
هدف: پژوهـش حارض، به تبیین تجارت خارجـی خراسـان در دورۀ 
پهلوی اول پرداخته است. بررسی وضعیت صادرات و واردات خراسان 

و تحلیل شکوائیه های ارسالی تجار به مجلس شورای ملی و نیز واکاوی 

عوامل مؤثر در تجارت خارجی خراسان هدف این پژوهش است. 
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نصرالّله پورمحمدی املشی1  | زهرا نادی2 

عوامل مؤثر در تجارت خارجی خراسان 
در عرص پهلوی اول

مقدمه
با روی کار آمدن حکومت پهلوی و سیاست های اقتصادی رضاشاه، عملکرد مجلس شورای 
ملی نسبت به گذشته تغییر کرد. اجرای طرح های زیربنایی و صنعتی به تجار و سرمایه گذاران 
کوچک یاری  رساند و کاهش هزینه های حمل و نقل، افزایش تقاضای داخلی، و کاهش 
تراز پرداخت ها بهبودی اقتصادی ایجاد کرد )کاتوزیان،1372،ص 136(. از سوی دیگر، 
تصویب الیحه های اقتصادی در حمایت از تّجار، تجارت داخلی و خارجی ایران را نسبت به 
گذشته متحول کرد و بازرگانان شهرهای مختلف با تشکیل اتاق های تجارت به بهبود شرایط 

بازرگانی کمک کردند.
تجار خراسانی نیز با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی و قابلیت های کشاورزی و 
اقتصادی منطقۀ خود، نقش بسزایی در تجارت خارجی و رونق اقتصادی ایران ایفا کردند. در 
این پژوهش، با تکیه بر اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و آرشیو مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی، با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تجارت خارجی خراسان در دورۀ 
پهلوی اول پرداخته  و تالش شده به این پرسش پاسخ داده شود که چه عواملی در تجارت 

خارجی خراسان تأثیر داشته است.
در بحث پیشینۀ پژوهش باید به کتاب از مجلس وکالی تجار تا اتاق ایران: پیدایش 
و تحول اتاق ایران از آغاز تا انقالب اسالمی )1375-1263خورشیدی(، از سهیال ترابی 
فارسانی اشاره کرد. این اثر، اطالعات مفیدی از مباحث اتاق تجارت شهر مشهد، قوچان، و 

 1. دانشیار و عضو هیئت علمی گروه 

تاریخ دانشگاه بین املللی امام خمینی 
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2 . دانشجوی دکرتی تاریخ ایران بعد از 

اسالم دانشگاه بین املللی امام خمینی 

قزوین)نویسندۀ مسئول(. 
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سبزوار ارائه می دهد و در آن به وضعیت تجار خراسانی اشاره شده است. همچنین، می توان 
از کتاب دیگر سهیال ترابی فارسانی با نام تجار، مشروطیت و دولت مدرن، و آثار دیگر مانند 
مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال های پس از انقالب اسالمی، 
از جان فوران یاد کرد. این کتاب ها، مطالب ارزنده ای را در زمینۀ تجارت خارجی و اقتصاد 
ایران بازگو می کنند، اما اشاره ای به تجارت خراسان در دورۀ پهلوی ندارند. لذا نگارندگان 
ضمن بهره گیری از این منابع و با تکیه بر منتخبی از اسناد آرشیوی به بررسی تجارت خارجی 

خراسان پرداخته اند.

موقعیت جغرافیایی - اقتصادی خراسان
خراسان در قدیم به سرزمین وسیعی در شرق فالت ایران اطالق می شد که از شرق و غرب 
میان هند و کویر لوت و از شمال و جنوب میان آمودریا)جیحون( و هندوکش قرار داشت. 
»خراسان بزرگ شامل چهار ربع )نیشابور، مرو، هرات، بلخ( بود«)لسترنج، 1373، ص408(. 
در دورۀ مشروطه، نخستین قانون تقسیمات کشوری باعنوان »قانون ایاالت و والیات« به 
تصویب رسید. براساس این قانون، کشور به 4 ایالت و 12 والیت تقسیم شد که ایالت 
خراسان و سیستان یکی از چهار ایالت بود. در اوایل سلطنت پهلوی اول، قانون تقسیمات 
کشوری تغییر کرد و براساس آن کشور به 6 استان باعنوان جهات جغرافیایی تقسیم و 
منطقۀ خراسان شامل شهرستان های مشهد، قوچان، سبزوار، تربت حیدریه، قائنات، فردوس، 
بجنورد، و شاهرود گردید. در آبان 1316، تغییراتی در تقسیمات کشوری پدید آمد. در این 
دوره، کشور به 10 استان، براساس اعداد یکم تا دهم تقسیم شد. استان نهم محدودۀ منطقۀ 
خراسان کنونی را در بر می گرفت که از هفت شهرستان سبزوار، بیرجند، تربت حیدریه، مشهد، 
قوچان، بجنورد، و گناباد تشکیل می شد)اسامی دهات کشور، 1329، ج1، صص27- 31(. 
خراسان، در عصر پهلوی اول، از پهناورترین استان های ایران بود که در شرق و شمال شرقی 
کشور قرار داشت. این استان از شرق به افغانستان و از شمال شرقی به ترکمنستان محدود 

