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چکیده:
در اروپا و تشدید و گسترش آن در به دنبال گسترش صنعت و تجارت

اگر چه . خواست از این جریان عقب بماندنمیمشرق زمین، روسیه نیز، 
اما با توجه گردد؛میارتباط تجاري روسیه با ایران به دوران پیش از صفویه بر

در "پتر کبیر"ن خلیج فارس) که از زما(هاي آزادبه طرح دستیابی به آب
ي گلستان، هادستور کار روسیه قرار داشت، از زمان قاجار طی عهدنامه

هاي این سرزمین. و آخال توانست مناطقی را از ایران جدا کند!چايترکمن
ترین مستعمرات روسیه تبدیل گردیدند! جدا شده از ایران، به یکی از اصلی

ود نماند و با تمام توان شروع به اما نفوذ روسیه در ایران به این مناطق محد
نفوذ اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در دیگر مناطق شمالی ایران کرد! به 

ي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی طوري که گیالن تبدیل گردید به دروازه
گذشته از پیامدهاي منفی، ایران با روسیه و به تبع آن اروپا! این موضوع

شت مهاجرت اتباع ایرانی به روسیه و پیامدهاي مثبتی را به دنبال دا
ي خواهی در ایران، گسترش روحیهي آزاديهابرعکس، گسترش اندیشه

جنبش جنگل) و اینکه انقالبیون ایران سالح (ستیزي میان ایرانیانبیگانه
ي مدرن، تأسیس کردند! اندیشهخود را از روسیه به ویژه قفقاز تهیه می

ر میان دختران، جنبش تنباکو، مدارس جدید و سوادآموزي حتی د
پیامدهاي این ارتباط بودند...خواهی ومشروطه

هاي شمالی ایرانتجارت، سرزمینپیامدهاي اجتماعی،ایران، روسیه،کلیدي:کلمات

a_razavi62@yahoo.comشوشترواحد میاسالدانشگاه آزاداستادیار گروه تاریخ1
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مسألهیانبومقدمه
ومتقن، با استناد به شواهدي "تحول اجتماعی"و "توسعه"با توجه به تعریفی عام از

میالدي (که از 20ابتداي و19ایران قرن عملکرد روسیه دریفی عام از توسعه وتعربنابر
رغم علیـهاي شمالی ایرانسرزمینکه چگونه نفوذ روسیه در؛توان گفتآید) میپی می

سیاسی) ایران اقتصادي وعدم توسعه (رشد اجتماعی،و"توسعه"درـ نیات استعماري آن
گیري خود از بحث توسعه، توسعه را به نتیجهفی ازکیا در! مصط"بوده استگذارثیرأت

ایجاد نظام ارتباطات بهتر،شدن بیشتر،صنعتیمعناي کاهش فقر، بیکاري، نابرابري،
. کندامور سیاسی جاري، تعریف میعدالت و افزایش مشارکت مردم دراجتماعیِ مبتنی بر

اقتصادي) که معطوف به بهبود يوسعهجانبه است (نه فقط تفرآیندي همهتوسعه،بنابراین
"توسعه"عنوان الزم و ملزوم) است. بنابراین اطالق ابعاد زندگی مردم یک جامعه (بهتمامی

هاي است:یژگیوبه یک کشور منوط به داشتن و یا نداشتن"عدم توسعه"و
بودن سطح و کیفیت زندگی مردمپایین-1
نیروي کار)وري کار (یزان بهرهبودن مو پایینکاريبیکاري و کم-2
یا صادرات مواد اولیه (منابع طبیعی)وابستگی زیاد به تولیدات کشاورزي و-3
المللیروابط بینپذیري دروابستگی اقتصادي و آسیب-4
ساختار سیاسی و حکومتی نامناسب و ناکارآمد-5
؛ات متوسطب) ضعف طبق؛لف) نابرابري اجتماعیشامل اهاي اجتماعیشاخص- 6
د) مشکالت بهداشتی و درمانی؛سواديج) بی

توان این موارد را یافتگی میاقتصادي یا سطح توسعهيهاي توسعهاز جمله شاخص
ج) شاخص درآمد ؛ب) شاخص برابري قدرت خرید؛برشمرد: الف) شاخص درآمد سرانه

سال ن شاخص درای.انسانیيو) شاخص توسعه؛هاي ترکیبی توسعهد) شاخص؛ پایدار
ها محاسبه اساس این شاخصتوسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که بر1991

امید به زندگی (در،اساس روش شاخص برابري خرید)واقعی (بريگردد: درآمد سرانهمی
هاي بدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادي بزرگساالن و میانگین سال

اي باجانبهارتباط همهدورترین اعصارایران از). 1386(دانشور،افراد استرفتنبه مدرسه
با گذارثیرأو تاما روابط مستمرکشورهاي همسایه خود و به ویژه روسیه داشته است،

. ارتباط تجاري ایران و) آغاز گردیدیالديم1994تا 1725از زمان قاجاریه (،روسیه
یک خواست بیش برکم و،یالديم19پیش از قرن ن،گیالطریق مازندران وروسیه از

کشورهاي اروپایی تداوم صعنت،داري وسرمایهبا گسترش اقتصاددوطرفه استوار بود. اما



197...پیامدهاي اجتماعی و سیاسی نفوذ روسیه در

چه بیشتر درتسلط هرومنوط به نفوذرااجتماعی خودسیاسی وحیات اقتصادي،
که در همسایگی ایران بود،دیدند! روسیهبه ویژه ایران و هندوستان میهاي دیگرسرزمین

! دانستقدرت سیاسی خود ضروري میبراي رشد اقتصادي وایران راتسلط برونفوذ
انگلیس چه بیشتر براي روس وهراین امکان را،ام ایران به ویژه از دوران صفویهضعف حک

ـه جبر تاریخبنا بـ استعماري بود، اما ایران نیز،چه قاموس این عملکردهافراهم آورد! اگر
و اجتماعی آن از دستاوردهاي اقتصاديمنفی آن،باراین پدیده، گذشته ازتوانست از

! مند شودبهره
به دنبال وبه همین بسنده نکردایران،قلمروهایی ازبخشروسیه پس از تسلط بر

روسیه با روابط تجاري خود را با ایران تداوم بخشید. این روابط چه بیشتر،منتفع شدن هر
سیاسی ایرانیان بیداري افکاردرگردید وکشورایران، باعث تبادل فرهنگی میان دو

سیاسی کشورهاي موسوم به اجتماعی و،ي تحوالت اقتصاديزمینهبود. درثیرگذارأت
دو ـبیستمقرن نوزدهم وـ چگونگی روابط کشورهاي متروپل با آنهاو"جهان سوم"

م أتوگرا وه عملکرد کشورهاي متروپل را تحول، دیدگاهی کد: یکیدیدگاه عمده وجود دار
آن داند. این دیدگاه، برمیـ هاي دیگرسرزمیندرـ ایجاد تحول عمران ونوسازي وبا

داري به جهت منتفع شدن، تالش دارد تا کشورهاي ضعیف را کشورهاي سرمایه؛است که
دارد (دیدگاه وابستگی) این دیدگاه مباحث این وابستگی نگهدربه خود وابسته کنند، و

ي اقتصادي، اجتماعی و و ساختارها؛کندانتزاعی مطرح میسطح بسیارکلی وخود را در
تنها راه نجات و وداند،ماندگی و تنزل آنها میي این جوامع را عامل عقبسیاسی کهنه

ند! دیدگاه دیگر (استعماري)داجوامع غربی میازـ ابستگیـ وپیرويتقلید وترقی آنها را
راماندگی جوامع مذکورعامل عقباي منفرد و تاریخی طرح کرده وباحث خود را به گونهم

مبدع این نظریه دانداستعماري آنها با جوامع صنعتی میناعادالنه وروابط نامتقارن و
در مورد ، )2010، (آندره گوندار فرانک"فرانک"معروف يها هستند. نظریهمارکسیست

ترین این مکاتب معروفاز،ماندگی هندهند و نقش آن در عقبـ روابط استعماري انگلیس 
و 16قرون ـاجتماعیِ هاي اقتصادي واست. واقعیت این است که اروپائیان بدنبال پیشرفت

نفوذ خود در جوامع يبه دنبال گسترش حوزهآن،تحوالت حاصل ازخود ومیالدي ـ17
،این جوامعسیاسی و فرهنگی براستیالي اقتصادي،یی و امریکاي التین و، آسیایآفریقای

به مستعمره ویعنی آنها راعقب نگه داشت!اند که باید این جوامع رابه این نتیجه رسیده
هاي استعماري مدلنظر داشت که عملکرد وکشورهاي صنعتی وابسته کرد. البته باید در

به "وابستگی"يشور به کشوري دیگر متفاوت بوده است. نظریهیک کاززمان وهردر
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عوامل نیافتگی راهاي توسعهریشهپردازد ومانده مینیافتگی جوامع عقببررسی توسعه
هاي نابرابري و باید ریشه"که این باورندبلکه برداند،نمی،نیافتهوسعههاي ترداخلی کشو

ممالک متروپل جستجو کرد. و"اقتصاد جهانی"ظام نرا در"نیافتهتوسعه"کشورهاي فقر
اقتصادي يرا به جاي روابط عادالنهوابستگی و استثماريکه این نظام نوعی رابطهچرا

و گسترشنموده و باعث دو قطبی شدن کشورهاي جهانبین این دو جوامع برقرار
براي کشورهاي جهان سوم، راه توسعه را وابستگی،ينظریه". "اندنابرابري و ناامنی شده

راد،(احمدیان"1داندقطع وابستگی از طریق اصالح و عادالنه شدن نظام اقتصاد جهانی می
1390 .(

