
       پيام کميته مرکزی سازمان        
   به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد 

  
پائيز، بيش از هفده ميليون  با به پايان رسيدن فصل تابستان و آغاز

تن از دانش آموزان کشورمان راهی مدارس شدند تا سال تحصيلی 
شرايطی رخ ميدهد که  اين در.  را با هزار آرزو آغاز کنند83-84

ميليونها کودک و نوجوان در ايران وجود دارند که يا هرگز پا به 
 اند و يا مدرسه را پس از چند سال رها می محيط آموزش نگذاشته

علت عمده اکثريت کسانی که از ادامه تحصيل محرومند، همانا . کنند
اجتماعی موجود و عواملی چون فقر _فالکت و بحران اقتصادی

ضمن . والدين و نياز آنها به کار و درآمد فرزندان خود می باشد
هوری اسالمی اينکه سياست های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی جم

نيز سبب کشتن روحيه تحصيلی و رغبت به کسب علم و فن 
اين رژيم از يک طرف با حذف بسياری از متون و دروس . ميگردد

علمی و جايگزينی آنها با مشتی خرافات مذهبی و قرون وسطايی، 
مراکز علم و آموزش را به حجره های جعل و وجهل پراکنی مبدل 

ال شديدترين سرکوب ها ، ّجو خفقان نموده واز سوئی ديگر با اعم
آلودی را در مدارس سراسر کشور حاکم کرده است، ّجوی که هم 
معلم و هم محصل را از حق آزادی انديشه، بيان، تشکل و تحقيق و 
تفحص باز ميدارد و محيطی کليشه ای، سنتی و ناهنجار را بر 

 مراکزآموزشی مستولی می کند
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  . ، بخشهايی از آنها گذرا و پاره ای از آنها درس آموزند

 آلبرت در اخالق و منش سازمانی اش ، آموزه های بسيار ارزنده 
و به خاطر ماندنی از خود به جا گذاشت ، نتوانستم اين آموزه را 

مه شرکت کننده گان در نشست که خود بمانند يک تن از آن ه
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  از صفحه يک دنباله 
  

  .....آغاز سال تحصيلی    بمناسبت 
  

لم همجون ساير اقشار طبقه ضمن اينکه بيش از يک ميليون مع
بدليل در آمد ناچيز ناشی از ) طبقه مزد و حقوق بگير جامعه( کارگر

اين . شغل حساس و مهم شان، ناگزير از زندگی چند شغله هستند
مسئله روحيه و انرژی آنها را به تحليل ميبرد و نه تنها سبب عدم 

که ايشان را ارتقای توانايی علمی و تعليم وتربيتی آنها می گردد، بل
. حتی از پيشبرد وظايف عادی جاری در مدارس نيز باز ميدارد
. نتيجه ناگزير اين روند، افت تحصيلی وعلمی دانش آموزان است

البته بخشی از خانواده های متوسط و مرفه، با استخدام معلم 
خصوصی و يا ثبت نام فرزندان خود در مدارس موسوم به 

مخرب می کنند، اما    اين پديده سعی در مقابله با غيرانتفاعی
ميليونها دانش آموزی که از خانواده های کارگری و زحمتکش 
برخاسته اند، ناگزيرند در اين محيط آموزشی بحران زده، عقب 

چه بسا در . و کسالت آور سال تحصيلی را به آخر برسانند مانده
. همين مسير ، در نهايت نااميدی، به ترک تحصيل روی می آورند

آنها البته با چشم خود می بينند که وقتی صدها هزار فارغ التحصيل 
دانشگاهها ، قادر به پيدا کردن شغلی متناسب با تخصص و مدرک 
خويش نيستند و وقتی مشاهده می کنند که درصد اشتغال زنان ايران 
از دوازده درصد تجاوز نمی کند، از خود می پرسند، به چه اميدی 

  ؟!لم را بخود راه دهنددلمشغولی گرفتن ديپ
" بدين ترتيب عظيم ترين قشر اجتماعی کشورمان که در هر جامعه 

بعنوان يک قشر آينده ساز، روی آن حساب ويژه ای باز " نرمالی
سر نکبت جمهوری اسالمی، آينده ای تيره و "  خير" می کنند، از 

اما اين سرنوشت محتوم و تغيير . تار را در برابر خود می بينند
اپذير ميليونها کودک و نوجوان کشور ما نيست، آنها می توانند در ن

جنبش کارگری، جنبش دانشجويی، (کنار ساير جنبشهای اجتماعی
با مقاومت در برابر سياست های ويرانگر .......)  جنبش زنان و

مستقل در  رژيم اسالمی و تقويت صفوف خود وايجاد تشکل های
 پايان دادن به عمر اين رژيم مدارس و محالت، عزم خو را برای

  .آينده سوز دو چندان کنند
 بويژه محصلين دبيرستانها در -ترديدی نيست که دانش آموزان

 بخش مهمی از جنبش عمومی جوانان و مردم –شهرهای بزرگ 
کشورمان بر عليه استبداد حاکم را تشکيل ميدهند، اما ضروريست 

جتماعی مناسبی را در خود مدارس نيز که امکان ثابت و محيط ا
همچون دانشگاه برای تداوم مبارزه فراهم می کند، جنبش و تشکل 

  .های مستقل دانش آموزی را شکل دهند
معلمين پيشرو و محافل و هسته های دانش آموزان آگاه و مبارز؛ 

