تعرضي از موضع استيصال و باز هم جنايتي ديگر!
در حمالميكه همنوز جمنازه قمربمانميان زلمزلمه بمم زيمر آوار اسمت و ممردم ممنطقه در شموك ايمن حمادثمه بمه سمر ممي بمرنمد ،ممزدوران رژيمم
جممهوري اسملممي تمحصن كمارگمران ممس روسمتاي خماتمون آبماد شهمر بمابمك )در اسمتان كمرممان( را از زممين و هموا بمه خماك و خمون
كشميدنمد ! عممق فماجمعه آنمقدر زيماد بمود كمه حمتي ممطبوعمات رژيمم نمتوانسمتند سمكوت كمنند .بمنا بمه قمول ممنابمع رسممي داخملي و خمارجمي تما
كمنون حمداقمل 4نمفر و بمه روايمتي تما 15نمفر كشمته و قمريمب 300نمفر زخممي شمده انمد  .و از روز يمكشنبه 5بمهمن در شهمر بمابمك
حمكوممت نمظاممي اعملم شمده اسمت .يمكي از شماهمدان عميني گمفت » :در نمهمين روز تمحصن ،دو نمفر از ممتحصنين زن در حمال ممذاكمره
بما سمرهمنگ سمعيد بمودنمد و همنگاممي كمه بمه تموافمق نمرسميدنمد و مميخواسمتند بمه يماران خمود بمپيونمدنمد ،از زممين و تموسمط همليكوپمتر از هموا
مورد هجوم قرار گرفتند « .در ميان كارگران متحصن اكثريت زنان مسن بودند كه در صف اول مبارزه قرار داشتند.
خمواسمت كمارگمران تمبديمل قمراردادهماي مموقمت بمه دائمم و تماممين ممسكن بمود .بمر اسماس قمانمون كمار ضمد كمارگمري جممهوري اسملممي،
كمارگمرانمي كمه بمطور مموقمت اسمتخدام ممي شمونمد از ممزايماي حمقوق كمارگمران دائمم)ممانمند بمازنشسمتگي و بميمه (محمروم بموده و بمراحمتي
اخمراج ممي شمونمد  .سمركموب كمارگمران ،دهمقانمان ،ممليتها ،زنمان و جموانمان طمي بيسمت و پمنج سمال حماكمميت رژيمم جمنايمتكار جممهوري
اسلمي پديده تازه اي نيست  .اما آنچه به اين جنايت ويژگي مي بخشد آنست كه اين رژيم مجبور است حتا جواب اعتراض بخاطر
يمك خمواسمت صمنفي را بماهمليكوپمترهماي نمظاممي بمدهمد .زيمرا اگمر سمركموب را رهما كمند ممتلشمي ممي شمود .امما بما اداممه سمركموب همم گمور
خمود را ممي كمند .ايمن رژيمم در بمرزخ گمير كمرده اسمت.ايمن رژيمم رفمتني اسمت و ايمن اعممال جمبونمانمه دردش را دوا نمخواهمد كمرد.
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!
پمس از ايمن جمنايمت در روسمتاي خماتمون آبماد ،جموانمان شهمر بمابمك بمه انمتقام خمون كمارگمران بمه ممراكمز دولمتي همجوم بمردنمد و ممظاهمر نمظام
را به آتش كشيدند .دستشان خوش و رزمشان پيروز!
جموانمان و شمورشمگران شهمر بمابمك يمك مماه قمبل از ممضحكه انمتخابمات مجملس شموراي اسملممي ،انمتخاب خمود را كمردنمد و انمتخاب
درسمتي كمردنمد» :پماسمخ مما نمه انمتخاب شمما بملكه تمنبيه شمما و كمل نمظام شمماسمت «.تموده هماي ممردم ،بمخصوص جموانمان ،بمايمد بما المهام از
شورشگران شهر بابك در تدارك تنبيه دشمن باشند و نه شركت در انتخابات.
مما كمارگمران و زحممتكشان ديمگر نمقاط كمشور ،زنمان ،دانمشجويمان ،ممعلمان و جموانمان را فمرا ممي خموانميم كمه بمه حممايمت از ممبارزات و
خمواسمتهاي كمارگمران خماتمون آبماد بمرخميزنمد .و خمشم واعمتراض كموبمنده خمود را نسمبت بمه ايمن جمنايمت نمشان دهمند .مما هممچنين نميروهماي
انمقلبمي خمارج كمشور و كمليه همواداران حمزب در آممريمكا ،كمانمادا و اروپما را فمرا مميخوانميم كمه بما بمرپمائمي آكسميونمهاي اعمتراضمي بمه
افشاي جنايات رژيم در خارج بپردازند.
ممردم بمپا خميزيمد و ايمن آدممكشان را بسمزاي اعممالمشان بمرسمانميد !ديمري اسمت كمه زممان سمرنمگون كمردن ايمن دشممنان قمسم خمورده رسميده
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(ماركسيست لنينيست مائوئيست
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