گزارش مراسم به خاكسپاري «مهندس غالمرضا اماني» و پيشنهاد تشكيل كميته حقيقت ياب

مهندس غالمرضا اماني در سال 1375در رشته مهندسي كشاورزي از دانشگاه تبريز فارغ التحصيل شد .و ي در دهه هفتاد به
جرم فعاليت هاي هويت خواهانه اش دستگير و نزديك به پنج سال از طاليي ترين دوران زندگي خود را در زندان حاكميت سياه
شوونيستي گذراند .بعد از آزادي از زندان براي بار ديگردر سال  1385در جريان اعتراض به درج كاريكاتور توهين آميز
.روزنامه ايران،درتاريخ 7خرداد دستگير و بعد از تقريبا ً دو ماه در تاريخ  8مرداد بعد از زندان آزاد شد.
عالوه بر اين حبس هاي طوالني مدت ،ايشان بيش از ده بار سابقه دستگيري را در پرونده سياسي خود دارند.او مقاطع مختلف از
حيات پر بار خود را در سلول هاي انفرادي اداره اطالعات و زندان تبريز و نيز در اداره اطالعات و امنيت تهران و در زندان
اوين تهران گذرانده بود.تا اين كه در روز جمعه  87/8/3در يك تصادف ساختگي و"البته جنايتي از پيش طراحي شده"با مرگي
مشكوك و سوال برانگيز؟! همچون ستاره اي روشني بخش از افق تاريخ شفافي و زنده مردم آذربايجان رفت و رفت تا آنكه در
بيكرانگي به ابديت پيوست.
در روز به خاكسپاري مهندس غالمرضا اماني (شنبه )87/8/4؛"بيش از صدها نفر از مردم تورك آذربايجان با چشماني باراني و
شانه هايي خيس؛براي ابراز همدردي با دوستان همفكر و مبارز خود و نيز خانواده داغديده مهندس اماني،در شرايطي كه باران به
شدت مي باريد و سرما تن ها را به لرزه وا مي داشت.با عشق و عالقه اي وصف ناپذير به آنجا آمده بودند.تا ميثاق خود را با
ملٌت آذربايجان به خود ياد آور شوند و از ياد نبرند كه براي رسيدن به "خانه ليلي"به "خانه دوست"بايد همه فراز و فرود اين
مسير سبز را با پاي دل طي نمود.بدون شك در بستر حيات بشري ،زماني فرا مي رسدكه انسان براي درك بزرگي و عظمت
عشقش به ملت و سرزمينش ،الزم است تا بدون هراس از دشواري هاي عقبه ،سالك مسلك سرخ عشق و حقيقت باشد.
در اين روز تمام آذربايجان به چشماني درخشان و عاشق و مهربان تبديل شده بودكه در فراق يار سفركرده به درد مي گريست.و
ماندگاري براي رسيدن به اهداف انساني و برابري طلبانه و آزاديخواهانه را نفس مي كشيد.
اين مراسم از ساعت ده صبح الي  14بعد از ظهر در محل قبرستان ماراالن درحالي برگزار شدكه فعاالن هويت خواه براي اعالم
عزاداري از تمامي مناطق تورك نشين همچون اروميه ،سولدوز ،اهر ،ميانه  ،سلماس ،صوفيان ،مراغه ،مياندوآب ،تهران ،كرج،
زنجان ،اردبيل با دسته هاي گل و نيز با پالكاردهاي سياه پارچه اي ،به آنجا آمده بودند.بر روي پالكارد ها اين جمالت به زبان
توركي نوشته شده بود:

آذربايجان سنين باشين ساغ اولسون .
طوفان قوپار يئل آغالر -چايالر جوشار سئل آغالر .
وطن سيزلر اولنده – ياسين توتار ايل آغالر.
آذربايجانين ايگيد اوغلو "مهندس غالمرضا امانينين"دونيا دييشمه سيني بوتون آذربايجان
.ميللتينه باش ساغليغي وئريك.
شركت كنندگان در مراسم با پالكاردهايي كه به زبان توركي نوشته بودند و با دسته هاي به هم پيوسته و منظمي كه تشكيل داده
بودند به ايراد شعار هايي مي پرداختند كه در همه آن مطالبات مردم آذربايجان مطرح مي شد.
