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 1قاجاریه دورهروسیه و تالش برای پیرامونی سازی اقتصاد گیالن در 
 2مجید علیپور

ي شهمال  كوهور  بعهد از     نیمهه   در روسیه سلطه مطلقو به ويژه بعد از حضور جدي و  «ر كبیرتپ»ي         گیالن از زمان اشغال ده ساله اش در دوره
قصد نهاي  شان ضهمیمه كهردن كامهي ايه       از ايستاي  تاريخ  خود خارج شد. روس ها كه «چايتركمان»و قرارداد  «گلستان»ي  موافقت نامه

زمان  كه در توازن قوا با دولت استعماري رقیبوان انگلستان، دريافتند امکان تصرف مناطق  بیوهتري از ايهران را   به خاكوان بود، از ايران خطه 
اقتصهاد   سهازي پیرامهون   حوزه اقتصهادي و بها ههدف    در  را  اقدامات و سیاستهايمجموعه  برخالف برخوردهاي نظام  در قفقاز  و اران،ندارند، 
  و اجتماع  اسیس يمنطقه محدود بماند و در ساختارها يتنها در مناسبات اقتصاد توانست  نم يحضور استعمار  ياما ا د.در پیش گرفتن گیالن
 .نگذاردي ریآن تأث
 النیدر گه  يتهاار  هیروسه  ياقتصهاد  حضور راتیبه تاث  جامعه شناخت دگاهيو از د  لیتحل- فیرو تالش دارد با استفاده از روش توص شیپ مقاله

 بپردازد. النیدر گ  اجتماع و  اسیس يآن در بروز جنبش ها جيو نتا عصر قاجار

 
 پیرامون  سازياستعمار، ، گیالن ،روسیه ،قاجاريه : كلیدي واژگان 
 

 مقدمه 
تالش ها براي گسترش ارتباط بازرگان  و تجاري بها  و اراده او بر نوسازي و قدرتمند كردن روسیه،  «پتر»با روي كار آمدن 

به صورت جهدي در   كنترل تجارت اروپا با شرقبا هدف  كوورهاي همسايه و در صورت  امکان دست اندازي بر قلمرو آنها
از  ،اصهفهان آمدنهد   بهانه بررس  زمینه هاي تجارت با امپراتوري صفوي به به كه دستور كار روسها قرار گرفت. سفراي پتر

تحت حاكمیت آنها شدند كه م  توانست فرصت مناسب  بهراي جامهه عمهي    در قلمرو  كامل ناديک شاهد بلبوو و آنارش  
 (245: 1388)سیوري،باشد. ش قلمرو روسیه به سمت درياهاي آزاد در گسترپوشاندن به هوس هاي پتر 

و سهکون  نبود امها جمهود   غرب   فتهگر كوورهاي پیورهرچند پیورفت روسها در زمینه اقتصادي و نظام  قابي قیاس با دي
اگهر در رقابتههاي   نمايد به گونهه اي كهه   به زودي موازنه قوا به صورت كامي به نفع روسها تغییر  شدهمسايه جنوب  باعث 

اثهري از آن بهر روي   چهه بسها   میان اي  دو فرض نم  شد،  «حايي سرزمین »به مثابه استعماري انگلستان و روسیه، ايران 
همسهايه طمهع   ايه   پیامد ناگاير قدرت ياب   «فتحعل  شاه»دوره جنگ هاي روسیه با ايران   نم  ماند.باق  نقوه جغرافیا 

، جداسازي بخش هاي بارگ و مهم  شکست ايرانیان هبود كه نهايتا ب همسايه جنوب انحطاط  ضعف وسالها در مقابي  ،كار
 .عهدنامه گلستان و تركمانچاي شد در دواز خاک آن و تحمیي شروط سنگی  اقتصادي و سیاس  

داشهت امها     سهت یاليامپر  خصهلت  ي اروپا يكوورهاديگر همانند  هیروسپژوهوگران استدالل م  كنند هرچند  بسیاري از
 هاروسه   (16 :1397 ،دويچمه  ) .ندبود مسیر يهنوز در ابتدا هاروس، و گسترده بود افتهيتوسعه كه اروپا  سمیاليامپربرخالف 
 سیاسهت ه بهود، در زمینهه   گرفته  باس از همسهايگان اروپهاي  قهرار   بر تقلید و اقت انتمدن جديدشصنعت  شدن و  كه اساس
تهديهد بهه   نظهام  و   تهوان عالوه بر استفاده از  ندتالش كرد پیروي كرده،آنها  از الگوياندازه زيادي  نیا تا سازي مستعمره

