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چکیده
تارمخ گوازد مددزد زیچ منطظها ا امداش یه اهدا ه آذریامجاش دستخوش
حوادث هقالالالده اسالالالت .آذریامجاش مظاطد منمد ا تارمخ معاصالالالد امداش را
مدکبمت داشته و یا پیقتا در تحوالب سیاسد کقور مسید تارمخ امداش
را تحت تاثید دا شته ا ست .پژوزش حا ضد یه منرور ت یین توامل سا هده
حضور آذر زا و م ار اب آهاش در صدد پاسخ یه امن سوام است که گه
تاملد محدک اصلد مدد آذریامجاش یدا اقداماب سیاسد و اهظیید یوده
اسالالت؟ یدمن منرور یا اسالالتواده ا روش کتایخاهها و ینده یددش ا تارمخ
شالالالوازد و آرشالالالیو مجیب تحوالب اجتماتد یبرن زماهند قیا تن اکو
هنضالالالت مقالالالدوطه مظایله یا فدقه دمکداب قیا  29ینمن  1356دفد غااله
خل مسلماش و حماسه د  1388را مطالعه کدده و یا ذکد شوازد یه امن
هتیجه رسیدمی که منیتدمن تاملد که در طوم مک قدش گذشته آذریامجاش را
در تدصه سیاسد امداش هگه داشته است اهگیبهزا مذز د یوده است و در
مظایل زد گوهه م ار ه ما حدکت سیاسد که در آذریامجاش یا زد اهگیبهدمگد
یه وجود آمده یا مخالوت مدد مواجه شده و یه شکست اهجامیده است.
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مقدمه
آذربایجان در طول قرون ا یر نقش مه ی در تحوالا سیا سی معا صر ایران دا شته ا ست و
مردم آذربای جان و به طور مشالالالخص مردم تبریز که بیش از یک قرن در ع دهترین حواد و
تحوالا مثبالالت این کشالالالور در صالالالف اول قرار داشالالالتنالالد و نقشآفرینی کردنالالد(آیالالتاهلل
امنهای26،به ن .)1390به واسالالالطه ه ین حضالالالور در عرصالالالهها بود که مقام معظم رهبری از
آذربایجان با عناوینی از قبیل سالالر ایران ،نقطه ثقل ملت ایران و یاى از ع دهترین مراکز حیاا
ملت ایران تعبیر کردهاند(آیتاهلل امنهای28،به ن .(1385این بیان ضالالال ن تصالالالریم بر اه یت
حضالالالور آذربایجان این واقعیت را مبرهن میکند که تحوالا آذربایجان نیازمند مطالعاا و
پژوهشهای تحلیلی بیشتری میباشد .به ه ین منظور پژوهش حاضر سعی میکند به این سوال
پاسالالالخ دهد که چه عوا مل و انگیزه هایی محرک آذربایجان برای مدا له در امور کشالالالور و
تحوالا سالالیاسالالی ایران بوده اسالالت؟ بدون تردید در اندیشالاله اسالالالمی نقش ایدئولوژی و عقاید
مذهبی مورد توجه قرار واهد گرفت ،چناناه مقام معظم رهبری این حرکتها را حرکتهای
دینی میدانند که از روی احساس غیرا دینی انجام گرفته است .ایشان در این زمینه میفرمایند:
« ه ه متدین بودند در سالالرتاسالالر کشالالور ،منتها بعضالی از نقاط به اطر صالاللتهای بومی  -آن
غیرا ،آن شالالجاعت ،آن مردانگی  -این حرکت دینی را برجسالالتهتر کردند؛ تبریز و آذربایجان
اینجور بوده»(آیتاهلل امنهای26،به ن .)1390رابطه ایدئولوژی و کنش سالالالیاسالالالی مورد توجه
بر ی پژوهشالالگران سالالیاسالالی نیز قرار گرفته اسالالت .پژوهش حاضالالر با بهره گیری از چارچوب
تحلیلی کوئنتین اساینر1که بر تأثیر متقابل اندیشهها و تحوالا اجت اعی تأکید میکند (Tully,
) 1988: 58رابطه تحوالا آذربایجان را با انگیزه های مذهبی و غیرا دینی کنشالالالگران مورد
توجه قرار داده اسالالالت؛ بدین ترتیب که فضالالالا و زمینه اجت اعی و اعتقادی ه زمان با حواد
سیاسی آذربایجان را بازسازی کرده و با قرار دادن گزارههای تاریخی و ح اسههای آذربایجان
در ف ضای دینی حاکم بر زمان مذکور ،رابطه دینداری مردم آذربایجان با جریان سازی سیا سی
آنان را تحلیل میکند.
الف) نقش آذربایجان در تحوالت سیاسی دوران قاجار و پهلوی
آذربایجان پیوسالته با جریان اسالتبداد ،تجزیه طلب و مخالف فرهنگ اسالالمی در سالتیز بوده
اسالالت ،نزدیای به مرزهای روس الیه نیز که پیوسالالته در صالالدد اسالالتع ار ایران بود آذربایجان را به

. Quentin Skinner
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منطقهای مهم و استراتژیک تبدیل کرده و استعدادهای انسانی ،گرایشاا مذهبی حاکم بر مردم
آذربایجان و تجارب مبارزه با متجاوزان به صالالالوص دولت های عث انی و روس نیز موجب
می شد که آنها در شرایط سخت ک شور به عر صه آمده و من شأ تأثیراا گ سترده و ارز ش ندی
شوند که چند مورد آنها را با تأکید بر نقش غیرا دینی آذریها بررسی میکنیم.

