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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم
زمانه حسننژاد

1

چکیده
برنامههــای اجتماعــی و اقتصــادی پهلــوی اول و دوم ،مازنــدران را بــه عنــوان یکــی از کانونهــای محلی نزدیک
بــه پایتخــت ،بــا تحــوالت طبقاتــی قابــل مالحظ ـهای مواجــه نمــود .هــدف ایــن تحقیــق بررســی تحــوالت مرتبط با
دگرگونیهای طبقاتی در مازندران دورۀ پهلوی دوم بود .مهمترین پرسشهای این مقالهاین بود که طبقۀ متوسط
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؟ فرضیههای این پژوهش برمبنای پرس ـشهای 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 ســرمایهگذاری در صنعت توریســم و راهاندازی
شرکتهای تعاونی توزیع بروز یافت .شیوۀ این تحقیق کتابخانهای با ابزار اسناد آرشیوی و منابع مکتوب و با روش
توصیفــی و تحلیلــی بود .یافتههای این پژوهش نشــان داد که اجرای سیاس ـتهای اقتصــادی پهلوی دوم ،بهویژه
اصالحــات ارضی و اجرای برنامههای عمران شــهری و روســتایی ،ظهور طبقۀ متوســط شــهری و کارگــران صنعتی در
مازنــدران را رقــم زد کــه موجــب دگرگونــی طبقاتی در مازندران شــد .از ظهور طبقــات نوین ،افول اقتدار ســنتی برخی
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
سیاس ـتهای اجتماعی پهلوی در مازندران بود .این سیاس ـتها تأثیراتی عمیق بر انگارههای اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعی ایران در ســطح ملی و محلی داشتهاســت .پدیدههایی 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.
واژگان کلیدی :پهلوی دوم ،مازندران ،طبقات اجتماعی ،شهرنشینی،احزاب سیاسی ،اصالحات ارضی.

 - 1دکترای تاریخ محلی از دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
در فاصله س ـ ــالهای 1320تا 1357هـ.ش با تغییر در س ـ ــاختار اقتصاد
ســـــنتی و ظهور ساختارهای سرمایه داری در ایران مواجهایم .این شرایط
نویـــــن ،موجب ب ـ ــروز واکنشهایی متفاوت از س ـ ــوی طبقات مختلف در
رویارویی با تحوالت سیاسی و اجتماعی شد .طبقات و گروههای مختلف
در مواجهـــــه با این دگرگونیها ،واکنش متف ـ ــاوت از خود بروز دادند ،این
تحوالت گاه با اس ـ ــتقبال و در بیش ـ ــتر مواقع با مقاومت و مخالفت همراه
بود.
سیاستهای صنعتی پهلوی اول و پس از آن طرح اصالحات ارضی در
دهۀ ،40زمینه ساز مطرح شدن طبقات نوظهوری چون کارگران صنعتی،
کارمندان ادارات تازه تأس ـ ــیس ،فرهنگیان و غیره در مازندران ش ـ ــد که با
عنوان طبقات جدید ش ـ ــهری شناخته ش ـ ــدند .عالوه بر طبقات نوظهور،
سایر گروههای اجتماعی چون مالکان و دهقانان پس از اصالحات ارضی
به دلیل تغییرات اقتصادی که در ش ـ ــیوۀ معیشت آنان صورت پذیرفت با
نقش اجتماعی متفاوتی روبه رو شدند .بازاریان ،اصناف و کارگران شهری
نیز از این جریان مستثنی نبودند.
مازندران در این دوره به واس ـ ــطۀ تحوالت طبقات ـ ــی ،به عرصۀ قدرت
نمایی طبقات س ـ ــنتی و جدید بدل ش ـ ــد و درطی این دوره از یک س ـ ــو با
ظهور طبقات جدیدی چون کارگران صنعتی ،فرهنگیان ،وکال و کارمندان
نهادهای مدنی نوظهور مواجه ش ـ ــد که بر اث ـ ــر اصالحات اقتصادی عصر
پهلوی اول پدیدار ش ـ ــده بودند .در دیگر سو ،طبقات بانفوذ سنتی چون
بـــــزرگ مالکان ،خرده مالکان و بازاریان که با برخ ـ ــورداری از منابع مالی،
حمایت دربار پهلوی و اس ـ ــتمرار تاریخی خویش در س ـ ــطح محلی قدرت
داشـــــتند ،با نق ـ ــش آفرینی طبقات نوخاس ـ ــته به مقابل ـ ــه پرداختند .این
کشاکش اجتماعی ،مازندران را به یکی از میادین محلی رویارویی طبقاتی
در عصر پهلوی تبدیل نمود.

اثر یوسفی نیا اش ـ ــاره نمود .این دو منبع محلی به صورت کوتاه به برخی
از رخدادهای اجتماعی و طبقاتی مازندران در این سالها اشاره داشتهاند
و به نوعی پیش ـ ــینۀ این تحقیق به ش ـ ــمار میآیند .برخی از پژوهشگران
جغرافیای ش ـ ــهری نیز از دی ـ ــدگاه تحوالت جغرافیای شـــــهری به این امر
نظر داشتهاند مانند کتاب شهرنش ـ ــینی در ایران از فرخ حسامیان ،گیتی
اعتمادو محمدرضا حائری که این آثار فاقد دیدگاه تاریخی الزم میباشند.
