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  آذربایجان نقش آیت اهللا العظمی بروجردی در ختم غائله فرقه دموکرات،تحریم گر دوره پانزدھم 

  طاھری خسروشاھی، محمد

  ٣٨ هرامش ، هنامز

.............................................  

ویژه نقش  قابل انکار نیست و به تاثیر تحوالت سیاسی ــ اجتماعی روسیه و آسیای میانه بر جریانھا و تحوالت ایران

اینکه  محض اما به. خواھان ایرانی قابل توجه بود مشروطه دموکرات حوزه قفقاز در مددرسانی به جنبشھای سوسیال

 ای جدید پرداختند، از و پس از چندصباحی به توسعه نفوذ امپریالیستی خود با ذائقه بولشویکھا به پیروزی رسیدند

از جمله . سود بردند فداران سوسیالیست خود در کشورھای مختلف برای پیشبرد مقاصد خودھمکاران، دوستان و طر

پیوستن اعضای حزب توده به حزب . نمودند می گونه مساعدت و مشاورت در ایران به فرقه دموکرات آذربایجان ھمه

ای در  برخی وزرای تودهرھبران مذھبی که اکنون حتی شاھد حضور  تر ساخت اما وری، پای آنھا را مستحکم پیشه

ویژه  به. ایھا را نیز آغاز کردند توده دیدند، در کنار مبارزه با بھائیت، مبارزه با آذربایجان را در شرف تجزیه می کابینه بودند و

فعالیتھای حزب توده و تحریم انتخابات دوره پانزدھم مجلس شورا از سوی  العظمی بروجردی با اهللا مخالفتھای آیت

شد و حزب توده را  ازآن اضمحالل فرقه دموکرات آذربایجان بودن آذربایجان، باعث انفعال و پس تحت اشغال بھانه هایشان ب

ایھا و  اعالم کرده بود چنانچه در دفع خطر توده مرحوم بروجردی به دولت. در سراسر ایران به انزوا و شکست کشانید

تبیین ارزش مجاھدتھای . ل نماید، علیه دولت نیز فتوا خواھد دادغربی، اھما دموکراتھا از مقدرات کشور و استانھای

  .شود می طلبد اما در اینجا به اجمال به آن اشاره تر می ای مفصل مرجع بزرگ دینی، مقاله سیاسی آن

د دھه ویژه در چن تقویم ایام، به نگاھی به. دانند نظران معاصر، آذر را ماه حادثه در ایران می پژوھان و صاحب تاریخ

  .کند گذشته، درستی این سخن را تایید می

نشانده  و تشکیل حکومت دست کارآمدن فرقه دموکرات آذربایجان یکی از این حوادث که ریشه در استعمار داشت، روی

عمر فرقه دموکرات آذربایجان بیش از . کشید خود یدک می را با» حکومت ملی«شوروی در ایران بود که عنوان فریبنده 

 سال بعد، یعنی در ش اعالم موجودیت کرد و درست یک.١٣٢۴ویکم آذرماه گروه در بیست این. ال به درازا نکشیدس یک

فرقه دموکرات آذربایجان قرار  ونھمین سالگرد ختم غائله اینک که در پنجاه. بساط آن برچیده شد ١٣٢۵ویکم آذر بیست

  .و نیز فروپاشی آن داشته باشیم کارآمدن داریم، شایسته است تأملی کوتاه بر چگونگی روی

  اشغال آذربایجان توسط بیگانگان

کارگری، تعطیلی کارخانجات،  دنبال آغاز جنگ جھانی دوم، نابسامانیھای اقتصادی و بحرانھای جھانی، شورشھای به

شیوع جنبشھای گیری و  چنین اوضاع و احوالی، براثر شکل در. خرابی مزارع، بیکاری و فقر، سراسر جھان را فراگرفت

  .گرا در سطح جھان فراھم آمد ھای چپ اندیشه برای رواج  کارگری، زمینه

سربازان . ایران مستقر شدند از سوی بیگانگان، نیروھای نظامی شوروی در خاک ١٣٢٠در پی اشغال ایران در سال

ورود این نیروھا با جنایات . یدندــ میانه راھی تھران گرد انگلیس و شوروی از مرز جلفا وارد تبریز و از طریق زنجان

