
 !از میان ما رفت محمد جراحی کارگر مبارز

 

 "آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
 رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
 فریادشان تموج شط حیات بود

 چون آذرخش در سخن خویش زیستند
 مرغان پرگشودۀ توفان که روز مرگ
 دریا و موج و سخره برایشان گریستند

 ا "است خاکسترون شده ! "می گفتی ای عزیز
 اینک ببین برابر چشم تو چیستند؟

 هر صبح و شب به غارت توفان روند و باز
 " .باز آخرین شقایق این باغ نیستند

 محمد رضا شفیعی کدکنی

زنده یاد شاهرخ زمانی،  یکی از یاران محمد جراحی فعال کارگری وعضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ،
که برای رهایی  محمد جراحی، کارگرمبارزی بود .حرکت باز ایستاد پر تپشش از قلب ۳۱۶۹مهر ۳۱پنجشنبه امروز 

سال  ۵او دستگیر و توسط مزدوران جمهوری جهل و سرمایه اسالمی، به  .ننشست پای خود و طبقه اش دقیقه ایی از
 قرارمسئوالن زندان  در حالیکه در زندان به بیماری سرطان مبتال شده و مورد بی توجهی او. زندان محکوم شد

دردوران بازداشت تحت هیچ گونه معالجه ای  محمد جراحی. رساند  دوران محکومیت زندان را به پایان گرفت
جدا كرده بود و جمهوري اسالمي او را از زندانیان سیاسي  .هم محروم شد  درمانی  مرخصی امکان قرارنگرفت و از

بی  . ه نشدحتي براي یك روز هم به او مرخصي داد در دوران زنداني  حبس كرده بود ودر بند به اصطالح متادون 
دالئل اصلی بروز  و فشارهای جسمی و روانی تحملی بر او، از  زندان در امر معالجه توجهی جانیان مزدور در

 .و سرانجام سبب مرگ نا بهنگام این فعال مبارز کارگری شد بود تشدید آن بیماری،

نظام جهل و  هم طبقه ایهایش و رهروان راه آزادی و برابری را نسبت به تنفروانزجار مرگ هر فعال کارگری،
جمهوری  .تقویت مي كند را ي را در آنهاپیگیرتر مداوم و و انگیزه مبارزه  عمیقتر نموده، سرمایه اسالمی ایران

اردادن در قر و تحت شکنجهبا زندانی نمودن  را فعالین کارگری عزم راسخ که هستدرتالش بوده و اسالمی همواره
درمورد  رااین نقشه شوم  شده، امروز با طرح و بر نامه ایی از قبل طراحي سرکوبگران اسالمی. در هم شکند ان زند

نباید  با مبارزه و اعتراضات وسیع خود! می خواهند به اجرا در آورند (رضا شهابی)یكي دیگر از كارگران زنداني 
جنبش  براي دیگری جبران ناپذیر فاجعه ای شهابی در زندان جمهوري اسالمي رضا با ادامه اسارت داد، اجازه

  .رخ دهد کارگری ایران

را  محمد جراحی فعال کارگری مبارز ز دست دادنا در خارج کشور  -ایران با جنبش كارگري ما نهادهای همبستگی
و با عزمي راسخ مي كوشیم . میان تسلیت می گویجنبش کارگری ایربه همه فعالین نیز  خانواده ی او و همه یاران و به
  !را گرامی بداریم نیستندما مبارزه یاد عزیزان و رهروان جنبش کارگری که امروز در میان  تداوم با

 

 !گرامی باد یاد محمد جراحی و تمامی جان باختگان راه رهایی طبقه کارگر

 !نابود باد نظام سرمایه و جهل جمهوری اسالمی

 ۷۱۱۲اکتبر  ۵برابر با  ۱۳۳۱مهر  ۱۳پنجشنبه 

 خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 
nhkommittehamahangi@gmail.com 

http://nahadha.blogspot.com/ 
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