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به بھانه ی سالگرد قيام  ٢١آذر و تشکيل حکومت ملی آذرباﯾجان

نگاھی به سخنرانی تاريخی سيد جعفر پيشه وری در
مجلس شورای ملی

به جرئت می توان گفت که در باره ی کمتر شخصيت سياسی
تارﯾخ معاصر اﯾران به اندازه ی سيد جعفر پيشه وری قضاوت
ھای ضد و نقيض انجام گرفته است.
عليرغم نقش مھم پيشه وری در وقاﯾع تارﯾخ معاصر کشور ،به
دالﯾل مختلفی اطالعات و آگاھی در باره ی او کم است .از
جمله ی اﯾن دالﯾل می توان گفت که بخش بزرگی از زندگی
پيشه وری به علت فعاليت مخفی او در دوران حزب کمونيست
اﯾران در ھاله ای از ابھام قرار دارد .از طرف دﯾگر رھبران جنبش
چپ ﯾا عمداً در باره ی او سکوت کرده اند و ﯾا قضاوت ھای آنھا
خالی از غرض و مرض نيست .حساب محققين و تارﯾخنگارانی
که به علت وابستگی به اردوگاه راست با جھان بينی و
فعاليتھای سياسی او مخالف ھستند ،نيز پيشاپيش روشن
است .برای آنھا پيشه وری مامور و جاسوسی محسوب می

شود که با کمک شوروﯾھا قصد » تجزﯾه ی آذرباﯾجان« و الحاق
آن به » اﯾالت آران« را داشته است .اﯾن گونه »محققين« نان
به نرخ روز خور و وابسته به دربار پھلوی و مراکز به اصطالح
تحقيقاتی جمھوری اسالمی و ھمچنين نوﯾسندگان مغرض
وابسته به دکترﯾن فاشيستی »ﯾک ملت -ﯾک زبان« ،در آثار
متعدد خود شخصيت اصلی پيشه وری را در زﯾر آواری از تھمت
و افترا پوشانده اند .لذا ھمه ی اﯾنھا کار محقق بی طرف را با
دشواری ھای زﯾادی روبرو می سازد.
برای روشنی افکندن بر نکات تارﯾک اﯾن بخش از تارﯾخ معاصر
کشور و زندگی سيد جعفر پيشه وری ،در سالھای اخير
کوششھائی توسط محققين آذرباﯾجانی از جمله آقاﯾان علی
١

مرادی مراغه ای ،شاھرخ فرزاد و رحيم رئيس نيا و ھمچنين
محقق جمھوری آذرباﯾجان آقای جميل حسنلی انجام گرفته و
اسناد تازه ای دز اختيار عالقمندان گذاشته شده است.
از جمله ی اﯾن اسناد تازه منتشر شده می توان به متن
سخنرانی سيد جعفر پيشه وری در دوره ی چھاردھم مجلس
شورای ملی اشاره کرد .سند حاوی اﯾن سخنرانی توسط آقای
غالمرضا نظامی در مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی پيدا
٢

شده و در سومين شماره ی مجله ی آذر تورک منتشر شده
است .آقای غالمرضا نظامی که کارشناس علوم سياسی می
باشد ،در مقدمه ی فاضالنه ای که در باره ی اﯾن سخنرانی
نوشته است ،به نحوه ی پيدا کردن متن اﯾن سخنرانی اشاره
کرده و می نوﯾسد ..." :با مطالعه ی سخنرانی زﯾر که ﯾک ماه
قبل از رای گيری در خصوص اعتبارنامه ی وی در جلسه سی و
ھفتم از دور چھاردھم مجلس شورای ملی به تارﯾخ سه شنبه
 ٢٣خرداد  ١٣٢٣در صحن علنی اﯾراد شد و از مجموعه ی
روزنامه ی رسمی مذاکرات مجلس حذف گردﯾده است ،می
توان پی برد که تا چه حد صراحت لھجه و تاکيد وی بر انجام
اصالحات ساختاری و بنيادی حذف وی را از سوی چھره ھای
محافظه کار مجلس ضروری ساخت".

از متن سخنرانی می توان درﯾافت که اکثرﯾت مرتجعين مجلس،
شخصی مثل پيشه وری را موی دماغ خود دﯾده و به ھر نحوی
سعی در حذف او نموده اند.
پيشه وری می دانست که از اﯾن مجلسی که اکثرﯾت اعضای
آن را بچه فئودالھا ،دزدھای اموال عمومی و وابستگان به
انگليس تشکيل می داد ،آبی برای آذرباﯾجان گرم نخواھد شد و
نماﯾندگی وی در مجلس شورای ملی فقط ترﯾبونی را در اختيار
او قرار می دھد تا از ظلم و ستمھائی که در دوره ی سلطنت
پھلوی اول به مردم آذرباﯾجان شده بود ،سخن بگوﯾد .او در اﯾن
رابطه می نوﯾسد " :من طورﯾکه مکرر نوشته ام ،ھرگز خودم
داوطلب مقامی نشده ام و تمام مقامات اجتماعی در نزد ما
مقصد نيست ،واسطه است ... .دﯾگران مجلس و نماﯾندگی را
جور دﯾگر می دانند .در نظر ما آنجا ﯾک فرونت دﯾگری بيش
٣

نيست ".لذا رای مجلس مبنی بر عدم صالحيت نماﯾندگی اش
نيز برای او اھميتی ندارد و برای رای اﯾن مجلس فاسد تره ھم
خرد نمی کند " :ما افتخار می کنيم که نماﯾندگان زور ،پول و
نيرنگ و تزوﯾر ما را از خود ندانستند و بر عليه ما مھره سياه
دادند ...شانزده ھزار رای مردم پاک و بی غل و غش تبرﯾز را با
پنجاه رای مغرضانه از بين می برند ... .ما بيدی نيستيم که از
۴

اﯾن باد ھا بلرزﯾم".

