
 المللعفو بین

 بیانیه مطبوعاتی

  دسامبر، به وقت بریتانیا، اکیداً ممنوع است. 4شنبه، صبح سه 10تا پیش از ساعت  متنانتشار این 

 

 حکومت ایرانجنایت علیه بشریت توسط استمرار  ؛۶۷کشتار 

  1367در تابستان  هادر زندان ضاییروندی فراق طی مخالف سیاسیاعدام هزاران ناپدید کردن قهری و  •
  های قربانیانبدرفتاری با خانواده آزار و ادامه و ایران برای انکار و تحریف حقیقت مستمر حکومتتالش  •
  توسط مقامات ایرانی جنایت علیه بشریت ارتکابی درباره ضرورت انجام تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل •
 هستند 1367های تابستان به مشارکت در کشتارمتهم که  بلندپایه هایمقام برخی از اسامی ماعال •

با پنهان نگه داشتن سرنوشت  ایران یحکومت و مسئوالنمات مقا که اعالم کرد شاکنندهاف یگزارشامروز با انتشار  المللسازمان عفو بین

ها زنداندر  ضاییای فراقرویهطی و  صورت قهری ناپدید شدهسال قبل به  ۳۰سیاسی که دگراندیش خالف و مو محل دفن هزاران 

 1.هستند «بشریتجنایت علیه »، همچنان در حال ارتکاب نداعدام شد

 200در  که ،«است؟ علیه بشریت دار ادامهجنایت  ۶۷کشتارچرا : آغشتهبه خون  اسرار»با عنوان جدید خود  گزارش این سازمان در

های اعدامو  قهری هایکردنناپدید این ی درباره و جامع ی مستقلتحقیقات که خواسته استاز سازمان ملل  است، شدهصفحه منتشر 

 اند، انجام دهد.عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده، به ضاییفراق

 که یفیتحر و انکار هایسیاست گزارش نیا»گفت:  ،المللمدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینفیلیپ لوتر، 

زیر ذره بین قرار  را اندپیش برده یالمللنیبو  یاخلد عرصه در ۶۷ کشتار برای سه دهه در رابطه با رانیا در یحکومت مسئوالن

و  مخالف هزاران ،۱۳۶۷ تابستاندر  هفته چند ظرف درکه  را حقیقت این اندسعی داشتهچگونه آنها دهد که و نشان می دهدمی

 «.از اذهان عمومی پنهان کنند ،کشتند افتهیسازمان طورو  کرده دیناپدقهرا را  یاسیس شیدگراند

و از  کننداین کشتار گسترده امتناع می به رسمیت شناختن از تا به امروزایران  یو مسئوالن حکومت ماتمقاکه نیا» افزود: او

به  ،زنندسترداد اجساد آنان سر باز میشان و شناسایی و اعزیزانو علت اعدام ی زمان، نحوه ان دربارهرسانی به بستگان قربانیاطالع

 هایخانواده مقامات با این اقدامات به کهی عذابرنج و  .همچنان ادامه داردقربانیان  "ناپدید کردن قهری"جرم  است که امعناین 

                                                           
   شود.گفته می ییقضا مراحل شدن یدون طقتل عامدانه افراد به دستور مقامات دولتی و ببه  ییفراقضا عداما 1



 اتکه مقامزمانی . تا است ترذیلی و غیرانسانی ه،بیرحمان رفتارهای دیگر اقسام یا شکنجه نوعی حکم دراند تحمیل کرده شدگانکشته

جنایت علیه "همچنان به ارتکاب سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، به شکل علنی و شفافیت نشان ندهند  از خود ایران

 «.دهندادامه می "بشریت

شان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم سپاری عزیزانخاک خود برای از حقهای قربانیان در سی سال گذشته، خانواده

وقفه، ارعاب، بازداشت اند با آزارهای بیخواهی برآمدهیابی و عدالتها که جسورانه در صدد حقیقت. گروهی از این خانوادهانددهمان

 جمعیگورهای دستهحرمتی  به و بی تخریب   اند.مواجه شده رحمانهسایر رفتارهای بیخودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و 