است)مصاحب،1345، ج1، ص887(.
اقتصاد و تجارت خراسان از دیرباز به دلیل موقعیت جغرافیایی این منطقه و قرار گرفتن در 
مسیر جادۀ ابریشم از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. این مسئله در آثار جغرافی نویسان 
قرون مختلف آشکار می باشد. لسترنج در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت 
شرقی، افزون بر بیان حدود و جغرافیای شهرها، به وضعیت اقتصادی، کشاورزی و رونق 
تجارت و بازرگانی آن ها نیز اشاره کرده است )لسترنج، 1373، صص411- 422(. »خراسان 
به دلیل قابلیت های کشاورزی که شامل تولید دیمی و آبی است«)سیف، 1373، ص100( 
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دارای محصوالتی مانند کشمش، مویز، فندق، دانه و میوه های روغن دار، گیاهان دارویی، 
روغن حیوانی، پنبه، پشم، گاو و گاومیش، روده، ادویه جات، کتیرا، صمغ، میشن، تیماج، 
پوست بره، پیله ابریشم، پارچه پشمی، و فرش است که کاالهای صادراتی آن را شکل 
این استان واردکنندۀ کاالهایی مانند قند و شکر، دارو و مواد  می دهند. از سوی دیگر، 
شیمیایی، مصنوعات کاغذی، شیشه و بلورجات، اتومبیل، ماشین آالت، لوازم برقی، آهن و 
پوالد از طریق گمرک  های مشهد، باجگیران، و لطف آباد می باشد)احصائیه تجاری 1320، 

صص407-405(.

مناسبات تجاری خراسان
بود.  با سایر کشورها  ایران  روابط سیاسی  تابع  تجارت خارجی،  اول،  پهلوی  دورۀ  در 
براساس احصائیه های تجاری سال 1304، ایران با کشورهای مختلف از جمله افغانستان، 
آلمان، عربستان، نروژ، ایتالیا، مصر، بلژیک، اتریش، فرانسه، چین، ژاپن، عمان، ترکیه، و سوئد 
مناسبات تجاری داشت)احصائیه تجاری 1 فروردین 1304 تا 29 فروردین 1304، ص9(. 
بیشترین واردات ایران از انگلستان، روسیه، بلژیک، و آلمان بود و بیشترین صادرات را نیز به 
انگلستان، روسیه، مصر، و آمریکا داشت)احصائیه تجاری 1 فروردین 1304 تا 29 فروردین 
1304،ص 17(. محصوالت خام کشاورزی 50درصد، محصوالت خام حیوانی 25 درصد، 
و کاالهای ساخته شده 25 درصد کل صادرات ایران را تشکیل می دادند و خشکبار، پنبه، 
تریاک، برنج، و فرش مهم ترین اقالم صادراتی ایران بودند)باریر،1363، ص9(. روابط تجاری 
خراسان عصر پهلوی براساس مجموعۀ اسناد بررسی شده در این پژوهش به روابط تجاری 

خراسان با کشورهای آسیایی، اروپایی، وآمریکا تقسیم می شود.
استان خراسان، به دلیل هم مرزبودن با افغانستان، ترکستان و روسیه بیشترین مبادالت 
تجاری را با این کشورها داشت. طبق اسناد موجود، در سال 1313، تجار خراسانی به 
افغانستان پیلۀ ابریشم می فرستادند)ساکما، 4963-240( و در مقابل قالی و پوست از افغانستان 

و ترکستان خریداری و وارد می کردند)ساکما، 240-6505(. 
بیشترین مبادالت تجاری خراسان با کشور روسیه بود. این کشور توانسته بود بازار خراسان 
را در دست بگیرد. بنا بر گزارش شاهد انگلیسی، در استان وسیع خراسان تمامی دکان ها مملو 
از پارچه ها، قند و شکر، چینی آالت، و اشیای فلزی روسی است)فشاهی، 1360، ص118(. 
» قسمت اعظم صادرات غیرنفتی ایران را محصوالت کشاورزی تشکیل می داد«)همایون 
پنبه)کمام، 6/34/18/1/100(،  موجود  مدارک  و  اسناد  طبق  کاتوزیان، 1372، ص138(. 
کشمش، خشکبار شیروان و قوچان)کمام، 6/35/18/2/145(، پشم، پوست، خشخاش، 

عوامل مؤثر در تجارت خارجی
خراسان در عصر پهلوی اول
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تریاک)کمام، 6/36/18/3/225(، تخم یونجه، و قالی)کمام، 6/36/18/3/250( به روسیه صادر 
می شد. تجار خراسانی نه تنها محصوالت منطقۀ خود را بلکه گاهی محصوالت شهرهای 
شمالی مانند برنج، توتون، و ماهی را خریداری و با کمک اهالی بومی به شهرهای روسیه 
ارسال می کردند)کمام، 8/178/13/2/78( و در مقابل تخم نوغان از روسیه وارد می شد)مجلۀ 

اتاق تجارت، 1)4(، بهمن 1308، ص18(. 
»بهترین راه حمل مال التجاره ایران به اروپا، روسیه بود«)جمالزاده، 1384، ص59(. از 
این رو، تجار خراسانی با استفاده از مجوز صدور کاال به روسیه، از این کشور به عنوان 
واسطه استفاده کرده و محصوالت خود را به سایر کشورها می فرستادند. برای نمونه، تجار 
چای خراسان با اجازه نامۀ رسمی برای حمل چای سبز به روسیه، مقدار قابل توجهی چای 
به ترکستان و تاشکند ارسال می کردند)مجله هفتگی عصر حدید،50، تیرماه 1307، ص 
17(. تجار خراسانی  با هند و عراق مبادالت تجاری داشتند. »قالی هایی که توسط عشایر 
خراسان بافته می شد به هندوستان صادر می گردید«1  )سیف، 1373، ص178(، و در قبال این 
محصوالت و پارچه های ابریشمی دستبافت، کاالهای مجاز و مورد نیاز وارد می کردند)کمام، 
11/231/25/1/124(. از دیگر محصوالت صادراتی خراسان، کندل)صمغی از یک گیاه خودرو 
در خراسان( بود که خرید و فروش آن در ماه های خرداد، تیر، و مرداد صورت می گرفت. 
تجار و اهالی منطقه آن را به زاهدان حمل کرده و از آنجا برای استفاده در قایق ها و کشتی ها به 
هندوستان می بردند. وجه استفادۀ کندل در کشتی ها به خاصیت چسبندگی آن مربوط می شد 
و از این ویژگی برای پر کردن شکاف کشتی ها استفاده می شد)ملک زاده، 1390، ص125(. 
از دیگر کشورهای همسایه ایران، عراق، بود که محصوالت حیوانی خراسان به آن جا صادر 

