بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا
در سال1330ق1912/م بر اساس اسناد نویافته
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سید مسعود سید بنکدار
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شهرزاد محمدی آیین
چكیده
در سال1330ق1291/ش روسیه ت اری به حرم مطهر امام رضوا تعور کورد .ایون
اقدام متجاوزانه تعدی علظی و عمدی به حقدق و احساسات موذهبی ملوت ایوران بودد و
پیامدهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه داشت .این تحقیوق بوه دنبوال
پاسخگدیی به پرسش های ذیل است .چرا حکدمت مرک ی از ایجواد آشودب جلودگیری
نکرد؟ مقدار خسارات وارده به حرم مطهر چقدر بدد؟ اهداف روس ها از ایجاد این بحران
چه بدد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که ضعف دولت مرک ی در مقابول روسهوا و
همدستی حاکا و رئیس نرمیه مشهد و متدلی آستانه با آنها مدجب شد که دولت نتدانود
از ایجاد این بحران جلدگیری کظد .هدف روسها از ایجاد ایون آشودب ،نموایش ضوعف
حاکا محلی و دولت مرک ی در برقراری نرا و امظیت و ایجاد جد تورس و وحشوت بوه
مظردر عقب نشیظی مشروطه خداهان و برانودازی نروام مشوروطه بودد .در ایون مواجرا
مقادیری از امدال حرم مفقدد و تخریب شد و شماری از موردم زخموی و کشوته شودند.
روش تحقیق در این مقاله به صدرت کتابخانهای و مراجعه به اسظاد و تطبیوق و تحلیول
مظابع مدجدد ،بدده است .بیشتر اسظاد استفاده شده در این مقاله ،متعلوق بوه آرشوید اداره
اسظاد و تاریخ دیپلماسی وزارت امدر خارجه ،مشهدر بوه اسسوتادوخ) (estāduxاسوت .اسوظاد
مذکدر برای نخستین بار جهت پژوهش از آرشید استخراج و استفاده شده است.
واژگان کلیدی :بریتانیا ،بمباران حرم ،حرم امام رضا  ،روسیه ،یدسف هراتی.
 .1استادیار گروه تاریخ ایران اسالمی دانشگاه الفهان( .نویسنده مسئول).
ارشد تاریخ ایران اسالمیshahrzadmohammadiaeen@yahoo.com .
 .2کارشنا
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Sm.sbonakdar@ltr.ui.ac.ir
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فصلنامه علمی ه پژوهشی پژوهشنامۀ تاریخ اسالم
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395
لفحات 109 - 87

حرم مطهر امام رضا

و خزانۀ آن در دوره قاجار ،دو بار مورد تعهدی قهرار گرفهت.

نخسههت در دوره محمدشههاه کههه حسههنخان معههرو

بههه سههاالر ،فرزنههد اللهیارخههان

آلف الدوله بهه جهای پهدرش بهه حکومهت خراسهان منصهوب شهد و علیهه حکومهت
مرکزی شورشید .شورش او تا اوایل سلطنت نالرالدین شاه ادامهه یافهت و سهاالر بهرای
تیمین مخارج سپاه خود ،به اموال و خزانه حرم مطههر امهام رضها

دسهتبرد زد .دومهین

بار پس از اولتیماتوم روسیه به دولت ایران بهود کهه رو هها از سیاسهت خشهونتآمیهز
خود دست برنداشته و تعداد زیادی قشون وارد مناطق شهمالی ایهران کردنهد .زیهرا طبهق
قرارداد 1907م شمال ایهران ،منطقهه نفهوذ رو هها بهود .در پهی اولتیمهاتوم روسهیه بهه
ایران ،در ایاالت گیالن ،تبریز و مشهد ،آزادی خواهان علیهه نفهوذ و دخالهت روسهیه در
امور داخلی ایران ،مبارزه گسترده ای را آغاز کردند .در مشهد ههم کهه از ایهن هیجانهات
برکنار نبود ،مشروطه خواههان ،حهرم امهام رضها

را بهرای مبهارزه ،مهیمن خهود قهرار

دادند .دولت روسیه برای جلوگیری از وقو انقالبههایی نظیهر تبریهز و گهیالن ،قشهون
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

خود را وارد مشهد کرد و توطئه آشوب یوسهف هراتهی و سهید محمهد طالهب الحهق را
طراحی کرد .رو ها در پی این فاجعه ادعا کردندکه نه تنها گلولههای بهه گنبهد و مرقهد
امام رضا

نخورده بلکه از اسباب آستانه ههم چیهزی بهه سهرقت نرفتههاسهت .در ایهن

فاجعه عده ای از مردم بیگناه کشته و زخمی شهدند و خسهارات غیهر قابهل جبرانهی بهه
اموال و ابنیه حرم وارد شد و دولت روسیه تهزاری حاکمیهت سیاسهی ایهران را بهه طهور
آشکار نق

کرد و حتی در رسوم بست و امور مذهبی حرم نیز دخالت کرد.

تا کنون پژوهشهایی درباره حملهه رو هها بهه حهرم امهام رضها انجهام شهده اسهت.
رسول جعفریان در مقاله "سندی ادبی از حمله روسهها بهه حهرم مطههر امهام رضها "،

مشکوه ،1378 ،به بررسی اشعاری موجود در مجموعههای مختصهر بهه نهام مصفیبتنامف
88

درباره بمباران حرم امام رضا

پرداخته است".حرم مطههر رضهوی و رویهدادهای مههم

آن" مشکوه ،1380 ،مقاله دیگری است از ابراهیم زنگنه که تاریخ رخهدادهای مهرتبط بها
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مقدمه

حسن آبادی در مقاله "بررسی اسهنادی از بهرآورد خسهارات وارده بهه حهرم رضهوی در
بمباران1330س" شمس  ،1389 ،معتقد است که بهه سهبب ضهعف حکومهت مرکهزی در
ایران ،برآورد خسارتهای حهرم رضهوی تها سهال1337س ،بهه تهیخیر افتهاد .امها اسهناد
آرشیو وزارت خارجه کهه بهرای نخسهتین بهار بررسهی شهد ،نشهان داد کهه از جمهادی
الثانی1330س وزارت داخله کیفیت بمباران حرم و میزان خسهارتهها و کشهتهههای ایهن
واقعه را از طر
"سن

کارگزاری مشهد پیگیری کرده است .میثم جاللی درتحقیقهی بها عنهوان

یادمان واقعهه تهوپ بسهتن حهرم امهام رضها " ،مشفکوه ،1391،بهه بررسهی و

بازخوانی کتیبه و مشخصات سن

یادمانی کهه پهس از ایهن واقعهه حجهاری و در حهرم

نصب شد ،پرداخته است .این پژوهشگران هیچ یک ،آثار تاریخی و ادبهی بمبهاران حهرم
مطهر را بررسی نکرده انهد .از ایهن رو ایهن پهژوهش پهیش رو ،بهه لحهاظ تبیهین واقعهه
مفید است.

غارت خزانه و موقوفـات حـرم امـام رضـا

توسـ سـا ر در زمـان

ناصرالدین شاه
حسههنخان ،مشهههور بههه سههاالربار از سههال13۶4س کههه بههه جههای پههدرش اللهیارخههان
آلف الدوله به حکومت خراسان رسید علیهه حکومهت مرکهزی و محمدشهاه قاجهار بهه
مخالفت پرداخت (سپهر .)73 /2 ،محمدشاه حکومت خراسان را بهه بهرادر خهود حمهزه
میههرزا واگههذار کههرد و او را بهها سههپاهی راهههی خراسههان کههرد .بههین سههپاه دو طههر

...

