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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports   زارشھاگ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١ جنوری ٢٩
  

 »...از فيضيه تا پيکار«شناس  ق کتاب تراب حگزارش مراسم رونمايی از

  !ست ھميشه گرامی شناس ياد رفيق تراب حق

  
 

 در» ...از فيضيه تا پيکار «نام  شناس به ی از کتاب خاطرات تراب حقئبرنامۀ رونما ٢٠٢١ نوریج ٢٣ در تاريخ

عليرغم ھوای بارانی  نفر ٣٠ بيش از. گورستان پرالشز پاريس، بر مزار پوران بازرگان و خود رفيق تراب برگزار شد

ھا  جستند و جا دارد ھمين جا از آناين مراسم شرکت  رونا درھای مربوط به بيماری ک م محذوريتو سرما و با وجود تما

 .آوريم کمال سپاس و تشکر را به عمل

طور سرود شھيدان از کارھای  مريکای التين و ھمينای انقالبی از ئسرودھا  و دوستان،ءآمدن رفقا در فاصلۀ گردھم

خيرمقدم گفته و  مهھنری سازمان پيکار پخش شد و سپس در آغاز مراسم رفيق علی از انديشه و پيکار به ھ قديمی گروه

 .برنامۀ مراسم را اعالم نمود

  .درفيق حبيب متنی مقدماتی را برای حضار قرائت کر سپس

 ِبخشی از يکی از نوارھای تدارکاتی مربوط به نگارش اثر باطرح کلی از مضمون کتاب،  به منظور ارائه کردن يک

ی از ئضبط شده بود و شما ٢٠٠٠ کشد در سال دقيقه طول می ١۴ اين بخش نوار که حدود. صدای خود تراب پخش شد

  .شود فھرست کتاب را شامل می
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  .مه تأثرانگيز بودنزديکی آن از ورای پنج سالی که از مرگ او می گذرد برای ھ طنين صدای رفيق تراب و

بر اين سرزمين چيزی «زيبای   فلسطين نزد رفيق تراب، شعرۀپس از پايان نوار، رفيق احمد در تجليل از جايگاه قضي

 . خواندءھا پيش ترجمه کرده بود برای رفقا سال اثر محمود درويش را که تراب» ھست که شايستۀ زيستن است

 گذاردن به ٔتراب از شوريدگی او و روحيه سرکشی سخن گفت که از قدمدوست و يار قديمی  سپس رفيق ابراھيم آوخ،

ھای آتی مبارزه را نشان  قدم راه زحمتکشان ترديدی نکرد، از فرد پيشکسوتی که به بسياری از دوستان و رفقای خود

  .داد می

 گزينند  مبارزه را برمیتری که راه شھاب رسيد که بر نوع برخورد رفيق تراب با رفقای جوان باالخره نوبت به رفيق

نفسی که امروز قدم به ميدان  تازه ھای مند تراب اشاره کرد که چطور نسبت به نيرو ٔتأکيد داشت؛ به روحيه باز و عالقه

کرد، که چگونه ترديدھای خود را در ميان  ھا استقبال می آغوش باز از آن گذارند توجه و عالقه نشان داده و با مبارزه می

اين راه خطير  دھندگان او خود را از آنان و آنان را ادامه. ھا بود ھمواره خواھان ھمفکری و تبادل با آن گذاشت و می

 .دانست می

  . شھدای جنبش کمونيستی سردادندۀانترناسيونال را به ياد ھم  رفقا سرودۀدر پايان ھم

  :از فيسبوک پخش شده و قابل ديدن است طور کامل اين مراسم به

rpeyka.sazman/com.facebook.www://https  

  ٢٠٢١ نوریج ٢٣

 رجمع انديشه و پيکا

  …:رپيـــکا تا فيضيه از بکتا

    ه  صفح٨۵۶

  سخت: جلد

  یخشت: قطع

  ن يورو يا معادل آ٣٠: قيمت

  دانديشه و پيکار اقدام کني  از طريق سايت توانيد  کتاب میۀبرای تھي

 :رآدرس سايت انديشه و پيکا

lhtm.tous/org.peykar://http  

 

