
   ! بی قيد و شرط آزاد شود ، بايداکبر گنجی                    
  
  

اکبر گنجی در وضعيت بسيار        .   روز از اعتصاب غذای اکبر گنجی ، زندانی سياسی رژيم اسالمی می گذرد                        35
ا و درمانی در سلولهای اوين زندانی است و بقول وکيل مدافع وی ، حال اکبر به                        ودشواری، بدون هر گونه مدا     

زندانبانان حکومت اسالمی ميخواهند اکبر را به ُجرم        .   که حرف زدن برای او دشوار شده است           گشته وخيم   یرقد
نقش عاليجنابان سرخ پوش و خاکستری در قتلهای                 ، افشاندن نور بر تاريک خانه اشباح، به جرم افشای                      

  . سياسی ، به جرم دگر انديشيدن در سياهچالهای حکومتی بکشند
کش که در مستی پيروزی در انتصابات شورای نگهبان ، تمامی قوای قضايی و مقننه و اجرايی را                         خبرگان آدم 

 اکبر گنجی ، ناصر      تصميم گرفته اند  و مستی اين پيروزی ، زندانيان سياسی را هدف گرفته                در اختيار گرفته اند    
 بی رحمانه ترين و ضد انسانی           زرافشان و ديگر زندانيان سياسی را برای انتقام از مردم در زير شديدترين و                      

   .هندقرار دفشارها ترين 
 که اعتراض همه مردم آزاديخواه و نهادهای طرفدار              در اعتراض به اين جنايت آشکار دستگاه حکومتی است             

 راه کارگر ضمن هشدار به      –سازمان کارگران انقالبی ايران     .    حقوق انسانی عليه حاکمان اسالمی بلند شده است         
 در زندانهای اوين و رجايی      سياسیجان و سالمتی اکبر گنجی و ديگر زندانيان           سران رژيم اسالمی به خاطر حفظ     

مسئول جان و سالمتی آنان ميداند و از همه نهادها و ارگانهای طرفدار حقوق انسان در                      م اسالمی را  شهر ، رژي  
و شرط همه زندانيان سياسی تشديد کنند و              ايران و جهان دعوت می کند تالشهای خود را برای آزادی بی قيد                   

و مدافعان حقوق خانواده های        نگذارند عاليجنابان سرخ پوش و خاکستری، برتو افکنان در تاريکخانه اشباح                    
 و ديگر زندانيان سياسی را قربانی مطامع جنايتکارانه خويش                 زنجيره ای زندانيان سياسی و قربانيان قتلهای          
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