می شد)ترابی فارسانی، 1392، ص350(.
کشورهای اروپایی و عالیق آنها نیز مورد توجه بازرگانان بود. تجارت ایران با آلمان، با 
وجود کمبود وسایل حمل و نقل، روز به روز ترقی و رشد داشت)جمالزاده، 1384، صص9-
10(. تجار خراسانی، با آلمان نیز روابط تجاری داشتند. طبق اسناد موجود، تجار خراسانی 
میشن)پوست میش دباغ شده(، تیماج)پوست بز دباغ شده(، و روده به آلمان ارسال می کردند. 
در سال 1318 نیز شرکت سهامی خراسان، از طریق بندر بوشهر، حدود 120 عدل میشن و 
تیماج به هامبورگ ارسال کرد. کرک قالی، از 1314تا 1316 ، یکی از اقالم مهم صادراتی به 
آلمان بود)کمام، 11/323/25/1/170(. در پی رونق بازار کرک در آلمان، عده ای از تجار برای 
به دست آوردن سود بیشتر، کاالی مزبور را پاک نکرده، صادر و این کار سبب بدنامی کاال 
شد. در جلسۀ 8 خرداد 1316 اتاق تجارت مشهد، نامۀ ادارۀ کل تجارت راجع به صادرات 
کرک خوانده شد و مراتب به تجار ابالغ شد که در آینده از صدور کرک پاک نشده پرهیز 

1 . بخش عمدۀ صادرات صنعتی 

ایران در این دوره کامکان به فرش 

اختصاص داشت که هنوز خانگی 

و روستایی بود. )هامیون کاتوزیان، 

1372،ص 139(.
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نمایند)ترابی فارسانی، 1392، ص352(. روابط تجاری میان ایران و آلمان دو طرفه بود، زیرا 
بر طبق بخشنامۀ ادارۀ باربری و خشکی و دریایی تجار  باید برای جلوگیری از ایجاد مشکل 
برای کاالهای خریداری شده از آلمان، سفارش نامه هایی را از مقامات مسئول تهیه می کردند 
و وزارت کشور نیز در بیستم هر ماه نوع و وزن و بها را اعالم می کرد تا توسط کشتی های 

ایتالیایی به ایران حمل گردد)ساکما، 293-4293(. 
بجز آلمان، کشورهایی مانند »ژاپن نیز طرف توجه تجار خراسانی بود و شرایط و 
امکانات تجاری آن در اتاق تجارت بررسی شد«)ترابی فارسانی، 1392، ص344(. خراسانی ها 
با ارسال روده)ترابی فارسانی، 1392، ص 348( و قالی )ترابی فارسانی، 1384، ص524( 
به آمریکا و صدور قالی  به انگلستان با این کشورها نیز روابط تجاری داشتند)سیف، 1373، 

ص178(.
مشهد)کمام،  و  حیدریه  تربت  سفید  پشم   ،)240-4963 نیشابور)ساکما،  فیروزۀ 
8/179/13/3/129(، تخم نوغان )کمام، 7/90/12/1/102(، و پوست بره)کمام، 6/36/18/3/201( 
از دیگر محصوالت خراسان بود که به کشورهای مختلف صادر می شد. تجار خراسانی، در سال 
1319 قالی و قالیچه های پشمی به کشورهای خارجی فرستادند که حدود 22/470 کیلوگرم از 
بیرجند، 30 کیلوگرم از کاشمر، و 25/655 کیلوگرم از مشهد بود )احصائیه تجاری 1319،صص 

.)71-70

عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی خراسان
تجار خراسانی در صادرات و واردات کاالها همواره با موانع و مشکالت متعددی مواجه 
بودند که ناشی از نابسامانی ها و کاستی های امور مختلف در داخل ایران بود. علل تأثیرگذار 
در تجارت خارجی خراسان، با تکیه بر اسناد بررسی شده در این پژوهش به شرح زیر است:
1. فقدان راه های ارتباطی مناسب: توسعۀ اقتصادی دولت با بهبود ارتباطات آغاز شد و کشوری 

که در سال 1304 تنها 3200 کیلومتر بزرگراه داشت، در 1320، دارای بیش از 20/000 کیلومتر 
بزرگراه در وضع خوب بود)آبراهامیان، 1377، ص134(، اما تجار خراسانی در صادرات و 
واردات کاال با مشکالتی مانند فقدان وسایل حمل و نقل سریع السیر و جاده های نامناسب 
روبه رو بودند. این امر، مانع رسیدن به موقع محصوالت تجار به مرز می شد. چنانکه دولت 
ایران در مقابل اعتراض تجار شیروانی به باز بودن راه روسیه - باجیگران به مدت پنج روز و 
درخواست آنها مبنی بر آزاد بودن این مسیر، محدودیت های گمرکی خود را تغییر داد)کمام، 

