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چکیده

 ریاز کشورها، تحت تأث گرید ياریمانند بس رانیا ،يدالیم ستمیاز اواخر سدة نوزدهم و در آستانۀ سدة ب

قرار گرفت و به  نیمغرب زم یو اجتماع يو اقتصاد یصنعت يها از انقالب یناش یجهان عیتحوالت سر

نفوذ  يقرار گرفته بود، برا ریخود در آن مس ،شیها پکه از مدت هیده شد. روسیشدن کشان یعرصه جهان

خراسان در  التیدر ا هیو روس رانیا انینفوذ، تجارت بود؛ تجارت م يهانهیماز ز یکی. دیکوشیم رانیدر ا

شد. یارسال م هیبه روس رانیصادرات ا    از شیداشت و بروابط دو کشور برنیادیبن يریعصر قاجار تأث

 تیدرآمد و مشهد با توجه به موقع یروس يکاالها يبازار برا نیتربه عنوان بزرگ رانیدوره، ا نیدر ا

 تیبا موقع یکیارتباط نزد يکشور شد. از آنجا که توسعۀ شهر نیخود وارد تجارت گسترده با ا ییایجغراف

 يعشق آباد اختصاص دارد: راهها - و شناخت راه مشهد یمقاله به معرف نیآن و راهها دارد، ا ییایجغراف

نهاد؟ ستمیآنجا در آستانۀ سدة ب يبر توسعۀ شهر يریها، چه تأث مشهد و مداخلۀ روس
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  مقدمه

خاص  تیدر عصر قاجار اهم هیو روس رانیا انیم یمشهد در مناسبات بازرگان

بود تا از  یفرصت مناسب هیبازرگانان روس يبرا هیروس يمشهد به مرزها یکیداشت. نزد

 سیم.) برخوردار شوند. تأس1828ق./ 1243(يقرارداد ترکمنچا يتجار يایمزا

آباد در دورة  عشق - م.)، احداث راه مشهد1889ق./1306(در مشهد هیروس يکنسولگر

 تیگستردة فعال نۀیزم ران،یبر گمرك ا هیم. و سلطۀ روس1901و استقراض سال  يناصر

و  یزار اصلدوره، مشهد با نیفراهم آورد. در ا شیاز پ شیب يرا در حوزة تجار یاتباع روس

 ران،یاز ا یسرو يها کارخانه ازیمورد ن ۀیبود که با خروج مواد اول یمحل تمرکز بازرگانان

 یخارج ياغلب کاالها ی. در مشهد، اسامکردندیرا وارد م هیساخت روس یمصنوع يکاالها

در  ،ياقتصاد يو بنگاهها يدیمراکز تول سیبا تأس هیاز اتباع روس ياریبود و بس یبه روس

در  خصوصاً رانیا ياقتصاد یوابستگ ب،یترت نیداشتند. به ا تیفعال هیروس - ارت مشهدتج

پس از انقالب مشروطه و در  یاما اندک افت،ی یم شیافزا وستهیپ هیبه روس خراسانمنطقۀ 

آمد. دیدر مشهد پد یروس يکاالها میتحر يبرا یق. جنبش1328سال 

  

هیاز روس استقراض

 ونیلیو دو م یم. اخذ دو فقره وام به ارزشِ س1901و در شاه  نیدورة مظفرالد در

ها، موجب گسترش  گمرکات به عنوان ضمانت پرداخت وام به روس دیعوا يروبل و اعطا

دو کشور، ورود  انیم یبر قرارداد تجارتسال، بنا نی. در همدیگرد هیروس ينفوذ اقتصاد

 نی). با ا1335:153زاده،  مال؛ ج234: 1391(اوبن، شدلیتسه رانیبه ا هیروس يکاالها
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: 1335،یبود (دالمان هیها بر خراسان، استقراض از روس عامل غلبۀ روس نیهمه، مؤثرتر

کردند. يها همکار با روس زین رانیادارة گمرك در ا یِکیزمان کارمندان بلژ نی). در ا102

کند و  را اصالح یگرفت امور گمرک میالدوله در دورة کوتاه صدارت خود تصم نیام

را  یاستخدام کرد تا مراکز گمرک - طرف یکشور ب - یکیسبب چند متخصص بلژ نیبه هم

). متخصصان مذکور بعد از 289- 313: 1363درآورد (دستره، يدولت مرکز اریتحت اخت

ها  یکیبه بلژ جانیو ادارة گمرکات کرمانشاه و آذربا دندیرس رانیالدوله به ا نیام يبرکنار

و او پس از  دیرس یکیادارة گمرکات به نوز بلژ جی). به تدر91: 1369سپرده شد (انتز،

ها آنها را هم مثل  ) و روس393: 1332،يموری(ت افتیرانیکل گمرکات ا ریمقام وز یمدت

مردم از  یتی). نارضا256: 1341،الدوله نیدرآوردند (ام شیتحت تسلط خو السلطان نیام

: 1344آنها بود (شوستر، انیو روابط دوستانه مها  روس دییبه سبب تأ یکیکار کارکنان بلژ

).1369،98؛انتز: 23

بود  یبازرگان دیجد مانیعقد پ رانیپرداخت وام دوم به ا يبرا هیروس طیاز شرا یکی

 رمختاریبا کوشش وز هیو روس رانیا یقرارداد گمرک جه،ی). در نت344: 1354(کاظم زاده،

در  السلطان نیدر زمان صدارت ام رانیا گمرکات ریروس در تهران و اقدامات نوز، وز

منعقد شد و دو سال بعد به اجرا در آمد (جمال زاده، ردو کشو انیم. م1901ق./1319

مذکور در معاهده  يقرارداد هفت ماده داشت و در آن، حذف تعرفه ها نی). ا38ق.:1335

در  یوسر ياز مال التجاره ها یشده بود و کاهش حقوق گمرک ینیب شیپ يچاترکمن

تبعات  توانستیم ازات،یامت نیدرصد. ا 5/1يبه صد 5ياز صد ران،یهنگام ورود به ا

 گر،ی). به عبارت د400- 403: 1332،يموریبه بار آورد (ت رانیاقتصاد ا يبرا يانباریز

در  رانیا یاز بازرگان يریو جلوگ رانیدر ا هیگسترش تجارت روس يبه معنا دیتعرفه جد
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را از  يمواد و مصالح تجار توانستیم یبه راحت هیروسقرارداد، نیز ابود. بعد ا هیروس

).78: 1386،ییو تحت نظارت داشته باشد (نورا اریها و گمرك در اختکنسول قیطر

  

یقرارداد گمرک جینتا

 يشد. برقرار انینما رانیزود در اقتصاد ا اریبس هیبا روس یگمرکقرارداد يامدهایپ

 ينسبت به کاالها رانیکشور در ا نیا يموجب رونق کاالها یروس ياکااله يبرا التیتسه

 انی). در م396- 400: 1366الممالک، قی(صد دیگرد یغرب يکشورها گریاز د یواردات

 84، قند در مقام نخست بود و .م1910در سال  رانیبه ا هیاز روس یصادارات يکاالها

به  کی). در مقابل، نزد31: 1329،چیگرفت (پاولویرا در بر م رانیا یدرصد قند مصرف

همۀ محصول  باًی). تقر229: 1362،يسویبود (ع هیبه روس رانیهفتاد درصد صادرات ا

 هیآمد، به روسیبه شمار م رانیا یمحصول صادرات نیمهمتر ستمیقرن ب لیپنبه، که از اوا

زاده،(جمال  کردندیصادر م یبه هند و عثمان زیرا ن يزیو مقدار ناچ شدیصادر م

).96: 1367تن،ی؛ ل16- 24ق:1335

شدن  ریسراز هیو روس رانیا یاز عوارض قرارداد گمرک یکی،يسوینظر چارلز ع به

رقابت با آنها را نداشتند  ییتوانا یداخل عیبود که صنا رانیبه ا یروس متیارزان ق يکاالها

 ينده نکردند و برابس زیاندازه ن نیها به ا ). ناگفته نماند که روس226: 1362،يسوی(ع

از  تر نییپا یخود را حت يدیمحصوالت تول یبرخ ران،یدر ا تکارخانجا سیتوقف تأس

). روشن است که 93- 96ق: 1335عرضه کردند (جمال زاده، هیتمام شده در روس متیق

همۀ  باًی. تقرگرفتیصورت م یو داخل یکنار زدن تجار خارج ياقدامات برا نیا

راه  انۀیدر م کردند،یم سیتأس رانیدر ا یداران داخلهیو سرماکه تجار  ییها کارخانه
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: 1344ت،ی؛ هدا93- 96ق: 1335(جمال زاده،  درسییم یبه ورشکستگ ایشدیمتوقف م

از علل انحطاط و  یکیتوانیرا م هیو روس رانیا یقرارداد گمرک ب،یترت نی). بد65

: 1384،ی؛ ناظم االسالم کرمان43: 1385،يدانست (کسرو رانیا ينوپا عیصنا یلیتعط

در سفرنامه ها و خاطرات  یموضوع حت نی). ا17: 1388ار،یاخت يو احمد ن؛ دهقا102

). به نظر ادوارد براون، 210- 211: 1346اح،یاست (حاج س افتهیانعکاس  زیاشخاص ن

 مردم و بروز جنبش یتیاز عوامل مهم نارضا یکیمقدمه و  یحت هیبا روس یقرارداد گمرک

).110: 1338بود (براون، تیمشروط

توان در دستورالعمل وزارت  یرا م یها پس از قرارداد گمرک روس ياهداف اقتصاد 

قرارداد و  يسال پس از اجرا کیکه  دیکشور د نیا رمختاریوز اشپایر به هیامور خارجۀ روس

م. نوشته شد:1904در سال 

بر  يزیچ میه خواسته باشآنکیقلمرو شاه، ب يریو تجاوزناپذ تیتمام حفظ«

... به میشمار زیرا جا یدولت سوم يالیو است يآنکه برتر یب م،ییفزایخود ب یمتصرفات ارض

 یدر دست خود مبدل به آلت یاسیرا از نظر س رانیما آن است که ا فۀیوظ گر،یعبارت د

 میبتوانخودمان، تا  يبرا رانیحفظ بازار بزرگ ا ،يتصادو سودمند و از نظر اق عیمط میکن

). 430- 440: 1354(کاظم زاده،  »میرا در آنجا آزادانه به کار بر یروس ۀیکار و سرما

 مهیضم يو ورشکسته بر کشور فیضع يا هیبودند که همسا دهیرس جهینت نیها به ا روس

به ظاهر  رانیبه همۀ منافع در ا توانیم ت،یو مسئول نهیهز نیدارد: با کمتر يشده، برتر

