
رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی احسان فتاحيان 
 را به جوخه مرگ سپرد

  
 کرد را ه سال هفتسرانجام رژیم جنایت کار جمهوری اسالمی احسان فتاحيان جوان بيست و

به جوخه  ست آبان برابر با یازده نوامبربيپس از شکنجه های فراوان در سحرگاه روز چهارشنبه 
ان جمهوری اسالمی در حالی به اجرا در آوردند که اعتراضات  این جنایت را جاني.مرگ سپرد

 و نهادهای حقوق صورت گرفت داخل و خارج ایران نسبت به اجرای این حکم دروسيعی 
 خواستار یبشری بين المللی و سازمانهای سياسی و مدافع حقوق زندانيان سياسی ایران

  .  شدندحکم مرگ این جوان و لغو نمتوقف شد
  

 به ده کومه لههمکاری با حيان سال گذشته در شهر کامياران دستگير و به اتهام احسان فتا
. کردند تجدیدنظرخواهی عليه حکم صادره  احسان و وکيل او. سال زندان در تبعيد محکوم شد

گ احسان حکم مر. حسان را به مرگ محکوم کرددادگاه تجدید نظر به جای کاهش حکم، ا
  . دسحرگاه امروز به اجرا در آم

   
رژیم جمهوری اسالمی در سی سال گذشته نشان داده که از هيچ جنایت و وحشيگری برای 

 می خواهد هرصدای  دربندبا کشتار مخالفان. پيشبرد مقاصد جنایت کارانه اش ابا ندارد
ه رژیم اجرای حکم مرگ احسان در شرایطی صورت می گيرد ک. مخالفی را در جامعه خفه کند

از این رو، برای . در بحران عميق اجتماعی فرو رفته و در ميان مرگ و زندگی دست و پا می زند
ه کاران حاکم تباما  .ماندن نه در گذشته و نه در آینده از هيچ جنایتی ابا نکرده و نخواهد کرد

ه که در قيامی مردمی را آبياری کرد ونهای ریخته شده در سی سال گذشته،خباید بدانند که 
به اميد آن روز که پایانی باشد بر درد و رنج و . يان رژیم را از بيخ و بن برخواهد کندادامه خود بن

  . کشتار مردم ایران
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
  ٢٠٠٩ نوامبر ١١ برابر با ١٣٨٨ آبان ٢٠چهارشنبه 
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