پژوهش حاضر برای نخستین بار ،تحوالت طبقاتی ،رشد شهرنشینی و
پدیدۀ مهاجرت در مازندران را در س ـ ــالهای اقتدار حکومت پهلوی دوم،
م ـ ــورد وا کاوی قرار خواهد داد .پیوس ـ ــتگی تحوالت سیاســـــی و اجتماعی
مازندران در دورۀ حاکمیت پهلوی دوم و تحرک طبقاتی در این اســـــتان،
بنمایۀ تحلیل در این مقاله خواهد بود .با توجه به مقدمات مطرح شده،
در این مقاله ،سواالت زیر مطرح شده است:
-1طبقۀ متوس ـ ــط جدی ـ ــد در مازندران عصر پهلـــــوی دوم از چه پایگاه
اجتماعی برخوردار بودند؟
-2اج ـ ــرای اصالحات ارض ـ ــی در مازندران چه تأثیری بر حیات اقشـــــار
روستایی این استان داشت؟
-3افزایش درآمدهای نفتی ایران موجب چه تحوالتی در سطح محلی
مازندران شد؟
در مقابل پرس ـ ــش های ف ـ ــوق ،این فرضیات مورد بررســـــی قرار خواهد
گرفت.
 -1بخش غالب طبقۀ متوسط جدید در مازندران از مهاجران بودند.
 -2اصالحات ارضی موجبات بهبود ش ـ ــرایط معیشـــــت روســـــتاییان را
فراهم نمود.
-3درآمده ـ ــای حاص ـ ــل از افزایش ص ـ ــدور نفت و رشـــــد اقتصادی در
مازن ـ ــدران به ش ـ ــکل س ـ ــرمایهگذاری در صنع ــــت توریســـــم و راه اندازی
شرکتهای تعاونی توزیع بروز یافت.

مــورد نظر ،برخی منابــع کتابخانهای ،بهویژه منابع محلی مورد اســتفاده
قرار گرفتهاست.
از میان آثار انگش ـ ــت ش ـ ــماری که به صورت غیرمس ـ ــتقیم و از دریچۀ
تاریخنگارانه به ش ـ ــرایط طبقاتی مازن ـ ــدران در دورۀ پهلوی دوم اش ـ ــاره
داشتهاند ،میتوان از تاریخ مازندران اسماعیل مهجوری و تاریخ تنکابن

ساختار طبقات در مازندران
طبقۀ اجتماع ـ ــی ،اصطالحی گنگ نزد جامعهشناس ـ ــان میباش ـ ــد که
تعاری ـ ــف متعددی تا ب ـ ــه امروز از آن ارائه شدهاســـــت .طبقـــــه را میتوان
خاس ـ ــتگاه هویت ش ـ ــخصی افراد و رتبه بندی مشـــــاغل بر اساس درآمد
آنان در اجتماع دانست(اس ـ ــکیس11 :1389،و .)5در ایران ،طبقهبندی
اجتماعی در طول سالیان متمادی یکسان بود؛ اقتصاد کشاورزی ایران در

اساس دادههای این مقاله ،اسناد موجود در سازمان اســـــناد و کتابخانه ملی
ایران و روزنامه ها میباشــد .برای تکمیل اطالعات و تشریح فضای تاریخی
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کنار شیوۀ حکومت استبدادی زمینهساز غلبۀ طبقۀ بزرگ مالک و مطرح
شـــــدن شـــــاه به عنوان مالک اصلی بود(کاتوزیان .)13 :1377،تأسیس
سلسلۀ پهلوی و شعار مدرنیزاسیون ،گامی آغازین در تحول طبقاتی ایران
شد(آبراهامیان .)151 :1390،ایجاد مؤسس ـ ــات مدنی و مراکز صنعتی به
شیوۀ غربی موجب ظهور طبقاتی جدید در سراسر کشور شد و مازندران نیز
از این تحوالت دور نماند.
مازندران در تقســـــیمات اداری دورۀ پهلوی فراتر از محدودۀ امروزی
بود و اســـــتانهای گلســـــتان و ســـــمنان امروزی را نیـــــز در بر میگرفت
(ســـــتوده .)5/3 :1353،مازن ـ ــدران را از نظر تقس ـ ــیمات اداری در عهد
پهلوی دوم شامل 6 :شهرستان 9 ،شهر 17 ،بخش2 ،قصبه 102 ،دهات
و  2697قریه بود .بر اس ـ ــاس آخرین آمارهای منتشره ،استان مازندران،
دارای  150000نفر جمعیت شهرنشین و  836232نفر روستانشین ،یعنی
استانی با جمعیت اکثریت روس ـ ــتایی بود(شایان .)129 :1364 ،در دهۀ
آخر حاکمیت پهلوی در ایران ،تعداد شهرستانها ،بخشها و دهستانها
در مازندران افزایش یافت ،الزم به یادآوری است که  83/7درصد جمعیت
این استان از بومیان تشکیل مییافت(محمدی 560 :1382،و.)420
از نظرگاه س ـ ــاختار طبقاتی ک ـ ــه مبنای اصلی پژوهش در این نوش ـ ــتار
میباشد ،تأ کیدمیش ـ ــود که جامعۀ ایرانی را در این دوره به شش طبقۀ
اجتماعـــــی عمده میتوان تقس ـ ــیم نم ـ ــود :طبقۀ ممتاز ،طبقۀ متوس ـ ــط
قدیم ،طبقۀ متوس ـ ــط جدی ـ ــد ،طبقۀ کارگر ش ـ ــهری ،طبقۀ پایین ش ـ ــهر
نشـــــین ،طبقۀ پایین زراعی(انصاری .)143-4 :1377 ،ساختار طبقاتی
مازندران به عنوان بخش ـ ــی از جغرافیای سیاس ـ ــی ایران در عصر پهلوی،
دنبالـــــه رو و الگویی از مرکز بود .رویارویی مازن ـ ــدران با پدیدۀ مهاجرت بر
اثر اصالحات اقتصادی دورۀ پهلوی اول ،فروپاش ـ ــی ساختار سنتی قدرت
در روســـــتاها به واسطه اصالحات ارضی ،رش ـ ــد حیات شهری در راستای
توسعۀ صنعت توریسم و اجرای برنامههای عمران شهری در عصر پهلوی
دوم(محمدی 335 :1382،و ،)355ساختارها و تعاریف سنتی طبقات را
در مازندران به طور تدریجی دگرگون ساخت.
