
           حکم زندان و شالق و بیگاری پیرامون 

 "آذرآب"کارگران  برای

ی طکه اراک آب  پس از گذشت نزدیک به یکسال از اعتراض کارگران شرکت آذر

را مورد واحد صنعتی این کارگران مسالمت آمیز تجمع  ،انتظامینیروهای آن 

اخیراً  ،تعدادی از کارگران را بازداشت نمودند، با ضرب و شتم ددمنشانه آنان یورش وحشیانه خود قرار داده و 

ضربه  42 یکسال زندان،"نفر از کارگران آذر آب را به  24 ،دادگاه کیفری شهر اراک 601شعبه اعالم شد که 

بیدادگاه   .نمودآهن اراک محکوم  ، در راه"و همچنین یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعتشالق 

نزدیک به یکسال هیچ جرمی ندارند جز این که جمهوری اسالمی کارگرانی را به زندان و شالق محکوم کرده که  

ها جهت دریافت حقوق های معوقه خود و روشن شدن سرنوشت شرکت که با  که  مدت پیش و پس از این

و نتیجه ای  پیمایی دست زده بودندمسالمت آمیز و راه اعتراض و اعتصاببه ها تنیده است  امنیت شغلی آن

با تجمع در خطوط راه اجبارا  ،و افکار عمومی "مسئوالن"جهت رساندن صدای خود به  ، سرانجامحاصل نشده بود

 گری سرکوبهابا یورش وحشیانه نیروالبته در همان زمان  که ندکردمسدود کردن ریل راه آهن آهن مبادرت به 

 .ندشد مواجهجمهوری اسالمی 

نفرت انگیز بود که وحشیانه و قدر  ضرب و شتم کارگران توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی آن شدت

یی هر چه طح گسترده ای برانگیخت و به رسواخشم افکار عمومی علیه مقامات جمهوری اسالمی را در س

کارگران بازداشتی را  در آن زمان مسئولین جمهوری اسالمی ریاکارانه .بیشتر این حکومت کارگر ستیز منجر شد

امروز کارگران معنای  . بررسی خواهد شد" رأفت اسالمی"ها با  که پرونده آن ندآزاد کرده و مدعی شدموقتا 

ضربه شالق و یک ماه کار مجانی در راه  42یک سال زندان و یعنی حکم . را به عینه می بینند "رأفت اسالمی"

در افکار نیر امروز انعکاس این حکم وحشیانه . به خاطر اعتراض به بدیهی ترین خواسته های کارگری آهن

فورا وارد میدان رییس کل دادگستری استان مرکزی  قضائیه را در تنگنا قرار داد که چنان مسئولین قوه آنعمومی 

صادر  "حکم جایگزین"کرد و گفت که برای آنان  "تکذیب"صدور حکم زندان و شالق برای کارگران آذرآب را شده و 

، چرا که به واقع چنین حکمی در دادگاه بدوی تنیسریاکاری مفتضحانه ای بیش  ،اما این تکذیب . شده است

دادگاه بدوی را نمی " رأفت اسالمی"ننگ این  ،نظراست و درخواست کارگران برای دادگاه تجدید صادر شده

 .پوشاند

و مدافع سرمایه ضد کارگری  در مورد کارگران مبارز آذرآب یک بار دیگر نهایت بیشرمی رژیمحکم دادگاه بدوی 

ایجاد شرایط مناسب برای سال است ضمن  26که حدود را می یرژبیشرمی و پستی  . را برمال ساختداران 

ها از هیچ جنایتی در حق  کارگران و کشیدن شیره جان آندسترنج چپاول جهت ، سرمایه داران واقعا زالو صفت 

چنین حکم به نیابت از استثمارگران حاکم، قاضی ای که   .دریغ نکرده است کارگران شریف و مبارز ایران

برای سیر کردن شکم خانواده های گرسنه وحشیانه ای برای کارگرانی که خواهان دریافت دستمزدهای معوقه 

 شاه های مردمی به سزای اعمالگاست که باید در دادخود مجرمی  ،صادر کرده را می باشندو محروم خود 

 .و آن روز فرا خواهد رسید برسد

 !کارگران مبارز

 



چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن احکام ددمنشانه سردمداران جمهوری اسالمی علیه کارگران آذر 

راهی جز متشکل شدن و  جنگیدن با  ،ظلم و ستم کارگر ستیزان حاکم بر این باورند که برای خالصی از ،آب

تنها در این مسیر است که کارگران  . تشکل، تسلیح، مبارزه و پیروزی . جمهوری اسالمی باقی نمانده است

 با استقرار سوسیالیسم، بر بربریتی که نظامرا به زیر کشیده و حاکم امکان می یابند رژیم دار و شکنجه 

ها تن از کارگران و توده های محروم و گرسنه و رنجدیده  ش برای میلیونیسرمایه داری و داروغه ها و قاضی ها

 .بوجود آورده اند، نقطه پایان بگذارند

 !مرگ بر رژیم کارگر ستیز جمهوری اسالمی

 !کارگر مرگ بر ستمگر، درود بر

 !کارگر زندانی آزاد باید گردد

 چریکهای فدایی خلق ایران
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