با  هیهمه رونق داد و ستد روس نیتنها عامل ا ی. البته قرارداد گمرکتافیمستقل دست 

راه شوسه و  جادیمشترك، ا يداشت، مانند مرزها ریتأث زین يگرینبود، بلکه عوامل د رانیا

شد. دکه در ادامه به آنها اشاره خواه ،یروس يهایبانک به دست کمپان سیتأس
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رانیاشمال و شرق  يدر مرزها هیحضور روس عوامل

 تیموقع فیها در ترکستان، تضع روس ینظام يشرویپ لیدال نیاز مهمتر یکیایگو

در خصوص توسعه  رانیها به دولت ا ییایتانیحال به هشدار بر نیدر هند بود، با ا سیانگل

- 1301يها سال انیم يتزار ۀیدر منطقۀ مذکور اعتناء نشد و روس هیروس یطلب

و بخارا، عشق آباد و  وهیران، مانند خجند، خیا یرقش یم. نواح1868- 1884ق./ 1285

). در 233- 234: 1391خراسان هم مرز شد (اوبن، التیکشور با ا نیمرو را تصرف کرد و ا

داشت و بعدها به مقام اول  هیثانو تیها اهم روس يمشهد برا تیآغاز، بازار خراسان با مرکز

را در دست گرفتند و تا بعد از جنگ  نبه خراسا یشوسۀ منته يها راه ها شد. روس لیتبد

در  يتزار ۀیروس ی). نقشۀ احتمال107: 1367تن،یآن تسلط داشتند (لبر زیاول ن یجهان

خراسان بود، چنانکه در گزارش کلنل  یِم.) فتح نظام1885ق./ 1306(یمقطع زمان نیا

 یدر پ میتوانیم نیما همچن«شده است:  حیزاالتارف به تزار روس به طور مبسوط تشر

و ثروت آنجا را به خود اختصاص  میمشهد، شروان و بجنورد باش زیتصرف اماکن حاصلخ

با ما خصومت نشان دهد  رانیهرگاه دولت ا...ستین يادیفقره اشکاالت ز نیا يو برا میده

عشق آباد به مشهد و مشهد  تیاو سپس راه پراهم». کرد میخراسان را از تهران جدا خواه

). 68- 74: 1362کرده است (عالءالملک، فیتزار روس توص يبه طور کامل براتا تهران را 

کرد. در  رییتغ یمنطقه خراسان به کل نیها در بارة ا روس استیسال بعد، س ستیالبته ب

نفوذ  ران،یاوضاع ا یروس ضمن بررس ییدارا ریوز ه،یروس رانیم. در کنفرانس وز1906

دانست (کاظم زاده، هیمنافع روس يبرا يدیتهدرا خطرناك و  رانیها در ا روس شتریب

1354 :465.(
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 يبرا يمشهد به عنوان دروازة ورود - زمان به راه عشق آباد نیدر ا هیروس 

منظور شهر تازه  نی. به همستینگریثروتمند خراسان م التیبر ا یکاملِ نظام يانداز دست

از طرف دولت روس اعالم حاکم شهر  ن،ی. کوراپاتکدیعشق آباد را رونق بخش سیتأس

و بسازد آزاد  ردیعشق آباد را بگ یقسمت از اراض هرداشت: هر کس که قصد داشته باشد 

و  زدیز،یاز تبر يدر عصر ناصر هایاز باب یتیم. اقل1880ق./1300در  ن،یابراست. بنا

به ییو بنّا یشهر مهاجرت کردند و از راه فعلگ نی) به ا270: 1388،یخراسان (اشراق

). گو 37: 1369(انتز،  رفتندیذپ زیرا ن هیروس تیو البته تابع دندیو تجارت رس یمالک

،ینبود (اشراق ریتأث یمهاجرت گسترده ب نیمذکور در ا تیرهبران اقل يها فرمان نکهیا

 ،یمذهب يحاکم شهر و دولت روس در آزاد وةیو ش استی). عالوه بر آن، س270: 1388

 ظر). ن271: 1388،ی(اشراق دیبخشیگرما م گریاز عوامل د ترشیآباد را ب بازار عشق

عشق آباد،  یِشیسوق الج تیمحرمانۀ خود، در بارة موقع يها ادداشتیدر  نیکوراپاتک

م. خطاب به 1897خراسان است. او در  التیا ينسبت به بازارها يو قِیعم یاز آگاه یحاک

تزار نوشت:

بزرگ  تیاهم يما دارا يبرا رانیگر امروز اکه ا مینبر ادیاز  میهست ریناگز ما«

خواهد  دیپد اریبه اندازه بس یتیاهم نیفرزندان ما چن ياما برا ست،ین ياقتصاد - یاسیس

 میحکومت بتوان یبانیبا پشت یکه حت میستین رومندین دیآنچنان که باآورد. امروز ما

: 1359نا،ی(کوالگ »میریبه دست گ کسرهیخراسان را یو حت انتهر جان،یآذربا يبازارها

 نی: غلۀ خراسان، پنبه، بهتروستیپ تیبه واقع يو ینیبشیسال بعد، پ 10بای). تقر12

راه به این خراسان، از  يشهرها گریمشروبات، دام، تخم مرغ، مرغ و پشم از مشهد و د

). 596: 1335،ی؛ دالمان155- 157و  55- 67: 1365ت،یی(شدیعشق آباد صادر م
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را  يزیمنطقۀ فر يدرختان گردو یارمن- یکه تاجران روس دیر به آنجا رسسرانجام کا

).333به عشق آباد بردند (همان:  يو قطعه قطعه کردند و با گار دندیخر

  

مشهد -عشق آباد راه

و مناسب از  منیا يهاوجود شبکۀ حمل و نقل، جاده ،یمواصالت يراهها احداث

توسعه را از جهات مختلف  يها نهیست و زما يدر هر کشور یافتگیتوسعه  يهاشاخصه

 کیاستراتژ ریآن در مس تیدر سدة نوزدهم به رغم موقع رانیحال، ا نی. با اکندیفراهم م

 يدر مبادالت تجار یآزاد، سهم اندک يها به آب یرسدست گر،ید ياروپا و از سوو ایآس

و  احانیبود. س يسازحکومت قاجار به راه یتوجهیعلل، آن ب نیتر از مهم یکیداشت و 

 ،یاند. به عنوان مثال دالمان امن اشاره کرده نادرست و نا يها به جاده زین یغرب سندگانینو

اطراف شهر مشهد به دست  يسازراهنامطلوب  تیاز وضع یدر اواسط سدة نوزدهم، گزارش

 چیهرانیا يشهرها ریدر مشهد و سا: «تیی). به نوشتۀ 589: 1335،یداده است (دالمان

 نیو در ا ستندین یرفاه عموم نیو اصالً به فکر تأم ستیبه فکر ساختن جاده ن یحاکم

 بهزی). کرزن ن 7:1365ت،یی» (دهدینشان م يشتریخصوص حکومت افغانستان عالقۀ ب

اشاره  رانیدر ا یمهندس نینکردن مواز تیرعابه سبب يکشته شدن کارگران راهساز

راه چندان خراب و نامطلوب بود که  نیبه نوشتۀ او، ا) 1/144: 1380کرده است (کرزن،

که  یکردند: راهیرا انتخاب م يگرید میرمستقیاغلب مسافران و زوار تهران به مشهد، راه غ

خزر  يایدر یشد و از آنجا به گراسنوودسک در ساحل شرقیو باکو آغاز م یاز تهران به انزل

عازم مشهد  هینقل لیبا وسا انیاد و در پارفت، مسافران از آنجا با قطار به عشق آبیم
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مشهد بود،  - تهران  میمستق ریتر از مسیطوالن اریراه که از نظر مسافت بس نیشدند. ایم

). 258- 259/ 1(همان : شدیم سوبتر محکوتاه يریمس یاز نظر زمان

ا از بازرگانان سرشناس، رض یکیمشهد را  - راه عشق آباد ستم،یاز آغاز قرن ب شیپ 

)، اما از آنجا که مراقبت الزم را در حفظ 138- 140/ 1التجار مرمت کرد (همان، سیرئ

 يبا دشوار يحمل و نقل مسافران و محصوالت تجار تیوضع اورد،ین يبه جا هجاد نیا

شاه به  نی). همزمان با آغاز سفر سوم ناصرالد50و 87: 1335شد (جمال زاده، یانجام م

(عالء الملک،  رفتیاتمام راه شوسۀ مشهد به عشق آباد را پذ هیوسدر توافق با ر ياروپا، و

آباد، که به تهران فیمشهد و شر نیراه ب یجاده مذکور، حت لی). در تکم1347:170

:)، اما Burrel,1997:38شد ( میرمت رانیبه همت دولت ام1902شد، در سال  یم یمنته

مشهد،  - جادة عشق آباد تیدر اهم رگیعشق آباد به وضع سابق ماند. بعد د - راه مشهد

 نیریتهران به قصر ش - که عشق آباد را از راه مشهد يبود. احداث جاده ا یجنبۀ نظام

 رانیقدرت روس در ا تیها و به منزلۀ تثب و آلمان ها سیاز نفوذ انگل يریجلوگ يبرساند، برا

مطرح شد  هیسرو رانیم. در کنفرانس وز1906در  سیمانع نفوذ انگل نیبه عنوان آخر

به  زیها شوسه کردند و امور حمل و نقل آن را ن روس جهی). در نت465: 1354(کاظم زاده، 

داشتند، مثالً  تیکردند که در مشهد فعال سیهم تأس ییها خود اختصاص دادند و شرکت

 یم نیاطراف مع يرا در مشهد و شهرها يکه تعرفه و نرخ باربر یروس نقلشرکت حمل و 

). 610- 611ق.: 1335،ی. (دالمانافتی یدست م يسرشار داتیراه به عا نیکرد و از ا

ها بود.  جاده در دست روس نیو نظارت بر عبور و مرور در ا يوصول عوارض راهدار

خارجۀ قبالً از وزارت امور دیبا کند،جاده رفت و آمد  نیدر اخواستیمکه يمسافر

موارد، عبور و مرور تاجران  شتریدر ب. ناگفته نماند که گرفتیم یاجازة کتب هیروس
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اول  یراه در جنگ جهان نی). هم567: 1335،یممنوع بود (دالمان ریمس نیاز ا ییایتانیبر

