
 زخم ها ازراه می رسند

۶۷سی امین سالگرد قتل عام   

 طوبای تیزتک وآهوپا

  

سیامک طوبایی                

پاهای کابل خورده ،زخمی وکبود شده ایی که آثاربازجویی وشکنجه های مجّدد را با خود داشت، آسفالت حیاط بند دو اوین را زیرپا حس  ۶۰سال 

ن می می کرد...بازمی دوید تا آمادگی اش راحفظ کند... چه شوخ وشاد وچه سرزنده وبانشاط ...، وقتی به اتاق برگشتیم ، بامن ازامکان فرار سخ

که به نسبت دیوارهای اتاق نازکتربود نشان می داد.را بند دو  ۷ودیوارزیرپنجره اتاق گفت   

غنیمتی بود نامه را می گرفتم ومی  ،به من می داد ۱۲دربند  ۳۴درگوهردشت پاسداربند نامه های خواهرش نازیال را، اشتباهی به سلول  ۶۲سال

گویایی همه چیزبود.ولبهای کج کرده اش وچشمها خشمگین  ،مک طوبایی استنامه متعلق به سیا خواندم وبعد می گفتم: اشتباه است  

می بزرگ شده بودیم، با هم صحبت میکردیم وازخاطرات اوین وبّچه کسال گذشت ۳دیدم. ۱۷سیامک را دربند باز۱۳۶۳درسال پس ازانفرادیها 

.ها...  

 کرده ودستگیرشده بود، آه ازدرونم زبانه کشید. زیرا نفراروپیوستن به مجاهدیاقدام به  ۶۸وقتی شنیدم سیامک پس ازمرخصی درسالدراشرف  

هم افشاگری کرده وبه  ۶۷فهمیده بودندکه من درمجاهدین وارتش آزادیبخش هستم. ودرباره قتل عام ازطریق خانواده ها سیامک وبّچه های زندان 

 خارج رفته ام. 

قاچاقچی  »ر)معروف به یاسر مالی( درنشست گفتم:یاسدربغداد به یکی ازمسئولین سازمان بنام  وقتی درکراچی به سازمان پیوستم همانجا وسپس

ودرخواست کردم من می توانم برای اعزام بّچه ها  «سازمان لورفته است وبجای یک قاچاقچی، دوقاچاقچی برای بردن نیروها به تهران آمده است؟

چهارروزپیش تازه فهمیدم که چرا  زندان وبند وجود داشت راطرح کردم. پس ازسی سال، در به ایران وتهران برگردم، ومسائل دیگری هم که

من تازه به ارتش پیوسته حقیقت آنکه نشد. ن درمیان گذاشته سازمان مرابرای چنین کاری درنظرنگرفت وحتّی بعدها هیچ سخنی دراین مورد با م

به ۶۸به ایران دربهمن همچنانکه درجریان سفرآقای گالیندوپل  ،چنین شاهدی داشته باشد وشاهد قتل عام درگوهردشت بودم، سازمان نیازداشت تا

ضرباتی که بّچه  ۶۸سال «.دربرنامه ماوتونقش کیفی  دارندمی کنقش  ،توسوژه اصلی ما هستی که به خارج می روی، بقیه زندانی ها»من گفتند:

تادند قابل پیشگیری بود. زیرا افراد زندانی من رامی شناختند ومی توانستیم جلو ضربه های زندانی آزاد شده خورده ودردام وزرات اطالعات اف

... حسن افتخارجو ورابگیریم. ضرباتی مثل درتورافتادن سیامک طوبایی ، جواد تقوی ، محمد سالمی و  

داستان فرارودستگیری وبی پناهی او ستن به مجاهدین دستگیرشد و ازآن پس هیچ خبری به خانواده اش نداده اند. درهنگام پیو ۶۸سال   سیامک

 بسیاردردناک است، آهوی تیزتکی که می توانست بجهد، الهنایه با تمامی تالش وتقاّل ها بدام وزرات اطالعات رژیم پلید خمینی افتاد.

