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 خالصه  1

ه در ی، کدتیعقدفن هزاران زندانی سیاسی و  محلیافته نزدیک به سه دهه است که مقامات ایرانی به صورت سازمان

اند. سازمان عدالت برای ایران ن نگاه داشتهقهراً ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند را پنها  67مرداد و شهریور 

های های خبری و گروهها، مدافعان حقوق بشر، رسانهاطالعاتی که از سوی زندانیان سابق، اعضای خانواده بر اساس

 12۰اند بالغ بر دهد که تعداد گورهای جمعی که در نقاط مختلف ایران پراکندهسیاسی به دست آورده، احتمال می

 . واقع هستند  هاستانبرق یلحوا ای داخل در متروکه نقاط  در هاگور نیا از یاریبسد. مورد باش

جمعی قطعی یا احتمالی به دست برای ایران تخریب یا نابودی هفت گور  الملل و عدالتعفو بیندر این گزارش، 

بوده است:  زیر شامل مواردتخریبی  اقدامات .اندمستند کرده 1396و  1382هایبین سال یدر فاصله مقامات ایرانی را

سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی پنهان ؛برداری با بولدوزرخاک

  . تبدیل مکان گورهای جمعی به محل انباشت زبالهریختن بتن بر روی گورهای جمعی و گورها؛ 

کنند ادهایی را که دستور یا مجوز تخریب گورهای جمعی را صادر میهای ما امکان شناسایی افراد یا نهسازمان

ماموران  کهها در ایران با مقامات شهرداری است. اما با توجه به ایننداشتند. به طور کلی، مسئولیت مدیریت قبرستان

ضایی و نهادهای اطالعاتی امنیتی و اطالعاتی در ایران محل گورهای جمعی را از نزدیک و دائما زیر نظر دارند، مقامات ق

 ها دخیل هستند. های مربوط به تخریب یا حفظ این مکانگیریدر فرایند تصمیم زیادو امنیتی به احتمال 

الملل و عدالت برای ایران شدیداً نسبت به اقداماتی که از سوی مقامات ایرانی برای تخریب گورهای جمعی عفو بین

ه شد و آثار جرم ها منجر به از میان رفتن شواهدهستند، چرا که این تخریب گراننگیرد صورت می 67قربانیان کشتار 

 کند. های قربانیان و همچنین کل جامعه را از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت محروم میو خانواده

ی قبرهامسئوالن رشت،  و گورستان تازه آباد در مشهد رضا دربهشت  گورستان گور جمعی در احتمالی در دو محل

 هولناک اینگذشته درباره  را مالکان جدید رسدبه نظر می که در حالیاند ساختهی جمع گورهایی رو بر دیجد تکی

حل منیمی از بیش از  سئوالنمرحمت در تبریز،  دیگر با نام وادی ورستانگ در یک. انداطالع نگاه داشتهها بیزمین

 چهارمین گور جمعیاند. هکردتبدیلبرگزاری مراسم  مکانی برایبه اند و آنجا را پوشانده بتنبا را احتمالی گور جمعی 

 گوراین محل امروزه، است.  محل ساختمان سابق دادگاه انقالب سنندج قرار گرفته درکه مورد تخریب احتمالی 

 شده است.  سنندجمیدان شهرداری  مجاورت منطقه خرید پرازدحام در یک بخشی از تبدیل به جمعی

گلستان  اهواز، در بهشت آباد هایسه گور جمعی دیگر که در معرض خطر نابودی قرار دارند در نزدیکی گورستان

در مورد اول، مسئوالن با انباشت زباله در محل  واقع هستند. کردستانگورستان بهاییان در قروه و  جاوید در خاوران

 یک پروژه تعریض به خاطر به تازگییادشده  مکانند و اهقرار داد گور جمعی آن را برای سالیان مورد هتک حرمت

با بولدوزر تخریب  1395و  1387در سال های به ترتیب دیگر  محل دو. جاده در معرض خطر جدی قرار گرفته است

جا ن در آنکه زمینی که عزیزانشا است گفته های قربانیانخانواده بهی کشاورز اداره، به طور مشخص اند. در قروهشده

 سازه» ساخت بهانه به و قروهی دادستان دیتائ باگورها  بیتخر واعالم شده ی کشاورز نیزماند به عنوان دفن شده

  . است گرفته انجامی کشاورز نیزم در« یرقانونیغ
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های دسترسی به اطالعات دقیق از جمله شهادت مالحظاتی نظیر برای انتخاب گورهای جمعی این گزارش، در

شد دامنه تحقیق از  مد نظر قرار گرفت. همچنین تالشای های ماهوارهو ویدیویی و عکساول، شواهد تصویری تدس

مورد بررسی قرار های مختلف در سرتاسر کشور توزیع جغرافیایی متعادلی برخوردار باشد و گورهای جمعی از مکان

  گیرند.

زندانی  28با هم، با  یابه صورت جداگانه   1396و دی  139۴بان آبین  فاصله عفو بین الملل و عدالت برای ایران در

از  باقیو  حضوریها به صورت کردند. برخی مصاحبه مصاحبه شدگانهای کشتهاز اعضای خانواده نفر 23سابق و 

 .رسان از راه دور صورت گرفتپیام هایبرنامه طریق

دست هایی های ویدئویی و عکسفیلم ای،تصاویر ماهواره هبعفو بین الملل و عدالت برای ایران همچنین توانستند 

 .کنندفراهم می قطعی یا احتمالی گورهای جمعی تخریباز ای کنندهشواهد تصویری قانعکه  یابند

ناپدیدکردن قهری  مصداق  67قربانیان کشتارهای سال هر یک از  درباره محل دفن مقامات ایرانی کاری عامدانهپنهان

 شود. المللی جرم تلقی میبق قوانین بیناست که مطا

شدگان به دلیل تصمیم مقامات برای ناپدیدکردن قهری و اعدام مخفیانه های کشتهپریشانی که خانوادهعذاب و 

ه و متحمل شد ،احترامی به گورهای جمعیسازی محل حقیقی دفن آنان و همچنین تخریب و بیزندانیان، پنهان

 نجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. ند در حکم نوعی شکشومی

 ایایکه حاوی بقجمعی اند که فوراً به تخریب گورهای دستهالملل و عدالت برای ایران از مقامات ایران خواستهعفو بین

ان انجام تحقیقات کنند که گورهای یادشده تا زم تضمیناست پایان دهند. آنها باید  67پیکرهای قربانیان کشتار 

قانونی مستقل و مقتضی برای تعیین هویت صاحبان بقایای موجود و پی بردن به چگونگی ماوقع، به عنوان صحنه 

ی قهری باید به های و ناپدیدسازیفراقانون یهااعداممسئوالن . مانندجرم به رسمیت شناخته شده و محفوظ باقی می

 ت اعدام محاکمه شوند. صورت عادالنه و بدون استفاده از مجازا
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 شناسيروش 2

حاوی بقایای پیکرهای  به احتمال قویکه قطعا یا را الملل و عدالت برای ایران هفت محل برای این گزارش، عفو بین

