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 چکیده. 1

 

مان را از بیست و پنج سال از زمانی که ما تالش برای ... کشف حقایق مربوط به سرنوشت عزیزان بیش»

  «.گذردمی آغاز کردیم

 

 2014در سال  «ی حقوق بشر گوانگجوجایزه»دریافت  مراسمی برای در« های خاورانمادران و خانواده» متن پیامز ا

 

در های سراسر ایران سیاسی که در زندان مخالف و دگراندیشهزاران ارتباط ها و مسئوالن ایرانی مقام، 1367اوایل مرداد 

و زنان جوان و بعضاً د. اکثر آنان مردان ناپدید کردن قهراًرا  و این زندانیان کرده قطعخارج با جهان ناگهان  را حبس بودند

ناعادالنه به زندان افتاده بودند. آمیز مسالمت فقط نوجوانانی بودند که به دلیل اعتقادات سیاسی و اقدامات سیاسی

 ،ی هیچ توضیحیبدون ارائه ،مسئول یهاو مقام سراسر کشور به حال تعلیق در آمد هایهای مرسوم در زندانفعالیت

 نشد. وضعیت زندانیان اعالمی ها، هیچ خبری دربارههایشان را متوقف کردند. تا ماهمالقات زندانیان با خانواده

جمعی و دن اجساد قربانیان در گورهای مخفیانه و چال کرهای جمعی اعدامی آوری دربارهرفته رفته، شایعات هراس

های زندانیان رنگ واقعیت به خود گرفت، از وقتی ترین نگرانی خانواده، هولناک1367نشان به گوش رسید. از اوایل آبان بی

شان اعدام ها خبر دادند که عزیزانها از سر گرفته شد و مسئوالن به بسیاری از این خانوادهکه روند مالقات با خانواده

ه از تحویل دادن اجساد رحمانبه طرزی بینه فقط  نمسئوال و هااند. با این حال، در طول سی سال گذشته، مقامشده

اند ها سلب کردهاند، بلکه این حق را هم از این خانوادههایشان برای برگزاری مراسم سوگواری امتناع کردهقربانیان به خانواده

 و اجساد فته استها رشان چه زمانی، چرا و چگونه کشته شدند، در لحظات آخر زندگی چه بر آنکه حقیقتاً بدانند عزیزان

 اند.را کجا پنهان کرده ی آنانو بقایا

ی گذشته، اند. در سه دههبرخورد کرده «اسرار نظام» جزئی از به عنوان  67 والن حکومتی ایران با کشتارها و مسئمقام

ای از جویانههای قهرآمیز و تالفیها و مسئوالن هربار واکنشاست و مقام به بیرون درز کرده بخشی از این اسرار سه بار

را فاش  کشتاری این شدهو اجرای هماهنگ ریزیچینی، برنامهربوط به زمینهاند و کسانی را که سوابق مخود نشان داده

هایی فاش شد ، محتوای نامه1368ال اند. در سمتهم کرده« اقدام علیه امنیت ملی»و « نظامافشای اسرار »کرده بودند به 

نوشته ها ی اعدامدربارهخمینی،  اهللروح حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبر جمهوری اسالمی ایران، به رهبر کشور،که 
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را  هادستور کشتاردر آن  1367خمینی در مرداد  اهللروح ای منتشر شد کهمحرمانه از فتوای تصویری، 1379سال بود. در 

 1367های بلندپایه در اینترنت پخش شد که در مرداد ای با حضور مقامجلسه صوتی نوار، 1395سال صادر کرده بود. در 

  در تهران برگزار شده بود. کشتار های مسئولِمنتظری و مقام حسینعلیبا حضور 

و  در زمینه دادخواهیهای قربانیان و مدافعان حقوق بشر های مستمر خانوادهتالش یدر ادامهالملل، سازمان عفو بین

 سال مربوط به کشتارهای اسرارخش بیشتری از ب تادر طول سی سال گذشته، در نظر دارد  هاوقایع کشتار سازیمستند

 هاآن پنهان نگه داشتن همواره سعی در ها و مسئوالن ایرانیکه مقامی اسرار، در معرض دید عموم قرار دهد را 1367

 و جبران خسارات عدالت قت،یبه حق یابیدست یرد و مبارزه براابشم متیخواهد فرصت را غن یسازمان م نیا اند.داشته

 .ببرد شیرا پ از قربانیان

ها در تاریخ خشونت حکومتی در ایران، در فصل آمیزترینفاجعهیکی از  ای تمرکز برالملل برعفو بینسازمان دلیل دیگر 

کارزاری که آن اند.به راه انداختهایرانی  و مقامات کارزار مستمری است که مسئوالنبرخورد با ی نزدیک این کشور، گذشته

را سرکوب  دادخواهیبرای یادآوری و های قربانیان و مدافعان حقوق بشر خانوده، های بازماندگانتا تالشگیرند می را پی

های اعداممربوط به واقعیات خواهد . کارزاری که همچنین میمجرمان مخوف جلوه دهندهمچون قربانیان را  و کرده

 (همین گزارش 9 رجوع شود به فصل .منصفانه یناظر بر دادرس یحقوق نیمواز های قضایی ورویه از خارج) «ییفراقضا»

که بسیاری از کسانی که به مشارکت  این در حالی استند. را تحریف ک 136۰ی دههسیاسی در مخالفان و دگراندیشان 

های مهم و متنفذی در ایران داشته و یا اند منصبمتهم 1367در سال  فراقضایی هایو اعدامهای قهری ناپدیدسازیدر 

 برند. منفعت می است، کشور بر مصونیت که همچنان جو غالبکاری و مخفی فضایدارند. این متهمان از 

نفر از بازماندگان کشتارها،  ۴1 شهادتانجام داده،  2۰18تا نوامبر  2۰17الملل، در تحقیقاتی که از سپتامبر عفو بینسازمان 

شهر در نقاط مختلف ایران را  28شاهد دیگر در  1۰نفر از زندانیان سابق و  11های قربانیان، نفر از اعضای خانواده 5۴

 به« عدالت برای ایران»الملل یا مستقیماً و یا از طریق سازمان حقوق بشری عفو بین سازمان ؛است کرده تجزیه و تحلیل

محققان دیگر مطالب تهیه شده توسط بازماندگان، و خاطرات بازماندگان و  هانامهشهادت؛ بود یافتهرسی ها دستاین شهادت

ها و ای مقامها و اظهارات رسانهاند؛ به عالوه، گزارشبررسی شده نیز مطالعه و یحقوق بشری ایران هایمستقل و سازمان

الملل مورد بازبینی و بررسی قرار عفو بینسازمان های خود و همچنین بایگانی سازمان ملل هاینهاد مسئوالن ایرانی،

ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که با حضور اعضای جلسه نوار صوتیالملل عفو بینسازمان  اند. افزون بر این،گرفته

