اعدام ریحانه جباریاوج توحش وبربریت رژیم قرون وسطائی

دادستانی جمهوری جنایتکار اسالمی تهران امروز شنبه اعالم نمود که ریحانه جباری ،زندانی محکوم
به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ،مامور پیشین وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ،سحرگاه این
روز ،سوم آبانماه ،در زندان رجاییشهر کرج اعدام شده است.شعله پاکروان ،مادر ریحانه جباری،
شامگاه روز جمعه ،دوم آبان ،در صفحه فیسبوک خود خبر داده بود که "به همراه پدر ،دو خواهر،
پدربزرگ و مادربزرگ و خاله ریحانه در دفتر رئیس زندان شهرری ،برای آخرین بار با او مالقات
کرده و ریحانه در هنگام این مالقات تب داشته است".
ریحانه جباری ،طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون ۹۱ ،ساله بود که به طور
اتفاقی در سال  ،۹۸۳۱با شخصی به نام "مرتضی سربندی" ،پزشک  ۷۴ساله ،متاهل ،دارای سه
فرزند و کارمند سابق وزارت اطالعات آشنا شد .آشنایی سربندی با ریحانه براساس شنیدن مکالمه
تلفنی ریحانه در یک بستنی فروشی از سوی سربندی آغاز شد .در این مکالمه ،ریحانه به شغلش اشاره
می کند و سربندی که گویا به دنبال یک طراح دکوراسیون برای مطب جدیدش بوده ،پس از شنیدن این
مکالمه تلفنی ،باب آشنایی با ریحانه را باز میکند .دیدار بعدی اما منجر به قتل سربندی توسط ریحانه
میشود .بر اساس گزارش های دادگاه ،روز قرار ،سربندی ریحانه را در جایی نزدیک محل قرار
سوار خودروی خود میکند و قبل از رسیدن به محل نیز جلوی یک داروخانه توقف کرده و مقداری
جنس میخرد که بعدا معلوم میشود کاندوم بوده است .یکی از دو لیوان آب میوهای هم که روی میز
محل قرار داشته بود ،حاوی داروی خوابآور بوده است .به گفته عبدالصمد خرمشاهی ،وکیل ریحانه
جباری" ،همه اینها دالیلی برای قصد قبلی تجاوز از سوی سربندی بودهاند".
رژیم جمهوری اسالمی با بی اعتنائی به اعتراضات گسترده داخلی وخارجی جهت ممانعت ازاعدام و
برای آزادی ریحانه جباری اما حکم اعدام را سرانجام به اجرا درآورد وجان این دختر جوان و پر امید
را گرفت تا یکبار دیگر به یاوه گویان سیاسی که امید به دگرگونی وگشایش سیاسی در چهارچوب
نظام ضد بشری جمهوری اسالمی بس ته اند گوش زد کند که بقاء رژیم درگرو ارعاب واعدام است ،
درگروسرکوب مبارزات کارگران ،دستگیری و محاکمه رهبران اتحادیه های کارگری ،سرکوب
مبارزات دانشجویان ،برگذاری دادگاههای نمایشی ،قلع وقمع باقیمانده مطبوعات ،تشدید فشار به
زندانیان سیاسی و سرکوب وحشیانه اعتصاب غذای آنها ،درگرو قتلها واسید پاشیهای زنجیره ای.....
است وبنای رژیم بدون چنین اقدامات بربرمنشانه ای یکروزهم دوام نخواهد آورد وچون مقوا فرو
خواهد پاشید .معلوم نیست که این حضرات چند سرنوشت مشابه خویش راباید شاهد باشند تا پا به فرار

بگذارند.سرکوب همیشه نشانه ضعف وهراس رژیم است و نه نشانه قدرت .رژیمی که به اسلحه تهدید
و زور واعدامهای وحشیانه متوسل میگردد به خط آخر رسیده است و راه دیگری برای بقای خویش
نمی بیند.
اعدام جنایتکارانه ریحانه جباری ،زنی که دردفاع ازخویش ودرمقابل تجاوزجنسی عمل نموده است
نشان از خشم و عصبیت و انتقام گیری اززنان ایران است که درصف نخست پیکار علیه دستگاه ظلم
بویژه زنان
وزور نظام جابرانه اسالمی قراردارند .رژیم جمهوری اسالمی با نیت ایجاد ترس درمردم ِ
مبارز ایران می خواهد جلوی اعتراضات آنها رابگیرد .اعدامهای مشابه درگذشته واجری قانون
قصاص برای ایجاد رعب و هراس درجامعه است ،برای حفظ سلطه بورژوازی دالل و نظام سرمایه
داری ایران است.مسلما چنین احکام اعدامی با «هرکلید تدبیر ونرمش قهرمانانه ای» که باشد آخرین
آن نخواهد بود.تنها اعدام رژیم سرمایه داری وفاشیستی جمهوری اسالمی بدست توانای مردم ایران
است که می تواند به این توحش وبربریت قرون سطایی پایان دهد.
حزب کارایران(توفان) اعدام بربرمنشانه ریحانه جباری را قویا محکوم میکند و با خانواده اوابراز
همدردی می نماید وهمه نیروهای انقالبی وترقی خواه را به اعتراض علیه جمهوری اسالمی فرامی
خواند.
حزب کارایران(توفان) اعمال ضد انسانی رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی و فاجعه اسید پاشی
زنجیره ای را که برای ارعاب جامعه صورت میگیرد وجزخدمت به مافیای سرمایه داری حاکم
وخدمت به صهیونیسم وامپریالیسم نمی باشد ،شدیدا محکوم می نماید.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بدست مردم ایران!
مرگ برداعش وامپریالیسم!
زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهایی بشریت!
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