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 مدنی -رژيم جمهوری اسالمی و تف سرباالی دستگيری فعاالن ملی
  آذربايجان 

 

گانهای اطالعاتی و انتظامی وابسته به رژيم جمهوری اسالمی چيز تازه ای  مدنی آذربايجانی توسط ار-دستگيری فعاالن ملی
 مدنی آذربايجانی را مورد پيگرد قرار داده و تا - بارها و بارها فعالين ملی١٣۵٧رژيم اسالمی بعد از انقاالب بهمن . نيست

ان و مردانی که بعد از انقالب بهمن تعداد زن .بحال صدها نفر از آنها را دستگير کرده و مورد بازجوئی قرار داده است
بخاطر تالش برای قانونی کردن زبان ترکی آذربايجانی در ايران و ايجاد تشکلهای ملی دستگير شده اند، سر به صد ها نفر 

  . می زند

. شرح تمامی اقدامات تضييقی و سرکوبگرانه ی رژيم، مثنوی هفتاد من شده و باعث مالل خوانندگان اين سطور می گردد
  : ولی اشاره ای گذرا و تيتر وار به اين اقدامات خالی از فايده نيست

 به صورت سنتی نيکو همه ١٣٨۵تجمعات مسالمت آميز مردم آذربايجان و ترکهای ايران که تا قيام اول خرداد      -
 شده و فعالين بر ساله در قلعه ی بابک بر گذار می شد، هر دفعه مورد يورش اراذل و اوباش وابسته به رژيم واقع

رژيم هر سال قبل از . گذار کننده ی اين مراسم مورد اذيت و آزار ارگانهای اطالعاتی رژيم قرار می گرفتند
برگذاری اين مراسم عده ای از  فعالين اين حرکت را به اداره ی اطالعات فراخوانده و آنها را مورد بازجوئی 

  . سعی در ارعاب آنها می نمودقرار داده و به زور تهديد و فشارهای مختلف 

بعد از چاپ کاريکاتور توهين آميز و ضد ترک در نشريه ی ايران که منجر به قيام مردم در شهرها و قصبات      -
مختلف آذربايجان شد، رژيم متوسل به قوه قهريه شده و در شهرهای تبريز، اروميه، نقده و مشکين شهر بيشتر از 

از جمله می توان از توحيد آذريون، همت . ا کشته و دهها نفر را شديدًا مضروب نمودده نفر از تظاهر کنندگان ر
اسم زاده، بهزاد صبری نژاد، رسول محرمی، جليل عبدی، عسگر قاسمی، عيوض سيامی، ستار سليمی، حسين 

 توسط گلوله فتحی پور، مجيد خدائی، فرزاد اسدی و رضا ميرزا آغا پور نام برد که در روزهای اين قيام خونين
بعد از اين قيام تاريخی، نيروهای سرکوبگر رژيم صدها نفر را . های مزدوران رژيم به خاک و خون کشيده شدند

بازداشت کرده و آنها را در اطاقهای تمشيت اداره ی اطالعات و سپاه پاسداران مورد انواع و اقسام شکنجه ها و 
   .بی حرمتی قرار دادند
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شريات آذربايجانی در شهرهای تبريز، اردبيل، اروميه و زنجان نويسندگان و کوشندگان وابسته به رژيم با توقيف ن     -
برای . اين نشريات را مورد پيگرد قرار داده و مسئوالن اصلی آنها را به حبس های طويل المدت محکوم نمود

ای مدت نزديک به سه سال در نمونه می توان از سردبير نشريه آوای اردبيل آقای عباس لسانی نام برد که بر
زندانهای اردبيل، اهر و يزد در بدترين شرائط محبوس بوده که اخيرًا بعد از تهديدهای مکرر و بازجوئی های 

   .خشن به شرط خروج از آذربايجان و اقامت در يکی از استانهای فارس نشين، از زندان يزد آزاد شده است

» کمپين يک ميليون امضا«با زنان وابسته به ديگر ملتهای ساکن ايران فعاالنه در فعالين زن آذربايجانی که همراه      -
برای نمونه می توان از فعالين . شرکت دارند، بارها و بارها مورد پيگرد قرار گرفته، بازجوئی و شکنجه شده اند

