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 چکیده

ر د و نزدیکی به مرزهای هند، برای روسیه و بریتانیا الجیشیبه دلیل موقعیت سوق خراسان و سیستان
خود در شرق ایران بعد از  و مصالح بود. این دو قدرت برای حفظ منافع دارای اهمیت بسیار قرن نوزدهم

روی های تجاری به فعالیت برای پیشبرد اهداف خود نظامی و تصرف برخی از شهرها، یک دوره اقدامات
ی و اشود با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهآوردند. در این پژوهش تالش می

های تجاری بریتانیا و روسیه در به این پرسش پاسخ داده شود که رقابت ها و اسناد آرشیویروزنامه
 خراسان و سیستان چه نتایجی را برای منطقه در برداشته است؟

خراسان و سیستان این نتیجه حاصل شد که  بریتانیا و روسیه در تجاریهای کاوی فعالیتبا بررسی و وا
تند توانس سازیآهن و جادههای بانک در مشهد، بیرجند، سیستان، احداث راهاین دو دولت با تأسیس شعبه

این  د کهبگیرنبر عهده  نیز کاالها و مبادالت مالی را ضمن تأمین امنیت و ثبات سیاسی، نقل و انتقاالت
 هااین قدرت های تجاریو فعالیت اما رقابت. انجامیدرونق امور اقتصادی در خراسان و سیستان  به امر

به افزایش ورود  از یک سو سبب افزایش تعداد نیروهای بیگانه در منطقه شد و از سوی دیگر منجر
اخلی، د ، ورشکستگی تجاراین مناطق انهدام صنایع محلی گردید که با گذشت زمان به کاالهای فرنگی
 انجامید. محلی مردم و کارگرانو پایین آمدن سطح زندگی بیکاری اصناف 

 

 دوره قاجار.های تجاری، روسیه، بریتانیا، رقابت سیستان، خراسان،: هاکلید واژه
 

 

 

 

 

 

                                                           
 Nadi.zahra90@gmail.com                                                                   دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران .1

 



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی | 15 

 

 مقدمه. 5

قاجار به دلیل برخورداری از موقعیت  در دورۀ و سیستان خراسان
الجیشی و استراتژیکی همواره مورد توجۀ کشورهای غربی و سوق

-همسایه بود. در قرن نوزدهم بریتانیا و روسیه به منظور حفظ منافع

  و سیستان اقدام به به خصوص در خراسان شان در ایران،

لیل دبه  مناطق. این کردندهای نظامی و تجاری مختلفی فعالیت
های جنوب برای بریتانیا و روسیه به آب نزدیکیمجاورت با هند و 

  داشت. بسیاری اهمیت
ه بتحکیم نفوذ خود در منطقه  برای حفظ منافع و این دو کشور

ی، های نظامفعالیت دورهیک از های نظامی پرداختند. اما بعد رقابت
. دندآور روی های تجاری و عمرانیبرای توسعۀ نفوذ خود به فعالیت

 روسیه و بریتانیا درهای تجاری رقابت ضمن بررسیدر این مقاله 
 لیلیو تح با روش توصیفی تا شودتالش می، و سیستان خراسان

یا های تجاری روس و بریتانبه این پرسش پاسخ داده شود که رقابت
 ت؟در بر داشته اس برای منطقه را نتایجی چه و سیستان در خراسان

 ه توسطنگاشته شد هایکتاب پژوهش بایستی به در بحث پیشینۀ
مانند ایران و قضیه ایران از کرزن،  مستشاران و سیاحان انگلیسی

دو قرن نیرنگ، داستان تلخ سیاست استعماری انگلیس در ایران و 
 اشاره کرد که  ها در میان ایرانیان از رایت دنیسانگلیسی

ا در ههای دقیقی از اوضاع شرق ایران و فعالیت بریتانیاییگزارش
زندگانی سیاسی خاندان  هایچنین کتابدهند. هممنطقه ارائه می

علم از مظفر شاهدی، امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران و 
بازیگران کوچک در بازی بزرگ: استقرار مرزهای شرقی ایران و 

همیت ااز  را دزاده اطالعات مفیدیپیدایش افغانستان از پیروز مجته
ها و عملکرد خاندان علم، فعالیت روسخراسان و سیستان، 

. دهنددر اختیار ما قرار میها های نظامی آنها و رقابتانگلیسی
ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی  دیگر چون هایکتاب

(. از لیتن، رقابت روسیه وغرب در ایران از لنزوسکی 2028-2323)
پژوهشی دربارۀ  2321-2021و روس و انگلیس در ایران 

 های روس و انگلیس در ایرانتابزاده نیز به رقامپریالیسم از کاظم
نیز به اوضاع این  اشارات گذرایی در این میان گاهی پردازند ومی

ی ااین آثار اغلب مطالب پراکنده دو قدرت در شرق ایران نیز دارند.
هند دهای تجاری روس و بریتانیا در این منطقه ارائه میاز فعالیت
در این پژوهش ضمن بهره از این آثار تالش شده تا با  از این رو

اری های تجبه بررسی و واکاوی رقابتروش توصیفی و تحلیلی 
 بریتانیا و روسیه در خراسان و سیستان پرداخته شود.

 

 

و  حضور نظامی بریتانیا و روسیه در خراسان. 2

 سیستان
ر است ، بهتهای تجاری روسیه و بریتانیاقبل از ورود به بحث رقابت

 یستانو س های نظامی این دو کشور در خراسانای از فعالیتپیشینه
خراسان به دلیل قرار گرفتن  و دالیل اهمیت این خطه بیان شود.

یتانیا برای بر ،الجیشیدر نزدیکی هند و برخورداری از موقعیت سوق
های آن و روسیه دارای اهمیت بود. این امر به وضوح در کتاب

زمان، به ویژه آثار سیاحان و گزارش سیاستمداران بریتانیایی بیان 
مطرح ایران و قضیه ایران در کتاب  (Curzon) شده است. کُرزُن

سیاست بریتانیا در خطۀ خراسان این است که مصالح »کند که می
انگلستان و افغانستان را در آنجا مصون سازد و به هیچ وجه تغییری 

ایی هرا در وضع کنونی نپذیرد و به خصوص ناظر و نگران آزادی راه
گر ا باشد که برای پیشرفت تجارت انگلستان ضرورت کامل دارد و

ها به جای دولت، در دست قدرتی بیگانه باشد خطر نمایانی آن راه
(. کُرزُن هم132: 2، ج2930)کُرزُن، « برای هندوستان خواهد بود

الجیشی و مهم مرزها و قلمروهای شرقی ایران چنین اهمیت سوق
کند. به عقیدۀ وی از آنجایی که ایران از گردنۀ ذوالفقار را گوشزد می

جنوبی سیستان دارای مرز مشترکی با افغانستان است،  تا انتهای
هر دولتی بتواند به داخل ایران نفوذ کند و در آن مستقر شود، کلید 

 ژنرال .(98: 2933هرات را در دست خواهد داشت )شاهدی، 
رئیس سازمان اطالعات نظامی  (Br Kunbry) برکنبریسرهنری 