 هستند را مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند.   67قربانیان کشتار 

های ی نظیر دسترسی به اطالعات دقیق از جمله شهادتهای ما این گورهای جمعی را با توجه به مالحظاتسازمان

شد دامنه تحقیق از توزیع  ای انتخاب کردند. همچنین تالشهای ماهوارهاول، شواهد تصویری و ویدیویی و عکسدست

های شناسایی شده از استان گیالن در شمال ایران تا استان خوزستان در . مکانجغرافیایی متعادلی برخوردار باشد

 گیرد. های آذربایجان شرقی و کردستان در غرب تا خراسان رضوی در شرق را در برمینوب، استانج

زندانی  28با هم، با  یابه صورت جداگانه   1396و دی  139۴آبان بین  فاصله عفو بین الملل و عدالت برای ایران در

 و اجرای برنامه ریزی شاهدان درباره نحوه . اینمصاحبه کردند شدگانهای کشتهاز اعضای خانواده نفر 23سابق و 

به کشف گورهای جمعی  منتهی یتوالی رویدادها ،سرنوشت و محل قربانیان کاری مقامات درباره، پنهان67کشتار 

نفر از جمله  13دو سازمان با  ،. عالوه بر اینو نابودی آنها در طول سالیان صحبت کردند و تخریبها توسط خانواده

 یتخریبو اقدامات قربانیان در گورهای جمعی  دفن در موردصحبت کردند که ق بشر و شاهدان عینی مدافعان حقو

پیام هایبرنامه از طریق باقیها به صورت رو در رو و . برخی مصاحبههای دست اول ارائه دادندشهادت صورت گرفته

 . رسان ها از راه دور صورت گرفت

هیچ کدام اجازه ورود به ایران برای انجام تحقیقات را ندارند. با این حال، این دو عفو بین الملل و عدالت برای ایران 

ای کنندهشواهد تصویری قانعکه  دست یابندهایی فیلم های ویدئویی و عکس ای،تصاویر ماهواره سازمان توانستند به

 به دست افزار گوگل ارتسیله نرمی بوماهواره تصاویرکنند. میفراهم قطعی یا احتمالی  گورهای جمعیتخریب از 

مربوط به تخریب گورهای جمعی که در گزارش حاضر منتشر شده است در سال ای تصویر ماهوارهترین آمد. قدیمی

 آباد رشت در استان گیالن است. گرفته شده و مربوط به گور جمعی احتمالی در قبرستان تازه 1387
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 تاریخچه 3

مجاهدین  حمله ناموفق سازمانپایان جنگ ایران و عراق و به دنبال ، اندکی پس از 67جمعی سال  های فراقانونیاعدام

با خارج از زندان قطع شد و برای  زندانیان سیاسی در سرتاسر کشورخلق ایران در تیر ماه همان سال، آغاز شد. ارتباط 

 جمعی زندانیان و دفنشایعاتی مبنی بر اعدام دستهها چندین ماه هیچ خبری از آنان در دست نبود. در میان خانواده

ی هاهایی از گودالها را برای یافتن نشانهخاطر گورستانهای پریشاندر گورهای جمعی منتشر شده بود. خانواده آنها

مقامات به طور شفاهی خبر کشته شدن زندانیان را به  67از اواخر سال  کردند. تازه حفر شده جستجو می

در معدود مواردی دادند، اما اجساد آنها را بازنگرداندند و مکان دفن اجساد را نیز عمدتاً فاش نکردند.  انهایشخانواده

 و در اشاره به گورهای جمعی« آبادلعنت»ها اعالم کردند، با کاربرد الفاظی مانند که مقامات محل دفن را به خانواده

اند، موجب رنج و عذاب مضاعف ز سنگ قبر یا تدفین شایسته نبودهسزاوار برخورداری ا شدگانکشته کهاظهار این 

 ها شدند.خانواده

وق از حقآمیز مسالمتبه دلیل استفاده  شدگان در حال سپری کردن احکام طوالنی زندان بودند که غالبااکثر اعدام

تن و داش حکومتیضدآمیز لمتمساهایی نظیر پخش روزنامه و نشریه، شرکت در تظاهرات خود، از جمله انجام فعالیت

تر . برخی از آنان چندین سال پیشصادر شده بودهای سیاسی مخالف در زندان با انواع سازمانمتصور ارتباط واقعی یا 

های پیش از کشتار دوباره دستگیر شده بودند. برخی دیگر نیز علیرغم پایان یافتن دوران آزاد و سپس در هفته

 آزاد نشده بودند.« ابراز ندامت»تناع از شان، به دلیل اممحکومیت

در حال حاضر هنوز تعداد و محل دفن دقیق افرادی که به صورت فراقانونی اعدام و مخفیانه دفن شدند مشخص 

 نفر هزار 5 تا ۴ نیب اند، داده ارائه ها اعدام تعداد مورد در یبشر حقوق یهاسازمان کهی حداقل هاینیتخمنیست. 

اند. و محاکمه نشده های فراقانونی مورد بازجویی قرار نگرفتهیک از مقامات ایرانی در مورد اعدامچتاکنون، هی. است

 های پرنفوذ از جمله در قوه قضاییه و وزارت دادگستری هستند.تعدادی از متهمان دارای مناصب سیاسی و موقعیت

جرای عدالت و جبران خسارت هستند با آزار و مدافعان حقوق بشر و بستگان قربانیان که خواستار یافتن حقیقت، ا

با های یادبود در محل گورهای جمعی هم برگزاری مراسم گرامیداشت یا قرار دادن پیام اند.اذیت مقامات مواجه بوده

ش در واکن 1395ها از سال آزار و اذیت است.رو به رو بوده ها از سوی ماموران اطالعاتی و امنیتی آزار و اذیت خانواده

حسین علی  شدت گرفت. اینها همه از انتشار فایلی صوتی 67به درخواست دوباره برای رسیدگی به کشتارهای 

بود که طی آن مقامات ارشد  67ای در سال آغاز شد. این فایل صوتی مربوط به جلسه 1395در مرداد ماه  منتظری

انتشار  1کنند.های خود در این خصوص دفاع میهکنند و از برنامهای گروهی صحبت میدرباره جزئیات اجرای اعدام

از جانب مقامات بلندپایه بود و موجب شد که آنان برای  سابقههای بیای از واکنشاین جلسه ضبط شده سرآغاز رشته

  2ریزی در باالترین سطوح دولت انجام پذیرفته است.برنامه با 67نخستین بار اعتراف کنند که کشتارهای سال 

 

                                                      

 به) 8jdedsoundcloud.com/radiozamaneh/yakydru: است یدسترس قابل زمانه ویراد  soundcloud صفحه در یصوت لیفا نیا1 

 (یفارس

  bit.ly/2tfxqSl ،1395 مرداد 2۴ ،«یمنتظر اهللتیآ یصوت لیفا انتشار به رانیا در هاتیشخص و مقامات واکنش» ،یفارس ولهچهیدو 2

file:///C:/Users/ipereira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3OICL37C/soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded
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 خطرمعرض های جمعي در گور 4