وظيفه ای که اگر با . نقش مهمی در اين حوزه ايفاء می کنند
می تواند به دو دهه رخوت پشتکار و پختگی به آن پرداخته شود، 

و رکود سياسی در مدارس وعقب نشينی فاحش جنبش دانش 
  .آموزی در برابر رژيم، پايان دهد

با اميد به شکستن سد اختناق در مدارس و عروج مجدد حرکات 
ی همه اعتراضی دانش آموزی ، سال تحصيلی پر باری را برا

  .محصلين ايران آرزو می کنيم
  
  ) کارگر راه   (انقالبی ايران کميته مرکزی سازمان کارگران 

                                 
 83اول مهر ماه                      
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  ! سهرابيان می توان و بايد آموخت از رفيق آلبرت     
  
که در کنگره نهم  ) ٨٣مرداد ماه ( انگار همين ديروز بود   

و قبل از گزارش سخنگوی کميته ) راه کارگر ( سازمان ما 

انتخابات ، مسئول مالی سازمان را به همراه يادداشتی در 

رای چندمين بار ، دور و بر ميز هئيت رئيسه می دست ، ب

ديدم که وقت صحبت می خواست تا خبری را به اطالع 

همگان برساند و درد دلش را خالی کند لذا مرتب اين پا و آن 

  ! پا می کرد 

       سخنگوی کميته انتخابات پيشنهاد جمعی اعضاء خود 

ی رفيق را به کنگره مبنی بر تجديد کانديدا توری افتخار

آلبرت سهرابيان را ارائه داد ، جمعيت حاضر از جا برخاست و 

با کف زدنهای ممتد و ابراز احساسات فراوان ، به پيشنهاد 

   ٠کميته انتخابات صحه گذاشت 

     چند لحظه بعد مسئول مالی برای ارائه خبر به جايگاه 

دعوت شد وقتی پشت ميکروفن جا گرفت با صدای آرامی 

  :گفت 

رفقای عزيز ديروز يک تن از رفقا ضمن ابراز تاسف از  «     

وضعيت جسمی رفيق آلبرت و شاد باش ايشان از بر پايی 

کنگره ، رفيق آلبرت توسط ايشان هم سهم شرکت در 

کنگره و هم حق عضويت شش ماه آينده اش را به مالی 

جمعيت بار ديگر به احترام عمل رفيق » !! سازمان پرداخت 

  !دند و جای خالی رفيق را سبز يافتند آلبرت کف ز

       رفيق مسئول مالی با انتقال اين خبر می خواست اوال 

حضور رفيق آلبرت را در ميان جمع اعالم دارد ، دوما در برابر 

پاسخگويی به نيازمنديهای ضرور مالی سازمان از آن دست 

از رفقايی که کيسه را ديرتر شل می کنند و سهم خود را تا 

 لحظه نپرداخته بودند ، می خواست تا کيسه را شل آن

   ٠کنند و ازآلبرت فرا بگيرند 

      چه پسنديده می نمود اين ابتکار رفيق آلبرت که بازتاب 

کار و عمل اش ، در ميان جمع اثر بخشيد و مالی سازمان 

  !نيز به نوايی رسيد 

       آلبرت عزيز در غياب خود با رفتار و منش حزبی اش ،

آموزه های آموختنی را در عمل به ما منتقل نمود ، باری 

زندگی و عمل چنين انسان فرهيخته ای فراموش نا شدنی 

  !می نمايد 

  

****************************            
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يداهللا خسرو شاهی ، حسن حسام  خنرانیسمتن 
ورژ سهرابيان ، اما سهرابيان و مانوئل ، 

زنده ياد آلبرت در مراسم گراميداشت اسماعيلی 
  !سهرابيان در هانوور آلمان 

  
 !  یداله خسروشاهی درمراسم خاکسپاریسخنان*
 

  !رفقا، دوستان و یاران عزیز
 سال کار و 67اما بيش از . گرچه جسم آلبرت عزیز از ميان ما رفت

رنج و مبارزه از او انسانی ساخت که امکان از یادبردنش برای 
تمامی کسانی که حتی برای مدتی کوتاه با او آشنا بودند 

  .غيرممکن است
افع طبقاتی خویش خصایل باال و نيکوی یک کارگر مبارز و آگاه به من

زندگی اجتماعی خویش را در . جزیی جداناپذیر از وجود او بود
سنين بسيار پایين با کار شروع کرد و طی سال ها کار و مبارزه از 
او شخصيتی شکل گرفته بود که مایه تحسين و ستایش اطرافيان 

  .بود
استواری و پایداری در اصول و انعطاف بسيار در تاکتيک و عمل 

 جهت پيش برد امر سوسياليسم و سوق دادن حرکت جنبش روزانه
کارگری به پيش با چهره ای هميشه خندان و صبور از مشخصه 

  .اصلی شخصيت انسانی او است
  . آلبرت این رفيق عزیز و یار هميشگی ما آرزوهای بسيار داشت

می خواست سرنگونی رژیم کارگرکش اسالمی را به چشم ببيند و 
به قول خودش . یی کار بر سرمایه شرکت کنددر جشن پيروزی نها

آرزو داشت در کنگره تشکالت انقالبی و مستقل کارگران شرکت 
می خواست پيروزی کارگران سقز در بی دادگاه های . داشته باشد

رژیم اسالمی را جشن بگيرد و هزاران آرزوی دیگر برای بهروزی 
  …کارگران 

رگر بر منافع فردی و تکيه کالم هميشگی او تقدم منافع طبقه کا
  . گروهی و وحدت عمل طبقه کارگر با نفی هرگونه فرقه گرایی بود