 یقبرها سنگ ریتصاوو  فوت یگواه یتعداد المللنیب عفو سازمانبرگزار شده بود.  1367تهران در سال « مرگ هیأت»

 یقربان هزاران یاسام یحاو یاطالعات یهاسامانهها و فهرست از یبخش و کرده تحلیل و یآورجمعنیز را  اعدام یقربان هاده

 .است دادهبا هم مطابقت  را
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های مسئول های خود را برای مقامای از یافتهالملل خالصهسازمان عفو بین( 2۰18اکتبر  19) 1397مهر  27 در تاریخ

ی دریافت ا تاکنون هیچ پاسخسازی از جانب آنان شد، امایرانی ارسال کرده و خواهان دریافت اطالعات در این باره و شفاف

 ی ورود به کشور داده نشده است.و به اعضای این سازمان نیز اجازه نکرده

از اوایل مرداد تا اواسط شهریور  ،چند هفته گذارد که طیسازمان باقی نمیالملل جای تردیدی برای این تحقیقات عفو بین

به  را سیاسیمخالف و دگراندیش هزاران  های ایرانیمقام هایی در نقاط مختلف کشور،ها و زنداندر بازداشتگاه ،1367

 اعدام ییفراقضابه صورت  رانیا یاسالم یجمهور رهبر بر اساس دستور ها راآنکردند و  دیپدنا اًقهریافته شکل سازمان

، غیرانسانی و بیرحمانههای شان، مورد شکنجه و سایر برخوردها یا مجازاتشدگان، در روند اعدام. بسیاری از کشتهکردند

 د.ننیز قرار گرفتترذیلی 

از اقرار رسمی به وقوع این کشتارها، افشای کامل سرنوشت قربانیان،  نمسئوال و هاقضایی، مقامفراهای متعاقب این اعدام

های قربانیان، سر و فراهم آوردن امکان استردادشان به خانواده اجساداز جمله دالیل و شرایط این کشتارها، تعیین هویت 

گواهی ارائه ی سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان به عالوه شامل خودداری از یافتهسازی سازمانباز زدند. پنهان

موارد  ه در بسیاری ازهایی بوده کها، صدور گواهیدرخواست مکرر خانواده در صورت های قربانیان و یاخانوادهبه فوت 

« طبیعی»ها عوارض کنند؛ این گواهیارائه میمرگ شرایط و تاریخ  علت،یا ناقصی در خصوص  کنندهاطالعات غلط، گمراه

 کنند. ذکر کرده یا اصالً اطالعاتی در این خصوص ارائه نمیمرگ را به عنوان علت « فوت»یا صرفًا 

المللی قض قوانین بیناکه ن است «قهری کردن ناپدید» جرم ئوالن به معنی ارتکابها و مساز جانب مقام مجموعه این اعمال

فراقضایی  ، اعدام«یا غیرانتخابی قهری هایناپدیدسازی یکارگروه سازمان ملل در زمینه»ی گفتهشود. به محسوب می

داری یا دفن قربانیان و یا انکار کلی این واقعه همراه شدگان، اگر با امتناع مسئوالن از افشای سرنوشت و محل نگهبازداشت

 . گیردقرار می« ناپدیدسازی قهری»جرم در زمره باشد، 

آنان بقایای شان و محل دفن های قربانیان از سرنوشت عزیزانمستمر خانوادهاطالعی ادامه یافتن ارتکاب این جرم و بی

 ها شده است.این خانوادهعذاب موجب رنج و 

های استمرار برخوردهایی که برای جلوگیری از برگزاری آیین ؛است عوامل متعدد دیگری نیز درد و رنج آنان را افزون کرده

 هاآن ل دفن عزیزانرود محهایی که گمان میحرمتی عامدانه و تخریب مکانبی ،شودسوگواری و مراسم یادبود انجام می

اند همچنان کب شدهها از مجازات جنایاتی که مرتاعدام آمران و عامالن آگاهی از این واقعیت که ،دجمعی باشدر گورهای 

یابی خطر کردن در مسیر حقیقت دلیلها به ارعاب و حمالت مستمری که این خانواده ،اذیت و آزار ،و تهدید اندماندهمصون 

 شوند.ها مواجه میبا آنخواهی دادو 
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ز جمله به سالمت و ا های قربانیان رساندهبه خانواده ها است رنج و محنت عظیمی، که دههرحمانهبیاین برخوردهای 

، بیرحمانههای ها یا مجازاتبرخوردشکنجه و دیگر مطلق ممنوعیت »اصل شان آسیب جدی زده، نقض و جسمیروانی 

 شود.محسوب می« ترذیلیو  غیرانسانی

قضایی، فرا، اعدام قهری سازیناپدیدارتکاب  دست به یافتهو سازمان گسترده به طورها و مسئوالن حکومتی ایران مقام

 علیهو همچنین دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر  ترذیلیو  ، غیرانسانیبیرحمانههای ها یا مجازاتبرخورد سایرشکنجه و 

 این اعمال مصداقالملل بر این باور است که عفو بینسازمان  اند.زده های آنانسیاسی و خانوادهمخالفان و دگراندیشان 

سازی گیرد: قتل، نابودسازی، ناپدیدالمللی کیفری در بر میزیر را مطابق با حقوق بین و جرایم است« ت علیه بشریتاجنای»

 .و دیگر اعمال غیرانسانی قهری، شکنجه، آزاررسانی

و محل دفن اجساد و بقایای آنان اقدام نکند، قربانیان ی سرنوشت به افشای کامل حقایق دربارهحکومت ایران تا زمانی که 

 .همچنان ادامه دارد« هریناپدیدسازی ق» رمج

المللی موارد نقض قوانین بینسایر این جرایم و  در مورد ایران وظیفه دارد که المللی، حکومتر چارچوب قوانین بیند

و به شکل منصفانه های مدنی ، متهمان را در دادگاهاستنادو قابل  شواهد کافی در صورت وجود کند وتحقیق و تفحص 

 را قربانیان نقض حقوقالمللی حقوق بشر، موظف است که ران همچنین، در چارچوب قوانین بینای محاکمه کند. حکومت

شامل استرداد  اقدامات جبرانی مؤثر کند. جبرانبه صورتی موثر غرامت،  ارائهو  عدالت یاجرا قت،یکشف حق با جمله از

 شود. ای( میانهای دی)از جمله از طریق آزمایشبقایا ناپذیر آن شناسایی تشکیک و هایشانقربانیان به خانوادهبقایای 

 قضاییفراهای اعدام

آمد. مسئوالن مالقات زندانیان با  های سراسر ایران به حال تعلیق درهای مرسوم در زندان، فعالیت1367اوایل مرداد 

های رادیو و و دستگاه متوقف شدع روزنامه بین زندانیان ی هیچ توضیحی متوقف کردند، توزیهایشان را بدون ارائهخانواده

 حمله آوری کردند. این اتفاقات اندکی بعد از پایان جنگ ایران و عراق و به دنبالها و بندها جمعتلویزیون را از سلول