طبقهبن ـ ــدی و رتبهبن ـ ــدی اجتماع ـ ــی در مازن ـ ــدران دورۀ پهلوی در دو
س ـ ــطح شهر و روستا متمایز میباش ـ ــد .مهاجرت آذربایجانیها و گیالنیها،

کارخانه نساجی قائمشهر

اصالحات ارضی و پس از آن انقالب اس ـ ــامی زمینه ساز تحوالت ،تغییرات
و جابجای ـ ــی جمعیتی در مازندران ش ـ ــد .با این ح ـ ــال طبقهبندی صورت
گرفته را میتوان تا س ـ ــالهای آغازین انقالب اس ـ ــامی در مازندران تعمیم
داد .طبقۀ ممتاز در ایران در عصر پهلوی دوم ،ش ـ ــامل خانواده س ـ ــلطنتی،
دیوانساالران عالی رتبه ،بزرگ مالکان ،سران طوایف و ایالت ،فرماندهان
نظام ـ ــی ،علما ،تجار بزرگ(انصاری )143 :1377 ،و در ســـــالهای پس از
اصالحات ارضی ،س ـ ــرمایهداران صنعتی بود؛ که بیشترین سهم از مزایای
نفتی را داش ـ ــتند(کاتوزیان .)133 :1377 ،طبقۀ ممتاز در سطح محلی در
مازندران از همین الگو تأثیر پذیرفته بود.
در بیشــ ــتر ش ـ ــهرهای مازندران طبقۀممت ـ ــاز را ،مالـــــکان کارخانهها و
کارگاههایی همانند پنبه پا ککنی و صابونسازی در شهرها و در روستاها،
اربابان(بزرگ مالکان) در کنار خرده مالکان ،تشـــــکیل میدادند .ساکنین
شهرها شامل یک اقلیت زمیندار ،صاحب منصبان کشوری و لشکری در
س ـ ــطح محلی ،روحانیان ،بخش عظیمی از کسبه جزء ،کارگران روزمزد و
بخش ـ ــی از کارگرانی بود که در حاشیۀ شهر کشاورزی مینمودند(اسالمی،
 .)351 :1387طبقۀ متوسط سنتی در شهرها شامل اصناف و مغازهداران
چون بزاز ،بقال ،آهنگر و غیره بود .اما این طبقه در روســـــتاهای مازندران
از جایگاه ـ ــی برخوردار نبودند .تنها در س ـ ــالهای پس از انقالب ســـــفید
بخش ـ ــی از مهاجران به روستاها به چنین مشاغلی دست زدند که بیشتر با
نام خوش نش ـ ــین از آنان یادمیشود که فاقد هویت طبقاتی و محبوبیت
بین روسـ ـــتاییان کش ـ ــاورز بودند(آبراهامی ـ ــان .)215 :1390،پایینترین
طبقۀش ـ ــهری نیز که بخش قابل مالحظهای از جمعیت شهری را تشکیل
میدادند ،کارگران شهری بودند ،این طبقه به شدت وابسته و نیازمند به
طبقۀ ممتاز بود.
