
به مناسبت درگذشت محمد جراحی اطالعیه اتحاد بین المللی  

 
. درد آورده است دلمان را به ،درگذشت محمد جراحی ناگوار شنیدن خبر

راه مبارزه برای  گرامی در این رفیق رنج هایی چههمه می دانیم که 

 .تحمل کرد زادی طبقه کارگر با دلیریآ

 

کمیته پیگیری "ایران و اعضای محمد جراحی از مبارزین جنبش کارگری 

به همراه زنده یاد  ۰۹۹۱بود که در خرداد سال" ایجاد تشکل های کارگری

شاهرخ زمانی و تعدادی از فعالین دانشجویی دستگیر شد و به خاطر 

.فعالیت های کارگری به پنج سال زندان محکوم گردید  

 

، در زندان به سرطان بدخیم تیروئید دچار محمد جراحی که پنج سال حکم خود را در زندان تبریز گذراند

در ابتدا بخشی از غده تیروئید محمد جراحی به دلیل سرطانی بودن طی عمل جراحی در بیمارستانی . شد

بنا به نتایج قطعی آزمایش ها و طبق تشخیص کمیسیون پزشکی، ضروری بود که . در تبریز برداشته شد

و آزاد  در خارج از زندان بستری و تحت درمان قرار گیردمحمد جراحی هر چه زودتر در بیمارستانی 

اما به رغم تشخیص پزشکان معالج و پیگیری خانوده محمد جراحی، مقامات زندان و مراجع . گردد

عدم . قضایی جمهوری اسالمی اجازه بستری شدن و درمان او در خارج از زندان را صادر نکردند

جان وی را به خطر انداخت و امکان  آزاد نکردن او و صدور مرخصی درمانی برای محمد جراحی

 محمددرگذشت  روشن است که جدا از علت . عالج و بهبودی در زمان مناسب را از او کامال سلب کرد

جمهوری اسالمی ایران مسئول ضدکارگر رژیم  ،شیتجر مارستانیدر ب ۰۱۹۱مهر  ۰۱ در جراحی

مقایسه تصویر جراحی پیش از . به کام مرگ کشانیدمستقیم ایجاد شرایطی است که محمد جراحی را 

.بود هشد این رفیق در مدت حبس وارد که به شدیدی واهی ست از صدماتگن و پس از آن خود ازند  

 

نباید اجازه داد جان هیچ یک از فعالین کارگری ایران بار دیگر در زندانها و کشتارگاههای جمهوری 

کلیه فعالین کارگری زندانی و زندانیان توانمان برای آزادی فوری  باید با تمام. اسالمی به خطر بیافتد

. بیش از پیش تالش کنیم سیاسی  

 

محمد جراحی را به خانواده و یاران ایشان و به طبقه کارگر زنده یاد اتحاد بین المللی درگذشت غم انگیز 

می دانیم و تندرستی و  عزیزاناین خود را در این ایام سخت در کنار  ما. یت می گویدلایران صمیمانه تس

محمد استوار و ثابت قدم چون  مبارزیما به داشتن جهانی طبقه  .ان را آرزو داریمشآرامش خاطر

محو سرمایه داری و  در تاریخ مبارزات کارگران ایران برای محمد جراحینام د؛ افتخار می کن جراحی

 .رخشان ثبت شده استبا حروفی درشت و د سوسیالیسمو  زادی و برابریآبرقراری 

 

 درود بر محمد جراحی

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۷۱۰۲اکتبر ۵
iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak/ 
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