
 

  استوانه های جنبش خودمختاری در آذربايجان

  علی اميرخيزی
  اين کاروان از معبر
  جمهوری اسالمی نيز
  !عبور خواهد کرد

  
هنوز در سنی نبود که بتوان . علی امير خيزی شايد از جمله نوجوان ترين ياران ستارخان بود

 .هی قرار گرفتکنار جنبش مقاومت در برابر استبداد محمدعلی شا سالح بدست گيرد که در
کنار هم سن و سال های خود وظيفه داشتند گلوله های سربی به ديوارهای شهر نشسته  او در

  . مبارزاتی او اينگونه آغاز شد–زندگی سياسی . را درآورد و به قوای انقالبی برساند
 که سال انقالب اکتبر در روسيه بود ١٩١٧ برابر با ١٢٩۶در سال .  شمسی بود١٢٧۴متولد 

شد که تحت " تجدد" زنده ياد شيخ محمد خيابانی همراه شد و مدتها مدير داخلی روزنامه با
در آن سال های پرحادثه، يک بار نيز بعنوان نماينده دمکرات . نظر خيابانی منتشر می شد

های آذربايجان راهی اروميه شد تا در نزاعی که ميان مسلمان ها از يک طرف و ارامنه و 
  . ديگر در گرفته بود ميانجی شودآسوری ها از طرف

از آنجا که هر کجا انقالب بود، نيروی انقالبی ايران روانه آن ديار می شد، اميرخيزی در 
) عمواوغلو( به مدت يک سال نيز در گيالن بسر برد و در کنار مهندس تاريوردی ١٢٩٨سال

با آزاديخواهان دبير اول حزب کمونيست ايران قرار گرفت و از جانب او ماموريت تماس 
  .مازندران و تهران را يافت

 از طرف حزب کمونيست ايران يکبار ديگر برای کارهای تشکيالتی به ١٣٠٠اواخر سال 
پس . در قيام مردم تبريز شرکت کرد" الهوتی" در کنار ١٣٠٢تبريز فرستاده شد و در سال 

آب .  مدت ها مخفی شداز سرکوب قيام افسران ميهن پرست و مردم تبريز به رهبری الهوتی 
ها که از آسياب افتاد بار ديگر در تبريز حضور يافت و اتحاديه معلمين را بنيانگذاری کرد و 

سليمان ميرزا "سپس برای پيوستن به حزب اجتماعيون راهی تهران شد و در کنار شادروان 
 در جريان به وکيل آذربايجان که" ميرزا ابراهيم"در تهران  با دختر . قرار گرفت" اسکندری

با يورش شهربانی رضاخانی به کلوپ حزب . توپ بسته شدن مجلس کشته شد ازدواج کرد
اجتماعيون و بسته شدن آن، اميرخيزی نيز مانند بسياری از فعاالن حزب مخفی شد، اما روز 

 بموجب قانون سياهی که رضاخان وضع کرده و هرگونه فعاليت کمونيستی ١٣١٠ خرداد ٣٠
يکسال و نيم در زندان ماند و سپس به . الم داشته بود، در تهران دستگير شدرا ممنوع اع

 آجر ٨ در زندان شهربانی دوازده آجر طول داشت و ١٨اتاق شماره . تبعيد يزد فرستاده شد
  .او اين زندان دشوار را تحمل کرد. عرض و در مستراح بند نيز به داخل اتاق او باز می شد

ه بارها با بازجوئی از همسر وی نيز همراه بود، پليس رضاخانی در بازجوئی های مداوم ک
نتوانست شبکه و يا رابطه هائی را از دهان اميرخيزی بيرون بکشد و ضميمه پرونده اش 

  .به همين دليل نتوانستند محکوميت زندان برايش بتراشند و به تبعيدش فرستادند. کند
به زندان بازگردانده شد و پس از آن به تبعيد تازه در اندک زمانی بعد، از اين تبعيد نيز 

دو سال و نيم زندگی در اين . روستای گلستان واقع در دو فرسنگی جنوب کرج فرستاده شد
رئيس خونريز " آيرم. "روستای مرطوب امير خيزی را گرفتار دردهای ادامه دار پا کرد

پس از فرار آيرم از . ميرخيزی ندادشهربانی رضاشاهی تا بر سر کار بود اجازه درمان به ا
دست رضاخان که قصد جان او را نيز کرده بود، اميرخيزی توانست پای خود را درمان 
کرده و يکبار ديگر به تبعيدگان باز گردد و اين بار در کارخانه مقوا سازی کوچکی ميان راه 



 

خانه نشان داد و بسرعت لياقت خود را در اين کار. روستای گلستان و کرج مشغول کار شد
  . سال و نيم مدير کارخانه شد، اما اقامتگاه او همچنان تبعيدگاه گلستان بود٨سرانجام  

پس از سقوط رژيم رضاخانی اميرخيزی نيز سهم خود را در برپائی حزب توده ايران 
  .برعهده گرفت

ته ای که کمي. زنده ياد اميرخيزی در اولين کنفرانس ايالتی تهران عضو کميته ايالتی شد
کنگره اول حزب اين عضويت اميرخيزی در . وظيفه کميته مرکزی حزب برعهده اش بود

 از طرف رهبری حزب ١٣٢۴ تا اواخر خرداد ١٣٢١کميته مرکزی را تائيد کرد و از آذر
در همين سال ها او توانست با بهره گيری از تجربه جنبش . مسئول تشکيالت آذربايجان شد

کوب شده خيابانی و الهوتی که در همه آنها نقش داشت نهضت وسيع مشروطه و دو قيام سر
دهقانان و کارگران آذربايجان را سازمان داد که در واقع پايه اساسی فرقه دمکرات آذربايجان 

  .در اين امر مهم اردشير آوانسيان يار هميشگی اميرخيزی بود. بعدها بر روی آن بنا شد
ربايجان و پيگردهای خونين متعاقب آن در سراسر يورش به حکومت ملی و خودمختار آذ

 یآذربايجان و حتی استان های مرکزی و شرقی و غربی کشور هيچ چاره ای برای اميرخيز
جز تن سپردن به مهاجرت باقی نگذاشت و او با عزيمت به اتحاد شوروی توانست از چنگ 

وروی و بويژه در چند ده سال حضور در اتحاد ش. ارتش خونريز محمدرضا شاه بگريزد
مسکو، اميرخيزی را به تکيه گاه دو نسل و شايد سه نسل از مهاجرين توده ای ايران تبديل 

حتی در جريان يورش به حزب توده ايران در جمهوری اسالمی نيز هنوز اميرخيزی تا . کرد
حيات بود و در مسکو دوران کهولت را می گذراند و اگر مشورتی از او می  چندی در
  .ميان می گذاشت دانست در ند با خوشروئی کامل آنچه را میخواست

قهرمانان تنها آنها نيستند که سر خود را به دار و تن خويش را به چوبه تيرباران سپرده اند، 
ها کوشنده جنبش  ها و ده چهره هائی نظير اميرخيزی ها، بقراطی ها، آوانسيان ها و ده

 هائی که تاريخ آنها به پيش از انقالب مشروطه تا انقالبی و چپ کمونيستی ايران در دوران
يادشان را گرامی بداريم و غبار زمان . به امروز باز می گردد نيز قهرمانان انقالبی ايران اند

 .را از چهره تک تک آنها بروبيم
  


