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 چکیده :

 1917بعد از انقالب اکتبر هدف این مقاله تبیین روند سیاست های اسالم ستیزانه بلشویک ها در آذربایجان است. 

. کمونیست ها در مناطق پیرامون سیاست های ضد هویتی را در قدرت را در دست گرفتند بلشویک هادر روسیه 

هایی بودند که هویت مردم را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته به دنبال عناصر و مولفهدستور کار قرار دادند. آنها 

این سیاست ها در آذربایجان با توجه به اسالمی بودن و جدایی  شوروی هدایت کند.و به سمت آرمانشهر مورد نظر 

بلشویک ها سوال اصلی مقاله این است که  .بیشتر از فرهنگ روس بیشتر از دیگر مناطق مورد توجه قرار گرفت

و نتایجی  ا چه پیامدهاچه اقدام هایی برای مقابله با دین اسالم و مسلمانان آذربایجان انجام دادند و این اقدام ه

قرار  بلشویک ها مورد هجمه آذربایجان ی اصلی هویتدین به عنوان شاکلهنتایج تحقیق نشان داد  در برداشت.
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 مقدمه:

جمهوری آذربایجان، مسئله هویت های هویتی در این منطقه به ویژه در اشغال قفقاز توسط روسیه و بروز چالش

های هویتی از زمان جدایی این منطقه از ایران شروع شد و تا به امروز را در کانون توجه قرار داد. تضادها و چالش

زدایی بودند، روشها و شکل ادامه دارد. حکومت تزار و بعد از آن رهبران شوروی هر کدام به نحوی به دنبال هویت

یتی متفاوت بود. سوال ما کیستیم؟ یکی از مهمترین سواالت مردم و روشنفکران و روزنامه های هواجرای سیاست

کرد که هویتشان مورد هجمه قرار ها خطور مینگاران و فعاالن سیاسی بود و این سوال بیشتر زمانی به ذهن

ها، آداب و رسوم آئینمردم،  سنتیی اصلی هویت مورد هجمه قرار گرفت. فرهنگ دین به عنوان شاکله گرفت.می

هایی و حتی اعیاد باستانی مانند عید نوروز در گفتمان هویتی شوروی جای نداشت، آنها به دنبال عناصر و مولفه

بودند که هویت مردم را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و به سمت آرمانشهر مورد نظر شوروی هدایت کند. 

توان بر آن جدید برای شهروندان شوروی بود و معنایی غیر از این نمیایجاد انسان شوروی به معنای ایجاد هویت 

ی جدید بر اساس متصور شد. دین در آرمانشهر شوروی هیچ جایگاهی برای آن تعریف نشده بود. ایجاد یک جامعه

ارزشهای سوسیالیستی و کمونیستی و همچنین ارزشهای ملی و معنوی روسها که از آن به عنوان گرایشات 

های دوره شوروی قرار داشت و شود در راس سیاستگرایانه روسی رهبران شوروی از جمله استالین یاد میملی

آرمانشهر موردنظر خود  جادیا یبرا یشورو  شد.نشین میهای هویتی در مناطق مسلماناین موجب بروز چالش

 یهامولفه یدهو شکل رییجز با تغ یانسان شورو تیکرد.ترب یزیربرنامه یتیمسائل هو نهیاقدام در زم نیدر اول

انسان  تیدر هو یگاهیجا چیه نید یشورو ریاتحاد جماه شمندانینبود. از نظر رهبران و اند ریپذامکان یتیهو

 یاز تحوالت داخل ریو با تاث یرهبران شورو رییاز سالها با تغ یشد. در بعض یدیو با آن مبارزه شد نداشت یشورو

اما باز هم  شد،یتر مو به اصطالح نرم کردیم دایپ رییتغ ینیضد د یهااستیس یروشها و شکل اجرا ،یو خارج

بود و  یانسان شورو یهایژگیو نیاز مهمتر یکی ینیدی. بشدیم دیتاک یشورو یدر جامعه ینیدیب یهبر فلسف

 اریبس شدند،یمحسوب م یشورو ریکه به عنوان شهروند اتحاد جماه جانیآذربا یمردم مسلمان جمهور یبرا نیا

در زمان تزار  یو قبل از شورو دادیم لیرا تشک جانیدر آذربا یمل تیاز هو یبخش مهم ینید تیسخت بود. هو

به  ینیدیب یاما در زمان شورو شدند،یمسلمانان شناخته م یعنی ینیابتدا با شناسه د جانیآذربا یمردم جمهور

خود دست  نیاز د چگاهیه جانیآذربا یمطرح شد. مردم مسلمان جمهور یانسان شورو یژگیو نیعنوان مهمتر

پژوهش سعی دارد تا روند اسالم ستیزی بلشویک ها در آذربایجان را مورد این با توجه به این موارد  .دندینکش

 بررسی قرار دهد.

 آذربایجان در دوره بلشویک ها



تسلط مجدد روسها بر قفقاز و سایر مناطق این بار توسط کمونیست ها با شعارهایی مانند برابری، آزادی و انتقاد    

از سیاست های تزار خود را نشان داد.خیلی زود شعار آزادی مسلمانان مانند شعارهای دیگری که به کارگران 

را و به گرسنگان نان را وعده می داد، رواج پیدا کرد.)برومند کارخانه ها را، به کشاورزان زمین ها را، به ملت ها صلح 

( لنین و سایر رهبران شوروی در اوایل حکومت بر لزوم رفتار محتاطانه با مسلمان 1390اعلم،احمداف آذر ملک، 

 و اهمیت شریعت و دین اسالم تاکید می کردند.

شورای نظامی انقالب به جبهه ی قفقاز برای از طرف  1920در تلگرام محرمانه ای که در دوم آوریل سال    

گریگوری اورجونیکدیزه فرستاده شد، از طرف لنین گفته شد بود؛ در برخورد با مسلمانان قفقاز محتاطانه برخورد 

کنید و به خوبی رفتار کنید، مخصوصا زمانی که وارد داغستان می شوید روابط همه جانبه خوبی با مسلمانان 

ن بدهید که از خودمختاری سرزمینشان و استقالل طلبی شان حمایت می کنید. استالین دیگر داشته باشید و نشا

ماه بعد از تلگرام لنین در کنگره  6رهبر شوروی که بعدها سیاست سرسختانه ای علیه دین و مسلمانان گرفت، 

کومت شوروی شریعت فوق العاده ملل داغستان سخنرانی کرد و ضمن تاکید بر اهمیت جدی شریعت بیان داشت،ح

( 11: را حق رسمی ملل مسلمانان می داند و آن را مانند حقوقی که سایر ملل این کشور دارند،می پذیرید.)همان

اما دیری نپایید که مسلمانان با فشارهای بی سابقه کمونیست ها روبرو شدند به طوری که مساجد بسته می شدند 

ب ماندگی مبارزه جدی می شد. در جمهوری آذربایجان نیز مانند سایر و با هویت و فرهنگ آنها به عنوان عامل عق

مناطق اتحاد شوروی مبارزه جدی با دین و فرهنگ مردم آغاز شد و سیاست روسی سازی این بار به شکلی دیگر 

 به اجرا گذاشته شد.