ها، مدافعان حقوق بشر، سازمان عدالت برای ایران بر اساس اطالعاتی که از سوی زندانیان سابق، اعضای خانواده

دهد که تعداد گورهای جمعی که در نقاط مختلف های سیاسی به دست آورده، احتمال میهای خبری و گروهرسانه

 قرار  هابرستانق یحواش ای داخل در متروکه نقاط  در هاگور نیا از یاریبسباشد. مورد  12۰اند بالغ بر ایران پراکنده

حاشیه ا یزندانیان سیاسی را در نواحی بیابانی  پیکربود که  مقامات ایرانی این جاافتاده ی، رویه136۰ی؛ در دههدارند

 نامند. ب« آبادلعنت»را ها دفن کنند و این مکان هاگورستان

هایی که در این گزارش به عنوان دهد که مقامات ایرانی مکاننشان می الملل و عدالت برای ایرانو بینعفتحقیقات 

شامل یاد شده د. اقدامات ناهرا مورد تخریب یا نابودی قرار داد شدهشناسایی جمعی ورهای محل قطعی یا احتمالی گ

رهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان سازی گوبرداری با بولدوزر؛ پنهاناین موارد بوده است: خاک

 یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورهای جمعی و تبدیل مکان گورهای جمعی به محل انباشت زباله.  

اند امکان شناسایی افرادی که دستور یا مجوز تخریب گورهای جمعی را صادر کردهالملل و عدالت برای ایران عفو بین

هایی که با توجه به حساسیت مکان اماها در ایران عموما بر عهده مقامات شهرداری است. مدیریت گورستان  ارند.ند

نظارت ماموران امنیتی و و با توجه به  باشد 67رود جایگاه گورهای جمعی زندانیان اعدام شده در کشتار گمان می

که مقامات قضایی و نهادهای دهند برای ایران احتمال می الملل و عدالتعفو بین ،های یادشدهمکان اطالعاتی بر

  های تخریبی مستند شده در فصل حاضر دخیل باشند.اطالعاتی و امنیتی در فعالیت

 اهواز   4. 1

ناپدید و متعاقبا  زندان فجر اهواز که از زندانی سیاسی ۴۴بیش از به  متعلق محل گورهای جمعیمسئوالن در اهواز 

آنها را به قطعه  67اند که چندین مامور سپاه پاسداران در آبان های قربانیان گفتهپنهان نکردند. خانواده اشدند ر اعدام

ای بتنی و جعبه شکل به آنان نشان داده و گفته آباد اهواز برده، سازهکیلومتری شرق گورستان بهشت 3زمینی بایر در 

شاهدی عینی در مصاحبه با عدالت برای ایران ادعای  3اند.شده شده در زیر آن سازه دفنبودند که زندانیان اعدام

های شاهد بوده که اجسادی را هنگام شب درون گودال 67مقامات را تائید کرده است. او گفته است که اوایل مرداد 

اند تا تن ریختهبالفاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها ب مسئوالنها معتقدند که اند. خانوادهریختهحفرشده میتازه

 آنها نتوانند زمین را بکنند و جسد عزیزانشان را پیدا کنند. 

                                                      

 . ۴8. 7۰1327 ،31. 282912: مکان مختصات3 
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 آن کردن لیتبد با جمله از اند،کرده یحرمتیب محل نیا به گوناگون یهاوهیش به وستهیپ مقامات بعد، یهاسال یط

تزیین محل با عکس، گل و  و نکوداشت مراسم یبرگزار و تجمع از هاخانواده کردن منع و زباله انباشت محل به

 هاخانواده که دهدیم نشان را یازباله یهاتوده 139۰ سال در محل نیا از شده گرفته یهاعکس. های یادبودپیام

 . کنند عبور آنها انیم از مجبورند زانشانیعز آرامگاه به دنیرس یبرا

 دهید ییبولدوزرها و،یدیو نیا در. آوردند دست هب ییویدیو یسند رانیا یبرا عدالت و المللنیب عفو ،1396 خرداد در

 و زباله یهاتل و کنندکار می یجمع یگورها محل امتداد در مایمستق یساختمان یاپروژه انجام یبرا که شوندیم

 بر حالنیا با. اندنداده محل نیا درباره یرسم اعالن چیه مسئوالن. اندبرگرفته در را گورها محل یساختمان یهانخاله

 هپروژ هدف است، کرده صحبت یساختمان کارگر با و دیبازد محل از که انیقربان خانواده یاعضا از یکی شهادت اساس

 هیناح آن لیتبد و گورها محل پوشاننده یبتن سازه برداشتن سپس و یجمع گور محل امتداد در واقع ۀجاد ضیتعر

  ۴.است یتجار مجتمع ای «سبز یفضا» به

 در جایتدر یجمعدسته گور محل دادیم نشان که آوردند دست به یدیجد لمیف سازمان، دو نیا ،1396 وریشهر در

                                                      

 ،1396 دادخر 11، «هد شدموجب نابودی آثار جرم خوا 67های تابستان های جمعی مربوط به اعدامتخریب گور»۴ 

67-graves-action/mass-for-https://justice4iran.org/persian/publication/call/  به دادن انیپا یبرا المللکمپین عفو بین»؛ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/iran- ،1396 وریشهر 13 ،«67 کشتار به بوطمر یجمع یگورها بیتخر

massacre/-prison-1988-in-killed-those-of-grave-mass-of-structionde-stop-to-campaign 

آبادِ اهواز. تصور شرق گورستان بهشت یلومتریک 3در  یربا ینیزمدر قطعه  یگور جمع یک تصویر 

ارگان خبری  ©قرار گرفته باشند.  تصویرقابل مشاهده در  یسطح بتن یرکه بازمانده اجساد ز شودیم

 139۰)هرانا(،  مجموعه فعاالن حقوق بشر

 

https://justice4iran.org/persian/publication/call-for-action/mass-graves-67/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/iran-campaign-to-stop-destruction-of-mass-grave-of-those-killed-in-1988-prison-massacre/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/iran-campaign-to-stop-destruction-of-mass-grave-of-those-killed-in-1988-prison-massacre/


1۰ 

 

  5.دارد قرار یشتریب دیتهد معرض در نیبنابرا و است شده پنهان یساختمان یهازباله میعظ یهاتل ریز

 

 

 مشهد  4. 2

گورستان بهشت رضا در نزدیکی مشهد در استان گور جمعی در حومه حداقل سه مکان های قربانیان، به باور خانواده

اند. این زندانیان در کشته شده سیاسی و عقیدتی زندانی 17۰حداقل بقایای وجود دارد که حاوی  رضوی خراسان

یکی از  6و پنهانی کشته شدند. ،شدند و بعدا به صورت قهری ناپدیدآباد مشهد نگهداری میدر زندان وکیل 67مرداد 

گورستان واقع شده این شرقی و سومی در جانب شرقی در گوشه جنوبی، دیگری در گوشه جنوب احتماالها گور نای

 اند )نقشه زیر را ببینید(. 