 )1جنبش تنباکو

اولین حضالالور و شالالعور سالالیاسالالی آذربایجان در تاریخ معاصالالر ایران ه زمان با انعقاد قرارداد
ننگین تنباکو بوده ا ست .قراردادی به ظاهر اقت صادی که موجب ضرر ایران می شد و ه ین امر
اعتراض مردم را برمیانگیخت .اما آذربایجان به رهبری آقایان میرزاجواد و میرزایوسف مجتهد
تبریزی پیش گام م بارزه با قرارداد تن باکو شالالالالد .در این زمی نه مولف ک تاب تاریخا لد ان یه
مینویسالالد « :فقهای آذربایجان ه ااری با شالالرکت را حرام و هر مسالالل انی را که با شالالرکت ه ااری
کند کافر دانسالالالته و ونش را حالل اعالم کردند .شالالالرایط ع ومی هم در تبریز به گونهای بود که
شاگردان مدارس مذهبی م سلم شده بودند و اکثر مردم به تهیه سالح اقدام کرده بودند ،این در حالی
اسالالالت که در سالالالایر بالد حاام بر حسالالالب امر دولت وکالی ک پانی را در ک ال اعزاز پذیرایی کرده
بودند»(اصفهانی کربالیی95 :1382 ،تا.)97

اعتراض آذربایجان ناصرالدین شاه را در موضع انفعال قرار داد تا جایی که شاه ،امینحضور
را به تبریز فرسالالتاد تا میرزا جواد را مالقاا کند و هدایای شالالاه را به او تقدیم کند .اما سالاله روز
قبل از ورود او بازار تبریز بسالته شالد و متجاوز از بیسالت هزار نیروی مساللم در یابانهای تبریز
حاضالالر شالالده و فرسالالتاده شالالاه را تهدید به قتل کردند .اعتراض چنان فراگیر بود که وقتی شالالاه
دسالالتور داد به سالالربازان تبریز فشالالنگ کافی داده شالالود تا با شالالورشالالیان مبارزه کنند امیر نظام
ح سنعلی انگرو سی که وزیر ولیعهد بود سربازان تبریز را چندین هزار یاغی م سلم واند که
دادن مه اا به آنها را کار درستی ن یدانست(نوایی.)184 :1361 ،
شالالواهد تاریخی نشالالان میدهد که محرک اصالاللی قیام آذریها انگیزههای دینی آنان بوده
ا ست ،از ج له این شواهد که به و ضوح از نگرانی مذهبی آنها حاایت میکند عباراتی ا ست
که آنها در مااتبه با شاه به کار میبردند؛ بهرغم بر ی عقبن شینیهای شاه در صوص تأمین
نظر فقها انج ن تبریز و عل ای آن در نامهای به نا صرالدین شاه ض ن عرض حال نو شتند«:مردم
مالیاا میپردازند و زندگی و دارایی ودشالالالان را به پای تو میریزند که تو آنها را در مقابل
چپاول و ظلم و ستم کفار بفرو شی؟ و اجازه دهی که ا سالم با کفر رهبری گردد؟ و البته ما هم
به این دنائت و پستی تن نخواهیم داد»(ل بتون.)276 :1363 ،
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ه زمانی قیام آذربایجان با ماه محرم نیز شالالاهد دیگری اسالالت بر این که نقش احسالالاسالالاا
مذهبی در قیام آذربایجان قابل چ شمپوشی نی ست ،اولین شعلههای قیام آذربایجان در  14محرم
 1304ایجاد شد که مردم اعالناا شرکت را کنده و به جای آن اعالمیههای انقالبی چسباندند.
