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عملکرد نظامی دولت پهلوی اول در مقابله با قاچاق کاال در 
 اسناد  با تأکید برایالم  

 * محمود مهمان نواز1

 چکیده 
ی ایالم و این امر کنترل مرزها  است ایالم دارای بیشترین مرز خشکی با کشور عراق  

مسئله  هادههدر    .کندمیدشوار    را اخیر  قاچاق  ی  با  از    عنوانبهکاال  مبارزه  یکی 
نیروهای  ی مهم حکومت مرکزی و  هادغدغههمواره از    اقتصادی  مضر  یهاده یپد

توصیفی   رویکردی  با  حاضر  پژوهشاز همین رو    . محلی بوده است   انتظامیو    نظامی
در عصر پهلوی    که  است   سؤال  این  به   پاسخ  درصدد  اسناد،  برهیتک  با  و  تحلیلی   ـ 

 برای  تدابیری   از چهنظامی و عوامل دخیل در امر مبارزه با قاچاق کاال  نیروهای  اول،
  آمیز بوده و این تدابیر و اقدامات تا چه میزان موفقیت   اند؟برده بهره  قاچاق  با  مبارزه
 در  نیروهای نظامی محلی  و  مرکزی  حکومت   عملکرد  دهدمی  نشان  هایافته  است؟
 راهکار  تریناصلی  کهیطوربهی الزم برخوردار نبود؛  کارآمداز    کاال  قاچاق   با  مبارزه
عوامل درگیر  ی  همهنمودن    مسلح  یعنی  ،مبارزه با ورود کاالهای قاچاق به ایالم  برای

  و های ناخواسته را به وجود آورد  ای از موارد درگیریدر پاره  با مسئله قاچاق کاال
در برخی    ،صحیح نیروها  عدم آموزش  . همچنیندر منطقه شد  یهایسبب ناآرامی

داشت    هاآن  سالح  خلعموارد   پی  در  همان   انیقاچاقچ  بعضاًو  را  از  استفاده  با 
ین یکی دیگر از  برستفاده از مخا کردند.و اماکن دولتی را غارت می   اموال ها،سالح

بودراه قاچاقچیان  با  مقابله  ایرادات  باوجوداین شیوه    که  های  موفق  ،برخی  ت  یاز 
 .بیشتری برخوردار بود

 .قاچاق، ایالم، نظامیان، عراق ،: پهلوی اولواژگان کلیدی
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 مقدمه
از جنوب با خوزستان و از غرب با    ،از شمال با کرمانشاه  ،لرستان  شرق باایالم از  استان  

ترین  طوالنی  ،کیلومتر مرز مشترک  425حدود    است. به طوری که با  مرز همکشور عراق  
ای  راودات گستردهم   تا  مرز مشترک سبب شده  . اینباشدرا دارا میمرز خاکی با عراق  

در دوره پهلوی به سبب    ژهیوبهقاجار و    یدر دوره  .شکل بگیردعراق  و  ایالم    ساکنانمیان  
فاصله مناطق    مثالًو همچنین نزدیکی به شهرهای عراق )  دوری ایالم از مراکز شهری ایران

کیلومتر و تا بدره عراق    80نزدیک به گمرک حسینیه و منصورآباد تا شهر کوت حدود
  60ناطق نزدیک به گمرک تلخاب تا شهر مندلی عراق کمتر از  کیلومتر، فاصله م  30حدود

تا مندلی و بدره کمتر از   مردم این منطقه  کیلومتر(  100کیلومتر و فاصله گمرک سرنی 
به این کشور نیازهای خود یا    تأمینرفت و آمد زیادی به شهرهای عراق داشته و برای  

  تأمینم مورد نیاز خود را از آنجا  کاالها و اقال   کردندمیآنکه سعی  یا  مهاجرت نموده و  
در دوره پهلوی    .گردیددر این منطقه    کاال  گیری پدیده قاچاقامر سبب شکل  همین  .نمایند

یکی    .حمایت از کاالهای داخلی با پدیده قاچاق مبارزه صورت گیرد  منظوربهسعی شد  
؛  عراق در ایالم بود  امرز مشترک ایران ب  ،مبادی ورود کاالهای قاچاق به ایران  ترینمهماز  

که حکومت جهت مقابله با   شده یکی از مناطقیبه  تبدیل    رضاشاهبنابراین ایالم در دوره  
گردید متمرکز  آن  بر  قاچاق  کاالهای  و    .ورود  نظامی  نیروهای  راستا  همین  در 

بازوان دولت مرکزی برای مقابله با این پدیده محسوب    ترینمهم  ه،وکپشت  نظامیحکومت
حاضرهدف    .شدندمی همچنین   ،پژوهش  و  نظامی  نیروهای  عملکرد  تبیین  و  بررسی 

است  راهکارهای نظامی جهت مبارزه با ورود کاالهای قاچاق به ایالم در دوره پهلوی اول  
نظامی و عوامل دخیل در امر مبارزه    نیروهایکه    دهدپاسخ    و تالش دارد به این پرسش

برای این منظور با استفاده  اند؟  برده  بهره  قاچاق  با  مبارزه  برای  تدابیری   از چهبا قاچاق کاال 
ملی  از   کتابخانه  و  اسناد  سازمان  در  موجود  رویکرداسناد  با    بهتحلیلی    ـ  توصیفی  و 

پژوهش بر آن است که مسلح    فرض این  .مسئله خواهیم پرداختتبیین و تحلیل    ،استنتاج
  نظامی  راهکار   ترینمهم،  نمودن همه نیروهای دخیل در امر مبارزه با ورود کاالی قاچاق

چندانی در کاهش میزان    تأثیر این تدابیر    اما  ود که برای این هدف در نظر گرفته شدب
 ه است. قاچاق نداشت

تاکنون پژوهشی مستقل درباره نقش و عملکرد نظامیان و تدابیر نظامی برای مقابله با   
اق در ایالم دوره مسئله قاچاق کاال در ایالم به انجام نرسیده و اساساً در مورد مسئله قاچ
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شریف کاظمی در تحقیقی با عنوان    . زهراپهلوی تحقیق مستقلی صورت نگرفته است
اقدامات دولت در جلوگیری از قاچاق کاالهای غیر گمرکی در دوره پهلوی اول تا پایان  »

با    به  «(1304- 1324) جنگ جهانی دوم   مبارزه  برای  اقدامات در سطح کالن حاکمیت 
این تحقیق در برگیرنده    پرداخته است.ق به ایران در دوره پهلوی اول  ورود کاالهای قاچا

-)شریف  شودمی  کشور  مرزهای  همه  شامل   بلکه  مشخص نبوده  یاقدامات دولت در مرز 
  با  ای مقاله  در  کاظمی  شریف  زهرا   و  برومند  صفورا   همچنین  (.173- 213:  1396کاظمی،

-1321)  عراق  و  ایران  مرز   در  گندم  قاچاق  درباره  دولت   عملکرد  »بررسی  عنوان
پرداخته  «ش(1304 عراق  و  ایران  مشترک  مرزهای  در  گندم  قاچاق  مسئله  این    اند.به 

جغرافیایی   گسترهپژوهش نیز بر روی اقدامات حکومت مرکزی متمرکز بوده و همچنین 
  بوده است  (کردستان  و  کرمانشاه  ،ایالم  ،خوزستان)کشور    غربی  آن شامل همه مرزهای

های ذکر شده  که از عنوان پژوهش   گونههمان.  (1- 14:  1395  کاظمی،و شریف  )برومند
کاال  مشخص می قاچاق  مسئله  رویکرد   هاآن   موردتوجهکالن    صورتبهباشد،  اما  بوده 

. همچنین  استای مشخص )ایالم(  پژوهش حاضر توجه به مبارزه با قاچاق کاال در منطقه 
بر اقدامات و عملکرد   نظامیان مستقر در ایالم و نه دولت مرکزی، متمرکز  این تحقیق 

  ازاین پیشکه    استاتکای اصلی این پژوهش بر اسنادی  بایستی خاطر نشان کرد  باشد.  می
 اند. و یا در پژوهشی مورد استفاده قرار نگرفته  منتشر نشده

 ایالم  موقعیت جغرافیایی

است. این منطقه در دوران اقع  در غرب ایران وبه لحاظ موقعیت جغرافیایی  استان ایالم  
این   اسالمی نیز  هدر دور  و رفت بشمار میایران   یکی از مراکز مهم تمدنباستان به عنوان  