 سئويل اسدالهی، الهه راد  مدنی خانمها زهره وفائی، رقيه عليزاده، ليال حيدری، اکرم نجاری، فرانک فريد،-ملی
مهر و رباب عظيمی نام برد که هر به بهانه های مختلف از طرف ماموران رژيم اسالمی دستگير شده، خود و 

خانم شهناز غالمی که قبًال نيز به عنوان زندانی سياسی پنج سال . خانواده شان مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند
 دليرانه اش در افشای فعال مايشائی ماموران رژيم در آذربايجان، ديگر بار محبوس بوده است، بعد از گزارشهای

  .  آبان دستگير شده و هنوز هم در حبس به سر می برد١٩در 

 که با متانت و درايت سياسی بااليشان کمتر بهانه ای به دست – مدنی آذربايجانی -رژيم برای مقابله با فعاالن ملی    -
 مدنی آذربايجان زده - همانند رژيم شاهنشاهی دست به ترور فعالين ملی-شونيست می دهند -ماموران رژيم اسالمی

 مدنی قادر -برای نمونه فعال ملی. و سعی می کند که آنها را بدون سرو صدا در تصادفات مشکوک از بين ببرد
 پاسداران مورد تعقيب  سوار بر موتور سيکلت در خيابانهای تبريز توسط ماشين سپاه١٣٨٧صادقی در نهم خرداد 

همچنين فرهاد محسنی نگارستان که در جريان . قرار گرفته و در نتيجه تصادف با اتومبيل آنها به قتل رسيده است
 توسط گلوله مزدوران رژيم زخمی و مدت چهار ماه در بازداشتگاه اطالعات و زندان تبريز به ١٣٨۵قيام خرداد 

 توسط ماموران ١٣٨٧، روز دوم خرداد ١٣٨۵ت سالگرد قيام خرداد سر برده بود، بدنبال شرکت در تظاهرا
بازداشت شده و بعد از شکنجه های زياد، در اثر شوک الکتريکی به قتل رسيده و جنازه اش بصورت مخفيانه در 

 همچنين روز سوم آبان ماه غالمرضا امانی همراه با دو برادر خود در. استخر پارک ائل گؤلی تبريز انداخته شد
امانی که به خاطر فعاليتهای ملی و مدنی خود مدت . يک حادثه ی مشکوک رانندگی در جاده ی اهر به قتل رسيدند

پنج سال در سياهچالهای جمهوری اسالمی در بدترين شرائط زندانی بود، بعد از آزادی نيز بارها مورد تهديد، 
   .بازجوئی و آزار و اذيت ماموران اطالعات قرار گرفته بود

* **  

 مدنی آذربايجان در يک مهمانی افطار در شهر تهران نشان دهنده -با توجه به نکات ذکر شده در باال، دستگيری فعالين ملی
بازداشت شدگان که عمدتًا نويسنده، . ی بعد تازه ای از فعاليت ماشين جهنمی سرکوب رژيم جمهوری اسالمی می باشد

د، برای ابراز همبستگی با خانم رقيه عليزاده و شوهرش عباس لسانی در يک روزنامه نگار و فعاالن حقوق بشر می باشن
 شهريور حين مهمانی با يورش ماموران وزارت اطالعات مواجه ٢٠آنها روز چهارشنبه . مهمانی شام شرکت کرده بودند

 نفر بود، غير از خانم ١٨در ميان بازداشت شدگان که تعداد آنها . شده و بعد از ضرب و شتم به زندان اوين منتقل شدند
توقيف شده ی مدير مسئول ماهنامه (ی مهندس عليرضا صرافعليزاده و سه فرزندش و خانم رباب عظيمی، می توان از 

  ی مدير مسئول نشريه(ی ، حسين حيدر)فعال حقوق بشر( حسن رحيمی ،)روزنامه نگارشاعر و (ی سعيد موغانل، )ديلماج
مدرس  شاعر و(ی  نعيمیمهد ، ) فرزندان آذربايجان یخانه NGOدبير (ی اکرم نجار ،یعباس نعيم ،)اولوسئی دانشجو