کارکنان گورستان و ماموران دادگاه  67 مرداداند که در الملل و عدالت برای ایران گفتهها به عفو بینبرخی از خانواده

آنها اطالع دادند که جسد عزیزانشان بالفاصله بعد از اعدام، درون سه گودال ریخته  انقالب مشهد به طور غیررسمی به

از گورستان دیدن کرده بودند مطابقت  67 و شهریور شده است. این اطالعات با مشاهدات شاهدان عینی که در مرداد

اک و برآمدگی در سطح رو شدگی خرود حاوی گورهای جمعی باشد متوجه زیروداشت. آنها در محلی که تصور می

زمین شده و همچنین جسدهایی را دیده بودند که بخشی از آنها از خاک بیرون زده بوده است. این شاهدان عینی 

                                                      

 است یدسترس قابل ریز آدرس در و کردند منتشر 1396 وریشهر در مشترک صورت به رانیا یبرا عدالت و المللنیب عفو که ییدئویو در لمیف نیا از5 

 uohttps://www.youtube.com/watch?v=DmP3zQjFG: است شده استفاده

 گوگل لهیبوس که منطقه یاماهواره ریتصو مشاهده یبرا. 59. 7۰367۴ ،36. 17۰۰52 و 59. 7۰53۰9 ،36. 167388: یجمعدسته گور سه مختصات 6 

 . دینیبب را ریز قسمت شده هیته مپ

 139۰، )هرانا(فعاالن حقوق بشرمجموعه ی خبرارگان  ©های زباله در محل گور جمعی در اهواز. توده 
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انفرادی در همان نزدیکی دفن شده  قبرهایاعدام شده و در  136۰بستگانشان که در اوایل دهه  مزاربرای دیدار از 

 بودند به آنجا رفته بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها را از جمع شدن در اند تا خانوادهاستفاده کردهسرکوب  مختلف هایاز شیوه مقامات ایرانطی سه دهه گذشته، 

 ،الملل و عدالت برای ایرانعفو بینبر اساس اطالعات ها در آنجا بازدارند. محل گورها و قرار دادن سنگ یادبود روی آن

اند تخریب، برای ایجاد رعب و ها نصب کردهقبرهایی را که خانوادهسنگهای یادبود و پیوسته نشانه ماموران رسمی

 اند. گاه برای ایجاد سیالب در محل گورها آب جاری کردهبههای امنیتی در محل و گاهوحشت اقدام به نصب دوربین

ای به . تصاویر ماهوارهاندمقامات دو گور از مجموعه این سه گور جمعی را مورد تخریب بیشتر قرار داده 1395از سال 

ای ، پروژه1395الملل و عدالت برای ایران حاکی از آن است که در فاصله تیر و مرداد آمده از طریق عفو بیندست

ساختمانی در محل گور جمعی واقع در گوشه جنوبی گورستان آغاز شده است. تصاویر به دست آمده از منطقه در 

ه عملیات ساختمانی به طرز چشمگیری پیشرفت کرده است و بخش وسیعی دهد کنشان می1396مرداد  16تاریخ 

اند که در الملل و عدالت برای ایران به شدت نگراناست. عفو بین های جدید پنهان شدهاز گور جمعی در زیر سازه

و مدارک  صورت ادامه ساخت و ساز با سرعت کنونی، تمامی آثار این گور جمعی به زودی از دید عموم پنهان شود

مورد استناد قرار گیرد  گانشدتواند روزی برای روشن شدن تعداد و هویت ناپدیدشدگان قهری و کشتهکه میمهمی 

 از بین برود.

گورستان بهشت رضا در مشهد  حاشیهکه در  را جمعیسه گور  احتمالی محل رنگ زرد هایدایره 

های ساعت( در جانب گورها )به ترتیب از باال در جهت عقربه: این دهندنشان می اندواقع شده

 اند.گوشه جنوبی این گورستان واقع شدهدر شرقی و شرقی، در گوشه جنوب

  © Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 
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 گورستان یجنوب گوشه دراحتمالی  یجمع گور تیوضع و است شده گرفته 1395 ریت 22 در یاماهواره ریتصواین  

  .دهدیم نشان یساختمان اتیعمل شروع از شیپرا  رضا بهشت

© Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 

 

 

واقع  مالیاحت، هم زمان با آغاز عملیات ساختمانی در محل گور جمعی 1395 شهریور 17ای در این تصویر ماهواره 

 Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 ©.در گوشه جنوبی گورستان بهشت رضا گرفته شده است

 

 

دهد که بر روی گور جمعی گرفته شده است و بناهای جدیدی را نشان می 1396 مهر 6ای در این تصویر ماهواره 

 اند. واقع در گوشه جنوبی گورستان بهشت رضا ساخته شدهتمالی حا

© Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 
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نیز به شکل مشابهی در معرض  واقع شده شرقی گورستان بهشت رضای مشهددر گوشه جنوباحتمالی که  گور جمعی

مساحت زیادی دارد و محل دقیق گورهای جمعی در آنجا مشخص نیست. خانواده زمیناین . گرفته استتخریب قرار 

را به عنوان محل احتمالی  از این زمین های متفاوتیالملل بخشعدالت برای ایران و عفو بین در صحبت باهای مختلف 

 اند. گور جمعی عزیزانشان نشان داده

های خاک پوشانده با پشته 1395در اسفند  منطقۀ پیشتر مسطح اینبخشی از  شودمی دیدهزیر  تصویرچنانکه در 

ر داند که مقامات در حال ساخت قبرهای جدید الملل و عدالت برای ایران گفته. شاهدان عینی به عفو بینه استشد

 هستند.  این محل

 

 تا 95 فروردین در فاصلهد که دهالملل و عدالت برای ایران نشان میدست آمده توسط عفو بینای بهتصاویر ماهواره

ای که در تاریخ است. آخرین تصویر ماهوارهشخصی شده مات تغییردچار بخش دیگری از این منطقه نیز ، 96 مرداد

رسد پوشانده شده با آنچه به نظر قطعه قبرهای تازه می محلدهد که این به دست آمده نشان می 1396مرداد  5

  7است.

 

 

                                                      

ای که طبق گفته خانوادهرسد منطقهالملل، به نظر میینوسیله عدالت برای ایران و عفو بهدست آمده بای بهگفته شاهدان عینی و تصاویر ماهواره بر اساس 7 

دستخوش تغییرات مشهود  1395 ماه مرداددر  ،ای موجودهای ماهوارهای که مطابق عکسا منطقهبهای خاک پوشانده شده بوده با پشته 1395در اسفند  ،ها

خبری  1395 سال ها تا اواخرطبق گفته خانواده  ت است )قسمت پایین را ببینید(.پوشانده شده، متفاو 1396 مردادشده و متعاقبا با قطعه قبرهای جدید در 

 های خاک در منطقه نخست نبوده است. از پشته

پوشانند، هایی از گور جمعی واقع در گوشه جنوب شرقی گورستان بهشت رضا را میهای خاکی که بخشپشته 

  2۰17الت برای ایران، دع  ©هستند.  1396تائیدکننده اظهارات شاهد عینی در فروردین 
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واقع در  احتمالییت گور جمعی وسیله ماهواره گرفته شده است و وضعبه1395اردیبهشت   5خ این تصویر در تاری 

