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. گردددي آزاد بایکارگر زندان  

!!!محمد جراحی را به جرم نشر آگاهی طبقاتی ميان کارگران زندانی کردند  
 

هشتاد وهفتتيرم هدچهار ی همکاریشورا     
                                                                                                                            

وب الهاست که سرمايه داران به وسيله عوامل،ابزارودولت سرمايه داری برای سرکس :، زحمتکشانکارگران

طبقه کارگرسازمان ساله ٢٠٠پايمال کردن دست آوردهایآگاهی طبقاتی ونشرکسب وت کارگری، جلو گيری ازاعتراضا

  .يافته عمل می کنند

هر گاه کارگران در مقابل عدم پرداخت به موقع دستمزد ها، قرارداد های موقت و سفيد امضاء ، در جهت ايجاد تشکل، 

دست به اعتصاب، تجمع و بستن جاده ها زده اند از طرف سرمايه داران و دولت شان ... بر عليه دستمزد های ناچيز و 

  . ضرب و شتم ، دستگيری ، زندان و اخراج قرارگرفته اندمورد هجوم،

کارفرمايان و دولت سرمايه داری با سوء استفاده از پايين بودن سطح آگاهی طبقاتی، احساسات ملی و مذهبی مردم، 

 بخصوص کارگران، ضمن افزايش سود سرمايه استثمار و ستم عليه نيروی کار را مضاعف کرده  اقدام به ايجاد تفرقه

  .و پراکندگی ميان کارگران می کنند

هر گاه کارگران پيشرو، فعالين کارگری و جنبش های اجتماعی جهت خنثی کردن نقشه های شوم و تفرقه افکنانه ی 

از جمله محمد جراحی .سرمايه داری اقدام به کار آگاه گرانه نموده اند، مورد غضب دولت سرمايه داری قرار گرفته اند

چهار روز به دستور ١٣٨۶ريات کارگری و آگاه ساختن کارگران نسبت به منافع طبقاتی خود سال به جرم توزيع نش

محاکمه و بدون دادن مهلت " برای او پرونده سازی کرده ،غيابا.  دادگاه انقالب تبريز بازداشت گرديد١١شعبه ی 

 روز ١۵او . دستگير و روانه زندان شد٣٠/٣/١٣٨٧محمد جراحی در تاريخ . محکوم کردند ماه زندان ۴اعتراض به 

  .است در زندان به سر می برد و از کار خود در عسلويه اخراج شده است

ردم آزاد  ارگران  و م واهيک ت   :خ ردن آزارواذي وم ک من محک ا ض بم تگيری، تعقي ردن  ، دس دانی ک ه و زن ، محاکم

ان آزا ارگران، خواه ی دی فک د جراح رط محم د و ش دون قي صوروری و ب امی ، من ستيم اسانلو و تم ی ه دانيان سياس . زن

اعی و               همچنين از  ردم آزاديخواه می       تمامی کارگران، تشکل های کارگری داخلی و بين المللی، فعالين جنبش های اجتم  م

   .اقدام به مبارزه کنند"ران زندانی عمالتمامی کارگاسانلو، محمد جراحی وشکل ممکن برای آزادی منصورخواهيم به هر

  بر قرارباد همبستگی طبقاتی کارگران

  شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری

١۴/۴/١٣٨٧ 

کميته پيگيری ايجاد  -شورای زنان -)آوای کار(انجمن فرهنگی، حمايتی کارگران -اتحاد کميته های کارگری -کميته دفاع از محمود صالحی
  جمعی از فعالين کارگری - کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری -کارگریتشکل های آزاد 
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