قاتلینی به نام پلیس و شهیدانی به نام آذربایجان ،شهادت «قادر صدیقی» در نهم خرداد 1387
بهمراه تصاویر
امروز ،نهم خرداد  1387حوالی ساعت هشت عصر در تبریز-جاده سنتو ،سه نفر از فعاالن حرکت
ملی آذربایجان که سوار بر موتور سیکلت بودند.مورد سوء ظن نیروهای امنیتی و پلیس واقع شده و
تحت تعقیب آنان قرار می گیرند .این مأموران به منظور دستگیری راکبان موتور سیکلت اقدام به
واژگون-سازی موتور می-کنند که در نتیجه این اقدام خودروی سمند ،متعلق به نیروهای امنیتی با
عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حرکت در جهت خالف جاده-ای که موتور سیکلت سواران
به منظور فرار انتخاب کرده بودند به شدت با موتور سیکلت برخورد می-کند.
درنتیجه این تصادف تعمدانه مرگبار هر سه راکب موتور به شدت با زمین برخورد می-کنند ،به
گونه-ای که یکی از موتورسواران به نام «قادر صدیقی» دراثر شدت آسیب-دیدگی و جراحات وارده
و خونریزی بسیار شدید در همان لحظه جان می-بازد .دیگر سرنشینان موتور به علت مصدومیت
.شدید به بیمارستان محل منتقل می-گردند.
ضاربان که سه نفر بوده و از مأموران نیروی انتظامی و اطالعاتی محسوب می-شوند ،از صحنه قتل
متواری شدند .ولی ،افراد و اهالی محل و رهگذران که شاهد این واقعه به شدت تلخ و درد آور بودند،
توانستند .شماره پالک خودروی مزبور را یادداشت کنند که به گفته آنها شماره خودرو  28486است.
از سوی دیگر ،بنا به اظهار نظر کتبی رئیس کالنتری  18تبریز« ،سرهنگ شفیعی» قاتالن این فعال
.حرکت ملی آذربایجان از کارکنان رسمی کالنتری  18تبریز محسوب می-شوند.
الزم به توضیح است که این اولین باری نیست که فعاالن حرکت ملی آذربایجان با تصادفات جاده-ای
و مرگهای مشکوک شبه قتل به شهادت می-رسند .قبالً نیز چندین تن از فعاالن حرکت ملی با اینگونه
اعمال ناجوانمردانه به قتل رسیده-اند .که تعدادی از آن موارد بدین شرح است:

مرگ مشکوک «پروفسور زهتابی» ،از بزرگترین تاریخ دانان و ملت-شناسان معاصر ایران و
آذربایجان که از طرف نهادهای بین المللی بعنوان یکی از مقتوالن قتل های زنجیره-ای سال 1378
.مأموران اطالعاتی نظام جمهوری اسالمی ایران شناخته شده است.
«میر کاظم موسوی» از فعاالن و موسیقی-دانان مستعد و بنام آذربایجان که در سال  1383در جاده
کرج به طرز مشکوکی با یک کامیون تصادف و در دم جان سپرد.
«سهند افشاری» یکی از شاعران جوان اهل تبریز که در سال  1384به طرز مشکوکی در جاده
اردبیل بر اثر واژگون شدن اتومبیل و بریدگی گلو در دم جان سپرد .الزم به ذکر است که در این
سانحه مشکوک ،هیچ آسیبی حتی بصورت جزئی به بقیه سرنشینان خودرو که جزء همکاران ایشان
.در اداره دارائی تبریز بودند وارد نشده بود.
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از سوی دیگر ،در پی دستگیری-های گسترده اخیر که در سراسر مناطق تورک-نشین به دلیل
بزرگداشت سالروز یک خرداد انجام گرفته است .بازجویان و سربازان گمنام امام زمان!!
دستگیرشدگان را تهدید کرده-اند که در صورت ادامه فعالیت-های هویت خواهانه و آزادی طلبانه ،آنها
را به جای آوردن به اداره اطالعات توسط نیروهای مشکوک سرکوبگر با تصادفات ساختگی و
.مرگ-های مشکوک به قتل خواهند رساند.
با توجه به حوادث اخیر در اردبیل و مرگ دو نفر از فعاالن حرکت ملی آذربایجان در دو خرداد
 1387که آنها نیز سوار موتور بودند ،و در پی تعقیب و گریز به شهادت رسیده-اند و نیز خبر
تأسف-بار مربوط به یکی از فعاالن هویت طلب که در شهر خوی وضعیت جانی وخیمی دارد و هر
آن احتمال شهادت ایشان نیز وجود دارد ،بعید به نظر نمی-رسد که تمامی این اتفاقات و وقایع تلخ و
تکان دهنده اخیر ادامه سناریوی از پیش طراحی شده نیروهای سرکوب-گر و حاکمیت فاشیست در
.حذف فیزیکی فعاالن دگراندیش و متعلق به جریان سومی باشد.
گزارش تفصیلی مربوط به این واقعه متعاقبا اعالم خواهد شد و نیز اسناد و مدارک مربوط به آن به
همراه فیلم چند دقیقه ای از صحنه زنده و مستند آن که در آن خود گزارشگر ( خانم شهناز غالمی )
.نیز حضور دارد برای اطالع رسانی دقیق تر حضورتان ارسال می شود.
امید است که با همکاری شما آزادی خواهان و فعاالن حقوق بشر این خبر در سراسر دنیا مخابره شود
.تا بتواند به نوبه خود گوشه ای از جنایات رژیم شوونیستی حاکم در ایران را منعکس سازد.
شهناز غالمی
---* آدرس لینک که مطلب باال ا زان برداشته شده است.
تصاویر در لینک موجود است:
http://www.achiq.org/olaylar10/xeber74.htm
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