 25محرم مردم در تلگرافی به شالالاه وی را تهدید کردند که اگر از واگذاشالالتن منافع مسالالل ین به
عیسالالالویان ودداری ناند ودشالالالان با اسالالاللحه از حقوق ویش دفاع واهند کرد 29 ،محرم
معلوم شد که از چند روز قبل در تبریز ج عیت جلوی ع ارا ولیعهد اجت اع کرده و با تهدید،
رعا یت احاام قرآنی را م طالبه میکنند(فوور یه .)314 :1385 ،ه چنین بدین دلیل که مردم
تبریز نگران مدا له سالالالفارا روسالالالیه و دیگر ارجیها در کار نهضالالالت بودند و این مدا له
واسته شاه هم به حساب میآمد(فووریه ،)314 :1385 ،از ظرفیت احساسی و دینی ایام محرم
ا ستفاده کرده و با ار سال تلگراف به سفاراهای رو سیه و عث انی تأکید کردند« :ما اهالی تبریز
از حاال به ش ا اطالع میدهیم که روز عا شورا ت ام فرنگیان و عی سویها را که در تبریز ه ستند
قتلعام واهیم کرد»( اعت ادالسلطنه.)765 :1356 ،
گذ شت زمان نیز چهره دین ستیزانه قرارداد تنباکو را آ شاار سا ت و ن شان داد که هدف
واقعی آن مبارزه ایدئولوژیک در راستای استحاله اسالم بود .چرا که اگر قرارداد تنباکو به دنبال
تأمین منافع اقتصادی استع ار بود به عقاید مردم ایران احترام میگذاشت و احساساا مذهبی را
تحریک ن یکرد؛ در حالی که به دنبال اجرای قرارداد و با ورود کارکنان شالالالرکت انگلیسالالالی،
بازار تهران رنگ و بوی فرنگی به ود گرفت ،مراکز فحشالالالا با حضالالالور زنان فرنگی باز شالالالد،
تعداد دکانهای شالالرابفروشالالی در تهران به بیش از صالالد مورد رسالالید ،مبلغان مسالالیحی افراد را
جذب کلیسالالالاها کرده ،آیین مسالالالیحیت و انجیل را به آنها تعلیم میدادند...و اتفاقاتی افتاد که
ه گی حاایت از ذلت مسل ین و انحطاط اسالم داشت و ادامه این وضعیت در ایران دستاوردی
جز محو آداب رسوم اسالمی ن یتوانست داشته با شد(اصفهانی کربالیی82 :1382 ،تا .)87ه ه
اینها نشالالان میدهد که قرارداد تنباکو یک دسالالیسالاله ضالالدفرهنگی و ضالالدمذهبی بود .با توجه به
ماهیت دین ستیزانه قرارداد ،شعارها و وا ستههای مردم و تقارن اعترا ضاا با ایام محرم که در
نهایت نا صرالدین شاه را وادار کرد برای کاهش التهاب طی تلگرافی به مردم تبریز اطالع دهد
که قرار اسالالالت به زودی امتیاز را لغو کند نقش غیرا دینی مردم آذربایجان در ایجاد و تداوم
نهضت تنباکو قابل چشمپوشی نیست.
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 )2نهضت مشروطه

مشروطه دیگر رویداد سیاسی مهم ایران معاصر است که منشأتحوالا ع یق شد و تبریز در
آن نقش غیر قابل انااری ایفا کرد .اگر چه تالشهایی شده ا ست که م شروطه واهی تبریز را
شالالریعتگریزی نشالالان دهند(کسالالروی ،1384 ،الف ،) 340 :اما ناته قابل توجه این اسالالت که
مشالالالروطه تبریز نه تنها شالالالریعتگریز نبوده بلاه از ظرفیت ها و محتوای دینی بهره کافی برده
ا ست ،چرا که به اقرار ه ین مدعیان پیو ستن تبریز به م شروطه واهی در مرحله اول پس از این
بود که سه گروه مذهبی تبریز کینههای مذهبی را کنار گذا شته و در م سجد ص صام ان کنار
هم ن ش سته و از ا تالفاا سابق اظهار پ شی انی کردند ،روحانیها نیز در منابر م شروطه را برای
مردم معنی میکردند و از گرفتاریهای توده و سالالالت گری درباریان و واری کشالالالور سالالالخن
میراندند و مردم گریه میکردند(کسروی ،1384 ،الف.)174 :
پس از ا ستقرار م شروطه و با انهدام مجلس ،م شروطه از ایران برچیده شد و ا ستبداد صغیر
جایگزین آن شالالالد .اما ورود تبریز به نهضالالالت مشالالالروطه در مرحله دوم ه زمان با شالالالنیدن بر
مخالفت شالالاه با مجلس و قبل از به توپ بسالالته شالالدن آن اتفاق افتاده بود؛ در  17ج ادیاالول
 1326هجری ق ری( ه زمان با  27رداد  )1287اولین گروه مسالالاللم تبریز را به قصالالالد تهران
ترک کرد(طاهرزاده بهزاد .)388 :1390 ،اما مح دعلیشاه که بخشی از دوران ولیعهدی پدرش
و ه چنین ولیعهدی ودش را در تبریز سالالالپری کرده بود و با روحیاا مردم تبریز آشالالالنا بود
ح ایت مردم تبریز از مجلس را پیشبینی کرده بود و در اقدامی پیشدسالالالتانه قبل از ح له به
مجلس که در  23ج ادی الثانی 1326ه زمان با  2تیر  1287اتفاق افتاد تصالالال یم به سالالالرکوب
تبریز گرفت تا ح ایت آنان از مجلس را ناکام بگذارد .ه ین امر موجب شالالد سالالواران تبریز از
رفتن به تهران بازمانده و برای دفاع از شالالهر به تبریز بازگشالالتند .جنگ در محلههای تبریز آغاز
شد و به مدا یازده ماه طول ک شید .جنگ تبریز که سیهزار جنگجوی مح دعلی شاه را در
تبریز مشغول و زانه دولتی را الی کرد(بشیری ،1363 ،ج )144 : 1طرفداران استبداد را وادار
