ياد رفيق رضا قريشی لنگرودی گرامی باد
قلبم را بر تيرکی آويختند
بر شانه ھای مجروح وطنم
جراحتی ديگر وارد آوردند
دخترم آنگاه که از کنارم می گذری
آھسته برو  ,زيرا که با تو سخنی ديگر دارم
سخنی ديگر !!!

تاريخ و محل تولد١٣٢٧:شھسوار
شغل :دانشجو
وضعيت خانوادگی :متاھل و يک دختر
نام پدر  :مير نقی
تاريخ دستگيری ١٣۶٢ :
محل دستگيری  :تھران
وابستگی سازمانی :رزمندگان
تاريخ اعدام  ٩ :شھريور ١٣۶٧
زندان گوھردشت
برای آنان که عشق شان زندگی است ….
و نه آن ديگرانی که می سازند
دشنه
برای جگرشان
زندان
برای پيکرشان
رشته
برای گردن شان
---------

رضا در مراسم چند نفره روز اول ماه مه در بند  ١٣زندان گوھردشت در سال  ١٣٦٧برای آخرين
بارشرکت فعال داشت .بعد از چند ماه از ھمين بند بود که او با پای برھنه برای قفتن به دادگاه به
ضف شد .بند ملی کشھا)کسانی که حکمشان تمام شده بود ولی ازاد نشده بودند( در باالی بند  ١٣بود
و ھمۀ اطالعات زندان لحظه به لحظه مبادله ميشد بطوريکه ھمه ما در جريان اعدامھا بوديم  .رضا
در صف رو بمن کرد و گفت :ھمۀ ما را ميزنند و اين را مطمئن بود .او جزو اولين گروه اعداميھا در
اين روز بود  .يک روز در اوين وقتی از مالقات برگشت تعريف ميکرد  :کسی که بچه نداشته باشد
نميتواند احساس مرا درک کند .او ميگفت در مالقات رابظه ای عميق بين من و دخترم در نگاھھا رد
و بدل ميشود که توصيف کردنی نيست ......يادش گرمی باد
-------------

پاسخ ھميشگی حاکميت ھای سرکوبگر دو نظام سلطنتی وديکتاتوری اسالمی  ,به مبارزات مردم عليه ظلم ،تباھی و
بی عدالتی در کشورما  ,زندان ،شکنجه ،کشتارو اعدام بوده و به عنوان بخشی از تاريخ و زندگی ما بايد ثبت گردد و
به آيندگان سپرده شود.
رضا يکی از جانباختگان شھريور سال  ٦٧ميباشد .او قبل از اعدام شعری را برای تنھا دختر خردسالش ميسرايد :
قلبم را بر تيرکی آويختند
بر شانه ھای مجروح وطنم
جراحتی ديگر وارد آوردند
دخترم آنگاه که از کنارم می گذری
آھسته برو  ,زيرا که با تو سخنی ديگر دارم
سخنی ديگر !!!
ھيچ شماره قبری به خانواده رضا داده نشد .خفاشان رژيم جمھوری اسالمی ,رضا را نيز در گورھای دسته جمعی در
خاوران چون ديگر جانباختگان تابستان  ٦٧به خاک سپردند تا سند جنابات بيشمارشان را تکميل نمايند .
يادش گرامی باد !
نابود باد حاکميت سرکوبگر سرمايه
زنده باد مبارزات توده ای مردم
برقرار باد سوسياليسم

اشاره ای به بند  ١٣گوھر دشت در سال ١٣۶٧

بند  ١٣گوھر دشت در سال  ١٣۶٧بندی نبود که صنعت تسبيح سازی در آن رواج داشته باشد چرا
که وقتی برای اينکار نمانده بود و ھمۀ گرايشات مختلف مشغول مبارزه ايئدولوزيک در بارۀ مرحلۀ
انقالب و گرايشات انقالبی و ضد انقالبی بودند.
اين مبارزه بين گرايش انقالب سوسياليستی وانقالب دمکراتيک در جريان بودو داشت به درک
مشترک نزديک ميشد.
افراد ھرچند از گرايشات مختلف بودند ولی به مرحله ای از رشد فکری رسيده بودند که در تضاد با
تفکر حاکم بر جريانشان بود.

افرادی مثل علی از جريان کشتگر ،حميد و رضا از اقليت ،جعفر و و صادق از راه کارگر،حجت و
اسماعيل از پيکار و رضا از رزمندگان
اين مجموعه در سالن سه اوين کار ايدئولوژيک ميکردند و روی کتابھابی مثل ايدئولوژی المانی
مارکس کار ميکردند و بعد از منتقل شدن به بند  ١٣گوھر دشت کتاب را ريز نويس کرده و با خود به
بند  ١٣آورده و تکثير کرده بوند.
در سالن سه اوين رابطه نزيکتری بين گرايش انقالب سوسياليستی رزمندگان و پيکار برقرار بود و
کسانی مثل منصور و رضا از رزمندگان و عباس رئيسی و حجت و اسماعيل ازپيکار در آن شرکت
فعال داشتند..
بند  ١٣گوھر دشت در سال  ١٣۶٧يکی از فعال ترين بندھا در زمينۀ تئوری و مبارزۀ ايدئولوژيک
در زندان بود.
شايد بھمين خاطر بود که بيشترين اعداميھا را اين بند تشکيل ميداد.

