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  ويژه نامه 
   آلبرت     
   سهرابيان

    سال پيکار برای64    
  ! ه رنج و کار  رهائی طبق  
  
1307 آبان 14 آلبرت سهرابيان در -

خورشيدی در منصور آباد واقع در دهستان
در يک خانواده ارمنی) از توابع تهران ( غار 

  .و کشاورز بدنيا آمد
8 سالگی پدر خود  و در سن 6در سن  -

در منزل. سالگی مادر خود را از دست داد
سهعمه اش در تهران سکنی گزيد و به مدر

رفت، اما بدليل تبعيض عليه اقليت ارمنی و
نيز فقر و تنگدستی، ناگزير از رها کردن

  .مدرسه شد تا به اشتغال روی آورد
بعنوان) 1317(  در سن نه ونيم سالگی -

شاگرد پادو به استخدام يک کفاش مهاجر
 در يک کارگاه1320در سال . ارمنی در آمد

  . کفاشی ديگر مشغول به کار شد
 2 بقيه در صفحه                        

يا ليسم و جنبش کارگریسوس  
 " !آلبرت سهرابيان " از ديدگاه 

  
  :یادداشت سردبير 

نميدانم آلبرت عزیز ، وصيت نامه ای از خود
اما اگر این کار را هم. بجای گذاشته یا نه 

چون کتاب. نکرده باشد ، نيازی به آن نيست 
از جنبش کارگری وبرگی ( خاطرات وی 

وصيتنامه" را باید ميراث و ) کمونيستی ایران 
(کتاب " موخره " بویژه بخش . او تلقی کرد" 

را باید براستی یک ) 298 تا 293صفحات 
جمعبندی فشرده از دیدگاه او پيرامون جنبش

) سوسياليستی –جنبش کارگری ( ما 
را در عين حال" موخره "این . ارزیابی نمود 

توان وصيت یا توصيه انسان شریفیمي
پنداشت که متجاوز از شش دهه ، زندگی

ما. خود را وقف آرمان رهایی طبقه کارگر نمود 
مطالعه این جمعبند روشنگرانه را به همه
فعالين جنبش کارگری و سوسياليستی

این بخش از کتاب رفيق آلبرت.توصيه ميکنيم 
پ، ذیال بی هيچ دخل و تصرفی ، باز چا

  4       بقيه در صفحه .ميشود 

 ! شاهکار او زندگی اش بود  
  آلبرت سهرابيان رفيق   
  !! فراموش نشدنی است  
 

 صدای آلبرت سهرابيان ، طنين
صدای! بيمانند يک هم صدايی بود 

اتحاد و کالم همبستگی طبقاتی
محرومين و اعماق جامعه و چه تنومند

ا امير کارالو ، الو ب: می نمود اين صدا 
٠ بفرماعزيز ، من ام امير ٠داشتم 

کتابها از نشر بيدار: خواستم بپرسم 
٠رسيد ؟ آلبرت بود که زنگ می زد 

 يادت باشه اين ها٠آره رفيق رسيد 
 من پولش را٠سهميه خودم است 

 هر وقت کتابهای خاطرات را٠دادم 
فروختی ، درآمدش را به حساب مالی

ی گذاری ، منراديو صدای کارگران م
چيزی هم که! پولی نمی خوام 

 تنها٠نيست تا ديگران بدانند 
توانستم به رفيق بگويم آری اين
سفارش در نزدم می ماند و آلبرت بعد
از اطمينان خاطر منتظر جوابم نماند و

                 ٠تلفن را قطع کرد 
  3 بقيه در صفحه                            

  3             ص  "ابراهيم آوخ " از خاطره ای 
  ----------------------------------------------------  

