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 متحد سازمان ملل غیرارادیهای اجباری یا ناپدید شدنویژۀ  کارگروه به سند ارجاعی

 

 عدالت برای ایران

 1395بهمن 



 مقدمه

 شکنجه زندان انداختند، بهخودسرانه شان، هزاران نفر را به خاطر عقاید سیاسی یا باورهای مذهبی ، مقامات ایرانشصت60دهه در 

وسیله هزندانیان سیاسی در سرتاسر کشور بمند نظامنابودسازی  ی برایبا اجرای طرح. نیست کردند و به قتل رساندندبهسر، دادند

تنها چند  در فاصله. طرز مخوفی به اوج رسیدبه  1367مرداد و شهریور ر جمعی ددستهرهای این کشتا، جمهوری اسالمیمقامات 

یا  بی نام و نشان فرادیناو درون گورهای اعدام،  ،خفیانه و بدون محاکمهم المالقات شدن،ممنوع بعد از زندانی 5000هفته، حدود 

 . شدندمدفون  جمعیگورهای 

اطالع  ی قربانیانهابه خانواده مسئوالنبه بعد،  1367سال پاییز . از دادندنمی سرنوشت عزیزانشان خبری ازهای قربانیان خانوادهبه 

یچ ه مسئوالنرسانی در شهرهای مختلف متفاوت بود. با این حال، اند، هرچند زمان و جزئیات این اطالعدادند که بستگانشان اعدام شده

دقیقی درباره شرایط  همچنین هیچ اطالع .شان بازنگرداندندهایبه خانواده متعارفتدفین مراسم  برگزاریاجساد قربانیان را برای  وقت

 ها یا محل دفن این افراد ارائه نکردند.یا دالیل اعدام

 74محل  ، دست کمموجودتحقیقات طبق . در دست است دکی درباره تعداد و محل این گورها، همچنان اطالعات اناکنون بعد از سه دهه

را تائید  گور جمعی 10تا به امروز، عدالت برای ایران توانسته است محل  1است. شدهدر ایران شناسایی احتمالی  جمعیدسته گورستان

دهد ادامه میگورهای جمعی تحقیقات مستقل و کسب اطالعات درباره دیگر انجام های خود برای سازمان همچنان به تالشاین کند. 

 را ببینید(.  1)پیوست 

. این گورها در تخریب آنهامقامات ایرانی برای  اماتاقدگستره و  گور جمعیچهار وضعیت درباره  استگزارشی حاضر  ارجاعی سند

بهشت قبرستان در استان گیالن،  آباد رشت قبرستان تازه، رضوی در استان خراسان قبرستان بهشت رضای مشهدداخل یا نزدیکی 

 اند. در جنوب شرقی پایتخت یعنی تهران واقع شده خاوراندر استان خوزستان، و  آباد اهواز

 : این قرارند به کار گرفته شده ازگورهای جمعی آثار و شواهد این سازی برای پنهانکه  انگیزیحیرتهای روش

 ؛با بولدوزر مکررهای برداریخاک •

 زباله؛  تخلیهو بدبوی  هنظربدم اماکنبه  گورهای جمعیمحل تبدیل  •

 جدید؛انفرادی  قطعه قبرهایزیر  گورهای جمعیسازی محل پنهان •

 جمعی؛ و ن بر روی گورهای دستهوریختن بت •

بنای یادبود و سنگ قبر یا آراستن ، از جمله ممانعت از نصب گورهای جمعی ها و مردم از تکریم محلنوادهخا بازداشتن •

 آمیز. محبتهای محل با گل، عکس، لوح و پیام

آثار کلیه های گوناگونی برای از بین بردن از روشجمهوری اسالمی  مسئوالن، گورهای جمعی فیزیکی آثار نابودسازیعالوه بر 

 اند. استفاده کردهمسئوالن از جمله تعداد دقیق و هویت سیاسی قربانیان و هویت  ،و پنهان کردن حقیقتفراقضایی های اعدام

