند الاغ و شتر بود. افغانهايي که براي داد و ستد و تجارت کالا به طور اعم و اسلحه به طور اخص به ايران ميآمدند، معمولاً متجاوز از دو هزار شتر به همراه خود ميآوردند. 

افغانها در فصل پاييز از افغانستان حرکت کرده و دراوايل فصل زمستان به بندر عباس ميرسيدند. مدتي را در آنجا توقف کرده و در ابتداي بهار مراجعت ميکردند. تعداد و جمعيت آنها در هنگام بهار در مکران و بلوچستان افزايش مييافت. در هنگام ورود تقريباً با نيمي از شترهاي خود کالاهايي مانند آلو بخارا، پسته، پشم، کرک، زيره، بادام، زعفران، کنجد و تخم هندوانه براي فروش آورده و بقيه آنها را بدون بار ميآوردند. «در موقع حرکت، ربع قافله چاي، قند و منسوجات پنبه و چيني بار کرده و با بقيه شتران تفنگ، فشنگ و رولور به افغانستان ميبردند.» (کبابي، 1363: 191) افغانها براي تهيه اسلحه مورد نياز، يا خود به مسقط ميرفتند يا ازساکنان سواحل مکران خريداري مينمودند. از سال 1327ق./ 1909م. انگليس ورود قافله افغان به ايران را ممنوع کرد، اما آنها در هر صورت به طور پنهاني وارد بنادر ايران ميشدند.

در گزارشی از وزارت امور خارجه اعلام میگردد که افغانها اسلحههاي خريداري شده خود را از طريق خاک بلوچستان ايران و سيستان از راههايي که چندان شناخته شده نبود، گريزانده و به هندوستان برده و ميفروختند. (3 ـ 29 ـ 1328ق.) سابقاً تنها افغانها واسطه اين تجارت بودند. آنها چندكيلومتر از مسافت را با شتر طي ميکردند و خود را در ساحل به قايقهاي عماني رسانده، تفنگ و فشنگ را گرفته و به قبايل سرحدي ميفروختند. اما از سال 1328ق./ 1910م. به بعد که کشتيهاي جنگي انگليسي عرصه را بر آنها تنگ نموده و اسباب زحمتشان را فراهم آورد، تصميم گرفتند از نيروي دوم براي تسهيل کار خود استفاده کنند. اين گروه رؤساي بلوچ سواحل مکران بودند.(3 ـ 1329ق.) مکران ناحيهاي بياباني بود که عمدتاً بلوچها در آن ساکن بودند. رؤساي اين ناحيه در عمل مستقل بوده و به مقامات ايراني اعتناي چنداني نميکردند. آنها اغلب با دولت مرکزي در حال جنگ بودند وگهگاه دست به شورش ميزدند. (گريوز، 50:1380) مداخله قبايل بلوچ مکران، براي اين تجارت تسهيلات لازم را فراهم آورده بود. سران بلوچ در مقابل مزد گزافي که افغانها در ازاي کارشان به آنها ميپرداختند، حاضر به همکاري شدند.(3 ـ 1329ق.) با شرايط به وجود آمده، افغانها براي تجارت پر سود اسلحه با هماهنگي نمايندگان خود در مکران به کرانههاي اين ناحيه رفت و آمد ميکردند و با سران بلوچ نيز براي عبور از سرزمين آنها به توافق رسيده بودند. به دليل عدم نفوذ دولت مرکزي در سواحل جنوب شرقي ايران، بلوچها بدون مخالفتي از جانب دولت ايران اسلحهها را از کشتيهاي مسقطي تحويل گرفته و با شترهاي خود به مناطق داخلي حمل ميکردند. حکومت هند براي ورود بيش از اندازه جنگ افزارهاي مدرن و به خطر افتادن امنيت مرزهاي شمال غربي هند به هراس افتاده بود.

اين طبيعي بود که حکومت هند با به خطر افتادن منافعش در مزرهاي شمال غربي هند، که همانا مسلح شدن قبايل ساکن در نواحي مرزي بود، احساس ناامني کند. لذا تا آنجايي که براي آن حکومت امکان داشت از طريق به کارگيري شناورهاي نيروي دريايي هند و با به کار بستن تدابيري در کرانههاي شمالي ايران براي جلوگيري از اين تجارت اقدامات لازم را به عمل آورد. با اين وجود، اقدامات چندان مثمر ثمر واقع نشد و مقدار قابل توجهي از اسلحه و جنگ افزار به صورت قاچاق به خاک افغانستان وارد ميشد. اين کار به صورت گروهي انجام ميشد، به طوريکه گاهي اوقات، تعداد آنها به چندين صد نفر يا حتي به هزار ميرسيد. به نظر ميرسد علت موفقيت افغانها، در کارِ گروهي و تعدد نفرات آنها بود؛ چرا که اين کثرت جمعيت سبب ميشد تا ترس و واهمهاي از مأموران ايراني نداشته باشند. از آنجايي که دولت مرکزي چندان کنترل و نظارت بر اين مناطق نداشت، لذا قاچاقچيان اسلحه با کاروانهاي خود به آساني از مرز عبور ميکردند و زمينه ناآرامي و وحشت را براي اهالي به وجود ميآوردند. علاوه بر ساكنين محلي، مأموران انگليسي نيز كه به منظور ممانعت از اقدامات افغانها گمارده شده بودند، از آزار واذيت آنها در امان نبودند. چنانچه اوكانر، سرپرست كنسولگري بريتانيا در سيستان ضمن بيان خاطراتش در رابطه با اقدامات افغانها چنين ميگويد: «گاه اين دستهها در حين گذر استراحتگاههاي كوچك ما را با چالاكي به آتش ميكشيدند و غارت ميكردند.» (اوكانر، 1376: 33) حکومت هند براي جلوگيري از عبور و مرور کاروان افغانها از مسيرهاي پرت و دورافتاده، پايگاههاي کوچکي در نزديکي مرز ايران و چند کيلومتري ناحيه سياه کوه دائر کرده بود. ملک سياه کوه در صد مايلي جنوب سيستان، در نقطه تلاقي مرزهاي افغانستان، ايران و امپراتوري هند قرار دارد. «محلي پرت و کسل کننده». (اوکانر، 30:1376) در نتيجه افغانها مجبور ميشدند از مسير صحرايي که بين سيستان و کوه ملک سياه واقع بود، خود را به افغانستان برسانند. 

