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 چکیده
م تعدیل شد و ۱۹۰۷روس و انگلیس در آسیا با انعقاد قرارداد  رقابت

ا هطرف تقسیم گردید. روسایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بی
ف هنوز طر منطقه سیستان را به رقیب واگذار کردند، ولی در منطقۀ بی

گرچه طرف بود. اترین منطقه بیتحرکاتی وجود داشت و قاینات رشقی
- م پژوهش۱۹۰۷روابط روس و انگلیس در ایران و قرارداد تاکنون درباره 

ی طرفیبهای صورت گرفته، اما به اثرات و پیامدهای آن بر مناطق 
خاص پیامدهای این  طوربهقاینات توجه نشده است. این پژوهش 

ورد م -کنسول روسیه-قرارداد را بر قاینات در دوره فعالیت چرکاسف 
توجه قرار داده تا اثر آن بر بیرجند مشخص شود. مقاله حارض با روش 

ری های محرمانه کنسولگاسناد و گزارش بر اساستحلیلی و -توصیفی
اد پژوهش درباره پیامدهای قرارد سؤاالتانگلیس تالش دارد به 

م بر قاینات، عملکرد بارون چرکاسف و اثرات حضور روس و ۱۹۰۷
ها بعد از ها نشان داد روسانگلیس در بیرجند پاسخ دهد. یافته

ی سیستان hرکز خود را بر قاینات قرار داده و جابهم ۱۹۰۷قرارداد 
خود را مقیم بیرجند بود و تالش کرد  تیمأمورچرکاسف بیشرت دوره 

 فعال در کشمکش طوربهبه آنجا منتقل kاید. او  کنسولگری را نیز
امللک دوم نقش ایفاء کرد و اگرچه امللک دوم و شوکتحشمت

ها در بیرجند در دوره او کاهش یافت، اما در فعالیت پزشکی روس
زمینه اقتصادی بانک استقراضی از سیستان به بیرجند انتقال داده 

 امللک دومخالفان شوکتم قرار دادنالحqیه شد. چرکاسف با تحت
ا هنظیر خوانین نخعی تالش کرد متحدانی جدید در منطقه برای روس

  نتیجه ماند.پیدا کند، اما اقدامش بی
، بارون چرکاسف، ۱۹۰۷قاینات، بیرجند، قرارداد واژگان کلیدی: 

  امللک دومشوکت

 

Abstract 

Russia and English competition in Asia was 
moderated by the 1907 agreement and Iran was 
divided into two areas of influence and an impartial 
area. Russians left Sistan region to rival; however, 
there were thresta in the impartial area and  Qayenat 
was on the easternmost of impartial area. Although  
research has been done on the Russian-British 
relation in Iran and the 1907 agreement, its impact 
and consequences for the impartial area such as 
Qayenat have not been addressed. Therefore, this 
article addressed the consequences of this agreement 
for Qayenat and Birjand during the period of 
Cherkasov, Russian consul. This paper tried to 
answer research questions about the consequences of 
the 1907 contract in Qayenat and Birjand and the 
performance of Baron Cherkasov through a 
descriptive-analytical method. 
The findings of the study indicated that the Russians 
focused on Qayenat instead of Sistan after the 
contract of 1907. Cherkasov resided most of his 
mission in Birjand and tried to transfer the consulate 
there. He was involved in the conflict between 
Heshmat al Mulk II and Showkat al-Mulk II actively. 
Although during his period the medical activities of 
the Russians were reduced, the bank of  Esteghrazi 
Rus was transferred from Sistan to Birjand. 
Cherkasov, with the support of Showkat al Mulk II’s 
opponents, such as Nahkai Khans tried to find new 
allies in the region, although he was unsuccessful. 
Keywords: birjand -Qayenat-1907 contract- Baron 
Cherkasov- Showkat al-Mulk 
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  مقدمه
ها فعالیت خود در رشق ایران را از اواخر سلطنت روس

در سه حوزه تجاری، سیاسی و پزشکی دنبال  شاهنینارصالد
ود. ب توأمهای بازرگانی با فعالیت سیاسی کردند و تالش

-ها برخی کاالها نظیر شکر روسی و پارچهاین فعالیت جهیدرنت

ای ارزان در بازارهای رشق ایران رواج یافت. اولویت های پنبه
ها در رشق ایران پس از خراسان، سیستان بود به همین روس

کنسول  عنوانبهق ۱۳۱۶م/۱۸۹۸جهت میلر در تابستان 
سیستان منصوب شد. او نقش مهمی در تحوالت سیستان 

اء کرد و عالقه فراوان به تجارت روسیه داشت، ایف
های ی زیادی در رشق ایران انجام داد و مقالههامسافرت

زیادی در این زمینه منترش کرد. تالش روسیه و بریتانیا در 
 قتداراسیستان و قاینات عالوه بر نفوذ در مسائل سیاسی و 

لر میم بر سیستان متمرکز بودند. ۱۹۰۷قبل از انعقاد قرارداد 
ق ۱۳۲۱پس از آمدن هیات مک ماهون به سیستان، در سال 

امللک دوم از حکومت آنجا درگیر عزل حشمت شدتبه
-ها در مقابل از او حqیت میانگلیسی کهیدرحالشد، 

کردند. این اقدام میلر چالشی جدیدی در برابر نفوذ و اعتبار 
و الدوله دوم رقیب اصلی آن بود. رقابت دو برادر، حسام

امللک اول باعث فراخواندن هر دو به تهران و شوکت
انتصاب معززامللک به حکومت قاینات و سیستان شد. 

ها ابتدا توجه زیادی به والیت قاینات که جزئی از روس
خراسان بود و برخی مواقع همراه با سیستان یک ایالت را 

 وآمدرفتهای کمی از دادند، نداشتند و گزارشتشکیل می
نی های بازرگاتالش جیتدربهه بیرجند در دست است. آنان ب

ی سیاسی مقامات روس به بیرجند را وآمدهارفتزمینه 
ق تالش کردند با حاکم قاینات ۱۳۱۹در سال  هاآنفراهم کرد. 

 کنسولگری روس از مأموررابطه برقرار کنند. مسیو اسرتوف 
 مشهد به بیرجند سفر کرد و چند عدد سqور نقره نفیس از
طرف تزار برای امیر و برادر کوچکش ارمغان برد. با مرگ 

ق رقابت دو برادرش ۱۳۲۲امللک اول، در سال شوکت
امللک دوم برای حکومت قاینات الدوله دوم و شوکتحسام

-های سنگین به درباریان شد و شوکتباعث پرداخت رشوه

امللک دوم را متوجه بانک شاهی انگلیس در مشهد کرد. 
ند ها به بیرجشکی یکی دیگر از علل توجه روسفعالیت پز 

مرکز والیت قاینات بود. این حوزه عالوه بر خدمات  عنوانبه

-را نیز فراهم می هاآناجتqعی زمینه فعالیت سیاسی 

ساخت. قاسم وزیری یا وزیروف گازومبک پزشک روسی 
مقیم بیرجند بود که رقابت جدی با همتای انگلیسی خود 

ها حضور یک پزشک روسی در اشت. روسدکرت عباسعلی د
بیرجند را برای اقدامات پزشکی و جلوگیری از بروز طاعون، 

دانستند. در کنار رقابت پزشکی، وضعیت رضوری می
تجاری روسیه نیز در بیرجند ارتقاء یافت. در آنجا تجار 
انگلیسی و روسی برای کسب برتری تجاری در رشق ایران رودر 

م ادامه ۱۹۰۷این رقابت تا انعقاد قرارداد  گرفتند.رو قرار می
یافت و حوزه اصلی آن در رشق ایران ابتدا سیستان بود، ولی 

ها در آنجا کاهش یافت و قاینات با انعقاد این قرارداد رقابت
اهمیت بیشرتی یافت. چه اتفاقی روی داد که باعث شد 

اهمیت بیشرتی پیدا کند و حتی  ۱۹۰۷قاینات پس از قرارداد 
که تاکنون در  است یامسئلهاز سیستان شود. این  ترمهم

  ها به آن توجه نشده و موضوع اصلی این مقاله است.پژوهش

  پیشینه پژوهش
در مقاله اهمیت سیستان در اسناد محرمانه نوشته غالمرضا 

اسناد محرمانه  بر اساسپرست و اسفندیار احمدی که وطن
ها برای نفوذ به تنها تالش روس شدهنوشتهها انگلیسی

ها برای جلب نظر تجار بیرجند سیستان و تالش انگلیسی
است.  شدهیبررسم ۱۹۰۰ی مسیر کویته تا سال سو به

چی نیز در مقاله تحوالت سیاسی جنوب محسن مدیرشانه
مللک اخراسان تا پایان دوره قاجاریه بیشرت به رقابت شوکت

 سالتبعات آن تا الدوله دوم در دوره مرشوطه و دوم با حسام
ی حضور بارون هاسالق پرداخته که همزمان با ۱۳۳۰

چرکاسف در قاینات است، ولی به نقش و جایگاه این کنسول 
روس در تحوالت منطقه اشاره نکرده است. علی آرامجو و 

های بزرگ در نیز در مقاله قاینات و قدرت زادهملکالهام 
سیاسی قاینات ق) بررسی اوضاع ۱۳۳۴-۱۲۱۰( هیقاجاردوره 

مناسبات حکام قاینات با بریتانیا و روسیه را مورد بررسی قرار 
داده است، ولی بیشرت توجه نویسندگان به وضعیت دوره 

 هایها و سیاستکنسولگری سیتأسامللک اول و شوکت
آن دو قدرت در قاینات طی جنگ جهانی اول بوده است و 

 تیمأمورو زمان  م۱۹۰۷ی پس از قرارداد هاسالای به اشاره
ر د مجتهد زادههای پیروز اند. تنها در پژوهشچرکاسف نکرده

مرزهای خاوری ایران و بازیگران کوچک  وکتاب امیران مرزدار 
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اسناد کنسولگری انگلیس در  بر اساسدر بازی بزرگ 
ی هامخترص به برخی فعالیت طوربهسیستان و قاینات 

نیز در مقاالت  زادهچرکاسف اشاره شده است. علی نجف
املک دوم با مستخدمان بلژیکی در ایران بررسی رابطه شوکت

های قاینات و رابطه ق و نخعی۱۳۳۰-۱۳۳۲ی هاسالطی 
اسناد وزارت امور  بر اساسدر دوره قاجار  هابا خزیمه هاآن

های از فعالیت خارجه و مرکز اسناد آستان قدس گوشه
ها و اعرتاض به نخعیچرکاسف را در زمینه اعطای پناهندگی 

رئیس اداره مالیه قاینات مورد توجه  خانمیابراهبه قتل میرزا 
چرکاسف در قاینات طی  مؤثرحضور  باوجوداست. قرار داده