از اسالم  نمود.اهمیت خود را حفظ    شیوبکممنطقه   ایالم پس  ایالت    منطقه  بخشی از 
 چند   هم در  و  باستان  دوره  در  هم  که،  آن  اهمیت  با  مناطق ازجمله  .شدمحسوب می  جبال 
  سیمره،  سیروان،  ماسبذان، مهرجانقذق، به: توانمی اند،اسالمی دارای رونق بوده اول قرن

  منطقه از این رن چهارمق در که نویسانیجغرافی یهمه  تقریباً  نمود.  اشاره و ... 1اریوجان 
  ایالم   در محدوده  موجود  شهرهای  اقتصادی  رونق  و  خوش  هوای  و  آب  به  اند،کرده  دیدن

  از   چهارم  قرن  تا   مهرجانقذق  و  ماسبذان  ایاالت  شهری  مناطق   اند.نموده  اشاره  امروزی 
 

قره  .1 اسالمی ن.ک؛  اولیه  ایالم در قرون  تاریخی  بیگی،  ؛ علی31- 52:  1360چانلو،در مورد جغرافیای 
 . 55-74:  1394؛ اکبری،  123 -142: 1391
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  و  تاریخی  متن  هیچ   در  تقریباً   چهارم  قرن  از  پس   اما؛  بودند  برخوردار  ای ویژه  رونق
یکی در    ،زلزله مهیبدو  رسد وقوع  به نظر می  .آیداسمی به میان نمی  هاآناز    جغرافیایی

 (48:  1365،  مسعودیق )  344و دیگری در سال  (  15/6432:  1375ری،  )طب  ق  258سال  
  ی زلزله  خصوصبه  ،ادثو رسد پس از وقوع این حبه نظر می  و ند  اهبود  مؤثر  امردر این  

مردم آنجا دیگر به زندگی شهرنشینی روی    ،و تخریب شهرهای این منطقه  ق  344سال  
در   تقریباً   ی قاجار دورهتا    از آن زمان  نموده است.تغییر    هاآننیاوردند و سبک زندگی  

و این منطقه تحت تابعیت حکومت    نیامدهمیان    به منابع تاریخی اسم خاصی از منطقه ایالم  
ی ایالم با نام پشتکوه  ار منطقهی قاجاز دوره  .بوده است  و والیان لرستان  اتابکان لر کوچک 

 .1ند منتقل شد  )ایالم( به پشتکوه آباد()خرم از پیشکوهنیز والیان لرستان شد و شناخته می 
را از یکدیگر جدا نموده و از آن جهت   هاآنکبیرکوه مرز بین پیشکوه و پشتکوه بوده و    کوهرشته

بوده آن را پیشکوه و ایالم امروزی را که در پشِت کوه کبیرکوه واقع    ترنزدیککه لرستان به مرکز  
گوید: »پشتکوه از آن گویند که کوه کبیر حد است  می   محمودمیرزا قاجاراند.  ، پشتکوه گفتهاست 

(. درباره حدود پشتکوه کیهان و کریمی مطلبی مشابه ذکر  177:  1397بر آن و پیشکوه« )قاجار،
از شمال  اند بدین شرح کهکرده به    پشتکوه  از    یهاکوهغربی  و شرق و    یشمال شرقکلهر و 

  شود میبه جلگه خوزستان محدود    ی جنوب غربجنوب شرقی به کرخه و سیمره و از غرب و  
(. البته پشتکوه از سمت غرب به کشور عراق محدود  30:  1316؛ کریمی،  52/ 1:  1310)کیهان،

(.  3:  1320آرا،داند )رزمکیلومتر می  100عرض آن را  و    220را  آرا طول منطقه پشتکوه  . رزماست 
 .2ها منطقه پشتکوه کوهستانی بودن آن استویژگی ترینمهمیکی از 

ش ادامه داشت که در این سال در  1307حکومت والیان در پشتکوه تا سال    یهرروبه
  ( غالمرضاخان)  شتکوهآخرین والی پ  ،حکومت پهلوی  ییتمرکزگراهای  راستای سیاست

 و کبیرکوهکوه  شتنام حکومت پ  به  اینظامیحکومت  شتکوهو در پ  هبه عراق فرار نمود
به ایالم تغییر نام    پشتکوه  ران یوزئتیهتصویب    موجببه  ش1307در سال    .مستقر شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی ایالم با نام شهرستان ایالم جزو    1316در سال    .3داد
ق  پنجم )کرمانشاهان(    ران یوزئتیهمصوبه    موجببه  1343رار گرفت و در سال  استان 

 
1

:  1399برای اطالع بیشتر درباره چرایی انتقال والیان از پیشکوه به پشتکوه ن.ک؛ یعقوبی و مظاهری،    . 
52-34 . 

 . 34- 53: 1398برای آگاهی بیشتر از جغرافیای سیاسی پشتکوه ن.ک؛ مظاهری و دیگران، .2
3

من  .  ایالم و هم پشتکوه استفاده شده زیرا در اسناد و  از عنوان  این تحقیق هم  ابع آن دوره هنوز  در 
 وحدت رویه در این باره وجود نداشته و از هر دو عنوان برای این منطقه استفاده شده است. 
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در   به فرمانداری کل و  تبدیل    1353سال  ایالم   :1372)افشارسیستانی،   گردیدبه استان 
(. استان ایالم از شمال با استان کرمانشاه، از شرق با لرستان، از جنوب با خوزستان  288

 . استو از غرب با کشور عراق همسایه 

 الهای مورد قاچاق در ایالم علل قاچاق و کا

  .کشور داشته باشدهر  مخربی بر اقتصاد    تأثیراتتواند  که می  های منفی بودقاچاق پدیده
متعددی   است  از تعاریف  شده  قاچاق  ریشه  ظاهراً  .کلمه  واژه  دارداین  ترکی    ای 

و به دور از    یدهسازمان  صورت بهو تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که    وانفعاالتفعل»
:  1391  )قاسمی و یاوری،«  نامندمیرا قاچاق    شودمیمسئولین مجری قانون انجام  دیده  
( و یا در تعریف دیگر گفته شده قاچاق تخلفی بوده که شامل جابجایی کاال به روش  935

هر نوع    هررویبه  .(86:  1377  )بنائی،  باشدفرار از نظارت گمرکی می  منظوربهمخفیانه  
ای که بدون مجوز حاکمیت از مرزها به داخل کشور وارد و یا از مرزها  یا وسیلهکاال و  

 .شودمیخارج شود، قاچاق محسوب  

علت   را    گیریشکلدرباره  متعددی  موارد  قاچاق  داشت  توانمیپدیده    منشأ »  بیان 
گیری قاچاق، نیازهای موجود در فضای کششی، سطح تولید کاال در کشور، ساختار  شکل

ای  از نظام سیاسی، ساختار اقتصادی کشورهای منطقه  متأثریاسی، ساختار اقتصادی  نظام س
جهانی میو  صادقی،  ان)میرشکارباشد  «  علل  75:  1394  و  درباره  شده  یاد  موارد   .)

می  گیری شکل نیز  پهلوی  زمان  در  ایران  مرزی  مناطق  در  باشند.  قاچاق  صادق  توانند 
ن پدیده قاچاق در منطقه ایالم در دوره پهلوی  بوجود آمد  لبه عل  مشخصاًاگر  همچنین  

شود پرداخته  موارد    ،اول  بر  نمود  الذکرفوقعالوه  بیان  نیز  را  دیگری  عوامل  که    باید 
دوری از  »  ایالم به لحاظ جغرافیایی از مرکز حاکمیت  یدور  عبارتند از:  هاآن  ترینمهم

ز( باعث شده است مناطق مرزی  )مرک  1از باال  ریزیبرنامهمرکز جغرافیایی و وجود الگوی  
قضایی و اجرایی باشند و به دلیل فقدان   ،اداری  ،های سیاسیگیریاز تصمیم  دور ایران

های توسعه  )مهاجرت، سواد و...( و صنعتی کمتر در جریان برنامه  جمعیتی  هایقابلیت
داخلی  همچنین دوری منطقه ایالم از مراکز شهری  (.  82- 83  :همان)  «داخل قرار گیرند

  که  سبب شده که ساکنان این دیار برای تهیه اقالم مورد نیاز به مناطق شهری کشور عراق
کاالهای    ،بودند  تر نزدیک  مراتببه ورود  سبب  امر  این  و  بیاورند  از    غیرقانونیروی 

