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-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
مقاالت »فصلنامه تاریخ و 
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9
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کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�
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بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم 
زمانه حسن نژاد 1

1 - دکترای تاریخ محلی از دانشگاه اصفهان.

چکیده
کانون هــای محلی نزدیک  برنامه هــای اجتماعــی و اقتصــادی پهلــوی اول و دوم، مازنــدران را بــه عنــوان یکــی از 
بــه پایتخــت، بــا تحــوالت طبقاتــی قابــل مالحظــه ای مواجــه نمــود. هــدف ایــن تحقیــق بررســی تحــوالت مرتبط با 
که طبقۀ متوسط  دگرگونی های طبقاتی در مازندران دورۀ پهلوی دوم بود. مهم ترین پرسش های این مقاله این بود 
جدیــد در مازنــدران عصر پهلوی دوم از چه پایگاه اجتماعی برخوردار بودند؟ اجرای اصالحات ارضی در مازندران چه 
تأثیری بر حیات اقشــار روســتایی این اســتان داشــت؟ افزایش درآمدهای نفتی ایران موجب چه تحوالتی در ســطح 
محلی مازندران شــد؟ فرضیه های این پژوهش برمبنای پرســش های آن این بود: بخش غالب طبقه متوســط جدید 
در مازندران از مهاجران بودند. اصالحات ارضی موجبات بهبود شرایط معیشت روستاییان را فراهم نمود. درآمدهای 
حاصــل از افزایــش صدور نفت و رشــد اقتصادی در مازندران به شــکل ســرمایه گذاری در صنعت توریســم و راه اندازی 
کتابخانه ای با ابزار اسناد آرشیوی و منابع مکتوب و با روش  شرکت های تعاونی توزیع بروز یافت. شیوۀ این تحقیق 
توصیفــی و تحلیلــی بود. یافته های این پژوهش نشــان داد که اجرای سیاســت های اقتصــادی پهلوی دوم، به ویژه 
کارگــران صنعتی در  اصالحــات ارضی و اجرای برنامه های عمران شــهری و روســتایی، ظهور طبقۀ متوســط شــهری و 
کــه موجــب دگرگونــی طبقاتی در مازندران شــد. از ظهور طبقــات نوین، افول اقتدار ســنتی برخی  مازنــدران را رقــم زد 
طبقــات تــا تغییــر در ســبک زندگــی و الگوهــای رفتاری در ســطح محلــی از پیامدهای آن بوده اســت. تقابــل و کنش 
متقابل طبقات نوظهور با طبقات ســنتی در این دوره به وجود آمد. رشــد شهرنشــینی و اقتصادشــهری از دیگر نتایج 
سیاســت های اجتماعی پهلوی در مازندران بود. این سیاســت ها تأثیراتی عمیق بر انگاره های اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی ایران در ســطح ملی و محلی داشته اســت. پدیده هایی چون مهاجرت، اصالحات ارضی، رشــد شهرنشینی، 
توسعه صنعت توریسم و اجرای برنامه های عمران شهری و روستایی در عصر پهلوی دوم ساختارها و باورهای کهن 

طبقاتی رایج در مازندران را دچار تغییر نمود.

کلیدی: پهلوی دوم، مازندران، طبقات اجتماعی، شهرنشینی،احزاب سیاسی، اصالحات ارضی. واژگان 
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مقدمه
در فاصله ســـــال های1320 تا 1357هـ.ش با تغییر در ســـــاختار اقتصاد 
ســـــنتی و ظهور ساختارهای سرمایه داری در ایران مواجه ایم. این شرایط 
کنش هایی متفاوت از ســـــوی طبقات مختلف در  نویـــــن، موجب بـــــروز وا
گروه های مختلف  رویارویی با تحوالت سیاسی و اجتماعی شد. طبقات و 
کنش متفـــــاوت از خود بروز دادند، این  در مواجهـــــه با این دگرگونی ها، وا
گاه با اســـــتقبال و در بیشـــــتر مواقع با مقاومت و مخالفت همراه  تحوالت 

بود. 
ح اصالحات ارضی در  سیاست های صنعتی پهلوی اول و پس از آن طر
کارگران صنعتی،  ح شدن طبقات نوظهوری چون  دهۀ40، زمینه ساز مطر
که با  کارمندان ادارات تازه تأســـــیس، فرهنگیان و غیره در مازندران شـــــد 
عنوان طبقات جدید شـــــهری شناخته شـــــدند. عالوه بر طبقات نوظهور، 
گروه های اجتماعی چون مالکان و دهقانان پس از اصالحات ارضی  سایر 
که در شـــــیوۀ معیشت آنان صورت پذیرفت با  به دلیل تغییرات اقتصادی 
کارگران شهری  نقش اجتماعی متفاوتی روبه رو شدند. بازاریان، اصناف و 

نیز از این جریان مستثنی نبودند. 
مازندران در این دوره به واســـــطۀ تحوالت طبقاتـــــی، به عرصۀ قدرت 
نمایی طبقات ســـــنتی و جدید بدل شـــــد و درطی این دوره از یک ســـــو با 
کارمندان  کارگران صنعتی، فرهنگیان، وکال و  ظهور طبقات جدیدی چون 
که بر اثـــــر اصالحات اقتصادی عصر  نهادهای مدنی نوظهور مواجه شـــــد 
پهلوی اول پدیدار شـــــده بودند. در دیگر سو، طبقات بانفوذ سنتی چون 
که با برخـــــورداری از منابع مالی،  بـــــزرگ مالکان، خرده مالکان و بازاریان 
حمایت دربار پهلوی و اســـــتمرار تاریخی خویش در ســـــطح محلی قدرت 
داشـــــتند، با نقـــــش آفرینی طبقات نوخاســـــته به مقابلـــــه پرداختند. این 
کش اجتماعی، مازندران را به یکی از میادین محلی رویارویی طبقاتی  کشا