تحهت  وسیله اي براي بسط نفهو  و حضهور خهود در منهاطق      ،تجاريجنگ، در حد امکان از مبادالت به ظاهر اقتصادي و  
همانند ههم   سیو انگل هیروسند. نك تبديي اقتصادي و امنیت  مطلوب خودبه دنباله اي از نظام آن مناطق را  ساخته، سیطره
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 يدهايه مهوارد تهد   وام و در برخه  ،ياقتصهاد  يمثي انحصهارها    خودستیاليجهت اهداف امپر  کساني ياز اباارها ورفتار 
 از ايهران  اشهغال و جداسهازي آن   بهراي  را زمهان روسهها   از جمله مناطق  بود كه چهون  نیا گیالن گرفتند.  بهره م  نظام

 استفاده كرد.  «وابستگ »به كه براي توريح آن م  توان از نظريه موهور  داده شد مسیري سوق بهديدند،  نامناسب
 
  
 

 مبانی نظری
پیونهد خهورده اسهت از     چه  گهرا   از اقتصاددانانديگر  يو شمار 3«گوندر فرانک هآندر»كه عموما با نام  «نظريه وابستگ »

تها   ش. هرچند بعدها نظريه پهردازان است میالدي 70و  60در دهه به ويژه  «جامعه شناس  توسعه»موهورتري  نظريه هاي 
  آن نم  توان منکر خصلت تبیین با اي  حال  4؛ترديد كردند آناندازه زيادي در آن تجديد نظر و بر درست  نتايج حاصي از 

از اصول اي  نظريه تاكید بهر ايه  نکتهه اسهت كهه نقهش        شد.به دوره استعمار  موسوم دوره اي از تاريخ جهان به ويژه در 
اسهت. همانگونهه    شهرها نسبت به  شهرک هاي پیرامون  )اقماري(-ربه سان ماد ،كوورهاي استعمارگر نسبت به مستعمره

-تغذيه و خدمات رسان  بهه مهادر  آنها در واقع شهرها بستگ  دارد و نقش -به  مادر پیرامون حیات شهرک هاي تداوم كه 
صنعت  در عی  حركت در مسیر كه ه اي از حیات اقتصادي و سیاس  شدند  ؛ كوورهاي مستعمره نیا وارد چرخاستشهرها 
اد اولیه ، نیروي كار و خدمات مورد نیاز  دولت استعمارگر و تهامی  نیازههاي خهود از راه    تامی  مو   بهتر ازنقو، نهايتا شدن

 (581: 1383،)گیدناد.دنکرنپیدا  تولیدات كارخانجات آن
 جوامع، تحهوالت سیاسه  و   م  نامند و  معتقدند عل  رغم غارت و بهره كو  اي « نیمه استعماري»برخ  اي  وضعیت را 

 يرویه كهه دو ن  افهت   يو اسهتقرار مه   شهد   م داريپد  هنگام ياستعمار مهین تیوضعاجتماع  در آن جوامع ناگاير است. 
. مه  شهدند   ي ارويه رو گريکهد يبها  ثالهث    نیدر سهرزم  شيخو يو اقتصاد  اسینفو  س يدر حوزه ها يمتخاصم استعمار

، آن رندیدست خود گه اداره امور را ب مایاره بخش كنند و مستقپرا به دو  یآن سرزم ،ياستعمار يروهاینگونه بدون آنکه نيبد
پرداختنهد.    بهه رقابهت مه     یدر آن سرزم شينفو  خو تیتثب يداشتند و برا  خود نگاه م انیم  ليرا همچون حا  یسرزم

در   و اجتمهاع   اسیتحوالت س تیاز نظر ماه  تیپراهم يآمدها  پ ياستعمار مهین تیاستعمارگر در وضع يروهایرقابت ن
 (8: 1356و ايوانف،  46: 1359، )اشرف مستعمره در برداشت مهین ينهایسرزم
 

 

 روسی سازی دریای خزر

 دريها سهازي ايه    روس  تسلط مطلق بر درياي خار و به عبارت  ، اش از جمله آمال پتر كبیر در سیاست هاي توسعه طلبانه
از  ،سواحي جنوب  به اي  دريا م  رياد از كوههاي هند سرچومه گرفته باشدوي احتمال م  داد يک  از رودهاي  كه از بود. 

