
  ميرجعفرپيشه وریسخنرانی 
 دمکرات آذربایجان) حزب(درباره تاسيس فرقه

  

  ما پای استقالل ايران
   تا آخر ايستاده ايم

  
ور و اعالم ی شهر12ه معروف يانيک هفته پس از انتشار بی، 1324ور سال ی شهر19روز 
 ر ويشه وری در سالن تئاتر شيد جعفر پيجان، سیدموکرات آذربا) فرقه(ل حزب يتشک

م يک و نیمدت به  حزب و شعارها و اهداف عمومی آن سي درباره تاس1زید تبريخورش
ن سخنرانی در شش شماره متوالی روزنامه یخالصه ا. ن سخنرانی کردیساعت برای حاضر

خالصه ( » ین مختصرينين نطقينیشه وريآقای پ« تحت عنوان - ارگان فرقهـجان یآذربا
ک یور دارای ی شهر12ه يانيچند که خود ب هر. ديسچاپ ربه ) یشه وريسخنرانی آقای پ

جان یشه وری در سرمقاله شماره اول آذربايمقدمه مفصل و زبانی روشن و ساده بود و پ
  سخنرانی آنحاتی داد، ولیيز درباره اهداف فرقه توضين... و ) یشه باشالدیز ايفرقه م(

قه از زبان رهبر نهضت ش و اهداف فریداينه های پيح مشروح درباره زمين توضينخست
من به  [...]حات درون يتوض. ن سخنرانی استید ترجمه خالصه ايآنچه که می خوان. است

  .متن افزوده ام
   سایت اخبار روز-84ور ی شهر- مددی روسيس
  
ن جنگ یاز ا رانیلی اثبات آرده بودم آه ایدالن سالن با يش در هميم پيبا دو سال و نیتقر

. ستيدی نین تردیدر ا. ده اميز بر همان عقياآنون ن. ون خواهد آمدريسالمت ببه ] یجهان[
  .ن داده انديران تضمیهای ا ن باره به ملتیهای بزرگ جهان در ا تيرا شخصیز

مرحوم . را انكار آند آسی نمی خواهد آن. ستيموضوع استقالل، اساسا موضوع قابل بحثی ن
ه می آرد آه از طرح مسئله يوصما تبه  - از رهبران سابق حزب دموآرات- مساوات

د ین باره فقط زمانی می توان بحث آرد آه مورد تردیدر ا: او می گفت. مياستقالل اجتناب آن
  .ر قابل بحث استيضوعات حتمی و غران از مویاستقالل ا. و قابل بحث باشد

 ريدم آه شعارهای روشن و آشكار حزب مان مورد سوء تعبيش آشين مسئله را پیمن عمدا ا
  .ردين قرار نگيمغرض

:) م می کرد، افزوديران را در فضا ترسین هنگام ، در حالی که نقشه ایشه وری در ايآقای پ(
بحث ما . ستين نقشه نیم حرف ما و خواسته های ما در خارج از ایصراحت می گوبه من 

 و ند، بحثن نكته توجه داشته باشیگر به ایاگر همه بار د. ران استیدر درون مرزهای ا
  .تفاهم آسان خواهد شد

آن روز من از . ن مجلس می توانند نطق مفصل دوم مرا به خاطر آورندیا] حاضران در[
اری از شنوندگان يد بسیشا. مجلس انتخاب شده بودم] یندگینمابه [جانی ی هزار آذربا16طرف 

گفتم آه روز با در نظر گرفتن اوضاع آشور  من آن. نجا حضور دارندیدر ا] اآنون[آن نطق 
. ار متاثر بودميروز من بس آن. نده نمی توان آشور را از فالآت نجات دادیك نمایله يبوس

                                                 
های تئاتر سنت  سالن شير و خورشيد تبریز همان سالن مشهوری است که در دهه اول قرن گذشته بر اساس معماری سالن ـ 1

ه بخش اساسی ارک تبریز و کتابخانه ملی با تالش خستگی های نخست انقالب بهمرا پطرزبورگ در تبریز ساخته شد و در سال
ود ر که شاهد فراز و ف–ن سالن ای. ناپذیر و شبانه روزی آیت اهللا ملکوتی و همراهان تخریب شد تا مصالیی بجای آنها احداث شود

لسات سياسی و هنری مورد  دموکراتيک آذربایجان وسيعا برای برگزاری جـجان بود، در دوره حکومت ملی هنر نمایش در آذربای
: ک. ر. ( آن بود که بارها از سوی آیت اهللا ملکوتی یاداوری می شد» جرم«د استفاده قرار گرفت و همين امر یکی از دالیل تشدی

64آبان . تبریز . 2. ج. مسجد مسجد شد: حاج ميرزا مسلم ملکوتی «   



د یشا. به خدا سپردمت. برو«: د و گفتيرا آارگری با شوق و تاثری بزرگ شانه مرا بوسیز
ژه یط فعلی آشور، بوی من می دانستم، تا زمانی آه شرا.2»یبتوانی دردهای ما را چاره آن

 ن خاطر، من همانيبهم.  عوض نشود من قادر به انجام آرزوهای آن مرد نخواهم شدتهران
د یی نمی تواند آاری انجام دهد؛ مردم باینده به تنهاینما: روز از مردم آمك خواستم و گفتم

  .دا آننديدست بدست هم دهند و چاره ای برای دردهای خود پ
آنجا شاهد بی . د شدیدی ام تشديس و نا امایآه به تهران رفتم و وارد مجلس شدم  پس از آن

اری از اشخاصی يمتوجه شدم آه بس. ضه دادخواهی گشتمیجواب ماندن هزاران تلگرام و عر
ل آن يهمه شور و شوق برای تشك ونی آه با آني فراآس-ون آزادی شده انديآه وارد فراآس

گر ی موفق شدم بار د.ب می آننديار آوچك و غرض آلودی را تعقي اهداف بس-میده بوديآوش
 چهار نفر مرتجع -، آلت دست سه یهای دولت ابم آه تمام مجلس و سازمانیبه تجربه در 

  3.مغرض، دزد، دروغگو و حقه باز است
می دانستم آه آب من و خائنانی آه آرسی . ه من گذاشتير بزرگی بر روحين مشاهدات تاثیا

ن راهزنان یفت و احساس می آردم آه ا نخواهد ریك جویهای مجلس را اشغال آرده اند به 
ن نظر، با استفاده از فرصت یاز ا. انشان باشمين آسانی راضی نخواهند شد آه من میبه ا