ما  وجۀت»نویسد: چنین میوزرات امور خارجه بریتانیا انگلیس، به 
آنچنان که باید و شاید به انقیاد خراسان که با ناحیۀ ماوراء بحر خزر 
ارتباط نزدیک دارد و از نظر اقتصادی و صنعتی به آن متکی هستیم، 
معطوف نشده است. در این حدود، منطقۀ نفوذ انحصاری روسیه، از 

یش آمد میان خراسان جادۀ مطلوبی به هرات هست و در صورت پ
عملیات جنگی بر علیه هندوستان، خراسان پایگاه خواربار ما جهت 
اقدامات مقدماتی نسبت به آنجاست. خراسان نیز پایگاهی است که 

توانند از آنجا عملیات شدید نظامی علیه اگر روزی بخواهند می
تر، آن که تصرف خراسان برای هندوستان آغاز نمایند. از این مهم

ادامۀ عملیات نظامی ضرورت اساسی دارد و این ها از نظر روس
)کاظم « های رسمی روسی آشکارا مطرح شده استنکته در نامه

هند  وزیر امور خارجۀ (.380: 1، ج2908؛ کُرزُن، 189: 2932زاده، 
د اهمیت ردر گزارشی به سفیر بریتانیا در تهران، در مو ، نیزبریتانیا

االیی دولت هند اهمیت بسیار ب»کید دارد: قائنات و سیستان چنین تأ
برای منافع برتر بریتانیای کبیر در سیستان و جنوب خاوری ایران 
قائل است. دولت هند بر این عقیده است که تحت هیچ شرایطی 

های شمالی ایران، تحت نباید اجازه داد که سیستان همانند ایالت
ار و نفوذ بکنترل و یا حتی حوزۀ نفوذ روسیه قرار گیرد و این که اعت
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بریتانیا در آن منطقه باید به طور اکید و با شدت حفظ گردد. اگرچه 
مزایای تجاری، بازرگانی فرامرزی با هند نادیده گرفته نشده و برای 
ایران و هند هر دو حائز اهمیت است ولی باید درک کنید که اهداف 
دولت هند در گشودن مسیر کویته و پیش راندن امور بازرگانی، 

تر سیاسی بوده است. دولت هند تمایل داشته است که نه تنها بیش
بازرگانی را افزایش بخشد بلکه از این راه، منافع برتر بریتانیا را در 

« های ایران که با بلوچستان هم مرز است حفظ نمایدآن بخش
ها و تأکید سیاستمداران تمامی این گفته(. 228: 2902)مجتهدزاده، 

دادن اهمیت سوق الجیشی و استراتژیکی  بریتانیایی در نشان
برای منافع بریتانیا در هند در مقابل روس و  و سیستان خراسان

 دشمنانشان در آن زمان بوده است.
به دلیل اهمیت فوق العادۀ این خطه برای بریتانیا، این کشور در 
مناطق حساس خراسان مانند امیرنشین خزیمه در قائنات و سیستان 

افیایی بر سر راه ورودی هند بریتانیا واقع شده بود، که از نظر جغر
اقدام به تأسیس کنسولگری کرد تا بتواند بر سیر رویدادهای این 

(. از این رو 219: 2930امیرنشین نظارت داشته باشد )مجتهدزاده، 
 (Knll Tweet) م. هیأتی به سرپرستی کلنل ییت2031در سال 

گری را فراهم ساخت. و موجبات گشایش کنسول رفتبه بیرجند 
 هها را نیز وادار کرد تا با توجه بها، روسها با انگلیسیروس رقابت

یرجند سیس کنسولگری در بموقعیت سیاسی بیرجند نسبت به تأ
 (.218: 2908اقدام کنند )بهنیا،

هد مش نسبت بهتری در میان شهرهای خراسان بیرجند نقش مهم
ها م. انگلیسی2383قرارداد در چنانکه ها داشت. برای انگلیسی

توافق کردند که مشهد در حوزۀ نفوذ روس باشد ولی بیرجند را که 
ها در حکم دروازۀ هند بود، برای خود حفظ کردند. نقش برای آن

ای هتاریخی بیرجند و اهمیت جغرافیایی و استراتژیکی و ویژگی
(، 201: 2909)پاپلی یزدی و وثوقی، دفاعی که آن شهر در خود دارد

این نیروهای انگلیسی در  ،در طول جنگ جهانی اولباعث شد 
 نیزا ه. آلمانیبگیرندو تمامی امور را بر عهده  یابندمنطقه حضور 

در طی جنگ جهانی اول و دوم به این مهم پی بردند و سعی نمودند 
اسناد و خاطرات بسیاری از جاسوسان  .در این منطقه نفوذ نمایند

موریت خود را رسیدن که همگی آنان هدف مأی در دست است آلمان
ان به ورودی آن ستند. چه بسا همین بیرجند، دروازۀدانبه بیرجند می

ی ها ارزش وافرافغانستان و سپس هند، جایی که برای انگلیسی
ها قصد داشتند با رخنه در میان مردم هند و داشت، بود و آلمانی

جنگ خارج و این  ی رقابت وایجاد آشوب، انگلیس را از صحنه
 گونه آن را از پای در آورند، به همین جهت کاپیتان نیدر مایر

(Nydrmayr)، مورانی را به منطقه قاینات اعزام کرد )سایکس، مأ
ه ها بها به منظور جلوگیری از نفوذ آلمان(. انگلیسی301: 2929

افغانستان و شمال غرب هندوستان، یک لشکر به فرماندهی افسران 

ی به صورت خط زنجیری بین دزداب از زاهدان فعلی و انگلیس
باجگیران مستقر ساختند که مرکز و ستاد این لشکر بیرجند بود و 
به این دلیل همواره تعداد زیادی افراد هندی و افسران انگلیسی در 

در (. 211: 2908،و مکانیکی بیرجند ساکن بودند )علیزاده بیرجندی
ها یک خط نظامی به فرماندهی انگلیسیجنگ جهانی دوم نیز، طی 

در شرق ایران مستقر کردند و  (R.A.Dyer) سرتیپ ر. ای دایِر
مرکزیت آن را در بیرجند قرار دادند. این خط در همه حال دارای 

: همانیک اسکادران سواره نظام هندی متمرکز در بیرجند بود )
 .F) (. اهمیت سوق الجیشی بیرجند به حدی بود که اف. هیل30

Hale) های خود عالوه بر ذکر مسائل مذهبی، طبیعی و در نامه
فرهنگی بیرجند، از حضور نیروهای آلمانی و روسی و ارتش انگلیس 

-آورد و عملکرد شوکت الملک را برای حفظ بیسخن به میان می

 (.30: 2903شود )هیل، آور میطرفی در زمان جنگ یاد
فقط برای انگلیس دارای ارزش نبود، بلکه  و سیستان خراسان

به دنبال اهداف استعماری و سیاسی خود در صدد  نیزها روس
یه هند لیابی و تسلط بر این خطه بودند تا در صورت لزوم بر عدست

های روسی و از آن جا استفاده نمایند، این امر از فحوای روزنامه
نوویه روزنامۀ نیمه رسمی  ها آشکار است.انگلیسی هایگزارش

سیستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و »نویسد: روسیه، می ورمیا
اش بیش از هرات شایسته اطالق کلید هندوستان طبیعت ذاتی

است. اگر در دست ما باشد پیشروی به سوی هندوستان بسیار 
ه ها باشد تمامی عملیات ما، بشود اگر در دست انگلیسیتر میساده

: 2901)رئیس طوسی، «تر خواهد شدای مشکلابل مالحظهطور ق
مشهد : »کنداشاره می در این باره نیز (Sykes) سایکس (.283

نشین ایالت باشد زیرا کرسیها نیز حائز اهمیت میبرای روس
 «کندمین میخراسان است که آذوقۀ روزانۀ عشق آباد را تأ

مهم  سیزدهم قمری، دو ناحیۀ در اواخر سدۀ (.98: 2929)سایکس، 
ها افتاد، که اولی حمله استراتژیک سرخس و مرو، به دست روس

به هند را از طریق دریای خزر و دومی از طریق ترکستان تسهیل 
ها از استراباد به ها به سرخس، عبور آنکرد. با دستیابی روسمی

-میها شد. با اشغال شاهرود آنشاهرود با مانعی رو به رو نمی

توانستند به سادگی خراسان را از مرکز حکمرانی ایران جدا کنند. 
از  ها را از جلوگیریتصرف این مناطق استراتژیک، امید انگلیسی

ها خود را ناگزیر دیدند که با ها به هند قطع کرد و آنهجوم روس
ها بجنگند و متعاقبا وزارت خارجه انگلیس، حالت جنگ میان روس

 ها(. روس09: 2901ه اعالم کرد )رئیس طوسی،بریتانیا و روسی
-03 هایدر حدود سال و از اهمیت بیرجند غافل نبودند همچنین

 (Khanykvf)  زیر نظر خانیکوف را (Zharnyf) ، ژارنیفم.2001
برای نقشه برداری به بیرجند فرستادند. او سعی کرد توپوگرافی بین 

ا، هدر همین سالبرداری مشخص کند. بیرجند و طبس را با نقشه
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 رد مطالعه قرار داد. درنیکوالی وادتمیروویچ خانیکوف، منطقه را مو
، (Struff)ف استروسیو ها منوزدهم میالدی، روس اواخر سدۀ

 )شامل را با هدایایی از طرف تزار روسیه ،مور کنسولگری روسمأ
ر علم خان خزیمه و برادر او برای امی چند عدد سماور نقره نفیس(

 .(22: 2932)پاپلی یزدی، بیرجند نمودند روانۀ
یه از یابی روسسرانجام دولتمردان انگلیسی تشخیص دادند که راه

م. 2012ق/ 2139طریق عبور از سراسر قلمروهای افغانستان که در 
نفوذ این کشور در هندوستان چندان  ۀمستقل شده بود، به درون حوز

عملی نخواهد بود؛ چرا که فاصلۀ بین روسیه و هندوستان، 
افغانستان بود که نزدیک به پانصد میل فاصله داشت. بنابراین 
رقابت دو کشور روسیه و انگلستان در ایران از شکل نظامی خارج 

اقتصادی پیش رفت  -های تجاری و به سوی رقابت
 (.91: 2933)شاهدی،

در خراسان و  های تجاری روسیه و بریتانیارقابت. 9

 سیستان

طور که بیان شد، مناطق شرقی ایران از خراسان گرفته تا همان
تانیا لت بریسیستان و بلوچستان و سواحل خلیج فارس برای دو

 هایحلتالش این کشور بیشتر در راه اهمیت شایانی داشت و
های نظامی اهمیت حلشد و راهآمیز متمرکز اقتصادی و مسالمت

قرن نوزدهم  ۀوسیه، در نیما در موقعیتی که ردوم یافت. ام ۀدرج
تا  دتوانسته بود سراسر ایاالت شمال و شمال شرق ایران، از استرآبا

اقتصادی و سیاسی خود در آورد  خراسان شمالی را تحت سیطرۀ
مناطق  ردولتمردان انگلیسی هم در مقام جلوگیری نفوذ این کشور د

سیستان و قاینات که در تحت حکمرانی خاندان علم قرار داشت، 
ه تفاوت بمانند. انگلستان نگران این مسئله بود کتوانستند بینمی

آهن به داخل سیستان نه تنها تجارت روسیه با ادامه دادن ساخت راه
داخلی میان مشهد و نوشکی را به دست بگیرد بلکه با دست یابی 

 ان به مجاورت حریم مرزی هند برسدسان و سیستبه جنوب خرا
  .Jones.1986:91)؛ 99-92: 2933)شاهدی، 

، و گسترش روابط میان انگلیس و هندتغییر سیاست انگلیس  با
از  اییهدولت بریتانیا تصمیم گرفت تا برای رونق تجارت، شعبه

د تأسیس نمای ، بیرجند و سیستانمشهد بانک شاهنشاهی را در
(The Economist,1926:29)بانک شاهی مشهد در  . از این رو

این امر از محتوای نامۀ راستای رقابت با روسیه تأسیس گردید. 
 ،(Lord Salisbury) به لرد سالیسبوری (Mc Laen) مک لین

نویسد: م. آشکار است. وی می2038در گزارش تجارت خراسان در 
مهم به مشهد وجود دارد.  ای کاالهای انگلیسی، تنها دو جادۀبر»

اولی از دریای سیاه، طرابوزان، تبریز و تهران که مستلزم پیمودن 
باشد و جادۀ دومی از خلیج فارس، میل توسط یک کاروان می 2288

باشد. اگر بانک شاهنشاهی تصمیم بندر عباس، یزد، و کرمان می
و رای را در مشهد باز کند با استقبال رو به بگیرد که یک شعبه

خواهد شد و اگر به نشر اسکناس بپردازد تجارت بانک در این منطقه 
بانک  .(Congressional Record,1890:753) «یابد.رونق می

ساختار  م. افتتاح شد.2323 به ریاست اف.هیل در نیز شاهی بیرجند
تشکیالتی بانک شاهی بیرجند با توجه به حوزۀ قلمرو آن مشتمل 

-بر یک رئیس و یک یا دو کارمند بود. ریاست آن بر عهدۀ انگلیسی

 ها و معاونت یا همان تحصیلداری بانک و سمت مترجمی، بر عهدۀ
ایرانیان بود. این بانک خیلی سریع وارد عرصۀ امور تجاری شد و 

ل و کاالهای مورد نیاز تجار؛ حاکمان و اهالی را بنا نقل و انتقال پو
 دیگر بانک شاهی نیز هایشعبه دار گردید.به سفارش آنان عهده

های بانک شاهنشاهی انگلیس در راستای اهداف سیاسی و رقابت
با بانک استقراضی روسیه شکل گرفت و در حالی که در برخی 

 روس بود و شعبۀدست بانک استقراضی شهرها، امور بانکی در 
توانست نقشی در آن داشته باشد ولی به خاطر بانک شاهنشاهی نمی

ستگی اهی به ورشکشد که حتی گسیس میای تأرقابت با آن، شعبه
و  اقدامات با انجامید. برای نمونهبانک می و تعطیل شدن شعبۀ

