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٢اره م شهيعالما  

! و نه خدماتشان رامي خواهیم  رای دارهينه حکومت سرما   
شنبهپنج   ١٣٨٧مهر م پنج بيست   گروه کارگری هدف                                              

  
از کارهای حکومت های  اگر به تازگی وقت کرده باشيد خبرهای روزنامه ها را بخوانيد کله تان

  .اعالم می کنند داغ می کند سرمايه داری و ارقامی که َگه گاه از زير دست شان در می رود و

که تعداد  اعالم کرده است" کمک به رفع گرسنگی در جهان"اخيرًا يک سازمان آلمانی 

ميليارد نفر  مسلمًا هيچيک از اين يک. گرسنگان در جهان نزديک به يک ميليارد نفر شده است

طبقه ای های بخت  از سرمايه داران و تجار و حاجی بازاری ها نيستند و همه ايشان از هم

سرمايه داری را بر نيانگيخته که کاری در   هستند و گرسنه خوابيدن اينها هم هيچيک از دولت هایبرگشته ی خودمان

همين گزارش آمده که رئيس سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان دول  جالب اينجاست که در. اين باره انجام بدهند

ها از  ری که دولت آمريکا برای نجات بانک ميليارد دال٧٠٠ درصد از ۵اعالم کرده که اگر فقط  )فائو(سرمايه داری 

گرسنگی در جهان ريشه کن می  ورشکستگی به اين آدمخواران داده است را برای رفع گرسنگی مردم جهان کرده بود،

 ميليارد دالری که دولت آمريکا ٧٠٠جالب تر اينکه تمام اين  .شد و ديگر زن و بچه ی کسی با درد گرسنگی نمی خوابيد

بی  ماليات هايی است که از حقوق کارگران آمريکايی کسر کرده است و به جای اينکه آن را به ا هديه داده ازبه بانک ه

بانک هايی که خانه های اين بخت  خانمانان و گرسنگان آمريکايی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود بدهد، به

ستمزدهايشان نتوانسته اند وام های اينها را بپردازند بصورت د برگشتگان را که به علت نداشتن کار و يا پايين آمدن

  . استبالعوض هديه کرده

شان تمامًا بر دوش کارگران است الزم نيست به  اما ما برای اينکه ببينيم هزينه نگاهداری نظام سرمايه داری و حکومت

و گوشت تن مان " گوشمان را می برند"الم خودمان، يعنی جايی که با پنبه ی اس در همين حياط خلوت. آنور دنيا برويم 

نمونه، معاون همين  به طور. خودشان و اربابانشان می ريزند، مثال های فراوانی از همين نوع خواهيم يافت را به شکم

اين کشور را برنامه ريزی کند اعالم کرده که  رئيس جمهوری خودمان به اسم آقای ممبينی که قرار است مثًال اقتصاد

می دانيد اين چه مقدار پول است؟ يعنی اگر اين دولت . کسری خواهد داشت  ميليارد تومان٦٠٠٠بودجه دولت امسال 

ميليون تومان  ٨٠ ميليون جمعيت ما، هر نفر ٧٠ی امسال را بين خود ما مردم پخش می کرد، تمامی  فقط کسری بودجه

تازه اين .  ميليون تومان می رسيد٤٠٠ای   خانواده نفر بدانيم، به هر۵اگر متوسط نفرات هر خانوار را . می گرفت

  .کسری بودجه است

کارفرمايان خرج می شود به جيب خود ما می  حساب کنيد اگر تمامی بودجه ای که برای سر و پا نگاه داشتن اين دولت

ب دولتی می رود که اما اين پول ها کجا می رود؟ به جي. سال درآمد داشتيم رسيد، همه ی مان چندين ميليارد تومان در

و تمام ! و نه آزادی نه نان داريم و نه گاز و نه برق و نه خانه و نه کار! کاری برای رفع بدبختی ما نکرده کوچکترين
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  .توی سر گرسنگان و بی خانمانان و بيکاران است اين پول ها برای نگهداری دولت و حکومتی است که تنها کارش زدن

می دانيد اگر . حکومتی را سر پا نگاه داشته ايم که با خرج خودمان چنين دولت و"  ايممغز خر خورده"مگر، بالنسبت 

برای رفع گرسنگی و بيکاری و بهداشت جسمی و روانی محله ها و شهرهای  اين پول ها به دست خودمان می رسيد و

که اين کارها  به ما می گويند. مکرديم، ديگر نه بی خانمان و گرسنه و معتاد و فاحشه و دزدی داشتي خودمان هزينه می

متخصصانی مثل همين آقای مميينی است که هر سال  اوًال اگر منظورشان! را بايد متخصصان برنامه ريزی و اجرا کنند

نمی کنند کسری بياورند، می خواهيم صد سال سياه برنامه ريزی و اجرا   ميليارد تومان برای هيچ کاری که٦٠٠٠

همين  ان کاردان هايی هستند که واقعًا کارشان را در هر رشته ای بلدند؟ خوب مگر آنانمنظورش اما اگر! نکنند

زندگی می کنند؟ پس در هر محله و  کارگران و کارمندان و دکتر مهندس هايی نيستند که در محله ها و شهرهای خودمان

ونه اگر يک نفرشان هم مثل همين رئيس اينگ. به کار بپردازند شهری می توانند با صالحديد خودمان و زير نظر خودمان

به . گذاريم لياقت و بی کفايت از کار در آمد، فورًا متوجه می شويم و کس ديگری را جايشان می جمهور و معاونانش بی

داده اند که هر بار در هر جا و زمانی  را" حکومت شوراهای محلی و کارخانه"اين شيوه کار و مملکت داری عنوان 

  . انداست، مردم و کارگران خيرش را ديدهسر کار آمده 

  

  !چاره کارگران تشکيالت و هدف است

  فگروه کارگری هد

  ١٣٨٧ مهر ٢۵
  