به دربار صفوي، كسب اطالعات درباره اوضها  جغرافیهاي  و نظهام  گهیالن ،      5بخش مهم  از ماموريت سفیرشهمی  رو 

                                                 
3  Andre Gunder Frank 
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آشفتگ  اوضها    ( 173: 1372)جمالااده،  و ... بود. ي خارمصب رودها و بنادر درياسرچومه و پادگانها و قلعه هاي نظام ، 
سرنگون  آن به دست افغانها،  پتر را كه مترصد فرصت  براي اجهراي نقوهه ههايش بهود      ان در اواخر حکومت صفوي واير

اشهغال  نیها  گهیالن را   ،ناوگهان   فرستادن و با بتازدبه سرعت به نواح  شمال  ايران  ،كرد تا با جلب موافقت عثمان  مجاب
 تصرف، روسها به صورت تاكتیک  از مناطق «نادر شاه» به نامظهور فرمانده اليق   چونبا  مرگ او و بروز تحوالت  د. نماي

 توسهط سیاست توسعه طلب  ارض  و تالش براي رسیدن به سهواحي خلهیج فهارس، همهواره      با  اي  حال .شده خارج شدند
 6.تعقیب شد اوجانوینان 

  «فتحعله  شهاه قاجهار   »در زمان  دو همسايه جنگ میان اي  بروزبهانه جوي  ها براي آغاز جنگ  فراگیر با ايران نهايتا  به 
را در پ   تحقیرآمیا و تحمیي شرايط  سنگی  بر ايران ط  قراردادهاي گلستان و تركمنچاي  كه شکست هاي گرديدمنجر 
كه دريافتند با توجه به مخالفت هاي  انگلستان،  هنوز شرايط براي پیوروي در  زمان  در جنگ هیقاطع روس يروزیبا پآورد. 

وسعت بیوتري از خاک ايران مهیا نیست، رويکرد ديگري در پیش گرفته شد تا بدون ورود به جنگ  ديگر، نفو  اقتصادي و 
در عمي به حیهاط خلهوت آنهها     ،ايران سیاس  خود را در  ساير مناطق به اندازه اي بگسترانند كه تا حداكثر ممک  از وسعت

بها    و توسعه طلب  غرب ي زورگو استیاز س  نمونه كامل كهآن   بازرگانو ضمیمه  تركمنچايقرارداد  يیتحم تبديي شود. 
د كه با استفاده كرنصیب روسها ( ونیتوالسی)كاپ  و حقوق يتجار ، اسیس ، نظام عیوس ازاتیامت ؛بود رانياستفاده از ضعف ا

طبهق فصهي هوهتم قهرارداد     (    30: ، همانانتنر ) سازي نواح  شمال  ايران آغاز شد.  رامونیپسیاست  سرعت، به از آن 
طبق فصي دهم  و« داشته باشد  جنگ  توانست در بحر خار كوت  نم يگريدولت د چیه هیاز دولت روس ریغ» يتركمانچا

، «كند  ییتجارت را تع انیهر جا مصلحت تجارت اقتضاء كند، كنسولها و حام»وجود داشت كه  اریاخت  يا یهروس يبراآن، 
و انبهار و    سکن يشد كه خانه برا  ما ن داده  رانيبه تبعه روس در ا» قرارداد مابور نیا يتجار مهیفصي پنجم ضمطبق 

 « .كنند يیتحص تیو هم به ملک نديوضع امتعه تجارت، هم اجاره نما يمکان برا
 

 در خدمت امپریالیسم  تتجار
 ياز اباارهها  مه  بايسهت   هیاقتصاد روسه  يبازساز يبرا »از صاحب منصبان نظام  روس معتقد بود:  «كروپتکی الکس  »
ايه   خهام   يراه بتوان كاالهها   يا ازاثر گذاشت تا  ، در امور آنرانيمداخله در ا بر  مبتن يبرنامه ابا بهره گرفت و   اسیس

 دويچمه ، همهان :   ) «كهرد.  يیه تا فروش را تکم دیروانه ساخت و چرخه تول هیروس يو كارخانه ها عيرا به سمت صنا كوور
  .را تضمی  م  كرددر ايران كوور   ينفو  ا موروعیت گسترشآن،  يتجار وستیو پ يمعاهده تركمانچا ه،یروس دياز د (16
  روس يكنسول ها .كردند  م  نیتوطئه چدر صورت لاوم تهران دخالت و   اسیو س ي در امور قضا  روس يها پلماتيد