ساعت ها قبل از آمدن انبوه جمعيت مشتاق آذربايجاني نيروهاي امنيتي ،انتظامي و يگان ويژه همه خيابان هاي اطراف قبرستان
را به محاصره در آورده و عالوه بر آن چندين صد نفر لباس شخصي را با بي سيم و اسلحه هاي كمري و نيز دوربين هاي
عكاسي در ميان مردم پراكنده كرده بودند تا به زعم باطل خود از اعتماد مردم نسبت به هم كاسته و قادر به شناسايي و دستگيري
شركت كنندگان در مراسم شوند.
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اما ملت بزرگ آذربايجان كه در طي چند سال اخير تجربه شركت در صدها مراسم چندين هزارنفري را در پشت سر دارد،
همچون عاشقاني آفتاب پرستي كه به زيارت آفتاب آمده باشند،بيزار از هر چه شب است و شب پرستي است؛ همچنان خود را
.زاير دوست مي دانستند و شركت پرشور در اين مراسم را چونان فريضه اي واجب ارج مي نهادند.
در اين مراسم افراد از حوزه هاي مختلف اجتماعي – سياسي حضور داشتند كه اسامي تعدادي از آنها بدين شرح است:
نيگار خياوي""،مليحه عزيز پور""،اولدوز""،صبا جعفري""،سولماز جعفري" از جمله زنان شاعر آ ذربايجاني كه به زبان ·
توركي شعر مي سرايند و به خلق آثار ادبي مشغول هستند.
اكبر آزاد" "،حسن رحيمي" كه هر دو از دستگير شدگان اخير در تهران بودند كه به تازگي با قيد وثيقه آزاد شده اند"،عبداله ·
جوان" و "سعيد متين پور" كه آنها نيز بعد از مدت ها تحمل رنج زندان و شكنجه نيروهاي اطالعاتي با قيد وثيقه به طور موقت
آزاد شده اند".دكتر صالح كامراني" از وكالء حركت ملي و از دوستان بسيار نزديك "آقاي مهندس غالمرضا اماني" كه تا مدتها
پيش كار دفاع از زندانيان و دستگير شدگان فعاالن جنبش ملي را بدون دريافت حق الزحمه انجام مي دادند .ولي در حال حاضر
خودشان نيز بعد از چندين ماه تحمل حبس به يك سال حبس تعزيري محكوم شده اند.
تعدادي زيادي از خانواده هاي دانشجويان زنداني مثل "فراز ذهتاب" و "محمد مرداني".و نيز آقايان "جمشيد ·
زارعي""،عليرضا فرشي""،اميرصيادي"" ،حجت تارورديان" و "اميرعباس بناي كاظم"كه از جمله فعاالن حركت ملي آذربايجان
در تبريز محسوب مي شوند.
عالوه بر چهره هايي سياسي كه به عناوين تعداد معدودي از آنها به طورخالصه اشاره كرده شد.گروه زيادي از هنرمندان و ·
موسيقي دانان آذربايجاني نيز در اين مراسم شركت كرده بودند كه درميان آنها مي توان به اشخاصي چون "يانار سونمز" "،آقاي
نيكروان""،حسن دميرچي" و غير ه اشاره داشت كه از تبريز و شهرهاي اطراف آمده بودند.
بعد از انجام تشيع جنازه از درب قبرستان تا محل تدفين و پس از به خاكسپاري پيكر برادران اماني و نيز خود"مهندس غالمرضا
اماني"؛ سخنرانان زير به اين ترتيب به ايراد صحبت پرداختند:
ابتدا "آقاي چنگيز بخت آور" از فعاالن حركت ملي آذربايجان به طور خيلي مختصر به حضار خوش آمد گفت و بعد از ايشان
اقاي "حسن دميرچي" معروف به "حسن آذربايجان" كه در زمينه موسيقي فعاليت مي كند و با وجود سن زيادش چندين بار
دستگير و زنداني شده است .به خواندن اشعار توركي پرداخت.و بعد از ايشان نيز برادر" آقاي مهندس اماني"؛ آقاي "محمد اماني
"به ايراد سخن پرداخت و در پايان نيز "آقاي هوشنگ جعفري" و "خانم صديقه بويه" همسر آقاي مهندس اماني اشعاري را كه در
سوگ اين حادثه سروده بودند را خوانند.
و در خاتمه مراسم همچون مراسم هاي ديگر"سرود ملٌي آذربايجان"با صدايي راساتر از همه روزهاي ديگر از سوي حضار با
شوري وصف ناپذير خوانده شد و بعد از آن هم گروهي از دوستان هويت خواه كه از اروميه آمده بودند به طور دسته جمعي با
سرودن ترانه بسيار زيباي توركي "آيرليق ،آيرليق ،آمان آيريليق)آخرين وداع خود را با يكي از قهرمانان ملي آذربايجان اعالم
نمودند.
