
 

  !های کریه جمهوری اسالمی پيرامون مرگ رفسنجانی، یکی از سمبل
 

هاشمی ننگين جنایت آميز و ، عمر سراسر ١٣٩۵  دی ماه١٩روز یکشنبه 

ی اسالمی، یکی های رژیم ضد خلقی جمهور رفسنجانی یکی از تبهکارترین سمبل

 ، استه به قدرت رسيدبا یاری و حمایت امپریاليست ها که  ی رژیماز بانيان اصلی

ترین   رژیم جمهوری اسالمی به خاطر از دست دادن یکی از صادق .به پایان رسيد

عناصر خدمتگزار خود که تا آخرین لحظه حياتش یک دم از کوشش برای حفظ نظام 

  . استثمارگرانه حاکم کوتاهی نکرد، سه روز عزای عمومی اعالم نموده است

ت که رژیم جمهوری اسالمی از اولين روز سر کار آمدن خود با سمبل برجسته تمامی جنایاتی اس، رفسنجانی 

های تحت ستم و عليه  ها به طور بی وقفه عليه کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و خلق حمایت امپریاليست

از ایفای نقش کليدی و حساس در رکاب خمينی جالد برای . مرتکب شده است ، جنبش انقالبی مردم ایران

و شکنجه جمهوری اسالمی ، تا کارگردانی سالخی جوانان  ب توده ها و تحکيم پایه های رژيم دارسرکوب انقال

، از قاطعيت در نسل کشی ده ها هزار تن از پاکترین  در جبهه های خون و جنایت جنگ امپریاليستی با عراق

 نقش آفرینی در  تا ریاست مجلس ضد خلقی شورای اسالمی و،  ۶٠های دهه  فرزندان خلق در سراسر سال

 سال ٨تا ،  ۶٧، از تایيد و مشارکت مستقيم در قتل عام هزاران زندانی سياسی در سال  افتضاح ایران گيت

ریاست جمهوری دوران به اصطالح بازسازی و ایجاد زمينه برای گسترش نفوذ هر چه بيشتر سرمایه های 

یران و استثمار هر چه شدیدتر کارگران و به خاک و امپریاليستی و به تبع آن فراهم نمودن شرایط غارت منابع ا

، از ریاست مجمع تشخيص مصلحت تا عضویت و  خون کشيدن آنان توسط سرمایه داران خارجی و داخلی

ریاست مجلس خبرگان به مثابه ابزارهای سرکوب و پایمال کردن حقوق مردم رنجدیده ایران و باالخره جلوس به 

از خون محرومان ارتزاق می  که رمایه داران رذل و صاحب یک مافيای بزرگ اقتصادیمقام یکی از ثروتمندترین س

کند، همه و همه توصيف گر گوشه ای از تبهکاری ها و جنایات این مهره کریه و ننگين طبقه استثمارگر حاکم در 

  . چند دهه اخير می باشند

و " بازسازی پس از جنگ"ليستی موسوم به با اجرای برنامه های امپریا،  سال ریاست جمهوریش ٨وی در طول 

ها تن از کارگران و دهقانان و دیگر توده های ستمدیده را به باتالق  تحميل قراردادهای ناصرالدین شاهی، ميليون

فقر و گرسنگی پرتاب کرد و جيب اربابان امپریاليست و خونخوار خود را به بهای تاراج هست و نيست مردم ایران 

نقش کثيف و جنایتکارانه وی در اجرای برنامه های نهادهای امپریاليستی نظير بانک .   نمودهر چه بيشتر پر

از یاد رفتنی نيست؛ و مردم مبارز ایران " گسترش اقتصاد آزاد"جهانی و صندوق بين المللی پول در ایران زیر نام 

ریاليستی صد ها هزار تن از های امپ می دانند که این مهره جمهوری اسالمی چگونه با اجرای اوامر قدرت

  .   گ تدریجی فرستادها را به کام بيکاری، گرسنگی و فحشا و مر کارگران و خانواده های آن

با دنائت تمام  تنها دشمنان آزادی و دشمنان مردم، تنها مرتجعين و استثمارگران و اعوان و انصارشان هستند که

به سوگ نشسته و به کمک و یاری بلندگوهای تبليغاتی امپریاليسم با تمام توان در رثای رفسنجانی جنایتکار 

ویژه در اذهان نسل جوان از چهره هار و کریه رفسنجانی به عنوان یکی از سگان زنجيری ه می کوشند تا ب

، " طلباصالح "، " مردمی"، "سياستمدار ملی"سيمای یک ، امپریاليسم و بورژوازی وابسته حاکم بر کشور ما 

  .ترسيم کنند... و" واقع بين"، " معتدل"

  



در تبليغات کثيف و فریبکارانه پسا مرگ رفسنجانی جنایتکار که یک سرش به وزارت خارجه امپریاليسم آمریکا و 

دیای دروغگو و فریبکار غرب می خورد و سر دیگرش به آخور تمامی تفاله ها و نوکران بورژوازی و رژیم نگهدارها يم

 باشد، کوشش می گردد تا تمامی جنایات و نقش آفرینی این مهره رژیم سياه جمهوری اسالمی در وصل می

ها گاه در   سال گذشته در تشدید و گسترش فقر و فالکت در جامعه و نکبت هائی که گوشه ای از آن٣٨طول 

ب یقادر به فر، ارانه اما حتی تمامی این تبليغات فریبک. دیای خودشان هم منعکس می شود، الپوشانی گردديم

مردم  و جوانان آگاهی نيست که با پوست و گوشت خود تجليات هالکتبار حاکميت نظام استثمار و ستم و 

  .سرکوب جمهوری اسالمی که رفسنجانی یکی از برجسته ترین سمبلهایش بود را لمس و حس می کنند

های بی مرزی که رفسنجانی و رژیمش در  تان و گورس۶٠زنان و مردان و مادران و پدرانی که از قتل عام دهه 

 روان است، کارگران و زحمتکشانی که در اثر  هخونابشان  های هنوز  از چشم، سراسر کشور بر پا کردند 

های امپریاليستی دیکته شده به رفسنجانی و رژیمش به زیر خط فقر و گرسنگی و خط بقا و فنا پرتاب  سياست

ز بدل شده اند، و باالخره تمامی قربانيان رژیم ظلم و ستم، رژیم زن ستيز و ضد های امرو" گورخواب"شده و به 

هيچ گاه فریب ، یعنی اکثریت مطلق آحاد جامعه تحت سلطه ما ، کارگر، رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی 

يم و خاموش بيهوده نيست که این اکثریت عظ. تبليغات ننگين کنونی در مدح رفسنجانی معدوم را نخواهند خورد

ها عکس های بزرگ تسليت وی در شهرها را پاره  آن . هم اکنون با پوزخند به تبليغات ارتجاعی جاری می نگرند

چرا که در قلب آنان مرگ هاشمی . و رژیمش را در سيل طنز ها و ناسزاهای خود به سخره گرفته اندو او کرده 

این توده عظيم در . گان زنجيری امپریاليسم در ایران نيسترفسنجانی ، چيزی فراتر از مرگ یکی از تبهکارترین س

ر خنج، انتظار فرارسيدن روز سرنگونی تماميت دستگاه ظلم و سرکوبی که رفسنجانی یکی از پایه های آن بود 

  .های آبایی را صيقل می دهند

   !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

  !سراسر جهانایران و ر نابود باد نظام سرمایه داری د

  !زنده باد کمونيسم ! باد انقالبپيروز
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