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  چكيده
بيستم مهاجرت  ي اجتماعي مهم ايران در اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدةها يكي از پديده

هاي  ويژه باكو و مناطق پيراموني آن بود. از ساله نيروي كار به جنوب امپراتوري روسيه، ب
روسيه،  1905قومي و در نهايت انقالب هاي  ها، درگيري آغازين سده بيستم موج اعتصاب

قفقاز و باكو را هم درنورديد. اين رويدادها بر زندگي هزاران هزار مهاجر ايراني كه  ةمنطق
پرداختند اثرگذار بـود. پـژوهش بـا     در آن مناطق به شغل هاي مختلف و عمدتا پست، مي

بـي روسـيه و قفقـاز و    تكيه بر منابع و اسناد مختلف به بررسي تأثير فعاليت احـزاب انقال 
نتيجه بيانگر آن اسـت كـه اگرچـه     پردازد. اعتصابات فراگير منطقه بر ايرانيان مقيم باكو مي

تدريج و بـه فراخـور    گرفتند اما به هاي صنفي و سياسي كناره مي ايرانيان در ابتدا از فعاليت
هاي  جريان خواه، مطبوعات، احزاب سياسي و موقعيت خود، تحت تأثير روشنفكران آزادي

برخي از آنها چون حيدر عمواوغلي، اسداهللا غفارزاده و ... انقالبي ناحيه باكو قرار گرفتند. 
سـرانجام گروهـي از ايرانيـان نخسـتين حـزب      به احزاب سياسي روسي گرايش يافتند و 

  ريزي كردند. نام فرقه اجتماعيون عاميون پي سياسي خود را به
، حـزب سوسـيال دمـوكرات،    1905قفقـاز، بـاكو، انقـالب    : مهاجرت، ايران، ها كليدواژه

  اجتماعيون عاميون.
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  مقدمه. 1
شـود كـه گـاه بـه      هاي تاريخي ايران محسوب مي جمعي از ويژگي مهاجرت و كوچ دسته

هـا بـراي تغييـر شـرايط      گرفت و گاه خود افراد و گـروه  اجبار سياسي و نظامي صورت مي
سده نوزدهم و اوايل در اواخر زدند. وجه تمايز بارز مهاجرت  زندگي دست به مهاجرت مي

ها از داخل به خارج از ايـران بـود و از    الگوي مهاجرت سده بيستم ميالدي، از طرفي تغيير
طرف ديگر اين پديده بيشتر در ميان جمعيت اسكان يافته (شهر و روستا) مشاهده شـد. در  

ويـژه ضـعف    ، اجتماعي و سياسي داخلي، بـه وضعيت نابسامان اقتصادياين دوره تاريخي، 
المللي و كاهش ارزش پول ايران موجب شد  شديد اقتصادي ناشي از تحوالت بازارهاي بين

ايرانيان بسياري در جستجوي كار و درآمد به مناطق دوردستي همچون هندوسـتان، قـاهره،   
ل مهاجران به جنـوب  ترين و پرشمارترين سي اما بزرگاستانبول، دمشق و ... مهاجرت كنند. 
در طي مدت زمـاني   )22: 1384دوست،  شدند. (وطن روسيه به ويژه منطقه باكو رهسپار مي

اي از كارگران صنعت نفـت و سـاير صـنايع بـاكو و كشـاورزان       كوتاه، بخش قابل مالحظه
هـاي   هـا مصـادف بـا دگرگـوني     دادند. اين سال فصلي منطقه را مهاجران ايراني تشكيل مي

  ويژه منطقه باكو بود.  اجتماعي در قفقاز و بهسياسي و 
  
  پژوهش ةلمسئ .2

رفت تا آماده روزهاي پر جنب وجوشي در تاريخ  هاي قرن نوزدهم، باكو مي در واپسين سال
هاي كارگري روسيه شود. در اين هنگامه، ايرانيان مهاجر كه در كنار كارگران بـومي،   جنبش

دادنـد.   بزرگي از جامعه كارگري باكو را تشكيل ميارمني و روس مشغول كار بودند، بخش 
گرفت در ارتباط قرار  اي كه در مراكز صنعتي مدرن شكل ميآنها به ناگزير با زندگي سياسي

گيري آگاهي سياسي در ايرانيان و حركـت آنـان از انفعـال سياسـي بـه      گرفتند. روند شكل
  پيكارجويي موضوع محوري نوشتار حاضر است. 

  
  پژوهش ةپيشين .3

انـد،   تحقيقاتي كه در مورد مهاجران ايراني باكو و تحوالتي كه در اين منطقه از سر گذرانـده 
هايي است كه از سوي برخـي از   صورت گرفته است بر چند وجه است. دسته اول پژوهش

رامنسكي و ... صورت گرفتـه اسـت. ايـن     ـ مورخان شوروي چون ايوانف، آروتونيان، بور
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نگاري شـوروي   اند و با مشي تاريخ رت مستقل به اين موضوع نپرداختهپژوهشگران به صو
هاي انقالبي را به حزب سوسيال دموكرات كارگري روسـيه و   كه تالش داشت تمام جنبش

) منسوب كند، نگاشته شـدند. دسـته دوم آثـاري اسـت كـه ضـمن       Bolchevikها ( بلشويك
كراسـي بـه ايـن جنـبش را مـورد      پرداختن به انقالب مشروطه، ورود جريان سوسـيال دمو 

اجتماعي جنـبش مشـروطيت و    ـ هاي اقتصادي پيشينهدهد. كتاب ارزشمند  بررسي قرار مي
  اثر خسرو شاكري از اين دسته است.  انكشاف سوسيال دموكراسي

اثر سهراب يزداني، دو كتاب ارزشمندي است كه به مقوله مهاجران  اجتماعيون عاميونو 
هاي انقالب روسيه از سر گذراندنـد، پرداختـه اسـت.     التي كه در سالايراني در باكو و تحو
هايي را كـه بـر سـر تـاريخ ايـن فرقـه سـايه         در تالش است تا تاريكي اجتماعيون عاميون

اجتمـاعي جنـبش مشـروطيت...     ــ  هاي اقتصادي پيشينهاست، كنار بزند و نويسنده   افكنده
دهد. پژوهش حاضر تـالش كـرده    قرار ميتاريخ سوسيال دموكراسي ايران را مورد بررسي 

هاي انقـالب   است تا به صورت مستقل به مهاجران ايراني مقيم باكو و تحوالتي كه در سال
 روسيه از سر گذراندند بپردازد. 1905

  
  هاي مهاجرت  . نگاهي به علل و زمينه4

م.) و 1813ق./ 1228ايــران در پــي دو جنــگ بــا روســيه و امضــاي معاهــدات گلســتان ( 
هايي از سرزمين، جمعيـت و ثـروت خـود را از     م.) هم بخش1828ق./ 1243تركمانچاي (

اش را. معاهدات تجاري كه پس از روسـيه بـا كشـورهايي    دست داد و هم استقالل تجاري
هاي مالياتي زيادي را، كـه شـامل    چون انگلستان، فرانسه و اياالت متحده امضا شد، معافيت

شد، براي تجار خارجي در نظر گرفت. پرداخت اين  خلي نميحال تجار و توليدكنندگان دا
داد. ضـمن   ها بازرگانان ايراني را در مقابل تجار خارجي در شرايط نابرابري قرار مـي  ماليات

هاي خود را نيـز داشـتند و دولـت ايـران  نظـارت       اينكه تجار غيرايراني حمايت سفارتخانه
راه سـوئز در   ) از سـوي ديگـر حفـر آب   319: 1377چنداني بر اعمال آنها نداشت. (سيف، 

- م. تجارت جهان را دگرگون كرد و ايران را با بـازار جهـاني پيونـد داد. (وطـن    1869سال 
) ادغام در بازار اقتصاد جهاني، اقتصاد كشور را در برابر نوسانات تجارت 23: 1384دوست، 

بر كشاورزي ايران را فراهم  پذير و زمينه فروپاشي نظام اقتصاد سنتي مبتني المللي آسيب بين
داران ايرانـي بـه    كرد. فقدان امنيت براي تجار داخلي موجـب شـد كـه گروهـي از سـرمايه     

مهاجرت دست زنند يا سرمايه خود را تحت حمايت كشوري خارجي قرار دهنـد. در ايـن   
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زمان مهاجرت بازرگانان به مناطقي مانند مصر، عثماني و جنوب روسيه امـري عـادي بـود.    
كردند بـراي خـود گذرنامـه     ن اينكه برخي از تجار براي فرار از اين وضعيت سعي ميضم

) آنهـا  122: 1369خارجي دست و پا كنند و يا با اتباع خارجي شـريك شـوند. (عيسـوي،    
  دريافته بودند امكان دستيابي به سود در كشورهاي ديگر بيشتر است.