درگیری هایی ر داد ،ولی ساالر ،ههر بهار پهس از شکسهت بهه نهواحی اطهرا مشههد

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

بمباران حرم امام رضا

توسط روسیه تهزاری بها اسهتناد بهه اسهناد نهو یافتهه ،جدیهد و

گریخت .در سال  12۶5س دولهت ،حسهام السهلطنه عمهوی نالهرالدین شهاه را بها سهپاه
کافی به مشهد فرستاد .ساالر به داخل مشهد عقب نشسهت و بهه سهبب کمبهود آذوقهه و
تجهیزات ،تصهمیم گرفهت از موقوفهات حهرم مطههر رضهوی و خهزائن آن بهرای رفهع
احتیاجات لشکرش استفاده کنهد (همهان .)75 /3 ،سهاالر ،شهماری از مسهئوالن حهرم از
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حرم امام رضا

را از دوره دیلمیهان تها زمهان حاضهر بررسهی کهرده اسهت .ابوالفضهل

و فضه و دیگهر ادوات و اوانهی زریهن و سهیمین را برگرفتهه و بهه دارالضهرب فرسهتاد.
اگرچه میخوذ او معادل 22000تومان زر مسکوک برآمهد ،امها بهدین جسهارت کهه کهرد
بسیار از بدایع ودایع عرضه غارت شد» (همان277/3 ،؛ اعتمادالسلطنه.)1۶5/3 ،

آغاز تحریکات روسیه در خراسان در دوره احمدشاه قاجار
رو ها از سال 1327س تا 1330س بر شمار نیروی نظهامی خهود در مشههد افزودنهد.
در ماههای آغازین سال  1327س و در حهین اسهتبداد له یر ،جنهبش مشهروطه خهواهی
در مشهد هم شرو شده بود .کابینهه دمهوکرات بهه سهبب اولتیمهاتوم  1911م روسهیه و
عزل شوستر و قتل عام مردم تبریز به توسط رو هها ،در خراسهان همچنهان پایهداری و
مقاومت می کرد« .دابیژا» سرکنسول روسیه در مشههد کهه طرفهدار سیاسهت امپریالیسهتی
روسیه تزاری بود و به نفع محمدعلی شاه کار فعالیت میکهرد ،خواسهتار اعمهال قهدرت
مسلحانه بود به همین دلیل برای فرماندار ترکسهتان« ،سامسهونو » نوشهت کهه ایرانیهان
آماده جهاد شده اند (مشروط گیالن از یادداشتهای رابینفو بف انضفمام وقفای مشفهد121 ،؛
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

کاظمزاده۶3۶ ،؛ سایکس ،تاریخ ایهران .)۶01/2 ،از اول محهرم 1330س قشهون سهواره و
پیههاده رو

بهها توپخانههه وارد مشهههد و در ارگ و سههربازخانهههها مسههتقر شهههدند

(اسههتادو  1330-24-8-217.1:س) .بههه همههین سههبب علمههای سههاکن عتبههات پههس از
دریافت اخبار اش ال خراسان ،به تهران تلگهرا

زدنهد و آمهادگی خهود را بهرای ارسهال

کمک اعالم کردند.
[4لفر1330س نمره]187
تلگرا

رمز مکرم السلطان به وزارت امورخارجه

«...حضوری حرکت دو سه نفر از آقایان عظام به محمهره الزم مهیدانهیم ،اگهر لهالح
اسههت مسههاعدت کامههل خودتههان را فههوری اعههالم تهها سههریعاً حرکههت فرماینههد .عبههداهلل
90
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جمله میرزا لادس ناظر حرم و میرزا محمد تقی را زنهدانی کهرد« .الجهرم سهاالر...قنادیل

[5لفر1330س] به کاظمین از تهران توسط حضرت آیتاهلل زاده خراسانی
«حضورآیات اهلل مدظاللهم بعد تلگرا

های اخیهره دایهر بهه دلتنگهی آقایهان و خبهر

ضبط مشهد رسید .خبر م شهد به کلهی درو ...مثهل چنهد سهال قبهل قشهون بهه عنهوان
حف اتبا وارد کردند عنقریب بر می گردنهد .همهه قسهم اقهدام در الهالح امهور شهده
نتیجههه مههذاکرات هههر چههه شههد اطههال داده مههیشههود کههه بههه عههر

آقایههان برسههانید.

وثوسالدوله» (همان.)39۶ ،
کنسول رو  ،گروههی از بزرگهان شههر را دعهوت کهرد و اظههار داشهت کهه چهون
خراسان به واسهطه درگیهری مشهروطه خواههان و اسهتبداد طلبهان ماننهد سهایر ایهاالت،
دچار آشوب و فتنه است این تعداد از قشهون را بهرای حفه رعایها و اتبها خهود وارد
نمودهایم و هد

دیگری نداریم (ادیب هروی171 ،؛ مدر

رضوی.)22۶ ،

روسیه و بریتانیا در حوادص مشهد را برای سفارت ایهران ،شهرح داد .خراسهان از جملهه
ایالت هایی بود که روسیه همواره در لدد ایجاد شهرایطی نظیهر آذربایجهان و گهیالن در
آنجا بود .در نتیجه تحریکات رو ها در نهایت امنیت خراسان نیز مختهل شهد .سهه مهاه
قبل از شرو آشوب یوسف هراتی ،ریاست قشهون و نیابهت ایالهت خراسهان بهر عههده
شخ

آگاه و باتجربه ای به نام سردارسعید بهود .کنسهول رو

کهه بها حضهور سهردار

سعید ،در ایجاد آشهوب ناکهام بهود ،بهه کمهک کنسهول بریتانیها ،عهزل و ت ییهر او را از
دولت ایران خواستار شد (استادو  1330- 24-8- 217.1:س).

...

به راه انداختن توطئه یوسف خان هراتی و سید محمهد طالهب الحهق ،یکهی دیگهر از

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

خازن الملک ،نایهب االیالهه خراسهان ،در ضهمن تلگرافهی دخالهت و دسیسهه چینهی

اقدامات میمورین سیاسی و نظامی روسیه ،پس از قتل عهام تبریهز و اولتیمهاتوم 1329س،
برای اجرای مفاد قرارداد  1907م در شمال ایهران و مداخلهه مسهتقیم نظهامی در منهاطق
تحت نفوذ از جمله مشهد ،بهود (کمهالزاده173 ،؛ بههار ،ذ .)15/1رو

هها ابتهدا افهراد

شرور و ماجراجو را به ایجاد آشهوب و بلهوا تحریهک کردنهد و سهپس بهه بهانهه حفه
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وثوس الدوله وزیر امورخارجه در پاسخ علما ،تلگرافی ذیل را فرستاد:

 1330س با کمک اشرار در خراسان ،آشهوب برپها کردنهد (مههدوی337 ،؛ بههار.)15/1 ،
یوسف هراتی از اتبا اف انسهتان و سهال ههای زیهادی در اف انسهتان خبرنگهارِ مسهتخدمِ
رو ههها بههود .سههیدمحمد طالههبالحههق نیههز در زمههان اسههتبداد لهه یر مههردم را
علیه مشهروطیت تحریهک مهی کهرد .وی بها تجدیهد مشهروطیت بهه خراسهان گریخهت

و بها یوسهف هراتهی همدسهت شهد (مشففروط گفیالن از یادداشفتهای رابینفو بف انضففمام
وقای مشهد.)122 ،
یوسف هراتی و نایهب اکبهر ،مسهتخدم کنسهولگری روسهیه ،بها تحریهک سرکنسهول
روسیه و از همان مکان کنسولگری برای بازگشت محمدعلی میهرزا فعالیهت مهیکردنهد.
سرپرسی سایکس ،کنسول بریتانیا ،اوضا را به لندن گهزارش داد و نتیجهه ایهن شهد کهه
یوسههف هراتههی و همکههارانش از کنسههولگری رانههده شههدند (سههایکس۶01/2 ،؛ نههوایی،
299؛ اسههتادو  1330-24-8-217.1،س) .کنسههول روسههیه در نامهههای بههه فرمانههدار
ترکستان ،شرکت اتبا روسی را در بحران مشهد را انکار نکرد و مدعی شهد کهه بها ایهن
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