مثبت و برخی منفی برآورد اینکه برخی آن را گذشته ازاستعمار،ي پدیدهرددر مو
! آمده استبه سرکه دوران استعماردارند؛این دیدگاه اصراربرهایی نیز! نظرگاهکنندمی
هنوز ادامه شکارآغیرآن است که استعمار با عملکردهاي نو ومقابل دیدگاهی دیگر بردر

فرهنگی،اجتماعی وياز آنجا که به توسعه!توان پایانی براي آن متصور بودنمیدارد و
)1ي شود که دارامیاجتماعی در جوامعی پدیداريتوسعهگویند،انسانی هم میيتوسعه

افزایش ارتقاء و(افزایش کیفیت زندگی )3؛) انسجام اجتماعی2؛ عدالت اجتماعی
)...بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، تغذیه وتسهیالت و خدمات زیربنایی، شامل آموزش،

خدمات با کمیت و کیفیت يسیستم اجتماعی به ارائهرود که هرمیانتظارو؛باشند
افراد جامعه به این تسهیالت فراهم يکه امکان دسترسی همهمناسب بپردازد، به طوري

زندگی انسان صورت گرفته باشد. به يجهت ارتقا) رشد اقتصادي آن جامعه، در4؛گردد)
طرفی پیشرفت که ازافتداي اتفاق میجامعهدرپایدارجانبه وهمهيتوسعهعبارت دیگر:

محیط زیست به حفاظت ازسوي دیگرازومتعادل باشد هماهنگ وهازمینهيدر همه
ازپرهیز،منابع طبیعینادرست ازياستفادهجلوگیري ازباپایداريتوسعهتوجه شود. در

شود. حفظ میهاي آینده نیزحق نسلهاي فرهنگی،حفظ میراثتخریب طبیعت و
اقتصادي وهاي زمینهکشورهاي استعماري درنفوذثیرأچه ایران تحت تبنابراین اگر

نتوانست در مسیر به دلیل عدم رعایت عوامل ذکر شده،خواهان پیشرفت بود، اماتجاري
اي به شیوهتحلیلی واین مقاله که با روش توصیفی وگیرد! درقرار"پایداريتوسعه"

ها،با توجه به این مفاهیم و شاخصاین است تااي تهیه شده است، سعی برکتابخانه
اینکه تا چه حد و تحت چه شرایطی این و؛ایران بپردازدوذ روسیه درپیامدهاي نف

، بنابراین براي اطالعات بیشتر در این زمینه باید ها مطرح شده استاین نظریه بیشتر از طرف مارکسیست1
.کردهمراجع)...به آثار آنها (مارکس و لنین و
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روسیه آیا نفوذ! به عبارت دیگر،استمنفی براي ایران به دنبال داشته پیامدهاي مثبت و
ه ثر بودؤتحوالت اجتماعی ایران ماقتصادي ويهاي شمالی ایران، در توسعهسرزمیندر

و اندیشه بیداري افکاریا اینکه حضور روسیه چگونه درو؟ هااست؟ چگونه و در کدام زمینه
مند ها بهرهروسرایرانیان چگونه از حضوو؛بودثرؤممناطق شمالی)اًمردم ایران (عموم

؟               شدند
کتاب "مانند؛توان به آنها استناد کرداین زمینه منابع فروانی وجود دارد که میدر

مربوط به "کتاب نارنجی"بریتانیاست. يوزارت خارجهي محرمانهادکه مربوط به اسن"آبی
ایران یا کتاب روابط بازرگانی روس وو؛روسیه استيوزارت خارجهيمحرمانهاسناد

آنجا که نویسنده به احمد توکلی. ازي) نوشته مروین ل. انتنربه ترجمه1928-1914(
درکتاب دیگر. دوست بسیار ارزشمنداابیکتمنابع و اسناد روسی دسترسی داشته است،

کنسنتکو ينوشته،سیویلیزاسیون روسیانتشارشرح آسیاي مرکزي و)1این زمینه 
به این مناطق سفریالديم19اواسط قرنموران روسی است که درأمازکاپیتان ماژور،

روسیه يخارجهدقیق و همه جانبه براي وزارتهاي خود را بسیاریافتهها ودیدهوکرد
توان لبته نمیگزارش کرده است. این کتاب را مادروس داودخانف ترجمه کرده است. ا

مقابل در!ه داده استئاراآن چیزیست که به وزارت متبوع خود يپذیرفت که این همه
يترجمه،خانات آسیاي میانهدرویشی دروغین درينامهکتابی است به نام سیاحت،این

آقاي آرمینوس وامبري ؛نویسندهينوري. این کتاب شرح سفر یک سالهجهفتحعلی خوا
کسوت یک درویش مسلمان سنی به آسیاي میانه با طرف دولت انگلستان دراست که از

هاي خود را به وزارت مستعمرات بریتانیا گزارش یافتهها ودیدهکرده ومشقات فراوان سفر
خراسان و"آن کتاب نیست! کتاب يرسیده است همهآنچه به نشر احتماالًداده است! و

که ؛ورجاوندارزشمند پرویزيآ. بلینتسکی به ترجمهينوشته")ماوراءالنهر (آسیاي میانه
یه درآمدند و مورد مناطق شرقی دریاي خزر که به تسخیر روسشرح ارزشمندي در

. کتاب ان کرده استاقتصادي و اجتماعی آنجا را به تفصیل بی،چگونگی اوضاع سیاسی
این از منابع ارزشمند در،به قلم عبدالرضا هوشنگ مهدوي،"تاریخ روابط خارجی ایران"

.. .وسیه از آغاز تا کنون پرداخته استرابطه است که به شرح روابط ایران و رو
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پیامدهاي آنصنعت ورشد- 1
جهان را يقرن چهره) کمتر از یکیالديم19و18هايتحوالت صنعتی اروپا (قرن

سیاسی دراجتماعی و،به لحاظ اقتصاديتحوالت فراوانی رادگرگون کرد! و تغییر و
به نیاز اساسی راچندهاي جدید،سیس کارخانهأتشدن وزندگی بشر بوجود آورد. صنعتی

ش ) بازاري براي فرو3،ارزانبه نیروي کارنیاز)2،به مواد اولیه) نیاز1دنبال داشت:
مین أزمین و معادن توان تکه بازارهاي اروپا به سرعت اشباع شد وآنجاتولیدات انبوه! از

صاحبان این صنایع در پی یافتن کارگران ارزان و ،نداشتندها راکارخانهيمواد اولیه
هاي دیگر شدند. این راهی سرزمینمواد خام و بازارهایی براي فروش تولیدات خود،يتهیه

هاي دنبال داشت، اما دگرگونیجهان بهاروپا وي مثبتی درچه پیامدهاگرموضوع ا
همین دوران دارد. ماشینی شدن ریشه درنیز"جهان سوم"کشورهاي ویرانگرخواسته ونا

رشد بورژوازي صنعتی باعث پیدایش وکه در بسیاري موارد رفاه انسان را به دنبال داشت،
چه تالش براي کسب این بود. هرچه بیشترسود هروگردید، که حیات آن بسته به سود

انبوه بیشتري ازمردم را در تنگناهاي کسب آن،ناشی ازحرص و آزشد،میسود بیشتر
زندگی جهان، پیدایی استعمار وداري دربرد. ماحصل گسترش سرمایهمیناخواسته فرو

براي مستعمرات بود.                    تر،سخت
نفوذ استعماري سعی درشد که همچون یک کشوروع شامل روسیه نیز میاین موض

داشت. )...خود (ایران، افغانستان، هند ويهاي همسایهدیگر کشورها بویژه سرزمیندر
سوداي تسلط بر،شدنصنعتیماشینی ودستیابی به تولیدروسیه خیلی پیش از

: 1386(آشوري،تر خود داشته اسکادستورهاي منتهی به خلیج فارس را درسرزمین
روسیه درنفوذناشی ازهاي مثبت، شواهدي دال بر پیامدبا این حال).28-30

چه ایران اگرعملکرد روسیه دربه عبارت دیگر؛!هاي شمالی ایران نیز وجود داردسرزمین
به مثبتی نیزپیامدهاي،اجتماعیاما به لحاظ اقتصادي وتجاوز کارانه بود،استعماري و

این مقطع زمانی خواهیِ مردم ایران درتحولمند شدن، نشانگردنبال داشت! البته این بهره
روسیه وجودازتوانستندبود! اگر مردمان ایران به این دگرخواهی نرسیده بودند نمینیز

رن ي دوم قنیمهروسیه درداري در! رونق سریع مناسبات سرمایهي مثبت کسب کنندبهره
شد، که آن میمزید برکه با منسوخ شدن اصول سرواژ شدت گرفته بود، نیزیالديم19

روسیه درسسات صنعتی درؤمها ومناطق شمالی ایران برندارد. کارخانهروسیه چشم از
بنابراین رشد ؛یافتتی بود که با سرعت توسعه میترین صنعمهمحال رشد بودند، نساجی،

مواديهمچنین تهیهبراي فروش تولیدات خود،اي راههاي تازربازاروسیه، اقتصادي در
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کرد عمل کرد روسیه براي طلب مینقل راحمل وو وسایل ارتباطی ونیروي کاراولیه و
دستیابی به نیازهاي خود، با کشورهاي استعماري دیگر متفاوت بود! به این شکل که روسیه 

کرد تا آن مناطق را تالش میبه خود،ـ نظرشمد ـها به جاي وابسته کردن سرزمین
! یعنی همان کاري که در تقابل با انگلستان در شمال ایران کرد و کنداشغال و از آنِ خود 
این رابطه نه حکام در"! را تصاحب کردهاي غربی و شرقی دریاي خزرمناطق شمالیِ کرانه

یاي میانه که تا این زمان کم وهاي شرق خزر (حکام آسنه امیران محلی سرزمینبخارا و
نتوانستند مانع پیشروي روسیه نه ارتش ایران،بیش تحت فرمان شاهان ایران بودند) و