م و مقارن با انقالب مرشوطه ۱۹۰۷ی پس از قرارداد هاسال
و جابجایی قدرت در خاندان علم تاکنون پژوهشی مستند در 

ه این توجهی بنگرفته است. یکی از علل کماین زمینه صورت 
-موضوع محدود بودن اطالعات و عدم انتشار اسناد می

باشد. اسناد روسی چندان در دسرتس نیست و پژوهش در 
  شود. این زمینه به اسناد ایرانی و انگلیسی محدود می

  روش پژوهش
های تاریخی و با استفاده از مقاله حارض به روش پژوهش

لی تحلی-توصیفی صورتبهای و اسنادی خانهمنابع کتاب
 دهد. اینعملکرد چرکاسف را در قاینات مورد بررسی قرار می

ی هاالسهای کنسولگری انگلیس در گزارش برهیتکمقاله با 
ق، اسناد منترش نشده ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۷م/۱۹۱۴تا  ۱۹۰۹

 و گرفتهانجاموزارت امور خارجه و اسناد آستان قدس رضوی 
. ۱پژوهش پاسخ داده شود:  سؤاالتشود به تالش می

. ۲ی بر وضعیت قاینات گذاشت؟ ر یتأثم چه ۱۹۰۷قرارداد 
کنسول قاینات و سیستان چه عملکردی  عنوانبهچرکاسف 

 ریتأث. استقرار چرکاسف در قاینات چه ۳در منطقه داشت؟ 
  بر حضور روس و انگلیس بر بیرجند نهاد؟

  ایناتم بر وضعیت ق۱۹۰۷قرارداد  ریتأث
های رقابت آشکار و پنهان روس و انگلیس در قسمت

نان را به آ  تیدرنهامختلف آسیا نظیر ایران، افغانستان و تبت 
م منجر شد. ایران به سه ۱۹۰۷مذاکراتی کشاند که به قرارداد 

منطقه غیرمساوی تقسیم شد. منطقه شqلی برای روسیه و 

                                                             

1. Baron Tcherkassof 
2. M.Bravine 

 نیریقرص شز کرد اخطی که منطقه نفوذ روسیه را تعیین می
رشوع و با عبور از اصفهان و یزد به گزیک در رشق ایران و مرز 

ای در رشق ایران که از مرز شد. منطقهافغانستان منتهی می
-افغانستان رشوع از بیرجند و کرمان گذشته به بندرعباس می

رسید حوزه نفوذ انگلیس تعیین شد و طرفین متعهد شدند 
د نباشنال کسب امتیاز در منطقه نفوذ یکدیگر به دنب

). این قرارداد صحنه رقابت ۴۷۸: ۱۳۵۴، زاده(کاظم
سیاسی، تجاری و پزشکی روس و انگلیس در رشق ایران را 

قرار  هایسیانگلقرار داد. سیستان در منطقه نفوذ  ریتأثتحت 
قرار داشت و یکی از  طرفیبگرفت ولی قاینات در منطقه 

نتایج آن اهمیت گرفÃ قاینات در مقابل سیستان بود. امری 
 تیمأمورم و در دوره ۱۹۰۷قرارداد  انعقادکه دو سال بعد از 

به رقابتی پنهان بین کنسول روس و انگلیس  ١بارون چرکاسف
  تبدیل شد.
ق کنسولیار روسیه در ۱۳۲۷االول تا جqدی٢ام. براوین

 شتیمأمورات بود و مقرر شد بعد از پایان سیستان و قاین
کنسولگری  پزشک ٣مسئولیت کنسولگری به عهده دکرت اتو،

ه اطالع داد نشیجانشگذاشته شود. او قبل از عزیمت درباره 
د عازم بیرجن پرتزبورگسنی از زودبهبود که کنسول جدید 

شد و فصل تابستان را در آنجا اقامت خواهد kود. خواهد 
داشت نفاصله دکرت اتو در سیستان رتبه کنسولی  در این

های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و گزارش(
 باوجود) و ۸۵: ۱۳۹۴، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹های قاینات سال

فقدان کنسول همچنان با سمت پزشک کنسولگری فعالیت 
ها در رشق ایران بر کرد. تا زمانی که hرکز اصلی روسمی

رسمی در حوزه کنسولی  طوربهینات سیستان بود، قا
بود. از  هیدریحتربت رمجموعهیزسیستان قرار نداشت و 

شد که قرار است قاینات پس از اظهارات براوین استنباط می
یرد. گرسqً جزو حوزه کنسولی سیستان قرار  تشیمأمورپایان 

پزشک روسی مقیم بیرجند، این  ٤مینسکی،دکرت کاس
موضوع را به ویلیام هوسن، kاینده اداره تلگراف هند در 

  ).۸۷هqن: داد (بیرجند، اطالع 
براوین بدون استقبال رسمی از سیستان وارد بیرجند شد و 

ی از انامهبر اساسمینسکی علت این نحوه ورود را دکرت کاس

3. Otto 
4. Kosminsky 
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ود بیان کرد که مایل نبنهبندان) نوشته بود نِه (براوین که از 
بیفتند. این مسافرت از لحاظ تغییر  زحمتبهها ایرانی

ساختار اداری کنسولگری روسیه در منطقه نیز مهم بود، زیرا 
ظاهراً براوین مدارک بایگانی کنسولگری روسیه را هم با خود 

qن مینسکی گبه قاینات آورده بود. به همین جهت دکرت کاس
سیه نیز احتqًال از سیستان به بیرجند کرد کنسولگری رو می

توان حدس زد که های برواین میمنتقل خواهد شد. از گفته
شد. ها میها مشابه انگلیسیترتیب اتخاذ شده توسط روس

-یعنی تابستان در قاینات و زمستان در سیستان اقامت می

کردند. براوین چندان زیاد در بیرجند اقامت نکرد و با پایان 
-ن میمینسکی گqبه روسیه بازگشت. دکرت کاس تشیمأمور

اش ارتقا خواهد یافت. اداری تشیموقعکرد با این جابجایی 
 طوربهبر همین اساس به هوسن اظهار داشته بود او 

خواهد کرد ولی این  فهیوظانجامغیررسمی در سمت کنسول 
  ).۹۱-۹۲هqن: ( دیرسگفته مبهم به نظر می

ینسکی مبه روسیه، دکرت اتو دکرت کاس بعد از بازگشت برواین
در سیستان و قاینات قدرت و اختیاری نداشتند.  کدامچیه

ی مینسکها خانه و محل سکونت دکرت کاسبا این جابجایی
در بیرجند در واقع به یک بایگانی تبدیل شد که پرچم روسیه 
بر فراز آن در اهتزاز بود و چرکاسف کلیه مکاتبات و ارتباطات 

گرفت. دکرت اتو نیز در سیستان چنین  بر عهدهرا  رسمی
 مأمورانوضعیتی داشت و یک رسدرگمی در سمت و رتبه 

روسی در سیستان و قاینات به وجود آمده بود. وقتی دوکز، 
-جqدی ۱۴رسکنسول انگلستان در سیستان و قاینات، در 

ای خصوصی به دکرت اتو از وی سمت ق طی نامه۱۳۲۷الثانی 
اند دخودش هم kی«ا پرسید دکرت اتو پاسخ داد: و منصبش ر 

). این تغییرات ۱۰۹هqن: »(که سمت کنسولیاری دارد یا نه
 تغییر جابجایی محل نیترمهمی عمیق بود و راتیتأثمقدمه 

استقرار رسکنسول روسیه از سیستان به قاینات بود. اتفاقی 
ا ب که در زمان استقرار چرکاسف در بیرجند روی داد. همزمان

جانشین براوین، به قاینات تغییرات  عنوانبهورود چرکاسف، 
زیادی در ساختار اداری کنسولگری روسیه و اعضای 
دیپلqتیک آن در سیستان و قاینات ایجاد گردید. یک kونه 
از آن، تغییر در حوزه جغرافیایی و سیاسی فعالیت 

                                                             

1. Kenion 

رارداد ق ریتأثها در رشق ایران بود که تحت دیپلqتیک روس
 ١ها انجام گرفت. گزارش کنیون،م و رویکرد جدید روس۱۹۰۷

 الثانیکنسول انگلیس در سیستان و قاینات، در جqدی
مینسکی این تغییر را ق پس از مالقات با دکرت کاس۱۳۲۷

م از حوزه قطع و دائ طوربهتائید کرد. دکرت روس گفته بود قاین 
 سولیاری سیستانمنفصل شده و در حوزه کن هیدریحتربت

، سیستان در رتبه کنسولگری وجودنیباااست.  قرارگرفته
آنجا شد، رتبه کنسولی  مأمورباقی ماند و چرکاسف که 

  داشت.
 یکی از نتایج تحول ساختاری در کنسولگری روسیه تغییر نگرش

 آن بر رشکت در مراسم استقبال ریتأثها و مردم نسبت به روس
جدید روسیه در سیستان و عمومی از چرکاسف، کنسول 

الثانی جqدی ۲۹قاینات، هنگام ورودش به بیرجند در 
 امللکاو با استقبال شایان حشمت نکهیبااق بود. ۱۳۲۷

سوم، حاکم قاینات، روبرو شد ولی عموم مردم چندان 
د را مینسکی قبالً همه تجار بیرجناستقبال نکردند. دکرت کاس

در این مراسم  هاآنود ولی از ورود کنسول جدید آگاه کرده ب
ای نفرستاده امللک دوم هم kایندهغایب بودند و شوکت

) با ورود و اقامت چرکاسف در بیرجند ۱۱۶هqن: بود(
تغییرات ایجاد شده در تشکیالت اداری کنسولگری روسیه در 

رسمی مورد توجه قرار گرفت. او در  طوربهسیستان و قاینات 
گلیسی خود تغییرات حاصل از دیدار با کنیون همتای ان

اقامتش را اینگونه ترشیح کرد که از نظر تشکیالت اداری در 
 ورطبهوضعیت کنسولگری روسیه در سیستان و قاینات 

رسمی تغییری ایجاد نشده است، زیرا چنین تغییراتی به اجازه 
اساس چرکاسف همچون  نیبر همدوما احتیاج داشت. 