طبقۀ متوس ـ ــط جدید که در نتیجه اصالحات در ایران پدیدار شـــــدند،
شامل کارمندان ادارات تازه تأسیس ،معلمان مدارس و مشاغل نیازمند به
تحصیل بود ،گسترش سطح آموزش از زمینههای پیدایی و گسترش این
طبقه در ایران معاصر میباش ـ ــد .این طبقه در سالهای آغازین سلطنت
پهلوی دوم ،تمایلی جدی به تغییرات رادیکال در کشور داشتند و عموما
اصطالح روش ـ ــنفکر نیز به آنان داده می ش ـ ــد(آبراهامیان)406 :1377 ،
اهتمام طبقۀ متوسط جدید به امر آموزش و الگوپذیری از جهان
بیرون بهویژه همس ـ ــایه شمالی ش ـ ــوروی موجب شد ،فرزندان
این طبقه در کن ـ ــار فرزندان بزرگ مالکان در آینده ،پســـــتها و
مش ـ ــاغل قابل توجه محلی را بهدستآورند(یوسفی نیا:1370 ،
 .)627امری که در تحوالت سیاسی و گرایشات حزبی در سطح
محلی در س ـ ــالهای آخر حکومت پهلوی مؤثـــــر افتاد .از جمله
مشاغلی که در آغاز س ـ ــلطنت پهلوی اول در مازندران بهعنوان
طبقۀ متوسط جدید فعال بودند ،حســـــابداران ،کتاب فروشان
و دادیاران دادگستری بودند(طیرانی .)462/1: 1376،هرچند
این گروهها از نظر درآمد قابل قیاس با اقشـــــار باال دســـــت خود
نبودند اما در س ـ ــطح اجتماع با اتکا بر عنصر دانش ،مورد احترام
عموم بودند .بخش ـ ــی از طبقۀ متوس ـ ــط جدیـــــد مازندران دورۀ
پهلوی را مهاجران غیر بومی تش ـ ــکیل میدادند(نوری:1394 ،
کنار آ گاهی سیاس ـ ــی طبقۀ متوسط جدید ،خود
 .)27این امر در ِ
موجد تقابل این طبقۀ نوظهور با طبقه ممتاز و متوســـــط سنتی
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یش ـ ــود .اهتمام طبقۀ متوسط جدید به
بود که در ادامه به آن پرداختهم 
امر آموزش و الگوپذیری از جهان امری که در تحوالت سیاسی و گرایشات
حزبی در سطح محلی در سالهای آخر حکومت پهلوی مؤثر افتاد .طبقۀ
متوسط سنتی که اصوال به بازاریان و اصناف اطالقمیشود شامل کسبه
بازار و اصناف شهری و مشاغلی چون :بزاز ،بقال ،آهنگر ،کفاش ،آرایشگر،
خیاط ،قصاب ،عطار ،خ ـ ــراز ،بزاز ،قناد ،بلور فروش ،لباس فروش ،کهنه
فـــــروش ،ماهی فروش ،می ـ ــوه فروش ،عکاس ،س ـ ــاعت س ـ ــاز و غیره در
بازارهای شــ ــهری مازندران فعال بودند(صالح طبری .)186 :1378 ،هر
چند طبقۀ متوسط سنتی مازندران در قیاس با سایر نقاط ایران از پیشینه
و قوت چندانی برخوردار نبودند اما در ش ـ ــهرهایی با پیشینۀ بیشتر چون
آمل ،بابل و س ـ ــاری ،با محلهها و بازارهایی با اسامی و مشاغل مواجهایم
مانند :محله نعلبندان و بازار کفاشان در ساری یا محله حصیر فروشان در
بابل که بیانگر پیشینۀ حیات شهری این طبقه در این شهرهاست .بازار
کانون حیات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ متوسط سنتی بودهاست.
در مازنـــــدران با دو گونه بازار ش ـ ــهری و روس ـ ــتایی مواجهایم ،هرچند
مکان عرضه کاال در هر دو نوع بازار ،شهر است .بازارهای محلی روستایی
مازندران که روس ـ ــتاییان تولیدات روزانۀ خود را در شهر عرضه میدارند،
این بازارها در انحصار طبقۀ پایین زراعی بود که با بازارهای ش ـ ــهری که
با نام چهارس ـ ــوق شناخته میشد و محل کسب طبقه متوسط سنتی بود،
متفاوت میباشد .بازارهای شهری مازندران ،گروه ها و اصناف شاغل در
آن ،از فرهنگ حاکم بر معیشت طبقۀ متوسط سنتی در مازندران پیروی
مینمودند .این س ـ ــبک زندگی ب ـ ــر نوعی از تجمل تکی ـ ــه مینمود که بر
آراستگی در پوشش ،تغذیه مناسب ،مقایسه و چانه زدن هنگام خرید کاال
تأ کید مینمود .گروههای ش ـ ــغلی در بازارهای شهری مازندران ،خود به
چندین گروه از نظر قدرت معیش ـ ــت تقسیم میشدند ،برای نمونه بزازان
در سطح نسبتا باالیی از نظر معیشت قرار داشتند ،عطار و بقال که میزان
ســـــواد نیز در این صنف پایینتر بود در سطح متوسط معیشت ،خیاطان
وآرایشــــــــــگران از نظر درآمد و سطح زندگی در مقایس ـ ــه با دو گروه پیشین
ضعیف بودند(همان).
اقلیتهـــــای مذهبی و فرقهای چون یهودیان و بهائیان نیز بخش ـ ــی از
ترکیـــــب طبقاتی مازندران دورۀ پهلوی را تش ـ ــکیل میدادند که
میتوان آنان را پایینترین سطح طبقۀ متوسط شهری در استان
جای داد .برخی از مش ـ ــاغل بازار در برخی ش ـ ــهرهای مازندران
به اقلیت یهودی تعلق داش ـ ــت ،آرایش ـ ــگری ،مشروب فروشی،
عتیقه فروش ـ ــی از جمله این مش ـ ــاغل بودند که اقلیت یهودی
در شـــــهرهای بابل و ساری را در اختیار داشتند .یهودیان در این
شـــــهرها با لباس بلند ،ریش و م ـ ــوی آویخته و توبره بر دوش به
دنبال اشیاء عتیقه در محالت میرفتند(اسالمی.)67 :1387،
عالوه برآن کلیمیان مازن ـ ــدران در انتخاب نمایندۀ کلیمیان در
مجلس شـــــو رای ملی ،حق رای داشتند(ساکما.)195/3117 ،
عالوه بر یهودیان ،فرقۀ بهائی نیز بخش ـ ــی از اقلیت در مازندران
بودند که موقعی ـ ــت آنان در اواخر پهلوی دوم از نظر معیش ـ ــت
اندکی بهبود یافت(س ـ ــاکما .)293/5221،یهودیان و بهائیان
شهرنشـــــین مازندران ،اغلب به مش ـ ــاغلی که از سوی کارگزاران
مذهبی اسالم و س ـ ــایر بازاریان مورد تأیید نبود ،اشتغال داشتند
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که فروش مشروبات ،اشیاء عتیقه ،آرایشگری از جمله این مشاغل بودند.
