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 ٢٠١۴ جنوری ١٩

   !المانه اعدام در شھر کلن ي به کنفرانس علیار و لقمان مرادي زانۀنام

  

  

  ! یدوستان گرام

 ئی از رجایار و لقمان مراديما زان. ان استي دو روزه در مورد اعدام در جری کنفرانسالمانم که در کلن يمطلع شد

 ما که ی برا،ميد خوشحاليکن یت ميد و فعاليزن یکه در مورد اعدامھا حرف م ني از ا،ز ي قبل از ھر چ،ميشھر کرج ھست

خواھم دو اتفاق  ی م،مي خودمان حرف بزنکه در مورد نيقبل از ا. ن اخبار دلگرم کننده استيم ايدر سلول مرگ نشسته ا

روز . دي بکنیان سالمند ھم کاري و دفاع از زندانی آزادیم برايم و از شما بخواھيئنجا افتاد بگويروز در اين ديرا که ھم

 ، منتقل کردندیمارستان دي او را به ب، سالمند از پله ھا افتاد و سر و دستش شکستیک زنداني یزير خيگذشته محمد ام

 ساله از کردستان ٨٠ ی  زندان،ز معروفيم عزي حال کر،ن واقعهي بعد از ایساعات. م االن وضعش چطور استيدان ینم

 ۀسيم که کيدي شن،مارستان منتقل کردندي او را به ب،ھم خورده  بداً ي شد، در زندان استیعراق که به اتھام جاسوس

 سال است در زندان است ١٧ز معروف يم عزيکر. کند ید مين سن و سال خطر مرگ او را تھديده و با ايش ترکيصفرا

   است؟ یتين موقعين سن و سال در چني با ایست که فردين ظلم نيا ايآ.  سال سن دارد٨٠اکنون 

د اگر ي شا!ديعجله کن ،نست يرسد ا ی مانظرمه  که بین نکته اين مورد اوليکنفرانس شما در مورد اعدامھا است و در ا

را نه از ام مين پيد ايتوانست ی م،ک محکوم به اعداميت يد در موقعيد تصور کنيتوانست ی را میا لحظاتھر کدام از شم

کنم و ين صحنه فکر مي وقتھا به ایلي خنم. ديني ببیمان در موارديخ زدن مغزھايصال و ي بلکه از سر است،سر تکبر 

 یرحم و بي بینم و چند نفر با نگاھي را در پشت سلول ببئین صحنه که چکمه ھاي به ا،خ زدي  راکنم مغزميسپس فکر م
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... شود ی خوب بعدش چه م،زندياوي ام لقمان را کشان کشان ببرند و طناب را بر گردنمان بیاحساس مرا و ھم پرونده ا

  . زند یخ ميخواھم تصور کنم فقط مغزم  یکنم و نم یگر تصور نميرا د نيا

را  زنم بلکه آن یم و من فقط حرف نميزن ی حرف می بشرۀ جامعین دردھايق ترين و عمي از مھمتریکيما در مورد 

  . ف استير قابل توصين درد غيا. کنم یرا جذب م  بدنم آنیکنم و نه فقط احساس بلکه با تمام سلولھاياحساس م

 ،ميخواھانه تر بگود خوديد و اجازه دھين منجر شود که ما را نجات دھيد بتواند به اي بایپس ھر نوع کنکاش و بررس

  . ر خاک برومي زین جوانيخواھم با ا یرم بارھا گفته ام نميخواھم بم ی من نم،ديمرا نجات دھ

ر رو به رشد ين سي مقابله با این به اعدام و براي نجات جان محکومی برا،مئيد ما جسارت کرده و به شما بگوياجازه دھ

زنم در مورد  یز حرف ميد در مورد چه چيدان یم. ر باشدي ما دیا فردا ممکنست بر،دي بکنی کار،رانياعدامھا در ا

  ن گناه است؟؟؟ يا ايم آي را دوست داری زندگ،دي آیچگاه به دست نميگر ھي که دیزي چ، خودم و لقمانیزندگ

 یود کارھاش یا نمي آ،نھا کار کرديشود متحدانه تر از ايا نمي آ،نھا اعتراض کرديش از ايشود ب یا نمينست آيال ما اؤس

   را سازمان داد؟؟ یادتري کرد و اعتراضات زیبزرگتر

  .  نجات دھدیتواند زندگ یاالت مؤن سيپاسخ به ا

   شھر کرج ئی زندان رجا– یار و لقمان مراديبا احترام زان

   ١٣٩٢ ]جدی[ ماهی د٢۶

  ه اعدام ي علین الملليته بير از کميباز تکث

   ٢٠١٣ جنوری ١٧

 