به کار آمد.  زین يتزار ۀیارتش روس ينقل واحدها وحمل يبرا

مشهد ياقتصاد تیاهم

ندوستان با ه ر،یخراسان در دو قرن اخ يشهر تجار نیتر به عنوان مهم مشهد،

گسترش  هیداشت. از دورة قاجار، تجارت با روس یمناسبات بازرگان هیافغانستان و روس

. شدیاروپا محسوب م يبرا یتیترانز ریمس نیهمچن هیکه روس ژهیبه و افت؛یيشتریب

مواد خام مانند پنبه، پشم، پوست و  شتریب ه،یساز مشهد به رو یعمدة صادرات يکاالها

 شتری. بشدیوارد م شمیکشور قند، نفت، آهن و ابر نیبل از ابود و در مقا یقال

هم در  ياریبس يهایبر آن، خراسان در ارتباط بودند و عالوه  هیمشهد با روس يها تجارتخانه

در  زین هینقل روس و و حمل يتجار يها اشتغال داشتند و شرکت ياقتصاد تیبه فعال هیروس

از  ياریکهنه داشت و بس یشهر در سدة نوزدهم بافتنیهمه، ا نی. با اکردندیمشهد کار م

). مقارن 610: 1335:ی؛ دالمان302: 1365ت،ییاند ( موضوع اشاره کرده نیبه ا انییاروپا

 دیو انحصار تجارت در دست دولت جد هیدر روس یکیاواخر دورة قاجار، وقوع انقالب بلشو

از  ياریانداخت. بس يا به دشوارر هیدر ارتباط با روس رانیا یبازرگان تیفعال ،يشورو

ها در  و کاشان مهاجرت کرده و گاه سال زدیجان،یکه از خراسان، قفقاز، آذربا انیرانیا

 اف، کیب ریبازگشتند: برادران نص رانیا تیمشغول تجارت بودند، ناچار به سبب تابع هیروس

تجار  نیتر ز مهماصغراُف ا یحاج کاظم عل ،یکاشانسک ان،یوهاب اف، هارطون ،يدرود یعل

آباد بودند که اموال خود را به مشهد منتقل کردند و  و عشق هیروس میشده مق شناخته 

اقدام کردند،  رتریاز تاجران که د يارینهاد، اما بس ریآمدن آنها بر تجارت مشهد تأث
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 هیتاجران مرتبط با روس یرا از دست دادند. شهرت خانوادگ خوديها هیاز سرما ییها بخش

کردند و  فایاتاق تجارت مشهد نقش ا يریگ ها در شکل پسوند اُف داشت و غالباً همان

اقتصاد،  يایآنها برخاستند (دن انیاز م يتاجران خراسان در دورة پهلو نیتر بزرگ

)31: 21/8/90، 2504ش

نظر تجارى مرکز بسیار مهمى بود، اما صنایع در سدة نوزدهم، گرچه شهر مشهد از 

را با  یهاى بزرگ و کوچک و ظروفى مس شد. مسگران دیگ متر در آن دیده میمحلّى ک

در  شتریکردستان و عراق عجم ب يها یساختند. تجارت قال یدست و چکش و سندان م

به دست هرات و بلوچستانترکستان، يها فرش وبغداد  قیهمدان متمرکز بود و از طر

هاى  ) و شال72: 1391شد (اوبن، یدر مبه خارج صا يمرکز يایاز راه آس يتاجران مشهد

دستگاه دستى براى بافت  200شهرت داشت. در مشهد تقریبا  زیمشهد و الیجه ن

: قسم اول را ودهاى پشمى بافت مشهد دو قسم بموجود بود. پارچه زیهاى ابریشمى نپارچه

بولى شد و قسم دوم را اسالم گفتند که با موى بز یا پشم میش بافته می رنگ میهفت

شد، چندان لطیف و  فرشى که در مشهد بافته می.) 640: 1335،ی(دالمان دندینام می

ها را با دستگاهى  بافى در آنجا رونق داشت. فرشهمه صنعت فرش نیمطلوب نبود، با ا

در آن بیشتر به  یزىیمتر طول داشت و پشم پا 5تا  4متر عرض و  3تا  5/2بافتند که  می

فرستادند و  و به استانبول می دندیخریها را تاجران صادرکننده م ش. اغلب فررفتیکار م

سه کارخانۀ  ن،ی). عالوه بر ا638- 640شد (همان،  از آنجا به اروپا و آمریکا حمل می

آوردند  داشت که توتون را از گیالن به مشهد می دکوچک سیگارسازى در این شهر وجو

).638- 640(همان، 
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در مشهد ها روس

در  هیروس یاز فرماندهان نظام یاشاره شد، با وجود کوشش برخ تر شیپچنانکه

مشهد آنقدرها  ژهیخراسان و به و التیکشور در انیا یسدة نوزدهم، گرچه حضور نظام

. پس از انعقاد کردیم فایا يو اقتصاد یاسیدر معادالت س یپررنگ نبود، اما نقش مهم

شیاندك اندك افزا هیروس يکنسولگر يها س، دخالتیروس و انگل انیم. م1907قرارداد 

مشروطه خواهان،  زیو ن سیمقابله با نفوذ انگل يسرکنسول روس در مشهد برا ژا،ی. دابافتی

). سه سال بعد از 1383:238ن،یشهر را آغاز کرد (و یاتباع روس و اهال انیم یتفرقه افکن

شمار محافظان ها  اوج گرفت، روس یکه احساسات ضد روس ینهضت مشروطه، زمان

مشروطه  يقزاق به شهر آوردند که مخالفت انجمن ها 100دادند و  شیرا افزا يکنسولگر

). رکن الدوله، حاکم شهر در پاسخ به 2/331: 1366،یآورد (کتاب نارنج یخواه را در پ

السلطنه، نیداد (ع يراندازیها، دستور ت روس تیاز حما نانیشورش در شهر و با اطم

سال بعد،  کی). اوضاع شهر مشهد تا 2/382: 1362،ی؛ کتاب آب4/2458: 1374

)، چنان که 14، ش18: س1328ن،یهمچنان سخت مغشوش و آشفته بود (حبل المت

 یبه مجلس، خواهان انتصاب حاکم يا از تاجران و کسبۀ مشهد با ارسال نامه يشمار

).4/525: 1360،یکاشان فیشدند (شر تیباکفا

تر بود. کنسول  مشهد متفاوت ژهیخراسان و به و التیة اقتصاد اها در حوز نقش روس

وعیش یطاعون، که در بمبئ تیاز سرا يریم. به بهانۀ جلوگ1897در مشهد در  هیروس

 يها وجود داشت، پست یسیانگل - يتاجران هند قیبود و امکان انتقال آن از طر افتهی

 نیدر توسعۀ حضور خود در ا يؤثربرپا کرد و گام م مشهد- ستانیس ریدر مس يا نهیقرنط

قزاق  انینفر از نظام120موجب حضور حدود  نه،یقرنط يها برداشت. احداث پست التیا
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مختل  زیخراسان ن - هند يروابط تجار ب،یترت نیو بد شدیپزشکان روس م تیامن يبرا

). 389: 1354؛ کاظم زاده،  Burrel,1997:121-122(دیگرد

که در  ید، مهم تر از تجارت با تهران بود: تنها جادة مدرنمشه يبرا هیتجارت با روس

 دیبا نهیزم نیکرد. در ا یشد، مشهد را به عشق آباد مرتبط م يانداز م. راه1892سال 

داشت.  تیاولو هیبه روس یکیو نزد هیاز لحاظ مواد خام اول رانیبا ا یگفت که روابط بازرگان

 دیگرد رانیصادرات ا یموجب ترق زیم. ن1901ق./1321در  یداخل يِهدارحذف حقوق را

خراسان سرشار از اجناس و محصوالت  يبازارها جی). به تدر8- 9ق.: 1335(جمال زاده، 

دادند در  نانیاطالعاتم در مشهد به من اطم لهیبه وس«شد، چنانکه به نوشتۀ کرزن:  یروس

ناس ارزان در هاست... اج در دست روس دیتردکه مقدار کلّ تجارت خراسان بدون  یحال

 زی). از بازار قوچان ن1/283: 1380(کرزن،  »دیآ یم هیهمه جا هست و تماما از روس

ها بود  شد و بازار آن به طور کامل در دست روس یصادر م هیمال التجاره به روس یانبوه

در  انیرانیبا ا ها روسرسد که معامله یبه نظر م نی). در مجموع چن596: 1335،ی(دالمان

شهرها ضربه زد. به عنوان نمونه: ورود پارچه ها و  یداخل عیبه صنا يامور تجارحوزة 

رنگارنگ در مشهد، کاشان و  یِسنت يمخمل ها دیامکان تول هیاز روس متیاجناس ارزان ق

 زین یعمران يها تیها فعال حال روس نی). با ا2/626: 1380اصفهان را کاهش داد (کرزن،

منطقۀ  ژهیخراسان و به و التیا یزراع يها نیپنبه در زم دیولت شیافزا يداشتند. آنها برا

م. 1905م. تا 1900کشت پنبه از  جه،ی. در نتدادندیمناسب م يها درگز، به کشاورزان وام

از اسناد، دو بازرگان تبعۀ  یکی). و بنا بر 378: 1362،يسویدر خراسان دو برابر شد (ع

سبزوار و تربت  شابور،ین يدر شهرها نسایو نرس انسیچیرمکرویو يها روس به نام

 رانیامور خارجۀ ا ریم. وز1905ق./1323ساختند و در  یکن پنبه پاك يهاکارخانه



1393یزئپا- 60، ش 15، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ120

  

به بازرگانان  نیخراسان، موافقت خود را با فروش زم يبه کارگزار یدر فرمان رالدولهیمش

نگذشت که  يریاعالم کرد. د یکن ساخت کارخانۀ پنبه پاك يدر تربت و سبزوار برا یروس

شد.  سیمختلف خراسان تأس يدر شهرها يگریپس از د یکییکن پنبه پاك يها کارخانه

کشاورزان حفر  يدو قنات برا دانیها در منطقۀ آسپ روس ا،یتانیبر يبنا بر اسناد کنسولگر