قبايل افغان و قاچاق اسلحه

الف: غيلزاييها

از آنجايي که تجارت اسلحه سود سرشاري براي افغانها و دستاندرکاران آن داشت، سال به سال بر تعداد و جمعيت افغان و استعدادهاي آنها در بنادر ايران به خصوص جاسک، چابهار و بندر عباسي به منظور حمل اسلحه افزوده ميشد. (5 ـ 31 ـ 1326ق.) اگرچه قبايل گوناگون افغان به اين کار مبادرت ميورزيدند، اما بيش از همه، غيلزاييها
 در تجارت اسلحه شرکت داشتند. قاچاق اسلحه به افغانستان و مرز هند در دست آنها بود. اين طايفه يکي از قدرتمندترين طوايف افغان بودند. (گريوز، 1380: 95) و بيشترين نقش را در تجارت اسلحه داشتند. غيلزاييها منفعت بسياري را نصيب خود کرده بودند و اين تجارت را حق مخصوص و انحصاري خود ميدانستند. (3 ـ 29 ـ 1329ق.)

فروشندگان مسقطي، براي حمل اسلحه قاچاق به بنادر مکران ـ جاسک و چابهار ـ از جهازات محلي استفاده ميکردند. هنگاميکه اين قايقها به کرانههاي ايراني ميرسيدند؛ سران بلوچ که واسطه بين افغانها بودند، در نزديکي ساحل به انتظار مينشستند. زماني که کشتيها ميرسيدند به ساحل رفته، اسلحهها را بار شتر کرده و راهي مناطق داخلي ميشدند. «سرداران بلوچ ضمن آنکه به عنوان جاسوس با غيلزاييها عمل ميکردند، شتر نيز برايشان تهيه مينمودند.» (گريوز، 1380: 95) از آنجايي که نواحي جنوب شرقي ايران به مناطقي تفکيک ميشد که هر منطقهاي تحت نفوذ خوانين و رؤساي محلي قرار داشت؛ لذا قاچاقچيان اسلحه در مسير عبور خود مبلغي را به عنوان باج و عوارض به اين خوانين پرداخت ميكردند. 

پس از مدتي به واسطه اقداماتي که از جانب دولت مرکزي ايران و انگلستان در نواحي جنوب شرقي ايران صورت ميگرفت، حركت قافلهها با دشواري روبرو شد. در اين زمينه ميتوان به واکنش کرمانيها در مقابل آنها و اقدامات انگليسيها در استقرار نيرو و تجهيزات در منطقه رباط اشاره کرد. اين اقدامات به گونهاي بود که دامنه فعاليت آنها را به مثلثي که رأس آن درياچه هيلمند ]هيرمند[ در افغانستان و قاعده آن به غرب لنگه و شرق چابهار محصور ميشد محدود گرديد. (3 ـ 29 ـ 1239ق.)

با گسترش فعاليت افغانها در مسقط، روابط مستحکم و آميخته با اعتماد، بين تجار مسقط و افغانهاي غيلزايي به وجود آمده بود. به طوري که غيلزاييها با اطمينان خاطر مبالغي را به مسقط ارسال کرده و در مقابل، تجار مسقط نيز ملزم بودند که اسلحهها را بار قايق کرده و به سواحل ايران ارسال كنند. اگرچه بين تجار مسقطي و افغانها روابط حسنه به وجود آمده بود، اما سلطان مسقط به واسطه ملاحظات سياسي با تجار غيلزايي که براي خريد اسلحه به مسقط ميآمدند، چندان همراهي نشان نميداد. زيرا واهمه داشت که مبادا از اين طريق به روابط او با دولت انگليس خدشهاي وارد شود، چرا که دولت انگليس از شيخ مسقط در مقابل قبايل بدوي حمايت ميکرد. (3 ـ 29 ـ 1239ق.)

ب: ساير قبايل 

از ديگر طوايف افغان که در کار تجارت و قاچاق اسلحه نقش داشتند، طايفه لوائي بودند. اين طايفه که غالباً شتردار و کرايهکش بودند؛ در زمستان به خاک هندوستان رفته و در تابستان به افغانستان، ييلاق و قشلاق ميكردند. لواييها نقش به سزايي در رساندن اسلحه قاچاق به قبايل مخالف انگليس در هندوستان را  بر عهده داشتند. (5 ـ 31 ـ 1326ق.)

طايفه افزوديها از جمله قبايل معارض انگليس بودند که اسلحه موردنياز خود را توسط لوائيها تامين ميکردند. اين طايفه در حدود سيصد هزار خانوار بودند که در سرحد هندوستان ـ در جبال آن ـ مسکن داشتند و با انگليسيها در تعارض و جنگ بودند. لوائيها اسلحه موردنياز آنها را از مسقط و به واسطه تجار از ملجيکيها خريداري ميکردند و از آنجا به جاسک انتقال داده و از طريق بيابان لوت ايران به آن طايفه ميرساندند. (5 ـ 31 ـ 1326ق.)

افغانها براي عبور دادن اسلحه خريداري شده خود به مرزهاي افغانستان بايد از نواحي جنوب شرقي ايران گذر ميکردند که گاهي توسط مأموران ايراني گرفتار ميشدند. بر اساس گزارشي که از کارگزاري خراسان دريافت شده بود، دو نفر از افراد اين طايفه که در خارج از بيرجند مورد سوءظن مأموران قرار گرفته بودند، پس از تفتيش، يک قبضه تفنگ کلوله ورشو مکنز دشتستان و ده قبضه برنيک هفت تيره و هزارو ششصد فشنگ  از آنها ضبط شد و بعدها مشخص شد كه اسلحهها را از طريق بندر، قاچاق کرده و تا اين حدود حمل کردهاند. (3 ـ 29 ـ 1329ق.) چنين رويدادي، بيانگر ناتواني گمرک و فقدان قدرت ايران در جلوگيري از آن است. پيرو اين امر، وزارت امور خارجه طي تلگرافي به کارگزاري خراسان ميخواهد كه اين وضعيت را به اداره امور گمرک اطلاع داده و از ترتيب معامله و اسلحه توسط لوائيها جلوگيري به عمل آورد.