فرازھائی از اﯾن سخنرانی ،براستی حاوی مطالب تکان دھنده
ای از وضعيت اقتصادی و اجتماعی آذرباﯾجان در بحبوحه ی
تاسيس فرقه ی دمکرات آذرباﯾجان و تشکيل حکومت ملی می
باشد .پيشه وری در اﯾن سخنرانی به وضعيت اقتصادی،
آموزش و پرورش و بھداشت آذرباﯾجان اشاره کرده و با
مثالھائی ساده و عامه فھم از وﯾرانيھای حاصل دوران پھلوی
اول در آذرباﯾجان سخن می گوﯾد.
نماﯾنده ی اول شھر تبرﯾز در باره ی بھداشت بزرگ ترﯾن شھر
آذرباﯾجان می گوﯾد " :وقتی که من به تبرﯾز وارد شدم ،دﯾدم
برای ھر بيمارستانی که در تبرﯾز است ،برای ھر بيمارستانی
سی ھزار تومان تقاضا کرده بودند و چھارده ھزار تومان تصوﯾب

شد .در صورتيکه برای مرﯾضخانه ی پنجاه تختخوابی که حساب
کردﯾم ،برای ھر بيماری که ﯾک تومان حساب شود ،پنجاه و پنج
ھزار تومان خرج آن می شود و نسبت به آن چھارده ھزار تومان
که حساب کردند ،نسبت به ھر بيماری دو رﯾال می رسد .اﯾن را
شما حساب کنيد .پنجاه و پنج ھزار تومان بودجه ی بھداری
تبرﯾز است .اﯾن را که ما حساب کردﯾم برای اھالی آذرباﯾجان و
قسمت کردﯾم ببينيم برای ھر نفر چقدر خرج می شود ،دﯾدﯾم
به ھر نفری به قيمت ﯾک سيگار ھم نمی شود .اﯾن دو
مرﯾضخانه امروز تعظيل است .مرﯾض ھم نمی تواند منتظر
باشد".
پيشه وری در بخش دﯾگر سخنرانی اش در باره ی آموزش و
پروش آذرباﯾجان می گوﯾد " :االن در تبرﯾز از تمام دبستانھا و
دبيرستانھائی که ھست ،فقط شش تا دولتی است و بقيه اش
ملی است .بنده رفتم دﯾدم آن اطاقھائی که بچه ھا در آن درس
می خوانند .شما اسبتان را نمی بندﯾد .برای اﯾنکه اﯾن قدر
خراب است که اطمينان نمی شود کسی آنجا باشد .به آموزگار
ھم ماھی سی تومان حقوق می دھند .ﯾک آموزگاری که
ماھی سی تومان ﯾا چھل تومان حقوق می گيرد ،چطور می
تواند بچه ھای شما را درس ﯾدھد و تعليم بدھد .و شما ھم
مدعی ھستيد که ما دارﯾم تعليمات عمومی را اجرا می کنيم.
برای تمام آذرباﯾجان ﯾک دبستان فقط از محل اعتبار تعليمات
عمومی در نظر گرفته شده است .آن وقت شما حساب کنيد
ببينيد در عرض چند سال با اﯾن ترتيب می توانيد اﯾن کار انجام
بدھيد".
با مثالی عامه فھم از سو استفاده ھای وابستگان به دربار و
انگليس و رابطه اﯾن دزدﯾھا با معيشت و زندگی مردم آذرباﯾجان
می گوﯾد " :ھمين سو استفاده که اخيرا در مجلس گفته شد.
اﯾن پارچه ھائی که داده شده است به رشيدﯾان و بطور تحقيق
در بازار فروخته شده است .اﯾن پارچه ھا را اگر پھن کنيد ،ﯾک
نفر آدم تا سی روز می تواند روی آن راه برود .ولی اگر اعتبار
بھداری آذرباﯾجان را به اﯾن حساب در بياورﯾم ،شاﯾد نيم ساعت
ھم نمی شود روی آن راه بروند .ﯾعنی فقط از اﯾنجا تا ميدان

توپخانه می شود .ولی اگر آنرا به خواھيم حساب بکنبم،
مسافت ار اﯾنجا تا بندر شاه می شود .از ﯾک نفر تاجر تبرﯾزی
پرسيدم که اﯾن بودجه ی فرھنگ آذرباﯾجان را اگر به حساب در
بياورﯾم و تبدﯾل بکنبم به الستيک اتومبيل ،جه قدر می شود.
گفت ماھی دو حلقه الستيک می شود .با اﯾن ترتيب ما می
خواھيم مردم پشتيبان ما باشند و حرف ما را گوش بدھند؟!"
در باره ی وضعيت کشاورزی و دامداری آذرباﯾجان می گوﯾد:
"بنده رفتم اداره ی کشاورزی آذرباﯾجان را دﯾدم .ميز ھا تمام
مرتب است .ماشين نوﯾس مرتب دارد .ولی از اﯾن اداره ی
کشاورزی نمی توانيد اطالع پيدا کنيد که چند گوسفند در
آذرباﯾجان است و برای اصالح نژاد حيوانات ،برای اصالح فالحت
باغبانی ،برای اﯾن ميوه ای که در آذرباﯾجان از طال ھم قيمت
اش بيشتر است و می شود به حد وفور تھيه کرد و برای اﯾن
قبيل چيزھا کاری نمی شود .ﯾک دستگاه بزرگی است از ميز و
صندلی .ولی کار نيست .اﯾنست که می گوﯾند ادارات ما کار
نمی کنند" .
و طنز تلخ تارﯾخ را ببين که بعد از شصت و شش سال که از
سرنگونی دولت ملی آذرباﯾجان می گذرد و بعد از خرابی بصره
و سوختن فرصت ھای تارﯾخی و کشتارھا و سرکوبھا به نام
حفظ تماميت ارضی ،اخيراً مرکز پژوھش ھای مجلس شورای
اسالمی در سند تنظيمی خود با توصيه به اﯾجاد نظام فدرالی
در اﯾران می نوﯾسد" :تمركز زداﯾی پیدرپی از دو طرﯾق
تفوﯾض اختيار و برپاﯾی دولتھای تمام عيار منطقهای )شامل
مجرﯾه و مقننه( و محلی )شھرداریھا( نظام اداره كشور را در
سند چشمانداز به سمت نظام فدرالی نزدﯾك كند و نظام
برنامهرﯾزی فعلی به مرور زمان كنار گذاشته شده و به مناطق
)استان و شھرستان( و شھرداریھا محول شود .اﯾن مھم
باعث میشود كه در نظام تصميمگيری ،تصميمات كماھميت
به مدﯾران رده پاﯾينتر محول شود و فرصت الزم برای
تصميمگيریھای مھم برای مدﯾران رده باال افزوده شود و
كيفيت تصميمات نيز ارتقا ﯾابد".

