عکسها ،ازابعاد دستگیرها سخن می گویند
ابعاد دستگیریهای گسترده اعضا سازمان مجاهدین درسال  ،۷۳تحت عنوان موهوم «رفع ابهام» توسط رجوی را ،می توان درعکس
ها مشاهده کرد .بسیاری ازافرادی که کنارهم حضوردارند .ازدستگیرشدگان سال ۷۳هستند .با این توضیح که من نیمی ازاسامی
وچهره ها را نمی شنام .اگرچنین بود عکسهای گویاتربود .تمام اسامی که دراین عکسها می بینید زندانیان سال ۷۳بودند.

صف اول ازچپ :علی طالقانی -کوروش شریف زاده ونفرچهارم بیژن پوالد رگ .من هم درهمین یگان رژه می رفتم.

ازچپ :محمد گودرزی -رضا دانایی -رمضان زارع

ازراست :نامش رانمی دانم ونفردوم سوسن بنی هاشمی

مجری برنامه ها وگوینده اخبار تلویزیون مجاهدین( داریوش نصر) با مجید معینی( آقا)

داریوش نصر با مهری سعادت( توضیح اینکه مصاحبه با اعضای فوق ،برای باج دادن به آنها وحق السکوت درباره جنایات سال۷۳
است .همچنانکه این مصاحبه ها ،تنها پس ازسرنگونی صدام! ،صورت می گرفت .حتّی برای مجید معینی  ۵برنامه تلویزیونی
گذاشتند؟ .درحالیکه اورا که قهرمان مقاومت زمان شاه بود ،درشکنجه های سال ۷۳درهم شکستند).

از راست  :جلیل فرقانی ،علی کوه نشین و مسعود افضلی زندانیان  .۷۳دونفرجلو هم ،سال۹۵درآلبانی ازسازمان جدا شدند.

مهری وناهید سعادت کنارهم ،برادرش محمود سعادت هم زندانی شده بود.

راست :اکرم چزانی وپشت سراو فرح حاتمیان( خواهروبرادرش ملکه وموسی حاتمیان نیزدستگیرشده بودند)

جلو:ابراهیم میرسیّدی واکبرخسروی -پشت سربیژن پوالد رگ ونفرچهارم پشت او علی بیگلری

ازراست نفرموی سفید :باقرمفرد( سلیم) ونفرسوم مهرداد بزازیان

ابراهیم میرسیدی وعلی بیگلری

صف اول ازراست :علی امامی – نفربعدی رانمی شناسم -مهرداد بزازیان -محمد گودرزی وجلیل فرقانی ۴ ،نفرزندانی کنارهم.

ردیف دوم صندلی ها ازچپ :داود قنبری  -خسرو افشون ( زندانی نبود اما سال  ۹۵ازسازمان جدا شد) ونفرسوم صفدر .پشت
سرخسرو افشون هم داود سنندجی است که زندانی بود .سه نفردراین عکس .دونفردیگرهم زندانی بودند ا ّما دراین عکس چهرها شفاف
نیست .نمی توانم صددرصد مطمئن باشم.

ازراست ابراهیم میرسیدی وعلی بیگلری ونفرات پشت سریوسف عالیخانی وهمسر هما بشردوست

ازراست سعید بالی ونفرسوم ایوب مهدیان( هم اتاقی ما درزندان بودند)

ازراست  :نفردوم سیاوش واسماعیل رجبی( اوبهمراه همسر ودودختروپسرش زندانی بودند)

پشت بلند گو :مجید معینی(آقا) وسمت راست رضا جاوید وعلی امامی

همان صحنه اما اینبارسیاوش یوسفی پشت سرمجید معینی( سیاوش دراتاق ما زندانی بود وسال ۹۶ازسازمان جدا شد واکنون
نیزازسازمان حمایت میکند).

محمد وکیلی ونفرپشت سرسعید عبداللهی

ازراست شهرام نصیری مقدم وعلی الولفتحی و پشت سر علیرضا حاتمی

از راست :کامران یوسفی وقاسم رضایی( نفری که سرش خونی است)

امداد گرحسین برزمهری وکسی که تیرخورده سعید عبداللهی در ۱۹فروردین سال ۹۰

ازراست حسین پارسا و نفرسوم مهرداد بزازیان

ازراست  :خلیل بزرگمهر ونفرسوم سعید عبداللهی درلیبرتی

ازراست :هادی تعالی و مالک کلبی ونفرپشت رضا دانا پور( پشت مالک کلبی) ونفرات دروترهم محمد زمان وفرید فالحی چهرشان
تاراست

طوبی بزرگمهر با دوبرادرش – نفرپشت سیما باقرزاده  .طوبی همان زنی بود که رجوی دردادگاه می گفت :بمب و...آورده برای
ترورمن ،...این عکس اعتصاب غذا درلیبرتی سال  ۹۲است.

