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جان شاھرخ زمانی و محمد جراحی در خطر است

روزسه شنبه  ١٨بھمن در بند قرنطينه ی زندان مرکزی تبرﯾز به دنبال نقشه از
پيش طرح شده مسئولين زندان و مأموران وزارت اطالعات که تعدادی از اراذل و
اوباش را قبال" به اﯾن بند انتقال داده بودند ،به دليل مزاحمت ھا ی مکرر اراذل و
اوباش ميان آنھا و کارگر زندانی محمد جراحی درگيری اﯾجاد شده است .با حماﯾت
شاھرخ زمانی از محمد جراحی و ھمچنين حماﯾت دﯾگر زندانيان از شاھر خ ومحمد
جراحی درگيری خاتمه ﯾافته  ،به دنبال اعتراض آنھا و بقيه زندانيان،مسئولين زندان
مجبور شدند آن تعداد اراذل و اوباش را از بند قرنطينه منتقل کنند ولی ﯾک روز بعد
باز تعداد دﯾگری از اراذل و اوباش را به بند قرنطينه آورده اند .ھنوز از نتاﯾج درگيری
اﯾجاد شده خبری در دست ندارﯾم .
مأموران حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی وقتی نتوانستند عزم راسخ اﯾن
زندانيان را با روش ھای گوناگون بازجوﯾی بشکنند ،اکنون به روش ھای دﯾگر،
ھمچون سوءاستفاده از زندانيان  ،نگھداری در ميان زندانيان بيمارو ...متوسل شده
اند.
ما ضمن محکوم کردن مسئولين زندان به دليل استفاده از روش ھای ضدانسانی
عليه زندانيان سياسی و کارگری اعالم می دارﯾم ،مسئوليت و عواقب تمامی
اعمال عليه زندانيان به عھده سران حکومت سرماﯾه داری جمھوری اسالمی
،مسئولين قضاﯾی و پليس سياسی است  .ھمچنين اعالم می دارﯾم برای نجات
فعالين و رھبران کارگری زندانی تنھا راه  ،فشار آوردن به سران حکومت جمھوری
اسالمی است تا آنھا مجبور شوند عوامل زﯾردست خود را وادار به رعاﯾت حقوق
زندانيان کنند در غير اﯾن صورت سالمتی و جان زندانيان کارگری و سياسی در خطر
دائمی خواھد بود .
ما از تمامی کارگران ،تشکل ھای کارگری ،فعالين،احزاب ،سازمانھا و نھادھای
کارگری می خواھيم برای افزاﯾش فشار بر حکومت اسالمی اﯾران ھر چه
منسجمتر عمل کنند و متشکل و متحدانه اقدام به اعتراضات عملی مشترک
نماﯾند .

ما از کارگران ،زنان ،دانشجوﯾان و جوانان انقالبی اﯾران  ،بخصوص ازکارگران،
دانشجوﯾان  ،مردم و جوانان مبارز تبرﯾز می خواھيم با ھر گونه روشی که می
توانند اعتراض کنند و فرزندان مبارز خود را از چنگال جمھوری اسالمی ضد مردمی
نجات دھند و با متشکل شدن در کميته ھا و ھسته ھای انقالبی خود را برای
مبارزه انقالبی پيش رو آماده کنند .
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