دهد که ران نشان میند. تحقیقات عدالت برای ایاهحذف کرد متوفیانرا از فهرست آمار عمومی  1367م شدگان سال ، نام اعدامقامات

های برخی از قربانیان . در تهران، خانوادهز به کار رفته استنی 60دهه  در اوایل افراد اعدام شده در مورد بسیاری از همین شیوه

به عنوان مسئول  سازمان بهشت زهرا که نزد اندشدگان شدهشدگان و دفنآمار فوت خواستار دسترسی به، مکررا 1367های سال اعدام

. این سازمان از دادن هرگونه اطالعات کتبی خودداری کرده است. در برخی موارد، شودنگهداری میهایی ین دادهآوری چنجمعقانونی 

 اند. اند که بستگانشان در خاوران دفن شدهها اطالع دادهکارکنان شفاها به خانواده

گواهی فوت  18 رونوشتاند. عدالت برای ایران ای دیگر جلوه دادهمرگ را به گونه علتقربانیان  همچنین در گواهی فوت مسئوالن

، ی فوتهااست. در سه مورد از گواهیعنوان شده« دار زدن»یا « اعدام»را به دست آورده است. تنها در سه مورد از آنها علت مرگ 

                                                           
ها و جمعی احتمالی، ظاهرا در حاشیه قبرستانهای دستهو نه مورد از گورستاناند. بیستشهر مختلف پراکنده شده 40استان و  21ها در این مکان 1

اند. بااین حال، در بسیاری موارد، پس از گذشت سالیان بوده ترددمتروکه و دور از مناطق پر 67اند که در زمان کشتارهای سال مناطقی واقع شده
ها آشکارا کم شده یا در برخی با گورهای جمعی واقع در حاشیه قبرستان انفرادیها، فاصله بین قطعات قبرهای و با افزایش شمار گورها در قبرستان
ها، مناطق تفریحی و ها، باغهای جمعی احتمالی را در مناطق متروکه حومه شهرها و داخل جنگلایرگورس موارد کامال از بین رفته است. محل

 را ببینید.  1اند. پیوست ها شناسایی کردهحیاط زندان



شده است.  عنوانچیز دیگری  60دهه  زندانیان اعدام شده درگواهی دیگر علت مرگ  12است. در علت مرگ خالی گذاشته شده جای

نیز سه گواهی دیگر در  " ومرگ طبیعی"چهار مورد دیگر اند و در را دلیل مرگ عنوان کرده« فوت» ،هاز این گواهی در سه مورد ا

زندانی سیاسی اعدام شده در ها ادعا شده  که هایی مانند خونریزی یا سکته نسبت داده شده است. در یکی از این گواهیمرگ به بیماری

 دلیل مرگ عنوان کرده است. را « منزلطبیعی در »  نیز است و یکی دیگرکشته شده « تصادف اتومبیل»اثر 

گواهی فوت برای گرفتن وقت عامدانه، آنها هیچ هایتحریفاند که به دلیل این قبیل ها به عدالت برای ایران گفتهبسیاری از خانواده

گواهی گرفتن اند برای ، مجبور بودهاداریو  قانونی هایضرورتاند که به دلیل انواع و اقسام گفته نیز برخی دیگر. انددرخواست نداده

 را بپذیرند.  هاتحریف قبیل و این اقدام کنندفوت 

 . مشهد1

زندان در ایران و عراق شده بود پذیرفت، میان  فوری بسسازمان ملل را که خواستار آتش 598قطعنامه چند روز بعد از اینکه ایران 

های بعدی، به ها و ماه. طی هفتهبا دنیای بیرون از زندان قطع شدسیاسی خاص برقرار شد و ارتباط زندانیان  د شرایطوکیل آباد مشه

شان انگفتند که عزیزدادند. به بعضی از آنها میرفتند، اطالعات نادرست میکه برای مالقات به زندان می یزندانیانهای اعضای خانواده

ند اهای فرستادشان را به جزیرهگفتند که بستگاناند و آنها را بازخواهند گرداند. به برخی دیگر میردهتقل کهای دیگری منرا به زندان

اند به خارج از اند و تصمیم گرفتهشان آزاد شدهاست. به تعداد اندکی نیز گفته بودند که عزیزانه محل نگهداری معتادان مواد مخدرک

 کشور بروند. 