-شعبهم. 2389ق/ 2912گذاری حکومت انگلیسی هند، در سیاست

ه نه سیس شد. این شعبآباد سیستان تأدر نصرتی ای از بانک شاه
از سر نیاز، بلکه به دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر گشایش بانک 

ها در سیستان آغاز به کار کرد. وزارت امور خارجه توسط روس
 2188ای به مبلغ م. دستور داد که کمک هزینه2389بریتانیا در می 

پرداخت شود  ج سال به بانک سیستانلیر برای مدت پن
(Jones,1986:91). ابت با شعبۀ بانک هر چند به سبب رق

های سالیانه به و به رغم اعطای کمک استقراضی روسیه در آنجا
ان در برد. با این حال حکومت هندوستآن، در کسادی به سر می
سی حفظ ابانک به دالیل سی این شعبۀ»ماه آوریل پیشنهاد کرد که 

بیشتری به آن ضرورت پیدا کند. چرا  یارانۀشود حتی اگر اعطای 
هدف  .(989: 2903)شاهدی،  «بانک روس در آنجا حضور دارد که

رت جاها، تانگلستان از تاسیس این بانک عالوه بر رقابت با روس
اقامت شماری از تجار  .(91: 2933)شاهدی،  بود نیز در آن منطقه

 نمودهندی در سیستان نیز در راستای همین اهداف رخ 
 .(191: 2908)رایت،

ه ویژه ب اوضاع اقتصادی خراساناقدامات بریتانیا در پی فعالیت و  
بازرگانانی که در  (.30-33: 2931)احمدیان، متحول گردیدبیرجند 

بیرجند مستقر بودند به تأسیس نمایندگی در سایر شهرها به ویژه 
(. از 3: 2901، مسعودیمشهد، سبزوار، اصفهان و یزد پرداختند )

اوایل قرن بیستم نه تنها بیرجند، محل تجمع بازرگانان ایرانی بود، 
بلکه تجار هندی و بعضاً انگلیسی برای مذاکره و مالقات جهت 

یرجند ها در بکردند. معبد سیکبهبود مبادالت، بیرجند را انتخاب می
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ا ها داشت. بها و سیکبین بیرجندی ارتباط صمیمانۀداللت بر 
م. و 23باط میان انگلستان و هندوستان در اواخر قرن گسترش ارت
آهن کراچی به زاهدان )میرجاوه(، م. و اتصال خط18اوایل قرن 

موقعیت تجاری بیرجند بهبود یافت و بدین صورت مسیرهای 
 -دبیرجند؛ بیرجن –کرمان  -ارتباطی مهم که از سمت خلیج فارس 

 همان:) قرار گرفتها وذ و کنترل انگلیسیهند تحت نف -سیستان 
ها، تجارت هر کاالیی را که برای آنان منفعت بریتانیایی .(22 -21

گرفتند. به عنوان مثال قالی در قاینات به صورت داشت در دست می
های خارجی به زودی شد. تجارتخانهارزان با مواد فراوان تهیه می

ر ب تجارت قالی را در دست گرفتند و در ارزانی تولید کاالهایشان
مریکا ها به اروپا و اتولیدکنندگان داخلی برتری یافتند. این قالی

شد و سود بسیاری را در پی داشت. بانک شاهی تصمیم فرستاده می
گرفت این تجارت را در دست بگیرد و شعبۀ بانک شاهی در 

ای را در این ایاالت فراهم سیستان مقدمات گشایش تجارتخانه
  .(Congressional Record,1908:4156) نمود

افزایش کاالهای صادراتی هند به شرق ایران و خراسان، بخش 
قابل توجهی از حیوانات بارکش محلی را به خود جذب کرده بود. 
کاالهایی چون منسوجات و قند که تا مدتی پیش، از روسیه به 

شد. براساس برآوردهای شد، اکنون از هند وارد میایران صادر می
شد و تقاضای بیش از صد تن کاال از هند وارد می موجود، ماهیانه

ن میها چنان باال بود که تجار برای تأموجود برای این گونه کاال
 د نیاز سخت به رقابت مشغول بودندچهارپایان محلی مور

موقعیت انحصاری کاالهای انگلیسی در  .(121: 2923)مابرلی،
ان انگلیسی این امکهای بازارهای جنوبی و مرکزی ایران به شرکت

داد که با صوابدید خویش و به زیان اقتصاد ایران، پیوسته را می
های صنایع خویش و بهای های بسیار باالیی برای فرآوردهنرخ

 های خام صادراتی ایران معین کنندبسیار پایینی برای ماده
 .(19-11: 2913 )کوالگینا،

 هایی را احداث نمود وبریتانیا حتی برای بهبود اوضاع تجاری، جاده
یر با روسیه ایجاد نمود. مساین گونه شرایط مطلوبی را برای رقابت 

یندگی سیس نماتسهیالت آن برای تجار و تأسیستان و  -نوشکی 
توسط کارگران بریتانیایی در نوشکی و کوه ملک سیاه برای نقل و 

ها نآهن به کارواانتقاالت بانکی و جا به جایی کاالها از طریق راه
راه  چنین احداثکس، باعث بهبودی اوضاع گردید. همو بالع

 سیستان، در امتداد پلنگ کوه -جدیدی در قسمت ایرانی نوشکی 
-اروانکبه علی آباد واقع در مسیر بیرجند و سیستان، باعث گردید 

 یا مشهد است با صرف زمان و هزینۀ هایی که مقصد آنان بیرجند
-281: 2938)شیخ نوری، به انجام رسانندور تجاری خود را کمتر، ام

دو قرارداد میان هند، بریتانیا و ایران به  م.18در اوایل قرن  .(282
منظور ارتقای وضعیت حمل و نقل منعقد شد. براساس این 

توانستند درخواست انتقال کاالهای خود را از قراردادها، تجار می
د و از نئه دهدار نوشکی ارانوشکی به کوه ملک سیاه به تحصیل

تر ش شتر نمایند. مدت زمان سفر و کرایۀ این طریق، اقدام به اجارۀ
هم تعیین شده بود. در صورتی که انتقال کاال بیش از این مدت 

 شدندکنندگان ملزم به پرداخت جریمه میکشید، اجارهطول می
(Congressional Record,1908:4156).  بدین ترتیب بیرجند

توزیع محصوالت و مصنوعات هند، خاور دور از یک طرف، مرکز 
و اروپا از قبیل چای، شکر، ادویه، کبریت و غیره و از طرف دیگر 
محل صدور محصوالت قاینات و خراسان از قبیل پشم، زیره، 
زعفران، پوست، خشکبار بود. از طریق بیرجند محصوالت وارداتی 

ید رسیبه کلیۀ بازارهای شمال ایران حتی قفقاز و ترکستان م
ر برت موقعیتانگلستان  از سوی دیگر (.30-33: 2931)احمدیان،

های کتانی )خاکستری و سفید و الوان و خود را در تجارت پارچه
های جوهری( که به آسانی قابل رقابت نبود حفظ کرد و ارزش رنگ

د( شتمام این تجارت وارداتی )که تقریباً همه از منچستر وارد می
م. در حدود 2003لیره و در سال  939.118 ادلم. مع2000در سال 

