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گزارش های خانواده و دوستان ایشان از .  بسيار نگران کننده شده است آقای گنجی جسمیدر روزها ی اخير وضعيت

به باور ما، ادامه ی روند . وضعيت نامناسب بستری شدن ایشان در بيمارستان ميالد بر این نگرانی ها افزوده است
و تنها تصویر تاریکی از کشور عزیزمان در خارج از ز به صالح کشور و به ویژه قوه ی قضایيه نبوده موجود هرگ

. ایران و فضا ی نااميدکننده ای برای مردم و به خصوص فعاالن عرصه ی اندیشه در داخل کشور ایجاد کرده است
یا لطمه خوردن به سالمت ایشان حاصلی جز آقای گنجی از اندیشمندان ارزشمند جامعه ی ما هستند و در زندان ماندن 
.محروم کردن جامعه ی فکری کشور از یکی از اعضای مهم خود ندارد  

 
ما امضا کنندگان این نامه، اعضای جامعه ی علمی و فرهنگی دانشگاه های داخل و خارج کشور، ضمن اعالم 

با استفاده از اختيارات قانونی خود در راس نگرانی شدید خود از شرایط به وجود آمده، از شما مصرانه می خواهيم 
.به سالمت آقای گنجی را هر چه سریع تر فراهم کنيدقوه ی قضایيه کشور، شرایط آزادی کامل و رسيدگی مناسب   

 
 با تقدیم احترام،
١٣٨۴   مرداد ٨

 
  خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت ها ی خبری اینترنتی:رونوشت

 
١١٣: تعداد امضاها  

اآمریک، کلمبيا دانشگاه، دانشجوی دکترا، حمدیانا یاشار   
اآمریک، کاليفرنيا جنوبی دانشگاه، دانشجوی دکترا، ارباب وحيدرضا  

آمریكا، نيویورک دانشگاه، استاد، ارجمند سعيد  
سوئيس، اکول پلی تکنيک لوزان ،اسدپور مسعود  
کانادا، تورنتو دانشگاه، دانشجوی دکترا، اسفهبد بهداد  
آمریکا، هاروارد دانشگاه، پسادکترا، ردیافش نيایش  
اایتالي، ا.س.ی.س ،دانشجوی دکترا، اکسيری فرد قاسم  

اآمریکسپرینگ هيل، اکالج ، استاد علوم سياسی و حقوق، انتصار ادرن   
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجوی دکترا، قرن اویس شهاب  
اآمریک، ونسستياانستيتو تکنولوژی  ،دانشجوی دکترا، باباعلی پریسا  
آمریکا، مينسوتا دانشگاه، استاد، بازرگان کيا  

کانادا، تورنتو دانشگاه، پسادکترا، باطنی آرش  
ایران، صنعتی شریف دانشگاه، کارشناس ارشد، باقری پيام  
هلند، ف.ل.و.م.آ ،دانشجوی دکترا، بزرگی بهناز  
آمریکا، استنفورد دانشگاه، دانشجوی دکترا، بنی اسد نرگس  
آمریکا، کالج دارموس ،استاد، پارسا ميثاق  
آمریکا، نورت ایسترن دانشگاه، پسادکترا، پارسی نژاد فرزان  
ایران، صنعتی شریف دانشگاه، محقق، پورنادر روزبه  
ایران، صنعتی شریف دانشگاه، دانشجو، تابش سينا  
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجوی دکترا، تابعی علی  
آمریکا، گذاری و صلح جهانی ی تودا برای مطالعات سياست سهموس ،استاد، تهرانيان مجيد  

سوئد، ی سلطنتی تکنولوژی موسسه ،دانشجوی دکترا، توکلی ترقی عليرضا  
آمریکا، کاليفرنيای جنوبی دانشگاه، دانشجو، آمری ثقفی نگين  
آمریکا، استنفورد دانشگاه، دانشجوی دکترا، جامعی رضا  
ناداکا، یتيش کلمبيابر دانشگاه، دانشجو، جذبی نگار  