 
 حکومت مرکزی  . 1
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داخل کشور می به  ایالم  بیکاری    .شدمرزهای  و  علل روی    عنوانبهفقر  از  دیگر  یکی 
مردم منطقه    ،بنابر روایت ناظران  .مرزی به قاچاق شناخته شده است  آوردن ساکنان نواحی

  اواخر   در  که   سیاح  حاج  که  ای گونهبه  بردندمیایالم در فقر و رنج اقتصادی شدید به سر 
  و  گفته  سخن  آنجا  اهالی  یگسترده  فقر  از  بود  کرده  دیدن  منطقه  این  از  قاجار  دوره

  که  پاره  و  رشته  مثل  پارگی  و  کهنگی  از  تنشان  »لباسکه    شودمی  دیده  کسانی  نویسدمی
پیچیده بودند که    به خودنمدی    هن آویزان بود و بعضی پارادند از تنش بنمی  ها درخته  ب

  فریا( و یا  224_225:  2536  )محالتی،«  کرد برداشتهانداختند کسی رغبت نمیاگر دور می
در سال   که  کرده چ  1310استارک  دیدن  ایالم  از  »نگاشتهین  نش  فقر  :  در  مردم چنان 

و قند و    کردند که از داشتن گوشت گاو و پرندگان و تخم مرغ و شیر و برنجزندگی می
بودند نمود    توان میعامل دیگری که  (.  94:  1364  )استارک،   «چای محروم  بدان اشاره 
نطقه  مرز با مدر مرزهای غربی ایران )همبه نام عراق    ایاستقالل یافته وجود کشور تازه  

اصالحات در ساختار اداری و وضع »  باشد که در این کشور اقداماتی در راستایمی  ایالم(
( انجام  2:  1395  کاظمی،)برومند و شریف  «قوانین جدید برای نوسازی و توسعه اقتصادی

اقتصادی    شد وضعیت  بر  حدودی  تا  از    تأثیر  هاآنکه  پس  عراق  بود.  گذاشته  مثبت 
استقالل، تحت حمایت و قیمومیت بریتانیا بوده و »وسایل و ابزار ارتباطی دوران جنگ  

(. توسعه  92:  1380متعلق به انگلیس در مصارف تجاری مورد استفاده قرار گرفت« )مار،
له از  آهن، افزایش میزان تولید نفت عراق و همچنین ایجاد خط لوکشاورزی، توسعه راه

تا طرابلس در   انتقال ساالنه  1934بندر حیفا  به  به دریای    4م که قادر  تن نفت  میلیون 
( باعث بهبود وضعیت اقتصادی و رونق بازارهای عراق شده بود.  83مدیترانه بود )همان:

ویژه  برتری  عوامل سبب  منطقهاین  به  نسبت  عراق  کشور  ایالم  ی  هرگونه  ی  فاقد  که 
شکل نگرفته و   مچنین هنوز مرکز شهری مهمی در این منطقهو ه  زیرساخت اقتصادی

را  به کشور عراق  الم  گرایش مردم ای، شد و همچنین  بود  فاقد قابلیت و امکانات شهری
کشور عراق مهاجرت    به  که حتی بخش زیادی از مردم این منطقه  ایگونهبه  داشت؛در پی

 .نمودند

  قاچاق   ایران  به  از عراق  رضاشاهزمان    که توسط مردم ایالم در  یترین کاالهایعمده
 ، چای ،قند مانده از آن دوره، یجابهبودند. بنابر روایت اسناد  کاالهای مصرفی شدند،می

تنباکو    ،پارچه  ،گندم  ،شکر و  از    ترینمهمتوتون  قاچاقچیان  توسط  که  بودند  کاالهایی 
قاچاق   داخل کشور  به  ایالم  قاشدندیممرزهای  توسط  کاالها  این  از    عمدتاًچاقچیان  . 
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با عراق و از مسیرهای تلخاب، چنگوله، مهران و دهلران وارد  طریق مرزهای مشترک 
از شهرهای مندلی، بدره، بغداد، کوت و العماره   معمواًلشد. قاچاقچیان کاالها را  ایالم می
ال  کردند. این شهرها فاصله چندانی با مرز ایران و عراق نداشت و در نتیجه انتقوارد می

باشند که  به مقصد ایالم چندان دشوار نبود. اسناد متعددی موجود می  ها آنکاال از طریق  
کنند که پرداختن  به ایالم را روایت می   هاآنکم و کیف و نوع کاالها و همچنین روند ورود  

 باشد. به این مسئله نیازمند یک تحقیق مستقل می

 قاچاق به ایالم راهکارهای نظامی برای جلوگیری از ورود 

برای   مهم  معضل  یک  به  کشور  مختلف  مرزهای  از  کاال  قاچاق  اول  پهلوی  دوره  در 
دو صورت    به  قاچاق  از  و برای جلوگیری حکومت تبدیل شده بود که در همین راستا

اقداماتی بود که حاکمیت با وضع برخی قوانین در پی کاهش قاچاق    ؛اول   :شدعمل می
  ملی   شورای  مجلس  توسط   قوانین  تصویب   به   توانمی  صوصخ   این  که در   دادانجام می

:  ازجمله،  در جهت جلوگیری از قاچاق اشاره نمودش    1307و  ش    1306  هایسال   در
حبس از چند روز تا دو سال برای قاچاقچیان، تحویل کاالهای قاچاق شده، جریمه نقدی  

  ... ملی،  و  شورای  مجلس  مذاکرات  ششم1306)مشروح  دوره  مشروح اسفن  22  ،:  د؛ 
قوانین  16: دوره هفتم،  1307مذاکرات مجلس شورای ملی،   و یا تصویب  ی که  اسفند( 

  ،جایزه یا همان حق الکشف به مخبران  شد کهآن به وزارت مالیه اجازه داده می  موجببه
،  1312)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، نماید نظامی پرداخت  مأمورینکاشفان و 

نهم،   نیروهای    ؛دوم  .اسفند(  29دوره  و  اقدامات  از دستورات  منطقهمرزی  فارغ  ای که 
و راهکارهای    به تدابیر  ذیلدر    .در جهت کاهش میزان قاچاق کاال بود  و  دولت مرکزی

 ،در جهت کاهش قاچاق کاال   هاآنو عملکرد    (ایالمپشتکوه )نیروهای نظامی مستقر در  
 :شودمیپرداخته  

 گمرک برای مقابله با قاچاقچیان مأمورانسلح نمودن  مالف( 
دفاتر گمرکی متعدد در    تأسیس  ،از اولین اقدامات حکومت پهلوی برای مقابله با قاچاق

مرز ایالم با کشور عراق بوده است تا از این طریق بتوانند تسلط بیشتری بر مبادی ورودی  
ش لزوم ایجاد    1307حجم باالی ورود کاالی قاچاق به ایالم در سال    .قاچاق داشته باشند

های متعددی میان وزارت مالیه و  نگاریچندان کرد. نامه  های متعدد گمرکی را دوپست
ش    1307دفتر مخصوص شاهنشاهی برای ایجاد دفاتر گمرکی در ایالم در نیمه اول سال  
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وزارت  به  در ایجاد دفاتر گمرکی    دادهرخ  تأخیردربار شاهنشاهی از    ظاهراًکه    انجام شد
  تأخیراداره کل گمرکات نیز  و  وزارت مالیه    .گمرکات کشور معترض بود  کلرئیس  مالیه و

سلح نمودن  ماداره امنیه به علت عدم   کاریو کم  ایجاد شده در این امر را ناشی از تقصیر
به   هررویبه   .(1ساکما ،  240- 096968  -  65،0063سند شماره  )اند  دانستهگمرک    مأموران

همان  نتیجه داد و تا پایان  زود  ها برای ایجاد دفاتر گمرکی  تالش  ،دلیل اهمیت موضوع
رئیس گمرکات پشتکوه برای  که  در گزارشی    ازجمله  .ایجاد شد  یسال چندین دفتر گمرک

  ،مافوق خویش یعنی رئیس ایالتی گمرکات کرمانشاه نوشته از ایجاد دفتر گمرکی سرنی
حسینیه  گمرکی  است دف  و  دفتر  داده  خبر  )مهران(  منصورآباد  گمرکی  شماره )  تر  سند 
در    .ساکما(  ،0061-096968-240 تلخاب  افتتاح    1307دی    15همچنین دفتر گمرکی 

( در زیر موقعیت جغرافیایی دفاتر گمرکی  ساکما  ،240- 096968- 0056سند شماره  )  .شد
 ایجاد شده در آن سال مشخص شده است. 