بعداز آن نيز همه كساني كه به آنجا آمده بودند به طور انفرادي و گروهي با قرائت فاتحه بر روي قبر"آقاي مهندس اماني" و
برادرانش مراسم به خاكسپاريي دوست مبارز خود را در ميان هاله اي از اندوه و گريه هاي دردناك و اميدبه فرداي روشن آزادي
و تحقق حقوق بشر به پايان رساندند.

طرح يك موضوع فوق العاده مهم
در اين قسمت از نوشتار حاضر ضروري مي دانم تا چند نكته بسيار مهم را در ارتباط با مرگ هاي شبه قتل ياد آور شوم و از
همه فعاالن بخواهم تا به موضوع عنوان شده توجه و دقت ويژه اي نشان دهند .در طي چند سال گذشته بسياري از دوستان ما در
تصادفات جاده اي و يا سايرحوادث ساختگي كشته شده اند .و اين اولين باري نيست  -و البته آخرين بار نيز نخواهد بود -.كه
فعاالن حركت ملي آذربايجان با مرگ هاي مشكوك شبه قتل به شهادت مي رسند،قبال نيز چندين تن از فعاالن حركت ملي با
اينگونه اعمال ناجوانمردانه به قتل رسيده اندكه اسامي تعدادي از آنهابدين شرح است:
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مرگ مشكوك "پروفسور ذهتابي" از بزرگترين تاريخ دانان و ملت شناسان معاصر ايران و آذربايجان كه از طرف نهادهاي ·
بين المللي به عنوان مقتوالن قتل هاي زنجيره اي سال  1378شناخته شد و ماموران اطالعاتي حاكميت سلطه مذهبي در ايران به
دليل اقدام در آن ،مجرم شناخته شدند.
ميركاظم موسوي از فعاالن و موسيقي دانان مستعد و بنام آذربايجان كه در سال  1383در جاده كرج به طرز مشكوكي با يك
كاميون تصادف و در همان لحظه نيز كشته شد.
سهند افشاريكي از شاعران جوان اهل تبريز كه در سال  1384به طرز مشكوكي در جاده اردبيل بر اثر واژگون شدن اتومبيل و
بريدگي گلو در دم جان سپرد.
الزم به ذكر است كه در اين سانحه مشكوك هيچ آسيبي حتي به صورت جزيي به بقيه سرنشينان خودرو همكاران ايشان كه از
.كاركنان اداره دارايي تبريز بودند وارد نشده بود.
قادر صديقي به همراه دو نفر ديگر از دوستانش كه بر روي موتور سوار بودند.تحت تعقيب نيروهاي اطالعاتي قرار مي گيرند.
و در نتيجه اين تصادف مرگبار هر سه راكب موتور با زمين برخورد مي كنندبه گونه اي كه "قادر صديقي"دراثر شدت آسيب
ديدگي و جراحات وارده دچار خونريزي بسيار شديدي مي شود و در همان لحظه جان خود را از دست مي دهد.و ديگر سرنشينان
.موتور نيز به علت مصدوميت شديد به بيمارستان منتقل مي گردند.
.نادر موسي زاده از ديگر فعاالن هويت خواه كه با پسر عموهايش در جاده خوي تصادف كرد و كشته شد.
مهدي طالبي ( آلپاي زنگانلي) از فعاالن جنبش هويت خواهي آذربايجان كه در جاده پيكان شهر توسط يك ماشين سواري به قتل
رسيد.
..بابك نوري از فعاالن جنبش هويت خواهي اهل كليبر كه كه همچون "آقاي مهندس اماني" در جاده اهر به تبريز كشته شد
در مورد زندگي مبارزاتي و نيز نحوه كشته شدن ايشان آقاي مهندس اماني توجه به اين نكات را الزم مي دانم:
موضوع براي همه فعاالن داخل و خارج از كشور و حتي براي كاركنان رژيم شوونيستي حاكم در اداره اطالعات واضح و
مبرهن بوده و است كه آقاي مهندس غالمرضا اماني يكي از نيروهاي بسيار تاثيرگذار در ايجاد جريانات سياسي و اجتماعي
حاضر در آذربايجان به شمارمي رفت.