د خام كشورهاي آسـيايي افـزايش   زمان با اين تحوالت، تقاضاي غرب نسبت به موا هم
تـدريج بـه صـادركنندگان مـواد خـام و واردكننـدگان        يافت. در نتيجه كشورهاي آسيايي به

) ايران نيز از تبعـات ايـن امـر بـر كنـار      55: 1386محصوالت صنعتي تبديل شدند. (كدي، 
نياز كشور،  زمان به بعد، بخش كشاورزي بايد عالوه بر توليد مواد غذايي مورد نماند. از اين

كـرد.   آفرين و صادراتي توليد مـي  براي تأمين مالي واردات روزافزون نيز محصوالت نقدينه
آفرين موجب شد  اي از اراضي حاصلخيز به كشت محصوالت نقدينهاختصاص بخش عمده

اقتصاد مبتني بر كشاورزي ايران توان تأمين نيازهاي داخلي را از دست بدهد. آمـار و ارقـام   
دهند كه از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد توليدات صنعتي از جملـه منسـوجات، از    نشان مي

صورت تهيه كننده مواد خام مورد نياز كشورهاي  چرخه صادرات ايران حذف شد و ايران به
 76ق. اشـياء سـاخته شـده صـنعتي     1266م./ 1850صاحب صنعت اروپايي درآمد. در دهه 

  )183: 1392داد. (فوران،  ان را تشكيل ميدرصد صادرات اير 32درصد واردات و 
ها بيشتر صنايع دستي كشور در مواجهـه بـا رونـد رو بـه رشـد تجـارت        در همين سال

روز بيشتر ميدان را بـه نفـع حريـف خـالي      خارجي و ورود كاالهاي صنعتي خارجي روزبه
صنايع  اي براي حمايت و كمك به كردند. رقابت خارجي شديد بود و دولت عالقه و وسيله

بافي تضعيف شدند و يا از بين رفتند.(كنت  نداشت. صنايع مختلف در ايران، به استثناي قالي
) ناتواني در رقابت با كاالهاي خارجي، موجـب ورشكسـتگي صـنايع    36، 1385دوگوبينو، 

هاي صنايع به  وري شد. پرورش ابريشم، توليد پارچه هاي نخي و ديگر رشته دستي و پيشه
ه شدند. طولي نكشيد كه بر اثر رواج كاالهـاي صـنعتي اروپـايي و بـه ويـژه      انحطاط كشيد

منسوجات، صنايع نساجي كشور در شهرهايي مانند اصفهان، كاشان و يزد كـه مراكـز ايـن    
گران ايراني، به علت فشار رقابت نـابرابر  صنايع بودند، رو به زوال رفت. بسياري از صنعت

رها كردند. بسياري از اين افراد و كـارگران زيردستشـان   توليدكنندگان خارجي، كار خود را 
) از بين رفتن تدريجي صنايع 48- 47: 1377بيكار شده و به فقر و تنگدستي افتادند. (سيف، 

دستي و جايگزين نشدن آنها با صنايع جديد در كنار مشكالتي كه در بخـش كشـاورزي و   
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مختلف جامعـه بيكـار شـوند كـه      تجارت روي داده بود، موجب شد تعداد زيادي از اقشار
  زدن به فقر عمومي نداشت.  پيامدي جز دامن

كرد در پي كار از  آورد و آنها را وادار مي وران فشار مي سختي معيشت بر دهقانان و پيشه
شد  وجود آمدن نيروي كار آزادي مي روستاها و شهرهاي خود كوچ كنند. اين امر موجب به

هاي وسيع مهاجرت در داخل  نوبه خود موج گرديد و به زوده ميروز بر ميزان آن اف كه روزبه
% ايرانيـان  85حـدود  «زودي به خارج از كشور را در پي داشت. اينكه به گفته حكيمان  و به

) نشـان دهنـده وضـعيت اسـفبار     57: 1374(حكيمـان،  » مهاجر به روسيه از دهقانان بودند
  اي جز مهاجرت از ايران نداشتند.  ارهدهقانان ايراني در دوره مورد نظر است. آنان چ

گونه كـه افـرادي    هاي اقتصادي، آن دهد تنها انگيزه هاي آن دوره نشان مي بررسي نوشته
كنند، در مهاجرت دخيل نبود، بلكه عوامل اجتماعي هـم بايـد    چون حكيمان بر آن تكيه مي

ايران را ناشي از تعـدي   هاي آن دوره نبود امنيت، كار و درآمد در در نظر گرفته شود. نوشته
دانند. اين افراد به فراخور قدرتي كه داشتند  و ستم حاكمان، بيگلربيگي، داروغه و كدخدا مي

زدند. يكي را به بهانه گريختن برادرش از دسـته نظـامي،    دست به غارت و چپاول مردم مي
رده و ناكرده، ديگري را به جرم پسرعمويي كه قمار كرده است و هركسي را به بهانه گناه ك

اين است كـه مـردم جـالي وطـن     «هاي خود را پر كنند.  كردند تا جيب حبس و جريمه مي
هـاي   ) روزنامه49: 1357اي، (مراغه» اند.كرده، ممالك روم و روس و هندوستان را پر كرده

 قفقاز نيز اوضاع ايرانيان را از نظر دور نداشتند. آنها نبودن صنايع و علوم مختلف تجارت و
دانسـتند.   زراعت در ايران را موجب فقر و تنگدستي آنان و مهاجرت به روسيه و قفقاز مـي 

  ) 49: 1393(انصاري كاشاني، 

رشـد   يافـت.  افزايش مـي  نيز شد، تعداد مهاجران تر مي كه اقتصاد ايران ضعيف همچنان
ان رشد اقتصادي روسيه در جذب ايرانيان جوياي كار و درآمد نقش زيادي داشت. از آن مي

صنعت نفت در باكو كه به نيروي كار احتياج فراواني داشت، ايـن منطقـه را مقصـد اصـلي     
بردنـد.   مهاجرت بسياري از ايرانياني ساخت كه از بيكاري، گرسنگي، فقر و بيماري رنج مي

اي از كارگران صنعت نفت و ساير صنايع باكو و در مدت زماني كوتاه، بخش قابل مالحظه
دادنـد. عـالوه بـر رشـد اقتصـادي و      ي منطقه را مهاجران ايراني تشكيل ميكشاورزان فصل

صنعتي باكو در اين برهه زماني، نزديكي به مرزهاي ايران، پيوندهاي تـاريخي و اشـتراكات   
ويژه مردم آذربايجان با اهالي باكو كه سـبب تسـهيل در    فرهنگي، مذهبي و زباني ايرانيان به

شد نيز در مهاجرت ايرانيـان بـه   هاي مختلف ميو ورود به شغلبرقراري ارتباط با مردم آن 
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گذشـت و  اين منطقه مؤثر بود. هنوز مدت زمـان زيـادي از جـدايي منطقـه از ايـران نمـي      
وابستگي بين دو بخش تقسيم شده هنوز از بين نرفته بود. اين مسـائل همگـي در افـزايش    

  گذاشت.مهاجرت به باكو اثر مي
  
  باكو. ايرانيان در 5

ق. از ايـران  1221م./ 1806هاي اول ايـران و روسـيه خانـات بـاكو در سـال       در طي جنگ
) بـا انعقـاد عهدنامـه    Ghulief, 1973: 553ها قرار گرفـت. (  شد و تحت حاكميت روس  جدا

هـاي بسـياري از خـاك     ق. ايران قسمت1228م./ 1813گلستان بين ايران و روسيه در سال 
و را به روسيه واگذار كرد و باكو جزيي از روسيه شد. باكو كه در خود در قفقاز از جمله باك

در نيمه دوم قرن با وجـود  هاي قرن نوزدهم بندري ساكت در شبه جزيره آبشوران بود  نيمه
با ساخت  مهمترين مراكز تجاري روسيه و منطقه تبديل شد.منابع نفت به تدريج به يكي از 

خيـز   هاي نفت اكو و روستاهاي اطراف و خريد زمينهاي نفت سفيد در بنخستين پااليشگاه
توسط صاحبان صنايع، در استخراج نفت جهش سريعي رخ داد و سرمايه محلي، روسـي و  

