
  
   مرگ قرار گرفت خطریک زندانی سياسی محکوم به مرگ در

  
زندان  بانان، زندان منتشر کرد، ٢٠٠۶ مارس ١۵بان حقوق بشر در تاریخ  براساس اطالعيه ای که دیده

   به اتهام هواداری از٢٠٠١ ساله که در سال ٢٨  ولی اهللا فيض مهدوی بهمتناوببه طور  گوهردشت
وروزی به جوخه مرگ تعطيالت ن  دراند وی را ، گفته است محکوم شده به مرگ مجاهدین خلقسازمان

    .داری می شود   هم اکنون در زندان گوهردشت کرج نگهولی اهللا فيض مهدوی. می سپارند
  

بار خود، هزاران هزار زندانی سياسی را در  رژیم جمهوری اسالمی در طول حيات ننگين و سراپا خون
در هر زمان و شرایطی، با توجه به فضای جامعه و . ه مرگ سپرده استهای مخوف خود به جوخ زندان

های اجتماعی و به ویژ زمانی که در تنگا قرار گرفته است، برای ضربه زدن به روحيه  رشد نارضایتی
های مردم، به ویژه زندانيان سياسی، زندانيانی را که به مرگ محکوم کرده است،  تودهآميز   مقاومت

 ایران طی نزدیک کاران اسالمی حاکم بر رسم جنایتاین . سپارد ز دیگری به جوخه مرگ مییکی بعد ا
، زمانی که اعتراضات کارگران ٢٠٠۶جانيان حاکم، در تاریخ هفت فوریه . به  سه دهه گذشته بوده است

های  نرا بحا احاطه کرده بود و رژیم درگيرشرکت واحد و اعتصابات و اعتراضات کارگری فضای جامعه ر
، حجت زمانی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به جوخه مرگ فزاینده داخلی و خارجی شد

  . سپرد و برای زندانيان سياسی کرد چندین حکم مرگ صادر کرد
   

خواهان و مخالفان مجازات مرگ  ی آزادی از جهانيان، همه) در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
مرگ تحت فشار قرار دهند و به و احکام مجازات می حاکم بر ایران را برای لغاسال رژیم ،خواهد می

اعتراض کند،   سياسی محکوم  به  مرگ را تهدید میانکه ولی اهللا فيض مهدوی و سایر زندانيخطری 
  . کنند

  
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
   ٢٠٠۶ مارس ١۶ برابر با ٢٠٠۶ اسقند ٢۵

  
  
  
 