.)5/123/18/1/387
2. بازتاب منفی برخی مصوبات اقتصادی مجلس: یکی از قوانین دولت برای حفظ مصالح و 
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منافع کشور، ممنوعیت صدور و حمل پشم سفید به خارج از کشور بود. این مصوبه در 15 
خرداد 1310 با اعتراض تجار مشهدی مواجه شد و آنها خواستار لغو آن گردیدند. آنها معتقد 
بودند که منع صدور پشم سفید به خارج به منافع کشور ضرر می رساند و مصرف داخلی 
آن در ارزانی قالی و فرش تأثیری ندارد. از این رو، جهت حفظ ثروت عمومی باید به خارج 
صادر گردد)کمام، 8/179/13/3/129(. تجار تربت نیز به دنبال اعتراض به این قانون، اعالم 
کردند که پشم بهاره مصرف داخلی ندارد و نیمی از پشم پائیزی برای مصارف داخلی کافی 
است و باقی باید صادر شود. در پی این شکایات، وزارت اقتصاد ملی، در تیرماه 1310 صدور 

پشم را آزاد اعالم کرد)کمام، 8/179/13/3/128(.
3. گمرک های مرزی ایران و اخذ مالیات های غیرقانونی: مأموران گمرکی با اقدامات خودسرانۀ 

خود در گرفتن عوارض راهداری زیاد، توقیف کاال در گمرک، مشکالت را فزونی بخشیده 
و گاه با فاسد شدن و از بین رفتن محصوالت در گمرک، ضررهای زیادی را به تجار وارد 
می کردند. برای نمونه، گمرک مرزی خراسان برای قالی های ترکمانی از هر یک من، 26 ریال 
مطالبه می کرد که پرداخت آن برای تجار مشکل بود)کمام، 9/55/12/1/68( یا از هر جعبه 
تخم نوغان به جای یک قران، دو قران طلب می کرد)کمام، 7/90/12/1/102(. مجلۀ هفتگی 
عصر حدید نیز از شکایت تجار پوست مشهد از مأموران گمرک خبر می دهد که عالوه 
بر صدی چهار، از هر جلد، دو ریال به دلیل نامعلوم می گیرند)مجله هفتگی عصر حدید، 
شمارۀ50، تیرماه 1307، ص 17(. همچنین، در سال 1306، عده ای از تجارِ پوست بره از 
گرفتن مالیات اضافی گمرک خراسان به مجلس شکایت کردند و اعالم کردند که این مالیات 
اضافی سبب زیان و ضرر کسب و کار آنها شده است. رئیس مجلس، طی نامه ای به تجار 
پوست بره، به کلیۀ دفاتر گمرکی دستور داد که  سندی در هنگام خروج پوست بره از کشور 
و قبل از اجرای تعرفۀ جدید گمرکی از تجار اخذ نشود)کمام، 6/36/18/3/201(. در سال 
1313، به موجب قانون جدیدی مقرر شد از محصوالت کشاورزی و دامی، هنگام ورود به 
شهرها یا صدور از کشور، سه درصد قیمت جنسی مالیات گرفته شود و از هر جنس تنها 

یک بار مالیات اخذ شود)لمبتون، 1363، صص338 و 340(. 
افزون بر مشکالت داخلی، گاهی، مجموعه ای از عناصر خارجی روند تجارت خارجی 
و عملکرد تجار را نیز تحت الشعاع خود قرار می داد. این مسئله، به شکایت تجار، مداخلۀ 
وزرات اقتصاد، وزرات امور خارجه1، و مکاتبۀ میان دو کشور منجر  شد. در زیر به این عوامل 
که در تجارت خارجی خراسان مؤثر بودند و به طور غیرمستقیم مناسبات خارجی را نیز 

تحت تأثیر قرار داده اند اشاره می شود:
مناسبات سیاسی: گاهی اوقات روابط خارجی ایران با همسایگانش، بر تجارت خارجی 

تأثیر مستقیم داشت و تجار را متحمل ضرر و زیان می ساخت. به سخن دیگر، حوادث 

1. وزارت خارجه به دلیل اینکه یک 

طرف مدعی یا مدعی علیه از تبعۀ 

خارجه می باشد، وظیفۀ رسیدگی 

به امور تبعۀ ایران و اتباع خارجه را 

دارد)فلور و بنانی، 1388، ص94(.
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سیاسی، وضعیت داخلی دولت ها، جنگ، و انقالب های داخلی بر ماهیت روابط کشورها 
با یکدیگر تأثیر می گذاشت. با وقوع انقالب 1917 در روسیه، روابط دیپلماتیک ایران با 
این کشور برای مدتی کمرنگ و به تبع آن روابط تجاری نیز محدود شد)فوران، 1383، 
ص367(. بسیاری از تجار و تجارتخانه های خراسان، که از طریق داد و ستد با روسیه امرار 
معاش می کردند، تحت تأثیر این رخداد دچار آشفتگی و پریشانی شدند. مسدود شدن 
راه روسیه موجی از شکایات تجار خراسانی را به مجلس شورای ملی روانه کرد. در 17 
بهمن  1305 ، تجار شیروانی خواستار گشوده شدن مسیر تجاری ایران با روسیه شدند. 
آنان مدعی بودند که قطع روابط، خسارت های مالی و اقتصادی زیادی را برای آنان به بار 
آورد، زیرا فقدان وسایل حمل و نقل مناسب، مانع از ارسال کاالهایشان به مناطق دورتر 
می شود و روسیه تنها راه ارتباطی نزدیک برای صدور محصوالت منطقۀ آنها مانند کشمش 