حال نمیتواند و حق ندارد از رفتن آنها بهه مسهاجد جلهوگیری کنهد (کهاظمزاده.)۶3۶ ،
یوسف هراتی پهس از اخهراج از کنسهولگری روسهیه ،وارد مسهجد «میرههوا »شهد .وی
خواستار سلطنت محمد علی شهاه اسهت .در نتیجهه عهدهای را پیرامهون خهویش فهراهم
آورد .رو ها که نگران تیثیر سخنان مهی و مرتجعانه او در بین مهردم بودنهد ،بهه بهانهه
این که جان اتبا رو

در خطر است ،بر تعداد سربازان اطهرا

حهرم افزودنهد (ادیهب

هروی ،17۶ ،سهایکس ،تهاریخ ایهران۶03/2 ،؛ مشفروط گفیالن از یادداشفتهای رابینفو بف
انضمام وقای مشهد .)12۶ ،دولهت بهه رکهنالدولهه (علهینقهی میهرزا) ،حهاکم خراسهان
دستور داد که شورشیان را متفرس کند .او به بهانهه ایهن کهه تعهداد پلهیس نظمیهه انهدک
است و مدت زیادی است مواجب دریافت نکردهانهد ،اعهالم کهرد نمهیتوانهد بها اشهرار
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برخورد کند (شریف کاشانی705/3 ،؛ دولت آبادی .)88 ،سرکنسول روسهیه بها مشهاهده
افزایش شمار اشهرار ،بهرای کهارگزاری و حکمهران خراسهان پیهام فرسهتاد کهه یوسهف
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جان و مال اتبا خود ،مداخله نظامی کردند و به دنبال ایهن سیاسهت در  10ربیهع الثهانی

مسجد گوهرشاد رهسهپار شهده انهد ،وی تیکیهد کهرد اگهر شهما بخواهیهد از رفهتن آنهها

جلوگیری نمایید مانعی ندارد (ادیب هروی177 ،؛ مشفروط گفیالن از یادداشفتهای رابینفو
ب انضمام وقای مشهد12۶ ،؛ استادو  1330- 24- 8- 217.1،س).

واکنش مقامات محلی به عملکرد اشرار
علی نقی میرزا فرزند شاهزاده محمدتقی میرزا از بهرادران نالهرالدین شهاه ،پنجمهین
رکههنالدولههه ،در سههال1330س ،بههرای بههار دوم حکمههران خراسههان شههد (مههوتمن232 ،؛
سعادت نوری .)591،او که فردی سست و بی مسؤولیت و همدست رو هها بهود پهس
از دریافت پیام کنسول روسیه بها تعلهل و تیمهل بسهیار ،رئهیس نظمیهه «منشهی نظهام» را
احضار کرد .منشی نظام هنگامی به نزد وی رسید که کهه اشهرار وارد مسهجد گوهرشهاد
س) .شایع بود که رئیس نظمیه به ظاهر برای دستگیری اشرار میکوشد ولهی در نههان بها
یوسف هراتی مرتبط است .رئیس نظمیه به طور رسمی عضو فرقه دمهوکرات بهود ولهی

در عمل شخصی متزور و دشمن مشروطه خواههان بهود (بهراون178 ،؛ مشفروط گفیالن
از یادداشتهای رابینو ب انضمام وقای مشفهد .)12 ،مرتضی قلی خان ،نیز کهه نخسهتین بهار
از سال 1329س تا سال1333س متولی آستانه و تنظهیم لهحن و حهدود بسهت بهر عههده
او بود ،اشرار را نصیحت و ممانعت نمی کرد .علما و تجهار و اعیهان شههر ههم ههر چهه
با اشرار مذاکره میکردند نتیجهای نداشت .به نظر میآمهد کهه نقشهه و دسیسههههایی در
کار بود (مهوتمن233 ،؛ شهریف کاشهانی 704/3 ،؛ دولهت آبهادی .)90 ،طبهق اظههارات
بود و از طر

...

مرتضی قلی خان ،این بینظمی و آشوبها به نفع حکمران شههر بهود .چهون آخهر سهال

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

شده بودند (ادیب ههروی177 ،؛ دولهت آبهادی91-88 ،؛ اسهتادو 1330-24-8-217.1،

دولت برای اداره خراسان نیرالدوله تعیین شده بهود ،رکهن الدولهه تمایهل

داشت بحرانی به وجود آید تا در منصب خود باقی بمانهد (ادیهب ههروی .)183 ،نایهب
علی اکبر و طالب الحق بهه مسهجد گوهرشهاد رفتنهد و یوسهف هراتهی بها اتبهاعش وارد
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هراتی از تحت حمایت ما خارج است و اکنهون بهه همهراه دیگهر شورشهیان بهه سهمت

موضع گرفتند و برای درگیری آماده شدند (شریف کاشانی.)704/3 ،

بهانه شروع بحران
کار به جایی رسید که شورشیان از لحن خهارج شهدند و بهه اداره کمیسهری نوغهان
هجوم بردند و «نایب حبیب» را کهه رئهیس کمیسهری و از اتبها خهارجی بهود کشهتند،
تمام اثاص آنجا را غارت کردنهد و رشهته نظهم بهه کلهی از ههم گسهیخته شهد (شهریف
کاشانی704/3 ،؛ مدر

رضوی .)229 ،بعد ازاین واقعه بهانه بهه دسهت رو هها افتهاد.

کنسول روسیه و فرمانده قشون قزاسها« ،ژنرال ردکو» متفهرس کهردن اشهرار را در ظهر
شش ساعت از رکنالدوله درخواست کرد و از آنجا که چنین اقهدام فهوری بهرای حهاکم
مشهد غیر ممکن بود از منصب خود استعفا کرد (دایفره المعفارف آسفتان قفدس رضفوی،
 .)305رو ها اداره نظمیه مشهد را طبق نقشه قبلی در دسهت گرفتنهد و افهراد پلهیس را

خلع سالح و حکومت نظهامی در شههر برقهرار کردنهد (مشفروط گفیالن از یادداشفتهای
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

رابینو ب انضمام وقای مشهد133 ،؛ مهدر

رضهوی .)229 ،از آنجها کهه طالهبالحهق در

سخنانش خطاب به مردم میگفت که رو ها با آنها همکاری دارنهد ،بنهابراین بهه بهانهه
شرارت هها ابتهدا نظمیهه را از مداخلهه در امهور برکنهار کردنهد و طبهق برنامهه از پهیش
طراحی شده ،شرایط را برای دخالت هر چه بیشتر خود فراهم کردند.

بمباران حرم مطهر
سربازان روسیه به دستور کنسول آن کشور ،در دهم ربیع الثهانی سهال  1330س حهرم
مطهر را محالره کردند .رو هها از مکهان ههای مختلهف ،گنبهد مطههر را گلولهه بهاران
کردنههد .بهانههه ظههاهری متفههرس نمههودن اشههرار بههود (خراسههانی ۶33 ،؛کههاظمزاده.)۶4 ،
اشرارکه عامل الهلی ایهن مفاسهد بودنهد در تهاریکی شهب از دروازه ای کهه در دسهت
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قشون رو ها بهود گریختنهد بهدون آن کهه آسهیبی بهه یهک نفهر از آنهها برسهد و تنهها
شماری زوار و مردم بیگناه کشهته و مجهروح شهدند (شهریف کاشهانی705/3 ،؛ نهوایی،
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لحن جدید شدند (خراسانی .)۶33 ،از این زمان رو هها رو بهه سهمت لهحن مطههر

پس از فرار در قهوه خانههای دیهد کهه رو هها در حهال پهذیرایی از او بودنهد (ادیهب
هروی.)221 ،