 تعهد می دهيم - به یار و رفيق ابدی–ما در مرحله وداع با جسم او 
که برای تحقق تمامی آرزوهایش همچنان به مبارزه ادامه خواهيم 

در داد و در این راه تا آخرین لحظه زندگی به پيش خواهيم رفت و 
 پرچم مبارزه را به دست نسل جوان –انتهای راه زندگی فردی خود 

  . خواهيم سپرد
 در جشن و شادی در مبارزه و پيروزی –ما به آلبرت عزیز می گویيم 

و در تمامی عرصه های مبارزاتی یاد او را گرامی خواهيم داشت و 
  . مبارزه خود را مبارزه او می دانيم
ما آثار، افکار و آموزش هایش همواره گرچه جسم او با ما نيست، ا

  . با ما خواهد بود و آنها را توشه راه مبارزاتی خود خواهيم کرد
 ساله او مسيری بس پرمشقت و با تالطم های 77مسير زندگی 

که او با استواری و پای بندی به سوسياليسم و . بسيار همراه بود
ون کوچک ترین خللی آرمان واالی طبقه کارگر آنرا با افتخار تمام و بد

به پيش برد و از این آزمایشگاه تاریخ سرافراز و با گردنی افراشته 
امری که ما به آن مباهات می کنيم و . بيرون آمد و با ما وداع کرد

راهی که رسيدن به انتهای . امروز برای وداع با او گرد هم آمده ایم
  . پيروزمندانه آن برای بسياری دشوار و ناممکن است

 انتها الزم است تاکيد کنم که بدون همراهی و همدلی، بدون در
کمک و مساعدت بی وقفه سيرانوش همسر و یار هميشگی آلبرت 
رسيدن به این مرحله شکوفایی زندگی برای آلبرت بسيار مشکل و 

با درود فراوان و ستایش بيکران به سيرانوش عزیز . تحمل ناپذیر بود
یمات زندگی، یاد یار عزیزمان برای تحمل همه مشکالت و نامال

  .گرامی و راهش پر رهرو باد
 سابق رفيق یداهللا سپس به قرائت دو پيام از همبندان( 

همت ميگمارد که ذیال  شاهی رفيق آلبرت در زندانهای ستم
   ):عينا بچاپ ميرسد

شریف زیست و تا  پایان عمر به آرمان . آلبرت فرزند کار بود -1
  . هایش که جهانی عاری از جنگ و تبعيض بود، وفادار ماند

پيمودن چنين راه دشواری بدون همپایی سيرانوش همسرش 
رمات عزیزمان را ما به او درود می فرستيم و یاد آلب. ممکن نبود

  .گرامی می داریم
تقی اغنيا ، احمد شيبانی، فرهاد مينوکده، مهرداد مينوکده، 

  مسعود مالزاده
  همبندان آلبرت از انگلستان

  پيام تعدادی از هم بندان زنده یاد آلبرت از ایران -2
با اندوه و تاثر فراوان خبر درگذشت همبند سابق و یار هميشگی 

  .مان را شنيدیم
درد سنگينی بر سينه ما و خال بزرگی در وجودمان بر جای مرگ او 

گذاشت و ما را از وجود یک همرزم متواضع و صميمی بی بهره 
  .ساخت

زندگی پر بار آلبرت و راهی را که به پيش برد به صورتی بود که می 
  .توان گفت به طور واقعی او بر مرگ چيره شد

ذیر را به همسر و ما از صميم قلب فقدان این مبارزه خستگی ناپ
خانواده او و همگی شما تسليت می گویيم و برایتان آرزوی صبر و 

  .بردباری داریم
سيامک لطف الهی، علی پاینده ، حسن نجفی، بهروز نظمی 
انصاری ، رضا سلحشور، داود عيوض محمدی ، حسين رضایی، 
  بهرام معلمی ، یوسف مصطوی، علی اصغرمنطقيان، عبداله مهری

  
  ر مراسم خاکسپاریحسن حسام دسخنان *
  

تنها ارزش های بجا مانده از انسان . هيچکس عمر جاودان ندارد
است که تا جاودان، تا وقتی انسان بر این کره خاکی نفس می 

  .کشد، بجای می ماند و ره توشه و جانمایه رهروان می گردد
بسيار پيشتر از قيام اسپارتاکوس تا به امروز ميليون ميليون انسان 

رای رهایی از بند نظام هایی که استثمار و غارت غارت شده ب
  . انسان از انسان را نهادی می کنند، به پا خواسته اند

در مسير این راهپيمایی طوالنی هزاران هزار ره جوی حق طلب یا 
بر خون در غلطيده اند و یا در چنبره ی مرگی کبود از پای افتاده اند، 

 از آن باشرف انسان قرین بی آنکه این راه پيمایی که ارزش ناشی
  .است، لحظه ای متوقف شود

رفيق آلبرت سهرابيان فرزند رنج و کار در این راه پيمایی باشکوه، 
او چکيده اعتقاد به خود رهایی کارگران و . یکی از مشعل داران بود

او در عين آشتی ناپذیری اش با نظام جهنمی . زحمتکشان بود
ر آن که در ایران دربند با سلسله سرمایه داری و سردمداران آدمخوا

ی شيخ و شاه نمود دارند، مثل آینه زالل بود، مثل مادر مهربان بود، 
  . مثل شيرینی بود و عاشق بود