نیلی الجوردی رنگ چهارخانه با دگمه به آلبانی وکمپ بابرورسیدم، نینا طوبایی خواهرسیامک یک پیراهن وقتی ازلیبرتی  ۱۳۹۳ابتدای آذرماه 

، زیباترین پیراهنی که داشتم.هدیه فرستاده بودهای سپید   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201005962710160&set=gm.694652543905819&type=3


  

لباسهایی که برای من می این گفته بودم برای من لباس نفرستید.  »دوماه پیش هم دوبلوزوپیراهن فرستاده بود. روزی به خواهرم سعیده گفتم:

 نم احساس آرامشدرویکباره « .اند آن لباسها را نینا ومادرش فرستاده»اینقدرپهن نیست. خواهرم گفت: مفرستی، دوسایزبزرگ است، من شانه های

، درشت اندام یی استنینا ومادرطوبایی وقتی لباس می فرستند، همان سایزسیامک طوبا  )...می بردم مرا ی که وخیالوعطوفتی ولبخندی... 

چرا که تشنهٔ خیالی هستم که مرا می  بفرستند. دلم نمی خواست چنین حرفی رابزنم، زیرا دوست داشتم همیشه دوسایزبزرگترچهارشانه

کنند. پارهٔ تنشان زندگی میعشق و یاد ونام .مادرطوبایی ونینا ونازیال هنوزبابردم...  

     

 ۶۰بودند. بهمن دی ماه  سیامکهر دو دایی های بهمن و بیژن در شیراز.  بزرگدر حیاط خانه مادر . ۱۳۵۶یا۱۳۵۵سال سیامک و بهمن و بیژن

.جاودانه شدند ۶۱و بیژن مهر ماه   

دانش اموز. سیامک و بیژن هم سن بودند.۱۳۴۲دانشجوی معدن دانشکده فنی و محسن )بیژن( نیری, متولد  ۱۳۴۰احمد)بهمن( نیری, متولد   

  

حیاط خانه در نارمک در عکس کودکی سیامک در دو ساله گی  



 

 سیامک درمرخصی سه روزه درکنار مادرش

 

با شیطنت های سیامک در مسیر همدان ۱۳۵۷نینا وسیامک مرداد   



 

 سیامک پس اززندان و تسبیه دست ساز با هسته ها ی خرما

مینی کاش جهان متوقف میشد تا من می توانستم ازاین طوقیان سربدار بنویسم...، ازهمبندیانم، عزیزترین هایی که درمقاومت دربرابررژیم پلید خ

دان دژخیم ترین دژخیمان ازاین نسل درشگفت مانده بود ودرزنهریک داستانی شورانگیز ازفدا وصداقت وپاکی بودند. پیش ازاینکه من وما بگوییم،

 ودرمقابل زندانیان بدان اعتراف میکرد. وهنوزدرسی امین سالگردشان چشمانم پراشک... 

  

 

مرّوج محمد  

دوعکس رانتوانستم درکامپیوتر پیدا کنم.متأسفانه بود ازمحمد بدستم رسیده  عکس۳  

  ۶۳ودرزمستان بسربرد سال ونیم درسلولهای انفرادی ۲تا ، به گوهردشت کرج آمد۶۱ سالمحمد مروج پس ازاینکه اززندان قزلحصاردرشهریور

جوانی اهل گوهردشت یا شاهدشت کرج، با قامتی کشیده و باریک وچهره ایی صمیمی با لبخندی محجوب دربند  منتقل شد. ۱۷به بند عمومی 

بندی با استحکام قوی ازافراد وتشکیالت داخل  آمده بودند، سلولهای انفرادیاین بود که همگی از ۱۷ومهربان توّجه ات راجلب میکرد، خصلت بند 

