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 Political  سياسی

  
  توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١٧ جنوری ١٣
  

  ھاشمی رفسنجانی،
  يکی از معماران حکومت چرک وخون اسالمی درگذشت

  

.  سالگی درگذشت٨٢داری جمھوری اسالمی در  هھاشمی رفسنجانی ، يکی ازکليدی ترين مھره ھای رژيم سرماي

 سياست ايران چيزی جز توطئه و باند بازی، دزدی وچپاول اموال ۀ ھاشمی رفسنجانی در صحنۀ سال٣٨ سياسی ۀکارنام

  .مردم، خيانت و جنايت ، فقر و ژرفش اختالفات طبقاتی نبوده است

  
  جانی و شرکاءھاشمی رفسنجانی عاليجناب سرخپوش، عضو شرکت  سھامی زن

ن سياسی حتا ازيکی مخالف فی ترور و امحاۀعنوان ھمدست خمينی جالد نقشه ھاشمی رفسنجانی از ھمان اوان انقالب ب

 داری درسری جز رفرمھای کوچک درچھار چوب نظام سرمايهئرميستی را که سوداعناصر و جريانات سازشکار و رف

  .دزکشيد و دست به توطئه و ترور مینداشتند، می

وی . ، بستن دانشگاھھا و سرکوب دانشجويان ايران بود"انقالب فرھنگی اسالمی "ھاشمی رفسنجانی يکی از طراحان 

هللا و سپاه و بسيج دست آوردھای کارش گام به گام با بسيج نيروھای شبه فاشيستی حزبامام جنايتعنوان يار ه ب

 ۶٠ ]جوزا[اختناق سياسی ايران با کودتای ننگين سی خرداد را از بين برد و فضای ۵٧ ]دلو[دمکراتيک انقالب بھمن

 شصت و از ۀخواه دھيستھا، انقالبيون و نيروھای ترقيھاشمی رفسنجانی از آمران کشتار کمون .به اوج خود رسيد

  . بود١٣۶٧ ]سنبله[طراحان اصلی کشتار سراسری زندانيان سياسی درتابستان و شھريور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ن سياسی، جنگ را پس از عقب نشينی و شکست احکيم نظام و تصفيه و سرکوب مخالفھاشمی رفسنجانی برای حفظ و ت

  .ارتش عراق از خرمشھر ادامه داد و خسارت مالی و انسانی عظيمی را موجب گرديد 

 رياست جمھوری وی بود که چترعمليات تروريستی و قتل افراد اپوزيسيون در خارج از کشور پھن شد و بيش ۀدر دور

) بھمنی(رفيق حميد رضا چيتگر. از شخصيتھا، اعضاء و رھبران احزاب و گروھای سياسی ترور شدند تن ٢٠٠از 

  .يکی ازاين قربانيان ترور در خارج از کشور بود) توفان(عضو رھبری حزب کارايران

شخصيتھای ی و ترور نويسندگان و ئھای زنجيره قتلۀھاشمی رفسنجانی معروف به عاليجناب سرخ پوش رھبری کنند

  . منتقد ايران است

 أعنوان رھبر و جانشين خمينی ايفه ای بمسند قدرت نشاندن سيدعلی خامنهبرای درھاشمی رفسنجانی نقش تعيين کننده

ھاشمی رفسنجانی معمار اصلی سياستھای . کرد و ھم او بود که دخالت سپاه در اقتصاد و قدرت سياسی را فراھم آورد

ل اقتصادی در ايران بود که پس از سرکوب خونين انقالب و کشتار سال شصت و درشوک فرو نوليبرالی درقالب تعدي

و فقر " گور خوابی"  ايران است وۀدر صحن" ميلتون فريدمن"براستی که وی فرزند خلف .  درآمدءبردن جامعه به اجرا

 ايران ۀرفسنجانی است که جامع طبيعی سياستھای نوليبرالی ھاشمی ۀو مصيبت و لگد مال کردن حقوق کارگران نتيج

  .............. سقوط کشانده استۀرا به ورط

برون حکومتی و نو ليبرالھايی نظير  "اصالح طلب ميانه رو"دستان ه  ضد انقالب حاکم و ھمه کاربۀامروز مجموع

ی سی نشينھای مدرن و بی ب....چون فرخ نگھدارھا رھبر سازمان فدائيان اکثريت " ھای غيرسنتیچپ"ھا تا زيبا کالم

براستی که . سف از مرگ اين جالد خونريز و جنايتکار در سوگ فرورفته اندأوسکوالر، به عزا نشسته و با اظھار ت

تواند مختص بدون عاليجناب سرخ پوش اين مالی ميانه رو ايران می" داری جمھوری اسالمینظام سرمايه" نگرانی از

داری اسالمی است فقط با دفن بختک رژيم سرمايه. م چيزی برای ازدست دادن دارندافراد و محافلی باشد که در اين نظا

 . که می توان از شر اين اختاپوس با تمام جنا ح ھايش خالص شد

 !خبرمرگ قاتالن فرزندان ايران، نه تنھا جای تاسف ندارد، بلکه روزشادمانی مردمان ايران است

 

  توفان

   سخن ھفته

  )توفان(ايراننقل ازفيسبوک حزب کار
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