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  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٨ اپريل ١۴
  

 !بگيريمرا جلو اعدام رامين حسين پناھی  خود، ۀ متحدانۀبا مبارز
  

سنندج، توسط ديوان عالی کشور حکومت جھل و  حکم اعدام رامين حسين پناھی زندانی سياسی محبوس در زندان

  اول دادگاه انقالب سنندج به اتھام اقدامۀشعب  سال گذشته در]جدی[ماه دی ٢۶ وی در. يد شدئأجنايت و ترور اسالمی ت

  .  محکوم شده بودمحاکمه و به اعدام» امنيت ملی«عليه 

رامين حسين پناھی بدون رعايت  ۀپروند«گفته است » ھرانا« باره به حسين احمدی نياز، وکيل حسين پناھی در اين

 مدعی شکنجه خود ٩٦ دی ماه ٢٥ رسيدگی خود در  ۀدر جلس رامين. اصول دادرسی منصفانه و عادالنه ابرام شده است

 بايست به اين موضوع رسيدگی را زير شکنجه اعالم داشته است؛ لذا ديوان عالی کشور می د و گفته بود تمامی اقاريرش

  .تکرد که شوربختانه توجھی به آن نداشته اس می

  .ديد شئأت ديوان عالی کشور در قم ٣٩  سنندج در شعبهحکم اعدام رامين حسين پناھی زندانی سياسی محبوس در زندان

ھای مردمی در ھمه جای ايران عليه حکومت سانسور و سرکوب، زندان  کارگران و اعتراض  شرايطی که اعتصابدر

پناھی و سرکوب شديد  شکنجه، ترور و اعدام، فقر و استثمار در حال گسترش است، اين حکومت با اعدام حسين و

 . بگيردرا  ھا ھا و اعتراض ترش اعتصابگس خواھد، با راه انداختن فضای رعب و وحشت، جلو زندانيان سياسی می

، دوران گذشته پايان يافته و ١٣٩٦اعتراضات سراسری دی ماه   ايران به ويژه ازۀمی در جامعدراما اعتراضت م

 تواند با تھديد و زندان و شکنجه و اعدام، دورانی که حکومت اسالمی ھم چون گذشته نمی .دوران جديد آغاز شده است

  .ھای خود ادامه دھد گری چنان به وحشی  و ھمجامعه را مرعوب سازد

 نگاران، نويسندگان و ھنرمندان، ن کارگری، زنان، دانشجويان، جوانان، روزنامهکه فعاال ھاست بدين ترتيب، مدت

خوزستان، سيستان و  چون کردستان، ھای ايران ھم ھای تحت ستم و محروم برخی استان ن محيط زيست و خلقفعاال

طلب و  خواه و برابری طلب چپ، آزادی سرنگونی ھا و احزاب اپوزيسيون چنين نھادھا، سازمان بلوچستان و ھم

   .اند خواھند و حکم به رفتن آن داده که حکومت اسالمی را نمی اند جو، با صدای بلند اعالم کرده عدالت

 را کش شده و اين حکومت جانی، قصد دارد او کومت اسالمی آدميک فعال سياسی است که اسير ح رامين حسين پناھی،

  .اعدام کند

را محکوم  رامين حسين پناھی مردم آزاده و پيکارگران راه آزادی، دموکراسی و عدالت، حکم اعدامصدا با ھمه  ما ھم 

  .کوشيم کنيم و از ھر طريق برای نجات آن تالش می می
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جسمی   روحی وۀ زندانيان سياسی و اجتماعی و لغو ھرگونه شکنجۀ شرط ھمفوری و بدون قيد و ما خواھان آزادی

  .ديدگان ھستيم خواھان و ستم  آزادیۀ متحدانۀزندانيان و اعدام با مبارز

  ايران ھاىقھا و خلشپالتفرم دمكراتيك جنب

  ٢٠١٨ پريلاسيزدھم 

  

 

  