      3      ص   بياد رفيق آلبرت هرمز ايرانیشعری از 

    =پيامهای تسليت احزاب ، سازمانها و شخصيتها=  
   آمريکای شمالی–اتحاديه ايرانيان سوسياليست   -
   اکثريت-کارگری سازمان فدائيان خلق ايران  کميسيون -
  يستی کارگریی اتحاد سوسيالاجراي  کميته -
  ان سازمان اتحاد فدائيان خلق اير  -
  )گازرانیمحسن حکيمی و منيژه ( ين جنبش کارگریدو تن از فعال  -
  ب دمکرات کردستان ايران  حز -
  کارگران پيشرو تبعيدی در سوئيس  جمعی از -
  ایران ی کارگر  اتحاد چپ -
  حزب ملت ايران  دفتر اروپايی -
  يست و چپ ايراناتحاد انقالبی نيروهای کمون  شورای هماهنگی -
   اصغر کريمی رئيس هيئت دبيران حزب کمونيست کارگری ايران -
   اتحاد فدائيان کمونيست  سازمان -
 )  تشکيالت هلند ( کومه له- سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان  -
    بنياد کار -
  ایرانچريکهای فدائی خلق   سازمان -
   سایت حزب کمونيست ایران -
   سایت سياهکل -
  ) نگاه  پژوهشیئولين تشریهساز م(  فرهاد بشارت -
  ایرج رحمانی -         رضا اکرمی -
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  يک دنباله از صفحه 

  
  ...  سال پيکار برای رهايی 64     

  
  
قدم به ) مراديان(  در سيزده سالگی از طريق دوست خود -

اجتماعات و جلسات سياسی گذاشت و پس از مدتی به عضويت 
  سازمان جوانان حزب توده در آمد 

"  منتقد حزب توده بنام  با يک گروه مارکسيستی1325 در سال -
باقر امامی ( آشنا شد و در جلسات آموزش مسئول آن " کروژوکها

  . شرکت ورزيد) 
کميسيون "  کروژوکها به عضويت 1325 در کنفرانس تابستان -

  .اين گروه در آمد" نظارت و پژوهش 
" شوراها"  گروه کروژکها پس از چندی منحل و بجای آن گروه -

" به پيش " د اقدام به انتشار نشريه ای بنام گروه جدي. شکل گرفت
  .نمود

 نشريه مذکور توقيف و دست اندر کاران آن 1328 در دی ماه -
 در هنگام مالقات 1329خود رفيق آلبرت در مرداد . دستگير شدند

با رفقای زندانی اش، بدليل کشف يک نامه توسط زاندانبانان ، 
دو سال حبس محکوم دستگير و پس ار باز جويی و محاکمه، به 

 19در دوره اسارت، به همراه همرزمانش يک اعتصاب غذای . شد
  . روزه را سازمان داد

ازدواج کرد " سيرانوش مراديان " بعد از رهايی از زندان، با -
  .بود) دو دختر و يک پسر( که حاصل آن سه فرزند ) 1332(
"  بنام ، سازمان جديدی" شوراها"  بدنبال آزادی زندانيان گروه -

را بوجود آوردند که مقارن با ) هسته کمونيستی ايران "( يکا
 و گسترش سرکوب و خفقان در جامعه، 1332 مرداد 28کودتای 

  .بود
 گروه يکا  با گروه ديگری که از جدا شده 38 تا 37 درسال های -

کارگران، دهقانان، سربازان، " بنام گروه ( گان حزب توده بودند 
باط گرفت تا زمينه های وحدت  دو گروه را فراهم ارت" ) کارمندان

 از هم 1341کنند، ولی اينکار صورت نگرفت و دو گروه در سال 
  . جدا شدند

"  بعد از اين جدايی، گروه يکا با گروه کمونيستی ديگری بنام -
ارتباط گرفت که بعد از مدتی مذاکره و ارتباط ، از وحدت دو " گاما

در سال ) زمان انقالبی کارگران ايرانسا( گروه ، سازمان ساکا 
  .  شکل گرفت 1346

 اين سازمان ، ضمن مخالفت با مواضع حزب توده، با مشی -
مبارزه چريکی  جدا از مردم هم مخالف بود و اعتقاد به ترويج و 

در . آموزش ايده های کمونيستی و ايجاد هسته های کارگری داشت
کارخانجات مهم تهران  ساکا در اکثر 50 تا 46فاصله سال های 

دارای هسته های کمونيستی بود و بعالوه در اصفهان ، مشهد، 
  .نيز شاخه تشکيالتی داشت... تبريز ، کاشان ، قزوين و 