جانی را آه مرا انتخاب آرده و به مجلس فرستاده ی هزار آذربا16اجات ياحت. م را زدمیحرفها
ن یولی ا. د آردندیيدند و تاق گوش آريار و با سكوتی عميم را با دقت بسیحرفها. بودند گفتم

به محض آنكه . گری نبودیز ديشان چیها انتياه برای استتار خير از پرده ای سيها، غديتائ
ست آه سر يی نیجانی از آنهاین آذرباینكه ایمثل ا«: ش خود گفتنديفرصت دستشان افتاد پ

ا اعتبارنامه هاست ب و با پستی ای آه در شأن روباه» .نجا دورش آردی از ادیند، بايش بنشیجا
  . من مخالفت آردند

خواهانی آه حول جبهه آزادی گرد آمده بودند، مبارزه را یوس نشدم و با آمك آزادینهمه مایبا ا
. ر و بی پاسخ مانديما بی تاث] اللحن[د ین و جمالت شديافسوس آه مقاالت آتش. میشروع آرد

  . ها مال آردن حقوق خلقیسمت پابه  تهران تكان خورد، ولی به سمت ارتجاع، ولی
ن دانستم آه از ماندن در تهران و مقاله نوشتن و يقیت سر انجام چنان حاد شد آه به يوضع

های طوالنی   کردن درباره بحثرناچار به فکبه . جه ای حاصل نخواهد شديها نت نطق آردن
  .ميز داشتی در تبر،نجایل قبل، اک سایای پرداختم که 

ن نكته آه از یز، با طـرح ایاری از هم مسلكان من در تبريبس. ودار ساده بين طرح بسیا
نجا را اصالح ید اول ایبا. جان شروع آردید از آذربایبا«: ست، گفتنديتهران آاری ساخته ن

تهران، سر ارتجاع و . مینجا حكومت ملی بوجود آوریجان در ایروی خلق آذربايد با نیبا. آرد

                                                 
گيزی از مشاهدات خود در آذربایجان و بویژه تبریز از جمله ، صحنه های تاثران23 خرداد 26پيشه وری در آژیر مورخه  ـ 2

. پيرمرد افسرده ای از جای برخاست، مجلس ساکت و آرام بود... « . درباره آالم و توصيه های زحمتکشان تبریز بيان کرده است
د که به سخت ترین کارهای لکه های درشتی که روی پالتوی کهنه این ناطق پير بود، نشان می دا. سخن آغاز کرد. اجازه گرفت

.... رفقا: های معنی دار می زد با زبان ساده کارگری حرف. ... تاثر مرد شدید بود. .. شيميایی کارخانه چرم سازی اشتغال دارد
کردیم، حمله . .... چند نفر بيشتر نبودیم. ما آمدیم زیر بيرق ستارخان قيام کردیم. من از این آزادی ها خيلی دیده ام. گول نخورید

سردارمان را . خون ریختيم، یونجه خوردیم، مشروطه و آزادی گرفتيم ولی طولی نکشيد ارتجاع در زیر عنوان دیگر سر در آورد
ولی غفلت ... من نخواستم شما را بدبين و مایوس کنم. .... کشتند، خودمان را با ترکه چوب سنجد آنقدر زدند که ناخنهایمان ریخت

مرد در حالی . از آزادی و آزادیخواهی ریشه ای روی زمين نخواهد ماند... يد که اگر این بار ارتجاع غلبه کندنکنيد، فراموش ننمای
نقل از به ( » .حضار همگی گریه کرده بودند. که اشک از چشمانش سرازیر بود دست فرزند خود را گرفته از سالن خارج گردید

)280.  ص1381. اوحدی. تهران . علی مرادی مراغه ای. جاناز زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آذربای«   
 

قسما (  تاجر بازاری 13، )  فئودال-عمدتا دیوانساالر(  دیوانساالر 43 فئودال بزرگ، 57 نماینده مجلس چهاردهم 134از   ـ3
 ـ نفر دیگر روحانی 2 و  فئودالـ تن از آنان روحانی 2(  روحانی بزرگ 8، )  دیوانساالرـ فئودال و یا بازاری ـبازاری 
 کماکان مجلس علی العموم مجمع مالکان بزرگ و اشرافيت ارتجاعی 14چنانکه مالحظه می شود مجلس . . بودند) دیوانساالر
برای اطالع بيشتر . های انتشار حقيقت مجلس را مجلس اشراف می ناميد پيشه وری با توجه به این نکته حتی از سال. ایران بود

 ، 4. ج. نخبگان سياسی ایران از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمی: ک به. ب طبقاتی و سياسی مجلس چهاردهم ردرباره ترکي
   72بهار . انتشارات سخن. تهران. تاليف زهرا شجيعی . نمایندگان مجلس شورای ملی

 



د از آنجا یدر وحله اول با. لف تمام جنبش های اطراف استمخا] تهران. [مرآز استبداد است
  »مينجا آاری بكنيما هميم و مستقيچشم بپوش

ن مسئول دولتی درباره یتر جلوه آرد آه با مامور ن فكر، زمانی در ذهن من روشنیت ايحقان
 گفت آه من از 4اتيمثال ب. جان مذاآره آردمیهای تظلم و دادخواهانه خلق آذربا تلگراف

خودشان به ه و تلگراف ضیست آه مردم با عريگر الزم نیو صحبت آرده ام و دیق رادیرط
  . زحمت دهند

ها  ن حرفیا . گفت، هزار تلگراف هم آه فرستاده شود من حتی جواب هم نخواهم داد5صدر
روی يد با نیآزادی با. مید با خود خلق حرف می زدیبا. گری نمی توانست داشته باشدیجواب د

ن به جان از تهرایخواهان آذربایشنهاد آزادين شعار، به پیمن با ا! ن می شديم تاممشت مرد
  . جان حرآت آردمیسمت آذربا

جان را یران و آذربایكم اوضاع داخلی و خارجی ایهای نزد آه با هم مسلك نجا، پس از آنیا
گ پی ك حزب مستقل و بزری م، به لزومیل آرديه و تحلیصورتی جدی تجزبه گر، یكبار دی

  .میبرد
و برای ] است[ان يب جهاني آه هدف مورد تعق-یست تحت عنوان دموآراسین حزب می بایا

م و به منظور گرد آوردن يرفتین نام را پذیز ايما ن. ت می آردي فعال-همگان مفهوم و آشناست
  .میه مفصلی را منتشر آرديانيه بمردم به دور آن، روز دوشنب