کرد از ادامه روند ا ستبدادی من صرف شوند؛ ادواردگری1وزیر ارجه انگل ستان در تاریخ اول
آذر  1287در نامه به وزیر مختار انگلیس در دربار روسیه نوشت « :حاال که ناتوانی شاه ایران در
حامفرمایی بر تبریز به ثبوا رسالالیده و به واسالالطه عدم ایفاء به عهود ود در باب مشالالروطیت
دیگر هیج احت ال این که بتواند تبریز را تحت نظام در آورد ن یرود فقط مشالالالروطیت وسالالالیله

. Edward Grey
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عالج هرج و مرج ایاالا و والیاا شالال رده میشالالود ...این نظریاا را به وزیر ارجه روسالالیه
رسالالالانده از او واهش کنید به ن اینده دولت روس در تهران بر وفق آن تعلیم دهد»(بشالالالیری،
 ،1363ج .)329 : 1در نامه دیگر در  14به ن  1287تأکید کرد « :دولت انگلیس اط ینان دارد
اعطای م شروطه باعث آرامش و ساون در ت ام ایران واهد شد» ،آنچه که انگلیس را نگران
کرده بود ناتوانی مح دعلی شاه در سرکوب تبریز و طر سرایت شعلههای اعتراض به سایر
شهرها بود ،ترس آنها از یک انقالب ه گانی بود که بدون تردید ه ه منافع نام شروع ا ستع ار
را با طر مواجه میکرد .به ه ین دلیل دولتهای انگلیس و روسالالیه واسالالتار تجدید مشالالروطه
شده و اعالم داشتند در صورا مقاومت شاه دست از ح ایت او بر واهند داشت ،ه ین قطع
ح ایت بود که راه را برای نیروهای فاتم تهران باز کرد( بشیری ،1363 ،ج 401: 2تا.)416
آنچه که الزم است درباره نهضت تبریز مورد توجه قرار گیرد و غفلت از آن قدرنشناسی از
نه ضت و جفا در حق آن میبا شد بیتوجهی به انگیزههای مذهبی مجاهدان ا ست .این واقعیت
که مردم تبریز به ه راه  40هزار مجاهد قریب به یازده ماه در برابر لشالالالاریان عینالدوله که
تو سط حاک ان اغلب نقاط ک شور اعزام می شدند ای ستادگی کرده و م شاالا جنگ و تبعاا
ناشالالالی از محاصالالالره تبریز و قحطی را تح ل کرده و به جای نان به وردن یونجه ،شالالالنگی و
غازا یاغی1روی آورد ند( طاهرزاده بهزاد ،)388 :1390 ،ا ما ه چ نان به ح ا یت از مشالالالرو طه
واهان ادامه دادند تا ا ستبداد را به زانو درآوردند ،بدون تردید نیاز به انگیزه قوی دارد که باید
مورد توجه قرار گیرد .به نظر میرسد انگیزههای قومیتی جایگاهی در این حرکت ندارند؛ بدین
دلیل که اوالً قیام ستار ان منحصر در تبریز بوده نه ه ه آذربایجان به گونهای که حتی از سایر
شالالهرهای آذربایجان لشالالگرکشالالیهایی برای سالالرکوب قیام تبریز انجام میگرفت ،ثانیاً قبل از
مشالالالروطه هیک موقع آذربایجان حتی یال ودمختاری و تجزیهطلبی را تجربه نارده اسالالالت،
حتی ه زمان با قیام شیخمح د یابانی که ترکهای قفقاز ج هوری کوچای تشایل داده و به
امید جدا شدن آذربایجان ایران و ایجاد یک آذربایجان مستقل ،نام آن را از آران به آذربایجان
تغییر دادند مبارزان رنجیده اطر شده و به نشانهی مخالفت ،نام آذربایجان ایران را به آزادیستان
تغییر دادند (کسالالروی ،1384 ،ب .)703 :انگیزههای شالالخصالالی و سالالیاسالالی مجاهدان از ج له
قدراطلبی رهبران نهضالالت هم منتفی اسالالت چرا که پاسالالخ سالالتار ان در برابر پیشالالنهاد بر ی
وانین که او را شایسته سلطنت میدانستند و زمینه را برای آن مساعد میدانستند چیزی غیر از

 . 1نوعی گیاه که به اطر شال ظاهریاش به پای غاز معروف است.
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این نبوده که « من برای این جان در کف گرفته و با بد واهان ملک و ملت به مبارزه بر واستم
که مردم را از زیر زنجیر استبداد الص کنم حال ود بیایم و دعوی سلطنت کنم هرگز از من
چنین چیزی سر نخواهد زد»(امیر یزی.)496 :1356 ،
در مقابل نشانههای زیادی وجود دارد که نشان میدهد محرک اصلی مردم تبریز در نهضت
م شروطه انگیزههای دینی و به عبارا دیگر غیرا دینی آنان بود .یای از ن شانههایی که غیرا
دینی تبریز در نهضت مشروطه را حاایت میکند سابقه آشنایی تبریزیها با مح دعلی شاه بود.
تبریز که ولیعهدنشالالین قاجار بود و مدتی تحت امارا مح دعلیمیرزا قرار داشالالت وی را فردی
الابالی و بیدین میشالالالنا ت .مح دعلیمیرزا در دوران ولیعهدی امنیت ا القی تبریز را به هم
ریخته بود و مردم اطراا نا وشایندی از حضور ولیعهد با ملاه بیحجابش در اماکن ع ومی
داشتند و پنهان کردن د تران و پسران زیبا برای در امان ماندن از شر جاسوسان ولیعهد و اشعار
طنزی را هم که درباره فسالالاد ا القی و زشالالتااریهای وی سالالروده شالالده بود فراموش نارده
بودند(طاهرزاده بهزاد 10 :1390 ،و  ،) 83و م ان اسالالت به دلیل ه ین پیشالالینه ذهنی باشالالد که
انج ن تبریز از ه ان ابتدای نهضت به چیزی ک تر از عزل مح دعلی شاه رضایت ن یداد.