در عصر پهلوی تبدیل نمود.
کتابخانه ملی  اساس داده های این مقاله، اسناد موجود در سازمان اســـــناد و 
ایران و روزنامه ها می باشــد. برای تکمیل اطالعات و تشریح فضای تاریخی 
کتابخانه ای، به ویژه منابع محلی مورد اســتفاده  مــورد نظر، برخی منابــع 

گرفته است. قرار 
که به صورت غیر مســـــتقیم و از دریچۀ  از میان آثار انگشـــــت شـــــماری 
تاریخ نگارانه به شـــــرایط طبقاتی مازنـــــدران در دورۀ پهلوی دوم اشـــــاره 
داشته اند، می توان از تاریخ مازندران اسماعیل مهجوری و تاریخ تنکابن 

کوتاه به برخی  اثر یوسفی نیا اشـــــاره نمود. این دو منبع محلی به صورت 
از رخدادهای اجتماعی و طبقاتی مازندران در این سال ها اشاره داشته اند 
و به نوعی پیشـــــینۀ این تحقیق به شـــــمار می آیند. برخی از پژوهش گران 
جغرافیای شـــــهری نیز از دیـــــدگاه تحوالت جغرافیای شـــــهری به این امر 
گیتی  خ حسامیان،  کتاب شهرنشـــــینی در ایران از فر نظر داشته اند مانند 
اعتمادو محمدرضا حائری که این آثار فاقد دیدگاه تاریخی الزم می باشند.
پژوهش حاضر برای نخستین بار، تحوالت طبقاتی، رشد شهرنشینی و 
پدیدۀ مهاجرت در مازندران را در ســـــال های اقتدار حکومت پهلوی دوم، 
کاوی قرار خواهد داد. پیوســـــتگی تحوالت سیاســـــی و اجتماعی  مـــــورد وا
کمیت پهلوی دوم و تحرک طبقاتی در این اســـــتان،  مازندران در دورۀ حا
ح شده،  بن مایۀ تحلیل در این مقاله خواهد بود. با توجه به مقدمات مطر

ح شده است: در این مقاله، سواالت زیر مطر
1- طبقۀ متوســـــط جدیـــــد در مازندران عصر پهلـــــوی دوم از چه پایگاه 

اجتماعی برخوردار بودند؟
2- اجـــــرای اصالحات ارضـــــی در مازندران چه تأثیری بر حیات اقشـــــار 

روستایی این استان داشت؟
3- افزایش درآمدهای نفتی ایران موجب چه تحوالتی در سطح محلی 

مازندران شد؟
در مقابل پرســـــش های فـــــوق، این فرضیات مورد بررســـــی قرار خواهد 

گرفت.
 1- بخش غالب طبقۀ متوسط جدید در مازندران از مهاجران بودند.

2- اصالحات ارضی موجبات بهبود شـــــرایط معیشـــــت روســـــتاییان را 
فراهم نمود.

3- درآمدهـــــای حاصـــــل از افزایش صـــــدور نفت و رشـــــد اقتصادی در 
مازنـــــدران به شـــــکل ســـــرمایه گذاری در صنعـــــت توریســـــم و راه اندازی 

شرکت های تعاونی توزیع بروز یافت.

ساختارطبقاتدرمازندران
که  گنگ نزد جامعه شناســـــان می باشـــــد  طبقۀ اجتماعـــــی، اصطالحی 
تعاریـــــف متعددی تا بـــــه امروز از آن ارائه شده اســـــت. طبقـــــه را می توان 
خاســـــتگاه هویت شـــــخصی افراد و رتبه بندی مشـــــاغل بر اساس درآمد 
آنان در اجتماع دانست)اســـــکیس،1389: 11و5(. در ایران، طبقه بندی 
اجتماعی در طول سالیان متمادی یکسان بود؛ اقتصاد کشاورزی ایران در 
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ح  کنار شیوۀ حکومت استبدادی زمینه ساز غلبۀ طبقۀ بزرگ مالک و مطر
شـــــدن شـــــاه به عنوان مالک اصلی بود)کاتوزیان،1377: 13(. تأسیس 
سلسلۀ پهلوی و شعار مدرنیزاسیون، گامی آغازین در تحول طبقاتی ایران 
کز صنعتی به  شد)آبراهامیان،1390: 151(. ایجاد مؤسســـــات مدنی و مرا
کشور شد و مازندران نیز  شیوۀ غربی موجب ظهور طبقاتی جدید در سراسر 

از این تحوالت دور نماند. 
مازندران در تقســـــیمات اداری دورۀ پهلوی فراتر از محدودۀ امروزی 
گلســـــتان و ســـــمنان امروزی را نیـــــز در بر می گرفت  بود و اســـــتان های 
)ســـــتوده،1353: 5/3(. مازنـــــدران را از نظر تقســـــیمات اداری در عهد 
پهلوی دوم شامل: 6 شهرستان، 9 شهر، 17 بخش، 2قصبه، 102 دهات 
و 2697 قریه بود. بر اســـــاس آخرین آمارهای منتشره، استان مازندران، 
دارای 150000 نفر جمعیت شهرنشین و 836232 نفر روستانشین، یعنی 
کثریت روســـــتایی بود)شایان، 1364: 129(. در دهۀ  استانی با جمعیت ا
کمیت پهلوی در ایران، تعداد شهرستان ها، بخش ها و دهستان ها  آخر حا
در مازندران افزایش یافت، الزم به یادآوری است که 83/7 درصد جمعیت 