از پایگاه خود در عراق به خاک ایران کرده بود )این سازمان یک گروه  ای رخ داد که سازمان مجاهدین خلق ایرانمسلحانه

مرداد،  6شد که فعالیت آن در کشور غیرقانونی اعالم شده بود(. سه روز بعد از این حمله، در مخالف محسوب می سیاسی

ی داد که همه دستورو  کرد مسلحانه را دستاویزی برای صدور یک فتوای محرمانه حملهخمینی، رهبر کشور، این  اهللروح

 .، اعدام شوندمجاهدین خلق مانده بودند سازمانزندانیانی که بر سر موضع خود در حمایت از 

و  شرع، دادستان کل یا معاون او حاکمای شامل یک نفرهسه هیأتدر هر استان، این فتوا دستور داده شده بود که در 

شرع و  حاکمشود که حسینعلی نیری به عنوان ای از وزارت اطالعات تشکیل شود. در این فتوا مشخصاً اشاره مینماینده

ی مربوط به استان تهران حضور داشته باشند. در مورد نماینده هیأتمرتضی اشراقی به عنوان دادستان کل تهران باید در 
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مقام منتظری، قائم حسینعلی ای کهشدهی فاشوزارت اطالعات، اسم فرد مشخصی در آن فتوا مطرح نشده اما در نامه

ی وزارت اطالعات تهران نوشته، از مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده« مرگ تهیأ »به اعضای  1367رهبری، در مرداد 

 یاد شده است.

ای، خارج از روال قضایی، برای نابودسازی شدهها و مسئوالن ایرانی به کشتارهای هماهنگدر پی فتوای رهبر کشور، مقام

ی انقالبی خشم و کینه»ن توصیه کرده بود که با خمینی در فتوای خود به مسئوال اهللروحمخالفان سیاسی دست زدند. 

 از خود نشان ندهند. « وسوسه و شک و تردید» و در محکوم کردن زندانیان به مرگاقدام کنند « نسبت به دشمنان اسالم

برابر هایشان بیرون کشیده و در ای از زندانیان را از سلولدر نقاط مختلف کشور، به شکل مستمر و تقریباً هرروزه، عده

 نشاندند.ها( میهای قضایی، دادستانی و اطالعاتی و مسئوالن امور زندان)متشکل از مقام« مرگ هایهیأت»

ها ورای هیأترانه بود. این و خودس عجوالنهبه غایت نداشتند و روال کارشان  محکمهشباهتی به هیچ « های مرگهیأت»

 یالمللنیب نیدر چارچوب قوانکه  یمیجرا بر اساسمتهمان را  یِ گناهیب ای یگناهکار ها. آنکردندعمل می مدونقوانین 

ای وجود ی دادرسی در هیچ مرحله. امکان درخواست استیناف و اعادهکردندینم یاند، بررسشناخته شده تیبه رسم

 «توبه»و  «ندامت»ابراز های سیاسی پیشین خود عقاید و فعالیت از بابتشد که آیا حاضرند سؤال می نداشت. از زندانیان

که آیا  شدپرسیده می همچنین یا نه. در برخی موارد، از آنان اعالم انزجار نمایند مخالف های سیاسیگروهاز و  نندک

 مشارکت کنند.سیاسی  مخالفانسایر  در اعدام یا شکنجه حاضرند

تواند سرنوشت آنان را رقم بزند و مرگ و هایشان به این سؤاالت مینبودند که جواب نکتهبسیاری از زندانیان متوجه این 

احضار « ی عفوکمیته»کردند که به بعضی از آنان تصور میدادند. هایی است که به سؤاالت میوابشان بسته به جزندگی

 سرنوشتفقط وقتی از  آنهااند؛ گاهی شده که به مرگ محکومشدند مطلع نمی اعدام تا لحظاتی پیش از زندانیان اند.شده

خود را بنویسند. حتی آن زمان هم  ینامهوصیتشد تا ها داده میشدند که کاغذ و قلمی به آنخود باخبر می ناگزیر

ند و یا دداقرار می تیرباران ی ها را مقابل جوخهدانستند که چه موقع و چگونه خواهند مرد، تا این که آنزندانیان نمی

 انداختند.شان میگردن به دور دار را طناب

 سازمان مجاهدین خلق، مرد و زن، بودند.هواداران  عمدتاقربانیان این کشتارها، در نقاط مختلف کشور، 

ها از این افراد بیشتر به نیز اعدام شدند. بازجویی چپهای مخالف در استان تهران، صدها نفر از مردان وابسته به گروه

خوانید؟ آیا پدرتان نماز و قرآن شد: آیا مسلمان هستید؟ آیا نماز میها سؤال میتیش عقاید دینی شباهت داشت. از آنتف

 ارتداد تحت عنوانشان اهل نماز بودند، پدرانگفتند که لی میو کردندمعرفی میدین بی را خوانده؟ کسانی که خودشانمی

ها را زیر چنان آندادند و آن میشالق  حکمآنها لی به و ندکرداز مجازات مرگ معاف می را باقیشدند. به مرگ محکوم می

شد. در مورد هم سؤاالت مشابهی می چپحاضر به نماز خواندن شوند. از زنان  در نهایتکه گرفتند ی شالق میهاضربه
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شد، روز( مجازات میضربه شالق در هر شبانه 25با پنج ضربه شالق به ازای هر وعده نماز )یعنی « نادرست»، جواب هاآن

 تا این که خودشان حاضر شوند که نمازهایشان را به طور مرتب بخوانند. 

های ، گروهان غربی، صدها زندانی وابسته به کومله و حزب دموکرات کردستان ایرانهای کردستان و آذربایجدر استان

 قضایی شدند. فرا هایاعدامو  قهری یناپدیدسازهاقربانیِ موج  نیز سیاسی مخالف کرد،

 پرسیدند:برای تعیین سرنوشت زندانیان می« های مرگهیأت»ی سؤاالتی که نمونه

 و رهبران آن را محکوم کنید؟« منافقین»آیا حاضرید  •

 های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت •

 کنید؟وفاداری میآیا به جمهوری اسالمی اعالم  •

 اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسالمی پا به میدان مین بگذارید؟آیا آماده •

 به نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ملحق شوید؟« منافقین»اید برای جنگیدن با آیا آماده •

 کنید؟ وسی کنید و با مأموران اطالعاتی همکاریتان جاسآیا حاضرید در مورد رفقای سابق •

 های اعدام شوید؟آیا حاضرید عضو جوخه •

 را دار بزنید؟« منافق»یک  آیا حاضرید •

 آیا مسلمان هستید؟ •

 خوانید؟آیا نماز می •

 خوانید؟آیا قرآن می •

 خوانده؟آیا پدرتان نماز و قرآن می •

 

هایی که به دلیل عقاید بودند، مجازات خود بلندمدت حبس احکاماکثر زندانیانی که کشته شدند در حال سپری کردن 