. زندان. بهنگام هواخوری دربازی والیبال شرکت می کرد  

ساله ایی پشت کابین مالقات من بود  ۱۸روزی به مالقات رفتیم ترکیب بند ما ثابت بود وخانواده های بندما نیزهمدیگررا می شناختند. دخترجوان

خند درمقابل کابین من ایستاده بود یک لحظه فکرکردم مرا با برادرش باحوالپرسی می کرد، اوهمچنان با ل، وبا صمیمیت ومهربانی لبخند میزد و

منو با » هم اجازه مالقات داده شد(. با اشاره گفتم:ها سال به خواهر۷اشتباه گرفته) مالقات شامل پدرومادروفرزند می شد ویکباردرطی این 

درهنگام پایان مالقات بازهم به جلوکابین من آمد وخداحافظی « نیامده است.مالقات برادرم هنوزبه کابین  نه،» گفت:« برادرت اشتباه گرفتی؟.

ک بچه های میکرد. بندما بدلیل سالیان باهم بودن، همه خانواده ها همدیگروهم بندیان مان را می شناختند وبه همین دلیل خانواده ها به کابین تک ت

  ک می کردند.بند سرمی زدند وسالم علی
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 مرتضی تاجیک) مجتبی هاشم خانی(

سال یکبارهم مالقات با خانواده نداشت. برغم سن کم اش، ۷اورا بانام مجتبی هاشم خانی می شناسیم. نامش مستعاربود وبه همین دلیل درطی بیش از

نداشت مجتبی بود. اما مثل همه بّچه ها  . روزهای مالقات تنها کسی که مالقات ومنضبط وازطرفی بسیارمهربان ومحجوب وخجالتیبسیارجدی 

اگررفتین »می گفت: لبخندی ملیح درنوبت اصالح صورت با ماشین برقی بود. همیشه با صمیمت ووقارش ونگاه مهربان روزوشب قبل ازمالقات،

سال با اوهمبند بودم، اما نمی دانستم اسم ۳-۴با اینکه پس ازانفرادیها « رسوند. سالم مرا به پدرمادرتان برسانید، بگین مجتبی هم سالم مالقات،

د مجتبی معاون عبه ب ۶۵ازسال خودش، هرگزدرزندان اسمش رانگفت.اطالعات مجتبی برای حفظ   اومستعاراست.پس ازقتل عامها فهمیدم

 تشکیالت بند بود.

 

 جبارشبانی

برای ازهم پاشاندن تشکیالت داخل زندان به  بودند، ۶۳تا۶۱ی اززندانیان سلول های انفرادی سالهای گوهردشت را که همگ ۶بند ۱۳۶۶آذر سال 

شویی کنارهم( وجبارشبانی هم درفرعی ما بود.سه فرعی جدا ازهم منتقل کردند) فرعی مکانی زیرهشت زندان بود با دو اتاق ویک حمام ودست  

حق ندارید » نماز جماعت معاون زندان که سرطاسی هم داشت)اسمش یادم نمی آید( آمدند وگفتند:پاسداران سرکوب راآغازکرد بودند. موقع 

ه نمی دهیم وتهدید کرد این نقض ضوابط قوانین زندان است وما اجاز« نمازبخواند. هرکسی باید بصورت تکی ) فُرادا(نمازجماعت بخوانید، 

دراسالم هم نماز فُرادا داریم وهم » اتاق نشسته بود، من کناردرایستاده بودم به او گفتم:درحالیکه رفته بود وگوشه  «وبشّدت برخوردمی کنیم

معاون  «ندارد زندان، نمازربطی به قوانین ما فردا هم نمازجماعت می خوانیم نمازجماعت، هرکسی آزاد است که هرطورمی خواهد نمازبخواند،

بااسم من چکارداری!، مهم حرفهایی است که من » می خواست تودل خالی کند(. به تندی گفتم:اسم توچیه) » زندان با حالت تهدید وارعاب پرسید:

«ما فردا هم می آییم وچک میکنیم کسی نمازجماعت نخواند.»ودرآخرگفت:« زدم، نه اسمم، اما اگراسمم را می خواهی، من سیامک نادری هستم.  

