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   ايران- علی کاظمی : فرستنده

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠٨
 

  "محمد جراحی"گزارش تصويری از مراسم خاکسپاری زنده ياد 
 :مھر١۴-تبريز: ن صديق جنبش کارگری ايران درتبريزاز فعاال
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  :سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  ن مرگ فعال کارگری محمد جراحیننگ بر عامال

 وی به ۀو حتی حقوق اولي. زنده ياد محمد جراحی پنج سال به دليل مبارزه برای دفاع از حقوق کارگران زندانی شد

 از وی دريغ کردند و به دليل عدم تشخيص به موقع سرطان، مراجعه به پزشک را. عنوان يک زندانی رعايت نگرديد
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سفانه يارانش أثر واقع نشد و متؤ کمتر از يکسال پس از آزادی به دليل پيشرفت بيماری، مراقبت ھای پزشکی مۀبه فاصل

 .را تنھا گذاشت

 دارد و به خانواده و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ياد اين فعال کارگری را گرامی می

  .دوستان و يارانش تسليت عرض می کند

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

٩۶/٠٧/١۴  

  

  :کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری

  !محمد جراحی در گذشت

مل سالھا رنج زندان و بيماری  پيگيری، بعد از تحۀمھرماه، محمد جراحی کارگر مبارز و عضو کميت١٣صبح امروز 

 دستگير و به پنج سال ٩٠محمد جراحی که به دليل فعاليت ھای کارگری از خرداد ماه سال . چشم از جھان فروبست

ی که در صورت عدم درمان می تواند ئبيمار. حبس محکوم شده بود در طی مدت اسارت به بيماری تيروئيد دچارشد

 به چنين ءدر تمام مدت پنج سال زندان با وجود ابتال. ر مورد محمد نيز چنين شدتبديل به سرطان تيروئيد شود و د

 مرخصی و درمان ندادند و يک بار ھم که به دليل وخامت حالش با دستبند و پابند از زندان ۀبيماری مھلکی به وی اجاز

رار گرفت که ديگر راضی به مراجعه مورين ھمراه قأبه بيمارستان منتقل شده بود، آنچنان مورد اذيت و آزار و توھين م

اينچنين بود که شمع وجود نازنين محمد جراحی ذره ذره آب شد و سرانجام خاموشی گرفت؛ تا بار . به بيمارستان نشد

   .ن صديق جنبش کارگری باشيمديگر شاھد عمق کينه و عداوت سرمايه و ايادی آن به کارگران و فعاال

ج نی ديگر کارگر صديق و خستگی ناپذير جنبش کارگری نيز که در تمام مدت پنھمچنان که دو سال قبل شاھرخ زما

ھم اکنون نيز رضا شھابی . ش از مرخصی محروم بود، در زندان به شکل مشکوکی جان خود را از دست دادساله حبس

خود، با وجود  روزه ٩۶٨کارگر زندانی به دليل اعتصاب غذای پنجاه روزه اش در اعتراض به محکوميت غير قانونی 

 پزشکان معالج برای ۀاين در حالی است که علی رغم توصي. وضعيت وخيم جسمی، در شرايط بد زندان به سر می برد

  . رضا، ھنوز او به بيمارستان منتقل نشده و چه بسا بار ديگر شاھد فاجعه ای از اين دست باشيمۀ معالجۀادام

  !ر ايران وجھانمردم آزاده و وجدان ھای آگاه و بيدا! کارگران

اين . ن کارگری و اجتماعی نباشيمروزی نيست که شاھد بگير و ببند و زندانی شدن کارگران و معلمان آگاه، فعاال

واقعيتی است که اين قبيل زندانيان تنھا آزادی خود را ازدست نمی دھند، بلکه به دليل شرايط بسيار سخت و نامطلوب 

زندان ھای ايران امروز در واقع به قتلگاه . انيان نيز آسيب وارد می شودزندان، به سالمتی جسمی و روانی زند

بی جھت نيست که محمد جراحی در نامه ای از . کارگران آگاه و مبارز و فعاالن کارگری و اجتماعی تبديل شده است

  :زندان، شرايط غير انسانی حاکم بر آن را اين گونه توصيف می کند

من بيش از دو سال است در .  پيگيری ايجاد تشكل ھای كارگری ھستمۀانی و عضو كميتمن محمد جراحی، كارگر زند«

ھنگام مراجعه به بيمارستان با دستبد و . يد شدمئ خوش خيم تيروۀدرزندان دچار بيماری غد. زندان تبريز به سر می برم

موران ھمراه، اذيت و آزار شدم كه ديگر راضی به مراجعه به أزنجير به پا چنان از توھين و بد رفتاری زندانبان و م

  .بيمارستان نيستم

من يک كارگرم و كليه فعاليت . ھم اكنون به اطالع می رسانم كه مرا به داليل واھی به شش سال زندان محكوم كردند