 
 ش  1۳۰۷ دفاتر گمرکی ایجاد شده در سال  (1شماره ) نقشه 

پست  صرفاً نمیایجاد  گمرکی  دفاتر  و  این  ها  در  قاچاقچیان  کاهش  باعث  توانست 
دهد قاچاقچیان این منطقه اغلب  که مکاتبات مختلف نشان می  گونههمانمنطقه شود زیرا  

-031951- 0209  سند شمارهساکما؛    ،240-   031951-   0201سند شماره  )  اند مسلح بوده
ساکما240 شماره  ؛  ،  ساکما240- 031951-0233سند  این  ،  زیادی  موارد  در  حتی  و   )

چنانچه در یادداشت محرمانه اداره کل    .اندقاچاقچیان اقدام به غارت گمرکات نیز نموده

 
1
 در این پژوهش به جای سازمان اسناد و کتابخانه ملی از حروف اختصاری »ساکما« استفاده شده است.   . 
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آمده است که پست گمرکی چنگوله واقع در باغ شاهی    1308شهریور    17گمرکات در  
 مسلح نمودن  با این تفاسیر  .ساکما(  ،240  - 037737-0004  ارهسند شم)   غارت شده است

اجتناب  گمرک  مأمورین ضروریامری  و  هم    ناپذیر  و  داشته  دفاع  جنبه  هم  که  بوده 
عاملی بازدارنده سبب کاهش قاچاق و عدم جسارت قاچاقچیان برای    عنوانبهتوانست  می

امر قاچاق کاال شود به  بیشتر  او  .اهتمام  توسط در دوره پهلوی  بارها  ایالم  ل گمرکات 
مرکزی   اسلحه  لحسمحکومت  و  به  شده  سبک  با    مأمورینهای  مقابله  جهت  گمرک 

-0023سند شماره  ؛  ، ساکما240-031951- 0009سند شماره  )  شدقاچاقچیان داده می
ساکما057903-240 شماره  ؛  ،  ساکما240- 00174- 0031،33سند  این     با  .(،  وجود 

قاچاق  میزان  کاهش  دهنده  نشان  ایالم  مرزهای  از  شده  قاچاق  کاالهای  آمار  اقدامات، 
به    .باشدنمی مالیه و جنگ در واگذاری اسلحه  این عمل وزارت  آنکه    مأمورین ضمن 

 :و ایجاد مخاطراتی نماید باشدتوانست اشتباه گمرک از چند جهت می

دیده    مأموریناغلب   .1 آموزش  افراد  را    هبودنگمرک  اسلحه  با  کار  اولیه  اصول  و 
توانست هم  می  ضعف( این  ، ساکما240-096968-0048سند شماره  )  دانستندنمی

گمرک و هم سبب آسیب رساندن به افراد محلی    مأمورینسبب آسیب رساندن به  
در نتیجه این مسئله باعث نارضایتی افراد محلی از    وشود    ،که مورد سوظن بوده

و  مأمورین با    گمرک  همکاری  باعث  اهمچنین    .شدمی  هاآنعدم  ویژگی  ین 
اسلحه و  ناکارآمدی  شده  قاچاقچیان  با  مواجه  در  توانستند  نمی  مأمورین  عمالًها 

ها در جهت مقابله با قاچاقچیان استفاده نمایند. صحیح و کارآمد از سالح  صورتبه
خواهد که نیروهای  تجربگی نیروها سبب شده که وزیر مالیه از وزیر جنگ باین بی

گمرکی و کمبود    مأموریننظامی را در گمرک منصورآباد )مهران( به دلیل ناتوانی  
تا   نمایند  )  هاآننیرو مستقر  فعالیت قاچاقچیان شوند  از  - 0004سند شماره  مانع 

 ، ساکما(.029898-240

سند شماره  )ها،  آنبه دلیل تعداد کم    مأمورین گمرک در اختیار داشتن اسلحه توسط   .2
ساکما0048-096968-240 نظامی  ،  مسائل  با  آشنایی  عدم  زبده(  بودنو   تر 

اختیار    ستتوانمی  ،قاچاقچیان در  نتیجه  در  و  گمرک  مأمورین  خلع سالح  سبب 
آنگرفتن سالح قاچاقچیان شودهای  توسط  مخصوص    .ها  دفتر  رئیس  اینکه  کما 

  منتقل شخص رضاشاه    به  همو    ه به وزارت مالیهم  را نیز  شاهنشاهی این نگرانی  
 ، ساکما(.240-057903-0025سند شماره  ) نموده است
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مأمورین گمرک می .3 بودن  آنمسلح  بیشتر  این    شدهها  توانست سبب جسارت  که 
  سببقتل افراد محلی را به همراه داشته باشد که در نتیجه به    ممکن بود،جسارت  

  برای   هم  معضل  یک  به  توانست می  امر  این  منطقه ایالم  تیایلیاو    ایعشیرهبافت  
 صادق   محمد  چنانچه  شود.  مرکزی  حکومت  هم  و  ایالم  در  مستقر  نظامیحکومت

پشتکوه  نظامی  فرماندار    عملکرد   از   پشتکوه  گمرکات   اداره  به   اینامه  طی  کوپال 
قتل  گمرک  مأمورین به  منجر  بود،  طایفه   افراد  از  یکی  که    شدت  به  شوهان شده 
شود بهمان اندازه هم  با طوایف زیاد می  مهرچه تماس: »نویسدو می  نموده  شکایت

زیادتر م امنیه گمرکی  از دست  امنی  گرددیشکایت  اداره  به  هاین وضعی که  حکم 
سند  )  «برای خودش گرفته تمام زحمات اینجانب را در پشتکوه به هدر خواهد داد

 ، ساکما(. 240- 018956-0002شماره 

 از مخبرین  ه بردنبهرب( 
استفاده از جاسوس و مخبر همواره یکی از راهکارهای مهم نظامی برای غلبه بر دشمن 

گری در  که پس از سقوط نظام والینیروهای نظامی مستقر در ایالم به دلیل آن  .بوده است
وجود   هاآناین منطقه اکثراً از مرکز به آنجا اعزام شده بودند و کمتر نیروی بومی در میان  

قدرت محلی افراد متنفذ بومی  برای مقابله با خطرات و حوادث سعی نمودند از    ،داشت
در مسئله کشف    .استفاده نمایندافراد بومی در قالب جاسوس و مخبر    یر یکارگبه و یا  

  . به سببقرار داشت  کوهمستقر در پشت  نظامیحکومت  موردتوجهقاچاق نیز این رویکرد  
  قاچاقچیان  تردد  زمان  احتمااًل  و  منطقه  شرایط  به  و  بوده  اشناسن   معمواًل  مخبرین  آنکه
  قاچاق   هایکاال   کشف  راستای  در  نظامی  نیروهای  برای  قوی  بازوان  توانستندمی   بودند  آشنا

ت مرکزی و تصویب قوانین در مجلس شورای ملی برای  دول   حمایت  نیز  طرفی  از  باشند.
  29، دوره نهم،  1312مذاکرات مجلس شورای ملی،  ن )مشروح  بریاز مخ   مالی  حمایت
هم  اسفند( طیف  نظامیحکومتاهتمام    چنینو  این  از  حمایت  به    توانست می   ایالم 
مستقر در    نظامی حکومت  دهد.  افزایش  را  زمینه  این  در  فعالیت  برای  مخبرین   های انگیزه
 :کردمی حمایت  مخبرین  از شیوه  چند به ایالم

ها برای ترغیب افراد به مخبری  مشوق ترینمهمین. یکی از تعیین جایزه برای مخبر .1
  در   مالیه  وزارت  مخصوص  بازرس  بود.  مالی   هایمشوق  کشف قاچاق  یهنیدرزم

کشور، گزارشی  غرب    دی تأک  موضوع  این  اهمیت  بر  فوری«  خیلی  »محرمانه  طی 
»وزارت  و  نموده که:  است  موضوع  باید  متبوعه  نوشته    کشف   منظوربه  جایزه  به 
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و در ادامه یکی از دالیل پیشرفت در کار    «د نئل شوقا  را  اهمیت  درجه  نهایت  قاچاق
- 31951- 0047سند شماره  )  این جوایز دانسته است  موقعبهخویش را پرداخت  

دخالت    یو  .(، ساکما240 از  موجب    مأمورینهمچنین  که  زمینه  این  در  گمرک 
گالیه کرده    شدتبه  ،جوایز مخبرین شدهدر    هاآن حق مخبرین و دست بردن    ضییعت 

