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 چکیده 

تکوین اندیشه های روشنفکری و انقالبی در ایران همیشه پیشگام بوده در سده اخیر در منطقه آذربایجان 

از زمان جنبش تنباکو تا انقالب اسالمی  در بررسی وضعیت تاریخی ایران  به طوری که میتوانیم است

. در انقالب انقالب ها را به مردم آذربایجان اختصاص دادبیشترین تاثیر اقوام در بروز جنبش ها و 

بسیار  بود و از قطب های اقتصادی کشور اصلی ولیعهد قاجارمشروطه آذربایجان به دلیل اینکه مقر 

به همین لحظه در برابر استبداد محمد علی شاه ایستاد و خرین تنها منطقه ای بود که تا آ اهمیت داشت و

و مردم بسیاری از این منطقه به خاطر قحطی و گرسنگی جان خود را از سبب هم توسط روسیه اشغال شد 

تجزیه ایران محسوب می شد هرچند در زمان رضا شاه نیز آذربایجان به عنوان تهدیدی برای  دست دادند.

فارسی به خصوص نبودند ولی سیاستهای رضا شاه که ضد اقوام غیر مردم آذربایجان به دنبال استقالل 

آذری بود مردم آذربایجان را بعد از برکناری رضا شاه به این سمت سوق داد و حزب دموکرات آذربایجان 

ل استقالل یک ساله خود اقدامات توسعه طلبانه ای در تاسیس شد و در طوبه رهبری سید جعفر پیشه وری 

حمله ارتش مرکزی به آذربایجان این حزب تسلیم حکومت رضا شاه انجام داد ولی با آذربایجان نسبت به 

دوران خودمختاری آذربایجان به پایان رسید. در دوران انقالب اسالمی نیز مردم شد و بدین ترتیب 

که  تظاهراتیبه نوعی با حکومت و وضع موجود بودند و اعتراض ها علیه  آذربایجان پیشگام تظاهرات و

 انجام دادند زمینه را برای تظاهرات شهر های دیگر و وقوع انقالب آماده کردند. 1356بهمن  29در 

 تحوالت، سیاسی، اجتماعی، ایرانآذربایجان، ها: کلید واژه 
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 مقدمه 

ریخ معاصر ایران نظرات مختلفی میان پژوهشگران وجود دارد و هر یک تاریخ ایران را به درباره تا

( و برخی دیگر نیز از جنبه 1برخی از انها از جنبه نظری یا )تئوریکیگونه ای بررسی کرده اند 

باره این مقطع از که این موضوع باعث این شده است که در .( به موضوع پرداخته اند²ایدئولوژی)عقیدتی

برای مثال انقالب مشروطه را گروهی از تحلیل های متضاد زیادی را شاهد باشیم تاریخ ایران 

بررسی کرده و مهم دانسته اند و برخی از پژوهشگران دیگر از جنبه از جنبه روشنفکری پژوهشگران 

 استبداد به آن پرداخته اند.مبارزه ملی با استعمار و 

ه است. ئه شددرباره کلیات تاریخ تحوالت ایران همچون انقالب مشروطه آثار متعدد ارا به همان میزان که

م. با یستیو نردرباره جزئیات تاریخی وقایع این مرز و بوم، دست کم به زبان فارسی با تنوع زیادی روب

م. هستی کمبود آثار جدید پژوهشی درباره اجزای سازنده این دوره تاریخی صدساله، سرنوشت ساز مواجه

از  ای که تحلیل شوند نقش آذری ها در جریان سازی سیاسی، پشتیبانیوقایع صد سال اخیر از هر زاویه

توان نادیده های سیاسی را نمیهای سیاسی و پیروزی یا شکست تنش ها و رقابتها و شخصیتاندیشه

 است که به مسئله پژوهشی« نقش منطقه آذربایجان در تحوالت صد سال اخیر»گرفته شود. بررسی 

ی این دوران پرداخته است. نقش اقوام در انقالب ها به عنوان یکی از زوایای کمتر بررسی شدهآذری

 ز جهتامشروطه و انقالب اسالمی چه از جهت ایجابی یعنی تاثیرات مثبت آنها بر روند انقالب و چه 

رسش پمورد نظر مقاله حاضر است. سلبی یعنی نقش منفی مانند تنش های قومی در جریان انقالب های 

؟ فرض اصلی «ها چه نقشی در دوران صد سال اخیر ایران داشته اندآذری»اصلی پژوهش آن است که 

منطقه آذربایجان از نظر داخلی و خارجی در تکوین و پیروزی اندیشه های »دارد پژوهش بیان می

رضیه، فرسیدن به پاسخ پرسش و ارزیابی برای «. روشنفکری در  صد سال اخیر نقش بنیادین داشته است

اده شده ای شامل کتب، پژوهش ها و مقاالتی که به این دوران تاریخی اشاره دارد استفاز منابع کتابخانه

 است. 

 

 ی برای انقالب مشروطه  پیش درآمد: جنبش تنباکو 

بودند بدون اطالع دولت هایی که مقامات دولتی ایران گرفته دنبال رشوههجری شمسی به12۸6در سال 

بریتانیا امتیاز انحصاری تنباکو به سرگرد جی.اف تالبوت داده شد و طبق قراردادی مقرر شد که شرکت 

فوران، )عالوه یک چهلم سود خالص را به شاه پرداخت کنند.پونداسترلینگ به15٠٠٠تالبوت ساالنه 

ولی تالبوت امتیاز خود را به شرکت  ایران تالش کرد قرارداد را مخفی نگه دارد ( دولت1377:25٠

                                                             
1.Theoretic 

2.Ideological  



 

 

وزیر مختار روسیه، بوتسوف ( 25٠:1377فوران،)فروخت.« رژی»تأسیس دخانیات در ایران به نام تازه

نارضایتی خود را از اعطای این امتیاز رسماً به دولت ایران اعالم کرد. روس ها معتقد بودند که ایران و 

اند. در ماه رمضان سال قرارداد ترکمنچای آمده بود را نقض کردهانگلستان اصل آزادی تجارت که در 

اکبر روحانی به های جدی با این امتیاز در شیراز شکل گرفت سید علیهجری شمسی مخالفت127٠

شاه ای از ناصرالدینالدین اسدآبادی دیدار کرد اسدآبادی طی نامهجا با جمالبوشهر تبعید شد و در آن

ای را به میرزا حسن شیرازی اکبر روحانی نامهن امتیاز به اروپائیان انتقاد کرد سید علیخاطر اعطای ایبه

شیرازی در جنبش تنباکو نقش اساسی ایفا  که مجتهد بزرگ شیعه در سامره فرستاد و این کار باعث شد

قه تولید ترین منطهای مرداد و شهریور به آذربایجان که عمدهجنبش در ماه( 251:1377)فوران، کند.

