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 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
   صبا راھی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٢٠
  

 ِآھای نفس کش: ھاشمی رفسنجانی قاتل کارگران
  

ترنج کارگرھا به رياست سر ِ مجمع تشخيص مصلحت نظام نوکر امپرياليسم و دزد دس١٣٩۴ ]ميزان[ مھر١٨در تاريخ 

  : کارگر تصويب کردۀ دزدھا ھاشمی رفسنجانی قاتل طبقۀدست

 مقامات، مسؤوالن و کارگزاران ئی طرح رسيدگی به دارا۵ ۀبر اساس ماد.والن محرمانه استؤھای مس ئیاراد "

  . جمھوری اسالمی ايران

 ۀنام نئي آن به جز در مواردی که در اين قانون و  آھای افراد مشمول و نيز اسناد و اطالعات مربوط به ئیفھرست دارا

والن و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تھيه، ثبت، ضبط  حفظ ؤن شده است، محرمانه بوده و ھر يک از مسييذيل آن تع

اد ھای افراد مشمول يا اسناد و اطالعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسن ئیفھرست دارا

ًمذکور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشاء ند و يا خارج از حدود  يا انتشار مندرجات اين اسناد شوً

ھای  وظايف اداری در اختيار ديگران قرار دھند يا به ھر نحوی ديگران را از مفاد آنھا مطلع سازند، به يکی از مجازات

ھمين مجازات در مورد کسانی .  محکوم خواھند شد١٣٩٢ازات اسالمی مصوب  قانون مج١٩ ۀ مقرر در ماد۶درجه 

نيز مقرر است که با علم و اطالع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطالعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ 

  " و يا انتشار آنھا را فراھم نمايند

ُاندن ستمديدگان ساخته اند از آن باال کپه کپه میورغينی که ستمگران برای ترسدی چيست؟ آيا خدای ئدارا ريزد و افراد  ُ

پول را به او داده " خدا" ستمگران دنيا گفته است که ۀکنند؟ البته جان دی راکفلر سر دست را جمع می خصوصی آنه ب

نفت، چند پارچه  يعنی چندين چاه ئیم دارائيگو  داشته باشد؟ وقتی میئیتواند دارا آيا کارگر و زحمتکش می!  است

 مجلل در اروپا و يک يا دو جزيره در آبھای فالن جا و باغ ھای پسته و ۀآبادی و چند برج و چند کارخانه و چند خان

برای .  که کارگر و زحمتکش ھرگز نه دارای آنھا است نه ھرگز به فکر داشتن آنھا استند ائی ھائیخالصه اينھا دارا

دست نمی آيد مگر ه تن بخ ھای اينچنينی ھرگز از راه عرق جبين ريئیکه داراداند  که کارگر و زحمتکش می اين

  !مکيدن خون ستمديدگان

قول معروف تقی به توقی ه ترسند؟ که اگر ب  بايد محرمانه باشد؟ آيا اينھا از بانک ھای امپرياليستھا میئی چرا داراًاصال

 ھای شاه قاتل را به مردم ئینک ھای امپرياليستھا دارا بانکھای دزدھای جھانی شود؟ مگر باۀخورد اموالشان مصادر

ايران برگرداندند؟ به مردم منظور کارگران و زحمتکشان است نه مفت خورھای زالو و يا دولت دست ساز خودشان 
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رژيم اسالمی که اگر اينکار را ھم بکنند باز ھم سودش به جيب خود خونخواران جھانی و داخلی مثل رفسنجانی که 

  .رود و نه توده ھای ستمديده ُبار بايد گيوتين گردن آن کارگر کش را بزند میھزار 

گفتند از دزدھای رفسنجانی و ساير اوباش دولت  حدود بيست و پنج سال پيش وقتی مردم در کوچه و بازار بلند بلند می

نی را تصويب کرد که زدند، دولت وقت که ھمين رفسنجانی قاتل کارگران رئيس دزدھا بود قانو اسالمی حرف می

  .بدھد تا سه سال حبس خواھد کشيد" ناروا"ھرکس به سردمداران حکومت توھين کند يا نسبت ھای 

ت امپرياليسم حديکتاتوری عريان از قبيل ديکتاتوری رژيم اسالمی که تا زير دماغش در مات "قانون" البته در کتاب 

اين قاتالن کارگران از اربابان جھانی خود .  بسيار واضح استعلت آن ھم. است از اين بندھا و تبصره ھا زياد است

دھند و   مرگ نجات میۀ شان را از مھلکۀترسند، چرا بترسند؟ اربابان جھانی اينھا يکی مثل شاه نوکر دست به سين نمی