اگر بشود زندگی ستایش انگيز هشتاد ساله ی او را در کلماتی 
  :خالصه کرد، به باور من چنين است

بقه کارگر و دل مشغولی اصلی او چيزی نبود جز سازمان یابی ط
این مساله را در هيچ دیدار و هيچ . آموزش و ارتقا آگاهی این طبقه

لحظه ای به فراموشی نمی سپرد و به دیگران گوش زد می کرد و 
  .به آن تاکيد داشت

او نه تنها به درستی راهی که تمام عمر آن را پيموده بود و با تمام 
روزی بی چون وجودش اعتقاد داشت، که به طرز حيرت آوری به پي

  .چرای آن ایمانی راسخ داشت
زندگی را با همه ی سایه روشن هایش دوست داشت، همه ی ما 
را با مهربانی تمام دوست داشت، فرزندانش را مثل جانش دوست 
داشت و عاشق رفيق سيرانوش بود و قریب بيست سال پيش 

  :برایش سروده بود
  هست آیا یادت

  یاد آن لحظه ی عهد و پيمان
  که یک بوسه ی پاک 

  من شدم تو 
  تو شدی من  

                 آن شب
  هيچ کس را به یقين نيست یارا

  که جداگر داند تو و من را 
                                ما را
  هيچ کس حتی خاک
  .هيچ کس حتی خاک
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آموزگار . کارگر بود. ونيست بودرفيق آلبرت سهرابيان انسان بود، کم
  .درود و ستایش بر او باد. ما بود

  

  
 سه  جانباختهپدر ( به همراه زنده ياد عباس فضيلت کالم آلبرت 

  ) فدايی خلق سازمان چريکهای 
  
در مراسم سخنان ورژ سهرابيان پسر آلبرت  *

  خاکسپاری
  !دوستان و رفقای گرامی

از همه شما که با قلبی  اندوهبار  برای آخرین وداع با آلبرت از دور 
ما پدرعزیزمان را از دست . کنم اید تشکر می و نزدیک به این جا آمده
او در اوج مریضی همه !  قدم و وفاداراتان را دادیم و شما رفيق ثابت

قوای جسمی خود را از دست داده بود اما اميد در وجود او همچنان 
او همچنان معتقد بود که کارهای زیادی در پيش است و ! ه بودزند

من یکشنبه پيش . اميد داشت که زنده بماند  و  آن ها را انجام دهد
هنگامی که در جلسه پالتاک در مورد رادیو صدای کارگران شرکت 

او به زحمت . داشتم داشت در کنار او بودم و از او فيلم برمی
ند، کلمات به زحمت از دهانش خارج توانست روی صندلی بنشي می
شدند،  اما با اصرا تا ساعت یک شب تا پایان مباحثات در  می

  !جلسه باقی ماند
ام به من اجازه ميدهد همين تصویر را  از زمانی که خاطرات کودکی

هميشه اميدوار، هميشه خوش بين به آینده ، هميشه . از او دارم
  !مصمم برای کار و فعاليت 

ت کارها را به پایان برساند ولی با وجود دوستان و رفقائی او نتوانس
  .مانند شما مطمئن هستم که  این راه ادامه خواهد یافت

از این که  . گویم  مان تسليت می بار دیگر به همه شما، به همه
از سوی خانواه . برای آخرین خداحافطی حضور یافتند سپاسگزارم 

يه کسانی که از ایران و خارج از های وابسته از کل ما و همه خانواده
کشور در یک هفته گذشته  با ما اعالم همبستگی کردند تشکر 

از کليه سازمانها، نهادها و افرادی نيز که از طریق دادن . ميکنم 
  .پيام با ما ابراز همبستگی کردند صميمانه سپاسگزاریم

  !                                         پيروز باشيد
  

مراسم  آلبرت درسخنرانی اما سهرابيان دختر 
  ! گراميداشت

  
  !دوستان و رفقای گرامی

من هم به نوبه خود به عنوان دختر بزرگ آلبرت از طرف خود و 
  .خانواده از حضور شما در این مراسم تشکر می کنم

او . آلبرت پدر من بود ولی در همانحال پدر و رفيق شما هم بود
اش را وقف مبارزه برای خوشبختی  فردی بود که تمام زندگی

از زیبائی زندگی و او زندگی را خيلی دوست داشت؛ . ها کرد انسان

کرد از هر لحظه زندگی که  برد و تالش می لذت می" طبيعت واقعا
عشق و عالقه او به .شد حداکثر استفاده را بکند نصيب او می

ا توانست به سادگی ب ها طوری بود که می ها به انسان انسان
کودک، پير و جوان ارتباط برقرار کرده وعالقه آن ها را نسبت خود 

  .جلب کند
او  انسانی صادق، صاف و پاک بود و ما را به همان شيوه ترتيب 

هنگامی که کوچک بودم از او پرسيدم پدر دروغ چيست؟ . کرده بود
هائی است که  او در جواب گفت دروغ وفریب از خصائل انسان

انسان واقعی هيچ گاه  به دروغ و فریب متوسل . کار نيستند درست
  .شود نمی

پدر و مادر من هر دو درگير فعاليت سياسی بودند و بنابراین کمتر 
شان را صرف پاسخ دادن به نيازهای ما  توانستند وقت و انرژی می
شد، بعداز ظهر از سرکار  آلبرت صبح زود از خانه خارج می. کنند