او در ساماندهي بسياري از ميتينگ هاي سياسي و اعتراضي نقشي بينظير داشت .وي از زمان دانشجويي كه به عنوان يكي از
برجسته ترين دانشجويان فعال هويت طلب مطرح بود تا به اكنون كه به صورت يك نيروي كار آمد سياسي موثر درآمده بود.در
بين اقشار مختلف مردم نفوذي غير قابل انكار داشت و درعين حال به دليل مشي مداراگرايانه اي كه در مبارزات سياسي اش
داشت .همه فعاالن مدني به ويژه جوانان آذربايجاني به او گرايش نشان مي دادند و همين موضوعات باعث شده بود تا نيروهاي
امنيتي و اطالعاتي بيشتر از هر كس ديگري در آذربايجان او را تحت فشار و ضرب و شتم و محروميت هاي مختلف قرار دهند.
او به علت اشتغال قراردادي اش در شركتي كه با آنجا براي ايجاد فضاي سبز در شهر تبريز كار مي كرد .همواره تهديد مي شد
كه قراردادش را لغو خواهند كرد و از سوي ديگر وقتي كه نيروهاي امنيتي احتمال وقوع حركتي اعتراضي را مي دادند.قبل از
همه او را دستگير مي كردند و در زماني هم كه دستگير مي شد .معموال همواره بعد از همه از زندان آزاد مي شد.
.حتي درحال حاضر نيز ايشان هنوز چند پرونده دردادگاه هاي انقالب دارد به طوريكه خودش در مصاحبه اي كه با او داشتم
اعالم داشته بود.كه هنوز حكم قطعي او  -كه به دليل شركتش در مراسم اعتراضي سال  1383در مقابل خليفه گري تهران انجام
داده بود و به خاطر آن نزديك به يك ماه در سلول هاي انفرادي زندان اوين محبوس شده و به قيد وثيقه آزاد شده بود -.صادر نشده
است و عالوه بر اين ايشان اظهار مي كردند كه چندين پرونده ديگر نيز در اداره اطالعات و امنيت برايش مطرح كرده اند و
آنها را همچون شمسير داموكس بر پشت گردن او نگاه داشته اند تا اگربخواهد به اقدام اعتراضي دست بزند قبل از هر اقدامي او
را به اتهامات از پيش ساخته و پراخته شده به زندان بيافكند.
جسارت باال و قدرت مقاومت و نيز نيروي جريان سازبودن مهندس اماني او را به صورت عنصري مهارنشدني در آورده بود و
براي همين عليرغم اينكه نيروهاي امنيتي كه همواره براي انجام هر عمليات سركوبگرايانه اي خود را تا بن دندان مسلح به انواع
تسليحات جاسوسي و نظامي مي كنند.دربرخورد با ايشان واقعا ً عاجز شده بودند.
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چرا كه او ايستاده مردي بود.كه نه شكنجه ،نه زندان  ،نه محروميت از تحصيل و اشتغال و نه عدم بهره مندي از حداقل حقوق
شهروندي نمي توانست او را از صعود بر فراز خطرناكترين صخره هاي رهايي بازدارد.او همواره اهل خطر كردن بود و براي
همين نيز درست احساس كسي را داشت كه در حال كوچ كردن باشد و تحمل چنين شرايط سختي در زندگي مبارزاتي و سياسي
اش او را به قهرماني روئين تن بدل كرده بود.
بسياري از دستگيرشدگان در هنگام بازجويي و شكنجه هاي روحي و جسمي كه نسبت به آنها اعمال مي شود.ازطرف بازجويان
تهديد مي شوند كه در صورت عدم همكاري با آنها بعد از رهايي موقت از چنگال دژخيماني آنها ،آنها با حوادث مر گبار ساختگي
دگر انديشان و مخالفان سياسي را هالك خواهند كرد .چنانكه بارها آقاي اماني رانيز اين چنين تهديد كرده بودند.به همين دليل نيز
ايشان به دوستان همفكر و نزديكشان تاكيد مي كردند كه چنين تصادفاتي مي توانند براي هر تك تك ما اتفاق بيافتد و بارها بعد از
اتمام برنامه هايي كه داشتيم .تاكيد مي ورزيدند كه هيچ وقت به طوره چند نفره نبايد سوار خودرو شويم و هميشه سفارش مي
كردند تا براي اجنتاب از خطرات احتمالي به صورت انفرادي مسافرت كنيم و تنها در نقاطي كه الزم است با هم باشيم ،تجمع
داشته باشيم.
