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  فرح نوتاش: فرستنده

  ٢٠١٨ اپريل ١٨
 

 مبا ھمبستگی جھانی برای لغو حکم اعدام رامين حسين پناھی تالش کني

  
  !يد شدئأپناھی در ديوان عالی کشور ت حکم اعدام رامين حسين: سادگی آمدخبر آمد و چه ب

يد حکم اعدام ئأعالی کشور پس از ت ديوان: يد اين خبر گفته استئأپناھی، ضمن ت پناھی، برادر رامين حسين حسينامجد 

  . اجرای احکام فرستاده استۀاجرای حکم به شعب  برادرم را برایۀپناھی، پروند رامين حسين

  روز زندان٢٠٠د از  بازداشت و پس از مدتھا شکنجه و بع٩۶ ]سرطان[ تيرماه٢تاريخ  رامين حسين پناھى در

به اعدام محکوم شد، اين حکم   در دادگاه٩۶ ]جدی[ ديماه٢۵رامين در . انفرادى، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد

  .يد رسيدئأدر شھر قم به ت ٣٩ ۀ در ديوانعالى کشور و شعب٩٧ ]حمل[ فروردين٢٢روز 

وکيل . امات انتسابی به خود را رد کرده بودو ابالغ شد که، او تمامی اتھ حکم اعدام رامين حسين پناھی در حالی صادر

فعال سياسی ھم اکنون در خطر اعدام  اين. زندانی سياسی نيز اين حکم را غيرمنتظره و ناعادالنه قلمداد کرده است اين

  .قرار دارد

وری اين حکم ف طی بيانيه ای، حکم صادره را مغاير با قوانين بين المللی خواند و خواھان لغو سازمان عفو بين الملل

شدت ناعادالنه و به دنبال  بۀايرانی، در پی يک محاکم رامين حسين پناھی، زندانی کرد« :در اين بيانيه آمده است. شد

انفرادی منتقل  جويانه او را به سلول مقامات زندان در اقدامی تالفی. اجباری صادر شده است چھار ماه ناپديدشدگی

  ».است و بايد لغو شود مغاير با قوانين بين المللیمحکوميت و مجازات او . اند کرده

جھان با اھداف آزاديخواھانه و عدالت جويانه، ھمگام و ھمزمان در  در طی ماه ھای گذشته، ھزاران نفر در سراسر

در ايران . اقدام کردند استند و مشترکا برای لغو حکم اعدام و نجات جان رامين حسين پناھیپا خه شھر ب بيش از صد

شدت به اين حکم ناعادالنه اعتراض دارند و قرار بود سياسی ب يز بسياری از خانواده ھای جان باختگان و زندانيانن
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شوند و به آن اعتراض  کنار مادر و پدر رامين حسين پناھی در ميدان اقبال شھر سنندج گرد ھم جمع روز يکشنبه در

  . بعد آنھا را آزاد کردند ساعتکنند که مادر و پدر رامين را بازداشت کردند و چند

شدت معترض و خشمگين سراسر ايران که جان شان به لب رسيده مردم ب والن جمھوری اسالمی بايد بدانند کهؤمس

 ھزاران نفر به پا خواھند ساکت نخواھند ماند و در ازای خون ھر آزادی خواھی که بر زمين ريخته شود، است، ديگر

  .استخ

  رامين حسين پناھی معترض ھستيم و خواھان لغو فوری آن وۀبه حکم ناعادالن  اين بيانيه، به شدت کنندگانءما امضا

   .آزادی بدون قيد و شرط او و برادرش افشين می باشيم

 آسيب ۀدادخواھی اين خانواد درخواست می کنيم که با ھمبستگی داخلی و بين المللی گسترده تر، صدایما از ھمگان 

    . شودءندھيم اين احکام ناعاالنه اجرا خواھان ايرانی باشيم و اجازهآزاديديده و تمامی 

   ھمبستگی برای حقوق بشر در ايرانۀشبک

  

  :امضاء

  

   مونترال- انجمن زنان ايرانى  - ١

  لمان ـ کلناانجمن تئاتر ايران و  - ٢

   تگزاس- انجمن ھمبستگی ايرانيان  - ٣

  س پاري-انجمن جمھوريخواھان ايران  - ۴

   ھامبورگ-انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ايران  - ۵

  یئبنياد اسماعيل خو - ۶

  مادران پارک الله ايران - ٧

   دورتموند-حاميان مادران پارک الله  - ٨

   ھامبورگ-حاميان مادران پارک الله  - ٩

   فرزنو-حاميان مادران پارک الله  -١٠

    لندن-حاميان مادران پارک الله  -١١

   کاليفرنيا-شبکه ھمبستگی ملی فرزنو  -١٢

  فدراسيون اروپرس -١٣

  کانون مدافعان حقوق بشر کردستان -١۴

   پاريس-  مستقل ضد سرکوب شھروندان ايرانی ۀکميت -١۵

   شيکاگو- دفاع از حقوق بشر در ايران ۀکميت -١۶

  كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني -١٧

  مادران صلح مونترال -١٨

  »ھمه حقوق بشر، برای ھمه، در ايران«نھاد  -١٩

   کلگری- ھمبستگی برای حقوق بشر در ايران  -٢٠

   مونترال-) ھجا(ھمبستگى جمھورى خواھان ايران  -٢١
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   نيويورک-) ھجا(ھمبستگى جمھورى خواھان ايران  -٢٢

   لوس آنجلس-) ھجا(ھمبستگى جمھورى خواھان ايران  -٢٣

  نن در واشنگتانجمن جمھورى خواھى براى ايرا -٢۴

  


