
 

در زندان گوهردشت کرج  7231 وریشهر 9در تنکابن که در  7231، متولد  یلنگرود یشیرضا قر

و  یدانشگاه صنعت یدانشجو یپهلو میدر زمان رژ .اعدام شد ستیمارکس انیقتل عام زندان انیدر جر

 دانشگاه شرکت یاسیدر تظاهرات و اعتراضات س. بود یدهندگان و فعاالن جنبش دانشجوئ از سازمان

 7237بار در سال  نیآخر. شد یو زندان ریشاه دستگ میزمان چند بار توسط رژ نیدر هم. داشت عالف

 ۀاز فعاالن مبارز یکیبعد  یدر زندان  در سالها. شد یو شکنجه زندان یو بعد از بازجوئ ریدستگ

 وندیپ از یریمهار مبارزات داخل زندان و جلوگ یبرا یپهلو میرژ. در درون زندان بود کیلوژ دئویا

بعد از اتمام  انیاز آزاد کردن زندان یمبارزان آزاد شده با مبارزات  و اعتراصات اجتماع

. شروع شد یاسیس انیزندان یآزاد ،مبارزات مردم یریبا اوج گ. کرد یم یخوددار تشانیمحکوم

یم رژ ه تغییرمنجر ب تا  یمبارزات مردم نها.  آزاد شد یاسیس انیزندان ریهمراه سا 7233رضا در سال 

از زمان . رون هم ادامه داشتسیاسی شروع شده در زندان در بی -مبارزات ایدئو لوژیک. شاه گردید

یری سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر، رضا یکی از فعاالن و بعدا  یکی ازاعضای شکل گ

وج که برای خربعد از بروز بحران در سازمان رزمندگان، رضا از کوشندگانی بود . مرکزیت آن بود

مدتها زیر . دستگیر شد 7237در همین دوران در شهریور . آن از بحران تالش فراوانی می کرد

در زندان جمهوری . سال زندان محکوم شد 73به  7233شکنجه قرار داشت و سرانجام در سال 

. یازید ستد فعالی و باز اندیشی  لوژیکایدئو به مبارزه  رزمانش  همراه تعدادی از هم اسالمی هم

که در زمان دستگیری او سه ماهه  ختر کوچکش باددر مالقاتهائی که با خانواده داشت رابطۀ زیبائی 

دخترش قلب او را »در یکی از نامه هائی که به همسرش نوشته، رضا گفته که  .برقرار کرده بودبود 

در . قاتی داشتمالدر زندان اوین  با خواهرش که اوهم زندانی بود  7233در زمستان « است ربوده

همۀ زندانیان مارکسیست را دوباره  در مورد عقاید ایدئو »این مالقات رضا به او گفته بود که 

برای و نگرانی خود را ازقصد زندانبانان  «می کنند های شدیدیلوژیک و اعتقادی اشان  بازجوئی

ن بود که پیامی حاوی خدا حافظی برای همسرش او آنقدر به این امر مطمئ. عدام آنها ابراز کرده بودا

چند ماه بعد به همراه تعدادی دیگر از زندانیان به . فرستاد و گفت که دیگر هرگز او را نخواهد دید

رژیم  سرنوشتی کهبا آگاهی کامل از  7231شهریور  9در . زندان گوهردشت کرج منتقل شد

 .سرنوشت خود را نوشت ،اپیش آنبرایشان نوشته بود برفراز و پیش جمهوری اسالمی 



 

  

دادخواهان خاوران همراه شده و به مناسبت  یبا صدا زیما ن ،یشیقر هیعط ۀدل نوشت نیبا باز نشر ا

و قزل حصار و گوهردشت ،خواستار روشن تر  نیاز همدستان جالدان او یکی ینور دیدادگاه حم

ما دادخواهان خاوران خواهان » .  میشو یم«  تیبشر هیعل تیجنا «نیا یایزوا شتریشدن هرچه ب

دادگاه  یاز دادخواهان خاوران امروز در جلو یتعداد ما��!میهست قتیکم و کاست حق یروشن شدن ب

قتل عام  یاسیس انیخاوران و زندان یمادران و خانواده ها یدادخواه ادیتا فر میاستکهلم گرد هم آمده ا

شناخته شده  یکش لنس ای تیبشر هیعل تیکه به جنا یعامقتل . میباش شانیدگراند ریشده چپ گرا و سا

« .....قرار گرفته است یچپ، مورد کم توجه یاسیس انیدر مورد زندان ژهیدادگاه، به و نیو در ا

 خیزش 

 