این استان از بومیان تشکیل می یافت)محمدی،1382: 560 و420(.
کـــــه مبنای اصلی پژوهش در این نوشـــــتار  از نظرگاه ســـــاختار طبقاتی 
که جامعۀ ایرانی را در این دوره به شش طبقۀ  کید  می شـــــود  می باشد، تأ
اجتماعـــــی عمده می توان تقســـــیم نمـــــود:  طبقۀ ممتاز، طبقۀ متوســـــط 
کارگر شـــــهری، طبقۀ پایین شـــــهر  قدیم، طبقۀ متوســـــط جدیـــــد، طبقۀ 
نشـــــین، طبقۀ پایین زراعی)انصاری، 1377: 4-143(. ساختار طبقاتی 
مازندران به عنوان بخشـــــی از جغرافیای سیاســـــی ایران در عصر پهلوی، 
دنبالـــــه رو و الگویی از مرکز بود. رویارویی مازنـــــدران با پدیدۀ مهاجرت بر 
اثر اصالحات اقتصادی دورۀ پهلوی اول، فروپاشـــــی ساختار سنتی قدرت 
در روســـــتاها به واسطه اصالحات ارضی، رشـــــد حیات شهری در راستای 
توسعۀ صنعت توریسم و اجرای برنامه های عمران شهری در عصر پهلوی 
دوم)محمدی،1382: 335 و355(، ساختارها و تعاریف سنتی طبقات را 

در مازندران به طور تدریجی دگرگون ساخت.
طبقه بنـــــدی و رتبه بنـــــدی اجتماعـــــی در مازنـــــدران دورۀ پهلوی در دو 
ســـــطح شهر و روستا متمایز می باشـــــد. مهاجرت آذربایجانی ها و گیالنی ها، 

اصالحات ارضی و پس از آن انقالب اســـــالمی زمینه ساز تحوالت، تغییرات 
و جابجایـــــی جمعیتی در مازندران شـــــد. با این حـــــال طبقه بندی صورت 
گرفته را می توان تا ســـــال های آغازین انقالب اســـــالمی در مازندران تعمیم 
داد. طبقۀ ممتاز در ایران در عصر پهلوی دوم، شـــــامل خانواده ســـــلطنتی، 
دیوانساالران عالی رتبه، بزرگ مالکان، سران طوایف و ایالت، فرماندهان 
نظامـــــی، علما، تجار بزرگ)انصاری، 1377: 143( و در ســـــال های پس از 
اصالحات ارضی، ســـــرمایه داران صنعتی بود؛ که بیشترین سهم از مزایای 
نفتی را داشـــــتند)کاتوزیان، 1377: 133(. طبقۀ ممتاز در سطح محلی در 

مازندران از همین الگو تأثیر پذیرفته بود.
کارخانه ها و  در بیشـــــتر شـــــهرهای مازندران طبقۀممتـــــاز را، مالـــــکان 
ک کنی و صابون سازی در شهرها و در روستاها،  کارگاه هایی همانند پنبه پا
کنین  کنار خرده مالکان، تشـــــکیل می دادند. سا اربابان)بزرگ مالکان( در 
کشوری و لشکری در  شهرها شامل یک اقلیت زمین دار، صاحب منصبان 
کارگران روزمزد و  ســـــطح محلی، روحانیان، بخش عظیمی از کسبه جزء، 
کشاورزی می نمودند)اسالمی،  که در حاشیۀ شهر  کارگرانی بود  بخشـــــی از 
1387: 351(. طبقۀ متوسط سنتی در شهرها شامل اصناف و مغازه داران 
چون بزاز، بقال، آهنگر و غیره بود. اما این طبقه در روســـــتاهای مازندران 
از جایگاهـــــی برخوردار نبودند. تنها در ســـــال های پس از انقالب ســـــفید 
بخشـــــی از مهاجران به روستاها به چنین مشاغلی دست زدند که بیشتر با 
که فاقد هویت طبقاتی و محبوبیت  نام خوش نشـــــین از آنان یاد  می شود 
کشـــــاورز بودند)آبراهامیـــــان،1390: 215(. پایین ترین  بین روســـــتاییان 
طبقۀشـــــهری نیز که بخش قابل مالحظه ای از جمعیت شهری را تشکیل 
کارگران شهری بودند، این طبقه به شدت وابسته و نیازمند به  می دادند، 