را دنبهال    بازرگانان روسه و گسترش حوزه  نفو   منافع كوور، صرفا   شمال يخصوص شهرها به مختلف يدر شهرهانیا 
امتیازات در نقهاط شهمال    تمام به گونه اي كه  خود؛ نظیر مناسبات دول استعماري با مستعمراتدقیقا مناسبات  .  كردند  م

در چهارچوب منهافع   خیله  زود و  هرچند انگلستان  نیها   ( 183)پاولويچ و تريا ، همان :  ايران منحصر به روسیه تااري بود.
 عايق جسمِ حالت ايران براي» و در پ  بهره گرفت  از اي  خوان يغما برآمد. غییر  داداستعماري  خود  نگاهش به ايران را ت

 عقب و را ناتوان ما  .بود ما ارض  تمامیت و ترقّ  و آزادي و استقالل دشم  بود، ايران مطلق روس دشم   .كردندتعريف 

                                                 
حت  اگر جعل  هم كه كرد  نم  توان انکاروصیت نامه منسوب به  پتر كبیر محي بحث و ترديدهاي بسیاري بوده و بسیاري آن را جعل  م  دانند. با اينحال  6

 ناديک بوده است. بسیار  به اهداف و مقاصد او و جانوینانشصورت گرفته باشد، 
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 با نیا  سیاست انگلیس ماهیت .ببرد پیش را اقتصادي خود استعمار و نظام  متجاوزانه صرف سیاست كه خواست م  مانده
 (164:  1356 آدمیت،( «.نداشت اساس  فرق روس سیاست

ش به  اتبا  روس و انگلیس داده شد برآيندي از اي  1293م/1914ش تا 1242م/ 1863  رشته امتیازات  كه ط  سالهاي  
به عبارت ديگر سرزمین  كه تا چندسال پهیش تنهها از   رقابتهاي  استعماري در كنار ضعف و انفعال دولت مركاي ايران بود. 

براي انگلستان و روسیه اهمیت داشت، بعهد از مهدت  وارد مناسهبات تجهاري ايه        موقعیت جغرافیاي  و سوق الجیو نظر 
روسها و انگلیس  ها به  از اي  روسرمايه داري آنها مورد  توجه قرار گرفت.  ه عنوان حلقه اي از نظام  اقتصادكوورها شده ب

م  شد؛ تقاضاي  امتیازي براي خودشان م  جاي آنکه عملیات  يکديگر را خنث  كنند،  به جبران امتیازي كه به رقیب داده 
 (90: 1332،كردند. )تیموري

تالش كرد بنابراي   ،تمايل  به كنار گذاشت  اهداف گذشته كه براي قدرتمند شدن خود حیات  م  دانست نداشتاما روسیه 
و در  وابستهدولت  ي  كوور راا م سیاس  موجود،مراقبت  از نظراه   با راهبرد حفظ ظاهري استقالل و نظم داخل   ايران از

به وزيرمختارش در تهران گوياي اي  استراتژي روسها   7توصیه وزير امورخارجه وقت روسیه .نگهدارد  باق خود حوزه نفو  
 ؛: محافظت از تمامیت قلمرو شاهاستشرح اي  مهمتري  هدف بلند مدت  كه ما در رابطه با ايران دنبال م  كنیم به »است: 

ي چنی  اجازه اي را بدهیم؛ بدي  ترتیب ديگربدي  معن  كه نه خودمان ادعاها و مطالبات ارض  داشته باشیم و نه به قدرت 
ظاهري استقالل آن را نقض كنیم يا به ساختار داخل   تدريجا تمام نقاط ايران را زير سلطه خود خواهیم آورد ب  آنکه عالئم

وظیفه داريم ايران را از نظر سیاس  مطیع خود سازيم و از ايه  موقعیهت بههره بهرداري      اش دست بانیم. به تعبیر ديگر، ما
كنیم، ما اباار كامأل قدرتمند اقتصادي را در اختیار داريم، سهم بارگ  از بازار ايران در اختیار ما است، سرمايه ها و سوداگران 

و  قرار دهند. وقت  اي  رابطه ناديهک همهراه بها پیامهدهاي     روس  قادرند ايران را به طور انحصاري و آزادانه مورد بهره ك
 «اي قوي بنا م  گردد كه ما براساس آن فعالیتهاي پرثمري انجهام خهواهیم داد.   اقتصادي و سیاس  آن حاصي آيد، شالوده

