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 بسته است های قهری در ایرانناپدیدسازی گسترده بحران چشم خود را به روی جهان

 امتناعگوید ، منتشر کرده می«روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری»شهریور،  7ی ی مطبوعاتی که در آستانهادر بیانیه المللسازمان عفو بین

زندانیان در سال کشتار سیاسی، که در جریان  مخالف و دگراندیشاز افشای سرنوشت و محل دفن هزاران  ها و مسئوالن ایرانیمستمر مقام

ی جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته بحرانی به وجود آورده که جامعه فراقضایی اعدام شدند،  طی روالیقهراً ناپدید شده و  1367

 است.

نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بی جنازههزاران و  است مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده

اند ا را مخفی نگه داشتههمسئوالن ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آن ها وسال است که مقام 30بیش از 

 و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان سرنوشت عزیزانِ خود اطالع یافتن ازهنوز به دنبال هایی شده است که خانواده درد و رنج عظیمو این موجب 

 هستند.

های افرادی که به صورت مخفیانه خانواده»گوید: الملل، میعفو بین فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای

ها همراه خانواده دشده،یناپد یکابوس هزاران جنازه برند.به سر می و هراس هنوز در اضطراب اعدام شدند 1367زندانیان در سال  کشتاردر جریان 

 «.کشور زده است ییقضا ستمیس یشانیکه مهر قساوت بر پاست، همچنان گرید یاریو بس

در  قهری سازیناپدیداست. ارتکاب جرم  اشتباه ی دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیستگذشته در 1367این تصور که کشتار »گوید: میاو 

 و محل دفن های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشتسال، خانواده 30 بیش از با گذشت د وهمچنان ادامه دار ابعاد گسترده

 «کشند.شان عذاب میعزیزان

جرم این ارتکاب  ،را افشا نکند «ناپدیدسازی قهری»قربانیان جرم داری دولت سرنوشت یا محل نگهیک المللی، مادام که در چارچوب قوانین بین

 است. اش انوادهبه خقربانی ی جنازهتوقف جرم مستلزم تحویل اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، شود. متوقف شده محسوب نمی

نتیجه ، «که همچنان ادامه داردجنایتی علیه بشریت  - 67اسرار به خون آغشته: کشتار»عنوان با ، خود 2018دسامبر  گزارش در المللعفو بین

های محرمانه و سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام در مورد یافتهسازمان کاریِبه پنهان دادن با ادامهها و مسئوالن ایرانی، گرفته است که مقام

جنایت »ی د که به منزلهیافته هستندر ابعاد گسترده و سازمان« ناپدیدسازی قهری»همچنان در حال ارتکاب جرم ، 1367ضایی در سال فراق
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جهانی روز »الملل به مناسبت امروز همزمان با بیانه سازمان عفو بین هصفح 300 در ترجمه فارسی این گزارش رود.به شمار می «علیه بشریت

 منتشر شد.« قربانیان ناپدیدسازی قهری

و  ر دادهرا مورد تحقیق و تفحص قرا المللی، موظف اند این جرایمِ همچنان در حال ارتکابها و مسئوالن ایرانی، در چارچوب قوانین بینمقام

ها و مسئوالن ایرانی باید از متخصصان مستقل کشف حقیقت، اجرای عدالت، و پرداخت غرامت را در مورد قربانیانِ این جرایم تحقق بخشند. مقام

هایشان انوادهباخته را به خای، بهره بگیرند و اجساد قربانیانِ جانانهای دیی واگشایی گورها و شناسایی اجساد، از طریق آزمایشدر زمینه

 برگزار کنند. یادبود سپاری وخاک باورهای دینی و آداب و رسوم خودشان مراسم ا اجازه دهند تا مطابق اعتقادات،هبه این خانوادهمسترد کنند، و 

صادر  ،مرگحاوی اطالعات صحیح در مورد زمان و مکان و علت  ،گواهی فوتها و مسئوالن وظیفه دارند که در صورت جان باختن افراد، مقام

 .انجام نشده است 1367کنند. این در حالی است که چنین کاری در مورد هزاران نفر از قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال 

چنان فجیع که نه فقط قربانیان این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آن ن چیزی است کهجنایت علیه بشریت دقیقاً هما»ید: گوفیلیپ لوتر می

 « کند.دار میرا جریحهجامعه بشری  کل ماندگان و کشور مورد نظر بلکه روحو باز

ی کارنامه بررسی ادواریبرای  شورای حقوق بشر سازمان ملل آتی اجالسکشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله »ی او، به گفته

کرده و سرنوشت و  بر دولت ایران استفاده کنند، تا این دولت محل گورهای جمعی را معرفیحقوق بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن 

 «محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.