طبقۀ ممتاز بود. 
که در نتیجه اصالحات در ایران پدیدار شـــــدند،  طبقۀ متوســـــط جدید 
شامل کارمندان ادارات تازه تأسیس، معلمان مدارس و مشاغل نیازمند به 
تحصیل بود، گسترش سطح آموزش از زمینه های پیدایی و گسترش این 
طبقه در ایران معاصر می باشـــــد. این طبقه در سال های آغازین سلطنت 
کشور داشتند و عموما  پهلوی دوم، تمایلی جدی به تغییرات رادیکال در 
اصطالح روشـــــنفکر نیز به آنان داده می شـــــد)آبراهامیان، 1377: 406( 
اهتمام طبقۀ متوسط جدید به امر آموزش و الگوپذیری از جهان 
بیرون به ویژه همســـــایه شمالی شـــــوروی موجب شد، فرزندان 
کنـــــار فرزندان بزرگ مالکان در آینده، پســـــت ها و  این طبقه در 
مشـــــاغل قابل توجه محلی را به دست آورند)یوسفی نیا، 1370: 
گرایشات حزبی در سطح  که در تحوالت سیاسی و  627(. امری 
محلی در ســـــال های آخر حکومت پهلوی مؤثـــــر افتاد. از جمله 
که در آغاز ســـــلطنت پهلوی اول در مازندران به عنوان  مشاغلی 
کتاب فروشان  طبقۀ متوسط جدید فعال بودند، حســـــابداران، 
و دادیاران دادگستری بودند)طیرانی،1376 :462/1(. هرچند 
گروه ها از نظر درآمد قابل قیاس با اقشـــــار باال دســـــت خود  این 
نبودند اما در ســـــطح اجتماع با اتکا بر عنصر دانش، مورد احترام 
عموم بودند. بخشـــــی از طبقۀ متوســـــط جدیـــــد مازندران دورۀ 
پهلوی را مهاجران غیر بومی تشـــــکیل می دادند)نوری، 1394: 
گاهی سیاســـــی طبقۀ متوسط جدید، خود  کناِر آ 27(. این امر در 
موجد تقابل این طبقۀ نوظهور با طبقه ممتاز و متوســـــط سنتی 

کارخانه نساجی قائم شهر
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که در ادامه به آن پرداخته  می شـــــود. اهتمام طبقۀ متوسط جدید به  بود 
گرایشات  که در تحوالت سیاسی و  امر آموزش و الگوپذیری از جهان امری 
حزبی در سطح محلی در سال های آخر حکومت پهلوی مؤثر افتاد. طبقۀ 
کسبه  که اصوال به بازاریان و اصناف اطالق  می شود شامل  متوسط سنتی 
بازار و اصناف شهری و مشاغلی چون: بزاز، بقال، آهنگر، کفاش، آرایشگر، 
کهنه  خیاط، قصاب، عطار، خـــــراز، بزاز، قناد، بلور فروش، لباس فروش، 
فـــــروش، ماهی فروش، میـــــوه فروش، عکاس، ســـــاعت ســـــاز و غیره در 
بازارهای شـــــهری مازندران فعال بودند)صالح طبری، 1378: 186(. هر 
چند طبقۀ متوسط سنتی مازندران در قیاس با سایر نقاط ایران از پیشینه 
و قوت چندانی برخوردار نبودند اما در شـــــهرهایی با پیشینۀ بیشتر چون 
آمل، بابل و ســـــاری، با محله ها و بازارهایی با اسامی و مشاغل مواجه ایم 
کفاشان در ساری یا محله حصیر فروشان در  مانند: محله نعلبندان و بازار 
که بیان گر پیشینۀ حیات شهری این طبقه در این شهرهاست. بازار  بابل 

کانون حیات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ متوسط سنتی بوده است.
گونه بازار شـــــهری و روســـــتایی مواجه ایم، هرچند  در مازنـــــدران با دو 
ع بازار، شهر است. بازارهای محلی روستایی  کاال در هر دو نو مکان عرضه 
که روســـــتاییان تولیدات روزانۀ خود را در شهر عرضه می دارند،  مازندران 
که  که با بازارهای شـــــهری  این بازارها در انحصار طبقۀ پایین زراعی بود 
با نام چهارســـــوق شناخته می شد و محل کسب طبقه متوسط سنتی بود، 
گروه ها و اصناف شاغل در  متفاوت می باشد. بازارهای شهری مازندران، 
کم بر معیشت طبقۀ متوسط سنتی در مازندران پیروی  آن، از فرهنگ حا
که بر  می نمودند. این ســـــبک زندگی بـــــر نوعی از تجمل تکیـــــه می نمود 
کاال  آراستگی در پوشش، تغذیه مناسب، مقایسه و چانه زدن هنگام خرید 
گروه های شـــــغلی در بازارهای شهری مازندران، خود به  کید می نمود.  تأ
گروه از نظر قدرت معیشـــــت تقسیم می شدند، برای نمونه بزازان  چندین 
که میزان  در سطح نسبتا باالیی از نظر معیشت قرار داشتند، عطار و بقال 
ســـــواد نیز در این صنف پایین تر بود در سطح متوسط معیشت، خیاطان 
گروه پیشین  وآرایشــــــــــگران از نظر درآمد و سطح زندگی در مقایســـــه با دو 

ضعیف بودند)همان(.
اقلیت هـــــای مذهبی و فرقه ای چون یهودیان و بهائیان نیز بخشـــــی از 

که  ترکیـــــب طبقاتی مازندران دورۀ پهلوی را تشـــــکیل می دادند 
می توان آنان را پایین ترین سطح طبقۀ متوسط شهری در استان 
جای داد. برخی از مشـــــاغل بازار در برخی شـــــهرهای مازندران 
به اقلیت یهودی تعلق داشـــــت، آرایشـــــگری، مشروب فروشی، 
که اقلیت یهودی  عتیقه فروشـــــی از جمله این مشـــــاغل بودند 
در شـــــهرهای بابل و ساری را در اختیار داشتند. یهودیان در این 
شـــــهرها با لباس بلند، ریش و مـــــوی آویخته و توبره بر دوش به 
دنبال اشیاء عتیقه در محالت می رفتند)اسالمی،1387:  67(. 
کلیمیان در  کلیمیان مازنـــــدران در انتخاب نمایندۀ  عالوه برآن 
کما، 195/3117(.  مجلس شـــــو رای ملی، حق رای داشتند)سا
عالوه بر یهودیان، فرقۀ بهائی نیز بخشـــــی از اقلیت در مازندران 
که موقعیـــــت آنان در اواخر پهلوی دوم از نظر معیشـــــت  بودند 
کما،293/5221(. یهودیان و بهائیان  اندکی بهبود یافت)ســـــا
کارگزاران  که از سوی  شهرنشـــــین مازندران، اغلب به مشـــــاغلی 
مذهبی اسالم و ســـــایر بازاریان مورد تأیید نبود، اشتغال داشتند 