انگار سيد جعفر پيشه وری نه در  ٢٣خرداد  ١٣٢٣بلکه در سال
 ١٣٩١شمسی در باره ی کار مجلس ،وضعيت دولت و
مظلوميت آذرباﯾجان از ترﯾبون مجلس شورای اسالمی سخن
می گوﯾد " :مرکز ثقل کار باﯾد مجلس باشد .کار را باﯾد اﯾنجا ﯾاد
بدھند .وقتی که مجلس محترم شورای ملی سر موقع تشکيل
نمی شود ،آن وقت شما از ﯾک نفر مامور دولت که در فکر رتبه
است و درجه می خواھد چه انتظاری دارﯾد .وقتی که کار شما
منظم نيست .وقتی شما فکر می کنيد وقتی دولت الﯾحه آورد
ما جلسه تشکيل می دھيم ،دﯾگر چه انتظار دارﯾد که وزرا برای
شما کار بکنند .چه انتظار دارﯾد که فالن ثبات برای شما کاری
انجام دھد .در اﯾن اداره ھا روی کارھای سخت و زﯾاده روی
کارھا بطوری انباشته شده است که اگر ﯾک وزﯾری بخواھد
عرﯾضه بنوﯾسد ،باﯾد ﯾک ماه ،چھل روز ،شصت روز صبر بکنند و
منتظر باشند تا آنکه آن عرﯾضه بدست وزﯾر برسد .و ﯾک ماه باﯾد
منتظر باشد ،تا به چه نتيجه رسيده است .تازه اگر در جرﯾان کار
از اﯾن ميز به آن ميز ،عرﯾضه گم نشود ،اسباب خوشوختی
خواھد بود".
انگار آذرباﯾجان تکه تکه شده در ميان اﯾالت ھا و استانھا دﯾگر
بار از زبان سيد جعفر پيشه وری غرش می کند " :آن سياست
نحس که می خواستند آذرباﯾجان را خرد بکنند ،تکه تکه بکنند.
می خواستند تبرﯾزی را که علم آزادی را بلند کرده بود ،نباشد و
از بين برود .برای اﯾنکه می ترسيدند ﯾک مرتبه ی دﯾگر آن آتش
مقدس که از آنجا بلند شده و اﯾن مملکت را نجات داده ،دو
مرتبه آن آتش بلند شود".
ھنگامی که بعد از زلزله ی اخير قره داغ آذرباﯾجان مقامات
محلی نا اميد از پيدا کردن فرماندار پروازی )حتما ساکن تھران(
دست به دامان استانداری آذرباﯾجان شدند ،ھنگامی که خامنه
ای با اھن و تلپ و با اعوان و انصارش به منطقه ی زلزله زده
آمد و به زبانی که اکثرﯾت مردم آنرا نمی فھميدند ،سخن گفت،
ھنگامی که اکيپ ھای امدادی بعد از تظاھرات و اعتراضات
متعدد مردم آذرباﯾجان با تاخيری چند روزه وارد منطقه شدند و
تازه متوجه شدند که اکثرﯾت بيسواد مردم زلزله زده -که

زبانشان ترکی آذرباﯾجانی است -قادر به تکلم به زبان آنھا-
زبان به اصطالح رسمی فارسی -نيستند و بعد از رد دو فورﯾت
الﯾحه ی کمک به زلزله زدگان آذرباﯾجان در مجلس شورای
اسالمی ،سخنان سيد جعفر پيشه وری در صحن مجلس شورا
دوباره جان می گيرند " نباﯾد به آن نظری که روسای سابق به
ما نگاه می کردند ،به نظر فشار و زور و به نظر تعدی نگاه می
کردند ،حاال به ما نگاه کنند .ما ھم ﯾک قسمتی از مملکت
ھستيم .ما ھم حق دارﯾم که از وسائل مادی و معنوی اﯾن
مملکت استفاده کنيم .در تبرﯾز امروز ﯾک روزنامه نيست .در
صورتی که ﯾک اﯾالت بزرگی است که در موقعش ﯾک روزی
آزادی برای ما گرفته است".
در باره ی متن سخنرانی باﯾد بگوﯾم که سخنان سيد جعفر
پيشه وری کاراکتر شفاھی دارند و حتما نيز تند نوﯾسان مجلس
در ثبت سخنرانی اشتباھاتی کرده اند و اغالط مختلفی نيز در
آن وارد شده اند .بھر حال من اﯾن سخنرانی را عينا از شماره ی
سه مجله ی آذر تورک به تارﯾخ آگوست  ٢٠٠٧ميالدی آورده ام.
برای تسھيل کار خواننده فقظ ) (.و ) (،را به متن اضافه کرده
ام .به علت عدم دسترسی به آرشيو نشرﯾه ،مجبور به تاﯾپ
دوباره ی آن شدم.
ھمان طورﯾکه آقای غالمرضا نظامی در مقدمه نوشته اند،
سخنان پيش ار دستور پيشه وری از صورت جلسات مجلس
حذف شده است .من نيز در ساﯾت کتابخانه ی مجلس شورای
اسالمی بدنبال اﯾن سخنرانی گشتم .ولی ھر چه گشتم ،کمتر
پيدا کردم.