 (8 همان: ،و  دويچم  179:  1390، )فوران
 ييتبهد  هیروسه   صهنعت  يكاالهها  يبرا يبه بازار رانيشد و ا جاديتقاضا ا هیروس يمحصوالت كواورز يبرا رانيدر بازار ا

هها    سه یمانند انگله يو رخنه اقتصاد ایمسالمت آم ييكاست و به وسا  فوار نظام ازدر مقابي به ظاهر هم  هیروس .ديگرد
كه  ي ازهایامتدوره شاهد سیاهه اي طوالن  از  در اي برآمد.  رانيدادوستد با ا شينفو  در نهادها و افاا از،یدرصدد كسب امت

وارد عمهي  بها پوهتکار    انازوفیخاندان لگرفت.  «لیانازوف» را   خار يايدر التیش ازیامت هستیم.  ران گرفتنديروس ها از ا
و  ادانیبه واسطه حضور صه  ، بندر انال جيتدر . بهندكرد جاديمازندران ا يايدر سواحي جنوب در يا گسترده ساتیتاس شده، 
شهركت   را به خود گرفت.  شهر روس کيشکي و ظاهر  ؛ ها و ترک ها  وناني ،ارامنه  ، ها يقفقاز ،و اتبا  روس  رانانیكوت
  كمپهان  کيه سههام   ديه روس ها بها خر   يد. افاون بر ارا به دست آور  شمال االتيو نقي در ا حمي مهیانحصار ب يگريد
بهره برداري  از جنگهي   واركت كردند.م این میتهران و معادن سنگ عبدالعظ  یب  ليخط آه  نوزده ما سیدر تأس  کيبلژ

ايجاد اسکله، تجهیاات و امکانات بندري در انال ، آزادي ورود شناورهاي روس  به مرداب اناله  و رودههاي     هاي گیالن،
رو يعنه  شوسهه از اناله  اله       سهاخت  راه عهراده  »امتیهاز   ،تا تههران  هیاز مرز روس تلگراف ياحداث خط هامنته  به آن، 

به تههران    ياز قاو  ،يبه قاو  از انالي جاده ساز ،«ها ساخته و باز شود قبي از همۀ راه[ بايست كه م  ] دارالخالفۀ طهران
 فیتوص« رانيا ين راههادوره هموار كرد»سالها را   يابه گونه اي كه   ايبه تبر  شمال يبه همدان و از مرزها  يو از قاو

                                                 
7 Lamsdorff 
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ههدف ديگهري را نیها    سیاست راهسازي در شمال ايهران    از جمله امتیازات تجاري بود كه روسها از ايران گرفتند. كرده اند
 ،انتنهر  و  68: ، هماناحمد اشرف .)بود  راه آه  در ايرانمسکوت نگه داشت  احداث  برايدنبال میکرد و آن ارايه توجیه  

بر اي ، روسها  ساخت و بهره برداري از اي   راهها  را به  گونه اي مديريت م  كردند كه در عمي چونان  عالوه (74: همان
در اسهناد و اوراق  روسهیه مقهام عهال     »پرچم فاتح  در سرزمی  مغلوب، نوانه قدرت و سلطه ب  چون و چراي آنها  باشد 

راه خود را  باج  كه شركت روس  نوشته شده، در جاهائ  به روس ستگاههايمربوط به حمي و نقي در آن راه دارد. نام تمام ا
نظهر   ريه جاده هستند و تمام كارگران ز يدار و نگاه  نگاهبان ي. روسها متصددنكن  خدمت م  افراد روس ،كند  وصول م
ها از شهمال تها    هرا مالکكه روسها  كند  حس م رود  م تختيپاه كه از شمال ب  رانيا فرهستند. نه تنها مسا  افراد روس

صورت كارگر در ساخت  راه شركت كرده، رفتهه رفتهه   ه ب کنند،یم  كه در مناطق مجاور راه زندگ  مركا هستند، بلکه مردم
در كنار همه اي  امتیازها الزم  است به امتیاز تاسیس   (95 همان: )انتنر، «نندیب  مخود چوم كارفرما و ارباب ه روسها را ب

كهه در سهال   ايه  بانهک     توجه ويژه داشت. بود رانيدر ا هیو عامي نفو  روس يدیكل ياز نهادها  کيبانک استقراض  كه 
بازرگانهان  بهه    نیسنگ يشد و وام ها يرا به ره  گرفت، وارد معامالت تجار ياديامالک ز يبه زود ، ديگرد جاديا 1801