راست :جواد حسینی وپشت سر علی فاتحی

ردیف اول  :ایوب مهدیان .ردیف دوم ازچپ :نفردوم نظرکرم بیگی و عطا حسینی .ردیف سوم :رضا ستوده مرام ونف سوم یوسف
عالیخانی .ردیف چهارم ازچپ :عباس ترابی وسیاوش

ازراست :ابراهیم میرسیّدی ونفرسوم مسعود احمدی زاده

ازچپ :صفدر – مالک کلبی -رضا ستوده مرام

ازچپ :اکبر مجرد ونفرپشت سر اکبرخسروی

ازراست  :عبدالحمید امامی ونفرسوم خانم شایسته مادرحنیف امامی که همراه با همسرش علی امامی وبیش از ۱۰تن ازکسانی که
درارتباط با قربانعلی ترابی بزندان افتاده بودند.

ازراست :علی امامی وعلی گودرزی هردو زندانی وعلی امامی برسرپیکر فرزندش حنیف که سال ۸۸بدست جنایتکارن مالکی کشته
شد.

پشت میکرفون:حمید رجبی وسمت راست اکبرخسروی وما بین آنها نیمرخ اکبرخسروی

همان صحنه اما اینبار مسعود میرافضی سمت چپ قسمتی ازصورتش پیداست( از ۵نفرپشت میکرفون ۴ ،نفرزندانی سال )!۷۳

ازراست رضا مرسلی و یدهللا مهدیان که برادرش ایوب مهدیان دراتاق ما زندانی بود

ازراست :رامین جعفری ونفرسوم فرامرزرحیمی که بشدّت شکنجه شده بود وخواهروبرادرش هم زندانی بودند .نفربعدی فکرکنم سعید
عبداللهی باشد که زندانی بود .سال  ۹۶دیدارمریم رجوی درآلبانی

مجید معینی و علی نادری .چنین برنامه هایی درسیمای مقاومت برای دلجویی وماستمالی کردن شکنجه های آنان صورت می گرفت.

همسرهما بشردوست(هما که درآتش سوخت وجان داد) وپشت سرا و کامران یوسفی

مجید مهرنیا وپشت سراو اسماعیل ونک

ازراست :مالک کلبی وهادی تعالی

مسعود میرافضلی و فرامرزرحیمی( پشت به دوربین)

ازچپ :محمد آقا سلطانی – نفرچهارم حشمت( حشمت دراتاق ما بود).

ازراست :مجید مهرنیا وبردیا امیرمستوفیان

ازراست های :هادی جاهدنیا ومحمد تهرانچی

ازچپ :علی طاهری ۸سال زندانی رژیم خمینی -سیامک نادری بیش از ۷سال زندانی رژیم خمینی .و نفرماقبل آخر ،علی طاهرلو
 ۱۰سال زندانی رژیم خمینی

ازراست :علیرضا مالیجردی -پشت میکرفون اکبرمجرد -پشت او سمت راست علی ابولفتحی

پشت میکرفون  :جلیل فرقانی و صف آخرسمت چپ ،فردین ملکی

ازراست :بردیا امیرمستوفیان واسماعیل ونک

هم میهنان ،دوستان وآشنایان عزیز
به خانواده ایوب آذری اطالع رسانی کنید.
روزدوم بهمن ۹۳که پس از ۳ماه ماندن درکمپ بابر ،و به پایگاه سازمان بنام «گیتی» منتقل شدیم  ،ایوب را دیدم ،براثر بیماری گوارشی
درآلبانی
ّ
و...که چندین گلوله به بدنش خورده  ،پوست واستخوان شده بود ،هیچ چیزی ازایوب باقی نمانده بود .با من خیلی راحت وصمیمی صحبت کرد،
تع ّجب کردم ،چون من راهمه می شناختند! ،قاعدتا ازترس تشکیالت نباید بامن حرف می زد! .ا ّما دیدم راحت همه مسائلش(وضعیّت وخیم بیماری )
را به من می گوید .با اینکه سیگار نمی کشیدم ،یک سیگار ازاوگرفتم وکشیدم .چون همان روزدرگیرتماس با تلفن همراه با خواهرم وتماس خواهرم
با بهنام(محمد سیّد المحدثین) و...بودیم .وقتی بعد ها فهمیدم ،ایوب هم زندانی وشکنجه شده بود ،تازه فهمیدم که چرا بامن راحت صحبت می کرد.
ایوب آذری( قهرمان کشتی ایران) اززندانیان سال ۷۳واز افرادی بود که شکنجه شده بود ،ایوب به یکی ازنفرات نصیحت می کرد «:با تشکیالت
انطباق کار کن ،نمی دانی چه بالئی سر آدم می آورند».
ازهرکسی که خانواده ایوب آذری را میشناسد ،خواهش می کنم وضعیت ایوب را به آنها اطالع دهند .منظورم فقط ازجنبه انسانی است! ،نه
چیزدیگر! .شاید اونتواند ،درست مشابه من آنچه دراشرف ولیبرتی وآلبانی می گذرد با پشت تلفن به خانواده اش بگوید .البته اگر تماس داشته باشد؟.
با تشکر ازهمکاری شما

ایوب آذری نفروسط (عینک زده است)

ایوب آذری نفرجلو سمت راست مژگان پارسایی
سایت حقیقت مانا -سیامک نادری ۱۱دی ۹۶