توتون و تنباکو در ایران بود کشیده شد روحانیان تبریز بر علیه واگذاری امتیاز سخنرانی کردند و 

السلطان و هایی به شاه فرستادند شاه تصمیم به لغو امتیاز گرفت اما امینها و تلگرافباره دادخواستدراین

مقابل اعتراضات بایستد وگرنه به اقتدارش  کندی کاردار سفارت بریتانیا به وی توصیه کردند قاطعانه در

شهریور بار دیگر در تبریز جمعیت زیادی گرد آمدند اما با دریافت تلگراف شاه 13شود. درخدشه وارد می

ها در تهران و تبریز ها و ناآرامیکند شهر آرام شد. در آذر ماه اعتراضمبنی براینکه امتیاز را لغو می

دنبال فتوای میرزای شیرازی، رهبر مذهبی شیعیان در آذر به 11در روز دوباره از سر گرفته شد و 

العاده کارساز و مؤثر واقع شد و حتی سامره توتون و تنباکو در سراسر ایران ممنوع شد. تحریم فوق

مسیحیان و یهودیان نیز به آن پیوستند شاه مردد بود که از زور استفاده کند یا با سران جنبش مذاکره کند. 

ولت از میرزا حسن آشتیانی، مجتهد بزرگ تهران خواست در مأل عام قلیان بکشد یا از شهر خارج شود د

طرف خانه او حرکت کردند و نگذاشتند که نیروهای روز بعد آشتیانی آماده ترک تهران بود اما مردم به

وحانی به سوی کاخ هزار زن و مرد به رهبری سادات ر۴نظامی شاه آشتیانی را از تهران تبعید کنند. 

سلطنتی راهپیمایی کردند از مردم خواسته شد دست از راهپیمایی بردارند ولی چون مردم تمکین نکردند 

نفر در این ماجرا کشته شدند مردمی که تجمع کرده بودند تنها 7ها آتش گشوده شد و حداقل بر روی آن

در تهران بماند و امتیاز تنباکو را لغو زمانی آرام شدند که شاه طی تلگرافی از آشتیانی خود خواست 

. آشتیانی از مردم خواست متفرق شوند و درصورتیکه به فاصله دو روز وعده (253:1377)فوران،کرد

دی شرکت رژی با لغو امتیاز موافقت کرد چون از وقوع انقالب 1۴شاه عملی نشد دوباره تجمع کنند روز 

ترتیب جنبش است بدینسماً اعالم شد که تحریم تنباکو تمام شدهماه ردر ایران واهمه داشت. روز ششم بهمن

آید که عیار در تاریخ ایران به حساب میای تمامعنوان نخستین حرکت تودهتنباکو پایان یافت این جنبش به

ها، تاجران ناراضی و نویسد ائتالف عجیب و ناپایدار روحانیت، ناسیونالیستگونه میجدی درباره آن این

رنشینان به همراه ذی نفعان قدرتمند خارجی و داخلی که با دولت به مبارزه برخاستند. جنبش تنباکو و شه

از آن جهت حائز اهمیت است که نشان داد طبقاتی که با همدیگر اختالف دارند برای جلوگیری از استبداد 

قیت برسند و به نوعی توانند همکاری کنند و به موفشاهی و استعمار کشورهای خارجی با یکدیگر می

همکاری روحانیان با روشنفکران از این جنبش آغاز شد و در انقالب مشروطه نیز این همکاری ادامه 

 .   (255:1377)فوران،یافت

 

 مشروطهدر انقالب مختلف اقوام و جناح ها نقش   



 

 

سپس بروز دودستگی شواهد تاریخی نقش دوگانه منطقه آذربایجان در تحکیم پایه های انقالب مشروطه و 

 میان انقالبیون را تایید می کنند. ورود سایر اقوام به جریان انقالب در این امر تاثیر گذار بوده است

. بالفاصله پس از انقالب مشروطه ده ها انجمن قومی، سیاسی و اجتماعی نخستین (166:13۸5، حسینی)

ردند. این ساختار نهادی مدرن در تقابل با نطفه های تشکل های مدرن سیاسی و اجتماعی را پایه گذاری ک

)رویدل،  اداری متمرکز سنتی ایران عصر قاجار قرار داشت –نظامی  دیوان ساالرینظام سیاسی سنتی و 

شناخته  کمسلک غیر متشکل ولی متمایز بود که اندک اند . انقالب برآیند صف آرایی سه(33۴:13۸2

اعتدالیون و روحانیون در میان هر  شاهنشاهیداندیشان و ترقی خواهان, مدافعان سلطنت مطلقه اشدند. آز

بزرگ ترین روحانیون شیعه قرار داشتند. « سه دسته وجود داشتند اما در میان معتدلین مدافع مشروطه

عتدلین قرار روشنفکران بیشتر در دسته آزاداندیشان قرار داشتند و بزرگان و اشراف معتبر در دسته م

« ها(معتدلین )میانه روها( و آزادیخواهان )لیبرال« داشتند. از میان سه دسته مستبدین )سلطنت طلبان(

 دادند و دسته یکم در اقلیت قرار داشتنددسته دوم اکثریت مجلس یکم را تشکیل می

هر  داشتند قرارها بیشتر در میان دسته سوم رو و رادیکالهای میانه. لیبرال(112:1377،میاناآبراه)

فکران و مبارزین منطقه آذربایجان روشنشدند حمایت می توسط سنتی محالی که معتدلین از سری طبقه 

ی بیشتر در میان آزادیخواهان قرار داشتند. رویدادهای بعدی نشان داد که نقطه ثقل رادیکالیزم و تندرو

اسکندری از  یحییها بودند. آزادیخواهان به رهبری سید حسن تقی زاده از تبریز و همین دسته لیبرال

 21های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی بودند. بیشتر تهران پشتیبان اصالحات گسترده بنیادین در حوزه

و « مجمع آدمیت» ««کمیته انقالبی»روشنفکری چون  -نماینده این جناح از اعضای انجمن های سیاسی