زمان با توسعه صنعت نفت، رشد سريع باكو خارجي براي توليد نفت باكو جريان يافت. هم
نفر در سال  14000ن از و جمعيت شهر افزوده شد. تعداد ساكنا رفته بر وسعت رفتهآغاز و 
ــه  1863 ــال  206000ب ــر در س ــيد و آن1903نف ــاخت.  رس ــاز س ــهر قفق ــرين ش  را بزرگت

  )32: 1381(سويتوخوسكي، 
هاي اقتصادي بود، باكو و اطراف برخالف ايران كه در اواخر قرن نوزدهم گرفتار بحران

تصادي و صـنعتي  هاي اق آن به سبب پيشرفت سريع و ناگهاني صنايع نفتي، به يكي از قطب
جهان تبديل شد. با گسترش صنعت نفت نياز به نيروي كار متخصـص و غيرمتخصـص در   

گوي اين نياز نبـود. مهـاجران ايرانـي     كه جمعيت منطقه پاسخمنطقه افزايش يافت در حالي
گري ايـران در بـاكو، در    بخش اعظم اين نياز را تأمين مي كردند. بر اساس تلگراف كنسول

هزار ايراني در معادن نفت باكو در باالخـاني مشـغول كـار بودنـد.     20حدود ق. 1323سال 
ق.) بايد توجه كرد در آمار فوق تعداد 1323 - 7- 7- 114(آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، 

كار مشغول بودند در نظر گرفتـه نشـده    هاي ديگر غير از صنايع نفت به ايرانياني كه در رشته
در بـاكو   1324تعداد ايرانيان را در سـال   ارشادبه نقل از روزنامه  المتين حبل ةاست. روزنام

هزار نفر از آنان  ) كه تعداد پنج12: 1324المتين،  هزار نفر دانسته است (حبل در مجموع سي
) طبـق اسـناد و مكاتبـات    20: 1324المتـين،   فـروش بودنـد. (حبـل    تاجر، كسبه و سـبزي 
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اكو و پس از آن گنجه بيشترين تعداد مهاجران ايراني هاي ايران در قفقاز، شهر ب گري كنسول
  .ق.)1329- 12- 32- 11را در خود جاي داده بودند. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، 

طـور فصـلي    بيشتر ايرانيان مانند ساير كارگران مسلمان غيرمتخصص بودند، معموال بـه 
گشـتند. (سويتوخوسـكي،    شدند و پس از پايان كار به سرزمين خـود بـاز مـي    استخدام مي

هاي صابونچي و هاي نفت يعني در محله ) آنها بيشتر در مراكز صنعتي و كنار چاه77: 1381
كار مشغول بودند. كثـرت ايرانيـان در محلـه صـابونچي، مقامـات وزارت امـور       باالخاني به

ان خارجه و كنسولگري ايران در باكو را ترغيب كرد كه به منظور رسيدگي به امـور مهـاجر  
وكالـت قنسـولگري ايـران در    «مذكور و جلوگيري از مراجعـه آنـان بـه كنسـولگري بـاكو      

  ) 9: 1383را تأسيس كنند. (دهنوي، » صابونچي
مقامات روسي نظارت سختي بر رفت و آمد در مرز اعمال كردند.  1905پس از انقالب 

مـرور كـارگران   دولت ايران نيز عبـور و  هاي ارمني و مسلمان، از سوي ديگر پس از جنگ
هـاي   تعـداد ايرانيـان در بخـش    ايراني از مرزهاي روسيه را ممنوع كرد. اين امر وجب شـد 

. كمبود محسوس نيروي كار مناطق وسيعي را بدون فعاليت مختلف قفقاز كاهش جدي يابد
ايـن امـر    طبق تلگراف كاردار ايرن در گنجـه  باقي گذاشت و دستمزدها در قفقاز باال رفت.

رو ساخت. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجـه،   ن گنجه را با مشكالت زيادي روبهدارازمين
كند كه براسـاس   ) نقل ميBelovaحكيمان نيز سندي روسي از بلووا (ق.) 1324 - 7- 3- 31

آن، حاكم باكو تصريح كرده بود اگر جريان (مهاجرت) ايرانيان متوقف شـود منطقـه قفقـاز    
اي شكوه آميز تأكيد كرد ايرانيان نه تنها  ايروان نيز در نامهسختي صدمه خواهد ديد. حاكم  به

اند كه به وجـود آنهـا بسـيار نيـاز اسـت.       كش جاني و تبهكار نيستند بلكه كارگراني زحمت
هاي  ) اين اسناد بيانگر حضور پرشمار و مؤثر مهاجران ايراني در بخش63، 1374(حكيمان، 

دهد در كنـار عوامـل اقتصـادي، كمبـود      ان ميمختلف منطقه قفقاز است. از سوي ديگر نش
  نيروي كار در اين منطقه نيز در مهاجرت روزافزون ايرانيان به اين مناطق مؤثر بوده است.

رفتنـد، از همـان    مهاجران ايراني، كه به اميد دستيابي به كار و زندگي بهتر به قفقاز مـي 
مهاجران چون تخصص و مهـارت  شدند. بيشتر اين  فرسايي مواجه مي ابتدا با اوضاع طاقت

علت شـرايط سـخت    پذيرفتند كه كارگران محلي به هايي را مي شغلي خاصي نداشتند، شغل
 تـرين، تيـره   كـش  زاده، مشـقت  گفته رسـول  كار و دستمزد پايين، از آنها رويگردان بودند. به

مه حماالني اگر ه«ترين كارگران باكو، حماالن پل بودند كه  ترين و مظلوم روزترين، بيچاره
كنند پانصد نفر برآورد كنيم، در ميانشان يك نفر هـم غيرايرانـي پيـدا     ها كار مي را كه در پل



  روسيه 1905هاي سياسي قفقاز بر مهاجران ايرانيِ مقيم باكو در انقالب  تأثير جريان    202

كردنـد   حماالن معموال روزانه دوازده تا سيزده ساعت بار بر پشت خود حمل مي». كنيد نمي
و در مقابل تنها پنجاه تا شصت كپك در روز و يا پـانزده تـا بيسـت منـات در مـاه درآمـد       

ترين كار  ترين مزد را در مقابل پرمشقت كه يك كارگر غيرماهر معدن كه كم داشتند. در حالي
وپـنج منـات    كرد، در ازاي حداكثر نه تا ده ساعت كار، ماهانه بيست تـا بيسـت   دريافت مي

كرد. از سوي ديگر كارگران معادن غالبا از منـزل مجـاني و در صـورت     حقوق دريافت مي
بها و نيز آب و نفت مجاني و امتيازات ديگر نيز برخوردار بودنـد. در   ارهنبودن منزل، از اج

كردند. معموال ده الي پانزده نفر از آنها كه حماالن پل حتي فكر چنين چيزهايي را نمي حالي
در منزلي كه فرق چنداني با طويله نداشت، در گوشه و كنار شهر به پنجاه كپك كرايه كرده 

) آنها هيچ تأميني در مورد 78: 1377زاده،  كردند. (رسول ندگي ميو با هم زير يك سقف ز
  توانست هروقت اراده كند آنها را اخراج نمايد.  كار مي استخدام و اخراج نداشتند و پيمان

خان كالنتري پس از اينكه توسط مـردم تبريـز بـه نماينـدگي مجلـس اول       ميرزا ابراهيم
تهران شد. هنگام توقف در باكو به تماشاي كارخانـه  انتخاب شد، از راه تفليس و باكو عازم 

هـا   عموم ايرانـي «دهد:  گونه شرح مي ها را اين نفت در محله صابونچي رفت. اوضاع ايراني
نمايند، آمدن ما را شنيده تماما در يك مسجدي جمع شده بودند كه  كه در زاودها فعلگي مي

ها در ميان گل و شل نفت، سر و پا ايرانيبا وكال مالقات نمايند. حالت بيچارگي و فالكت 
هـا از كثـرت ظلـم و سـتم و     برهنه، قلب ما را پاره پاره و جگر مرا آتش زد... ايـن بيچـاره  

اند خودشان را به هالكت انداخته گرسنگي از وطن مألوف فراري و راضي به اين ذلت شده
(كالنتـري  » نماينـد.  وزي ميها براي عيال و اطفال خود تحصيل ر و با اين شكل اين بيچاره

در ايـران، مهـاجران را مجبـور     اوضاع بـد اقتصـادي و فقـر عمـومي    ) 77: 1372باغميشه، 
بـار را   اين وضعيت فالكـت  هايشان براي تأمين معاش روزمره خود و خانوادهساخت تا   مي

