اﺳﺘﻮاﻧﻪ هﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﻋﻠﯽ اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی
اﻳﻦ ﮐﺎروان از ﻣﻌﺒﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ
ﻋﺒﻮر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد!
ﻋﻠﯽ اﻣﻴﺮ ﺧﻴﺰی ﺷﺎﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎران ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺑﻮد .هﻨﻮز در ﺳﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﺳﻼح ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎهﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
او در ﮐﻨﺎر هﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل هﺎی ﺧﻮد وﻇﻴﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻠﻮﻝﻪ هﺎی ﺳﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻳﻮارهﺎی ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ
را درﺁورد و ﺑﻪ ﻗﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ – ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ او اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺘﻮﻝﺪ  ١٢٧۴ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ١٢٩۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٩١٧ﮐﻪ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﻴﻪ ﺑﻮد
ﺑﺎ زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ هﻤﺮاﻩ ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ داﺧﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ "ﺗﺠﺪد" ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺁن ﺳﺎل هﺎی ﭘﺮﺡﺎدﺛﻪ ،ﻳﮏ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ دﻣﮑﺮات
هﺎی ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن راهﯽ اروﻣﻴﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن هﺎ از ﻳﮏ ﻃﺮف و اراﻣﻨﻪ و
ﺁﺳﻮری هﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﺷﻮد.
از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺠﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،ﻧﻴﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان رواﻧﻪ ﺁن دﻳﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی در
ﺳﺎل ١٢٩٨ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ در ﮔﻴﻼن ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺎرﻳﻮردی )ﻋﻤﻮاوﻏﻠﻮ(
دﺑﻴﺮ اول ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ او ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﻬﺮان را ﻳﺎﻓﺖ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٠٠از ﻃﺮف ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ ﺑﻪ
ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٠٢در ﮐﻨﺎر "ﻻهﻮﺗﯽ" در ﻗﻴﺎم ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ
از ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻴﺎم اﻓﺴﺮان ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻻهﻮﺗﯽ ﻣﺪت هﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ .ﺁب
هﺎ ﮐﻪ از ﺁﺳﻴﺎب اﻓﺘﺎد ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺡﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ را ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺡﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن راهﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺷﺎدروان "ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا
اﺳﮑﻨﺪری" ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ دﺧﺘﺮ "ﻣﻴﺮزا اﺑﺮاهﻴﻢ" وﮐﻴﻞ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ازدواج ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻳﻮرش ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﺽﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻮپ ﺡﺰب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺁن ،اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺡﺰب ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ روز
 ٣٠ﺧﺮداد  ١٣١٠ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺎهﯽ ﮐﻪ رﺽﺎﺧﺎن وﺽﻊ ﮐﺮدﻩ و هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ
را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﻳﮑﺴﺎل و ﻧﻴﻢ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻳﺰد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ .اﺗﺎق ﺷﻤﺎرﻩ  ١٨در زﻧﺪان ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ دوازدﻩ ﺁﺟﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ و  ٨ﺁﺟﺮ
ﻋﺮض و در ﻣﺴﺘﺮاح ﺑﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق او ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ .او اﻳﻦ زﻧﺪان دﺷﻮار را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد.
در ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ هﺎی ﻣﺪاوم ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ از هﻤﺴﺮ وی ﻧﻴﺰ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد ،ﭘﻠﻴﺲ رﺽﺎﺧﺎﻧﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻳﺎ راﺑﻄﻪ هﺎﺋﯽ را از دهﺎن اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﺪ و ﺽﻤﻴﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ اش
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ زﻧﺪان ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪش ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ،از اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺗﺎزﻩ در
روﺳﺘﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن واﻗﻊ در دو ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺮج ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ .دو ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ زﻧﺪﮔﯽ در اﻳﻦ
روﺳﺘﺎی ﻣﺮﻃﻮب اﻣﻴﺮ ﺧﻴﺰی را ﮔﺮﻓﺘﺎر دردهﺎی اداﻣﻪ دار ﭘﺎ ﮐﺮد" .ﺁﻳﺮم" رﺋﻴﺲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﺽﺎﺷﺎهﯽ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد اﺟﺎزﻩ درﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی ﻧﺪاد .ﭘﺲ از ﻓﺮار ﺁﻳﺮم از
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

روﺳﺘﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺮج ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ .ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻝﻴﺎﻗﺖ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ٨ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ او هﻤﭽﻨﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪﮔﺎﻩ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﻳﻢ رﺽﺎﺧﺎﻧﯽ اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
زﻧﺪﻩ ﻳﺎد اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی در اوﻝﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻳﺎﻝﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻳﺎﻝﺘﯽ ﺷﺪ .ﮐﻤﻴﺘﻪ ای ﮐﻪ
وﻇﻴﻔﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺡﺰب ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ اش ﺑﻮد .ﮐﻨﮕﺮﻩ اول ﺡﺰب اﻳﻦ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی در
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮐﺮد و از ﺁذر ١٣٢١ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮداد  ١٣٢۴از ﻃﺮف رهﺒﺮی ﺡﺰب
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺪ .در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل هﺎ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ و دو ﻗﻴﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻻهﻮﺗﯽ ﮐﻪ در هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ ﻧﻬﻀﺖ وﺳﻴﻊ
دهﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺮ روی ﺁن ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اردﺷﻴﺮ ﺁواﻧﺴﻴﺎن ﻳﺎر هﻤﻴﺸﮕﯽ اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی ﺑﻮد.
ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﭘﻴﮕﺮدهﺎی ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺡﺘﯽ اﺳﺘﺎن هﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر هﻴﭻ ﭼﺎرﻩ ای ﺑﺮای اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی
ﺟﺰ ﺗﻦ ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و او ﺑﺎ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭼﻨﮓ
ارﺗﺶ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪرﺽﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﮕﺮﻳﺰد .ﭼﻨﺪ دﻩ ﺳﺎل ﺡﻀﻮر در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﺑﻮﻳﮋﻩ در
ﻣﺴﮑﻮ ،اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی را ﺑﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ دو ﻧﺴﻞ و ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻮدﻩ ای اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮐﺮد .ﺡﺘﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻮرش ﺑﻪ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ هﻨﻮز اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی ﺗﺎ
ﭼﻨﺪی در ﺡﻴﺎت ﺑﻮد و در ﻣﺴﮑﻮ دوران ﮐﻬﻮﻝﺖ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از او ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﭽﻪ را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دار و ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺳﭙﺮدﻩ اﻧﺪ،
ﭼﻬﺮﻩ هﺎﺋﯽ ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻴﺮﺧﻴﺰی هﺎ ،ﺑﻘﺮاﻃﯽ هﺎ ،ﺁواﻧﺴﻴﺎن هﺎ و دﻩ هﺎ و دﻩ هﺎ ﮐﻮﺷﻨﺪﻩ ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ اﻳﺮان در دوران هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان اﻧﺪ .ﻳﺎدﺷﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻳﻢ و ﻏﺒﺎر زﻣﺎن
را از ﭼﻬﺮﻩ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮوﺑﻴﻢ.

