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   از سلول مرگزانيار مرادی: نويسنده
  يدی محمودی: فرستنده

 ٢٠١٣ جنوری ١٠
  

  ،زارمي ب،از فکر کردن به مرگ
  !ر خاک بروميم به زيخواھم با آرزوھا ینم

 
   در انتظار اعدامجوان  مرادیزانيار

خواھم  یران نشسته و ميا در شھر کرج درکشور اي دنی در آن سویاالن از سلول مرگ.  استیار مراديمن اسمم زان

قا و در ھمه ي فرانسه و افر،اي استرالجاپان، با شما جوانان ھمسن و سال خودم در ،کايبا شما جوانان در اروپا و امر

ن صحنه را تماشا کند که من و پسر يرحم است که ايا آنقدر بيا دنيآ! د مرا اعدام کننديگذارن. ا حرف بزنمي دنیجا

  نکند؟ ید و کاري نگویزيم و چيابان اعدام شويم در خيعمو

قه صبر يپس فقط چند دق. رسد ی به گوش شما مینترنتيق امکانات اين درخواستم از طرين ترس من و ايدانم که ا یم

 با ، با مرگ مواجه شدنیک سالگيست و يد که چقدر سخت است در بيد و از من بشنوي وقت بگذارهي چند ثان،ديکن

 ! دنيدن و بر خود لرزي زندانبانان ترسی پای کردن و ھر لحظه از صدایکابوس مرگ زندگ
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. مي شکنجه بودري ماه را ز٩ ،ی من لقمان مرادی و ھم پرونده ایار مراديمن زان. م ي شده ایما سه سال است که زندان

 ۀکند و دو مھر یشدت درد مه ز کمرم بين امروز نيم و ھميگر توان راه رفتن نداشتيزدند که د یما را چنان کتک م

 را ئیکنند و ما نامه ھا ی به ما تجاوز م،ميخواھند را نزن ی که آنھا مئیبه ما گفتند اگر حرفھا.  داردیکمرم شکستگ

وان شھر محل يا مري در تھران و یاباني مرگ با طناب دار در خیک قدمي و اکنون در مي کردء امضا،که آنھا آوردند

کنند و چھار روز است که حالم  ی حکم اعدام ما را فراھم میدم که مقدمات اجراين روزھا شنيا. ميستاده ايتولدمان ا

 . ک کنمخودم کمه ن نامه بتوانم بيد با ايبرد و فکر کردم شا ینم  شبھا خوابم،ستيخوب ن

د که ي کنید و کاريد از ابتکارات جوانانه استفاده کني کنی سع،د يتوان ی که میقيھر طره ب. د ما را اعدام کنندينگذار

 اعتراض شما و ھر یصدا .ن حکم ظالمانه اعتراض دارديا به ايم و دنيستيند که ما تنھا نيران ببي ایحکومت اسالم

 خودم یدن اخبار اعتراضات شما ھمسن و سالھايمنتظر شن. رسد ی موراً د به گوش ما في که بکنیحرکت و اعتراض

  .ھستم

 

http://shiro-khorshid-forever.blogspot.ca/2013/01/stop-execution-of-loghman-

and-zaneyar.html به ھمسن و سالھای خودم در سراسر جھان زانيارمرادی – زندان رجائی شھر کرج ۴جنوری 
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