مترازهم قرار دادند ۱۰اهرو اصلی زندان برده وبه فاصله ردرد وهمه را به بیرون ازفرعی فردا من پیشنمازایستادم. درهمان شروع نماز سررسیدن

«همین جا سرپامی ایستی ونمی نشینی!»هم وسط راهرو برده وگفتند: من را تا تماس نداشته وهماهنگی نکنیم.  

. آنشب ؟نوبت کتک زدن من فرا برسد تازه سرپا بمانم تا اینکه بعدمن دیدم باید تاصبح اینجا را تک به تک می بردند ومیزدند...ی بند آنروزبچه ها 

را چمباتمه ضربدری کرده ودستانم  ، درجا نشستم وپاها. به شکلی کهعجیب ترین لحظاتی که تاکنون درعمرم نداشتمدرفازفوق متناقض بودم،

نوزادان راداشتم ومی توانستم درهرشرایط بخوابم  چون تواناییی کاش همیشه چنین قدرت راروی زانو گذاشته وسرم را روی دست ها، وخوابم برد.

سرم می آمد وحرف  تنیمه های شب درحالیکه به همان شکل خواب بودم، صدایی بیدارم کرد. آخوند مرتضوی رئیس زندان ازپش «ولی افسوس...



حاال کارت به  »جا بلندشدم چشم بند داشتم، آخوند مرتضوی گفت:وقتی از« ْبه ْبه، اینوباش، این وسط گرفته خوابیده، بلندشوببینم.»میزد ومی گفت:

« اونجا کشیده که یقه  پاسداِرما رو می گیری می زنی؟!، ولی من آخوندم ویقه ندارم که یقمو بگیری!.  

تودیگه » پاسداراوین بود والجوردی به او گفته بود: ۶۰درسال که « حسین فاشیست»یکسال قبل ازاین پاسداری بنام حقیقت آن بود که 

بّچه های زندانی اسم اورا حسین فاشیست گذاشتند. دربهداری گوهردشت وقتی درصف دکترنشسته بودیم من با « چقدرفاشیست هستی.

اینجاصدا » سید وگفت:زندانیان خبر رد وبدل میکردم وبرای شکستن فضای زندان شوخ وخند راه انداخته بودیم. حسین فاشیست سرر

اگرما حق نداریم حرف بزنیم توهم حق نداری حرف بزنی، اینجا » من گفتم:« تماس بگیرین.وباهمدیگه نباشه، حق ندارین حرف بزنین 

یا چه پُررو، ب» این بگومگو ادامه داشت... بعد گفت:« اول خودت یاد بگیر. ، باید سکوت کنی وداد نزنیدربیمارستان زندانه وبهداری 

اونجا پیش » ومرا با خود برد. درراهرو اصلی زندان پشت مرا به دیوارکرد ویقه مرا گرفت وکوبید به دیوار وگفت:« بیرون ببینم...

ازیک مربی کاراته  (۶۰) پس ازسی خردادسالکه درفازنظامی درگیری شخصی من هم فنونی« چی می گفتی؟.شیرشده بودی، بّچه ها 

گرفته وبعد جای دستها را عوض یاد گرفته بودم استفاده کرده واززیرچشمبند با کف دستانم بصورت معکوس دوطرف یقه پیراهنش را  

اورا محکم می کوبیدم به  اندمش وحاالمن سپس چرخ و ویقه پیراهن وجفت مشت هایم را روی گلوی اوفشارمی دادم ه)چرخانم(کرد

هرگزفکرنمی کردم پاسداردرزندان گوهردشت تا این حّد ذلیل باشد...پاسدارفرج هللا که درسالهای همان دیواری که مرامی کوبید. 