و خشکبار می باشد)کمام، 6/35/18/2/145(.
این وضعیت برای تجار دیگر شهرها نیز مشکل ساز شد. در اسفند 1305، تجار سبزوار 
و مشهد نیز خواهان تسهیل شرایط صادرات پنبه به روسیه شدند. بنا بر ادعای آنان، صدور 
پنبه بدون کسب اجازه، ممنوع و منجر به برهم خوردن روابط تجاری گشته است. آنها معتقد 
بودند که انعقاد معاهدۀ تجاری میان دو کشور به صورت موقتی یا قطعی، باید زودتر برقرار 
شود؛ زیرا برای تجار خراسانی ضروری است که شرایط بهبود یابد و وضعیتشان روشن شود. 
آنها، همچنین، درخواست برقراری حداقل نیمی از صادرات و تجارت قبل را تا زمان انعقاد 

قرارداد کردند)کمام، 6/34/18/1/100(.
 در 10 اردیبهشت 1306، تجار درجز)درگز( نیز از وضعیت موجود شکایت و خواهان 
تسریع روند انعقاد قرارداد تجارتی ایران با روسیه شدند. آنها قطع روابط با روسیه را سبب 
فاسد شدن محصوالت خود  مانند پشم، پنبه، تریاک، پوست، خشخاش، و خشکبار دانستند؛ 
زیرا روسیه تنها بازار فروش آنها بود و از سوی دیگر این شرایط مانع از تأمین احتیاجات آنان 
مانند قند، شکر، نفت، و کبریت شده است. آنها معتقـد بودند که  چنین مبادلـه ای بین ایـران 
و هیچ کشور دیگـری برقرار نمـی شود، زیرا کشورهای دیگر در مقابل محصوالت ایران، 

کاالهای تجملی وارد می کنند)کمام، 6/36/18/3/225(.
در سال 1306، شوروی، یک بار دیگر بازار اصلی برنج، دخانیات، خشکبار، پنبه، و 
پشم ایران شد و تجارت دو کشور بار دیگر به سطح قبل از 1293ش. برگشت. انحصار 
دولت شوروی بر تجارت کشور خود، بر سرعت گرفتن کنترل انحصاری دولت ایران 
بر تجارت خارجی اش افزود و بازرگانی دو کشور هرچه بیشتر به سوی شیوۀ پایاپای 

حرکت کرد)فوران، 1383، ص367(.
اِعمال  و  ایرانی  تجار  با  خارجی  کشورهای  برخورد  خارجی:  دولت های  سیاست های 
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سیاست های مختلف از جانب آنها بر امور بازرگانی تأثیر می گذاشت. برای نمونه، دولت 
روسیه در دهۀ 1310 ایران را در زمینه های بازرگانی کاماًل تحت فشار گذاشت)فوران، 
1383، ص367(. اسناد موجود به چند مورد از سیاست  های اقتصادی دولت های خارجی 

روسیه و هند اشاره دارند:
1. طبق قرارداد بین ایران و روس در سال 1922، دولت روسیه از ضبط و مصادرۀ اموال 
رعایای داخلی و خارجی منع شده بود. اما در برخورد با ایرانیان مقیم روسیه، همانند 
سایر اتباع دول کامله الوداد رفتار ننمود و اموال آنها  را بدون هیچ حکم قضایی مصادره 
کرد. این ماجرا سبب شکایت تجار مشهدی در 31 فروردین 1306 به مجلس شورای 
ملی شد. آنها ضمن تقاضای رسیدگی به این مشکل و گنجاندن مسئلۀ جبران خسارات 
در قرارداد تجاری که دولت مشغول مذاکره با روسیه بود، خواستار برگشت اموال منقول 
باقی  مانده و پرداخت نقدی خسارت های بعد از انعقاد قرارداد 1922شدند. تجار مشهدی 
معتقد بودند که باید همان رفتاری که با اتباع روسی می شود با ایرانیان هم بشود و از 
دولت خواستند که به آقای انصاری، وزیر امور خارجه، دستورات الزم را در این زمینه 

بدهد)کمام، 6/36/18/3/250(. 
در 21 مهرماه ریاست وزراء به مجلس شورای ملی اعالم کرد که تاکنون دولت شوروی 
دربارۀ جبران خسارات با هیچ دولتی حاضر به مذاکره نشده و در این زمینه نمی توان اقدامی 
نمود)کمام، 6/36/18/3/250(. این پاسخ سبب اعتراض مجدد حاج علی اکبر باقرزاده به 
مجلس گردید. وی مدعی شد که از تجارتخانۀ وی حدود یکصد هزار تومان چای، کبریت 
در زمان انقالب روسیه و قالی  و تخم یونجه بعد از انقالب و ایجاد تشکیالت سیاسی 
جمهوری قانونی به سرقت رفته است و دولت روسیه با استرداد چهار فقره از قالی های وی، 
برای تخم یونجه  حدود شصت هزار تومان خسارت نقدی مشخص کرده که هنوز نپرداخته 
است. حاج علی اکبر باقرزاده ضمن این تلگراف شکایت آمیز، از استحقاق حقوقش سخن 
گفت و اینکه اگر حق با اوست چرا باقی ماندۀ خسارت را نمی دهند و اگر حق با او نیست 
چرا چهار قالی را مسترد و در وزارت امور خارجه نوشته اند تمام قالی ها را مسترد کرده اند. 
او  مصادرۀ چند باب مغازه، مهمانخانه، و عمارت مسکونی در عشق آباد را نیز گزارش داد 
و اعالم کرد که روس ها به بهانۀ اینکه در مشهد ساکن می باشد، عمارت وی را پس نمی 

دهند)کمام، 6/36/18/3/250(. 
وزارت امور خارجه، در پی این نامه، اقدام به پیگیری کرد. اما سفارت شوروی ادعا 
کرد که باقرزاده قالی های خود در اوضاع آشفتۀ سال 1920از دست داده و در همان زمان 
چهار فقره از قالی های خود را پس گرفته است و طبق قرارداد 1922، اموالی که تا قبل از این 
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زمان مصادره شدند مسترد نمی شوند و باقرزاده را محق شکایت ندانست و قضیه را خاتمه 
داد)کمام، 6/36/18/3/250(.

