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   باویعبدهللا
 ٢٠١۴ مارچ ٢٣

  ! زشت بورژوازیۀچھر
با رشد نيروھای مولده و گسترش توليد در جوامع ماقبل سرمايه داری، سيستم جديدی از توليد بر جامعه حاکم شد و 

اين طبقه از . ھای جامعه حاکم گشتند  شخصيت يافته ھستند بر تمام عرصهۀداران که به قول مارکس ھمان سرماي مايهسر

ھای  ھمان آغاز نشان داد که برای انباشت سرمايه و سود اندوزی از توسل به ھيچ جنايتی در حق کارگران و ديگر توده

 توليد و ورود سرمايه داری به فاز امپرياليسم ھم ديديم که ۀ شيودر جريان رشد روز افزون اين. مردم دريغ نمی ورزد

  .يد اين واقعيت می باشدؤقه خود منگاھی به تاريخ اين طب.  کاری ھائی که نکرداھبورژوازی چه سي

 درصد بوميان ٩٠، )مريکاا( جديد ۀــ در قرن شانزدھم اروپائيان در پی کسب تجارت سودآور مواد پر ارزش در قار١

مريکای شمالی را نابود کردند که در تاريخ، بزرگترين نسل کشی به شمار می ا درصد بوميان ٩٧يکای التين و مرا

  .رود

داران برای سود ھرچه بيشتر، يکصد ميليون انسان کشته می   تالش سرمايهۀ در نتيج١٩١۴ تا ١٨١۵ــ بين سال ھای ٢

 .شوند تا سرمايه داری گسترش بيشتری پيدا کند

 جنگ، قحطی ۀدارن، ميليون ھا انسان در نتيج  در پی تالش ھرچه سود بيشتر سرمايه٢٠٠۴ تا ١٩١۴ سال ھای ــ بين٣

  :اند که آمار آن به ترتيب زير است و بيماری درگذشته

  يون ميل٢٢                                                            جنگ اول جھانی                               

   ميليون ١۴                  ١٩٢٢ ــ ١٩١٨ کشور به اتحاد جماھير شوروی در بين سال ھای ١۴ ۀحمل

   ميليون  ٢٢                                                                 ١٩۴۵ ــ ١٩٣۵ بر چين  جاپان ۀسلط

   ميليون ١٠                                               لمان نازی                           ااردوگاه ھای مرگ 

   ميليون ١٨                                            غيرنظاميان شوروی در جنگ جھانی دوم                

   ميليون ٣۴                                                  )                  به جز ارقام باال(جنگ جھانی دوم 

   ميليون ٢                                                                               ١٩۵٣ ـ ١٩۵٠ ورياجنگ ک

   ميليون  ٣                                                 جنگ ويتنام، الئوس و کامبوج                           

   ميليون٢                                                                       ١٩۶۶ ـ ١٩۶۵ ازييجنگ در اندون

   ميليون٢                                                  ١٩٩٩ ـ ١٩٩٢ بمباران و تحريم ھا ۀعراق در نتيج

   ميليون ١                                                                                          ٢٠٠٣عراق جنگ 

   ميليون١٨۵                                        )           ھزار نفر در روز٢۴ (١٩٩٠ ـ ١٩٧٠قحطی 

   ميليون٢٨٠                                          سال، به دليل کمبود دارو                   ۵کودکان زير 
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   ميليون۵۴٠                   )               سی ميليون در سال   (٢٠٠٧ - ١٩٩٠قحطی بين سال ھای 

  )١( ميليون ١٣۵ يک ميليارد و                                                                                  مجموع 

. نفر جان خود را از دست دادند تا نظام سرمايه داری رشد کند و باقی مانده و حفظ شود ميليون ١٣۵اين يک ميليارد و 

ی بيش نيستند که ئ حقيقت کارگران و  زحمتکشان کاالو تجربه نشان داد که در راستای حفظ اين سيستم ، انسان ھا و در

ھمه بورژوازی بايد زحمتکشان را به پذيرش اما با اين . فقط در توليد و جنگ مورد استفاده قرار می گيرند و ديگر ھيچ