 عام کردند اما سران شوروی دستور قتل با تفنگھای قدیمی خود در مقابل آنھا مقاومت می مردم. ای ھمراه بود گسترده
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خون غلطیدند که گورستان  گناه در خاک و در این بین عده زیادی از مردم بی. غیرنظامیان را ھم صادر کرده بودند

  .دارد اینک جسم این عزیزان را در آغوش خود ھمتبریز » تپه قم«

که  طول انجامید؛ درحالی به سال  اشغال آذربایجان و بخشھای مھم دیگری از اراضی میھن توسط نیروھای شوروی، پنج

شوروی تنھا به منظور جلوگیری از استفاده آلمان از  طبق توافق سران کشورھای انگلیس، شوروی و امریکا، نیروھای

عنوان  به گیری از ایران ھرحال متفقین با بھره به. طرفی ــ اشغال کرده بودند اعالم بی خاک ایران، کشور ما را ــ علیرغم

  .پرداخت پیروزی آنھا را می بر آلمان پیروز شدند اما در حقیقت، این ایران بود که تاوان» پل پیروزی«

ای را برای اشغال دایمی  گسترده تنھا خاک ایران را ترک نکردند، بلکه تالش پس از پایان جنگ، نیروھای شوروی نه

روسھا درحقیقت در راستای تداوم سیاست تجاوزگرانه خود که سالھا  .منظور تجزیه خاک ایران آغاز نمودند آذربایجان، به

نبودند و  چای و گلستان منجر گردیده بود، حاضر به ترک ایرانھای دردسرساز ترکمان عھدنامه پیش به انعقاد

راستا صدھا تن از ماموران دستگاه  درھمین .نشین ایران را به خاک شوروی منضم کنند خواستند مناطق آذری می

  .ختندپردا ایران به ترویج ناسیونالیسم قومی و تبلیغات ضدایرانی می در منطقه آذربایجان) ب. گ. ک(امنیتی شوروی 

  وری و فرقه دموکرات پیشه

نفر،   وسه ویژه گروه معروف به پنجاه به .راه انداخته بود ھمزمان با این اقدامات، حزب توده در تبریز تبلیغات وسیعی به

آموختگاِن مکتب کمونیسم  یکی از این دانش. به دور خود جمع کنند توجھی از ھواداران را توانستند جمعیت قابل

میرجعفر  تازگی از آن کشور به ایران بازگشته بود، سیدجعفر جوادزاده خلخالی، معروف به به بریز کهشوروی در ت

چھاردھم شورای ملی بازمانده بود، زیر چتر  یابی به مجلس وی که به علت اخراج از حزب توده، از راه. وری، بود پیشه

میرجعفر باقروف، دبیرکل حزب کمونیست  استالین و رفیق شفیقش دریغ حمایتی اشغالگران و ھمفکریھای بی

 ١٣٢۴آذربایجان شوروی، با ھدف الحاق آذربایجان ایران به شوروی، در دوازدھم شھریورماه جمھوری سوسیالیستی

منتشر کرد و در ) شعارھای ما) «بیزیم شعارالریمز«ای فرقه دموکرات آذربایجان را با عنوان  ماده مرامنامه دوازده

 ویکم آذرماه بیست

آذربایجاِن حزب توده بالفاصله،  پس از این اعالم، شاخه. طوررسمی تشکیل فرقه دموکرات را اعالم نمود ھمان سال، به

گوید که این الحاق به دستور استالین  احسان طبری می. پیوست ایھای مرکز، به فرقه دموکرات علیرغم مخالفت توده

  .ورت گرفتص

اسالم و پیروی از مراجع دینی، حکومت  رفت، مردم مسلمان آذربایجان به دلیل پایبندی به طور که انتظار می البته ھمان

ھرچند سران فرقه با ایجاد واحد امنیتی . ضرباتی بر پیکره آن وارد ساختند این فرقه را نپذیرفتند و در فرصتھای گوناگون

فضای رعب و  داشتند و درصدد ایجاد مخالفان خود را از سر راه برمی) تجسس(اریش نام آخت مخوفی به و پلیسی

مدار آذربایجان ھنوز بر  نشان داد که مردم دین اهللا ابوالحسن اصفھانی حال رحلت آیت وحشت در آذربایجان بودند، بااین

لت تعطیل درآمد و مراسم پس از رحلت این عالم بزرگ، تبریز به حا .سر آرمان عقیدتی و مذھبی خود ھستند