مخالف، شرکت در تظاهرات،  سیاسی هایهای گروهها و جزوهپخش کردن روزنامه نظیرآمیزی های صلحو فعالیت سیاسی

ها تحمیل شده بود. تعداد دیگری های زندانیان، یا مراوده با فعاالن سیاسی به آنهای مالی برای خانوادهآوری کمکجمع

خود را سپری کرده بودند و قرار  محکومیتی بردند، یا این که دورهها بدون محاکمه در حبس به سر میاز زندانیان سال

ستی راها گفته شده بود تا به خود را تمام کرده بودند اما به آن محکومیتی ها دورهآزاد شوند. بعضی از آن بود به زودی
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اند شان در کجا حبس شدههای زندانیان باخبر بودند که بستگانشوند. در تمام این موارد، خانوادهنکنند، آزاد نمی« توبه»

 وجود داشت. 1367ها تا اوایل مرداد و امکان مالقات با آن

  مسلحانه حملههای منتهی به ها آزاد شده بودند، اما در هفتهشدگان چندین سال قبل از زندانگروه دیگری از کشته

بسیاری از  ها و مسئوالنمقام یا مدت کوتاهی پس از آن دوباره دستگیر شدند. 1367مرداد  3در سازمان مجاهدین خلق 

ی هرگونه توضیحی در مورد سرنوشت این افراد یا محل و از ارائهناپدید کردند  دستگیری قهراًرا بالفاصله پس از ها آن

 زدند.شان سر باز دارینگه

هزار نفر  5این تعداد به حدود  ،بنا به برآوردهای حداقلی ،اما شدگان نامعلوم مانده استکشتهتا به امروز، تعداد دقیق 

ی به این دلیل که اطالعات چندانی درباره از جملهها باشد، ممکن است بیش از اینشدگان رسد. تعداد واقعی کشتهمی

 دوباره دستگیر شده و مدت کوتاهی بعد از دستگیری، 1367اسامی و مشخصات کسانی در دست نیست که در سال 

 قضایی، اعدام شدند.فرا کلشبه  مخفیانه و

 سازمان مجاهدین خلق مسلحانه حملهها قبل از مدت 1367سال  هایکشتاربسیاری از بازماندگان بر این باورند که 

 : 1366کنند که از اواخر پاییز ریزی شده بود. برای مثال، این بازماندگان اشاره میبرنامه

 سیاسیِ دربند برقرار شده بود؛  بندی مخالفانطبقه برای بازجویی در خصوص جدیدی مشخص رویه •

 ها بود؛ شدند که تأکیدشان بر بازپرسی از عقاید سیاسی آنای مواجه میغیرمنتظره یهازندانیان با بازجویی •

ها را و زندان« تعیین و تکلیف» را آنها کردند کهها مکرراً زندانیان را تهدید میبازجویان و مسئوالن زندان •

 ؛ دخواهند کر« سازیپاک»

های دیگری شان به مکانهای نزدیک زادگاهازداشتگاهها و ببعضی از زندانیان، بدون هیچ توضیحی، از زندان •

 شدند.منتقل می

به دست آمد، زمانی که  1395در سال  1367 هایکشتارشده بودن ریزیبرنامه ادعای خصوصدر  یک سند مرتبط دیگر

 1367مرداد  2۴ یا 23 درتهران « مرگ هیأت»اعضای ای را منتشر کرد که با جلسه نوار صوتیمنتظری  حسینعلی فرزند

شده شنیده اعتراض کرده بود. در نوار ضبط های در جریاناعداممنتظری در آن جلسه به حسینعلی  و بود برگزار شده

ماهیت  و از حثب های اوین و گوهردشتهای گسترده در زنداناعدام دربارهتهران « مرگ هیأت»شود که اعضای می

 کنند.دفاع می ،برای تعیین این که چه کسی باید اعدام شود خود خودسرانه معیارهایو ی این اقدامات محرمانه و عجوالنه

 مسلحانه حملهگوید وزارت اطالعات از می« مرگ هیأت »منتظری به اعضای  حسینعلیشود که همچنین شنیده می در نوار

عملی فکر  درکه چندین سال  کرده استفاده هاییاعدامای برای به اجرا درآوردن به عنوان بهانه سازمان مجاهدین خلق

 .است بوده آن کردن
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 کاری در مورد سرنوشت قربانیانپنهان

های مستأصل برای دریافت های گسترده، خانوادهی اعدام، با رواج شایعاتی درباره1367ی مرداد تا شهریور در فاصله

به  دروغها تجمع کردند، اما فقط با سکوت و بدرفتاری مواجه شدند. در بعضی موارد، به اطالعاتی در محل ورودی زندان

ای، عازم فایدههای زندانیان، در تالش بیوادهخان اند وگری منتقل شدههای دیشد که زندانیان به مکانمیگفته ها خانواده

 شدند. میهای واقع در نقاط دور زندان

اند. با این حال، شان اعدام شدههای زیادی اطالع دادند که عزیزانبه خانواده نمسئوال و هابه بعد، مقام 1367از اوایل آبان 

 هااعدامی دالیل و شرایط اطالعاتی درباره هیچگونه ین ارائهبدو عموماً رسانی به شکلی سنگدالنه و ناگهانی و این اطالع

حاوی متعلقات شد که گفته می دند؛ یک ساک دستیکر دولتی احضار دفاترها یا به زندان را هاصورت گرفت. اکثر خانواده

دبودی برگزار نکنند. که مراسم یا دادندها دستور ها تحویل دادند؛ و به آنرا به آن است شانشخصی بستگانِ درگذشته

شان اعدام ها ابتدا گفته شد که عزیزان. به بعضی از خانوادهدریافت نکردندهم را ها همین آخرین یادگارها بعضی از خانواده

ها بعد، از طریق اطالعاتی دریافت نکردند و ماه هیچها اند. بعضی از خانوادهعاقبًا گفته شد که آن افراد زندهاند و متشده

 شان باخبر شدند.عزیزان دولتی، از اعدام کارمندانی با های غیررسمزندانیان سابق یا تماس

است.  گره خورده یعدالتیو ب یفیالتکلببا  شانیزندگ شان هنوز تازه است وهای قربانیان داغبا گذشت سی سال، خانواده

که  کننداحساس میکنند، یا را باور نمی شانعزیزانها، به ویژه مادران سالخورده، هنوز مرگ بعضی از اعضای این خانواده

های قربانیان همچنان به دنبال کشف حقیقت در اند. خانوادهگرفتار ماندهبین مرگ و زندگی  جایی در شان هنوزعزیزان

و اجسادشان را کجا پنهان  ها گذشتبر آن چه گونه کشته شدند، در لحظات آخرشان چرا و چاند که عزیزاناین باره

ها دهقربانی باشد از این خانوا مرگی زمان و مکان و علت ند. حق دریافت گواهی فوتی که حاوی اطالعات موثق دربارهاهکرد