م. صادرات پارچه 2000لیره بود که در ظرف همین سال  182.098
 232م. 2003عدل پارچۀ نخی و در سال  238روسیه به ایران فقط

 (.231: 2903، 2لیره بود )کرزن،ج 188عدل به مبلغ 
 بهها در خراسان های بریتانیا، عملکرد روسبا وجود تمام تالش

و  با گذشت زمان ها بهتر بود و توانستندویژه مشهد از انگلیسی
به تجارت خراسان را در دست بگیرند.  های خاصاجرای سیاست

 2038مدتی کمتر از ده سال یعنی از »گزارش روزنامۀ مساوات در 
م. واردات روسیه در ایران مضاعف شد و از ده میلیون منات 2388تا 

ید. صادرات نیز تقریباً همینطور ترقی به بیست و یک ملیون رس
های انگلیس در بغداد و کرمانشاه و م. قونسول2381کرد... در 

طهران و در تمام شهرهای دیگر ایران در اثبات پیشرفت تجارت 
ات، )مساو«روس بر ضرر تجارت انگلیسی متحد و یک زبان بودند

که چنان(. 9: 0، سال اول، شماره 2383دسامبر  21/ 2911ذیقعده 3
م. دربارۀ 2039در گزارش سال  (Thomson) آقای تامسون

ر در سال اخیر، آمار بیانگ»گوید: وضعیت موقعیت تجارت مشهد می
این است که تجارت روسیه پیشرفت و تجارت بریتانیا نزول یافته 

شود که دلیل این نزول، بیماری وبا بوده و است. وی یادآور می
شان در خراسان و تالش و کوشش تجارتها در حال پیشرفت روس

دامه تامسون ا« برای خارج کردن تجارت کاالهای انگلیسی هستند.
کاالهای بریتانیایی را از  ها نه تنها تجارت همۀروس»دهد: می

مشهد خارج کردند بلکه با سعی و تالش خودشان در حال پیشروی 
 ار راسریع به سمت جنوب هستند و در ایران مرکزی هم همین ک

برای بهبود اوضاع  .(The Economist,1893:8) دهندانجام می
تجاری و گرفتن بازار تجارت ایران در نواحی خراسان از دست 
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کند. پیشنهادهای لرد ها، لرد کرزن چند پیشنهاد ارایه میروس
کرزن مربوط به امور جاده و راهداری بود تا با انجام آن بتوان ابتکار 

کند ها درآورد. او پیشنهاد میرا از چنگ روس عمل تجارت خراسان
امل های تجاری، نظارت کنمایندگان کنسولی بریتانیا باید بر جاده

ند: کهایی به شرح زیر ارایه میحلاو راه مستقیم داشته باشند. و
هایی برای شهرهای کرمان و نماینده کنسولی باید کنسولگری»

بندان هد که از الهور و نهمش –برای یزد مشخص شود. راه کرمان 
رود مرمت شود. باید جاده جدید و مرتبی از بلوچستان تا مرز می

ایرن کشیده شود و از طریق سیستان به بیرجند ادامه یابد. ایجاد 
خط آهن بریتانیا در جنوب از ضروریات است تا بتوان کاالهای 

 ،2)کرزن، ج «یعتر به نقاط مختلف ایران رساندانگلیسی را سر
 م. ضمن2038در سال  نیز سرکنسول مک لین(. 232: 2903

 ، پیشنهاداتی دربارۀ بهبود تجارت خراسانگزارشی از تجارت مشهد
طبق قرارداد اجناس انگلیسی فقط یک بار آن »دهد: بدین شرح می

درصد حق گمرکی پرداخت  1هم در موقع ورود به منطقه ایران 
حق دریافت حقوق گمرکی کنند و در سایر نواحی ایران کسی می

ها را ندارد، ولی این امتیاز شامل حال اتباع ما در یا عوارض از آن
ترین و بهترین راهی که خراسان نشده است.... بدون شک کوتاه

شود راه قندهار و هرات کاالهای هندی از طریق آن وارد مشهد می
آهن منزل از آخرین ایستگاه راه 98میل همراه با  088است که فقط 

ته ها بستوسط امیر بر آنما فاصله دارد ولی عوارض بیش از حدی 
که باعث شده که این راه کامال پنس( 2شیلینگ  1لیره و 1شود )می

روپیه است. امتعه روسی تقریباً  99متروک گردد. کرایه هر بار شتر 
شود و به طور کامل از راه خط آهن ماوراء خزر به خراسان وارد می

 .ددگراز آن نیز از راه تبریز و یا از راه استراباد وارد می مقدار کمی
از آنجا که تمام کاالهای تولیدی انگلیس مرغوبیت زیاد و مزایای 
بیشتری نسبت به کاالهای روسی دارد و از آنجا که از مواد بهتری 

پیماید تا به اینجا برسد لذا تر هم میطوالنی هشود و راساخته می
یمت ارزانی به فروش برسد. امروزه چیت انگلیسی و تواند به قنمی

ها با رسد. روسروسی به قیمت مشابهی در بازارها به فروش می
 وارد کردن مقدار زیادی از چیت خود که با بهره کمی به فروش

کنند کاالهای انگلیس را از میدان خارج کنند. رسانند سعی میمی
ا ضرر و ، بایستی باز طرف دیگر چیت انگلیس برای پیشی جستن

بدیهی است که با وجود خط  ای عرضه شود.یا با هیچ نوع بهره
میل از مشهد فاصله  218آهن ماوراء خزر در عشق آباد که فقط 

دارد و هر دوی این شهرها با جاده سنگفرشی بهم پیوسته است، 
امیدی نیست که کاالهای انگلیس که از امتعه روسی رقابت کند و 

حتی در این ایاالت ایران نیز از دور خارج شود. مگر  بایستی عاقبت
-203: 2923)عیسوی،  «ه آهن ما نیز تا اینجا کشیده شوداینکه را

ا هتر از بریتانیاییها در کنترل تجارت مشهد موفقروس اما(. 203

به طوری که دو سوم تجارت خارجی ایران در دست  کردند،عمل 
  (.211: 2919)لنزوسکی، قرار گرفتها روس
 ای از بانک استقراضی را در اینشعبهها در رقابت با بریتانیا، روس

مناطق تأسیس و سعی کردند در امور تجاری و بازرگانی از انگلیس 
بهتر عمل نمایند و سود بیشتری را نصیب خود کنند. این اقدام 

شد. ها ها در بیرجند و مشهد در کنار انگلیسباعث حضور روس
بانک استقراضی جهت افتتاح شعب خود در شهرها و ایاالت مختلف 
در ایران بر حسب شرایط موجود، هم اهداف سیاسی و هم اهداف 

داد. در تمام دوران فعالیت این تجاری را مدنظر قرار می -اقتصادی 
اح تجاری افتت -های اقتصادی بانک، بارها در برخی مناطق اولویت

ای از عوامل و دالیل شد و نیز گاه مجموعهشعب بانک را موجب 
ایی وا هسیاسی و ژئوپلتیکی بانک را به افتتاح شعب و نمایندگی