گروه  تبریز،بودند که پس از انقالب تشکیل شده بودند. برخی از این افراد را جامعه شیخی « گنج فنون»

دینی مورد حمایت بازرگانان و برخی علماء برای دوره یکم انتخاب کرده بود. برخی دیگر را ئیز  -قومی

های مجلس انتخاب شده کردن کرسی پرمجلس برای  خود سویابقی از م ند. وودبتهران برگزیده  اصناف

 . (112:1377آبراهامیان،) ندبود

 انقالب مشروطه و دوام نقش آذربایجان در شکل گیری

 انجمن تبریز تشکیل  الف(

( تأسیس شد. اگرچه وظیفه اصلی این انجمن ه.ش 12۸5)برابر شهریور  19٠6انجمن تبریز در سپتامبر 

ً به صورت پارلمانی منطقهبرگزیدن و نامزد ساختن  ای وکال برای مجلس بود اما به زودی رأسا

روسیه  19٠5که طی انقالب  شوراهاییاند که آن را با نگاران تا آنجا پیش رفته درآمد.برخی از تاریخ

روسیه بر این انجمن تأثیر گذاشته  19٠5که انقالب  تصور می کردنداند و تشکیل شده بود مقایسه کرده

نام جریدهٌ ملی داشت که نخستین شمارهٌ آن در ای به.این انجمن از خود روزنامه(3۸:1376ابکی،ات)است

چاپ شد  بار یکسی و هفت شمارةٌ آن هر دو هفته  اینکه( نشر یافت. پس از ه.ش12۸5 آذر) 9ماه اکتبر 

تغییر یافت. الزم به یادآوری است که این روزنامه با نام قدیم و جدیدش به زبان فارسی  انجمننام آن به 

اخبار ملی هم چاپ  جلسات مختلف آنشد و عالوه بر درج اخبار مربوط به انجمن و صورتنوشته می

در  های آموزندةٌ طوالنیسر مقاله، هاخصوص اخبار مربوط به مجلس را. در بعضی شمارهکرد و بهمی

درج « برابری و برادری ،معنی واقعی آزادی»طلبی با عناوینی مانند مورد اصول اساسی مشروطه

ها و انتشارات خود طلبان تبریزی در سخنرانیمشروطه روزها. در نخستین (۴1:1376اتابکی، )شدمی

که به طور کامل  ای استسرمقاله جریده ملیدر نخستین شماره  خواندند. در واقعملی می مجلسانجمن را 



 

 

گفتگو دارد.در تهران فوراً بر سر استعمال این عنوان ابراز نگرانی شد. تنی چند « مجلس ملی»از تأسیس 

منزلت دارالشورای  تصّورها را به تجاوز از حدود وظایف خود و از وکالی مجلس در تهران تبریزی

بالفاصله با انکار اینکه  ،مرکزی برای انجمن ایالتی متهم کردند. وکالی آذربایجانی حاضر در تهران

 1من در شمارهٌ جروزنامةٌ ان، واکنش نشان دادند. در همین خالل ،انداعضای انجمن چنین مقاصدی داشته

تأیید  ،الی آذربایجانی در مجلس گفته بودندآنچه راکه وک ،(ه.ش 12۸5بهمن  2٠) 19٠7مورخ نهم فوریه 

 ،کرد. وکال اصرار ورزیده بودند که انجمن تبریز یک انجمن ایالتی است و نه یک مجلس ملی. از آن پس

« انجمن ایالتی آذربایجان»یا « انجمن تبریز»خواهان تبریزی در به کار بردن یکی از دو عنوان مشروطه

 . (۴۴:1376تابکی، )املی استفاده نکردندانجمن  نام واز به خرج دادند برای انجمن بیشتر از گذشته دقت

 ،دینی، ای بود که در کنار سی انجمن قومیمنطقه -ای از انجمن های قومینمونه« انجمن آذربایجان»

ترین گروه بود سه ترین و بزرگصنفی و سیاسی طرفدار مشروطه تشکیل شده بود. این انجمن که فعال

هزار عضو داشت و توسط بازرگانان تبریزی و مهندس برق جوانی به نام حیدر خان عموغلی تاسیس شاه 

یی با اکثریت هابود. اعضای انجمن آذربایجان و فرقه دمکرات )دیموکرات فیرقه سی( که هر دو تشکل

آذری و با مرکزیت  باکو و تبریز بودند در رویدادهای بعدی مشروطه نقشی مهم بازی کردند. این نقش 

های سیاسی به سمت و سوی خشونت سیاسی مهم بیشتر در جریان رادیکالیزم انقالبی و کشاندن رقابت

ه دمکرات به عنوان یکی از ای که در متون سیاسی از حیدر عمواوغلی رئیس فرقشد؛ بگونههدایت می

ها با انقالبیون دستهای یاد شده است. پیوند رهبران و اعضای این های سیاسی زنجیرهنخستین پیشگامان قتل

روسیه و اندیشه انقالبی مارکسیستی یکی از علل گرایش تشکلهای آذربایجانی به سمت خشونت و 

تیب انقالب مشروطه و تشکیل مجلس یکم آغاز . بدین تر(55:1376،اتابکی)رادیکالیزه شدن آنها است

های مهم تر تبدیل های مختلف سیاسی بود و تبریز به پایگاهی برای تعدادی از احزاب و تشکلدسته بندی

کرد که تبریز در ادامه روند انقالب و پیروزی آن شد. تقدیر تاریخی و مقتضیات اجتماعی اقتضا می

قانون اساسی سرباز  توجیحبازی کند. پس از آنکه محمد علی شاه از  همچنان نقشی مهم و تعیین کننده را

هزار نفر از مردم تبریز پیمان  2٠با اعتراضات عمومی در شهرهای مختلف کشور مواجه شد. حدود  ،زد

اگر قانون اساسی بالفاصله تصویب نشود ، بسته بودند که به اعتصاب ادامه دهند و حتی تهدید کردند که

های مخابره شده از تبریز نیز با عنوان تهدیدآمیز برخی تلگراف ،ا از ایران جدا خواهند کردآذربایجان ر

های مختلف یک انجمن ها و باشگاه. در تهران انجمن(59:1376)اتابکی،امضا شده بود« ملت آذربایجان»

داوطلب مسلح  مرکزی تشکیل دادند و در بازار و ادارات دولتی اعتصاب عمومی بر پا کردند و سه هزار