گي آنها هايشان در ايران، زند بپذيرند تا با فرستادن دستمزد هرچند ناچيز خود براي خانواده
سـوي   اگرچـه در آن «تواند گوياي واقعيت باشد:  وري مي را سامان بخشند. اين سخنان پيشه

مرز ايران مهاجران و فراريان ايراني را يك آغوش باز، يك محيط ماليم، يك زندگاني خالي 
هـا بـا رد شـدن از مـرز نفـس راحتـي       كرد، با وجود اين، اين بيچاره از مشقت استقبال نمي

رحم رهـايي پيـدا    دانستند كه از خطر ارباب و مأمورين دولت و اشرار بي ند و ميكشيد  مي
كار بردن زحمت و فروختن زور بـازوان خـود محـل و كـاري پيـدا كـرده        كرده و براي به

  )14: 1359وري،  (پيشه» توانند شب را بدون هراسي استراحت بكنند. مي
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شـدند و   رو مـي  ناخوشايندي روبـه  كارگران ايراني از سوي جمعيت محلي نيز با رفتار
زدنـد كـه معنـاي     صـدا مـي  » همشـهري «دشمني نسبت به آنان شديد بود. معمـوال آنهـا را   

ها و اهالي محل، ايراني را حقير و پسـت   قفقازي«وري،  خوشايندي نداشت. طبق گفته پيشه
و تفـرج   هـا و در محـل تفـريح    هـا، تـرن   كردند و در رستوران شمردند... او را تحقير مي مي

تر و حقيرتر بـود. او   دادند. همشهري از برده و غالمان دوره اسارت پست اجتماعي راه نمي
» مانند حيوانات كارگر براي كار كردن، زحمت كشيدن و كتـك خـوردن خلـق شـده بـود.     

  )15: 1359وري،  (پيشه
بـر   ها با مهاجران ايرانـي، تـأثير مسـتقيم ايـن مهـاجران      مهمترين دليل بدرفتاري محلي
سوادي و ناآگاهي آنها از حقوق فردي و اجتماعي از طرف  دستمزدها و روابط كاري بود. بي

تـرين كارهـا را بـا     گرفت. آنها دشـوارترين و پرخطـر   كارفرمايان مورد سوءاستفاده قرار مي
پذيرفتند. نسبت به طوالني بودن ساعت كار و دريافت دستمزد كمتـر   ترين دستمزد مي پايين

ها اعتراض نداشتند. در نتيجه تأثير مخربي بر بازار كار منطقـه قفقـاز    ن ديگر مليتاز كارگرا
كردند سـاعت و شـدت    گذاشتند و از طريق آنان كارفرمايان و صاحبان صنايع تالش مي مي

كار را افزايش و دستمزدها و امكانات رفاهي و ايمنـي كـار را كـاهش دهنـد. (خسـروپناه،      
پناه از سـتم   داران، مالكان و صاحبان معادن، ايرانيانِ بي سوءاستفاده كارخانه) غير از 2: 1388

هـا در   كنسـول  ها و نايب مأموران و كارمندان دولت ايران در قفقاز نيز آسوده نبودند. كنسول
ها، معادن و حتي مزارع با كتابچه پاسـپورت حاضـر مـي شـدند و از مهـاجران بـه        كارخانه

(كـه   ايران نو) روزنامه 16: 1359وري،  گرفتند. (پيشه ه و رشوه ميهاي مختلف جريم بهانه
شد) چنين نوشت: حقوق بيمه عمر كه بـه كـارگراني كـه در     در دوره مجلس دوم چاپ مي

هايشـان   گرفـت و بايـد بـه خـانواده     هاي قفقاز كشته مي شدند تعلق مـي  معادن يا كارخانه
  .)4ق: 1328گرديد. (ايران نو،  شد، توسط كاركنان كنسولگري ضبط مي پرداخت مي

  
  هاي انقالب باكو در سال. 6
 ي كـه بيشـتر  صـنعتي بـا جمعيتـ    يهرشباكو به ويژه صنعت نفت،  زمان با رشد صنايع به هم

پيشرفت صنايع به كارگر نياز داشت. بسياري از كارگران صنايع در  تبديل شد. بودند، كارگر
زي كنار گذاشته شده بودند و در جستجوي كـار  شهرها، روستايياني بودند كه از كار كشاور

صنايع مختلف در بـاكو   ) كارگران26اف و ديگران: ص  شدند. (علي به شهرها سرازير مي
مليت از جمله كارگران محلي، روسي، ارمنـي، گرجـي، داغسـتاني،     30از نمايندگان حدود 
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گفته شد، بخشي بزرگي از طور كه  همان )Ghulief, 1973: 554( شدند. ايراني و... تشكيل مي
كارگران ايرانياني بودند كه در جستجوي شغل و درآمد راهي آنجا شده بودند. به اين ترتيب 

قشري از كارگران چند مليتـي در بـاكو    .در پايان قرن نوزدهم باكو مركز كارگري قفقاز بود
باكو، بيشتر  دنياي كارگران شد شكل گرفت و توسعه يافت كه به گفته ترميناسيان موجب مي

  .)12: ص 1371چند مليتي باشد تا طبقاتي. (ترميناسيان، 
وجود كارگران اين شهر را به مكاني آرماني براي فعاليت احزاب انقالبي روسي تبـديل  

گيري حزب سوسـيال دمـوكرات روسـيه.     ابتداي سده بيستم مصادف بود با شكلكرده بود. 
هاي حزب به قفقاز نيـز گسـترش    كه فعاليت كوتاه زماني از تشكيل اين حزب نگذشته بود

هاي كارگري و دهقاني در نقاط مختلف قفقاز همراه بـود.  ها با گسترش قيام يافت. اين سال
هاي پاياني قرن نوزدهم اروپا را در نورديد، دامن روسـيه را نيـز    بحران اقتصادي كه در سال

به ساير صنايع گسـترش پيـدا   تدريج بحران گرفت. استخراج و توليد نفت كاهش يافت. به
كرد. وضعيت كارگران بدتر از قبل شد. دستمزدها كاهش يافت و كـارگران زيـادي از كـار    

اي كه  هاي متعدد و پراكنده شد. اعتصاب كار شدند. با گذر زمان اوضاع كارگران بدتر ميبي
  شد گسترش يافت.  توسط كارگران صنايع مختلف برپا مي

ويژه در باكو) زمينه را  عيض حاكم بر نظام پرداخت حقوق (بهوضعيت بد اقتصادي و تب
كـارگري    و انقـالب  باعتصـا  ،تشكيل احزاب و وقـوع شـورش  رشد عقايد انقالبي، براي 

كارگران و حتي دهقانان ناراضي از وضـعيت خـود، دسـت بـه اعتصـاباتي       .كرد مستعد مي
هـاي   هـا و نمـايش   اين اعتصـاب شد. انگيزه اصلي در  تر مي روز گسترده زدند كه روزبه  مي

هاي كاري، افـزايش دسـتمزد و تـأمين     آميز بهبود وضع اقتصادي، كم شدن ساعت اعتراض
  هايي كه اقتصادي بودند. ) انگيزه27: 1360اف و ديگران،  مسكن بود. (علي

هاي روسيه كه با شروع قرن بيستم جاي پاي محكمي در قفقاز يافتـه   سوسيال دموكرات
هـاي كـارگري    تدريج نقش مهمي در سازماندهي و هدايت اعتصابات و حركـت  بودند، به
در صنايع باكو تأثير منفي داشت. توليد نفت  1903- 1900هاي  حران اقتصاديِ سالداشتند. ب

ايـن   .)Ghulief, 1973: 554شدت سقوط كرد، دستمزدها كاهش و بيكاري افزايش يافت. ( به
ها اعتصابات در مقيـاس بزرگـي    ري داشت. در اين سالهاي كارگ جنبشامر تأثير زيادي بر 

كميته باكوي حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه تأسيس  1901شد. در سال  انجام مي
انـدازي اعتصـابات عمـومي     هـاي كـارگران بـاكو و راه    سازماندهي گروه و به فعاليت براي

اولـين نماينـده سوسـيال    را  تـوان آن  ايـن كميتـه، كـه مـي     )Ghulief, 1973: 557( پرداخـت. 
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دموكراسي روسي در قفقاز دانست، آگاه سازي كارگران و تقويـت اعتصـابات كـارگري را    
  تبديل شد. ها اعتصابدانست و به مركزي براي هدايت  مهمترين وظيفه خود مي