چرا رهبران شوروی در ابتدای حکومت از مسلمانان حمایت می کردند اما بعدها سیاست های ضد دینی اتخاذ    

و اجرا کردند. در پاسخ به این سوال اکثر پژوهشگران بر این نکته تاکید می کنند که کمونیستها در اوایل برای 

ای قومی و مذهبی در برابر آلمان، به آنان آزادی تثبیت پایه های حکومت و همچنین نیاز شدید به نیروهای اقلیته

و حتی آزادی جدا شدن از حکومت روسیه را دادند. اما همه این موارد از جمله آزادی دینی، تالش برای تامین 

حقوق از دست رفته به صورت سطحی مورد توجه قرار گرفت و بعدها سیاست های ضددینی و فرهنگی و به 

 د و مسلمانان بیش از دوره قبل یعنی حکومت تزارها زیان دیدند.طورکلی ضد هویتی اجرا ش

شکست رژیم تزاری و به دست گرفتن قدرت از سوی » شیرین هانتر در کتاب اسالم در روسیه می نویسد:   

بلشویک ها،سرانجام موجب زیان های بیشتری برای مسلمانان شد. این زیان ها در هر زمینه ای به ویژه در موضوع 

دینی و فرهنگی، بیش از دوره روسیه امپریالیستی بود. سقوط نظام امپراطوری در آغاز فرصت هایی برای های 

مسلمانان روسیه پدید آورد تا به شاخص های نوین استقالل فرهنگی، دینی و سیاسی دست یابند، برخی از 

 «ست یافتند.مسلمانان حتی آرزوی استقالل کامل داشتند که برای مدت بسیار کوتاهی بدان د



جمهوری آذربایجان در طول حکومت کوتاه حزب مساوات طعم استقالل را چشیده بود، همانطوری که در    

صفحات قبل بدان اشاره شد هر چند دیدگاههای اصالح طلبی دینی وجود داشت، اما مخالفت جدی با دین وجود 

آذربایجانی تاکید می شد. بعد از سقوط حکومت نداشت، در زمینه فرهنگی و سایر مولفه های هویتی نیز بر هویت 

جمهوری خلق و تشکیل جمهوری سوسیالیستی در آذربایجان، جامعه ی آذربایجان به سمت یک جامعه ی 

رهبری بلشویک با تثبیت حکومت خود برای تغییر در حوزه روابط  1920سوسیالیستی هدایت شد.   از میانه دهه 

تری برای تغییرات کرد. رهبران شوروی از هر تجدید حیات مذهبی در میان قومی و مذهبی شروع به فشار بیش

مردم می ترسیدند. به این ترتیب حزب کمونیست با بکار گرفتن مجموعه ای از قطعنامه ها که به دنبال ریشه کن 

کرد. کردن دینداری به صورت کامل در میان مردم شوروی بود، برای خارج کردن فرهنگ ملی از دین تالش می 

بخشی از این سیاست جدید محدودیت های شدید در فعالیت های اجتماعی، آموزش، فرهنگی و نهادهای دینی و 

اجتماعی معرفی شدند و افتتاح مسجدها، مدرسه ها و مکتب خانه های جدید ممنوع شد. عالوه بر این مقام های 

نگ ملی و حذف این فرهنگ ها از اجزای اتحاد شوروی مانند پیشینیان تزاری خود به تشویق سیاست های فره

 (1390اسالمی آن تالش می کرند.)مریدی،بخشنده،

در سایر زمینه ها از جمله زبان و ادبیات بومی نیز در چهارچوب همان سیاست هویت بخشی مبارزه و مانند    

ر ادبی خود به زبان روسی اسالف خود تزارها زبان روسی را تبلیغ می کردند و نویسندگان آذربایجان را به خلق آثا

و اندیشه کمونیستی تشویق می کردند و سرنوشت مخالفان نیز چیزی جز سپری کردن بقیه عمر در تبعید و زندان 

نبود. سیاست روسی سازی که در دوران تزارها اجرا می شد این بار بر پایه اندیشه کمونیسم شکل جدیدی به خود 

ا گذاشته شد و شاید بتوان از آن به عنوان ایده ملی گرایی و سیاست هویت گرفت و در همه زمینه ها به مورد اجر

بخشی اتحاد جماهیر شوروی یاد کرد. رهبران و روشنفکران اتحاد جماهیر شوروی به دنبال هویتی جدید و جامعه 

 ی آرمانی بودند،جامعه ای که همه اقوام آن در کنار یکدیگر و در قالب یک هویت جدید زندگی کنند.

 هویت شوروی 

ی آرمانی بود، هیچ یک از دولت های پیش از شوروی برای ایجاد یک انسان نوین آرمان شوروی بنای یک جامعه   

طرحی نداشتند؛ برعکس شوروی در آرزوی انسان شوروی، انسانی با هویت جدید،جدا از همه هویت های پیشین 

( سیاستمداران و نظریه پردازان 235 :1391آورد.)هانتر،را کنار هم گرد بود وبرای این هدف، مردمان گوناگون 

سیاسی کمونیسم برای تقویت و تحکیم انقالب کمونیستی و تداوم آن به اجرای سیاست های هویت بخشی 

پرداختند و از هویت جدیدی سخن گفتند که برای ساخت جامعه ی سوسیالیستی موردنظر آنان افراد ساکن در 

رچوب همان هویت جدید پرورش یابند تا در صورت لزوم در راه اهداف کمونیسم فداکاری آن جامعه بایستی در چها

کنند. مفهوم انسان اتحاد جماهیر شوروی حاصل کار مقاالت آکادمیک نبود، در قطعنامه های حزب و تبلیغات 



صر اصلی زندگی میالدی به بخش ثابت و پایدار جامعه و عن 1930رسانه های جمعی خود را نشان داد و در دهه 

 ((Sobolovea, 2017 روزمره مردم روسیه تبدیل شد.

