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 جمھوری اس'می قاتل کولبران زحمتکش کردستان
 
 
 
 
 
 
 
 
  

سال سن  ٢٧تا  ١٨تن از کولبران زحمتکش که بين  ۴ماه در اثر ريزش بھمن در مناطق کوھستانی بيوران در سردشت،  نھم بھمن
جنايتکار سردشت به نام بھمن، فرماندار  ١١انگيز، در روز  ی غم در پی اين حادثه. نفر ديگر مصدوم شدند ۵داشتند جان باخته و 

شان را از دست دادند، مسئول حادثه دانسته و  ميراشکان مھدوی، برای رفع مسئوليت از جمھوری اس=می، کولبرانی را که جان
 .قاچاقچی ناميد

  
ل ماه او ۵به گزارش کانون حقوق بشر کردستان، تنھا در . ھاست که دستان جمھوری اس=می به خون کولبران آلوده است سال
 . اند کولبر در مناطق کردنشين ايران توسط نيروھای نظامی جمھوری اس=می کشته و زخمی شده ٧٠جاری  سال

  
حاضر به انجام چنين کار سختی و مردم زحمتکش کند که بگويد برای چه اين جوانان  فرماندار جنايتکار سردشت فراموش می

 .ھا کار کنند توانند يک روز مانند آن نمی خوارانی چون او حتا ھستند، در حالی که اوباشان و مفت
  

کند که بگويد، تاوان فساد او و تمامی مسئوOن جمھوری اس=می را کارگران و زحمتشکان  فرماندار جنايتکار سردشت فراموش می
 .دھند ايران از جمله کولبران می

  
دھند تنھا به اين  ل مشقات زياد تن به کولبری میزحمتکش کردستان با به خطر انداختن جان خود و تحموديگر اقشار  اگر جوانان 

 .شان وجود ندارد دليل است که راه ديگری برای امرار معاش برای
  

شان را مانند فرماندار جنايتکار سردشت از قِبَل کار و ت=ش  ھا مزدور جمھوری اس=می نيستند تا به خاطر مزدوری شکم آن
 .کارگران سير کنند

  
شان يعنی حق کار محروم ساخته و  ترين حق ھا را از بديھی داری ايران و دولت حامی آن، آن ه نظام سرمايهھا جوانانی ھستند ک آن

اند جمھوری اس=می مسئول آن بوده و بنابر اين عامل اين جنايت  ی مشقات و خطرات آن شده اگر مجبور به کولبری و تحمل ھمه
 .نيز جمھوری اس=می است

  
ی کولبران جان باخته، جمھوری اس=می را عامل جان باختن کولبران دانسته و  ضمن ھمدردی با خانواده ،)اقليت(سازمان فدائيان 

 .باشد ھا می ھای آن خواستار جبران خسارات وارده به کولبران و خانواده
  

ايجاد کند و تا زمانی  دولت موظف است برای تمامی متقاضيان کار. داند ، کار را حق طبيعی ھر انسانی می)اقليت(سازمان فدائيان 
 .نفره پرداخت کند ۵ی  ی يک خانواده که بيکار ھستند، دولت بايد به تمامی بيکاران، حق بيکاری برابر با ھزينه
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