ر یاجات خود از ديجه احتيجان در نتیاراتی است که مردم آذربايه حقوق و اختيانين بیمبنای ا
  . کرده استها مبارزه باز در راه آن
ارتجاع تهران . ميجان را فراموش آنیخواهانه خلق آذربایخ مبارزه آزادیم تاريما نمی توان

م ین رژیدی از ايچگونه اميم انتظار هيما نمی توان. جان زده استیضربات بزرگی به آذربا
شه سعی آرده است آه يتهران هم. مياستبدادی آه در تهران النه آرده است داشته باش

ك لحظه یعناصر خائنی آه در آنجا حكم می رانند، حتی . جان را تحت فشار نگهداردیآذربا
  . اندز از نابود آردن رهبران ما و شكستن غرور ملی ما صرفنظر نكردهين

و هنوز جان، ستارخان به تهران و آشته شدن ایآذرباآشانده شدن خائنانه سردار بزرگ خلق 
  6.ادها نرفته استیاز 

ن مداخله ستارخان در امور دولت را گناه بزرگی محسوب آرده و او یی آه مستبدیآن روزها
ها، آوچه ها و خانه های تهران، مال و  ابانيرا در پارك اتابك محاصره نموده بودند، در خ

ه يز بجای تنبيمرآز ن. اری لگد مال می گشتيگچی های بختجان و ناموس مردم بدست تفن
  . می آردها را به وزارت و صدارت منصوب آنان، خان
ن نام را بر زبان آورده اند، یجان وحشت نموده و با آسانی آه ایشه از نام آذربايتهران هم

 از  آه پس-ابانی يخ محمد خيی آه در حق مرحوم شیها ستم. رحمانه رفتار آرده استيب
  .ن امر استی آرده شد، شاهد ا-جان بودیسردار ملی افتخار آذربا

  ب می شد،یمن همان روزی آه اعتبار نامه قاتل او حاجی مخبر السلطنه در مجلس تصو
                                                 

بارها . از متمولين طراز اول ایران بود. گر ایران های اشرافی حکومت مرتضی قليخان بيات سهام السلطان از نامداران خاندان ـ 4
در دوره حکومت ملی دموکراتيک آذربایجان به استانداری آذربایجان . نماینده مجلس، نایب رئيس، وزیر و یکبار نخست وزیر شد

ریخ رجال ک تا. ر. لف تاریخ رجال ایران همانند دیگر منسوبين طبقه اشراف فرد بسيار خوشگذرانی بودؤنوشته مبه . تعيين شد
  69 ص 4.ج. ایران

  
دربار به روضه خوانی بود که . سيد محسن صدر محالتی صدراالشراف از مرتجعان مشهور و بدنام نيمه اول قرن گذشته ایرانـ 5

شاه مجلس را به توپ بست و باغشاه قتلگاه آزادیخواهان گشت، بازجوی آزادیخواهان بود  قاجاری راه یافت و زمانی که محمدعلی
صدر از جمله مستبدینی بود که مانند بسياری دیگر در . همين خاطر بعدها همواره از او بعنوان جالد باغشاه نام برده شده است به

او یکی از رجال . ار و پهلوی سهيم بود و در دشمنی با آزادیخواهان آذربایجان نامی به هم زده بودجقا» مشروطه«های  دولت
.های نخست مورد حمالت سيد جعفر پيشه وری بود همان سالارتجاعی اوایل قرن است که از   

   
از جمله سخنرانی چاپ شده در آژیر . پيشه وری بارها به کشانده شدن ستارخان به تهران و رفتار تهران با او اشاره کرده استـ 6

  )322 -315ص . منتخب آثار (1323 ، مرداد 179 – 177شماره 



ران، یخواهان ایرتمند آزادينده غیروز نما آن. شخصا بعنوان خبرنگار روزنامه حضور داشتم
های  یاو با حرارت فداآار. ن خائن اعتراض آردیرزا به اعتبار نامه ايمان ميمرحوم سل
د، پشت يران را بر شمرد و حاجی مخبرالسلطنه خجالت نكشیبه آزادی ا] محمد[خيمرحوم ش

ی به ابانيرا خیز. ن خدمت بزرگی استیبلی من او را آشتم، ولی ا« : بون رفت و گفتیتر
   7».انت می آرديآشور خ

رفت ين جالد را پذياعتبار نامه اجان برپا شده است، یمجلس شورا آه با خون قهرمانان آذربا
س يسال رئ ش از دهيفرمان رضاخان ببه ن خائن، يز هميبعد ن. دينده ملت ناميو او را نما

  .  بودانت اوين پاداشی به خيا. ران گشتيدولت ا
. آندانت محسوب می يجان را خین آار اثبات آرد آه سخن گفتن بعنوان آذربایتهران با انجام ا

های پر  دن نطقياری از شما موفق به شنيبس. ديلی خوب می شناسيرا خ] یابانيمحمد خ[خ يش
   روا داشته بود؟رانیانت را به اياو آدام خ: من از شما می پرسم. دیمعنای او شده ا

دا ین حرکت مجلس شدیجانی به ایک آذربایقت بعنوان يزمان در روزنامه حق من در آن
د را افتخار يم در برابر گور کسانی که شما خائن می ناميما تعظ« تم که اعتراض کردم و نوش

ت سوزانی را که در يدم حس ملين عبارات جسورانه کوشیمن با نوشتن ا. »ميمحسوب می کن
  8.ن دهمي تسک،دينم شعله می کشدرو
  جان چه می توانست باشد؟یم آذربار از داشتن نايخ، غيانت و گناه شيخ! عجبا

برای « :او می گفت. ادم افتاديرزا آوچك خان در باره تهران بيار تلخ مرحوم ميك حرف بسی
ران ید تهران را ویران بایبرای آباد آردن ا. ران آرده اندیران را ویآباد آردن تهران، همه ا

ولی . ه نمی آنميران آردن تهران را توصین حرف را ندارم و وید ايمن قصد تائ» .آرد
است جالدانه ای يوجود دارد و آن عبارت از س] رزا آوچك خانيم[رف ن حیز در ايقتی نيحق

ن یهای بزرگ ا تيو شخص] از تهران[خواهانه خارج یهای آزاد ه جنبشياست آه تهران عل
  .ش می بردي پها جنبش

ه یانه آشته شد و سر او را بعنوان هديار وحشيز بطرزی بسيرزا آوچك خان نين ميخود هم
  . ران فرستادندیر آزادی امن غدابه رضاخان، دش

