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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
 صبا راھی 

  ٢٠١٧ جنوری ١٩
  

  در شادمانی مرگ رفسنجانی
  و جاده صاف کن امپرياليسم  کارگرانۀدشمن قسم خورد

کنند که عمر جاوان دارند، اما وقتی مرگ آنان را به  ن وانمود میستمگران قلدر با ظلم بی وقفه در حق ستمديدگان چني

ايجاد چنين شادمانی . کند شايد يکی از لحظات شادمانی و تسکين دردھای ستمديدگان باشد مستراح تاريخ پرتاب می

ُبر شاه ھم مرد، آخی اک:  ُمجددی با مردن رفسنجانی قاتل چنين عباراتی را از ته دل ستمديدگان به لبانشان جاری ساخت
ُبه درک که مرد، از بس ظلم کرد، از بس حق مردم را خورد ترکيد، آخی چه خوب که سقط شد، يک خونخوار کمتر، 

و ھيچ چيز جز مرگ نمی توانست اين جانی بالفطره را از ارتکاب به جنايت بيشتر اين ! و از اين قبيل يک گرگ کمتر

  !چنين بازدارد

و !  طمع او، قلب مملو از عطش قدرت و سرکوب ستمديدگان آن جانی باالخره ايست کرد قلب کريه مملو از حرص و

  !ھمانطور که به درک پيوستن خمينی جالد. ھيچ خبری تا به اين اندازه اين قلم را نيز نمی توانست خوشحال کند

و چنين بود که يکی  ُند مرددا  او میۀجای نشستن روی صندلی دادگاه خلقی و محاکمه ای که خلق شايستبه  رفسنجانی 

متکشان، ح کارگران و زۀاز موذی ترين تبھکاران رژيم اسالمی نوکر امپرياليسم، يکی از منفورترين دشمنان قسم خورد

 شصت در سراسر کشور، يکی از ۀعام زندانيان سياسی دھھای يکی از رذل ترين قاتالن بھترين فرزندان ايران در قتل 

يکی از بی اخالق  َاليسم که برای ماندن در قدرت از ھيچ پستی و شارالن بازی دريغ نداشت،شيادترين نوکران امپري

  ! امپرياليست ھا به درک واصل شدۀترين؛ بی شرافت ترين و بی وجدان ترين مھره ھای رژيم دست نشاند

دوربين   بود که جلوکند زمانی  شدن مییی که صورت کريه آن معامله گر مرگ را غيرقابل فراموشئيکی از صحنه ھا

رژيم (که آيا شما ال اينؤيش در پاسخ به سپھای تلويزيونی به خبرنگار سی سی ان روز قبل از انتخاب چند دوره 

ما نشان دھد، مريکا اول حسن نيت خود را به اکنيم اما  کنيد گفت البته که ھمکاری می مريکا ھمکاری میابا ) اسالمی

   !مريکا بخواھد را انجام دھيماه ما تحويل دھد تا ما ھم ھر گونه ھمکاری که ی مثل مجاھدين را بئتروريست ھا

ُرژيم در رابطه با چپاولگری و غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان و محرومان، پر کردن " مغز متفکر"رفسنجانی 

 ۀين قوانين زنگ زدجيب ھای خود و فرزندان انگلش و نيز اربابان جھانی اش، در رابطه با حاکم کردن ارتجاعی تر

ن چه در داخل و چه در خارج، ھولناک ترين آن ا مخالفۀدينی به جامعه و ستم بر زن، در رابطه با ترور سازمان يافت

ن رژيم در ھر اُمثله کردن ھنرمند روشنفکر فريدون فرخزاد، عطش سيری ناپذير او برای از سر راه برداشتن مخالف
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 ۀ شصت از خون بارترين کارنامۀ ھا و مجاھدين، و قتل عام زندانيان سياسی در دھلباس و عقيده ای به ويژه کمونيست

  .نام رفسنجانی بوده آخوند رذلی ب

ی که طفالن سه ساله ئراه انداخته بودند تو گو" ُن مردُوا ويال بابامون مرد بابامو"وقتی به درک واصل شد، فرزندانش 

بی بابا "مانده بودند که " نان شب"ی که بی ئبابا شديم راه انداخته بودند، گوُشان مرده که بی " جوان درستکار"اند و پدر 

 کارگران و محرومان کشيده بود و در حلقوم ۀراه انداخته بودند، ھمان نان شبی که پدر خونخوارشان از سر سفر" شديم