تر بود و بـا   در ميان شهرهاي مختلف قفقاز، امواج كارگري در باكو نيرومندتر و آگاهانه
كرد. ارتباط و همكـاري كـارگران بـومي بـا كـارگران       رشد و توسعه پيدا مي سرعت زيادي

تدريج موجب آشنايي آنها با جنبش كـارگري در روسـيه شـد.     روسي در صنايع مختلف، به
نهضـت كـارگري در بـاكو و منـاطق     پيدايش هاي متوالي و  اعتصاب گيري اين امر در شكل

هاي قفقاز، دو سـال در معـادن نفـت     رهبران بلشويكاستالين، يكي از اطراف آن مؤثر بود. 
دوسال فعاليت انقالبي در ميان معادن كارگران «باكو فعاليت داشت كه به عقيده خودش اين 

   .)73: 1393او را آبديده كرد. (رادزينسكي، » نفت
، كه به خشونت كشيده شد، در قفقاز و 1903اولين اعتصاب عموميِ باكو در دوم مارس 

اعتصاب سراسري كـارگران  ) 33: 1360اف،  (علي صدايان زيادي داشت. وسيه همجنوب ر
به اوج خود رسيد و زندگي را در باكو فلج كرد. اين اعتصاب توسط  1904باكو در دسامبر 

هاي انقالبـي بودنـد) و گـروه آنهـا يعنـي سـازمان        برادران شندريكوف (كه از سوسياليست
هـاي   ) و بلشـويك Hunchakهـا (  رتيب داده شد. هنچاكهيبت ت بي كارگران باالخاني و بي

سـازمان سوسـيال   ) 17: 1371(ترميناسـيان،   كميته باكو نيـز از اعتصـاب پشـتيباني كردنـد.    
اي آشـتي   اي خطاب به تمام كارگران منطقه صادر كرد و آنهـا را بـه مبـارزه    دموكرات بيانيه

سرآغاز واقعي انقالب «را  اين اعتصاب) شايد بتوان 37: 1385ناپذير فراخواند. (آروتونيان، 
و  اعتصاب بـا موفقيـت بـه پايـان رسـيد     ) دانست. 17: 1371(ترميناسيان، » در قفقاز 1905

براي اولين بار در تاريخ انقالب كارگران روسيه بين دست آوردند.  كارگران پيروزي مهمي به
ــته    ــرارداد دسـ ــنايع قـ ــاحبان صـ ــي و صـ ــدگان انقالبـ ــد نماينـ ــد شـ ــي منعقـ . جمعـ

 Mazutnaia» (مشروطه نفت خام«) براساس اين توافقنامه كه به 49  :1381  (سويتوخوسكي،

Konstitutsiia،ساعت در روز كاهش  9دستمزدها افزايش يافت، ساعت كار به  ) معروف شد
پيدا كرد، حقوق اعتصاب پرداخت شد و نيمي از دستمزد روزانه جهت مرخصي استعالجي 

    )18: 1371(ترميناسيان،  منظور گرديد.

حـالي دايـر بـر     كه عرض م. كارگران روسي در پترزبورگ در حالي1905ژانويه  9روز 
آزادي، برابري، عفو عمومي، هشت ساعت كار در روز و غيره تنظيم كرده بودند و با حمـل  

 امـا بـا   سوي كاخ زمستاني تزار حركت كردنـد.  به آرامي بهشمايل مقدسين و تصاوير تزار 
هاي كارگران تعداد زيادي كشته و يا زخمي شدند. كشـتار   سوي دسته به نظاميان تيراندازي
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شنبه خونين مشهور شد، موجب گسترش اعتصابات در سراسر روسيه شد.  ژانويه كه به يك
العمل نشان دادنـد و   كارگران باكو اولين گروه كارگري روسيه بودند كه به اين حادثه عكس

آميز از باكو بـه   ) اين اعتصاب اعتراض45: 1360اف،  (علي رگزار كردند.اعتصابات عمومي ب
علت شركت فعال در اعتصابات، چهره اردوگاه جنگـي   باكو بهسراسر قفقاز گسترش يافت. 

هاي سنگيني در نظر گرفت  به خود گرفت. حكومت براي پايان دادن به اعتصابات مجازات
در اوايل فوريه در  شد. تر مي رفته رفته گسترده ) ولي اعتصابات50- 51: 1385(سليمانوف، 

السـلطنگي در   باكو حكومت نظامي اعالم شد. تزار نيكالي دوم فرمان برقراري مجدد نايـب 
در  سپرد. (Vorontsov- Dashkov)داشكف  ـ قفقاز را صادر و اين مقام را به كنت ورونتسف

ها  موجب بسته شدن كارخانه اي صورت دوره اعتصابات عمومي به 1907و  1906هاي  سال
ــي ــي  م ــور م ــديران را مجب ــرد برخــي از خواســته شــد و م ــد.  ك ــارگران را بپذيرن هــاي ك

)Bayat, 1991: 92(.   
در اين هنگامه انقالب و آشوب، ايرانيان مهاجر بخش بزرگي از جامعه كارگري قفقاز را 

مشـغول كـار بودنـد،     دادند. ايرانيان كه در كنار كارگران بـومي، ارمنـي و روس   تشكيل مي
اي كه  توانستند از جنبش و مبارزات انقالبي دور بمانند. آنها به ناگزير با زندگي سياسي  نمي

  گرفت در ارتباط قرار گرفتند. در مراكز صنعتي مدرن شكل مي
  
  گيري آگاهي سياسي در ميان مهاجران ايراني . شكل7

دانسـتند بـراي    كـارگري مـي   هـاي  ها كه خود را رهبران اصـلي جنـبش   سوسيال دموكرات
رو بودنـد. يكـي از    اي روبـه  سازماندهي كارگران و تبليغ در ميان آنها بـا مشـكالت عديـده   

ها بودند. مسائل قومي و مـذهبي كـه   ويژه ايرانيمشكالت عمده آنها، كارگران مسلمان و به
گري را با جدايي كارگران مسلمان، روس و ارمني از يكديگر را در پي داشت، مبارزات كار

هـا و   كرد. مواردي مانند تبعيض شغلي و نظام پرداخت دستمزد، به جدايي مشكل مواجه مي
ساخت. در آن ميانه، مهاجران ايراني كه  تر مي زد و كار انقالبيون را سخت ها دامن مي دشمني

 ها از آگاهي بسيار پاييني برخوردار و از حقوق انساني خود كامال از نظر سوسيال دموكرات
هاي تبليغـي در ميـان كـارگران ايرانـي از      فعاليت كردند. تر مي اطالع بودند، كار را سخت بي

، باكينسـكي رابـوچي  هاي سوسيال دموكرات چـون  چنان اهميتي برخوردار بود كه روزنامه
، مقاالت متعـددي را بـه ايـن امـر اختصـاص داده      كاوكازكي رابوچيو  قدوك، پرولتاريات
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از مقاالت خود را به بررسي سطح آگاهي سياسي و اجتماعي كارگراني بودند. ايسكرا يكي 
  مانند كارگران ايراني اختصاص داد و نوشت:

خوش استبداد بوده،  آيد كه بيش از هر جاي ديگري دستآن كارگر كه از سرزميني مي
عمـر   بسيار عوام است و از چندي و چوني حقوق انساني اصالً تصوري ندارد. او يـك 

عــادت كــرده اســت كــه دم برنيــاورد و فرمانبردارانــه و كوركورانــه كــار كنــد  تمــام 
  )12: 1360  نيا، (رئيس

محلي و قـوانين مربـوط بـه      مورد نبود، زيرا ناآگاهي ايرانيان از اوضاع ها بي اين نگراني
گرفت. اما بيش از همـه نيـاز    برداري قرار مي حداقل دستمزد از جانب كارفرمايان مورد بهره

هـاي كـارگري و حتـي كـارگران محلـي      ايرانيان به شغل و درآمد بـود كـه بـراي سـازمان    
دردسرآفرين بود. كارفرمايان بااطالع از ايـن موضـوع معمـوالً ايرانيـان را بـا دسـتمزدهاي       

گرفتند و هنگام اعتصـاب از آنهـا    كار مي تري كه كارگران ديگر حاضر به كار نبودند به پايين
را نقـل   هاي بلـووا كـه شـاكري آن    كردند. بر اساس يافته كن استفاده ميش عنوان اعتصاب به

كرده است، كارفرمايان مهاجران ايراني را هنگام استخدام وادار مي كردند به كتـاب مقـدس   
هـا   خود، قرآن، سوگند ياد كنند كه به هيچ اتحاديه كارگري ملحق نشـوند يـا در اعتصـاب   