اما از دهۀ چهل بخش ـ ــی از فرق ـ ــه بهائی مازندران به دلیـــــل بهرهگیری از
عنصر آموزش و کسب مدارج علمی ،در نهادها و ادارات محلی نیز مشغول
به کار شدند.
طبقۀ نوظهور کارگران صنعت ـ ــی در مازندران ،اغلب از مهاجران بودند،
ب ـ ــرای نمونه آذریهای مهاجر ب ـ ــه مازندران از اتباع ایرانـــــی قفقاز بودند
که کارگران صنعتی ماهر محس ـ ــوب میشدند(نوری .)27 :1394 ،طبقۀ
کارگران صنعتی؛ کارگران شاغل در کارخانههای نساجی ،صابون سازی،
کبریت س ـ ــازی بودند که در مقایسه با س ـ ــایر کارگران از وضعیت مناسبی
برخوردار بودند .هرچند اغلب محققین ،کارگران صنعتی را در زمرۀ طبقۀ
کارگر ش ـ ــهری قرار دادهاند اما این گروه از حیث آ گاهی طبقاتی و ســـــطح
درآمد نس ــــبت به س ـ ــایر اعضای طبقۀکارگر ش ـ ــهری که در میان اعضای
اولیه شو رای متحده کارگری حضور داشتند(همانندکارگران رستورانها،
نانواییها ،رفتگران و پینه دوزان)(آبراهامیان ،)428 :1377 ،به مراتب

کارخانه نساجی قائمشهر
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در ســـــطح باالتری قرار داش ـ ــتند .کارگران کارخانهها با گذر زمان و پس از
جنگ جهانی دوم به جمعیت قابل مالحظۀ ش ـ ــهرهای مازندران تبدیل
شدند؛ این طبقۀ نوظهور با مسائل اقتصادی ،اجتماعی و هویتی فراوانی
در مازندران به عن ـ ــوان یکی از کانونهای تجمع ب ـ ــزرگ مالکان و خرده
مالکان روبهرو بود ،بخش ـ ــی از طبقۀ متوس ـ ــط جدی ـ ــد در دورۀ پهلوی را
مهاجران غیر بومی تش ـ ــکیل میدادند .که این امر در کنار آ گاهی سیاسی
طبقۀکارگران صنعتی ،خود موجد تقابل این طبقۀ نوظهور با طبقۀ ممتاز
و متوسط سنتی بود .هرچند آماری دقیق از تعداد و سطح زندگی کارگران
صنعتی در دسترس نمیباشد اما با استفاده از برخی آمارها و قراردادن آن
در کنار جمعیت شهری مازندران ،میتوان تخمین زدکارخانههای دولتی
و غیردولتی ،ش ـ ــمار فراوانی از طبقه کارگران صنعتی را در خود جای داده
بودند .برای نمونه ،کارخانه پارچه بافی شاهی(قائمشهر) که در سال1311
از سوی دولت تأسیس ش ـ ــد و هدف آن تأمین مصارف ارتش بود ،دارای
 2400کارگر بود .کارخانه چیت سازی بهشهر نیز در آغاز حاکمیت پهلوی
دوم 2800 ،نفر کارگر داشت .همچنین کارخانه حریربافی چالوس که هم
راستا با کارخانههای پیشین افتتاح شده بود ،دارای  1500نفر کارگر بود که
این تعداد در پایان سال 1325یعنی هم زمان با خروج متفقین از مازندران
به  2000نفر رسید ،کارخانه گونی بافی شاهی 400،نفر کارگر داشت(شایان،
 .)101 ،93-95 :1364کارخانه قیراوند در ش ـ ــیرگاه و سوادکوه دارای 100
نفر کارگر ،کارخانه های پنبه پاک کنی در محمود آباد  35نفر ،شهس ـ ــوار
 12نفر ،کارخانههای تولید پنبه نیز به همین شکل ،در هر شهر زیر  100نفر
کارگر داشت(همان .)98-99 :این تعداد واحدهای صنعتی به طور کامل
به بخش دولتی تعلق داشتند.