ها بودند برای دفاع از مجلس بسیج کردند. همچنین یک صراف تبریزی را که اکثرا از انجمن آذربایجانی

صدر اعظم مستبد مورد  ،که احتماالً با گروه سوسیال دمکرات حیدر خان ارتباط داشت امین السلطان

ه که در نتیجه کشته شدن امین حمایت شاه را ترور کرد و بالفاصله رو به روی مجلس خودکشی کرد شا

به نیروی نظامی پراکنده و بی پولش امیدی  توانستالسلطان و تظاهرات گسترده هراسان شده بود و نمی

   .(262:1377،فوران)عقب نشینی کرد باشدداشته 

 

 ( مقاومت در برابر استبداد محمد علی شاهب

نیروهای قومی در دفاع از مشروطه یکبار دیگر زمانی وارد صحنه شدند که محمدعلی شاه با برخی 

در  اصنافکرد. مخالفت کرد. جامعه مصوبات مجلس که نیروی نظامی را از کنترل شاه خارج می



 

 

از جمله حدود هفت هزار  نفرهزار  7٠رپا کرد و بیش از بی عمومی بپشتیبانی از مشروطه اعتصا

ها و انجمن فارغ التحصیالن برای دفاع از مجلس شورای ملی آماده شدند. وطلب مسلح انجمن آذربایجانیدا

، گرفت بهرهود خ اهداف تحققن ایرانی ,برای هاشا شیوه دیرینشاه بالفاصله عقب نشینی کرد ولی از 

های قومی . محمدعلی شاه با احیای کشمکش(26۴:1377فوران،)دشمنانش رفت دشمنان استقبالبه  یعنی

مسلمانان و زرتشتیان در  ن،ها و متشرعه در کرماکریمخانی ،تبریز دربه ویژه میان شیخیه و متشرعه 

سعی در تحکیم استبداد خود و  ها در قزوین و اردبیلها و نعمتیحیدری ،فارس و ترک در تهران ،یزد

 -که مشروطه به منافع سیاسی خانهاییه همچنین کوشید حمایت تضعیف مخالفان دولت داشت. محمدعلی شا

اقتصادی آنها آسیب زده بود و همچنین توجه علمای دینی بزرگ و حتی علمای شهرهای کوچک را به 

بلکه از اعتبار سید کاظم  ،عالم سیاسی بزرگ ،نوری هللادست آورد. وی نه تنها از وجهه دینی شیخ فضل 

 (.265:1377فوران،)بردعالم دینی مشهور نیز برای دستگاه خودکامگی خود بهره می ،یزدی

محمد علی شاه به کمک روسیه  و نیروهای قزاق اعالم حکومت نظامی هجری شمسی 12۸7 سال  در

از آن « استبداد صغیر»کرد و مجلس را به توپ بست و آغازگر دورانی شد که در تاریخ ایران با عنوان 

، و سرهنگ لیاخوف فرمانده بریگارد قزاقدستگیر شدند خواه شود. در این دوره رهبران مشروطه یاد می 

مبنی بر بازگشایی وعده خود به روس و انگلستان . شاه به رغم درخواست مردم فرماندار نظامی تهران شد

که مخالف دیگر مشروطیتی وجود نخواهد داشت. شیخ فضل هللا نوری مجلس را نادیده گرفت و اعالم کرد 

منتقل شد. مرکز مخالفت و مقاومت علیه شاه از تهران به تبریز مشروطه بود از این اقدام شاه حمایت کرد. 

مشروطه  وارد تبریز شد تا قدرت را به دست بگیرد ولی با مخالفتکه رییس یکی از قبایل بود رحیم خان 

شاه را شد. مشروطه خواهان سرانجام توانستند قوای  سایر مردم مواجه  پیشه وران، بازرگانان و-خواهان

نیروهای مشروطه خواه کنترل . اندکی بعد شهر را محاصره کردنداز شهر بیرون برانند اما نیروهای شاه 

عهده گرفت. در سال محلی تبریز اداره آنها را به را به دست گرفتند و انجمن تمامی شهرهای آذربایجان 

عده ای از مردم شهر به هجری شمسی محاصره تبریز توسط نیروهای محمد علی شاه کامل شد و 12۸۸

با توافق انگلستان با روسیه بر سر شکستن محاصره خاطر این محاصره از گرسنگی جان باختند. 

 نیروهای شاه محاصره ندشدتبریز  نیروهای روسیه به بهانه حفظ جان اتباع روس و سایر خارجیان وارد

مواجه نبودند اما از حضور نیروهای  علی رغم اینکه دیگر با قحطیتبریز  مردم شهر کردند تبریز را رها

سایر فرصتی شد برای ناکامی نهایی و دل خوشی نداشتند. مقاومت تبریز به رغم اشغالگر روسی رضایت 

، ورانف)سازماندهی کنند با نیروهای شاه مجدد مقابلهبرای  را خود  که نیروهایایالتهای مشروطه خواه 

266:1377.) 

 

 قاجار و مشروطه خواهان  حکومت اهمیت استراتژیک آذربایجان برای 

نامیده است با اصالحات عباس « مکتب تبریز»در تاریخ ایران دورانی که سید جواد طباطبایی آن را 

تزار در نیمه یکم سده نوزدهم از دارالسلطنه تبریز توری امیرزا پس از شکست ایران در جنگ با امپر

و با پیروزی نهضت مشروطه خواهی در دهه اول سده بیستم به پایان رسید. مکتب تبریز  .شودآغاز می

در واکنش  بود.مشروطه خواهی, گسترش اندیشه آزادی و هواداری از حکومت قانون  ،کانون تجددطلبی

در « خط مقدم جبهه»نطفه آگاهی از بحران خودآگاهی, در  ،و روس به شکست ایران در جنگ های ایران

دارالسلطنه تبریز بسته شد و همین آگاهی و خودآگاهی در تاریخ ایران دورانی حدود یکصد سال را در بر 



 

 

. سده روشنگری و مشروطه خواهی بود ،. این سده(263:1377)فوران،گیرد که زادگاه آن تبریز بودمی

مهم ترین ایالت  والی عنوانبهقاجار در سنین کودکی به آذربایجان  ولیعهداهمیت تبریز از آن جهت بود که 

عریض و طویل  دیوان ساالریشد. ولیعهد در تبریز که به پایتخت دوم ایران مشهور بود ایران فرستاده می