سئول کنسولگری سلف خود رتبه کنسولی داشت و م
سیستان و قاینات بود و طبق روال سابق استوارنامه خود را 

رسید این جابجایی به دولت ایران تقدیم کرد. به نظر می
ند و کها را در سیستان کمرت جغرافیایی حضور سیاسی روس

ها از چرکاسف علت این تغییر مرکز ثقل فعالیت روس
آنجا  در هاآنرد که سیستان به بیرجند را بدین علت بیان ک

ه دیدند کاتباع و منافعی نداشتند. به همین جهت بهرت می
خود را به بیرجند منتقل کند که به مرکز حکومت  کنسولگری
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دوالیت قاینات و سیستان نزدیک باشد. چرکاسف از 
مقامات مافوق خود اجازه خواسته بود که زمستان را در 

افقت با این درخواست بیرجند Óاند. به عقیده او امکان مو 
وجود داشت. در این صورت او در تابستان سال آینده نیز به 

رفت و بدین ترتیب کنسولگری روسیه عمًال از سیستان kی
  ).۱۳۸هqن: شد (سیستان به بیرجند منتقل می

عث با تنهانهها بود و این اقدام چرکاسف به نفع انگلیسی
از هندوستان بلکه باعث توجه بیشرت  هاروسدوری 

شد. امری که ارتقاء موقعیت ها به بیرجند میانگلیسی
ی داشت و باعث شد در پسیاسی آنان را در قاینات 

استفاده کنند تا  آمدهدستبهها از فرصت انگلیسی
 تلگراف به کنسولی مأمورkایندگی خود را در بیرجند از یک 

رسمی در بیرجند  طوربهتا آن زمان  هاآنارتقاء دهند. 
-ندهنکرده بودند و تنها kای سیتأسکنسولیاری و کنسولگری 

داشتند که رئیس  ١به نام ویلیام ریچارد هوسنای غیررسمی 
شعبه محلی اداره تلگراف هند در بیرجند بود. ولی اکنون به 

ها و در پی اقامت چرکاسف در بیرجند تبعیت از روس
ی دایر کردن kایندگی رسمی انجام دادند. اقداماتی برا

ارت شد و تلگرافی به سف کاربهدستکنیون برای این تغییر 
انگلیس در تهران مخابره کرد و طی آن درخواست kود اگر 
کنسول روس زمستان را در بیرجند Óاند شایسته است 

ای دارای استوارنامه در آنجا داشته ها هم kایندهانگلیسی
یرا kاینده بریتانیا در بیرجند رتبه کنسولی نداشت باشند، ز

هqن). برنامه اقامت چرکاسف در بود (و بدون استوارنامه 
قرار  دییتأقاینات باید از سوی وزیرمختار روسیه در تهران مورد 

گیری درباره آن احتیاج به زمان گرفت. امری که تصمیممی
ه ب بیشرتی داشت و چرکاسف برخالف hایالتش موفق

کسب آن نشد و حدود دو ماه بعد از ورودش به بیرجند تنها 
کرد اجازه اقامت در فصل زمستان را در این شهر دریافت 

  ).۱۵۹هqن: (
بر  ثرمؤ رفتار kایندگان سیاسی روس و انگلیس در بیرجند 

 انرشان بود. فردریک اوکبرای ارتقاء مرتبه سیاسی هاآنتالش 
کنسول انگلیس در سیستان و  عنوانبهکه بعد از کنیون 

ها برای ارتقاء مرتبه قاینات منصوب شد، تالش انگلیسی

                                                             

1. Howson 

ها نسبت به او هوسن در بیرجند را واکنشی به رفتار روس
بود، زیرا هوسن در وضعیت دشواری قرار داشت، کنسول و 
دکرت روس هر دو به هوسن به چشم یک تلگرافچی محض و 

تند و از هر فرصتی ولو نگریسغرض میانسانی ساده و بی
کردند محلی به وی دریغ kیو کم خوار کردناندک برای 

مردی برجسته بود  ٢). هوسن طبق نوشته اوکانر۲۳۶هqن: (
ش اکه رصفاً با اتکا به شخصیت استوار و منش پسندیده

موقعیت ممتازی در این قسمت از ایران برای خود ایجاد کرده 
رتام با اح توأمرابطه دوستانه  بود و استعداد برقراری رسیع

بود.  و دوستانه مؤدبانهمتقابل را داشت و رفتارش با دیگران 
وی سپس مدیریت شعبه بانک شاهنشاهی در بیرجند را نیز 

آموزش بانکداری ندیده بود و  قبالً نکهیبااگرفت و  بر عهده
ای در این زمینه نداشت، ضمن انجام سایر وظایفش تجربه

پیش از ترک  کهیطور بهداد. این کار را با موفقیت انجام 
-۲۶: ۱۳۷۶اوکانر، کردند (بیرجند مدیران بانک از او تقدیر 

-ها که برای kاینده انگلیس پیش میچالش گونهنیا). ۲۵

 ءها تالش بیشرتی برای ارتقاشد انگلیسیآمد، باعث می
موقعیت او به سمت کنسولیار انجام دهند. آنان شش ماه 
بعد از ورود چرکاسف به قاینات موفق شدند kاینده خود را 
به سمت نایب کنسولی ارتقا دهند. طبق گزارش اوکانر در 

ای رسمی از وزارت امور خارجه نامه«ق وی ۱۳۲۸صفر  ۱۱
به دسامرب  ۲۱دریافت کرد مبنی بر اینکه هوسن از تاریخ 

سمت کنسولیار اعلیحرضت پادشاه بریتانیا در بیرجند 
های محرمانه کنسولگری (گزارش» منصوب شده است

، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹های انگلستان در سیستان و قاینات سال
۱۳۹۴ :۲۶۱.(  

عالوه بر حضور چرکاسف در بیرجند، دایر شدن دیگر 
روسی در این شهر نظیر بانک استقراضی نیز  مؤسسات
تقاء kایندگی سیاسی انگلیس به سمت کنسولیار رضورت ار 

کرد. اوکانر درباره سمت جدید هوسن اعتقاد را توجیه می
داشت انتصاب او به سمت کنسولیار بیرجند کامال بجا و 

 عنوانبهموجه بوده است، زیرا کنسول روس عمالً بیرجند را 
 مرکز فرماندهی برگزیده بود. عالوه بر آن قرار بود بانک روس

ا هدر بیرجند افتتاح شود. در این رشایط برای انگلیسی

2. Oconner 
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 ژهیوبهکرد که بیشرت مراقب قاینات و مصلحت ایجاب می
کرد انتخاب مرکز بیرجند باشند. ولی اوکانر فکر kی

ای به فرماندهی کنسولگری روس در بیرجند صدمه
ها بزند بلکه به گqن وی امکان داشت برعکس انگلیسی

). اقامت چرکاسف در بیرجند ۴۰۱هqن: ( باشدمفید هم 
تغییرات عمده دیگری در مسائل دیپلqتیک این شهر ایجاد 
کرد. از آنجا که رابطه با kایندگان خارجی بیشرت در حوزه 
فعالیت کارگزار وزارت خارجه بود، استقرار چرکاسف در 
بیرجند باعث تغییر محل اقامت کارگزار خارجه از سیستان به 

شد. پیشینه فعالیت نایب کارگزاری وزارت خارجه در قاینات 
گشت که باوجود خواسته ق بازمی۱۳۱۹قاینات به سال 

زاده، نجفشد (امللک اول در این شهر مستقر شوکت
) و در هqن سطح باقی ماند، ولی از زمان استقرار ۸۹: ۱۳۸۵

چرکاسف در بیرجند کارگزاری وزارت خارجه در سیستان نیز 
را به این شهر انتقال داد. طبق گزارش  تشیفعالمرکز ثقل 

کنیون از زمانی که بیرجند مرکز حکومت محلی هر دوالیت 
شده بود و کنسول روس هم اقامتگاهش را به این شهر منتقل 

امللک، کارگزار خارجه سیستان و قاینات، برای کرد، اکرم
 ااز قافله عقب kاند، قصد عزیمت به بیرجند را کرد ت کهنیا

کارهای نایب کارگزاری آنجا را رسوسامان دهد. این مسافرت 
امللک زمانی که کنسول امری داÙی نبود و به گفته اکرم

ز به کردند او نیمی مکاننقلبریتانیا و روسیه به سیستان 
های محرمانه کنسولگری گزارش( گشتیبازمسیستان 

، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹های انگلستان در سیستان و قاینات سال
۱۳۹۴ :۱۲۸.(  

  عملکرد چرکاسف در قاینات
امللک امللک سوم و شوکتایفای نقش در رقابت حشمت

  دوم
ی در گذار ر یتأثیکی دیگر از نتایج حضور چرکاسف در بیرجند 

مناسبات اعضای خاندان علم بود. مقارن ورود چرکاسف به 
امللک دوم حاکم الدوله دوم یا حشمتقاینات هنوز حسام

خیلی زود و در حدود یک ماه بعد از قدرت کنار بود ولی 
 شیجابهامللک دوم گذاشته شد و برادر کوچکرتش شوکت

دگان گیری kاینمنصوب گردید. روابط تیره دو حاکم بر موضع
اهم گذاشت. اگرچه یک تف ریتأثخارجی مستقر در بیرجند نیز 

کلی بین kایندگان خارجی روس و انگلیس پس از قرارداد 

م وجود داشت ولی هوسن و کنسول روس با یکدیگر ۱۹۰۷
کردند تا از بروز هر نوع اغتشاش توسط ی میمساعکیترش

امللک سوم پیشگیری الدوله دوم و پرسش حشمتحسام
چرکاسف بیشرت در جهت حqیت از  حالنیبااکنند، 

امللک دوم فعالیت امللک سوم در مقابل شوکتحشمت
امللک دوم بود. اوکانر نیز شوکتکرد و هوسن نیز طرفدار می

 امللک سومفعال از حشمت طوربهشنیده بود که چرکاسف 
کند و حتی به رسکنسول روسیه در مشهد تلگراف حqیت می

زد و تقاضا کرد از حاکم مشهد مجوز ماندن وی را به مدت 
روز دیگر در بیرجند تائید کند. برای اوکانر درک علت  ۱۲تا  ۱۰

، ۱۸۷هqن: بود (در این قضیه دشوار دخالت چرکاسف 
). به همین جهت وقتی مهqن خانواده چرکاسف شد، ۱۵۹

-از فرصت استفاده کرد و درباره دخالتش در قضیه حشمت

امللک سوم پرسید. پاسخ چرکاسف به مهqنش این بود که 
روزه او در بیرجند همکاری کرد  ۱۲تا  ۱۰با درخواست hدید 

بعد از پایان این مدت عازم سیستان ولی حاکم معزول باید 
نبود. بر همین اساس  رشیپذقابلعذری  گونهچیهشد و می

امللک سوم را ناشی از اوکانر کمک چرکاسف به حشمت
لطف وی دانست و پیشنهاد کرد در جهت اجرای نیت 

روس بهرت است در آینده درباره  -واقعی پیqن انگلیس
عمل کنند و از همکاری مسائل سیاسی با توافق یکدیگر 

صادقانه در اجرای هر اقدامی که برای برقراری آرامش و 
پیرشفت این دوالیت الزم است، اطمینان حاصل شود. 

های اوکانر را صمیqنه پذیرفت و قول داد که چرکاسف گفته
امللک سوم حشمت وجودنیباادر این زمینه همکاری کند. 