  شناس يادمان و بزرگداشت رفيق تراب حق سخنرانی بھرام رحمانی مراسم

  )ستکھلم -  ٢٠١۶ پريلاھشتم (

 شناس، طی سخنان کوتاھی از  برگزاری مراسم يادمان و بزرگداشت رفيق تراب حقۀکميت ۀکنند بھرام رحمانی، ھماھنگ

  :ت تراب، گقياد رفيق  و در سخنان کوتاھی نيز بهحضار تشکر کرد و اين مراسم را افتتاح نمود

  .مگوي آمد می ش شما خوۀھم  برگزاری اين مراسم و خودم بهۀکميتحضار محترم، من از طرف 

مطالعه، تحقيق،  رفيقی که تمام عمر خود را صرف مبارزه،. سالگی از ميان ما رفت ٧٢ شناس در سن رفيق تراب حق

که ھر انسان رزمنده و پرکاری  ست طبيعی. ترجمه و سخنرانی در راه آزادی و جنبش کارگری سوسياليستی کرد

  را ھمراھی می کرد ای که تراب آن  مبارزه ھدف اصلی اما. دچون رفيق تراب، نقاط ضعف و قوت خودش را دار ھم

  .داستثمار انسان از انسان بو ويژه پايان دادن به  داری، به ھای سرمايه حکومت ی انسان از ستم و سرکوبئرھا
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ندگی چون اين وجه از ز. بخش تراب عزيزمان بپردازم یئسياسی کمونيستی و رھا مبارزات  بهًخواھم صرفا من نمی

در نشريات  شماری، حتی ھر چند ناقص و تحريف شده ھای اينترنتی بی ھای ديگرش در سايت گی از ويژ وی، بيش

  .تايران ھم انعکاس يافته اس

 ۀجامع ھای سرشناس چپ و کمونيست تر چھره گی خاص ديگر ھم داشت که کم کمونيست، چندين ويژ تراب پيکارگر راه

  .دپردازن ھا می آن ما، به

 رفيق پوران  اش مبارزه و عاشق شريک زندگی عاشق زندگی و عاشق.  عاشق بودتراب، ھمواره يک مبارز -١

  .نبازرگا

  .دبخش طراوت و شادابی می. دھد اميد و انرژی می ترديد عشق به انسان بی

 ۀنام اين. شته استنو» پوران بازرگان در ھشتمين سالگرد درگذشت او ای عاشقانه به نامه« تراب، مطلبی تحت عنوان

. پذير نيست جا امکان آموزنده در اين  اين نامه جالب و زيبا وۀسفانه قرائت ھمأرو، مت ست از اين  طوالنیًتراب، نسبتا

  .مکن اشاره می ی از اين نامهئھا گوشه  ھمين دليل من به به

***  

  »تس اين ھم حکايتی ،عشق من و تو آه«

 فکر کردم خوب است. ديدارت بيايم توانم به دو سال است که در چنين روزی نمی«: نويسد رفيق تراب در اين نامه می

 .مبنويس ام برايت ای را که با تو داشته  کوچکی از زندگی مشترک مبارزاتی و رفيقانهۀگوش

امور را  ۀيم ھمھا باور داشت آن ی که بهئھای واال ای برای اختالف نداشتيم زيرا ھدف بھانه طی بيش از سی سال ما حتی

  ». توستاگر دستاوردی در کار باشد بخش مھمی از آن مديون. داد الشعاع قرار می تحت

 آورند،  گير می حاال دوستانم ھر چه چوب. شايد با رفتن تو بود که بيماری من بروز کرد«: است  اين نامه آمدهۀدر ادام

َپايان برم دھم، به تو گفته بودی حتما انجامزنند تا مرا زنده نگه دارند و کاری را که  زير بغل من می شان و  تک از تک. َ

  ».دانم  خوشبختی خودم در زندگی با تو میۀادام مھر و وفاشان ممنونم و داشتن چنين دوستانی را

  .م نباش توۀوقتی بيايم که شرمند! ھا پيش تو نيايم اين زودی اجازه بده تا به«: کيد داردأت در پايان نامه رفيق تراب

