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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  آذرخش آذرخش: فرستنده

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٧
  

  مرگ مشعل مرگ آتش نيست

 

 تالش تبھکارانی که شرايط مرگ محمد جراحی را فراھم کردند به عکس خود بدل خواھد شد

 سال شرايط زجرآور زندان به رغم بيماری ٥تحمل . مبارز وفادار جنبش کارگری ايران محمد جراحی از ميان ما رفت

 و استثمار سرمايه داران حاکم، و ھمراھی با توده ھای سرطان، نتوانست او را از مقاومت و پيگيری مبارزه به ضد ستم

حتی از . حق کارگران، به زندان محکوم شده دفاع از تشکل يابی و خواسته ھای ب» جرم«او به . رنج و کار باز دارد

  سال بدون برخورداری از حق مالقات، در برابر نظام سرمايه داری حاکم ايستادگی٥او . درمان او جلوگيری کردند

پس از آزادی، تخت بيمارستان جای . پس از آزادی، صدمات تعمدی جسمی زندان، مجالی برايش باقی نگذاشت. کرد

 امنيتی به زندان ھای –اين روال ضد انسانی که کارگران و فعاالن را با ھمدستی نھادھای قضائی . زندان را گرفت

  : کماکان در مورد ساير کارگران فعال ادامه داردطوالنی بدون برخورداری از ھرگونه حقوقی محکوم می کنند،

 قتل زنده ياد شاھرخ زمانی در زندان گوھردشت و اعتصاب غذای طوالنی زندانيان معترض به شرايط زندان رضا 

. که جانشان را به خطر انداخته اند، از اين جمله است... شھابی، سھيل عربی، نظری، اسماعيل عبدی، آتنا دائمی و 

والن ضد کارگری اين نظام است که ؤ مرگ دردناک طراحی شدۀ محمد جراحی بيش از ھر چيز برعھدۀ مسوليتؤمس

  . او را محروم از امکانات درمانی در زندان نگاه داشتند تا از پای درآيد

 جنبش کارگران ايران اگر چه در از دست دادن ياران رزمندۀ خود بارھا به سوگ نشسته است اما اھداف، درس ھای

  .     مبارزه و تجربيات ارزندۀ آنان را حفظ و به نسل نوين پيشرو انتفال می دھد

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی
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  کارگران پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر و بندرامام

  فعاالن کارگری جنوب

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

   کرج–جمعی از کارگران محور تھران 

  ١٣٩٦]ميزان[مھر١٣

 


