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  ] به صدور حکم اعدام برايشپاسخ صارمی[
  

  نام خداه ب

  كف پرده غيبـد معتــصبح اميد كه ش

  رشدِگو برون آی كه كار شب تار  آخ

تبداددي ونجات میل به آزادي نیران براي مردم اۀام حق طلباني قیريھمزمان با اوج گ ،یكتاتوريھن از دست اس

ه اي ازمردم بی اعدام شماری وحتیريخواھد با دستگيم ميرژ اه ب انيگن ردم وجوان اد رعب ووحشت دردل م ج

م اعدامين دليرد به ھمي خشم واعتراض آنھا را بگیله جلوين وسيد بديمبادرت ورزد ؛ تاشا ا صدور حك یل ب

ه ھم ه اين ديك الغ گرديروز ب ب اب امينجان ل ع روژه قت ه پ سا ك ه ب ر را كلي دید چ ميگ ت آن ھ ك زده اس

ی نشده مگر حضوریچ جرميم ھم مرتكب ھين رژي درچارچوب قضا وقانون ھمینجانب حتيا  كهیطيدرشرا

ده درگورستان جمعاي زندانی برایفاتحه ا  احترام وی ادایساده برا ام ش ل ع م دردوسالین قت  خاوران آن ھ

  . قبلیواند

ان ايخواھند با اعدام اي نداشته وتنھا می قانونیچ مبنايپرواضح است كه حكم من ھ ھنين مينجانب مردم وجوان
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هنم كي بی مناسب مینيام حسين اي مطالباتشان به وحشت اندازند لذا درایريگيرامرعوب ساخته و آنھا را درپ

  :اد بر آرم كهي آزادگان فرم پيشوایيگر اززبان  سروركباردي

ين محمد واكنون ميھن ما جز با ريختن خون من وامثال من به سامان نمی رسد پس ای طنابھای دارئاگر آ 

  مرا دربگيريد

داھا ود ايخون من قطعا ازخون ن ه برسنگفرش ھ ه روزان ان ك ان مي خیگر جوان ر نيزد رنگي ریاب ستين ت

  .ن آدمھاي ترید آن ھم درماه محرم وبه دست شقي افزای جسارت وافتخار ما نم،تيوجز برحقان

ه رژين موضوع ميان وانسان دوستان را متوجه ايدرانتھاھمه جھان نم ك ال من ويك ه من وامث صد دارد ك ايم ق

اي ازجوانان وزندانیبرخ ایان را به پ ه ھ ن زی چوب د  اب شاند  تاھمانن ااد ي دار  بك ه رايبانم ا ھم ش اجساد آنھ

  .مرعوب ومتوحش سازد

ات جنایس مجلس وبرخيئ ریجانيالر، ن را دادستان تھرانيا ار رژي مقام رايتك ا وقاحتیم ب ردم ب  ارعاب م

ودنین خللي كمتریئدھاين احكام وتھديست كه چني نیدي تردیون ھم اعالم كرده اند وليزيتمام درتلو اده ب  درآم

  . آوردی آزاد به وجود نمیرانيتحقق ا یمن وھموطنانم برا

ل ورژيرژدر ن  ين سرزمي درایزادآ ی سال ازعمر خود را برا٢٣ كه حدود یوبه عنوان پدر ونيم قب یم كن

  : كنم كهيتكاران اعالم ميگر جناي ھا ودیجاني به الر،درزندان به سربرده است

  ، د پاكيست باين سان زيگربد

  ، ان خود چون كوهميمن چه ناپاكم اگر ننشانم از ا

    خاكی بقای برتر از بیادگاري

   والسالم

   گوھردشتیاسي سی زندانی صارمیعل

   ١٣٨٨ ]جدی[ماهينھم د
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