سخنرانی سيد جعفر پيشه وری در دوره ی
چھاردھم مجلس شورای ملی

اوال بنده خيلی متاسفم که چندﯾن بار خواستم و نوبت به بنده
نرسيد و ترتيبات حرف زدن و اجازه خواستن ﯾک طوری است
که متاسفانه اشخاصی که کم رو ھستند ﯾا ناشی ھستند
کمتر موفق می شوند حرف بزنند .بنده از روزی که آمده ام،
ﯾک پيغام ھا و ﯾک سفارشاتی اھالی تبرﯾز برای مجلس
شورای ملی فرستاده اند ،که مقتضی بود زودتر به عرض
مجلس شورای ملی برسانم .ولی بنده موفق نشدم .و امرور
ھم وقت تنگ است و نمی توانم به تفضيل به عرض آقاﯾان
برسانم .و حاال می خواھم ھر چه ممکن شود نه مثل ﯾک نفر
وکيل آذرباﯾجان بلکه مثل ﯾک نفر مدﯾر روزنامه ،مثل ﯾک نفر
مخبر روزنامه که در جرﯾان زندگی اھالی وارد شده بودم ،آنھا را
به عرض آقاﯾان برسانم و آقاﯾان ھم اطالع پيدا کنند که ما چه
می گوئيم و مردم چه می خواھند .و خواھش می کنم آقاﯾان
ﯾک قدری توجه بفرماﯾند .قبل از اﯾنکه وارد پيغامھای آقاﯾان
آذرباﯾجانيھا بشوم ،می خواستم راجع به حسات خصوصی،
عراﯾضی عرض بکنم.
بنده نمی دانم برای ﯾک موضع ھائی که روزنامه ھا می توانند
بحث بکنند ،تمام روزنامه ھای داخله و خارجه ھم بحث می
کنند و در ھر جا می نوﯾسند و در روزنامه ھای خودمان ھم
ممکن است نوشت ،برای اﯾن قبيل مطالب چرا جلسه
خصوصی تشکيل می شود؟ اﯾن کار واقعا ھيچ معنی ندارد که
مدتی مدﯾران جراﯾد و تماشاچی ھا معطل شوند و جلسه ی
خضوصی برای ﯾک موضوع عادی تشکيل شود .که از آن جلسه
ھيچ نتيجه گيری نشود .البته اﯾن قاعده چه به عقيده ی من از
اول بد گذاشته شده است .در صورتی که باﯾد مطالب به صورت
الﯾحه در بياﯾد و به مجلس داده می شود و بعد می رود به
کمسيونھا و در فراکسيونھا ھم اظھار نظر می کنند و تصوﯾب
می شود .دﯾگر جلسه ی سری و جلسه ی خصوصی نمی
خواھد .اﯾن وقت تلف کردن نمی دانم برای چيست .االن چندﯾن
ماه از عمر اﯾن مجلس گذشته و ھيچ کاری برای مملکت نشده.
تا امروز ھنوز بودجه ی تفضيلی کشور به مجلس نيامده و شما
آمده اﯾد ﯾک اختياراتی داده اﯾد و ﯾک قانونی وضع کرده اﯾد که

بر طبق سال گذشته ﯾک مخارجی بشود و ﯾک خرجھائی ھم
بشود .ولی معلوم نيست که نماﯾندگان امروز با آن عقاﯾدی که
نسبت به بودجه دارند با آن عقاﯾدی که بودجه ی سال گذشته
را تصوﯾب کرده بودند موافق اند و ﯾا موافق نيستند .و باﯾد
بودجه به مجلس بياﯾد و ما ھنوز از بودجه اطالعی ندارﯾم .و
فردا ھم می آﯾند و ﯾک دوازدھم ،چھارم را می آورند و می
گذرانند ،شروع می کنيم به خرج کردن .در صورتيکه اساس کار
مجلس شورای ملی نظارت در بودجه و رسيدگی به جمع و
خرج مملکت است و برنامه ی دولتھا باﯾد روی بودجه باشد و
اﯾن کار از ھر چيزی مھمتر است .حاال من نمی خواھم زﯾاد روی
اﯾن موضوع بحث کنم .وقتی که من می آمدم ،آذرﯾاﯾجانيھا دو
موضوع را به من سفارش کرده اند که اﯾنجا مذاکره کنم .ﯾکی
اﯾنکه مجلس شورای ملی باﯾد مرکز ثقل مملکت باشد و اﯾنجا
مرجع مردم باشد و احتياجات روزانه ی مردم و کارھای مردم در
پشت اﯾن ترﯾبون باﯾد انعکاس پيدا کند و مردم بتوانند به اﯾن
اعتماد پيدا بکنند .ولی فعال ما نمی توانيم بگوئيم کارھائی که
کرده اﯾم مطابق ميل مردم بوده است و فعال ھم کاری که می
کنيم مطابق ميل مردم است .و حاال ھم اگر اﯾن طور ادامه پيدا
بکند گمان می کنم ما بين مجلس و ملت ﯾک دﯾوار بسيار
ضخيمی مثل دﯾوار چين حاﯾل خواھد شد و بالنتيجه ملت از
مجلس ناراضی خواھد شد .و می خواھم ﯾک قدری جسارت
کنم و عرض کنم که متنفر خواھد شد .برای اﯾنکه مردم می
بينند بعد از شھرﯾور ﯾعنی بعد از سقوط دﯾکتاتوری که تمام
تقصيرات را گردن ﯾک شخص گذارده بودند ،چندان تغييری در
عمليات پيدا نشده است .و متاسفانه بنده در روزنامه ھا می
خواندم که عمال کار مجلس روی شخصيت ھا و منم و منم ھا و
اله کردم و بله کردم اداره می شود .در صورتيکه در اﯾن موقع
خطرناک و بارﯾک باﯾد ﯾک ھدف معين و واضح و روشنی باشد تا
مجلس بتواند ﯾک دولتی درست بکند که آن ھم ھدف داشته
باشد و به درد ملت بخورد )صحيح است( .کاله خودتان را
قاضی بکنيد .بنده در آن جاھای تارﯾک در آن کلبه ھای محقر که
بچه ھای ھشت ساله و شش ساله دارند کار می کنند ،وارد