شروع  مسئوالنبود که  1367 آذر. حدودا از یافتابهام درباره سرنوشت و محل زندانیان سیاسی زندان وکیل آباد حدود پنج ماه ادامه 

همچنان ادامه  1368فروردین ها این انتظار فرساینده تا . برای برخی از خانوادههایشان کردندبه دادن خبر اعدام این زندانیان به خانواده

 هایشان وجود ندارد.فراد به خانوادهوسایل متعلق به این انامه یا دادن وصیت یچ گزارشی مبنی برهداشت. 

زندانی  170حداقل  1367در تابستان ، آوری شدهجمع یکی از زندانیان سیاسی سابقامیر میرزاییان،  که به وسیلهبر اساس فهرستی 

 . اندسال بوده 18زیر از زندانیان اعدام شده در زمان بازداشت  تن 15کم دستاند. سیاسی در زندان وکیل آباد اعدام شده

، مراجعه کردند های انقالب اسالمیاز جمله دادسرا و دادگاه دولتی متعددی مراجعها، به مدیده بعد از آگاهی یافتن از اعداهای داغخانواده

و  خودداری شد هااز کمک به بسیاری از این خانوادهآگاهی یافتن از محل دفن آنها شدند.  دست کمو خواستار تحویل گرفتن اجساد یا 

« شکنانیقانون»بستگانشان  که د. به آنها صرفا گفته شدبه دست نیاوردنمحل دفن زندانیان اعدام شده درباره  اطالعیگونه آنها هیچ

ها اند. با این حال، تعدادی از این خانوادهرا نداشتهعادی  ستانقبر دن دردفن ش سپاری یاخاک مراسماند که حق برخورداری از بوده

آباد در قبرستان بهشت ازه حفر شده در محلی به نام لعنتت گودالسه اند که که کارکنان دادگاه انقالب مشهد به آنها گفته اندعنوان کرده

 است.  ها انداخته شدهدالرضای مشهد وجود دارد که جسد بستگان اعدام شده آنها در آن گو

جمعی جریان داشت. این ندانیان اعدام شده در گورهای درباره دفن ز 1367اواسط مرداد هایی که از بر شایعهاین اظهارات تائیدی بود 

قبرستان بهشت  خانهغسالبه طور غیررسمی از همکارانش که در  یکی از کارکنان شهرداریبود که  پخش شدهزمانی از ها شایعه

ای که از زندان وکیل آباد آورده شده بودند تشخیص جسد پسرانش را در میان زندانیان اعدام شده هاکردند شنیده بود که آنا کار میرض

تعداد زیادی اند و هایی حفر کردهمخفیانه در حاشیه قبرستان کانال ،ماموراناند. کارکنان قبرستان ظاهرا به همکارشان گفته بودند که داده

 اند. جسد را در آنجا انباشته

 در قبرستان بهشت رضا 60اوایل دهه  زندانیان سیاسی محل دفنبه هایی که به صورت هفتگی این اطالعات با مشاهدات خانواده

خاک در نزدیکی محل دفن بستگانشان شده  شدگیآثار زیروروها متوجه ، این خانواده1367 مرداد. در همخوانی داردکردند مراجعه می

 . خاک بیرون زده بوده را مشاهده کرده بودنداز را که  اجساد هایی از بدنبخشو 



 

 اند. در آنجا دفن شده 1367های سال شود قربانیان اعدامجایی که گفته می ،در نزدیکی قبرستان بهشت رضای مشهد گور جمعی از نمایی

