
 !      پرونده قتل زهرا آاظمي  بايد در يك دادگاه بين المللي بررسي شود 
 

قوه قضاييه جمهوري اسالمي آه در بررسي  پرونده  قتل  زهرا آاظمي، قتل را ـ هر چند با                     
وقاحت فقيهانه به عنوان قتل غيرعمد ـ پذيرفت و سپس قاتل را در ميان چند مامور انگشت شمار قوه                           

م خود با تردستي غيب آرد ، با راي مسخره خود آه پس از يك سال بند و بست صادر                          قضاييه  به زع    
شد نه تنها به ماجرا خاتمه نداد بلكه زبانه هاي آتش خشم خانواده زهرا آاظمي و آزاديخواهان ايران در                     
داخل و خارج آشور و مجامع و نهادهاي بين المللي حقوق بشر را بيش از پيش مشتعل ساخت و اين                              
پرونده ملي را همچون پرونده قتل هاي زنجيره اي و به منزله حلقه تازه اي از زنجيره طوالني شكنجه                       

ابعاد اين رسوايي   . و آشتار در رژيم اسالمي در سطح ملي و جهاني داغ تر از هر زمان مطرح ساخت                  
 ژوييه   ٢٦ه  چنان بود آه رمضان زاده سخنگوي دولت در مصاحبه مطبوعاتي با ايسنا در روز دوشنب                    

از قول وزير اطالعات اعالم آرد آه وزارت اطالعات در صورتي آه دستگاه قضايي اجازه بدهد و                          
 . بخواهد، ميتواند عامل اصلي قتل شبه عمد زهرا آاظمي را شناسايي آند 

 اظهارات رمضان زاده بخوبي نشان ميدهد آه هرچند دولت خاتمي آه نوآر بي اختيار ولي                  
 اجازه رهبر آب  نمي خورد اما اين راي دادگاه چنان رسواست آه مجبور است از ان                          فقيه است بدون  

فاصله بگيرد و در عين حال با اتخاذ اين موضع اين توهم را ايجاد آند آه گويا دولت خاتمي براي                                    
روشن شدن حقيقت تالش خواهد آرد و ازاين طريق از اتخاذ اقدامات حاد توسط  دولت  آانادا و مجامع                     

بويژه آه استفان هاشمي از دولت آانادا به حق خواسته آه از ايران                . ين المللي حقوق بشر ممانعت آند      ب
 ژوييه  ٢٧به دادگاه بين المللي الهه شكايت آند و همچنين  سه گزارشگر سازمان ملل نيز روز سه شنبه                    

دادگاه  دو روزه با استانداردهاي       در اين باره بيانيه اي انتشار داده و بر اين نكته تاآيد آرده اند آه اين                      
بين المللي همخواني نداشته و به مدرك اصلي آه ميتوانست به مجرم شناخته شدن قوه قضاييه و                                       

 .ماموران امنيتي منجر شود آامال بي توجهي شده است
از انجا آه طبق همه شواهد موجود هر نوع  پيگيري براي شناسايي قاتل اصلي پاي مهره                         

 قوه قضاييه و امنيتي و ازجمله سعيد مرتضوي را به ميان ميكشد، قوه قضاييه بهيچوجه                   هاي استراتژيك 
دولت خاتمي نيز همانطور آه در جريان رسيدگي به پرونده قتلهاي                     . تن به عقب نشيني نخواهد داد          

آنار زنجيره اي  نشان داد با قوه قضا ييه مماشات خواهد آرد ودر نهايت يك نسخه اين پرونده  نيز در                          
بنابراين تنها يك راه    . پرونده قتلهاي زنجيره اي در آشوي ميز خاتمي تا روز محشر محفوظ خواهد ماند               

اما از آنجا   . براي دادخواهي ميماند و آن تشكيل يك دادگاه بين المللي براي رسيدگي به اين پرونده است                   
فرجام ماندن بررسي عادالنه آن      آه قتل زهرا آاظمي ادامه قتلهاي زنجيره اي  و درحقيقت  معلول  نا                     

 . پرونده است، طرح همزمان هر دو پرونده در يك دادگاه بين المللي ضرورت حياتي دارد
 !آزاديخواهان ايران در داخل و خارج آشور 

تنها راه تحقق دادخواهي از خون پاك و سياوش گونه به خاك  ريخته شده زهرا آاظمي                                 
با . پايي يك دادگاه بين المللي براي  بررسي اين پرونده ملي است                  مبارزه و تالش پيگير به منظور بر         

هماهنگي مبارزات در داخل آشور و سازماندهي آمپين هاي سراسري در خارج آشور اين شعار را                        
 .هر چه وسيعتر مطرح سازيد و به دولت آانادا و مجامع بين المللي حقوق بشردر اين راستا فشار آوريد

آاظمي ادامه قتلهاي زنجيره اي و محصول بازسازي ستاد اين قتلها در               ازانجا آه قتل زهرا      
قوه قضاييه و دستگاههاي امنيتي رژيم اسالمي است ، ضروري است آه بررسي همزمان  پرونده قتل                      

 . زهرا آاظمي و پرونده قتلهاي زنجيره اي  دراين  دادگاه بين المللي را خواستار شويد
نجيره اي دآتز ناصر زرافشان  بايد بي قيد و شرط از زندان                براي بررسي پرونده قتلهاي ز     

آزاد شود و به عنوان وآيل خانواده هاي  قربانيان قتل هاي  زنجيره اي در آنار خانم شيرين عبادي                                
 .وآيل خانواده زهرا آاظمي در اين دادگاه بين المللي شرآت آند

 ) راه آارگر ( ايران                 آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي 
    ٢٠٠٤ ژوييه ٢٨ ـ ١٣٨٣ مرداد ٧                             

 
 



 
        

 