احداث خطوط آه   ممانعت از يبرا میان انگلستان و روسیه كه ي تعمق در رشته توافق ها   دولت قاجار داد.ايران  و حت  
 هیو خاصهه روسه   ایتانيدهد بر  كرد، آموزنده است و نوان م  م جادياول ا  ش تا جنگ جهان1269م/1890 يدر سال ها

 (317: 1332تیموري، و  178:  1390، )فوران شده اند.  متوسي م ي به چه ترفندها رانيا انيبه ز شيمنافع خو فظح يبرا
و  سبک معیوت در گیالن منحصر در امور صنعت  نبود بلکه آنها با اعمال سیاست هاي  در اقتصاد كواورزي  حضور روسها

تغییر دادنهد. نمونهه    منطقه نیا تغییرات  وسیع  ايجاد كردند و روند كوت محصوالت را براساس نیاز كارخانجات خودمردم 
 هیروسه   نسهاج  عيرشهد صهنا  تغییر كوت محصول در سواحي شرق  اي  دريا نمونه گوياي  از تاثیرات اي  سیاست اسهت.  

بنابراي   سع  شد با در نظهر  دوم قرن نوزدهم به همراه آورد.  مهیرا در ن خام واردات  از ايران كوور به پنبه  يا ازین شيافاا
 انیه بهذر پنبهه در م   عيه توز د،يه خر مهت یق ده درصدي شيو افاا  گمرك التیفراهم كردن تسه  گرفت  مووق هاي  چون

تولید اي  محصول در ايهران   و...  بر میاان پنبه كاران   یب  عوامي روس تیفعال، اعطاي وام از راه  بانک روس ، نكواورزا
درصد ايه  محصهول از    95نوزدهم، روسیه خريدار بیش از در پايان قرن بیافاايند، گاارش هاي تاريخ  تايید م  كنند كه 

  (119: همان)انتنر،  ايران بود.

 

 با همه اي  امتیازهاي  كه هیچ از غارت ب  امان يک كوور درمانده و غوطه ور در استبداد و جهي كم نداشت، بازهم روسها
كار امور و زندگ   »كه برند مبادا از ياد ب تا دهندان همسايه مغبون نو اباي   نداشتند كه در همواره چنگ و دندان خود را به

كار مها بها    »در يک  از مقاالت خود نوشته بود:  8«نوري وريمیا»چنانکه روزنامه  «.آن ها به تصمیمات ما سپرده شده است
كه راجع به اوست دخالت خواههد كهرد.     در امورات با قدرت كامي یهروس .خارج شود ستیقاعده ممک  ن و بیاز ترت هایرانيا
مثي ]امپراتور[ روس سهي و  يسلطان مقتدر يكارها برا  يشده است. انجام ا تیسابقه به ما وص خيمطالب موافق توار  يا

 ،ميه كه حهق تحکهم دار    ]...[  ما در مملکت دهیقدرت ما را فهم رانيسال قبي الى حال ا جاهو پن کصديآسان است. ]...[ از 
! ]... ايران به عنوان[ دولت  كه قادر به هیچ چیاي نیست، قیم  مانند روسیه كه به او ناديک است را كرد میخواهش نخواه

« لح  روس »را با افتخار  رفتاراي  ديگر روزنامه روس  « مسکوست ( »314: ،  همان)تیموري« الزم دارد و نه انگلستان را

                                                 
 (314:  1332رسم  روسیه كه منتور كننده مواضع دولت روسیه دانسته م  شد )تیموري، نیمه  )عصر جديد( روزنامه نوري وريمیا   8
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در تهران وظیفه ما آن است كه »  ايران به انگلستان نوشت : دولت به ناديک شدن شمقطع  در واكن چنانکه در خواند،م  
  (34:  1391)پرتو ، «  بار ديگر با لح  روس  سخ  گويیم.

انگلیس  به ويژه پس از همدست  آشکار ،كوور نتوانست در اوضا انقالب موروطه و مجاهدت هاي بسیار صورت گرفته نیا 
ي معتقدند جنگ  جههان  اول و  . پر بیراه نیست كه عده اايجاد كندچندان   غییرقدرت نوظهور آلمان، تدر مقابله با  و روسیه

در روسیه ، براي ملت ناامید و تحت فواري چون ايرانیهان ، كهم از معجهاه نبهوده      سوسیالیست انقالب متعاقب آن پیروزي 
دو دشهم  از دو سهو    :»م  توان دريافت « ملک الوعراي بهار» تعابیر است. میاان خرسندي ايرانیان از آن واقعه را از اي  