خسارات وارد شده به حرم مطهر
سههفارت ایههران در لنههدن در تههاریخ 15جمههادی االول1330س لههفحهای از ترجمههه
روزنامههه «تههایمز» را دربههاره بمبههاران مشهههد ،بههرای وزارت امورخارجههه فرسههتاد .طبههق
گزارش این روزنامه ،گلولههای شرپنلی92عدد و گلوله توپههای بهزرگ200عهدد ذکهر
شده بود...« .بیشتر گلولهها به گنبد سبز مسجد میخورد ولی چنهد گلولهه ههم بهه گنبهد
طالئی مرقد خورد و بعضی از گلولهها در لهحن مسهجد و پهاره [ای]خهارج از لهحن
ترکید( »...استادو  1330- 24- 8- 212،س).
بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا
...

www.tabnak.ir

ایوانها و گنبد مطهر و رواس هها از گلولهه تهوپ آسهیب دیهد و درههای حجهرهههای
لحنین مسجد نیز شکسته شد (براون .)178 ،متولی ،تعداد گلولهه تهوپهها را  24عهدد

ذکر کرد ولی به گفته مالهاشهم خراسهانی ،تعهداد آن18 ،عهدد بهود (مشفروط گفیالن از
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 .)298از میان شورشیان تنها طالبالحهق دستگیرشهد .متهولی آسهتانه ،یوسهف هراتهی را

«جمعی قتیل ،جمعی دسهتگیر و گلدسهته حضهرتی از تهوپ خهراب شهده .مهی گوینهد
خزانه حضرت را ههم رو هها غهارت کردنهد و آنجها هنهوز امهن نشهدهاسهت» .طبهق
گزارش سایکس (تهاریخ ایهران )۶03/2 ،خزانهه حضهرت کهه دارای نفهایس و ههدایای
گرانبهای امرا و سالطین و دیگر زائرین بود به بانهک روسهیه انتقهال داده شهد و پهس از
بازدید سایکس آنها را تحویل دادند« ،هر چند کهه بعضهی از آن اشهیاء قیمتهی وگرانبهها
را دستبرد زده و از بین برده بودند» .در تلگرافهی کهه از طهر وزارت داخلهه در تهاریخ
(13جمادی الثانی  1330س) برای کهارگزار مشههد فرسهتاده شهد از وی در مهورد علهت
اختال

میان سهخنان متهولی باشهی در مهورد خسهارات وارده بهه حهرم و خزانهه آنجها

پرسش شد .زیرا متولی در تلگرافی که بهرای وزارت داخلهه فرسهتاد ،مخهارج تعمیهرات
ابنیه آستانه مقدسه را چهل وهشت هزار تومان برآورد کرده بود در حهالی کهه خسهارت
وارده به کاشی های عباسی و موارد دیگر قابل جبران نبود ،ولی ایهن رقهم را بهرای وزیهر
مختههار روسههیه ده هههزار تومههان تخمههین زد .از ایههن رو وزارت داخلههه از کههارگزاری
خواست که «محرمانه» از طریق متهولی تحقیهق کنهد و میهزان خسهارات ابنیهه آسهتانه و
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

اهههالی و کسههبه و مقههدار جههواهرات مفقههود شههده خزانههه حضههرت را گههزارش دهههد
(استادو .)1330- 23- 1- 98،
به گزارش وزارت داخلهه در تهاریخ  20ربیهع االول1330س طبهق شهواهد بهه دسهت
آمده به نظر می رسید که خسارات وارده به اموال و بناههای حهرم حضهرت خیلهی زیهاد
بوده است و ظاهراً برآورد متولی حرم که میزان خسارات را ده ههزار تومهان ذکهر کهرده،
تحت اجبار روسیه بوده است .از ایهن رو از کهارگزار خواسهت کهه شخصهاً و محرمانهه
در مههورد واقعههه و خسههارات ،تحقیههق کنههد (اسههتادو  .)1330-23-1-122،دولههت در
مورد اظهارات متولی حهرم تردیهد داشهت ،زیهرا وی بهه مهدت یهک روز نهزد رو هها
توقیف بود و با تهدید از او و سایر روسای آسهتانه تعههد گرفتنهد کهه از اسهباب آسهتانه

9۶

ههیچ چیههزی بهه سههرقت نرفتههاسههت (مهدر

رضههوی231 ،؛ سهایکس ،تههاریخ ایههران،

۶03/2؛ دولت آبادی .)92 ،در متن این تعهدنامه بهه تهاریخ شهنبه 13ربیهع الثهانی1330س
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یادداشتهای رابینو بف انضفمام وقفای مشفهد .)144 ،بهه گهزارش عهینالسهلطنه ()3۶83/5

« ...بهیچ چیز دست بردی نشده و چیزی ب ارت نرفته مگهر جزئهی خرابهی...و بعهالوه
در حرم و اطاقهای اطهرا آن و خزانهه و دیگهر رواقههای مقدسهه ههیچ چیهزی بهرده و
سرقت نشده و بالتمام سالماً و لحیحاً بما تسلیم شهده اسهت...در اینمهدت سهه مهاه کهه
در این شهر مشهد بهیچوجهه حهق ههیچکس را پایمهال نکردنهد و تمهام اههالی از آنهها
کمال رضایت را دارند( »...استادو  1330- 24- 8- 214،س).
در تهاریخ 23جمههادی االول و یههک مههاه پهس ازجریههان بمبههاران حههرم ،وزارت امههور
خارجه لورت خسارات مالی و نفو

را کهه بهرای آن وزارتخانهه رسهیده بهود ،بهرای

کارگزاری مشهد فرستاد و ازکارگزاری سوال کرد کهه آیها مهوارد منهدرج در گهزارش را
تییید می کنند خسارات شهامل جعبهه نقهره ،زنجیرههای نقهره درههای لهحنین ،طهوس
باالی ضریح با بیست و هفت عهدد جهواهر شهامل یهک قطعهه زمهرد ،جیقهه منقهوش و
بود (استادو  1330-23-1-118،س) .خازن الملک ،نایهب االیالهه مشههد کهه بهه تهازگی
وارد مشهد شده بود ،در تاریخ20جمادی االول1330در پاسهخ بهه تلگهرا ههای متعهدد
دولت در خصو

رسیدگی هرچه سریعتر به موضهو خسهارات ابنیهه حهرم و مسهجد

و اموال مفقود شده و مسائل مرتبط با آن ،از دولهت درخواسهت فرلهت بیشهتری بهرای
بررسی دقیقتر کرد (استادو .)1330- 24- 8-1۶4 ،
نادرستی ادعاههای منهدرج در مهتن تعهدنامهه و اجبهار و تهر

از روسهیه و لهوری

بهودن ایههن سههند را اظهههارات شهاهدان عینههی ،تصههدیق مههیکنهد .تلگههرا هههای بعههدی
سرکشیک آستانه به وزارت امورخارجه نیز نادرستی اظههارات اولیهه کارکنهان آسهتانه را
طبق ادعای رو ها و مسئوالن حرم مطهر به نفهو
بعید است .کارکنان حرم به دلیل تر

و امهوال وارد نشهده اسهت ،بسهیار

از رو هها از افشهای لهورت واقعهی خسهارات

خودداری می کردند به همین سهبب در تلگهرا ههای متهولی و سرکشهیک دوم آسهتانه،
تناق

هایی وجود داشت.

...

