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 به نام خداوند جان و خرد

 آخرين وضعيت مهندس حشمت اهللا طربزدي در زندان
 

مهندس حشمت اهللا طربزدي دبري مؤسس جبهه دمكراتيـك ايـران           
 تريماه امسال در بازداشت و سلول انفرادي بسر         18آه از   
نواده خـود مالقـات      ماه بـا خـا     3بعد از گذشت    . مي برد 

 . آرد
مهندس طربزدي طبق گفتـه خـانواده اش از روحيـة خـوب و              

. شكست ناپذيري برخوردار است اما آمي الغر شـده بودنـد          
 روز نيز در اعتصاب غذا بودند و در حـال           15ايشان مبدت   

 زندان اوين و سلول انفرادي حمبـوس مـي          325حاضر در بند    
اي انفرادي و فشارهاي    مهندس طربزدي در حايل سلوهل    . باشند

اعمال شده را حتمل مـي آنـد آـه از ناحيـه قلـب دچـار                 
 . ناراحيت شده است

از سويي با اينكه آقاي طربزدي چند بار توسط قاضي حداد           
 دادگاه انقالب مورد بازجويي قرار گرفتـه        26رئيس شعبه   

و مرتب زير فشار پاسدار بـازجو هـا اسـت امـا مهچنـان               
البته و  . وضعيت روشين ندارد و در بالتكليفي بسر مي برد        

بي شك تصميم گريي در مورد فردي آه توان رهربي مبـارزات            
زادخيواهانه را در خود دارد و وابستگي هـم بـه جنـاح             آ

هاي حاآم ندارد و با فعاليتهاي خود دامنه اعرتاضات را          
. گسرتده تر مي آند مطمئنًا بسيار سخت تر از سايرين است          

ضمن انكه حتوالت سياسي و اجتماعي روز و فشارهاي داخلـي           
و خارجي نيز در پرونـده مهنـدس طـربزدي تـأثري بسـزايي              

مهندس طربزدي فردي است آه با متام تـوان خـود در            . ددار
او . مقابل زياده خواهي ها و زورگويي ها ايستاده اسـت         

به جامعه اي آزاد و آباد مي انديشـد آـه هـر ايرانـي               
 . غريمتندي از حقوق خود بر خوردار باشد

 . به اميد آزادي ايشان و ساير زندانيان سياسي
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