کارخانهه ـ ــای متعلق به بخ ـ ــش غیر دولتی در مازن ـ ــدران بهویژه پس
از ســـــقوط پهلوی اول فع ـ ــال بودند .کارخانه چوببری تمیش ـ ــان دارای
 60نفـــــر کارگر بود ،کارخان ـ ــه روغنگیری و صابون پ ـ ــزی بابل به برادران
چیت ســـــاز تعلق داشت که  300نفر کارگر درآن کار میکردند(همان-101 :
 .)100کارخانههای کنسروس ـ ــازی شاهی و بهپاک بهشهر نیز ،اوایل دورۀ
پهلوی دوم در سالهای اش ـ ــغال مازندران به دست متفقین ،راه اندازی
شـــــد و حدود 400نفر از کارگران صنعتی را در خود جای داده بود(شایان،
 101 :1364؛ قلن ـ ــدری .)146 :1390،این آمارها گویای افزایش جمعیت
طبقۀ کارگر صنعتی در مازندران تا پایان دهۀ بیس ـ ــت میباشد .تعداد این
کارخانههـــــای صنعتی در مازندران و کارگران صنعتی ش ـ ــاغل در آن در دو
دهۀ آخر سلطنت پهلوی افزایش چشمگیری نمود(رازی.)172 :1378 ،
در ســـــالهای اش ـ ــغال مازندران از س ـ ــوی نیروهای متفقین ،اش ـ ــرار و
یاغیـــــان نیز در حوالی ش ـ ــهرها و روس ـ ــتاها به یک طبق ـ ــۀ اجتماعی بدل
شـــــدند ،مطر حترین اعضای طبقۀ اش ـ ــرار در مازندران ،تقی دینه سری،
حجت غالمی و س ـ ــهراب محم ـ ــودی بودند(ن ـ ــوری )69 :1394 ،در این
سالها باجگیران یا لمپنهای محلی نیز به عنوان یک قشر اجتماعی در
مازندران قوت یافتند ،باجگیران کارخانههای گونی بافی و سایر نهادها،
اغلب به نفع یک حزب سیاس ـ ــی اقدام به باجگیری میکردند .قسمتی از
این مبالغ به باجگیران میرس ـ ــید و مابقی به صندوق حزب یا اتحادیهای
خاص بهویژه حزب توده داده میشد(طبری .)61 :1366 ،قدرت نمایی
ایـــــن طبقات در مازندران چندان به طول نینجامید و س ـ ــرانجام توس ـ ــط
دولت مرکزی و یا نیروهای مردمی سرکوب شدند.

طبقۀ پایین شهرنشین ،شامل کارگران روزمزد شهری و پادوهای بازار،
فروشندگان دورهگرد میباش ـ ــد(انصاری .)143 :1377 ،این قشر را تودۀ
واقعی مردم باید دانست(هالیواکس .)218 :1369،با برپایی کارخانههای
نساجی و صابون سازی در دورۀ پهلوی اول جمعیت قابل توجهی از طبقۀ
پایین شهرنش ـ ــین ،جذب این کارخانهها شدند ،این امر زمینهساز تحرک
طبقاتی در مازندران و فزون ـ ــی جمعیت طبقۀ کارگران صنعتی یا به بیانی
کاهش جمعیت طبقۀ پایین شهرنشین در برخی شهرهای مازندران شد.
این تحرک طبقاتی در تمام نقاط مازندران یکســـــان نبود؛ شهرهای غرب
مش ـ ــهر با راهاندازی کارخانه نس ــــاجی و حریربافی ،حجم
مازندران و قائ 
وس ـ ــیعی از مهاجران غیربومی را جذب نمودن ـ ــد .طبقۀ کارگران صنعتی و
بعدها طبقۀ متوسط جدید از میان این مهاجران تشکیل شد .اما در شرق
مازندران و منطقۀ گرگان و دشت که در تقسیمات اداری مازندران بودند،
طبقۀ پایین شهرنش ـ ــین با جذب در کارخانههای تازه تأســـــیس موفق به
تغییر سطح معیشت و هویت طبقاتی خویش شدند.
روس ـ ــتاهای مازندران در طول س ـ ــالیان متم ـ ــادی ،دارای اجتماعی دو
وجهی متش ـ ــکل از مال ـ ــکان و رعایا یا طبقات پایین زراع ـ ــی بود ،تا پیش از
اصالحات ارضی بخش اعظم زنان و مردان مازندرانی چه در روستا و چه در
شهر به شکل کارگر زراعی یا کارگر کارخانه ،برای طبقۀ ممتاز کار میکردند.
در مازندران با توجه به اقتصاد کشاورزی و زندگی روستایی ،مالکیت اراضی
کشاورزی ،امری تعیین کننده در رتبهبندی اجتماعی و هویت طبقاتی بود.
اربابان ،صاحبان حقیقی روس ـ ــتاها و رعایای خود در این استان بودند و از
یش ـ ــدند ،این طبقه قدرت را طی سالیان متمادی
دس ـ ــترنج رعایا منتفع م 
به واس ـ ــطۀ وراثت اجدادی و باورهای رعایا کس ـ ــب کردهبودند(کاتوزیان،
 .)77 :1377بزرگ مالکان اقتدار و نفوذ خویش بر روس ـ ــتاهای مازندران را
تا زمان اجرای اصالحات ارضی درسال 1341حفظ نمودند.