روسیه با کمترین هزینه به آنچه خواسته بود دست یافت. با .)254: 1383(شمیم،"شوند
، ات سیاسیایران) وارد یک حیهاي جدا شده ازها به روسیه (سرزمینالحاق این سرزمین

ها به همین خاتمه واهی روسخزیاداما نفوذ و!متفاوتی گردیدندی و اقتصادي کامالًاجتماع
هاي دیگر ایران بازماندند، اما اشغال سرزمینپیشروي وازاگربه دالیل بسیار،و؛نیافت

هاي و ستدبه اشکال مختلف شروع به دادشکل دیگري از تصاحب را در پیش گرفتند! و
ناپذیري به دنبال هاي جبرانچه براي ایران ضررایران کردند. این روابط اگراري درتج

داريسرمایهقاموس روابط تجاري وبنا برـ اما براي مناطق شمالی ایرانداشت،
مناطق یکی از پیامدهاي مثبت تسلط روسیه بر"به دنبال داشت! دستآوردهاي مثبتی نیز

قراردادها با رغم مفاد مختلف سودآورآن بود که روسیه علیمیانهآسیايشمالی ایران و
بایست خرید و فروش آن بود که، حق خرید و فروش برده را نداشتند و میحکام محلی،

.)998: 1997(غفورف،"نظام بردگی را منسوخ نمایند!برده و
و بیش میالدي کم 19هاي شمالی ایران با روسیه قبل از قرن رتباط تجاري سرزمینا

"ترکمنچاي") و یالديم1813("گلستان"تحمیل دو قراردادپس ازبرقرار بود اما
گیالن ،یالديم1830هایی از خاك ایران، از جدا کردن بخش) به ایران ویالديم1828(

لطبع ایران تبدیل گردید. ابودریاي خزرهاي تجاري و سیاسی روسیه دربه مرکز فعالیت
ایالت گیالن را رفاه دریالديم19محصوالت مختلف در قرن يوسعهافزایش تجارت و ت"

ياین زمان گیالن یکی از ثروتمندترین ایاالت ایران بود و اغلب در زمرهافزایش داد. در
که تشکیالت جدید گمرکی 1897شد. عالوه بر این از ایالت اول ایران محسوب میچهار

همچنین، ؛گمرك شدیداً افزایش یافتتأسیس شد، درآمد گیالن ازهابلژیکیتوسط
بود. حضوروضعیت اقتصادي دهقانان گیالنی از همتایان خود در بیشتر ایاالت ایران بهتر

یالن باعث آگاهی مردمان گیالن از گارمنی) دروکارگران خارجی (روسی، یونانیوتجار
هاي اعتراضی ایجاد جنبشعوامل مؤثر دراین ازو؛شدجتماعی در غرب میهاي اپیشرفت
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ایران بود1921تا 1906هاي انقالبی جنبشفعال این ایالت درحضورکارگري مختلف و
تجارت يتوسعهعبارت دیگر،به.)88- 90: 1354آدمیت،؛ 2012(رضازاده لنگرودي، 

ایاالت شمالی سیاسی درهاي اصلی تغییرات اجتماعی، اقتصادي ومحركخارجی، یکی از
يهاي خزري، که طی دورهجمله استانهاي مختلفی از ایران منتجارت بخش"ایران بود. 

بهبود یافت. یالديم19اول قرنيکم شده بود، در نیمهاًشدیدیالديم18بحرانی قرن 
سال میلیون پاوند در20به یالديم1800سال میلیون در7/1ات از صادرات و وارد

به کشورهاي همجوارعمده در جهت افزایش تجارت ازرسید. تغییریالديم1914
به یالديم1800(تجارت با روسیه از یک دهم در سالانگلستان بودمقصدهاي روسیه و

تجارت، ر فزاینده روسیه دراین حضو. )رسیدیالديم1914سال دو سوم دربیش از
گیالن به .)2012(رضازاده لنگرودي، "بودطور خاص در گیالن مهمکشاورزي و صنعت به

؛اهمیت بودحائزهاي روسیه بسیارمواد اولیه براي کارخانهدلیل غناي تولیدات کشاورزي و
روسی محسوب تجارداران ودي براي کارخانهمنبع ارزشمن،همچنین گارگران ارزانِ منطقه

کنندگان محصوالت درتولیدعنوان یکی ازبهنیزیالديم19ند. گیالن پیش از قرن شدمی
گیالن از قرون وسطی به خاطر تولید "بازارهاي روسیه و اروپا شهرت داشت. ایران و

یک طرف وازآهن بین دو سوي خزربود. تکمیل راهبرنج مرغوبش شناخته شدهابریشم و
باعث افزایش تولید برنج و صدور آن به روسیه و سوي روسیه،دمند برنج ازتقاضاي سو

دریاي خزر، سریع حمل و نقل دریایی دريآسیاي میانه گردید. همچنین، توسعه
تولید و منجر به افزایش دروالیت شمالی ایران را افزایش داد وهاي روسیه درفعالیت

(بوهلر،"یگر چون زیتون، کنف و چوب شدبرنج و کاالهاي دصادرات ابریشم، ماهی،
1390 :28(.

ایران به روسیه و اروپادروازه ورودمازندران،گیالن و-2
چون هم روسیه مسیر تجارت ابریشم را از مازندران به گیالن منتقل کرد،

هاي غربی کشور کههم به بخشو؛هم داراي بندر (انزلی) بودابریشم ويتولیدکننده
تر بود. بود، نزدیکهاي ایران بیشتربخشمعیت و میزان تولیداتش نسبت به دیگرتراکم ج

شده مجاورت آذربایجان و مناطق تازه تسخیراستراتژیک درمنظرگیالن ازسوي دیگراز
ها روسیه و تنها مسیر ممکن براي حرکت به سوي جنوب از قفقاز بود. ماهیگیري که قرن

دوم قرن نوزدهم به دلیل مناسبات صعنت ماهیگیري و يهدر گیالن رواج داشت در نیم
ها بود رشد بسیار زیادي کرد. دست روسرانی که درامکانات کشتیروسی وتقاضاهاي تجار
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ن را براي تجارت مناسب نیز گیالـ دست روسیه بودرغم اینکه این راه درعلیـ اروپائیانو
ـ ی کنسولگري ایجاد کردند. راه دریاي خزرانزلرشت وبرخی دول اروپایی دریدیدندو حت

، چنانچه داراي امنیت بودرونق گرفت وها بود بسیاردست روسکه درتهران،ـنزلیا
شاهان ایران (ناصرالدین شاه و مظفرالدین سفراي خارجی و ایرانی ورجال و"بسیاري از

انجام ي ژاپن پس ازهئیت تجار:کردند. مثالًرفت و آمد میشاه) اغلب از این مسیر
هنگام بازگشت به یالديم1891سالفوریه در. دکترراه گیالن بازگشتندموریت ازأم

گیالن سخن گفته آمد درمشکالت رفت وو"وبا"بیماريازوکردگیالن عبورفرانسه از
ود ایران وجدراًبرانگیز که عمومملأیکی از مباحث تاما؛ )125: 1361الملک،(افضل"است

اند. بودهثیرگذارأتایران بسیاريمباحث اعتقادي بود، که در توسعه و یا عدم توسعهداشت،
صید متعلق به ایران)یران از بنادر جنوبی دریاي خزر (با کیفیت اتوضیح اینکه: خاویار

آمد؛ اما از آنجا رودهاي منتهی به جنوب خزر به دست میدریاي خزر وشد، یعنی درمی
ـ چندانـ ماهی دیگرياز"آزادماهی "و"ماهی سفید"ان مسلمان ایران جزکه مردم

لمس و بقیه به لحاظ مذهبی مورد تردید بودند، درآنهانظرازکردند وستفاده نمیا
شد!   ها و ارامنه اداره میتوسط روساًنتیجه این صنعت عمدتمحتاط بودند. درخوردن آنها

سیسات أاولین امتیاز ایجاد تارمنی با تابعیت روسی،لیانوزوفیالدي م1968در "
ي بدست آورد، که بعد به کل خزر توسعه یافت. به گفتهسواحل جنوبی خزردرصیادي را

هزار تومان بود. 200ها تولید این صیاديیالديم1875سال کنسول بریتانیا در"ابوت"
را استخداملنکرانهاي باکو واز روساًمرد، عمدتگیري، لیانوزوف صدطی فصل ماهی

چکمه و ،هاآهنگري،هايسازها در انزلی با کشتیه پایگاه آنگوید ککرد. ابوت میمی
هاي راحت چوبیش براي و خانههایش براي خواب مردانهایش، کلبهسازيدستکش

آورده شده بود خیلی به یک سکونتگاه روسی شبیه مدیران، که اجزایش در آستارا ساخته و
این گارگران و نیروهاي رفتارها و. ساخت این نوع سکونتگاه)2012(رضازاده لنگرودي، بود

يدر توسعهتعصبات را در گارگران ایرانی شکست و وروسی و ارمنی یک سري باورها
کرد!اقتصاد گیالن نقش بسزایی ایفااقتصادي و فرهنگی آنها و

گیالن نیز دریالديم19قرن اواخرو چوب هم درکنف،زیتونتولید و صادرات
یالديم19ایران از قرن ؛ینه باید مد نظر داشت این است کهتوسعه یافت. آنچه در این زم

این خود بوده است. دریا به اصطالح فالحتی) با محوریت نیازداراي اقتصاد کشاورزي (
گرفت. به همین جهت دره صورت میمنطقهراقتصاد، تولید متناسب با نیاز داخل و بومی

مسائلی تأمین نیازهاي اساسی واختالل درایران کمتر شاهداجتماعی)تاریخ (اقتصادي و



96زمستان ،2شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 204

شویم،نزدیک میدو سه قرن اخیر)هاي اخیر (چه به سالاما هر!ایمهمچون قحطی بوده
قتصاد تجاري و عبارت دیگر؛ اگردید. بهمشاهده میبیشترکشورها دراین پدیدهبروز

