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 ! از ھيتلر ديوانه تا احمدی نژاد بيسواد 
يمی از اروپا را به  ميليون انسان انجاميده و ن٥٠پس از پايان جنگ جھانی دوم، جنگی که به مرگ بيش از 

ای تبديل کرد، مطبوعات و دستگاه ھای تبليغاتی بورژوازی برای بيان داليل اين ھمه جنايت، آن را به گردن  ويرانه

" انسان" کسانی بود که با معيار ۀھا و ھم ای انداختند که نژاد پرست بوده و خواھان نابودی يھوديان، کولی ديوانه

ولی ھرگز . جات کمتری از خصوصيات انسانی برخوردار بوده و بايد نابود می شدندشناسی او، چنين کسانی از در

ی کرده بودند، و او نيز در پوشش اين ئنگفتند که انحصارات و بانک ھا در به قدرت رسيدن او چه تالش ھا

ريخت و چگونه ر به جيب کمپانی ھای امپرياليستی الو چنين افکار جنايت آميزی، چگونه ميليارد ھا د" ديوانگی"

 . قتل عام کرد،داری بودند  کمونيست ھا، سوسياليست ھا و آزاديخواھانی را که خواستار نابودی سيستم سرمايهۀھم

نامند و  می" بيسواد"اکنون بار ديگر شاھد ھمين ترفند ھستيم، فريبکاران با تبليغات خاص خود، احمدی نژاد را 

اتوانی در مديريت مردم را به خاک سياه نشانده است و تحريم ھای قدرت جلوه می دھند که وی به دليل بيسوادی و ن

 ۀبر اساس اين تبليغات، اين ولی فقيه و دارو دست.  ھای بزرگ را ھم چاشنی اين بيسوادی و فقدان مديريت می کنند

 ھمچنان در چنگال فقر ھا را فريب داده و با دروغ و وعده، آن ھا را توده" بيسواد"حاکم نبودند که با علم کردن اين 

مردم را فريب داده و با طرح ھای " بيسوادی"رغم  و گرسنگی نگھداشتند، بلکه اين احمدی نژاد بود که علی

 از قرار موج ،بر اساس اين تبليغات.  حاکمه را پر کردۀاقتصادی ضد مردمی، جيب دولتمردان و بخش ھائی از طبق

ن سياسی در سياه چال ھای رژيم ھم از خواص ذاتی او مرگ مخالفی ئوسيع اعدام ھا و شکنجه ھای قرون وسطا

 . می باشد" بيسوادی"رژيم جمھوری اسالمی نبوده بلکه از نتايج رياست جمھوری چنين 

 حاکم بر ۀاش در حق توده ھای مردم موجب تداوم سيستم سرمايه داری وابست که اعمال جنايت کارانه" بيسوادی"

نامند ولی از خدمات او به حاکمان و انحصارات حاکم ديگر چيزی نمی  می" بيسواد"را  آری او . جامعه گشته است

 !بر آن ھا رياست می کرد" بيسوادی" سال يک چنين ٨گويند و به روی خود ھم نمی آورند که چرا 

دھند تا دستان خود را از اين  اما واقعيت اين است که ھمواره طبقات حاکمه القاب و تعاريفی به مزدوران خود می

" ديوانگان"آن ھا تمام جنايت ھا را ناشی از خصوصيات فردی اين . ھا و زحمتکشان بشويد ھمه جنايت ھا عليه توده

ای که از آن حفاظت کرده و در خدمت  با طبقه" ديوانگان" ارگانيک اين ۀدانسته و در تبليغات شان چيزی از رابط
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ھا و  در اعمال سياست ھای ضدمردمی عليه  توده. کنند نمی گويند مين می کردند و میأآن بوده و منافع آن را ت

. کم نديده است" بيسوادان"و " ديوانگان"زحمتکشان، نه ھيتلر و نه احمدی نژاد تنھا نيستند و تاريخ از اين 

ھزاران " ديوانگی" اين ۀايای بود که سرتاسر خاک ايتاليا را در چنگال خود گرفته و در س"ديوانه"موسولينی نيز 

ای ی بر تمام اسپانيا بود خواسته ئاو فرمانروا" ۀخواست"ای بود که " ديوانه"کمونيست را کشت، ژنرال فرانکو نيز 

يلی جز مرگ چھای   ديوانگی او برای توده،ای بود"ديوانه"باعث مرگ ھزاران آزاديخواه شد، ژنرال پينوشه که که 

البته . دانستند يزی نمیچبودند که جز ديکتاتوری " ديوانگانی"و صدام حسين نيز چيزی نداشت، سرھنگ قذافی 

ھا  ای تبديل کرده و توده ای بيش نبود که سرزمين ھای افغانستان و عراق را به ويرانه"ديوانه"جورج بوش پسر ھم 

يش نيستند که ھمه برای انجام مورانی بأم" بيسوادان"و " ديوانگان"اما در واقعيت اين . را به فقری دھشتناک کشاند

رسند تا آن چه را که انحصارات مالی نياز و آرزو دارند عينيت   حاکمه با فريب به قدرت میۀسياست ھای طبق

، جيب انحصارات و بانکداران از غارت دسترنج زحمتکشان پر شده و برای "ديوانگی"تحت پوشش اين . بخشند

و به اين ترتيب سرمايه داران در حالی . ز ھر چه بيشتر تجھيز می شودحفظ سيستم مدافع آن ھا ماشين سرکوب ني

 چنين مھره ھائی ھر جنايتی را که الزم داشته اند انجام داده اند ، آن را ۀکه سياست خود را پيش برده اند و به وسيل

  . سياست مدارنی می گذارند که خود آن ھا را آفريده اند" بيسوادی"و " ديوانگی"به حساب 

يا به زبان آدميزاد جز ظلم و ستم و غارت بر " ديوانگی"داری جز   حاکمه در سيستم سرمايهۀياست و فرھنگ طبقس

 .ھا چيز ديگری نيست عليه توده

 ٢٠١٣ست اگ

 