ح ضور فعال روحانیهای تبریز در نه ضت یای دیگر از مظاهر دینی م شروطه واهی تبریز
اسالالالالت؛ شالالالیخ مح الالد یالالابالالانی ،میرزا جعفر راسالالالتالالهکوچالالهای ،سالالالیالالدمح الالد الالامنالالهای،
میرزاعلیآقاثقهاالسالالالالم ،میرزا حسالالالینواعظ ،میرزا جوادناطق حضالالالور مسالالالتقیم در نهضالالالت
داشالالتند(بشالالیری ،1363 ،ج )463 :2و سالالخنرانیهای مه ی که در مسالالجد ص ال ص ال ام ان ایراد
میشالالد نقش مه ی در بسالالیج مردم داشالالت(کسالالروی ،1384 ،الف .)720 :سالالنت نیاوی اذان و
بانک تابیر شبانگاهی که توسط افراد ستار ان انجام میگرفت و روحیه دش ن را شاسته و به
مجاهدین قوا قلب میداد(بشیری،1363 ،ج ،)464 :2حضور و مشارکت زنان که در محاصره
یازده ماهه تبریز به پختن غذا ،دو تن لباس ،بافتن جوراب ،پرکردن پوکه ،بررسالالالانی جنگی،
پرسالالال تاری از مجرو حان مشالالالغول بود ند ،و گاهی به ج نگ با ل باس مردا نه در م یدان رزم
میپردا تند(عافیت )70 :1352 ،و گاهی سالالالح در دسالالت در معرکهها ظاهر شالالده و با تارار
عبارا «جهاد» اح سا ساا مردم را شعلهور میکردند(طاهرزاده بهزاد )85 :1390 ،واقعیتهایی
هسالالالتند که بر ی از مور ان با اهداف قومیتی و بر ی دیگر به اطر کینهای که با اسالالالالم و
روحانیت دا شتند سعی در ندیدن آنها دا شتهاند ،اگر چه بر ی مواقع ناچار مانده ود نیز بدان
اعتراف کردهاند ،ه چنان که کسروی با ت ام تالشی که در نادیده گرفتن حضور روحانیها در
جنبش تبریز دارد تصالالالریم میکند « :مالیان که ک تر جنگجویی کنند در این روز ( ح له
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ص د ان مراغهای به تبریز) کسانی از ایشان نیز تفنگ گرفتند .یای از آنها به کوچه افتاده داد
میزد و مردم را به جنگ میشورانید(کسروی ،1384 ،الف ،)888 :ه چنین مینویسد « :عل ای
سه گانه نجف به یاری تبریز بر استند و باز فتواها فرستادند در این زمینه که رفتن به سر تبریز به
منزله جنگ با امامزمان{عج} و بسالالتن راه واربار برای آن شالالهر در حام بسالالتن آب فراا به
روی اصحاب سیدالشهدا{ع} میباشد ،و اگر فتاوای عل ای نجف نبودی ک تر کسی به یاری
م شروطه پردا تی ،ه ان مجاهدان تبریز بی شتر شان پیروی دین میدا شتند و د ستآویز ای شان در
آن کوشالالش و جانفشالالانی این فتواهای عل ای نجف میبود .ه ان سالالتار ان بارها این را به زبان
میآورد که من حام عل ای نجف را اجرا میکنم .ه چنین بازرگانان توانگر که پول به نام
اعانه به تبریز میفرستادند بیشترشان پیروی از فتواهای عل ا میکردند»(کسروی.)755 :1384 ،
اینها بخشی از واقعیتهایی هستند که اجازه ن یدهند قیام مشروطه واهی تبریز را بدون در
نظر گرفتن انگیزههای دینی مردم تبریز تحلیل و بررسی کرد.

 )3فرقهدموکرات

آزمون دیگری که آذربایجان را به چالش ک شید و مردم با ح ضور آگاه و سر شار از شور
مذهبی ود آن را به ح ا سه تبدیل کردند غائله فرقه دماراا بود که به نظر میر سد مطالعاا
اندک درباره آن زمینه را برای ق ضاوا نادر ست فراهم کرده و در نگرش سطحی ،یاغیگری
عوامل وابسالالته به روسالالیه جداییطلبی آذربایجان پنداشالالته شالالده اسالالت ،در حالی که این تصالالور
جفای تاریخی در حق آذربایجان میباشد .سیدجعفر جوادزاده«پیشهوری» با ح ایتهای مالی،
نظامی و سالالیاسالالی روسالالیه و با اهداف اسالالتع اری و ک ونیسالالتی ،فرقه موسالالوم به دماراا را در
عر صه سیا ست ایران پدید آورده و توان ست به راحتی نیروهای دولتی ،ژاندارمریها و پلیس را
در تبریز ،اردبیل ،وی ،مراغه ،اهر و سایر شهرهای آذربایجان لع سالح کرده و در شهریور
 1324حاومت ود را در آذربایجان تشایل دهد(اساندری .)182 :1372 ،دمارااها پس از
اعالم ود مختاری با روشهای تبلیغاتی و ارعاب سالالعی کردند مردم را به حاومت پیشالالهوری
جذب کنند(مخبر السالالاللطنه .)440 :1363 ،پیشالالالهوری زبان روسالالالی را به عنوان زبان ارجی
آذربایجان ترویج میکرد و ضالال ن نصالالب تصالالاویر اسالالتالین و رهبران شالالوروی در مراکز فرقه
لباس ،کاله ،چا ه اف سران و درجاا نظامی آنها را از ایرانی به رو سی تبدیل کرد(ا ساندری،
 .)178 :1372اما از آنجا که مردم تبریز روس را به عنوان اشالالغالگری میشالالنا تند که سالالالها به
مقابله با آن بر استه بودند نسبت به این فرقه روی وش نشان ندادند.
