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  مردم شریف و آزادیخواه ایران و کوردستان

 المللی و نهادهای حقوق بشری مجامع بین

د. منازل خانوادەهای جانباختگگگان ەانبە دنبال جانباختن جمعی از اعضاء حزب کومەلە کردستان ایران در شهر سنندج، خانوادە آنها دستگیر و تحت فشار و اذیت و آزار قرار گرفت

یر واقعی تالش میگنگنگد کە و همدردی گستردە مردم کردستان با این خانوادەها جلوگیری شدە است. جمهوری اسالمی با پخش اخبار کذب و غ  محاصرە و از ورود و خروج افراد

ە مگنگانگی نگامگعگلگوم پناهی دستگیر و ب و افشین حسین  زبیر حسین پناهی، احمد حسین پناهی ، انور حسین پناهی  فضای عمومی کردستان را مخدوش کند. شب گذشتە نیز

 منتقل شدەاند.

وستای قروچیا برگشگتە بگود در راه کە برای دیدار با پدر و مادر داغدارش از تهران بە ر   پناهی )برادر رامین حوسین پناهی( همچنین امروز فعال مدنی و سرشناس کرد انور حسین

  بازگشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به منانی نامعلوم انتقال دادە شدە است.

  نیز خودداری شدە است.  هایشان تحویل دادە نشدە است و از دادن هرگونە اطالعاتی بە آنها تاکنون اجساد جانباختگان بە خانواده

داشتە و از هر حگربەای در  افننی سعی در ایجاد خفقان و نگرانی در میان مردمان ایران رژیم جمهوری اسالمی در طول حیات خود هموارە با این برخوردهای ضد بشری و هراس

 جهت سرکوب و خفە کردن صدای اعتراض استفادە کردە است.

به نهادهای حقوق بشری و مگجگامگع  طلب ایران و کردستان میخواهد بە هر وسیلەای کە در اختیار دارند و از جمله با مراجعه کمیتە مرکزی کومەلە از مردم آزادیخواه و دموکراسی

   دستگیر شدگان دفگا  نگمگایگنگد.المللی و با فشاربر مقامات جمهوری اسالمی دستگیر شدگانی را کە جز پیوند خویشاوندی با پیشمرگان گناهی ندارند آزاد کرده و از حقوق  بین
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