 از پدران یش از دو برابر بسيارشان که بي ۀ ھشتاد و دو سالخواستند از او پدر کثيف خود و اربابانش ريخته بود، می

ريزند از اعتياد، از  يزی بر روی زمين میئسازند، جوانان مثل برگ درختان پاشده ب" شھيد جوانمرگ"عمر کرده بود 

خواستند  ميرند، آنوقت می ی به آرامی میئھا، بچه ھا از فرط فقر و بی دارونااميدی از تنگناھای زندگی، از آلودگی 

 و بيشتر خون  کرد  متعفن ھم مثل ساير آخوندھای انگل بيش از صد سال عمر میر اين کفتار پي،که اين خونخوار

  . کرد می" از کجا آورده اش"کارگران و محرومان را می مکيد و آنان را قربانی ثروت 

م صرف  در صدد آن ھ٩٠فائزه دختر مثل پدرش ھار و مکار، گفته بود پدر ما ثروتش مال قبل از انقالب است که 

!" کرديم کنيم، قبل از انقالب در دزاشيب زندگی می انقالب شد و ما در خانه ای اجاره ای با اجاره ای اندک زندگی می

   !ھم شدند" طلبکار"يعنی که 

ريخت و از ھر انگشتش خون بھترين فرزندان  ش می  شرافتی اخالقی از سر و روی کريهالبته از آن پدر، که بی

ش روباه پير مکارترين شيوه ايران می چکيد، کسی که مثل ارباب نويسندگان شاعران و کارگران ايران؛ روشنفکران،

   !ُکار ميبرد، نبايد انتظار داشت که فرزندانی درستکار و نيکو رفتار بار بيايده ھای مردم فريبی را ب

که در سراسر  در حالی! دکرده بودن" آزاد"بود را در موقع مردن پدر قاتلش " زندانی "ًاپسرش مھدی که ظاھر

" حق"دادند   زندانھای ايران مادران؛ پدران دختران و پسران وقتی عزيزانشان را در بيرون از زندان از دست می

آرشيتکت " ميرحسين موسوی که وقتی خمينی و  رفسنجانی و  و از آنھم ھولناک تر اين! مرخصی رفتن نداشتند

و ھادی غفاری و خامنه ای و ساير جنايتکاران دست در دست ھم کمر به قتل عام زندانيان سياسی  "دوران طاليی امام

بستند نه تنھا اجازه ندادند مادران و پدران ، دختران و پسران ، جگر گوشه ھا و عزيزان خود را برای آخرين ٦٠ ۀدھ

که دوران محکوميت خود را نيز  کيل با اين بدون و،وداع در آغوش کشند بلکه آنان را ظرف چند دقيقه بدون دادگاه

آنوقت !  بيرون آمدن بودند حلق آويز کرد، در گورھای دسته جمعی بی نام و نشان دفن کردندۀسپری کرده و در آستان

که تبر گردنش را " زندانی"کنند،  می" آزاد"را ھنگام به درک واصل شدن پدرش " آخوند زاده "مھدی خان اين انگل، 

   !از بس که مال مردم را مثل پدر خونخوارش خورده استند،  زنمی

بار ديگر ماھيت فرد رذل و تبھکاری مانند ارتجاع  ُی که در پی مردن جانی رفسنجانی نشان داده شد يکئواکنش ھا

 باال بردن سر آنھا بر در زندان ھای رژيم اسالمی و" ھوادارانش" بسياری از ۀنگھدار معروف فرخ نگھدار لو دھند

شده "تواب " شاه ۀ جنايتکارانھایيد تمام سياستأئ منفور متعفنی که در دوران شاه جالد با نوشتن عفو نامه و تار، ھماند

ش رفسنجانی ی خلق؛ او نيز مثل اربابئبود و با نفوذ در پرافتخارترين سازمان سياسی نظامی؛ يعنی چريک ھای فدا

غلط زيادی " مردم کشورش" و از طرف  رد، به عزاداری نشسته بودقاتل، بيشترين خدمت را به اربابان شاه و مال ک

بی "وليت و شرافت اخالقی ھستند نيز او را ؤی که عاری از ھر گونه مسئنموده، و قلم ھا" اندوه"کرده و اظھار 

   !ملقب کردند" جانشين

راند، از  حکم می" مصلحتش به خطر می افتاد"ھر وقت که " رئيس تشخيص مصلحت"عنوان ه کفتار رفسنجانی ب