جان آه در یگر از فرزندان خلف و قهرمان آذربایكی دی -ان يدر حق کلنل محمد تقی خان پس
  .ت صرفنظر نكردندین جنای از ازي ن-ام آرد يخراسان ق

 در -شه دوانده استی آه در تهران ر-روی ارتجاع و استبدادينها نشان می دهند آه نیهمه ا
  .تی خودداری نخواهد کردیچ جنايهاز ] از تهران[خواهانه خارج یدهای آزا سرآوب جنبش

ارات محلی و ملی در هم يق اختید قدرت آنجا را از طریها، با تین جنایبرای خاتمه دادن به ا
انتطار آزادی . ن امر باشدیشگام ايد پیگر، بایز مثل هر دوره ديجان اآنون نی آذربا9.شكست

  .خواه آنجا بسته شده استیدست و بال دسته های آزاد. از تهران اشتباهی بزرگ است
من در . میمحض سقوط رضاخان بوجود آوربه م حكومت ملی خود را يعتا ما نمی توانستيطب

ر ی، تالش آرده بودم که امكان ناپذ»ریآژ«در صفحات روزنامه ] یبا نوشتن مقاالت[آن زمان 
                                                 

پيشه وری مقاله شدیداللحنی در اعتراض به ) 1922 آوریل 10 -1301 فروردین 20 ـ 57شماره . در روزنامه حقيقتـ 7
های آزادیخواهانه ایاالت آذزبایجان، گيالن و  اساس این مقاله جنایات مرکز عليه جنبش. تصویب اعتبارنامه مخبرالسلطنه نوشت

. ستی آزادیخواهانه پيشه وری بسيار سودمند استرجوع مجدد به این مقاله برای درک پيشينه اندیشه های فدرالي. خراسان است
   )174 -179ص . ک به آخرین سنگر آزادی.ر(
 

آن .  قيام آذربایجان و گيالن بود، سبب اخراج قشون انگليس،سبب الغای قرار داد انگليس و ایران... «: پيشه وری نوشته بودـ 8
 آن خاک های ،آن ارواح مقدس.  اما ایران را آزاد نمود،را خراب کردچند گيالن و آذربایجان  ها هر آن قيام. ها مقدس است قيام

 معبود ،ما آن قبور محترم را که شما نبش می کنيد و می خواهيد پایمال نمایيد. ار به نوشتن حقيقت می کنددپاک است که ما را وا
 ( 57حقيقت شماره » ....تاریخ ایران هستندها شرافت   آن،ها زنده کرده اند زیرا روح استقالل و آزادی را آن. خود می دانيم

   )همانجا 
های جدی کنترل دولت مرکزی و جلوگيری از فعال مایشایی آن می  های ایاالتی و والیتی را یکی از اهرم پيشه وری انجمن ـ 9

ها از بين نرفته  این انجمنگفته می شد که اگر .  شهریور نيز از این زاویه به مسئله برخورد شده است12در مقدمه بيانيه . دانست
.بودند، رضا شاه قادر به استقرار استبداد خویش نمی گشت   



آن هنگام حزبی آه قادر به رهبری . آنمرا به جوانان اثبات ] عنی انقالبی[ ن امر یبودن ا
. جه دهديانقالب فاقد رهبری نمی توانست نت. جنبش ملی و روند انقالب باشد وجود نداشت

 تيد و جمعیروهای جديم مبارزه، نير آرده و در اثر سه سال و نييت آال تغيولی اآنون وضع
  .دان شده اندياسی وارد ميومند سريهای ن

م آه امروز اگر یمی خواهم بگو. را ندارم اره انقالب و طرح آنمن اآنون قصد بحث درب
  .جود داردد، امكان عملی آردن آن ویارات خود اقدام نمايخلق ما برای گرفتن حق و اخت

از .گر نشان داده استیاقتی خود را ديحكومت استبدادی آه مرآز را اشغال آرده است، بی ل
خوش آرده اند، در مدت  ستبدانی آه در آنجا جام. چ انتظاری داشتيمجلس شورا نمی توان ه

  .ك قانون نشده اندیب ی به تصوك سال حتی موفقی
بودجه آشور و دخل و ن ييت و حكومت ملی در وحله اول عبارت از تعيبوجود آمدن مشروط

  . خرج آن است
مجلس ولی . ن امر بوجود آمدیز مانند انقالب فرانسه برای عملی آردن ايانقالب مشروطه ما ن

های  های گرفته شده و پول اتياآنون مال. ن مسئله نگشته استیچهاردهم ما قادر به حل ا
  . در قانونی و دزدی محسوب می شونيصرف شده، همه غ

 یكی از سخنرانیتو در : پرستی می شناسم، می گفت كی از اشخاصی آه من اورا به وطنی
  .ی آرده بودت از احترام به قانون و گردن نهادن به آن صحبتیها

ت يت، انسانيدر آشور بی قانون عدالت، امن. قانون محترم است. ن را انكار نمی آنمیمن ا
  . شودد از هر دو طرف محترم شمردهیولی قانون با. نمی تواند وجود داشته باشد

عنی قرارداد یال يژان ژاك روسو، متفكر بزرگ انقالب فرانسه در اثر خود کنترات سوس
ر پا نهاده شود، یك طرف زیاز ] مانيپ[اگر آن . د دو جانبه باشدیمان بايپ«: دیاجتماعی می گو

  ».ستيت آن نیف دوم مجبور به رعاطر
ی یها اآنون آن. ستيگری نیز ديان مردم و دولت چير از قرارداد مين غياز نظر روسو قوان

 هند، قانونل می ديت مجلس ما را تشكیآه در راس حكومت ما قرار دارند و آسانی آه اآثر
. ر پا نهاده اندیی را آه خودشان نوشته اند، زیی را آه خودشان گذاشته اند و قراردادهایها
  .مي را الغا شده محسوب آننيم آن قوانین خاطر ما مجبوريبهم

زمانی آه می خواهند آزادی . چه خود قرار داده اندیها همواره قانون را باز ن، آنیعالوه بر ا
ش می آشند و می ين را پيند، قوانیارات خلق را سرآوب نمايقوق و اخترا نابود آنند و ح

نی آه بسود مردم است فراموش آرده شده و به ياما آن قوان. ها استفاده آنند آوشند از آن
  . اندوها سپرده شدهيآرش
نی بود آه يزد روضه خوان دروغیا در یگو: زدی ها نوشته بودیكی از دوستانم مثلی از ی

به زدی ها سرانجام یكی از ی. ها می افتاد ی منبر می رفت غش می آرد و روی زنوقتی باال
  »؟یطرف بی بی چرا غش می آنبه شه يمن نمی دانم هم! آخوند«: جان آمده و گفته بود