 مجله وارليقی نويسنده (ی مهندس حسن راشد ،)مجله وارليقی نويسنده (اکبر آزاد  ،) در دانشگاههای آذربايجانیزبان ترک
  .  نام بردو صياد محمديانی ايشهباز ابراهيم نژاد، يوسف هشيار، فرهاد رض مهندس محمد عباسپور، ،)و يارپاق

 مدنی يعنی -رژيم با اينکه از همان روزهای اول دستگيری کم کم تعدادی از زندانيان را آزاد کرد، ولی چهار فعال ملی
ی تنها بعد از سه ماه در نتيجه ی اعتراضات گسترده ی  نعيمیمهدی و ، سعيد موغانلی حسن راشدی،عليرضا صرافآقايان 

زندانيان آذربايجانی عليرغم تمامی شکنجه های روحی و . شر در داخل و خارج از کشور، آزاد گرديدندفعاالن حقوق ب
  . جسمی، در مقابل رژيم سر فرود نياورده و در طول دوران بازداشت از مواضع خود عقب نه نشستند



www.afgazad.com                                                                                      afgazad@gmail.com    3

ت شناخته شده ای همچون رژيم که با بازداشت شخصيت های سياسی، علمی و فرهنگی مردم آذربايجان از جمله شخصي
 که نه تنها روزنامه نگار مشهوری بوده و در دوره ی هفتم انتخابات مجلس شورا از طرف مردم تبريز -عليرضا صرافی 

کانديدای نمايندگی بود، بلکه به عنوان عضو شورای صلح در ميان فعالين راه دمکراسی در سطح کشور مورد احترام قرار 
غافل از اينکه .  رعب و وحشت را در ميان مبارزان حقوق ملی آذربايجان گسترش دهد می خواست که محيط-دارد

دستگيری فعاالن آذربايجانی اين بار به عکس خود بدل شده و باعث نزديکی نيروهای دمکراتيک و ضد استبداد خواهد 
  . گرديد

ندانيان آذربايجانی و خانواده های آنها با دستگيری فعاالن آذربايجانی به شکل غير منتظره ای موجی از همبستگی با ز
 مدنی آذربايجان به انحا مختلف اعتراض خود را نسبت به رژيم نشان داده و -فعاالن ملی. سرتاسر کشور را در نورديد
که عليرغم فشارهای طاقت فرسا به » )آسمک( جمعيت دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان«. خواهان آزادی بنديان شدند

خود در داخل کشور ادامه می دهد، با انتشار اعالميه های مختلف  ملت آذربايجان و ديگر ملت های ساکن ايران را فعاليت 
تشييع جنازه ی عليرضا امانی رزمنده ی راه بهروزی مردم . در جريان رويدادهای مربوط به زندانيان آذربايجانی قرار داد

گروههای .  بود، به تظاهرات همبستگی با زندانيان آذربايجانی بدل شدآذربايجان که در يک تصادف مشکوک به قتل رسيده
. مختلف آذربايجانی صرف نظر از اختالفاتشان با نمايش يک پارچه ی خود مشت محکمی به دهان ياوه گوی رژيم زدند

دانيان در بند و برنده ی جايزه نوبل خانم شيرين عبادی در خانه ی عليرضا صرافی حاضر شده و همبستگی خود را با زن
همچنين  نمايندگان شورای مرکزی تحکيم وحدت با حضور در خانه ی صرافی و طی بياناتی، . خانواده هايشان اعالم داشت

حزب مشارکت اسالمی طی بيانيه ای بدون نام بردن از .  مدنی آذربايجان را محکوم نمودند-دستگيری او و ديگر فعالين ملی
اوج همبستگی با زندانيان آذربايجانی، اعالميه ی .  مدنی را محکوم نمود-رهای وارده به فعالين ملیزندانيان آذربايجانی، فشا

 انجمن اسالمی دانشگاههای سراسر کشور بود که طی آن خواهان آزادی زندانيان در بند و پايان دادن به ٢٩مشترک 
  .    مدنی آذربايجان شدند-فشارهای وارده به فعاالن ملی