که فروش مشروبات، اشیاء عتیقه، آرایشگری از جمله این مشاغل بودند. 
اما از دهۀ چهل بخشـــــی از فرقـــــه بهائی مازندران به دلیـــــل بهره گیری از 
ج علمی، در نهادها و ادارات محلی نیز مشغول  عنصر آموزش و کسب مدار

کار شدند. به 
کارگران صنعتـــــی در مازندران، اغلب از مهاجران بودند،  طبقۀ نوظهور 
بـــــرای نمونه آذری های مهاجر بـــــه مازندران از اتباع ایرانـــــی قفقاز بودند 
کارگران صنعتی ماهر محســـــوب می شدند)نوری، 1394: 27(. طبقۀ  که 
کارخانه های نساجی، صابون سازی،  کارگران شاغل در  کارگران صنعتی؛ 
کارگران از وضعیت مناسبی  که در مقایسه با ســـــایر  کبریت ســـــازی بودند 
کارگران صنعتی را در زمرۀ طبقۀ  برخوردار بودند. هرچند اغلب محققین، 
گاهی طبقاتی و ســـــطح  گروه از حیث آ کارگر شـــــهری قرار داده اند اما این 
که در میان اعضای  درآمد نســـــبت به ســـــایر اعضای طبقۀکارگر شـــــهری 
کارگری حضور داشتند)همانندکارگران رستوران ها،  اولیه شو رای متحده 
نانوایی ها، رفتگران و پینه دوزان()آبراهامیان، 1377: 428(، به مراتب 

کارخانه نساجی قائم شهر

ساخت پل راه آهن شمال
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گذر زمان و پس از  کارخانه ها با  کارگران  در ســـــطح باالتری قرار داشـــــتند. 
جنگ جهانی دوم به جمعیت قابل مالحظۀ شـــــهرهای مازندران تبدیل 
شدند؛ این طبقۀ نوظهور با مسائل اقتصادی، اجتماعی و هویتی فراوانی 
کانون های تجمع بـــــزرگ مالکان و خرده  در مازندران به عنـــــوان یکی از 
مالکان روبه رو بود، بخشـــــی از طبقۀ متوســـــط جدیـــــد در دورۀ پهلوی را 
گاهی سیاسی  کنار آ که این امر در  مهاجران غیر بومی تشـــــکیل می دادند. 
طبقۀکارگران صنعتی، خود موجد تقابل این طبقۀ نوظهور با طبقۀ ممتاز 
کارگران  و متوسط سنتی بود. هرچند آماری دقیق از تعداد و سطح زندگی 
صنعتی در دسترس نمی باشد اما با استفاده از برخی آمارها و قراردادن آن 
کنار جمعیت شهری مازندران، می توان تخمین زدکارخانه های دولتی  در 
کارگران صنعتی را در خود جای داده   و غیردولتی، شـــــمار فراوانی از طبقه 
بودند. برای نمونه، کارخانه پارچه بافی شاهی)قائم شهر( که در سال1311 
از سوی دولت تأسیس شـــــد و هدف آن تأمین مصارف ارتش بود، دارای 
کمیت پهلوی  کارخانه چیت سازی بهشهر نیز در آغاز حا کارگر بود.   2400
که هم  کارخانه حریربافی چالوس  کارگر داشت. هم چنین  دوم، 2800 نفر 
که  کارگر بود  کارخانه های پیشین افتتاح شده بود، دارای 1500 نفر  راستا با 
این تعداد در پایان سال 1325یعنی هم زمان با خروج متفقین از مازندران 
کارگر داشت)شایان،  گونی بافی شاهی،400 نفر  کارخانه  به 2000 نفر رسید، 
1364: 95-93، 101(. کارخانه قیراوند در شـــــیرگاه و سوادکوه دارای 100 
کنی در محمود آباد 35 نفر، شهســـــوار  ک  کارخانه های پنبه پا کارگر،  نفر 
کارخانه های تولید پنبه نیز به همین شکل، در هر شهر زیر 100 نفر  12 نفر، 
کامل  کارگر داشت)همان: 99-98(. این تعداد واحدهای صنعتی به طور 

