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استممنوعیت شکنجه نقض  1367کشتار  های قربانیانبا خانواده حکومت ایران رحمانهبرخوردهای بی

 ایرانی ها و مسئوالنمقاماعالم کرده است که  «جهانی حمایت از قربانیان شکنجه روز»به مناسبت  ایالملل در بیانیهسازمان عفو بین

قربانی  های نقاط مختلف کشوردر زندان 1367های هزاران زندانی که در سال رحمانه با اعضای خانوادهبا برخوردهای بی

های تاررفشکنجه و سایر مطلق ممنوعیت » به نقض یافتهبه شکل سازمان فراقضایی شدند، هایاعدامو  های قهریناپدیدسازی

 کنند.اقدام می« و ترذیلی رحمانه و غیرانسانیبی

 و اجسادشان همخفیانه کشت ،سیاسی را قهرا ناپدید کرده چندین هزار مخالف و دگراندیش حکومت ایرانبا گذشت سه دهه از زمانی که 

دهند و از دادن بستگان قربانیان ادامه می زجر و عذابهمچنان به  ایرانی ها و مسئوالنمقام، نشان انداخترا در گورهای جمعیِ بی

آن دسته از . اندکردهکجا دفن  را ند و اجسادشانو چرا کشت چه زمانی، چگونه را هاکنند که عزیزان آنافشای این حقایق امتناع می

 اند.و حمله قرار گرفته اند مورد تهدید، آزار، ارعابحقیقت و اجرای عدالت شده روشن شدنهای قربانیان که خواهان اعضای خانواده

از اقرار  همچنان ایرانی ها و مسئوالنمقام»: گفت، المللخاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینی هافیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش

شان امتناع اجساد عزیزانسرنوشت و محل دفن شدگان درباره های کشتهرسانی به خانوادهها و اطالعرسمی و علنی به این کشتار

 شانیزندگ شان هنوز تازه است وداغهایی که ، خانوادهای قرار داده استرحمانهرا تحت فشار بی های قربانیانخانواده این رویهکنند. می

«است. گره خورده یعدالتیو ب یفیالتکلببا 

شکنجه  ممنوعیت مطلقاصل ناقض  شدههای قربانیان تحمیل سال به خانواده 30بیش از به مدت آوری که شک، این رنج عذاببی»

«المللی است.رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بینبی هایسایر رفتار و

لیه بشریت به شمار یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت عی سازمانشکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله

 رود. می

ی بالتکلیفی، سایه همچنان درشان زندگی گویند کهمصاحبه کرده می هابا آنالملل های قربانیان که عفو بیناز خانوادهگروهی 

، برای سوگواریشان عزیزانی اند که به دلیل عدم تحویل جنازها گفتهه. بسیاری از آندارداضطراب و اندوه و درد و رنج عمیق قرار 

 اند.شان واقعا از دست رفتهباور کنند که عزیزان سخت استو  انداندهموضعیتی برزخی گرفتار  همچنان درها آن



بعد از این »گوید: ی فراقضایی اعدام شد، میقهرا ناپدید شده و به شیوه 1367دوست، که شوهرش فرزان ببری در سال شایسته وطن

د ]شوهرم زنده که نکن مافتیاوقات به شک م یخود من گاه یحت ای. دباور کنن توانندیها نماز خانواده یبعضهم هنوز همه سال، 

 «ی.باور کن یناتوینم ی،نینبجسد را که شما  یتا وقت باشد[ ... منظورم این است که

 یی، بر مادر این قربانی گذاشته است.گوید که ناپدیدسازی قهری و کشتن شوهرش، مهدی قراآوری مینژاد از تأثیر عذابعزت حبیب

متاسفانه، بعد از سی سال، مادر شوهرم هنوز منتظر است »ی او، مادر شوهرش هنوز نتوانسته است مرگ پسرش را باور کند: به گفته

گ در به صدا گوید ممکن است مهدی باشد. هروقت زندارد، میپرد و گوشی را بر میزند، میکه مهدی برگردد. هروقت تلفن زنگ می

 «را[ قبول کند. اوگوید شاید مهدی باشد. اصالً نتوانسته ]مرگ آید، میمی

موجب ابتالی پدر و مادر قربانیان به  مخفیانههای قهری و کشتارهای اند که ناپدیدسازیدر برخی موارد، بستگان قربانیان گفته

 و تمایل به خودکشی شده است.  پریشیروانی قلبی، افسردگی، ملهمشکالت جسمی و روانی، از جمله ح

ی جمعیِ قربانیان از تاریخ رسمی، رنج و پاک کردن خاطره 1367کشتارهای ایرانی برای انکار وقوع  ها و مسئوالنمقامکارزار مستمر 

ی خودداری از ارائهشامل له از جمرحمانه، اقداماتی، عالوه بر سایر برخوردهای بی چنینها را تشدید کرده است. و محنت این خانواده