آن   در  قاچاق  افزایش  علت  نهایت  در  نموده:  هاسال و  بیان  چنین  نهایت  »  را  با 
  شودمیکشف    بارکه یکی از علل شیوع اخیر قاچاق که    رساندیم  به عرضصراحت  

- 031951- 0079سند شماره  بوده است )  «تادیه جوایز در چند ماه قبل سال   تأخیر
در آن سال میزان   ظاهراًباشد و می 1316(. این گزارش مربوط به سال ، ساکما240

ایالم   به  قاچاق  اجناس  همین    افتهیشی افزاورود  آن  دالیل  از  یکی  که  عدم  بود 
. همچنین عکس این  باشد  تواندمی  در پرداخت جوایز مخبرین  تأخیرپرداخت و یا  

تواند سبب کاهش میزان قاچاق مخبرین نیز می مطلب یعنی پرداخت منظم جوایز  
ایالتی    هرئیس ادار  1314دی    17تاریخ یعنی در    ازاینپیشسال    دو  نکهیکما اباشد  

علت کاهش قاچاق در آن سال را پرداخت انعام بسیار خوب    ،گمرکات غرب کشور
می قاچاق  اجناس  کشف  و  مخابره  جهت  در  مردم  ) به  شماره  داند  -0004سند 

همچنین عوامل دیگری در افزایش میزان قاچاق در سال  ، ساکما(.  004275-240
 اشاره خواهد شد.  هاآنوجود داشته که در ادامه به فراخور به  1316

در    ظاهراًگمرک    مأمورینگمرک به جوایز مخبرین.    مأمورینجلوگیری از تعدی   .2
مل  شد، دست برده و خودسرانه عبایست به مخبرین پرداخت میجوایزی که می

این امر  می بازرس مخصوص وزارت مالی قرار    شدتبهکردند که  مورد اعتراض 
ی یاس دانسته است و پیشنهاد نموده که وزارت مالیه مقرراتی  گرفته و آن را مایه

تصویب نماید که اداره گمرک بدون موافقت و جلب نظر بازرس مخصوص نباید  
 ( دهد  انجام  مخبرین  جوایز  مورد  در  شماقدامی  ، 240-31951-0047  ارهسند 

  ران یوزئتیهدهنده آن نیست که دولت مرکزی و   گرچه اسناد موجود نشان  .(ساکما
داده مخصوص  بازرس  درخواست  این  به  پاسخی  اما  چه  از    ظاهراً اند  یکی 

مخ تقویت  موازی برراهکارهای  نیروهای  دخالت  کاهش  امر  مسئولین  توسط    ین 
 .در وظایف و موارد مالی مربوط به مخبرین بوده است گمرک( مأمورین)مانند 

حمایت از مخفی ماندن مخبرین. ساختار اجتماعی حاکم بر ایالم سبب شده تا یکی   .3
این نکته    .باشد  هاآن رین مخفی ماندن اسم و کارهای  بمخ  یهادغدغه  ترینمهماز  
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  قرار   دی تأک   در گزارش محرمانه آقای هیربد بازرس مخصوص وزارت مالیه مورد
اسامی مخبرین    گرفته در صورت مجالس،  متبوع خواسته  وزارت  از    صورت بهو 

  ظاهراً اما اشکالی که  ؛  (، ساکما240- 31951- 0047سند شماره  مجهول ذکر شود )
بود اسامی مخبرین می   ایجاد شده  رفتن  لو  توسط    شد،و سبب  قاچاق  نفی عمل 

  عنوان بهمجبور بودند مخبرین را  قاچاقچیان در محاکم بوده که محاکم از این بابت  
بخوانند فرا  دادگاه  به  گزارشی    .شاهدان  طی  مالیه  وزارت  مخصوص  بازرس 

یکی از عللی  »نماید: ش به این آسیب مهم اشاره می 1316ی در سال نعل صورتبه
تجری   بر  و  شده  قاچاق  کشف  مخبرین  یاس  و  اداره  این  نگرانی  موجب  که 

ه محاکم عدلیه در ضمن رسیدگی و محاکمه متهمین  اینست ک   دی افزایمقاچاقچیان  
و یا    هاآنقاچاق که اغلب دارای نفوذ و اقتدارات محلی هستند در قبال تقاضای  

مستقیماً اقدام به تحقیق علنی و مواجهه مخبر با متهم را نموده و در نتیجه مخبرین  
بر بوسائل مختلفه دستجات متحده قاچاق   صدماتی   مخفی فاش عالوه  بر  که  چی 

این قبیل اشخاص دیگر مبادرت به دادن گزارشات ننموده و   آورندیم وارد    هاآن 
مردم هم مرعوب   در   (، ساکما240-031951- 0003  سند شماره)  «شوندیم سایر 

مخفیانه و توسط افراد معتمد    کامالًرین  ب پایان نیز پیشنهاد شده که تحقیقات از مخ
(. رئیس اداره بازرسی  همانصورت گیرد تا مخبرین مخفی در انظار علنی نشوند )

  نظر اعمال ای به وزارت مالیه خواهان توجه و  این پیشنهاد طی نامه  در پیکل مالیه  
، 240-031951- 0087،89سند شماره  آقای هیربد بازرس غرب کشور شده است )

برای آقای هیربد  صورتبهای محرمانه  عد نیز طی نامه( و مدتی بساکما   ، مستقیم 
نظرات وی نوشته است که وی دستوری در جهت صیانت از محرمانه    تأییدضمن  

( است  نموده  صادر  مخبرین  شماره  ماندن  ساکما240-031951-0091سند   ،  .)
کشور مالیه غرب  وزارت  بازرس مخصوص  سال    ،همچنین  همان  اواخر    طی در 

مالیه مدعی    گزارشی  بازرسی کل  اداره  به همان    شودمیبه  نظری  تحت  اداره  که 
ای که قبالً خود پیشنهاد کرده بود در مورد مخبرین عمل نموده و از افشای  شیوه

در   مخبرین  )  جلساتصورتهویت  است  کرده  شماره  جلوگیری  - 0005سند 
ی مخبرین شده تواند باعث دلگرم(. چنین اقداماتی قطعاً می، ساکما031951-240

 .بدون ترس و واهمه از لو رفتن خویش به فعالیت علیه قاچاقچیان بپردازند  هاآن و  
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انکار قاچاق    ،است  تأملقابلوزارت مالیه  و  بازرس مالیه    یهاینگارنامهای که در  نکته
بوده قاچاقچیان  از  برخی    ها آن  تخلف  اثبات   برای  عدلیه   وزارت   که   ای گونهبه  توسط 

  طبیعی  امری  مجرم  توسط  جرم  انکار  گرچه  نماید.  احضار  را  مخبرین  که  شده  مجبور
ل  دلی  به  مخبرین  از  برخی  است  ممکن  که  گرفت  نتیجه  چنین   بتوان  شاید  اما  باشدمی

با برخی از افراد و با    در  اختالفات خانوادگی و قومی  آنان اتهام    هاآنجهت مقابله  به 
باشند وارد کرده  از جهتی  .  قاچاق  بودن و مخفی ماندن مخبرین  به همین سبب سری 

به مخالفان خود   یراحتبهقادر بودند  هاآن این افراد شده و  سوءاستفادهتوانست سبب می
 .اتهام قاچاق را وارد نمایند

 ج( مسلح نمودن مفتشین 
بودن تف  د مفتشین کسانی  اداره  نظر  بوده و وظیفه ککه زیر  برعهده    شف تیش  را  قاچاق 

یکی از راهکارهایی بود که برای مقابله با ورود    ،مفتشین در ایالمنمودن    مسلح  .داشتند
منطقه   این  به  قاچاق  گرفت.  موردنظرکاالی  و    قرار  موافقان  دارای  رویکرد  این  اتخاذ 

است.بود  یمخالفان مالی  ه  وزارت  مخصوص  پشت  ه مفتش  نامه  ظاهراًکوه  در  های  طی 
پشتکوه و همچنین وزارت مالیه خواهان مسلح نمودن مفتشین    نظامیحکومتجداگانه به  

نویسند به دلیل  ای به وزارت جنگ میمالیه طی نامه  وزارتایالم شده که در این زمینه  
  ها آندر مواقع تفتیش و تعقیب    ممکن است»آنکه قاچاقچیان پشتکوه اغلب مسلح هستند  

مسلح    ن یمأموره  کوهستانی بودن آن منطقه و عدم دسترسی ب  به مالحظهاز طرف مفتشین  
و نظر    «محضوراتی پیش آید که موجب عدم موفقیت مفتشین و تجری قاچاقچیان گردد

خواست تحلیل اسلحه به مفتشین  درپشتکوه با  نظامی حکومتبه این موارد و با موافقت 
(. همچنین مفتش مخصوص  ، ساکما240- 031951-0053سند شماره  )«  وافقت نمایندم

درباره دالیل خود برای مسلح شدن مفتشین    ،دیگر به وزارت مالیه  اینامه در  وزارت مالیه  
پشت که  است  می  ایمنطقه   هوکنوشته  ووسیع  بوده  عراق  با سرحدات  مجاور  که   باشد 

ایجاب    «تفرقه بودن قریب شصت هزار جمعیت  فقدان شهر و قصبات مهم و  واسطه به»
) می باشند  مسلح  مفتشین  که  شماره  نماید  ساکما240-031951-0055سند   ، .)