 ي). آنها براBurrel,1997: 53اند ( کشت برده ریمناطق را به ز نیا يها نیکرده و زم

 دیخر ،یصرافان ارمن قیاز جمله قوچان و درگز از طر یاف خود، در مناطقاهد شبردیپ

 زیموارد ن ی). در برخ393و448: 1354را آغاز کردند (کاظم زاده،  یزراع يها نیزم

در  هیهد يبرا يپهناور يها نیاز تاجران، از جمله معاون التجار در مشهد، زم يتعداد

). Burrel,1997: 228ند (داد شنهادیپ هیبه دولت روس رخارج از شه

 ران،یدر ا يتزار هیحکومت روس ياقتصاد استیس ییابزار اجرا نیاز مهمتر یکی

قرار  یم. در معرض ورشکستگ1891ق./1311بانک در سال  نیبود. ا یبانک استقراض

بانک  نی. اافتیکشور به پترزبورگ انتقال آن ۀیمال ریگرفت و همۀ سهامش با مداخلۀ وز

 دیعوا ازیامت ران،یبه ا نیبا پرداخت دو وام سنگ وشد  سیتأس رانیل در ادر همان سا

را  ياقتصاد يها در عرصه تیرا به دست آورد و فعال فارس جیبه جز خل رانیگمرکات کل ا

از  ي). شعبه ا2/538: 1380کس،ی؛ سا44: 1366تن،یآغاز کرد (ل يبه صورت گسترده ا

).20.: شق1320، 2شد (ادب، س ریم. در مشهد دا1902بانک در سال  نیا

افتتاح کردند » پرتس«با نام  یو فاندر کالو آلمان یروس یرا سابانسک یاستقراض بانک

)Burrel,1997: 38استخدام  ياریبانک کارمندان بس نیا ا،یتانیبر ي). بنا بر اسناد کنسولگر

 ،یآغاز، بانک روس ). درIbid: 59داشت ( اریساختمان شهر مشهد را در اخت نیکرد و بزرگتر

) Ibid: 411آباد، خارج از شهر مشهد ساخت ( یدر تق لیما به کید نزدیجد یساتیتأس
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 ياری). بسbid: 416ها بود ( ساخته شده توسط مهندسان روس بر عهدة قزاق يحفاظت از بنا

 يها خود را به بانک يها قوچان، پول یخراسان از جمله شجاع الدوله وال التیاز حکام ا

 يدر سطح گسترده ا ،یبانک روس تی). فعال1354:393(کاظم زاده،  سپردندیم هیسرو

و لباس در  شهیش دیتول ياطالع داد که کارخانه ها يآغاز شد و از جمله به تجار مشهد

را  يتجار يها تیفعال گر،ید يبانک از سو نی). اIbid: 86مشهد به راه خواهد افتاد ( یکینزد

شامل  ،يبزرگ تجار اروانم. ک1902که در  يبه طور د،یخشوسعت ب زین ستانیدر س

-Ibid: 115منطقه فرستاد ( نیبه ا ینیمحصوالت شکر و اجناس چ  نیاز اهداف ا یکی). 116

بود. نخست  یو بوم یسیانگل - ياز تاجران روس و حذف بازرگانان هند تیحما یبانک روس

 رقابتتجارت در شهر مشهد، توان  يراب يو هند یرانیکه بازرگانان ا دیرس یبه نظر م نیچن

شهر افتتاح  نیدر ا ییاروپا ياز مغازه ها یزمان بعض نیها را داشته باشند. در هم با روس

در  ییایتانیبر - ي). تاجران هندIbid: 49(افتیشیامالك و مستغالت افزا متیشدند و ق

 يبر گزارش هانااشتغال داشتند و ب يبه تجارت چا ستانیس - یزمان از راه نوشک نیا

گرفتند درمشهد  میتصم یاز آنها مانند خانم کلمنتسون و اوزل یبرخ ا،یتانیبر يکنسولگر

از  یکه برخ دینکش یهمه طول نیکنند. با ا سیتأس یشرق یرانیا یبه نام کمپان یشرکت

ورود  يدر مشهد، از کوشش بانک روس برا ایتانیروس در جلسات با کنسول بر ریتاجران غ

 رروسیتاجران غ ياز راهها، حق گمرك برا یدر برخ نکهیکردند و ا تیز راه باتوم شکاا يچا

 ستانیاز جادة س ي). البته به اعتراض آنها در باب تجارت چاIbid,:402-403باالست ( اریبس

). در مقابل، Ibid,:220بر تاجران مذکور وارد آمد ( یخسارات هنگفت جهیاعتناء نشد و در نت

کردند تا بتوانند با تاجران  يشتریب یگمرک فاتیسول روس درخواست تخفارامنه از کن

در مشهد  یبانک روس نکهی). نکتۀ جالب اIbid,:64رقابت کنند ( يهند - یسیانگل
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بانک  نیا س،یانگل ي). بنا بر گزارش کنسولگرIbid< 132هم داشت ( ینظام يها تیفعال

فرستاد و گمرك نتوانست  ستانیس به یتاجران روس قیرا از طر یمهمات نظام يمقدار

). Ibid, 118-119(ردیآنها را بگ يجلو

 رانیدر ا ياقتصاد يها م. و در بحبوحۀ بحران1906اول سال  يها سرانجام در ماه 

 یدگیچیفراهم شد. پ سیروس و انگل یکیشاه، موجبات نزد نیو احتماال مرگ مظفرالد

. ابندیدست  يوافقات مشخص تر و کامل ترکرد که آنها به ت یم جابیا یمسائل بازرگان

و مکران، که به لحاظ  ستانیس التیبه دو ا رانیشرق ا درم. انگلستان 1907در  نیبنابرا

خاص داشتند، قناعت کرد و تجارت در منطقۀ  تیهند، اهم تیو حفظ امن یشیسوق الج

منطقۀ خراسان  تجارت در ب،یترت نیها واگذاشت. بدرا عمالً به روس رانیشمال و شرق ا

مشهد  تیموجب شد موقع ها روس یگمرک دیها در آمد. مقررات جد به انحصار کامل روس

از  يمرکز يایاز هند به ممالک آس یاقالم واردات ریو سا لیو ن يچا عیبه عنوان مرکز توز

 یناعادالنۀ گمرک نیبه سبب قوان يتاجران مشهد ،یپس از مدت ت،ییدست برود. به نظر 

 يدر مبادالت اقتصاد ینقش مهم گریشهر د يِهودیو  یشدند و تجار بومورشکسته 

از حضور  یخوب فیبهار توص ي). ملک الشعرا277- 278و 307: 1365ت،یی(نداشتند

زمان به دست داده است:  نیها در مشهد ا روس

روس،  يهمه از جفاکار میروس، تلگراف دار يهمه از ستمکار میمکتوب دار عجبا«

همه  میدار يقزاق روس. راپورت شهر وار وانهیهمه حرکات د میشویم رونیب حیبه تفر

و  يو غارتگر یو آدمکش ییهمه کافرماجرا میخوانیبستگان روس، روزنامه م اتیتعد

 یناموس ایمگر قزاق روس چه کاره است؟ آ م،یاروس. آه مگر ما چه کرده يخانمان سوز
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نکرده  يانداز هست که روس بدان دست رانیا مسلمانان يبزرگتر از وطن، مسجد، زن برا

)».1329: 1باشد (نوبهار، س

جهینت

 ۀیاستعمارگران بود. روس یِجهان دهیچیدر سدة نوزدهم گرفتار معادالت پ رانیا

منطقۀ قفقاز را از  يها نیاز سرزم ییها بخش ،يچاکه در معاهدات گلستان و ترکمن يتزار

و  يبه دست انداز زین يمرکز ياید آخال در مناطق آسجدا کرد، به دنبال قراردا رانیا

 استیآمد. سپس س شیخراسان پ يکه سپاه آنها تا مرزها يتاخت و تاز پرداخت، طور

 - راه مشهد قیگرفت. از طر شیرا در پ يانحصار اقتصاد یداد و مش رییخود را تغ ینظام

ها افتاد و با  دست روس مشهد به ژهیخراسان و به و يتجارت در شهرها اریعشق آباد، اخت

 نیبا ا دادند،یتوجه نشان م زینیامور عمران یبهتر منافع خود به برخ نیتأم يآنکه برا

 یو بوم ییایتانیبر - يدر حذف تاجران هند يانباریز يامدهایآنها پ يحال، حضور اقتصاد

.را دگرگون کرد یرانیشهر مهم ا نیا یو اجتماع يشهر مشهد داشت و اوضاع اقتصاد
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و مآخذ منابع

ها کتاب

.نهی، تهران: زمدوره قاجار رانیدر ا يدار هیموانع رشد سرما)، 1359احمد ( اشرف،

موقوفات  ادیتهران: بن ،ی، ترجمه: احمد توکل1914- 1828و روس  رانیا یروابط بازرگان)، 1369(نیمرو انتز،

افشار. رجیا

در آستانه  رانیفرانسه در ا ری) : سفرنامه و خاطرات اوژن اوبن سف1906-1907(امروز رانیا)، 1391اوژن ( اوبن،

تهران: علم. ت،یجنبش مشروط

تهران: کانون معرفت. ،يرازیترجمه: احمد پژوه ش ،رانیانقالب ا)، 1338(لیادوراد گرانو براون،

ان: نشر نو.بان، تهر دهیج، ترجمه: فتح اهللا د2،یکتاب نارنج)، 1366احمد (به کوشش) ( ،يریبش

تهران: نشر نو. ،یکتاب آب)، 1362، (________

، ترجمه: محمدباقر آن يو اقتصاد یاجتماع يها شهیو ر رانیا تیانقالب مشروط)، 1329(لیخائیم چ،یپاولو

.یجا]: رودک ی[ب ار،یهوش

تهران: اقبال. ،رانیدر ا ازاتیامت خیتار ایيخبریعصر ب)، 1332(میابراه ،يموریت

:کاوه.نیبرل ،رانیا ياوضاع اقتصاد ایگانیگنج شاق.)، 1335(یاده، محمد علز جمال

.نایجا]: ابن س ی[ب اح،یس دیبه کوشش: حم ،حایخاطرات حاج س)، 1346(احیس حاج

.ریرکبیتهران: ام ،یفره وش یترجمه: محمدعل ،ياریسفرنامه از خراسان تا بخت)، 1335رنه ( يهانر ،یدالمان

تهران: نشر  ه،ی، ترجمه: منصوره اتحاد)1898- 1915(رانیدر خدمت دولت ا یکیبلژ نیتخدممسآنت،  دستره،

.خیتار

تهران: افسون. ،یفخر داع یجلد، ترجمه: محمد تق2،رانیا خیتار)، 1380ورث (مولز یسرپرس کس،یسا

.خیران: نشر تارته ه،ی، به کوشش: منصوره اتحاد4ج ،هیاتفاق اتیواقع)، 1360(يمحمد مهد ،یکاشان فیشر