گی و قحطی را هم فراوانی به دنبال داشت، گرسنچه براي انسان راحتی واگرصنعتی،
.باعث گردیده است

امر . اینگرفتسرعتو روسایرانهايجنگبعد ازدر گیالن حضور و نفوذ روسیه"
با اهالیآشناییو باعثگذاشتبجايمنطقهدرمتعدديسیاسیواجتماعیپیامدهاي

آورد. فراهمراسیاسیـ اجتماعیهايایجاد خیزشبرايشد و زمینهجدید جهانتحوالت
اروپا، و بالطبعارتباط با روسیهتأثیرتحتبود کهایراننواحیاولینازگیالنترتیببدین

کارگران، مهاجرتگیالندرازقفقيارامنهشاهد بود. حضوررامتعدديتحوالتتغییر و
، ستیزيبیگانهي، ایجاد روحیهمنطقهدرروسیاتباعمداخالت،بلعکسبه گیالن وروسی
(پورمحمدي املشی و"بودجملهاز آنرشتبعدي درو تحوالتگیالنيمشروطهانقالب

). 1394قدیري،

ه قمنطتحوالتنقش موقعیت جغرافیایی رشت در- 3
رشد یالديم17اوایل قرن روابط تجاري میان آستراخان و بنادر شمالی ایران از

کرد. آستاراخان ازاروپا را به هم متصل میآسیا و، بیشتري یافت. به این دلیل که این شهر
هلندي انگلیسی، فرانسوي وبود. تجاري دریاي خزرترین مراکز بازرگانی حوزهاصلی

هاي سیاسی میان ز طریق آستراخان به تجارت بپردازند. سفرا و نمایندگیتوانستند امی
کردند. در طول قرن نوزدهم میالدي میهمین مسیر ترددازایران و امپراطوري روسیه نیز

این شهرداراي کنسولگري، و اوایل قرن بیستم این روابط چنان رونق یافت که ایرانیان در
این جا مانده ازه بجمله آثار. قبرستان ایرانیان نیز ازمسجد و کاروانسراي تجاري شدند

.دوره است
داد به لحاظ تجاري مورد توجه قراریکی از دالیلی که که ایران و به ویژه گیالن را"

موقعیت شرایط آب و هوایی معتدل،حاصلخیزي،،نوع خاكموقعیت جغرافیایی بود. و
يرابطهکارکه بامردمیواقع شده بود وتجارييمنطقهي آن که مابین چندهاراه

داراي نیزي جنوبی دریاي خزرموقعیت جغرافیایی گیالن در حوزه"مطلوبی داشتند. 
ترانزیتی اجتماعی وـمناسبات اقتصادييمندي براي توسعههاي بسیار ارزشظرفیت

، گیالن مورد توجه آنپیش ازودوران استعماربه همین دلیل هم در. ایران با روسیه بود
یک بود ژاقتصادي و استرات، ! این موقعیت و شرایط جغرافیاییروس و ایران بودکشوردوهر
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گیالن را به و؛ي را به داخل مرزهاي ایران کشاندهاي بزرگ استعمارکه نزاع قدرت
؛ 1395(کلهر،".اروپائیان به خاك ایران تبدیل کردها وي ورود روسثیرگذارترین دروازهأت

.)4- 6: 1376زاده،جمال

؟شودچگونه گیالن پیشگام توسعه مناسبات تجاري ایران و روسیه می
...وبازارها و انبارهازمان مورد بحث ما با آن امکانات محدود حمل و نقل ودر

یک طرف به بندراهمیت بود. ازبسیار حائزیگیالن (رشت) به دلیل موقعیت جغرافیای
و مازندران وـایران بودترین انبار کاال درکه عمدهـ رف دیگر به قزویناز طانزلی و

به روسیه و دیگر مناطق ایران، ارتباط وعمده بازارهاي ایران دروتبریزو"بازارپیر"
از مرزهاي برابراًاي تقریبرشت در فاصله"نویسد: ن رابطه مینزدیک بود. خودزکو، در ای

از آن راراه کاروان رو،روزتنها شش شبانهدارد وازندران قرارحریم ایالت مروسیه و
اش از پیربازارسوي دیگر فاصلهکند. ازمیجداسراسر ایران،ترین انبار کاال درعمدهقزوین،

انزلی به ياحداث جادهپس از". )23: 1390(خودزکو،"یک ساعت و نیم استحدود.. .و
نقشی وهاي اروپامرکز ایران با دروازهترین راه عبور و مرورم، گیالن تبدیل شد به مهتهران

این راه عبور و مرور به . با وجودکردمیفایگی با روسیه و اروپا اتبادل فرهناساسی در
روسیه و کشورهاي اروپایی توسعه پیدا کرد و رفت و آمد رجال پادشاهان و سفراي سیاسی 

گرفت. همچنین اروپاییان این طریق صورت میازدول دیگرنظامی، فرهنگی ایران و
گري سیس کنسولأها دست به تی دولتبسیاري گیالن را براي تجار مناسب دیدند. بعض

زمینه مناسبی براي ،هاي اروپاییخانهپی آن تجارتها و درگريشدن کنسولزدند. باز
. بدین طریق رشت سیس نهادهاي فرهنگی اروپایی و حتی امریکا در رشت پدید آوردندأت

ایران شد. ساز تحوالت جدیدي دراین زمینهو؛اروپاییان گردیدپذیراي جمعیت بیشتري از
ا وجود شرایط آب و هوایی گیالن بکند ویلیام جکسون (در دوران قاجار) نیز عنوان می

.)501: 1352(جکسن،"، مملو از جمعیت اتباع خارجی و ایرانی استنامطلوب
هاي هوایی و بیماريآب وشرایط بدرغمشد، علیگیالن محسوب میکه مرکزرشت"
روسی،گرهاي ایرانی،معاملهوتجار"تجار ایرانی و خارجی بود. مملو از جمعیت وواگیر
شهرهاي شرقی اغلب طرف جمع شده و هیجان غریبی که درهریونانی ازوارمنی

مربوط به ترقی و تنزل قیمت ابریشم است. نه اًعمومدارند. کارهامیپانادرالوقوع است بر
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به متفرق کنندگان را قادرمعاملههاي شب،نه پشهنه بخار وحرارت سوزان روزانه، نه مه و
	.)128: 1335(دالمانی،"کردن نیست 	

قاجار يگیالن با مرکزیت رشت توانست این جایگاه با اهمیت خود را تا اواخر دوره
ترین راه حمل و نقل تجاري، عنوان اصلیمیت شدن دریاي خزر بهاهاما با کم؛حفظ کند

. با این حال توانست به لحاظ نزدیک شدن به دست دادگیالن نیز اهمیت پیشین خود را از
چه به دالیلی چند این توسعه نتوانست به صورت بنیادین مند شود. اگرهعوامل توسعه بهر

بنیادین دست پیدا يایران نتوانست به این توسعهتداوم یابد. البته باید در نظر داشت که
.گیالن نیز مشمول این عوامل عدم تداوم توسعه گردیدوکند

نقش ارامنه در گیالن-4
ـ قفقازيه ویژه ارامنهـ بهاي تاریخی در ایران و روسیهارامنه به دلیل داشتن ریشه

شاه "کردند. ایفاء میقش مهمیاجتماعی و سیاسی بین دو کشور ندر معادالت اقتصادي،
وبراي تولیدراقفقازيارامنهتعدادي از)یالديم1628- 1642صفوي ()عباس اول (کبیر

شرایط آب و هوایی جدید توانستند آنها درگروهی ازتجارت ابریشم درگیالن ساکن کرد،
ب آمدند. آنها با گیالن به حساتجارتنشدنی ازماندگار شوند و جزئی جدازنده بمانند، و

"ابریشم به تجارت محصوالت دیگر نیز مشغول شدندعالوه برخانه،سیس تجارتأت
اقوام گرفت،زمانی که ابریشم گیالن مورد توجه قراراز".)49: 1377فروحی و طالبی،(

تزارروس به جهت تجارت آن فعال شدند. الکساندرجمله ارامنه در تولید ومتعددي از
این دهد تااجازه می.. .ارمنیطی فرمانی به دو تاجردات ابریشم و مصرف آن،واريتوسعه

ارامنه در.)70-71همان: ("بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد روسیه کنندراکاال
گیالن يانقالب مشروطهفعال بودند. درفرهنگی بسیاراجتماعی وهاي سیاسی،زمینه

ء که جزـ به رهبري یپرم خان"ناکسیونحزب داش"ثري داشتند، بخصوص ؤحضور م
سیس مدارس أاقدام به توفعالیت داشتندهاي فرهنگی نیززمینهدرـ فاتحان تهران بود

هاي متعدد فرهنگی و هنري کردند.تشکیل گروهرشت و انزلی وارامنه در
انقالب وقفقازبه دنبال جنگ میان ارامنه و مسلمانان درطی جنگ جهانی اول،"

فعالیت ارامنه دروزیادي از اهالی ارامنه به سوي گیالن رانده شدند. حضورتعدادوسیه،ر
اجتماعی،هاي سیاسی،آنها، جمعیتحضورثیرأحدي تحت تکه اهالی تاگیالن سبب شد

ثرؤمتحوالت جدیدوهااندیشهپیدایش افکار،نتیجه درکنند. درهنري ایجادفرهنگی و
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(پورمحمدي "جاي گذاشتندمثبتی براجتماعی گیالن آثارسیاسی ويتوسعهدروبودند
).50: 1394قدیري لشکاجانی،املشی و

مهاجرت آنهاثیرأتکارگران روسی و ایرانی و-5
روسیه رفتند و یا از بین فصول مختلف کارگران مختلفی از ایران به روسیه می

