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 ھاشمی رفسنجانی مرتجعی با        

 ای سراسر جنايت، کشتار و ستمگری کارنامه
  

  

  
 
 
 

ھائی وجود دارند که به خاطر دفاع آنھا از ستمديگان و منافع آنھا در قلوب توده ھای مردم جای  در تاريخ ھرملتی افراد و شخصيت
مقابل افرادی ھم ھستند که به عنوان ستمگران ودشمنان  شود، و در  مانند و ھمواره به نيکی ازآنھا ياد می گيرند، جاودانه باقی می می

 .شود ھای يک کشور خواھند بود و در تاريخ به زشتی ازآنھا ياد می مردم ھمواره منفور توده

  

گذاران رژيم ستمگر جمھوری اس?می، که امروز مرد، چھره منفوری است که ھمچون  اکبرھاشمی رفسنجانی يکی از پايه
 .رسرشناس ، خمينی، در تاريخ ايران ھمواره با نفرت و انزجار از او ياد خواھد شدشارBتان و جنايتکا

  

ھاشمی . او در زمره حلقه نخستين ياران خمينی، مرتجعی بود که نقش مھمی در سرکوب و شکست انق?ب ايران برعھده داشت
 . کشيدن و اسارت مردم ايران بود گذاران رژيم جمھوری اس?می، برقراری استبداد دينی، به بند رفسنجانی يکی پايه

  

بند کشيدن ده ھا ھزار تن از فرزندان مردم  گيرندگان اصلی رژيم در قتل عام و کشتار ھزاران تن از مردم ايران و به وی از تصميم
دامه جنگی ھای مھم تصميم گيرنده رژيم بر ا ھاشمی رفسنجانی يکی از مھره. ھای قرون وسطائی دولت دينی بود ايران در سياھچال

 . ھا تن آواره و بی خانمان شدند سال به درازا کشيد و در جريان آن، صدھا ھزارتن از مردم ايران کشته و معلول و ميليون ٨بود که 

  

ھا تن از مردم ايران را به فقر، گرسنگی و  گذار سياست اقتصادی نئوليبرال بود که ميلون اش پايه او در دوره رياست جمھوری
او در اين دوره به . ھای گرسنگان را در مشھد، شيراز، اکبرآباد با کشتارھای بيرحمانه سرکوب کرد م کرد و شورشبيکاری محکو

ھای ترور دستگاه اط?عاتی اش را برای کشتار مخالفان رژيم در خارج  گروه. سرکوب و کشتار مخالفان رژيم در داخل بسنده نکرد
در دوره رياست جمھوری او . شتار رھبران حزب دمکرات کردستان در ميکونوس بودترين آن، ک از کشور بسيج کرد که وحشيانه

به مرحله اجرا گذاشت که خوشبختانه با شکست رو برو را بود که وزارت اط?عات برنامه کشتار دستجمعی گروھی از نويسندگان 
ھا فقط نمونه ھائی  اين. ای ھاشمی رفسنجانی بودای فعاBن سياسی ونويسندگان نيز ادامه ھمان پروژه کشتارھ ھای زنجيره قتل. شد

سراسر کارنامه سياه اين مرتجع در طول . ھای بی انتھای اين جنايتکار طراز اول رژيم جمھوری اس?می بود از جنايات و ستمگری
 . ان نبودھای مردم اير سال ادامه حيات ننگين جمھوری اس?می، چيزی جز جنايت و کشتار و ستم بر توده ٣٨نزديک به 

  

وحشيانه ھاشمی رفسنجانی را ازياد نخواھند برد و در تاريخ ايران در  و ھا و جنايات بيرحمانه مردم ايران ھيچگاه اين ستمگری
  .کنار خمينی ج?د به عنوان جنايتکاران بزرگ تاريخ از آنھا ياد خواھد شد
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