                                                د.دهوسازها نشان میرضا را قبل از آغاز ساختگوشه جنوب شرقی گورستان بهشت
© Map data: Google, DigitalGlobe 2017 

 

محل رنگ بخشی از  دهد کهبوسیله ماهواره گرفته شده است و نشان می 1395تیر  22این تصویر در تاریخ  

رسد که این تغییر به نظر می است. تغییر کرده رضاواقع در گوشه جنوب شرقی گورستان بهشت ر جمعیگواحتمالی 

 Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 © در محل ایجاد شده باشد. جدید در نتیجه انباشت خاک

 

 

 

 

 

 

گور  احتمالی دهد که بخشی از محلبوسیله ماهواره گرفته شده است و نشان می 1396 مهر 5این تصویر در تاریخ  

پوشانده شده  رسدمی قبرهای جدیدآنچه به ظاهر رضا با وشه جنوب شرقی گورستان بهشتجمعی واقع در گ

 Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 ©است. 
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 تبریز 4. 3

در نزدیکی ورودی گورستان وادی رحمت در شهر تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی، قطعه زمینی وجود دارد که 

تا تن از زندانیان سیاسی را در دل خود جای داده باشد. این ده یایرود محل یک گور جمعی باشد و بقاگمان می

این ناحیه که به قطعه کودکان  .پدید و مخفیانه اعدام شده بودندقهراً از زندان تبریز نا  67زندانیان در مرداد و شهریور 

 136۰اوایل دهه  در الوقوعسریعهای قربانی اعدام  قبرهای انفرادی زندانیان سیاسی است که محلمشهور است 

اطالعاتی  وجود یک گور جمعی در این قطعه عمدتا بر پایه دربارهها همچون بسیاری موارد دیگر، باور خانواده 8شدند.

 دند. آشنایان دولتی کسب کرده بو های بعد از کشتار به طور غیررسمی از دوستان واست که در ماه

های شهرستان تبریز که مسئول نظارت بر سازمان آرامستان 96های محلی، در خرداد ماه رسانه بر اساس گزارش

از آن زمان به بعد  9ایگاه برگزاری مراسم آغاز کرد.ای را برای تبدیل این منطقه به جهای شهر است، پروژهقبرستان

الملل و عدالت ای که عفو بینهای ماهوارهاند. تصاویر و عکسمسئوالن بر روی بیش از نیمی از این منطقه بتن پاشیده

تا پایان  96اند، تائیدکننده تغییرات زیادی است که در این منطقه در فاصله زمانی خرداد برای ایران به دست آورده

  اتفاق افتاده است. 96شهریور  دروساز  پروژه ساخت

 

 

  

                                                      

 . ۴6. 21۴593 ،38. ۰۴۰168: محل یاماهواره مختصات8 

 p://nasletadbir.ir/news/100928htt ،1396 مهر 7 ،«شد افتتاح رسما رحمت یواد یشهدا ادبودی مراسم یبرگزار گاهیجا» ر،یتدب نسل9 

 ،1396 ریت 3 ،«زیتبر در خلق مجاهد یشهدا مزار بیتخر تیجنا یافشا» ران،یا خلق نیمجاهد سازمان تیسا به دیکن نگاه نیهمچن

https://www.mojahedin.org/news/200681/ بیتخر-تیجنا-یافشا-    

 .1396قبل و بعد از تخریب در سال  محل گور جمعی احتمالی در قبرستان وادی رحمت، 

 1396سازمان مجاهدین خلق ایران،   ©
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بوسیله ماهواره گرفته شده است، وضعیت گور جمعی احتمالی در قبرستان  1396خرداد  19 خاین تصویر که در تاری 

 Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 ©.دهدوادی رحمت را پیش از تخریب نشان می

 

 

 
 

 

گرفته شده است، وضعیت گور جمعی احتمالی در قبرستان وادی  1396تیر  7ای که در تاریخ این تصویر ماهواره 

 Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 ©.دهدوساز نشان میرحمت را اندکی بعد از آغاز عملیات ساخت

 

 
 

 

 یواد قبرستان در یاحتمال یجمع گور محل در را وسازهاساخت شرفتیپ 96 مرداد 2۰ خیتار به یاماهواره ریتصو 

 .Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 © دهدیم نشان رحمت

 

 یجمع گور سطح از یمین از شیب که دهدیم نشان شده گرفته 1396 وریشهر 2۰ خیتار در که یاماهواره ریتصو نیا 

 .Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 © است شده دهیپوشان بتن با رحمت یواد قبرستان در یاحتمال
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 مراسمی برگزار گاهیجا ساخت اتمام از خبر و است شده منتشر رسمی ایرانی خبری هاتیسا در ریتصو نیا 

 گور کی یرو بر مذکور هگایجا که است نشده اشاره خبرها نیا در. دهدیم رحمتی واد قبرستان دری رسم

 1396 وریشهر وز،ین اریشهر ©. است شده ساختهی احتمالی جمع

 

 

 رسمی مراسمی برگزار ژهیو گاهیجای رسم شیگشا از خبر ،شده منتشر رسمیی خبری هاتیسا در عکس نیا 

ی جمع گور کی یرو بر مذکور گاهیجا که نشده اشاره هاگزارش نیا در .دهدیم رحمتی واد گورستان در

 1396 وریشهر ر،یتدب نسل © .است شده ساختهی احتمال
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  رشت 4. 4

 مرداد در که رای اسیس انیزندان پیکر اند،کرده مصاحبه رانیای برا عدالت و المللنیب عفو با کهی نیع شاهدان گفته به

 رشت شهری اصل قبرستان در گودال چهار ای سه داخل به دبودن شده اعدام النیگ استان در رشت شهر زندان در 67

 شروع مقامات 1387 سال از. است داشته مساحت مربع متر 9 بایتقر گودال هر 1۰.بودند ختهیر آبادتازه قبرستانی عنی

 وی ریتصو شواهد. فروختند را قبرها نیا ازی اریبس و کرده گور جمعی نیای رو بر دیجد تکیی قبرها ساخت به

سال فاصله در که استیی سازها و ساخت نشانگر رانیای برا عدالت و المللنیب عفو لهیوسهب آمده دست بهی ااهوارهم

 . است شده انجام محل نیا در 1395 تا 1387ی ها

 گفته طبق. است کرده صحبت انددهیخر را دیجدی قبرها کهی کسان ازی تعداد با انیقربانی هاخانوادهی اعضا ازی کی

گورهای  وجود درباره آنها بهی زیچ مقامات که اندداشته اظهاری همگ افراد نیا ران،یای برا عدالت با مصاحبه در وا

 . بودند نگفته قبرها نیا ریز در جمعی

 

 

 

                                                      

 ۴9. 6177۰۰ ،37. 282۴۴7: محل مختصات1۰ 

 

  پیشتازان راه آزادی © 1387تخریب در سال آغاز قبل از  تازه آبادگور جمعی احتمالی در قبرستان  تصویر 
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  1387 روز، اخبار ©. شوندیم ساخته آبادتازه گورستان دری جمع گورهایی احتمال محلی رو بر که دیجدی انفرادی رهاقب 