نشان می دهد .به عالوه در تهاجم نظامی آن هم با تهوپ ،قبهول ایهن کهه ههیچ خسهارتی

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

بعضی از چرا ها در اطاس های آستانه و تعداد کشهتگان پانصهد و پنجهاه نفهر ذکهر شهده
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آمده است:

خارجه فرستاد و تصریح کرد که متولی ،چنهد نفهر را بهرای بازدیهد از همهه نقهاط حهرم
مطهر و لحنین و مسجد فرستادهاست و میزان خسارات بهالد بهر چههل و هشهت ههزار
و یکصد و هفتاد تومان ذکر شده ولی در این مسهئله چنهد مهورد مشهکوک وجهود دارد.
اوالً تمام کاشیهای قدیمی کتیبهههها را کهه متعلهق بهه زمهانههای گذشهتهاسهت ،دیگهر
نمیتوان تهیه کرد .ثانیاً رو ها بهه بازدیهد معمهار اعتهرا

دارنهد ،زیهرا حهاج محمهد

اسماعیل معاون الصنایع که مسئول معمارهها بهوده از وابسهتگان کنسهول بریتانیها اسهت.
آنها دو دستگاه عمارت ییالقی دارند که آن امالک متعلق بهه معهاون الصهنایع اسهت و بها
بریتانیا سال هاست در ارتبهاط اسهت و رو هها معتقدنهد کهه معهاونالصهنایع را دولهت
بریتانیها فرسهتادهاسههت .ثالثهاً معههاونالصهنایع مبلهد خسههارات را زیهاد بههرآورد کهرده تهها
تعمیرات به او واگذار شود و بتواند برای خود مداخل (درآمهد اضهافه) کسهب کنهد ،در
حالی که مقداری از این خرابیها از سهال هها قبهل ایجهاد شهده و آنهها را تعمیهر نکهرده
بودند .قرار شد بازدید دیگری ههم انجهام گیهرد و ظهاهراً رو هها ههم معمهار و ممیهز
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

آوردند و کنسول رو

مبلهد خسهارات را دوازده ههزار تومهان تخمهین زد .زمهانی کهه

وزارت داخله طی تلگرافی به متهولی دسهتور داد کهه ههر چهه زودتهر میهزان خسهارات
وارده به حرم و متعلقات را مشخ

کند و شرو به تعمیر نمایهد تها مخهارج آن ارسهال

شود ،این حکم بی اندازه سبب گستاخی کارکنهان آسهتانه گردیهد و از رسهیدگی بهه ایهن
مسئله خودداری کردند .درحالی که علت این پیشهامدها و محهرک اشهرار بهرای اجهرای
مقالد سوء ،همین مسئوالن آستانه و چند نفراز بزرگان شههر بودنهد .بهتهر اسهت بهرای
عبرت دیگران و جلوگیری از تصورات نادرست از طر

دولهت اخطهاری بهه آنهها داده

شود (استادو .)1330- 24- 8- 179،
وزارت امههور خارجههه بههه سههبب تنههاق
98

گههزارش متههولی آسههتانه بهها گههزارشهههای

کارگزاری ،در مورد خسارتها بهه «میرزااسهماعیل» سرکشهیک دوم آسهتانه نیهز دسهتور
داد تا لورت خسارات حرم را ارسال کنهد .وی ازطریهق اشخالهی کهه لهورت اشهیاء
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کههارگزاری مشهههد گزارشههی بههه تههاریخ12جمههادی االول1330س بههرای وزارت امههور

تاریخ 25جمادی االول 1330س برای وزارت امورخارجه فرسهتاد .ابتهدا اشهیاء مفقهود را
شامل دو قفل یکی طال و دیگری نقره و یک قهرآن خطهی قیمتهی کهه بعهدا در یکهی از
اطهاسهههای آسههتانه پیهدا شههد ذکههر کهرد (اسههتادو  1330-24-8-48،س) .وزارت امههور
خارجه در تکمیل تلگرا

128بهه میرزااسهماعیل دسهتور داد میهزان خسهارات اههالی و

کسبه را نیز ازطریق پر

وجو از اهالی برآورد کند .ولهی وی تحقیهق از اههالی را قابهل

اعتمههاد نمههیدانسههت و در پاسههخ بههرای وزارت خارجههه نوشههت ،آیهها در چنههین موقههع
حساسی می توان به گفته های مردم متکی بود و خسارات وارده را مشهخ

کهرد اگهر

به گفته مردم متکی شهویم نصهف ایهن شههر ،لهورت خسهارت خواهنهد داد و میهزان
خسارات را در حدود لدهزار الی دویست ههزار بهرآورد خواهنهد کهرد .و ایهن مسهئله
ال اشخالهی کهه در م هازه و حجهره خهود
برای دولت مشکل ایجهاد خواههد کهرد .مهث ً
هشت تومان کاال نداشته اند ،ادعای هزار تومان خسارت کهرده انهد و خسهارات وارده بهه

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

قفل نقره و یک قفل طال در یک جعبه کوچک نقره مفقود شده کهه ایهن روزهها یکهی از

...

کسههبه اطههرا حههرم و زوار را حههدود دوازده الههی پههانزده هههزار تومههان بههرآورد کههرد
(اسههتادو  .)1330-24-8 -1۶5،میرزااسههماعیل مجههدداً درتههاریخ 27جمههادی االول
تلگرافی برای وزارت امورخارجه فرستاد کهه محتهوای آن بها تلگهرا 25جمهادی االول
کامالً متفاوت بود:
[27جمادی االول]1330استخراج تلگرا

رمزمشهد

وزارت امورخارجه
«اغلب مسائلی را که سهوال و رقهم فرمهودهانهد لهراحتاً بعهر
تجدید عر

رسهانیده حهاال ههم

میکنم مسئله جعبه نقهره و قفهلههای طهال و نقهره از ایهن قهرار اسهت دو

قفل های نقره دست یک زنی پیدا شد یک قفل نقره و یک طهال عجالتهاً مفقهود شهده دو
زنجیر کوچک نقره هم در جو

همان جعبه بوده مسئله جواهر منحصهر بهه یهک طهوس

شبیه مانندی است که در بهاالی ضهریح مقهد

آویهزان بهوده کهه دانههههای آن بعضهی

اللی بعضی بدل ،یک انگشتر زمرد در میان آن طهوس بهوده کهه تقریبهاً دویسهت تومهان
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خزانه حضرت در دست آنها بود تحقیهق کهرد و تلگهرا

رمهز آن را بهه شهماره 128در

ششصههد تومههان قیمههه آنههها بههوده از چههرا ههها یههک چهههل چههرا در سههر مقبههره از
مههوتمنالسههلطنه شکسههته و از جهههت تحقیقههاتی کههه شههده چنههد جفتههی چههرا سههقفی
قندیل[دار]در سر مقبرهها شکسته شده از چرا های حرم و رواقهها چیهزی عیهب نکهرده
اینکهههه رقهههم فرمهههودهانهههد چهارلهههدوپنجاه گلولهههه تهههوپ شهههلیک شهههده تهههوپ
شراپنل...لدوهشتاد تیر خالی شده است نوزده گلولهه بهه گنبهد مطههر خهورده ...خرابهی
سر در ایوان و محل ساعت بزرگ و بادگیری شهربت خانهه و سهر در لهحن خیابهان از
همهان گلولهه ههای شهراپنل اسهت عههده مقتهولین از پنجهاه نفهر متجهاوز نیسهت و عههده
مجههروحین بطههور دقیههق سههی و یههک نفههر و عههده محبوسههین بیسههت وسههه نفراسههت».
(استادو  1338- 24- 8- 183،س).
تعداد مقتولین در لحن و مسجد طبق برآورد شهاهدان عینهی ازجملهه شهیخ حسهین

بافقی حهدود چههل الهی پنجهاه نفهر بهود (بهراون175 ،؛ مشفروط گفیالن از یادداشفتهای
رابینو ،آشوب آخرالزمان .) 227 ،از آنجا کهه اسهناد واقعهه بمبهاران حهرم مطههر محرمانهه
بود و با وجود انتشار خبر این واقعه در جراید خارجی ،دولهت ظهاهراً بهه دلیهل نگرانهی
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

از بروز جنبشی اجتماعی در لورت آگاهی توده مهردم ایهران ،از انتشهار خبهر جزئیهات
واقعه و میزان خسارت های مالی و نفو

خودداری کرد

انتخاب مکانی که از گذشته ههای دور طبهق سهنت بسهت نشهینی بهه عنهوان بسهت و
حریم من جهت حف جان و مال مردم مطرح بود و جزء مکهانههای مقهد

محسهوب

می شد برای پیشبرد اهدافی چون ترساندن توده مهردم ،آزادی خواههان و قهدرت نمهایی
روسیه بود .و به هیچ وجه هد

روسهیه مجهازات متجاسهرین و اشهرار نبهود و عهامالن

اللی این آشوب گریخته ولی به جان و مال مهردم بهی دفها و بناهها و امهوال حضهرت
آسیب و خسارت وارد شد و مشخ

بهود دولهت روسهیه مهردم ایهران را ههد

قهرار

دادهاسههت نههه اشههرار را ،زیههرا مههردم در سراسههر ایههران مخههالف قههرارداد1907م و ورود
100

نیروهای بیگانه بر یتانیا و روسیه به ایران بودنهد و چهون طبهق برنامهه قهرار بهود پهس از
ایجاد بحران رو ها مداخله نظامی کنند و به ظهاهر اشهرار را متفهرس نماینهد ،از همهان
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قیمه داشته با بعضی از دانهها که روی ههم موافهق تقریهر متهولی باشهی و خهازنالتولیهه

برخورد نظامی به سایر مردم و بناهها آسهیب نرسهد ولهی ممانعهت از ورود اشهرار را بها
توجه به این که می دانستند حکومت محلی توان نظامی الزم را ندارد به عمهد بهه حهاکم
مشهد واگذار کردند.