شدم .دﯾدم آنھا شما را نمی شناسند و شما را از خودشان
نمی دانند .آنھا می گوﯾند دولت در فکر ما نبست .گرسنه
ھستيم ،نان ندارﯾم و ھيچ چيز ندارﯾم و معلوم نيست که دولت
چه کاری می کند .وقتی که من به تبرﯾز وارد شدم ،دﯾدﯾم برای
ھر بيمارستانی که در تبرﯾز است .برای ھر بيمارستانی سی
ھزار تومان تقاضا کرده بودند و چھارده ھزار تومان تصوﯾب شد.
در صورتيکه برای مرﯾضخانه ی پنجاه تختخوابی که حساب
کردﯾم ،برای ھر بيماری که ﯾک تومان حساب شود ،پنجاه و پنج
ھزار تومان خرج آن می شود و نسبت به آن چھارده ھزار تومان
که حساب کردند ،نسبت به ھر بيماری دو رﯾال می رسد .اﯾن را
شما حساب کنيد .پنجاه و پنج ھزار تومان بودجه ی بھداری
تبرﯾز است .اﯾن را که ما حساب کردﯾم برای اھالی آذرباﯾجان و
قسمت کردﯾم ببينيم برای ھر نفر چقدر خرج می شود ،دﯾدﯾم
به ھر نفری به قيمت ﯾک سيگار ھم نمی شود .اﯾن دو
مرﯾضخانه امروز تعطيل است .مرﯾض ھم نمی تواند منتظر
باشد مجلس شورای ملی جلسه ی خصوص تشکيل بدھد که
نقره ھا را بفروش ﯾا نفروشد .او درمان می خواھد .چاره می
خواھد .االن در تبرﯾز دو بيمارستان که ھست ھر دو تعطيل
است) .بعضی از نماﯾندگان -ھمه جا تعطيل است( اﯾن است
که بنده خيال می کنم وظاﯾفی که به گردن آقاﯾان گذاشته
شده است و اﯾن دونده گی ھائی که ما با آقاﯾان کردﯾم و آمدﯾم
اﯾن کرسی ھا را اشغال کردﯾم ،ﯾک وظاﯾف سنگين را به عھده
ی ما گذاشته است .البته سياست خارجی ما خيلی روشن
است .اﯾنھم ﯾا از خود ما بود ﯾا از ﯾک شخص بصيری بود که ﯾک
وقتی ﯾک پيشنھادھائی کرد ،که امروز سياست خارجی ما
روی آن پيشنھاد خيلی روشن است .در قسمت کارھای داخلی
و سياست داخلی ھم اگر ﯾک دولت خيلی مقتدر و محکمی
باشد که تکيه اش به ملت باشد و ملت او را بشناسد و تکيه
اش به مجلس باشد و اکثرﯾت مجلس از روی ﯾک نظرﯾات
صحيحی و از روی اﯾمان نه از نظرھای خصوصی و اﯾنکه من اله
می کنم بله می کنم ،او را تقوﯾت کند ،تصور می کنم وضع
داخلی ھم روشن بشود .ولی به شرط اﯾنکه ،اگر نظرھای

خصوصی ھم داشته باشيم ،زﯾر پا بگذارﯾم و بروﯾم به طرف
ملت و نظرﯾات آنھا را تامين کنيم .البته شما می گوئيد که برای
ھر کاری باﯾد الﯾحه بياﯾد در مجلس تصوﯾب شود .ولی من نمی
دانم که احتياجات مردم را چطور می شود به اﯾن ترتيب تامين
کرد .اﯾن مرﯾضخانه که االن تعطيل است ،چقدر می توانند مردم
صبر کنند .بيمارھا چقدر بمانند تا الﯾحه و محل اعتبار خرج اﯾن
مرﯾضخانه ھا بگذرد؟ ﯾک کسی که زﯾر اوتومبيل برود ،اگر ﯾک
جائی نباشد که اقال ً او را ببرند پانسمان کنند و ﯾا صورت مجلس
تھيه کنند که اﯾن شخص زﯾر اوتومبيل رفته است ،اﯾن را من
نمی دانم می خواھند چکار کنند .اگر دولت اکثرﯾت ندارد و
الﯾحه نمی آورد به مجلس ،برای اﯾنکه می ترسد اکثرﯾت
مجلس موافقت نکنند .ﯾک چنين دولتی که از اکثرﯾت مجلس
می ترسد ،آن دولت نمی تواند کار کند .باﯾد ﯾک دولتی بياﯾد که
بداند اکثرﯾت مجلس پشتيان او است و پشتيان اکثرﯾت مجلس
ھم باﯾد ملت باشد و ملت باﯾد احساس کند که اکثرﯾت مجلس
به دردھای او می رسد .باﯾد بفھمد که مجلس به او بھداری
می دھد .ﯾک قانون از مجلس سيزدھم گذشت که نمی دانم
واقعا از روی عقيده و تحقيقات بود و ﯾا اﯾنکه می خواستند
واقعا خودشان را حق به جانب نشان بدھند .و آن قانون
تعليمات عمومی بود .االن در تبرﯾز از تمام دبستانھا و
دبيرستانھائی که ھست ،فقط شش تا دولتی است و بقيه اش
ملی است .بنده رفتم ،دﯾدم آن اطاقھائی که بچه ھا در آن
درس می خوانند ،شما اسبتان را نمی بندﯾد .برای اﯾنکه اﯾن
قدر خراب است که اطميان نمی شود کسی آنجا باشد .به
آموزگار ھم ماھی سی تومان حقوق می دھند .ﯾک آموزگاری
که ماھی سی تومان ﯾا چھل تومان حقوق می گيرد ،چطور
می تواند بچه ھای شما را درس ﯾدھد و تعليم بدھد .و شما
ھم مدعی ھستيد که ما دارﯾم تعليمات عمومی را اجرا می
کينيم .برای تمام آذرباﯾجان ﯾک دبستان فقط از محل اعتبار
تعليمات عمومی در نظر گرفته شده است )فرﯾور -آنھم که
عملی نشد( .آن وقت شما حساب کنيد ببينيد در عرض چند
سال با اﯾن ترتيب می توانيد اﯾن کار انجام بدھيد .به عقيده ی

