
          رژيم اسالمی مسئول جان و سالمتی مهرداد لهراسبی است
 

.ان سياسی و از فعالين جنبش دانشجوئی در خطر مرگ قرار داردييکی از زندان" مهرداد لهراسبی"  
پس از چهار سال زندان و شکنجه، وخامت وضعيت جسمانی مهرداد لهراسبی به حدی است که مسئوالن 

 قضائی حکومتی، از خانواده لهراسبی خواسته اند تا با سپردن قرار وثيقه ده ميليون سازمان زندانها و دستگاه
در حاليکه خانواده وی قادر به تأمين اين وثيقه سنگين ميليونی . تومانی، وی رااز زندان به خانه منتقل کنند

ستانه آزادی از نبوده اند؛ خبرها حاآيست از طرق ديگری اين وثيقه در حال تأمين شدن است و وی در آ
.زندان پس از چهار سال شکنجه و در حال بيماری است  

 
اين در حاليست که مادر عليرضا احمدی، خبرنگار زندانی شده روزنامه آسيا، در نامه ای از شرايط بسيار بد 
و بيماری عليرضا احمدی سخن گفته است و اشاره کرده که خبرنگار روزنامه آسيا، بخاطر شرايط وحشتناک 

.ندان، يکبار سکته قلبی کرده و بخاطر فشارهای زندان در آستانه جنون استز  
 

نامه های . بی شک در زندانهای رژيم اسالمی، مهرداد لهراسبی و عليرضا احمدی، پديده های نادری نيستند
زندانيان آزاد شده و در بند، اعتراضات خود مسئوالن حکومتی و باصطالح نگرانی های سخنگوی دولت 

تمی از وضعيت برخی از زندانيان، نشانگر وخامت اوضاع در زندانهای رژيم اسالمی ،  سرکوب و خا
صدها زندانی سياسی در اوين ، گوهر دشت، زندانهای اصفهان، همدان، . آزارهای وحشيانه زندانيان دارد

. احمدی ها دارندکرمانشاه، مشهد ، اهواز و ديگر زندانهای مخفی و علنی، موقعيتی مشابه لهراسبی ها و  
ماهها و شايد سالهاست در سلولهای انفرادی و تحت شديدترين شکنجه ها و آزار و اذيت دائمی بازجويان و 

زندانبانان و قاضيان اسالمی قرار گرفته و حتی پس از پايان  محکومت، بخاطرعدم  توانايی در تأمين وثيقه 
ی می بايست شرايط سخت و وحشتناک زندانهای رژيم های سنگين تعيين شده توسط دادستانهای رژيم اسالم

.اسالمی را تحمل کنند و در حبس و زندان بمانند  
 

 راه کارگر خواهان آزادی بی قيد وشرط کليه زندانيان سياسی و عقيدتی است -سازمان کارگران انقالبی ايران
ای بين المللی دفاع از حقوق انسانی،و رژيم اسالمی را مسئول جان و سالمتی زندانيان ميداند و از تمام نهاده  

خصوصًا کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بين المللی می خواهد با اعزام نمايندگان ويژه 
خود به ايران و تحت فشار گذاردن رژيم جمهوری اسالمی، مانع از ادامه فشارها به زندانيان شده و اين رژيم 

.  سياسی و عقيدتی را بدون هيچ قيد و شرطی آزاد نمايدرا مجبور کنند که زندانيان  
 

بدون اين فشارها و اعتراضات مردم ايران ، امکان تکرار تراژدی مرگ تدريجی زندانيان سياسی و عقيدتی 
.مانع از تکرار اين تراژدی های انسانی شويم. توسط خبرگان آدمکش می رود  
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