اتحاد جماهیر شوروی برای ثبات و پیشرفت اجتماعی و همچنین پشتیبانی از تصمیمات سیاسی خود با استفاده    

 -از مفهوم انسان شوروی به دنبال ساختن یک جامعه جدید بود.مفهوم انسان شوروی فقط در طبقه بندی اجتماعی

سیاسی قرار نمی گرفت بلکه اخالق، هنجارها و ارزش های اجتماعی بخش مهمی از این مفهوم را تشکیل می داد، 

تا جایی که گفته می شد قدرت اتحاد جماهیر شوروی نه از دولت بلکه از اخالق و فرهنگ جامعه است. این مفهوم 

( آرمانشهر 79 :زمینه ها تبلیغ می شد)همانبه شکل گسترده ای در سیستم آموزشی انعکاس می یافت و در همه 

مورد نظر رهبران شوروی در تضاد کامل با هویت های قومی بود و هرگونه تالش برای ایجاد هویت ملی شوروی 

به تضعیف هویت های قومی منجر می شد. هرچند در ابتدا شعارهای ثبات و پیشرفت اجتماعی برای بعضی از 

ند به نظر می رسید اما با گذشت زمان آنچه که اجرا می شد در راستای از بین افراد حتی نخبگان قومی خوشای

بردن تاریخ و فرهنگ و ادبیات قومی بود. رهبران شوروی در مناطق غیر روس در حال ایجاد فرهنگ هایی بودند 

یاد می کردند که قرار بود شکل آن ملی و محتوای آن سوسیالیزم باشد و آن چه که از آن به عنوان جوامع مدرن 

 ,Wojnowski )به طور کلی با هدف از بین بردن فرهنگ های منطقه ای،مذهبی و قبیله ای مطرح می شد.

2017) 

ی جدیدی که رهبران شوروی به دنبال ایجاد آن بودند در دوره های مختلف با تغییراتی در نحوه اجرای جامعه   

سیاست های هویتی همراه بوده است.تحوالت مربوط به جنگ جهانی دوم،تحوالت مربوط به کشورهای منطقه، 

ها نحوه اجرای سیاست های هویت بخشی مرگ استالین و روی کار آمدن رهبران بعد از وی و رویکردهای جدید آن

را دچار تغییراتی کرده بود اما اصل سیاست هویتی به طور کلی تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی ادامه داشت و حتی 

بعد از فروپاشی در کشورهای استقالل یافته از این اتحاد نیز تاثیر این سیاست به خوبی قابل مشاهده بود. دین، 

ات، تاریخ و سایر عناصر هویتی در سیاست های هویت بخشی شوروی با دیدگاهها و تعاریف فرهنگ، زبان، ادبی

قومی و قبیله ای تفاوت جدی داشت و این موجب تعارض میان حکومت و مردم و فعاالن و روشنفکران قومی می 

 شد.

 :های هویت شورویشاخص

هایی ها و شاخصیجاد آن بود دارای چه ویژگیی جدید و هویت جدیدی که شوروی به دنبال اانسان جدید، جامعه

 شد:های ذیل شناسایی میاست. به طور کلی هویت شوروی بر اساس شاخص

و محور مهم پروژه ساخت انسان شوروی بود.  ی اصلی هویت شورویفرهنگ شوروی به عنوان شاخصه-1

های آنان در این زمینه با عنوان انقالب ها و سیاستای به امر فرهنگ داشتند و برنامهرهبران شوروی توجه ویژه



کردند و معتقدند بود آینده دولت و فرهنگی شناخته شد. روشنفکران کمونیست بر بازسازی فرهنگی تاکید می

های هویت فرهنگی آنان بر پایه فرهنگ روس و اندیشه کمونیستی حزب به فرهنگ جدید بستگی دارد. مولفه

ها با فرهنگ اقوام به ویژه مسلمانان قفقاز در تضاد ی آرمانشهر کمونیستنگ جامعهاستوار شده بود. بنابراین فره

 بود.

و شهروندان این کشور از هرگونه فعالیت دینی  های هویت شوروی بودترین شاخصدینی یکی از مهمبی -2

ارائه شد، مبتنی بر  و مذهبی ممنوع شده بودند. ایدئولوژی بلشویسم آن گونه که به وسیله لنین و جانشینان او

فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکی بود که از سوی کارل مارکس تفسیر شده بود. محتوای مهم این ایدئولوژی در بردارنده 

 ( 1391دشمنی شدید با دین بود.)هانتر،

های هویت جدید بود. از دیگر ویژگی کمونیستی-های سوسیالیستیها، هنجارها و آرمانپذیرش ارزش-3

ی سنتی مورد تاکید رهبران شوروی و مسئوالن تبلیغات های قومی و معنوی جامعهرویگردانی از ارزش دوری و

های بومی و محلی با هویت شوروی تبلیغ ایدئولوژی کمونیستی در اتحاد شوروی بود. یکی از اختالفات هویت

 ای بود.های قومی و قبیلههای کمونیستی و طرد ارزشارزش

های مهم ارزیابی هویت شوروی های هویت شوروی و از شاخصیکی از مهمترین مولفه روسییادگیری زبان -4

بود. آموزش به زبان و خط روسی اجباری بود و عالوه بر این مدارس روس زبان نیز در دوره شوروی گسترش یافت. 

 شود.گرایی روس در هویت شوروی محسوب میزبان روسی یکی از عناصر ملی

وطن شهروندان اتحاد جماهیر شوروی بود « میهن بزرگ»ر هویت شوروی به کلی تغییر یافت. د مفهوم وطن-5

های مختلف در معرفی خود نه به عنوان آذربایجانی یا گرجی، بلکه خود را به اصطالح . بنابراین ساکنان جمهوری

 شورویایی معرفی کند.

بنابراین در هویت شوروی نگاه  داشت،تاریخ و هویت تاریخی اقوام هیچ جایگاه در هویت شوروی ن-6

تبارها وجود داشت. به عنوان مثال کتاب مشهور دده قورقود که ای به اساطیر و قهرمانان تاریخی غیر روسبدبینانه

 حاوی داستانهای تاریخی در مورد قهرمانان آذربایجان است سالها اجازه چاپ و نشر نیافت.