من باﯾد مجلس اﯾن چيزھا را از دولت بخواھد .و از دولت
بخواھد که بودجه بياورد .اگر اﯾن دولت نمی تواند و موفق نمی
شود ،ﯾک دولت دﯾگری تعيين کنيد که اﯾن کار را انجام بدھد.
باﯾد دولتی بياﯾد که بھداشت مردم را درست کند .فرھنگ مردم
را درست کند .اﯾن چيز ھا را درست کند و به دست مامورﯾن
خودش بسپارد که آنھا اﯾن دردھای مردم را دوا کنند .اﯾنکه
احساس می کنيد من عصبانی ھستم ،علت آن اﯾن است که
آن اشخاصی با بنده حرف می زنند ،از من عصبانی تر بودند.
بنده در روزنامه نوشتم که ﯾک روز بود که ھر کس برای خودش
زندگی می کرد .ولی باﯾد امروز برای مردم کار کنيم .ﯾک
مجلسی بود که بنده رفتم ﯾک روز آنجا صحبت کردم .بعد از
تمام شدن صحبت ،ﯾک کارگری روی مرا بوسيد و من در آنجا
گفتم که من نمی روم به اﯾن مجلس برای اﯾنکه مردم از من ﯾک
انتظاراتی دارند و من تصور نمی کنم که بتوان انتظارات مردم را
انجام دھم .مردم از من اﯾن انتظار را دارد ،که بھش نان بدھند.
پارچه بدھند .لباس بدھند .بھداشت و فرھنگ او را تامين کنند.
وضع بھداشت تبرﯾز را که االن توضيح دادم با اﯾن ترتيب اﯾن سو
استفاده ھائی ھم می شود .در نظر بگيرﯾد ھمين سو استفاده
که اخيرا در مجلس گفته شد .اﯾن پارچه ھائی که داده شده
است به رشيدﯾان و بطور تحقيق در بازار فروخته شده است.
اﯾن پارچه ھا را اگر پھن کنيد ،ﯾک نفر آدم تا سی روز می تواند
روی آن راه برود .ولی اگر اعتبار بھداری آذرباﯾجان را به اﯾن
حساب در بياورﯾم ،شاﯾد نيم ساعت ھم نمی شود روی آن راه
بروند .ﯾعنی فقط از اﯾنجا تا ميدان توپخانه می شود .ولی اگر
آنرا به خواھيم حساب بکنبم ،مسافت از اﯾنجا تا بندر شاه می
شود .از ﯾک نفر تاجر تبرﯾزی پرسيدم که اﯾن بودجه ی فرھنگ
آذرباﯾجان را اگر به حساب در بياورﯾم و تبدﯾل بکنبم به الستيک
اتومبيل جقدر می شود .گفت ماھی دو حلقه الستيک می
شود .با اﯾن ترتيب ما می خواھيم مردم پشتيبان ما باشند و
حرف ما را گوش بدھند؟! اﯾن طور ھا نمی شود .ما باﯾد مردم را
از فالکت و ادبار و از اﯾن کوران بزرگ سياسی و از اﯾن کورانی
که از زمين و آسمان و شمال و جنوب پيدا شده است ،نجات

بدھيم .ما مسئوليم .شما مسئول ھستيد .نگوئيد دولت باﯾد
اﯾن کار را بکند .دولت را باﯾد شما تعيين کنيد .دولت را شما
انتخاب می کنيد .اختيار دولت با شما است .برنامه ی دولت را
باﯾد شما تعيين کنيد .بودجه ی دولت با برنامه ی شما تطبيق
نمی کند .ﯾک حرفھائی می زنند و شما را تشوﯾق می کنند.
ولی وقتی که به عمل می رسد ،ﯾک کار دﯾگری می کنند .باﯾد
فکر اﯾن چيزھا را کرد .بودجه را ھنوز من نخوانده ام .مثل اﯾنکه
می گوﯾند به سه ميليارد رسيده است .سه ميليارد را حساب
کنيد .به ھر فاميل پنج نفری دوﯾست تومان می رسد .البته با
اﯾن وضعيت و با ابن ترتيب نمی شود مملکت را اداره کرد .بنده
رفتم اداره ی کشاورزی آذرباﯾجان را دﯾدم .مثل ﯾک مخبر
روزنامه .مثل ﯾک آدمی که خودش را توی مردم انداخته است.
مثل ﯾک آدم معمولی .شما ھم اگر به اﯾن صورت بروﯾد خيلی
چيزھا را می بينيد .شما اگر اﯾن لباس قشنگ را می کندﯾد،
فکل کراوات را کنار می گذاشتيد ،خيلی چيز ھا را می دﯾدﯾد .و
خيلی حساس تر و جدی تر و خيلی شدﯾدتر می توانستيد
باشيد .پس خودتان را مذمت کنيد .بنده رفتم اداره ی کشاورزی
آذرباﯾجان رادﯾدم .ميز ھا تمام مرتب است .ماشين نوﯾس مرتب
دارد .ولی از اﯾن اداره ی کشاورزی نمی توانيد اطالع پيدا کنيد
که چند گوسفند در آذرباﯾجان است .و برای اصالح نژاد حيوانات،
برای اصالح فالحت باغبانی ،برای اﯾن ميوه ای که در آذرباﯾجان
از طال ھم قيمت اش بيشتر است و می شود به حد وفور تھيه
کرد و برای اﯾن قبيل چيزھا کاری نمی شود .ﯾک دستگاه
بزرگی است از ميز و صندلی ولی کار نيست .اﯾنست که می
گوﯾند ادارات ما کار نمی کنند .ﯾک اردوی بزرگی بنده در اﯾن
تثبيت نرخھا دﯾدم .اﯾن ﯾک قشونی است که برای حقوق آنھا
اﯾن ملت ماليات می دھند .اﯾن قشون برای شما چه می کند؟
اﯾن قشون برای شما چه کاری صورت داده است؟ ھيچ کاری
صورت نداده است .اﯾنست که از آقاﯾان نماﯾندگان تقاضا دارم
ﯾک قدری خودشان را فشار به دھند .و از ھيئت رئيسه ھم
تقاضا دارم که سعی کنند جلسه را که باﯾد ساعت نه تشکيل
شود ،ھمان ساعت نه تشکيل بدھند که آقاﯾان نماﯾندگان اﯾنجا

