
 

 ردستان جنایت جدید جمهوری اسالمی در کُ

 و پاسخ دالورانه مردم بانه
کارانه نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی نسبت  تداوم عملکردهای جنایت در

نیز دو کولبر رنج  3131شهریور ماه  31ردستان، روز دوشنبه به رنجبران کولبر ک  

. ی کشته شدندکشیده منطقه بانه با شلیک نیرو های مرزی جمهوری اسالم

رد با شلیک کولبر و کاسبکار ک   31 ، ماه گذشته 31که تنها در  با توجه به این

  نفر نیز زخمی شده بودند 31مستقیم نیروهای جنایتکار رژیم کشته و حداقل 

ها  و انزجار مردم آزاده شهر بانه را در سطحی وسیع برانگیخت و باعث شد که آن  تنفر، کارانه  این اقدام جنایت

اعتراضات و  .به تجمع در مقابل فرمانداری نمایند اقدامشهریور مبادرت به یک اعتصاب عمومی کرده و  31در روز 

مردم دالور بانه در . تظاهرات مردم بانه چنان ابعاد وسیعی به خود گرفت که شهر عمال به حالت تعطیل در آمد

کشتار کولبران و همچنین محاکمه آمرین و عاملین این  خواهان پایان دادن به، جریان اعتراضات و مبارزات خود 

 .جنایت شدند

 

در شرایطی که سرمایه داران و چپاولگران حاکم بر ایران قادر به ایجاد شغل و پایان دادن به بیکاری گسترده ای 

ا روی ردستان در مناطق مرزی ب، بسیاری از مردم زحمتکش ک   که سراسر ایران را فرا گرفته است نمی باشند

با مایه گذاشتن از جان خود می کوشند شکم خود و خانواده شان را  آوری به شغل دشوار و خطرناک کولبری

اما سرکوبگران رژیم دزد و فاسد جمهوری اسالمی به مردمی که از سر ناچاری به کولبری روی آورده . سیر کنند

 .زندها را بر زمین می ری اند حتی بدون اخطار شلیک کرده و خون آن

 

 رژیم سرکوب. اعتراضات و تظاهرات مردم دالور بانه خیلی زود با عکس العمل همیشگی رژیم حاکم مواجه شد

به میلیتاریزه کردن این شهر پرداخت که منجر به ، گر با آوردن نیروهای مسلح ضد شورش خود به خیابان ها 

، جوانان خشمگین و مبارز بانه ضمن  در جریان این درگیری. درگیری جوانان مبارز بانه با آن نیروهای مزدور گردید

. ، به گزارش خبرگزاری ها خودروهای فرمانداری بانه را به آتش کشیدند گران پرتاب سنگ به سوی سرکوب

ذکر شده را " دست کم ده تن"ها را  رژیم ، تعدادی از مردم که در برخی از گزارشات تعداد آنمزدوران مسلح 

د این بار نیز بران ستمدیده را به گلوله می بندرژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی که کول  .بازداشت نمودند

ود را به صحنه آورد تا مردم نشان داد که در مقابل اعتراضات به حق مردم بانه تنها توانست نیروهای مسلح خ

 .را سرکوب و پراکنده سازد این شهر آزاده

 

طور  چه در دو روز اخیر در بانه گذشت یک بار دیگر همچون همیشه به مردم مبارز شهر بانه و همین واقعیت آن

در به سخن قا رم مستبد با هیچ زبانی جز زبان زو، این رژی به مردم سراسر ایران نشان داد که جمهوری اسالمی

جز  یبه همین دلیل هم پاسخ مردم تحت ستم ما به چنین رژیم دیکتاتور. گفتن با مردم ستمدیده نمی باشد

 .مبارزه ای قهر آمیز در راستای سرنگونی جنایتکاران حاکم نمی تواند باشد

 

نواده هائی که چریکهای فدائی خلق ایران ضمن پشتیبانی از مبارزات حق طلبانه مردم بانه و همدردی با خا

های سرکوبگرانه رژیم ددمنش جمهوری اسالمی  عزیزانشان به دست رژیم حاکم کشته شده اند، سیاست

 .علیه کولبران ستمدیده را قویا محکوم می نمایند

 



 

 پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان

 سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 

 دائی خلق ایرانچریکهای ف

 3131شهریور  31


