تعرضي از موضع استيصال و باز هم جنايتي ديگر!
در حاليكه هنوز جنازه قربانيان زلزله بم زير آوار است و مردم منطقه در شوك اين حادثه به سر مي برند ،مزدوران رژيم
جمهوري اسلمي تحصن كارگران مس روستاي خاتون آباد شهر بابك)در استان كرمان( را از زمين و هوا به خاك و خون
كشيدند ! عمق فاجعه آنقدر زياد بود كه حتي مطبوعات رژيم نتوانستند سكوت كنند .بنا به قول منابع رسمي داخلي و خارجي تا
كنون حداقل 4نفر و به روايتي تا 15نفر كشته و قريب 300نفر زخمي شده اند  .و از روز يكشنبه 5بهمن در شهر بابك
حكومت نظامي اعلم شده است .يكي از شاهدان عيني گفت »  :در نهمين روز تحصن ،دو نفر از متحصنين زن در حال مذاكره
با سرهنگ سعيد بودند و هنگامي كه به توافق نرسيدند و ميخواستند به ياران خود بپيوندند ،از زمين و توسط هليكوپتر از هوا
مورد هجوم قرار گرفتند « .در ميان كارگران متحصن اكثريت زنان مسن بودند كه در صف اول مبارزه قرار داشتند.
خواست كارگران تبديل قراردادهاي موقت به دائم و تامين مسكن بود .بر اساس قانون كار ضد كارگري جمهوري اسلمي،
كارگراني كه بطور موقت استخدام مي شوند از مزاياي حقوق كارگران دائم)مانند بازنشستگي و بيمه (محروم بوده و براحتي
اخراج مي شوند  .سركوب كارگران ،دهقانان ،مليتها ،زنان و جوانان طي بيست و پنج سال حاكميت رژيم جنايتكار جمهوري
اسلمي پديده تازه اي نيست  .اما آنچه به اين جنايت ويژگي مي بخشد آنست كه اين رژيم مجبور است حتا جواب اعتراض بخاطر
يك خواست صنفي را باهليكوپترهاي نظامي بدهد .زيرا اگر سركوب را رها كند متلشي مي شود .اما با ادامه سركوب هم گور
خود را مي كند .اين رژيم در برزخ گير كرده است.اين رژيم رفتني است و اين اعمال جبونانه دردش را دوا نخواهد كرد.
سرهنگ سعيد مزدور و همه آدمكشاني كه دستشان به اين جنايت آلوده شد به سزاي اعمالشان خواهند رسيد!
مشت دشمن را بايد با مشت پاسخ گفت و نه با انتخابات!
پس از اين جنايت در روستاي خاتون آباد ،جوانان شهر بابك به انتقام خون كارگران به مراكز دولتي هجوم بردند و مظاهر نظام
را به آتش كشيدند .دستشان خوش و رزمشان پيروز!
جوانان و شورشگران شهر بابك يك ماه قبل از مضحكه انتخابات مجلس شوراي اسلمي ،انتخاب خود را كردند و انتخاب
درستي كردند»  :پاسخ ما نه انتخاب شما بلكه تنبيه شما و كل نظام شماست «.توده هاي مردم ،بخصوص جوانان ،بايد با الهام از
شورشگران شهر بابك در تدارك تنبيه دشمن باشند و نه شركت در انتخابات.
ما كارگران و زحمتكشان ديگر نقاط كشور ،زنان ،دانشجويان ،معلمان و جوانان را فرا مي خوانيم كه به حمايت از مبارزات و
خواستهاي كارگران خاتون آباد برخيزند .و خشم واعتراض كوبنده خود را نسبت به اين جنايت نشان دهند .ما همچنين نيروهاي
انقلبي خارج كشور و كليه هواداران حزب در آمريكا ،كانادا و اروپا را فرا ميخوانيم كه با برپائي آكسيونهاي اعتراضي به
افشاي جنايات رژيم در خارج بپردازند.
مردم بپا خيزيد و اين آدمكشان را بسزاي اعمالشان برسانيد ! ديري است كه زمان سرنگون كردن اين دشمنان قسم خورده رسيده
است!
درود بر كارگر قهرمان!
درود بر خاطره سرخ جانباختگان شورش خاتون آباد و شهر بابك!
سرنگون باد رژيم جمهوري اسلمي!
پيش بسوي انقلب دموكراتيك نوين و برقراري سوسياليسم در ايران!
حزب كمونيست ايران (م ل م)
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