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 نهادهای حقوق بشر، مجامع جهانی، نیروهای مترقی و آزادیخواه ، مردم شریف ، مبارز و دموکراسی طلب ایران و خلق ُکرد،

در  «حامد سیف پناهیی و بیهی اد نیوری»به همراه  «رامین و صباح حسین پناهی»طور که در خبرها آمده است، روز جمعە دوم تیرماه دو تن از اعضای خانوادە ما بنام های  همان

هی  در حیا یی کیه میورد «رامین حسین پناهی»شهر سنندج توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف تیراندازی قرار گرفتند کە متاسفانە سه نفر از آنها جان خود را از دست داده و 

 رده اند.ل کاصابت دو گلو ه قرار گرفته بود به بیمارستانی در سنندج منتقل و بعد از نی  ساعت نیروهای سپاه پاسداران وی را به جای نامعلومی منتق

مورد ضرب و شت  قرار دادەانید،  را از طرفی دیگر شب گذشته نیروهای اطالعات سپاه به خانه ما یورش برده و در حا ی که "پروانه حسین پناهی" خواهر ب رگ و پدر سا خوردە ما   

با نهادهای امنیتی و قضایی، از های مستمر ما در طول این مدت  گیری "افشین حسین پناهی" برادر کوچکترمان را نی  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. علیرغ  پی

وده و میبایست تحت نظیر ی بسرنوشت "افشین" خبری بدست نیامده است.اما از طرفی دیگر اخباری را دریافت کردەای  که گویا " رامین حسین پناهی" در حا ی که بشدت زخم

جیود دارد کیه در زییر هیمییین های فی یکی قرار دارد. این احتمال نییی  و های سپاه منتقل شده و ه  اکنون زیر شکنجه دکتر و عمل جراحی قرار بگیرد، به یکی از بازداشتگاه

 شکنجەها و در عدم رسیدگی پ شکی جان خود را از دست بدهد.

تیییف فیراهی  شیده و تمیادوستان و هموطنان، مدت ده سال است که وضعیت ناهنجار دستگیری ، کشتن و تبعید و انواع فشارهای جسمی و روحی برای خانواده ما بطور سیس

ی ، تجربه تلخ از دسیت دادن های فروان شدەا خانواده ما در طول این ده سال تحت فشار شدید وزارت اطالعات و سپاه پاسداران ایران بوده که در این بین دچار سختی ومشقت

در شیکینیجیه گیاهیای  اشتمکرر و متعدد اعضای خانواده "اشرف و صباح و مسعود حسین پناهی و ..." و صدمات جسمی و روحی "انور حسین پناهی" در دوران هفت سال بازد

 اطالعات و زندان برای ما فراموش ناشدنی است.

جمهوری اسالمی سراغ داریی ،  های اطالعاتی و امنیتی حکومت از همین رو بی  آن می رود که جان رامین با توجه به شدت جراحاتی که دارد و سابقه خشونت باری که از دستگاه

 بطور حتمی در خطر جدی باشد.

 خانواده ما جلوگیری کنند. رای ذا ما به عنوان خانواده حسین پناهی از کلیه نهادها و مجامع بین ا مللی خواهانی  که با مداخله جدی و موثر از وقوع یف فاجعه دیگر ب

 خانواده حسین پناهی
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