فرهنگی و اقتصادی  –اجتماعی  ،مینظا ،اداری -و دارالسطنه تبریز بر مسائل سیاسی درکاداری ایجاد می

 -کرد. ولیعهد قاجار با اداره ایالت پراهمیت و ثروتمند آذربایجان مشق اداره سیاسیمملکت اعمال نفوذ می

آموخت. در واقع تبریز پایتخت دوم ایران بود و بسیاری از تصمیمات کشوری به اقتصادی کشور را می

ترین نقش ایالت آذربایجان در در تبریز مستقر بودند. برجستهنظر رجال سیاسی و نظامی بستگی داشت که 

سرکوب مخالفین تاج و تخت و مدعیان سلطنت بود و از این طریق کشور را از جنگ داخلی و چندپارگی 

دیوانساالری گسترده استوار بود که با داد. سازمان ادارای دارالسلطنه همانند دربار تهران بر نجات می

دادند. منطقه آذربایجان با ایرانی به آمور مملکت سامان می سنتیهای و وزیران و با شیوه تکیه بر دبیران

مرکزیت تبریز از آغاز نهضت مشروطه نشان داد که بیش از سایر نقاط ایران به اهداف و ابزارهای 

ایران  دمکراسی عالقمند است. چرا که آذربایجان در شمال غربی سرحدات مملکت پارس, دروازه ارتباط

و غرب بوده است و به همین دلیل از نظر فرهنگی, از جهت سیاسی و از نظر بازرگانی و اقتصادی 

اروپا و ، . از نظر فرهنگی, مردم این خطه در ارتباط با عثمانی(273:1377)فوران،اهمیت زیاد داشت

ه سرحدات آن تا قلب گرفتند. امپراتوری پر قدرت عثمانی کروسیه در جریان تحوالت روز دنیا قرار می

ای از ترکیب سنت اسالمی با مدرنیسم غربی بود. از نظر سیاسی افکار اروپا پیش رفته بود نمونه

شد و روس ها به روشنگرانه بخصوص پس از انقالب فرانسه از مرزهای آذربایجان به ایران صادر می

های عدالت محور و اجتماع ستم اندیشهعنوان بدیلی در برابر مدرنیسم استعمارگر اروپایی از آغاز سده بی

کردند. در حالی که نیمه شمالی آذربایجان به جمهوری آذربایجان روسیه و سپس شوروی گرا را ترویج می

زبان باکو و ارمنستان به انتقال مفاهیم روشنگرانه به مسلمانان و ارمنیان  دین و هم تبدیل شد. مردم هم

. شاید بنا بر دالیل فوق بود که عباس میرزا نخستین دکل کشور پرداختن آذربایجان ایران و از آن طریق به

ارتش منظم و مدرن ایران را در آذربایجان تشکیل داد از نظر اقتصادی منطقه آذربایجان به عنوان مرکز 

تهاتر در ایران و آسیای مرکزی و حتی برای برخی از کاالهای هندی که به مقصد بازارهای اروپا و 

شدند  دارای اهمیت بود. یک دلیل روانشناختی نیز در برخی کتب تاریخی ذکر شده است ارسال میروسیه 

و آن روحیه اصالت عمل و اصولگرایی آذری ها است. بر همین اساس, تاریخ تحوالت ایران شاهد 

از نظر های بازرگانی و فرهنگی تبریز با جهان غرب که این شهر قاطعیت و شهامت آنها بوده است. تماس

تشکیل دولت  عثمانی،کرد. جنگ های ایران و این روحیه را تحکیم می نگردجغرافیایی بدان سو می

 .ادعا را ثابت می کنداین که صفویه در اردبیل, انقالب مشروطه و حصر تبریز شاهدی است 

 

 آذربایجان در جنگ جهانی اول 

را کنترل جا نفر آن1٠٠٠٠ود داشت و با حدودروسیه که از زمان انقالب مشروطیت تبریز را در اشغال خ

 منطقه با اینکه ایران اعالم بی طرفی کرد نیروهای خود را به جهانی اول میکرد بعد از شروع جنگ

تورانیسم ) که در نهایت -ترکیسم و پان -با گسترش احساسات پان ر کشور عثمانی د آذربایجان گسیل کرد 

ها جبهه جدیدی را علیه نیروهای عشمانی ،شد(منجر می ترکبه سرزمین متحد بزرگتری برای همه مردم 

فوری این بود که آذربایجان به صورت یکی از  نتیجه .(96:1376اتابکی،)رفتندمتفقین در آذربایجان گ



 

 

به عنوان بخشی ، هاها و عشمانیبریتانیایی، روسها در جنگ،جهانی اول درآمد.  جنگ بزرگهای میدان

های قومی و مذهبي مختلف در این و تشدید دشمنی موجود بین گروه تحریکسیاست  ،از استراتژی نظامی

ها و مسلمانان ارمنی ها،آسوری کردها،های مستقل به کردند. حتی برای استقرار دولتمنطقه را تعقیب می

ها بین ترین درگیریو وحشیانه خونین ترینفریبانه به هایی داده شده بود. چنین تدابیر عوامآذربایجان وعده

جویان هرچند که آذربایجان بین اصالح« های قومی و مذهبی منتهی شد. در طول نهضت مشروطهگروه

های مسلمان این امکان اما برای آذربایجانی« بودطلب و سلطنت طلبان محافظه کار تقسیم شده مشروطه

از  اینک،مشترکی پیدا کنند. در حالی که  انگیزهوجود داشت که با داوطلبان گرجی و ارمنیان مسیحی 

که در آن  و جایگاهی درآمده بود« سرزمینی پراکنده»آذربایجان به صورت  ،عمال نفوٍذ بیگانگانا، برکت

با یکدیگر درگیر « اتحاد اسالم»ناگون برای اتحاد امت اسالم تحت شعار های گوسای ایالت و گروهور

به وقوع افتاد روسیه  انقالبی که دربودند که بعد از انگلستان و فرانسه پی برده . (99:1376)اتابکی،بودند

و  ایرانارتشی از ارمنی های  آلمان را در ایران ندارد به همین دلیلروسیه توانایی مقابله با عثمانی و 

 .ارومیه شدند از راه جلفا وارد  آسوریان ، پیشوایاز طریق مارشیمونو  را به وجود آوردندعثمانی 