رود یا مشخص شده است جمعی که گمان میگورهای انفرادی یا  نبش قبر حقاز همچنین  هاسلب شده است. این خانواده

 .اندهستند، محروم ماندهجا که اجساد قربانیان در آن

 اجساد کردنپنهان 

ز اعالم محل دفن اجساد به اکثر های آنان تحویل ندادند و ایک از قربانیان را به خانوادهمسئول ایرانی اجساد هیچ یهامقام

هایی و رودسر( را به عنوان مکان شهر )اهواز، اردبیل، ایالم، مشهدالملل فقط پنج ها نیز سر باز زدند. سازمان عفو بینخانواده

شان در گورهای ند که عزیزانها شفاهاً اطالع دادجا نهایتاً به بعضی از خانوادهشناسایی کرده است که مسئوالن در آن

و رسماً به وجود این ها و مسئوالن هرگز علنًا ند. با این حال، مقاماجساد را اعالم کرد و محل دفن اندجمعی دفن شده

 اند.حرمتی و تخریب قرار گرفتهها نیز مورد بیاند و این مکانجمعی اذعان نکردهگورهای 
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اصفهان، همدان،  )بندر انزلی، نیز الملل به دست آورده، دست کم در هفت شهرعفو بینسازمان بنا به اطالعاتی که 

ها اطالع ی کمی از خانوادهمسجدسلیمان، شیراز، سمنان و تهران(، مسئوالن محل تعدادی از گورهای انفرادی را به عده

شان اند که ممکن است مسئوالن فریبها بیمناکاند، اما بسیاری از خانوادهی نصب سنگ قبر دادهها اجازهداده و به آن

 خالی باشند. داده باشند و آن گورها

الملل در این باره عفو بین سازمان هایها با یافتهکشور داشت، این نگرانیرا در در مورد تهران، که بیشترین شمار قربانیان 

به افرادی  متعلق المللعفو بین سازمانبر اساس اطالعات های انفرادی بهشت زهرا که از قبر درصد 99 :دنشوتقویت می

سازمان بهشت  متوفی سامانه، در اندشمرده 1367سال  کشتارهایقربانیان  ها را ازمسئوالن ایرانی آنها و هستند که مقام

دسترسی پیدا کرده است. این سازمان  قبرهاگونه مورد از این 335الملل به تصاویر عفو بینسازمان اند. ثبت نشده زهرا

وجو بهشت زهرا جستسازمان  یمتوف یجستجو سامانه درها را قبر سنگاین بر روی شده اسامی و دیگر مشخصات درج

  اند.ها ثبت شدهمورد از آن 3کرده و به این نتیجه رسیده است که فقط 

 بهشت زهراهای مختلف در قطعه قبردست کم در دو مورد، دو  که اطالع پیدا کرده استالملل به عالوه عفو بینسازمان 

گونه توضیحی در های مسئول نه هیچالملل اطالع دارد، مقامعفو بینسازمان جا که اند. تا آنبه یک قربانی منتسب شده

الملل همچنین به اطالعاتی از عفو بینسازمان اند. کشف حقیقت را صادر کرده برایی نبش قبر اند و نه اجازهاین باره داده

مبنی بر این که اعضای این خانواده در خرداد  ههای قربانیان در ایران دست یافتوادهطریق یک فرد مرتبط با یکی از خان

شان باشد خالی قربانی کردند محل دفن خویشاوندِتصور می ها سالکه ده قبریاند که زمین زیر سنگ متوجه شده 1396

ی جا وجود ندارد. اعضای خانواده هنگامی متوجه این واقعیت شدند که اجازهاست و استخوان یا بقایای پیکر انسانی در آن

 شان در همان مکان را دریافت کرده بودند.دفن یکی دیگر از بستگان

از طریق  اند و یامانده شاناز محل دفن اجساد عزیزان املک اطالعیهای قربانیان یا در وضع بیدر سایر نقاط کشور، خانواده

شان در ها و ساکنان محل، از دفن اجساد عزیزانها یا کارگران گورستانهای غیررسمی با نگهبانان و مسئوالن زندانتماس

 اند.جمعیگورهای  محل یا مشخص شده است که روداند که گمان میهایی باخبر شدهمکان

اند، چه رسد به این که جمعی در کشور اقرار نکردهایرانی هنوز به وجود گورهای ها و مسئوالن سال، مقامبا گذشت سی 

ها و شان را بدهند. در اکثر موارد، مقامو یافتن اجساد عزیزان گورهای جمعی واگشاییی های قربانیان اجازهبه خانواده

یا مشخص شده است که گورهای  رودهایی را که گمان میو مکاناند مسئوالن محل دفن اجساد را محرمانه نگه داشته

 اند.ها ساختهجدیدی در آن محل هایجادهیا  ها، بناهااند و گورستانزی کردهریجمعی اند تخریب و تسطیح کرده و بتن

ی اقدام کرده بودند، جمعگورهای محل آذین کردن اند که به گلوشتم کسانی پرداختهها و مسئوالن به عالوه به ضربمقام

ها و اند، و سنگهایی مبنی بر خودداری از برگزاری مراسم یابود کردههای قربانیان را وادار به امضای تعهدنامهو خانواده

 اند.ها نصب کرده بودند از بین بردههایی را که خانوادهها و سایر یادمانگل
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و البته مخفی کردن  محل دفن اجسادهای خود برای پنهان نگه داشتن ها و مسئوالن ایرانی، به عنوان بخشی از تالشمقام

ها وجود ها که امکان دسترسی عمومی به آنابعاد کشتارها، اسامی اکثریت وسیعی از قربانیان را از دفترهای ثبت گورستان

 اند.دارد، حذف کرده

وجوی به جست سازمان بهشت زهرا متوفی و جوی سامانه جستدر  المللعفو بینسازمان ، 2۰18اوت  و ژوئیههای ماهدر 

( آنان خارج کشور)یک گروه حقوق بشری مستقر در « ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»نفر پرداخت که  ۴672اسامی 

در تحقیقات خود  المللشناسایی کرده است. عفو بین 1367های گسترده در مرداد تا شهریور را به عنوان قربانیان اعدام

« ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»از قربانیان یادشده در فهرست  درصد 99نزدیک به  پی برد که اسامی و مشخصات

دهند، قربانیان را تشکیل می درصد کل. در باقی موارد، که اندکی بیش از یک ثبت نشده است بهشت زهرا سازمان سامانهدر 

 الملل اطالعات کافیشود، اما عفو بیندیده می سامانهشده در های ثبتهای یادشده در فهرست و نامهایی بین ناممشابهت

 کنند.اشاره می واحد یک شخصبه  ی مشابههانام گیری کند کهنتیجه تا قطعاً در اختیار ندارد

، این واقعیت در دسترس نیست بهشت زهراگیری در سازمان ساختار و مراجع تصمیمی درباره اطالعات مشخصی هرچند

