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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  )درتبعيد(انحمن قلم ايران 

  ٢٠١۶ جنوری ٢٧
  
  

  

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  )در تبعيد(اطالعيه انجمن قلم ايران 

  شناس مناسبت درگذشت تراب حق به
]دلو[ بھمن۵شناس، اين رزمنده راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، دوشنبه شب   تراب حقبا کمال تاسف

 .اس، درگذشت .ال .، پس از پنج سال مبارزه با بيماری آی٢٠١۶ جنوری ٢۵ برابر با ١٣٩۴

اختناقشناس، بيش از پنجاه سال از زندگی سراسر تالش انسانی و اجتماعی خود را در راه مبارزه با  تراب حق

  .ديدگان و محرومان و استثمارشدگان سپری کرد و ديکتاتوری و برای آزادی ستم

دانش و فرھنگ و ادبيات پيشرو انسانی، ھمبستگی با مبارزات کارگران و محرومان در ايران، فلسطين عشق به

ھای فرھنگی، سياسی و ی از فعاليتئھا مريکای التين و اروپا، بخشافريقا، اھای آسيا،  طور کلی در قاره  و به

 .اجتماعی وی بود

ھا و مقاالتی را نيز وی کتاب. شماری از نقدھای سياسی و اجتماعی را به يادگار گذاشته است تراب، آثار بی 

کلھر؛ من شارلیاز تئودوراکيس تا کيھان : اشعاری از نزار قبانی، فلسطين: فارسی برگردانده است از جمله به

کمون(، موسم گيالس اثر ژان فرا»!ست فريقای جنوبی و اسرائيل يکیاھای آپارتايد در  ريشه«؛ !نيستم

سالمه کيله؛ در سوگ ژرژ البيکا فيلسوف و: سال، نويسنده ١٦٢؛ مانيفست حزب کمونيست پس از )پاريس

ئولوژی انقالب کوبا؛ ميشل کولولن ايدۀی برای مطالعئھا ياداشت: گواراکمونيست؛ ارنست چه  مبارز
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عربی ـ   ؛ تفتيش عقايد در تاريخ»اش حرف بزنيم اسرائيل درباره«: ، نويسنده کتابیجيمنگار بل روزنامه

؛ اکو ـ سوسياليسم و)قرن نھم و دھم ميالدی(  آن با دين و قدرتۀزندقه و رابط/ اسالمی 

ۀنمايشنام) بازگشت مارکس(  لووی؛ مارکس در سوھو)ميشل( ميکائيل: دموکراتيک، نويسنده ريزی برنامه

شناس توسط تراب حق: تاريخی در يک پرده اين نمايشنامه به نويسندگی ھوارد زين و با اجرای برايان جونز

منصور: ، نويسنده»زن در سنت و در تحول اسالم«و حبيب ساعی به فارسی برگردانده شده است؛ کتاب 

  ...و حبيب ساعی؛ سلمان رشدی و حقيقت در ادبيات صادق جالل العظم؛ و شناس  فھمی، ترجمه تراب حق

 رزمندگان راه آزادی و برابری و عدالتۀنزديکان و ھم انجمن قلم ايران در تبعيد، درگذشت تراب را به

  .يمئگو اجتماعی صميمانه تسليت می

  !يادش گرامی باد

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١٦ جنوری ٢٦

 

 

  

 
 