 ساواک با دستگيری و همکاری يکی از مرتبطين 50 در سال -
سابق ساکا، اکثريت کادرها و اعضای اين سازمان را دستگير می 

  . گير شده و به شش سال حبس محکوم می شودآلبرت نيز دست. کند 
 پس از آزادی، مجددًا در يک کارگاه کفاشی مشغول به 56 سال -

، فعاالنه در آن 57کار می شود و بدنبال گر گرفتن شعله های انقالب 
  . شرکت می کند

 در دهه اول بعد از انقالب بهمن، جزو بنيانگذاران و فعاالن -
 در اوج خفقان 64 از جمله در سال .سنديکای کفاشان تهران بود

جمهوری اسالمی به همراه همکاران خود، مخفيانه در خارج از 
  . شهر، روز بين المللی طبفه کارگر را جشن می گيرد

 ، به همراه 58در سال " راه کارگر "  به دنبال تاسيس سازمان -
رفيق حسن ا ردين  که در ( يکی ديگر از رهبران سابق  ساکا  

به آن ميپيوندد و )  تيرباران شد 60اعدامهای پس از خرداد جريان 
او همچون .  سال گذشته ، عضو ثابت قدم آن بوده است 25در تمام 

  . گذشته در بخش کارگری سازمان فعاليت ميکرد 
او عالوه بر .  پس از مهاجرت ناگزير به خارج ، ساکن آلمان شد-

  با "  راه کارگر" تداوم فعاليت در 
 کارگران تبعيدی ،  اتحاد چپ کارگری و بنياد کار همکاری  انجمن
  .داشت

 دست به کار بزرگی زد و کتاب خاطرات خود را در 1379 در سال -
برگی از جنبش " اين کتاب باعنوان .  صفحه منتشر نمود300

در آلمان  بجاپ " بيدار" توسط نشر " کارگری و کمونيستی ايران
 سوسياليستی –فعالين جنبش کارگری رسيد و وسيعًا مورد استقبال 

  .قرار گرفت
کميسيون مرکزی نظارت و بررسی "  آلبرت چند دوره عضو -

در سازمان راه کارگر بود و در دو ساله اخير، عضو " شکايات
در آخرين کنگره . افتخاری کميته مرکزی آن محسوب می شد

  سازمان 
ور يابد، بدليل بيماری نتوانست حض) 2004 جوالی -کنگره نهم( 

  .اما با ارسال پيام برای آن آرزوی موفقيت نمود
 آلبرت در يکساله اخير عليرغم ابتالء به بيماری سرطان، به -

همراه تعداد  ديگری از فعالين جنبش کارگری و چپ در اروپا و 
را بنيان گذاشت  که " صدای کارگران" آمريکای شمالی ، راديوی

يق ماهواره و اينترنت قابل در حال حاضر هفته ای يکبار از طر
او تا آخرين لحظات . دسترسی در ايران و ساير نقاط جهان است

از جمله يک هفته قبل از . زندگی نگران تداوم فعاليت اين راديو بود
مرگ، در جلسه اتاق فوروم سوسياليستی در شبکه  پالتالک ، 
و، سخنرانی نمود و فعالين جنبش را به همکاری پيگير با اين رادي

  . فرا خواند
 سپتامبر 11 شهريور برابر با 21 متاسفانه در يک بامداد شنبه -

  در بيمارستانی در شهر هانوفر آلمان، قلب اين انسان 2004
شريف از کار ايستاد  و جنبش کارگری ايران يکی از سخت گوش 

رهبری که از . ترين و وفادار ترين رهبران خود را از دست داد
 سالگی، يک لحظه به آرمان طبقه کارگر و 77سيزده سالگی تا 

  .رد سوسياليسم پشت نک
 ! ياد او را با ادامه راه او گرامی داريم                    

  
 آرش کمانگر:   تهيه و تنظيم                        

  
  

               
  
 



 
 

  ادامه از صفحه يک 
  

  ....  شاهکار او زندگی اش      
  

ظه که به خود آمدم ، جز سپاس از اين همه برای چند لح
خاطرجمعی حواس و آسودگی خيال که چگونه به مالی راديو 
صدای کارگران که به عقل جن هم نمی رسيد ، توجه و عنايت 