ها  ن مهاجرين كه در ديار غربت، هم از جانب محلي) اي127: 1384شركت نكنند. (شاكري، 
گرفتند و هم از جانب كارفرمايان به بدترين وجه  ها و تحقيرها قرار ميمورد بدترين توهين
وطنان خود نيز مورد تهديد قرار داشتند. ايـن تهديـد    شدند، از جانب هم ممكن استثمار مي

نب ديگر ايرانياني كه در جستجوي كار گري بود و هم از جا هم از جانب نمايندگان كنسول
بودند. چند ايراني با كشيشي گرجي كه در پي متشكل كردن كارگران معدن مـس گـدابيگ   
بود، به گفتگو نشستند. آنها به كشيش گفتند در مقابل چند هزار كارگر ايرانـي كـه مشـغول    

وطنشان  ز كارگران همكار هستند، تعداد زيادي هم بيكار ايراني هستند كه در انتظارند يكي ا
كردنــد،  از كــار اخــراج شــود تــا جــاي او را بگيرنــد. اگــر در اعتصــاب هــم شــركت مــي

) ايـن  105: 1392شـد. (يزدانـي،    شدند و كارگري جديـد جـايگزين آنهـا مـي      مي  دستگير
  واقعيتي بود كه بيش از هر چيز ريشه در فقر و نياز مالي مهاجران داشت.

ارتـش  «مقاالت خود از مهاجراني نظير ايرانيان بـا عنـوان   در يكي از  باكيسنكي رابوچي
اند بـراي سـير كـردن شـكم خـود و خـانواده        كند كه آماده ياد مي» كاران ارتش بي ـ ذخيره
اشان شب و روز كار كنند. اين روزنامه حضور دائمي اين لشكر را موجـب اطمينـان    گرسنه

داد ازين طريق به كارگران فشار آورنـد و   دانست كه به آنها اجازه مي داران مي خاطر سرمايه
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كه  ) در حالي128: 1384هاي آنها را با شكست مواجه كنند. (شاكري،  اعتصابات و اعتراض
هـا،   كردنـد، مسـلمانان از جملـه ايرانـي     كارگران روس و ارمني در اعتصابات شـركت مـي  

) بـا ايـن   Altstadt, 1953: 38دادنـد. (  اي براي پيوستن به مبارزات صـنفي نشـان نمـي    عالقه
وصــف، پيوســتن ايرانيــان بــه تشــكيالت كــارگري و اطاعــت از نظــم ســازماني دشــوار  

  رسيد. مي  نظر به
خـوبي بـه    هـاي انقـالب بـه    اوضاع باكو را در سال» نينا«ثابت رحمان در رمان تاريخي 

در باالخـاني را چنـين    1905اي از تظـاهرات دوم مـاه مـارس     كشـد. او صـحنه   تصوير مي
اي به سخنانش گوش اي ايراني در گوشهكرد و عده كند: پيرمردي سخنراني مي توصيف مي

ايد تا بـراي زن و بچـه   شما از ايران آمده«كردند. او ايرانيان را مخاطب قرار داد و گفت: مي
ميريد. ببينيـد آن كـارگر   تان مقداري پول ببريد ولي اينجا خودتان هم از گرسنگي مي گرسنه

خواهنـد. مـا    هـاي كمرشـكن مـي   گويد: با ما رفتاري غيرانساني دارند. مالياتيروس چه م
: 1358(رحمـان،  » خواهان آزادي سياسي، دستمزد كافي و هشت ساعت كار روزانه هستيم.

شـان را  خوبي تفاوت كارگران ايراني با همتايـان روس و ارمنـي  ) اين تصويرسازي، به329
  دهد.  نشان مي

 كـرد.  كارگران را بـراي بهبـود وضـعيت كـار و زنـدگي پيچيـده مـي       اين مسئله مبارزه 
هـاي   اشان، اعتصابات و جنبش اطالعي مهاجران ايراني به حقوق اوليه انساني و اجتماعي بي

هاي كارگري، انقالبيـون و روشـنفكران    داد و نگراني سازمان كارگري را تحت تأثير قرار مي
  طقه سرانجام تأثير خود را گذارد. اما تحوالت من دنبال داشت. منطقه را به

مسلمان كه ضربه بزرگي بر جنبش كـارگري وارد كـرد، بـر ايرانيـان نيـز       ـ جنگ ارمني
تـا حـد زيـادي     انمسـلمان ويژه به ساكنان باكوبا  كه ايرانيانها تأثير نبود. در اين درگيري بي
مسلمانان بومي دشمن انگاشته شدند و مورد ظلم و  ماننداز سوي ارامنه  د،ميخته شده بودنآ

ارمنيان در كشـتن  «رسيد كه  د. در همين زمان به داخل ايران چنين خبر ميتعدي قرار گرفتن
گذارنـد، اينهـا مـردم را سـخت ناآسـوده       مسلمانان جدايي ميانـه ايرانيـان و ديگـران نمـي    

ـ 146: 1363(كسروي، » گردانيد.  مي هـا تعـداد    ود. در ايـن درگيـري  ) اخبار كامالً درست ب
زيادي از ايرانيان جان خود را از دست دادند و تعداد بيشتري از كار بيكـار و راهـي وطـن    

گويد ايرانيـان در برخـي از نقـاط بـا      ها بود مي شدند. اردوبادي كه خود شاهد اين درگيري
ها تأثيري  كاري) اما اين هم155: 1380هاي مسلح ارمني همكاري داشتند. (اردوبادي، دسته

نفر از اتباع ايرانـي در گنجـه    49در نجات جان آنها نداشت. به گزارش ويس كنسول گنج، 
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) به گزارش 1324- 7- 7توسط ارامنه ربوده شدند. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه ايران، 
ند. قنسولگري ايران در باكو، ايرانيان بيش از همه جا در تفليس مورد هجوم ارامنه قرار گرفت

ارامنه كاري بـه  «در تلگرافي به وزرات خارجه ايران گفتند » ريش سفيدهاي ارامنه«با اينكه 
اما رعاياي ايران در تفليس مورد » رعاياي ايران ندارند و مخصوصا از آنها مواظبت مي كنند

حمله و غارت قرار گرفتند، تعدادي كشته شدند و برخي به باكو فرار كردند. (آرشيو اسـناد  
 20هاي باكو، ماننـد درگيـري    ) در برخي از درگيري1323- 8- 2ارت امور خارجه ايران، وز

ها بيشترين صدمه را ديدنـد و تعـداد زيـادي از آنهـا كشـته شـدند.        ، ايراني1906آگوست 
چنين رفتارهاي خشني بر انبوه مهاجران ايراني كه در گستره وسيعي ) 78: 1380(اردوبادي، 

نزديك شاهد اين برخوردها بودند و خود در بطن ماجرا قرار داشـتند،   از قفقاز پراكنده و از
آموختنـد. ايـن    پرسـتي را مـي  تأثير بسياري داشت. آنها بيش از همه، اتحاد، همدلي و ميهن

بـه تكـان و بيـداري مـردم     «اخبار در داخل كشور هم تأثيرگذار بـود و بـه قـول كسـروي     
  )146: 1363(كسروي، ». افزود  مي

كار و فعاليت در ميان كارگران ماهر و انقالبي قفقاز و شركت در مبارزات يگر از سوي د
شـان   برد. به حقوق انسـاني و اجتمـاعي   و اعتصابات سطح آگاهي مهاجران ايراني را باال مي

اي خطاب به تمام ها بيانيهسوسيال دموكرات 1904دسامبر  13شدند. هنگامي كه در  آگاه مي
اي آشـتي ناپـذير فراخواندنـد    ران ايراني صادر و آنهـا را بـه مبـارزه   كارگران از جمله كارگ

) ايرانيان به همراه ساير كارگران در اين اعتصـابات شـركت كردنـد.    37: 1385(آروتونيان، 
بر ايرانيان اشاره كرده و از قول آنهـا نوشـت    1904بر تأثير اعتصاب  1909استالين در سال 

جـو بـراي نيـل بـه      درنگ به مردان مبـارزه  از حيوانات، بي ها [ايرانيان]، نوعي ما همشهري«
» زندگي بهتر تبديل شديم. اين است آنچه اعتصاب و توافق دسامبر براي ما به ارمغان آورد.