خود و هم از طرف وزارت جنگ  از هم طرف   ظاهراً پشتکوه و کبیرکوه،   نظامیحکومت
( و در  ، ساکما240- 031951- 0037سند شماره  با این درخواست موافقت نموده است )

 .شود میمقداری اسلحه و فشنگ به مفتشین تحویل داده نهایت 
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بیان شد م  گونههمان دارای مخالفان  سلحکه  بوده است  ی نمودن مفتشین  اولین  .  نیز 
تفتیش ا   هپیشکار مالی  ،مخالف این جریان به اداره  بوده که طی گزارشی  ر  ظهاکرمانشاه 

ط به دوران حکومت پیش را  های مربودارد به دلیل آنکه مالیه پشتکوه تاکنون اسلحهمی
گزارشی در این زمینه نداده است و با توجه    هبه ارتش تحویل نداده و حتی به اداره مالی

چنانچه  « و  در پشتکوه داد  هاآنه  ب  هاسلح  توانمیبا چه صالحیتی  »  به چنین عملکردی 
  بهتر است جواز آن را ارتش صادر نماید  ،لزوماً باید دارای اسلحه باشند  مأمورینبرخی از  

  تأییدرئیس اداره تفتیش کل مالیه نیز ضمن  ، ساکما(.  240- 03951- 0081سند شماره  )
که مفتشین   شودمیاستعمال اسلحه باعث » کرمانشاه نوشته است که  هنظرات پیشکار مالی

این    ظاهراًو    (، ساکما240- 031951- 0057اره  سند شم)  «قاچاق در انظار شناخته شوند
هایی اما نهایتاً  با وجود چنین مخالفت هررویبه .تر بوده استتر و کارشناسینظر درست

ه  حلس خود از ا  هایمأموریتاین نظر موافق آن بوده که اعمال شده است و مفتشین در  
 .بردندبهره می

 امنیه و مسئله قاچاق مأمورین

  ی نیروی  هاژاندارماز بقایای    2و مارلینگ   1اتر بین فرمانفرما و فن   م1916نامه  متعاقب موافقت
شد  گفته می  یبه سربازان   ه. امنی (347- 348  :1388  ،مهدویهوشنگ )نام امنیه بوجود آمد    به

  ها و روستاها را داشتند ها و نیز در بخشآرامش و امنیت در جاده  ،که وظیفه حفظ نظم
گیری نیروهای  فلسفه شکل  اصواًل  وبه دلیل نوع وظایف    . (41:  1397  دیگران،)خدامی و  

  ها آنیکی از کارکردهای اساسی    و  ناپذیر بودهبا قاچاقچیان امری اجتناب  ها آنتقابل    ، امنیه
توانست مبارزه با ورود کاالی قاچاق به داخل کشور باشد. از نظر تشکیالت اداری و  می

بر   حاکم  کاال کوه،  پشت  نظامیحکومتسازمانی  قاچاق  با  مبارزه  زمینه  در  آنجا    ،امنیه 
در این زمینه با اداره کل گمرک    ند وظیفه داشتو    ند همکاری و همیار دفاتر گمرکی بود

از همین رو از زمانی که مسئله ایجاد دفاتر متعدد گمرکی در منطقه ایالم    .همکاری نماید
عدم همکاری الزم توسط    سر بر    ه، امنی  هادارکشاکش میان اداره گمرکات و    ،به وجود آمد
امنی همکاری    ،یکی از ملزومات ایجاد دفاتر گمرکی  ظاهراً  .نیز شکل گرفت   هنیروهای 

  28دی از تاریخ نبود. س  ،از طریق اعزام نیروهای نظامی برای دفاتر تعیین شده   ه اداره امنی

 
1. Von Etter 
2. Marling 
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د که در آن از اینکه گمرکات خطاب به وزیر مالیه وجود دار  کلرئیسش از  1307مرداد 
زمینه   در  همکاری  به  حاضر  امنیه  شکایت    تأسیس اداره  نیست  پشتکوه  گمرکی  دفاتر 

گمرکی را کامالً تقصیر اداره امنیه دانسته است    هایپستدر ایجاد    تأخیرو علت    کندمی
 ، ساکما(.240- 096968-0065سند شماره  )

  اداره  و گمرکات کل اداره  میان کشاکش و اختالفات بررسی اسناد بیانگر آن است که 
  در   خود  نیروهای   هایگزارش  اساس  بر  گمرکات   کل  اداره  و  داشته   وجود  همواره  و  امنیه 

در    ازجمله ؛و اداری کل امنیه اعتراض داشته است  هبه عملکرد نیروهای امنی  مکرراً  ایالم،
شدیداً نسبت به    ،ای به وزیر مالیهره کل گمرکات در نامهادا  1308فروردین    20تاریخ  

در این سند آمده است که بر    .عملکرد نیروهای امنیتی در پشتکوه اعتراض کرده است
و تعدادی    هنفر سوار  بیستنموده قرار شده این اداره تعداد    هاداره امنی   ی کهطبق موافقت 

اختیار پست دهپیاده در  فقط  اما  این    -  های گمرکی قرار دهد  برای  نفر سواره  دوازده 
که این افراد نیز در اختیار گمرک نیستند و نظر به اینکه اداره امنیه  شده    هفرستاد  منظور

نیز پست  هاآنحقوق   آنان  نکرده  پرداخت  نیز  ماه  از چهار  بیش  ترک  را  را  های خود 
)یعنی هر دفتر    پست گمرکی   چهار نفر آن هم در   4اند و در تاریخ ارسال نامه فقط نموده

از انجام    ،بر اساس دستورات مافوق خویش  ز نی  هاآن  که  د نوجود دار  گمرکی یک نفر(
 مأموراندر نهایت در این گزارش آمده است که  .  نمایندگمرک خودداری می  های مأموریت

از قاچاق  یجابهفوق   از    ،جلوگیری  نموده و ضمن دریافت رشوه  تبانی  با قاچاقچیان 
 . (، ساکما240- 037737-0018سند شماره  دهند )اجازه ورود کاالهای قاچاق را می  ،هاآن 

سند شماره  یک نسخه از این نامه برای اداره کل تشکیالت امنیتی نیز ارسال شده است )
تواند عدم هماهنگی اداره  می  یخوببه(. این گزارش  ، ساکما0015،16،17-037737-240

این امر    .بارزه با ورود کاالهای قاچاق را نشان دهدجهت م  هاداره امنیو  کل گمرکات  
افزایش چشمگیر ورود کاالهای قاچاق در فاصله   و   ش1308و    1307  یهاسال سبب 

ای که  گونهبه  گردید؛جسارت بیشتر قاچاقچیان    سببکه عنوان شد    گونههمانهمچنین  
بوده   مؤثرن گزارشات  ای  ظاهراً  .اندهای گمرکی را نیز غارت نمودهحتی دفاتر پست  هاآن 

صادر نموده که از پیگیری مشکالت    1308فروردین  27وزارت مالیه در تاریخ    ایو جوابیه
رسد مقصود از این  به نظر می  .(، ساکما240-037737- 0010سند شماره  )  خبر داده است

یک هدف نهفته نیز در آن وجود داشته    ،عالوه بر رفع مشکالت  هاینگارنامهگزارشات و  
گمرک در    مأمورین ایجاد مقدمات الزم توسط اداره گمرک برای مسلح نمودن    همآنو  
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  به انجام  موفق تاًینها اداره گمرک ،آمد ازاینپیشکه  گونههمان. بوده است کوهمنطقه پشت
 .داین عمل نیز ش 

ای که در مبحث مبارزه با ورود کاالی قاچاق وجود داشته دریافت رشوه  آسیب عمده
  اشاره  آن  نیز به  باشد که در این اسناداندرکاران مبارزه با قاچاق میو دست  مأمورینتوسط  