چند روز قبل از وقوع اين تصادف شوم ،مدارك شخصي  ،آقاي مهندس اماني و نيز مبلغ قابل توجهي پول ،تعدادي چك ،سفته و
اسناد ديگر و حتي خودرو ايشان به سرقت رفته بود.كه الزم است ،مشخص شود اين قضيه از سوي چه كساني و نيزبه نفع چه
كساني اتفاق افتاده است؟! و اين مسئله از نظركارشناسان محترم حقوقي كه الزم است تا به قضيه پرونده مهندس اماني رسيدگي
كنند چه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيمي مي تواند با اين مسئله داشته باشد؟
آيا اتومبيل حامل آقاي مهندس اماني به طور تعمدي و يا به هر دليل ديگر دستكار نشده بود؟
راننده خاور كه موجب به هالكت رسيدن سه نفر شده است از نظرتيپ فكري با كدام يك از گروه هاي اجتماعي مي تواند ارتباط
داشته باشد؟ البته با توجه به آخرين اخبار منتشرشده در"سايت دانشجويان آذربايحاني" و نيز "سايت  35ميليون"در اين مورد كه
كاميون خاور ،پيكان حامل آقاي مهندس اماني را از عقب مورد اصابت قرار داده است و اين كاميون متعلق به سپاه پاسداران مي
باشد تا چه اندازه مي تواند در نحوه قضاوت ما تاثير بگذارد؟
زماني كه آقاي مهندس اماني مجروح مي شوند با توجه به شدت ضرب ديدگي ايشان و خونريزي شديدي كه داشته اندچه كساني
ايشان را به بيمارستان امام رضا منتقل مي كنند و در بيمارستان كدام يك از پرستاران يا پزشكان مسئوليت جاني ايشان را به عهده
داشته اند؟نيروهاي اطالعاتي كه گفته شده است.بدون اجازه پزشكان مربوطه به اطاق عمل بيمارستان واردشده اند به چه منظور
اقدام به اين كار كرده اند؟ آيا اين اقدام آنها به منظور مورد سوء قصد قرار دادن آقاي اماني انجام نگرفته است؟
چرا صدا و سيما در يك سناريوي از قبل طراحي شده به نقل از ماموري به نام ياقوتي اقدام به توضيح حادثه تصادف بدون ذكر
نام مقتوالن مي كند و فاجعه قتل عام كشتار خانواده اماني را تنها يك حادثه ترافيكي كامال عادي عنوان مي كند آيا اين نحوه غلط
اطالع رساني همان ادامه سناريوي جنايت از پيش طراحي شده نبوده است؟
در ضمن باز گفته شده است كه وقتي آقاي اماني براي پيگيري سرقت اشياء مسروقه خود به دادگاه ميروند .قاضي كه در گذشته
او را به  5سال حبس محكوم كرده بود .او را تهديد مي كند كه اگر به فعاليت هاي هويت خواهانه خود ادمه بدهد.بايد پاسخگويي
عواقب تلخ آن نيز باشد ،آيا اين اقدام وحشيانه در كشتار خانواده آقاي اماني ،تحقق همان تهديداتي نيست كه قاضي آقاي اماني
وعده آن را به او مي دهد؟
موضوع ديگر كه در زمان برگزاري مراسم به خاك سپاري اتفاق افتاد،تهديدي بود كه از سوي ماموران امنيتي در رابطه با
فعاالن مدني صورت مي گرفت .به اين معنا كه آنها چند تن از چهره هاي برجسته حركت ملي را تهديد كرده اندكه از اين گونه
تصادفات ساختگي مي تواند براي تك تك آنها اتفاق بيفتد و دير و يا زود خود را براي مواجه با آن آماده نمايند.
با توجه به موارد و موضوعاتي كه عنوان گرديد.الزم مي دانم تا براي بررسي دقيق و كارشناسانه اين حادثه فجيع  ،غير انساني
و ناجوانمردانه"،كميته حقيقت ياب"از طرف كارشناسان حقوقي و دوستان همفكر آقاي مهندس اماني و نيز نهادهاي حقوق بشر در
داخل و خارج از كشور تشكيل شود و اين كميته در موردنحوه وقوع حادثه و كم و كيف آن تحقيق كرده و گزارش نهايي آن را در
اختيار نهادهاي بين المللي و رسانه هاي مردمي قرار دهد تا حقيقت موضوع به اثبات رسيده و قاتل يا قاتلين موردشناسايي قرار
بگيرند و اگر چيزي به نام عدالت قضايي وجود دارد؟! در مورد مجرمان پرونده به اجراء در آيد.
.
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با اميد به تحقق عدالت قضايي ،اقتصادي ،جنسيتي در جهان

گونئی آذربايجان خبرمرکزی  ،بولتن
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