
 مانیبه ستار رح تسلیت

 

ستار رحمانی،   با تاسف بسیار اطالع یافتیم که

در اندوه از  ،قدیم ماو رفیق یار و همراه 

 ،عزت رحمانی ،دست دادن پدر گرامی شان

به همراه ستار و همه خانواده  ما. بسر می برد

بزرگ رحمانی یاد و خاطره پدر عزیزش را 

 .گرامی می داریم

ه ای دهقانی در خانوادعزت رحمانی در 

 مد و از همان نوجوانی متاثرتاکستان به دنیا آ

حاکم  و فضایخانواده  از تربیت انسان مدار

ایام برای تامین  آناو که در . علیه رژیم استبدادی و سلطنتی شاه پیوست به جنبش مردم ،جامعه بر

رزه به سازمان جوانان حزب معاش در کوره پزخانه های اطراف تهران کار می کرد برای تداوم مبا

 مرداد 82بعد از کوتادی . پیوست ،می شناخت در آنزمان یعنی تنها سازمان سیاسی و چپی که ،توده

ه علیه رژیم سلطنتی و مبارز تشعله مخالف ،او دست از مبارزه نکشید و در هر جمع و محفلی 2338

امید برای رهایی و  ؛امید بود و هم بیمغاز برایش هم از همان آ انقالب بهمن. را زنده نگاه می داشت

بشخورش ارتجاع و جهل و آو بیم از قدرت گیری جریانی که  بهتر و شایسته انسان یدن به دنیایرسی

حاکمان  مخالفت خود را با وابسته نبودبه هیچ سازمان و حزب سیاسی  او که در این زمان. تباهی بود

 . پنهان نمی کرد ،را در دست گرفتند سیاسی جدید که به نام انقالب و مردم، قدرت

موخته بود که نظام سرمایه داری از هر نوع اش آاو از کوران مبارزه دوران جوانی و تجارب زندگی 

بسیاری از اشعار انقالبی  که او  .و باید بر علیه اش مبارزه کرد گر استو استثمار ضد انسانی

الهوتی را از همان دوران نوجوانی از بر بود هر گاه که فرصتی به دست می داد در  جمع  لقاسماابو

ساز  نبرد کن، توهر  ال خیز وه: "دوستان پیر و جوان شعری می خواند و با شور دکلمه می کرد که

 "...نکرد کن  ینچه خداآ

از مرگ پرستان و مرگ دینان، . طلب وفادار ماند رمان های انسانی و برابریآمر به او  تا پایان ع

به رغم بسیاری از رنج ها و نامالیمتی هایی که از سر گذرانده  .زار بود و زندگی را پاس می داشتبی

  .رزوی همیشگی اش بودآو شادی مردم  زادی آبود سر شار از شور زندگی بود و 

 

 !ریم  و زندگی اش را پاس می داریمیاد ش را گرامی می دا

 
 المللی در حمایت از کارگران در ایراناتحاد بین 

 ۶۱۰۶دسامبر  ۶

iran.org-info@workers 

 http://etehadbinalmelali.com/ak/ 
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