  که  است  داشته  وجود  جدی  و  عمده  صورتبه  رشوه  دریافت  رسدمی  نظر  به  است.  شده
  .مبارزه با قاچاق باشد  مأمورینعدم پرداخت حقوق    تواندمی  آن  دالیل  ترینمهم  از  یکی
تاریخ    اینامه  اساس بر   به  مالیه  وزارت  از  حقوق    ،باشدیمموجود    1307آذر    15که 

  ها آننمایند کم بوده و حتی کفاف زندگی    فهیوظانجامهایی که قرار بود در گمرکات  امنیه
( که همین حقوق اندک نیز  ، ساکما240- 096968- 0048  سند شمارهداده است )را نمی

دیگر    بارکی  ش1316تا    1314  هایسال است. در فاصله    نشدهپرداختمنظم    صورتبه
این    ظاهراًشاهد افزایش میزان ورود کاالهای قاچاق به ایران از طریق مرزها هستیم که  

  کوه پشتدر    افزایش نیز ارتباط معناداری با عدم پرداخت حقوق نیروهای نظامی مستقر
نامه  یا گونهبه   .دارد در  از سرلشکر ضرغامی  که  است »  صورت بهای  فوری  در   «خیلی 

وی خطاب به وزارت جنگ نوشته است که حقوق نظامیان منطقه    1314مهر    26تاریخ  
(. ، ساکما310-055529-0011سند شماره  پشتکوه شش ماه و نیم پرداخت نشده است )

ای که  گونهنیز تکرار شده به  ش1316و    1315 یهاسال در    این روند عدم پرداخت منظم
  بیش  مدت  به  خود  حقوق  شدن   معوق  از  و  نگاشته  هایینامه  به مرکز  بارها نیروهای نظامی

،  310- 022560-0022تا    310-022560- 0001سند شماره  )  اندکرده  شکایت  ماه  شش  از
های قاچاق محسوب  های جدی در راه مبارزه با ورود کاال این امر یکی از آسیب ساکما(.

شد که نهایتاً منجر به افزایش میزان رشوه گرفتن نیروهای نظامی و در نتیجه افزایش  می
 .میزان واردات کاالهای قاچاق شده است

ایالم   به  قاچاق  کاالهای  ورود  با  مبارزه  برای  امنیه  نیروهای  توسط  که  اقداماتی  از 
نیروهای امنیتی    .نقدی برای قاچاقچیان بوده است  جرائماعمال    ،به آن اشاره نمود  توانمی

نمودند که در بسیاری از  را جریمه نیز می هاآنعالوه بر ضبط اموال غیرمجاز قاچاقچیان 
  برای  بیشتری  مجازات  موارد به سبب عدم توانایی پرداخت این جریمه توسط قاچاقچیان

باید به این نکته    هررویبه.  (، ساکما240- 101339- 0008سند شماره  )شد  می  تعیین  هاآن 
ای که بر منطقه حاکم بود و اغلب افرادی که اقدام  توجه داشت که به سبب فقر گسترده

از سر ناچاری و   صرفاًو    ندنمودند از وضع مالی مسائلی برخوردار نبودبه قاچاق کاال می
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تعیین جریمه  بنابراین  ؛  نمودندیممایحتاج اولیه خود اقدام به این عمل    تأمیندر جهت  
می  شده  کشف  کاالهای  ضبط  بر  عالوه  برای  مالی  سنگین    هاآن توانست    باشد بسیار 

روانه زندان    جرائمکه بسیاری از این افراد به دلیل عدم توانایی در پرداخت این    ی اگونهبه
 .شدندمی

  نیروهای   برای  مثبتی  عملکرد  تواننمی  نمایندمیکه اسناد مشخص    گونهآندر مجموع  
نتوانستند    کهآن  ضمن  امنیه  نیروهای  نمود.  مشاهده  قاچاق  با   مبارزه  مبحث  در  منیه ا

خود در مقاطعی عامل و باعث    ظاهراً  ،آمیز در این باره را رقم بزنندعملکردی موفقیت
 .اندافزایش میزان ورود کاالهای قاچاق به ایالم بوده دید وتش

 نتیجه

تواند فرصتی مناسب در راستای توسعه دو کشور  بین دو کشور گرچه میمرزهای طوالنی  
باشد اما از طرفی دیگر این ویژگی می و به به معضلی  تواند  ویژه مناطق دو طرف مرز 

. حکومت مرکزی در دوره پهلوی  دوجهت کنترل قاچاقچیان تبدیل شدر    هاحکومتبرای  
 بیشتر با مسئله قاچاق و مشکالت ناشی از آن درگیر بود.  ایالم با کشور عراق اول در مرز  

مراکز شهری جهت   به  ایالم  مردم  دسترسی  زندگی خویش  تأمینعدم  فقر    ،ملزومات 
  اقتصادی   هایفعالیت  جهت  الزم  عدم وجود بسترها و امکانات  ،گسترده در این منطقه

برق    النهرینبین  اقتصادی   های جذابیت  قانونی،  و   مشروع و  زرق  پر  بازارهای  )شامل: 
  نزدیکی   شهری، وفور کاالهای مصرفی به نسبت منطقه ایالم، بازار کار و امکانات شهری(،

رواج   سبب هری عراق به ایالم و دسترسی آسان مردم آنجا به شهرهای عراق  ش  مراکز
از بین بردن قاچاق کاال   ها برایم با عراق شده بود. تالشگسترده قاچاق در مرزهای ایال 

حکومت   پایان  تا  و  نبود  کارآمد  از    رضاشاه چندان  ایران  به  قاچاق  کاالی  ورود  روند 
  توانایی   عدم  یعمده  دالیل  از  یکی  رسدمی  نظر  . بهمرزهای ایالم همچنان تداوم داشت

  قاچاق با مبارزه متولی بودن نامشخص عراق، کشور با ایالم مرزهای در قاچاق کنترل  در
است  در بوده  منطقه  یک    .این  به  یکدیگر  به  شایان  بدون کمک  موازی  ادارات  وجود 

جنگ یکی در   و  وزارت مالیه  .کاالهای قاچاق تبدیل شده بودورود  معضل برای مقابل با  
مستقر در   مینظاحکومتبه همراه  هقالب اداره گمرکات و دیگری در قالب نیروهای امنی

مسئول مقابله با ورود کاالهای قاچاق بودند اما در بررسی اسناد آن دوره بیشتر از   ،ایالم
همکاری   و  تعامل  شاهد  هستیم  هاآن آنکه  اختالفات  و  تعارضات  شاهد  بیشتر    .باشیم 
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وزارت جنگ وجود داشت که هر کدام  و  که میان وزارت مالیه    ایاختالفات عمده  ژهیوبه
ها در حوزه تصمیم  ترینمهمیکی از    .کردنددر این زمینه می  یکارکممتهم به    دیگری را

  ازجمله  ؛های دخیل در امر مبارزه با قاچاق بوده استمقابله با قاچاق مسلح نمودن گروه
نیروهای گمرکی   به  توانمی نمودن  این    و  مسلح  نمود که  مسلح نمودن مفتشین اشاره 

تکیه    از سوی دیگر .و کارآمدی الزم را نداشت خود دارای ایراداتی بود  ی نوبهبهتصمیم 
یکی    .کارآمد بوده است  تقریباًی  یکی از راهکارها   ،به نیروهای محلی در قالب مخبرین

کاال آسیب  ترینمهماز   قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  پردا  ،ها  جوایز  عدم  و  حقوق  خت 
  این امر سبب شده که این نیروها   .دان هنیروهایی بوده که وظیفه مقابله با قاچاقچیان را داشت 

  از   رشوه   دریافت   مانند  دیگر  طرقی  از   تا   اندبوده  آن  فکر  به  هم اینکه  و  شوند   انگیزه هم بی
  مستقیمی   طه راب  است،  واضح  آنچه  بخشند.  سامان  خود  مالی  وضعیت  به  بتوانند  قاچاقچیان،

و تفنگچیان و همچنین   امنیه نیروهای حقوق پرداخت در  تعویق یا و پرداخت عدم میان
عدم پرداخت جوایز و حق الکشف مخبرین و مفتشین و مسئله افزایش قاچاق در مرزها  

  ها آنشد و یا پرداخت ها پرداخت نمیهر زمان این مواجب و حقوق .وجود داشته است
 .دهندهمراه بود به یکباره اسناد افزایش حجم کاالهای قاچاق را نشان می تأخیربا 