وجود ندارد، این  انیمتوف اطالعات و آمار سامانه در 1367 های سالکشتار انقربانی درصد از 99نزدیک به اسامی که 

در  دفن اسناد و دفاتر هایی برای دخل و تصرف درسیاست خفاءدر ، ها و مسئوالنکند که مقامنگرانی جدی را ایجاد می

جمعی برای انفرادی و  گورهای واگشاییو تحقیقات . چنین وضعیتی ضرورت و اهمیت بیشتری به انجام اندپیش گرفته

 بخشد.  تک قربانیان میتک دفنکشف حقایق مربوط به محل 

 انکار حقیقت و انتشار اطالعات غلط

المللی، ها و مسئوالن حکومتی ایران وقوع کشتارها را، هم در داخل کشور و هم در سطح بینمقامی گذشته، در سه دهه

 اند.انکار کرده و به انتشار اطالعات غلط در این باره اقدام کرده

 . بهاندکرده جعلکشتارها این « توجیه»تحریف و  ،های مختلفی برای کتمانها و مسئوالن روایتدر سطح داخلی، مقام

که از داخل اند شمردهگر خشونتی محدودی از افراد ها را پاسخ عادالنه و مشروع به عدهطور مشخص، بعضی از آنان اعدام

را مورد  1367مرداد  3آن سازمان در   مسلحانه حملهتا  تبانی کرده بودند ها به نوعی با سازمان مجاهدین خلقزندان

قادر به توضیح دادن این نکته نیستند که چگونه هزاران ادعایی چنین  کنندگانترویج. و به آن بپیوندند دهندحمایت قرار 

امنیتی ایران با یک گروه مسلح مستقر در خارج های فوقاند از داخل زندانتوانستهمیزندانی در نقاط مختلف کشور اصالً 

بازماندگان کشتارها همگی از  هایشهادتبا آن هماهنگ کنند. به عالوه، کشور ارتباط برقرار کرده و اقدامات خودشان را 

ها از مرداد تا هایی نبوده که آنمحورِ بازجویی ،آن حکایت دارد که این اتهامات مغشوش مبنی بر شورش و تبانِی پنهانی
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ها شده و به و هرگز هم صحبتی در این خصوص نشده بود که اتهامات جدیدی متوجه آن انداز سر گذرانده 1367شهریور 

 گیرند.مجدد قرار می بازپرسیاین دلیل مورد 

ها قبل و به دلیل جرایم سنگینی از جمله شده از مدتزندانیانِ اعدام این است کهفریبکارانه  های رسمیِروایتاز دیگر 

شان در پیش از اعدامزده شتاب هایهدف از رسیدگیو  یز به مرگ محکوم شده بودندآمونتقتل و سایر اقدامات خش

تخفیف اند که مستحق عفو یا قدر پشیمان شدهکنند و آنمی« توبه» ستیرادریافتن این نکته بوده که آیا به  1367تابستان 

 باشند یا نه. مجازات

  اند.تعداد قربانیان، ابعاد کشتارها را کوچک و محدود جلوه داده شمردن« ناچیز»و « کم»، با ی رسمیهای این روایتهمه

های ها و مسئوالن ایرانی خونسردانه وقوع این کشتارها را انکار کرده و گزارش، مقام1367المللی، از پاییز در سطح بین

ی دائم عفر محالتی، نماینده، محمدج1367آذر  8ندانستند. برای نمونه، در « سیاسی چیزی جز تبلیغات»مربوط به آن را 

، «حقوق بشر در ایران یتی سازمان ملل در مورد وضعی ویژهنماینده»ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، در مالقاتی با 

های نبرد، در جریان جنگ، در واقع در میدان» موارد مرگهای گسترده را انکار کرد و مدعی شد که بسیاری از وقوع اعدام

 اند.اتفاق افتاده« به جمهوری اسالمی ایران ]سازمان مجاهدین خلق[نبال حمله و به د

در  رانیها در ااعدام دیدر مورد موج جد یانامهسازمان ملل در قطع ی، مجمع عموم1367آذر  17حال، در  نیدر هم

 لیرا به دل انیکه به گفته سازمان ملل متحد، زندان ییهااعدام ،کرد یابراز نگران قاًی، عم1367 وریمرداد تا شهر یفاصله

الملل با انتشار گزارشی اعالم کرد که آذر، سازمان عفو بین 22 در . چند روز بعد،هدف گرفته بود شانیاسیس یباورها

شدگان ممکن است به هزاران تعداد واقعی اعدام»و  «بوده انکارهای گسترده غیرقابلشواهد موجود در مورد وقوع اعدام»

های ایران در نقاط مختلف دنیا، خانههایی در سفارتهای خود را، از جمله از طریق مالقاتاین سازمان نگرانی« نفر برسد.

 و مسئوالن کشور رساند، اما با انکار آنان مواجه شد. هابه اطالع مقام

کتمان »تالش این کشور برای  «حقوق بشر در ایران یتی سازمان ملل در مورد وضعژهی وینماینده»، 1367بهمن  6در 

نفر را  1۰8۴ی سازمان ملل فهرستی مشتمل بر اسامی ی ویژهچالش کشید. نماینده را به «یجهان سطح درها اعدامموج 

داری این افراد، رسانی در خصوص سرنوشت و محل نگههای مسئول ایرانی تسلیم کرد و ضمن درخواست اطالعبه مقام

 «رسد.به احتمال قریب به یقین، شمار قربانیان به چندین هزار نفر می»خاطرنشان کرد که 

وزیر امور خارجه، دریافت  وقت ای از محمدحسین لواسانی، معاونی سازمان ملل نامهی ویژه، نماینده1368تیر  5در تاریخ 

وجود خارجی و  بوده جعلی اسامیاند شود در تهران اعدام شدهنفر از افرادی که ادعا می 1۴۰»کرد که مدعی شده بود 

 و فقط شان در فهرست یادشده آمدهنفر دیگری نشده بود که اسامی 9۴۴سرنوشت  ای بهدر این نامه اشاره« .اندنداشته
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های ها برخی گروهاتهاماتی بداند که منشأ آن برابرتواند خود را ملزم به پاسخگویی در نمی»گفته شده بود که ایران 

 «تروریستی و خائنان دوران جنگ بوده و چنین کاری نیز نخواهد کرد.

