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 نچريکھای فدائی خلق ايرا

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٠
  
  

   مردم بانهۀو پاسخ دالوران  اسالمی در کردستان جنايت جديد جمھوری
 نيروھای سرکوب جمھوری اسالمی نسبت به ۀعملکردھای جنايتکاراندر تداوم  

 نيز دو کولبر رنج ]سنبله[ شھريور ماه١٣کردستان، روز دوشنبه  رنجبران کولبر

با توجه   .ای مرزی جمھوری اسالمی کشته شدندنيرو ھ  با شليکبانه ۀ منطقۀکشيد

شليک مستقيم  کولبر و کاسبکار کرد با ١٠   گذشته ماه١٠که تنھا در  به اين

اقدام   نفر نيز زخمی شده بودند اين١٦نيروھای جنايتکار رژيم کشته و حداقل 

برانگيخت و   را در سطحی وسيعبانه شھر ۀو انزجار مردم آزاد  جنايتکارانه تنفر

 مبادرت به يک اعتصاب عمومی ]سنبله[ شھريور١٤باعث شد که آنھا در روز 

چنان  بانهاعتراضات و تظاھرات مردم  . تجمع در مقابل فرمانداری نمايندکرده و

 بانهمردم دالور .  به حالت تعطيل در آمدًابعاد وسيعی به خود گرفت که شھر عمال

 آمرين و عاملين اين ۀمحاکم ايان دادن به کشتار کولبران و ھمچنيندر جريان اعتراضات و مبارزات خود خواھان پ

 .جنايت شدند

بيکاری گسترده ای که  که سرمايه داران و چپاولگران حاکم بر ايران قادر به ايجاد شغل و پايان دادن به در شرايطی

زحمتکش کردستان در مناطق مرزی با روی آوری به  سراسر ايران را فرا گرفته است نمی باشند، بسياری از مردم

 اما.  شان را سير کنندۀمايه گذاشتن از جان خود می کوشند شکم خود و خانوادبا  شغل دشوار و خطرناک کولبری

آورده اند حتی بدون  سرکوبگران رژيم دزد و فاسد جمھوری اسالمی به مردمی که از سر ناچاری به کولبری روی

  .ه و خون آنھا را بر زمين می ريزنداخطار شليک کرد

سرکوبگر با  رژيم.  خيلی زود با عکس العمل ھميشگی رژيم حاکم مواجه شدبانهو تظاھرات مردم دالور اعتراضات  

شھر پرداخت که منجر به درگيری جوانان  آوردن نيروھای مسلح ضد شورش خود به خيابان ھا به ميليتاريزه کردن اين

 ضمن پرتاب سنگ به بانهجريان اين درگيری، جوانان خشمگين و مبارز  در. نيروھای مزدور گرديد با آن بانهمبارز 

مسلح رژيم ،  مزدوران.  را به آتش کشيدندبانه، به گزارش خبرگزاری ھا خودروھای فرمانداری  سوی سرکوبگران

 ۀرژيم دار و شکنج.بازداشت نمودندکر شده ذ" دست کم ده تن"راتعدادی از مردم که در برخی از گزارشات تعداد آنھا 
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مردم  ستمديده را به گلوله می بندند اين بار نيز نشان داد که در مقابل اعتراضات به حق جمھوری اسالمی که کولبران

  .را سرکوب و پراکنده سازد اين شھر ۀ تنھا توانست نيروھای مسلح خود را به صحنه آورد تا مردم آزادبانه

و ھمينطور به  بانه گذشت يک بار ديگر ھمچون ھميشه به مردم مبارز شھر بانهچه در دو روز اخير در آن واقعيت

 قادر به سخن گفتن با رزبانی جز زبان زو مردم سراسر ايران نشان داد که جمھوری اسالمی، اين رژيم مستبد با ھيچ

ه چنين رژيم ديکتاتور جز مبارزه ای قھر آميز در پاسخ مردم تحت ستم ما ب به ھمين دليل ھم. مردم ستمديده نمی باشد

  .سرنگونی جنايتکاران حاکم نمی تواند باشد راستای

ھائی که عزيزانشان   و ھمدردی با خانوادهبانه مردم ۀفدائی خلق ايران ضمن پشتيبانی از مبارزات حق طلبان چريکھای

ً جمھوری اسالمی عليه کولبران ستمديده را قويا ددمنش رژيم ۀبه دست رژيم حاکم کشته شده اند، سياستھای سرکوبگران

  .محکوم می نمايند

  زحمتکشانساير  کارگران و ۀ طلبانپيروز باد مبارزات حق

  یامپرياليسم جمھوری اسالم سرنگون باد رژيم وابسته به

 نچريکھای فدائی خلق ايرا

  ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور١۵

 

 