 داشت. 
تند سهای خاص توانها با در نظر گرفتن یک سری استراتژیروس

رای حمل و ها بایی که روساینکه فاصله بر بریتانیا فایق آیند. اوالً 
ا طی همقایسه با آنچه که بریتانیاییکردند در نقل کاال طی می

 کردند، کمتر بود. میان خراسان و هند، چندین بیابان بود که می
بایست با شتر از آن عبور کرد و از بندر عباس، خلیج ایرانی، تا می

مایل فاصله بود، در حالی که از استراباد در ایالت روسیه،  388مشهد 
باشد و با کشتی فاصله میمایل  238آن طرف دریای خزر تا شمال 

شود. پس هم هزینه و هم آهن به مرکز روسیه متصل میبخار و راه
ه اینک بود و ثانیاًمسافت برای تجارت روسیه مقرون به صرفه 

های ها برای جذب ایرانیان در تجارت با روسیه، در تعرفهروس
دادند و کاالهای ایرانی از یک مزیت و گمرکی به آنان تخفیف می

شدند. های گمرکی برخوردار میاولویت قابل توجهی در تعرفه
 کاالهایی مانند کتان که از یک تخفیف نه دهمی برخوردار بودند.

پایین از رقابت بازار بمبئی  روسیه با وجود کاالی کم و سرمایۀ
د، زیرا تر بوکرد. بنابراین صادرات روسیه دلگرم کنندهممانعت می

که کاالهای  ل و نقل بکاهد در حالیحم توانست از هزینۀمی
            داشتندبرشان را در دو برابر قیمت انگلیسی و هندی هزینۀ

(The Economist.1908:16).  
االهای ک ر تفوق تجاری بر بریتانیا، مبادلۀروسیه د دیگر سیاست

 ها بهای اندکی را در قبال خرید نامرغوب با ایرانیان بود، زیرا آن
و کاالهای روسی در مقابل کاالهای بریتانیایی با قیمت دادند می

های گرفت. چیتتر عرضه و مورد استقبال بیشتری قرار میپایین
به طور وسیعی در مشهد گسترش یافته بود، اما  ها(روسی )پارچه

ها و کاالهای منچستری هیچ برابری و شباهتی وجود میان آن
تن بودند. نمایندگان روسی نداشت و این کاالها در حال از بین رف
یافتند و های مردم را در میدر ابتدا به کشور مسافرت و خواسته

های پر زرق و برق و بسیاری از کاالهای دیگر را مطابق چیت
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آوردند که اغلب با تصویر شاه و یا شیر های مردم با خود میخواسته
مورد های نر و خورشید و یا پند و اندرزهای ایرانی و در رنگ

 د. به عنوان نمونه، آبیشمردم منقوش می های ناپختۀتقاضای ذوق
های معمول و با این وجود بسیار باارزش و مورد رنگ و سبز جزء

-مه اکونومیست، دولت روسیه توجه بودند. بنا بر گزارش روزنامۀ
 ه ویچنین برای جذب تجار، به هر تاجری برای هر پوند قندی ک

سنت  08تا 2کرد، از به ایران صادر میراباد(از طریق بندرگز )است
بخشید. بنابراین خریداری کتان در ایران با قندی که به انعام می

گردید از ارزش یکسانی برخوردار ایران از طریق روسیه وارد می
بودند و این گونه شرایط بسیار مطلوبی برای تجارت کتان در ایران 

 م.(2031ر زمستان قبل )گلیسی که دشد. یک مسافر انفراهم می
کند که در قاین و بیرجند همه از بیرجند دیدن کرده بود بیان می

 .(The Economist,1893:8) کاالهای موجود روسی هستند
تجارت روسیه در سیستان با همکاری بانک روس موفق بود. آنان 

دادند و تمام کاالهای مورد روستاهای بزرگ را مورد توجه قرار می
قران تهیه  18888تا  28888ن را از نصرت آباد با قیمت نیاز آنا

کردند. بانک روس، یک سازماندهی منظم و کامل برای می
پیشرفت تجارت داشت. در بیرجند هم بانک روس تجارت منطقه 
را در همان مسیر سیستان در دست داشت. آنان از قاینات قالی را 

ا امریکا و اروپ خریداری و سپس به قسطنطنیه صادر و از آنجا به
 .(Congressional Record,1907:3727)نمودند ارسال می

باد در عشق آ -قابلیت مواصالتی و تأسیس مسیر کاروان رو مشهد 
پویایی و رونق تجارت ایاالت شرق و شمال شرقی نقش مهمی ایفا 

ای که مبادالت بازرگانی قاینات با روسیه از این مسیر کرد، به گونه
ها نه تنها تجارت روس .(280: 2938)شیخ نوری، تگرفصورت می

خراسان، بلکه با این استراتژی خود تجارت دیگر شهرهای ایران را 
نمودند و ارسال بخشی از کاالها را به یزد  آناندر دست داشتند. 

زمانی که با سود زیادی کاالهایشان فروخته شد این روند را ادامه 
 Theبال آن فرستادند های دیگری را هم به دنو محموله

Economist,1893:8)). 

 های تجاری روسیه و بریتانیارقابت . نتایج5
 های اقتصادی روسیه و بریتانیا در خراسان و سیستانحضور و رقابت

 هاکه در ذیل به آن همراه بود نتایج مثبت و منفی برای منطقه با
 اشاره خواهد شد.

 تأسیس بانک. 5.5
ای هدولت بزرگ در شرق ایران، تأسیس شعبه اولین تأثیر رقابت دو

ا سبب آشنایی ایرانیان ببانک بود. تأسیس بانک در این مناطق 
  Jeffrey)فعالیت نهادهای اقتصادی مدرن گردید. جفری جونز

Jones)  معتقد است اگرچه بانک از نیروهای بومی به دلیل ناآشنایی

کرد بانکداری استفاده نمیبا زبان انگلیسی و نداشتن مهارت در امور 
تر و آموزش اصول گیری ایرانیان در مشاغل پاییناما به خدمت

. از سوی دیگر (Jones,1987: 77) داندبانکداری قابل اهمیت می
با تأسیس بانک حاکمان محلی و تجار بزرگ به دلیل آگاهی از 
مزایای بانک، به حمایت و همکاری با این مؤسسات پرداختند. 

بانک به ویژه شاهنشاهی در خراسان و سیستان، عالوه بر شعبات 
کی های باناینکه امور مالی و بانکی تاجران و مردم را در میان شعبه

دادند، بلکه امور تجاری و حمل و نقل ای مختلف انجام میهشهر
کاالها را نیز بر عهده داشتند و با برخورداری از حمایت داخلی و 

در پی رونق خارجی توانست سود سرشاری را نیز به دست آورد. 
های تجاری از کارواننواحی، ثبات سیاسی این اقتصادی و 

، ز تهرانهندوستان، نیل و از هرات، پوست و از یزد، قند و شکر و ا
آوردند و فرش بیرجند و زعفران قاین لوازم خانگی به قهستان می

بردند. این مسائل بر اهمیت اقتصادی و تجاری خراسان را با خود می
 و سیستان بیش از پیش افزود.

