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  داکتر ظاھر تيموری

  ٢٠١٧ جون ٢٣
 

 است کارگران قاتل مالی سرمايه سيستم
 استثمار ،وچپاول چور به خودی منافع حفظ منظور به مالی ۀخوارسرماي جھان وسيستم داری سرمايه دولتھای که زمانی

 در را کسبه واھل ور پيشه ،کارگر ،زحمتکش ساننا ھا ليونيوم ھزار ھزاران ،پردازند می جھان ھای خلق استعمار و

 .افتند می عیيطب غير و زودرس مرگ دام به حتم طوره ب آنھا که دھد می قرار اقتصادی بد وضعيت چنان

 فاقد ،داشته ونمير بخور زندگی و ،ناچيز معاش و مزد داری مايهرس مسيست در کسبه واھل وران پيشه ،کارگران زيرا

 .باشند می وبودوباش مسکن بھتر شرايط فاقد ،صحی بھتر شرايط فاقد، زندگی بھتر شرايط

 چيزی زيرا ،نمايند می خود بازوی نيروی و کار نيروی فروش به توسل ماندن زنده برایًا اجبار وران وپيشه کارگران

 .ندارند خود بازوی نيروی جز ديگری

 فوق ۀشد ذکر ناگوار درشرايط مالی ۀسرماي سيستم به اضافی توليد به کارگاھھا در خود کار با وران پيشه و کارگران

 مرگه ب منجر آنھا اجتماعی بد وضعيت و حالت. دھند می ادامه خود فالکتبار زندگی و وار برده زندگی به که پرداخته

 ..گردد می عیيطب وغير نابھنگام رس زود

 ومزد کار ساعت ١٢ الی ١٠ روزی در ويکنواخت شاقه کار ،فرسا طاقت کار با که اند یوران هشپي ، کارگران اين

 برای اضافی توليد کار جريان دنگرد می ھا کارخانه صاحبان به سرمايه انباشت باعث پرداخته اضافی توليد به ناچيز

 چنان رادر وآنھا ساخته محروم حياتی الزم شرايط از را ور پيشه و کارگر ارھز ھزاران که است داری سرمايه سيستم

 یابر را تدريجی مرگ حکم زندگی چنين و نداشته انسانی زندگی وضعيت ھمچو در که دھد می قرار بدی وضعيت

 .دارد وران پيشه و کارگران

 خود که قانونی (قانون چوب زور به را وران پيشه و کارگران داری سرمايه دول و مالی ۀسرماي سيستم که زمانی

 ،است شرايط اين ناپذيری اجتناب ۀنتيج که مرگ تا بمانند شرايط ھمچو در که سازد می مجبور )ندا پرداخته و ساخته

  .رسد فرا

 شد خواھد شرايطی اين قربانیًا اجبار ور پيشه و ھزارکارگر ھزاران که داند می بخوبی مالی ۀسرماي سيستم که زمانی

 .آورده وجوده ب سرمايه سيستم هک

 تحميل وران پيشه و کارگران بر را ظالمانه شرايط چنين خودی سيستم نگھداری خاطره ب مالی ۀسرماي سيستم که زمانی

 ،شود می عیيطب غير مرگ و رس زود مرگ قربانی رگرانکا ًا واجبار نتيجه در که دارد می نگه برقرار و نمايد می
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 ديگری فرد گلوله باشليک فرد يک توسطکه  عمدی قتل مثل درست ،است عمد قتل نوع يک هسرماي سيستم عمل اين

 .کشته می شود

 قتل اين زيرا ،است خايفانه پنھانی قتل شود می مرتکب وران هشپي و کارگران مقابل در مالی ۀسرماي سيستم که را قتلی

 تطبيق برکارگران قانون زور با ناگوار شرايط يعنی ،دگير می انجام )اند پرداخته و ساخته خود که(قانون چوب زور به

 ...برد می ازبين ازموقع تر زود را کارگران که است کار وناگوار سخت شرايط اين .شود می

 اگر،  باشد انسانی کار شرايط اگر .باشد وران يشهوپ کارگران قاتل مالی سرمايه سيستم از غير تواند می کسی چه

ه ب چرا باشند داشته صحی بھتر شرايط، مسکن بھتر شرايط کارگران اگر،  باشند داشته زندگی برای کافی مزد کارگران

 .شوند دچار طبيعی وغير رس زود مرگ

 مالی ۀسرماي سيستم ، دننبر ازبين خود امان بی نبرد با وبن بيخ از را مالی ۀسرماي سيستم اين کارگران که زمانی تا

 .دھد می ادامه انکارگر قتل به ازپيش بيشتر کماکان

 