میز  وقتی گزارش برگزاری شکوھمند مراسم ترحیم مرجع بزرگ تقلید، روی. مختلف برگزار گردید سوگواری در مساجد

اثر تبلیغات شما، تبریزیھا ھمه  کردم در من فکر می«: وری گفت کار استالین قرار گرفت، وی خشمناک به مریدش پیشه
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توان حکومت  کنند، نمی مرگ یک روحانی عزاداری می خاطر گونه به دمی که ایندر میان مر. اند کمونیست شده

  «.کمونیستی ایجاد کرد

  اهللا بروجردی در سقوط فرقه آذربایجان نقش آیت

متاسفانه تاکنون . سخن گفت العظمی بروجردی در نابودی فرقه دموکرات اهللا در این میان باید از نقش برجسته آیت

است که این مرجع  ای موجب شده بسا فھم نادرست عده چه .است بوده، به این مساله پرداخته نشدهکه الزم  گونه آن

شخصیتی منفعل و غیرسیاسی شناخته شود، اما خوب است بدانیم حداقل درباره فرقه  عنوان عالیقدر جھان تشیع به

  .گرفت نمی عرض سقوط قراراهللا بروجردی نبود، این فرقه در م آذربایجان اگر دخالت صریح آیت دموکرات

گرا توانسته  ملی، احزاب شوروی جریان از این قرار است که به ھنگام برگزاری انتخابات دوره پانزدھم مجلس شورای

یافتن بر مجلس نیز بودند، تبلیغات وسیعی برای جذب  تسلط این افراد که در پی. بودند فعالیت خود را گسترش دھند

تحریم خواھد  تنھا انتخابات را اهللا بروجردی وارد صحنه شد و تھدید کرد که نه میان، آیت دراین .ندراه انداخت آرای مردم به

گرایان و  در آذربایجان که تحت اشغال بیگانه» :اهللا بروجردی اعالم کرد آیت. کرد، بلکه علیه دولت نیز فتوا خواھد داد

  «.انجام شود کمونیستھای ضددین است، انتخابات نباید

مساله آذربایجان،  در«: است یزدی ــ که چندی پیش منتشر شد ــ آمده کتاب خاطرات دکترمھدی حائری در

عالوه ما  در کار انتخابات آذربایجان مساله ھست، و به پیغام داد که االن چون] اهللا بروجردی آیت[السلطنه به ایشان قوام

 بدون شرکت] و[د را به مجلس پانزدھم برای تصویب ببریم، قرارداد بستیم که آن قراردا به نفت شمال با روسیه راجع

انتخابات ] اهللا بروجردی آیت[که شما این آذربایجان، انتخابات نباید در سایر استانھای ایران برگزار بشود، احتیاج ھست به

اهللا بروجردی  آیت«: نویسد یزدی در ادامه می حائری» ...اشغال است این یعنی آذربایجان در... را تحریم بکنید

که با بھاییھا  نحوی ھمان به دانست و ایھا را ھم می دانست، توده را مخّل امنیت و استقالل ایران می طورکه بھاییھا ھمان

  «.[کرد مبارزه می[ایھا ھم  کرد، با توده می مبارزه 

نمایندگان . خابات را اعالم کنندانت کرد تا فتوای تحریم اهللا بروجردی نمایندگانی به شھرھای سراسر ایران اعزام  آیت

مردم شھرھای مختلف، آنھا را نسبت به اھمیت مساله آذربایجان آگاه  مذکور، عالوه بر انجام این ماموریت، در دیدار با

دموکرات تشکیل  شد در سراسر کشور جبھه واحدی برای رھایی آذربایجان از چنگال فرقه اقدام موجب  این. کردند می

  .شود

وری را  آذربایجان، حکومت پیشه بودن اشغال  اهللا بروجردی به بھانه تحت نتخابات مجلس پانزدھم از سوی آیتتحریم ا

  .را فراھم کرد! آذربایجان متزلزل ساخت و زمینه قیام مردم تبریز علیه حکومت ملی

  سقوط فرقه دموکرات به دست مردم تبریز

یادداشت به شوروی درخصوص  ربایجان، حکومت مرکزی ایران طی چندبا تشدید فعالیت فرقه و نارضایتی عمومی در آذ