بياﯾند و دردھا را بگوﯾند .البته نمی گوﯾم دستور نباشد .ولی
باﯾد دردھا را عالج کنيم .چون ﯾکی از آقاﯾان نماﯾندگان می گفت
ما باﯾد حرف بزنيم .اﯾن بدبختی است .ما را برای حرف زدن
نفرستاده اند .ما را اﯾنجا فرستاده اند که مملکت را در اﯾن موقع
سختی و بدبختی از روی بصيرت اداره کنيم .از روی ﯾک
سياست روشن و تاکتيک دقيقی اداره کنيم .البته باﯾد دولت
اداره کند .ولی راھنمای دولت باﯾد مجلس باشد و مرکز ثقل
دولت باﯾد اﯾنجا باشد .مرکز ثقل کار باﯾد مجلس باشد .کار را
باﯾد اﯾنجا ﯾاد بدھند .وقتی که مجلس محترم شورای ملی سر
موقع تشکيل نمی شود ،آن وقت شما از ﯾک نفر مامور دولت
که در فکر رتبه است و درجه می خواھد ،چه انتظاری دارﯾد.
وقتی که کار شما منظم نيست ،وقتی شما فکر می کنيد
وقتی دولت الﯾحه آورد ،ما جلسه تشکيل می دھيم ،دﯾگر چه
انتظار دارﯾد که وزرا برای شما کار بکنند .چه انتظار دارﯾد که
فالن ثبات برای شما کاری انجام دھد .در اﯾن اداره ھا روی
کارھای سخت و زﯾاده روی ،کارھا بطوری انباشته شده است
که اگر ﯾک وزﯾری بخواھد عرﯾضه بنوﯾسد ،باﯾد ﯾک ماه ،چھل
روز ،شصت روز صبر بکنند و منتظر باشند تا آنکه آن عرﯾضه
بدست وزﯾر برسد .و ﯾک ماه باﯾد منتظر باشد تا به چه نتيجه
رسيده است .تازه اگر در جرﯾان کار از اﯾن ميز به آن ميز عرضه
گم نشود ،اسباب خوشوختی خواھد بود .اﯾن است که باز
تکرار می کنم که آذرباﯾجانيھا از مجلس و اﯾن دوره ،مخصوصا
انتظار دارند که آن سياست نحسی که می خواستند آذرباﯾجان
را خرد بکنند ،تکه تکه بکنند .می خواستند تبرﯾزی را که علم
آزادی را بلند کرده بود ،نباشد و از بين برود .برای اﯾنکه می
ترسيدند ﯾک مرتبه ی دﯾگر آن آتش مقدس که از آنجا بلند شده
و اﯾن مملکت را نجات داده ،دو مرتبه آن آتش بلند شود.
آذرباﯾجانيھا می گوﯾند که مجلس را خيلی مقدس می دانيم و
خيلی اتظار دارﯾم که برای ما کار بکند .عالقه دارﯾم که مرکز
مملکت شود .و خيلی ھم با قلب لرزان انتظار دارﯾم که برای ما
کار بکنند .ولی در عين حال نباﯾد به آن نظری که روسای سابق
به ما نگاه می کردند ،به نظر فشار و زور و به نظر تعدی نگاه

می کردند ،حاال به ما نگاه کنند .ما ھم ﯾک قسمتی از مملکت
ھستيم .ما ھم حق دارﯾم که از وسائل مادی و معنوی اﯾن
مملکت استفاده کنيم .در تبرﯾز امروز ﯾک روزنامه نيست .در
صورتی که ﯾک اﯾالت بزرگی است که در موقعش ﯾک روزی
آزادی برای ما گرفته است .من وقتی رفتم خانه ی سردار که
برادر پيری دارد ،با حاجی عظيم خان نشستم و صحبت کردﯾم.
او می گفت وقتی که ما علم مشروطيت را بلند کردﯾم ،ھشت
نفر باقی ماندﯾم .به ما پيشنھاد شد که تسليم شوﯾم .ما
تسليم نشدﯾم .شصت و دو دولت دنيا باﯾد زﯾر بيرق آزادی در
بياﯾند .آذرباﯾجانی نمرده است .آذرباﯾجانی وطن پرست است.
آذرباﯾجانی به مملکت عالقه دارد .او را نباﯾد خرد کرد .باﯾد از
حيث فرھنگ و بھداشت و فالحت و از ھر حيث به او کمک کرد.
برای اﯾنکه پشتيبان بزرگ ملی مجلس شورای ملی است.
آذرباﯾجانی می خواھد اﯾن مجلس ملعبه ی دﯾکتاتوری نباشد.
بدبختانه اﯾن ننگ را برای ما باقی گذاشتند که اشخاصی که
می خواستند دﯾکتاتور بشوند و می خواستند حقوق ملت را زﯾر
پا بگذارند ،از اﯾن مجلس و ترﯾبون سو استفاده می کردند .بنده
اﯾنجا استفاده می کنم که مجلس باﯾد به فکر شھرستانھا باشد
و به شھرستاھا توجه داشته باشد .زﯾرا در روزنامه خواندم که
در سقز اراک ﯾک شخصی توی خيابان مرده و سه روز نعش او
در خيابان مانده بود و نعش را گربه خورده بود .ھيچکس به فکر
اﯾن نيفتاد که اﯾن را از وسط شھر بردارد .زﯾرا جرئت نمی کردند
و می گفتند اگر ما به اﯾن مرده نزدﯾک بشوﯾم ،می گوﯾند اﯾن را
کشته اند .باالخره بعد از مدتی نمی دانم چه کسی گزارش
داد .بعله تنھا اراک اﯾن طور نيست .ھمه جای اﯾران تصور می
کنم اﯾنطور باشد .ھمينطور باشد .اصال امنيت مالی و جانی و
شخصی از بين رفته است .دولت ھر ماموری که می فرستاد،
آن مامور ﯾک نفر ژاندارم ھمراه داشت .بنده ساده می گوﯾم که
در ﯾکی از دھات آذرباﯾجان ،در صوفيان دﯾدم که سماور
شخصی را دزدﯾده بودند و اﯾن رفته بود شکاﯾت به ژاندارم کرده
بود که سماور مرا دزدﯾده اند و ھمه ی ھمساﯾه ھا شھادت
داده اند که اﯾن سماور مال من است .گفته بود چون شما به آن