« ْبه بْه، آقای نادری!. حاال دیگه پاسداربند روکتک می زنی؟! »متری گفت:۴۰-۳۰انفرادی پاسداربند ما بود ومرامی شناخت ازفاصله 

م. اما با من کاری نکردند. برگشتم وداستان را به حسین محمد خواه مسئول خیلی خوشحال بودم وفرج آمد ومن همان داستان راگفت

راستی چقدرحسین محمد خواه رادوست داشتم وچقدرشاد  تشکیالتی بندگزارش کردم. حسین با برق چشمانش خوشحالیش رانشان میداد.

م بودیم وبعد ازمحرم حلق آویزشد.دراتاق باه ۶۷است وتا پس ازمحرم ۶۷بودیم ومی خندیدیم. حسین هم ازطوقیان سربدار  

چنین زبونانه با من حرف میزد وازطرفی چقدرحماقت داشت که خودش راهم مشمول  آخوند مرتضی رئیس زندان ازیک نظرخوشحال شدم که

چندساعت کتک زدن خسته شان کرده بود. « اینها راببرید فرعی شان.»چنین کتک زدنی میکرد. آخوند مرتضوی گفت:  

زده بودند وتنهامن بودم که هیچ کتکی نخورده بودم. یکی ازآنان جبارشبانی بود، کتک  همه رامتوّجه شدم شتیم داخل فرعی واتاق، وقتی برگ

اورابرده بودند وبا کابل و تخته های آشپزخانه  بشّدت زده بودند، شّدت ضربه هایی که برسراو خورده ضعیف بود، بسیارجباربلحاظ جسمی هم 

نمی »آنقدرزیاد بود که سرش ازحالت طبیعی خارج شده وباد کرده بود، جبارازشّدت سردرد ها افتاده وناله های دردناکی می کرد ومیگفت:وبود 

ونازونوازش کنم...، جبارتا   تونم سردردهامو تحّمل کنم... ، هیچ کاری نمی توانستیم برای جبارانجام دهیم جزاینکه بالش بگذاریم وکنارش بنشینم

«بشّدت برخورد می کنیم»ت سردرد همین وضعیّت را داشت. بله معاون زندان گفته بود: دو روزازشدّ   

ررامیشناختیم. وقتی پس ازقتل عام اززندان آزاد شدم، مادران قتل عام شدگان به خانه ما می آمدند، سالها بود که درمالقاتها آنهارادیده بودیم وهمدیگ

هرچیزی »آمد وقرارشدمن هم به خانه شان بروم. هردو برادرکوچکترجبار هم درخانه بودند، مادرش به من گفت: ازجمله مادرشبانی به خانه ما

، بهم من خیلی محکم هستم» شیربود. گفت: محکم واستوارو خیلیبا اینکه  ی آمد بگویمدلم نم« داری ازجباربه من بگو!. هرشکنجه ایی که شده!.

یک لحظه اشک ازچشمانمان درآمد واو سریع اشکش را « های آنروز وسردرد ها ی کشنده اش رابازگوکردم...ومن شکنجه  «بگو، گریه نمی کنم

«پاک کرد.  

جلوآمدیم...واینک درسی امین سالگرد طوقیان سربدارهنوز زخمهای تازه ازراه می رسند  سالیان است بی هیچ فرصتی برای لیسیدن زخمها

 ومیهمانمان می شوند:

 ۰۰/۹/۱۳۹۲ودی"         "چون گلهای دا

 

 زخم ها 

 از راه می رسند 

 و مرا می بوسند 

 و جزئی از تنم میشوند 

 عهد می بندیم 

 وفادار هم باشیم .

 

 چون ستاره داود 



 درکنج آسمان                     

 تنهای تنها                                    

 چون گلهای داودی

 همیشه در سوز                      

 در سرما                                          

 چنگ میزدم دل زمین را

 تا بگیرم گرما                             

 زخم ها از راه می رسند .....