گاهي براي ممانعت از عبور اسلحه قاچاق از منطقه تحتالحمايه حکمران محلي، گفتمان به کار گرفته شده، تهديدآميز بود. براي نمونه ميتوان به نوع لحني كه از جانب حكومت تهران به بيرجند پس از گزارش حمل اسلحه از خليج فارس به نواحي جنوب شرقي ايران مخابره شد، اشاره نمود. در اين گزارش آمده است: «بدانيد که اگر اين قافله از آن حدود عبور کند و اسلحه هرچه باشد ضبط نکنيد خانواده شما بر باد خواهد رفت.» (ک. م. آ. ق. ش سند 1/70770)* مشخص نيست اين بيان تهديدآميز تا چه اندازه ميتوانست ابزار خوبي براي ممانعت از برخي تخلفات مانند همكاري مأموران گمرک با قاچاقچيان و يا سهل انگاري آنها در برخورد با قاچاق اسلحه باشد.

حضور افغانها در سواحل مکران ـ چابهار و جاسک ـ موجب به هم ريختگي و آشوب در آن مناطق شده بود. افغانها علاوه بر اينکه به حمل اسلحه قاچاق ميپرداختند، گاهي در حين عبور از آن مسير، به اعمالي مانند سرقت نيز مبادرت ميورزيدند که در اين مورد ميتوان به يک فقره سرقت از تبعهاي انگليسي اشاره نمود. بر اساس تلگرافي از سيستان، قافلهاي از افغان که حامل اسلحه بودند، به هنگام عبور از خاک سيستان در ملک سياهکوه قند، آرد و وسايل ديگر از يک تبعه انگليسي به سرقت بردند. به دنبال اين واقعه، قونسولگري بريتانيا با ذکر اين نکته که دولت ايران مسئول نظم آن ناحيه است، خواستار پرداخت غرامت به تبعه خود از جانب دولت ايران گرديد. (1 ـ 29 ـ 1328ق.)

اقدامات منطقهاي و بين المللي انگلستان در مبارزه با تجارت و قاچاق اسلحه


الف: انگليس و قاچاق اسلحه در جنوب شرقي ايران

افزايش ورود اسلحه به بنادر خليج فارس و قاچاق آن  به مرزهاي شمال غربي هند از جمله مسائلي بود که در نيمه دوم قرن نوزدهم مورد توجه دولت انگليس واقع شد. در پي منع تجارت اسلحه در بوشهر از سوي دولت ايران، تجارت اين كالا به مسقط در کرانه جنوبي خليج فارس منتقل شد. از کشورهايي که واردکننده اسلحه به مسقط و طرف قرارداد با اين بندر شهر بودند، ميتوان به کشورهاي انگلستان، فرانسه، آلمان و بلژيک اشاره نمود. براساس آمار و ارقام اعلام شده، سهم فرانسه و بلژيک در سال 1329ـ1328ق/1911ـ1910م. 50% کل تجارت اسلحه را تشکيل ميداد. اما منابع و اطلاعات دقيقتر، سهم کشورهاي مختلف را چنين بيان ميكند: انگلستان 35%، آلمان 34%، بلژيک و فرانسه 31%. 

تجارت اسلحه و ادوات جنگي براي اتباع كشورهايي که با آنها عهدنامه داشتند، مجاز بود. ناوهاي انگليسي و آلماني بدون هيچ مانعي محصولات ساخت انگليس، آلمان، فرانسه، بلژيک و ديگر كشورها را در آنجا تخليه نموده و فروشندگان خارجي و حتي مسقطي، بدون مشکل کالاهاي خود را از گمرک ترخيص ميکردند. امّا خريداران عرب، ايراني، بلوچ و افغان همواره در معاملات خود با زحمت و خطر مواجه ميشدند. (دهقان نيري، 1378: 674)

با گسترش قاچاق اسلحه از مسقط به بنادر مکران ـ جاسک و چابهار ـ و انتقال آن توسط افغانها و بلوچها به افغانستان از طريق نواحي جنوب شرقي ايران ـ سيستان و بلوچستان ـ و توزيع آن بين قبايل هندي معارض انگليسيها، سبب شد تا دولت انگليس احساس خطر کند و به اعزام نيرو و تجهيزات به اين نواحي به منظور جلوگيري از ورود اسلحه اقدام نمايد. حضور نيروهاي انگليسي در اين مناطق، مشکلات فراواني را براي دولت ايران به همراه داشت. در بررسي موضوع بايد به اين نکته اشاره داشت که قاچاق اسلحه به نواحي شمال غربي هند از سالهاي پيش بهويژه از سال 1315ق. / 1897م. وجود داشته است؛ امّا اينکه چرا به يکباره مورد توجه دولت انگليس قرار ميگيرد قابل درنگ است. به نظر ميرسد که اين مسئله چندان، با حوادثي که در بخشهاي پيشين به آن پرداخته شد، نميتواند بي ارتباط باشد. 

با افزايش دامنه فعاليت افغانها و حمل اسلحه قاچاق، دولت انگليس طي مراسلاتي از دولت ايران، خواستار جلوگيري از ورود افغانها به بنادر ايران گرديد. هرچند که خود اين دولت از مدتها پيش وارد عمل شده بود و به بهانه حضور افغانها در بندرعباس و به خطر افتادن امنيت و خرابي سيمهاي تلگراف از جانب آنها اقدام به افزايش نيروها و تجهيزات خود در بنادر ايران از جمله بندر عباس و چابهار و جاسک نموده بود در گزارشي چنين آمده است: «هر جا انگليسيها تلگرافخانه دارند ساخلو مخصوص هم دارند و اين هم کاري نيست که امروز شود از چهارسال قبل تا امروز هميشه بوده است به اسم اينکه افغانها امسال چنان دستبردي به انگليسها زدند.» (1 ـ 29 ـ 1328ق.)

انگليسيها چنان در اين امر زيادهروي کردند که اقدامات آنها مورد اعتراض ايرانيها در داخل و خارج از کشور قرار گرفت که از جمله ميتوان به نامة انجمن وطنخواهان ايران، مقيمِ بمبئي به آخوند ملاکاظم خراساني و دولت ايران اشاره كرد که از آنها تقاضاي رسيدگي به وضع موجود را نموده بودند. (2 ـ 27 ـ 1328ق.)  