اما . ناچار دست به دامن امریکا شد نکرد و ایران به چیھا تذکر داد، اما شوروی اعتنایی حمایت این کشور از فرقه
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یست و افکار دولت امریکا حاضر به مخاصمه با شوروی ن«: استمداد پھلوی گفته بود متحده امریکا در پاسخ به ایاالت

  «.مردم امریکا از جنگ با شوروی گریزان است عمومی

بر آن داشت تا در مجلس  بحث بر سر مساله آذربایجان و پیشنھاد حمله ارتش مرکز به این منطقه، دکتر مصدق را

آذربایجان که از موسسین مشروطیت ھستند و در  با مردم... فرقه دموکرات غیرقانونی است«: چھاردھم بگوید

  «.کرد شان تردیدی نیست، نباید جنگ پرستی وطن

. او را برای مذاکره به تھران فراخواند وری فرستاد و نام ایپکچیان را برای مالقات با پیشه السلطنه فردی به باالخره قوام

تھران را  المللی مانع است که ما شرایط بین«: تھران به خبرنگاران گفت وری در فرودگاه تبریز، پیش از سفر به پیشه

  «.وگرنه فتح تھران صورت گرفته بود فتح کنیم،

توافقاتی ــ از جمله امتیاز نفت  وری با قوام به توافق نرسید اما قوام با شوروی به مذاکره نشست و به سیدجعفر پیشه

قوام سازش  باید با«: وری نوشت ای به پیشه استالین در نامه با مذاکرات موفق شوروی و ایران،. رسیدند شمال ــ 

  «.ما را به آسمان ْبردید، سپس پرت و رسوا کردید«: این نامه عصبانی شده و گفته بود وری با خواندن پیشه» .کنی

وری و محمد  ویژه میان پیشه به با کاھش حمایت شوروی از فرقه و نیز ایجاد اختالفات داخلی در میان سران حکومت ــ

آرا نقشه حمله به خاک  رزم. مھیا گردید! فروپاشی حکومت ملی آذربایجان ھای ــ زمینه) وزیر فرھنگ کابینه فرقه(ریا  بی

پاخاستند و طومار  به برای فروپاشی فرقه تھیه کرد اما مردم تبریز پیش از رسیدن نیروھای ارتش مرکز، آذربایجان را

  .پیچیدند درھم ١٣٢۵ویکم آذرماه رات آذربایجان را در بیستفرقه دموک

» در جامعه مذھبی تبریز نفوذ ایدئولوژی مارکسیستی«سال بود ھمواره از  مدت یک وری و دوستانش که به پیشه

نکه ای جالب. استالین پناه بردند و از تبریز فرار کردند گفتند، با مشاھده عزم راسخ مردم تبریز، به آغوش سخن می

چندان منسجم  پس از او، تالشھای نه. سانحه ساختگی رانندگی در باکو جان سپرد وری چندسال بعد در یک پیشه

بار دیگر توطئه تجزیه خاک  گونه بود که نافرجام ماند و این» احیای فرقه دموکرات در باکو«یحیی دانشیان برای  غالم

: بریم نگار پیشکسوت تبریزی، به پایان می پیمان، روزنامه یدمسعودای کوتاه از س سخن را با جمله. ایران خنثی گردید

گزاف  خّطه آذربایجان را نقطه عطفی در تاریخ سیاسی دنیا بدانیم، سخنی به ١٣٢۴ــ١٣٢۵سالھای اگر حوادث«

و کارایی حریف  امریکا به ارزیابی قدرت بار ایم؛ چراکه در آن سالھا و در این منطقه از جھان بود که برای نخستین نگفته

  «!دندانھای خرس قطبی را بشمارد اصطالح خود پرداخت و درصدد برآمد تا به

  منابع

  ١٣٧٣ارک، تا انقالب اسالمی، تبریز، انتشارات ١٣٢٠ــ حمید مالزاده، تبریز از شھریور1

  ١٣٨٢فرھنگی، ــ عبدالصمد پورنظمی، فرقه دموکرات آذربایجان، تھران، موسسه پژوھشھای2

، نشریه میثاق، سال ھفتم، »گرایان بیگانه اهللا بروجردی در آزادی آذربایجان از اشغال نقش آیت»ـ جالل محمدی، ـ3

  ١٧۵شماره
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  ١٣٧۶آزادی، ــ حمید مالزاده، رازھای سر به مھر، با مقدمه سیدمسعود پیمان، انتشارات مھد4

  