د و دستورات حکومت همچنان مایل به اقامت در بیرجند بو 
مرکزی مبنی بر خروج او از شهر و عزیمت به سیستان را با 

گرفت. امری که باعث خشم پشتوانه کنسول روس نادیده می
 هیپادون مأمورشد. سعادت قلی حکومت مرکزی می مأموران

به مالقات اوکانر رفت تا عملکرد کنسول روس درباره 
یدرحالی برساند. او امللک سوم را رسqً به اطالع و حشمت

ا ب داÙاً در اجرای دستورات «گفت: اوقاتش تلخ بود می که
شود که به دالیل شخصی مخالفت کنسول روس روبرو می

هqن: »(امللک در بیرجند استمایل به حضور حشمت
-امللک سوم، واکنش). همدستی چرکاسف با حشمت۱۸۸

ق ۱۳۲۷های عمومی نیز به دنبال داشت. در اوایل شوال 
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احساسات مردم محلی به غلیان آمد و kایندگان مجلس 
های آتشینی درباره دخالت کنسول روس ایراد محلی نطق

رد و با اوکانر گفتگو ک بارهنیدراامللک دوم نیز کردند. شوکت
مذاکرات  بر اساسعلت مداخله را از او جویا شد. اوکانر نیز 

سف با قبلی با چرکاسف علت این امر را دوستی چرکا
  ).۱۹۴و  ۱۹۰هqن:کرد (امللک سوم بیان حشمت
ی کمک کنسولگری روسیه به hدید اقامت هاراهیکی از 
 ازجملههای الزم امللک سوم در بیرجند تدارک بهانهحشمت

امللک دوم به هوسن صدور گواهی پزشکی بود. شوکت
-مینسکی به حشمتاطالع داد طبق خرب موثقی دکرت کاس

هی پزشکی داد مبنی بر اینکه مسافرت به امللک سوم گوا
ها را زند. این امر حساسیت انگلیسیچشم وی صدمه می

هوسن در دیدار با چرکاسف نیت و  کهیطور بهبیشرت کرد 
امللک سوم را از اینگونه حرکات جویا شد. خواسته حشمت

ه دادامللک سوم صادقانه قول به گفته چرکاسف، حشمت
مللک اکه از بیرجند عزیمت کند به این رشط که او شوکت بود

روز دیگر در بیرجند راضی kاید، ولی  ۱۵دوم را برای اقامت 
امللک سوم قصد دانست که حشمتچرکاسف چون می

د. کر  نظررصفترک بیرجند را ندارد از دخالت در این موضوع 
امللک چرکاسف به هوسن قول داد آنچه از نیات حشمت

ای برای او داند طی نامهدرباره اقامتش در بیرجند میسوم 
رسگرد اوکانر توضیح دهد ولی hایل نداشت که هوسن را در 

). ۲۰۵، ۲۱۳هqن: کند (این گفتگو از راز و رمز موضوع آگاه 
-اقامت حشمت دییتأها از دیگر امکانات خود در روس

یر دامللک سوم در بیرجند استفاده کردند. وقتی شاهزاده م
امللک سوم بیرجند عرض حالی برای حشمت خانهتلگراف

کرد که اقامتش در بیرجند به احدی صدمه  دیتأکصادر و 
نخواهد زد و موجب ناآرامی و اغتشاش نخواهد شد، 

به  اهروسآن گواهی را از طریق سیم تلگراف  تلگرافچی روس
 الدوله والی خراسان پس از وصول اینمشهد مخابره کرد. رکن

امللک سوم تومان، اقامت حشمت ۳۰۰گواهی و دریافت 
را در بیرجند مجاز دانست و موافقت خود را طی تلگرامی از 

  ).۲۲۰هqن: kود (طریق هqن خط ارسال 

  
  . kونه مهر بارون چرکاسف۱تصویر 

  )۲/۷۳۷۳۸ماخذ (ساکqق: 

 در عزیمت از بیرجند ریتأخامللک سوم برای حشمت نکهیباا
ها متوسل کرد و به انواع دستاویزها و بهانهسازی میزمینه

های با درک واقعیت جیتدربهشود ولی کنسول روس می
موجود سیاست حqیتی خود را از وی کاهش داد. امری که 

اش مواجه گردید و در با رضایت اوکانر، همکار انگلیسی
ق نوشت: خوشبختانه در این اواخر ۱۳۲۷ذیقعده  ۹گزارش 

کند و هر دو نفر با با هوسن همکاری میچرکاسف 
امللک سوم را از اند حشمتی توانستهمساعکیترش

های نابخردانه و اشتباه باز دارند. شاید این تعقیب هدف
از وخامت اوضاع بود، زیرا در  متأثرتغییر سیاست چرکاسف 

امللک دوم رسqً به کنسول روس و هqن هفته شوکت
-اعالم کرد که او بیش از این kی هایی نوشت وهوسن نامه

 دیkاامللک سوم را تحمل تواند رفتار غیرقانونی حشمت
های محرمانه کنسولگری ؛ گزارش۱۷۷: ۱۳۸۶مجتهدزاده، (

، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹های انگلستان در سیستان و قاینات سال
۱۳۹۴ ،۲۲۷.(  

های مداخله کنسولگری روسیه در یکی دیگر از شیوه
امللک دوم، ک سوم و شوکتامللکشمکش حشمت

امللک حqیت از متخلفان بود. چهار نفر از نوکران حشمت
ها در کنسولگری بست نشستند. این تحت حqیت روس

و نوکران حاکم معزول و از ارشار معروف  افراد از بستگان
قاینات معرفی شدند که از طرف اولیای دولت دستور 

-دو نفر از بستدستگیری و مجازات آنان صادر شده بود. 

 چند نکهیباانشینان خان محمد دروحی و قادربخش بودند. 
جلسه تحقیق درباره گناهان متخلفان با حضور kاینده 
کنسولگری روسیه برگزار و جرم آنان ثابت و به مشهد و تهران 

حبس داده بود  ۷۰نیز گزارش شده بود والی خراسان حکم 
 ؛ وکردعت میولی کنسولگری روسیه از اجرای حکم مqن

نشینی متخلفان در کنسولگری را کنسول روس مدت بست
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، شqره ۳: ۸۷ایران نو، شqره کرد (می ایام حبس محاسبه
۱۱۷ :۳.(  

امللک سوم در رمضان رابطه کنسولگری روسیه با حشمت
-الدوله دوم، حشمتحسام -ق با فراخوان سه امیر۱۳۳۱

-تر شد. حساممامللک دوم به تهران گر امللک سوم و شوکت

امللک سوم در این باره با الدوله دوم و پرسش حشمت
اف، kاینده تجاری کنسول روس و رجبعلی حبیب

ف در اکنسولگری روسیه داÙاً در ارتباط بودند و چون حبیب
-امللک دوم اظهار داشته بود که انگلیسیمالقات با شوکت

ی منف دهند، کنسولگری انگلیس سابقهها وعده دروغین می
از وی ارائه داد. البته کنسول روس همیشه برای مداخله در 
امور خاندان حاکم چندان مستقل نبود. این بار از سفارت 

طرفی کامل را در روسیه به وی دستور داده شده بود که بی
مورد عزیمت سه امیر به تهران رعایت کند. در این مقطع 

-ه روسامللک سوم هم مثل سابق چندان امیدی بحشمت

ها نداشت و به پریدوکس گفته بود کنسول روس برای 
حqیت از وی ابراز hایل کرده ولی او پیشنهادش را نپذیرفته 

های محرمانه کنسولگری انگلستان در گزارشاست (
، ۲۳۸: ۱۳۹۵، ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۲های سیستان و قاینات سال

امللک دوم در کمک امللک سوم و شوکت). حشمت۲۳۵
های خارجی اهداف متفاوتی داشتند. کنسولگری خواسÃ از

ود ها متکی ببه انگلیسی کامالًامللک دوم شوکت کهیدرحال
-حبوبمبود (هایی گرفته و برای عدم توقیف در تهران تضمین

امللک سوم بیشرت به ) ولی حشمت۱۳۰: ۱۳۸۲فریqنی، 
امللک دوم در قاینات بود و به شوکت اشیمالفکر وضعیت 

 وی کهاکنونداده داد که کنسول روس به او اطمینان  اطالع
قاینات را ترک و صادقانه عازم تهران است خودش و امالکش 

-ها تعامل حشمتاز گزند مصون خواهد بود. یکی از نشانه

آن دو در بیرجند بود.  مالقاتامللک سوم با چرکاسف میزان 
بار  ۸. ق۱۳۳۱آنان در آستانه مسافرت به تهران و ماه رمضان 

های محرمانه کنسولگری گزارشکردند (شام رصف  باهم
، ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۲های انگلستان در سیستان و قاینات سال

ها خیلی مشتاق بودند از نتایج این ) و انگلیسی۲۴۵، ۱۳۹۵
  مطلع شوند. مالقات

  

  ها در بیرجندکاهش فعالیت پزشکی روس
ل ها در قاینات قبل از تشکیبخشی از فعالیت روس

ه بکنسولگری ارائه خدمات پزشک بود. پزشکان روسی ابتدا 
قرنطینه بیرجند در این شهر مستقر شدند. قاسم  خاطر

وزیروف یکی از اولین پزشکان روس مستقر در بیرجند بود و 
مینسکی مدتی در این شهر فعالیت کرد. پس از آن دکرت کاس

بیqرستان ق اظهار داشت مراجعان به ۱۳۲۶ذیحجه  ۱۶او در 
اند و علت آن را جامعه درآمدکمها همگی از افراد روس

بخشی به رجحان پزشکان خارجی و بخشی به سبب توجه و 
داد. فعالیت پزشکان التفات حاکم به خودش نسبت می

ی تحوالت سیاس ریتأثتحت  شدتبهخارجی در بیرجند نیز 
مینسکی از زمان ورود حشمت امللک سوم بود. دکرت کاس

ی محرمانه کنسولگری هاشد (گزارشمردی مهم و پرمشغله 
، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹ی هاسالانگلستان در سیستان و قاینات 

پذیرفت. ) و همه مردم بیرجند از هر طبقه را می۲۱: ۱۳۹۴
ها آگاه باشند که او عالوه بر ارائه گفت بیرجندیاین دکرت می

 گیی پزشکی وظایف kایند فرساطاقتخدمات فراوان و 
رسمی دولت روسیه را نیز به عهده دارد. او به هوسن 

ند غیررسمی در سمت کنسول بیرج طوربهانگلیسی گفته بود 
). ولی بعد از پایان ۳۴، ۹۲هqن: کرد (خواهد  فهیوظانجام
براوین کنسول روسیه در سیستان و انتقال بایگانی  تیمأمور

و  نهق خا۱۳۲۷الثانی جqدی ۱۴کنسولگری بیرجند، در 
محل سکونتش در واقع یک بایگانی شده بود که پرچم روسیه 

خواهان ی پیروزی مرشوطههاسالبر فراز آن در اهتزاز بود. در 
قش ن به خاطرها مدتی در بیرجند بر طرفداران استبداد، روس

-منفی در وقایع مرشوطه به انزوا رفتند. امری که دکرت کاس

 ان اشاره کرد و اذعانمینسکی نیز در گفتگو با کنیون بد
ر این، حضو  باوجودداشت دوستان بسیاری در بیرجند دارد. 