تلگرافها و گزارشهای متعددي که فيمابين وزارت خارجه ايران و سفارت انگليس رد و بدل شده است، ميتواند گوياي دخالتها و بهانههاي بيمورد آنها در نواحي جنوب شرقي و بنادر جنوبي ايران باشد. براي نمونه ميتوان به تلگرافهايي اشاره كرد که در اکثر آنها، حکومت هندوستان اقدام به افزايش نيروهاي خود در جاسک و چابهار نموده بود و دليل اين افزايش نيرو و تجهيزات را حفظ امنيت تلگرافخانههاي جاسک و چابهار در برابر افاغنهاي که براي تجارت به خليج فارس ميآمدند، بيان کردهاند. (13 ـ 29 ـ 1327ق.)

از اينرو، دولت ايران براي جلوگيري از اعزام نيروهاي انگليسي و رفع بهانه آنها اقدام به اعزام تعدادي تفنگچي براي محافظت از تلگرافخانههاي آنها در جاسک نمود و اعلام كرد که تفنگچيان مزبور به خوبي ميتوانند از عهده محافظت اجزاي تلگرافخانه و منع اسلحه قاچاق برآيند. (13 ـ 29 ـ 1327ق.)

بديهي است که با اقدامات به عمل آمده و مراقبتهايي که بهويژه در حفظ و حراست اجزاي تلگرافخانه انگليس انجام شد، وجود سپاهيان حکومت هند ـ که به گفته خودشان تنها براي اين مقصود آمده بودند ـ ضرورتي نداشت، لذا دولت ايران خواستار اعاده نيروهاي اعزامي شد. دولت انگليس، نه تنها در اين زمينه اقدامي به عمل نياورد، بلکه اعلام كرد که قصد دارد مستحفظين نيروهاي چابهار را افزايش دهد و تعداد آنها را به يکصد نفر برساند و در ضمن بازگشت نيروهاي اعزامي خود را «منوط به اعتقاد پادشاه انگلستان و تأمين امنيت اتباع انگلستان دانست»! (13 ـ 29 ـ 1327ق.)

نظر به اينکه، اسلحه قاچاق از بنادر عمده مکران گريزانده ميشد و بيشترين شکايت انگليسيها از اين ناحيه بود. دولت ايران، حکومت ساحل مکران که تحت نظر حکومت کرمان قرار داشت را از آن منطقه جدا کرد و زير نظرحکومت بنادر قرار داد و به دريابيگي دستور داده شد تا فوراً با جهاز آنجا را پر کند. پنجاه نفر تفنگچي جديد نيز در بندر چابهار مستقر گرديد و همچنين ساز و کار مؤثري در جلوگيري از ورود افاغنه به سواحل مکران داده شد. (1 ـ 29 ـ 1328ق.) امّا، انجام اين اقدامات از جانب دولت ايران، سبب نشد تا انگلستان نيروهاي خود را از منطقه خارج نمايد و يا كاهش دهد.

از سويي، با آنكه دولت ايران به افزايش تجهيزات ]استعداد[ خود در جاسک و ساير بنادر خليج فارس اقدام کرده بود، متأسفانه اين اقدامات مثمر ثمر واقع نشد و در اين زمان «متجاوز از هفتصد نفر افغان براي حمل اسلحه قاچاق به بندرعباس آمده بودند.» (1 ـ 29 ـ 1328ق.)

قاچاق اسلحه توسط افاغنه و حضور نيروهاي انگليسي در بخش جنوب شرقي، سيطره ايران را در آن نواحي مورد تهديد قرار داده بود؛ «چرا که دولت انگليس با اين عذر و بهانه که منافع آنها در هند به خطر افتاده است و دولت ايران توانايي و قدرت مقابله با وضع موجود را ندارد،»(1 ـ 29 ـ 1328ق.) يک گروه سرباز انگليسي با تمام قورخانه و تجهيزات لشکري در جاسک پياده كرده و بر اساس اخبار ديگر، از جاسک نيز تجاوز نموده تا مکران که اول خاک بلوچستان است دستاندازي کرده بودند. (2 ـ 27 ـ 1328ق.) و اين اقدامات بدون کسب اجازه از دولت ايران انجام شده بود. انگلستان با اين اقدامات، حقوق ملکي ايران را در منطقه گسترده جنوب شرق نقض کرده بود و گستاخانهتر آنکه نه تنها به نادرست بودن اقدام خود اعتقادي نداشت، بلکه با اين استدلال که در آن نواحي، احکام دولت ايران قوه اجرايي ندارد و اقدامات آنها موجب تنبيه عشاير بلوچ ميشود؛ کار خود را خدمتي نيز به دولت ايران ميدانست. (3 ـ 29 ـ 1329ق.)

با بيان اين رويدادها، پرسشهاي ذيل  مطرح ميشود: علت عدم موفقيت ايران در رويارويي با اين موضوع چه بود؟ چرا انگليس سعي در حفظ نيروهاي خود در اين منطقه داشت؟ در پاسخ به سوالات فوق شايد بتوان عوامل زير را مؤثر دانست.

فقدان نفوذ دولت مرکزي به سواحل جنوب شرقي ايران 

مناطق جنوب شرقي به دليل دورافتادگي از مركز، چندان مورد توجه اولياي امور قرار نداشت. به دليل ضعف ارتباطات، تسلط دولت مرکزي ايران بر بلوچستان به سختي انجام پذير بود. ضعف دولت مرکزي و اغتشاشات پي در پي که در گوشه و کنار ايران به وقوع ميپيوست، به گونهاي اوقات سياستمداران را به خود معطوف كرده بود که فرصت توجه به نواحي دور افتاده را نداشتند. در حالي كه پيش از آن، در زمان صدارت امير کبير، وي با آگاهي به اهميت اين نواحي، جهت اصلي سياست خود را حفظ قدرت دولت مرکزي بر سرتاسر بلوچستان و استقرار امنيت در سيستان قرار داده بود. به همين منظور با مسئول قرار دادن رؤساي محلي در حفظ امنيت منطقه و واگذاري پارهاي از مسئوليتهاي دولتي به آنها، خوانين را به دولت مرکزي سرسپرده نمود و از طريق آنها اين نواحي را تحت نفوذ دولت مرکزي در آورد. (آدميت، 1354: 248) اما پس از روزگار امير، سياست او در اين نواحي اجرا نشد و موضوع بلوچستان و سيستان به مرحلهاي رسيد که به تجزيه و تقسيم آن انجاميد. نزاع سرداران بلوچ بر سر کسب قدرت و ثروت، موجبات هرج ومرج و ناامني در اين مناطق را فراهم آورد و بروز چنين حوادثي در بلوچستان سبب ميشد تا دولتهايي چون انگلستان اجازه ورود به خاک ايران را به خود بدهند.