سسات ؤمها وطرف شرکتیا ازمستقل وورطبهکاران و مهندسین روسی،کارگران و استاد
فصل دره ویژه صیادان ماهی و خاویارـ بجمله صنعت چوبازـ تجاري یا صنعتی

شیالت ودرکارگران روسی براي کاردر ابتدا"آمدند. ن، به ایران (گیالن) میزمستا
شتر به ایران بیـ شوندتوسعه محسوب میمظاهرکه یکی ازـ سازيجادهوسیسات بنادرأت

صنعتکاران تهیدستی کشاورزان ووفقرقاجار،ياواخر دورهدرکردند. امامهاجرت می
ایرانیان بودند که بیشترین باراینبه کارگر،نیازکشاورزي روسیه وصنایع ويتوسعهایران،

دم طبقات مرسایرافرادوران وپیشهمهاجرت را به روسیه داشتند. دهقانان فقیر شده،
ولگا روي يهاي ناحیهشهرخزري وجمعی به بنادرطور دستهسال به سال به،ایران

هاي انسانی،سرمایهوچه خود ایران به این نیروهااگر.)78: 1388(عیسوي،"آوردندمی
داد! و این مراکز تولید و این رابطه کاري انجام نمینیاز مبرم داشت، درجهت توسعه،

این کارگران به مزد) ازند که با پرداخت حداقل دستمزد (به دلیل نیازتجارت روسیه بود
شدند. مند میآنها بهره

هاي جدید در گیالناندیشهوپیدایی افکار- 6
ویژه بهـ اندیشه در بین ملل مختلفافکار وهاي تبادل فرهنگ وراهیکی از

یک دیگر است. این موضوع درهاي مختلف به سرزمینتردد افرادـ هاي همسایهسرزمین
موران سیاسی،أمکسوت تاجر،ارتباط با مردمان ایران و روسیه نیز صادق بود. ایرانیان در

جدیدي کردند. اینان با خود افکارآمد میبه روسیه و اروپا رفت و...سیاح ودانشجو،کارگر،
، کارگران مهاجر نقش و ایرانمیان روسیه این تبادل افکارآوردند. دربه ایران میرا

این پی دارد،اي ازی رفتارهاي اجتماعی تازهیپیداافکارکه برخوردآنجاازاي داشتند.عمده
رفتار وباعث پیدایی افکارنیزـ طلبدکه فرهنگ خاص خود را میـ تجاري تازهاقتصاد

ید، رفتار و فرهنگ و امکانات جداقتصادعبارت دیگر؛اي در گیالن گردید. بهاجتماعی تازه
، کم داري بودسرمایهکرد. نیازهاي تازه که خاص مناسبات تجاري وخاص خود را طلب می

به هاي جدیداندیشه. "کردمیتعصبات پیشین دورکم مردمان نیازمند به این امکانات را از
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هايکالسویژه مدارس دخترانه ومدارس جدید بهایجادباو؛تدریج به گیالن رسید
هنري، ـ هاي فرهنگیکانوننیزکتابخانه ومطبوعات،سوادآموزي براي بزرگساالن،

کم کم مردمان و)136: 1377طالبی،(فروحی و"؛خواهی فراهم گردیدابزارهاي تحول
مردم پذیريطوري که فرماناجتماعی تازه کرد. بهسیاسی وپذیرش افکاريهگیالن را آماد

دو نهضت این دگرخواهی،يپذیري داد. نتیجهخواهی و قانونگیالن جاي خود را به قانون
.جنگل و دیگري جنبش مشروطه: یکی نهضت پی داشتدر گیالن ازمهم را

ترین نقش رامهمهاي سیاسی جدید،اندیشهوپیدایش افکاردر"شاید بتوان گفت: 
غرب شکل روسیه وسیاسی که دره عهده داشتند. افکارخواهان این منطقه بقفقاز و آزادي

خواهان گیالن استبدادي آزاديهاي ضداندیشهبربود،ثرؤممردم قفقازافکاربرگرفت ومی
نادیده را نبایدقفقاز"هنچاك"انقالبی ياین میان نقش ارامنهدر"داشت. بسیارثیرأتنیز

ایرانی با مرام سوسیال دموکراسی نان روشنفکرآشنایی جواگرفت. هنچاك نقش بسزایی در
ها بود که افکار انقالبی میان به دنبال این روشنگري.)112: 1389دهی،(یوسف"داشت

این خطه از ایران فرهنگی دراجتماعی وهاي سیاسی،مردم رواج یافت و با تشکیل گروه
توان گفت: اهل گیالن میخواهی شدند. به این ترتیبعدالتخواهان قانون وشکل گرفت و

برخی دوري جستن ازورابطه با دنیاي جدیدثیرأاز اولین مردمانی بودند که تحت ت
.مسیر توسعه قرار گرفتندمورد درتعصبات بی

هاي شمالی ایران (اشغال گیالن)سرزمینها در امورمداخله روس- 7
حالت آشوب در کشور منجر به یکیالديم1722افول صفویان و انقراض آنان در

پذیرآسیبچه بیشتراشغال خارجی هروثیرأنسبت به تگردید. مناطق شمالی کشور
والیات ایرانی وها توسط روسیه تزاري براي تسلط بر دریاي خزرگردید. اولین تالش

یالديم18استرآیاد و آذربایجان در همین زمان شروع شد. از اواخر قرن گیالن، مازندران،
. وقتی آن بودندکنترل امورصدد نفوذ به خاك ایران وها درروسیالديم19قرنغازآو

اقدام به تسخیر خاك ایران کردند. شفته و نابسامان است،آپی بردند که اوضاع بسیار 
هاي طی واپسین سالراهایش براي اشغال والیات ایرانی در جنوب خزرروسیه اولین تالش

که روسیه را تبدیل به یک قدرت بزرگ اروپایی کرده کرد. پترغازآ"کبیر"حکمرانی پتر
به یک دریاي روسی و کنترل تجارت اروپا با زمانی بود که سوداي تبدیل خزربود، دیر
والینسکی را به دربار شاه سلطان حسین پروراند. او افسري به نام آرتمیمیسردرشرق را

د و همکاري تجاري بیشتر با ایران و هند را تشویق فرستاد تا وضعیت محلی را ارزیابی کن
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به هاي خود راکند. او با دربار ایران قراردادي بست که به موجب آن، روسیه کنسول
شرف رشت بفرستد. والینسکی گزارش کرد که امپراطوري صفوي دراصفهان، شیروان و

نخواهد انی بردشواري چندغرب و جنوب خزرسقوط است و فتح والیات شمالی آن در
.انگیخت

ترین شاهان ایران کفایتلدین شاه قاجار که اوج یکی از بیاز این زمان تا دوران ناصرا
1730-1748شاه افشار (دوران نادربه جزو؛بردمیسره بود، ایران در یک نابسامانی ب

وزایران به اشکال مختلف به خاك ایران تجايمند همسایههاي قدرت) دولتیالديم
ایران جدا کنند. قلمروازایران راهایی ازکرد تا بخشیک تالش میهرکردند، ومی

این میان روسیه توانست با ! ازوسیه از شمال و انگلستان از جنوبغرب و رعثمانی از
رقابت دیگر اگرهاي زیادي از قلمرو ایران را از آنِ خود کند! وکمترین هزینه بخش

توانست دید میدر ایران نمیخودي نبود روسیه چون رقیبی هماوردي استعمارهادولت
عثمانی منع انگلستان وي! اما وقتی از این کار به وسیلهران را تصاحب کندسراسر خاك ای

هاي خود به دولت وصدد برآمد تا از طریق روابط بازرگانی و تحمیل سیاستدرگردید،
نفوذ درها پس از! روسموفق بوده استنیزاینکارایران سیطره یابد! درحکام ایران بر

دادند، یا با سیاست و خواستند انجام میجریان جنبش مشروطه) هر کاري میگیالن (در
ها اقدام روس"! از طرف دیگر ...زندان و شکنجه و،توسل به اسلحهترفند و یا بازورگویی و

شان دهند و با این کار بودن سربازان روسی امن نکردند تا اوضاع گیالن را نای میبه کارهای
گرفتند یک ایرانی را.. .روسيرشت مشتی تبعهدرضروزي جلوه دهند! آنجا الزم ورا در

احمد شاه)يدورهها که مترصد ورود به ایران بودند (درو تا دم مرگ کتک زدند! روس
بهانه به ـارزشمند بودان بسیار براي ایران این زمکه درـاقدامات مورگان شوستر

همچنین ؛)59: 1394قدیري،(پورمحمدي و"ایران شدند گیالن وو وارددستشان داد
بود باعث وحشت آنان ـایراندرـ هانهضت جنگل که تهدیدي بزرگ علیه حضور روس"

افزود ولحظه بر فشارش می(سفارت روس هرآن برخاستنديشد و به سرعت به مقابله
.ند)نموددولت درخواست میها را از مقامات رسمیوا و قلع فوري جنگلیاعزام ق
ها را بگیرد. آورد که جلوي جنگلیگیالن به حاکم محلی فشار میگري آنها هم درکنسول

ها، خود هم دست به کار به همراه درخواست سرکوب جنگلیها آرام ننشستند والبته روس
: 1368(فخرایی،"ها داشتنداي با جنگلیریختهگزات جسته و الب اکتبر مبارشدند و تا انق

/ ورشیديخ1296/ یالديم1917ت انقالبی تا اکتبراین اساس از آغاز تحوالبر.)82و63
د و حکومت مور بوأ، حکومتی که از سوي تهران ممردم گیالن شاهد دو نوع حکومت بودند
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دولتی درهاآید روسمیکرد. به نظرمل میتر از حاکم والیتی عکنسول روس که مقتدرانه
ها قرارکنسولگريسیس کرده بودند که مرکز این دولت درأگیالن تدل دولت ایران در

