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           نفرت از سرمایه داری با ده دلیل عمده وبرجسته         

                                  Top(10) Reasons to hate Capitalism              

 اختالل شخصیتی نوع  کی بهب  مصاونهادهای سرمایه داری  هاشرکت ( 01) 

 وراه اقدام که  لی  وهمد ضد اجتماعی روشهای تحملویا  یاده کردنپاند که  با 

 ،رنج میبرند میکشند و  ندامت است  اداشپ  برای  مدارانسه این برګزیده خود

اران را به دیپارتمنت دوسیه ای این سهمداران ویا سرمایه دفایل یا اگر طوریکه

اینها را بیماران  روانشناس موظف آن دیپارتمنت رستند  ،بفجنا یی روانشناسی 

روانی تشخیص خواهد کرد ودوسیه های شان را برای همیشه مسدود واز نظر 

                                                                  .بدور خواهند افګند 

همیش به  تشویق  واشاعه ای  حرص  وطمع می پردازد یه داری  سرما  -(9)

وآنهم صرف به آن نوع حرص وطمع  که برای سرمایه داران سود اورو مورد 

مردم  عادی  یک  پدیده ای ضد به نظر  پسند باشد در حا لیکه  حرص  وطمع 

اجتماعی  وکشنده ای روحی وروانی تلقی میگردد  وتذکر  همچو کلمات  برای 

بیشتر زننده ووقیح شمرده میشود  که بصورت کل درتضاد  با نوع   جوامع ما

.                                                                                      دوستی وشفقت ونوع پروری  قرارمیگیرد

امتیازات  مشت اقلیت یک سیستم ویانظامی است که در آن سرمایه داری  -(8)

طبقاتی بربنیاد مالکیت خصوصی  حکومتودراین سیستم راورده میشودبجامعه 

وسایل و ابزار معشیت  نقش داشته وثروتمند ترین افراد دراین سیستم  یعنی  بر

آنها یکه  خرید   وفروش   وظاایف  را دردست  دارند  میتوا نند  تمام  جامعه 

                                                                                           .تخریب نمایند رادرار تباط به خرید وفروش مقام ها و وظایف اعمار ویا 

سرمایه داران   از  آزادی  و فردگرا یی ستایش می نما یند درحا لیکه  به ( 7)

جزازخودشا ن ضد آزادی وفردگرایی برای همه کسان درهرزمان ومکان اند ،  

به اتفاق ما که برای بقا وزنده گی خود کار میکنیم  همچو ماشین  اکثریت قریب

االت  بیدون  ابراز انتقاد ازعملکرد آنها  تمام سفارشات ایشان  را برآورده می 



.                                   سازیم وهمه ابتکارات خودرا محدود به سود وتامبن منافع آنها بکارمی اندازیم

وجمع   داران ازیکطرف در بدنام ساختن  همکاری های مشترکسرمایه  ( .6)

نمی نمایند ولی ازجانب دیګردر اتکا به کار کارګران دریغ ګرایی ازهیچ تالش 

میشود   درپی ایجاد ودریافت محصوالتی  ایکه بشکل انبوه وکتلوی تولید وآنهم 

کارگران را ما  آنست تا  نیازمند  نظام آنها و ، سیستم مبارزه وتالش می نمایند

د  ولی نسازانتفاعی   وابستگی به ماشین غول پیکرد ر باحقه بازی های چندی 

واین کار م که باهم یکجا کار میکنی  نسبتی  بهازما کارگران  درعین زمان آنها 

هراس می افتند در میدهد آنها ازاین قدرت ماای ما قدرت وتوان بیشترباهمی بر

که ازجانب آنها نامشروع وبد تلقی میشود نظر آنها بکار برد این نیروی ما وبه 

داران   سرمایه که   همین دلیل است  فت قرار میگیرند وبهلباما در تضاد ومخا

کارگران را در   وسازمانها یکه  کارگری  اتحادیه های  همیش در پی تضعیف

نوع سنگ اندازی  ز هیچ ا  راه  کار دستجمعی تشویق می نماید بوده  ودراین

                                                                                                      . دریغ نمی ورزند 

ی  سیستمی است که نیاز هرچه گسترده تر به سیستم تبلیغاتی سرمایه دار  -(5)