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گزارشهای به دست آمده از جلسه رهبران فرقه دموکراا درباره ارزیابی علل ناکامی شان
نیز ن شان میدهد که آنان از گرایش و غیرا دینی آذربایجان شا ست وردند؛ آنها در جل سه
حزب تصالالالریم کردند که «:علت اسالالالتقبال ناردن مردم از ه ااری با ما و عضالالالویت در فرقه
دماراا این اسالالالت که ما به دین و مذهب بیاعتنایی میکنیم و ک تر روحانی در صالالالفوف ما
وجود دارد ،روحانیون بزرگ ،ما را طرد کردهاند و اصالالالوال قبول مان ندارند در حالی که در
دوران م شروطه واهی و نه ضت ثقةاال سالم و جنبش یابانی ،صدها و هزارها روحانی و طلبه
درصالالف آزادی واهان بودند  ».....در ه ان جلسالاله عدلالدوله هم پیشالالنهاد کرد که برای حفظ
ظاهر ،تظاهر به دینداری شود و برای این که متهم به دینداری ن شود پیو سته ا ستدالل میکرد« :
ما ارتجاعی فار ن یکنیم و دنبال دین و مذهب نیسالالالتیم ،اما آذربایجانی ها در دین و مذهب
ب سیار متعصب و پابرجا ه ستند .آیین سوگواری رمضان و محرم و صفر در آذریایجان از دیگر
نقاط ایران با شاوه بی شتری انجام می شود و شور و هیجان و بیقراری آذربایجانیها در سینه
زنی و روضه وانی و ارادا به اندان پیامبر{ص} در ه ه نقاط ایران مشهور است (».معتضد،
.)577 :1375
روحانیون هم مردم را از سالالالرانجام فرقه دموکراا بیم میدادند و با وجود این که مسالالالولین
فر قه سالالالعی میکرد ند م خال فت عل ا را برن یانگیزان ند ا ما م خال فت آن ها ریشالالالاله های ع یق
ایدئولوژیای داشت؛ اغلب آنها معتقد بودند که فرقه ،ک ونیست و کافر و منار وجود داوند
اسالالالالت و مردم با ید ج هاد کرده و وطن ود را از کفر و بیدینی آن ها ن جاا ده ند ،حتی
میرزاحبیب مجتهدمراغهای عضویت در فرقه را با زنای با محارم در کعبه برابر اعالم میکرد .در
نتیجه این تبلیغاا مقبولیت مردمی فرقه به اندازهای پایین بود که وقتی در بر ی روسالالالتاهای
زنجان فرقه انبار گندم اربابها را باز کرده و بین مردمی که از گرسالالنگی میمردند تقسالالیم کرد
مردم گرسالالالنالاله آنهالالا را بالاله عنوان مالالال حرام و ترس از عالالذاب جهنم بالاله مالالأموران فرقالاله
بازگرداندند(مرادی مراغهای440 :1388 ،تا.)443
اگر چه در تاریخ معا صر ا تالف عقیدتی آذربایجان با فرقه نادیده گرفته شده و مذاکراا
قوام السالاللطنه با روسها و تعامالا پشالالت پرده روس با آمریاا عامل قطع ح ایت آنان از فرقه
دماراا معرفی شالالالده اسالالالت ،و این امر طبیعی هم به نظر میرسالالالد چرا که فرقه دماراا زاده
سیاست ارجیها بود و چنین فرقههایی دیر یا زود وجهال صالحه بین ارجیها قرار میگیرند،
اما این که روسها حاضالالالر به فدا کردن پیشالالالهوری و فرقه دماراا شالالالدند بدین دلیل بود که
دمارااها نتوانسالالالتند در آذربایجان از جایگاه مردمی بر وردار شالالالوند .این ضالالالعف فرقه در
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سوگواری آذربایجان برای آیتاهلل سیدابوالحسن اصفهانی برای روسها بیشتر آشاار شد؛ در
رحلت آیتاهلل اصفهانی آذربایجان از مبارزه منفی ارج شده و حرکتی انجام داد که کسی را
توان کنترل آن نبود .آیتاهلل میرزافتاح شهیدی که شاگرد آیتاهلل اصفهانی بود برای برگزاری
مجالس ترحیم ا ستادش پیشقدم شد؛ با ا ستقبال مردم ،شهر تبریز به عزا انه تبدیل شد و ه ه
سیاه پوشیده و با فریاد وااسالما و وامح دا به یابانها ریختند و در عزای مرجع تقلید ود بازار
تبریز را تا چهل روز تعطیل کردند.