ها هم رئیس این دولت بودند. موضوع دیگري که نباید از نظر دور داشت داشت و کنسول
ـتقابل با انگلستانبه ویژه درـاقتصادي صرف در ایرانکسب سوداینکه روسیه پیش از

مقابل انگلستان که صدد بود تا دریابی به آن، دربراي دستبه دنبال منافع سیاسی بود، و
براي و ابزارهابه مستملکات خود منضم کند! یکی از راهایران راکرده بود،خودهند را از

(رئیس E. K. GRUBيدر ایران بود که به وسیله"بانک استقراضی روس"این منظور
ایران بود. سیاست روسیه درترین ابزاراصلییکی ازگروپ،نظرزیرWITTE(1دفتر

. دهدتصرف آن ترجیح میعنوان همسایه، برکشوري ورشکسته و ضعیف شرقی را بهروسیه 
سلطان "طریق شرقی ازیک کشوريکه ادارهروسیه به تجربه به این سرِ پی برده بود

به تمامیت اًکه ظاهردارداین حسن راباشد،خوارجیرهوفاسدکه ضعیف و"ظاهري
اختالفات تحریک نکرده،رقابت دیگران راحساسیت وقوانین احترام گذاشته شده،ارضی و

و؛کندمیلیت ایجادئوسحداقل مباحداکثر قدرت رابه حداقل تقلیل داده والمللی رابین
ارتباط کنیم، درهدفی که ما تعقیب میکه؛کردالقاءچنینبه شاه ایران باید"

عدم درخواست عدم تجاوز به سرزمین شاه باالمدت با ایران، حفظ تمامیت ارضی وطویل
سپس . وآن تسلط یابدکه براجازه ندادن به کشوري دیگرارضی براي خودمان ويتوسعه

درآوریم. بدون اینکه دخالتی دردخوتحت نفوذایران رابدون زوربدون کار ووآرامیبا
آن است ماکاربه زبان دیگریاهاي داخلی آن بکنیم،سازمانیااستقالل ظاهري آن کشور

که ولی قدرت آن به حدي باشدمطیع خودمان کرده،مفید وسیاسی ایران رانظرکه از
داشته اختیاردرآن رابازاريمدهقسمت عبوده ودست مااقتصادي دريعنوان وسیلهبه

ينتیجهنزدیک وآن استفاده کنند. این رابطهبازرگانان روسی ازوهاسرمایهتاباشیم،
آن پایه بود که برخواهداساس محکمیاقتصادي خاصِ آن، وقتی حاصل شود،ـسیاسی

.)80-81: 1369(انتنر،"انجام دادهاي مفیدتوان فعالیتمی
داران یک کشور با دولت آن است! سرمایهوین ارتباط تجارترترین و مفیدن اساسیای

ترین شد. به این طریق روسیه با کممیدیدهکشورهاي اقماري و ایران کمترچیزي که در
خواست دست یافت.هزینه به آنچه می

کشورهاي همسایه از جمله ایراناي داشت براي نفوذ دربرنامهWITTEدفتر1
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برخی نفوذ روسیه درایران داشت،رغم این عملکردهاي استعماري که روسیه درعلی
این باورند که دانند و برمیداراي پیامدهاي مثبت نیزراـ خص گیالنطور مشبهـ ایران

! گردید"توسعه"بودکه وارد جریان به تبع آن اروپاها وگیالن با داشتن ارتباط با روس

ن گیالن و قفقازهازادیخواآایران و ورود اسلحه به-8
از امتیازات گیالن براي این یکی ". اروپا گیالن بودترین راه ارتباطی با روسیه واصلی

یا به صورت قاچاق) از این (قانونی وروسیهازکه بیشترین کاالهاارتباط بندر انزلی بود،
اسلحه بود. برخی از مسافران که از قفقاز این کاالهارسید. یکی ازطرق به ایران می

یا کمک به فع مالی وآوردند. این کار یا براي نخود به صورت قاچاق اسلحه میباآمدند،می
ترین مشکالت گمرك درجنبش جنگل بود. این یکی از اصلیانقالبیون و به ویژه انقالبیون

براي اینکه اسلحه به دست مخالفان نرسد تالش بسیار براي انزلی بود. حکومت نیزبندر
: 1383زاده، ملک("رسیدداشت، با این حال، اسلحه به دست انقالبیون میکنترل بنادر

کردند. راه دیگر بود که انقالبیون به سالح دست پیدا میاي دیگري نیزهالبته راه. )1042
شاه هایی که محمدعلیاسلحهزدند!هاي دولتی را دستبرد میانقالبیون سالح"آن بود که 

ین تالش .. بیشتر.براي سرکوبی آزادیخواهان تهیه کرده بود بدست انقالبیون گیالن افتاد
ها به ویژه ارامنه صورت شاه از جانب قفقازيمحمدعلیيود اسلحه در دورهبراي ور

پیرم خان ارمنی و همسرش از جمله افرادي بودند که براي ورود اسلحه از باکو ...گرفت
.)180: 1377طالبی،وفروحی؛1/44: 1363(کتاب آبی، "کردندتالش می

،ادي و اجتماعی با روسیه و غربقتصارتباط سیاسی، اایجادبدین ترتیب گیالن با
1921تا 1905ایران (ي رادیکال درهاو شورشهاتبدیل شد به میدانی براي جنبش

تهران،انقالب مشروطه،ایران. دراین مصادف بود با وقوع انقالب مشروطه درومیالدي)
بازي کردند. نقش اصلی را ها به رهبري سردار اسعد)اصفهان (بختیاريگیالن وآذربایجان،

که خود ـروسیهآشنایی ایرانیان با غرب وهاي جنبش مشروطه را دراز آنجا که باید زمینه
آذربایجان و گیالن به دلیل بودن درجستجو کرد،ـکردنیز شرایط انقالبی را طی می

وافکار جدیدازنواحی دیگراززودترداشتند،اروپا قرارروسیه وی ایرانارتباطمسیر
هاي مختلفی از ایران در حزب سوسیال دموکرات ایرانیان قفقازفتند. گروهانقالبی آگاهی یا

وران ایرانی به عضویت آن درآمده بودند. بازرگانان، کارگران و پیشهعضو بودند. برخی از
گیري حزب اجتماعیون و عامیون در ایران را فراهم ساختند. در ي شکلهمین افراد زمینه

گیالن به دلیل درباکو شروع شد و به شهرهاي مرزي رسید ویت اعضاي آن ازواقع فعال
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ر را شروع شهرهاي رشت و انزلی فعالیت خوددراز زودتر به ثمر نشست وهمجواري با قفق
يترین شاخهترین و فعالتهران مهميعیون عامیون رشت بعد از شعبهاماجتي(شعبهکرد

آزادیخواهان قفقاز هم"انقالبیون گیالن،عالوه بر.)14-20: 1354(آدمیت،")آن فرقه بود
بودند و در قیام گیالن علیه محمدعلی شاه شرکت مستقیم خواهان دخالت در انقالب ایران 

شکست خورده بودند و ...از نیروي شگرف تزار1905انقالبیون قفقاز و روسیه درداشتند. 
ی میرزاي قاجار دوست دشمن علزیرا محمد،در نهضت ضد استبداد ایران شرکت جستند

اصلی خویش علیه تزار يایشان تضعیف او را بخشی از مبارزهتزار) روسیه بود، وآنها (
توان اشاره ها میثیرات دیگر ارتباط گیالن با روسأاز ت.)56: 1347کشاورز،("شمردندمی

میرزا "ان با انقالبیون قفقاز! کرد به ارتباط میرزا کوچک خان جنگلی و دیگر انقالبیون ایر
مدتی را در قفقاز بسر اصلی جنبش جنگل)کوچک خان از جمله انقالبیون منطقه (رهبر

: میرزا هنگام بمباران مجلس شوراي ملی به دیخواهان آن منطقه در ارتباط بودزاآبرد و با 
ه ي وي را بعلی شاه، در قفقار بود و اقامتش در تفلیس و بادکوبه تا حدمحمديوسیله

محمدعلی شاه يبار دوم اقامت در قفقاز به زمان حمله؛مقتضیات دنیاي نوین آشنا ساخت
که تا بهبودي ؛را به باکو بردندگردد که وي مجروح و اسیر شد و اوبه گمش تپه بر می

.)39-40: 1368(فخرایی،"هاي خود بهره بردکامل از فضاي موجود براي پرورش اندیشه
هاي دیگر این دوران باید از آقا محمد یزدي نام برد که عنوان نمایندگی یتاز شخص"

باکو بود و به افکار سوسیال يرشت در مجلس دوم را بر عهده داشت او تحصیل کرده
ها ها و گیالنیدموکراسی آنجا گرایش داشت. در زمان کمونیستی روسیه بسیاري از ایرانی

همچنین )؛ 24: 1354آدمیت،("ن قفقازي حضور داشتند در تظاهرات و اعتصابات انقالبیو
ازوجنبش مشروطه انقالبی ایرانی و از فعاالن "اوغلی، توان نام برد از حیدرخان عمومی

کوچک خان بود. وي نیزجنبش جنگل از یاران میرزاکه درحزب کمونیست ایرانرهبران
1300آبان 5کشته شد. تاریخ کشته شدن وي را کوچک خان محاصره ومیرزامانند

.حیدرخان عمواوغلی)جهان اسالم، عنوان:ي(دانشنامه"اندکردهذکرورشیديخ
اهالی گیالن براي پیدایش افکار جدید در میان سبی راهاي مناها، زمینهاین ارتباط

مردم وروشنفکران روسی،عملکرد انقالبیون وثیرأاي که تحت تفراهم آورد. به گونه
انقالبیون گیالن تحوالت جدید را پذیرا شدند. 
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ستیزي در گیالننهبدبینی و بیگا،ظنء سو-9
به لحاظ اقتصادي ـتجاراًعمومـ دیگر اتباع خارجیها وروسچه حضوراگر