  

 

 

 

 1392 روز، باراخ  ©. است شده نصب آبادتازه گورستان در دیجدی گورهای رو بر کهیی قبرها سنگ 

 

 

 



2۰ 

 

 

 نشان را آبادتازه قبرستان دری جمع گوری احتمال محل و است شده گرفته 138۴ سال دری اماهواره ریتصو نیا 

 .است شده مشخص ریتصو در زردرنگ پونز با محل نیا. دهدیم

  © Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 
 

 

 

 گوریی احتمال محل در وسازساخت آثار دهندهنشان است شده گرفته 1387 سال در کهی اماهواره ریتصو نیا 

  Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 ©.است آبادتازه گورستان دری جمعدسته

 

 

 

 

 قبرستان در گور جمعیی احتمال محل دهدیم نشان است شده گرفته 139۴ سال در کهی اماهواره ریتصو نیا 

 .است شده دهیپوش دیجدی انفرادی قبرها با اکنون است بوده مسطح قبال که آبادتازه

© Map data: Google, DigitalGlobe, 2017   
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 قروه 4. 5

 پیکر رودیم باور که دارد وجود انییبها گورستان مجاورت دری ابانیبی نیزم کردستان استان در واقع قروه شهری حوال

 شده دفن آنجا در شدند اعدام ارانیکام و سقز سنندج،ی شهرها در 67 سال تابستان در کهی اسیس انیزندان ازی برخ

 67 وریشهر در کهی هنگامیی قضا مقامات. اندشده واقع رانیا غرب در کردستان استان در همه شهرها نیا 11.باشد

چند نگهبان  حالنیباا. نکردند اعالم آنها به رسما را اجساد دفن محل دادند، شانیهاانوادهخ به را افراد نیا اعدام خبر

 شده دفن قروه حواشی در ریبای نیزم قطعه در زانشانیعز اجساد کهگفتند  هاخانواده ازی برخرده پایین زندان به 

 . اما اطالعات بیشتری ندادند است

 ،اندکرده مصاحبه رانیای برا عدالت با که شدگانکشتهی هاخانوادهی اعضا و 67 کشتار دربردگانبهجان گفته به بنا

 فرد کی با هاخانواده 1367 ماهآبان در کردستان، یشهرها اطراف یهاابانیب لومترهایک در جووجست هاهفته از پس

 نمسئوال آن، در که داد نشان انییبها قبرستان یکینزد در را یمحل هاآن به که شدند روبهرو قروه یکینزد در ییروستا

زمین را با بیل کندند   انیقربانی هاخانواده د.بودن کرده دفن یجمع صورت به 1367 وریشهر در را باختگانجان کریپ

 قبر چند آورده، رونیب را اجساد آنها. بود مرد و زن 2۰ از شیب اجسادی حاو که کردند دایپ رای جمعدسته گوری و

 نبودند کرهایپ نیا انیم در که گرید باختهجان هاده دفن محل. کردند دفن قبرها درون را آنها و کرده رحف جداگانه

 .است نشده مشخص چگاهیه

های در سال که اندگفته رانیای برا عدالت و المللنیب عفو به ،67 کشتار انیقربانی هاخانوادهی اعضا و دربردگانبهجان

. نداهکرد نابود دشتنگذایم زانشانیعز قبری رو بر هاخانواده که رای ادبودی عالئم و قبرهاسنگ وستهیپ ماموران بعد،

تخریب  بوسیله بولدوزر 67متعلق به قربانیان کشتار  ، گورهای1395در تیر ماه  ،یکردی هارسانه ازی برخ اخبار به بنا

 ازی ک. یاندنشده موفق اما کنند میتنظی رسم یتیشکا اندکرده تالش هاخانواده ازی برخبیتخر نیای پ درشد. 

 تیاشک حق ،انیاقدام لیخلی عنی ،نیزمی خصوص مالک تنها که است گفته انیشاک بهی کشاورز وزارت کارمندان

به  نظر مورد نیزم چون داشت نخواهد پرونده نیا دری چندان بخت هم انیاقدام این کارمند، گفته به. داردی رسم

 به و قروهی دادستان دیتائ با آن در موجود غسالخانه وی انفرادی گورها بیتخر واعالم شده ی رزکشاو نیزمعنوان 

  12 .است گرفته انجامی کشاورز نیزم در« یرقانونیغ سازه» ساخت بهانه

 

                                                      

 ۴7. 828333، 35. 176722ل: مختصات مح 11 

 بیتخر یپ در رانیله و حزب دموکرات اکومه[ یها و ]اعضاییبها بستگان تیشکا» کردستان، در بشر حقوق یدموکراس مرکز تیسا به دینگاه کن12 

 1395 ریت 25، «اثر ماندیب شانیهاگورستان

https://mafnews.de/?p=9247%20http://www.bazdasht.com/index3.php?code=4394گورستان  بیتخر»نوروز،  یونیزی: شبکه تلو

 farsi/2938-ewroz.tv/kurdistanhttp://fa.n-2016-07-15-13-09-58  ، 1395 ریت 25، «قروه انیبهائ

https://mafnews.de/?p=9247%20http://www.bazdasht.com/index3.php?code=4394
http://fa.newroz.tv/kurdistan-farsi/2938-2016-07-15-13-09-58
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به  1395مهر  12تا  1393اردیبهشت  11الملل در بازه زمانی ای که عدالت برای ایران و عفو بینتصاویر ماهواره

 کند.ن گورستان را تائید می اند تخریب ایدست آورده

بلوی . بر روی تا1395در قروه بعد از تخریب بوسیله بولدوزر در تیر ماه  67متعلق به قربانیان کشتار  از گورهاینمایی  

 نصب شده نوشته شده است که تخریب ابنیه این ملک به دستور قضایی صورت گرفته است.

   1395 ریت ،رادیو فردا © 

 

 

 

ط به قبرهای انفرادی قربانیان اعدامهای بتنی مربوگرفته شده است، سازه 93اردیبهشت  11در این تصویر که در  

 .، ساختمان غسالخانه و همچنین درختان اطراف قبرستان قابل تشخیص است1367های 

© Map data: Google, DigitalGlobe, 2017   
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 سنندج  4. ٦ 

در سنندج گزارش داد که کارگران ساختمانی هنگام کار در محل  کرفتو، روزنامه محلی 1382در خرداد ماه سال 

از شده بود و آغ 1382وساز در خرداد عملیات ساخت 13اند.یافته گوری جمعیساختمان سابق دادگاه انقالب سنندج، 

هدف این بود که ساختمان دادگاه انقالب را که به محل دیگری منتقل شده بود به مرکزی تجاری تبدیل کنند. در 

ای در خصوص اکتشاف این گور جمعی منتشر له، گروه کرد مخالف جمهوری اسالمی، بیانیه، کومه1382خرداد  22

رسد روزنامه به نظر می 1۴اند.ختمانی را با تهدید وادار به سکوت کردهکرد و خبر داد که ماموران اطالعاتی، کارگران سا

 . ه باشدنیز به دنبال گزارشی که درباره این گور جمعی منتشر کرده بود تعطیل شد کرفتو

الملل و عدالت برای ایران اطالع دارند که پروژه ساختمانی مذکور علیرغم کشف گور جمعی ادامه پیدا کرده عفو بین

 دانند چه بر سر بازمانده اجساد موجود در این گور آمده است.  اما نمی است،

در این گور جمعی مدفون بوده است مشخص نیست. با این حال، عدالت برای ایران با چهار  پیکرشانهویت کسانی که 

ندانی وجود داشته اند در محل سابق ساختمان دادگاه انقالب سنندج ززندانی سیاسی سابق مصاحبه کرده و آنها گفته

اند. بنابراین احتمال دارد بقایای موجود تعدادی از زندانیان سیاسی در حیاط آنجا اعدام شده 136۰که در اوایل دهه 

 در این گور جمعی متعلق به این افراد باشد.