های صورت گرفته در راستای مقابله با ورود کاالی قاچاق  با وجود تالش  هررویبه
  برای  که  نظامی   های شیوه  و  تدابیر  که  نمود  عنوان  باید  به ایران در مرزهای ایران با عراق

  راستا  این  در  بود،  شده  اتخاذ  پشتکوه  نظامیحکومت  و  جنگ  وزارت  توسط  امر  این
  هایی شیوه  اتخاذ  از  مرکزی  حکومت  و  محلی  حکومت  رسدمی  نظر  به  و  نداشته  کارایی

ی اساسی از سوی حاکمیت برای  یجوهبه دلیل عدم چار  .نداهشیوه نظامی عاجز بود  از  غیر
 منجر شد. میان حاکمیت و مردم  یاین پدیده به شکاف فزاینده  ،رفع و مسئله قاچاق
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 ها:پیوست

 

 ، ساکما24۰-۰۳1951-۰۰۰۳سند شماره 
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 ، ساکما24۰-۰۳1951-۰۰91سند شماره 
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 ، ساکما24۰-۰۳1951-۰۰4۷سند شماره 
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 ، ساکما24۰-۰96968-۰۰48سند شماره 

 :فهرست منابع و مآخذ
محمد ساکی،  ، ترجمه علیسفری به دیار الموت، لرستان و ایالم(.  1364استارک، فریا ) -

 تهران: انتشارات علمی. 
تهران: سازمان چاپ و انتشارات    ایالم و تمدن دیرینه آن،(.  1372افشارسیستانی، ایرج ) -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 
(. »بررسی و تحلیل جایگاه ایالت ماسبذان و مهرجانقذق )ایالم( در  1394اکبری، مرتضی ) -

 .47و  46، ش16، دوره فرهنگ ایالمی خالفت عباسی«، دوره
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(. »بررسی عملکرد دولت درباره قاچاق گندم 1395کاظمی )زهرا شریف  برومند، صفورا و -
، 5، سالنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادیپژوهشش(«،  1321-1304در مرز ایران و عراق )

 .1ش

، تهران: شرکت چاپ و نشر  آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کاال(.  1377بنائی، رضا ) -
 بازرگانی. 

ررسی تحلیلی عملکرد نیروی امنیه فارس در مبارزه با قاچاق  (. »ب1397خدامی و دیگران ) -
، های تاریخیپژوهشم(«  1941تا    1925ش /  1320تا    1304کاال در دوره پهلوی اول )

 (. 37)پیاپی1، ش54سال
 جا. ، بی کوهجغرافیای نظامی ایران پشت (. 1320آرا، علی )رزم -
اقدامات دولت در جلوگیری از قاچاق کاالهای غیر گمرکی  (. »1396کاظمی، زهرا )شریف -

 . 3، ش1سال    اقتصاد پنهان،  «(1034-1324)در دوره پهلوی اول تا پایان جنگ جهانی دوم  
، تهران: 15و  12ترجمه ابوالقاسم پاینده، جتاریخ طبری، (. 1375جریر ) محمد بنطبری،  -

 انتشارات اساطیر. 
نشین یای تاریخی والیات ماسبذان و مهرجانقذق و حاکم(. »جغراف1391بیگی، حسین )علی -

 . 4، ش2س تاریخ نو،ها«، آن 
  قمری،  1245عهد حسام )سفرنامه لرستان و خوزستان( سال(.  1397قاجار، محمودمیرزا ) -

 به کوشش ایرج افشار، تهران: میراث مکتوب. 
بر امنیت شهرهای  (. »پدیده قاچاق کاال و تأثیر آن 1391قاسمی، محمد و علیرضا یاوری )  -

دانشگاه سیستان و    ها،ها و رهیافتهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشمرزی«،  
 بلوچستان. 

)قره - تاریخی  1360چانلو، جسین  جغرافیای  در  پژوهشی  عیالم  و  ایالم  کنونی  »استان   .)
 . 36و   35دفتر ،هایمقاالت و بررسیماسبذان و مهرجانقذق«، 

 طهران: چاپخانه فرهنگ.  جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران،(.  1316کریمی، بهمن ) -
 طبعه مجلس.، طهران: م1ج جغرافیای مفصل ایران،(.  1310کیهان، مسعود ) -
نوین عراق،(.  1380مار، فب ) - بنیاد  ترجمه محمد عباس  تاریخ  ی هاپژوهشپور، مشهد: 

 اسالمی.
- ( یا دوره خوف و وحشت،    (.2536محالتی، حاج سیاح  بکوشش خاطرات حاج سیاح 

 اهلل گلکار، تهران: امیرکبیر. حمید سیاح، تصحیح سیف
- ( حسین  بن  علی  االشرا(.  1365مسعودی،  و  تهران:    ف،التنبیه  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمه 

 انتشارات علمی و فرهنگی. 
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 .اسفند 22 ،دوره ششم (.1306)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی  -
 .اسفند 16دوره هفتم،  (.1307)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی  -
 .اسفند 29دوره نهم،  .(1312)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی -
  فرهنگ  واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه«،»  (.1398)مظاهری و دیگران   -

 .65و 64، ش20، دورهایالم

(. »تحلیلی بر پدیده قاچاق در مناطق مرزی ایران 1394یی و علی صادقی )حی میرشکاران، -
 . 2، ش6، سالعلوم و فنون مرزیو پیامدهای امنیتی آن«، 

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا (.  1388هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ) -
 ، تهران، امیرکبیر. پایان جنگ جهانی دوم

(. »کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد  1399رم مظاهری )یعقوبی، ابراهیم و خداک  -
 . 67و 66، ش21، دورهایالم فرهنگقاجاری کردن ایران«،  سیاست 

 اسناد  -
 ، ساکما 240-022560-0001سند شماره  -
 ، ساکما 240-018956-0002سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0002سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0003سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0003سند شماره  -
 ، ساکما 240-004275-0004سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0004سند شماره  -
 ، ساکما 240-029898-0004سند شماره  -
 ، ساکما 240-037737-0004سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0005سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0005سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0006د شماره سن -
 ، ساکما 240-022560-0007سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0008سند شماره  -
 ، ساکما 240-101339-0008سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0009سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0009سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0010سند شماره  -



 127 |...اول در مقابله با قاچاق کاال یدولت پهلو یعملکرد نظام |

 

 

 ساکما ، 240-037737-0010سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0011سند شماره  -
 ، ساکما 240-055529-0011سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0012سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0013سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0014سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0015سند شماره  -
 ، ساکما 240-037737-0015سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0016سند شماره  -
 ، ساکما 240-037737-0016سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0017سند شماره  -
 ، ساکما 240-037737-0017سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0018سند شماره  -
 ، ساکما 240-037737-0018سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0019سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0020سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0021د شماره سن -
 ، ساکما 240-022560-0022سند شماره  -
 ، ساکما 240-022560-0022سند شماره  -
 ، ساکما 240-057903-0023سند شماره  -
 ، ساکما 240-057903-0025سند شماره  -
 ، ساکما 240-001714-0031سند شماره  -
 ، ساکما 240-001714-0033سند شماره  -
 ساکما ، 240-031951-0037سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0047سند شماره  -
 ، ساکما 240-096968-0048سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0053سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0055سند شماره  -
 ، ساکما 240-096968-0056سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0057سند شماره  -
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 ، ساکما 240-096968-0061سند شماره  -
 ، ساکما 240-096968-0063سند شماره  -
 ، ساکما 240-096968-0065سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0079سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0081سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0087سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0089سند شماره  -
 ، ساکما 240-0091031951سند شماره  -
 ، ساکما 031951240-0201سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0209سند شماره  -
 ، ساکما 240-031951-0233سند شماره  -
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Abstract 
Ilam has the largest land border with Iraq, making it difficult to be 
controlled. In recent decades, fighting against contraband as a 
destructive economic phenomenon in this region has always been a 
concern for the central government as well as the local military and 
disciplinary forces. The present study, with a descriptive-analytical 
approach and relying on the documents, sought to identify the measures 
taken by the military forces and other involved agents of the first Pahlavi 
government in combatting contraband. The findings show that the 
performance of the central government and local military forces in this 
regard was not efficient enough as the main strategy to resist the entry 
of contraband into Ilam, which was to arm all officials involved in the 
job, led to unintended conflicts and unrest in the region. Furthermore, 
because of inadequate training of some forces, they were in some cases 
disarmed by contrabandists who sometimes used the same weapons to 
loot government property and places. The use of informants was another 
way to confront smugglers, which was more successful despite 
some shortcomings. 
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