 ولی امروز که آلبرت ٠داشت ، آن موقع چيزی هم نداشتم که بگم 
ر در ميان مان نيست ، اين عهد را می شکنم تا همگان بدانند د

شرايطی که راديو آن سوی آبها با سرمايه مالی اربابانشان تغذيه 
می شوند ، آلبرِت کارگر ، مزِد کاِر خود را برای راديويش می نهاد تا 

  !چرخش از گردش باز نماند
  !  چه بيمانند و جسارت آميز می نمايد اين رفيق آلبرت 

ه ازعرِق ما امروز به حکِم منش واخالِق انسانی ، کارگرِی واال ک
جبينش ، برگ برگ خاطراتش را کتاب ساخت تا تجربه عملی برگی 
از جنبش کارگری کمونيستی ايران را به نسل ما باز بشناساند 
همواره سپاس و قدردانی از او را با خود بهمراه داريم و تالش ما 

 . اين خواهد بود که رهرو راه او و خصائل نيک سرشتش باشيم
انی از خاطر تاريخ هميشه زنده جنبش چپ    آری ياد چنين انس

وکارگری ايران زدوده نخواهد شد و راديوی صدای کارگران با چنين 
  !پشتيبانان و طنين چنين صداهايی پابرجا خواهد ماند 

  
           امير جواهری لنگرودی                 

    --------------------------------------------  
  "ابراهيم آوخ "  ای از خاطره        

  
    به ياد رفيق آ لبرت سهرابيان                 
  

  ا ولين  د يدا ر                       
   

 پس ا ز پشت سر گزاردن سلولها و زير زمين 1351     د ر تير ماه 
هاي اوين و عبور از زندان جمشيديه و موقت  شهرباني مرا به بند 

   .    7 آ نجا نيز به اتاق  زندان قصر بردند و در3
با ورودم به اتاق بالفاصله  مردي ميان سال ، بلند باال ، خوش اندا 
م ، با موهاي جوگندمي و عينكي بر چشم آه در حال مطالعه بود 

آن مرد تا مرا آه جوانكي آوتاه قدو ريز نقش  . توجهم  را جلب آرد 
.    ر آ غوش فشرد بودم ديد ، خندا ن از جا برخاست و مرا با مهر د

من آه ماهها با محكوميت به اعدام در !    ا و آ لبرت سهرابيان بود 
سلولهاي اوين به انتظار مرگ خوابيده بودم  گويا در دستان پر توان 
او مامن امني يافته بودم ، از خوشحالي اشك در چشمانم حلقه 

  .   زده بود 
ين ديدارم با آ لبرت آه در تا آ خر )  1351تير ماه (     از آ ن تاريخ 

 بود بارها او را در زند ان شاه ، در آارگاه آفاشي اش 1383مرداد 
در تهران ، در دوران تبعيد ، در مهمانيها  و در جلسات سياسي و 
آنگره هاي سازماني  ديدم و با او به گفتگو نشستم ، و من اما آ 

 در ذ هنم 1351لبرت را هميشه همان  آ لبرتي  يافتم آه در تيرماه 
با همان محبت و با همان شور و شوق به سوسيا . حك شده بود 

ليزم ،  اين را بارها به خود  آ لبرت  و ديگر رفقا گفته ا م و همواره ا 
فسوس خوردم و گفتم ، اي آاش در آ ن لحظه در زندان شاه 

  !!  عكاسي ميبود 
لبرت  پيوند دا د و مجذ     آ ري آ نچه مرا ا ز آ ن روز تا به ا مروز با آ 

. سالمت ، صالبت  و صدا قت آمونيستي او بود . وب ا و آرد 
  . عشق عميق او به آ رمانش ، ما را به شوق رفتن وا مي داشت 

  
                یادش گرامی باد         

  
  