دستورات وزارت امورخارجه ایران به کنسـول روسـیه دربـاره تغییـر
ندادن حدود و بست آستانه حرم
رو ها تا مدتی پس ازخروج از لحن نو باز هم با اسب و یا پیهاده بهه لهحنهها و
مسجد عبور و مرور داشتند و فرمانهده قهزاسههای رو

اعالنهی منتشهر کهرد کهه تها از

تهران حدود بست معلوم نشود غیر از لحنین همه جا بهرای عبهور رو هها آزاد اسهت
(مشروط گیالن از یادداشتهای رابینو ب انضفمام وقفای مشفهد .)141 ،نایهبافیالهه مشههد
بست حرم قصد ت ییهر داشهته اسهت مکهرر بها وزیهر مختهار روسهیه در ایهن خصهو
لههحبت کههرده اسههت و سههفارت روسههیه هههم مخههالف ت ییههر حههدود بسههت بههود
(اسههتادو  .)1330-23-1-123،وزیههر امههور خارجههه هههم در تههاریخ (13جمههادی
االول )1330گزارش مذاکره خود را با سفارت روسیه بهرای حکمهران مشههد فرسهتاد و
در آن به سفارت روسیه متذکر شد که ورود به آستانه و بست مطهابق رسهوم بهرای غیهر
مسلمانان ممنو است .همچنین از سفارت روسهیه و از سهن پطرزبهورگ بهرای کنسهول
دستور اکید رسهید کهه بهر خهال

رسهوم آسهتانه رفتهار نشهود (اسهتادو -22-1-97 ،

 .)1330بههه همههین منظههور وزارت امورخارجههه در تههاریخ 23جمههادی االول 1330بههه

...

کارگزار مشهد دستور داد بررسی کند ،آیا گزارش ایهن کهه رو هها در حهدود و بسهت

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

( 2ربیع الثانی )1330برای وزارت خارجه نوشهت ،چهون کنسهول رو هها در حهدود و

ت ییر داده اند و همچنان سواره و پیاده در لحنها عبورمرور میکننهد درسهت اسهت یها
خیر (استادو  .)1330-23-1-101،کنسول روسیه با وجود دسهتورات دولهت ایهران و
سفارت روسیه در مورد ت ییهر نهدادن حهدود بسهت نهه تنهها موافقهت نمهیکهرد ،بلکهه
پیوسته مخالفت و کارشکنی می کرد .طبق گهزارش میرزااسهماعیل در تهاریخ 25جمهادی
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ابتدا قدرت الزم را داشتند که مهانع ورود اشهرار بهه حهرم مطههر شهوند تها در لهورت

حدود بست را طبق رسهوم ایهران قبهول کنهد .وی مهدعی بهود دلیلهی نهدارد کهه بهازار
سرپوشیده و نصف شهر داخل حدود بست باشد و تجارت اتبا روسهیه بهه طهور کامهل
به این دلیل مختل شود .وی بیان میکرد که ممکهن اسهت دوبهاره یکهی از اشهرار ماننهد
یوسف هراتی در آنجا پناهنده شود و دولهت ایهران نتوانهد آنهها را متفهرس کنهد و بهرای
احترام آن مکان ،بست لهحن هها و مسهجد کهافی اسهت .بهر اسها
روسیه ،سربازان رو

اظههارات کنسهول

همچنان در بازارها عبور و مهرور مهیکردنهد (اسهتادو -8-17۶،

 .)1330-24مههؤتمنالسههلطنه در تههاریخ 11رجههب1330س خطههاب بههه وزیرامورخارجههه
نوشههت کههه طبههق گههزارش آسههتان قههد  ،کنسههولگری روسههیه اعالنههی منتشههرکرده و
فقههط لههحنههها و مسههجد را جههزو بسههت محسههوب کههرده و قشههون رو
و اطرا

در بازارههها

حرم که در گذشته ،جهزو بسهت بهوده بها آزادی کامهل حرکهت مهیکننهد و از

وزیر خواسهت کهه حهدود بسهت ماننهد گذشهته برقهرار باشهد (اسهتادو -24-8-203،
 .)1330به نظر می رسد دولت روسیه از هر موقعیتی برای نق

حاکمیهت دولهت ایهران

سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

استفاده میکرد.

اوضاع مشهد پس از بمباران
عمارتهای حرم تا سه روز پس از بمباران در دست رو هها بهود و در همهان نقهاط
مقد

مسکرات مصر

مهیکردنهد و اسهب هها را ههم در وسهط لهحن بسهته بودنهد

(مش روط گفیالن از یادداشفتهای رابینفو بف انضفمام وقفای مشفهد .)141 ،در حهدود سهی
م ازه آشهکارا مشهروب مهیفروختنهد و در قههوه خانههههای عمهومی و گوشهه و کنهار
خیابان ها مش ول رق

و آواز بودند (اسفناد حضفور دولفتهفای بیگانف در شفرق ایفران،

 .)98-99روز بعههد از بمبههاران  11ربیههع الثههانی  1330س ژنههرال ردکههو در اعالمیهههای،
گستاخانه دالیل اقداماتی که توسط ارتش روسیه انجام شد را چنین برشمرد:
102

 -1جمعهی از اشههرار ،آسهتانه مقههد

را مهیمن خههود قهرار داده و بههه واسهطه منههافع

شخصی باعن وحشت عموم مردم و مانع کسب کسبه شده بودند.
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االول 1330با وجود مذاکرات مفصل با کنسول روسیه  ،وی به ههیچ وجهه حاضهر نبهود

 -3ساکنین شهر باید به کارهای روزمره خود بپردازند و مش ول تجارت باشند.
 -4زیارتگاه مسلمین و امهوال آن نهه فقهط دسهت نخهورده بلکهه بهه واسهطه قشهون
دولت روسیه محافظت می شود.

-5سرپیچی از این قهانون عواقهب سهنگینی در پهی خواههد داشهت (دایفره المعفارف
آستان قدس رضوی30۶ ،؛ ادیب هروی.)229 ،
محتهوای اعالمیههه ردکهو بهها اجبهار و تهدیههد همهراه بههود و قهدرت حکمههران مشهههد
و دولت مرکهزی را نادیهده گرفتهه بهود .رو هها مهدعی بودنهد کهه گلولهه بهه گنبهد و
مرقد مطهر نخورده است ولی عکسهی کهه سهایکس از گنبهد گلولهه بهاران شهده گرفتهه
بود خال

گویی رو هها را ثابهت کر(نهوایی .)299 ،سهفارت ایهران در لنهدن واکهنش

روزنامههههههای خههارجی را در تههاریخ 15جمههادی االول 1330نسههبت بههه بمبههاران حههرم
حرم مطهررا به طور دقیق بیهان کهرده بهود و ایهن نشهان مهیداد کهه واقعهه بمبهاران در
خارج کشهور نیهز اهمیهت بسهیار داشهت و ظهاهر ًا بهه دلیهل دخالهت بریتانیها در امهور
ایران ،اطالعات این روزنامه حتی از منهابع داخلهی بیشهتر بهود (اسهتادو -24-8-213،
 1330س).
طبق گهزارش کهارگزاری مشههد در 12رمضهان1330س بهرای وزارت امهور خارجهه،
کنسههول روسههیه بابههت مخههارج بیسههت و سههه نفههر از اشخالههی کههه تهها زمههان رسههیدن
نایب افیاله مشهد توسط رو هها دسهتگیر و درلهحن و مسهجد زنهدانی بودنهد ،مبلهد

...