سیامک نادری« قرارمان عشق بود، نه کین!»ازکتاب:  

 

 مرتضی یزدی 

آمد واورادیدم،  ۱۷بود که دستگیرشد.درقزلحصارهم بند بودیم وسپس درگوهردشت. وقتی پس ازسالهای انفرادی به بند سال ۱۵مرتضی یزدی 

همه بروند اتاقشان وکسی بیرون »وقتی خط سرکوب شروع شد، یکبارپاسداران به ما گفتند:۱۳۶۶باورم نشد، چه یلی و چه اُبهتی داشت. درسال 

این خط قرمزما بود تا چنین افرادی رابه داخل « بریده زندان ازبند دیگری آوردند تا راهرو مارا نظافت کرده وتی بکشند.یکباره دیدیم دونفر« نیاید!

خود ماست، بند راه ندهیم. آن فرد بریده که بدستورپاسدارشروع بکارکرد ما گفتیم که چنین افرادی رانمی خواهیم دربند ما باشندونظافت با مسئولیت 

طرف اوبرد وپس زد، ره بپشت بازو اش  وبدون حرفمرتضی بدون اینکه نگاهش کند با خشم و خواست یک کلمه حرف بزند،فرد بریده 

هم خنده ام گرفته بود اما پیش ، الزم نبود هیچ حرفی بزند هیبت اش همه رامی گرفت... ،من ازحالت مرتضی هم صفا میکردم «تو خفه!»یعنی:

اینجا دیگه »گفت:دراستیصال آن فرد بریده « ُخب حال برگرد بیا، االن اینها ناراحتند، فردا بیا نظافت کن»ت:پاسدارنمی خندیدیم. پاسدارگف

   وفردا هیچ خبری ازچنین برنامه ایی نبود، مرتضی چنان خشمی نشان داد که پاسداران جایی برای ادامه این سناریوچینی نداشتند.« کجاست؟

میکرد  برتنمرتضی پیراهنی قهوه ای راه راه که مادرمن فرستاده بود، »وقتی مادرش پس ازآزادی اززندان به خانه ما آمد، به مادرش گفتم:

 میخواهید پیراهن مرتضی  پیش شما» آورده بودم وگفتم: اززندان ها می فرستادند، بین هم تقسیم می کردیم(، لباس راخانواده نویی که )لباسهای 

«نه خودت بپوش»بامهربانی گفت:« باشد  

  

خستودعالئی مسعو  



سانتی متری والغروکشیده ،آرام و ساکت ومتفکر، با ۰۱۹آمدیم، مسعود خستو نوه آیت هللا طالقانی هم دربند ما بود، با قد۱۷پس ازانفرادیها به بند  

انفرادی بود. وقتی اززندان آزاد شدم مادرش مریم طالقانی بدیدن من آمد، مادری عینک کاچویی سیاه. درنوجوانی به زندان آمد وسپس درسلولهای 

چه چیزهایی که دراین خدایا شما ها چی کشیدین، اونهایی که اعدام شدندمثل شما زجرنکشیدن، »به من گفت:، ..بسیارفهمیده ومهربان ودلسوز

من اینجا نمی مانم، می روم نزد مجاهدین، به من اصرارمی »به مادرگفتم: «احساس می کردم خوب درکمان می کند...« کردین...روزها تحمل 

سازمان است که تصمیم می گیرد من  من حق ازدواج ندارم»به اوگفتم: درراه پله خانه مان« چند ماهی اینجا بمان و ازدواج کن وبعد برو»کرد:

«نمی آید ازدواج است. که هستم تنها چیزی که به ذهنم یودراین شرایط« ازدواج کنم یانه!  

