
  
  

  فراخوان هيأت هماهنگی 
  برای برگزاری اعتصاب غذا در نيويورک

  
  : هم ميهنان ارجمند

  
در پی آمد فراخوان آقای اکبر گنجی، نماد استقامت، برای گردآمدن در برابر سازمان ملل متحد وبرگزاری 

سانلو و اعتصاب غذا دراعتراض به نقض حقوق بشردرايران ودرخواست آزادی رامين جهانبگلو، منصور ا
علی اکبر موسوی خويـيـنی و ديگر زندانيان سياسی ايران، نشست هايی از کوشندگان سياسی ايرانی مقيم 
شهرهای مختلف دراياالت متحده امريکا، بکمک گردهمائی اطاقهای اينترنتی در روزهای گذشته صورت 

اين نشست ها به تشکيل يک هيأت برپايه اين گفتگوها و درهمکاری وبا پشتيبانی آقای اکبرگنجی، .  پذيرفت
هماهنگی برای برگزاری اعتصاب غذا درنيويورک وهماهنگ کردن اين کوشش در سرتاسراياالت متحده، 

هيأت هماهنگی در برگيرنده جمع بزرگی از کوشندگان سياسی و حقوق بشر، دانشگاهيان، پزشکان و . انجاميد
  .پژوهشگران در شهرهای آمريکا وکانادا است

  
 هماهنگی اينک اعالم ميدارد  که گروهی از هم ميهنان شما از ساعت نه بامداد جمعه، چهاردهم جوالی، هيأت

به نشست و اعتصاب غذا در برابر ساختمان سازمان ملل در نيويورک خواهند پرداخت و اعتصاب غذای 
ای اکبرگنجی نيزاز بامداد آق.خويش را تا ساعت پنج پس از نيمروز يکشنبه، شانزدهم جوالی ادامه خواهند داد 

  .روز شنبه به اين اعتصاب غذا خواهد پيوست و در مراسم اختتاميه ای به اعتصاب غذا پايان خواهد داد 
  

ما از يکايک  شما هم ميهنان ارجمند درخواست می کنيم که با ياری، همکاری و پيوستن به اين مراسم، 
 باز تقاضا داريم که چنانچه امکان انجام اعتصاب غذا را و. صدای مردم ايران را به گوش جهانيان برسانيد

نداريد، با حضور خود در برابر سازمان ملل متحد، بانگ ما را در اعتراض به نقض حقوق بشر درايران و 
درخواست آزادی رامين جهانبگلو، منصور اسانلو و علی اکبر موسوی خويينی و ديگر زندانيان سياسی 

ما اميد واريم که شما بتوانيد ازهر راهی که می توانيد و درهرشهر و دياری که . ايران، پرتوان ترسازيد
هستيد، به اين کوشش به پيونديد و به جهانيان نشان دهيد که مردم ايران اگرچه بالکشيده و دربندند، اما 

  . خاموش و تسليم نی اند
  

  کميته هماهنگی اعتصاب غذای نيويورک 
___________________________  

  
   ) com.@aol22Mgam(محسن قائم مقام : رابط هيئت هماهنگی در نيويورک

  فاطمه حقيقت جو، منصور فرهنگ، محمد برقه ای، محمد امينی: سخنگويان هيئت هماهنگی
  )com.amehdizz@yahoo(مهدی امينی : مسئول روابط عمومی

  
  . برای آگاهی و يا همکاری با نشانی زير نيز تماس بگيريد

net.prisoners-political-admin@free   
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