ر این است که بقایای اند احتمال دیگاند به عدالت برای ایران گفتهدر این زندان محبوس بوده 67دو زندانی که در سال 

عمدتا به اتهام  1367به آن دسته از زندانیان سیاسی تعلق داشته باشد که طی شش ماه اول سال  گورموجود در این 

له و حزب دموکرات کردستان ایران اعدام شدند. بنا به اظهارات ایشان در آن های مخالف کرد مثل کومهرابطه با گروه

ها مخفیانه اند. اعدامو در زیرزمین این ساختمان اعدام شده گاه انقالب سنندج محبوس بودهها تن در زندان دادزمان ده

                                                      

 . دارد قرار یفعل پاسداران و سابق بهمن ششم ابانیخ در محل نیا13 

 sanandaj.html-ad/22/mnou.net/1382/khord-http://asre  : دیکن رجوع آدرس نیا به هیانیب مشاهده یبرا1۴ 

است، همان منطقه را بعد از تخریب قبرهای انفرادی، ساختمان غسالخانه و  1395مهر  12این تصویر که مربوط به  

 Map data: Google, DigitalGlobe, 2017 © دهد.ها نشان میدرخت

 

 

 

http://asre-nou.net/1382/khordad/22/m-sanandaj.html


2۴ 

 

 .ه استها تحویل داده نشدهرگز به خانواده پیکرهاگرفته و صورت می

جمعی به بخشی از محوطه اطراف میدان شهرداری تبدیل شده که به دلیل وجود مراکز خرید یکی  گورامروزه، این 

 شود. آمدترین نقاط شهر سنندج محسوب میوفتاز پرر

 خاوران  4. ٧

شرقی تهران واقع شده است. این زمین  متر مربع است که در جنوب 86۰۰خاوران زمینی متروک به مساحت تقریبی 

این مقامات قضایی و مسئوالن زندان به  136۰در مجاورت گلستان جاوید، گورستان بهاییان قرار دارد. از اوایل دهه 

 کردند. شدند در آنجا دفن میاند و افرادی را که به اتهامات سیاسی دستگیر و اعدام میگفتهمی« آبادلعنت»مکان 

دریافتند که عزیزانشان در گوری جمعی در  67های برخی از زندانیان اعدام شده در کشتار خانواده 1367اواخر سال 

به  67هایی که در آذر ماه لت برای ایران با اعضای برخی از خانوادهالملل و عداعفو بین 15اند. این محل دفن شده

 . ندارا پیدا کرده بودند مصاحبه کرده های لباس بیرون زده از خاکپارهو  پیکرهاخاوران رفته و اعضای بدن 

                                                      

 ،1. ص ،1369 آذر 1۰ ،(MDE 13/021/1990: هینما) 1366-1369 بشر حقوق نقض: رانیا الملل،نیب عفو 15 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en/ 

ای که کشف شد اکنون در میدان شهرداری سنندج، زیر ناحیه 1382شود گور جمعی که در خرداد تصور می 

 2۰17عدالت برای ایران،   ©. رنگ پارک شده پنهان شده باشدماشین سیاه
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این سازمان  در مصاحبه با 68منتشر کرده به نقل از زنی است که در سال  1369الملل در سال گزارشی که عفو بین

یک مرد اعدامی را با دست خالی و هنگامی که به دنبال جنازه همسرش  پیکر، چگونه 67توضیح داده که در مرداد 

 گشته از خاک بیرون کشیده است: می

عمق بیهای جنازه در گورهای کمدر بخشی از قبرستان که مخصوص دفن زندانیان سیاسی چپ بود دسته
ها با لباس بودند و بعضی هم با کفن. بوی تعفن اجساد خیلی ند. بعضی جنازهنشان دفن شده بودونام

هایم شروع کردم به کندن خاک چون برای خودم و دو فرزند کوچکم پیدا وحشتناک بود اما من با دست
 کردن قبر شوهرم مهم بود. 

بیند که جسد شوهرش ن صورت میآورد اما بعد از پاک کردآلود از خاک بیرون میرا با چهره خون پیکریاین زن 

 نیست. 

ها را از برگزاری مراسم یادبود اند. آنها خانوادهطی سه دهه اخیر ماموران پیوسته این منطقه را با بولدوزر تخریب کرده

ا های یادبود رکنند و سنگ قبرها و نشانهاند لگدمال میدر محل گورها کاشته هاخانواده هایی را کهدارند، گلبازمی

 شکنند. دارند یا میبرمی

صورت گرفته است.  1387دی ماه  27تا  2۰تخریب این گور جمعی بین ها حاکی از آن است که آخرین دور گزارش

هایی را که خانواده بر سر قبرها گذاشته و در این فاصله مامورین با بولدوزر محل را تخریب کرده و بسیاری از نشان

به  1387قربانیان که در بهمن  هایخانوادهبه گفتۀ خاطره معینی،  16اند.ند نابود کردههایی را که کاشته بوددرخت

های استخوان نیز از زیر همچنین تکه و چند الیه خاک از محل برداشته شده رسیده شانبه نظر، اندرفته بودهخاوران 

قربانیان، آنها  هایگر از اعضای خانوادهی دییک بهکیش. بنا به گفته جعفر است آمدهالیه نازکی از خاک به چشم می

دانند که در جریان این تخریب و خاکبرداری، زمین تا چه عمقی کنده شده و آیا بقایای اجساد به جای دیگری نمی

  17منتقل شده است یا نه.