ايه   كوهیدند و آن بهدبخت در    ريسمان  به گلوي كس  انداختند كه او را خفه كنند. هر كدام يک سر ريسمان را گرفته م 
ادرم و مرد بهدبخت  رها كرد و گفت اي بیچاره م  با تو بر     كرد، آنگاه يک  از آن دو خصم يک سر ريسمان را میان تقال م 

 (27: 1357)بهار ، « .رها كرده لنی  است     )ايران( نجات يافت. آن مرد كه ريسمان گلوي ما را
 

 یک جامعه ایستا هایتکانه 

عموم صاحب نظران  كه پديده استعمار در شرق را از منظرهاي جداگانه اي بررس  كرده اند، در اينکه حضور اسهتعمارگران  
جوامع  ايستاي  كه قرنها در حالت اقتصاد معیوت  و خودبسندگ  به سر م  برده اند، عالوه بر تغییراته   باعث شده است تا 

كه در نظام اقتصاديوان به وجود م  آيد، دچار تکانه هاي عظیم  در نظام فرهنگ ، اجتماع  و به ويژه سیاس  شهان مه    
 (699شوند؛ اتفاق نظر دارند. )گیدنا، همان: 

بهرخالف برآوردههاي   رمايه  گذاري ها، هرچند تراز تجاري به سرعت به نفع روسها تغییر كرد امها ظهاهرا   عل  رغم همه س
كمترشان . فناوري پايی  روسیه در كنار دانش و تجربه نیافتادحال روسها سودمند ابتداي ، به لحاظ  اقتصادي چندان هم به 

بهه    ؛را درپ  داشهت لیات ساخت و ساز و باال رفت  هاينه ها كند شدن عمسرمايه، طوالن  مدت خواب  نسبت به انگلستان؛
، در مهوارد عديهده اي   میا به نفع  بازرگانان تحت حمايهت و قوانی  تبعیض آ روسیه دولت بسیار گونه اي كه به رغم حمايت

 گیالن نبستند.  ايران و شركتهاي  روس  ورشکست شدند و طرف  از حضور در
مهواد خهام و محصهوالت     هیفقط روس رايبود. ز هیروس  و تجارت يتماما تحت نفو  اقتصاد النی، بالخاصه گ رانيشمال ا» 
 در فروخت .  م انیرانيو با اعتبار چند ماهه به ا يارزانتر متیو در عوض ، امتعه كارخانجات خود را به ق ديخر  را م النیگ

كهرده و اكثهر تجهار و كسهبه      دایه پ ي آشهنا   ه زبان روسدر بنادر و رشت ب النی، مردم گ  و تجارت يروابط اقتصاد  ياثر ا
 يها جهداي از سهود   ( 14: 1363، .  )يقیکیهان كرده بودند دایروسها اطال  پ  مسافرت كرده و از حالت روح هیبه روس  النیگ

پیوهینه  احساسات مذهب  و  مل  خواهانه  ايرانیان علیه روسها و   كه  مردم منطقه از حضور روسها م  بردند؛  زيان  مال 
خوونت  كه اعمال م  كردند بازهم قادر به كنترل و مديريت اوضها    عل  رغمروسها  به گونه اي كهبود  تجاوزكارانه شان

شهورش هها و اعتصهابات    وز به  ويژه به قفقاز كه از مراكها بهر   مهاجرتهاي كارگري از ايران ( 63:  ، همان)پرتو نم  شدند.
باعث انتقهال  اما در عوض  معدن  روسها م  گذاشتنفت  و ، اگرچه نیروي كار ارزان قیمت  را در اختیار صنايع بود كارگري

 (41: 1385، )آفاري  به داخي مرزهاي ايران نیا م  شد. انقالب روحیاتآموزه ها و 
 منطقهه  ياقتصاد ، سیاس  و اجتماعكلیه شئون قااق مسلح در  2500كنسول روس كه با اتکا به حضور حضور مخالفت با 
از مهمتري  علي پیوست  گیالنیان به تظاهرات موهروطه خهواه  و    نداشت غيدر ي گونه اجحاف و زورگو چیهاز  دخالت و

