
























:نقل از  

 هفته نامه

 رهائی

 نشریه

 سازمان وحدت کمونیستی

 کارخانه، در دولت نماینده ی یعنی وی،

 دولت سیاستهای کردن پیاده صدد در دقیقا

 دانست باید .است سرمایه داری دولت یعنی

 منسوب را اختیارات تمام” وی اینکه علت

 کارکنان شورای” با و است “نموده بخود

 شورا دست” و “نمیکند همکاری هیچگونه

 اینست است، کرده “کوتاه ... را کارکنان و

 کارخانه مدیر این سرمایه داری نظام در که

 بنابر و اختیاراتست تمامی دارای که است

 کارگران و نباشد چنین اینکه الزمه ی این

 ریزی برنامه را بخود مربوط امور بتوانند

 نظام که اینست سازند، عملی و کرده

 یک با فقط نیز این .کند تغییر سرمایه داری

 این و .است امکانپذیر سوسیالیستی انقالب

 انقالبی و آگاه کارگران که آنچیزیست

 .کنند تبلیغ کارگران تمام میان در میباید

 بنی صدر به نامه در نیز مشخص بطور   

 با مدیرکارخانه عملکرد تناقض دادن نشان

   در نکته یک بعنوان اساسی قانون اصول

 در که گیرد قرار استفاده مورد باید صورتی

 که شود داده توضیح نیز کارگران به آن کنار

 گفته آنها به باید .هستند فایده بی اصول همین

 انجمنهای جمعیتها، احزاب، آزادی که شود

 ششم و بیست اصل در که غیره و سیاسی

 شده محدود بقدری دیگر بند هزار با شده ذکر

 قانون در کلمه ای جز آزادی این از که است

 آنها به باید .است نمانده باقی چیزی اساسی

 مورد در که ١٠٤ اصل که داد توضیح

 را شوراهایی اصطالح به صرفا شوراهاست

 نمایندگان آوری جمع با که دارد نظر در

 دادن نشان یکی در سعی مدیران و کارگران

 نه و دارد سرمایه داران و کارگران منافع

 آنان واقعی منافع مدافع و کارگران شوراهای

 سرمایه داری دولت و سرمایه داران مقابل در

 ١٠٦ اصل که داد توضیح آنها به باید .باشد

 را کارگری شوراهای حفظ یا و انحالل حق

 .است کرده سلب کارگران خود از

 در که بالفاصله ای وظیفه ی حاضر حال در   

 از دفاع دارد قرار ری سیمان کارکنان مقابل

 افراد بازگشت خواست طرح و خود شورای
 امر این در موفقیت برای و است شده اخراج

 محدود ری سیمان کارخانه ی به نباید اعتراض

 به میباید اعتراض این دامنه ی .شود

 حداقل و شده کشانده نیز دیگر کارخانه های

 نوسازی و گسترش سازمان به وابسته شرکتهای

 شرکتها این شورای با تماس طریق از را ایران

 با مبارزه در کارگران سالح .گیرد بر در

 .است آنان همبستگی و اتحا سرمایه داران،

 

 

پرتوان تر باد 

اتحاد کارگران 

علیه 

 سرمایه داران