 های هویتی جدید بود.شوروی ساخت انسان شوروی با ویژگی های هویتیبه طور کلی هدف اصلی سیاست

 دهندهنهادهای ترویج

 سوادیکمیته مبارزه با بی-1



کند. این سوادی تاسیس میمبارزه با بی سوادان است کمیتهحکومت شوروی با ادعای اینکه آذربایجان کشور بی   

ها و مدارس خانهها نبود زیرا مردم در مکتبحالی است که وضعیت سواد در آذربایجان طبق ادعای کمونیست در

ها هم مدارس ابتدایی و متوسطه کرده بودند. بلشویک ابتدایی و متوسطه که در دوره تزار تاسیس شده بود، تحصیل

دادند و این هدف های سیاسی نیز میبرانگیز در مدارس ابتدایی آموزش جدیدی تاسیس کردند و در اقدامی تعجب

آموزان پسر و دختر اصلی آنان بود زیرا به دنبال تبلیغ ایدئولوژی حکومت جدید بودند. در این مدارس حضور دانش

س سیاسی ورت مختلط موجب اعتراض و نارضایتی مردم شد. کتابهای درسی تاریخ و جغرافیا به عنوان دروبه ص

شد. کتاب تاریخ با عنوان تاریخ شوروی چاپ شده محسوب شده و با نظارت مستقیم حزب کمونیست تدریس می

ی انسان شوروی و شهروندان جامعهات تربیت ها از این اقدامبود و خبری از تاریخ آذربایجان نبود. هدف کمونیست

و سایر موسسات آموزشی و مدارس و « جمعیت آموزش آذربایجان( »(Abdullayev,2016سوسیالیستی بود.

ای دانشگاههایی که در طول حکومت شوروی تاسیس شدند، در راستای تربیت انسان شوروی بر اساس ارزشه

وسسات آموزش عالی تحت نظارت مستقیم حزب مونیستی فعالیت کردند. همه مدارس و مک-سوسیالیستی

 کرد.کمونیست آذربایجان وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست در مسکو فعالیت می

   1سازمان کومسومول -2

در اتحاد جماهیر شوروی، سازمان جوانان حزب کمونیست موسوم  اجتماعی مهم -های فرهنگییکی از سازمان   

یی آغاز به تحت عنوان اتحادیه جوانان کارگر و روستا 1918اکتبر سال  26ان در به کومسومول است. این سازم

ها جوان یوننام گرفت و در نهایت با جذب و عضویت میل« اتحادیه جوانان کمونیست» کار کرد و در سالهای بعد

ت به کارهای رفبا عنوان سازمان کومسومول شناخته شد. این سازمان در سالهای بعد همانطور که انتظار می

 Ssri-də)سیاسی و اجتماعی و آموزش ایدئولوژی سیاسی حزب کمونیست به جوانان روی آورد.

komsomol,2020) 

 کمیسیون ضد دینی-3

خدایان تاسیس کمیسیون ضد دینی را تشکیل داد و در شهر باکو نیز اتحادیه بی 1924حکومت شوروی در سال    

شد. نمایندگی این اتحادیه در همه مناطق از جمله در روستاهایی که فعالیت مذهبی در آنجا شدید بود دایر 

ن روبرو شده بود اما ریاست بر چنین شد. فعالیت کمیسیون ضد دینی با اعتراضات شدید مردم و روحانیومی

خرد بود که علیه روحانیون مبارزات شدیدی داشتند، ها و یا جوانان بیها یا بر عهده غیرآذربایجانیکمیسیون

کردند. بر اساس بستند و حتی از پاره کردن قرآن اجتناب نمیداشتند، مساجد را میحجاب از سر زنان بر می
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بیش  1929، برگزاری مراسم عاشورا در ماه محرم ممنوع اعالم شد و تا سال 1924ال تصمیم این کمیسیون در س

 ((Abdullayev,2016مسجد در آذربایجان بسته شد.  400از 

 هویت دینی در آذربایجان

دین به عنوان یکی از مهمترین مولفه های هویت هر فرد و جامعه ای در تعیین و شکل گیری هویت نقش    

ر دوره حکومت تزارها و کمونیست ها مناطق غیر روس که اغلب مسلمان بودند، همانطور که در اساسی دارد. د

بخشهای قبلی به آن اشاره شد خود را بیشتر با عنوان مسلمان معرفی می کردند. در اینجا نقش پررنگ دین در 

جمهوری آذربایجان مورد  هویت اقوام خود را نشان می دهد، هرچند این مسئله از سوی بعضی از ملی گرایان در

انتقاد قرار می گرفت که چرا مثال به جای مدرسه آذربایجانی ها مدرسه مسلمان گفته می شود، اما این گفتمان 

در طی سالیان گذشته در برابر هویت مسیحی روسها ظاهر شده بود و بعضی از فعاالن سیاسی آذربایجان شاید به 

 این موضوع توجه نداشتند.

حکومت بلشویک ها هر چند رهبران آنها در اوایل بر لزوم مماشات و برخورد نرم با مسلمانان و حقوق  با آغاز   

برابر در جامعه ی شوروی تاکید داشتند اما همه این سخنرانی ها و بیانیه های رهبران کمونیست بعد از مدت 

افیون توده ها و عامل عقب ماندگی  کوتاهی جای خود را به دشمنی با دین و دینداران داد. جمله ی مشهور دین

افراد جامعه به خط مشی کمونیست ها تبدیل شد و هر چه در توان داشتند در راه از بین بردن دین به کار بستند. 

لنین در جزوه سوسیالیسم و دین می نویسد دین یکی از اشکال ستم معنوی است که در همه جا بر توده های 

رد استالین به اسالم به صورت فراگیرتر و در همه جنبه ها در بستر سوسیالیسم و مردم روا داشته می شود. رویک

از همه مهمتر در ایجاد انسان شوروی دیده می شود، برای ایجاد این انسان، همه مردم اتحاد شوروی باید خود را 

ر عقیده رهبران شوروی، ( بناب1391از میراث گذشته که دین یکی از مهمترین عناصر آن بود رها می کردند.)هانتر،

باورهای مذهبی رقیب بالقوه ایدئولوژی رسمی اتحاد جماهیر شوروی بود و مذهب تالش کمونیست ها را برای 

پدید اوردن حکومت شورایی، ساختن جامعه ی شوروی و خلق انسان تراز اول، خنثی و بی اعتبار می کرد.)حشمت 

 ( 1391زاده،نوذری،

(از میان بردن شالوده های 1آغاز شد،سه بخش اصلی داشت:  1924رای آن از سال راهبرد ضد اسالم که اج   

(تبلیغات ضد 3(نابودسازی تشکیالت مالی مستقل روحانیت از راه تصرف موقوفه ها، 2فقهی و آموزشی مسلمانان، 

د، زیرا این دین را اسالم. همه دین ها در ایدئولوژی کمونیستی تکفیر شده بودند، اما اسالم هدف ویژه حمله ها بو

( بلشویک ها بعد از سقوط حکومت جمهوری خلق 70 :1391واپس گرایانه و عقب افتاده می دانستند.)هانتر،

آذربایجان، در راستای ایدئولوژی رسمی خود اقدامات ضددینی خود را آغاز کردند و در ابتدا به فعالیت نهادهای 

 مذهبی پایان دادند، این روند در جمهوری آذربایجان زودتر از سایر مناطق آغاز شده بود.