.شاهیعل یتهران: صف ،يشوشتر يترجمه: ابوالحسن موسو ،رانیاختناق ا)، 1344مورگان ( امیلیو شوستر،

.یتهران: علم ،خیمنتخب التوار) ، 1366) (میابراه ،یبانیالممالک (ش قیصد

.رانیفرهنگ ا ادیبنتهران: ،ییصفا می، به کوشش: ابراهعالالملک یاسیس يگزارشها)، 1347محمود ( عالالملک،

آژند، تهران: گستره. عقوبیترجمه:  ،رانیا ياقتصاد خیتار)، 1362چارلز ( ،يسویع



125بر اسناد هیعشق آباد با تک - مشهد يدر توسعۀ راه تجار هینقش روس

.ریجلد، به کوشش: مسعود سالور، تهران: اساط 10، السلطنه نیروزنامه خاطرات ع)، 1374السلطنه ( نیع

.یبیج هايتهران: کتاب،يریترجمه: منوچهر ام ،رانیدر ا سیروس و انگل)، 1354(روزیزاده، ف کاظم

و  یتهران: علم ،یمازندران دیوح یجلد، ترجمه: غالمعل 2،رانیا هیو قض رانیا)، 1380(لیجرج ناتانائ کرزن،

.یفرهنگ

تهران: نگاه. ،رانیمشروطه ا خیتار)، 1385احمد ( ،يکسرو

.ریکب ریتهران: ام ،انیرانیا يداریب خیتار)، 1384ناظم االسالم ( ،یکرمان

تهران: علم.،يزدیا روسیترجمه: س ،رانیبر ا سمیالیامپر يالیاست)، 1359(الیلودم نا،یگکوال

.نیتهران: مع ،ياحمد ریم میترجمه: مر ،یگیتا تحت الحما زیاز نفوذ مسالمت آم رانیا)، 1367(لهلمیو تن،یل

 ا،یتانیبر يکشورها یاسی، بر اساس اسناد س)1900- 1914(رانیدر ا سیروس و انگل)، 1380(نیحس ناظم،

.یترجمه: فرامرز محمدپور، تهران:مرکز اسناد انقالب اسالم کا،یمتحده آمر االتیو ا هیفرانسه، آلمان، روس

- 1928(ایتانیو بر رانیوزارت امور خارجه در روابط ا یداخل هايينقش کارگزار)، 1386(یمرتض ،یینورا

، تهران: وزارت امور خارجه.)1308- 1346/ 1890

.کانیتهران: پ ،ي، ترجمه: عبدالرضا هوشگ مهدوبزرگ يدر باز رانیا)، 1383(یآنتون ن،یو

، تهران: زوار.خاطرات و خطرات)، 1344(یقلیمهد ت،یهدا

تهران:  ،يو مهرداد رهبر یترجمه: قدرت اهللا روشن ،ستانیسفرنامه خراسان و س)، 1365چارلز ادوارد ( ت،یی

.زدانی

نشریات

ق.،1320صفر  5، 20دوم، شسال  ادب،

ق.)1320(10، سال 22ش  ن،یالمت حبل

ق.1328رمضان  21، 14، ش18، س_______

21/8/1390، مورخ 2504اقتصاد، ش يایدن

ق.1329، 29وریسال اول، شهر نوبهار،
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مقاالت

 نهیدر آ خی، تار»اردر دوره قاج هیو روس رانیا یبر قرارداد گمرک یلیتحل«ار،یاخت ياحمد يو مهد یمرتض دهقان،

.1388، بهار 21پژوهش، ش

.1388، بهار 49، ش13س ران،یمعاصر ا خیتار ،»يو دولت تزار انیبهائ ه،یعشق آباد روس«محمد رضا،  ،یاشراق

)» 1847-1914/ 1264-1332(یگانیبر اسناد با هیپنبه و تجارت آن در عصر قاجار با تک«رحمان،  دیس ،یحسن

.1386، زمستان 33ش ،یخارجروابط  خیفصلنامه تار

 لیاتاق تجارت مشهد در اوا يریگ و عوامل مؤثر بر شکلعلل رامونیپ یپژوهش«نجف زاده،  یو براتعل یمجتب فه،یخل

فرجام،  کین مانیو ا انیبه کوشش: محمد نهاوند ،ییشکوفا يها رشد شاخصه يها شهیر شیهما ،»يدوره پهلو

.1390کا،یتهران: اند

اقتصاد،  يایاتاق تجارت مشهد، روزنامه دن لیو تشک یکی، انقالب بولشو______________________

  31ص  21/8/90، مورخ 2504ش

Burrel, R.M, and R.L Jarman (eds.), Iran Political Diaries 1881-1965, vol 2.Archieve Editions 

Limited, London 1997.
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال پانزدهم، شماره 60، پائیز 1393، صص 126- 107

نقش روسیه در توسعة راه تجاری مشهد- عشق آباد با تکیه بر اسناد کنسولگری بریتانیا (1910- 1890م.)

پیمان ابوالبشری


 علی یحیایی


· چکیده

از اواخر سدة نوزدهم و در آستانة سدة بیستم میلادی، ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها، تحت تأثیر تحولات سریع جهانی ناشی از انقلابهای صنعتی و اقتصادی و اجتماعی مغرب زمین قرار گرفت و به عرصه جهانی شدن کشانیده شد. روسیه که از مدتها پیش، خود در آن مسیر قرار گرفته بود، برای نفوذ در ایران میکوشید. یکی از زمینههای نفوذ، تجارت بود؛ تجارت میان ایران و روسیه در ایالت خراسان در عصر قاجار تأثیری بنیادین بر روابط دو کشور داشت و بیش از     صادرات ایران به روسیه ارسال میشد. در این دوره، ایران به عنوان بزرگترین بازار برای کالاهای روسی درآمد و مشهد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود وارد تجارت گسترده با این کشور شد. از آنجا که توسعة شهری ارتباط نزدیکی با موقعیت جغرافیایی آن و راهها دارد، این مقاله به معرفی و شناخت راه مشهد- عشق آباد اختصاص دارد: راههای مشهد و مداخلة روسها، چه تأثیری بر توسعة شهری آنجا در آستانة سدة بیستم نهاد؟

· واژگان کلیدی

مشهد، عشق آباد، روسیه، کنسولگری بریتانیا، تجارت.


مقدمه

مشهد در مناسبات بازرگانی میان ایران و روسیه در عصر قاجار اهمیت خاص داشت. نزدیکی مشهد به مرزهای روسیه برای بازرگانان روسیه فرصت مناسبی بود تا از مزایای تجاری قرارداد ترکمنچای (1243ق./ 1828م.) برخوردار شوند. تأسیس کنسولگری روسیه در مشهد (1306ق./1889م.)، احداث راه مشهد- عشقآباد در دورة ناصری و استقراض سال 1901م. و سلطة روسیه بر گمرک ایران، زمینة گستردة فعالیت اتباع روسی را در حوزة تجاری بیش از پیش فراهم آورد. در این دوره، مشهد بازار اصلی و محل تمرکز بازرگانانی بود که با خروج مواد اولیة مورد نیاز کارخانههای روسی از ایران، کالاهای مصنوعی ساخت روسیه را وارد میکردند. در مشهد، اسامی اغلب کالاهای خارجی به روسی بود و بسیاری از اتباع روسیه با تأسیس مراکز تولیدی و بنگاههای اقتصادی، در تجارت مشهد- روسیه فعالیت داشتند. به این ترتیب، وابستگی اقتصادی ایران خصوصاً در منطقة خراسان به روسیه پیوسته افزایش مییافت، اما اندکی پس از انقلاب مشروطه و در سال 1328ق. جنبشی برای تحریم کالاهای روسی در مشهد پدید آمد.

استقراض از روسیه

در دورة مظفرالدین شاه و در 1901م. اخذ دو فقره وام به ارزشِ سی و دو میلیون روبل و اعطای عواید گمرکات به عنوان ضمانت پرداخت وام به روسها، موجب گسترش نفوذ اقتصادی روسیه گردید. در همین سال، بنا بر قرارداد تجارتی میان دو کشور، ورود کالاهای روسیه به ایران تسهیل شد (اوبن،1391: 234؛ جمالزاده، 1335:153). با این همه، مؤثرترین عامل غلبة روسها بر خراسان، استقراض از روسیه بود (دالمانی،1335: 102). در این زمان کارمندان بلژیکیِ ادارة گمرک در ایران نیز با روسها همکاری کردند.

امین الدوله در دورة کوتاه صدارت خود تصمیم گرفت امور گمرکی را اصلاح کند و به همین سبب چند متخصص بلژیکی- کشور بی طرف- استخدام کرد تا مراکز گمرکی را تحت اختیار دولت مرکزی درآورد (دستره،1363: 313-289). متخصصان مذکور بعد از برکناری امین الدوله به ایران رسیدند و ادارة گمرکات کرمانشاه و آذربایجان به بلژیکی ها سپرده شد (انتز،1369: 91). به تدریج ادارة گمرکات به نوز بلژیکی رسید و او پس از مدتی مقام وزیر کل گمرکات ایران یافت (تیموری،1332: 393) و روسها آنها را هم مثل امینالسلطان تحت تسلط خویش درآوردند (امین الدوله،1341: 256). نارضایتی مردم از کار کارکنان بلژیکی به سبب تأیید روسها و روابط دوستانه میان آنها بود (شوستر،1344: 23 ؛انتز:1369،98).

یکی از شرایط روسیه برای پرداخت وام دوم به ایران عقد پیمان جدید بازرگانی بود (کاظم زاده،1354: 344). در نتیجه، قرارداد گمرکی ایران و روسیه با کوشش وزیرمختار روس در تهران و اقدامات نوز، وزیر گمرکات ایران در زمان صدارت امینالسلطان در 1319ق./1901م. میان دو کشور منعقد شد و دو سال بعد به اجرا در آمد (جمال زاده، 1335ق.: 38). این قرارداد هفت ماده داشت و در آن، حذف تعرفه های مذکور در معاهده ترکمنچای پیش بینی شده بود و کاهش حقوق گمرکی از مال التجاره های روسی در هنگام ورود به ایران، از صدی 5 به صدی 5/1 درصد. این امتیازات، میتوانست تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران به بار آورد (تیموری،1332: 403-400). به عبارت دیگر، تعرفه جدید به معنای گسترش تجارت روسیه در ایران و جلوگیری از بازرگانی ایران در روسیه بود. بعد از این قرارداد، روسیه به راحتی میتوانست مواد و مصالح تجاری را از طریق کنسولها و گمرک در اختیار و تحت نظارت داشته باشد (نورایی، 1386: 78).