از مردم به  کیچیهاندازه ناگوار است، زیرا او در این ناحیه بی
نگریستند و او قادر نبود پاسخ ها به چشم دوست kیروس
ی به انتقادهای رصیح دوستانش درباره عملکرد اکنندهقانع

دیگر در بیرجند اقامت نداشت بلکه مقیم ها بدهد. او روس
رسید برای نوفرست شد و هر وقت پست مشهد می

  ).۱۰۴، ۱۰۷هqن: آمد (ها به بیرجند میدریافت نامه
مینسکی زمان ورود چرکاسف به بیرجند در اوایل دکرت کاس

ق تدارک استقبال از وی را فراهم کرد، ولی پس ۱۳۲۷رجب 
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 به پایان تشیمأمورنگ شد و از آن حضورش در بیرجند کمر 
رسید. چهار سال بعد او kاینده تجاری روسیه در تهران شد 

کفیل کنسولیاری  ١و در ارتباط با رسهنگ ویگورنیتسکی،
امللک سوم حqیت از حشمت مسئلهروسیه در بیرجند، در 

ی محرمانه کنسولگری انگلستان در هاکرد (گزارشفعالیت 
). ۳۲۴: ۱۳۹۵، ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۲هایسیستان و قاینات سال
ی حضور هاسالها در بیرجند در فعالیت پزشکی روس

 ٢چرکاسف کاهش یافت و تنها از زمان ورود دکرت موروزف
ق از رونقی دوباره برخوردار ۱۳۳۱رجب  ۱۶افرس پزشک در 

کنسولیاری سیستان  عنوانبهشد. این افرس روس که 
 ۲۲نظامی بود و  وابسته به هنگ قبالًمنصوب شده بود، 

ای از خدمات پزشکی سال سن داشت. او با ورودش دور تازه
ای به را در بیرجند آغاز kود. چرکاسف در بیرجند طی نامه

عزاملqلک، کارگزاری خارجه قاینات، درباره علت دایر کردن 
دوستدار بنا به دلسوزی «ها نوشت: خدمات پزشکی روس

یت دارم جناب دکرت دولت که نسبت به قاطبه اهالی این وال
ای دو روز اند، قدغن کردم که هفتهبهیه را که تازه وارد شده

دوشنبه و جمعه از یک ساعت از دسته گذشته تا مقارن ظهر 
مخصوصاً برای معالجات امراض داخلی و معالجه اطفال در 
دواخانه دولت بهیه که در بیرجند دایر است، حارض شده 

کنسول روسیه برای ». کور شوندمشغول معالجات امراض مذ 
توسعه دامنه فعالیتش از عزاملqلک درخواست kود 
چنانچه صالح بدانند طی اعالنی به قاطبه اهالی اطالع دهد 

ق دکرت روس در دواخانه ۱۳۳۱رجب  ۲۵که از روز دوشنبه 
فریqنی، محبوببود (حارض شده و مشغول معالجه خواهد 

زاملqلک نیز این نامه ). ع۲۵۶۱و ساکqق:  ۱۱۹: ۱۳۸۲
qن: هkود (کنسولگری روسیه را برای حکمران قاینات ارسال 

دکرت موروزف نیز در بیرجند چندان طوالنی  تیمأمور). ۲۶۵۲
نشد وی پس از چهار ماه اقامت و فعالیت در این شهر، یک 

چرکاسف و بازگشت وی به روسیه،  تیمأمورماه بعد از پایان 
های محرمانه کنسولگری رشگزاشد (عازم سیستان 

، ۱۹۱۴-۱۹۱۲های انگلستان در سیستان و قاینات سال
۱۳۹۵ :۲۶۸.(  

  

                                                             

1. Vygornitsky 

  بانک استقراضی روسیه در بیرجند سیتأس
وسط شعبه بیرجند ت سیتأسبانک استقراضی روسیه قبل از 

کرد. طبق گزارش سال kایندگی تجاری فعالیت می
بانک هـ.ق. مشهدی رحیم kاینده شعبه ۱۳۲۶م./۱۹۰۸

روسی بیرجند kایندگی تجارت ابریشم در قاینات را نیز 
-علیزادهکرد (داشت و تخم ابریشم از آسیای صغیر وارد می

). این بانک به اعضای ۱۳۱: ۱۳۹۰بیرجندی و آرامجو، 
 جیدرتبههایی پرداخته بود که بازپرداخت آن خاندان حاکم وام

حکمران الدوله دوم، ی جدی تبدیل شد. حساممعضلبه 
سیستان و قاینات، مبلغی بیش از چهل هزار تومان به بانک 

ق ۱۳۲۷الثانی استقراضی مقروض بود و آن را تا جqدی
نپرداخته بود. به همین جهت از سفارت روسیه به وزارت امور 

شد و چندین تلگراف برای تعیین تکلیف خارجه فشار وارد می
از پرداخت  الدولهاین قرض دوم مخابره شد، ولی حسام

جواب ها را بیرفت و بیشرت تلگرافاش طفره میبدهی
گذاشته بود. باالخره وزارت امور خارجه طی حکمی میرزا 

 مأموررا  محمد خان، نایب کارگزاری خارجه بیرجندعلی
وم الدوله دوصول مطالبات بانک استقراضی کرد ولی حسام

رت خارجه نیز وزا مأموراش را نپرداخت بلکه به بدهی تنهانه
توهین کرد. بانک روس hام وجه را بدون مهلت طلب kود 

الدوله دوم داد که ده هزار تومان و طی مذاکره مهلتی به حسام
معینی پرداخت کند همچنین مقرر  بافاصلهرا نقد و بقیه را 

شد این وجه توسط دکرت روس به بانک شاهنشاهی پرداخت 
  ).۱۷۸-۱۷۹: ۱۳۹۲بیرجندی و نادی، علیزاده شود (

امللک دوم نیز پیش از انتصابش به حکومت قاینات شوکت
با بانک استقراضی ارتباط داشت و مبلغ ده هزار تومان به آن 
بدهکار بود. این مبلغ باقیqنده وامی بود که با وساطت 

 نکهیبااالتجار از آن بانک دریافت شده بود. حاجی معاون
 رابطه خوبی با کنسولامللک دوم در مسائل سیاسی شوکت

روسیه نداشت و هنوز بانک روس در بیرجند دایر نشده بود 
ها مرتبط بود و با وساطت دکرت ولی او در زمینه مالی با روس

وعده  هاآنمینسکی با بانک روس hاس گرفت و کاس
پرداخت وامی دیگر به مبلغ نوزده هزار تومان را به او دادند تا 

مبلغ را  ماندهیباقا به بانک بپردازد و اش ر با این مبلغ بدهی

2. Morozoff 
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های محرمانه کنسولگری گزارشکند (هایش رصف هزینه
، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹های انگلستان در سیستان و قاینات سال

یی هاسالدهند در های فوق نشان می). گزارش۲۶۲: ۱۳۹۴
ای در بیرجند نداشته دکرت روس که بانک استقراضی شعبه

کرده است. یکی از تغییرات مهم ری میمسائل مالی را پیگی
ها در بیرجند از زمان ورود و اقامت در موقعیت روس

چرکاسف در این شهر، کاهش فعالیت بانک استقراضی در 
ی اسیستان و استقرار آن در بیرجند بود. بدین ترتیب که شعبه

  از این بانک در بیرجند افتتاح شد.
ق گزارش داد چرکاسف به من گفته ۱۳۲۹محرم  ۱۲اوکانر در 

که تصمیم گرفته شعبه بانک روس در سیستان را ببندد و 
-). به نظر می۴۱۳هqن: ( دیkابانک را به بیرجند منتقل 

را بیشرت به رونق تجارت با روسیه  توجهشرسید بانک روس 
معطوف سازد. این تصمیم چهار ماه بعد از اظهارات 

ئیس ر  عنوانبهاسف عملی شد ویکتور کراسفسکی که چرک
بانک روس در بیرجند انتخاب شده  سیدالتأسیجدشعبه 

ق وارد این شهر شد. او مردی ۱۳۲۹االول جqدی ۶بود، در 
جوان با دو یا سه سال تجربه معاونت بانک استقراضی 

موقت در  طوربهمشهد بود. پس از ورودش به بیرجند 
کونت kود و منتظر آمدن سایر کارمندان کنسولگری روسیه س

انست، دفارسی kی نکهیباابانک شد تا کارش را رشوع کند. 
الدوله دوم که کرد. حسامولی کمی فرانسه صحبت می

سخت مقروض بانک روس بود، رئیس جدید را با ابراز محبت 
بسیار پذیرفت و سوارانی را به استقبالش فرستاد و ترشیفاتی 

  ).۴۱۷، ۴۸۲هqن: کرد (را رعایت  از این قبیل
محل بانک استقراضی بیرجند در کاروانرسای قیرصیه بود که 
آن را از حاجی عبدالعلی خان و صاحبکار اجاره کردند و بعد 

شد پرداخت می هاآناز مرگ مالکین وجه اجاره آن به وارثان 
). یکی از کارمندان ۱۷۶: ۱۳۹۲علیزاده بیرجندی و نادی، (

تقراضی روسیه در بیرجند، جوانی ارمنی به نام بانک اس
حسابدار توانایی روان صحبت  عنوانبهپاگاسیانی بود که 

 ۲۶کردن به فرانسه، فارسی و چند زبان دیگر را داشت و در 
های گزارشرفت (ق به دیدن اوکانر ۱۳۲۹الثانی جqدی

ای همحرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات سال
السلطان نیز از مسیو ). ابتهاج۵۲۴: ۱۳۹۴، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹

بقالسن ارمنی نام برده که مدتی در بیرجند مستخدم بانک 

ز طرف گشت ابه روسیه باز تشیمأموروقتی در پایان  روس بود
فی معر » زنربط حرفآدمی خیلی پرگو بی«السلطان، ابتهاج
 نیترمهم). ایوانف از ۹۷: ۱۳۸۲فریqنی، محبوبشد (

کارمندان بانک روسیه در بیرجند بود که با سمت دستیار 
 های علمیفعالیت به خاطرمدیر شعبه عازم این شهر شد و 

توان او را از مشهورترین کارگزار روسی در اش میو فرهنگی
بیرجند قلمداد کرد. ایوانف درباره دوره اقامتش نوشته است: 

ادترین م ش۱۹۱۲نخستین سال حضور من در بیرجند در «
 تکرار نشد. وقتچیهاوقات من در دوران جوانی بود که دیگر 

ور بودم. به در مطالعات و تحقیقات میدانی غوطه کامالً من 
هایی از فارسی میزان فراوانی فارسی و عربی خواندم. kونه