به بخش دولتی تعلق داشتند. 
کارخانه هـــــای متعلق به بخـــــش غیر دولتی در مازنـــــدران به ویژه پس 
کارخانه چوب بری تمیشـــــان دارای  از ســـــقوط پهلوی اول فعـــــال بودند. 
کارخانـــــه روغن گیری و صابون پـــــزی بابل به برادران  کارگر بود،  60 نفـــــر 
کار می کردند)همان: 101- کارگر درآن  که 300 نفر  چیت ســـــاز تعلق داشت 
ک بهشهر نیز، اوایل دورۀ  کنسروســـــازی شاهی و بهپا کارخانه های   .)100
پهلوی دوم در سال های اشـــــغال مازندران به دست متفقین، راه اندازی 
کارگران صنعتی را در خود جای داده بود)شایان،  شـــــد و حدود400 نفر از 
گویای افزایش جمعیت  1364: 101 ؛ قلنـــــدری،1390: 146(. این آمارها 
طبقۀ کارگر صنعتی در مازندران تا پایان دهۀ بیســـــت می باشد. تعداد این 
کارگران صنعتی شـــــاغل در آن در دو  کارخانه هـــــای صنعتی در مازندران و 
دهۀ آخر سلطنت پهلوی افزایش چشم گیری نمود)رازی، 1378: 172(.  
در ســـــال های اشـــــغال مازندران از ســـــوی نیروهای متفقین، اشـــــرار و 
یاغیـــــان نیز در حوالی شـــــهرها و روســـــتاها به یک طبقـــــۀ اجتماعی بدل 
ح ترین اعضای طبقۀ اشـــــرار در مازندران، تقی دینه سری،  شـــــدند، مطر
حجت غالمی و ســـــهراب محمـــــودی بودند)نـــــوری، 1394: 69( در این 
سال ها باجگیران یا لمپن های محلی نیز به عنوان یک قشر اجتماعی در 
گونی بافی و سایر نهادها،  کارخانه های  مازندران قوت یافتند، باج گیران 
اغلب به نفع یک حزب سیاســـــی اقدام به باج گیری می کردند. قسمتی از 
این مبالغ به باج گیران می رســـــید و مابقی به صندوق حزب یا اتحادیه ای 
خاص به ویژه حزب توده داده می شد)طبری، 1366: 61(. قدرت نمایی 
ایـــــن طبقات در مازندران چندان به طول نینجامید و ســـــرانجام توســـــط 

دولت مرکزی و یا نیروهای مردمی سرکوب شدند.

کارگران روزمزد شهری و پادوهای بازار،  طبقۀ پایین شهرنشین، شامل 
فروشندگان دوره گرد می باشـــــد)انصاری، 1377: 143(. این قشر را تودۀ 
کس،1369: 218(. با برپایی کارخانه های  واقعی مردم باید دانست)هالیوا
نساجی و صابون سازی در دورۀ پهلوی اول جمعیت قابل توجهی از طبقۀ 
کارخانه ها شدند، این امر زمینه ساز تحرک  پایین شهرنشـــــین، جذب این 
کارگران صنعتی یا به بیانی  طبقاتی در مازندران و فزونـــــی جمعیت طبقۀ 
کاهش جمعیت طبقۀ پایین شهرنشین در برخی شهرهای مازندران شد. 
این تحرک طبقاتی در تمام نقاط مازندران یکســـــان نبود؛ شهرهای غرب 
کارخانه نســـــاجی و حریربافی، حجم  مازندران و قائم شـــــهر با راه اندازی 
کارگران صنعتی و  وســـــیعی از مهاجران غیربومی را جذب نمودنـــــد. طبقۀ 
بعدها طبقۀ متوسط جدید از میان این مهاجران تشکیل شد. اما در شرق 
که در تقسیمات اداری مازندران بودند،  گرگان و دشت  مازندران و منطقۀ 
کارخانه های تازه تأســـــیس موفق به  طبقۀ پایین شهرنشـــــین با جذب در 

تغییر سطح معیشت و هویت طبقاتی خویش شدند.
روســـــتاهای مازندران در طول ســـــالیان متمـــــادی، دارای اجتماعی دو 
وجهی متشـــــکل از مالـــــکان و رعایا یا طبقات پایین زراعـــــی بود، تا پیش از 
اصالحات ارضی بخش اعظم زنان و مردان مازندرانی چه در روستا و چه در 
کار می کردند.  کارخانه، برای طبقۀ ممتاز  کارگر  کارگر زراعی یا  شهر به شکل 
در مازندران با توجه به اقتصاد کشاورزی و زندگی روستایی، مالکیت اراضی 
کشاورزی، امری تعیین کننده در رتبه بندی اجتماعی و هویت طبقاتی بود. 
اربابان، صاحبان حقیقی روســـــتاها و رعایای خود در این استان بودند و از 
دســـــترنج رعایا منتفع می شـــــدند، این طبقه قدرت را طی سالیان متمادی 
کرده بودند)کاتوزیان،  کســـــب  به واســـــطۀ وراثت اجدادی و باورهای رعایا 
1377: 77(. بزرگ مالکان اقتدار و نفوذ خویش بر روســـــتاهای مازندران را 

تا زمان اجرای اصالحات ارضی درسال 1341حفظ نمودند.
کارگزار حکومت در روستا  کدخدا در دورۀ پهلوی در نقش مجری و  مقام 
کدخدایان از  کدخدا از دســـــترنج روستاییان پرداخت می شد.  بود و حقوق 
میان خانواده هایی مشخص انتخاب می شدند و روابط نزدیکی با مالکان 
داشتند. پس از اصالحات ارضی، وزارت کشور به واسطه بخشداری ها توجه 
کدخدایان در روســـــتاها و پرداخت حقوق  ویژه ای بـــــه انتخاب و انتصاب 
کما، 293/98059(، اما در  آنان از جمله در روستاهای مازندران داشت)سا
گذاری مدیریت روستایی به وزارت تعاون و امور روستایی  سال 1354با وا
کدخدایان به منصب جدیدی  که در سال 1350 تشکیل شـــــده بود، نقش 