روسيه، مبارزات و اعتصابات  1905) چنين عواملي در كوران انقالب 130: 1384(شاكري، 
ايرانيان را به تشـكيل سـازمان جديـدي    مسلمان برخي از ـ  هاي ارمني كارگري و درگيري

  وطنانشان در اعتصابات سوق داد؛ فرقه اجتماعيون عاميون ايرانيان.  براي متشكل كردن هم
  
  اجتماعيون عاميون ةگيري فرق . شكل8

گيـري فرقـه اجتمـاعيون عـاميون پراكنـده، نـاقص و گـاه         اطالعات موجود در مورد شكل
خود در بطن ماجراي مشروطه حضـور داشـتند و   است. افرادي چون كسروي كه   متناقض

دهند. به ايـن مشـكل بايـد     تاريخش را نوشتند، آگاهي كمي در اختيار پژوهشگران قرار مي
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ــاريخ  ــه در ت ــاتي را ك ــه  تحريف ــه ب ــن فرق ــاري اي ــوروي   نگ ــان ش ــط مورخ ــژه توس وي
  است نيز افزود.   گرفته  صورت

روطه توسـط مهـاجران ايرانـي    گويد كه پيش از مش اي سخن مي كسروي از ظهور دسته
پيش از جنبش مشـروطه، چـون روسـيان و ارمنيـان و گرجيـان و      «قفقاز شكل گرفته بود: 
اي پديـد آورده بودنـد كـه از     داشتند كساني از اينـان نيـز دسـته    اي مي ديگران هركدام دسته

ان عنوان مؤسسـ  ) او سيزده تن را به193: 1363(كسروي، » همشهريان خود نگهداري كنند.
نريمانوف، سـوچي ميـرزا،   «برد و نريمانوف در صدر اين ليست قرار دارد:  اين دسته نام مي

خان،  زاده سلماسي، حاجي ميرزاجعفر زنجاني، مشهدي محمد عمواوغلي، محمدتقي شيرين
خان، ميرزا ابوالحسن تهراني، اكبـر اسـكويي، حسـين     خان يكاني، مشهدي محمدعلي نوراهللا

) جاويد 194: 1363(كسروي، » اي، مشهدي اسماعيل ميابي. خان اروميهسرابي، مشهدي باقر
گويد، تغيير عجيبـي در ليسـت ايجـاد     كه به نقل از كسروي در مورد اين سازمان سخن مي

بـرد و مشـهدي   جاي مشهدي محمد عمواوغلي از حيدر عمـواوغلي نـام مـي    كند. او به مي
) بلووا نيز شخصي با نـام محمـدعمو   74: 1347گويد. (جاويد، اسماعيل ميابي را يكاني مي

شـمارد. يزدانـي    اوغلي حيدرخان را از مؤسسين نخستين گروه سوسيال دموكرات ايران مي
معتقد است اين از خطاي بلووا ست كه دو شخصيت جداگانه، مشهدي محمد عمواوغلي و 

يدر عمواوغلي ) در خاطرات ح111: 1392آميزد. (يزداني،  حيدرعمو اوغلي، را با هم در مي
) پـس  68- 72: 1325سخني از نقش او در تأسيس فرقه گفته نشده اسـت. (مجلـه يادگـار،    

 توان ادعاي بلووا و جاويد را پذيرفت.  نمي
رسد كه نريمانوف نقش اصلي را در تأسيس فرقه داشت. كسروي نريمـانوف   نظر مي به

نريمانوف نيز پس از انقالب ) 391؛ 1363را پيشواي اجتماعيون عاميون مي نامد. (كسروي، 
) 128: 1384تأسيس كرد. (شاكري،  1905اكتبر گفت كه فرقه اجتماعيون عاميون را در سال 

به گفته يقيكيان هنگامي كه نريمانوف و يارانش حزب همت را تأسيس كردند، اين حـزب  
توانست هزار عضو براي خود جمع آورد كه بيشترشان كارگران نفت بودنـد و شـايد يـك    

اي كه نريمانوف كسـب   ) تجربه406، ص 1363چهارم آنان تذكره ايراني داشتند. (يقيكيان، 
توانست به سازماندهي كارگران ايراني براي تشكيل حزبي مخـتص خودشـان    كرده بود، مي

  كمك كند.
تقي شاهين در كنار نريمانوف، از افرادي چون آخوندزاده اردبيلي، عسگرزاده تبريزي و 

گونـه كـه از    ) آن74: 1360برد. (شـاهين،   غفارزاده در ارگان رهبري سازمان نام مياسداهللا 
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آيد، غير از نريمانوف كه تبعه روسيه بود، ديگراني كه نام بـرده شـدند ايرانيـان     اسامي برمي
بردنـد و برخـي از آنهـا بـا احـزاب       ها بـود در قفقـاز بـه سـر مـي      مهاجري بودند كه مدت

تند. هرچه باشد، فرقه براي فعاليت در ميان ايرانيان مهاجر شـكل  سوسياليستي همكاري داش
  گرفته بود و براي جلب نظر ايرانيان الزم بود كادر رهبري از آنها باشد.

نكته مهمي كه اينجا بايد مـورد توجـه و بررسـي قـرار گيـرد، نقـش حـزب سوسـيال         
ميون است. اسناد در دهي و تشكيل فرقه اجتماعيون عا دموكرات كارگري روسيه در سازمان

كند. تمام منابع متفـق القولنـد كـه نريمـانف در      دسترس چگونگي اين رابطه را روشن نمي
دهي و رهبري اين فرقه نقش مهمي داشت اما دخالت دادن افرادي چـون مشـهدي    سازمان

) برخاسـته  121: 1385اف، جاپاريدزه و ارجونيكيدزه در تأسيس فرقه (آروتونيان، عزيزبيگ
هـاي انقالبـي را بـه     نگاري شوروي است كه تالش داشت تمام جنبش مان مشي تاريخاز ه

تـوان   هـا منسـوب كنـد. اگرچـه نمـي      حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه و بلشويك
تـوان بـا    هاي حزب سوسيال دموكرات به اجتماعيون عاميون را ناديده گرفت اما نمي كمك

گفت و فرقه اجتماعيون عاميون را سـازماني  صراحت در مورد وابستگي سازماني آن سخن 
  كامالً سوسياليستي ناميد.

ها بود ساكن قفقـاز بودنـد. برخـي     اعضاي اجتماعيون عاميون، ايرانياني بودند كه مدت
ويژه از گيالن و آذربايجان به تفليس و بـاكو رفـت و    بازرگان و تعدادي كاسب بودند كه به

وران و دهقانـان ايرانـي كـه در تأسيسـات صـنعتي و       شهآمد داشتند. بسياري از كارگران، پي
كردند نيز عضو فرقه بودند. به گفته رابينو اين فرقـه فقـط در بـاكو     كشاورزي آنجا كار مي

آميز اسـت   ) اگرچه چنين ادعايي اغراق102: 1352حدود شش هزار عضو داشت. (روشن، 
نين سازمان عظيمي نداشتند امـا  يك از احزاب انقالبي روسيه در قفقاز چ و در آن زمان هيچ

  دهد سازمان از نفوذ قابل توجهي در منطقه برخوردار بوده است. نشان مي
ــادق   ــون ص ــرادي چ ــان از اف ــي  آروتوني ــايف و عل ــرش)، رض ــاجر ف ــراف اف (ت اكب

عنوان  پوست)، مشهدي محمود (كارگر بندر)، طاهرزاده و آخونداف (تاجران ميوه) به  (تاجر
) سوچي ميرزا كه كسـروي او را در  121: 1385برد. (آروتونيان،  نام مياعضاي مهم سازمان 

 هـاي انقالبـي روسـيه بـود.     عضـو حـزب سوسياليسـت   كنـد،   شمار رهبران فرقه ذكـر مـي  
تواند گوياي تركيب سازمان در ابعاد  ) تركيب اين افراد  به نوبه خود مي59: 1347  (جاويد،
هـا   شار كارگر، تاجر، كشاورز و ديگر سوسياليستدهد از همه اق تر باشد و نشان مي گسترده
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در اين سازمان حضور داشتند و ربط آن صرفا به حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه 
  تواند پژوهشگر را به خطا برد. ها مي و بلشويك

) با توجه به شواهد، تشكيل و اسـتقرار  391: 1363فرقه در باكو تشكيل شد. (كسروي، 
نظر مي رسد. تعداد زيادي از بازرگانان ايراني در باكو مي زيسـتند و   ل بهفرقه در باكو محتم

هاي كشاورزي آن منطقـه مشـغول   هاي نفت و زمينها هزار كارگر ايراني در معادن، چاه ده
كار بودند. برخي از اينان به كميته باكوي حزب سوسيال دموكرات كارگري روسيه پيوستند. 