هايها داشتند (عهدنامهاز روسذهنی بدي که ایرانیانيسودمند بود، اما با توجه به سابقه
شد. یکی از عوامل اصلی ) موجب بدبینی نسبت به آنها می...آخال وچاي،ترکمنگلستان،

ها ارتباط داشت. برخی یپرستی ایرانها به دیدگاه مذهبی و میهنظنء سواین بدبینی و
درکردند! وپیروان ادیانی دیگر به ویژه ارامنه دوري میبرخورد باازمسلمانان ایرانی،

یک سفره غذا تا جایی که برخی با آنها برکردند،برخورد با آنها مالحظاتی را رعایت می
کردند!یا از ظروف آنها استفاده نمیخوردند ونمی

تبریز،آذربایجان و،ایرانیان به ویژه مردمان گیالناهی نیز،خوبه لحاظ عرق وطن"
محرم دراین بدبینی تا آنجا پیش رفت که ها داشتند. اي نسبت به روسنگاه بدبینانه

انزلی به قتل رساندند، دري روس راچند نفر تبعهیالديم1885/مري قجريه1303
گیالن بازاربرهاراضیان از تسلط روستوسط ناکه گویاسوزي شد،رشت دچار آتشبازار

یالن نسبت انقالب مشروطه این بدبینی مردم گدر.)556: 1390(پرتو، "صورت گرفته بود
گیالن، يارامنهبیرون راندند،ها ارامنه را از قفقازپس از آنکه روس"ها بیشتر شد. به روس

تدریس به زبانی روسی وخروج فرزندان خود از مدارس صحبت نکردن به زبان روسی و
انزلی در سالقیام ماهیگیررانان وواستار شدند. همچنین اعتراض قایقروسی را خغیر از
ستیزي کاالهاي روسی از احساسات بیگانهتحریم/ ویالديم1905/مري قجريه1324
.)87: 1354، (آدمیت"ستیزي) مردم حکایت دارد(روسی

ادامه عوامل داخلی آنهای حتوهاضات علیه روساعتراصغیراستبداديدورهدر
(کتاب "/ یالديم1907/مري ق1326سالمانند شورش مجدد صیادان درداشت،

ستیزي تا زمان بودن این بیگانه. )3/1-122: 1368بشیریه،نارنجی، به کوشش احمد
گل هم،ها در ایران به اشکال مختلف وجود داشت، به طوري که رهبران نهضت جنروس

این رابطه به میرزا کوچک خان در"کردند. ستیزي اعالم میعلت اصلی قیام خود را بیگانه
که درکندمیوجدانم به من امر":نویسدتهران مینظامی) دريرئیس آتریاد (فرمانده

قانون اسالم در. اجنبی است کوشش کنماستخالص مولد وطنم که گرفتار چنگال قهار
(مکی،"باید به مدافعه برخیزندمسلط شوندوقتی که به ممالک اسالمیمدون است کفار

1357 :109(.
و رفتاریالديم1917ستیزي) پس از انقالب بلشویکی ستیزي (روساما این بیگانه

روسیه تزاري با ایران، تا حد زیادي يمناسب رهبران آن و بر هم زدن قراردادهاي ظالمانه
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ادامه ستیزي)بران روسیه شوروي این موضوع (روسنامناسب رهربا رفتاکم شد. اما باز
پیدا کرد!

شدکه ایرانیان نسبت به عوامل داخلی (دولت ستیزي نه تنها باعث نمیموضوع بیگانه"
خود ،رقاجادربارحکام ورفتارها وبین شوند! بلکه، نابسامانیعوامل آن) خوشوقاجار

مردم گیالن به روسیه گرایش ی حتو اشراف واران و تجاردعاملی بود که اشراف و سرمایه
آمدند! میبه تابعیت روس درـمالیـ داشته باشد، تا جایی که برخی به دلیل عدم امنیت

دند تا احساس امنیت را به کرها که به این موضوع پی برده بودند، تالش میروس
دادند تا به ران رابه اشکال مختلف فریب میایيارامنهیداران ایرانی القا کنند. حتسرمایه

.)357: 1369(بنجامین،"تبعیت روس درآیند
کرد، بخصوص کسانی که تبعیت روس را از اتباع خود حمایت میاًروسیه شدید

توانست از اتباع خود حمایت کند. نه پذیرفته بودند، به ویژه که حکومت ایران نمی
داد!نشان میارتوانست و نه رغبتی براي این کمی

حاکمان ایران چهارده قرن اخیر،شود که چرا درال مطرح میؤاین سترتیب،به این
موضوع در تقابل با اند؟ به ویژه اگر اینرا نداشتهتوان و تمایل براي حمایت از اتباع خود

!دول دیگر بود
ته بود. حکام میان مردم ایران رواج یافدوران انقالب مشروطه که جو انقالبی دردر"

ها این اختیار را ها متوسل شدند، این موضوع به روسایران براي مقابله با انقالبیون به روس
یانه جوستیزهداد که به اشکال مختلف با انقالبیون و مردم ایران و به ویژه گیالن رفتارمی

درهاروسکه آن زمان این بودخواهان گیالن درترین مصیبت آزاديبزرگشند. ه باداشت
شئون زندگی مردم ایران تمام حقوق وو درالعاده بودندآن سامان داراي قدرتی فوق

مال مردم تسلط جان وبرهاي آنهاالحمایهتحتنشاندگان ودستوکردنددخالت می
.)235: 1353تدین،("دداشتن

،با این همه. ایران ادامه داشتدریالديم1917ها تا انقالب اکتبرروساین رفتار
کسوت چه درهاي اروپایی،یا ایرانیان به روسیه و دیگر سرزمینگیالن وها درتردد روس

که ؛شدباعث تبادل افکار و فرهنگ می،غیرهمورین سیاسی وأیا سیاح و میا نظامیتاجر
هاي مثبت صرف در بر نداشته است. یقینن همیشه این تبادل فرهنگی جنبه
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گیرينتیجهبندي وجمع
خود و به ویژه يکشورهاي همسایهاي باجانبهارتباط همهدورترین اعصارایران از

یالديم1794زمان قاجاریه (از،با روسیهگذارثیرأتواما روابط مستمرروسیه داشته است،
گیالن،طریق مازندران وروسیه از) آغاز گردید. ارتباط تجاري ایران ویالديم1925تا 

یک خواست دو طرفه استوار بود. امابا گسترش بیش برکم و،یالديم19قرن ازپیش
اجتماعی سیاسی وکشورهاي اروپایی تداوم حیات اقتصادي،صعنت،داري وسرمایهاقتصاد

به ویژه ایران و هاي دیگرسرزمینچه بیشتر درتسلط هرومنوط به نفوذراخود
براي رشد ایران راتسلط برونفوذهمسایگی ایران بود،دیدند! روسیه که درهندوستان می

ام ایران به ویژه از دوران دانست! ضعف حکقدرت سیاسی خود ضروري میاقتصادي و
چه قاموس این اگرانگلیس فراهم آورد!چه بیشتر براي روس وهر، این امکان راصفویه

این پدیده، گذشته ازتوانست ازـ اریخبنا به جبر تـ استعماري بود، اما ایران نیزعملکردها،
مند شود!ردهاي اقتصادي و اجتماعی آن بهرهدستاوازمنفی آن،بار

ترین راه به ویژه گیالن مهم،هاي شمالی ایرانسرزمینیالديم19قرن آغازاز
احداث اروپا بود. ایجادخط آهن روسیه به گیالن و مازندران وارتباطی ایران به روسیه و

دریاي خزر، رانی دراندازي خطوط کشتیایجاد بندر انزلی و راهرشت به تهران،يدهجا
اروپا وروسیه ويتبدیل گیالن به دروازهایران به اروپاتبدیل کرد.يگیالن را به دروازه

،باعث رونق تجارتطبقات مختلف ایران به اروپا و بلعکس،تردد مسافران ازتسهیل در
طرف دیگر اقتصاد نامناسب ایران و نفوذ روس و فشارقتصاد ایران گردید. ازاوبازار،صنعت

ی ایران به روسیه جمله عواملی بودند که باعث شد بسیاري از اهالقفقاز ازيارامنهبر
چون این اهالی روسیه نیز به ایران مهاجرت کنند. ومقابل بسیاري ازدرو؛مهاجرت نمایند

ياندیشهوزادیخواهان و روشنفکران بودند توانستند در بیداري افکارافراد اغلب از تجار، آ
هاي دیگرسرزمیندگرخواهی مردم براي یک زندگی بهتر (که دردنیاي جدید ومردم از

آنها با يها در گیالن و برخورد جسورانهایفا کنند. حضور روس) نقش مهمیدیده بودند
گرفت ت میأرا که از گرایشات مذهبی و ملی نشآنهاستیزي بیگانهيروحیهمردم گیالن،
ستیزي) بود. با برقراري نهاهمین روحیه (بیگت گرفته ازأنشقیام جنگل نیزتقویت کند.