ای که با ما بود برای کار تشکيالتی از  برگشته و پس از چند دقيقه
ها در خواب بودیم   که ما بچه رفت و شب دیر وقت هنگامی خانه می

اما او چنان لبریز از محبت و عشق پدرانه بود .گشت به خانه برمی
که در همان مدتی کوتاهی که با ما بود نيازهای عاطفی ما را ارضا 

مالیمات ناشی از شد که همه نا همين محبت موجب می.کرد می
  .زندگی مبارزاتی او را تحمل کنيم و تا حد مقدور از او حمایت کنيم

  
ما از فعاليت تشکيالتی پدرمان اطالع داشتيم و هنگامی که کمی 

کاری کنيم و فعاليت او و  بزرگ شدیم یاد گرفتيم که چگونه مخفی
دانستيم که دیر  ما همچنين می. رفقایش را از دیگران مخفی کنيم

  .و چنين هم شد. یا زود دستگير خواهد شد
اگر . های زندان شروع شد از آن پس سالهای مالقات در پشت ميله

چه او از ما جدا شده بود ولی اطمينان داشت که مادرم سيرانوش 
ناپذیرش هم زندگی ما را تامين کند و هم  تواند با کار خستگی می

  .به درستی از عهده تربيت ما برآید
  !امیدوستان گر

ی دست یابيم که در آن انسانها به خاطر عقاید  ا  اميدوارم به جامعه
هيچ کودکی سالهای سال   . خود دستگير، شکنجه و زندانی نشوند

ای  در  ترس و هراس از دستگيری پدرومادر خود  بسر نبرد، جامعه
یعنی آرمانهائی که آلبرت . که در آن انسانها آزاد و برابر بسر برند

کرد، یعنی همان اهدافی که شما برای آن  ها مبارزه میبرای آن
کنيد و امروز برای تجليل از زندگی و مبارزه اآلبرت دراین  مبارزه می

  .جا جمع شده ایم
ما از طرف خودم و خانواده برای بار دیگر از محبت شما تشکر ميکنم 

  ! کنم تان آرزوی پيروزی می و برای همه
  

  . مراسم گراميداشتسخنرانی مانول اسماعيلی در
 

من در .  رفقای ما درباره مبارزات سياسی آلبرت عزیز صبحت کردند
این جا با اجازه شما قصد دارم به طور مختصر درباره مبارزات کارگری 

البته سابقه . آلبرت تا آنجا که خود شاهدش بودم صحبت کنم
 ای که گردد یعنی دوره  بر می١٣٢٠مبارزات کارگری آلبرت به دهه 

" شورای متحده کارگری"در آن مبارزات کارگری به اوج خود رسيد و 
گردد آلبرت در کتاب  آن چه که به این دوره بر می. به وجود آمد

  .خاطراش مطرح کرده است 
 کليه تشکالت کارگری به ٣٢ مرداد  ٢٨پس از کودتای امپریاليستی 

ين اما در همين دوره خفقان شدید بود که اول.شدت سرکوب شدند
اعتصاب کارگری توسط  کارگران کفاش در تهران سازمان یافت که 

  .دهندگان آن بودند اندرکاران و سازمان آلبرت و آوانس از دست
که خود از (  با آوانس مرادیان ١٣٣٦من برای اولين بار در سال 

این . و نيز آلبرت آشنا شدم) فعالين شورای متحده کارگری بود
 ٣٢های سال   تدریج پس از سرکوبای بود که جنبش به دوره

سربلند کرده و شرایط برای احيا  مجدد کار سندیکائی فراهيم 
کرد تا سندیکاهای  بخشهائی از رژیم شاه تالش می. شد می

کارگری را به سندیکاهای زرد و مدافع رژیم شاه مبدل کند و 
کردند که ضمن  رهبران جنبش سندیکائی نيز تالش می" متقابال
های کارگری را  اری از فضای به وجود آمده  استقالل جنبشبرد بهره

در آن موقع جلسات فعالين کارگران کفاش تشکيل . حفظ کنند
کردند اما با  در این جلسات آلبرت و آوانس شرکت می. شد می

  اشان که برای رژیم شاه شناخته شده   توجه به سابقه سياسی
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این جلسات من با پس . بود خود را به اصطالح جلو نمی انداختد
  بند تصميم هم به طور مخفيانه مالقات کرده و پس از جمع

من از آن جا که . گرفتيم که در جلسات بعدی چگونه عمل کنيم می
به عنوان یک فعال سياسی برای رِژم شاه شناخته شده نبودم 

ها  کردم و آلبرت نيز در جریان مباحثات از آن نظرات را مطرح می نقطه
د و با توجه به نفوذی که در ميان فعالين کارگری داشت کر دفاع می
همين . شد ها با استقبال کارگران مواجه می این سياست" معموال

در صحبتی که با . مسئله در مورد رهبری سندیکاها نيز مطرح بود
هيئت مدیره " رفقا داشتيم آلبرت مطرح کرد که من خود را برای 

کاندید کرده و به عنوان یکی از کاندید کنم و من خود را " سندیکا
. اعضای هيئت مدیره سندیکای کارگران کفاش تهران انتخاب شدم

از آن پس مبارزه طوالنی برای به دست آوردن مطالبات کارگری و در 
راس آنها بيمه ها اجتماعی کارگران کفاش شروع شده و باالخره 