وحانیت( یل حکومت کمونیست ها در آذربایجان اداره شیخ االسالمی)اداره رمیالدی با تشک 1920در سال    

 Azərbaycan) تعطیل می شود و روحانیون مورد تعقیب قرار می گیرند و اکثر مساجد هم بسته می شوند.

milli ensiklopediyas, 2007) 

نین و دیگر یرغم بیانیه های لبعد از تسلط کمونیست ها بر آذربایجان همان طوری که قبال بدان اشاره شد عل

که در دوره  رهبران شوروی مبنی بر آزادی شریعت، مبارزه با فعالیت های دینی آغاز شد و وزارت اعتقاد دینی

اریای میالدی کمیس 1920ماه مه  15حکومت جمهوری دمکراتیک آذربایجان ایجاد شده بود منحل گردید. در 

مامی تر اساس این حکم وزارت اعتقاد دینی منحل شد همچنین در معارف مردم حکم آزادی وجدان را داد، ب

 .مدرس دولتی و غیر انتفاعی آموزش های دینی لغو و برگزاری مراسم های دینی ممنوع اعالم گردید

(quluzadə,2006) ی کمونیست ها در پشت پرده آزادی وجدان در واقع به دنبال سرکوب عقاید و ارزش ها

زی بودند اما آذربایجان بودند. آنها به طور زیرکانه ای به دنبال سیاست های شوروی سادینی و اجتماعی مردم 

 مردم به ویژه طبقه روشنفکر جامعه با اقدامات آنها مخالفت می کردند.

لب حمایت جکمونیست ها با هدف محروم کردن روحانیون از موقوفات و تقسیم آن میان روستاییان به دنبال    

ریافت هزینه ای د، آنها اعالم کردند موقوفات و زمین های متعلق به خان ها و بیگ ها را بدون دمردم عادی بودن

اجد و بین روستاییان تقسیم خواهند کرد، آنها خیلی خوب می فهمیدند که مسلمانان هیچگاه به اراضی مس

این اقدام  د که هرکس بامکانهای دینی به عنوان زمین کشاورزی قدم نخواهند گذاشت به همین علت اعالم کردن

رده و افراد مخالفت کند دشمن ملت محسوب خواهد شد، اما مردم آذربایجان در مقابل این اقدام آنها مقاومت ک

 ((quluzadə,2006زیادی با محدودیت هایی روبرو شده و عده ای هم زندانی شدند

ز انقالب فرهنگی در مرحله اول از بین را سالهای انقالب فرهنگی می نامند و هدف ا 1940تا  1920سالهای    

انجمن بی  1924بردن ارزشهای دینی و ملی)آذربایجان( و جایگزینی آن با ایدئولوژی کمونیستی بود.در سال 

خدایان تشکیل می شود و در این انجمن کارگران پیشتاز و بویژه فعاالن روستایی را گرد هم می آوردند، مدتی 

ش فعالیت های ضد دینی، نام خود را به اتحادیه مبارزان بی خدا تغییر می دهد و بعد این انجمن با هدف گستر

موضوعاتی از قبیل برداشتن چادر زنان و کاله مردان را مورد مذاکره قرار می دهد،این نتیجه سیاست ضد دینی 

محتاطانه عمل می  حکومت بلشویک ها بود.کمونیست ها با توجه به مقاومت مردم در برابر اقدامات ضد دینی آنها

کردند اما با این حال تبلیغات ضد دینی آنها روز به روز گسترش می یافت. متخصصان کمیساریای ملی شوروی 

ارزیابی می  2سطح جمهوری های شوروی از نظر مدرن یا عقب مانده بودن را بر اساس تمایالت آنها به آتئیسم

د دینی مردم بود در کنار این موارد به سبک زندگی و کردند، البته یکی از شرطهای درجه بندی تمایالت ض

                                                             
 ضد دین- 2



پیشرفت صنایع و مطبوعات را هم به عنوان معیار پیشرفت و جامعه ی مدرن تلقی می کردند.مردمان هر جمهوری 

که تمایالت دینی در آنها شدید بود و از اعتقادات دینی خود دست نکشیده بودند، در طبقه بندی کمونیست ها 

 معه ی عقب مانده جای می گرفت.در جایگاه جا

متخصصان کمیساریای ملی مناطق شوروی را از نظر میزان قبول آتئیسم درجه بندی کردند که تاتارها در    

جایگاه اول و ازبکستان در جایگاه آخر قرار گرفت،آذربایجان بعد از تاتارستان، باشقیرستان، قرقیزستان و کریمه 

ایدئولوژی کمونیسم دین عامل عقب ماندگی محسوب  در   (Quluzadə, 2006)در جایگاه پنجم ایستاده بود.

می شد و هر فرد یا هر طبقه ای از جامعه اگر به ارزش های دینی پایبند نبود از نظر شوروی به یک انسان مدرن 

 یعنی بی دین بودن به یکی از معیارهای پیشرفت افراد جامعه تبدیل شده بود. تبدیل شده بود.

سیاست های افراطی استالین توسط خروشچف در بیستمین کنگره حزب کمونیست و انتقاد از اقدامات  افشای

گذشته حکومت و لزوم دوری از سیاست های گذشته فضای جدیدی را در شوروی ایجاد کرد.همانطور که بیان 

وزی های جنگ جهانی شد در دوره خروشچف اقدامات ضد دینی دوباره آغاز شده بود اما نقش مسلمانان در پیر

دوم و شرایط ایجاد شده بعد از جنگ بویژه مرگ استالین اجرای سیاست های ضد دینی را با مشکالت جدی روبرو 

کرده بود. دوره حکومت خروشچف با سیاست استالین زدایی همراه بود،چرا که محدودیت های سیاسی و اجتماعی 

بود که استالین به میراث لنین خیانت کرده و بنابراین  در این دوره تا حدودی کاهش یافت. خروشچف معتقد

جامعه ی شوروی باید به دوره قانون گرایی دوره لنین بازگردد اما رویکرد و نحوه برخورد خروشچف با دین آزادی 

خواهانه نبود و تا حدودی سیاست دوره استالین در مورد دین دوباره خودنمایی می کرد، در زمان خروشچف نیز 

 د بسته شد.مساج

گرایش های ضد دینی خروشچف تا حدی در این باور او ریشه داشت که قدرت های غربی در کار دین در اتحاد    

شوروی دخالت می کنند تا شعارهای ایدئولوژیک سوسیالیزم را سست کنند.با در پیش گرفتن رویکرد ضد دینی 

شوروی که در دوره جنگ جهانی متوقف شده بود، خروشچف، باید وظیفه ساختن جامعه ی شوروی و ایجاد انسان 

( شعار ملت شوروی،وطن شوروی با گذشت زمان ماهیت اصلی خود را 1391دوباره مورد توجه قرار گرفت.)هانتر،

بروز داده بود و در پشت پرده این ایدئولوژی، سیاست ذوب ملتهای کوچک اتحاد شوروی در داخل برادر بزرگ 

بزرگ به نام ملت روسیه بود. بعد از مرگ استالین آگاهی و بیداری ملی مسلمانان افزایش یعنی روس و ایجاد ملتی 

 ( quluzadə,2006یافته بود و این در نتیجه فعالیت های طبقه روشنفکر و روحانیون جامعه بود.)