فکران گیالنی جهت رهایی از قید و بزرگان و روشنوتجارکاپیتوالسیون، بسیاري از
شنایی با آردم گیالن با روسیه و . ارتباط مبندهاي قوانین ایران تابعیت روس را پذیرفتند

ثر بود. ؤممنطقه بسیارتحوالت اجتماعی و سیاسی این کشور در پیدایش افکار جدید در
بودند.ثرأانقالبیون قفقازي متها وروسارتباط با آزادیخواهان وها ازگیالنی
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چه هرایران،امورها درخواهی، با اقدامات و مداخالت روسهاي مشروطهاندیشه
طریق قفقاز سالح مورد نیاز خود را طول تحوالت گیالن انقالبیون ازبیشتر تقویت شد. در

راهی براي شناخت اندیشه ووچه به لحاظ تبادل افکارقفقاز،يکردند. منطقهتهیه می
منی براي انقالبیون أمچه به لحاظ تهیه سالح وو...بیشتر مردم ایران با تحوالت جدید و

کرد. تا جایی که اغلب ایفاگیالن نقش مهمیيمشروطهدریب حکومت قاجارتحت تعق
شدند. از میمندهمراهی آنها بهرهازانقالبیون قفقازارتباط مستقیم بارهبران نهضت در

یا توانستند از تعقیب به ایران آمدند وطریق قفقازجمله انقالبیون سرشناسی که از
عموحیدرکوچک خان جنگلی رهبر جنش جنگل ومیرزا؛دبگریزنمورین حکام قاجارأم

کوچک خان به اعضاي حزب سوسیال دموکرات روسیه که براي کمک به میرزااوغلی از
و روسایرانهايکه بعد از جنگـدر گیالننفوذ روسیهوحضور...و؛مده بودآایران 
بجايایراندرمتعدديسیاسیواقتصادي، اجتماعییامدهايـ پگرفتسرعتبسیار

ایجاد برايزمینهوگردیدجدید جهانالن با تحوالتگیاهالیآشنایی. باعثگذاشت
ایراننواحیاز اولینتر شد. گیالنایران مساعدگیالن وسیاسیاجتماعی وهايخیزش
را شاهد بود. متعدديو تحوالتراروپا، تغییو بالطبعبا روسیهتأثیر روابطتحتبود که
روسیاتباع، مداخالتو گیالنیروسیکارگران، مهاجرتقفقاز در گیالنيارامنهحضور

اجتماعی و تحوالتگیالنمشروطیت، انقالبستیزيبیگانهي، ایجاد روحیهدر منطقه
سه به سبک جدید را تجربه که مدر. گیالن از اولین مناطق ایران بودبودجملهاز آنرشت

چه دادند. اگررفتن به این مدارس رايان خود اجازهاولین مردمانی که به دخترزءکرد. ج
ایرانیان منافات داشت. اما مردمان گیالن با توجه به اینکه با این موضوع با اعتقادات اکثر

ا کردند و با مدرسه وشنایی پیدآمناطق دیگر ایران ازتر، زودفرهنگنوع دیگري از
بنا به مناسبات فرهنگی و نوع زندگی که داشتند، تغییرات سوادآموزي آشنا شده بودند، و

ـ بنا به مناسبات زندگیِروو انسان کوچاسکان استپیامد"تمدن"پذیرفتند. جدید را
. اسکان باشندبه راحتی پذیراوردهاي تمدنی رااتوانند دستنمیموقتی که دارند،ـدامم

!اندگی داشتههایی اروپایی و نوع بینشی که به زندارتباط با تمدندیرینه از یک سو و
موجب شد که پذیراي اشکال جدیدي از زندگی باشند!

ي منفی پیامدهانباید؛ایران دانستتوسعه درسازتوان این موارد را زمینهچه میاگر
گرفت. چه نادیدهـعنوان کشورهاي استعماريهباروپابا روسیه وـارتباط رااین حضور و

برخی ! تر بوده استتداوم آنها بسیار مخربي به دلیل ماندگاري وبسا پیامدهاي استعمار
يتوسعهمسیرنند که یک سري موانع اساسی مانع آن شدند تا ایران درآاندیشمندان بر
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ونی، مانع از تحقّق اصالحات نگیرد! برخی عوامل درونی به همراه عوامل بیربنیادي قرار
آن گردیدند. عوامل درونی ناشی از ساختارپس ازوسیاسی (اساسی) در ایران عصر قاجار

رأس این . درتوانست هیچ تحولی را تحمل نمایداي که نمیگونهاجتماعی بیمارسیاسی،
ه خود را به کآنجاازـداشتند که بنا بر خصلت استبدادي خودنظام، شاهانی مستبد قرار
روي زمین حیات انسان درمال ومالک جان وروي زمین وتنهایی جانشین اهللا در

منظر یک کاریزما و این شخصیت که خود را ازپذیرفتند.هیج اصالحی را نمیدانستند!می
اصالحی هم باشد،این اعتقادند که اگربرداند،البته داراي مشروعیت الهی و زمینی می

! این نوع نگرش نیز روي زمین استدرشاه باشد که جانشین پروردگاراز منظربایست می
شاهد این مدعا، عدم !ایران نسج یافته استفرهنگی مردمان مشرق زمین وپودودر تار

ي ن به ایران است! که این را وظیفهبیگانگامقابل تهاجمات متعدددر"مردمان"ایستادگی
نه آنِ شاه است، ودفاع کند! کشور از"کشورش"باید ازدانستند که اوست کهشاه می
ها آنهاي متعددي که برلواي حکومتزیربه تجربه آموخته بودندکه زندگی آنها!مردمان

نیز اعتقادات داشت راالمثل که ریشه درکرد! البته این ضربشدند، تفاوتی نمیحاکم می
وزي نزد ماست! وبهراین امانت ـستحقیقت مالک اصلی خدادر:نادیده گرفتنباید

غیاب شاه نمایندگان او بودند. (دربار و خوانین) آنجا روي زمین شاه و درخدا درينماینده
ازکه شاه نه به لحاظ فکري و نه اعتقادي، داراي این توان تغییر نبود، با هر نوع تغییر

پسندي! چرا که هرنبی هیچ دلیل انساکرد!هم سرسختانه مخالفت میجانب دیگر
دانست! گذشته ي خدایی خود میي نابودي سیطرهي خود را به منزلهارادهحرکتی خارج از

توان دیگرمیان مستبدین شرقی عمومیت دارد! میاز شخصیت مالیخولیایی شاهان، که در
ظام نبندي کرد:گونه دستهطور خالصه اینتوسعه در ایران را بهموانع درونی اصالحات و

عدم پیگیري ،تقلیدي بودن اصالحات سیاسی،حکومت قاجار و ضعف ساختار سیاسیایلی
حمایت جدي اصالحات سیاسی توسط متفکران (این موضوع به عدم وجود احزاب و

هاي عدم رشد زمینه، المللیسبات بینمناازاطالعی پادشاهان قاجاربی، بستگی تام داشت)
و اجتماعی را شد تا اغلب مردمان لزوم اصالحات سیاسیاجتماعی که سبب میفرهنگی و

که پس از شکست ایران در؛ تالش براي از بین بردن مشکالت نظامیدرك نکنند. همچنین
بماند. این رفع مشکالت سیاسی بازجنگ با روسیه خود را نشان داد، سبب شد تا ایران از

ن کسب وانستند تغییرات جدید را بدوتبراین نمیحکام دوران فئودالی بودند. بنا"شاهان
؛راهکارها از طرف اندیشمندان (توضیح اینکهيعدم ارائهـهاي جدید درك کنند! آموزش

که جمله افراد با افکار سیاسی خاص بودندازطلبی داشتند،ي اصالحاغلب کسانی که ایده
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ـمردم!)وي کشوریک راه کار سیاسی برايجستجوي منافع شخصی بودند و نه ارائهدر
زده بودن روند اصالحات سیاسی در ایران عصر شتابـ هاي درون دربار و حرمسراهارقابت
که با تسط ایران نسبت به کشورهاي جهان،عدم تغییرات فرهنگی و تحول علمیـ قاجار

فقر آگاهی ـضعف نخبگان سیاسیـ کردندگیري میآن جلوازچه بیشترهراستعمار،
اي از روشنفکران که قصد ها با عدههاي مذهبی و مخالفت آنبرخی از شخصیتسیاسی
توان خاصی است که میمواردپیشگی! این ازخیانتيوجود روحیهـ گري داشتنداصالح

ع خارجی اصالحات موانعوامل!البته بسیاري دیگرو؛مورد آن تفحص و تفکر کرددر
ي استعماري که عملکردهاي هار نام برد: نفوذ وسلطتوان به اختصسیاسی در ایران را می

جمله: دخالت در امور داخلی ایران با بند و بست با برخی رجال ازپی داشت،متعددي را از
ها و حمایت یا عدم شورشبسیاري ازو دخالت درهااندازي برخی شورشراهـ ایرانو دربار

عوامل شکست بسیاري از.ل داخلی ایرانتالش براي ضعیف کردن استقالـ هاآنحمایت از
توسط عوامل داخلی اًمومکه عهاي استعمارگران بود،اصالحات در داخل ایران تابع سیاست

رن بیست و یک میالدي امید ال اساسی این است که با ورود به قؤسشد! اما آنها اعمال می
رود!به کاهش موانع داخلی و خارجی میکمتري 

هاي اشغالی وجانبه بر سرزمینط همهلچه روسیه به دنبال تسراگ؛نتیجه اینکه
اما مردم این کرد،چه بیشتر را طلب میمند شدن هربهرهمناطق شمالی ایران بود و

ياصل همان قاموس دو سویهاین درو؛شدندمند میاین امکانات جدید بهرهازمناطق نیز
بیش ازمردمان مستعمرات نیز کم وشتر،چه بیجویی هراستعمار است، که علیرغم سود

شوند!آن منتفع می
داران روس و انگلیس (کشورهايها و سرمایهعملکرد هماهنگ دولتينتیجه

يجمله ایران و هندوستان! و نتیجهازـ مستعمرات شود تسلط استعماري برمتروپل) می
، شود ویرانی توان تجارمیات،مستعمرداران درسرمایهبا تجار ودربارها ودولتعملکرد
توسعه و پیشرفتی در تبدیل شدن به عوامل استعمار! بنابراین اگرو.. .کارگران و،زارعین

ي! یک جامعهداري استسرمایهآمد به دلیل قاموس اقتصادکشورهاي مستعمره بوجود می
لید براي چرا که توکننده است،چه بیشتر مصرفگرا. سود سرمایه در مصرف هرمصرف

شوند تفع میاز این مصرف منچه مردمان نیزمصرف است و نه آسایش براي انسان! اگر
.)تري دارند(زندگی به ظاهر راحت
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