وسعت ايالت کرمان و عدم رسيدگي به مناطق تحت نظارت آن ايالت

در تقسيمات کشوري، ساحل مکران و بلوچستان جزو ايالت کرمان محسوب ميشد. بر اين اساس، چنين به نظر ميرسد که به دليل پهنه وسيع قلمرو، ايالت كرمان امکان رسيدگي و خبررساني به تمام نواحي تحت نظارت خود را نداشته است. در حالي که، اگر اين ولايات تحت نظارت حکومت بنادر قرار ميگرفت؛ شايد اقدامات کارآمدتر بود. کما اينکه بر اثر مسئله قاچاق در بنادر مکران، اين ناحيه براي کنترل بيشتر، از کرمان جدا شد و تحت نظارت حکومت بنادر قرار گرفت. 

فقدان نيرو و تجهيزات  لازم و ساخلو درايالت کرمان و خراسان 

به دليل فقدان تجهيزات ونيروهاي کارآمد در بنادر کرمان و سيستان، افغانها به آساني از اين مناطق عبور کرده به داخل ايران نفوذ مينمودند. در حالي که اگر ساخلو و تجهيزات کافي در بنادر کرمان و سيستان ـ جزء ايالت خراسان ـ قرار ميگرفت، از ورود تعداد قابل توجهي از آنها به داخل ايران جلوگيري ميشد و خود اين امر ميتوانست تا حدودي در کاهش هزينهها و مشکلات مؤثر باشد. 

انتصاب حاکمان وطنپرست و شايسته براي بنادر جنوبي و نواحي جنوب شرقي

اقدامات و اصلاحات در کشور يا منطقهاي، وقتي سودمند و نتيجهبخش است که افرادي کاردان، فرهيخته و دلسوز به وطن در رأس امور قرار گيرند. هنگاميکه اولياي امور داراي چنين خصلتي نباشند، نه تنها اين اقدامات مثمر ثمر واقع نميشود که به ابزاري براي حضور نيروهاي بيگانه به منظور دخالت در امور داخلي تبديل ميگردند. نواحي جنوب شرقي و بنادر جنوبي ايران با چنين اوضاعي روبرو بودند. براي مثال ميتوان به افرادي مانند دريابيگي اشاره نمود که به دليل تسامح و سهلانگاري، زمينه ورود انگلستان و جهازات آنها را در خليج فارس فراهم آورد. اين مسئله در مورد حکمرانان بلوچستان  نيز صادق بود. دولت انگليس به دليل نفوذي که در آن ناحيه به دست آورده بود، بسياري از خوانين بلوچ را سرسپرده خود كرد و بسياري از آنها، مواجبشان را از انگليسيها دريافت مينمودند و تحت حمايت آن دولت قرار داشتند. در اين ميان، خوانيني را که حاضر به همکاري نبودند، به هر طريقي توسل ميجستند تا آنها را از سر راه خود بردارند. در حالي که اگر دولت مرکزي حاکماني وطنپرست و مدبر براي نظارت بر اين مناطق منصوب ميکرد که هم از  حمايت دولت مرکزي برخوردار بودند و هم نيرو و تجهيزات کافي در اختيار آنها گذارده ميشد، شايد وقوع چنين مواردي كاهش مييافت. (3 ـ 29 ـ 1328ق.) 

اهميت استراتژيک نواحي جنوب شرقي ايران براي دولت انگليس

از ديدگاه امپراتوري بريتانيا، مناطق جنوبي بلوچستان و سواحل مکران حکم حلقههاي زنجير دفاعي هندوستان را داشتند که داراي ارزش استراتژيک و تجاري بودند. از اين لحاظ نبايد در دست هيچ قدرتي، حتي ايران قرار ميگرفت. از آنجايي که در ميان بنادر خليج فارس، مهمتر و بهتر از جاسک، بندري براي جلوگيري از ورود دولتهاي خارجي نبود، دولت انگليس، همواره در پي بهانهاي بود تا اين بندر را تصرف نمايد و بهتدريج خاک بلوچستان را متصرف شود. بدين منظور، واردات اسلحه را بهانهاي براي حضور خود در اين نواحي قرار داد. (2 ـ 27 ـ 1328ق.)

ب: اقدامات انگلستان در سطح منطقهاي و فرامنطقهاي

اگرچه از سال 1315ق. /1897م. اسلحه براي عشاير سرحدي از عمان آورده ميشد، اما، درسالهاي اخير تجارت اسلحه از طريق خليج فارس وسعت فوقالعادهاي پيدا کرده بود و مسئله ورود اسلحه به هندوستان و سرحدات شمالي آن از سواحل خليج فارس مورد توجه انگليسيها واقع شده بود. به طوري که آنها مطلع شده بودند عشاير سرحدي هندوستان داراي اسلحههاي جديد و پيشرفته هستند و عقيده انگليسيها بر آن بود که اين اسلحهها از مرز ايران و افغانستان و از سواحل خليج فارس وارد ميشود. در اين ميان، برخي نيز معتقد بودند که روسها حمل اسلحه را از مرز روس و افغانستان اجازه ميدهند. (1 ـ 29 ـ 1328ق.)

قاچاق اسلحه در ايران و بلوچستان مسئله اي بود که از مدتها پيش توجه  انگليس را به خود جلب نموده بود. اما دلهره و نگراني انگليسيها از زماني افزايش يافت که متوجه شدند اسلحهاي که از اروپا به خليج فارس ارسال ميشود از طريق قاچاق سر از مرز هند درخواهد آورد. در نتيجه اين تجارت عاملي شده بود که «جنگجويان بيباک اما بي سازوبرگ مبدل به سلحشوراني متهور، اما پر سازوبرگ شوند.» (بوش، 1380: 174)

انگلستان براي مبارزه با تجارت و قاچاق اسلحه در خليج فارس به طور اعم و قاچاق اين کالا توسط افغانها به طور اخص دست به اقداماتي در سطح منطقهاي و فرامنطقهاي زد.