آمد را میسونرهای آمریکایی هم با ایشان همدستی نموده و پولهایی که بابت امور خیریه از آمریکا می

 .(299:1377فوران،)کردندصرف سپاه آرایی برای آسوریان می

 

 

 

 رضا خان به صحنه سیاسی ایرانورود  

جنگلی ها و غلی  اوحزب کمونیست ایران به رهبری حیدر خان عموهجری شمسی 1299در اوایل سال 

تشکیل داده استقرار جمهوری شورایی سوسیالیستی در ایران به رهبری میرزا کوچک خان ائتالفی برای 

که به انگلیسی ها کمک خواسته بودند و طی یادداشتی و از لنین نیز برای نجات مردم ایران از ستم بودند 

هر چند اختالفاتی که نظام سلطنتی را ملغی اعالم کرده بودند  (295:1377فوران،)تهران فرستاده بودند

از طرف دیگر در ایجاد شد و این ائتالف به نتیجه نرسید. میان میرزا کوچک خان و حیدر خان عمواوغلی 

چند منطقه جنبش های خود مختاری علیه شاه شکل گرفته بود که از مهمترین آنها می توان به جنبش خود 

در خراسان به رهبری کلنل محمد تقی خان پسیان شیخ محمد خیابانی و مختاری آذربایجان به رهبری 

قاجار توانایی مقابله با آنها را  شاه پایه های حکومت قاجار را سست تر از قبل کرده بود واشاره کرد که 

به کمک نیروهای نظامی گمنامی در ایران محسوب می شد در این شرایط رضا خان که تا آن زمان  نداشت

 . (3٠1:1377فوران، )قدرت را در تهران در دست گرفتنظامی انگلیسی 

 

 و وضعیت آذربایجان در این دوران پهلویآغاز حکومت  

ی مسلح، حزب های اکثریت نیروها» با اتکا به سه عامل  هجری شمسی13٠۴در سال رضا خان سرانجام 

در آغاز زمامداری رضا شاه کرد. سلطنت خود را آغاز « بزرگ خارجیدر مجلس پنجم و قدرت های 



 

 

شد. به خاطر ی مصرفی کشور در آذربایجان تولید میی غلّهای داشت. بخش عمدهآذربایجان وضع برجسته

اند. ی گندم بسیار باال بود تا آن جا که آذربایجان را سیلوی ایران نامیدهکافی، محصول بهاره و پاییزهبارش 

شد، تمامی ایران با مشکل مواجه وقتی آذربایجان با خشکسالی رو به رو می

ی متوسط کشور از نظر تعداد و درصد در آذربایجان بود. . بزرگترین طبقه(3٠5:1377فوران،)شدندمی

ی متوسط و قدرت و قوت ناسیونالیسم موجب شده بود که آذربایجان نقش نسبت مستقیم میان وسعت طبقه

ی . آذربایجان که مرکز غله(5۸:13۸3زیبا کالم،)باشدناسیونالیسم در ایران داشته  پیدایشبسزایي در 

 1319شد و در زمستان ایران بود، گرفتار کمبود غله شد چرا که گندم آذربایجان به تهران فرستاده می

دو مرتبه مورد هجوم سیل واقع شد و طبق تأیید  13٠۸آذربایجان بدون آذوقه بود. شهر تبریز از سال 

میلیون لاير به مردم خسارت وارد شد. دولت شاهنشاهی برای ساختن راه مخصوص  3٠وزارت کشور 

سال تمام،  ۸ن در حالی بود که مدت میلیون لاير خرج کرد و ای 5٠٠آبعلی و آمل که صرفاً تفریحی بود، 

شد آمد، عبور و مرور مشکل میها که آب رودخانه باال میهای وسط شهر تبریز خراب بودند و زمستانپل

شد. این در حالی بود که برای شهرهای کوچک مشهد سر و آمل، و عمالً شهر تبریز به دو بخش تقسیم می

این در شرایطی بود که آذربایجان در دوران قاجار نقش برجسته  های معلق آهنی از اروپا آورده بودندپل

 . (3٠5:1377)فوران،ایران داشت و بعد از تهران به نوعی پایتخت دوم ایران محسوب می شدای در 

شد. تحصیل در های دولت رضاشاه در جهت یکسان سازی فرهنگی اعمال میاز نظر فرهنگی برنامه

معلمان موظف بودند که به زبان فارسی تدریس کنند. محسنی رئیس فرهنگ مدارس به زبان فارسی بود. 

« زند، افسار االغ بر او بزنید و او را به آخور ببندید.هر کس که ترکی حرف می»گفت: آذربایجان می

ها گذاشته بود. آموزش به ی ترکی حرف زدن در دبستانذوقی که بعد از او رئیس شد، صندوق جریمه

همراه با فشارهای اقتصادی و . لی و انتشار کتاب و روزنامه به زبان غیر فارسی ممنوع شدهای محزبان

شد، یک حرکت دیگر نیز در تهران آغاز شد که به ی رضاشاه بر آذربایجان وارد میفرهنگی که در دوره

داشت.  های باالي سیاسی و دولتی در پس خودظاهر موضوعی تحقیقی و علمی بود ولی در باطن انگیزه

شد. این بستر فکری را کسانی چون محمدعلی های رضاشاه از بستر فکری ناشی میتردید سیاستبی

ای از کردند، هر کدام از این افراد گوشهعلی اصغر حکمت آماده می و فروغی، دکتر محمود افشار یزدی

ن تأسیس شد. بدین ترتیب ی فردوسی پرداختند. فرهنگستان ایراکار را گرفتند. جمعی به برگزاری هزاره

زمینه فراهم بود تا هر چه در داخل ایران رنگ غیر آریایي دارد، در دستگاه پیشنهادی این افراد استحاله 

محمدعلی فروغی کمیسیون  پیشنهاداین میان آذربایجان جایگاه خاصی داشت. به  شود. درشده و آریاییزه 

تبدیل اسامی بیگانه اماکن ایرانی »ی این کمیسیون وظیفه جغرافیا وابسته به فرهنگستان ایران تأسیس شد.

های ملل کشور به جز فارسی اجنبی شمرده بود. در ترمینولوژی فرهنگستان تمامی زبان« به فارسی

ی فروغی و وثوق الدوله بود. در یکی از اسناد کمیسیون آمده بود که: اند. ریاست این نهاد بر عهدهشده

های مشابه آن باشند این اسامی بیگانه غرافیایي کلماتی مانند چای، سو، بوالق و ناماگر با این اسامی ج»

های روستاها و حتی شهرها دستخوش تغییر شد. بدین ترتیب نام« مشخص و به فارسی تغییر داده شوند.

