
 کشتار کارگران زحمتکش شهر بابک را محکوم ميکنيم
 

 7طبق اخبار دريافتی تظاهرات کارگران شهرستان بابک  در استان کرمان به خون کشيده شد وحدود 
اين حادثه پس از آن رخ داد که پيمانکاران مجتمع . کارگر کشته و بيش از دهها نفر مجروح شده اند

ه خود دست به تسويه حساب با کارگران زده و آنها را بيکار ذوب مس خاتون آباد با اختتام پروژ
کارگران در اعتراض به اخراج و عدم استخدام دائمی خود ابتدا در محل مجتمع اقدام به تحصن . ساختند

رژيم ضد . و اعتصاب نمودند که پس ازبی توجهی مسئوالن در روزهای بعد به بستن جاده اقدام نمودند
ی در مقابل خواسته های کارگران با انتقال نيروهای گارد ويژه به سرکوب کارگری جمهوری اسالم

کارگران پرداخته و تا کنون چندين کشته و مجروح برجای گذاشته است  و  شهربه حالت حکومت 
عدم تحرک سريع رژيم در امداد رسانی به مصدومين و بازماندگان زلزله بم، در . نظامی درآمده است
ای رژيم در سرکوب خونين کارگران حق طلب و مبارز، يک بار ديگر دو چهره کنار واکنش برق آس

ضد انسانی جمهوری اسالمی را، بی ردا و پوشش در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده و 
.ضرورت محاکمه سران اين رژيم، بجرم جنايت بر عليه بشريت را، برجسته تر نموده است  

  
، ضمن محکوم نمودن جنايت اين  رژيم و اعالم همبستگی ) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

با کارگران ايران،  از همه کارگران ميخواهد که با حمايت از مبارزات کارگران مس خاتون آباد در 
استان کرمان، با دفاع از حق کار ، حق اعتصاب، تضمين امنيت شغلی همه کارگران و مزدبگيران، 

کوميت جنايت رژيم ، کارگران مس خاتون آباد را ياری رسانند و با هماهنگی و ممنوعيت اخراج و مح
.اتحاد در امر مبارزات، امکانات سرنگونی اين رژيم ضد کارگری را ، بيش از پيش فراهم نمايند  

 
)راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
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