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 Martyrs  جانبازان

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اپريل ٢۵

  سخنرانی بھرام رحمانی در مراسم يادمان و بزرگداشت
 شناس  رفيق تراب حق

   استکھلم-  ٢٠١٦ اپريلھشتم 

 

 شما در ۀحضور گسترد. گويم آمد می  شما خوشۀھم  برگزاری اين مراسم و خودم بهۀحضار محترم، من از طرف کميت

 ۀجا قصد ندارم که دربار اما من در اين. مان دارد ۀشناس، جايگاه خاصی در جامع جا نشان داد که رفيق تراب حق اين

طور کوتاه  در نتيجه به. نی کنم رفيق تراب سخنراۀھای ارزنده و آموزنده و مبارزات چندين دھ ابعاد چند وجھی تالش

  :خواھم بگويم می

رفيقی که تمام عمر خود را صرف مبارزه، مطالعه، تحقيق، .  سالگی از ميان ما رفت٧٢ در سن شناس رفيق تراب حق

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

کرد  را ھمراھی می که تراب آنای   مبارزه اما ھدف اصلی. ، نقاط ضعف و قوت خودش را داردرابرفيق تچون  ھم

  .استثمار انسان از انسان بود ويژه پايان دادن به  داری، به ھای سرمايه ی انسان از ستم و سرکوب حکومتئرھا

چون اين وجه از زندگی وی، .  بپردازم عزيزمانتراببخش  یئکمونيستی و رھامبارزات سياسی   بهًخواھم صرفا من نمی

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

  .انعکاس يافته است

 ۀھای سرشناس چپ و کمونيست جامع تر چھره تراب پيکارگر راه کمونيست، چندين ويژگی خاص ديگر ھم داشت که کم

  .پردازند ھا می آن ، بهما

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

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

 ۀنام اين. نوشته است» ن سالگرد درگذشت اوپوران بازرگان در ھشتمي ای عاشقانه به نامه«تحت عنوان تراب، مطلبی 

 .نيست پذير امکان جا اين در آموزنده و زيبا و جالب ۀنام اين ھمه قرائت سفانهأمت رو، اين از ست طوالنی ًنسبتا تراب،

   .کنم می اشاره نامه اين از یئھا گوشه به من دليل ھمين به

***  

  »ست عشق من و تو آه،                اين ھم حکايتی«

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

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

 امور را ۀھا باور داشتيم ھم آن ی که بهئای واالھ ختالف نداشتيم زيرا ھدفای برای ا طی بيش از سی سال ما حتی بھانه

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

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

َپايان برم  انجام دھم، بهًرا زنده نگه دارند و کاری را که تو گفته بودی حتمازنند تا م زير بغل من می شان و  تک از تک. َ

  ».دانم شان ممنونم و داشتن چنين دوستانی را ادامه خوشبختی خودم در زندگی با تو میيمھر و وفا

  . تو نباشمۀوقتی بيايم که شرمند! يمھا پيش تو نيا اين زودی اجازه بده تا به«: کيد داردأدر پايان نامه رفيق تراب ت

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

  :سروده و ستوده است

  جاودانگی«

  شعر ديگران سرودن است

  خواب ديگران غنودن است

  .»در خيال اين و آن جاودانه بودن است

  . خيال منۀر تو جاوداندرود ب

  .، بر سر مزار پوران خوانده شد٢٠١۵ چ مار٧ تراب، در ۀاين نام

****  

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

  .دھند ھای مھم چندان اھميت نداده و ھنوز ھم نمی اين عرصه  ما، بهۀسرشناس جامع

 ۀعرص  ما چه چپ و چه راست، بھای چندانی بهۀقريب کادرھا و رھبران سياسی جامع  اکثريت بهًاتفاقا.  ترجمه-٣

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

 فلسطين، ۀای در زمين ھای ارزنده  ترجمهحبيب ساعیی چون ئتنھائی و يا با ھمکاری رفقا ب بهرفيق ترا. کنند نمی

جا گذاشته   فلسطينی از خود بهۀی از محمود درويش، شاعر بلندآوازئ شعرھاۀمارکس، وضعيت زنان در اسالم و ترجم