های شفاهی را ای محلی متنوع، اشعار و قصهمحاوره
کیلومرت در اطراف  ۳۰ای در حدود گردآوری کردم و یک ناحیه

  ).Ivanow, 2015: 55» (بیرجند را تتبع کردم
-بانک استقراضی بیرجند بیشرت در زمینه تجاری فعالیت می

کرد و برای جذب تجار محلی به تجارت با روسیه، اقدامات 
برای تجار قاینات این امکان را  ازجملهآورد. زیادی به عمل 

فراهم ساخت که بتوانند به کمک یک سیستم اعتباری اقدام 
به واردات کاال از روسیه کنند. تجار بعد از درخواست کاال 
تنها یک دهم قیمت آن را به بانک تحویل داده و مابقی را 

از  کردند.یک ماه بعد از رسیدن کاال به بیرجند پرداخت می
 یمحلات بانک روسی اعطای وام به تجار دیگر اقدام

) و خاندان حاکم بود. فعالیت بانک ۷۵: ۱۳۸۹آرامجو، (
ی زودهبآمیز نبود و استقراضی در بیرجند نیز چندان موفقیت

تعطیل شد. ایوانف درباره علت تعطیلی آن نوشته است: با 
م شایعاتی مبنی بر بسته شدن بانک منترش ۱۹۱۳رشوع سال 

د هرچه تجاری این بانک بای نظرازنقطهن گفته بود شد. فرانکلی
تر بسته شود و بهرت است که دوباره هرگز بازگشایی رسیع

د نگریستنکه به نقشه می رتبهیعالنشود. برخی از مقامات 
ای جزئی دیدند و هیچ نظری درباره رشایط آنجا را منطقه

نی زمادر هیچ  تنهانهواقعی در آن منطقه نداشتند. این شعبه 
ه هایش تنها ببلکه حتی فعالیت برنداشتهیچ سودی در 

شد. بنابراین حکم پرداخت حقوق کارکنانش محدود می
تعطیلی آن صادر شد و ایوانف نیز به شعبه کرمانشاه منتقل 

ق ۱۳۳۱االول جqدی ۱۲). او تا Ivanow, 2015: 55گردید (
زم ادر بیرجند خدمت کرد و سپس از مسیر طبس و اصفهان ع
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ی شعبه را تعطیل و از زودبههمدان شد. رئیس اداره هم 
کرد. احتqل داشت بانک شاهی ایران بیرجند عزیمت 

های گزارششود (دار مطالبات معوقه بانک روس را عهده
ای همحرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات سال

). چهل و پنج روز بعد از سفر ۱۸۹: ۱۳۹۵، ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۲
 ۲۹ایوانف خرب تعطیلی این بانک به واقعیت پیوست و در 

ق گزارش شد شعبه بانک روسی بیرجند ۱۳۳۱الثانی جqدی
برای همیشه بسته شده است. کراسوسکی، رئیس شعبه، 
وصول مطالبات معوقه بانک استقراضی را به هوسن kاینده 

اش عازم روسیه بانک شاهی ایران واگذار کرد و با خانواده
م امللک سو قرار بود مطالبات سنگین بانک از حشمت شد.

). گزارش فعالیت ۲۱۱هqن: کند (را شعبه مشهد پیگیری 
دهد بانک استقراضی در بیرجند نشان می مدتکوتاه

ی سیستان به مرکز جابهچرکاسف تالش کرد بیرجند را 
ها در رشق ایران تبدیل کند ولی این فعالیت اقتصادی روس

نشد و این بانک بعد از دو  توأمبا موفقیت تصمیم چندان 
  سال فعالیت تعطیل شد.

  دخالت در حوادث بعد از قتل رئیس مالیه قاینات
، رئیس مالیه قاینات، خانمیابراهبعد از کشته شدن میرزا 

نظمیه، مسیو للو، پیشکار مالیه خراسان، چند  مأمورانتوسط 
امللک دوم مطالبی بیان کرد و چرکاسف یکی بار علیه شوکت

 مأمورانامللک دوم با شوکت بر کشمکش مؤثراز عوامل 
بلژیکی مستقر در خراسان بود و در راستای سیاست حqیت 

مالیه پرداخت. او بیش از همه  مأمورانبه طرفداری از  هاآناز 
امللک دوم را متهم کرد و در هqن روز اول واقعه طی شوکت

: ساکqقکرد (بیان  و جواب سؤال صورتبهای مطالبی نامه
، خانمیابراه) و با اعالم پیام تسلیت مرگ میرزا ۱/۷۰۴۲۰

دستگیری قاتلین را قبل از فرار از بیرجند از حاکم خواستار 
امللک دوم که متهم اصلی در این زمینه بود، این شد. شوکت

داد داخله اطالع موضوع را هqن روز طی تلگرافی به وزارت 
) :qوقتی مسیو للو در مشهد علیه ۱۹/۲۴۰۰۳۰۳۴۷ساک .(

امللک دوم سخنانی به زبان راند که خوشایند حاکم شوکت
های للو را با اظهارات قاینات نبود او نیز در واکنش گفته

). ۳/۷۰۴۲۰ساکqق: دانست (چرکاسف از یک رسچشمه 
ن این بود که اییکی از دالیل همسو دانسÃ چرکاسف و للو 

بیرجند و نایب کنسول  خانهتلگرافرئیس  احتqًالخرب را 

امللک دوم مشکوک شد انگلیس ارسال نکرده بود. شوکت
که دستورالعمل للو از مشهد و کاغذ چرکاسف در بیرجند 

امللک خورد. شوکتعلیه وی هر دو از یک رسچشمه آب می
رد ک دیتأککاسف دوم در برابر اتهامات وارده از سوی للو چر 

داشته که مبین  خانمیابراهی متعدد با مرحوم هاینگار نامه
  ).۱/۷۰۴۲۰هqن: بود (دوستی آن دو 

در پی این رویداد تشنج سیاسی در قاینات اوج گرفت و 
مالیه از ترس جان خود به  مأمورانبسیاری از کارگزاران و 

های روسیه و انگلیس پناهنده شدند. گزارش کنسولگری
ارگزاری وزارت خارجه بیرجند به وزیر امور خارجه، در تاریخ ک

پناهندگی را بسیار فراتر از عوامل  مسئلهق. ۱۳۳۰شعبان  ۱۸
ا به دهد. بننشان می خانمیابراهدخیل و مرتبط با قتل میرزا 

این گزارش hام اعیان و ارشاف منطقه تحت حqیت 
، کارتن ۱۳۳۰استادوخ: رفتند (کنسولگری روسیه و انگلیس 

kونه آن پناهندگی حسینقلی  نیترمهم). ۱، ۳۵، پرونده ۳۵
خان رئیس قبیله نخعی به کنسولگری روسیه بود. او هنگام 
حضور چرکاسف در بیرجند برای خود و بستگانش تقاضای 

الحqیگی کرد. جواب این درخواست با امضاء تحت
به  نای از آ ها افتاد و نسخهچرکاسف که به دست انگلیسی

وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد، برخی ابعاد قضیه را 
العظام حسینقلی خان عمده الخوانین«سازد: روشن می

شود عریضه که به قونسولگری رئیس طایفه نخعی را مرقوم می
بهیه عرض کرده خواهش حqیت به  شوکت یقو دولت 

جهت خود و برادر و بستگانتان kوده مالحظه شد لهذا بنا 
خوانین العظام Óوجب این مرقومه اظهار به خواهش العمده

شود که از تاریخ این مرقوم و مابعد آن مشارالیه خود را با می
برادر و بستگان مخصوص به خود در تحت حqیت 

بهیه امپراطوری مقیم قائنات  وکتش یقو قونسولگری دولت 
دانسته اگر کسی هر تعدی یا زیادتی و اجحافاتی نسبت به 
شq و یا برادر و کسان kاید به عرض قونسولگری رسانیده 
 qو بستگان ش qاقدام و همراهی که الزم است درباره ش

شود. بارون چرکاسف قونسول خواهد شد. زیاد مرقوم kی
شعبان  ۵قاینات و سیستان. مورخه دولت بهیه روس مقیم 

  ).۹، ۳۷، پرونده ۳۰، کارتن ۱۳۳۰(استادوخ: » k۱۶۲ره 
ها از سوی یکی از اعضای ی نخعیگیالحqتحتخرب 

کنسولگری روسیه و کنسول بریتانیا در بیرجند گزارش شد. 
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کنسول روس به حسینقلی خان قید  طبق گزارش هانرت در نامه
اش تحت حفاظت کنسولگری شده بود او افراد وابسته

های محرمانه کنسولگری گزارشاند(روسیه قرار گرفته
، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹های انگلستان در سیستان و قاینات سال

امللک دوم را موقعیت شوکت مسئله). این ۹۳: ۱۳۹۵
 صورتبهاین خرب را  کهیطور بهجدی به چالش کشید.  طوربه

د و نوشت کنسول روس تلگراف رمز به وزارت داخله گزارش دا
جمعی از خوانین نخعی را تحت حqیت قرار داده و تذکره 

، ۳۷، پرونده ۳۰، کارتن ۱۳۳۰استادوخ: است (تبعیت داده 
). نامه پناهندگی حسینقلی خان ۲/۸۹۲۴و ساکqق:  ۱

ق از سوی کنسول روسیه پس ۱۳۳۰رمضان  ۲۲نخعی در 
و  بود لهمسئگرفته شد، ولی وزارت خارجه همچنان پیگیر 

ق. سواد نامه وزارت امور ۱۳۳۰رمضان  ۲۵کارگزار خارجه در 
خارجه در موضوع خوانین بلوکات قاینات را برای حاکم 
قاینات ارسال داشت تا از روی بصیرت اقدام مقتضی در 

). این ۴/۸۹۲۴ساکqق: بشود (وقایع  گونهنیاجلوگیری از 
ای الحqیگی شاید بیش از شوکت امللک دوم بر تحت

ها مهم بود و به همین جهت این موضوع در گزارشانگلیسی
انعکاس یافت و در گزارش هانرت به آن  هاآنهای محرمانه 

وقوع آن پس  مسئلهاشاره شده است. یکی از علل اهمیت 
م بود. هر یک از دولتین روس و انگلیس تالش ۱۹۰۷از قرارداد 

د در این طرف نفوذ کنند و بیرجنکردند در منطقه بیمی
منطقه قرار داشت. در گزارش هانرت درباره موقعیت 

شده رئیس این قبیله در خوسف  دیتأکها جغرافیایی نخعی
کند ولی بسیاری از افراد این طرف زندگی میدر ناحیه بی

ه قبیل نیتربزرگقبیله که شامل شش تا ده هزار خانوار و 
بر قاینات است، در ناحیه تحت نفوذ ما ساکن هستند. 

