
 اطالعیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اندوه ناک و ناگهانی  درگذشت در رابطه با  

ترفیق رحمان نجا  

.طبقه کارگر ایران یکی از یاران ثابت قدم خود را از دست داد  

 

جوالی  ۱۴روز جمعه  اطالع یافتیم  که  در حیرت و ناباوری

در شهر سلیمانیه، کردستان عراق،  ، رفیق رحمان نجات۲۰۱۷

. داد در اثر یک حادثه ناگوار جان خود را از دست  

 

المللی  د بیناسال از اعضای اتح ۱۵رفیق رحمان نجات بیش از 

جان باختن دردناک و شوک آور رفیق رحمان ما را  خبر دا بود.اما در کان صمیمی، دلسوز و توانای و از فعالین و همکاران

زمره ومان از نزدیک و بطور روتین و رحبا رفیق رسال  دا که سالهایافروبرده است. رفقای ما در کان عمیق  در اندوهی

برند. به سر میو سوگ ناباوری  ،تهدر ببیش از همه ما  ه اندتی داشتو دوس ، رفاقتهمکاری  

  

ایران  نیستیجنبش کموبه عنوان فعال قدیمی و همزمان  کارگری بوداز فعالین صدیق و صمیمی جنبش  ییک رحمان نجات

، عضو کمیته نجات رفیق رحمانبود.  میانه راز کانادا تا اروپا و خاوو مبارز  هزاران انسان شریفهمیشگی مورد احترام 

همچون رفیقی محبوب، تاثیر گذار و   کومه لهزب و این حسالیان طوالنی در صفوف  ومرکزی حزب کمونیست ایران بود 

  . مبارزه کرده بودبسیار توانا 

 

 ،نچنان که شایسته یارآش را رحمان خواهیم گفت و یاددر مورد زندگی پربار بیشتر  ،ناسبمدر فرصت به زودی و ما 

شت.ااهیم دومی خاگر همراه و مبارزی چون اوست  

  

اتحاد بین و یاران  رفقا هن نجات را به حزب کمونیست ایران، به کلیارحمرفیق ، دلخراش و دردناک منگاهدرگذشت ناب ما

سیالیستی فعالین جنبش کارگری و سو به کلیه زو نی ی گرامیرفیق مینوبه  عزیز،بسیار رفقای کانادا، به آرام به ویژه  ،المللی

ییم.وبستگان رحمان نجات تسلیت می گ و و دوستان  

 

 درود بر رحمان نجات

پررهرو باد! شو راهگرامی  شیاد  

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۲۰۱۷جوالی  ۱۵

info@workers-iran.org 

http://etehadbinalmelali.com/ak/  

www.workers-iran.org  
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