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  )آذرخش(جمعی از کمونيست ھای ايران 

  ٢٠١۶ جنوری ٢٨
  
  

 
 

  :درگذشت پيکارگر آزادی و سوسياليسم
  شناستراب حق

زندگی سراسر تالش خود را در راه مبارزه باتراب حق شناس انقالبی کمونيست که بيش از پنجاه سال از 

 در بيمارستانیاستبداد، امپرياليسم و سرانجام برای آزادی طبقۀ کارگر در طبق اخالص گذاشت شب گذشته

  .درود حيات گفتدر حومۀ پاريس ب

یتراب در چند سال گذشته دچار بيماری بسيار سخت، جانکاه و نادری بود که به تدريج توانائی ھای جسم

اما اين رزمندۀ پيگير آزادی و حقيقت، تمام توان فکری و. و حرکتی او را گرفت و او را زمينگير کرد

ذھنی خود، تمام عزم و ارادۀ خود در مبارزه با مرگ و تباھی و عشق بی کران خود به زندگی و به توده

طور کامل زيست چون تماماو تمام عمرش را به . ھای رنج و کار را تا آخرين لحظۀ حيات از دست نداد

نترسيدن از خطرھای گوناگون، پيکار بی امان با ارتجاع ننگين و. ش سرشار از مبارزه بود ازندگی

ھر رنگ وخونبار پھلوی و جمھوری اسالمی، مرزبندی با تسليم طلبان، فريبکاران و فرصت طلبان از 

قماش و تالش برای بيداری توده ھا و انتقال تجربيات چندين دھه مبارزه به نسل ھای جوان تر، به زير
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عشق به دانش و فرھنگ.  را تشکيل می دادتراب بخشی از ويژگی ھای ًسؤال بردن خود و غيره  صرفا

اليسم، ھمبستگی رزمنده باپيشرو بشری در تمام عرصه ھا، ترويج ادبيات و شعر انقالبی، ترويج سوسي

مريکای التين و اروپا، پشتيبانی از مبارزانافريقا، امبارزات انقالبی کارگران و زحمتکشان در آسيا، 

  . پرتوی ديگر از چراغ زندگی او بود،انقالبی و حفظ و انتقال دستاوردھای آنان

استثمار، آموختن و آموزش دادن،او تمام زندگی اش را با فروتنی و بی چشمداشت صرف مبارزه با ستم و 

روشنگری و مبارزه با جزم ھای ديرپا، يافتن راھی برای رھائی از اسارت سرمايه، پيکار با ارتجاع

  !سودا چنين خوش است که يکجا کند کسی: شاھنشاھی و اسالمی کرد

حقيقت تسليت می را به ھمۀ رزمندگان کمونيست و ھمۀ مبارزان راه آزادی و رفيق ترابما از دست رفتن 

  .گوئيم
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