العاتی به شدت از محل گورهای ، مقامات امنیتی و اط67بعد از کشتار  هاینخستین سال دردهد که عدالت برای ایران نشان می تحقیقات

ند، از نزدیک شدن خانواده به محل ه بوداند. آنها سیم خاردار در اطراف محل کشیدکردهجمعی در قبرستان بهشت رضا حفاظت می

 در محل قبرهای انفرادیها بسیاری از خانواده در نتیجهکردند. بردند نابود مییادبودهایی را که به آنجا میها و کردند و گلجلوگیری می

. تحقیقات سازمان همچنین حاکی از کردندآنجا برگزار می در شدند و عزاداری راجمع می 60زندانیان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه 

اند تا آن را غیرقابل و جاری ساختن آب به طور منظم در آن مسیر کرده با بولدوزر اقدام به خاکبرداری محل مسئوالنآن است که 

 دسترس سازند. 

 . اهواز2

. اطالعات شودو ارتباط زندانیان با بیرون از زندان قطع می، خاص برقرار وضعیت 1367 مرداد 7یا  6زندان فجر اهواز در تاریخ در 

زندانیان  تفکیکزندان اقدام به  مسئوالن، برقراری این شرایط خاصنشان می دهد که بعد از برای ایران  عدالت ه وسیلهببه دست آمده 

به مقصد زن و چه مرد را سوار بر اتوبوسی  ، چهپتقریبا تمام زندانیان چآنها اند. شان کردهسیاسی هایگرایشبر اساس عقاید مذهبی و 

عضو یا هوادار سازمان مجاهدین  که قطعا یا احتماالکنند. زندانیانی میزندان دستگرد در استان اصفهان واقع در بخش مرکزی ایران 

 شوند.تیرباران میمتعاقبا و  منتقل،ماهشهر  -اهوازجاده مسیر به یک باشگاه گلف در بودند  خلق ایران

که باید یکی از  گویدمیبردند. بعد از این تاریخ سپاه پاسداران به آنها خبری به سر میها همچنان در بیخانواده 1367 آذرتا حدود 

که  گویدبه آنها میرحمانه بفرستند. سپاه پاسداران بی دفتر آنها درباره زندانی به دان دور خود را برای کسب اطالعاتخویشاون

با مراجعه . کنندمیامیدوار  شانعزیزانزنده بودن  بهبیهوده را ها خانوادهبه این شکل و ، دنیز بیاور مواد غذایی کننده با خودمراجعه

 30-40کنند که حدود زندان فجر برآورد می دربردگانبهجاناند. شان اعدام شدهکه عزیزانیابند درمین زندانیان ونداخویشابه دفاتر، 

 وسیله جوخه آتش اعدام شدند. ه زندانی سیاسی ب

 برهوتها را به زمینی . آنها خانوادهندمخفی نکرد را گورهای جمعیمکان  شهرهای دیگر، مسئوالنبسیاری از از، بر خالف در اهو

ام شده زیر شکل را به آنها نشان دادند و گفتند که زندانیان اعد مستطیل ، و یک سازه سیمانیبردندکیلومتری قبرستان بهشت آباد  3در 

ای نقشه را با استناد به این اطالعات مسئوالن اند کهگفته ای ایران با آنها مصاحبه کردهاند. افرادی که سازمان عدالت برآن سازه دفن شده



و سیاسی زن در زیر ناحیه وسط سازه سیمانی  زندانیاناست که العات ارائه شده حاکی از آن . اطانددادهمی هابه خانواده نویسدست

  اند.دفن شده زندانیان مرد در دو بخش انتهایی آن

 1367های سال رود قربانیان اعدامجایی که گمان می ،جمعی در خارج از قبرستان بهشت آباد اهوازگورهای  از بخشیسمت راست: 

 .باشند در آنجا دفن شده

 

 

 

 

تبدیل شده های ساختمانی، نخالهو  زباله، و الی که وضعیتی بسیار نابسامان دارد و به محل ریختن گلی اهواز گور جمع :سمت چپ

  است.