حقیقت های قهری فراخوانده است، تا فراقضایی و ناپدیدسازی کشتارهای انجام تحقیقات مستقلی در مورد این به ان ملل راالملل سازمعفو بین

 را ضمانت کند. های قربانیانبازماندگان و خانواده جبران خسارت ازو  آوردفراهم را د، امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان کنروشن  ماوقع را

 ناپدیدشدهاجساد 

، در تالش و به عالوه ههایشان تحویل ندادرا به خانواده 1367یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ی هیچها و مسئوالن ایرانی جنازهمقام

 اند.ها اطالع ندادهبرای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده

ها به برخی از خانواده (اهواز، اردبیل، ایالم، مشهد، و رودسر)ها و مسئوالن نهایتاً فقط در پنج شهر اطالع دارد، مقام المللینجا که عفو بتا آن

  اند.ها افشا کردهگورها را برای آن خانواده نشانیاند و شان در گورهای جمعی دفن شدهاند که عزیزانشفاهاً اعالم کرده

اند کشور اذعان نکرده مختلف هایی در نقاطو مسئوالن ایرانی هرگز، رسماً و علناً، به وجود این گورهای جمعی یا سایر محل هابا این حال، مقام

        اند.قرار گرفته تخریب و هتک حرمتها مورد رود محل گورهای جمعی باشند؛ این در حالی است که بعضی از این محلکه گمان می

 و تهران( سمنان ها و مسئوالن در چندین شهر )از جمله بندر انزلی، اصفهان، مسجد سلیمان، شیراز،، مقامالمللعفو بینبنا به اطالعات دریافتی 

ها از این اند، اما بسیاری از خانوادهی نصب سنگ قبر دادهها اجازهها رسانده و به آنتعداد اندکی از خانواده اطالع به محل تعدادی گور انفرادی را

 شان داده باشند و آن گورها عمالً خالی باشند.بیم دارند که ممکن است فریب

https://www.youtube.com/watch?v=sfx28G8nSNY
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قبر واقع در گورستان بهشت زهرا،  335درصد از  99، المللهای عفو بینشود که، بنا به یافتهید میاز آن رو تشد هادر مورد تهران، این نگرانی

معرفی کرده بودند، در سایت رسمی و اینترنتی بهشت زهرا به ثبت نرسیده و فقط  هااعدامها و مسئوالن به عنوان محل دفن قربانیان که مقام

 ها ثبت شده است.سه مورد از آن

ای از ن که نشانهآاند، بدون شدهاحداث  1368انفرادی در پاییز و زمستان  گورهای این هایی حاکی از آن منتشر شده است کهگزارشهمچنین، 

کنند که ممکن های قربانیان گمان میبرخی از بازماندگان و خانوادهو دفن اجساد در آن محوطه وجود داشته باشد.  اقدامات قبلی برای حفر زمین

شدگان را اندک جلوه دهند و وانمود کنند که محل دفن شمار کشتهاند که را به این منظور اعالم کرده این قبرهاها و مسئوالن نشانی است مقام

نشان، در کنار هزاران قربانی شان اعالم شده نیز در گورهای جمعی بیاین عده از آن بیم دارند که قربانیانی که محل دفن. اجساد آنان معلوم است

 دیگر، دفن شده باشند.

نواده کردند عضو این خازیر سنگ قبری که تصور می زمینِی یکی از قربانیان متوجه شدند که ، اعضای خانواده1396در یک مورد، در تابستان 

 جا وجود ندارد. جا دفن شده عمالً خالی است و استخوان یا سایر بقایای انسانی در آنآندر چند دهه پیش 

درصد  99که  دهدمینشان بهشت زهرا سازمان  متوفیسامانه جست و جوی نفر از قربانیان در  4500 بیش ازثبت شده  اسامیجست و جوی 

برای سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بهشت  1397در سال  المللهایی که عفو بیننشده است. نامهاین اسامی در آن پایگاه اطالعاتی ثبت از 

 جواب مانده است. در مورد این نواقص شده، بی اتیی توضیحزهرا در تهران فرستاده، و خواهان ارائه

ها در خصوص این که برخی از گورهای مورد اشاره های اطالعاتی مربوط به سوابق دفن اجساد، و نگرانینشده در پایگاهثبت حجم وسیع اسامیِ

ضرورت تحقیق و تفحص و واگشایی گورها به منظور کشف حقایق های جدی در این زمینه ایجاد کرده و ممکن است خالی بوده باشند، نگرانی

 کند.ی او را هرچه بیشتر برجسته مینی و محل دفن جنازهمربوط به سرنوشت هر قربا

 شوند سخناند و میدهای که متحمل شهای روانیی درد و رنج مستمر و آسیبهای قربانیان دربارهتعدادی از اعضای خانواده ،ویدئواین  در

 .گویندمی

ناقض ممنوعیت اکید شکنجه و سایر برخوردهای  های قربانیانخانوادهبه  چنین درد و رنج شدیدی تحمیلبر این باور است که  المللعفو بین

 مللی، است.ال، در چارچوب قوانین بینرحمانه و غیرانسانیبی
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