نظامی است    یعنی چنانرد کنون جهان شناخته است دااکه تاو اشاعه ای خبر 

نه سیستم  جهان امروزی یگا این سیستم  در  که میخواهد مارا متقاعد سازد که

یان توجه  مشتر  میخواهد  زوال ناپذیر است  وبادرنظر داشت همین استدالل  

سرگرمی های متداول بلیغات ، اعالنات ، بازار یابی ،طریق تومستهلکین را از

این ازطریق ارتباطات جمعی ورسانیی جلب وجذب نماید  ووحتی بانشر اخبار 

دستمزد میلیونها سرمایه داران اند  که با  تالش همه جانبه  در پی  آن اند تا از 

درفضای صمیمیت  و  انسان های  که در ساحه کار واشتغاالت شان با یکدیگر

اوریها  یکرنگی ومحبت وعالقمندی کار مینمانید و هر روز به ابتکارات و نو 

.                                                                     دست می یازند سود  بدست اورند  وبه کیسه های خود بریزند 

پرنسیپ  سرمایه داری چنان نظام وسیستمی است که درآن ازنظراصول و  -(2)

یک  یک دالردرواقیعت یک رای مسلط محسوب میگردد وآن اینکه یک شخص

رای میدهد یا رای یک شخص با  ارزش یک دالر  تسلط ونفوذرا بدست میدهد  

پس دراینصورت کسانیکه با دالر های در دست داشته ای خود  اسهام زیاد  را 

می خرندپس میتوانند که شرکت های بزرگ وغول پیکر رادر تحت تسلط خود 

که بتوانند در انتخابات سرمایه داران متمول  برای آنوازجانبی اکثرداشته باشند 



زیا د    بد ست اورند پولخود ربرای خود ویا برای کاندید مورد نظررای بیشت

مصرف می نمایند ویا آ نها یکه پول  و ثروت  خودرا  دربخش تولید  کاال  و 

خد ما ت بکارمی اندازند کسا نی اند که باالی دولت واقتصاد کشور تسلط همه 

                                                                  .  جانبه داشته میباشند 

سرمایه داری بطور اشکارفضیلت وقدسیت عالقه خودی را اعالم میدارد  -(3)

وآزان حمایت میکند ولی بی خبر آزان  که عالقه خودی  بیدون رعایت  اخالق 

به تخریب   جرومعنویت ، محیط زیست  ویا قضاوت صحیح وعادالنه  خود من

کشتا ر جمعی محیط زیست ،تخریب جوامع بومی ،استعمار،جنگ واشکال دیگر

میگردد ،واقیعت اینست که سرمایه داری خوددرتحت سایه ای عالقه ای خودی 

 سرمایه داران همه وقته وازجانب دیگر  شد میبا ونفع  ل سود به دنباجا ه درهم

درسرزمین های بومی  )وروش اقتصادی ویا راه هر نوع سیستم در پی تخریب 

و تفکر رقبا (  وآنها یکه اصول نگهداری محیط  زیست را رعا یت می نمایند 

.                                           ومخالفین خود میبا شند واز هیچ نوع دسیسه وتوطه  باز نمی ایستند 

دشمن  امر یت  درنها بلکه   نبوده دموکراسی  یاور و یار  سرمایه داری  -(4)

 اسرمایداران را تحت فشار قرار دهند  آنه اګر  که  دموکراسی میباشند چنانچه 

داری را نسبت به دموکراسی ترجیح میدهند ویا اګر مردم  بیشتر سیستم سرمایه

مبادرت ورزند سرمایه یه داری  ی تضعیف سرماپموکراسی در د استفاده از  با

بوط به  صنف سرمایه داران  برای  حفظ  تسلط داران  و اشخاص  متمول  مر

.                                  وامتیازات خود ازبکار بردن هیج نوع اعمال فاشیستی خود دریغ نمی ورزند 

سرمایه داری به سرطانی می ماند که سیاره ای مارا ایستال نموده است  ، -(0)

جا انوسها ی ما از پمپ و جا بسرمایداری از گرمای کره زمین  ازتخریب اوقی

خالف سفیر وسوخت اتومی  درهرچا ودر اتمسازی مواد کیماوی و فضله های 

د وباداشتن حق انحصاری خود تا جایکه نسود می براصول تحفظ محیط زیست 

توان دارد بخاطر دریافت سود از هیچ تالش خودداری نمیکند  ولو  که  اگر به 

شود ، تا هنگا میکه  ا ز شر سرما یه داری  رها  قمیت جان انسنانها  نیز تمام

.                                                     نشویم نمیتوانیم محیط زیست سالم داشته باشیم 

  با تقدیم درودها -----------------------------------------------

  



  



 