 ۀنام و سنديکا طبق مقاوله ھای کارگری  ايجاد تشکل. ھايم در جھت تشكيل سنديكا و ديگر تشكل ھای كارگری بوده است
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دولت جمھوری  اسالمی ايران ھم عضو اين سازمان جھانی است و متعھد به انجام اين . سازمان جھانی کار آزاد است

من يک کارگرم و . ی ترين حقوق ما کارگران استئھای واقعی از ابتدا ايجاد سنديکا و ديگر تشکل. مقاوله نامه ھا است

  ».ديکا فعاليت خواھم کردھا و سن تا ايجاد تشکل

به . ی ھايش را داشتئ تشکل يابی ھم طبقه ۀمحمد جراحی با افتخار خود را يک کارگر می خواند، کارگری که دغدغ

  .راستی که او کارگری آگاه و مبارز بود

ان وی  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری، فقدان اين عزيز را به خانواده و دوستان و ھمراھۀکميت

گير جنبش کارگری، يعنی تالش برای ايجاد تشکل ھای کارگری کارگر صديق و پي راه اين ۀتسليت می گويد و بر ادام

  .کيد می نمايدأت

   يادش گرامی

  ١٣/٠٧/٩۶ - کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری 

  

  بستمحمد جراحی رفقايش را تنھا گذاشت و چشم از جھان :داوود رضوی

آخرين باری که زنده ياد محمد جراحی را ديدم ماه گذشته در منزل رضا شھابی بود با وجود وضعيت بد جسمانی ايشان 

 شھابی به منزل رضا آمده بودند و ۀبه ھمراه تعدادی از دوستان سنديکای نقاشان البرز برای ھمدری و حمايت از خانواد

عکسی برای حمايت از کارگر زندانی رضا شھابی که در اعتصاب  کوتاھی با خانم شھابی و دوستان داشتند وصخبت

ھرچند از نظر جسمانی شرايط خوبی  برد درمنزل وی با دانشجويان و اعضای حاضر سنديکا انداختند ، سر میه غذا ب

 ش دست از ا استقامت و مبارزه طلبی اين فعال کارگری ھرگز نگذاشت تا آخرين لحاظات زندگیۀنداشتند اما روحي

سال محکوميتش را بدون مرخصی و درزندان سپری کرد و درزندان  ۵زنده ياد محمد جراحی . تالش و مبارزه بردارد

باعث  ی،ئ قضاۀوالن زندان و قوؤمبتال به بيماری اختالالت تيروئيد و عدم رسيدگی پزشکی در زندان از سوی مس

  . پيشرفت بيماری و سرطان تيروئيد گرديد

  ررھرو باديادش گرامی راھش پ

  

  محمد جراحی را از جنبش کارگری ايران گرفتند :جوانمير مرادی

 ۵ کارگر بعد از تحمل ۀ پيگيری، مدافع جسور، خستگی ناپذير و مبارز راه آرمانھای طبقۀمحمد جراحی عضو کميت

  شد، در حالیسال بدترين و غير انسانی ترين شرايط زندان ھمراه با شکنجه ھای جسمی و روحی که منتج به سرطان

  .که حدود يک سال بود که از زندان و از توھين و تحقير زندانبان و شکنجه گر رھائی يافته بود، امروز درگذشت

روند مرگ او سالھا پيش، در دوران بازداشت، شکنجه و زندان شکل . مرگ محمد جراحی يک باره رقم نخورده بود

 شخصی تھيه می کردند، بيماری او به ۀی که خانواده اش با ھزينگرفت و با محروم شدنش از معالجه و حتی داروھائ

  . بحران و العالجی رسيد که امروز بعد از سالھا تحمل درد، زندگی را بدرود گفتۀمرحل

اما راه و آرمان . بدون شک مرگ محمد جراحی برای جنبش کارگری واقعه ای دردناک و خسارت جبران ناپذيری است

رو است و گران و معلمان شاھد ھستيم، پر رھ کارۀوفندتن ھر روزه در اعتصابات و اعتراضات که ھم اکنو او ھمچنان

 او مانند مبارزانی ھمچون شاھرخ زمانی و کوروش بخشنده ھمراه لحظه به لحظه مبارزات جنبش کارگری ۀياد و خاطر

  .ايران خواھد بود
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 بارغم از دست دادن آنان را با ًاما مطمئنا. ی کنيمرزمی، باری گران بر دوش احساس ماز دست دادن ھر ھمما با  

  .ھمبستگی و اتحاد قدرتمندتر خود برای رسيدن به آرزوھايشان، بر خود ھموار خواھيم کرد

  ١٣/٧/١٣٩۶جوانمير مرادی 

  

  

 

 