ن در تغییری که هیچ دلیل منطقی نداشت و اگر چه نام جدید هرگز در میان مردم مصطلح نشد ولی هم چنا

اقدام دیگر های مجعول هیچ محمل تاریخی نداشتند. رود. این در حالی بود که ناماسناد رسمی به کار می

تغییر و تقسیم قلمرو آذربایجان بود. دکتر افشار که در آلمان تحصیل کرده و همواره مانند بسیاری از 

که خود تأسیس کرده بود، مقاالتی  «دهآین»ی ستود، در مجلهروشنفکران ایرانی آن زمان، مدل آلمان را می

زرد  یداشت و آنرا خطرای نگاشت. دکتر افشار نسبت به آذربایجان حساسیت ویژهدر ستایش آلمان می



 

 

این اتفاقات باعث این شد که بعد از برکناری برای استقالل و تمامیت ارضی ایران به حساب می آورد. 

و حزب دموکرات آذربایجان توسط سید اندیشه استقالل طلبی در آذربایجان مطرح شود رضا شاه از قدرت 

 جعفر پیشه وری بار دیگر شکل بگیرد. 

 

  آذربایجان در جنگ جهانی دوم

هایی همچون حضور جاسوسان آلمانی، اعالن جنگ، متفقین با بهانه از آغازطرفی ایران با وجود اعالم بی

(. در بخشی از یادداشت شدیداللحن دولت 1ص 1371ور شدند )ایران در اشغال متفقین.... به ایران حمله

آمده است که َعمال آلمانی در چندین  132٠سوم شهریور در تاریخایران  امورخارجهشوروی به وزارت 

، در اطراف شمالی ایران در بخشخصوص, ارهای اسلحه و مهمات دراختیار دارند؛ بهایران انب نقطه

اند.)ایران در اشغال آوری کردهکارانه خود جمعمیانه، بیش از پنجاه تن مواد محترقه برای مقاصد خیانت

است؛ ولی با ها اقدامی، در جهت دفاع از خاک ایران کردند عمل آنمتفقین(. وانمود می ۴9ص 1متفقین.. 

حضور تجاوزگرانه هزاران نفر، از نیروهای خوداعم از روسی، انگلیسی، آمریکایی و هندی در 

ها که به دالیل گوناگونی تجاوز از پیش سیاه از تاریخ این مرز و بوم را ورق زدند. آن کشورمان برگی

(، 19،ص13۸1دوم در ایران.ایران آغاز کردند )گزیده اسناد جنگ جهانی  را به خود شده برنامه ریزی

های راهبردی و ارتباطی را که دسترسی به برداری از نفت ایران و نیز استفاده از راهاندیشه بهره

آهن سراسری پروراندند البته استفاده از مسیر و راهساخت در سر میهای شوروی را ممکن میجبهه

نا باشد ثاین قاعده مست توانست ازنمی ایران، برای حمل مهمات و آذوقه غذایی ضروری قوای مهاجم

های رسیده از نقاط مختلف ای در طی تلگراف(. ستاد جنگ در اعالمیه63ص 1363ملک یزدی، )خان

دهد. اردالن سومین کشور از حمله هوایی به شهرهای آذربایجان، میانه، تبریز، خوی، اهر و ... خبر می

شهریور از حمله هواپیمایی شوروی به تبریز 5کشور در تاریخ استاندار آذربایجان در تلگرافی به وزارت 

عصر روز سوم شهریور عمارت استانداری  ۸است که، سه بمب ساعت دهد. در این تلگراف آمدهخبر می

طرف ها ناگزیر بهرا تا حدود زیادی تخریب کرده باوجود مقاومت در مقابل مهاجمین در صوفیان, آن

است. اند؛ ولی خراب نشدهکنند. برای خرابی پل میانه صد من بمب افکندهی مینشینآذرشهر و مراغه عقب

ها نیم ساعت بعدازظهر وارد شهر )یعنی تبریز( شده بودند واسطه با شهر ممکن نگردید. چون روس

اردبیل به  15بعضی از روسای ادارات هم گرفتار شده بودند به خارج شهر آمده بودند. فرمانده لشکر 

طرف میانه خواهند آمد. )گزیده اسناد جنگ طور محرمانه بازجویی شده با عده خود بهآباد آورده و بهبستان

شهریور از 6(. اردالن در گزارش به وزارت کشور در تاریخ ۴3ص 13۸1جهانی دوم در ایران، 

بمباران چند هواپیمای روس میدان فرودگاه شهر تبریز را »کند: وضعیت آذربایجان اظهار نگرانی می

قدر کفایت در انبارها نیست. قسمت کرده، روسها وارد مرند شده وضعیت نان شهر خوب نبوده و گندم به

شدند. نداشتن خواروبار طرف باسمنج و دهات اطراف متواری میاعظم اهالی از شهر بیرون رفته، به

(. قوای ۴۴-۴6ص 13۸1جهانی دوم در ایران،  اسناد جنگ گزیدهشهروندان، موجب نگرانی است )

رو نشد. اشغال ( با مانع جدی روبه19۴1)اوت  132٠شوروی هنگام اشغال آذربایجان در شهریور 

سوی کشور خود و سال تا حرکت آخرین سرباز شوروی به 5وسیله نیروهای شوروی تقریبا آذربایجان به

ترین دوره تاریخ ن بحرانیسال آذربایجا 5به طول انجامید. در طی این  1325عبور از مرز در  خرداد

 ( ۴6ص  1371خود را گذراند )اتابکی، 



 

 

 

 حزب دموکرات آذربایجان  

دموکرات آذربایجان و در مجلس ایالتی منتخب مردم آذربایجان به رهبری حزب  132۴آذر  21روز 

را در تبریز اعالم کرد. گویش محلی، یعنی « آذربایجان حکومت خود مختار»، راس آن جعفر پیشه وری

آذری ها، کردها، ارمنی ها و -، زبان رسمی اعالم شد و برابری حقوق همه مردم آذربایجانترکی آذری

بر آزادی و خود در برنامه فرقه دموکرات . (۴٠9:1377فوران،)قرار گرفتآسوری ها مورد تاکید 