 دخالت در امور حکمرانی حکام محلی .5.2
حضور روسیه و انگلیس و تأسیس شعبات بانکی در خراسان و 

چه امنیت و رونق اقتصادی این مناطق را در بر داشت. سیستان اگر
 نفوذ خود در شرق ایران، سلطۀاما این دو قدرت بزرگ برای تحکیم 

های مختلف نظر حکام محلی این منطقه تالش کردند تا با روش
وستی با حاکمان، شرایط را به خود جلب نمایند و با ایجاد زمینۀ د

فراهم نمایند. این امر در جریان  مستقیم خود را در منطقهدخالت غیر
 یابی به حکمرانیالملک برای دستالدوله و شوکتاختالف حسام

-مساعده، این دو مدعیجریان اختالف در  باشد.قاینات آشکار می

ا اعط به آنانهای بسیاری از سوی دو بانک استقراضی و شاهی 
 ومتدادند، حکشد. چه بسا هر کدام رشوۀ بسیاری را به دولت می

ام برای اینکه حس هاانگلیسیگرفتند. آن منطقه را به دست می
الدوله تحت تابعیت و نفوذ روس قرار نگیرد، تا جایی که مقدور بود 

های مالی به وی نمودند تا حکومت او را حفظ نمایند. کمک
هاردینگ در تلگرامی به لرد لنزدان در این خصوص گزارش داد: 

و پیشنهاد شده است. ا الدوله(سام)ح حکومت سیستان به حشمت»
کوشد حکومت قاین را هم به دست آورد و چشم انداز موفقی نیز می

هم در پیش است. برای این کار، او مرهون مبلغ سنگینی است که 
 هایی که قولبه وزرا و درباریان پرداخته است. او در رابطه با رشوه

هند کرده داده است، درخواست یک قرض نهصد پوندی از بانک 
-هاردینگ ادامه می «دوست دارد من آن را ضمانت کنم. است که

که حشمت الملک به وی نوشته است که اگر از ضمانت »دهد: 
ا هخیر ورزم، روسل خودداری کنم و یا در جواب او تأپرداخت این پو

 «داد قدم پیش خواهند گذاشت و این کار را برای او انجام خواهند
(. اما زمانی که حسام الدوله 208-239: 2901)رئیس طوسی، 
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ها تغییر داد، بریتانیا سعی کرد از گیری خود را به سمت روسجهت
های سنگین برای به شوکت الملک حمایت نماید. پرداخت رشوه

دست آوردن حکومت قاینات از سوی امیر محمدابراهیم خان 
گین قرار داد. وی برای شوکت الملک دوم، وی را در فشار مالی سن

 ان به بانک بریتانیا )بانکدریافت قرض به مبلغ پنجاه هزار توم
(. شوکت 112: 2930در مشهد متوسل شد )مجتهدزاده، شاهی(

مأمور  ،(Howson)  تومان از آقای هاوسن 1888 الملک که قبالً
بانک شاهنشاهی انگلیس در بیرجند قرض گرفته و برای تهران 

در خواست مبلغی به همان مقدار را کرد. مک  مجدداًفرستاده بود، 

، مدیر شعبۀ بانک شاهنشاهی در سیستان، (Mc Murry) موری
تومانی دیگر به او بدهد  1888به هاوسن اجازه داد یک وام موقتی 

(. این تحول، نشانگر مرحلۀ 203-200: 2901)رئیس طوسی، 
 بود. مرحلۀزیمه های خارجی امیران خنوینی در تاریخ وابستگی

نوینی که در آن دو امیر خزیمه در روابط خارجی خود به تغییر موضع 
پرداختند. شوکت الملک دوم به تدریج وارد روابط خوبی با بریتانیا 

ا هشد در حالی که حشمت الملک دوم به آهستگی به سوی روس
 (.112: 2930گام برداشت )مجتهدزاده، 

 اقدامات عمرانی  .5.9
های بزرگ در شرق ایران، نتایج حضور و رقابت قدرتیکی دیگر از 

سازی اغلب در آهن و جادههای عمرانی آنان بود. احداث راهفعالیت
گرفت. های این دو دولت صورت میجهت تأمین منافع و خواسته

ت نصر -نوشکی –کویته  م. جادۀ2382- 2038های سال در طی
مشهد، توسط کاروان  –هند  م. جادۀ2382آباد احداث شد و در 

 ترین راهی است کهزیارتی هندی افتتاح گردید و این جاده اصلی
 احداث کردند که از سراسر منطقۀ ها در شرق ایرانانگلیسی

سیر، رفت این مرسید و امید میگذشت و به خراسان میسیستان می
مسافت  دارتباطی نیز بین ایران و هند به وجود آورد و بدین وسیله بعُ

ای مستقیم برطرف و روابط تجاری ین این دو کشور توسط جادهب
 وستان از طریق این راه تسهیل شودو اقتصادی بین خراسان و هند

 .(92: 2933؛ شاهدی،01: 2923)لیتن،
ها اگرچه سبب تسهیل رفت و آمد و رونق تجارت در تأسیس راه

 ابا شروع جنگ جهانی اول کاربرد نظامی پید امامنطقه گردید، 
خود  تحت کنترلرا ها تمامی جادهکردند و روسیه و انگلیس 

موران آلمانی در افغانستان و درآوردند. آنان برای مقابله با نفوذ مأ
 ردندایجاد ک مرز شرقی ایراندر بلوچستان، یک کمربند حفاظتی 

نیدر مایر، جاسوس آلمانی، که هدفش نفوذ  .(908: 2901)رایت، 
های خود اعالم تان بود، در یکی از گزارشدر شرق ایران و افغانس

آهن زاهدان از طرف نیروهای در شرق نیز ایستگاه راه»کند: می
های جنوب و هندی در حال تکمیل و توسعه است و در تمام جاده

های انگلیسی در رفت و آمد هستند ها و تانکشرق و غرب کامیون

 «برپا شده است ر نظامیمترها چادها به طول کیلوو در کنار جاده
  .(182: 2922)هولتوس، 

دولت هندوستان  ،میالدی 2320و  2322های در بین سالچنین هم
آهنی در بیابان به دزداب )زاهدان( کشید. از انتهای از نوشکی راه
 رو بهموتور ک سرحد ایران و بلوچستان، یک جادۀاین خط، نزدی

 به راه عشق آباد که از قوچان  کهبیرجند، قاین و مشهد احداث 
آهن راه .(081-089: 2921)سایکس، شدمیگذرد متصل می

ها احداث گردید؛ چون مین تدارکات و نیازمندینوشکی برای تأ
حمل و نقل توسط چهارپایان امری دشوار بود و تسطیح جاده هم 

ر مشکل بزرگی بود. از سوی دیگ ،عد مسافت و کمبود آببه دلیل بُ
دویست و پنجاه کامیون مورد نیاز نیز خود مشکالت دیگری  مینتأ

آهن از کار امتداد خط .(118: 2923)مابرلی، کردرا مطرح می
 های اولیۀای خرابینوشکی، در سپتامبر آغاز شد و پس از پاره

لوکوموتیوها که بیشتر به سبب کمبود آب بود، روند احداث خط 
 (.133)همان،  ی ادامه یافته صورت سریع و مناسبآهن به تدریج ب