جمعی د در گورهای دستهشاهد ریختن اجسا 1367در اواسط مرداد  که گفته است یافتهنام عیسی بازیار را  عدالت برای ایران، شاهدی به

های ساختمانی در خارج از قبرستان نگهبان بلوک یکی از مجتمعسال سن داشته است، و پدرش  10، 1367بوده است. او در سال 

داده نگهبانی میروی پشت بام ساختمان عیسی  ،آن تابستانهای بعضی از شببوده است.  گورهای جمعیدر نزدیکی و بهشت آباد 

 . او به سازمان عدالت برای ایران چنین گفته است: است

دیدم که زمین آمدند. مردهایی را میدیدم که با یک لودر به آن منطقه میهایی را میهای سفید یا کامیونچندین شب آمبوالنسبه مدت »

انداختند و سپس به میکردند و داخل گودالی که کنده بودند میکندند، تعدادی کیسه سفیدرنگ از آمبوالنس یا کامیون خالی میرا با لودر 

دانستم آنها چه چیزی را خاک می کنند. بعد از مدتی، از . من نمیپوشاندندیم درآورده بودندهایی که را با همان خاک گودالسرعت 

 «.بوده استاعدام شده  پدرم گفت که اینها اجساد افراد پدرم پرسیدم که این رفت و آمدها و سروصداهای شبانه به چه دلیل است.

های ساختمانی ، زباله و نخالهو الی از گل انباشته مکاناین وضعیتی بسیار نابسامان دارد.  اهواز جمعی  در حال حاضر، محل گورهای 

اند و حتی در مرگ اند، آنها را از آثار انسانی تهی کردهها را از دید عموم پنهان کردهدر آنجا قربانیان اعدام دارد.باری تاسف منظره

و تل بزرگی  طرفاز یک  مناطق نوساز مسکونیاست، بین  گورهای جمعیزمینی که دربرگیرنده  اند.رای آنان قائل نشدهنیز حرمتی ب

زباله باال  زنند باید ابتدا از تلها سر میهایی که به این محلخانوادهاست.  واقع شده دیگر از طرف ساختمانی هاینخالهاز زباله و 

 وجود ندارد.  فاضالبی در این ناحیهران عبور کنند چون سیستم با آلودگل های پر از آباز میان چاله و سپس بروند،



های زندانیان اعدام شده هشدار داده شده است که از قرار دادن سنگ قبر یا دیگر عالئم یادبود برای مکررا به خانوادهدر طول سالیان، 

ها، روی سنگ هایی خیلی کوچک، نام هرچند خانوادهننویسند.  ز بر روی سازه سیمانیعزیزانشان خودداری کنند، و حتی نام آنها را نی

 اند.عزیزانشان را نوشته و بر روی سازه سیمانی نصب کرده
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ها درباره سرنوشت ی به خانوادهچندین ماه هیچ اطالع، و به مدت هجمعی زندانیان سیاسی در زندان رشت مخفیانه انجام شداعدام دسته

 زنند که. بازماندگان تخمین می. تعداد دقیق زندانیان سیاسی اعدام شده در زندان رشت مشخص نیستداندادهنمیو مکان عزیزانشان 

 اند. سال بوده 18ند. برخی از این زندانیان در هنگام دستگیری زیر اهزن از زندانیان سیاسی به دار آویخته شد 20مرد و  120حدود 

حال، اینشدند. باهای دفن میاند و منکر وجود مکانتفاوت بودهها بیوی خانوادهپرس و جو  هابه پیگیرینسبت در رشت، مسئوالن 

لعنت آباد هم را آن  که مسئوالنجمعی در مکانی دورافتاده در قبرستان تازه آباد رشت داد که اجساد در گورهای اطالعات نشان می