ن ظالمانه يشه قوانيعنی همی. شه روی بی بی می افتنديان ما هنگام غش آردن، همياآنون دولت
  .مينيچ نشانی نمی بي عادالنه، ما ههای از قانون. می گذرانند
خائنانی . میها را به بهای قربانی های بزرگ گرفته ا شه قانونیجانی ها، اساس و ریما آذربا

را آب و جارو آرده و  ه پدری خود حساب می آنند، عمال آنيآه حكومت مرآزی را ارث
ارات يآننده حقوق و اختن ي آه تام-تی یالتی و والیهای ا از قانون انجمن. پنهان آرده اند

ن یی آه با من از قانون صحبت می آند، در ایاز آن آقا. ستيهاست آه اثری ن  سال-ماست
  .او نمی تواند حربه ای جز حرافی داشته باشد. باره جواب می خواهم

ما . های ما مبنای قانونی دارند خواست. ميصراحت به مردم نشان دهبه قت را يد حقیما با
. میمبارزه پرداخته ابه هاست،  ها و خلق ن آننده حقوق ملتيانون اساسی آه تامای قيبرای اح

  .ی باشدی معناتی فقط می تواند آاغذ خشك و بییالتی و والیهای ا قانون اساسی بدون انجمن



خاطر احترام به قانون و مقدس دانستن آن است آه ما در درجه اول خواستار اجرای به 
  .ميالتی هستیعنی موضوع انجمن ای -نونن قاین، اساسی تریبزرگتر
ش آمده استفاده يهنگامی آه از چند روز فرصت پ. نجا نمی زنمین حرف ها را فقط ایمن ا

ن، از پهلوان پنبه های موسوم یدتر از ایآرده در مجلس شورای ملی حاضر شدم، با لحنی شد
  . ها نداشتم  آنلق را ازك گام آوچك بسوی خید يولی حتی ام. نده آار جدی طلب آردمیبه نما

. ستنديترند، آم ن ها آاسه های از آش داغ قول فارسبه ه ان ما افرادی آيهمانطور آه گفتم م
د آه دولت به يسیباز هم می نو«: راد می گرفت و می گفت آهیمن ابه ها  كی از آنیروز ید

جان از بودجه یآذرباهای جمع شده از  اتيد آه مالیي؟ باز هم می گوت نمی دهديجان اهمیآذربا
اتی هم به تهران نمی يجان چندان مالیشتر است؟ آذربايجان مصرف می شود بیای آه در آذربا

نباشد ما از گرسنگی اگر تهران . ما خوب می رسدبه م آه يد از تهران متشكر باشیما با. دهد
  » .میريمی م

های دروغ و  ل حرفيد آه تالش برای تحمينيولی می ب. ن آدم شك نمی آنمیمن به عقل ا
  زها می آند؟يمغرضانه به مردم، انسان را وادار به گفتن چه چ

ست سال تمام قندی را آه منی چهار يا می دانی آه رضاخان بیآ: ن آدم ناخلف گفتمیمن به ا
جانی یوه زنان زحمتكش آذربايا نمی خواهی بفهمی آه بی قران فروخت؟ آ18د، به یقران خر
د یقت تلخ است، ولی بايات می دهند؟ حقيت سه چهارم قران مالی آبرك قوطییدن یهنگام خر

پولی » ق نشان بدهميرا با محاسبه دق نیمن می توانم ا«: حا گفتم آهیمن در مجلس صر. گفت
م شود، يتقس] جانیآذربا[جان داده می شود، اگر به تعداد اهالی یآه از بودجه معارف به آذربا
ن شد یجه اينت. ل آردمیت تبدیرا به آبر من آن. دا آرديدن آن پنمی توان واحدی برای نشان دا

  10.ت می شودیك چوب آبری] متيق[آه سهم هر نفر آمتر از 
 تومانی 30آن آدم آور و آر بقدری از مردم دور است آه نمی تواند از حقوق ماهانه 

ر خبر هم اگ. با خبر باشد] کار روزانه[  ساعت 12های ما در برابر  آموزگاران دبستان
قت آشکار ين حقی اداشته باشد، آن قدر به فصاحت و بالغت خود مغرور است، آه می آوشد

  .را انكار آند
م از راهی آه يهای فاسد، لجوج و فتنه جو نمی توان ن آدميهای چن حرف با روشن است آه ما

دا ي دست پد به اهداف خودمانيم آوشيمن به او گفتم ما خواه. میم باز گردیش گرفته ايدر پ
  .یم چه می آنينيفت، تا ببيجلو ب، بفرما ییاگر تو راست می گو. ميآن

، یمردم از حراف. ت آرديد آار و فعالیبا. ميت بدهيهوده اهميهای ب ن حرفیم به ايما نمی توان
  .وس شده اندی و ماعبارت پردازی و وراجی خسته

د انجمن شهر آه برای یاز همه برای باقبل . ستيده ای نيچيم کار پيد انجام بدهیآاری آه ما با
ن یتهران می خواهد حتی ا. م آار خود را شروع آندیاصالح امور شهرمان انتخاب آرده ا

هاست آه مردم برای آباد آردن خانه خود، برای به  ماه. مال آندیز پاين حق ما را نیساده تر
ولی وزارت آشور . ه اندان انداختن امور فرهنگی و محلی خود، انجمنی را انتخاب آردیجر

  . ب نمی آندیز تصوياسی رضاخان نن ظالمانه و ضد قانون اسيرا بر مبنای قوان حتی آن
های آن گند و  ابانيجه شهر بصورت قبرستان خرابه ای در آمده و در آوچه ها و خيدر نت

  11.سر و روی آدم باال می رودآثافت از 

                                                 
اگر به تعداد اهالی ] تعيين کرده اند[بودجه ای که برای امور بهداری آذربایجان ... « :پيشه وری در جای دیگر نيز گفته است ـ10  
به [را ]این ایالت[اگر بودجه آموزش و پرورش . نيز نمی رسدآسپرین ] قرص[تقسيم شود، حتی برای هر نفر یک ] آذزبایجان[

نتيجه آن شد که به هر نفر . را به کبریت تبدیل کردم من آن. را نشان دهد به دست نمی آید تقسيم کنيم، رقمی که آن]تعداد اهالی
باکو . ف.د.نشر آ» يرلری اقتصادی و مدنی تدب-آذربایجان ملی حکومتی نين اجتماعی«( » .کمتر از یک چوب کبریت رسيد
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گزارشی ) 1323 خرداد 26آژیر ( » ره آورد سفر تبریز« ها، پيشه وری در  بار تبریز در این سال درباره اوضاع اسف.  ـ11 
.چاپ کرده است  