مقام کدخدا در دورۀ پهلوی در نقش مجری و کارگزار حکومت در روستا
بود و حقوق کدخدا از دس ـ ــترنج روستاییان پرداخت میشد .کدخدایان از
میان خانوادههایی مشخص انتخاب میشدند و روابط نزدیکی با مالکان
داشتند .پس از اصالحات ارضی ،وزارت کشور به واسطه بخشداریها توجه
ویژهای ب ـ ــه انتخاب و انتصاب کدخدایان در روس ـ ــتاها و پرداخت حقوق
آنان از جمله در روستاهای مازندران داشت(ساکما ،)293/98059 ،اما در
سال 1354با واگذاری مدیریت روستایی به وزارت تعاون و امور روستایی
که در سال  1350تشکیل ش ـ ــده بود ،نقش کدخدایان به منصب جدیدی
به نام دهبان واگذار شد(رضوانی.)218،219 :1383 ،
مهاجران و پایگاه طبقاتی آنان در مازندران
مهاجرت ب ـ ــه عن ـ ــوان یک ـ ــی از پارامترهای مؤث ـ ــر بر تحوالت سیاس ـ ــی و
طبقات ـ ــی مازندران در عصر پهلوی مطرح میباش ـ ــد .مهاجرت که به معنای
جابهجایی جمعیت یک ناحیه ،ش ـ ــهر ،استان یا کش ـ ــور به ناحیهای دیگر با
اهداف اقتصادی ،سیاس ـ ــی و فرهنگی است ،از عوامل عمدۀتحول جمعیتی
میباشد(زنجانی .)80 :1380،از منظر روانشناختی اقدام به این تصمیم
از سوی افراد خطرجو در مقایسه با محافظهکاران بیشتر صورت میپذیرد،
همچنی ـ ــن از دیدگاه اقتص ـ ــادی ،مهاجرت مکانیزمـــــی در جهت بازتوزیع
نیروی کار اس ـ ــت(فرجادی .)22 :1382،ش ـ ــهرهای صنعتـــــی مازندران
به عنوان مقص ـ ــد مهاجران در دورههای حاکمیت پهلـــــوی اول و دوم از
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جاذبههـــــای اقتصادی فراوانی برخوردار بود ،در برخی ش ـ ــهرها ،محالتی
برای اســـــکان این مهاجران اختصاص یافت ،همانند محلۀ  25دستگاه
در شهرســـــاری که برای مهاجران آذربایجانی ساخته شد(احمدی:1391،
 .)276کمبود نیروی کار متخصص در صنعت ،موجب باال بودن س ـ ــطح
دســـــتمزد کارگران صنعتی در مازندران ش ـ ــد ،این امر جاذبهای جدی در
انتخاب مازندران به عنوان مقصد از س ـ ــوی مهاجران بود .این مهاجران
از شـــــرایط روحی و روانی ویژهای برخوردار بودند که مبارزه طلبی و کسب
هویت شاخصترین آنها بود ،این خصایص در آینده بر گرایشات سیاسی
این مهاجران تأثیری چشمگیر داشت.
مهاجران در ابتدا به صورت یک طبقۀ اجتماعی در شهرهای مازندران
مطرح بودند اما رفته رفته با بهبود ش ـ ــرایط و دست یافتن به جایگاههای
مختلف اجتماع ـ ــی از هویتهای طبقاتی متعددی برخوردار ش ـ ــدند .در
دورۀ پهلوی با توجه به نوع اصالحات اقتصادی ،تأس ـ ــیس کارخانجات
و تغییـــــر در تقس ـ ــیمات اداری ،برخی گروههای جمعیت ـ ــی به قصد کار به
نواحی پر رونق و صنعتی مهاجرت نمودند .مهاجران دورۀ پهلوی در ابتدا
بـــــه عنوان یک خرده فرهنگ حاش ـ ــیهای و کمکم ب ـ ــه عنوان یک طبقۀ
نوظهور اجتماعی کس ـ ــب هویت نمودند ،همبستگی مهمترین خصیصۀ
مهاجران در این دوره میباش ـ ــد .مازندران در عصر پهل ـ ــوی با دارا بودن
کارخانجات مختلفی چون نساجی ،پنبه پاک کنی ،کبریت سازی ،کنسرو
ســـــازی ،زغال سنگ و چوببری به عنوان یکی از قطبهای مهاجر پذیر
در زمینۀکارگری نیز مطرح ش ـ ــد(محمدی335 :1382،و  .)355پیش از
تأســـــیس این کارخانجات ،طرح ایجاد راهآهن و نیاز به نیروی کار جهت
راهآهن موجب نخس ـ ــتین جابهجایی جمعیتی ش ـ ــد ،این جمعیت مهاجر
پس از افتتاح راهآهن ،در کارخانههای جدید جذب ش ـ ــدند .پهلوی اول
نیز با ایجاد امکانات رفاهی و مس ـ ــکونی زمینۀ اسکان آنان در مازندران را
ایجاد نمود.
اولیـــــن جری ـ ــان مهاج ـ ــرت دورۀپهل ـ ــوی دوم دردهۀبیس ـ ــت ،پس از
جنگ جهانی دوم پدیدار ش ـ ــد .رکود بخش کش ـ ــاورزی موجب مهاجرت
از روســـــتاها به شهر ش ـ ــد ،این جریان با بهبود اقتصاد ش ـ ــهری در فاصله
سالهای  1332تا 1340ادامه یافت(حسامیان و دیگران.)46 :1375 ،
روستاییان که بیش ـ ــتر جمعیت ایران را در دورۀ پهلوی تشکیل میدادند
از سطح زندگی مناس ـ ــبی برخوردار نبودند(اتابکی .)157 :1390 ،برپایی
کارخانههـــــا موجب مهاجرت آنان به ش ـ ــهرها و افزایش جمعیت ش ـ ــهری
شـــــد(فوران 349 :1390،و .)343اجرای اصالحات ارضی از س ـ ــال1341
موجب تشـــــدید مهاجرت از روس ـ ــتا به شهر ش ـ ــد ،این اصالحات ،سیستم
کهن کشاورزی را دگرگون ساخت و بخش بزرگی از نیروی کار کشاورزی به