مختاری آذربایجان در چارچوب قلمرو ملی ایران تاکید شده بود. حمایت از دموکراسی، حکومت 

، حمایت از حقوق اقلیت ها و و اداره هاخودمختاری محلی، استفاده از زبان آذری در مدرسه ها مشروطه، 

ارضی و هزینه کردن  ، اصالحاتکاهش دادن بیکاریاتخاذ اقدام های اقتصادی به منظور زنان، 

نوشته مورخان برخالف برنامه های فرقه دموکرات آذربایجان بود. مالیاتی در خود ایالت از  درآمدهای

استفاده « جمهوری دموکرات آذربایجان»، این فرقه هرگز از عنوان دوره های بعد

مشتاق به دستیابی به نفت شمال ایران بود بعد از پایان جنگ روسیه که . (۴11:1377فوران،)نکردند

حزب دموکرات جهانی دوم نیروهای خود را از ایران و آذربایجان خارج نکرده بود و تا حدودی هم از 

و حزب دموکرات را از بین ببرد قراردادی قوام برای اینکه روسیه را از ایران خارج کند حمایت می کرد 

موافقت کرد سادچیکف معروف است طبق این قرارداد روسیه -کرد که به قرارداد قوام را با روسیه امضا

عوض قوام نیز قول داد  در حمایت نکندفرقه دموکرات  زو انیروهای خود را از ایران بیرون ببرد  که

 . به روسیه واگذار کند در صورت موافقت مجلس امتیاز نفت شمال را

شدند یا در فرقه دموکرات آذربایجان تسلیم وقتی نیروهای  دولت مرکزی به نزدیکی آذربایجان رسیدند 

دوران یک  تسلیم شدند و بدین ترتیبنجام اولی در نهایت بعد از دو روز سرمیان آنها تفرقه به وجود آمد 

ارد کاتم می گوید کاری که اما همان طور که ریچخودمختار آذربایجان به پایان خود رسید   حکومت ساله

در طول بیست سال نتوانست انجام دهد. از جمله این فرقه در یک سال در آذربایجان کرد رضا شاه 

خانه های سالخوردگان،  ملی کردن بانک ها، احداث نوانخانه ها،اقدامات فرقه در آذربایجان می توان به 

و نشر برای چاپ کتاب به زبان آذری، و گرد آوری شعرها بنای تئآتر، ایجاد بنگاه های بیمارستان ها، 

 . (۴19،1377)فوران،عامیانه اشاره کردفرهنگ 

 

 نقش آذربایجان در وقوع انقالب اسالمی 

مرتجع » آیت هللا خمینی توهین کرد و او را هندی تبار،رژیم شاه در روزنامه اطالعات به بعد از اینکه 

معرفی کرد مردم تهران به ساختمان روزنامه حمله کردند انگستان و وابسته به امپریالیسم  «قرون وسطایی

دینی بسته شد و مردم یک هجری شمسی در قم بازارها و مدرسه های 1356دی 19پس از آن در روز 

نفر توسط پلیس به قتل  7٠تا1٠در این تظاهرات حدود سیاسی خود را مطرح کردند رشته خواست های 

بر اساس سنت . درهمین راستا مردم ایران و به خصوص آذربایجان انقالب شدنددند. و نخستین شهدای رسی

را « مرگ بر شاه»اقدام به تظاهرات زدند و شعار برای بزرگداشت چهلمین روز شهدای قم مذهبی خود 

را به آذربایجان و تانک به خیابان دو روز بعد توانست آرامش  آوردنبرای نخستین بار سر دادند ارتش با 

هجری شمسی بار دیگر در تبریز تظاهراتی شکل 1357فروردین سال 2٠. مخصوصا تبریز برگرداند



 

 

منجر شد. و سرانجام به فرار شاه از ایران و سقوط رژیم پهلوی گرفت و به سایر شهرها نیز کشیده شد 

بیست و نه بهمن  اگر»ایند: فرممقام معظم رهبری این چنین می  1357بهمن 29تظاهرات درباره اهمیت 

ها بود که خون نبود، نوزده دی قم معلوم نبود بتواند این اثر را بگذارد. حرکت بیست و نه بهمن تبریزی

 ی کشور رساند.به همه وی دنیا پیام آن را به همه و شهدای مظلوم نوزده دی قم را جوشاند، زنده کرد

 

 نتیجه   

ه تک بود نیز گاهی و ها گاهی پیشرو بودندسال اخیر ایران، آذربایجانیدرپی صد و پنجاه در حوادث پی

ی تحریم تنباکو که میرزای شیرازی از سامره دستور دادند، جزو اولین نقاطی که مردم پاسخ ند. در قضیها

ر را در کمر استعما این اتفاق که تبریز و آذربایجان پیشرو در آن بودند آمدند، تبریز بود؛د و به میدان دادن

نقش پر ی استبداد صغیر بعد از دوره آذربایجان  نیزمشروطیت  ماجرایای شکست. در برهه و یک دوره

نیز جرقه مخالفت علیه رژیم شاه و انقالب اسالمی را   1356بهمن 29 آذربایجان در، را ایفا کردرنگی 

مهمترین منطقه کشور به حساب می آید و هر تحولی که در این  . دز طول این سده منطقه آذربایجانزد

الگوساز همواره برای تاریخ شکل گرفته آذربایجان نقش اصلی یا اولیه را در آن داشت است و به عنوان 

 مناطق دیگر الگو به حساب آمده است. 

اقتصادی و نیز  که چون آذربایجان منطقه ای استراتژیک از لحاظ دادیمبه پرسش پژوهش چنان پاسخ 

و همسایگی با کشورهای روسیه و عثمانی بوده به این منطقه از سوی مرکز توجه خاص می شده است 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همین عامل باعث این شده بود که این منطقه نسبت به سایر مناطق به توسعه 

مدرن سازی کشور که با مشروطیت همراه است تاریخ در و بیشتری نسبت به سایر مناطق برسد 

استبداد آذربایجان بیشترین نقش را در میان مناطق کشور ایفا نموده و بیشترین مقاومت ها نیز در برابر 

 محمد علی شاه  در آذربایجان صورت گرفته است. 

د سال اخیر ایران صمنطقه آذربایجان از نظر داخلی و خارجی در تاریخ  »داشت که فرضیه مقاله بیان می

 . شوداثبات می  نوشته های باالاهد و این فرضیه با شو«. را ایفا کرده استنقش بنیادین 
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