 . ضربه زدن به تجار و اصناف داخلی 5.5

بدون تردید فعالیت بانک شاهی و رقیبش بانک روس در این منطقه 
پای محلی گردید بدون ه سبب تضعیف بسیاری از تجار خردهک

ن مثال تجارت فرش اعتراض و مخالفت همراه نبوده است. به عنوا
شد، کامالً در دست تجار این منطقه محسوب می که کاالی عمدۀ

روسی بود و بانک روس مستقر در بیرجند به سازماندهی تجارت 
ای در تجارت این پرداخت و تقریباً هیچ واسطهاین محصول می
: Kneion :2383به نقل از  223: 2903)آرامجو،  کاال وجود نداشت

 تجار به سببفعالیت  باال نشانگر محدودیت عرصۀونۀ . نم(23
اقدامات بانک روس است. نامۀ وزارت مالیه به مجلس شورای ملی 

حاکی از بیکاری صنف شعرباف )کسی که  2913سنبله  21نیز در 
به واسطه امتعه »باشد: در خراسان میبافد(پارچۀ ابریشمی می

پا و از یک هزار و پانصد دستگاه نساجی، خارجه چند سال است بی
ی مانده و آن هم رواجی ندارد و اگر دولت بخواهد پانصد دستگاه باق

دو هزار و پانصد تومان از این پانصد دستگاه مالیات بگیرد دور 
نیست که اغلب ترک این کسب را بنمایند. در این خصوص انجمن 

 اند که محضایالتی هم رسیدگی نموده و این طور تصدیق کرده
ان به مپانصد تو ئیل دولتبقای این کسب الزم است از سنه ایت

)اسناد تجاری ادوار اول تا پنجم مجلس شورای «ها تخفیف بدهدآن
 (.983: 2900ملی، 

ها سبب شد تا تجارت این ها و انگلیسیحضور هندیچنین هم
ای همستقر شدن کنسول منطقه در دست این افراد متمرکز شود.

فت گرانگلیس در مشهد عمدۀ خدمات تجارتی کشور را از ایرانیان 
و به دست انگلیس داد و واردات کاالهای انگلیس و هندی به حد 

این امر  (.913: 2903چشمگیری افزایش یافت )فرمانفرماییان، 
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مصرف کاالهای اروپایی را افزایش داد و مصرف صنایع محلی را 
: 2931به خاطر رقابت اروپاییان به شدت کاهش داد )لمبتون، 

در مشهد حدود ،  (Tample)طبق گزارش کنسول تمپل (.202
 م.2030در سال  کهدستگاه برای ابریشم بافی وجود داشت  2188
ه جای کنسول سایکس بمدتی بعد که . باقی مانده بود دستگاه 118

 م.2381در سال  ها رادستگاه تعدادتمپل کنسول بریتانیا شد در 
حضور بانک و  (.923: 2939)سیف،  ه بودتخمین زد 218-188

افان های بازرگانان و صرهای آن جایگزین بسیاری از فعالیتفعالیت
 ی این دو گروه انجامید.شد و در نهایت به بیکاری یا کساد حرفه

 . نابسامانی اوضاع اقتصادی مردم5.1
انهدام صنایع دستی در شهرها موجب شد که تقاضا برای کار 

سطح دستمزد  طکارگران کاهش یابد و کاهش تقاضا موجب سقو
تر مواد غذایی باعث افزایش قعی شد، در حالی که عرضۀ نامنظموا

یک کارگر  م.2098 قیمت مواد غذایی گشت. برای نمونه در
کیلو نان بخرد، در  91-21مشهدی به ازای هر قران توانس بین 

خریدن همین مقدار نان بین  م.2382-2381های حالی که در سال
تا  3.1ی نان در این فاصله شد یعنی بهاقران تمام می 23.1تا  3.1

این، در شماری از این مدارک  دبرابر افزایش یافت. با وجو 23.1
قرن گذشته آمده است که هزینۀ زندگی در مشهد در مقایسه با 

یف، )سیار کمتر بوده است دیگر شهرهای بزرگ، مثالً تبریز بس
2939 :122.) 

 . نتیجه1
انگلیس در خراسان و های تجاری دو قدرت بزرگ روسیه و رقابت

سیستان نتایج متعددی را برای منطقه در برداشت. فعالیت این دو 
دولت در منطقه از یک سو به افزایش حضور نیروهای نظامی و 

تعدد نیروهای بیگانه سبب شد تا در طی جنگ  دولتی انجامید.
 جهانی اول و دوم به راحتی کنترل این مناطق را به دست بگیرند.

ان و شهدف اولیۀ آنان یعنی تحکیم نفوذ استعماریبدین گونه 
ر از سوی دیگ قیم امور در منطقه تأمین گردید.تکنترل غیرمس

های تجاری این دو دولت نتایج مثبت و منفی را برای منطقه رقابت
های تجاری بریتانیا و روسیه سبب تأسیس در برداشت. فعالیت

ها، ایجاد امنیت، دهآهن و تسطیح جاهای بانکی، احداث راهشعبه
رونق امور تجاری و سهولت نقل و انتقاالت گشت. اما رقابت این 
دو قدرت برای به دست آوردن موقعیت برتر و سود بیشتر سبب شد 

دهی بانک و دخالت در امور حکمرانی ضمن استفاده از سیستم وام تا
 صنایع محلی وبه کاالهای فرنگی،  وارداتبا  و مسائل سیاسی،

از سوی دیگر آنان به دست  .وارد نمایندضربه  کارگرانف و اصنا
به اروپا و آمریکا،  شانمحصوالت بومی منطقه و صادراتگرفتن 

 گشت را نیز موجب کسادی بازار بسیاری از تاجران
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Business Competition of Britain and Russia in Khorasan 

and Sistan in the Qajar Era 

 

Zahra Nadi2  

 

Abstract  

Khorasan and Sistan have great importance for Russia and Britain 

because of the strategic location and proximity to the borders of India, in 

the nineteenth century. The two power after a period military action and 

capture some cities; to advance their goals to preserve own interests in 

east Iran moved to commercial activities. In this study, we try to be 

analytical method and using library resources and newspapers and 

archival documents, respond to this question that; what were commercial 

competition results of Britain and Russia in Khorasan and Sistan?  

By examining and analyzing the business operations of Britain and 

Russia in Khorasan and Sistan, these was concluded that these two 

governments were able to establish bank branches in Mashhad, Birjand, 

Sistan, These two governments were able to establish a bank branch in 

Mashhad, Birjand, Sistan, construction of the railway and road, in 

addition to providing security and political stability, assume the 

movement of goods and financial transactions that it would led to the 

economic boom in Khorasan and Sistan.  

On the one hand, competition and commercial activities of these powers, 

led to an increase in the number of foreign forces in the region and on the 

other hand, led to an increase in the arrival of foreign goods that over 

time led to the destruction of local industries in these areas, the 

bankruptcy of local businessmen, guilds unemployment and falling living 

standards of workers and the local population.  
 

Keywords: Khorasan, Sistan, Russia, Britain, Commercial Competition, 

The Qajar Era.  
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