های  ی آه دولت بتواند در امور شهردارچ آشور مدعی دموآراسی وجود ندارديا هيدر دن
ن سد منحوس آه ساخته و پرداخته رضاخان است، در هم شكسته شود ید ایبا. آنجا دخالت آند

  . دهدك خرابه نجاتیل شدن به یو شهرداری آار خود را شروع آند و شهر را از تبد
ن روز آب یست چندم، توانیلی ساده انتخابش آرديونی آه خيسيم آه آمیدیما در مسئله آب د

اری داشته يج بسیدا آند، می تواند نتاين آار ادامه پیاگر ا. ن آنديمحالت مهم شهر را تام
  .ن قرار استيز بر هميگر نیهای دآار. باشد
كباره قطع ید ین است باياز وزارتخانه های تهران آه در دست خائن. د همت آرد و آار آردیبا
ران در ین بوجود آورده اند، سراسر ايطی آه مرتجعیان در اثر شریعالوه بر ا. د آرديام

ز مانند مازندران و يراز و شهرهای جنوب آشور نيدر اصفهان و ش. حالت هرج و مرج است
ها در  ری از آشوبيحتی دولت قادر به جلوگ. ی شروع شده استیها گرگان آشوب و شورش

شدن در ساعات پس از ساعت ده یهرچند آه حكومت نظامی اعالم شده و د. ستيخود تهران ن
  .مال و جان مردم ناممكن شده استده در شهر ممنوع گشته است ولی حفظ 

ت خود را آغاز آرده يه ای فعالياني، با انتشار بیطین شرايجان در چنیفرقه دموآرات آذربا
جان یقی در شهرمان و در همه آذربايست، آرامش عميك هفته نیدر مدتی آه آمتر از . است

ت ياعمال مخل امن. دا آرده استيك پناهگاه پیك مرآز ثقل، یی خلق یگو.  می شودمشاهده
  .شان نشانده می شوندیوغ آن سرجاده شده و عناصر شليعمومی ساآت گردان
ن یفرقه ا. لی جلوتر استيران خیجان از تمام جای ایت و آرامش، آذرباياآنون از نظر امن

  .واهانه خود را ادامه خواهد دادت خياست صلح و امنيك گرفته سيت را به فال نيموفق
دشمنان ما، بخصوص . بجا گذاشته است] جانیاز آذربا[قی در خارج يار عمير بسيه تاثيانيب

را خوانده و به لرزه   آن- که در تهران نشسته اندـران یهای ا مال آننده حقوق خلقین پایمستبد
  .در آمده اند

م یرا دار اقت و قدرت آنيم آرد آه ليان ثابت خواهيگ به جهانما با بوجود آوردن حزبی بزر
  ) د حضاریابراز احساسات شد. ( ميگانه اداره آنيآه خانه خود را بدون کمک ب

ه يانيم آه حتما بین اندازه می توانم بگویا. اد صحبت آنمیمن نمی خواهم درباره حزبمان ز
د آه، از شلوغی و هرج ينجا می دانین را از اجایم آن در آذرباير عظيد و تاثیرا خوانده ا مان

خواه در شهرها و خواه . ستينجا اصال خبری نیران را فرا گرفته، ایو مرجی آه سراسر ا
ت را با حسن نظر يدر دهات، مردم به حزب اعتماد می آنند و شعارهای حزب در باره امن

ره ساآت و یك جزیجان حكم یباا در تالطم است، آذریران که مانند دریدر ا. استقبال می آنند
  . آرام را دارد

ه در يانيار آم بيع بسیرغم توزيعل. ه مان در تهران مانند بمبی سر و صدا آرده استيانيب
نه ير آن، آابيتحت تاث. ار آمی توجه خلق را به خود جلب آرده استيآنجا، در زمان بس

ندگانی آه یگشته است و نما متزلزل -ل نموده يران تحمی آه خود را بزور به خلق ا-صدر
  .ی خود را گم آرده اندنوآران پست ارتجاع اند دست و پا

نه صدر سقوط آند و بجای آن يم، آابیجه ضربه ای آه زده ايار محتمل است آه در نتيبس
ن بچه گول زنك ها یولی ا. خواه بر سر آار آورندینه ای آزاديا آابینه محلل و يك آابیموقتا 

م آزادی را نه برای سه چهار روز، بلكه يبرای آنكه بتوان ما. ا اغفال آنندنمی توانند ما ر
را  م و آنيم حفظ آنینجا بوجود آورده اید مرآز ثقلی را آه در ایم، بایين نمايشه تاميبرای هم

  .مینابودی آزادی می آوشند نگهدارنی آه در مرآز برای يمانند مشتی بر باالی سر مرتجع
ت حزب ما بوجود آمد نشان داد آه خلق يتی آه پس از آغاز فعاليمش و امنن ، آرایعالوه بر ا

  . آه خود را اداره آنداقت آن را دارديما ل
 آه در -را در کنگره حزبمان  آن. میدا نكرده ايما هنوز فرصت انتشار مرامنامه مان را پ

ولی با . رساندم ياطالع عموم خواهبه ب آرده و ی تصو-ک فراخوانده خواهد شد ینده نزدیآ



با زبانی ساده باز ه مان يانيرا در ب ما آن. ستيهمه مقاصد اساسی مان از مردم مخفی ن نیا
  .میگو آرده ا

 - ک مرکز ثقلی بعنوان -التی را یم و سپس انجمن ايت را برقرار کنيد در درجه اول امنیما با
  . میران بوجود آورین آزادی ايامجهت اداره نهضت ملی مان و ت

فرقه تالش . ن دولت و حکومت کردیگزیرا نمی توان جا آن. گری استیز ديفه فرقه چيوظ
ق منافع ین طریر نظم مستحکمی در آورد و از ایها را ز می کند چشم مردم را باز کند، آن

 .فه سازمان دولت استي، فردی و اجتماعی مردم وظیاداره امور حقوق. ن کنديعموم را تام
  . ی خواهد بودتیالتی و والیهای ا الت انجمنين تشکیشکل ا
ها می توانند در تمام امور ادارات دولتی  آن. ار گسترده استيالتی بسیهای ا ارات انجمنياخت