2. از دیگر سیاست های دولت روسیه که سبب ضرر و زیان تجار خراسانی شد، عدم 
صدور ویزا بود. در واقع، روس ها، که از دادن ویزا کسب سود می کردند و با در اختیار گرفتن 
شرکت حمل و نقل بیوروپرس)حمل و نقل خراسان( در سال 1308، از دادن مجوز به عابران 
مرزی خودداری  کرده و سبب از بین رفتن خشکبار صادراتی ساکنان باجگیران شدند. از 
سوی دیگر، دولت روسیه با در دست گرفتن انحصار تجارت و تنزل قیمت محصوالت، 
صدمات جبران ناپذیری را به ایرانیان وارد کرد. این امر، سبب شکایت ساکنان باجگیران شد و 
آنان از دولت خواستند تا صدور ویزا به شرکتی بی طرف داده شود. این سیاست دولت روسیه 
سبب مداخلۀ وزارت امور خارجه و اقتصاد ملی و مذاکره با کنسولگری روسیه گردید که به 

مرتفع شدن مشکالت تجار باجگیران منتهی شد)کمام، 7/92/12/5/220(.
3. در سال 1307 تجار مشهد به عملکرد دولت روسیه و ممانعت از خریداری کاالهای 
آنها اعتراض کردند. این کشور، کاالهای مؤسسات روسی را که 20 تا 30 درصد کمتر 
از قیمت بازار بود خریداری می کرد و در مقابل اجناسی را که در ایران استعمال نداشت 
می فروخت. این سیاست، تجار مشهدی را متحمل ضرر و زیان ساخت)مجلۀ هفتگی عصر 
حدید، شمارۀ 55، آذر 1307، ص21(. دولت روسیه گاهی اوقات نیز با تغییر سیاست های 
داخلی خود و بستن راه تجاری بدون هیچ دلیلی در امور تجاری خراسان خلل ایجاد می کرد 

)مختاری اصفهانی،1380، ج1، ص382(.
4. افزون بر مطالب یاد شده، روس ها به دلیل رقابت های تجاری، در تجارت خراسان با 
سایر کشورهای اروپایی نیز کارشکنی می کردند. در 1317، تجار مشهد از دخالت روس ها در 
تنزل قیمت میشن، تیماج و روده در آلمان شکایت کردند. این تجار مدعی بودند که به دلیل 
رقابت های تجاری روس با آنها و تعلل در نگهداشتن کرک در باطوم، کاالیشان از رطوبت 
دریا و آفتاب شدید فاسد شده است. از سوی دیگر، با تنزل فاحش قیمت مواد خام، آلمانی ها 
به بهانۀ خراب بودن اجناس، از خریداری کاالی آنان خودداری می نمایند؛ در حالی که طی 
سال های گذشته آنها صادر کنندۀ کرک به بازارهای اروپایی بوده اند و هیچ بازاری به نوع 
جنس و قیمت محصوالت آنان اعتراضی نداشته است. این تجار کرک از وزارت مالیه 

درخواست پیگیری و احقاق حقوقشان را داشتند)کمام، 11/232/25/1/170(.
5. از دیگر سیاست های دولت روسیه که در صادرات ایران وقفه ایجاد کرد سیاست 
صنعتی کردن کشور بود. این سیاست صنعتی شدن و  مازاد جدید بازرگانی شوروی به بحران 

اقتصادی کشور از جمله شهرهای شمالی منجر گردید)فوران، 1383، ص367(.
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6. هندوستان یکی دیگر از کشورهایی بود که تجار خراسانی مبادالت دو طرفه ای با آن 
داشتند. این کشور فقط از کاالهایی که از طریق راه های دریایی وارد می شد عوارض گمرکی 
دریافت می کرد. تا اینکه در سال 1317 با تأسیس گمرک خانه هایی در مرز، برای کاالهایی که 
از طریق مرزهای زمینی وارد آنجا می شد حقوق گمرکی مشخص کرد. اما عوارض تعیین 
شده برای تجارت ابریشم دستبافت مشکل ساز گردید، زیرا آنها پارچه های ابریشمی را در 
ردیف کاالهای درجه سوم قرار داده بودند و صادرکنندگان آن فقط می توانستند از صدی صد 
ارز حاصل از فروش آن استفاده نمایند و در مقابل کاالهای مجاز وارد نمایند. این اقدام دولت 
هند سبب اعتراض تجار مشهد به زیاد بودن حقوق گمرکی برای منسوجات در 26 خرداد 
1317 به مجلس شورای ملی شد. آنها مدعی بودند که این عوارض مانع صدور این محصول 
به هند و بیکار شدن تعداد زیادی از مردم مشهد و شاغل در این صنف شده است)کمام، 

.)11/231/25/1/124
4. اقدامات خودرسانۀ مأموران و گمرک خانه های مرزی: افزون بر سیاست های اتخاذ شده 