نتایج قرارداد گمرکی

پیامدهای قرارداد گمرکی با روسیه بسیار زود در اقتصاد ایران نمایان شد. برقراری تسهیلات برای کالاهای روسی موجب رونق کالاهای این کشور در ایران نسبت به کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی گردید (صدیق الممالک، 1366: 400-396). در میان کالاهای صاداراتی از روسیه به ایران در سال 1910م.، قند در مقام نخست بود و 84 درصد قند مصرفی ایران را در بر میگرفت (پاولویچ،1329: 31). در مقابل، نزدیک به هفتاد درصد صادرات ایران به روسیه بود (عیسوی، 1362: 229). تقریباً همة محصول پنبه، که از اوایل قرن بیستم مهمترین محصول صادراتی ایران به شمار میآمد، به روسیه صادر میشد و مقدار ناچیزی را نیز به هند و عثمانی صادر میکردند (جمال زاده، 1335ق:24-16؛ لیتن، 1367: 96). 

به نظر چارلز عیسوی، یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت روسی به ایران بود که صنایع داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند (عیسوی،1362: 226). ناگفته نماند که روسها به این اندازه نیز بسنده نکردند و برای توقف تأسیس کارخانجات در ایران، برخی محصولات تولیدی خود را حتی پایینتر از قیمت تمام شده در روسیه عرضه کردند (جمال زاده،1335ق: 96-93). روشن است که این اقدامات برای کنار زدن تجار خارجی و داخلی صورت میگرفت. تقریباً همة کارخانههایی که تجار و سرمایهداران داخلی در ایران تأسیس میکردند، در میانة راه متوقف میشد یا به ورشکستگی میرسید (جمال زاده، 1335ق: 96-93؛ هدایت، 1344: 65). بدین ترتیب، قرارداد گمرکی ایران و روسیه را میتوان یکی از علل انحطاط و تعطیلی صنایع نوپای ایران دانست (کسروی، 1385: 43؛ ناظم الاسلام کرمانی، 1384: 102؛ دهقان و احمدی اختیار، 1388: 17). این موضوع حتی در سفرنامه ها و خاطرات اشخاص نیز انعکاس یافته است (حاج سیاح، 1346: 211-210). به نظر ادوارد براون، قرارداد گمرکی با روسیه حتی مقدمه و یکی از عوامل مهم نارضایتی مردم و بروز جنبش مشروطیت بود (براون،1338: 110).

 اهداف اقتصادی روسها پس از قرارداد گمرکی را می توان در دستورالعمل وزارت امور خارجة روسیه به اشپایر وزیرمختار این کشور دید که یک سال پس از اجرای قرارداد و در سال 1904م. نوشته شد:

«حفظ تمامیت و تجاوزناپذیری قلمرو شاه، بیآنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بی آنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم... به عبارت دیگر، وظیفة ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند و از نظر اقتصادی، حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان، تا بتوانیم کار و سرمایة روسی را در آنجا آزادانه به کار بریم» (کاظم زاده، 1354: 440-430). روسها به این نتیجه رسیده بودند که همسایهای ضعیف و ورشکسته بر کشوری ضمیمه شده، برتری دارد: با کمترین هزینه و مسئولیت، میتوان به همة منافع در ایران به ظاهر مستقل دست یافت. البته قرارداد گمرکی تنها عامل این همه رونق داد و ستد روسیه با ایران نبود، بلکه عوامل دیگری نیز تأثیر داشت، مانند مرزهای مشترک، ایجاد راه شوسه و تأسیس بانک به دست کمپانیهای روسی، که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

عوامل حضور روسیه در مرزهای شمال و شرق ایران

گویا یکی از مهمترین دلایل پیشروی نظامی روسها در ترکستان، تضعیف موقعیت انگلیس در هند بود، با این حال به هشدار بریتانیایی ها به دولت ایران در خصوص توسعه طلبی روسیه در منطقة مذکور اعتناء نشد و روسیة تزاری میان سالهای 1301- 1285ق./ 1884- 1868م. نواحی شرقی ایران، مانند خجند، خیوه و بخارا، عشق آباد و مرو را تصرف کرد و این کشور با ایالت خراسان هم مرز شد (اوبن، 1391: 234-233). در آغاز، بازار خراسان با مرکزیت مشهد برای روسها اهمیت ثانویه داشت و بعدها به مقام اول تبدیل شد. روسها راه های شوسة منتهی به خراسان را در دست گرفتند و تا بعد از جنگ جهانی اول نیز بر آن تسلط داشتند (لیتن، 1367: 107). نقشة احتمالی روسیة تزاری در این مقطع زمانی(1306ق./ 1885م.) فتح نظامیِ خراسان بود، چنانکه در گزارش کلنل زالاتارُف به تزار روس به طور مبسوط تشریح شده است: «ما همچنین میتوانیم در پی تصرف اماکن حاصلخیز مشهد، شروان و بجنورد باشیم و ثروت آنجا را به خود اختصاص دهیم و برای این فقره اشکالات زیادی نیست... هرگاه دولت ایران با ما خصومت نشان دهد خراسان را از تهران جدا خواهیم کرد». او سپس راه پراهمیت عشق آباد به مشهد و مشهد تا تهران را به طور کامل برای تزار روس توصیف کرده است (علاءالملک، 1362: 74-68). البته بیست سال بعد، سیاست روسها در بارة این منطقه خراسان به کلی تغییر کرد. در 1906م. در کنفرانس وزیران روسیه، وزیر دارایی روس ضمن بررسی اوضاع ایران، نفوذ بیشتر روسها در ایران را خطرناک و تهدیدی برای منافع روسیه دانست (کاظم زاده، 1354: 465).

 روسیه در این زمان به راه عشق آباد - مشهد به عنوان دروازة ورودی برای دستاندازی کاملِ نظامی بر ایالت ثروتمند خراسان مینگریست. به همین منظور شهر تازه تأسیس عشق آباد را رونق بخشید. کوراپاتکین، حاکم شهر از طرف دولت روس اعلام داشت: هر کس که قصد داشته باشد هر قسمت از اراضی عشق آباد را بگیرد و بسازد آزاد است. بنا بر این، در 1300ق./1880م. اقلیتی از بابیها در عصر ناصری از تبریز، یزد و خراسان (اشراقی، 1388: 270) به این شهر مهاجرت کردند و از راه فعلگی و بنّایی به ملاکی و تجارت رسیدند و البته تابعیت روسیه را نیز پذیرفتند (انتز، 1369: 37). گو اینکه فرمانهای رهبران اقلیت مذکور در این مهاجرت گسترده بی تأثیر نبود (اشراقی، 1388: 270). علاوه بر آن، سیاست و شیوة حاکم شهر و دولت روس در آزادی مذهبی، بازار عشقآباد را بیشتر از عوامل دیگر گرما میبخشید (اشراقی، 1388: 271). نظر کوراپاتکین در یادداشتهای محرمانة خود، در بارة موقعیت سوق الجیشیِ عشق آباد، حاکی از آگاهی عمیقِ وی نسبت به بازارهای ایالت خراسان است. او در 1897م. خطاب به تزار نوشت:

«ما ناگزیر هستیم از یاد نبریم که اگر امروز ایران برای ما دارای اهمیت بزرگ سیاسی- اقتصادی نیست، اما برای فرزندان ما چنین اهمیتی به اندازه بسیار پدید خواهد آورد. امروز ما آنچنان که باید نیرومند نیستیم که حتی با پشتیبانی حکومت بتوانیم بازارهای آذربایجان، تهران و حتی خراسان را یکسره به دست گیریم» (کولاگینا، 1359: 12). تقریبا 10 سال بعد، پیشبینی وی به واقعیت پیوست: غلة خراسان، پنبه، بهترین مشروبات، دام، تخم مرغ، مرغ و پشم از مشهد و دیگر شهرهای خراسان، از این راه به عشق آباد صادر میشد (ییت، 1365: 67-55 و 157-155؛ دالمانی، 1335: 596). سرانجام کار به آنجا رسید که تاجران روسی- ارمنی درختان گردوی منطقة فریزی را خریدند و قطعه قطعه کردند و با گاری به عشق آباد بردند (همان: 333).

راه عشق آباد- مشهد

احداث راههای مواصلاتی، وجود شبکة حمل و نقل، جادههای ایمن و مناسب از شاخصههای توسعه یافتگی در هر کشوری است و زمینه های توسعه را از جهات مختلف فراهم میکند. با این حال، ایران در سدة نوزدهم به رغم موقعیت آن در مسیر استراتژیک آسیا و اروپا و از سوی دیگر، دسترسی به آبهای آزاد، سهم اندکی در مبادلات تجاری داشت و یکی از مهمترین علل، آن بیتوجهی حکومت قاجار به راهسازی بود. سیّاحان و نویسندگان غربی نیز به جادههای نادرست و ناامن اشاره کردهاند. به عنوان مثال دالمانی، در اواسط سدة نوزدهم، گزارشی از وضعیت نامطلوب راهسازی اطراف شهر مشهد به دست داده است (دالمانی، 1335: 589). به نوشتة ییت: «در مشهد و سایر شهرهای ایران هیچ حاکمی به فکر ساختن جاده نیست و اصلاً به فکر تأمین رفاه عمومی نیستند و در این خصوص حکومت افغانستان علاقة بیشتری نشان میدهد» (ییت،7:1365 ). کرزن نیز به کشته شدن کارگران راهسازی به سبب رعایت نکردن موازین مهندسی در ایران اشاره کرده است (کرزن،1380: 1/144) به نوشتة او، این راه چندان خراب و نامطلوب بود که اغلب مسافران و زوار تهران به مشهد، راه غیرمستقیم دیگری را انتخاب میکردند: راهی که از تهران به انزلی و باکو آغاز میشد و از آنجا به گراسنوودسک در ساحل شرقی دریای خزر میرفت، مسافران از آنجا با قطار به عشق آباد و در پایان با وسایل نقلیه عازم مشهد میشدند. این راه که از نظر مسافت بسیار طولانیتر از مسیر مستقیم تهران - مشهد بود، از نظر زمانی مسیری کوتاهتر محسوب میشد (همان :1/ 259-258). 