و به  عمله  مهاموران و     و سربازان دولهت روسهیه  خوونت ب  حد ماموران  حمايت آنها از انديوه هاي انقالب  بود چرا كه
نامه اي از سوي انجم  ايالت  گیالن در . »نفرت شديدي را میان اهال  گیالن به وجود آورده بودكارگااران دولت مركاي، 
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سیاه  رشت پخش شد كه در آن آمده بود اهال  گیالن از حضور سربازان روسیه در گیالن سخت آزرده اند و برآنند تا با پرچم
( واكنش مردم گیالن به آن همهه خوهونت و به     33)پرتو ، همان :  «در كوچه و بازار راهپیماي  كرده و فرياد و فغان كنند

. مردم رشت و اناله    ه شداندک اندک به مقابله به مثي كوید بلکه منحصر نماند و تظلم خواه  رحم  تنها در عجا و البه
تاجرباشه  باشه  روس بهه     ، روسها به خوونت در پ  شکست  اعتصاب برآمدند» به نوانۀ اعتراض، اعتصابات  برپا كردند 

همراه عده اي به بازار آمده تهديد به غارت مغازه هاي بسته شده كرد و بناي فحاش  گذاشت. فروشنده اي با چهارپايه اش 
 (  73-72)پرتو ، همان :  .«نفر را به قتي رساندند 22شد. به سوي مردم شلیک كردند و بر سرش كوفت و درگیري 

اسلحه اهال  رشت را بالتمام  »مقابله به مثي مردم باعث شد تا روسها، سیاست خلع سالح مردم را با شدت تمام آغاز نمايند. 
د. كاردهاي قصاب  را هم با قبض رسید به آنهها مه    گرفته اند ... اآلن طوري است كه در تمام شهر يک كارد پیدا نم  شو

با اينحال ههیچ كهدام از تمهیهدات     (30:   1377)میرابوالقاسم  ،  «دهند كه شب دوباره تحويي داده و صبح دريافت دارند.
آمهاده  امروز رشت به طرز عجیب  »آمده است :  9از نکراسف  در گاارشروسها براي عقب نواندن مردم نتیجه نداد چنانکه 

خروش بود . از سربازان خواسته ام كه از كنسولگري دور نووند و چوم از اطراف سفارت نگیرند. ديروز دو نفر از سربازان ما 
. ظهور جنبش هاي گیالنیان در اي  دوره كه  با نام جنبش هاي دهقان  نیا شناخته م  شود (72)پرتو ، همان : « را كوتند

 نظام  اقتصادي و معیوت  شان بود. تماع  و سیاس  متاثر از  تغییرات دراج تحوالتدنباله اي بر همی  
 
 
 

 نتیجه گیری:
تحمیي شده در قرارداد تركمنچاي، گیالن به سرعت تحت تاثیر حضور بازرگانان و كمپان  هاي روس  قرار در پ  امتیازات 

گرفت. روسها كه به جهت اجتناب از رودرروي  مستقیم با انگلستان، قادر به تداوم  حمالت  نظام  و جداسازي بخش هاي 
رخنه اقتصادي، مناطق مهورد نظهر    یش گرفتند و تالش كردند بااز ايران نبودند،  رويه استعمار كه  اروپاي  را در پ ديگري
 آن مناطق در عمي جاي  از نظام اقتصادي و امنیت  روسیه شود.  تاكنند  به خود وابسته خود را 

روياي تمهام روسه  كهردن     .سواحي جنوب  خار و به ويژه  گیالن از دهها سال پیش مورد طمع تاارهاي روس قرار داشت
ساكنان نگیاه مضاعف  به ماموران روس  م  داد تا در جهت بريدن هرچه بیوتر پیوندهاي اقتصادي و سیاس   درياي خار ا

اي  ناحیه از سرزمی   اصل   اقدام كنند. با اينحال و به رغم تمام سهرمايه گهذاري ههاي صهورت گرفتهه،  نفهرت عمهوم         
كامال برخالف خواسته روسها رقم خورد و آنها كه  سیر تحوالت  ه اندازه اي بوداشغالگر روسیه ب گیالنیان از دولت متجاوز و

طرف  نبستند. گیالنیان  عالوه بهر نارضهايت  از حضهور تهوام بها      اي  منطقه  ذاري و تغییر دادن نظام اقتصادي از سرمايه گ
 انقالبیهون  قفقهازي   بهیش  آشهنا و بها    با تحوالت مغرب زمی  كماكه  قلدري و خوونت  كارگااران و قااقان روس، از آنجا

مراودات زيادي يافته بودند با شرو  تظاهرات موروطه  خواه ، به سرعت  جذب رهبران انقالب  شدند و سلسهله شهورش   
  . هاي  را علیه كارگاارن روس و حکام محل  دست نوانده آنها برپا كردند
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