واصل شود و يکی را ھم مثل صدام حسين چون ممکن بود که زبان باز کند و گذارند که با سرطان خونش به درک  می

گرفته که مخالفان را سر به نيست کند و يا چشم و دست و پا بسته از باالی پشت بام به  بگويد که از کجا دستور می

شود و خيلی زمين پرتاب کند، يا که چطور دستور گرفته که با رژيم ضد کارگری اسالمی در ايران وارد جنگ 

که آن نوکرشان نيز  و يا حتی بن الدن که زمين و زمان را زير و رو کردند تا او را بکشند، برای اين. ات ديگروعموض

   .زبان باز نکند

برای سرکوب ھای بيشتر ) فريدون( ھاشمی رفسنحانی قاتل کارگران، در حال آماده کردن دولت حسن روحانی

ُ آدم کشی ۀ اعدام برای دولت حسن روحانی افت دارد، ھمانطور که پيشين٩٠٠. ستاعتراضات کارگران و زحمتکشان ا

ُکند ھزاران ھزار را بايد کشتار کند، البته با کمک جاده صاف ھای جنايتکاری چون حسين کمالی، ھمان  او حکايت می

 کردن ھر گونه اعتصاب و  رفسنحانی قاتل با ممنوعۀی منفوری که خوش خدمتی اش به سرمايه داری را در دورئتوده 

  .به نمايش گذاشت"  با دشمنئیھمسو"  معلوم الحال ۀاعتراض کارگری به بھان

اما مردم ايران نبايد اجازه دھند که جانيانی چون خامنه ای، رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی و ميرحسين و کروبی و 

ه خانواده ھای مفت خور آنھا که با مکيدن خون کارگران و نه آنھا و ن. جان سالم از ايران بدر ببرند... مسگر آبادی و 

فروشند و معتادند، تن فروشی  کنند، مواد مخدر می  میئیزحمتکشان و تمام کودکانی که در ايران به جای تحصيل گدا

  .رسانند کنند، و با مرگ ھای زودرس زندگی سياه خود را به پايان می می

مردم !  اعدام برای اين جانيان بسيار باشکوه است.  اين قلم ھم مخالف اعدام است!بگذار بگويند که ما مخالف اعداميم

   !کنند آنھا را تکه تکه می! کنند  جان به لب آمده اين جانيان را اعدام نمیۀستمديد

 رئيس مردم نصيری) ءميدان شھدا(خاطر بياورند که در ميدان ژاله ه ياد دارند بايد خوب به کسانی که اول انقالب را ب

گفتند اين بدلش ھست خودش نيست، خودش را پيدا کنيم، که در  کردند، برخی ھا می ساواک را داشتند تکه تکه می

ی ھای منفور و اکثريتی ھای منفورتر او را از دست مردم نجات داد و او ئبا کمک توده " امدادھای غيبی" ھمين اثنا که 

  .را با مرگی راحت به درک واصلش کردند

ده ھای اين قاتالن کارگران اگر با چپاولگری و جنايات پدرانشان سر سوزن مخالفتی داشته باشند خود را از سر خانوا

کند که نانش را در خون کارگران و  خواھد و برايش فرقی نمی اما کسی که پول پدر را می! کشند  آنان کنار میۀسفر

ار ظکند بايد بداند که ھمان سرنوشتی در انت  و کوفت میزند زحمتکشان و محرومان و زنان آزاديخواه آن مملکت می

  .باشد ش می" پدر دزد و قاتل کارگران" اوست که در انتظار 
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شود  باور کنيد نمی! شود نه نمی. گردن رفسنجانی قاتل کارگران و زحمتکشان و محرومان چندين بار گيوتين الزم دارد

کند اگر نادان و خام  کسی که اين چنين احساسی را بيان می! ه رابا يک قلب ھم ستمگر را دوست داشت و ھم ستمديد

  .کند ُگويد و ريا در سر دارد و از منافع بورژوازی کارگر کش دفاع می نباشد بی شک دورغ می

شود قاتالن کودکان کارتون خوابی که در زمستان از سوز سرما به آرامی می ميرند را دوست داشت؟ مگر  مگر می

ن امپرياليسم را دوست داشت؟ قاتالن شکم ھای گرسنه، قاتالن کودکان کار، قاتالن کارگران و شود نوکرا می

 آنان و خانواده ھای مفت ۀزحمتکشان، قاتالن زندانيان سياسی را در ھر سنی که ھستند ھيچ مجازاتی جز مرگ شايست

  !خور و انگل شان نيست

  

  ٢٠١٥بر و اکت١٩ / ١٣٩٤ ]ميزان[ مھر٢٨

  

 