اساس هانرت با وزیرمختار انگلستان در تهران hاس  نیهم
های محرمانه کنسولگری انگلستان در گزارشگرفت (

) ۹۳: ۱۳۹۵، ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۲های سیستان و قاینات سال
 عدر این زمینه تحقیق بیشرتی kود و به هانرت اطال  رمختاریوز

داد که معلوم شده کنسول روسیه بنا به درخواست 
اش وعده حqیت داده و حسینقلی خان، به او افراد خانواده

قصد حqیت از همه قبیله نخعی نداشته است. در نامه 
ه بستگان ذکر شده بود ک صورتبهکنسول روسیه واژه خانواده 

س ای از افراد که عضو خانواده رئیتوانست آن را به عدهمی
  ).۹۴-۹۵هqن: دهد (قبیله نبودند، تعمیم 

 گذاشت و برای ریتأثچرکاسف نیز  تیمأموراین موضوع بر 
فشار بر او موضوع انتقالش از بیرجند مطرح گردید که گویا 

در این  ریتأثیبالحqیگی بود و برای پس گرفÃ نامه تحت
رت امللک دوم به وزااقدام نیز نبود، زیرا طبق تلگراف شوکت

) ۹۸هqن: شد (خوانین نخعی پس گرفته  نامه تیتبعداخله 
فع رشایط را به ن مسئلهامللک دوم که پس از این ولی شوکت

و  و به دنبال تنبیه عاملین بود مسئلهخود دید همچنان پیگیر 
شهرت پیدا کرده اگر مرتکبین  مسئلهاعتقاد داشت چون 

ی از مواخذه و مجازات نشوند ممکن است دول خارجه خیل
علیزاده بیرجندی و نادی، ( ندیkااشخاص را تابع خود 

۱۳۹۲ :۱۸۵.(  
  اقامت چرکاسف در بیرجند بر رقابت روس و انگلیس ریتأث

 حضور چرکاسف در قاینات hرکز بر راتیتأث نیترمهمیکی از 
اقامت در بیرجند بود. جابجایی جغرافیای حوزه فعالیت 

منصبان روس از سیستان به قاینات رضورت انتخاب صاحب
 سئلهمبنایی در خور شان کنسولگری را به دنبال داشت و این 

م ۱۹۰۷توافق کلی دولتین روس و انگلیس در سال  باوجود
ها آنان را در بیرجند وارد عرصه جدید مبنی بر کاهش رقابت

 یکرد، زیرا رقابتی آشکار در زمینه اجاره محل مناسب برا
 ۹ها در کنسولگری به وجود آمد. طبق گزارش انگلیسی

 در کهنیامینسکی بدون ق دکرت کاس۱۳۲۷الثانی جqدی
اش بگوید قول بیرجند چیزی به هوسن همتای انگلیسی

وم الدوله دگرفÃ باغی را برای کنسولگری روسیه از حسام
گرفت و به هوسن اعالم کرد کنسول انگلیس در محل آژانس 

مینسکی سپس مرتجم تان اقامت کند. دکرت کاسانگلس
از سیستان به باغ مزبور فرستاد و  باعجلهها را روس و قزاق

-مطلع kود. محل اقامت کاس شدهانجامهوسن را از عمل 

مینسکی، نیز روستای نوفرست بود که بیشرت اوقات را در آنجا 
های محرمانه کنسولگری انگلستان در گزارشداشت (اقامت 

). چرکاسف ۱۰۷: ۱۳۹۴، ۱۹۱۱تا  ۱۹۰۹ستان و قاینات سی
نیز هنگام ورود به بیرجند ابتدا در باغ میرحسن خان سکونت 
گزید و سپس در خانه کوچک قشنگی که کنسولگری جدید 
روسیه بود، ساکن شد. این خانه را مستوفی برای ایشان در 
حول و حوش جنوب بیرجند ساخته بود. خانه باغچه نداشت 
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داد ولی خانه آوری را در تابستان میید گرمان خفقانو نو
 ودندکرده براحتی بود و بسیار آن را قشنگ مبلqن و تزیین 

  ).۱۱۶و  ۲۸۳(هqن: 
چرکاسف سیستان بود و باید  تیمأمورمحل اصلی  ازآنجاکه

کرد مدت اقامت وی در سیستان یا به آنجا عزیمت می
برایش بود. هوای گرم و  تصوررقابلیغقاینات یک چالش 

انتقال مرکز ثقل فعالیت  سوکنامناسب سیستان از ی
سیاسی به بیرجند و فقدان رقابت و رسگرمی تازه از علل 

ی چرکاسف به اقامت در سیستان بود. او مندعالقهکاهش 
ق عازم سیستان شد و قرار ۱۳۲۸االول جqدی ۲۲اولین بار 

ودتر جند برگردد ولی خیلی ز بود بعد از پنج هفته اقامت به بیر 
رفت، بعد از دو هفته، به بیرجند بازگشت از آنچه تصور می

ود kو تابستان را در باغ زیبایی در نوفرست بیرجند اقامت 
). او گاهی اوقات به بیرجند رفت ۳۴۷و  ۳۱۳و  ۳۰۷هqن: (

ق تغییرات زیادی در بیرجند روی ۱۳۲۸کرد. در سال و آمد می
هایش ین شهر را برای انجام کلیه فعالیتداد. چرکاسف ا

محل اداره مرکزی برگزید، اقدامی که موجب بهبود  عنوانبه
ها در سیستان شد، زیرا در فقدان حضور وضعیت انگلیسی

رقیب اصلی خود قدرت عمل بیشرتی داشتند. چرکاسف 
ق عازم سیستان شد که ۱۳۲۸برای بار دوم در آغاز زمستان 

ط آب و هوای متفاوت دو منطقه نبود. این ارتباط با رشایبی
بار اقامت چرکاسف در آنجا کمی طوالنی شد و او بعد از پنج 

). ۳۶۳، ۴۸۹هqن: بازگشت (ماه در اواسط بهار به قاینات 
این بار نیز تصمیم گرفت در خارج از شهر اقامت گزیند. او 
مایل بود تابستان را در باغی در چند مایلی خارج از شهر 

ش اجند در نزدیکی محل سکونت اوکانر همتای انگلیسیبیر 
اجاره کند. پس از پایان فصل گرما در اوایل پاییز بار دیگر نوبت 
جابجایی محل سکونت کنسول روس شد. ولی وی مایل به 
سفر نبود و دوست نداشت فصل زمستان به سیستان برود 

داشت هیچ رسگرمی و درباره علت عدم hایلش اظهار می
 طوربهوجود ندارد. خودش و بارونس همرسش هر دو  آنجادر 

 ررمختایوزکردند. به همین جهت از مرتب از این وضع ناله می
روسیه در تهران تقاضا کرد تا در فصل زمستان قاینات را ترک 

قرار نگرفت و مقرر شد  رشیموردپذنکند، اما درخواستش 
 ۱۹). او ۵۶۴و  ۴۹۹هqن: برود (اواخر مهرماه به سیستان 

ق وارد سیستان شد و این بار مدت بیشرتی ۱۳۲۹ذیقعده 

در آنجا اقامت kود. قرار بود اواسط بهار عازم بیرجند شود 
ولی بیqری شدید و ناگهانی همرسش باعث تعویق سفر 

کرد ی بیرجند حرکت سو به ریتأخشد و بعد از یک ماه 
 وهای محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان گزارش(

  ).۷۵: ۱۳۹۵، ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۲قاینات 
ستور د بر اساسچهارمین مسافرت چرکاسف به سیستان تنها 

روسیه انجام شد. طبق گزارش هانرت او به دنبال  رمختاریوز
دریافت دستور عزیمت به سیستان فوراً بیرجند را ترک کرد. 

روسیه برای تشویق  رمختاریوزهای هوسن، طبق شنیده
ر پیشنهادهای خوبی داده بود. در نامه چرکاسف به این سف

آمیزش وعده داده بود در شش ماه آینده پست بهرتی محبت
). بر این اساس چرکاسف اواخر ۱۰۴هqن: شود (به او داده 

 برخالف سفرهای تیمأمورپاییز عازم سیستان گردید و این 
موقتی قبلی در سیستان طوالنی شد. همرس چرکاسف چند 

مستان همراه ویلکنسون از بانک شاهی ایران ماه بعد در آخر ز 
به بیرجند بازگشت. ولی چرکاسف این بار تا آخر اردیبهشت 
در سیستان ماند و سپس همراه کلنل ویگورنیتسکی، وابسته 

و ۱۷۱هqن: ( دیگردنظامی کنسولگری روسیه، عازم بیرجند 
را برای  مایلی بیرجند ۳). او این سال امیرآباد، در ۲۰۲

  خود و همراهانش انتخاب کرد.سکونت 
ی حضور چرکاسف در قاینات و سیستان هاسالدر طول 
صفر  ۲۲مطرح شد. ابتدا در  تشیمأمورپایان  مسئلهچند بار 

-ق. وقتی رسوان سفتکف، وابسته نظامی جدید روس۱۳۲۸

رفت چرکاسف برای ها، عازم سیستان شد، گqن می
انتصاب سمتی دیگر در خارج از ایران فصل بهار بیرجند را 

های محرمانه کنسولگری انگلستان در گزارشکند (ترک 
: ۱۳۹۴میالدی، ۱۹۱۱ تا ۱۹۰۹ی هاسالسیستان و قاینات 

الحqیگی نشد. بار دوم بعد از تحت نیچننیا) ولی ۲۶۶
ح شد. این ها موضوع تغییر ماموریت چرکاسف مطر نخعی

-ل میمنتق هیدریحتربتی به زودبهبار شایعه شد چرکاسف 

ی اشود. این احتqل نیز مطرح گردید که جابجایی او مواخذه
وق است. با پس گرفÃ نامه فبرای نامه به رئیس قبیله نخعی 

موضوع انتقال چرکاسف مسکوت ماند ولی این اقدام نوعی 
ه قاینات بود و با توج تقابل منافع روس و انگلیس در منطقه

ای که در سه سال گذشته بین آن دو به روابط حسنه
کنسولگری از نظر رسمی و اجتqعی برقرار شده بود، 
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 أسفتکنسولگری انگلیس از موضوع انتقال او بسیار اظهار 
های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و گزارشکرد (

). گزارش هفته ۹۸: ۱۳۹۵، ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۲ی هاسالقاینات 
دهد انتقال چرکاسف لغو شده و این بعد هانرت نشان می

ی را الحqیگفرصتی به کنسول روس داد تا نامه تحت مسئله
  ).۱۰۰هqن: بازستاند (از رئیس طایفه نخعی 

انتقال چرکاسف از  مسئلهحدود نه ماه بعد برای بار سوم 
ی زودبهشد او قاینات مطرح گردید. این بار در آخر بهار گزارش 

این خرب چرکاسف  بر اساسشود. به کرمانشاه منتقل می
رد کاوایل مرداد) از بیرجند عزیمت می( هیژوئدر اواخر  احتqًال