   هرمز ايرانی شعری از
   سهرابيان آلبرتتقديم به 

 
  ابديت آغازيست

   نگاه رنج ، فروخفته
  در بوی کافور، عطر ياس 

  و کار آمد دستتان
  صليب وار

  می کنند ترسيم
  ابديت را

  در برابر غاری که دهان گشاده
  "زمين"و نه " آسمان" نه 

  درتدفينی اينچين پر شکوه
  حضور ندارد

  "خوش نام"که خاک نشين 
  بی تاب

  را" الوداعی رفيقانه " تنها 
  انتظار می کشد

  وسينی سرخ ماه را
  را" ابریبر" عشق 

  بدرقه  می کند
   با پرتاب گل سرخی

***  
            

  سرم را باال نگهداريد"
  که تعظيم به هيچکس را نياموخته ام

  و فانوس گورم را روشن
  "تا اميد همچنان سوء سوئ زند بر من

  
  در مغار های سرد

  که سوزن درد
  قد می کشيد بر تن

  و آنهنگام که ترس قوی می شد بر تن من 
   خندیکوچک لب

  فرو می ريخت بر من
  : که می گفت

  "نه " 
  " نه"

  
  "فا نوس گورش را روشن بداريد" 

  که هنوز
  در بند است

  "غول زبايش" 
  تا درٌ کند و زنجير است
  " کارش" 
  



  ادامه از صفحه يک 
  

  سوسيا ليسم و جنبش کارگری  
  " !آلبرت سهرابيان " از ديدگاه 

  
  
  
ارگری و سوسياليستی ما، در قرنی که گذشت جنبش ک 

هم به پيروزی های عظيمی دست یافت و هم با شکست 
نگاهی در هر دو وجه پيروزی و . های بزرگی مواجه شد

شکست، برای تالش گران جنبش کارگری و برای همه آن 
هائی که دل باخته برقراری آزادی و عدالت برای نوع بشر 

  .هستند امری گریز ناپذیر است
اولين انقالب کارگری با در هم ریختن یکی از در قرن گذشته 

دژهای سرمایه به وقوع پيوست و پس از رهائی از محاصره 
سرمایه داری به سرعت در چهار گوشه جهان گسترش 

پيروزی انقالبات ضد سرمایه داری نشان داد که . یافت
انسان قرن بيستم در فراسوی نکبت و مذلت ناشی از 

 درجستجوی زندگی بهتر و حاکميت نظام جهانی سرمایه
انسانی تری است و می خواهد به رویای هزاران ساله خود 
. برای دست یافتن به آزادی و عدالت، جامه عمل بپوشاند 

انقالبات کارگری قرن بيستم توده های ميليونی مردم را به 
عرصه فعال سياست کشاند، با برقراری حق رأی زنان ، آنها 

نه و آشپزخانه به صحنه سياست و را برای اولين بار از خا
اجتماع آورده و به حق شهروندی آنها رسميت داد، تامين 
اجتماعی برای عموم را برقرار ساخت، اميدی عظيم برای 
ملل تحت انقياد برای رهایی ملی به وجود آورد و 
دستاوردهای بی شمار دیگری که هر یک نقش اساسی در 

  . دمتمدن شدن انسان معاصر داشته و دار
در بطن این دستاوردها و زمانی که به نظر می رسيد که 
چرخ تاریخ بيش از هر زمان دیگری به نفع جنبش کارگری و 
. سوسياليستی می گردد، نطفه شکست بسته می شد

نظام های سوسياليستی شکل گرفته، به ویژه در اتحاد 
شوروی سابق با نقض آزادی و دمکراسی به تدریج راه 

 و دولت های کارگری به دولت های انحطاط پيموده
استبدادی ضد کارگری مبدل شده و دستاوردهای مبارزات 

اگر . کارگری و ضد سرمایه داری را یک به یک امحاء کردند
تجاوز نيروهای نظامی عليه انقالب اکتبر، محاصره ، جنگ 
های گرم و سرد نتوانست سوسياليسم را شکست دهد 

ادی و دمکراسی، شکل اما عوامل درونی یعنی نقض آز
یدئولوژیک سرکوبگر که به تدریج طبقه گيری دولت های ا

کارگر و اکثریت مردم را از حاکميت خلع کردند ، بوروکراتيزه 
شدن همه جوانب زندگی و همراه با آن گسترش فساد 