آمریکا، چمپين-ایلينوی در اربانا دانشگاه، دانشجوی دکترا، جعفری اکبر  
آمریکا، چمپين-ایلينوی در اربانا دانشگاه، دانشجوی دکترا، چيت ساز حميد  
کانادا، تورنتو دانشگاه، دانشجوی دکترا، حاتمی حامد  
آمریکا، هاروارد دانشگاه، دانشجوی دکترا، حافظی محمد  
کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، دانشجوی دکترا، حسينی سراجه بابک  
آمریکا، تی.آی.ام ،دانشجوی دکترا، خاکی فيروز علی  
کانادا، تورنتو دانشگاه، دانشجوی دکترا، خجسته کاوه  
آمریکا، تی.آی.ام ،دانشجوی دکترا، رحمانداد هژیر  
آمریکا، تی.آی.ام ،دانشجوی دکترا، رضوی محسن  
انگلستان، سلطنتی هالووی دانشگاه، دانشجوی دکترا، فيعیر آرش  
آمریکا، کلمبيا دانشگاه، دانشجو، زمانی مجيد  
کانادا، یورک دانشگاه، دانشجو، سبطی رضا  
آمریکا، بوستن دانشگاه، مهندس، سرخيلی سارا  
کانادا، کلگری دانشگاه، دانشجوی دکترا، سعيدی مجيد  
کانادا، بریتيش کلمبيا شگاهدان، دانشجوی دکترا، سعيدی مریم  
کانادا، کارلتون دانشگاه، استاد، شاکر جعفر  
کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، دانشجوی دکترا، شاهرضایی وحيد  
کانادا، بریتيش کلمبيا دانشگاه، دانشجوی دکترا، شوریده علی  
آمریکا، استنفورد دانشگاه، استاد، صابری امين  
آمریکا، کارولينا شمالی دانشگاه، استاد، صارمی چکاد  
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجوی دکترا، صالحی سعيد  

آمریکا، یيل دانشگاه، دانشجو، سفيدی صالحی گل عليرضا  
کانادا، تورنتو دانشگاه، پسادکترا، صبایی مقدم ماریا  
آلمان، مرکز تحقيقاتی ژوليخ ،دانشجوی کارشناسی ارشد، نژاد صدقی نازلی  

کانادا، آلبرتا دانشگاه، استاد، پور صلواتی محمدرضا  
کانادا، کنکوردیا دانشگاه، دانشجوی دکترا، صمدی بهزاد  
کانادا، کویين دانشگاه، دانشجوی دکترا، طاعتی بابک  
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجوی دکترا، طاهرزاده محمود  
آلمان، مرکز تحقيقاتی ژوليخ ،دانشجوی دکترا، طباطبایی فاطمه  

آمریکا، آنجلس کاليفرنيا در لوس دانشگاه، دانشجوی دکترا، طریقت ليرضاع  
کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، دانشجوی دکترا، طلوعی برزومهر  

کانادا، مک مستر دانشگاه، دانشجو، طيبی لعبت  
آمریکا، نورت وسترن دانشگاه، دانشجو، عالم نسيم  
کانادا، رلووات دانشگاه، دانشجوی دکترا، عظيم لو محدثه  
کانادا، تورنتو دانشگاه، دانشجوی دکترا، عظيمی رضا  
ایران، صنعتی شریف دانشگاه، دانشجو، عالدینی اميد  

کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجو، علوی سيد ماهان  
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجوی دکترا، فخارزاده محمد  

ناداکا، تورنتو دانشگاه، دانشجوی دکترا، فردادی مالحت  
کانادا، تورنتو دانشگاه، دانشجو، فرزاد فرانک  

کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجو، فرمانبر حميدرضا  
کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، دانشجوی دکترا، فرهبد روزبه  
کانادا، مک مستر دانشگاه، دانشجو، فشندی شروان  
آمریکا، استنفورد دانشگاه، دانشجو، فيروز شيخان امين  
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجوی دکترا، سمیقا حسن  



