
 در گرامی داشت تراب حق شناس

یالیسمسزادی و سومبارز راه آ   
 

 

، تراب حق شناس، رهرو و پیکارگر راه آزادی و سوسیالیسم

جدال با بیماری بی از پنج سال پس  ۲۰۱۶ ژانویه ۲۵در 

فلج کرده ماهها از سر به پایین را در واپسین  او درمانی که

تراب حق   پاریس درگذشت. حومه بود، در بیمارستانی در

ی داستبدا رژیمبا مبارزه علیه را  سی خوداس زندگی سیاشن

همچون  را تا پایان عمرآن رگزید وزادی طبقه کارگر و سوسیالیسم را بمبارزه برای آ راه غاز کرد و سپسآ لطنتس

 یعنی بیش از پنجاه او در طول زندگی سیاسی خود،. پیمود هاواری همو نا با همه سختی ها پیگیر و استواررهروی 

 ،قلم خویش نیز با و ،پشتیبانی کرد و در عمل نانو حقوق آ مبارزه کارگران و زحمتکشانواره از هم ،سال

ت سسیونالیان ایستاد.  تراب حق شناس انترناو یا هر جای دیگر جه قدرت های سیاسی سرکوب گر در ایرانبرابردر

 -جهان ی در هر نقطه انسانی و کرامت نانآزادی، کارگران و زحمتکشان برای  و جنبش مبارزهاز بود که  یصادق

می  آن حمایت شادمان می شد و از  -امریکای التین در نانآ از خیزش مردم در کشورهای خاورمیانه تا  مبارزات

یش اهمیت ویژه یل براعلیه حکومت اشغال گر اسرائزادی خواهی  مردم فلسطین مبارزه و جنبش آ ،میان کرد. در این

به سزایی در نقش  ،می شناخت از نزدیک  رافلسطین  اری از فعالین و رهبران جنبش مردم بسی کهاو  ای داشت؛

ن سطین، نشافلو ادبیات مقاوت او از شعر شاعران فلسطینی یح فص داشت. ترجمه هایرساندن صدای این جنبش 

متون یالیستی و سثار سوآدیگر او که عموما شامل انسانی او به اهداف این جنبش است.  ترجمه های تعهد  دهنده

همگی  حکایت  ،عمل و در عرصه نظری بستر دیگر فعالیت های او دربه همراه  ،روشنگرانه و مترقی است تحقیقی

 هرسیدن به جامع ر گرو مبارزه علیه سرمایه داری وی انسان را دیجان سرکشی است که رها ناپذیر تالش خستگیگر 

تا پایان زندگی، حتی هنگامی که  ،رماناین آمی دید.  شورهموار کردن راه ت محور عیو طب یالیستی انسان محورسسو

به رغم درد طاقت سوزی که تمام تنش را  بر روی تخت بیمارستان. ه ور بودش شعلدر جاندیگر توان حرکت نداشت 

تا انجا که می می کرد و پیگیری  به یاری دوستان و رفقای نزدیک، قایع اجتماعی و سیاسی راودر چنبره می فشرد، 

این  ، بلکه بیشترزارش می داداین نبود که مدام آ نا درمان  می کرد. شکایت اش از بیماری ای سهمادتوانست هنوز 

.بود ی برسد که ناتمام ماندهیهابود که  نمی گذاشت به کار  

  

زه به یاران م به وییالیسسزادی ، برابری و سوراه آ و مبارزان ما در گذشت تراب حق شناس را به همه رهروان

تسلیت می گوییم. در کنارش بودند و یاری اش کردند ی زندگیهاا و روزهین ماهنزدیک او که تا واپس  

 

  

 

 ایران در کارگران از حمایت در المللی بین اتحاد
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info@workers-iran.org / www.workers-iran.org/ www.etehadbinalmelali  
 

 

mailto:info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org/
http://www.etehadbinalmelali/