آن ها را از توده وسيع کارگر و ... غير قابل کنترل و 
زحمتکش بيگانه کرده و موجبات سقوط آن ها را از درون 

  .فراهم آورد
پيروزی ، استقرار و در نهایت شکست نظام های تجربه 

سوسياليستی در قرن بيستم بر خالف آن چه که نظریه 
پردازان بورژوا ادعا می کنند نه بطالن بلکه صحت آموزش 
های مارکس و انگلس در باره سوسياليسم را نشان می 

آن چه که موجب شکست نظام های سوسياليستی .  دهد
روح اصلی سوسياليسم قرن بيستم شد نه اجرای  

مارکسی بلکه فاصله گرفتن از آن و نقض مختصات ماهوی 
مارکس و انگس سوسياليسم . سوسياليسم مارکسی بود

  را نفی دیالکتيکی سرمایه داری دانسته و معتقد بودند که 

  

      
      )  سيرانوش مراديان (    آلبرت و همسر و همرزم فداکارش 
   1332ال اندکی پس از ازدواج در س

  
سوسياليسم آن چنان نظامی است که در آن تکامل آزادانه 
فرد در گرو تکامل آزاد جامعه است و تکامل آزاد جامعه در 

  .گروه تکامل آزادانه فرد
 بدین ترتيب روح سوسياليسم مارکسی با دولت 

 ایدئولوژیک ، با کيش شخصيت ، با نقض آزادی -بوروکراتيک
 به نام سوسياليسم، با سرکوب و بر پا کردن دولت پليسی

که در ... و سانسور، با پایمال کردن حق شهروندی برابر و 
  . دولت های بلوک شرق بروز کرد بيگانه است

مسلم است انحرافاتی که در یک دوره طوالنی جنبش 
کارگری را تحت شعاع قرار داده و در نهایت به فرو پاشی 

نجر شد ، اتحاد شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق م
لطمات سنگينی به جنبش کارگری و نفوذ مادی و معنوی 

اما اکنون . سوسياليسم در سطح جهانی وارد ساخته است
جنبش کارگری با درس گيری از این تجربيات در کار بازسازی 
و تجدید حيات است، بسيار اميد بخش بوده و می تواند به 

قرن تجدید حيات مجدد جنبش کارگری و سوسياليستی در 
  .حاضر منجر شود

جنبش کمونيستی و کارگری کشورمان از جنبش کارگری و 
باید . کمونيستی جهانی و تاثيرات آن بر کنار نبوده است

گفت که ما  کمونيست های ایرانی نيز تحت تاثير انحرافاتی 
اگر چه . بودیم که در جنبش جهانی کمونيستی شایع بود

يستم جریان های در ميان کمونيست های ایران در قرن ب
فکری گوناگونی شکل گرفت اما همه و یا الاقل اکثر قریب 
به اتفاق آنها درکشان از مبانی سوسياليسم ملهم 

اکنون بيش از یک دهه از فرو . ازانحرافات استالينيستی بود
می گذرد و در کشور ما نيز " سوسياليسم موجود" پاشی 

اه با آن تجدید هم چون سایر نقاط جهان روند بازنگری و همر
. حيات جنبش کارگری و سوسياليستی جوانه زده است

هيچ تردید نيست که عليرغم مقاومت های فرقه ای 
بخشی از نيروهای چپ و کمونيست که هنوز از دگم های 
زنگ زده و شکست خورده خود دست نکشيده اند، این 
جوانه ها به بار خواهند نشست و جنبش کارگری کشورمان 

  . خواهند ساخترا تناور 
اما جنبش کارگری کشورمان عالوه بر نياز مبرم به بازنگری 
در مبانی فکری به یک سياست اصولی برای فائق آمدن بر 

فرقه . پراکندگی حاکم در ميان صفوفمان نياز حياتی دارد
گرائی مانند آفتی مهلک، جنبش کارگری ما را پاره پاره کرده 

حقيقت را در .  ساخته استو آن را از توانمندی الزم محروم
انحصار خود دانستن، خود را تنها نماینده طبقه کارگر قلمداد 
  کردن و دیگران را با چوب تکفير زدن، عدم توجه به مشترکات 