 پیش از آغاز قرن بیستم، راه عشق آباد- مشهد را یکی از بازرگانان سرشناس، رضا رئیس التجار مرمت کرد (همان، 1/ 140-138)، اما از آنجا که مراقبت لازم را در حفظ این جاده به جای نیاورد، وضعیت حمل و نقل مسافران و محصولات تجاری با دشواری انجام میشد (جمال زاده، 1335: 87 و50). همزمان با آغاز سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا، وی در توافق با روسیه اتمام راه شوسة مشهد به عشق آباد را پذیرفت (علاء الملک، 1347:170). در تکمیل جاده مذکور، حتی راهِ بین مشهد و شریفآباد، که به تهران منتهی می شد، در سال 1902م به همت دولت ایران ترمیم شد (Burrel,1997:38:)، اما راه مشهد- عشق آباد به وضع سابق ماند. بُعد دیگر در اهمیت جادة عشق آباد- مشهد، جنبة نظامی بود. احداث جاده ای که عشق آباد را از راه مشهد- تهران به قصر شیرین برساند، برای جلوگیری از نفوذ انگلیسها و آلمانها و به منزلة تثبیت قدرت روس در ایران به عنوان آخرین مانع نفوذ انگلیس در 1906م. در کنفرانس وزیران روسیه مطرح شد (کاظم زاده، 1354: 465). در نتیجه روسها شوسه کردند و امور حمل و نقل آن را نیز به خود اختصاص دادند و شرکتهایی هم تأسیس کردند که در مشهد فعالیت داشتند، مثلاً شرکت حمل و نقل روسی که تعرفه و نرخ باربری را در مشهد و شهرهای اطراف معین می کرد و از این راه به عایدات سرشاری دست مییافت. (دالمانی، 1335ق.: 611-610). وصول عوارض راهداری و نظارت بر عبور و مرور در این جاده در دست روسها بود. مسافری که میخواست در این جاده رفت و آمد کند، باید قبلاً از وزارت امور خارجة روسیه اجازة کتبی میگرفت. ناگفته نماند که در بیشتر موارد، عبور و مرور تاجران بریتانیایی از این مسیر ممنوع بود (دالمانی، 1335: 567). همین راه در جنگ جهانی اول برای حمل و نقل واحدهای ارتش روسیة تزاری نیز به کار آمد. 

اهمیت اقتصادی مشهد

مشهد، به عنوان مهمترین شهر تجاری خراسان در دو قرن اخیر، با هندوستان افغانستان و روسیه مناسبات بازرگانی داشت. از دورة قاجار، تجارت با روسیه گسترش بیشتری یافت؛ به ویژه که روسیه همچنین مسیر ترانزیتی برای اروپا محسوب میشد. کالاهای عمدة صادراتی از مشهد به روسیه، بیشتر موادّ خام مانند پنبه، پشم، پوست و قالی بود و در مقابل از این کشور قند، نفت، آهن و ابریشم وارد میشد. بیشتر تجارتخانههای مشهد با روسیه در ارتباط بودند و علاوه بر آن، خراسانیهای بسیاری هم در روسیه به فعالیت اقتصادی اشتغال داشتند و شرکتهای تجاری و حملونقل روسیه نیز در مشهد کار میکردند. با این همه، این شهر در سدة نوزدهم بافتی کهنه داشت و بسیاری از اروپاییان به این موضوع اشاره کردهاند (ییت، 1365: 302؛ دالمانی: 1335: 610). مقارن اواخر دورة قاجار، وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه و انحصار تجارت در دست دولت جدید شوروی، فعالیت بازرگانی ایران در ارتباط با روسیه را به دشواری انداخت. بسیاری از ایرانیان که از خراسان، قفقاز، آذربایجان، یزد و کاشان مهاجرت کرده و گاه سالها در روسیه مشغول تجارت بودند، ناچار به سبب تابعیت ایران بازگشتند: برادران نصیر بیکاف، علی درودی، وهاب اف، هارطونیان، کاشانسکی، حاج کاظم علی اصغراُف از مهمترین تجار شناخته شده مقیم روسیه و عشقآباد بودند که اموال خود را به مشهد منتقل کردند و آمدن آنها بر تجارت مشهد تأثیر نهاد، اما بسیاری از تاجران که دیرتر اقدام کردند، بخشهایی از سرمایههای خود را از دست دادند. شهرت خانوادگی تاجران مرتبط با روسیه پسوند اُف داشت و غالباً همانها در شکلگیری اتاق تجارت مشهد نقش ایفا کردند و بزرگترین تاجران خراسان در دورة پهلوی از میان آنها برخاستند (دنیای اقتصاد، ش2504، 21/8/90: 31)

در سدة نوزدهم، گرچه شهر مشهد از نظر تجارى مركز بسيار مهمى بود، اما صنايع محلّى كمتر در آن ديده ميشد. مسگران ديگهاى بزرگ و كوچك و ظروفى مسی را با دست و چكش و سندان می ساختند. تجارت قالی های کردستان و عراق عجم بیشتر در همدان متمرکز بود و از طریق بغداد و فرشهای ترکستان، هرات و بلوچستان به دست تاجران مشهدی از راه آسیای مرکزی به خارج صادر می شد (اوبن،1391: 72) و شالهاى مشهد و اليجه نیز شهرت داشت. در مشهد تقريبا 200 دستگاه دستى براى بافت پارچههاى ابريشمى نیز موجود بود. پارچههاى پشمى بافت مشهد دو قسم بود: قسم اول را هفترنگ ميگفتند كه با موى بز يا پشم ميش بافته ميشد و قسم دوم را اسلامبولى مينامیدند (دالمانی، 1335: 640.) فرشى كه در مشهد بافته ميشد، چندان لطيف و مطلوب نبود، با این همه صنعت فرشبافى در آنجا رونق داشت. فرشها را با دستگاهى ميبافتند كه 5/2 تا 3 متر عرض و 4 تا 5 متر طول داشت و پشم پایيزى در آن بيشتر به كار میرفت. اغلب فرشها را تاجران صادركننده میخریدند و به استانبول ميفرستادند و از آنجا به اروپا و آمريكا حمل ميشد (همان، 640-638). علاوه بر این، سه كارخانة كوچك سيگارسازى در اين شهر وجود داشت که توتون را از گيلان به مشهد ميآوردند (همان، 640-638).

روسها در مشهد

چنانکه پیشتر اشاره شد، با وجود کوشش برخی از فرماندهان نظامی روسیه در سدة نوزدهم، گرچه حضور نظامی این کشور در ایالت خراسان و به ویژه مشهد آنقدرها پررنگ نبود، اما نقش مهمی در معادلات سیاسی و اقتصادی ایفا میکرد. پس از انعقاد قرارداد 1907م. میان روس و انگلیس، دخالت های کنسولگری روسیه اندک اندک افزایش یافت. دابیژا، سرکنسول روس در مشهد برای مقابله با نفوذ انگلیس و نیز مشروطه خواهان، تفرقه افکنی میان اتباع روس و اهالی شهر را آغاز کرد (وین،1383 :238). سه سال بعد از نهضت مشروطه، زمانی که احساسات ضد روسی اوج گرفت، روسها شمار محافظان کنسولگری را افزایش دادند و 100 قزاق به شهر آوردند که مخالفت انجمن های مشروطه خواه را در پی آورد (کتاب نارنجی، 1366: 2/331). رکن الدوله، حاکم شهر در پاسخ به شورش در شهر و با اطمینان از حمایت روسها، دستور تیراندازی داد (عینالسلطنه، 1374: 4/2458؛ کتاب آبی، 1362: 2/382). اوضاع شهر مشهد تا یک سال بعد، همچنان سخت مغشوش و آشفته بود (حبل المتین، 1328: س18، ش14)، چنان که شماری از تاجران و کسبة مشهد با ارسال نامهای به مجلس، خواهان انتصاب حاکمی باکفایت شدند (شریف کاشانی، 1360: 4/525).

نقش روسها در حوزة اقتصاد ایالت خراسان و به ویژه مشهد متفاوتتر بود. کنسول روسیه در مشهد در 1897م. به بهانة جلوگیری از سرایت طاعون، که در بمبئی شیوع یافته بود و امکان انتقال آن از طریق تاجران هندی- انگلیسی وجود داشت، پستهای قرنطینه ای در مسیر سیستان- مشهد برپا کرد و گام مؤثری در توسعة حضور خود در این ایالت برداشت. احداث پستهای قرنطینه، موجب حضور حدود 120نفر از نظامیان قزاق برای امنیت پزشکان روس میشد و بدین ترتیب، روابط تجاری هند- خراسان نیز مختل گردید (Burrel,1997:121-122 ؛ کاظم زاده، 1354: 389). 

تجارت با روسیه برای مشهد، مهم تر از تجارت با تهران بود: تنها جادة مدرنی که در سال 1892م. راهاندازی شد، مشهد را به عشق آباد مرتبط می کرد. در این زمینه باید گفت که روابط بازرگانی با ایران از لحاظ مواد خام اولیه و نزدیکی به روسیه اولویت داشت. حذف حقوق راهداریِ داخلی در 1321ق./1901م. نیز موجب ترقی صادرات ایران گردید (جمال زاده، 1335ق.: 9-8). به تدریج بازارهای خراسان سرشار از اجناس و محصولات روسی شد، چنانکه به نوشتة کرزن: «به وسیله اطلاعاتم در مشهد به من اطمینان دادند در حالی که مقدار کلّ تجارت خراسان بدون تردید در دست روسهاست... اجناس ارزان در همه جا هست و تماما از روسیه می آید» (کرزن، 1380: 1/283). از بازار قوچان نیز انبوهی مال التجاره به روسیه صادر می شد و بازار آن به طور کامل در دست روسها بود (دالمانی، 1335: 596). در مجموع چنین به نظر میرسد که معامله روسها با ایرانیان در حوزة امور تجاری به صنایع داخلی شهرها ضربه زد. به عنوان نمونه: ورود پارچه ها و اجناس ارزان قیمت از روسیه امکان تولید مخمل های سنتیِ رنگارنگ در مشهد، کاشان و اصفهان را کاهش داد (کرزن،1380: 2/626). با این حال روسها فعالیتهای عمرانی نیز داشتند. آنها برای افزایش تولید پنبه در زمینهای زراعی ایالت خراسان و به ویژه منطقة درگز، به کشاورزان وامهای مناسب میدادند. در نتیجه، کشت پنبه از 1900م. تا 1905م. در خراسان دو برابر شد (عیسوی، 1362: 378). و بنا بر یکی از اسناد، دو بازرگان تبعة روس به نامهای ویرمکرویچ یانس و نرسیانس در شهرهای نیشابور، سبزوار و تربت کارخانههای پنبه پاککنی ساختند و در 1323ق./1905م. وزیر امور خارجة ایران مشیرالدوله در فرمانی به کارگزاری خراسان، موافقت خود را با فروش زمین به بازرگانان روسی در تربت و سبزوار برای ساخت کارخانة پنبه پاککنی اعلام کرد. دیری نگذشت که کارخانههای پنبه پاککنی یکی پس از دیگری در شهرهای مختلف خراسان تأسیس شد. بنا بر اسناد کنسولگری بریتانیا، روسها در منطقة آسپیدان دو قنات برای کشاورزان حفر کرده و زمینهای این مناطق را به زیر کشت بردهاند (Burrel,1997: 53). آنها برای پیشبرد اهداف خود، در مناطقی از جمله قوچان و درگز از طریق صرافان ارمنی، خرید زمین های زراعی را آغاز کردند (کاظم زاده، 1354: 448و393). در برخی موارد نیز تعدادی از تاجران، از جمله معاون التجار در مشهد، زمینهای پهناوری برای هدیه در خارج از شهر به دولت روسیه پیشنهاد دادند (Burrel,1997: 228). 