 2533قران مطالبه کرده بود .ازاین مبلد مقداری را اداره نظمیهه مشههد پرداخهت کهرد و

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

بههه وزارت امورخارجههه گههزارش داد .خبرنگههار

روزنامهههNear East

واقعههه بمبههاران

چون حکومت محلی بودجه کافی برای پرداخت بقیه مخارج ،نداشهت از تههران کسهب
تکلیهف کهرد (اسهتادو 1330-24-8-131،س) .نیرالدولههه حهاکم جدیهد مشههد مجههدداً
درسنبل  /شههریور 1330س تلگرافهی بهرای وزارت داخلهه فرسهتاد .کنسهول روسهیه ههم
مخارج زندانیان لحن را مطالبه کرد و ههم لهورت حسهاب دیگهری فرسهتاد و مهدعی

103

Downloaded from journal.isihistory.ir at 14:44 +0430 on Wednesday July 18th 2018

 -2به کمک قوه قهریه شهر مشهد منظم شد زیرا شهر به آشوب کشیده شده بود.

برده اند و بهه ایهن ترتیهب درخواسهت غرامهت کهرد (اسهتادو  1330-24-8-205،س).
وزارت خارجه نیز برای پیگیری این مسئله به وزارت داخله دسهتور داد ههر گونهه کهه
آن وزارتخانه لالح می بیند پاسخ کنسولگری روسهیه را بدههد (اسهتادو -24-8-123،
 1330س).

عاقبت سرکردگان شورش
یوسف هراتی و بعضی از همراهانش پس از بمباران حرم به کوهههای اطهرا مشههد
گریختند و چون یوسف ،نزد کنسول بریتانیا از حهق ناشناسهی کنسهول روسهیه شهکایت
کرد و به این ترتیب راز ایجاد این آشوب توسط روسیه آشکار شهد ،بهه تشهویق روسهیه
و به توسط حکومت محلی خراسهان بهه قتهل رسهید (سهایکس ،تهاریخ ایهران.)۶03/2 ،
طالب الحق بهه کهربال رفهت و قهوای عثمهانی او را بهه جهرم جاسوسهی بهرای روسهیه
دستگیر کرده به دستور محکمه نظامی عثمانی تیرباران کردند (کمالزاده.)178 ،
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

اهداف دولت های امپریالیستی روسیه و بریتانیا از بمباران حرم
کی نه و نفرت مردم نسهبت بهه عملکهرد نادرسهت و مهداخالت سهرکوبگرایانه نظهامی
دولت روسیه تزاری در جن

جهانی اول به لهورت ههواداری و پشهتیبانی ملهت ایهران

از نیروی عثمانی جلوه گر شد (شمیم .)549 ،خاطره این عمهل آن چنهان درذههن مهردم
زنده بود که ضد کمونیست هها از آن بهرای مخالفهت بها شهوروی اسهتفاده مهی کردنهد
(باوزانی .)2۶7 ،طبق نظر سایکس این جسارت و بهی حرمتهی بهرای روسهیه در نهایهت
گران تمام شد زیرا مردم ایران از دولت روسهیه متنفهر گردیدنهد« .مها نیزکهه بها دشهمنان
آنان دست اتحاد داده بودیم از این بهار بهینصهیب نمانهدیم» (سهایکس ،تهاریخ مختصهر
ایران .)117 ،یکی ازاهدا
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رو

روسیه کشاندن ایرانیهان بهه درگیهری مسهلحانه بهود و چهون

ها به برتری نظامی خهود در ایهران در برابهر دولهت و مشهروطه خواههان مطمهئن

بودند به این وسیله بهانهه الزم بهرای اشه ال نهواحی شهمالی ایهران بهه دسهت رو هها
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شد که پن  -شش هزار تومهان امهوال اتبها خهارجی را در شهورش مشههد بهه سهرقت

روسیه و بریتانیا به مردم مشهد بفهمانند که طبهق قهرارداد 1907م امنیهت مملکهت ایهران
به دست قوای روسیه و انگلیس تیمین میشود و دولهت مرکهزی قهادر بهه حفه امنیهت
منطقه نیسهت (کمهالزاده[« .)179 ،رو

ها]بمقالهد مکنونهه خهود کهه بدسهت آوردن

عنهان ایهن مملکهت بهود موفهق و نائهل گردیدنهد» (اسههتادو  1330-24-8-217.1،س).
دولت مشروطه با دو مسئله اساسهی درگیهر بهود .یکهی مشهکالت مهالی کهه بخشهی از
آن ناشههی از تههدارک سههپاه و مهمههات بههرای بیههرون رانههدن محمههد علههی میههرزا و
بههرادرش سههاالرالدوله از ایههران بههود و دیگههری نهها امنههی و نبههودن ثبههات سیاسههی در
کشور .روسیه تزاری که از سال ها قبل در اندیشه تسهخیر ایهران بهود از ههرج و مرجهی
که در اثهر مشهکالت دولهت ایجهاد شهده بهود اسهتفاده کهرد ،آنهها کمهک فراوانهی بهه
محمدعلی میرزا مهی کردنهد و در نهواحی شهمالی کشهور نیروههای ضهد آزادی را علیهه
نیروهای دولتی تقویت کردند .در واقع جریان یوسف هراتی برای از میهان بهردن دولهت

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

ایران به لورت رسمی به روسیه ضمیمه نشده بود و مادام که دولت ایهران علنهاً از بهین

...

مشروطه یا حداقل تضعیف آن بود .روسیه از هر مهوقعیتی بهرای ایجهاد بحهران و بهانهه
برای مداخله در امور داخلهی ایهران اسهتفاده مهیکهرد .از ایهن تهاریخ تها شهرو جنه
جهانی اول ،کشور در حالت بحران و تحت فشار قشون بیگانه بهه سهر مهیبهرد (شهمیم،
549-543؛ مهدوی.)342 ،
دولت بریتانیا با این که مخالف اقدامات روسیه بهود ،بهرای جلهوگیری از آن رو هها
اقدامی نکرد ،زیرا بیم داشت کهه در لهورت ابهراز مخالفهت علنیهف زمینهه نزدیهکتهر
شدن روسیه و آلمان را که قهبالً طهی معاههده «پوتسهدام» ،لهورت گرفتهه بهود ،فهراهم
کند .ا ز نظر سهرادواردگری وزیرامورخارجهه بریتانیها ،تها زمهانی کهه قطعههای از خهاک
نرفته بود ،روسیه در منطقه نفوذ خود ،آزاد بود (مهدوی339 ،؛ کاظمزاده.)۶41 ،

نتیجه
رو ها که طبق قرارداد1907م قسمتهای شمال ایهران را منهاطق تحهت نفهوذ خهود
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ایجاد میشد .کشتار زوار و اهالی مشهد در حرم با ایهن ههد

انجهام شهد کهه کنسهول

دولت روسیه با استفاده از ضعف نظامی دولهت مرکهزی کهه ناشهی از مشهکالت مهالی،
بی ثباتی سیاسی و ناامنی بهود ،شهرو بهه دسیسهه چینهی در مشههد کهرد .طبهق شهواهد
موجود در اسناد وزارت امور خارجه ،کنسول روسیه ابتدا چند نفهر از مسهتخدمان خهود
را به ایجاد آشوب و اغتشاش در مشهد تشویق کرد و سپس به بهانهه حفه جهان و مهال
اتبا خود و سرکوب اشرار ،در امور داخلی ایران ،مداخله نظامی کرد .ایهن اسهناد ثابهت
می کند که  -1واقعه بمباران حرم مطهر امام رضا