  .است

  . ای دارند ه ارزنده سياسی و اجتماعی جايگاۀ ادبی و ھم از جنبۀی که ھم از جنبئھا ترجمه

علم  ھمين دليل به به. ان بودرفيق تراب، در تمام عمر گران بھايش، ھمواره يار و ياور کارگران و مردم محروم جھ

طور که مارکس و انگلس  ھمان. کرد عنوان يک ايدئولوژی نگاه نمی ی بشر يعنی سوسياليسم و کمونيسم بهئرھا
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ويژه استثمار انسان از انسان  ی بشر بهئ راه رھاماند کمونيس ی نشان دادهو عمل نظری ۀگذاران اين علم، در عرص بينان

کنيم کمونيسم علم  ندگی میداری ز است بنابراين تا روزی که ما در جھان نابرابر و غيرانسانی تحت حاکميت سرمايه

آن ھم در . شود يخ سپرده نمیتار عبارت ديگر کمونيسم مانند ھر علم ديگر، بالنده و شکوفاست و به به. ی ماستئرھا

ھای نظامی، ناسيوناليستی، مذھبی و فاشيستی  جھانی که تمام مرتجعان جھان از گور تاريخ برخاسته و برای ما حکومت

طور صريح و  علمی که به! پايان رسيده است؟  سازند چرا برخی بر اين تصورند که ديگر کمونيسم و تاريخ آن به  می

 زنان و مردان از حقوق برابر، لغو کار کودکان، لغو ۀاالری و پدرساالری، برخورداری ھمشفاف خواھان لغو مردس

ھای سياسی، آزادی کامل بيان و انديشه،   زندانۀھرگونه سانسور و اختناق، لغو اعدام، لغو شکنجه و برچيده شدن ھم

تر از ھمه سازماندھی و  ھا و مھم رسميت شناختن آزادی زبان مادری و ھرگونه فعاليت فرھنگی و سياسی اقليت به

ھای  تحقق ھمه اين مطالبات و خواست!  نوين کمونيستیۀی يک جامعئکار مزدی با ھدف برپاسوی لغو  حرکت جدی به

تمام . گذرد ژيکی، تنھا از کانال و ھدايت و رھبری جنبش کارگری کمونيستی و حاکميت شوراھا میيتاکتيکی و سترات

 مختلف در شوراھا برای مسايل مشترک اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و انسانی، دور اقشار جامعه با گرايشات

مليت، جنسيت، باورھای سياسی و  ھا بدون توجه به  انسانۀای که در آن، ھم ی جامعهئبرای برپاشوند تا   ھم جمع می

عی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی خود ھای زندگی اجتما  عرصهۀ شھروندان آزاد و برابر در ھمۀمثاب  بهًمذھبی، صرفا

ای که ھيچ انسانی بر انسان ديگر و ھيچ زبانی بر زبان ديگر  جامعه.  تصميم بگيرند و خودشان ھم پيش ببرندًمستقيما

ای که بر  جامعه. کند ی حرکت میئو شکوفاسوی رشد و پيشرفت  ای، ھمواره به چنين جامعه. برتر نيست و ھمه برابرند

 ۀباالست و ھم ين بهئ مربوط به شھروندان و کشور از پاھای ھا و برنامه  قوانين و سياستۀورژوازی ھم بۀخالف جامع

 .  ھستندیولين نيز انتخابؤمس

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

 مدافعان جنبش ۀ بزرگی برای نيروھای چپ و کمونيست ايران و ھمۀ ضايع معضالت و مشکالت در تبعيد،ۀھم

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

  . خود را از دست دادۀھای کمونيست نيم قرن گذشت شخصيت

ی که وی تدوين و يا ترجمه کرده است، برای پيکار کنونی و ئبھا  گران آثار  ۀداشتن ياد رفيق تراب ومطالع زنده نگه

  . مان بسيار ضروری و آموزنده است ۀ جامعۀآيند

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

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

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

  !ست راھش و يادش ھميشه گرامی.  خود دست نکشيدۀ حق و عادالنهای از پيکار ب لحظه

  .سخنان من گوش داديد له کرديد و بهخيلی ممنون از اين که حوص

 

 

 
 