   ....سوسيا ليسم و جنبش
  

 -و عمده کردن اختالفات فرقه ای، معيارهای فکری  
ارزه ایدئولوژیک را به منافع و مصالح اتحاد طبقاتی و مب

طبقاتی ترجيح دادن و آ نها را به مبنای جدائی مبدل 
از مصادیق این فرقه گرائی است که همه ما با ... ساختن 

اما منافع طبقه کارگر و جنبش . تمام وجود از آن آگاهيم
سوسياليستی حکم می کند که کليه جریانات معتقد به 
آزادی و سوسياليسم ضمن به رسميت شناختن تنوع 

یک و سياسی ميان خود و احترام نهادن به تکثر ایدئولوژ
موجود در ميان نيروهای طرفدار سوسياليسم ، بر اساس 
مشترکات ميان خود متحد شده و در برابر جبهه سرمایه ، 
استبداد و تاریک اندیشی، جبهه کار را برای آزادی و 

البته شکی نيست که این .  سوسياليسم به وجود آورند
رضه سطحی بلکه بيماری مزمنی است فرقه گرائی نه عا

و تئوری و " سوسياليسم موجود" که ریشه در ميراث 
یک کشور،  یک طبقه، یک " آموزش های آن از جمله تئوری 

با . دارد  و از ميان برداشتن آن کار ساده ای نيست"حزب
این وصف اکنون که دیواره  دگم های گذشته فرو ریخته و به 

يات جنبش کارگری فرا رسيده است موازات آن دوره تجدید ح
زمينه بسيار مساعدی برای مبارزه با فرقه گرائی به وجود 

به ویژه نسل جوان و پيکار جو در ایران که با یک . آمده است
رژیم قرون وسطائی و به شدت سرکوبگر مبارزه می کند 
اميد بزرگ جنبش کارگری ایران است که می تواند هوای 

 ما ایجاد کرده و تحول قطعی آن را تازه ای در فضای جنبش
اکثریت جوانان . به یک جریان اجتماعی پر نفوذ ميسر گرداند

کشور ما به اردوی کار و زحمت تعلق دارند و ضمن تشنگی 
برای آزادی ، ضرورت عدالت و سوسياليسم را بخاطر 
وضعيت طبقاتی خود به خوبی درک می کنند بنابراین آن ها 

صلی پيش برد اتحاد طبقاتی اردوی هستند که به نيروی ا
کار و حقوق بگيران مبدل شده و با بهم ریختن دیوارهای 
فرقه ای راه پيشروی جنبش کارگری را هموار خواهند 

آن ها هستند که با بهم ریختن جمود گرائی حاکم .  ساخت
بر جنبش مان وحدت زنان و مردان اردوی کار، وحدت نسل 

حدت مزد و حقوق بگيران های گوناگون جنبش کارگری، و
متعلق به همه مليت های ایران و همه مکاتب فکری، 
ایدئولوژیک، فرهنگی و مذهبی را که در ميدان عمل برای 
ُگسست ناپذیری آزادی و سوسياليسم مبارزه می کنند، 
امکان  پذیر خواهند ساخت به طوری که اردوی مزد و حقوق 

رد طبقاتی بگذارند بگيران در مقياس ميليونی پا به صحنه نب
من و امثال من از نسل قدیمی فعاالن جنبش کاگری که . 

پرچم مبارزه در راه آزادی و سوسياليسم را در دست داشته 
ایم، اکنون این پرچم را به نسل های جوانتر و بویژه جوان 
ترین نسل جنبش مان می سپاریم تا کاروان آزادی و 

  .  ببردسوسياليسم با غرور راه خود را به پيش
  

 که از سيزده سالگی به  آلبرت سهربيانمن
صف پر افتخار جنبش کارگری کشورمان 
پيوسته و قریب شصت سال در این سنگر 
فعاليت کرده ام به همه فعالين جنبش و به 
ویژه نسل جوان درود می فرستم و اميدوارم که 
جنبش ما در امر باز سازی و تجدید آرایش خود 

  .موفق و پيروز شود
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