در آغاز، تجارت اسلحه در بندر بوشهر متمرکز بود. اگرچه از سال 1299ق./ 1881م. قانون ممنوعيت واردات اسلحه به علت تدابير امنيتي در ايران به تصويب رسيده بود؛ اما از لحاظ قانوني چندان قابل توجه نبود. با اين وجود، ميتوانست زمينهساز همکاريهاي ايران و انگلستان در اين مسئله باشد. نکتهاي که وجود داشت اين بود که کنترل تجارت امکانپذير نبود، مگر آنکه ساير کشورهاي صادرکننده اسلحه همکاريهاي لازم را انجام دهند؛ چرا که ممنوعيت تنها براي انگلستان سبب ميشد که تجارت آن در دست ديگران قرار گيرد. با ممنوع شدن اين تجارت از سوي دولت ايران، بازار اسلحه از بوشهر به بندر مسقط ـ واقع در کرانه جنوبي خليج فارس ـ منتقل شد. 

از آنجايي که تجارت اسلحه دربردارنده سود سرشاري براي سلطان مسقط ـ سيد فيصل ترکي ـ بود، راضي کردن او به ايجاد محدوديت براي آن، کار سادهاي نبود. هر چند در سال 1309ق./1891م. وي موافقت کرد تا واردات اسلحه به گوادر را محدود کند، اما به وعدهاي که داده بود، چندان پايبندي نداشت. چرا که در سال بعد، از انجام چنين کاري در خود عمان امتناع نمود. (بوش، 1380: 176) 

اگرچه در طي سالهاي بعد، سلطان حاضر به همراهي و همکاري با دولتهاي انگلستان و ايران شد و به مأمورين انگليسي اختيار تجسس قايقهاي مسقط را داد و رعاياي خود را از تجارت اسلحه با ايران و اعراب ساحل منع نمود، اما مسئلهاي که وجود داشت، آن بود که آزادي تجارت اسلحه، حقوقي بود که فرانسه در عهدنامه با مسقط اخذ کرده بود و تا زماني که دولت فرانسه حاضر به گذشتن از حقوق حقه خود در واردات اسلحه نميشد، سلطان مسقط نميتوانست قدغن عمومي ورود اسلحه را که به تمام تجارت او ضرر ميرساند اعلام نمايد. (3 ـ 29 ـ 1329ق.)

اقدامات فرانسه در اعطاي پرچم و صدور گواهي نامه دريانوردي به شناورهاي بومي و حمايت از آنها به عنوان اتباع صوري سبب شد تا تلاشهاي سلطان مسقط و اقدامات دولت انگليس به بن بست برسد. زيرا اين اقدام فرانسه سبب شده بود که کارکنان شناورهاي بومي که تحت حمايت دولت و پرچم فرانسه قرار داشتند از دستورات سلطان مسقط سرپيچي كنند و در مقابل اقدامات انگلستان در خشکي و دريا  پايداري نمايند.

تجارت اسلحه دراوايل قرن بيستم در خليج فارس به اوج تازهاي رسيده بود. عليرغم اينکه انگلستان براي مبارزه با قاچاق اسلحه متوسل به عمليات گشتزني شده بود، با اين وجود مقدار ناچيزي اسلحه و جنگ افزار ضبط و مصادره ميگرديد. دليل اين امر را ميتوان ضعف ناوهاي شرکت کننده در عمليات دانست. زيرا به دليل سرعت پايين قادر به تعقيب جهازات بومي نبودند و از طرف ديگر چون اين کار، گروهي صورت ميگرفت و تعداد آنها هم زياد بود، لذا ناوهاي تعقيب کننده از عهده آنها بر نميآمدند.

بيشتر اين جنگافزارها سالم به مقصد ميرسيد و با توجه به اينکه در سال 1324ق./1906م. تعداد 45000 قبضه تفنگ و 000/000/1 ميليون عدد گلوله به مسقط وارد شد و از آنجا به ساير مناطق صادر گرديد، ميتوان پي برد که قاچاق اسلحه در چه حجمي صورت ميگرفته است. در سال 1325ق./ 1907م. گري، برآورد کرده بود که هفتهاي 200 قبضه تفنگ به مکران ارسال ميشد. با وجودي که ارقام دقيقي در دسترس نبود و در سال 1326ق./ 1908م. رئيس ستاد ارتش هند تخمين زده بود که سالانه تعداد 30000 قبضه تفنگ وارد مرز هند و افغانستان ميشده است؛ تصور وجود يکصد هزار نفر از افراد قبيلهاي مسلح در مرز، مبالغه و گزافهگويي نبوده است. از سويي سود تجارت اسلحه براي دلالان بسيار کلان بود، زيرا تفنگ لي انفليد
 که هر قبضه آن را به مبلغ 6 پوند ميخريدند، 65 الي 80 پوند در مرز ـ با توجه به شرايط موجود ـ ميفروختند. (بوش، 1380: 183)

با پديد آمدن چنين اوضاعي مقرر شد قضايا در کنفرانس بينالمللي اسلحه که در سال 1908م. در بروكسل تشکيل ميشد، مطرح گردد. هدف از برگزاري اين کنفرانس دستيابي به توافقي مثبت و کارساز براي محدود کردن تجارت اسلحه و قاچاق جنگافزارهاي ساخت اروپا به مسقط و بنادر داخلي خليج فارس، و صدور غيرقانوني آن به افغانستان ـ مرز شمال غربي هند و ايران ـ بود. 

عليرغم اينكه دولتهاي فرانسه، بريتانيا و ايتاليا در 1906م. قراردادي براي بازرسي عبور اسلحه از درياي احمر در جيپوتي منعقد نمودند، اما آمار و ارقامي که در زمينه اسلحه قاچاق ارائه ميشد، نشان از عدم موفقيت  اقدامات در روند کاهش واردات اسلحه قاچاق به سواحل مکران بود. چنانکه کنفرانس اسلحه در بروکسل بدون هيچ نتيجهاي در رابطه با مسئله مسقط به پايان رسيد.