ند و یالت را مستقالنه بررسی نمایکنند و مسائل مالی فرهنگی و بهداشتی ا ]یدگيرس[دخالت 
  .ندیر جدی اتخاذ نماينه ها تدابين زمیدر ا

می . ار را داده استين اختیجان ایران، از جمله خلق آذربایهای ا ه همه خلققانون اساسی ب
از شرکت . ران بازی کردیت ايخ مشروطیجان نقش بزرگی در تارید که انجمن آذربايدان

خود . ف دارندین مجلس تشریدر ا) نظام الدوله(عی يکنندگان آن انجمن خوشبختانه آقای رف
ن انجمن یآقای مستشارالدوله هم از اعضای ا. ن هستندن حزبمايشان هم از جمله موسسیا

  .ی هستخیتار
عی هستند يارات وسيت ها شاهد زنده و سند و برهان محکم آن حقوق و اختين شخصیخود ا

  .میبدست آورده ا] تيدر انقالب مشروط[جان یکه ما مردم آذربا
حق را «: ندیی گومعروف است که م. ان بگذارميقت بزرگی را با شما در ميمی خواهم حق

د گرفتن حق کار یبنظر من شا. ستين شعار کامل نیبنظر من ا» .را نمی دهند آن. د گرفتیبا
  .را حفظ کرد د بتوان آنی، ولی باآسانی باشد

ن نکته توجه می کردند و اغفال نمی شدند، اکنون یاگر مشروطه خواهان قهرمان ما به ا
ک جهان بود و يار دموکراتيار آزاد و بسيورهای بسکی از کشیران ید کل ایا شایجان و یآذربا

  .ر ما نمی گشتيی و بدبختی دامنگن فقر و فالکت و گرسنگیا
اسی يتی رشد و استعداد سیالتی و والیهای ا ل انجمنيجان چهل سال قبل با تشکیمردم آذربا

ات کند و ان اثبيستگی را به جهانین بلوغ و شایفرقه ما ا] اکنون. [خود را نشان داده است
  .ان بر دارديرا از م] ها ل انجمنيتشک[موانع موجود بر سر راه 

را به تمام معنی عملی  م آنيد بکوشیما با. ن تفکر استیسم مترقی تربن و عالی تريدموکرات
م کرد که همه افراد ملت بتوانند در امور دولت مداخله کند يرو کوشش خواهيما با تمام ن. ميکن

  . در سرنوشت کشور موثر واقع شوداندو اراده هر فرد بتو
ان يد اختالفات موجود میدر وحله اول با. میش دارين، اصالحات بزرگی را در پیگذشته از ا

پس مسئله فرهنگ و بهداشت  س12.ميطرز عادالنه ای حل و رفع کنبه ها را  دهقانان و ارباب
داشت نداشته باشد، قادر ملتی که فرهنگ و به. ار مهم استينظر ما از مسائل بسبه است که 

  . ی خود نخواهد بودات و آزاديبه حفظ استقالل، ح
روهای آلمان قرار ي زمانی که فرانسه هنوز تحت اشغال نـهای گذشته ام  کی از نطقیمن در 

ات خود را يزنده خواهد ماند و ح] فرانسه[ن مکان گفته بودم که ملت فرنگ يداشت، در هم
، دانش و یخیمن از فرهنگ، مبارزات تار. غمبری نبودين پی ا.در آزادی ادامه خواهد داد

  .کامال اطالع داشتم] متمدن[بهداشت آن ملت مدنی 
ک خلق با سواد و تندرست در ی. ن آرزوهای ما باسواد شدن عموم خلق استیکی از بزرگتری

  . استني همز دريوانات نيها و ح ان انسانيفرق بزرگ م. برابر ستم و فشار سر خم نمی کند

                                                 
ح شعار الغای مالکيت جای طربه حکومت ملی دموکراتيک آذربایجان از آنجا که مالکيت خصوصی را محترم اعالم کرده بود، ـ 12

.استفاده می کرد» ها حل عادالنه اختالف ميان دهقانان و ارباب«فئودالی، همواره از فرمول   



ن زندگی شخصی خودش يانسان مخلوقی اجتماعی است؛ تنها زندگی نمی کند؛ هدفش فقط تام
د منافع اجتماع را بر منافع ین جهت بايخاطر جامعه زندگی می کند و بهمبه انسان . ستين

  .ح دهديصی خود ترجشخ
 ،های بزرگ تي شخص،رون بکشديم خود را از آب بياگر هر کس تالش می کرد که گل

 بوجود ،دی که جان خود را در راه وطن و ملت فدا کردنديهای رش هرمانان فداکار و انسانق
م که يد عادت کنیما با. الت استي فرهنگ و تشک،ن فداکاری فقط محصول دانشیا. نمی آمدند

  .مي خلقمان را از فالکت آزاد کنقین طریم و از ايح دهيمنافع توده مردم را بر منافع خود ترج
های سربلند جهان  انسان. ستيو سربلندی در ثروت و مکنت و زندگی شخصی نافتخار 

ت يه تربين روحیرا با ا مان د جوانانیبا. عموما کسانی بوده اند که به مردم خدمت کرده اند
د بدانند یرا همه با نیا.  به خلق خدمت کن،یاگر می خواهی افتخار و شرف بدست آور: ميکن

  . را بچشندن کاریو مزه افتخار ناشی از ا
ن کافی یولی ا. گذشته ما سرشار از افتخار است. ميلی حرف بزنيخ خیم از تاريما می توان

د یی بامانه سعديسخن حک. مید خودمان با دستان خود بچنگ آوریافتخار و شرف را با. ستين
  :درس عبرتی برای ما باشد

  رد به ده روزمال پدر خرج توان کن ی کا، راث پدر خواهی علم پدر آموزيم
. م تا تمام شوديم و خرج کنيه خودمان قرار دهیهای پدران خود را سرما م تالشيما نمی توان

م و يها را دنبال کن م، راه آنيد کنيها تقل د از شجاعت، رشادت و فداکاری آنیجای آن بابه 
  . می و شرف نائل شوها خود به افتخار مانند آن

کی یمسئله زبان . بخود مشغول می کند، مسئله زبان استکی از مسائل مهم که فکر ما را ی
  .هاست یجانیار مهم و اساسی برای ما آذرباياز مسائل بس

. ات ملت وابسته به آن استيرا حیز. دی از سر باز کرديمسئله فرهنگ را نمی توان با الق
تی به آن يرفته و اهمن موضوع را سرسری گیبدبختانه تا به امروز اداره کنندگان کشورمان ا