 به بار آورده است.بازماندگان  ها وخانواده قربانیان نیز درد و رنج بیشتری برای

در برخی موارد، همچنان  ی عدالت گریخته واند از محکمهت علیه بشریت بودهاحال، افرادی که مسئول ارتکاب این جنای در همین

جلسه با  در علی منتظری حسینفایل صوتی  انتشار از زماندر اختیار دارند. کشور در را کلیدی های مهم و منصب

عامالن و و  واقع شده حسینمورد ت همچنین از سوی مقامات بلندپایه کشور این جنایت،  ۶۷ در سال تهران« مرگ أتیه» یاعضا

 اند.مورد تجلیل قرار گرفته «ملی قهرمان»به عنوان  آنآمران 

در آنها  حقوقهای قربانیان، باید خانواده خود علیهی ظالمانهایران، به جای ادامه دادن به حمالت  ماتمقا»ی فیلیپ لوتر، به گفته

قربانیان  بقایای بازگرداندن شناسایی و شامل اتاقدام نیا. کنند تضمینرا  اقدامات جبرانی موثرو  ، عدالتحقیقت زمینه دستیابی به

 «شود.میای انهای دیو انجام آزمایشتوسط متخصصان جمعی گورهای دسته شکافتنامکان  از طریق فراهم کردن

کشتارها  این در بردگانبه  جانهای قربانیان و بیش از صد نفر از اعضای خانواده ینامهالملل شهادتی این گزارش، عفو بینبرای تهیه

در به  جانهای خاطرات و سایر یادداشت ،هاهای تاریخی این سازمان، گزارششده در بایگانیرا گردآوری کرده و صدها سند ثبت

را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان  یایرانی سازمان ملل و اظهارات مقامات ها، بیانیهیهای حقوق بشری ایرانو گروه گانبرد

. است فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده های موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهیفهرستهمچنین 

گزارش  اند.نسبت داده« طبیعی» دالیل یا آن را بهو  علت مرگ را مشخص نکرده به شکل فریبکارانه در بسیاری از موارد مقامات ایران

شهر  ۳۲و دست کم  ارائه دادهدر سرتاسر ایران وسیع این کشتار  پراکندگی جغرافیایی دهنده از ابعاد وتصویری تکان المللبین عفو

 های فجیع شناسایی کرده است.عنوان محل وقوع این جنایتدر نقاط مختلف کشور را به 

 هادر زندان ۱۳۶۷کشتار 

های معمول ی هیچ توضیحی، فعالیتبدون ارائه ایران مقامات، ۱۳۶۷مرداد  اوایل دهد که چگونه، درالملل شرح میگزارش عفو بین

در طی آنها  ،بعدی هاکردند. در هفته قطعها با زندانیان را های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و مالقات خانوادهدر زندان

اعدام  مخالفان سیاسیه منظور تصفیه و ب قضایی خارج از روالرا  سیاسیمخالف و دگراندیش هزار  پنجدست کم  اقدامی هماهنگ

 فتوااین  .صورت گرفت ،خمینی روح اهلل، ایران اسالمی جمهوری وقت کم یک فتوای محرمانه رهبرها بر اساس دستاین اعدام .کردند

 شده اعالمغیر قانونی ، گروه مخالف مستقر در عراق که موجودیت آن در ایران «سازمان مجاهدین خلق»ی ی مسلحانهپس از حمله

 صادر شد. ،بود

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/iran-new-evidence-reveals-deliberate-desecration-and-destruction-of-multiple-mass-gravesites/


مقامات  ،حاکمان شرع متشکل ازهایی کمیتهنزد  بندچشمبا  و از بندهای خود خارج کردهزندانیان را  مقاماتایران، سراسر در 

کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان « مرگ هایهیأت»این . بردندها اطالعات و مسئوالن امور زندان ماموران دادستانی،

  نداشتند. ی دادرسیامکان استیناف و درخواست اعادهای در هیچ مرحله ،انیزندان و خودسرانه بود. ای، سلیقهکوتاهبه غایت 

