رژیم سرمایه داری اسالمی مسئول مرگ محمد جراحی

محمد جراحی دیروز ،پنجشنبه در بیمارستان شهدای تجریش در گذشت و امروز جمعه 41 ،مهر 4931
(ششم اکتبر  )7142در گورستان وادی رحمت تبریز ،خانواده ،آشنایان ،فعالین سیاسی ،اجتماعی و کارگری
با محمد جراحی وداع کردند و سپس بر سر مزار شاهرخ زمانی یار دیرینه اش رفتند که در سال  31در
همان گورستان به خاک سپرده شده است .محمد جراحی چهره شناخته شده جنبش کارگری ،نقاش ساختمان،
عضو سابق کمیته پیگیری و عضو سندیکای نقاشان ساختمانی بود .وی قبال در سال  61و به خاطر داشتن
بولتن اتحادیه کارگری بازداشت و به  1ماه حبس محکوم اما پس از یک ماه آزاد شد .محمد جراحي آخرین
بار خرداد سال  31و به همراه شاهرخ زمانی یار دیرینه اش توسط اداره اطالعات تبریز دستگیر شد و به
اتهام تالش برای ایجاد "تشکل غیرقانونی" و "تبلیغ علیه نظام" در یکی از بیدادگاه های قوه فاسد قضائیه به
ریاست قاضی حملبر به  5سال و شاهرخ زمانی به  44سال حبس محکوم شدند .شاهرخ زمانی از زندان
تبریز به زندان یزد و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شد و در سال  31که  14سال داشت در زندان
کشته شد.

محمد جراحی را در زندان تبریز نگه داشتند و تا پایان محکومیت  1ساله اش در آنجا ماند .او در زندان
تبریز مبتال به سرطان تیروئید شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت .اما مقامات زندان برخالف نظر
پزشکان و همچنین بارها درخواست خودش ،از دادن مرخصی استعالجی به وی برای ادامه درمان بیماریش
در خارج از زندان ،امتناع کردند.
محمد جراحی پس از تحمل  1سال زندان و بدون گرفتن حتی یک روز مرخصی در مرداد  31با تنی
رنجور از بیماری سرطان اما با روحیه ای باال برای مبارزه با صاحبان سرمایه و صنایع و رژیم حامیان
آنها از زندان آزاد شد .مسئولین قوه فاسد قضائیه در یک اقدام ضد انسانی از مداوای ضروری وی در
بیرون از زندان جلوگیری کردند تا مرگ وی را بگردن بیماری سرطان بیاندازند .مسئول مرگ محمد
جراحی رژیم اسالمی است .محمد جراحی اولین زندانی سیاسی نیست که رژیم اسالمی عامدانه از معالجه
اش جلوگیری کرده است .جلوگیری از معالجه زندانیان سیاسی و جلو انداختن مرگ آنها یک رویه عادی در
رژیم اسالمی است.
ما مرگ محمد جراحی را به خانواده وی ،آشنایان و فعالین اجتماعی ،سیاسی و کارگری تسلیت می گوئیم.
جنبش کارگری یاد محمد جراحی را که حتی تا آخرین روزهای زندگیش و بر تخت بیمارستان مبارزه علیه
صاحبان سرمایه و صنایع و رژیم اسالمی حامی آنها را ادامه داد ،همیشه به یاد خواهد داشت.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی!
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
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