حيمل پس از شش سال به نتيجه رسيده و به کارفرمایان و دولت ت
در آواخر سال اواخر .شده و وزارت کار نيز آن را مورد تائيد قرار داد

مقاومت شجاعانه .  بود که ساکا دستگير شد٥٠ و اوائل ٤٩سال 
های فعاليت کارگری ما ضربه  آلبرت در زندان موجب شد ک شکبه

  با آلبرت اهداف مبارزاتی" ما قبال. نخورده و به کار خود ادامه دهد
  صندوق تعاونی مصرف " کرده بودیم که عبارت بود او ایجاد را تعيين 

در ادامه ". صندوق کمک هزنيه مسکن" و نيز " کارگران کفاش
صندوق تعاونی مصرف " تالشهای فعالين سندیکائی توانستيم 

را ایجاد کنيم و به طور رسمی در وزات کشور به ثبت " کارگری
  .برسانيم

آلبرت پس از آزادی از زندان دوباره به جمع ما پيوست و با وقوع 
در این دوره او با . انقالب بهمن فضای جدیدی در کشور ایجاد شد

های سندیکائی کمک شایانی به احياء سندیکا  شرکت در فعاليت
اما با وجود رژیم جمهوری .کارگران کفاش در شرایط جدید کرد
این بار بجای . د دیری نپائيداسالمی این شرایط و فضای جدی

بود که سندیکاها و فعالين " امت حزب اله" ساواک این بار 
رژیم جمهوری اسالمی . سندیکائی را تحت هجوم قرار داد

زار نو هجوم بود و   به محل سندیکای ما در خيابان الله١٣٦١سال
های چنددهساله را  کليه اسباب و اثاثيه و نيز آرشيو و پرونده

کارگران مهر . کرده و به با کاميون به دادستانی حمل کردندمصادره 
و موم را شکسته و تالش کردند که دوباره دفتر سندیکا را 
بازگشائی کنند اما رژیم با دستگيری بيش از پنجاه نفر از فعالين 

  . سندیکائی مانع از این کار شد
   ! کنم  دهد من به این مختصر کفایت می چون وقت اجازه نمی

 جمله صفات آلبرت، نفوذ قوی معنوی و اخالقی او در ميان از
او فردی بسيار منصف بود و بهمين خاطر بود که . کارگران بود

کارگران به قضاوت او اعتقاد داشته و برایشان آلبرت یک قاضی 
کرد می گفتند  هنگامی که اختالف ميان کارگران بروز می.عادل بود
آلبرت " . کنيم چه او گفت قبول میاوستا آلبرت رفته و هر " به پيش

کرد که اختالفات  را به شيوه عادالنه  حل و  البته همواره تالش می
فصل کند ولی بهر حال حرف او به عنوان حرف آخر مورد قبول 

  . گرفت کارگران قرار می
از صفات دیگر آلبرت این بود که اگر چه بسياری او را همچون یک 

ه هيچ وجه تعصبی بر روی آن چه مطرح  مرجع قبول داشتند اما او ب
زد  بدون هيچ گونه  اگر کسی حرف درستی می. کرد نداشت  می

بنابراین کارگران ضمن این که از . کرد تعصب نظر درست را قبول می
دیدند که او بيان نظرات آن ها  گرفتند  می او بسياری چيزها یاد می

  . نيز هست
ير و هنرمندی توانان در رشته نظ کاری بی آلبرت در عين حال استاد

 خود را به کارگران همکار  او اما همچون پدری مهربان حرفه. خود بود
کرد به فردی  آموخت و به همين خاطر در هر جا که کار می خود می

شما دیروز مشاهده کردید که . شد محبوب همه کارگران مبدل می
نمایندگی از دو تن از کارگران آلمانی همکار او از فرانکفورت به 

ای که او در آخرین ساليان فعاليت  سوی همه کارگران کارخانه
کردند در مراسم خاکسپاری حضور  شغلی خود در آن جا کار می

آلبرت در ميان  آنها چنان محبوب است که آنها  عکس آلبرت . یافتند
  .اند را در همه کارخانه و حتی در بخش اداری کارخانه  آویخته

های کارگری بود  و  طرفدار استقالل تشکل"عميقاآلبرت همچنين  
های  ضمن این که همواره فردی حزبی و منظبط بود در فعاليت

ها کارگری  کارگری مد نظر داشت که همواره باید استقالل تشکل
  .حفظ گردد

ما فقدان آلبرت عزیز را به همسرش سيرانوش و خانواده و به همه 
گویم و  رگری تسليت میشما عزیزان به همه فعالين جنبش کا

  . مطمئن هستم که راه او ادامه خواهد یافت
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public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
                  6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net      

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com  

   
      سايت راديو صدای کارگران ايران 

       
      www.sedayekargaran.com  
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  با يونس پارسا بناب مصاحبه        
  
  = نويسنده ، فعال چپ و استاد دانشگاه در واشنگتن = 

  
  وضعيت سياسی امريکاپيرامون       
  آن و انتخابات رياست جمهوری     
  

اولين پرسش من در ضمن تشکر از قبول مصاحبه ، :  کمانگرآرش 
اه در نيويورک و تطاهرات مورد کنوانسيون اخير حزب جمهوريخو

لطفا هم در . عظيم مردم عليه سياستهای جنگ طلبانه بوش ميباشد 
مورد اين اجالس و هم مارش بزرگ مردم ، توضيحاتی را ارائه 