گذار شد)رضوانی، 1383: 218،219(. به نام دهبان وا

مهاجرانوپایگاهطبقاتیآناندرمازندران
مهاجرت بـــــه عنـــــوان یکـــــی از پارامترهای مؤثـــــر بر تحوالت سیاســـــی و 
که به معنای  ح می باشـــــد. مهاجرت  طبقاتـــــی مازندران در عصر پهلوی مطر
کشـــــور به ناحیه ای دیگر با  جابه جایی جمعیت یک ناحیه، شـــــهر، استان یا 
اهداف اقتصادی، سیاســـــی و فرهنگی است، از عوامل عمدۀتحول جمعیتی 
می باشد)زنجانی،1380: 80(. از منظر روان شناختی اقدام به این تصمیم 
از سوی افراد خطرجو در مقایسه با محافظه کاران بیشتر صورت می پذیرد، 
هم چنیـــــن از دیدگاه اقتصـــــادی، مهاجرت مکانیزمـــــی در جهت بازتوزیع 
کار اســـــت)فرجادی،1382: 22(. شـــــهرهای صنعتـــــی مازندران  نیروی 
کمیت پهلـــــوی اول و دوم از  به عنوان مقصـــــد مهاجران در دوره های حا
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جاذبه هـــــای اقتصادی فراوانی برخوردار بود، در برخی شـــــهرها، محالتی 
برای اســـــکان این مهاجران اختصاص یافت، همانند محلۀ 25 دستگاه 
که برای مهاجران آذربایجانی ساخته شد)احمدی،1391:  در شهرســـــاری 
کار متخصص در صنعت، موجب باال بودن ســـــطح  کمبود نیروی   .)276
کارگران صنعتی در مازندران شـــــد، این امر جاذبه ای جدی در  دســـــتمزد 
انتخاب مازندران به عنوان مقصد از ســـــوی مهاجران بود. این مهاجران 
کسب  که مبارزه طلبی و  از شـــــرایط روحی و روانی ویژه ای برخوردار بودند 
گرایشات سیاسی  هویت شاخص ترین آنها بود، این خصایص در آینده بر 

این مهاجران تأثیری چشم گیر داشت.
مهاجران در ابتدا به صورت یک طبقۀ اجتماعی در شهرهای مازندران 
ح بودند اما رفته رفته با بهبود شـــــرایط و دست یافتن به جایگاه های  مطر
مختلف اجتماعـــــی از هویت های طبقاتی متعددی برخوردار شـــــدند. در 
کارخانجات  ع اصالحات اقتصادی، تأســـــیس  دورۀ پهلوی با توجه به نو
کار به  و تغییـــــر در تقســـــیمات اداری، برخی گروه های جمعیتـــــی به قصد 
نواحی پر رونق و صنعتی مهاجرت نمودند. مهاجران دورۀ پهلوی در ابتدا 
بـــــه عنوان یک خرده فرهنگ حاشـــــیه ای و کم کم بـــــه عنوان یک طبقۀ 
کســـــب هویت نمودند، همبستگی مهم ترین خصیصۀ  نوظهور اجتماعی 
مهاجران در این دوره می باشـــــد. مازندران در عصر پهلـــــوی با دارا بودن 
ک کنی، کبریت سازی، کنسرو  کارخانجات مختلفی چون نساجی، پنبه پا
ســـــازی، زغال سنگ و چوب بری به عنوان یکی از قطب های مهاجر پذیر 
ح شـــــد)محمدی،1382: 335و 355(. پیش از  در زمینۀکارگری نیز مطر
کار جهت  ح ایجاد راه آهن و نیاز به نیروی  کارخانجات، طر تأســـــیس این 
راه آهن موجب نخســـــتین جابه جایی جمعیتی شـــــد، این جمعیت مهاجر 
کارخانه های جدید جذب شـــــدند. پهلوی اول  پس از افتتاح راه آهن، در 
نیز با ایجاد امکانات رفاهی و مســـــکونی زمینۀ اسکان آنان در مازندران را 

ایجاد نمود. 
اولیـــــن جریـــــان مهاجـــــرت دورۀپهلـــــوی دوم دردهۀبیســـــت، پس از 
کشـــــاورزی موجب مهاجرت  جنگ جهانی دوم پدیدار شـــــد. رکود بخش 
از روســـــتاها به شهر شـــــد، این جریان با بهبود اقتصاد شـــــهری در فاصله 
سال های 1332 تا 1340ادامه یافت)حسامیان و دیگران، 1375: 46(. 
که بیشـــــتر جمعیت ایران را در دورۀ پهلوی تشکیل می دادند  روستاییان 
از سطح زندگی مناســـــبی برخوردار نبودند)اتابکی، 1390: 157(.  برپایی 
کارخانه هـــــا موجب مهاجرت آنان به شـــــهرها و افزایش جمعیت شـــــهری 
شـــــد)فوران،1390: 349 و343(. اجرای اصالحات ارضی از ســـــال1341 
موجب تشـــــدید مهاجرت از روســـــتا به شهر شـــــد، این اصالحات، سیستم 
کار کشاورزی به  کهن کشاورزی را دگرگون ساخت و بخش بزرگی از نیروی 
شهرها هجوم آوردند)مجتهدزاده، 1383: 128(. اصالحات ارضی عامل 
حرکت ســـــیل عظیم مهاجران روستایی به شـــــهرها و در نتیجه تغییراتی 
عمده در ســـــاختارهای شهری بود. رشد شهرنشـــــینی در مازندران از سال 
1340تا 1357 بر مبنای مهاجرت روستاییان به شهر و تبدیل روستاها به 