خراسانی  تجار  برای  خارجی  کشورهای  کارگزاران  سلوک  گاهی  خارجی،  دولت های 
مشکل ساز می شد. در سال 1309 عده ای تجار مشهدی از عملکرد مأموران مرزی شوروی 
به مجلس شورای ملی شکایت کردند. ماجرا از این قرار بود که برخی تجار مشهد، قوچان، 
و محمدآباد ازطریق رشت و انزلی)پهلوی( و با کمک ساکنان لطف آباد، کاالهایی)برنج و 
توتون( را به آرتق)نام ایستگاهی در حدود ایران و روس( ارسال می کردند. از آن طرف 
عده ای از تجار در آرتق این محموله را دریافت و صادر می کردند و از این مسیر گذران 
زندگی می کردند. اما خودداری مأموران سرحدی روسیه از دادن کاالهایی که از پهلوی وارد 
شده بود و دستگیری نصراهلل زاهدمیالنی، خدادادی، و سیدآقا حسینی در 11 اسفند، سبب 
اعتراض تجار خراسان شد. آنها اعالم کردند که این سه نفر با اجازۀ کمیسر سرحدات و 
تذکره)پاسپورت( برای تحویل اموال ترانزیت به آرتق رفته اند و مأموران شوروی بدون دلیل 
آنان را توقیف کرده است. با بی نتیجه ماندن اقدامات کمیسر سرحدات، بالتکلیف ماندن 
22 واگن از اموال تجار ایرانی که کاپوتاج)مجوز خروج( آن نیز موجود بود و موعد مجوز 
خروج شان رو به پایان بود؛ وزارت امور خارجه وارد عمل گردید. این وزارتخانه با سفارت 
شوروی وارد مکاتبه شد و در پی این مذاکرات، اموال تجار خراسانی از آرتق به مشهد 

بازگردانده شد)کمام، 8/178/13/2/78(. 
گزارش های روزنامه های مختلف مانند مجله عصر حدید نیز گویای کارشکنی مأموران 
سرحدی شوروی است. این مجله، در تیر 1307 گزارشی از دخالت کارگزاران شوروی در 
امر تجارت تجار ایرانی می دهد. این مجله می نویسد: »عده ای از تجار چای سبز با اجازه نامۀ 
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حمل چای به روسیه حدود پنجاه هزار تومان چای به ترکستان، تاشکند، و عشق آباد 
برده اند، اما مأموران شوروی از آنها خواسته اند تا چای را به همان قیمتی که آنها می خواهند 
بفروشند. درحالی که قیمتی که مدنظر آنهاست با هزینۀ حمل چای از مشهد برابر و سبب 
ضرر و ورشکستگی تجار می شود. این ماجرا سبب شکایت تجار به اتاق تجارت گردیده 
است«)مجلۀ هفتگی عصر حدید، شمارۀ 50، تیرماه 1307، صص17-18(.گاهی اوقات نیز 
عملکرد گمرک خانه های مرزی، سبب از بین رفتن کاالهای تجار می شد. چنان که کارکنان 
گمرک عشق آباد با بسته بندی و باربندی نامناسب کاالها، باعث از دست رفتن و خسارات 

متعددی به تجار شدند)ترابی فارسانی، 1392، ص350(.
5. عملکرد تجارتخانه ها و تجار خارجی: سیاست گذاری های دولت های خارجی و اقدامات 

کارگزارانشان، به تجار خارجی دول متبوع جرئت و جسارت خودسری های بیجا را می داد. 
ادارات تجاری روسیه با به دست گرفتن امور تجاری روسیه و ایران، در کسب و کار تجار 
ایرانی مداخله و تجارتخانه های ایرانی مقیم روسیه را تعطیل و تجار را از روسیه تبعید کردند. 
این عملکرد، سبب نقصان امور تجاری ایران و شکایت تجار قوچانی به مجلس شورای 
ملی در سال 1309 شد. آنها اعالم کردند که تاکنون به دلیل رعایت نزاکت و همسایگی با 
روسیه در مقابل فعالیت تجارتخانه های روسی، به ویژه تجارتخانۀ شرق مشهد که به تازگی 
دایر شده است سکوت کرده اند؛ در حالی که عملکرد ادارات روسی سبب بحران اقتصادی 
خراسان گشته  است. تجار قوچانی خواستار انعقاد معاهدۀ عادالنه ای بین ایران و روسیه 
شدند و اعالم کردند تا زمان اجرایی شدن آن از مصرف قند و شکر و سایر اجناس روسی 
خودداری می نمایند و مجالس سوگواری خود را با  شیر، عسل، کشمش، و خرما برگزار 
می کنند)کمام، 7/96/12/1/407(. مجلس شورای ملی این شکایت نامه را در تیر 1309 به 
وزرات امور خارجه و وزارت اقتصاد ملی ارجاع داد. از همین رو، وزارت امور خارجه، طی 
تلگرافی دستورات الزم را برای تأمین رفاه و آسایش تجار ایرانی اعالم کرد و مشغول مذاکره 
با مسئوالن روسی شد و وزرات اقتصاد ملی نیز اعالم کرد که مشکالت ایران و شوروی را 

مورد بررسی قرار خواهد داد)کمام، 7/96/12/1/407(.
از دیگر مشکالتی که تجار روسی برای ایرانیان ایجاد کردند، می توان به عملکرد آنها 
در خرید و فروش کاالها اشاره کرد. تجار روسی، در مقابل فروش کاالهایشان در ایران قران 
دریافت می کردند و حتی طبق گزارش تجار خراسانی حاضر به گرفتن پول کشور خود 
نیز نبودند. اما در مقابل فروش مواد خام خراسان در مسکو، محصوالت خود را می دادند 
و در قبال اجناس خریداری شده توسط ایرانیان قران می گرفتند. این عملکرد تجار روسی، 
سبب تنزل سرمایه های تجار خراسانی شد، به طوری که در شهریور 1305 ضمن شکایت از 
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روند تجاری روس ها، از دولت خواستند تا برای پرداخت مالیات انحصاری به آنها شش 
ماه فرصت دهد. وزارت مالیه نیز در راستای کمک به تجار، در 29 آذر 1305 ، به تدوین 
نظام نامۀ مخصوص در تأدیۀ مالیات انحصاری پرداخت و به ادارات مالیه ابالغ کرد)کمام، 