  .کنيد 
من هم تشکر ميکنم که از من برای این : پارسا بناب یونس 

د هر چهار سال همانطور که ميداني. مصاحبه دعوت کردید
یک بار در آمریکا احزاب برای انتخاب کاندیدای خود برای 
انتخابات ریاست جمهوری کنوانسيون کشوری برگزار 

امسال کنوانسيون حزب دموکرات در شهر بوستون . ميکنند
در ماه اوت و کنوانسيون حزب جمهوریخواه نيز در شهر 

  .نيوریورک در ماه سپتامبر برگزار گشت
نوانسيونهای سال های قبل ، امسال تظاهرات، بر خالف ک

اعتراضات ، راه پيمائی ها و بست های متعدد از طرف 
اقشار مختلف شهر نيویورک در روزهای کنوانسيون 
جمهوریخواهان برگزار گردید که از نظر تعداد شرکت کنندگان 

، که .....در این تظاهرات و .در تاریخ آمریکا بی نظير بود
جنگ عراق و سياست های جنگ طلبانه و همگی بر عليه 

 در عراق ، )نئو محافظه کاران  ( سيطره جویانه ای نئو کانها
فلسطين و افغانستان بود، نزدیک به یک ميليون نفر جمعيت 
شرکت کردند که حتی خود مجریان و سازماندهان این 

  . را به حيرات انداخت .... تظاهرات و 
به نظر من این اقدامات ضد جنگ و راه پيمائی های سه 

افکار عمومی جهانی " ابر قدرت" وزه در نيویورک بخشی از ر
بعد از  ( 1998است که ار سال ") وجدان بين المللی(" 

) تظاهرات وسيع نيروهای ضد گلوباليزاسيون در شهر سياتل
بداین  سو شکل یافته و امروز بعد از حمله نظامی به 
افغانستان و سپس حمله نظامی به عراق و اشتغال آن 

  .رشد کيفی یافته است)  ماه گذشته 18در ( کشور 
ابر قدرت افکار عمومی جهانی جنبش های فراگير اجتماعی 

 سياسی است ، که در حال حاضر مستقل از عملکردها و –
سياست های دولت های سنتی نيروهای متنوع و فراگيری 

  .را در بر ميگيرد
 (  جهان به شکل های گوناگونافاین جنبش ها که در اکن

تداوم ،گلوبوليراسيون آنتی  های ضد جنگ و مثل جنبش
، 1970 -1960 نهضت های رهائی بخش دهه های بقایای

بيانيه ها و همایش های ضد جنگ از طرف بخش بزرگی از 
کليساها، مبارزات وسيع مردم جهان عليه جورج بوش بویژه 
در خيابانهای کشورهای پيرامونی جهان سوم و اعتراضات و 
سخنرانی های شخصيت های با نفوذ و محبوب بين المللی 
مثل گارسيا مارکز در کلمبيا، نوام چامسکی در آمریکا، 

ف شاهين در مصر، گونتر گراس در آلمان و نلسون یوس
ظهور کرده اند عمدتًا در چالش با نظام ...)  و فریقاماندال در آ

جهانی سرمایه در راس آن  آمریکا به وجود آمده، در تضادی 
آشکار با هئيت حاکمه آمریکا بویژه جورج بوش و نئو کانها 

ه زیر افتاده و عمومًا هدف استراتژیکی جهانی آمریکا را ب
  .سئوال کشيده اند

  
با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری : کمانگر 

امريکا در ماه نوامبر ، وضعيت افکار عمومی و آخرين نظرسنجی 
ها را چگونه می بينيد ؟ در همين رابطه مختصری در مورد ويژه 

  .ت متحده توضيح دهيد ای انتخابات رياست جمهوری در اياالگی ه
  

 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر :بناب پارسا 
امسال که هر چهار سال یکبار بدون وقفه تا حاال در تاریخ 
آمریکا به مورد اجرا گذاشته است، از توجه و اهميت ویژه 

تا حاال مردم جهان و حتی در صد قابل . ای برخوردار است
انتخابات آمریکا را ّجدی )  درصد29( توجهی از مردم آمریکا 

. نگرفته و آن را یک عمل تشریفاتی محسوب ميداشتند
ار زمان پایان ( مردم آمریکا هيچ زمانی در تاریخ معاصر خود 

به چنين ُبعد و )  ميالدی تا کنون 1866جنگ داخلی در 
تقسيم " متخاضم و ستيزه جو" عمقی به دو بخش بسيار 

ست که سياست خارجی آمریکا این اّولين بار ا. نشده بودند
به مّهم ترین موضوع انتخابات ریاست ) جنگ عراق( 

( جمهوری تبدیل گشته است، در صد بزرگی از مردم آمریکا
چه آنهائيکه مخالف بوش و موافق جان کری هستند و چه 

معتقدند که جنگ عراق آغاز یک جنگ ) آنهائيکه برعکس
" اق به عنوان یک طوالنی است که امکانًا در طول آن از عر

استفاده خواهد " ایستگاه بنزین گيری" و " سکوی پرش
نقاط مختلف منطقه خليج فارس و شد و جنگ از آنجا به 

  .اقيانوس هند گسترش خواهد یافت
  

رقيب اصلی جورج بوش ، بنطر ميرسد " جان کری : " کمانگر 
اندکی از ژستهای صلح طلبانه خويش کاسته و با به نمايش گذاشتن 
فيلم شرکت خود در جنگ ويتنام و بر زبان راندن پی در پی جمالت 