  

                                                      

 ا ،(MDE 13/006/2009: هینما) «دیکن محافظت یجمعدسته یکشتارها درباره قاتیتحق انجام یبرا خاوران گورستان از: رانیا» الملل،نیب عفو16

  /https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/006/2009/en ،1387 بهمن

 1387 بهمن 1 ،«بولدوزر با خاوران گورستان از یبخش بیتخر» امروز، رانیا17 

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/more/17357 
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 تحلیل حقوقي  5

قهری است  کردنبه منزله ناپدید 67محل قربانیان کشتارهای  برای پنهان کردن مقامات ایرانییافته اقدامات سازمان

 شود. المللی جرم محسوب میو مطابق قوانین بین

شدگان به موجب تصمیم مقامات برای ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه های کشتهکه خانواده پریشانیعذاب و 

ی متحمل شدند، در احترامی به گورهای جمعسازی محل حقیقی دفن آنان و همچنین تخریب و بیزندانیان، پنهان

المللی حقوق میثاق بین 7حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در  بند 

 پیمانان این میثاق است.مدنی و سیاسی ممنوع شمرده شده است. ایران نیز از جمله هم

کنند، به معنی محروم کردن آنها و کل جامعه ب میها نصگورها در محل تخریب گورهای جمعی و عالئمی که خانواده

ها برای های قهری است. این اعمال همچنین ناقض حق خانوادهسازیاز حق دانستن حقیقت درباره چگونگی ناپدید

المللی حقوق مدنی و سیاسی بر میثاق بین 19باره است، حقی که در بند جستجو، دریافت و انتشار اطالعات در این

 خورداری از آن تصریح شده است. لزوم بر

در مواردی که شخص »کند، تصریح می یقهر ایناخواسته  یهایدسازیناپد نهیکارگروه سازمان ملل متحد در زم

کند که بقایای فرد ناپدیدشده مرده باشد، حق دانستن حقیقت درباره سرنوشت یا مکان شخص ناپدیدشده ایجاب می

و آنان بتوانند مطابق سنت، فرهنگ یا مذهب خود با آن رفتار کنند. هویت فرد باید به اش بازگردانده شود به خانواده

 «تعیین شود.ای  ان دیهایی شامل تست طور قاطع با روش

ها یا تزئین گورقبر بر روی ها از نصب سنگمقامات ایرانی با ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، بازداشتن خانواده

 

 

 

 قهری  ناپدیدسازی

رشمرده این جرم ب احرازسه شرط را برای  ،قهری کردنپدیدافراد در برابر نا یاز تمام محافظتکنوانسیون بین المللی 

 است: 

 . دستگیری، بازداشت، ربودن یا هر عمل دیگری که منجر به سلب آزادی شود.1

های وابسته به افرادی انجام گیرد که با مجوز، حمایت یا . سلب آزادی به وسیله ماموران دولت یا افراد یا گروه2

 ورزند.ادرت میرضایت دولت به این عمل مب

. امتناع از اعتراف به سلب کردن آزادی و یا اقدام به پنهان کردن سرنوشت یا مکان شخص ناپدید شده به گونه3

 ای که فرد از حمایت قانون محروم شود. 

 فراقانونیِدستگیری و اعدام »کند، تصریح می یا ناخواستهی قهر شدگاندیناپد بارهکارگروه سازمان ملل متحد در

و پس از دستگیری و یا حتی چه به وسیله عوامل حکومتی در هر سطح و بخشی انجام گیرد ... چنان ،تعاقب آنم

مسئوالن دولتی از افشای سرنوشت و یا محل اشخاص موردنظر امتناع کنند و یا به کلی از بعد از اجرای اعدام، 

 «شود.سوب میقهری مح کردناعتراف به ارتکاب عمل سرباز زنند به منزله ناپدید
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ها را برای شرکت در مراسم های یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانوادهگل، عکس، نشان یا پیاممحل دفن اجساد با 

المللی میثاق بین 15کنند. این امر ناقض اصل می نقضتدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند 

 یمانان آن است. پحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، میثاقی که ایران نیز از هم
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 ها توصیه ٦

الملل و عدالت برای ایران درخواست دارند که گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران و سایر عفو بین

گزارشگران مرتبط، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار، 

های قهری یا ناخواسته، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدامه ناپدیدسازی های لل در زمینکارگروه سازمان م

های یا خودسرانه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات الوقوعسریعفراقانونی، 

هدف مداخلۀ فوری مد نظر قرار دهند و از مقامات  ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، اطالعات موجود در گزارش حاضر را با

 ایرانی بخواهند: 

  مسئوالن است سریعا پایان دهند.   67کشتار  انیقربان اجساد یایهای جمعی که حاوی بقاگوربه تخریب

های مستقل و مقتضی برای تشخیص باید تضمین کنند که از گورهای جمعی تا زمان انجام رسیدگی ایران

 کنند؛ظت میااجساد و پی بردن به چگونگی ماوقع حفهویت بقایای 

  گورهای جمعی را در کالم و در عمل و به طور علنی به عنوان صحنه جرم به رسمیت بشناسند و به ضرورت

، اطمینان یافتن از محفوظ ماندن شواهد و تعیین هویت حقیقی افراد متخصص توسط گورها این شکافتن

 اجساد اذعان کنند؛ و  

 ند و ردست بردا 67سال  یجمعدسته یهااعدام قربانیانهای ناپدیدشدگان قهری و ر و اذیت خانوادهاز آزا

کنند. این امر مستلزم انجام  حق آنان برای دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت را تضمین

هری و همچنین های قهای فراقانونی و اختصاری و ناپدیدسازیکامل، موثر و مستقل به اعدام رسیدگی

 بدون توسل به مجازات اعدام است. محاکمه مسئوالن این جنایات در دادگاهی عادالنه



   

 

 المللعفو بین   
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الملل جنبشي جهاني در راه عفو بین

 حقوق بشر است. 

ای كه در حق یک انسان عدالتيبي

شود برای تمامي ما روا داشته مي

  اهمیت است. حائز

  عدالت برای ایران
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 المللبین عف        

 

 اختفای جنایت

 حكومت توسط ٦٧ سال  كشتار باختگانجان جمعي گورهای تخریب

  ایران

ی، تدیعقنی سیاسی و دفن هزاران زندا محلیافته زدیک به سه دهه است که مقامات ایرانی به صورت سازمانن

 اند.قهراً ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند، را پنهان نگاه داشته 67که در مرداد و شهریور 

حاوی که  های جمعیگورالملل و سازمان عدالت اقدامات مسئوالن ایران را برای تخریب یا نابودی عفو بین

برداری این اقدامات شامل این موارد بوده است: خاکند. امستند کرده است  67کشتار  انیقربان اجساد یایبقا

سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ با بولدوزر؛ پنهان

ز ای اریختن بتن بر روی گورهای جمعی و تبدیل مکان گورهای جمعی به محل انباشت زباله. تصاویر ماهواره

 .دهدارائه می تخریبی صورت گرفتهاز اقدامات  تاثیرگذاریمدارک بصری  دسته جمعیگورهای  محل

های قربانیان و ، مقامات ایرانی باعث از میان رفتن شواهد و آثار جرم شده و خانوادهتخریب گورهای جمعیبا 

الملل فو بینعکنند. همچنین کل جامعه را از حق دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت محروم می

های جمعی پایان دهند. مقامات ایرانی باید گوربه تخریب خواهند که و عدالت برای ایران از مقامات ایرانی می

مسئوالن  .کنندهای مستقل و مقتضی محافظت میتضمین کنند که از گورهای جمعی تا زمان انجام رسیدگی

 محاکمه شوند.  ازات اعدامدر دادگاهی عادالنه بدون توسل به مجباید این جنایات 

 

 