 اند. ریخته شده 60دهه  اوایلمحل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده در نزدیکی در  خواندند،می

در زمین نزدیک به محل دفن خویشاوندانشان مشاهده  60دهه  اوایل های زندانیان سیاسی اعدام شدۀاین اطالعات با تغییراتی که خانواده

ها متوجه حفر نواده، خا1367 سال های این ماه درتا نیمه اوایل مرداداواخر  ا ازحدودرسد که . به نظر میهمخوانی داردکرده بودند 

 هایی در نزدیکی آن مناطق شده بودند. گودال

که به عنوان قطعه  یجدید را در زیر قبرهای گورهای جمعی، مقامات ایران 1387دهد که از سال عدالت برای ایران نشان میتحقیقات 

 دید عموم خارج شده است.جمعی در قبرستان تازه آباد از اند. در نتیجه، گورهای کردهشود پنهان قبرهای جدید ساخته و فروخته می

 ایدورافتاده بخشدر  گورهای جمعیای از قطعه

تازه آباد رشت که با ساخت قطعه  گورستان از

 .شودتخریب میقبرهای جدید 

   

 

 

 

 

 

 

 

های قربانیان اعداممتعلق به  جمعی  مقامات جمهوری اسالمی محل گورهای 

زیر قطعه قبرهای جدید پنهان  را قبرستان تازه آباد رشتدر  1367سال 

 اند. کرده



 

آباد در قبرستان تازهجمعی های از وجود گور اندآن دیده تخریبها و بازماندگانی که این محل را پیش از در حال حاضر، تنها خانواده

 قبرهای جدید گفته نشده است.به صاحبان چیزی ها این زمین و ماجرای رسد درباره گذشتهاند. به نظر میمطلع

دهد. برخی افراد حدس برای کسب اطالعات درباره اجساد دفن شده در قبرستان تازه آباد ادامه میهایش به تالش عدالت برای ایران

اند. دیگران پخش کرده آنجادر  و منتقل کردهدیگر  گورهای جمعیو آنها را به  انددرآوردهرا  اجسادمخفیانه بقایای  مسئوالنزنند که می

را ایجاد اند. هر دو سناریو، این نگرانی روی آنها ساخته اند و گورهای جدیدیتر کردهیقرا عم گورهای جمعی مسئوالن،معتقدند که 

 رممکن شود. گذشته غی فجایعبه دست آوردن شرح کاملی از د که امکان شده باشو تجزیه متالشی  به قدری اجساد کند که باقی ماندهمی

 . تهران4

نیز وقایع مشابهی را در  ندگان زندان گوهردشتبازما

به یاد می از زندان  خارج محیط قطع ارتباط زندانیان با

نیز اشاره دارند که نیان سابق در زندان اوین . زنداآورند

عضو شورای بعد از سخنرانی ارتباطشان با بیرون 

قطع شده هللا موسوی اردبیلی ایران، آیت عالی قضایی

  2.است

 دربردهبهی زندانیان جانهامالقات، آبان ماهحدودا در 

شود. های اوین و گوهردشت برقرار میدر زندان دوباره

هایی ، کیسهروندن میها به زنداخانوادهبرخی از وقتی 

متعلق  وسایلحاوی  مسئوالندهند که به گفته به آنها می

ها . به برخی از خانوادهبستگان مرده آنها بوده استبه 

برای کسب خواهند که و از آنها می زنندتلفن می

به یکی از شان اطالعات درباره خویشاوندان زندانی

مراجعه کنند. در آنجا به آنها می دفاتر کمیته انقالب اسال

اند و از آنها شود که عزیزانشان اعدام شدهاطالع داده می

اری مراسم یادبود برای آنها برگز ازگیرند که میتعهد 

 . خودداری کنند

 