آيند تا ناچاری پذيرش  به ميدان می... اين وضعيت قانع کند و اين جاست که ھزاران کارشناس و محقق و سياستمدار و 

ای که وسائل  طبقه"ھمان طور که معلم کبير پرولتاريا گفت . اين وضعيت و ابدی بودن موقعيت موجود را توضيح دھند

و در ھمين راستاست که آن ھا می کوشند  و ) ٢" (کند ل میوادی را در اختيار دارد وسائل توليد ذھنی را کنترتوليد م

در حالی که مبارزه . شوند تا جو نااميدی را بر جوامع بگسترانند  و از انقالب جلوگيری کنند ای متوسل می به ھر وسيله

 کارگر را پيش می برند در ھمان ۀردن آنان از گرفتن رابطه با طبقبا سازمان ھای کمونيستی در سراسر دنيا و محدود ک

 توده ھای ۀدست گرفته بودند و مراکز الھام دھنده ی که قدرت دولتی را بئھاحال با  ھجوم ھمه جانبه به کمونيست 

 می کنند تا از سوی ديگر، اين مشاطه گران بورژوازی سعی. دھند ستمديده ھستند را مورد آماج حمالت خود قرار می

 اين بورژوازی را در جنوب ھر ۀولی چھر.  بورژوازی را با فرھنگ و توليدات خود مترقی و زيبا جلوه دھندۀچھر

. کند ی که بيداد می و در  فحشاء و اعتياد و بيکاريدر فقر و فالکت. توان ديد شھری در سراسر اين دنيای بزرگ می

 از تجارت ميليونی دختران جوان و فروش آن ھا سخنی نمی گويند، اعتياد دھند و فحشاء را انتخاب خود زنان جلوه می

 ۀرا انتخاب معتادان تبليغ کرده و از دست داشتن حتی دولت ھا در اين جنايت سخنی نمی گويند و بيکاری را نيز نتيج

  . دھند تنبلی و بيکارگی کارگران جلوه داده و از نظر اخالقی آن را بد جلوه می

 سيستم بورژوازی ۀ سلطۀدانند که تمام زشتی ھای جوامع کنونی نتيج دانند، آن ھا می ت ھا حقيقت را میولی کمونيس

  و حفظ اين سيستم دست به ھر جنايتی می زند، ميليون ھا انسان که در اثر گرسنگی میءبورژوازی برای بقا. است

 اين سيستم است که به جز به  ۀن جنايت ديگر نتيجميرند و ھزارا ميرند، ميليون ھا انسان که در اثر جنايات جنگی می

 اين ھمه ۀاين است که کمونيست ھا خواھان برچيدن و برکندن ريش. سودآوری و انباشت سرمايه به چيزی کار ندارد 

  .باشند  می، آن مالکيت خصوصی استیظلم که منشا

ھای خود، زحمتکشان را می کشد و  ستهتفاوت بزرگ بورژوازی و کمونيست ھا در اين است که بورژوازی برای خوا

  .ھای زحمتکشان است که خود را به کشتن می دھند کمونيست ھای انقالبی برای خواسته

  ٢٠١۴ چمار

  :زيرنويس ھا

 "ميرد  ديگر میۀچگونه نيم" سوزان جورج با عنوان ۀ و نوشتEncyclopedia Brittanicaـ منبع   ١

  "لمانیاايدئولوژی "ـ کارل مارکس ٢

  :دداشتيا 

بلکه ھرگاه ارقام بزرگی چون . اين رقم به يقين تمام آنچه نيست، که بورژوازی امپرياليستی در جريان قرن گذشته به کشتار گاه فرستاده است

ين از آن زمان تا اينک، کشتار ھائی که ح ھزار کشته ٢٠٠بيش از يک و نيم ميليون کشتۀ افغان حين تجاوز روسھا بر افغانستان و بيش از 

 ده ھای ديگر را به آن بيفزائيم، ديده می شود هجنگھای سه گانۀ بين دولتھای پاکستان و ھند صورت گرفت، تلفات جنگ بين ايران و عراق وب

  .نموده است» خون استفراغ«خورده و » کاال« که که واقعاً نظام مبتنی بر سرمايه ھمان خوکی بوده
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