و و سایر آزادی نسبی در فعالیت های فرهنگی و مذهبی خود را نشان می دهد، در مسک 1970بعد از سالهای    

مناطق اتحاد جماهیر شوروی کنفرانس های صلح برگزار می شود و نقش دین اسالم در صلح و همزیستی مسالمت 



آمیز ملتها بررسی می شود. روحانیون و کارشناسان مذهبی جمهوری آذربایجان در این کنفرانس ها شرکت می 

 ین المللی را می دهد.کنند.حکومت شوروی حتی اجازه شرکت روحانیون در کنفرانس های ب

آگاهی و بیداری ملی در جمهوری های شوروی از جمله جمهوری آذربایجان و شکست سیاست های تبلیغاتی    

کمونیست ها در آزادی نسبی تا حدودی تاثیرگذار بود، اما عالوه بر این موارد حکومت شوروی بعد از جنگ جهانی 

از خود داشت و در این زمینه از نقش دین اسالم به عنوان دین  دوم نیاز شدید به نشان دادن چهره ی صلح طلب

صلح بهره می برد.کمونیست ها همچنین در مناسبات خود با کشورهای مسلمان به اصالح سیاست های ضددینی 

 نیاز داشتند تا خود را حامی مسلمانان نشان دهند)همان منبع(

می در تعیین نوع رویکرد نبرد بر ضد اسالم داشت، هدف های سیاست خارجی شوروی در خاورمیانه نقش مه   

این همان چیزی بود که استالین نیز انجام داد.اتحاد شوروی می خواست حضور خود را در خاورمیانه گسترش 

دهد، زیرا به ویژه پس از به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر که علیه ملی گرایی نظامی و ضدغربی را 

نمی خواست پایمال کننده حقوق مسلمانان شناخته شود در دوره خروشچف نیز مطالعاتی رهبری می کرد، مسکو 

درباره تبلیغات ضددینی صورت گرفت، از آن جمله می توان به برگزاری دو کنفرانس بین جمهوری ها در تاشکند 

 (1391نتر،و باکو اشاره کرد که درباره آینده تبلیغات ضد دینی علیه اسالم بحث و تبادل نظر شد.)ها

به هرحال دوره حکومت خروشچف نیز با اقدامات ضد دینی همراه بود هر چند کنفرانسهایی درباره اسالم برگزار    

شد که قبل از آن سابقه برگزاری چنین گردهمایی های دینی وجود نداشت اما تبلیغات ضدینی وجود داشت و 

نسبت به قبل از نظر آزادی های دینی بهبود یافت هر مساجد بسته می شد. بعد از روی کار آمدن برژنف وضعیت 

چند عده ای معتقدند در دوره هیچ یک از رهبران شوروی نمی توان از آزادی دینی سخن گفت، اما آنچه که قابل 

 مشاهده بود نحوه برخورد با دین بود که در دوره برژنف کمتر خصومت آمیز بود.

های گذشته را پذیرفت و بدرفتاری با ی را تصویب کرد که اشتباهحزب کمونیست بیانیه ا 1964در اکتبر    

روحانیون را محکوم کرد. با این که مساجد بسته ماندند، برخی از روحانیان رسمی به موقعیت پیشین خود برگشتند. 

ر همچنین برخی از آنها از زندان آزاد شدند. تفاوت اساسی میان سیاست دوره خروشچف و برژنف آن بود که د

 (1391شد.)هانتر،دینی تا رویارویی مستقیم با دین تاکید میی بیدوران برژنف بر گسترش فلسفه

ها و نفوذ در کشورهای خاورمیانه شوروی را مجبور می کرد تا در سیاست های داخلی از جمله گسترش همکاری   

های نحوه برخورد با مسلمانان تجدید نظر کند.در این دوره حکومت شوروی زمینه تماس و همکاری های روحانی

 شوروی با رهبران دینی کشورهای مسلمان را فراهم می کند.



میالدی برای اولین بار اجازه تحصیل در علوم دینی در سطوح باالتر داده شد و طلبه های  1970الهای در س   

دینی عالوه بر تاشکند که مرکز مهم آموزش علوم دینی محسوب می شد در خارج از کشور در کشورهای اسالمی 

 ال باز هم کاهش یافت.به تحصیالت خود ادامه دادند.اما علیرغم این در دوره برژنف شمار مساجد فع

شود دین اسالم ازنظر نهادی، هر چند بعد از مرگ استالین دوره آرامش نسبی برقرار شده بود اما گفته می   

 ساختاری و فکری بسیار سست شده بود.

بعد از روی کار آمدن گورباچف در مقام رهبر اتحاد شوروی با وجود سستی نهادین، اسالم در همه ابعاد دیگر    

سیار سرزنده باقی ماند و در حال نوزایی بود.سرزندگی اسالم با به صدا در آمدن زنگ خطر توسعه نفوذ این دین ب

تر در میان مردم و فراگیری برخی از آداب اجتماعی آن حتی به وسیله بی دینان آشکار شد. واقعیت نگران کننده

نبودند، در حقیقت شمار اعضای کمونیست که  آن بود که حتی مسئوالن ضد دینی، خود از نفوذ دین در امان

 (1391جذب سنت های اجتماعی مسلمانان می شدند یا آداب دینی را به جا می آوردند کم نبود)هانتر،

 مساجد

ها در ادامه اقدامات ضد دینی خود بستن مساجد و اماکن دینی را در دستور کار قرار دادند، آنها به بلشویک   

دهند به مسلمانان عبادت خود را به صورت جمعی و زیر نظر روحانیون در مساجد انجام میدانستند که خوبی می

در سیزدهمین گردهمایی حزب کمونیست بستن مساجد به صورت رسمی اعالم شد.  1924همین دلیل در سال 

این  آغاز شده بود اما این بار با دستور حزب کمونیست به صورت رسمی 1921-22بستن مساجد از سالهای 

، برگزاری مراسم 1924بر اساس تصمیم کمیسیون ضد دینی در سال   (Quluzadə,2006)اقدامات شروع شد.