شهر بود)آزاد ارمکی، 1388: 214(.
اجرای برنامۀچهارم عمرانی در سال 1347که تا سال1351 ادامه یافت، 
ح های جامع شـــــهری بر شـــــکاف ســـــطح زندگی روستا و شهر  با اجرای طر
افزود. مهاجرت از روستا به شهرهای مازندران بیشتر به دالیل اقتصادی و 
کمبود امکان  در میان جوانان روی می داد. افزایش جمعیت در روستاها، 

کار  اشـــــتغال در روستا و نیاز صنایع و سایر بخش های اجتماعی به نیروی 
را می تـــــوان از عوامل اصلی مهاجرت روســـــتاییان مازندران در دهۀپنجاه 
دانســـــت. مقصد اصلی مهاجران روستایی در مازندران، شهرهای تهران، 
قائم شـــــهر، بابل و ســـــاری بود)لطیفی، 1394: 79(. حاشیه نشینی این 
مهاجـــــران در مازندران نیز، از برجســـــته ترین نتایج مهاجرت از روســـــتا به 
شـــــهر بود، جمعیت روســـــتایی مهاجر در حاشیۀ شـــــهرهای صنعتی چون 
کن می شـــــدند و چهره ای نامناسب در حاشیۀ شهر  شـــــاهی)قائم شهر( سا

ایجاد می کردند)مشهدیزاده دهاقانی، 1383: 59 و123(.
مهاجرت های مازندران در دورۀ پهلوی به دو دســـــتۀ برون اســـــتانی و 
ع اول مهاجرت در مازندران، شامل  درون استانی قابل بررسی اســـــت. نو
گیالنی ها به این اســـــتان با هدف اشـــــتغال  مهاجـــــرت آذربایجانی هـــــا و 
ع از مهاجرت در این  درکارخانه هـــــا و نهادهای مدنی نوین بود. دومین نو
که در نتیجه اصالحات ارضی  استان، مهاجرت روستاییان به شهرها بود 
و جذابیت ایجاد شده در شهرها، اجرای برنامۀ مدیریت شهری و گسترش 
گروهی و سیاســـــی،  ع از مهاجرت، بر تعارضات  خ داد. این نو امکانـــــات ر
بیکاری، مشـــــکالت تعلیم و تربیت عمومی و عـــــدم هم خوانی امکانات و 

نیروی انسانی در شهرها دامن می زد)آزاد ارمکی، 1388: 214(. 
گونۀ ســـــومی از مهاجـــــرت نیز در  عالوه بـــــر مهاجرت های ذکر شـــــده، 
گاهانه از ســـــوی مرکـــــز و برنامه ریزان دنبال  که آ مازندران وجود داشـــــت 
می شـــــد. افزایش بی رویه جمعیت شهری در تهران موجب شد، در برنامۀ 
چهارم عمرانی که در بین ســـــال های 1345تا 1352به اجرا درآمد، توسعۀ 
شهری در اســـــتان مازندران و افزایش امکانات زیرســـــاختی و رفاهی را با 
هدف جذب بخشی از جمعیت تهران به مازندران اولویت یابد)حسامیان 

ودیگران،1375: 43(. 
برای بررســـــی پدیـــــدۀ مهاجرت در مازنـــــدران، شهرشاهی)قائم شـــــهر( 
کارگران  نمونۀ مناسبی در این دوره می باشد. خاستگاه اجتماعی و قومی 
نساجی مازندران در دوره های پهلوی اول و دوم با دگرگونی های فراوانی 
کارگران شاغل در صنایع نســـــاجی مازندران در  همراه بوده اســـــت. عموم 
دهۀ نخستین از روستاییان بومی و فاقد مالکیت تشکیل یافته بود، برای 
کارگران نساجی به روستاهای اطراف  نمونه، حدود52 درصد نخســـــتین 
تعلق داشته اند)آبراهامیان، 1377: 183(. اما این صنعت برای شکوفایی 
و ادامۀحیات به کارگران ماهر نیازمند بود. پهلوی اول برای حل مشـــــکل 
کارگران، سیاست انتقال اجباری  کمبود نیروی انسانی متخصص در حد 
کارگران ماهر از سایر نقاط ایران برای فعالیت در صنایع نساجی مازندران 
پی گرفت)آبراهامیان،1390: 125(. این سیاست به دلیل شرایط طبیعی 
و دوری جغرافیایی این ناحیه از ایران مرکزی با اســـــتقبال مواجه نشـــــد و 

کارخانجات نساجی نداشت.  تأثیری بر بافت جمعیتی، شهرهای دارای 
کارخانجات  پاره ای از اصالحات اقتصادی پهلوی اول به ویژه تأســـــیس 
نساجی موجب مهاجرت و اسکان جمعیتی از گیالنی ها، ترک ها و قفقازی ها 
را در مازندران فراهم نمود. اعضای حزب محلی جنگل، این قشر از مهاجرین 
گیالنی، تبریزی، جنایـــــت کاران بی ملیت و عدۀ  را خائنین مختلط النســـــل 
کارخانجات مازندران  کثیری از حیوانات درنـــــده خوی قفقازی شـــــاغل در 
معرفـــــی می کردند)طیرانـــــی،1376: 1/ 438و 415و 465(. این مهاجرین 
پیوندی ایدئولوژیک با شاخۀ محلی حزب توده در مازندران داشتند. حزب 
توده در مازندران و شـــــمال ایران به عنوان مروج فرهنگ روسی و کمونیسم 




