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 اطالعيه

 !ساسان آل کنعان اعدام شد 
 

 - جمهوری اسالمی در ادامه کشتار آزادی خواهان ايران ، ساسان آل کنعان از مبارزين کرد و از هواداران  کومله كارحاکميت جنايت
زی توده ها به جوخه زحمتکشان کردستان ايران را در روز چهارشنبه سی ام بهمن ماه ، به جرم دفاع ازانسانيت و بهروانقالبي سازمان 

اعدام ساسان آل کنعان موجی از تاثر را درميان مردم کردستان بوجود آورده و سنندج ، اين شهر قهرمان کردستان را در . اعدام سپرد
كميسيون اين جنايت در زماني صورت مي گيرد كه  يك هيات .ماتم از دست دادن يکی ديگر از شريف ترين فرزندان خود فرو برد

در بازرسي از وضعيت زندان هاي كشور و حقوق بشر در جمهوري اسالمي،  بهمن براي ۲۶شر سازمان ملل متحد  از روز شنبه حقوق ب
 . ايران بسر مي برند

و خانواده هاي آنها با اين هيات زندانيان سياسي فعلي و پيشين  حكومت از مالقات  در مدت حضور هيات حقوق بشر سازمان ملل،
مدت سه روز در برابر هتل الله براي  ساسان آل كنعان نيز در جمع ديگر خانواده هاي زندانيان سياسي خانواده. ست جلوگيري كرده ا

استقرار هيات حقوق بشر محل . نشدندديدار با گزارشگران سازمان ملل متحد تالش كرده، اما موفق به ديدار با اعضاي اين گروه 
 .تظامي بوده استدر محاصره كامل نيروهاي انسازمان ملل 

، فرزند او در با اعضاي هيات گزارشگران بودبه گفته برادر ساسان آل كنعان، هنگامي كه مادر وي در تهران در تالش براي مالقات 
 . صبح در سنندج اعدام شده است۴ساعت 

 ادامه داده و قصد دارند تا با ترفند هاي جنايتکاران حاکم بر ايران  با ارتکاب وحشيانه ترين شيوه ها ، نقض حقوق انسانی را هم چنان. 
ممكن و فريب و ريا در پايان سفر اين هيات بازرسي حقوق بشر سازمان ملل ، اعالم كنند كه وضعيت حقوق بشر در ايران رو به بهبود 

 مقامات حكومتي و گزارشات منتشره از فعاليت هيات بازرسان حقوق بشر در اين مدت نيز چيزي بيش از مالقات هاي رسمي با. است
سفر دوازده روزه .  تا كنون خبري از مالقات اين بازرسان با زندانيان سياسي فعلي و سابق گزارش نشده است. كميسيون اصل نود نيست

آن كه رژيم ددمنش حاكم بر ايران بويژه . بي حاصل خواهد بوديقينا اين هيات به ايران بدون مالقات با زندانيان سياسي فعلي و سابق 
 . همچنان و حتي در زمان حضور هيات حقوق بشر بين المللي در ايران ، به دستگيري و اعدام و كشتار ادامه مي دهد

 نفر از مردم و جوانان شهر سنندج بازداشت و به شکنجه گاه های امنيتی ۹۰ با  بيش از۱۳۸۱ساسان آل کنعان در شهريورماه سال 
تهديدات و تحت فشار قرار دادن ساسان آل کنعان  وده ها نفر ديگر از دسنگيرشدگان برای مصاحبه ، اظهار ندامت و توبه . ه شدفرستاد

! اما پاسخ آن ها  همانند هزاران رزمنده راه آزادی ، دموکراسی و سوسياليسم به مزدوران رژيم نه . در دستور کار بازجويان قرار گرفت 
 اين توطئه رسوای بازجويان ،  بيدادگاه انقالب اسالمی سنندج  با برپايي دادگاه های چند دقيقه ای ، برخی از بعد از شکست. بود

دستگيرشدگان را به حبس های طويل المدت و ساسان را به اعدام محکوم ساخت ، تا سايه مرگ  و سرکوب را بار ديگر بر اعتراضات 
 ماه پس از صدور حکم و تاييد آن توسط بيدادگاه انقالب اسالمی ۶. ن شهر سنندج  بگستراندروبه افزايش توده های کرد و بويژه جوانا

 . تهران ، ساسان در سحرگاه چهارشنبه سی ام بهمن ماه  به دار آويخته شد
ان ساسان و مردم سازمان اتحادفداييان خلق ايران   بدين وسيله ، مراتب تسليت خود را به خانواده ، بازماندگان ، دوستان و هم رزم

با درود به آرمان هزارن انسانی که  با آرزوي  بهروزی توده ها در مقابل جوخه های مرگ ايستادند و به .  کردستان اعالم می دارد
 . گفتند ، آرمانشان را گرامی می داريم ! دژخيم نه 
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