جاودانگی را  برم که چه زيبا پايان می شناسی به که او را خوب می) شناس علی محمد حق( عمو نامه را با شعری از علی

  :تسروده و ستوده اس

 یجاودانگ«

  تشعر ديگران سرودن اس

  تخواب ديگران غنودن اس

  ». بودن استدر خيال اين و آن جاودانه

  .ن م خيالۀدرود بر تو جاودان

 .د، بر سر مزار پوران خوانده ش٢٠١۵ چ مار٧ اب، در ترۀاين نام
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****  

 ھای سرشناس در حالی که بسياری از کادرھا و چھره. فرھنگ و ادبيات اھميت خاصی داشت زبان و  رفيق تراب به-٢

  .ددھن ھای مھم چندان اھميت نداده و ھنوز ھم نمی اين عرصه  ما، بهۀجامع

 ۀعرص  ما چه چپ و چه راست، بھای چندانی بهۀجامع قريب کادرھا و رھبران سياسی  اکثريت بهًاتفاقا. ترجمه -٢

 ديگر را ترجمه شود و بسياری از نويسندگان نيز آثار يک ن سياسی نمیفعاال محدود به لهأالبته اين مس. دھند ترجمه نمی

 فلسطين، ۀای در زمين ارزنده ھای ی چون حبيب ساعی ترجمهئرفيق تراب به تنھائی و يا با ھمکاری رفقا. کنند نمی

 یجا   فلسطينی از خود بهۀدرويش، شاعر بلندآواز ی از محمودئ شعرھاۀمارکس، وضعيت زنان در اسالم و ترجم

  .تگذاشته اس

ر تمام عمر رفيق تراب، د .دای دارن  سياسی و اجتماعی جايگاه ارزندهۀادبی و ھم از جنب ۀی که ھم از جنبئھا ترجمه

 ی بشر يعنی سوسياليسم وئھمين دليل به علم رھا به. کارگران و مردم محروم جھان بود بھايش، ھمواره يار و ياور گران

  .کرد عنوان يک ايدلوژی نگاه نمی کمونيسم به

بشر  یئھااند کمونيست راه ر  نظری و عملی نشان دادهۀگذاران اين علم، در عرص انگلس بينانطور که مارکس و  ھمان

ی دار غيرانسانی تحت حاکميت سرمايه ويژه استثمار انسان از انسان است بنابراين تا روزی که ما در جھان نابرابر و  به

تاريخ  ديگر کمونيسم مانند ھر علم ديگر، بالنده و شکوفاست و به عبارت به. ی ماستئکنيم کمونيسم علم رھا زندگی می

نظامی،  ھای ه تمام مرتجعان جھان از گور تاريخ برخاسته و برای ما حکومتھم در جھانی ک آن. شود سپرده نمی

پايان رسيده   کمونيسم و تاريخ آن به سازند چرا برخی بر اين تصورند که ديگر  ناسيوناليستی، مذھبی و فاشيستی می

  !است؟

 نان و مردان از حقوق زۀشفاف خواھان لغو مردساالری و پدرساالری، برخورداری ھم طور صريح و علمی که به

ھای سياسی،  برچيده شدن ھمه زندانبرابر، لغو کار کودکان، لغو ھرگونه سانسور و اختناق، لغو اعدام، لغو شکنجه و 

تر  ھا و مھم زبان مادری و ھرگونه فعاليت فرھنگی و سياسی اقليت رسميت شناختن آزادی آزادی کامل بيان و انديشه، به

  !سوی لغو کار مزدی با ھدف برپايی يک جامعه نوين کمونيستی ت جدی بهحرک از ھمه سازماندھی و

 ژيکی، تنھا از کانال و ھدايت و رھبری جنبش کارگریيستراتھای تاکتيکی و  خواست  اين مطالبات وۀتحقق ھم

برای مسايل مشترک   با گرايشات مختلف در شوراھاۀتمام اقشار جامع. گذرد کمونيستی و حاکميت شوراھا می

 ۀای که در آن، ھم ی جامعهئبرای برپا   تاشوند اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و انسانی، دور ھم جمع می