 Azərbaycanمسجد در آذربایجان بسته شد.  400بیش از  1929عاشورا در ماه محرم ممنوع اعالم شد و تا سال 

Tarixi,2016) ه هزار( مسجد وجود داشت که از )س3000در آذربایجان  1917( این در حالی بود که در سال

مسجد وجود داشت.  120مسجد فعالیت داشت در باکو و حومه آن نیز  1700فقط  1925-26این تعداد در سال 

مسجد  2مسجد متعلق به شیعیان،  11کرد که از این تعداد مسجد فعالیت می 17به طور کلی  1933در سال 

کردکه در آن مساجد اهل سنت و شیعیان به ک فعالیت میمسجد نیز به طور مشتر 4متعلق به اهل سنت و 

به دهه پاکسازی بزرگ در شوروی مشهور  1930سالهای  (Məmmədov,2018)خواندند.صورت نوبتی نماز می

ماشین سرکوب استالین از مذهبیون گرفته تا سیاسیون هر که مخالف سیاست های استالین بود سرنوشتی  است،

مقامات شوروی به صورت سیستماتیک شروع به بستن مساجد  1935ام نداشت. در سال جز تبعید، شکنجه و اعد

مدرسه قرآنی  786در جمهوری آذربایجان حدود دو هزار مسجد و  1920شیعیان و اهل تسنن کردند، تا سال 

و تقریبا همه آنها بسته شد و روحانیون به جرم فعالیت علیه حکومت شوروی  1935فعالیت داشت، در سال 

همزمان با  (  Lemercier&Quelquejay, 2008 .)جاسوسی برای آلمان و ژاپن تحت تعقیب قرار گرفتند



بسته شدن مساجد و تعقیب روحانیون،هرگونه تبلیغات دینی حتی به صورت پنهانی ممنوع اعالم و به جای آن 

 ین در بین مردم پخش می شود.تبلیغات کمونیستی آغاز می شود و آثار لنین، مارکس و دیگر اندیشمندان ضد د

با آغاز جنگ جهانی دوم حکومت شوروی برای جلب حمایت مسلمانان از فعالیت های ضددینی خود به طور    

موقت دست کشید. حکومت شوروی مجوز تاسیس اداره مسلمانان قفقاز را صادر کرد و در بعضی از مناطق مساجد 

با آغاز حکومت خروشچف  1954استالین ادامه یافت، اما در سال  بازگشایی شد؛ آزادی نسبی دینی تا زمان مرگ

مسجد در جمهوری آذربایجان  16ادامه یافت، در طول این مدت  1964اقدامات ضد دینی دوباره آغاز شده و تا سال 

 بسته می شود.)همان منبع( سیاست فشار علیه دین و دینداران و تعطیلی مساجد و اماکن در آذربایجان بعد از

آمیزی های دیگری که شکل مسالمتمرگ استالین و به دلیل مسائل سیاسی در داخل و خارج از شوروی با روش

 های قبل داشت، ادامه یافت.نسبت به دوره

 های اسالمی در آذربایجان جنبش

ها بر خالف ادعای خود بعد از تثبیت قدرت، مبارزه با دین و دینداران را در دستور کار قرار دادند و با بلشویک   

های ضد دینی فعالیت خود را شروع کردند. در چنین شرایط خفقان آور که مبارزات ها و اتحادیهتشکیل کمیته

ه و به حذف فیزیکی علمای دین روی آوردند. مسلمانان ها پا را فراتر گذاشتیافت، کمونیستضد دینی ادامه می

های ضد دینی بودند اما دوره شوروی به ویژه دوران حکومت استالین یک دوره قفقاز در دوران تزار شاهد فعالیت

جنایات زیادی انجام  1930بسیار سختی برای مسلمان و رهبران دینی بود. دستگاه سرکوب کمونیسم در سالهای 

طلبی در بین مسلمان و به ویژه شیعیان  ی شهادت و شهادتدانستند که روحیهها به خوبی مییستداد. کمون

وجود دارد به همین دلیل آنان حتی برگزاری مراسم عاشورا را ممنوع اعالم کردند تا مبادا الگویی برای نسل جوان 

ار و سختی بود به همین دلیل رهبران باشد. سکوت در برابر چنین اقدامات وقیحانه حکومت شوروی کار بسی دشو

 ها اعالم کردند. دینی که نفوذ زیادی در بین مردم داشتند از همان سالهای اول مخالفت خود با اقدامات بلشویک

بود. پس از انقالب « جمعیه دعوه االلهیه»اولین جنبش اسالمی در دوره شوروی تشکیل جمعیتی با عنوان    

العاده مردمی داشت، عالمان ای که نفوذ فوقاهلل شیخ عبدالغنی بادکوبهالحادی، آیتکمونیستی و حاکمیت دولت 

در بادکوبه، مرکز  «ة اإللهیةجمعیة دعو»ای به نام مجاهد و یاران جان برکف خویش را فرا خواند و با تشکیل جبهه

ها کافر خواند و نش را در خطابهو پیروا« لنین»قفقاز شرقی، به مبارزات با ملحدان کمونیست پرداخت و آشکارا 

م، ستمگران کور دل بلشویک حضور آفتاب گونش را 1931زیر ضربات برهان و استدالل گرفت تا آنکه در سال 

برنتافته و حضرتش را به همراه سی نفر از علمای اعالم بادکوبه، از جمله عالمه شیخ حسین رامانایی، و شیخ حنیفه 

 (1391ای و دیگران دستگیر کرده و پس از چهار ماه شکنجه به دار آویختند.)موالیی،بهای، سید محمد بادکوبادکوبه



الذکر نام جمعیت ای به شیخ الشهدای قفقاز مشهور است. بعد از جنبش فوقاهلل شیخ عبدالغنی بادکوبهآیت   

اهلل خود به سرنوشت آیت آید که رهبران آن جمعیت نیز بعد از مبارزات فرهنگی و سیاسینیز به میان می« وطن»

ا... شیخ نماززاده گنجوی تشکیل داد. آیتا... پیشرا آیت« وطن»شوند. جمعیت ای دچار میعبدالغنی بادکوبه

نفر از علمای گنجه دستگیر و به ترکمنستان  23ها با نماززاده گنجوی به سبب مبارزات با کمونیستمحمد پیش

و به نجف اشرف رفت و سه سال در دروس آیات عظام سیدمحمدکاظم طباطبایی تبعید شد. اما از تبعیدگاه گریخت 

« دفاع»یزدی، آخوند خراسانی و شریعت اصفهانی شرکت کرد. دوباره به شهر گنجه برگشت و با یاران خود جمعیت

انی شد م دستگیر و زند 1937را تشکیل داد و به فعالیت فرهنگی و سیاسی پرداخت و سرانجام در بیستم ژانویه 

گاه ( روحانیون و علمای بزرگ قفقاز هیچ1391و سپس توسط دژخیمان کمونیست به شهادت رسید.)موالیی، 

ها برنداشتند. دستگیری و تبعید، شکنجه و اعدام نتوانست مانع مبارزات روحانیون دست از مبارزه با کمونیست

 شود. علمای بزرگی در راه دفاع از دین به شهادت رسیدند. 