علت عدم موفقيت کنفرانس بروکسل به اين دليل بود که دولت فرانسه حاضر نبود بدون كسب امتيازي با ارزش از جانب انگليس از حقوق خود در مسقط صرفنظر کند. از طرف ديگر، تجارتخانههاي فرانسوي که در کار اسلحه بودند، از سوي نهادهاي سياسي حمايت ميشدند. (3 ـ 29 ـ 1329ق.) و «داراي حامياني در مجلس نمايندگان
 بودند». (گريوز، 1380: 95) لذا دولتهاي فرانسه و انگلستان نتوانستند به چارچوب  مشترکي دست يابند.

هنگاميکه دولت انگلستان با اقدامات بين المللي موفق به کنترل اوضاع نشد، خود به تنهايي تدابيري را براي مبارزه با قاچاق اسلحه اتخاذ كرد. نخستين کاري را که در پيشِ روي خود قرار داد، اقدامات شديد حفاظتي در ساحل مکران بود؛ به طوري که با اين برنامه، واسطههاي صادرکننده اسلحه در شرايط دشواري قرار گرفتند و موجبات ضرر و زيان آنها فراهم آمد. اينديا آفيس
 با افزايش توان رزمي عمليات محاصره دريايي و قول حمايت مالي از حکومت هند، پشتيباني خود را از اين اقدامات اعلام نمود. 

دولت انگليس براي توقيف قاچاقچيان اسلحه دسته جات نيروي دريايي را به قرار زير تشکيل داد:

الف) چهار کشتي مسلح دولتي با قايقهاي لازم براي بازرسي کنار دريا مأمور گرديد.

ب) يک گروه نيروي زميني براي عمليات جلوگيري در داخل مرکب از يک گردان پياده هندي، دوتوپ  کوهستاني و کشتي سلطنتي موسوم بههاردينگ آماده شد.

ج) يک افسر ژنرال دفتري براي امور سياسي در جاسک تعيين و مأمور گرديد.

د) يک دستگاه بيسيم براي داير نمودن ارتباط بين قواي بحري و بري در جاسک گمارده شد.

هـ) جاسک و چابهار به حالت پادگان در آمد و دو مسلسل و 135 نفر در جاسک و 115 نفر در چابهار براي محافظت پادگان تعيين گرديد.

و) اين اقدامات فقط براي توقيف و جلوگيري از قاچاقچياني بود که از راه هندوستان به خليج فارس اسلحه حمل مينمودند.

ز) نيم گردان پياده هندي به پادگان رباط در مرزهاي سيستان تعيين و گمارده شد. 

اين اقدامات رضايتبخش واقع گرديد، زيرا اسلحه توقيفي بدست آمده از قرار زير بود: تفنگ 12409 قبضه، طپانچه 217 قبضه، فشنگ- تفنگ 138620، تير فشنگ طپانچه 2560 تير، چندين محل مخصوص به وسيله قواي بحري و بري خراب و نابود شد. (رزم آرا، 1320: 150)

به هر حال تا پايان سال 1327ق./1909م. افزايش توان عمليات محاصره دريايي مؤثر واقع شد و دستگيريهاي روز افزون و نيز آشفتگي و اختلالي که در روند تجارت اسلحه به وجود آمد، کم کم تأثير و سودمندي اين عمليات را به اثبات رساند.

در 27 ربيعالاول 1329/ 29 مارس 1911 عمليات سوقالجيشي در مكران به فرماندهي کلنل دلامن عليه قاچاق اسلحه توسط افاغنه صورت گرفت. اين عمليات از طرف دريا توسط دوکشتي دولتي به نام نروث بروک وهاردينگ که  براي گشتزني در شرق و غرب ساحل مکران از بمبئي آمده بودند، حمايت ميشد. (3 ـ 29 ـ 1329ق.) اين قوا موفق شد در 21 آوريل  با حمله به بندر سيريک و کرانههاي بيابان بخشي از افغانها و سران بلوچ را که براي تجارت اسلحه به اين منطقه آمده بودند، غافلگير کند و پس از درگيري که بين آنها اتفاق افتاد، حدود چهل قبضه تفنگ و چهار هزار فشنگ از اسلحه اي که به بندر سيريک وارد شده بود، توقيف و مصادره گرديد. 

بر اساس راهکاري که از سوي دولت انگليس براي جلوگيري از قاچاق اسلحه به کار گرفته شده بود، عمليات محاصره دريايي و نظامي در سواحل خليج فارس و درياي عمان تحت فرماندهي آميرال اسليد
 که لياقت خود را در چندين عمليات نشان داده بود، گذارده شد. وي در طي مأموريت خود توانست ميزان قابل توجهي اسلحه و مهمات جمعآوري کند. از اين ميزان، ميتوان به 14000 تفنگ و دو مليون فشنگ اشاره کرد. مقداري را نيز خود قاچاقچيان به دريا ريخته بودند. در نتيجه اقدامات وي، ضرر فراواني به افغانها وارد شده بود. به طوري که آنها  نتوانستند حتي يك روپيه از مساعدهاي كه به تجار مسقط داده بودند، پس بگيرند. به علت عدم اطمينان از اخذ دريافت اسلحه، خريداران اسلحه ديگر تمايلي به خريد نشان نميدادند. صاحبان قايقها نيز از دادن قايقهاي خود يا امتناع ميکردند و يا اينکه قيمت گزافي را  طلب ميکردند. اين رويدادها، سبب شد که بخش قابل توجهي از تجار مسقط، تجارت اسلحه را ترک کنند. (3 ـ 29 ـ 1328ق.)

مساعي و تلاش آدميرال اسليد و قواي انگليسي، افغانها و بلوچها؛ هر دو را به خشم آورده بود. بلوچها به واسطه کاهش حقالزحمه خود آزرده خاطر بودند و افغانها به اين دليل که پول اسلحه را نقدي در مسقط پرداخت کرده بودند، اما بر اثر اقدامات انگليس در توقيف اسلحه قاچاق، هم پول و هم اسلحه خود را از دست داده بودند. بدين سبب به خاطر تلافي اين امر به خطوط تلگرافي انگليسیها حمله برده و آنها را خراب ميکردند. قبايلي نيز که پيش از آن، اسلحه خود را از راه قاچاق تهيه ميکردند، بيشتر رنجيدهخاطر بودند. «اين احتمال وجود داشت که اگر اسلحهاي به دست آورند به خرابکاري عليه انگليسيها بپردازند». (3 ـ 29 ـ 1329ق.) اين نفرتها و خشمها ميتوانست بيانگر تاثير عمليات انگلستان باشد. دامنه فعاليت انگلستان عليه افغانها به نحوي گسترده شده بود که حتي از مسافرت افغانها با کشتيهاي مسافربري از کراچي و بمبئي به مقصد خليج فارس جلوگيري به عمل ميآوردند. ميتوان گفت که اجراي اين اقدامات نتايج مطلوبي را در پي داشت و از کنترل نسبي تجارت اسلحه در منطقه حكايت ميكرد.