شهرها هجوم آوردند(مجتهدزاده .)128 :1383 ،اصالحات ارضی عامل
حرکت ســـــیل عظیم مهاجران روستایی به ش ـ ــهرها و در نتیجه تغییراتی
عمده در ســـــاختارهای شهری بود .رشد شهرنش ـ ــینی در مازندران از سال
1340تا  1357بر مبنای مهاجرت روستاییان به شهر و تبدیل روستاها به
شهر بود(آزاد ارمکی.)214 :1388 ،
اجرای برنامۀچهارم عمرانی در سال 1347که تا سال 1351ادامه یافت،
با اجرای طر حهای جامع ش ـ ــهری بر ش ـ ــکاف س ـ ــطح زندگی روستا و شهر
افزود .مهاجرت از روستا به شهرهای مازندران بیشتر به دالیل اقتصادی و
در میان جوانان روی میداد .افزایش جمعیت در روستاها ،کمبود امکان
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اش ـ ــتغال در روستا و نیاز صنایع و سایر بخشهای اجتماعی به نیروی کار
را میت ـ ــوان از عوامل اصلی مهاجرت روس ـ ــتاییان مازندران در دهۀپنجاه
دانس ـ ــت .مقصد اصلی مهاجران روستایی در مازندران ،شهرهای تهران،
قائم ش ـ ــهر ،بابل و س ـ ــاری بود(لطیفی .)79 :1394 ،حاشیهنشینی این
مهاج ـ ــران در مازندران نیز ،از برجس ـ ــتهترین نتایج مهاجرت از روســـــتا به
ش ـ ــهر بود ،جمعیت روس ـ ــتایی مهاجر در حاشیۀ شـــــهرهای صنعتی چون
یش ـ ــدند و چهرهای نامناسب در حاشیۀ شهر
ش ـ ــاهی(قائم شهر) ساکن م 
ایجاد میکردند(مشهدیزاده دهاقانی 59 :1383 ،و.)123
مهاجرتهای مازندران در دورۀ پهلوی به دو دســـــتۀ برون اســـــتانی و
درون استانی قابل بررسی اس ـ ــت .نوع اول مهاجرت در مازندران ،شامل
مهاج ـ ــرت آذربایجانیه ـ ــا و گیالنیها به این اســـــتان با هدف اشـــــتغال
درکارخانهه ـ ــا و نهادهای مدنی نوین بود .دومین نوع از مهاجرت در این
استان ،مهاجرت روستاییان به شهرها بود که در نتیجه اصالحات ارضی
و جذابیت ایجاد شده در شهرها ،اجرای برنامۀ مدیریت شهری و گسترش
امکان ـ ــات رخ داد .این نوع از مهاجرت ،بر تعارضات گروهی و سیاســـــی،
بیکاری ،مش ـ ــکالت تعلیم و تربیت عمومی و عـــــدم همخوانی امکانات و
نیروی انسانی در شهرها دامن میزد(آزاد ارمکی.)214 :1388 ،
عالوه ب ـ ــر مهاجرتهای ذکر ش ـ ــده ،گونۀ ســـــومی از مهاجـــــرت نیز در
مازندران وجود داش ـ ــت که آ گاهانه از س ـ ــوی مرکـــــز و برنامهریزان دنبال
یش ـ ــد .افزایش بی رویه جمعیت شهری در تهران موجب شد ،در برنامۀ
م 
چهارم عمرانی که در بین س ـ ــالهای 1345تا 1352به اجرا درآمد ،توسعۀ
شهری در اس ـ ــتان مازندران و افزایش امکانات زیرســـــاختی و رفاهی را با
هدف جذب بخشی از جمعیت تهران به مازندران اولویت یابد(حسامیان
ودیگران.)43 :1375،
برای بررس ـ ــی پدی ـ ــدۀ مهاجرت در مازن ـ ــدران ،شهرشاهی(قائمشـــــهر)
نمونۀ مناسبی در این دوره میباشد .خاستگاه اجتماعی و قومی کارگران
نساجی مازندران در دورههای پهلوی اول و دوم با دگرگونیهای فراوانی
همراه بودهاس ـ ــت .عموم کارگران شاغل در صنایع نســـــاجی مازندران در
دهۀ نخستین از روستاییان بومی و فاقد مالکیت تشکیل یافته بود ،برای
نمونه ،حدود 52درصد نخس ـ ــتین کارگران نساجی به روستاهای اطراف
تعلق داشتهاند(آبراهامیان .)183 :1377 ،اما این صنعت برای شکوفایی
و ادامۀحیات به کارگران ماهر نیازمند بود .پهلوی اول برای حل مشـــــکل
کمبود نیروی انسانی متخصص در حد کارگران ،سیاست انتقال اجباری
کارگران ماهر از سایر نقاط ایران برای فعالیت در صنایع نساجی مازندران
پیگرفت(آبراهامیان .)125 :1390،این سیاست به دلیل شرایط طبیعی
و دوری جغرافیایی این ناحیه از ایران مرکزی با اســـــتقبال مواجه نشـــــد و
تأثیری بر بافت جمعیتی ،شهرهای دارای کارخانجات نساجی نداشت.
پارهای از اصالحات اقتصادی پهلوی اول بهویژه تأس ـ ــیس کارخانجات
نساجی موجب مهاجرت و اسکان جمعیتی از گیالنیها ،ترک ها و قفقازیها
را در مازندران فراهم نمود .اعضای حزب محلی جنگل ،این قشر از مهاجرین
را خائنین مختلط النس ـ ــل گیالنی ،تبریزی ،جنایـ ـ ـتکاران بیملیت و عدۀ
کثیری از حیوانات درن ـ ــده خوی قفقازی ش ـ ــاغل در کارخانجات مازندران
معرف ـ ــی میکردند(طیران ـ ــی438 /1 :1376،و 415و  .)465این مهاجرین
پیوندی ایدئولوژیک با شاخۀ محلی حزب توده در مازندران داشتند .حزب
توده در مازندران و ش ـ ــمال ایران به عنوان مروج فرهنگ روسی و کمونیسم