.)4/34/18/1/36
کارشکنی در امور تجاری فقط منحصر به روس ها نبود، بلکه ایرانیانی که منافع خود را 
در انحصار تجارت با روسیه می دیدند نیز در داخل ایران و به تحریک روس ها برای تجار 
خراسانی دردسر ایجاد می کردند و گاه حتی به تهدید و توهین اتحادیۀ تجار خراسان نیز 

می پرداختند)مختاری اصفهانی،1380، ج1، ص178(.
6. رقابت های تجاری کشورهای خارجی: از دیگر عناصر مؤثر در روابط تجاری خراسان، 

رقابت های تجاری و سیاسی کشورهای خارجی با یکدیگر بود. این رقابت های تجاری میان 
کشورهای اروپایی گاه به ضرر تجار ایرانی تمام می شد. برای نمونه، در سال 1318، شرکت 
سهامی خراسان 120عدل میشن و تیماج با بارنامه های 11 و 12 توسط کشتی آلمانی اهنفلس 
از بندر بوشهر به هامبورگ ارسال کرد که کشتی از طرف کشتی های انگلیسی بنا به دالیل 

نامعلومی توقیف شد)ساکما، 293-4293(.
7. بحران  اقتصادی1929: بحران اقتصادی، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داد، 

اما تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای جهان سوم و حاشیه ای که بیشتر به تولید مواد خام صادراتی 
می پرداختند، به مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی و پیشرفته بود. این امر، تجارت خارجی 
ایران را تحت الشعاع قرار داد و سبب ایجاد موجی از اعتراضات تجار خراسانی شد. در سال 
1308ش. اتاق تجارت مشهد طی تلگرافی به مجلس و هیئت وزرا از شرایط نامساعد تجاری 
کشور، تنزل فوق العادۀ پول ایران، کسادی مال التجارۀ ایرانی در بازارهای اروپا، عدم توازن 
صادرات و واردات، و وفور اشیای تجملی خارجی در کشور انتقاد کرد. اتاق تجارت مشهد 
در اعتراض به عملکرد مجلس شورای ملی یادآور شد، چنانچه برای تثبیت پول و جلوگیری 
از واردات تجملی و ترقی صادرات تصمیمی اخذ نشود، تجار تعطیل عمومی اعالم خواهند 
کرد)ترابی فارسانی، 1392،صص 344-345(. از سوی دیگر روزنامۀ ایران با چاپ گزارشی 
دربارۀ ترقی نقود خارجی، عدم فروش مال التجارۀ ایران در بازارهای خارجی و ورشکستگی 
عموم، موجی از اعتراضات مردمی را ایجاد کرد. تجار سبزواری، با ارسال تلگرافی به مجلس 
شورای ملی تقاضای اصالح امور اقتصادی را کردند)کمام، 7/94/12/7/343( و تجار نیشابور 
نیز در 12 اسفند 1308 ترقی اسعار)نرخ( خارجی و فزونی واردات بر صادرات موجب فقر 

و رکود اقتصادی گشته و خواستار رسیدگی شدند)کمام، 7/94/12/7/342(.
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نتیجه گیری
تجار خراسانی، در دورۀ پهلوی اول، مناسبات تجاری گسترده ای با کشورهای آسیایی، 
اروپایی، و آمریکا داشتند و صادرات و واردات بسیاری از کاالها توسط آنها صورت 
می گرفت. در این میان، برخی مسائل، روند تجارت خارجی را تغییر می داد که به واکنش 
و اعتراض تاجران منجر می گردید. عملکرد گمرک های مرزی ایران و گرفتن مالیات 
غیرقانونی، فقدان راه های ارتباطی مناسب و تأثیر منفی برخی مصوبات اقتصادی مجلس 
از جمله مشکالت داخلی تجار در تجارت خارجی بود. از عوامل خارجی تأثیرگذار نیز 
می توان به مناسبات سیاسی و خارجی ایران با سایر کشورها اشاره کرد که بر روابط و 
مناسبات تجاری تأثیر مسقیم داشت. برای نمونه، محدود شدن روابط سیاسی ایران و 
روسیه، به دلیل انقالبات داخلی این کشور، تجارت خارجی را تحت الشعاع خود قرار داد. 
به دنبال قطع روابط تجاری، زندگی و وضعیت بسیاری از تجار خراسانی را دگرگون شد. 
سیاست های اقتصادی دولت ها، عملکرد تجار و تجارتخانه های کشورهای خارجی، 
سلوک و رفتار کارگزاران و گمرک خانه های مرزی از جمله دیگر عناصری هستند که تجارت 
خارجی و فعالیت تجار خراسانی را تحت تأثیر خود قرار می دادند. مشکالتی که بازرگانان در 
برخورد با این عوامل داشتند، به مداخلۀ وزارت امور خارجه، باز شدن باب مذاکره و مکاتبه 
با سفارتخانه ها و کنسولگری های خارجی، و حتی عقد قراردادهای تجاری منتهی می شد. از 
این رو، تأمین خواسته های تجار و رفع مشکالت آنها، بخش عمده ای از مکاتبات و مناسبات 

خارجی ایران با سایر کشورها را شکل می داد که تجار زمینۀ آن را ایجاد کرده بودند.
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