آن  هکه ب یاسیگروه س یخود، محکوم کردن علن یاسیس دیحاضر به ابراز ندامت از عقا ایآ که دشیم دهیپرس انیزندان از •

حاضر  ایآ که لیقب نیا از یاسنگدالنه سؤاالت برخی با. ریخ ایهستند  یاسالم یبه جمهور یوفادارابراز  و تعلق داشتند

 مواجه ،شرکت کننداعدام  یهاجوخه در ای کنند، کمک کشور ینظام یروهاین به نیم یهادانیم در رفتن راه باهستند 

 .شدند

که به  کردندیماز آنان تصور  یبعض .منتهی شود مرگ د بهوانتیم شانیهاپاسخکه هرگز گفته نشده بود  انیزندان به •

طناب دار به  ای ستندیمرگ با یجوخهکه در برابر  نیقبل از ا یقیدقا تنها قربانیان اغلب. اندشده احضار «عفو یتهیکم»

 .شوند اعدام است که قرار شدندیمشود متوجه  ختهیآو شانگردن

 یبدون برگزار هاسال قربانیان ازبرخی قبل صادر شده بود.  هاسال هک بودند یحبس احکامحال گذراندن  در انیقربان اکثر •

 آزاد زندان از یزود به بود قرار وکرده  یسپررا  شانتیمحکوم یدوره دیگر یو بعض برده بودندمحاکمه در حبس به سر 

 شرکت و نشریهکردن  پخش چون یزیآمصلح یهاتیفعالو  یاسیس عقاید لیبه دل قربانیان اتفاق به بیقر تیاکثر .شوند

 .بودند افتاده زندان به تظاهرات در

 یهاگروهو  گراچپ یهاسازمانوابسته به  یاما صدها زندان بودند، «رانیا خلق نیمجاهد سازمان»وابسته به  انیقربان اکثر •

 د.بودن شدگاناعدام انیهم در م کُردمخالف 

 دانداشتهمشارکت  ۶۷ کلیدی که در کشتارهای شخصیت

در  اند ودر ایران رسیدهکلیدی های مهم و به منصبعضویت داشتند  ۱۳۶۷در سال « مرگ هایهیأت»بسیاری از مسئوالنی که در 

موجود از  واهدش با استناد به المللاختیار دارند. به طور مشخص، گزارش عفو بین ها را دراین منصبهمچنان بسیاری از موارد، 

 :نام آورده است« های مرگهیأت»به عنوان اعضای زیر  سئوالنم

ن دادستادزفول را به عنوان « مرگ هیأت»مسئولیت مشارکت در  ۱۳۶۷که در سال ، وزیر فعلی دادگستری، علیرضا آوایی ▪

 آن شهر بر عهده داشت
دادگاه عالی »و در حال حاضر ریاست  داشت تهران حضور «مرگ هیأت»شرع در  ، که به عنوان حاکمحسینعلی نیری ▪

 را بر عهده دارد.« انتظامی قضات
در سال  کهدر این شهر « مرگ هیأت»و یکی دیگر از اعضای  ۱۳۶۷، معاون دادستان کل تهران در سال ابراهیم رئیسی ▪

 هایسال و در فاصله ی متعدد دیگری را برعهده داشتهبلندمرتبه مشاغل. او دمزد انتخابات ریاست جمهوری شنا ۱۳۹۶

 بوده است. کل کشور دادستان 1395و  ۱۳۹3
 هیأت»یندگی وزارت اطالعات در وزیر دادگستری کشور بود، نما ۱۳۹۶-۱۳۹۲های که در سال، مصطفی پورمحمدی ▪

ها با مباهات از نقش خود در این اعدام ۱۳۹۵ وریدر شهر اظهاراتی طی یپورمحمد یمصطف.  بر عهده داشت تهران« مرگ



 «.اجرا کردیم ]خلق اعضای سازمان مجاهدین[خدا را در رابطه با منافقین  کنیم که دستورما افتخار می» :و گفت کردیاد 

 ی نکشیده است.خواببیکشتارها  نیشب هم به خاطر ا کی هاسال نیکه در تمام ا در ادامه اعالم کرداو 
خوزستان عضویت داشت و در حال حاضر عضو مجلس شهرهای استان « مرگ هیأت »که در ، محمدحسین احمدی ▪