گورهای جمعی خاوران در نزدیکی تهران، جایی که 

 1367های سال رود تعدادی از قربانیان اعدامگمان می

 باشند.  در آنجا دفن شده

 

زمینی متروک به وسعت  ؛اندآنان در خاوران دفن شده یابند که زندانیان اعدام شدۀدرمیها خانوادهبرخی از ، 1367آذر و دی ماه در 

بعد از رفتن به خاوران است که این افراد متوجه  3کیلومتری جنوب شرقی تهران واقع شده است. 15مترمربع که در  8600تقریبا 

کنند و از ست خالی زمین را میها با دبیرون زده بوده است. خانواده زیر خاکشوند که از می هاییلباس هایپارهو تکهقطعات بدن 

د، نیروهای انها مشغول این کار بوده. هنگامی که آنکشندبیرون می چندین جسد رسیده استکه به نظر یک گور دسته جمعی می محلی

                                                           
 .15-16، صص. 13 شماره، یادداشت در ایران 1988فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان سال مرکز اسناد حقوق بشر ایران،   2
کیومرث زرشناس و سعید آذرانی از حزب توده، محمود هنری و رحیم هاتفی از حزب کمونیست ایران، و فرامرز صوفی از جناح اکثریت   3

  اند. مرد کشته شده بوده 12 میان این سازمان فدائیان خلق ایران در



 سیمانروی خاک فرستند. سپس و آنها را به زور از قبرستان بیرون میکنند ها میدام به ضرب و شتم خانوادهاق شوند، امنیتی وارد می

ن خشک شده وها در بتهایی از لباساین حال، تکه شوند. باها و دسترسی آنها به جسدها ا مانع از حفر زمین به وسیله خانوادهپاشند تمی

 داده اجساد در آنجا دفن شده اند. که نشان می مانده بودهباقی 

ها و بازماندگان تالش شده است. هر سال، بسیاری از خانوادهتبدیل  1367سال  کشتارنمادین برای  گورستانی، خاوران به 60از دهه

در خاوران  مراسم یادبودبرگزاری ها را از غالبا خانواده مسئوالناین حال،  . بانجا جمع شونددر آشان برای بزرگداشت عزیزانکنند می

 .دارندبازمی گورهای جمعیدر محل  و قرار دادن گل و عکس

مربوط به تخریب این مکان  ۀآخرین دور .اندقرار دادهطور مداوم مورد تخریب بهخاوران را  ،ت جمهوری اسالمیمقاماطی سالیان، 

روی  1367برخی از اعدام شدگان سال  که خانوادههای موقتی ری از عالمتبسیا که هنگامی ،بوده است 1387های آخر سال ماه

را با خاک پوشانده و در آنجا  محل سپس بخشی ازشد. و سطح زمین کامال صاف تخریب  به وسیله بولدوزر درست کرده بودندقبرها 

ان بردن شواهد نقض حقوق بشر خود قصد از می مسئوالن ای مبنی بر این شد کهنگرانی گستردهمنجر به کردند. این عمل کاری درخت

 . را دارند

قبر  صدها تخریبفورا »ای صادر کرد و طی آن از مقامات ایرانی خواست که بیانیه 1387بهمن  1الملل در تاریخ سازمان عفو بین

این گونه رفتارها برای ... محروم »داده است که  این سازمان هشدار« .متوقف کنند و گروهی در خاوران را انفرادی نشانبی نام و 

در پاسخ،  4«شود.انجام می دریافت غرامتعدالت و اجرای از حق دانستن حقیقت،  1367های قربانیان کشتارهای کردن خانواده

یات تخریبی که هیچ اطالعی از عمل گفت 1387بهمن  7تاریخ  ا جمشیدی، در کنفرانس مطبوعاتی درسخنگوی قوه قضائیه، علیرض

  گزارش شده ندارد.

