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محكوميت وكيل قتل هاي زنجيره اي ، ناصر زرافشان ، شرم آور است 
 

ناصر زرافشان ، وكيل پرونده قتل هاي زنجيره اي پس از محاكمه در يك دادگاه فرمايشي و در پشت در هاي بسته ، 
بر اساس اتهامات ساختگي ، شامل افشاء اسرار دولتي پيرامون قتل هاي زنجيره اي و وجود اسلحه و مشروبات 

الكلي در منزل وي ، به ٥ سال زندان و ٧٠ ضربه شالق محكوم شد .    
ناصر زرافشان در طول سال گذشته بارها به نحوه پيشبرد قضائي قتل هاي زنجيره اي ، ناقص بودن پرونده ها و 

ناكافي بودن تحقيقات انجام شده ، با شجاعت تمام اعتراض كرده بود و درآستانه تشكيل دادگاه رسيدگي به پرونده  
قتل هاي زنجيره اي بازدداشت شد.  اكنون نيز با صدور اين حكم شرم آور براي اين وكيل آزاديخواه ، كه شجاعانه از 

حقوق موكلين خود دفاع كرده و خواستار روشن شدن تمام زواياي پنهان پرونده قتل هاي زنجيره اي بود ، قوه 
قضائيه جمهوري اسالمي نشان داد كه مصمم به دفن كامل اين پرونده مي باشد . دفن اين پرونده بدون روشن شدن 

نقش عامران واقعي اين قتل ها ،به رژيم اجازه ميدهد تا ماشين ترور دولتي خود را دست نخورده حفظ كند و هر زمان 
كه الزم بداند ،از آن براي خاموش كردن صداي آزاديخواهان استفاده كند .  

اما جنبش هاي آزاديخواهانه مردم در چند سال گذشته  به شكل مداوم در مقابل كوشش هاي رژيم براي برقراري 
كامل اختناق و سركوب ،ايستادگي كرده است . اين جنبش ها  در اشكال گوناگون و بويژه حركت هاي اعتراضي 

دانشجويان ، جوانان ،كارگران و زحمتكشان ، زنان ،معلمان به تدريج گسترش يافتند و مي روند تا با جدا كردن خود 
از جناح هاي رژيم ،جنبش هاي مستقل مردمي را پايه ريزي كنند . گسترش مبارزات آزاديخواهانه مردم و بويژه 
همپيوندي اين مبارزات تنها راه مقابله با تهاجمات حكومت  و از آن جمله اقدامات قوه قضائيه ، كه به ابزار اصلي 

گسترش اختناق و سركوب آزادي ها تبديل شده است ، مي باشد .  
ما ضمن محكوم كردن اين حكم ، خواهان لغو آن و همچنين از سر گيري بررسي پرونده قتل هاي زنجيره اي هستيم . 

ما از همه نيروهاي مترقي و آزاديخواه ايراني و خارجي دعوت مي كنيم تا با سازمان دهي حركت هاي گسترده در 
خارج از كشور به دفاع از ناصر زرافشان برخاسته و باخواست لغو اين حكم به جنبش آزاديخواهانه مردم ايران ياري 

رسانند .     
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