و قرار بود ابتدا به کرمانشاه برود و سپس جهت بازگشت به 
روسیه تقاضای سه ماه مرخصی کند. طبق این گزارش 

خارا بود که باید از ب جانشین احتqلی او در سیستان پرتوف
ها چندان صحیح آمد. گذشت زمان نشان داد این گزارشمی

نبوده و چرکاسف سه ماه بعد در آخر پاییز برای گذراندن 
ت رفمستقیم به رسخس  طوربهمرخصی عازم روسیه شد. او 

و امیدوار بود این مسافت را در حداقل زمان طی کند. او 
-و چون مدت مدیدی از بی مایل راهپیqیی کرد ۵۵روزانه 

د کرد بعید بو خیلی کم ورزش می معموًالبرد و خوابی رنج می
برساند سفرش را بدون از دست دادن سالمتی به پایان 

). یکی از نکات حائز اهمیت در پایان ۲۱۶، ۲۵۱هqن: (
چرکاسف انتخاب جانشین وی بود. طبق گزارش  تیمأمور

ق. او موقع حرکت پولکونیک ۱۳۳۱شوال  ۱۳عزاملqلک در 
کنسولگری قاینات و  مقامقائم عنوانبهویکارشیسکی را 

و  ۱۳۳: ۱۳۸۲فریqنی، محبوبکرد (سیستان معرفی 
چرکاسف در قاینات  تیمأموری هاسال). ۳۰۳۱ساکqق: 

خاندان علم بود. به همین جهت او همزمان با رقابت داخلی 
امللک ای در مخالفت با شوکتسنتی نقش عمده طوربه

-تر میدوم داشت. اگرچه در برخی مواقع این نقش کمرنگ

های روس در قاینات کنسول تیمأمورشد، اما آنچه پس از 
امللک دوم باقی ماند، مخالفت با حکومت در ذهن شوکت

ال ر قاینات و سیستان سه سوی بود. وقتی کنسول انگلیس د
بعد از عزیمت چرکاسف از حاکم قاینات خواست تعصب و 

امللک دوم متذکر ها را کنار بگذارد شوکتضدیت با روس

                                                             

1. M.Romanovski 

و همیشه  ها نکردهمبادرت به ضدیت با روس وقتچیهشد 
چنانکه حرکات  شدهرشوعروس  نیمأمورضدیت از طرف 

های در پروندهنسبت به وی  تشیمأمورچرکاسف در زمان 
  ).۱/۲۹۲۰ساکqق: است (آن  دیمؤکنسولگری انگلیس 

ر او د تیمأمورپس از بازگشت چرکاسف به روسیه پرونده 
اش باعث تداوم قاینات بسته نشد، زیرا بدهکاری مالی

مکاتبات رسمی بین کنسولگری روسیه و حاکم قاینات شد. 
گزار امللک دوم به میرزا اسحاق خان، کار نامه شوکت طبق

ق. چرکاسف هنگام ۱۳۳۳صفر  ۱۵خارجه قاینات، در 
ک ی موجببهعزیمت از بیرجند، مبلغ سیصد و پنجاه تومان 

طغرا که بر روی اوراق رسمی کنسولگری نوشته شده بود، از 
 انعنو بهحاجی یوسف خان، یکی از بستگان حاکم قاینات 

گرفت وعده داد آن را از مشهد یا  ماههکقرض با وعده ی
وسیه توسط کنسولگری آن کشور بپردازد ولی تا یک سال و ر 

نیم بعد از مسافرت، خربی از پرداخت آن وجه نشد. به همین 
جهت حاکم قاینات از کارگزاری قاینات درخواست kود وجه 

qنی، فریمحبوبکند (مذکور را از کنسولگری روسیه مطالبه 
قاینات و ). رومانووسکی، جانشین چرکاسف در ۱۹۴: ۱۳۸۲

امللک دوم اعالم kود این سیستان، در پاسخ به نامه شوکت
موضوع توسط خود حاجی یوسف خان با وساطت رجبعلی 

اف به وی اطالع داده شده وی از موضوع مطلع است. حبیب
به چرکاسف نوشت و به  ایدوستانه او در همین راستا نامه

رد کگqن میبغداد ارسال kود، ولی جوابی دریافت نکرد و 
ه نامه ب به سبب جنگ عثqنی و دول اروپایی، ایشان نتوانسته

ظر از ن مسئلهکرده این  دیتأکدر پایان  ١پاسخ دهد. رومانسکی
حقوقی هیچ ربطی به کنسولگری ندارد که برای آن وارد 
مذاکرات شود، چون معامله شخصی خود چرکاسف بوده 

تواند در این یاست. ولی پیشنهاد کرد اگر وی بخواهد م
ای برای سفارت روسیه در تهران بفرستد و خصوص عریضه

کرد اقدام الزم برای رسیدن  دیتأکجواب بخواهد. ولی باز هم 
دهد ولی آن را خارج از وظایف به جواب مساعد را انجام می

  ).۱۹۵هqن: دانست (معمول کنسولگری می
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  گیرینتیجه
یس را در ایران کم کرد م تنش روابط روس و انگل۱۹۰۷قرارداد 

با آرامش بیشرتی در قلمرو نفوذ خود به  هاآنو هر یک از 
فعالیت سیاسی و اقتصادی پرداختند. سیستان که به 

ها در آنجا مرزهای هندوستان نزدیک بود و فعالیت روس
شد، از آن پس آرامش ها محسوب میخطری برای انگلیسی

های ها و برنامهرمانها از آ بیشرتی به خود دید، زیرا روس
نشینی کردند. این روند تدریجی و طلبانه خود عقبتوسعه

ی کنسولی بارون چرکاسف اجرایی شد. هاسالآرام بود و در 
او برخالف براوین چندان مایل به اقامت در سیستان نبود، 

اتباع بلکه فعالیت سیاسی و  تنهانهها در آنجا زیرا روس
 طرفند. قاینات در منطقه بیاقتصادی چندانی هم نداشت

و ورود به این منطقه و hایل به اقامتش در آنجا  قرارگرفته
همزمان با تغییر و تحول اداری بود. بیرجند که تا آن زمان در 

ود از ب هیدریحتربتها زیر نظر کنسولگری ساختار اداری روس
آن مجزا و به سیستان ملحق گردید و کنسول روس نیز چندان 

بیشرت دوره  رونیابود در سیستان اقامت کند. از مایل ن
خود را در بیرجند اقامت kود. همین امر باعث  تیمأمور

کی این ی و شد موقعیت بیرجند از لحاظ سیاسی ارتقاء یابد
م بر قاینات بود که موقعیت سیاسی ۱۹۰۷قرارداد  راتیتأثاز 

آن را افزایش داد. یکی دیگر از علل hایل چرکاسف به اقامت 
در بیرجند نزدیک بودن به مرکز حکومت خاندان علم بود. او 

-سیاسی خود را معطوف به حqیت از حشمت فعالیت

-امللک دوم کرد و تالش میامللک سوم در رقابت با شوکت

قرار دهد. این  فشارتحتخواه را این حاکم مرشوطه کرد تا
بخش مهمی از عملکرد چرکاسف در قاینات بود که  مسئله

  داد.بیشرت حوزه فعالیت سیاسی او را تشکیل می
-م کاهش فعالیت پزشکی روس۱۹۰۷یکی از تبعات قرارداد 

ها بود، زیرا با حضور و اقامت چرکاسف در قاینات خدمات 
-دکرت کاس تیمأمورهش یافت و با پایان کا هاآنپزشکی 

مینسکی جایگزین فعالی برای وی تعیین نشد. عرصه 
اقتصادی اما وضعیت متفاوتی داشت و همزمان با حضور 
چرکاسف در قاینات این موسسه مالی نیز تغییر مکان داد. 

م ۱۹۰۷بانک استقراضی روس شعبه سیستان در پی قرارداد 
رجند فعال شد که ایوانف یکی از ی آن شعبه بیجابهتعطیل و 

کارکنان آن بود. این فعالیت نیز چندان دیری نپایید و قبل از 

چرکاسف منحل شد. چرکاسف در کشمکش  تیمأموراhام 
س قتل رئی مسئله به خاطرها امللک دوم با بلژیکیشوکت

ها و مسیو للو حqیت کرد و با اداره مالیه قاینات از بلژیکی
سیه، تبعه رو  عنوانبهخان نخعی ی حسینقلیپذیرش پناهندگ
قرار داد. این اقدام زنگ  فشارتحت شدتبهحاکم قاینات را 

ها در منطقه ها بود، زیرا قلمرو نخعیخطری برای انگلیسی
طرف قرار داشت و این عمل چرکاسف تالش برای نفوذ در بی

این منطقه تعبیر شد. عالوه بر فعالیت مستقیم چرکاسف در 
زه سیاسی، اقتصادی و پزشکی در قاینات، حضورش در حو 

ها نیز بود. اقدام این منطقه موثر بر رقابت با انگلیسی
ا هچرکاسف برای اقامت در بیرجند مورد استفاده انگلیسی

ان را از سیست اگرچه مقر کنسولگری خود هاآنقرار گرفت، زیرا 
اینده سمت هوسن k جیتدربهبه بیرجند منتقل نکردند، ولی 

خود را از یک تلگرافچی ساده به نایب کنسول ارتقاء دادند و 
بیشرتی برایشان فراهم شد. این امر  مأمورانزمینه استقرار 

موقعیت شهر بیرجند را در مقابل سیستان ارتقاء داد، زیرا 
خود را  تیمأمورایام زیادی از  سیانگلهای روس و کنسول

ابت حسام الدوله دوم و رق که آنجا ازدر آنجا گذراندند و 
امللک دوم مقارن پرسش حشمت امللک سوم با شوکت

انقالب مرشوطه تشدید شد، چرکاسف نیز نقش مهمی در 
 رفت با انعقادانتظار می نکهیبااها ایفاء kود. این رقابت

م تنش موجود در روابط روس و انگلیس در ایران ۱۹۰۷قرارداد 
-اقدامات تحریک کاهش یابد، ولی چرکاسف در قاینات

افزود. این امر ها میداد که بر این رقابتآمیزی انجام می
خصی های شها نبود، بلکه بیشرت از ویژگیبرنامه منظم روس

شد و به همین جهت پس از بازگشت چرکاسف ناشی می
  چرکاسف به روسیه سیاستش در قاینات تداوم نیافت.

  فهرست منابع
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امللک درباره نقش بارون چرکاسف در تحرکات . نامه شوکت٢تصویر 

 منطقه قاینات 

)٢/٨٩٢٤ماخذ: (ساکqق:  

ای از بارون چرکاسف به حاکم قاینات درباره قرض . نامه۳تصویر  

تلفن گرفÃ دستگاه   

)۱/۷۲۷۳۸ساکqق: (ماخذ:   

 

  



 

 

 

  