های ایرانی مدعی شده بودند وجود خارجی ندارند، از پیوست گزارش الملل اسامی افرادی را که مقامبینعفو سازمان 

 المللعفو بین ند.هست نفر، 1۴۰نفر، نه  1۴1که در مجموع  ، استخراج کرده1367ی سازمان ملل در بهمن ی ویژهنماینده

 1367 کشتارهای سالقربانیان  هایفهرست دراسامی ثبت شده  با یکی از نفر را 1۴1نفر از این  117اسامی است  توانسته

سازمان مجاهدین و  «ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته» شدگان توسطاعدام اسامیِ  ؛ این دو فهرستِمطابقت بدهد

 است. کردهپیدا قربانیان دسترسی  نفر از این 13به تصاویری از  همچنین الملل. عفو بیناندخلق تهیه و تنظیم شده

ها و که مقام دست یافته است همان افرادی نفر از 8 متعلق به انفرادیقبرهای از  به تصاویریالملل به عالوه، عفو بین

را به عنوان محل دفن قربانیان قبرها و با این حال خودشان این  «وجود خارجی ندارند»مسئوالن ایرانی ادعا کرده بودند که 

 .بودند معرفی کرده

)مرداد تا شهریور  1988زندانیان در ژوئیه تا سپتامبر  کشتاری سازمان ملل از ی ویژه، نماینده1368آبان  11در تاریخ 

اتخاذ  در( دیگر نه به عنوان یک اتهام که به عنوان یک واقعیتِ تأییدشده سخن گفت. با وجود این، سازمان ملل 1367

 ی برای انجامقطعنامهرا محکوم کرد و نه  کشتارسازمان ملل نه این شر کمیسیون حقوق ب: قصور نموداقدامات مقتضی 

ی نامهعهم نه این پرونده را به شورای امنیت ارجاع داد و نه حتی قط ملل و مجمع عمومی سازمان کرد ات تصویبتحقیق

 گیری کرد.( خود را پی1367آذر  17) 1988دسامبر  8

ای های ایرانی برای انکار حقایق بخشید. مسئوالن حکومتی ایران، در جوابیهمقاماین وضعیت جسارت و گستاخیِ بیشتری به 

 1988ی ی ژانویهی سازمان ملل در فاصلهی ویژههای نمایندهاعدام که در گزارشمورد  362۰ ، در خصوص199۰ اکتبر در

 1367ها اشاره شده بود، حتی به وقوع یک مورد اعدام در سال ( به آن1368تا زمستان  1366)زمستان  199۰ی تا فوریه

اند قایل شناسایی شود اعدام شدهنفر از اشخاصی که ادعا می 21۰9اسامی »ایرانی ادعا کردند که  هایقاماقرار نکردند. م

 کسانی کهکه  دعاهایی از این قبیل، از جمله اارائه کردندمانده هم اظهارات مبهمی نفر باقی 1511در مورد « نبوده است.

به کشورهای بیگانه پناهنده »یا  به کار و یا تحصیل اشتغال دارند،اند در واقع زنده اند و قربانی اعدام معرفی شده به عنوان

  .اندجان باخته جبهه دریا  و «عوارض طبیعی»یا بر اثر ، «از اسرای جنگی اند و در عراق گرفتارند»، یا «اندشده

نفر دیگر، از جمله  3۴6داری در خصوص سرنوشت و محل نگه ،1991 یهیژانوخود در ی بعدی مسئوالن ایرانی در جوابیه

معرفی شده بودند، بار دیگر از اقرار به وقوع هرگونه اعدام در آن سال  1367 های سالنفری که به عنوان قربانیان اعدام ۴7

 ،1367های سال قربانیان اعدامنفر از  23در مورد  در گزارش خود نوشت که ن مللی سازمای ویژهامتناع کردند. نماینده

های ی موارد مربوط به اعدامهای رسمی در خصوص بقیهی او، پاسخبه گفته و «هیچ پاسخی از جانب دولت دریافت نکرد»

 .که در باال به آن اشاره شد بودیی هاآن سال مشابه پاسخ
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اند ها را انکار کردهاعدام یادشده که مسئوالن ایرانی آن ۴7مورد از  35دهد که الملل نشان میعفو بینسازمان تحقیقات 

ها که رسیده است: پایگاه اطالعات راجع به قربانیان اعدامثبت شود، به اشاره می به آن در یک یا چندین منبع که در ادامه

« حقوق بشر در ایران ی دفاع ازکمیته»که  67کشتار های قربانیان رستفه و ایجاد کرده است« بنیاد عبدالرحمن برومند»

های یادشده اند. در این پایگاه اطالعاتی و فهرستاز سوی دیگر مدون کرده از یک سو و سازمان مجاهدین خلق ایران

کردند، دانشگاه تحصیل می های ایرانی از زندان آزاد شده بودند، درخورد که به ادعای مقاماسامی قربانیانی به چشم می

زنده بودند و در کشور اشتغال به کار داشتند، در خارج کشور مشغول تحصیل بودند، یا به خارج کشور گریخته بودند. عفو 

چهار قربانِی اعدام مصاحبه کرده برادر نفر از این افراد دست یافته است. این سازمان همچنین با  11الملل به تصاویر بین

ها در حال تحصیل در دانشگاه ها را انکار کرده و ادعا کرده بودند که دو نفر از آنئوالن ایرانی اعدام کردن آناست که مس

الملل به عالوه در جریان سرگذشت عفو بینکند. اند، یک نفرشان از زندان آزاد شده، و نفر دیگر در خارج کشور تحصیل می

، با این که به ارائه نکرده بودند به سازمان ملل توضیحی در مورد او ن ایرانیشده قرار گرفته است که مسئوالاعدام یک زنِ

ی قربانی را به مسئوالن اعضای خانوادهاعدام شده است؛  خویشاوندشان ی این زن در ایران اطالع داده بودند کهخانواده

ود را در کنار اجساد مردان و زنان دیگر، جا پیکر خویشاوند خی قربانی در آنمحل دفن او هدایت کرده بودند، و خانواده

 بودند.  یافته ،بی نام و نشان در یک گور جمعی

کردند اجازه پیدا می هرگز اند، نبایدمرتکب شده 1367ها و مسئوالن ایرانی، با توجه به سنگینی جرایمی که در سال مقام

 ی اقدامات خودتا با انکارهای سراسری و غیرمتقاعدکننده و با اصرار صرف بر ادعاهایشان، از انجام تحقیق و تفحص درباره

 .طور نشد نیا . اما متأسفانهمصون بمانند

 از مجازات صونیتبحران م

اکثر  .از مجازات در موارد نقض حقوق بشری که از طرف حکومت انجام شده در ایران یک روال رایج است صونیتم

اعتمادی به دستگاه قضایی ندارند و ، 1367سالقضایی فراهای و اعدام قهریهای سازییدناپدهای قربانیان خانواده

 اند.جویی مواجه شدهانتقام یا عملیباشند با بیاند که به دنبال دادخواهی قدر شهامت داشتهکه آنهایی خانواده

 «های مرگهیأت»های ارشد مرتبط با مقام        

های فراقضایی در سال های قهری و اعدامکسانی که به مشارکت در ناپدیدسازیسال گذشته، بسیاری از  3۰در 

اند. افرادی که به عنوان حاکم شرع، داشتههای مهمی را در ایران در اختیار اند همچنان منصبمتهم 1367

های حضور داشتند به منصب« های مرگهیأت»ی وزارت اطالعات در و نماینده ل، معاون دادستاندادستان ک

