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  سارا نيکو 

 ٢٠١۴ اکتوبر ٣٠
  

  اعدام ريحانه،
 ! ننگ ديگری بر پيشانی رژيم جمھوری اسالمی

  
 

ھای  فت سال تحمل شرايط بسيار سخت زندان بعد از ھريحانه جباری ، ١٣٩٣ ]عقرب[ديروز صبح ، شنبه سوم آبان

ی شھر توسط دژخيمان جمھوری اسالمی اعدام شد و با اين عمل ، برگ ننگين ئرجاجمھوری اسالمی ، در زندان 

 به رغم تمامی ريحانه جباریاعدام .  افزوده شدروحانی سياه و مملو از شکنجه و اعدام دولت ۀديگری بر کارنام

ی عليه اين حکم ناعادالنه، خشم و نفرت مردم را ھر چه بيشتر عليه مقامات حاکم و سيستم مخالفت ھای افکار عموم

  . ی آن ھا ، برانگيخته استئقضاکثيف 

 ساله که قصد تجاوز به ۴٧ سال بيشتر سن نداشت ، به اتھام قتل يک مرد ١٩ ، وقتی که ١٣٨۶ در سال ريحانه جباری

 بود که به گزارش خبرگزاری مرتضی سربندینام مرد مقتول، .  دستگير شدوی را داشته بود ، توسط مأموران رژيم 

  .  ھا، وی از اعضای سابق وزارت اطالعات جمھوری اسالمی بوده است

رغم اعترافات به زور گرفته شده از متھم، در   نواقصی که علیۀقاضی بيدادگاه جمھوری اسالمی ، بدون توجه به ھم

ک و ترديد ھائی که در رابطه با اتھامات منتسب به وی موجود بود، وی را به اعدام  اين زن وجود داشت و شۀپروند

  .محکوم کرد

ھم زمانی اجرای حکم اعدام اين زن زندانی با شرايطی که رژيم جمھوری اسالمی برای شدت بخشيدن به فضای رعب 

 پاشی به صورت زنان دست زده است،  اسيدۀو وحشت در جامعه از طريق اراذل و اوباش مزدور خود به اقدام بی سابق

  . نشان می دھد،که به راه انداخته استرا خود تا حدی اھداف جمھوری اسالمی از موج اعدام ھائی 

رغم  در شرايطی که اسيد پاشی ھا در اصفھان ، نفرت زنان و مردان مبارز ايرانی از رژيم را چندين برابر کرده ، علی

 و در واقع در اعتراض به اين وحشيگری ھا ، جمعيت  ب رژيم ايجاد کرده است فضای وحشت آوری که دستگاه سرکو

  ".  اسيد پاشی جنايت ، ای ھموطن حمايت"زيادی در تھران و اصفھان به خيابان ھا آمدند و شعار می دادند که 

ضای رعب و روشن است که جمھوری اسالمی بنا به ماھيت ضد مردمی خود راھی به جز توسل به سرکوب و ايجاد ف

به خصوص که اعتراضات و تظاھرات مردم خشمگين ، موجب ترس و وحشت سردمداران .  وحشت در جامعه، ندارد

 برخورد عّمال ۀشيو. رژيم گشته و باعث شده تا آن ھا ضمن دندان نشان دادن به يکديگر، از اين جنايت تبری جويند

 سرکوب را در ۀدر اصفھان پرداخته و يا در تھران گارد ويژرژيم که با توسل به اعمال زور به متفّرق کردن مردم 
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مقابل وزارت کشور در جھت مقابله با مردم مستقر نمودند، خود به روشنی وحشت رژيم از اوضاع ملتھب جامعه را 

  .آشکار می سازد

تنھا راه تداوم  سال گذشته ، سرکوب توده ھا و تشديد فضای رعب و وحشت در جامعه ٣۵واقعيت اين است که ھم چون 

ريحانه با توجه به اين واقعيت ، شکی نمی توان داشت که جمھوری اسالمی اعدام .  ديکتاتوری حاکم می باشدۀسلط

 را نيز در خدمت اين ھدف خود قرار داد تا به خيال خود از زنان معترض زھر چشم گرفته باشد و با به رخ جباری

  .ادار به عقب نشينی نمايدکشيدن قساوت و بی رحمی خود ، آن ھا  را و

 جمھوری اسالمی در شرايطی که بحران ھای اقتصادی و اجتماعی ھر روز فزاينده تر از پيش گريبانش را گرفته  و 

رغم  وجود جو  نارضايتی مردم عاصی از گرانی و تورم و فساد در اشکال مختلف بروز بيرونی پيدا کرده و علی

ی و ئپاسخگوراض عليه نظم موجود به خيابان ھا کشانده  ، و از آن جا که قادر به ليسی در جامعه ، مردم را به اعتوپ

حل ھيچ کدام از بحران ھای موجود نمی باشد، جھت حفظ نظام گنديده اش بيش از گذشته به سرکوب به عنوان برنده 

را در جامعه مستولی  رعب و وحشت ،ترين ابزار سلطه اش متوسل شده  و در تالش است تا با تشديد اختناق، ترس

  .سازد

 جوالیدر چنين اوضاع و احوالی ست که بر اساس گزارشات رسمی، دولت روحانی در يک سال گذشته ، يعنی بين 

 نفر را اعدام کرده است ، که تازه ھشت نفر از اين افراد در زمان وقوع جرم در ٨۵٢کم  ، دست٢٠١۴ جون تا ٢٠١٣

  .اند  سال بوده١٨سنين زير 

 سال حکومت جمھوری اسالمی به روشنی نشان داده که حيات جمھوری اسالمی با تکيه به سرنيزه و اعدام و ٣۵ ۀتجرب

ين تنھا راھی که در مقابل مردم ما برای نجات از اين شرايط دھشتناک وجود دارد، مبارزه ابنابر. جنايت بوده است

بارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی و نظام نکبت بدون م. برای سرنگونی انقالبی اين رژيم دار و شکنجه می باشد

بار سرمايه داری که اين رژيم با دار و شکنجه و اعدام از آن حفاظت می کند، امکان برقراری جامعه ای فارغ از 

  . زندان و شکنجه و اعدام وجود ندارد

 ١٣٩٣ ]عقرب[چھارم آبان

  