 جه گیری: نتی

ایجاد انسان شوروی به هدف این پژوهش بررسی سیاست های ضد دینی در آذربایجان در دوره بلشویک ها بود. 

در آرمانشهر شوروی هیچ جایگاهی برای آن تعریف  دینمعنای ایجاد هویت جدید برای شهروندان شوروی بود 

ی جدید بر اساس ارزشهای سوسیالیستی و کمونیستی و همچنین ارزشهای ملی و نشده بود. ایجاد یک جامعه

شود در راس گرایانه روسی رهبران شوروی از جمله استالین یاد میمعنوی روسها که از آن به عنوان گرایشات ملی

    شد.نشین میهای هویتی در مناطق مسلمانوروی قرار داشت و این موجب بروز چالشهای دوره شسیاست

ها از جمله در سالهای جنگ جهانی دوم و سالهای بعد از مرگ های ضددینی شوروی در بعضی از دورهسیاست

شود. ن کاسته میشود و از شدت دشمنی و مبارزه با دیتر میهای دیگر به اصطالح نرمهای به دورهشوروی نسبت

نویسندگان و پژوهشگران علت این اقدام را تالش شوروی برای بدست آوردن حمایت مسلمانان در جنگ جهانی 

کرد با کشورهای اسالمی روابط و مناسبات سیاسی خود را دوم و در سالهای بعد از جنگ نیز شوروی سعی می

پذیر نبود بنابراین آنها در هویت دولتی خود دست به های ضد دینی شوروی امکاناحیا کند و این امر با سیاست

انگاری نیز قابل تحلیل و بررسی است و بر اساس نظریه تغییر و اصالحاتی زدند.این موضوع از دیدگاه نظریه سازه

شود بنابراین دولت شوروی در جنگ جهانی دوم برای ها بر اساس هویت آنها تعریف میانگاری منافع دولتسازه

ن به اهداف و تامین منافع خود که همان دفاع از کشور و پیروزی در مقابل آلمان بود نیازمند حمایت رسید

داد مقاومت در برابر آلمان مسلمانان بود و بدون حمایت مسلمان که بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل می

مین منافع خود و جلوگیری از نفوذ کار سختی بود. در کشورهای خاورمیانه از جمله مصر رهبران شوروی برای تا

غرب به فکر تقویت روابط خود با این کشور و سایر کشورهای منطقه کردند و این امر بدون اصالح هویت ضددینی 

های دینی در تاشکند و باکو، ایجاد مراکز آموزش علوم دینی در پذیر نبود. برگزاری کنفرانساتحاد شوروی امکان



ینی به کشورهای اسالمی برای آموزش بیشتر از جمله اقدامات شوروی در آن دوره بود تاشکند، اعزام مبلغان د

برانگیز بود و چه بسا این تغییر موضع حکومت را نتیجه سالها .این اقدامات برای بسیاری از مردم شوروی تعجب

ت متاثر از تحوالت خارجی گونه اقداماکردند اما در واقعیت مسئله ایننشینی حکومت تلقی میمقاومت مردم و عقب

های هویتی شوروی و سیاست خارجی شوروی بود. البته نکته دیگری که باید بدان اشاره کنیم آن است که مولفه

از حمایت مردمی برخوردار نبود زیرا عناصر هویتی شوروی نشات گرفته از فرهنگ و دیگر عناصر هویتی مردم 

بین ملت و دولت بود؛ در نتیجه ماموران و مقامات دولتی نیز پایبند  نبود، و این امر موجب گسست و شکاف هویتی

گفتمان هویتی شوروی نبودند.به عنوان مثال در جمهوری آذربایجان آقای شیخعلی قربانف یکی از مقامات حزب 

های مربوط به عید نوروز و کمونیست آذربایجان تالش بسیاری برای به رسمیت شناختن مراسم و آئین

های آخر سال از خود نشان داد و در نهایت مراسم عید نوروز در آذربایجان به صورت عمومی و رسمی بهچهارشن

 یتیهو یهامولفه ریسا برگزار شد، در حالی که قبل از آن برگزاری مراسم عید نوروز به صورت عمومی ممنوع بود.

ها، است،در واقع قالب حتوا روبرو شدهم رییبا تغ رهیو غ خ،نژادیوطن، تار ات،یاز جمله زبان، فرهنگ، ادب

زبان     .بود یستیکمون یدئولوژیدر چارچوب ا یکه همگ شدیبه کار برده م یمتفاوت ریو تعاب دگاههایها،دنگرش

و  نیبه الت یعرب یاز الفبا یقرار گرفت خط نوشتار یو تحوالت گوناگون رییدستخوش تغ جانیو خط در آذربا

شد و مدارس روس زبان در همه شهرها  یاجبار یو در مدارس آموزش زبان روس افتی رییتغ لیسپس به کر

شد. در  یجانیوارد زبان آذربا یروس یهاقرار گرفت و واژه یزبان روس ریتحت تاث یجانیشد. زبان آذربا سیتاس

که  جانیربابا فرهنگ مردم آذ هااستیس نیاجرا شد و ا یدر شوور یانقالب فرهنگ یهااستیفرهنگ، س نهیزم

و هدف  شدیاجرا م یمتعدد یهابیبا فراز و نش یانقالب فرهنگ یهااستیبود در تضاد بود. س نینشات گرفته از د

 یستیکمون یو محتوا یفرهنگ شکل مل نیبود. ا یشورو کپارچهیفرهنگ  جادیا ،یروپرورش انسان شو یینها

آن  یبود و محتوا یروس ییگرا یهمان مل یمقامات شورو یآن برخالف ادعا یداشت اما منظور از شکل مل

 بود. یستیالیسوس -یستیکمون
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