
گرامی داشت سعید سهرابی( نصیری) 
 اولــــین ســــالــــگرد خــــامــــوشــــیِ رفیقِ کــــمونیســــت و رزمــــنده پــــر شــــوِر مــــبارزاِت کــــارگــــران و 

ستمدیگان، سعید سهرابی در استکهلم، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ در کافه مارکس، برگزار شد.  
مـــراســـم در فـــضايـــی صـــمیمانـــه و رفـــیقانـــه بـــعد از خـــوش آمـــدگـــويـــی و کـــالمـــی کـــوتـــاه از 
مهـرنـوش شـفیعی بـا سـرود انـترنـاسـیونـال شـروع و بـا سـخنانـی از دخـتراِن سـعید، طـالیـه 

و مارال و همچنین تصاویری از زندگی سعید ادامه یافت.  
یــاد نــامــه ای از رفــقای قــدیــمی بــامــی اســتار( ضــمیمه ) قــرائــت شــد و رســول بــلوچ نــیز بــا 
تــوضــیحات بیشــتر در رابــطه بــا تــشکیالت شــورائــی بــامــی اســتار، از خــاطــراتــش  بــا رفیق 

سعید یاد کرد.  
نـــاصـــر پیشـــرو از هســـته اقـــلیت گـــفتار کـــوتـــاهـــی داشـــت  و در ادامـــه رضـــا پـــور کـــریـــمی و 
شـاهـین شـریـفیان , بهـروز خـباز و محـمود سـی سـیری،  بـا دلـنوشـته و خـاطـراتـی از سـعید 
سهــرابــی یــاد ایــن رفیق را گــرامــی داشــتند و هــمچنین تــرانــه ســرودهــائــی را بــا هــمراهــی 

شرکت کنندگان اجراء کردند. 
شـــورای اســـتکهلم بـــه ســـهم خـــود از هـــمه دوســـتانـــی کـــه در ایـــن مـــراســـم هـــمراه هـــم بـــودیـــم 

سپاس گزار است . 
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم 

https://youtu.be/2fWrqXLj-io  :فیلم در یوتیوب، بخش اول

https://youtu.be/G8mHFh_j1hY  : فیلم در یوتیوب  بخش دوم

یادی از رفیق سعید سهرابی 

رفیق سـعید هـمراه بـا خـانـواده اش ، سـال ۱۳۶۲ بـه پـاکسـتان آمـد. و در اواسـط سـال ۱۳۶۶  

به سوئد مهاجرت کرد. 

رفیق سـعید، رفـیقی آرام، صـادق، کـنجکاو، فـدا کـار و دارای پشـتکار بـود. ایـشان زنـدگـیش 

را وقف آرمانهای نیک و انسانیش کرد.    

ایــشان رفــیقی بــا پــرنــسیپ بــود. اعــتقاد او بــه حــقوق انــسانــی و آزادی، مــبارزه عــلیه ظــلم، 

نابرابری و نیز مردمی بودن او پایههای اساسی ماندن او در بین بلوچ ها بود. 

رفیق ســعید از طــریق طــرح ســوال، شــخص مــخاطــب را مــتوجــه مــنظورش مــی کــرد و یــا از 

ایــن طــریق ســعی مــیکــرد در طــرف مــقابــل ایــجاد تــفکر انــتقادی، مــنطقی و نــیز کــنجکاوی 

بکند. 

https://youtu.be/2fWrqXLj-io


ایــن خــصوصــیات انــسانــی و احــساس مــسئولــیت و دلــسوزی او بــرای جــنبش انــقالبــی و 

پیشـرفـت آن، عـلت مـانـدن و پـذیـرش مـسئولـیت در تـشکیالت اسـتان سیسـتان و بـلوچسـتان 

ســازمــان چــریــکهای فــدایــی خــلق ایــران - اقــلیت و دمــیدن حــیات دوبــاره در نشــریــه بــامــی 

استار بود. 

ایـــن خـــصوصـــیات عـــالـــی انـــسانـــی او بـــاعـــث شـــد تـــا در بـــین مـــردم بـــلوچ و مـــبارزیـــن ایـــن 

فــقیرتــریــن خــطه و ســرزمــین بــسیار عــقب نــگه داشــته شــده تــوســط رژیــمهای جــنایــتکار و 

غارتگر بماند و فعالیت کند. 

هـر چـند کـه ایـشان مـدت کـوتـاهـی در کـنار مـردم بـلوچ و دوشـادوش مـبارزیـن انـقالبـی ایـن 

مـردم بـود، امـا جهـت دهـی شـورایـی و دمـوکـراتـیک تـشکیالت بـامـی اسـتار و نـیز پـایـه گـذاری 

کـــنجکاوی و تـــفکر انـــتقادی در ایـــن تـــشکیالت؛ از آثـــار دلـــسوزی و پشـــتکار ایـــشان بـــرای 

تربیت کادر انقالبی با دیدگاه علمی و انتقادی است.. 

امـا تـضاد بـین سـاخـتار سـانـترالـیسم دمـوکـراتـیک هـیرارشـیک سـازمـان چـریـکهای فـدایـی خـلق 

ایـران از یـک طـرف و گـرایـش شـورایـی پیشـبرد تـشکیالت و فـعالـیتهای تـشکیالتـی از طـرف 

دیگر، موجب ایجاد بحران و کند شدن پیشرفت و گسترش کارها می شد. 

عــالوه بــر ایــن بحــران اســاســی، وجــود گــرایــش نــاســیونــالیســتی و تــنگ نــظرانــه از طــرفــی 

دیـگر، فـشار زیـادی بـر گـرایـش مـارکسیسـتی و شـورایـی تـشکیالت وارد مـیکـرد و مـسئولـیت 

این گرایش را سخت تر و دو چندان می کرد. 

رفیق سـعید عـضو هـیئت تحـریـریـه و ادیـتور و در واقـع، مـسئول انـتشار بـامـی اسـتار دوره 

دوم بــود ایــشان بــرای تــهیه مــطلب بــرای بــامــی اســتار، وقــت و نــیروی زیــادی صــرف مــیکرد 

ودر ایـن راه بـه طـور شـبانـه روز کـار مـی کـرد. بـخشی از ایـن کـار ایـن بـود کـه رفـقای دیـگر را 

مــتوجــه اهــمیت نشــریــه بــکند و آنــها را بــرای نــوشــنت در نشــریــه؛ حــتی تــهیه و نــوشــنت یــک 

خبر در نشریه بامی استار تشویق کند. 

مـتاسـفانـه هـمزمـانـی انـشعابـات و مـشکالت عـدیـده آن دوره، ضـربـه مهـلک بـر پـیکر نـحیف 

تشکیالت بامی استارزد و این تشکیالت را به تابوت مرگ کشاند 

یاد رفیق سعید، رفیق انقالبی و خستگی ناپذیر، گرامی باد 

جــمعی از فــعالــین قــدیــمی بــامــی اســتار ـ  رفــقا، امــیر از کــانــادا، خســرو از لــندن، رســول از 

سوئد و رفیق ر. از دانمارک. 

۲۰ ژانویه ۲۰۲۳ 