  .نداده اند
از ] جانیآذربا[اهالی . جان از نظر فرهنگ و معارف وضع خاصی داردین، آذربایگذشته از ا

ر ساده و ين زبان را با تدابیکسانی که می خواهند ا. نی حرف زده انديش به زبان معيها پ قرن
  . ندارند] نکاریبرای ا[ ای ل قانع کنندهي دل،خشن عوض کنند

ک ی ،ساله که تازه به حرف زدن افتاده هفت -ک کودک ششیگانه به ين بک زبایل يتحم
ن موضوع یجه اي را نتانيجانیت اکثر آذربايت عصبانيم و تربين تعليمتخصص. ت استیجنا

  .می دانند
  .ری از تکامل فرهنگ استيی جلوگت خواندن و نوشتن به زبان مادری به معنيممنوع

ل می کنند، ي، حتی کسانی که در مدارس محلی تحصون اهالی شهر و ده بجای خوديلي م5
  . ی را درست تلفظ کنندنمی توانند تا آخر عمر زبان فارس

جان را شروع کند، یاست درهم شکستن آذربايد و سیقبل از آنکه رضا خان بر سر کار آ
مردم، چه زن و چه مرد با کمال . سرعت در حال ترقی بودبه جان یتئاترهای ملی ما در آذربا

ق ملت ما از جهت اخالق و ین طریرا تماشا می کردند و از ا مان ل آثار هنرمندانيم
درست از زمانی که زبان تئاتر ما را به زور فارسی کردند، . شرفت می کرديز پيات نیمعنو
  .ستندين زبان نیدن اي فهمرا اکثر مردم ما قادر بهیز. ز ناچار بسته شدنديش نیهای نما سالن

 د آدمیپرستی حساب می کنند، واقعا با را مخالف وطن] یجانیآذربا[زبان ] م بهتکل[کسانی که 
هنوز هم واعظ های ما در مسجد و منبر مردم . ن کار تازگی نداردیرا ایز. های جاهلی باشند

ما از . نی فرا می خوانندیض دیجانی به انجام فرایعنی با زبان آذربایرا با زبان مفهوم مردم، 
ک زبان می شود در یچرا از . نجا هستیچه قباحتی ا: ميجان می پرسیآذربان زبان يمخالف

   نه؟منبر استفاده کرد ولی در مدرسه



ش يچهل و چند سال پ. جانی تازگی نداردیزبان آذربابه وانگهی مسئله خواندن و نوشتن 
، س کرده بوديز تاسیه در مدرسه ای که در تبریرزا حسن رشديران، حاج میافتخار فرهنگ ا
ف و منتشر يکتابی که او در آن هنگام تال. س می کردیزبان مادری تدربه دوره ابتدائی را 

ن جا خواندن و نوشتن را با ین، تعداد افرادی که در ایگذشته از ا. کرد، اکنون در دست ماست
   13.ستندي شروع کرده اند، کم نزبان مادری

جان ین زبان در مدارس آذرباینی به اوضات و آقای رضا زاده شفق زمايم که آقای فیده ايشن
  . کرده اندسیتدر

عنی زبان ی[ن زبان یدم که به اینها من در دهات و شهرهای کوچک معلمانی را دیگذشته از ا
خطاب به دهقانان و اصنافی که زبان فارسی نمی دانند، در موضوع فرهنگ ] یفارس

من کلمه . دمیدر سلماس دن کار را سال گذشته ین شکل ایخشن تر. سخنرانی می کردند
ات یکلمه شاپور جنا. م یرضا نداريرا ما ارادتی به شاپور علیز. سلماس را عمدا بکار می برم

دن يابان پهلوی ناميابان ستارخان را خيخ. ش چشم مجسم می کندين فرد را در پیاخالقی ا
ی را به اسم نابايز نمی شود خیدر تبر. های ما را می خراشد و روحمان را می آزارد گوش

  .  نامگذاری کرد-ها یجانید آذربا جالـرضاخان 
ن یکبار اید یپستخانه ما با. ده انديز بنام قهرمان ملی خود ستارخان نامیابان را مردم تبرين خیا

ابان پهلوی يز خیدر تبر. پهلوی را پس بفرستد] ابانيخ[را بفهمد و نامه های ارسالی به آدرس 
د شناخته ین نام بای از بنام سردار بزرگ ما است و بهیابان تبرين خیبزرگتر. وجود ندارد

  14.شود
دادن وجبی از خاک آن به . ميران کامال عالقمنديما به استقالل ا. در آخر باز تکرار می کنم

ت فرهنگی يم حقوق داخلی و مختاريخواه یآنچه ما م. ستيان نيچ عنوان در ميگران بهيد
  .است] تيمختار[ن يبان جزئی از امسئله ز. است

م که امور خانه خود را خود اداره يم، در فکر آن هستیه مان گفته ايانيما همانطور که در ب
  .م کرديرو تالش خواهين راه با تمام نیم و در ايکن
ن نکته ی اگر متوجهید بار دیران را در اسارت نگهدارند بایهای ا که می خواهند خلق آنان
  .باشند

د و ین بجا نهاده بود، با ابراز احساسات شدیقی در حاضرير عميه تاثشه وری کينطق آقای پ(
  .)افتیهای طوالنی خاتمه  کف زدن

  
  

، )وري شهر26دوشنبه  ( 5، شماره )وري شهر25کشنبه ي (4دوره دوم، شماره . جانيروزنامه آذربا
 29به پنج شن (8، شماره )وري شهر28چهارشنبه  (7، شماره )وري شهر27سه شنبه  (6شماره 
  )  مهر4سه شنبه  (12، شماره ) مهر2دوشنبه (11، شماره )کشنبه اول مهري (10، شماره )وريشهر

                                                 
ن اخير رمقصود کتاب وطن دیلی است که حاج ميرزا حسن رشدیه برای آموزش کودکان آذربایجانی تاليف کرده و در اوایل قـ 13 

 16( ، 23 بعد از انتشار این بخش از سخنرانی اش ، در روزنامه آذربایجان شماره پيشه وری دو هفته. در تبریز تدریس می کرد
  .مقاله جداگانه ای در توضيح این بخش تحت عنوان وطن دیلی با امضای سمندر منتشر کرد ) 24مهر 

 
ن پهلوی را رسما به فرقه پس از آنکه قدرت دولتی را در آذربایجان بدست گرفت، اصلی ترین خيابان تبریز یعنی خياباـ 14 

  .این خيابان پس از شکست نهضت دوباره بنام پهلوی ها ناميده شد. ستارخان تغيير نام داد
 