به دنبال عمليات کم و بيش موفقيتآميز آدميرال اسليد عليه قاچاقچيان اسلحه، نفوذ انگلستان در خليج فارس بهويژه در مسقط افزايش يافته بود.بر اثر اقدامات انگليس، سيد فيصل سلطان مسقط در هفدهم جماديالثاني 1330 / چهارم ژوئن 1912 با صدور بيانيه، مقرراتي را براي تجارت اسلحه و مهمات در قلمرو خود اعلان داشت. به موجب اين بيانيه، تجار حق نگهداري اسلحه و مهمات در انبارهاي خصوصي خود را نداشتند و بايد نوع محمولات در انبارهايي تحت شرايط و مقررات، نگهداري شود. بنابراين، از روز يکم آوريل مقرر شد کليه اسلحهها و مهماتي که وارد قلمرو مسقط ميشود، تحت کنترل درآيد. افزون بر آن، از تجار درخواست شد اسلحههاي خود را در آن انبار نگهداري کنند و هر تاجري که از اين مقررات سرپيچي کند، علاوه بر مجازات از ادامة فعاليت او نيز جلوگيري خواهد شد. در ضمن، هيچ اسلحهاي بدون صدور جواز و پرداخت عوارض گمرکي حق خروج از انبار را نداشت و جواز حمل اسلحه نيز، تنها به خريداران مجاز و يا نمايندگيهايي که داراي مدارک معتبر بودند. ارائه ميشد و در آن مدارک، تعداد و مقصد اسلحهها قيد ميشد.

اعلان اين مقررات از جانب سلطان مسقط، خشم و عصبانيت فرانسه را موجب شد و اين دولت خواستار دريافت غرامت گرديد. با اين حال، سلطان مسقط در دوازدهم ماه ژوئيه حکم را در چارچوب صدور بيانيهاي پيگيري کرد و از تجار اسلحه و ديگر افراد که در خليج فارس به دادوستد ميپرداختند، خواستار رعايت اين مقررات شد.

با به وجود آمدن اين شرايط، سرانجام دو کشور انگليس و فرانسه تصميم گرفتند به طور مستقيم وارد مذاکره شوند. در اين مذاکرات، انگلستان حاضر شد در ازاي به رسميت شناختن فرمان سلطان مسقط از سوي دولت فرانسه، توافق خود را با صدور پنبه به تونس با پرداخت غرامت به تجار فرانسوي اعلام کند. بدين ترتيب، مخالفت فرانسه در مسقط پايان پذيرفت. در نتيجه اين توافق، انگلستان تقريباً مبلغ 36000 پوند غرامت به خاطر کالاهاي توقيف شده به ديو و گوگاير پرداخت.(گريوز، 1380: 132)

در پي اين توافقات، به تدريج ورود اسلحه به مسقط ممنوع شد، تجارت اسلحه سير نزولي يافت و تردد افغانها به منظور واسطهگري، تجارت و قاچاق اسلحه قطع شد. 

نتيجه

تجارت و قاچاق اسلحه در خليج فارس در اواخر قرن نوزدهم، پديدة ناشناختهاي نبود. به علت افزايش تقاضا و سود سرشار ناشي از آن، طوايف و گروههاي فراواني در تجارت اسلحه شرکت داشتند. اصليترين گروهها، افغانها بودند که از طريق بنادر خليج فارس و به کمک بلوچها، اسلحه موردنياز خود را از مسقط تهيه ميكردند و از نواحي جنوب شرقي ايران به افغانستان حمل مينمودند. حمل اسلحه قاچاق توسط افغانها  وقاچاق آن به نواحي شمال غربي هندوستان، بهانهاي براي حضور دولت انگليس در نواحي جنوب شرقي ايران و خليج فارس شد. انگليسيها به بهانه مبارزه با تجارت اسلحه و حفظ امنيت تاسيسات تلگرافخانههاي خود با نقض حقوق ملکي ايران، بخش زيادي از نيروها و تجهيزات خود را در سواحل جنوب شرقي ايران مستقر کرده بودند. اين وقايع در مناطقي در حال وقوع بود که از لحاظ استراتژيکي براي حفظ هندوستان بسيار ازرشمند بود. از ديدگاه امپراتوري بريتانيا، مناطق جنوبي بلوچستان و سواحل مکران، حُکم حلقههاي زنجير دفاعي هندوستان را داشت که نبايد تحت تسلط هيچ قدرتي، حتي ايران قرار ميگرفت. با توجه به اينکه روسها در حال پيشروي به نواحي جنوب شرقي ايران  بودند و آلمانها و فرانسويها نيز پايگاه مستحکمي را در خليج فارس به دست آورده بودند. بدين لحاظ، انگليس احساس خطر ميکرد که مبادا اين دولتها از طريق خليج فارس و نواحي جنوب شرقي ايران به داخل هندوستان نفوذ کنند. در نتيجه، به بهانه مبارزه با قاچاق اسلحه در خليج فارس و ممانعت از ورود قاچاقچيان افغاني به نواحي جنوب شرقي ايران، شروع به اعزام نيروهاي خود به اين مناطق به خصوص بنادر جاسک و چابهار واقع در سواحل مکران ايران نمود. زيرا که اين بنادر به لحاظ موقعيت استراتژيك، مکان مناسبي براي ممانعت از ورود دولتهاي خارجي به خليج فارس و هندوستان بود. انگلستان با اعزام نيروها و تجهيزات خود در هر دو کرانه و انجام اقداماتي در سطح منطقهاي و بينالمللي مجوز حضور در خليج فارس را به دست آورد و پايههاي نفوذ خود را مستحکمتر ساخت. علاوه بر آن، دست فرانسه، روسيه و آلمان را از خليج فارس كوتاه كرد و ساکنان دو کرانه خليج فارس را با تحتالحمايگي و نيروي دريايي قدرتمند در کنترل و نظارت خود قرار داد.
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