آمریکا، نيویورک دانشگاه، دانشجوی دکترا، قاسمی سبا  
ناداکا، بریتيش کلمبيا دانشگاه، دانشجوی دکترا، قاسمی فرهاد  
کانادا، واترلو دانشگاه، استاد، قدسی علی  
کانادا، واترلو دانشگاه، پسادکترا، کاشفی الهام  
کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، وی دکترادانشج، کاوسيان شبنم  

کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، دانشجوی دکترا، کاوه کامران  
کانادا، بریتيش کلمبيا دانشگاه، پسادکترا، کاوه کيومرث  

کانادا، تورنتو دانشگاه، دانشجوی دکترا، کراچيان یاسر  
کانادا، مک گيل دانشگاه، استاد، کسایی پيمان  
کانادا، یورک دانشگاه، دانشجو ،کلباسی بهمن  
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجو، کمالی مهتاب  
آمریکا، کاليفرنيا در لوس آنجلس دانشگاه، دانشجوی دکترا، گرامی روزبه  
آمریکا، استنفورد دانشگاه، دانشجوی دکترا، گنجعلی یاشار  
آمریکا، کاليفرنيا جنوبی دانشگاه، دانشجوی دکترا، گوگل نوید  
انگليس، کالج لندن دانشگاه، دانشجوی دکترا، مائی درضاحمي  

آمریکا، النگ آیلند دانشگاه، استاد، مختاری شرقی شهریار  
آمریکا، تی.آی.ام ،دانشجو، مداح مهناز  
اتاليمرکز سينکروترون الترا، ای ،پسادکترا، مرادی رضا علی  
آمریکا، تی.آی.ام ،پسادکترا، مستشاری علی  

کانادا، واترلو دانشگاه، شجوی دکترادان، مشاطان عاطفه  
آمریکا، کاليفرنيا جنوبی دانشگاه، دانشجوی دکترا، مشایخ آهنگرانی پویان  
آمریکا، کلمبيا دانشگاه، دانشجوی دکترا، معزی بهار  

آمریکا، مریلند در کالج پارک دانشگاه، دانشجوی دکترا، معمارصادقی نرگس  
آمریکا، مریلند هدانشگا، دانشجو، مهاجر ایروانی بهارک  
ایتاليا، ا.س.ی.س ،دانشجوی دکترا، مهاجرانی مجيد  
آمریکا، چمپين-ایلينوی در اربانا دانشگاه، دانشجو، مهدیان آرش  
آمریکا، مایکروسافت ،پسادکترا، مهدیان محمد  
ایران، صنعتی شریف دانشگاه، دانشجوی کارشناسی ارشد، ميرقاسمی سلمان  
آمریکا، استنفورد اهدانشگ، استاد، ميالنی عباس  
برزیل، آ.پی.ام.آی ،دانشجوی دکترا، نصيری ميثم  
آمریکا، استنفورد دانشگاه، دانشجو، نظرزاده حميد  

ایران، مرکز تحصيالت تکميلی زنجان ،دانشجو، نعيمی سيد حسين  
آمریکا، پرینستون دانشگاه، پسادکترا، نمازی حسين  
آمریکا، يفرنيا در لوس آنجلسکال دانشگاه، استاد کاردیولوژی، نواب محمد  

آلمان، موسسه ماکس پالنک ،پسادکترا، نوحی بهرنگ  
آمریکا، پی.سی.ام.یو ،دانشجو، نيکزاد بهنام  
کانادا، تورنتو دانشگاه، دانشجوی دکترا، هاشمی نادر  
سوئيس، اکول پلی تکنيک لوزان ،دانشجوی دکترا، هراتی احد  

داکانا، مک مستر ،دانشجو، واشایی داریوش  
کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، دانشجوی دکترا، اللهی وجيه مونا  
آمریکا، استنفورد دانشگاه، محقق پسادکترا، نژاد یحيی مهدی  
کانادا، واترلو دانشگاه، دانشجوی دکترا، یوسفی ليال  
کانادا، سایمون فریزر دانشگاه، دانشجوی دکترا، یونسی حميد  