ز کشور، انجمن های فرهنگی، انجمن های دفاع از حقوق بشر، جمعيت های دفاع از زندانيان آذربايجانی، در خارج ا
احزاب و شخصيتهای آذربايجانی و سازمانهای دانشجوئی با محکوم نمودن اين عمل، کارزار گسترده ای را عليه رژيم 

تاسر جهان از امريکا تا آلمان فدرال، سوئد، دانمارک، آذربايجانيها و ترکهای ايران در سر. جمهوری اسالمی به پا کردند
نروژ، فرانسه، کانادا، ترکيه و جمهوری آذربايجان با برپائی تظاهرات،   انتشار اعالميه و بيانيه های مختلف صدای 

 های راديو های مختلف طی مصاحبه هائی با خانواده.  اسالمی ايران يلند کردند-اعتراض خود را عليه رژيم شونيست
اکبر آزاد که خود مدتی چند همراه با بقيه ی . زندانيان و فعالين آذربايجانی به افشای ماهيت آزادی کش رژيم پرداختند

همرزمانش در زندان اوين به سر برده بود، بالفاصله بعد از آزادی با تلويزيون صدای آمريکا مصاحبه کرده و دست به 
کانون مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و سازمان عفو . ه به رفقايش زدافشاگری گسترده ای عليه فشارهای وارد

  . بين المل طی اعالميه هائی مردم سراسر جهان را برای همبستگی با بنديان آذربايجانی فرا خواندند

آزادی موقت چهار بدين ترتيب رژيم در مقابل فشارهای گسترده ی بين المللی و داخلی عقب نشسته و روز هشتم نوامبر به 
  . فعال در بند گردن نهاد

 مدنی آذربايجان نگرديد، بلکه بر -و در نتيجه دستگيری فعاالن آذربايجانی نه تنها باعث رعب و وحشت در ميان فعاالن ملی
  دمکراتيک آذربايجان گرديده و مظلوميت ملت ستم ديده ی آذربايجان-عکس باعث بهم فشرده تر شدن صفوف نيروهای ملی

را در تمام کشور و جهان به نمايش گذاشته و در حقيقت تف سرباالئی شد که مستقيمًا بر چهره ی کريه اين رژيم وحشت و 
« : آلمانيها نيز به درستی می گويند. »*داليدان آتيالن داش، توپوغا دئيه ر«:  يک مثل آذربايجانی می گويد .ترور نشست

آيا ديکتاتور ها و مستبدين در طول تاريخ از همه ی اين . »سنگ نمی اندازدکسی که در خانه ی شيشه ای نشسته است، 
  ماجراها درس گرفته اند؟ 

 ***  

هر چند که آزادی بنديان آذربايجانی از اهميت واالئی برخوردار است، ولی فراموش نکنيم که هم اکنون هنوز تعدادی از 
  : از جمله می توان از. ژيم عذاب می کشندبهترين فرزندان آذربايجان در زندانهای قرون وسطائی ر
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شاعر و داستان نويس آذربايجانی محمد رضا لوائی، شاعر و نويسنده ابراهيم رشيدی، روزنامه نگاران آذربايجانی اردشير 
کريمی، رحيم غالمی، دانشجويان ودود سعادتی، فيروز يوسفی، عارف الوفی، شاهرخ حاتمی، ودود اسدی، استاد دانشگاه 

اله عباسی جوان، حقوق دان حميد واالئی، افسر وظيفه داريوش حاتمی، فعاالن  ملی صفر علی خوئينی، هاشم برزگر، عبد
 ،سهندعلی محمدیحسين حسينی، هوشنگ نقی زاده، وحيد بهادری، غالم نجفی، وابستگان به اقليت علوی های آذربايجان 

 و فعال ملی و مدافع حقوق زنان خانم شهناز غالمی نام نس آقايان يو،مهدی قاسمزاده ، عباداله قاسمزاده،بخشعلی محمدی
  . برد

  ! صدای اعتراض خودمان را عليه بيداد رژيم ترور و وحشت در آذربايجان و سرتاسر ايران بلند تر کنيم

  . »سنگی که از قفا به طرف آدم پرتاب می شود، به قوزک پا اصابت می کند«* _

 