 را  محافطه کارمذهبی ، سعی دارد آرای بخشی از افکار عمومی
 جزب دمکرات ، چه تفاوتها و اصوال مجموعه مواضع. د بدست آور

  تشابهاتی با مواضع حزب جمهوريخواه دارد ؟
  

از طرف رسانه ( آمریکا بر خالف تبليغات جاری : بناب پارسا 
یک کشور تک حزبی است ) های گروهی وابسته به نظام
نهادهای (: داریج بزرگ سرمایهکه در درون آن حزب دو جنا

پيوسته در رقابت  ")غربی" نهادهای مالی و"شرقی" مالی
 جناح. "و تبانی با همدیگر دست و پنجه نرم می کنند

 - توسط نيروها و خانواده های بانفوذ شرق آمریکا" شرقی
" جناح غربی"  و –...  راکفلر ها ، کندی ها ، ماریوکوموها و 

های فراّملی نفت و انرژی و  هالی برتن ها و کمپاني- توسط
  . نمایندگی ميشوند- " صنعتی-شبکه نظامی" 

  حزب دموکرات و محمل را" جناح شرقی" اصلی  محمل 
  . را حزب جمهوریخواه تشکيل ميدهند" جناح غربی " 

های فشار و جناح های متشکل ه به نظر من منافع گرو
سرمایه داری در درون حزب دموکرات حکم ميکند که پروسه 

از طریق استراتژیکی هژمونی نفتی در خاور ميانه را 
روی . یان آمریکا طی کنندبا نزدیکی به متحد دیپلماسی و

" و " دیالوگ" روی خط ) جان کری( این اصل کاندیدای آنها 
  .است.... با ایران و سوریه و فلسطين و " مذاکره

که در حال ( ها و نئوکان" جناح غربی" جورج بوش کاندیدای 
 -  اجرائيه و قضائيه مقننه،– دولتی حاضر بر سه قوه

مردم آمریکا را برای یک جنگ طوالنی در  ، حاکميت دارند
  ه احتمال قوی ب( خاور ميانه و امکانًا حمله نظامی هوائی 
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  ..… بامصاحبه    
  

  .  به ایران و احتماًال سوریه آماده ميسازند ) ائتالف ليکود(توسط دولت فعلی اسرائيل
  

آيا مردم امريکا که در تمام سالهای گذشته ، مجبور بوده اند ميان دو حزب عمده يکی را برگزينند ، امکان آنرا دارند که گزينه ديگری را : کمانگر 
شانس اين حزب و ديگر . شده است  افزوده –" رالف نادر " رهبر آن  بويژه –اختيار کنند ؟ مثال در يک دهه اخير بتدريج بر آرای حزب سبز 

ای بدست آوردن آرای مردم چقدر است ؟ در همين رابطه در مورد وضعيت جنبش کارگری و نيروهای چپ در امريکا ، احزاب کوچک بر
  .توضيحاتی را ارائه نمائيد 

ر داخل  جناح د به عنوان دواقعکرات و حزب جمهوریخواه که در و.مکانيزم و ساختار تشکيالتی و مقرراتی حزب دمو: بناب پارسا 
در تحت این شرایط به . یک نهاد جبهه ای عمل ميکنند توسط معدودی کمپانی های فراملی انگشت شمار تنظيم و اداره ميشوند

 مقررّات حاکم در سيستم و اضر نيز مثل صد سال گذشته امکان اینکه توده های مردم بتوانند بر مکانيزم ها ونظر من در حال ح
هژمونی این دو حزب که . از دست آنان گرفته و گزینه دیگری را اختيار کنند ندارند انتخاباتی در آمریکا فایق آمده و انحصار را شيوه 

و یا شخصيت " سبزها" ه در حال حاضر نهادهائی مثلبه عنوان یک نهاد جبهه ای عمل ميکنند بقدری گسترده و فراگير است ک
  ز بين برده و یا حتی ضعيف سازند نميتوانند انحصار این دو حزب را بر ارکان مملکتی ا" رالف نادر" هائی مثل 

  
  با توجه به توضيحات و ديدگاه شما ، درستترين تاکتيک در قبال انتخابات قريب الوقوع ، چه بايد باشد ؟: کمانگر 
 به نظر من نيروهای چپ و دموکراتيک و کارگری چون خيلی ضعيف و پراکنده هستند باید به عنوان حداقل یک آلترناتيو :بناب پارسا 

 جورج بوش رای ليه و بر عجان گرینان رفته و با آنها هم صدا گشته و بين بد و بدتر به تئوریکی و سياسی به درون جوانان و ز
کری پيروز شود، امکان حمله ن ولی اگر جا.  به ایران وجود دارداگر جورج بوش در انتخابات پيروز گردد، امکان حمله نظامی. دهند

  .اقًال چهار سال به عقب ميافتد و حتی احتماًال در یک پروسه ای خنثی هم گشته و اتفاق نيافتد
    

                                     ***********************************   
  .داشته است ن اين مصاحبه بوسيله فاکس صورت گرفته ، لذا امکان طرح پرسشهای جديد بر مبنای پاسخها ، وجود: توجه 
اين گفتگو به معنای تائيد همه نکات مطروحه در آن نيست و ما از درج ديدگاههای مختلف پيرامون وضعيت حساس امريکا و چاپ 

    net.k@rahekargar.rashA       : ايميل کنيد مقابل و ديدگاه خود را به آدرسلطفا نظرات . انتخابات آن ، استقبال ميکنيم 
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