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  !جنگ افروزی در لباس صلح خواھی
و " يز مسالمت آمۀمبارز"و " صلح" خود ھمواره چنين جلوه می دھد که عاشق ۀبورژوازی در تبليغات فريبکاران

نويسند، عالمانش از نيکی  سرايند و می  انسانيت و مھربانی میۀشاعران و نويسندگانش از جاذب. است"  صلح اجتماعی"

ی مھاتما گاندی و سازھايش از زندگ لمف. نموده اندو انسانيت سخن می گويند و صدھا کتاب در اين زمينه تاکنون منتشر 

پيروز شد و شرايطی شکل گرفت " خشونت"بر " انسانيت"ند که چگونه باالخره سازند تا نشان دھ لم مینلسون ماندال ف

ھا که معنای برابری را در  اما اگر توده".  انسان ھا با ھم برابر و برادرندۀھم"چرا که ! که ھمه شادمان زندگی کنند

 و اين تبليغات را باور  بورژوازی را نخورندۀ خود ھر ساعت تجربه می کنند فريب اراجيف رياکارانۀزندگی روزمر

با ضرب و زور و " ھمه انسان ھا با ھم برابر و برادرند"که مدعی بودند ! نکنند ، آن وقت بورژواھای انسان دوست

  .آيند توپخانه به سراغ انسان ھای محروم و ستمديده يعنی اکثريت جامعه می

ا بايد ھميشه در حالت تھديد صلح نگه داشته ھ  بورژوازی نام ديگر جنگ می باشد و تودهۀدر جامع" صلح"در واقع 

ھای اسلحه سازی  کارخانه. اسلحه می سازد" صلح"بورژوازی برای حفظ اين .  شوند تا آسان تر جنگ را بپذيرند

ر اسلحه می سازند تا الو غيره ساالنه ميلياردھا د) Boeing(، بوئينگ )Lockhead Martin(ھمچون الک ھيد مارتين 

 اين ھا را ھم به حساب دفاع از ۀند از منافع خود دفاع کرده و صلح مورد نظرش را حفظ نمايد و ھمبورژوازی بتوا

ارائه " صلح پرست"و " دمکرات" که پيگيرانه در تالش است تا از خود چھره ای يدنحتی سو. کشور و مردم بگذارد

 ھر سياستمدار آن می باشد و ھر سال به ورد زبان"  مسالمت آميزۀمبارز"و " حقوق بشر"، " دموکراسی "ۀدھد و کلم

. ر سالح توليد و صادر می کندال، ساالنه ميليون ھا د) ١( صلح نوبل ميدھد ۀکسانی که برای صلح تالش کرده اند جايز

ساخت اين کشور ھر سال حداقل نيم ميليون انسان را " سبک"سالح ھای    کاری به اين ندارند کهو سياستمدارانش اصالً 

 .ی ساقط می سازنداز ھست

يکی از ابزارھای تبليغ صلح طلبی و برابری طلبی رياکارانۀ قدرت ھای سرمايه داری، سازمان ملل می باشد که 

 ۀمبارز"و " حفظ صلح"و " حقوق بشر"مريکا بنا نھاده شده است؛ در کشوری که امرکزش در کشور امپرياليستی 

از تھديد مردم محروم و کشور " حقوق بشر"ای برای حفظ اين   لحظهورد زبان سياستمداران آن بوده و" مسالمت آميز

و " القاعده"و " طالبان"و ) Blackwater(حتی برای اين ھدف از ساختن بلک واتر . دارند ھای ديگر دست برنمی

اوزھا و لشکرکشی ھا  کودتاھا و جنگ ھا، تجۀ نمی کنند، ولی کشورھای جھان سوم با تجربءھم ابا" داعش" ھم اخيراً 

آشنا ھستند و نقش سازمان ملل در توجيه تجاوز و سرکوب بورژوازی را به " حقوق بشر"و بمباران ھا ، کامالً با اين 

  . عينه ديده اند
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مريکا که به عنوان مھد دمکراسی بورژوائی ھر ساعت تبليغ می لبه راستی چه کسی می تواند فراموش کند که ھمين 

 خود به ويتنام حمله کرد و ميليون ھا زحمتکش را کشته و نيمی از آن سرزمين ۀاز منافع چپاول گران" دفاع"شود برای 

، کشورھای افغانستان، "دفاع از خود"مريکای امپرياليست برای اھمين . را برای سال ھا ويران و غير قابل کشت کرد

از مردم " دفاع"جلوه داده و آن ھا را برای " وستانهدخالت بشر د" را ويران کرده و بعد سياست ھايش را اعراق و ليبي

داند که اين جنگ ھا  در حالی که ھر انسان آگاھی می. دھد آن کشورھا و دور کردن خطر از مرزھای خود توضيح می

 نھادھای حافظ سيستمش را در دست ۀای است که ھم ھای بزرگ بوده و در خدمت طبقه در خدمت تراست ھا و کارتل

" انسانيت"ھا از اين جنگ ھا دارند اينست که گوشت دم توپ شوند تا بورژوازی ھم چنان از  نھا سھمی که تودهدارد و ت

 و نويسندگانش از انبخوانند، شاعر" ھمه انسان ھا با ھم برابر و برادرند"ھايش از  گفته و خواننده" مسالمت آميز"و 

ی مھاتما گاندی لمسازھايش از زندگانسانيت بگويند و فش از نيکی و  انسانيت و مھربانی بسرايند و بنويسند، عالمانۀجاذب

  .پيروز شده و ھمه شادمان خواھند زيست" خشونت"بر " انسانيت"لم بسازند که چگونه و نلسون ماندال ف

ھر ماند، که جنايت کاران و دژخيمان در نقش ناجی ظا آميزی می  بورژوازی به واقع به تئاتر فاجعه ۀزندگی در جامع

ھای  به وعده" ناجيان" خواب ھا را ھمين  فقيران و گرسنگان و کارتن. آورند شوند و فرشتگان سر از خاوران در می می

ھای زمينی را  دھند ماتريال را سر می" مرگ بر ماترياليست ھا"يک ناجی آسمانی دلخوش کرده و خود که شعار 

  .کنند زمه آن دفاع میصاحب شده و با تمام نيرو از اين تصاحب و مالکيت ال

 بورژوازی ھم چون ھر امر ديگری امری طبقاتی است زيرا که صلح واقعی برای ۀاين است که صلح در جامع

حقوق "ی  که با فريب، رنجبران را در چنگال بورژوازي. امل بورژوازی می باشدزحمتکشان، الزمه اش نابودی ک

  .دارد بدون بشر نگه می" بشر
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