اگر اين ظالم کريه . کنند نام برد  میءرا افشا" سران رژيم"ی ھای ئآخرين آنھا بايد از مجرم شناختن افرادی که دارا
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. طاران جانی اش وحشت داشتقخود و ساير ھم " از کجا آورده " قلب ريگی به نعلينش نداشت چرا از افشای ثروت ال

مردم در خيابان، مراکز عمومی و تاکسی و خالصه ھر جا  بلند بلند حرف از دزدھای بيست و سه چھار سال پيش وقتی 

گفتند که خر ھمان خر است و پاالنش عوض شده، درست در ھمان ھنگام نيز از جانب خمينی  دند و می زرفسنجانی می

  .تھمت بزند سه سال حبس دارد" انقالبيون اسالمی"که ھر کس به " حکمی راند"جالد 

ه يکرد که مردم  جان به لب آمده از تنگناھای اقتصادی و اجتماعی به کنا  رفسنجانی چنان ظلم و تاخت و تاز میآخوند

   ".دنيا به نادر وفا نکرد"گفتند بس کنيد  در کوی و برزن می

ھانی شان جاده صاف کن امپرياليسم که بولدوزر را بر روی ھر آنچه که بر سر راه منافع خونخوران داخلی و اربابان ج

بود انداخته بود از جان تا مال مردم از ثروت دسترنج کارگران تا زمين و کوه، معادن و صادرات و واردات و برج 

که ذره ای از  اما ديديم که چگونه بی آن. تواند به ستمگری ادامه دھد ی عمر جاودان دارد و تا ابد میئسازی، که گو

   !به درک. ُمردجناياتی که مرتکب شده بود پشيمان باشد 

 برخی ھا حتی اگر وجدانشان را به تعطيالت فرستاده باشند اما لحظاتی در زندگی وجود دارد که وجدان از سفر برمی

گيرد، اما در مورد جنايتکار منفوری مثل رفسنجانی چنين نبود، او بی وجدان متولد شده  گردد و گريبان فرد ظالم را می

کرد که قلب از کار ايستاده اش درست  ز دست از فريبکاری برنداشته بود و فکر میُبود، طوری که حتی دم مردن ني

نگذاريد آرزوھای برآورده " تواند به ستمگری تبھکارانه اش ادامه دھد، به وزير بھداشت گفته بود که  شود و او می می

   اين روباه مکار منفور؟ نبايد شادمان بود از به درک واصل شدنًواقعا."!!! نشده محرومان بر زمين بماند

نام رفسنجانی بسته شد، اما دکه ھای متعفن ديگر استبداد دينی که در ه  متعقن استبداد دينی  ستمگر قلدری بۀآری دک

 ھنوز باز است، جناج ھای مختلف رژيم که دستشان در تمام جنايات رژيم آلوده است سعی در ندخدمت امپرياليسم ا

" پدر خوانده اش رفسنجانی"انی رئيس جمھور وقت که کارنامه اش کم رنگ تر از ربودن گوی قدرت دارند، روح

" اکبر شاه"او نيز مانند . خامنه ای حيله گر نيز به تاراج و سرکوب سيستماتيک خود مشغول است. نيست عزادار است

اما روزی شادمانی کامل !  ممکن است بگريزد اما نه از مرگ" بيش آمدی" داند از ھر آنچنان غرق قلدری ست که نمی

رسد که رژيم اسالمی و قوانين الھی اش که چيزی جز ابزار سرکوب کارگران و  کارگران و محرومان، و زنان فرا می

زحمتکشان و محرومان، زنان و دانشجويان، روشنفکران و نويسندگان و شاعران نيست آنھم در راستای حفظ منافع 

  . تاب شود، ھمانگونه که تاج و تخت شاه جالد توسط توده ھای ستمديده پرتاب شدامپرياليستھا،  به مستراح تاريخ پر

قول ه د که ب يابنکند ، بلکه سيلی از خشم خروشان ستمديدگان است که در می انقالب واقعی را کسی سازماندھی نمی

  .مارکس ھيچ چيز جز رنجيرھايشان ندارند که از دست دھند

  امپرياليسم با تمام جناح ھا و دسته ھای آنسرنگون باد رژيم اسالمی نوکر 

  مرگ بر  ستمگران و ھر آنکسی که به ستمديدگان پشت کند و خادم ستمگران شود

   اسالمیۀشياری در جھت سرنگونی رژيم جنايت پيشوزنده باد بيداری، آگاھی و ھ

  

   دوھزار و ھفدهجنوری/  ھزار و سيصد و نود و پنج ]جدی[دی ماه

 