سرکن سول روس که با رفتار غیرمنتظره و ضدک ونی ستی تبریز مواجه شده بود پی شهوری را
طلبیده و او را موا ذه کرد که ش ا به ما گفتهاید « مردم تبریز ه ه ک ونیست شدهاند ،اینها به
اطر فوا یک عالم این چنین شیون و ناله میکنند ... ،ش ا با این ه ه فدایی و قشون مسلم و
مأمورین مخفی چطور نتوانسالالالت ید این حاد ثه را پیشبینی و از وقوع آن جلوگیری کن ید؟».
ه راهان پیشهوری هم که برای کاستن از شم وی جایگاه آیتاهلل اصفهانی را یادآور شده و
گفتند« :این شخص مرجع تقلید شیعیان بوده و هیک نیرویی ن یتواند جلوی احساساا مسل انان
را بگیرد» پاسخ شنیدند « :ک ونیست این چیزها را قبول ندارد یک فرد ک ونیست جز به رهبر و
حزب به چیزی ن یاندیشالالالد ،معلوم میشالالالود که ت ام گزارشهایی که به کنسالالالولخانه دادهاید
درو محض بوده است ،نظام ک ونیستی دا را ن یپذیرد تا چه رسد به یک روحانی»(مستوفی،
 ،1371ج.)431 :3
در  16آذر  1325با ح ایت انگلیس و آمریاا و سالالالاوا شالالالوروی ح له قوای دولتی از
س ت میانه به تبریز آغاز شد اما سرنو شت این جنگ قبالً در م ساو تعیین شده بود و مقاماا
روس که در مذاکره با قوامالسالاللطنه فرقه را فدای امتیاز نفت شالال ال کرده بودند واسالالتار عدم
م قاو مت فر قه بود ند(مرادی مرا غهای 450 :1388 ،تا  .).)455فر قه که در م یدان ج نگ در
سرحداا آذربایجان شاست ورده بود در روز  21آذر  1325با سنگربندی مردم در کوچهها
و پ شت بامهای تبریز مواجه شد و جنگ تنبهتن مردم با دمارااها آغاز شد(م ستوفی،1371 ،
ج .)442 :3امام ینی(ره) در تجلیل از مقاومت مردم در برابر جدایی طلبان دموکراا ،این
م قاو مت را ن جاا ده نده ایران توصالالالیف کرده و فرمود ند «:آذر بای جانی که در طول تاریخ
مخالفت کرده ا ست با اینها ،زمان سابق که ایران را گرفته بودند و پی شهور آن ب ساط را در ست
کرد ،آذربایجان نجاا داد ایران را ،یک ج عیتی که ه یشالالاله دمتگزار اسالالالالم بودهاند»(امام
ینی ،1381 ،ج11؛ .)526
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ب) نقش مردم تبریز در تحوالت انقالب اسالمی
تحوالا آذربایجان در نهضالالت امام ینی(ره)از جایگاه ویژهای بر وردار بوده و از غیرا
دینی و ظرفیتهای ماتبی بهره برده است ،ارتباط روحانیت و حوزه عل یه تبریز با جریان اصیل
نه ضت ،آذربایجان را از سال  1342با نه ضت ا سالمی ه راه کرد ،اما آذربایجان در چارچوب
غیرا دینی سه حرکت سیاسی سرنوشت ساز انجام داد که دستاورد قابل توجهی داشت .این
موارد قیام  29به ن تبریز در سال  ،1356دفع غائله لق مسل ان در سال  1358و ح اسه  8دی
 1388بودند که ارتباط آنها با ایدئولوژی اسالمی در ذیل بررسی میشود؛

 )1قیام  29بهمن تبریز

شالالا صترین حرکت مردم تبریز در راسالالتای انقالب اسالالالمی که با انگیزههای دینی مرتبط
بود قیام  29به ن  1356بود که پیشزمینه ظاهری آن فوا آقامصالالطفی ینی و فاجعه  19دی
قم بود .آیتاهلل سالالیدمح دعلی قاضالالی که رهبری مبارزاا در آذربایجان را به عهده داشالالت و
توانسته بود به جوانان انقالبی انسجام دهد از شنا ت کافی نسبت به تبریز و ظرفیت انقالبی آن
بر وردار بود ،به ه ین اطر در شالالرایطی که دوسالالتانشالالان سالالاوا تبریز در مقابل حادثه قم را
کوتاهی دانسالالته و با ناامیدی از آن یاد میکردند ایشالالان تبریز را به دیگ سالالنگی بزرگی تشالالبیه
کردند که دیر به جوش میآید ولی بعد از جوشالالالیدن قابل کنترل نیسالالالت(ح ،بنابی ،مصالالالاحبه
شالالالخصالالالی5 ،مرداد .)1394ه زمان با عزاداریهای حضالالالرا امامحسالالالین در ه ان سالالالال که
عاسهای امام ینی(ره) توزیع و شالالالعارهای انقالبی در جامعه ترویج شالالالد اماان برنامهریزی
برای یک قیام در اربعین شهدای قم فراهم شد ،اعالمیهای برای دعوا از مردم به مرا سم چهلم
نوشالالته شالالد که یازده تن از مجتهدین تبریز آن را امضالالا کردند ،سالالا تار تشالالایالتی شالالباهای و