 .است خبرگان

که  ،تهران به بیرون درز کرد. در این فایل صوتی« مرگ هیأت»های کلیدی شخصیت ای با حضورفایل صوتی جلسه ۱۳۹۵در مرداد 

به پاسخ در . شودمی شنیده شاناعمال دهشتناکدر حال گفتگو پیرامون  مجریان کشتارصدای  ،است ضبط شده ۱۳۶۷در مرداد 

این تصفیه و  پرداخته، ۱۳۶۷ی ایران به تحسین وقایع سال های بلندپایهاین افشاگری، مقامدر قبال شدید افکار عمومی  واکنش

 نیا اند.هدانست« افتخار مدال»ی دریافت آن را شایسته عامالن و آمرانو  را مورد تجلیل قرار داده خونین مخالفان سیاسی سازیپاک

و  کشتاراین نشان دادن ابعاد  کوچکبرای  انتشار اطالعات نادرست در جهتمسئوالن  مندنظامسه دهه تالش  یدر پ ،اظهارات

  .ندابیان شده« معدودی تروریست»قربانیان به عنوان  انسانیت زدایی از

موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به »ی فیلیپ لوتر، به گفته

ها دست این جنایت پنهان نگه داشتنی افرادی که در ارتکاب و مشمئزکننده است. همه ،افرادی که دستانشان به خون آلوده است

 «مورد مجازات قرار گیرند. های منصفانه و بدون توسل به حکم اعداممحاکمهپس از باید اند داشته

 المللیبین ضرورت اقدام

قصور مجمع عمومی  .اندهای قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیدهخانواده حقالمللی در ی بینسازمان ملل و جامعه

انکار حقیقت  باز گذاشت تا به حکومت ایران را اتمقامدست ، سازمان ملل شورای امنیت به سازمان ملل در ارجاع دادن این پرونده

 . ادامه دهندقربانیان  یهاخانواده برو غیرانسانی  رحمانهرفتارهای بیتحمیل شکنجه و سایر و 

های فجیعی حقیقت و اجرای عدالت در مورد جنایتپیگیری  المللی دری بینقصور اسفبار سازمان ملل و جامعه»: گفتفیلیپ لوتر 

حکومت برای  های قربانیان بلکهخانوادهبرای بازماندگان و نه فقط باری عواقب فاجعه ،اندایران مرتکب شده یکه مسئوالن حکومت

در اجازه پیدا کنند که خود را از پاسخگویی بیش از این نباید  عامالن و آمرانداشته است.  کشورق بشر در کل و رعایت حقو قانون

 «مصون نگه دارند. ،شوندمیجنایاتی که علیه بشریت مرتکب  قبال

از طریق نهادهای عدالت به  و جان به در بردگان قربانیانهای خانوادهدسترسی برای  اندازهرگونه چشم عدم وجود هببا توجه » او افزود:

و مؤثر برای مجازات کردن مسئوالن  طرفانهالمللی مستقل، بیکار بینسازو یک برای ایجادسازمان ملل  از سوی اقدام ،لی در کشورداخ

 «.کندا میدپیتر حیاتی اهمیت ،انگیزهای نفرتاین جنایت

 

 

****************************************     



 یادداشت برای مدیران و سردبیران:

المللی سازمان در لندن، با بینی ، همزمان با برگزاری کنفرانس خبری، در محل دبیرخانه۲۰۱۸دسامبر  ۴ در المللگزارش عفو بین

      منتشر خواهد شد.دبیرکل سازمان،  کومی نایدو، حضور

 ای سازمان تماس بگیرید:یا درخواست مصاحبه، لطفاً با مدیر رسانهدریافت مطالب برای کسب اطالعات بیشتر، 

Sara Hashash, MENA Media Manager on sara.hashash@amnesty.org or +44 7831 640 170  

 الملل در لندن تماس حاصل کنید:یا با دفتر مطبوعاتی عفو بین

+44 20 7413 5566 or press@amnesty.org  twitter: @amnestypress 
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