تـوان نظـر    د و همواره گوشه چشمي به ايرانيان داشت. ميحزب همت هم در باكو فعال بو
گذاري سازمان سياسي بـراي ايرانيـان در بـاكو     شايد بتوان گفت پايه«يزداني را پذيرفت كه 

) اگرچه مركز اصلي فرقه در باكو بود اما 113: 1392(يزداني، » امري تقريباً اثبات شده است.
 هاي آن تا ايروان، نخجوان، تفليس و حتي پتروفسك گسترش يافته بود.  شعبه

سوسيال «سازمان (فرقه) پس از تأسيس، اجتماعيون عاميون نام گرفت كه برگردان واژه 
» سوسياليسـت «جـاي واژه   از قرن نـوزدهم بـه  » اجتماعيون«به فارسي بود. واژه » دموكرات

) تـاريخ  112: 1392شد. (يزداني،  ات استفاده ميتوسط مترجمان و نويسندگان ايراني به كر
اي كـه مجاهـدين در    دقيقي براي تشكيل فرقه ذكر نشده است. شاكري به نخسـتين برنامـه  

كند. در مقدمه اين برنامه گفتـه شـد كـه نخسـتين      تصويب كردند، استناد مي 1907سپتامبر 
) 180: 1384كري، بـه تصـويب رسـيده بـود. (شـا      1905نامه دو سال پيش يعني در  اساس
از تأسيس فرقه اجتمـاعيون در قفقـاز آگـاه شـده      1323خواهان ايراني نيز در شعبان  آزادي

بـاكو   فكـر ينـي ) تقي شاهين با استناد به نقل قـولي از روزنامـه   114: 1392بودند. (يزداني، 
توسط نريمانوف و در شهر بـاكو   1905گويد سازمان سوسيال دموكرات ايران در سال   مي
هـاي سـال    تـوان نيمـه   ) با توجه به شواهد موجود، مي74: 1360شكيل شد. (تقي شاهين، ت

  عنوان تاريخ تقريبي تأسيس فرقه پذيرفت. را به 1905
  
  1905. مهاجران ايراني در جريان انقالب 9

به اين ترتيب هنگامي كه موج اعتصابات كارگري و انقالب از شهرهاي روسيه بـه بـاكو و   
قاز رسيد، ايرانيان نتوانستند از امواج انقالبي دور بمانند. آنها سرانجام جـذب  ساير مناطق قف

خواست  او هم مي«هاي انقالبي شدند. به نوشته پيشه وري، هر چه باشد  مبارزات و فعاليت
زندگي كند، حقوق خوب بگيرد، جريمه ندهد، از مرخصي و از سـاير وسـايل فرهنگـي و    
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) تحوالت منطقه تـأثير خـود را گذاشـت و    18: 1359وري،  شه(پي» بهداشتي استفاده نمايد.
  ايرانيان را از انفعال خارج كرد. 

خورد. آنها همراه با كارگران  ازين پس نام كارگران ايراني هم در اعتصابات به چشم مي
هـاي علنـي و مخفـي     ديگر در تفليس و باكو و ساير مناطق قفقاز در اعتصابات و فعاليـت 

بدون ترديد تشكيل اجتماعيون عاميون در متشـكل كـردن كـارگران ايرانـي     شركت كردند. 
تـر از سـايرين داشـتند.     طوري كه گاهي ايرانيان در اعتصابات حضوري پررنگ بود. به  مؤثر

از حضـور پرشـمار كـارگران ايرانـي معـادن مـس منطقـه         نوروخوسكروزنامه بلشويكي 
خبر داد كه تمام سنگيني بار اعتصاب را بر  1906وردي در اعتصابات شانزده روزه سال   اهللا

 2500) اما ايرانيـان تـاوان سـنگني پرداختنـد. حـدود      36: 1385دوش داشتند. (آروتونيان، 
هاي حمل بار به سوي  ترين وضعيت قلع و قمع و سوار بر واگن رحمانه كارگر ايراني در بي

بـه   1906يرانـي در تابسـتان   ) كـارگران ا 37: 1385مرزهاي ايران اعزام شدند. (آروتونيـان،  
اف دسـت بـه   همراه كارگران روس، ارمني و مسـلمانان بـومي، در كارخانـه نسـاجي تقـي     

) 129: 1384اعتصاب زدند و از كنسول ايران خواستند به نفع آنان مداخله كنـد. (شـاكري،   
نيز بيش از نيمـي از اعتصـاب كننـدگان     1907زور در آوريل  در اعتصاب معادن مس زنگ

  )33: 1384اني بودند. (آروتونيان، اير
چندي از تأسيس اجتماعيون عاميون نگذشته بود كه امواج انقالب مشروطه ايران را فرا 
گرفت. ايرانيان قفقاز اخبار را شنيدند. بسياري از آنها به خاطر شرايط بد اقتصادي كه صنايع 

ديگر به دليل شركت در  روسيه را راكد كرده بود، مجبور به بازگشت به كشور شدند. برخي
وران و نيـز   اعتصابات اخراج و به كشور باز گردانده شدند. بسياري از اين كـارگران، پيشـه  

تاجران، دستي در مبارزات انقالبي قفقاز داشتند و برخي نيز عضو اجتماعيون عاميون بودند. 
شهرهاي  هاي اجتماعيون در حضور اينان در كشور كمك بزرگي به ورود و گسترش پايگاه

  مختلف ايران و مبارزه در راه انقالب مشروطه بود.
  

  گيري نتيجه. 10
تـر شـدن اوضـاع اقتصـادي،      در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيسـتم، در پـي وخـيم   

اجتماعي و سياسي ايران، ايرانيـان بسـياري در جسـتجوي كـار و درآمـد بهتـر بـه منـاطق         
دوردستي چون قاهره، استانبول، دمشق، بمبئي، كراچي، كلكته و ... مهاجرت كردنـد. در آن  
ميان نواحي جنوبي امپراتوري روسيه، آسياي مركـزي و قفقـاز، مقصـد اصـلي بسـياري از      
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ها بود. در ميان شهرهاي قفقاز، باكو به دليل توسعه صنعت نفـت پـذيراي بخـش    جرتمها
اي از كارگران صنعت نفـت و   بزرگي از مهاجران شد. طولي نكشيد كه بخش قابل مالحظه

كشاورزان فصلي منطقه را مهاجران ايراني تشكيل دادند. بيشتر اين مهـاجران كـه تخصـص    
  كار مشغول شدند.  هاي پست به ي و سالمت و در شغلخاصي نداشتند، در شرايط بد ايمن

در پايان قرن نوزدهم وضعيت سخت كـاري و دسـتمزدهاي پـايين، بـاكو را بـه بسـتر       
هـاي روسـيه و قفقـاز بـدل كـرد.      مناسبي بـراي تكاپوهـاي تبليغـاتي سوسـيال دمـوكرات     

ليـت احـزاب   هاي ابتدايي قرن بيستم گسترش يافتند و بـا فعا  هاي اعتراضي در سال حركت
تر شدند. امهاجران ايراني كه در ابتـدا از آن   ها، متشكل انقالبي و از جمله سوسيال دموكرات

ها كناره گرفتند اما طولي نكشيد كه پاي آنها هم به اعتصابات و مبـارزات كـارگري    حركت
دند، تر بودند و عضو احزاب سوسياليستي شده بو كشيده شد. آن دسته از ايرانياني كه انقالبي

فرقه اجتماعيون عاميون را تشكيل دادند تا مهاجران ايرانـي را بـراي    1905در ميانه انقالب 
مشاركت در اعتصابات سازماندهي كنند. طولي نكشيد كه ايرانيـان عضـو فعـال اعتصـابات     

ويـژه كـاهش توليـد نفـت، ايرانيـان       تر شدن اوضاع اقتصادي باكو و بـه شدند. در پي وخيم
هـاي   بيكار و مجبور به بازگشت به وطن شدند. بسياري ديگر در طول جنگ بسياري از كار

دليـل همكـاري در اعتصـابات در صـنايع      مسلمان به ايران بازگشـتند و برخـي بـه    ـ ارمني
مختلف، اخراج و به كشور بازگردانده شدند. بازگشت آنها انتقال تجربيات و عقايد انقالبـي  

  سوخت. اينك در تب و تاب انقالب مشروطه مي به ايرن را در پي داشت. ايراني كه
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