 ۀ شھروندان آزاد و برابر در ھمۀمثاب   بهًباورھای سياسی و مذھبی، صرفا مليت، جنسيت، ھا بدون توجه به انسان

. ببرند  تصميم بگيرند و خودشان ھم پيشًقيمازندگی اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی خود مست ھای عرصه

اره ای، ھمو چنين جامعه. و ھمه برابرند ای که ھيچ انسانی بر انسان ديگر و ھيچ زبانی بر زبان ديگر برتر نيست جامعه

  .کند ی حرکت میئسوی رشد و پيشرفت و شکوفا به

ين ئپا ھای مربوط به شھروندان و کشور از مهھا و برنا  قوانين و سياستۀ بورژوازی ھمۀجامع خالفای که  جامعه

  .د ھستنیولين نيز انتخابؤ مسۀباالست و ھم به

تراب با  ھمين دليل مرگ رفيق به. مفيد خود، برای ساختن چنين جامعه ای مبارزه و تالش کرد رفيق تراب در تمام عمر

 مدافعان جنبش ۀايران و ھم ت بزرگی برای نيروھای چپ و کمونيسۀ معضالت و مشکالت در تبعيد، ضايعۀھم

ھا و  ترين چھره  ما، يکی از مھمۀ آزادۀواقع جامع در.  فلسطين استۀديده و آزاد کارگری از جمله مردم ستم

  .د خود را از دست داۀھای کمونيست نيم قرن گذشت شخصيت
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کنونی و  رده است، برای پيکاری که وی تدوين و يا ترجمه کئبھا آثار گران   ۀ تراب ومطالعداشتن ياد رفيق زنده نگه

  .تمان بسيار ضروری و آموزنده اسۀ  جامعھۀآيند

 برجسته و شاخصی از خصوصيات کمونيستی ۀشناس تا واپسين دم حيات خود، نمون تراب حق سادگی، متانت و فروتنی

  .د می باشايران نيز موجب قدر دانی از وی در ميان نيروی جوان پيکارگر و انقالبی  انسانی وی است که و

ايستاد و  ھا، ھمواره سرافزار ھا، ناماليمات و حتی شکست برابر انواع و اقسام فشارھا، سختی شناس، در رفيق تراب حق

  !تس گرامی راھش و يادش ھميشه.  خود دست نکشيدۀحق و عادالنای از پيکار ب لحظه

  .دسخنان من گوش دادي حوصله کرديد و به خيلی ممنون از اين که

***** 

اين . ناپذير راه آزادی سياسی و مبارز خستگی مراسم يادبود رفيق تراب حق شناس، فعال  است کهالزم به توضيح*

لم و اجرای ترانه و موسيقی مراسم شامل سخنرانی، نمايش ف اين . برگزار شده بودستکھلم در ٢٠١۶ پريلامراسم ھشتم 

 .دبو

مجری برنامه سوفيا ... . و  نجمه موسوی، ناصر پايدار، بھرام قديمی، مھرزاد دشتبانی، بھرام رحمانی :سخنرانان*

 .یکريم

 بخاکسپاری رفيق ترا ھنری و نيز مراسم-ھا، گرايشات ادبی قطعاتی پيرامون زندگی، فعاليت :لمف*

 یدنيسرشناس سو و خوانندهنوازنده » يان ھامارلوند« ساکن کانادا ۀشيرين مھربد خوانند :ھنرمندان*

****** 

 سشنا بزرگداشت رفيق تراب حق لم مراسمف*

 م در استکھل٢٠١۶ پريلاشامگاھان ھشتم و نھم 

UmRfFwZbEXC=v?watch/com.youtube.www://https 

 مستکھل بزرگداشت رفيق تراب حق شناس در مراسم يادمان و گزارش برگزاری*

  ) se.lajvar(سشنا برگزاری مراسم يادمان و بزرگداشت رفيق تراب حقگزارش « Blog Archive «  رَو َلج

  

  ٢٠٢١ نوریج بيست و ھشتم - ١٣٩٩ ]دلو[بھمنشنبه نھم پنج

 

 

  