فوت را عوارض هایی در موارد دیگر بوده است که علت در بسیاری از موارد، یا صدور گواهی های قربانیاناهی فوت به خانوادهگو

ایرانی از اذعان به وجود هرگونه گور جمعی به عنوان  ها و مسئوالنمقام به عالوه، کنند.اعالم می« فوت»یا صرفاً  ، بیماری و«طبیعی»

رود یا تأیید شده اند که گمان میهایی اقدام کردهتخریب مکانبه و در همین حال  هشده امتناع کردمحل دفن اجساد زندانیانِ اعدام

 قبرهای جدیدبرداری یا احداث ساختمان یا جاده یا گونه اقدامات تخریبی از طریق خاک؛ اینانداست که محل گورهای جمعی بوده

در مورد عمومی و بحث  و یادبود برگزاری مراسم سوگواری ایرانی ها و مسئوالنمقامعالوه بر این، ها انجام شده است. در آن مکان

 اند.اهمیت جلوه دادن این کشتارها برآمدهشمردن تعداد قربانیان، درصدد کم« ناچیز»و « کم»با  اند ورا ممنوع کرده 1367های کشتار

، نتیجه گرفته است که با توجه به وسعت و ماهیت «اسرار به خون آغشته»عنوان  با، 2018در دسامبر  در گزارشیالملل فو بینع

در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتارهای  دارادامهکاری از جمله پنهان – در حال وقوعی جرایم گذشته و یافتهسازمان

پدیدسازی ، ناقتل ، از جمله«جنایت علیه بشریت» مصادیق ایرانی مرتکب ها و مسئوالنمقام – 1367محرمانه و فراقضایی سال 

تاسیس یک ساز درخواست شده است تا با  ملل در این گزارش از سازمان اند.شده غیرانسانی اعمال و سایر قهری، آزاررسانی، شکنجه

مظنونان به دست  یی و محاکمهی این کشتارها، به کشف حقیقت کمک کند، امکان تعقیب قضایمستقل درباره یتحقیقات و کار

ی این باختههای هزاران جانخانواده که شاملرا  جبران خسارت از قربانیانکشتارها را فراهم آورد و اجرای عدالت و داشتن در این 

 میسر سازد. شود،می کشتارها

سال  فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در کشتار کسانی که مسئول در مورد اجرای عدالتدر  قصور »: گفتفیلیپ لوتر 

مگر این که تمام حقایق مربوط  پایانی نیست را عذاباین رنج و کند. های قربانیان را افزون میفقط درد و رنج خانوادههستند،  1367

گورها به دست متخصصان مستقل، انجام  نبش قبرروندی که متضمن از طریق  ؛افشا شود 1367زندانیان در سال  کشتاربه 

 «ست.ا هاهای آنای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانوادهانکالبدشکافی و آزمایش دی
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پیشینه

اییز آن سال، . از اواسط پکردندقهراً ناپدید  را سیاسی زندانی ها و مسئوالن ایرانی هزاران مخالف و دگراندیش، مقام1367اوایل مرداد 

با تحویل دادن وسایل و  بعضاً فقط) ها اطالع داده شدشان به آناحضار شده و مرگ عزیزانبدون مقدمه ها تعداد زیادی از خانواده

اند و اجسادشان کجا دفن شان چرا و چگونه اعدام شدهمتعلقات فردی که جان باخته بود(، بدون هیچ توضیحی در این باره که عزیزان

 .باخبر نشدندشان هم جان باختن عزیزان از اصالًها در بعضی موارد، خانوادهشده است. 

« رحمانه و غیرانسانیمطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیممنوعیت » ها و مسئوالن ایرانیمقام مبنی بر این که المللموضع عفو بین

حقوق بشری سازمان ملل در مورد  هایی نهاداند متکی به نظرات کارشناسانهیافته نقض کردهرا در این خصوص به شکل سازمان

 های قهری بر بستگان قربانیان است.اثرات ناپدیدسازی

است که رنج و عذابی که یک خانواده به دلیل  تصریح کرده« ی ناپدیدسازی قهری یا غیراختیاریسازمان ملل در زمینه کارگروه»

به حد شکنجه »شود متحمل می ،داری اوناپدید شدن یکی از اعضا و به دلیل استمرار سردرگمی در خصوص سرنوشت یا محل نگه

«رسد.می

د، نکشمیاش عزیزان سازیبه دلیل ناپدید هاخانواده درد و رنجی کهنیز تصریح کرده است که « ی حقوق بشر سازمان مللکمیته»

های قربانیان مجازات خانواده موجبسپاری، و امتناع از تحویل دادن جنازه برای خاک محرمانه نگه داشتن تاریخ اعدام و محل دفن

رحمانه، ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارهای بی»صداق نقض و  از این رو م شودمیروانی  اضطرابو  ریشانیپ ها بهو مبتال کردن آن

 رود. به شمار می« غیرانسانی و ترذیلی
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