یکی از مهمترین ابزار اجرایی سیاستِ اقتصادی حکومت روسیه تزاری در ایران، بانک استقراضی بود. این بانک در سال 1311ق./1891م. در معرض ورشکستگی قرار گرفت و همة سهامش با مداخلة وزیر مالیة آن کشور به پترزبورگ انتقال یافت. این بانک در همان سال در ایران تأسیس شد و با پرداخت دو وام سنگین به ایران، امتیاز عواید گمرکات کل ایران به جز خلیجفارس را به دست آورد و فعالیت در عرصههای اقتصادی را به صورت گسترده ای آغاز کرد (لیتن، 1366: 44؛ سایکس، 1380: 2/538). شعبه ای از این بانک در سال 1902م. در مشهد دایر شد (ادب، س2، ۱۳۲۰ق.: ش20).

بانک استقراضی را سابانسکی روسی و فاندر کلاو آلمانی با نام «پرتس» افتتاح کردند (Burrel,1997: 38). بنا بر اسناد کنسولگری بریتانیا، این بانک کارمندان بسیاری استخدام کرد و بزرگترین ساختمان شهر مشهد را در اختیار داشت (Ibid: 59). در آغاز، بانک روسی، تأسیساتی جدید نزدیک به مایل در تقی آباد، خارج از شهر مشهد ساخت (Ibid: 411) حفاظت از بنای ساخته شده توسط مهندسان روس بر عهدة قزاقها بود (bid: 416). بسیاری از حکام ایالت خراسان از جمله شجاع الدوله والی قوچان، پولهای خود را به بانکهای روسیه میسپردند (کاظم زاده، 1354 :393). فعالیت بانک روسی، در سطح گسترده ای آغاز شد و از جمله به تجار مشهدی اطلاع داد که کارخانه های تولید شیشه و لباس در نزدیکی مشهد به راه خواهد افتاد (Ibid: 86). این بانک از سوی دیگر، فعالیتهای تجاری را در سیستان نیز وسعت بخشید، به طوری که در 1902م. کاروان بزرگ تجاری، شامل محصولات شکر و اجناس چینی به این منطقه فرستاد (Ibid: 115- 116). یکی از اهداف این بانک روسی حمایت از تاجران روس و حذف بازرگانان هندی- انگلیسی و بومی بود. نخست چنین به نظر می رسید که بازرگانان ایرانی و هندی برای تجارت در شهر مشهد، توان رقابت با روسها را داشته باشند. در همین زمان بعضی از مغازه های اروپایی در این شهر افتتاح شدند و قیمت املاک و مستغلات افزایش یافت (Ibid: 49). تاجران هندی- بریتانیایی در این زمان از راه نوشکی- سیستان به تجارت چای اشتغال داشتند و بنا بر گزارش های کنسولگری بریتانیا، برخی از آنها مانند خانم کلمنتسون و اوزلی تصمیم گرفتند درمشهد شرکتی به نام کمپانی ایرانی شرقی تأسیس کنند. با این همه طولی نکشید که برخی از تاجران غیر روس در جلسات با کنسول بریتانیا در مشهد، از کوشش بانک روس برای ورود چای از راه باتوم شکایت کردند و اینکه در برخی از راهها، حق گمرک برای تاجران غیرروس بسیار بالاست (Ibid,:402-403). البته به اعتراض آنها در باب تجارت چای از جادة سیستان اعتناء نشد و در نتیجه خسارات هنگفتی بر تاجران مذکور وارد آمد (Ibid,:220). در مقابل، ارامنه از کنسول روس درخواست تخفیفات گمرکی بیشتری کردند تا بتوانند با تاجران انگلیسی- هندی رقابت کنند (Ibid,:64). نکتة جالب اینکه بانک روسی در مشهد فعالیتهای نظامی هم داشت (Ibid< 132). بنا بر گزارش کنسولگری انگلیس، این بانک مقداری مهمات نظامی را از طریق تاجران روسی به سیستان فرستاد و گمرک نتوانست جلوی آنها را بگیرد (Ibid, 118-119). 

 سرانجام در ماههای اول سال 1906م. و در بحبوحة بحرانهای اقتصادی در ایران و احتمالا مرگ مظفرالدین شاه، موجبات نزدیکی روس و انگلیس فراهم شد. پیچیدگی مسائل بازرگانی ایجاب می کرد که آنها به توافقات مشخص تر و کامل تری دست یابند. بنابراین در 1907م. انگلستان در شرق ایران به دو ایالت سیستان و مکران، که به لحاظ سوق الجیشی و حفظ امنیت هند، اهمیت خاص داشتند، قناعت کرد و تجارت در منطقة شمال و شرق ایران را عملاً به روسها واگذاشت. بدین ترتیب، تجارت در منطقة خراسان به انحصار کامل روسها در آمد. مقررات جدید گمرکی روسها موجب شد موقعیت مشهد به عنوان مرکز توزیع چای و نیل و سایر اقلام وارداتی از هند به ممالک آسیای مرکزی از دست برود. به نظر ییت، پس از مدتی، تاجران مشهدی به سبب قوانین ناعادلانة گمرکی ورشکسته شدند و تجار بومی و یهودیِ شهر دیگر نقش مهمی در مبادلات اقتصادی نداشتند (ییت، 1365: 307 و278-277). ملک الشعرای بهار توصیف خوبی از حضور روسها در مشهدِ این زمان به دست داده است: 

«عجبا مکتوب داریم همه از ستمکاری روس، تلگراف داریم همه از جفاکاری روس، به تفریح بیرون میشویم همه حرکات دیوانهوار قزاق روس. راپورت شهری داریم همه تعدیات بستگان روس، روزنامه میخوانیم همه کافرماجرایی و آدمکشی و غارتگری و خانمان سوزی روس. آه مگر ما چه کردهایم، مگر قزاق روس چه کاره است؟ آیا ناموسی بزرگتر از وطن، مسجد، زن برای مسلمانان ایران هست که روس بدان دستاندازی نکرده باشد (نوبهار، س1: 1329)».

نتیجه

ایران در سدة نوزدهم گرفتار معادلات پیچیده جهانیِ استعمارگران بود. روسیة تزاری که در معاهدات گلستان و ترکمنچای، بخشهایی از سرزمینهای منطقة قفقاز را از ایران جدا کرد، به دنبال قرارداد آخال در مناطق آسیای مرکزی نیز به دست اندازی و تاخت و تاز پرداخت، طوری که سپاه آنها تا مرزهای خراسان پیش آمد. سپس سیاست نظامی خود را تغییر داد و مشی انحصار اقتصادی را در پیش گرفت. از طریق راه مشهد- عشق آباد، اختیار تجارت در شهرهای خراسان و به ویژه مشهد به دست روسها افتاد و با آنکه برای تأمین بهتر منافع خود به برخی امور عمرانی نیز توجه نشان میدادند، با این حال، حضور اقتصادی آنها پیامدهای زیانباری در حذف تاجران هندی- بریتانیایی و بومی شهر مشهد داشت و اوضاع اقتصادی و اجتماعی این شهر مهم ایرانی را دگرگون کرد.
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شوستر، ویلیام مورگان (1344)، اختناق ایران، ترجمه: ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران: صفی علیشاه.

صدیق الممالک (شیبانی، ابراهیم) (1366) ، منتخب التواریخ، تهران: علمی.

علاالملک، محمود (1347)، گزارشهای سیاسی علاالملک، به کوشش: ابراهیم صفایی، تهران:بنیاد فرهنگ ایران.

عیسوی، چارلز (1362)، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: گستره.

عین السلطنه (1374)، روزنامه خاطرات عین السلطنه، 10 جلد، به کوشش: مسعود سالور، تهران: اساطیر.

کاظم زاده، فیروز (1354)، روس و انگلیس در ایران، ترجمه: منوچهر امیری، تهران: کتابهای جیبی.

کرزن، جرج ناتانائیل (1380)، ایران و قضیه ایران، 2 جلد، ترجمه: غلامعلی وحید مازندرانی، تهران: علمی و فرهنگی.

کسروی، احمد (1385)، تاریخ مشروطه ایران، تهران: نگاه.

کرمانی، ناظم الاسلام (1384)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: امیر کبیر.

کولاگینا، لودمیلا (1359)، استیلای امپریالیسم بر ایران، ترجمه: سیروس ایزدی، تهران: علم.

لیتن، ویلهلم (1367)، ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی، ترجمه: مریم میر احمدی، تهران: معین.

ناظم، حسین (1380)، روس و انگلیس در ایران (1914-1900)، بر اساس اسناد سیاسی کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا، ترجمه: فرامرز محمدپور، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

نورایی، مرتضی (1386)، نقش کارگزاریهای داخلی وزارت امور خارجه در روابط ایران و بریتانیا (1928-1890/ 1346-1308)، تهران: وزارت امور خارجه.

وین، آنتونی (1383)، ایران در بازی بزرگ، ترجمه: عبدالرضا هوشگ مهدوی، تهران: پیکان.

هدایت، مهدیقلی (1344)، خاطرات و خطرات، تهران: زوار.

ییت، چارلز ادوارد (1365)، سفرنامه خراسان و سیستان، ترجمه: قدرت الله روشنی و مهرداد رهبری، تهران: یزدان.
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