مخفی هم که آیتاهلل قاضالالالی ایجاد کرده بودند و قرار بود مراسالالالم را مدیریت کند توانسالالالت
اطالعرسالالانی وبی برای حضالالور در مراسالالم انجام داده و ج عیتی را از ه ه اقشالالار به مسالالجد
بیآورد که با ج عیت عاشورا مقایسه می شد(شیر انی21 : 1378 ،و 105نقل از کریم ارسالنی و
سیدمحسن موسوی) .ض ایم برنامه نشان میداد انقالبیهای تبریز می واهند در پوشش مجلس
ترحیم به اهداف مه تری که ریشالاله در عقاید دینی مردم داشالالت دسالالت پیدا کنند؛ چرا که در
جلسالاله ه اهنگی مراسالالم اربعین دا ل مسالالجد ،برنامههای مه تری برای تحرکاا بیرون مسالالجد
انجام شد؛ گروههایی م شخص شده بودند که ه زمان با مرا سم به مراکزی که د ست بهاییها
بودند از ج له بانک صالالادراا ،مشالالروبفروشالالیها ،سالالین اها ،کابارهها ،دفتر حزب رسالالتا یز،
مراکز فرهنگی ایران و انگلیس ،مرکز فرهنگی ایران و آمریاا ،کتابخانه جان.اف.کندی ،کاخ
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جریان سازی مذهبی آذربایجان در تحوالت سیاسی ایران معاصر

جوانان و سین ای وابسته به آن ،انه جوانان ،سازمان زنان و کار انه پپسیکوال که مرکز تولید
آبجو بود ح له کنند ،حتی برای مقابله با ح له احت الی مأموران پهلوی چندین ماشین آجر به
بهانه تع یر انه و مغازه در مسیرهای مورد نظر تخلیه شده بود که در روز حادثه به سالح مردم
تبدیل شود و در نهایت ه ین اتفاق نیز افتاد( شیر انی18 :1378 ،و19،39،65و 135م صاحبه با
آقازاده ،اماچی ،صالالبری و وظیفه شالالعاع) .منع از ورود به مسالالجد و توهین سالالرگرد مقصالالود
حقشالالالناس(رییس کالنتری بازار) به انه دا و تیراندازی به سالالالوی مح د تجال که به دنبال
توهین به م سجد در صدد ح له به حق شناس برآمده بود ابتاار ع ل را به طور کامل در ا تیار
آیتاهلل قاضی و دوستانش قرار داد؛ به دستور آیتاهلل قاضی و با یک برنامهریزی حساب شده
ج عیتی که پرچمهای سالالیاه با نوشالالتههای« اهللاکبر» «،یاحسالالین»« ،یاابالفضالاللالعباس» در دسالالت
داشتند در ه ه یابانهای اصلی تبریز تقسیم شدند و با شعارهای «حسینحسین»« ،الالهاالاهلل»،
«اهللاکبر»« ،یاصالالالاحبالزمان»« ،یامهدی» « ،درود بر ینی» « ،مرگبرشالالالاه»« ،مرگبرآمریاا»،
«تاشاه کفن نشود ،وطن وطن نشود» شروع به تخریب اماکن از قبل تعیین شده کردند(شیر انی،
65،115 : 1378و  135مصاحبه با صبری ،نجفی و وظیفه شعاع) .اگر چه این قیام با کشتار مردم
تبریز سرکوب شد ولی ض ن ر سوا کردن رژیم ،نخ ستین حلقه زنجیرهای بود که قیام قم را به
قیامهای پیدرپی علیه پهلوی متصالالالل کرد و تأثیرش بر جریان انقالب نیز ه ان بود که امام(ره)
در چهلم شهدای تبریز فرمودند «:ک شتار د سته ج عی تبریز ،ملت غیور ایران را چنان تاان داد
که در آ ستانه انفجار ا ست ،انفجاری که د ست اجانب را به وا ست دای متعال برای ه ی شه
قطع کند(امام ینی،1381 ،ج .)353 :3
باز وانی حواد قیام نشالالان میدهد آن چه که این قیام را بر صالالفحه تاریخ انقالب نشالالاند
درایت و تدبیر حاکم بر آن ،برنامهریزی دقیق و جامع ،وحدا کل ه روحانیت و فقهای تبریز،
ح ضور گ سترده و فراگیر مردم از ه ه ا صناف و اق شار و از ه ه باالتر حاک یت غیرا دینی و
احسالالالاسالالالاا مذهبی بر فرایند قیام بود که ود را در قالب مبارزه با بهائیت ،مبارزه با فسالالالاد ،و
حفظ حریم مسجد و با شعارهای مذهبی و ماتبی نشان میداد.
 )2دفع غائله خلق مسلمان

پس از پیروزی انقالب نیز مردم آذربایجان پیوسالالالته در ح ایت از انقالب پیشالالالتاز بودند و
بهرغم این که در بر ی مقاطع آذربایجان آماج فتنه ها قرار گرفت اما ه ه آزمایش ها را با
سربلندی پ شت سر گذا شت .اما سخت ترین آزمون سیا سی آذربایجان در غائله لق م سل ان
بود؛«حزب ج هوری اسالمی لق مسل ان ایران» در تاریخ  23اسفند 1357توسط  10شخصیت