 هاتوصیه

های مطرح درخواست دارد که مسائل و دغدغهاجباری یا غیرارادی سازمان ملل  شدگانناپدید  ویژه کارگروهعدالت برای ایران از 

 و از آنها بخواهد: منتقل کند  را به مقامات جمهوری اسالمی ایران حاضر ارجاعیسند شده در 

د در قبرستان بهشت رضای مشهد، قبرستان تازه آباد رشت، قبرستان بهشت آبا گورهای جمعیشکنی تخریب و حرمت فورا •

 ؛را متوقف سازندمنطقه خاوران تهران و اهواز، 

المللی با کمک متخصصین پزشکی قانونی مستقل و بینرا فاش کنند و  1367جمعی سال دسته هایمحل دفن قربانیان اعدام •

گورهای قانونی برای تعیین تعداد و هویت افراد دفن شده در  مربوطه، تحقیقات نهادهایبا  هدفمندهای و دنبال کردن رایزنی

 آغاز کنند؛ 1367های جمعی سال امافتاده، مستقل و عادالنه نسبت به اعدرا به عنوان بخشی از تحقیقات عقب جمعی

 ؛گردانندبرمیهایشان به خانوادهسپاری متعارف برای انجام خاک را شدهاجساد شناسایی که تضمین کنند •

ز کشور، و امکان دسترسی کامل این اهای اجباری یا غیرارادی سازمان ملل ناپدید شدن ویژه کارگروهبازدید آزادانه امکان  •

جمعی، شامل گورهای واقع در خاوران تهران، قبرستان بهشت ی دستههاتائیدشده و احتمالی گورستان هایکارگروه به محل

 ؛تسهیل کنندرا  قبرستان بهشت آباد اهوازرضای مشهد، قبرستان تازه آباد رشت، و 

اجرای عدالت و حقیقت، دانستن ها و مدافعان حقوق بشر، که به دنبال ها، از جمله خانوادهافراد و گروه ار و اذیتآزاز  •

  ؛دست بردارند هستند 1367جمعی سال اعدام های دسته در رابطه با جبران خسارت

تعقیب برای ( برای بررسی، و در صورت وجود شواهد کافی و قابل تصدیق، یانونموثر )از جمله اصالحات ق یتمهیدات •

افرادی  کنند تضمین، و بیاندیشند 1367در تابستان  واقع شدههای اجباری های غیرقانونی و ناپدیدیمسئوالن اعدام قانونی

صورت  حفظ مصونیت ایشان یا اقداماتی برای گیرند،نمیاند مورد عفو قرار شده جرم مرتکبالمللی که مطابق قوانین بین

 ؛ و گیردنمی

                                                           
، شماره فهرست: 2009ژانویه  20، «ایران: محل قبرستان خاوران را برای رسیدگی به کشتارهای جمعی حفظ کنید»الملل، سازمان عفو بین  4

MDE 13/006/2009, at: https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/006/2009/en/ ( 2016مارس  13تاریخ دسترسی) . 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/006/2009/en/


اساسنامه دیوان کیفری بین اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباري، المللي حمایت از تمامي كنوانسیون بیندر اولین فرصت  •

این مقررات  صویب کنند،را تبین المللی کیفری های دیوان و توافق نامه مربوط به امتیازات و مصونیتالمللی )اساسنامه رم(، 

 آنها را به اجرا درآورند.  و در سیاست و عمل گنجانیده در قوانین داخلیرا 

 در ایران گورهای جمعینقشه محل احتمالی  -1پیوست 

شهر  40ها در مکاندر ایران وجود دارد. این  گور جمعیمحل  74دهد که دست کم عدالت برای ایران نشان می سازمان تحقیقات اولیه

محل گورهای  نشانگرجمعی احتمالی، و عالئم آبی های قرمز نشانگر محل گورهای دستهاند. عالمتاستان پراکنده 21یا روستا و 

 وجود قطعی آنها را تائید کرده است. عدالت برای ایران  جمعی است که سازماندسته

 

  

 