ناشی از ضعف دولهت ایهران ،سهوء

استفاده دولت روسهیه از ایهن ضهعف ،همکهاریههای پنههانی حهاکم خراسهان و برخهی
مسئوالن حرم رضوی بها رو هها و دخالهت بریتانیها در بهرآورد خسهارتهها ،بهود-2 .
برخال

ادعای رو ها ،بمباران حرم مطهر امام رضها  ،پیامهدهای سیاسهی ،اقتصهادی

و اجتماعی داشت .این ماجرا از نظر سیاسهی موجهب تضهعیف حیثیهت و اعتبهار دولهت
مرکزی در برقراری ایجاد نظم و امنیت شد .در ادامه نیهز رو هها همچنهان بهه مداخلهه
در امور داخلی کشور و ت ییر در حریم و حدود بست پرداختند و با رفتهار اهانهت آمیهز
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

از جمله شرب مسکرات در اماکن عمومی مشهد و بستن اسهبهایشهان در لهحنههای
حرم ،نمایشی از قهدرت خهود را بهه اجهرا گذاشهتند .از نظهر اقتصهادی بمبهاران حهرم،
خسارات جبران ناپذیری به ابنیه و آثار تاریخی حرم ،مسهجد گوهرشهاد و امهوال خزانهه
امام رضا

وارد کرد .دولت روسیه در حالی که کارگردان و مجهری ایهن دسیسهه بهود،

بابت نگهداری افرادی که دستگیر کرده بود و همچنهین امهوال مفقهود شهده اتبهاعش ،از
دولت ایران غرامت می خواست .بهه لحهاظ اجتمهاعی بمبهاران موجهب نگرانهی و تهر
مردم ،جریحه دار شدن احساسات مذهبی آنها و کشهته و زخمهی شهدن تعهدادی از زوار
بیگناه گردید .در واقع بمباران حرم امهام  ،نهه علیهه آشهوب طلبهان ،بلکهه دسیسههای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی علیه دولت و ملت ایران بود.

10۶
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می دانستند ،به ایجاد هرج و مرج و ناامنی و کشهتار در منهاطق تحهت اشه ال پرداختنهد.

ه ادیههب هههروی ،محمدحسههن ،حدیق ف الرضففوی یففا تففاریخ مشففهد ،مشهههد :انتشههارات
خراسان.132۶ ،
ه اعتمادالسلطنه ،محمدحسن ،منفتظم ناصفری ،بهه تصهحیح محمهد اسهماعیل رضهوانی،
تهران :انتشارات دنیای کتاب.13۶7 ،
ه باوزانی ،الساندرو ،ایرانیفان  ،ترجمهه مسهعود رجهب نیها ،تههران :انتشهارات روزبههان،
.1359
ه براون ،ادوارد.گرانویل ،نام هفاای از تبریفز ،ترجمهه حسهن جهوادی ،تههران :انتشهارات
خوارزمی.1351 ،
ه بهار ،محمهدتقی ،تفاریخ مختصفر احفزاب سیاسفی ایفران ،تههران :انتشهارات امیرکبیهر،
ه خراسههانی ،محمدهاشههم ،منتخففب التففواریخ ،تصههحیح و حواشههی ابوالحسههن شههعرانی،
تهران :انتشارات علمی.1352 ،
ه دایرهالمعار

آستان قد

رضوی ،مشهد :بنیاد پژوهش های اسالمی.1393 ،

ه دولههت آبههادی ،علههی محمههد ،خففاطرات سففید علففی محمففد دولفت آبففادی ،گردآورنههده
حسامالدین دولت آبادی ،تهران :انتشارات ایران و اسالم.13۶2 ،
ه سالور ،قهرمان میرزا ،روزنام خاطرات عیق السلطن  ،به کوشهش مسهعود سهالور ،ایهرج
افشار ،تهران :انتشارات اساطیر.1377 ،
ه سههایکس ،سرپرسههی.مولزورص ،تففاریخ مختصففر ایففران ،ترجمههه ح .سههعادت نههوری،

...

الفهان :انتشارات عرفان ،بی تا.

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

.1392

ه همو  ،تاریخ ایران  ،ترجمه محمهدتقی فخهر داعهی گیالنهی ،تههران :چاپخانهه رنگهین،
.1330
ه سپهر ،محمدتقی ،ناسخ التواریخ ،به اهتمام جمشید کیهانفر ،تههران :انتشهارات اسهاطیر،
.1377
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منابع

.134۶
ه شریف کاشانی ،محمدمهدی ،واقعات اتفاقی روزگفار ،تههران :انتشهارات تهاریخ ایهران،
.13۶2
ه شمیم ،علی ال ر ،ایران در دوره سلطنت قاجار ،تهران :انتشارات مدبر.1375 ،
ه کاظم زاده ،فیروز ،روس و انگلیس در ایران ،ترجمهه منهوچهرامیری ،تههران :انتشهارات
کتاب های جیبی.1371 ،
ه کمهال زاده ،ابوالقاسههم ،دیففده هفا و شففنیده هففا ،بههه کوشهش مرتضههی کههامران ،تهههران:
انتشارات البرز.1370 ،
ه مهدر

رضههوی ،محمهدتقی ،سالشففمار وقففای مشفهد در قففرن پففنجم تفا سففیزدهم ،بههه

کوشش ایرج افشار ،مشهد :انتشارات آستان قد

رضوی.1378 ،

ه مشففروط گففیالن از یادداشففتهای رابینففو ب ف انضففمام وقففای مشففهد در 1330هففف .ق ،بههه
کوشش  :محمد روشن ،رشت :چاپخانه حیدری.1352 ،
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

ه مشروط گیالن از یادداشفتهای رابینفو ،آشفوب آخرالزمفان ،بهه کوشهش محمهد روشهن،
رشت :انتشارات طاعتی.13۶8 ،
ه موتمن ،علی ،تاریخ و توصفیف دربفار والیتمفدار رضفوی  ،بهیجها :چاپخانهه بانهک
ملی.1348 ،
ه هوشن

مهدوی ،عبدالرضا ،تفاریخ روابفه خفارجی ایفران از ابتفدای دوران صففوی تفا

پایان جنگ جهانی دوم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.1387 ،
ه نوایی ،عبدالحسین ،دولتهای ایران از آغاز مشفروطیت تفا اولتیمفاتوم ،تههران :انتشهارات
بابک.1335 ،
اسناد منتشر شده
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ه اسناد حضور دولت های بیگانف در شفرق ایفران ،بهه کوشهش الههه محبهوب فریمهانی،
مشهد :انتشارات آستان قد

رضوی.1382 ،
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ه سعادت نوری ،حسین« ،رکن الدولهه هها» ،مجلف وحیفد ،شهماره هفهتم ،سهال چههارم،

سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.1370 ،

ه کتاب آبی گزارشفهای محرمانف وزارت امفور خارجف انگلفیس دربفاره انقفالب مشفروط
ایران ،به کوشش احمد بشیری ،تهران :انتشارات نو.13۶۶ ،
اسناد اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه( ،استادوخ)

ه 1330- 23-1-98
ه 1330- 23- 1-122
ه 1330- 24- 8-179
ه 1330-24-8 - 1۶5
ه 1330- 24- 8-1۶۶
ه ا1330- 23- 1-107
ه 1330- 22-1-97
ه 1330- 24- 8-17۶

بررسی علل و پیامد تهاجم روسیه به حرم مطهر امام رضا

ه 1330- 22- 1-123

...
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ه ترکمان ،محمد ،اسنادی درباره هجوم انگلیس و روس ب ایفران ،تههران :دفتهر مطالعهات