 

 مهدی مبینی

وقتی درفرعی گوهردشت بودیم، پشت درتجمع کرده وبا آمدن پاسداربند ۶۶دیدم. درسال ۱۷ونیم سال انفرادی دربند  ۲مهدی را پس از

وانین حقوق بشربا شما ما طبق ق»گذاشته بودیم) خودش میگفت:« حقوق بشر» پاسداربند که اسم اورا  برسرخواسته های اولیّه اعتراض کردیم،

 وما خنده مان گرفت چون این عبارت را بسختی تلفظ میکرد. موی بینی وسبیل وریش وگونه ها و ابروها وموهای سرش آنقدربهم«  رفتارمی کنیم

ت ما درجواب خواسته ها واعتراضادیدن چهره اوخودش نقض حقوق بشرمحسوب میشد( . پاسدارحقوق بشر یکی شده بود، تداخل داشت که

(. مهدی مبینی خیلی محکم واستواربود، ۶۱-۲-۳شما ها مارخوردین، افعی شدین) با اشاره به بند ما وسابقه سلولهای انفرادی سالهای »گفت:

ما مارنخوردیم!، »به پاسدارگفت: با خشم ووصدایی که ازعمق سینه بیرون می آمد گرفته بودطرف پاسدار وجلو چشمش ه ببالفاصله با انگشتی ک

  دررا بست ورفت.« با شما نمی شود حرف زد.»پاسدار گفت:کابل های شما روخوردیم! االن اینطوری هستیم!(. 

 

 محمود پولچی

گاهم پیوستن به باهم بودیم. پس ازازادی بهن۱۷محمود پولچی، ریزنقش با عینکی شماره باال، اگرعینکش همراه نبود به سختی می دید. دربند 

است ۶۷یکی ازطوقیان سربداراوهم مجاهدین درپاکستان دستگرو دوباره به زندان می آید   

 

 فرهاد موسی پورلفمجانی



درحین بازی فوتبال گل  ۱۷برای اولین باردرحیاط بند ۶۳انفرادی های گوهردشت بود وسپس سال در( ودوسال هم ۵۹اززندانیان فازسیاسی)سال 

دیدم. بازیکنی چپ پا، که سخت میشد مهارش کرد. ازاین خانواده چهارتن اعدام شده اند.کوچک اورا   

  

علی اوسط اوسطی ازبچه های کرج که دراّولین سری اعدامها درگوهردشت حلق آویزشدند. بسیاری اززندانیان کرج که سالها درسلول انفرادی 

 بودند دربند باهم بودیم.

 

  بودند. ۶۷ازجانباختگان  بهمراه خواهرش ناهید تحصیلی .خندببا لهماره رگوهردشت بسیارمهربان وحمید تحصیلی همبندی ما د

 

 مسعود کشاورز

 

 جواد تقوی



   

 علی آرنگ  صف اول ازراست نفر سوم

  

 علی آرنگ

    

  جعفرهاشمیان



   

  زاغی  ضیا

  

 زیدهللا نورمحمدی

  

 محم رضا نعیم

 



  

 غالم بزرگانفر

   

 مسعود ناصری رازلیقی

 قتل عام شدند و دراین گزارش ۶۷درزندان اوین یا قزلحصارزندانیانی که همبند یا هم اتاق بودیم بسیاری درسال ۶۱و  ۶۰همچنین درسالهای 

نام می برم: جانباختگان را تنی چند را ازاین  وفرصت کوتاه   

 

۶۱و۶۰فرهاد خمسه ایی هم اتاقی وهمبندی درقزل حصارسالهای   

 

 اصغرمجنون



  

 علی اصغر درویشی

 

       
 رضا زند

 

 

 

 مهرداد اشتری

 

 باآن چشمان دندان جغد گرازش

 بیهوده تالش می کند دستانش را پاک کند



 

هیچ ماده هیچ ماده ایی درجهان یافت نمی شود تا دستانی که با کابل وخون وشکنجه وزجرکش کردن وتجاوز واعدام درآمیخت، بتوان پاک نمود، 

 ایی!.

سیامک نادری – ۹۷مرداد ۷-سایت حقیقت مانا   