اشخاصی که ما می خواستيم رای نداده اﯾد ،به اﯾن جھت ما
رسيدگی نمی کنيم .و امضا نکرده بود .گفتم به شما چه که ما
به آن اشخاص رای نداده اﯾم .با دﯾن و مذھب و مسلک و عقيده
نباﯾد کار داشته باشيد .شما ﯾک نفر مامور دولت ھستيد .ﯾک
نفر ارمنی ،ﯾک نفر تبعه ی خارجه ،وقتی که رجوع می کند،
شما باﯾد حق او را حفظ کنيد .شما با عقيده ی او چکار دارﯾد.
شما باﯾد حق او را بدھيد .شما مجبورﯾد که اﯾن کار را بکنيد .اﯾن
چيز ھا ﯾکی دو تا نيست .زﯾاد است و ھمه جای مملکت ھمين
طور است .مجلس باﯾد تمام اﯾنھا را در نظر بگيرد و باﯾد نھا را
رفع بکند .اگر رفع نکرد تقصير خودش است .وقتی که مجلس
اﯾن طور کار می کند ،دﯾگر نباﯾد از دولت زﯾاد انتظار داشته
باشد.
____________________________________________
________________________  -١از سری کتابھائی که
سعی در تحرﯾف تارﯾخ فرقه ی دمکرات و حکومت ملی
آذرباﯾجان دارند ،می توان از کتاب »فراز و فرود فرقه ی دمکرات
آذرباﯾجان« نام برد .کتاب مذکور که نتيجه ی کار مشترک آقاﯾان
منصور ھمامی و بابک امير خسروی می باشد ،پا در جای پای
کتابھای ساواک ساخته ای چون »ما و بيگانگان« نصرت اله
جھانشاھلو می گذارد .اﯾن کتاب را باﯾد نمونه ای از
»شاھکارھای« »کتابسازی« شوونيست ھای آرﯾائی حساب
کرد .مترجم ﯾعنی آقای منصور ھمامی با ھمکاری آقای بابک
امير خسروی از دو کتاب قطور محقق جمھوری آذرباﯾجان آقای
جميل حسنلی ،جزوه ی نحيف مذکور را »به عمل« آورده اند.
در باره ی کتابھای آقای جميل حسنلی ﯾعنی »آذرباﯾجان-
کشمکش ميان تھران ،باکو و مسکو« و » آغاز جنگ سرد در
آذرباﯾجان« ،می توان نظرﯾات مختلفی داشت .ولی ھر دو کتاب
حاوی مطالب ارزشمندی در باره ی بخشی از تارﯾخ معاصر
کشور اﯾران می باشند.
بر خالف کتابھای ذکر شده در باال ،کتابھای محققين آذرباﯾجانی
آقاﯾان علی مرادی مراغه ای ،رحيم رئيس نيا و شاھرخ فرزاد،

با تمامی کاستی ھاﯾشان قدمھای ارزشمندی در شناخت
صحيح اﯾن دوره از تارﯾخ کشور محسوب می شوند.
ذﯾال ً اشاره ای به کتابھای نوﯾسندگان مذکور:
از زندان رضا خان تا صدر فرقه ی دمکرات آذرباﯾجان -علی
مرادی مراغه ای  -نشر اوحدی
آخرﯾن سنگر آزادی -مجموعه ی مقاالت سيد جعفر پيشه وری
در روزنامه ی حقيقت -رحيم رئيس نيا -انتشارات شيرازه
زندان رضا شاه -محاکمات ،دفاعيات و خاطرات زندان سيد
جعفر پيشه وری -شاھرخ فرزاد -انتشارات شيرﯾن
 ٢١آذر  ،١٣٢۴تشکيل فرقه ی دموکرات آذرباﯾجان و نقش سيد
جعفر پيشه وری -شاھرخ فرزاد -انتشارات شيرﯾن
فرقه ی دمکرات آذرباﯾجان ،از تخليه تبرﯾز تا مرگ پيشه وری-
شاھرخ فرزاد -نشر اوحدی
 -٢تا جائی که اطالع دارم از مجله ی آذر تورک که توسط آقای
علی حامد اﯾمان منتشر می شد ٩ ،شماره منتشر شده است.
مجله ای بود بسيار پربار و بعضی از مطالب آن ھمچون نوشته
ی باال بی نظير بودند .متاسفانه اﯾن مجله نيز به سرنوشت
مجالت و روزنامه ھائی که توسط آذرباﯾجانيھا منتشر شده اند،
دچار شده و بعد از چندی نشرش متوقف شد.
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