ها را همچنان در اختیار دارند. اند و در برخی موارد این منصبهای قضایی و مجریه منصوب شدهای در قوهبلندپایه

دهند هایی را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار داده است که نشان میالملل شواهد و گزارشبین برای نمونه، عفو

 اند: عضویت و مشارکت داشته« مرگ هایهیأت» در زیر ها و مسئوالن مقام
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ه بود که در استان خوزستان بود و مأمور شد، وزیر فعلی دادگستری، که دادستان کل دزفول علیرضا آوایی ▪

 آن شهر مشارکت کند.« مرگ هیأت»در 

به  1368سال شهر تهران حضور داشت، در « مرگ هیأت»، که به عنوان حاکم شرع در حسینعلی نیری ▪

است دادگاه باقی ماند. نیری بعداً به ریدر این مقام  1392معاونت رئیس دیوان عالی کشور رسید و تا شهریور 

 رسید و در حال حاضر همین منصب را در اختیار دارد. عالی انتظامی قضات

در این شهر « مرگ هیأت»و یکی از اعضای  1367، که معاون دادستان کل تهران در سال ابراهیم رئیسی ▪

تا  1393و از  ی قضائیهمعاون اول رئیس قوه 1393تا  1383دادستان کل تهران، از  1373تا  1368بود، از 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. رئیسی در یک  1396بوده و در سال  دادستان کل کشور 1395

 67کشتار ای در خصوص نقشی که در های رسانه، با اشاره به گزارش1397اردیبهشت  11سخنرانی در 

ی مالقات با حسینعلی منتظری را انکار نکرد، ی خود برآمد. او حضور خود در جلسهداشته، در صدد تبرئه

 دادستان و کندیم صادر حکم دادگاه سیرئ»گفت که در آن دوره رئیس دادگاه نبوده و اضافه کرد که اما 

، هادر اشاره به اعدام« برخورد»ی در همین حال، او با استفاده از کلمه« .دهدیم انجام را العموم یمدع کار

تجلیل « قهرمان ملی»خمینی به عنوان  اهللشمرد و از روح« از افتخارات نظام»این کشتار را از قرار معلوم 

 کرد.

و نمایندگی وزارت اطالعات  وزیر دادگستری کشور بود 1396تا  1392های ، که در سالمصطفی پورمحمدی ▪

ی ای دربارههای رسانه، با اشاره به گزارش1395شهریور  8در تهران را بر عهده داشت. او، « مرگ هیأت»در 

اعضای سازمان [کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین ما افتخار می»: گفت آن،در  و نقش خود 67کشتار 

حتی یک »ها به خاطر این کشتارها که در طول این سال و علناً اذعان کرد« اجرا کردیم را]مجاهدین خلق

 است.« خوابی نکشیدهشب هم بی

در این « مرگ هیأت»ای و از اعض 1367، که حاکم شرع استان خوزستان در سال محمدحسین احمدی ▪

است، نهادی که به حکم قانون اساسی تشکیل شده و « مجلس خبرگان»و در حال حاضر عضو استان بود 

، رئیس تشکیالتی بود 138۰ی اختیار نصب و عزل رهبر کشور را دارد. او همچنین حدود یک دهه، در دهه

 که مسئولیت انتخاب و انتصاب قضات در سرتاسر کشور را بر عهده دارد. 

های ارشدی در دستگاه دولت و دستگاه قضایی دارند، به ان و سایر متهمانی که مقامحضور و مشارکت این متهم

انجام اقدامات به تشکیالت داخل کشور برای اجرای عدالت و  را های قربانیانشکل قابل درکی اعتماد خانواده

 .از بین برده است جبرانی مؤثر

« مرگ هیأت»با اعضای  منتظریحسینعلی ی جلسه صوتی نوار که 1395از مجازات در ایران از سال  صونیتبحران م

ای از جلب توجه افکار سابقهموج بی نوار صوتی. انتشار این ، بیش از پیش عیان شده استمنتشر شد 1367تهران در مرداد 

ها و مسئوالن کارزارِ هماهنگی برای انتشار اطالعات پدید آورده است. در واکنش به این افشاگری، مقام 67 کشتارعمومی به 
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های متعددی در تجلیل از مرتکبان و مجریان این بیانیه و قربانیان به راه انداخته جلوه دادن مقصرو  انگاریغلط و مجرم

ی حمایت از های فجیع را به منزلههرگونه انتقادی از این جنایت هااند. آنصادر کرده« قهرمانان ملی»به عنوان کشتار 

آید با مجازات مواجه  بر 67 کشتارزوایای نور تاباندن بر اند که هرکسی که در صدد و تهدید کرده هدانست« تروریسم»

 خواهد شد.

اظهار کرد که بعضی  نوار صوتیی قضائیه، در واکنش به انتشار ، صادق الریجانی، رئیس قوه1395مرداد  25برای نمونه، در 

 اقتدار با همچنان هییقضا قوه» . الریجانی تهدید کرد کهاندکرده «هیتغذ»را « های غربیرسانه» افراد با انتشار این فایل

 «.داشت خواهد ییقضا گردیپ مسلماً یتیامن امور نگونهیا در یعموم ذهانا شیتشو گونه هر و کرد خواهد عمل

ی یادشده را جلسه نوار صوتیمنتظری، چند روز پس از آن که حسینعلی ، احمد منتظری، فرزند 1395مرداد  23در 

افشای اسرار »از طریق « اقدام علیه امنیت ملی»ی روحانیت احضار شده و به منتشر کرده بود، برای بازجویی به دادگاه ویژه

 متهم شد.« نظام

 «امنیت ملی علیه اقدام »، «تبلیغ علیه نظام» یاتهام ا عناوینی روحانیت احمد منتظری را ب، دادگاه ویژه1395در آبان 

های داخلی و ها، اسرار، اسناد و تصمیمات مربوط به سیاستی اطالعات راجع به برنامهقرار دادن عامدانه و آگاهانه»و

ای که واجد شرایط خارجی کشور در اختیار افراد غیرمجاز یا فراهم آوردن امکان دسترسی آنان به این موارد ... به گونه

 م کرد. این حکم متعاقباً به شش سال حبس تعلیقی کاهش یافت.سال حبس محکو 21به « جاسوسی محسوب شود

 رسیده است زمان اقدام فرا

. قربانیان و ادامه داشته است تا به امروز 1367سال  قضاییفراهای و اعدام قهری هایسازیناپدید تبعات و آثار منفی

برای  از مجازات صونیتماند. همچنان در عذاب، اقدامات جبرانیو  لیل محروم ماندن از عدالت، حقیقتهایشان به دخانواده

های ارشد سابق و فعلی منافع شخصی خود را در اختفای حقیقت و و مقامشده  نهادینهدر کشور  هاتیجنا نیا مرتکبان

 بینند.انکار کشتارها می

را آمیز مسالمت اتگردهمایی و تجمعها و مسئوالن حکومتی ایران آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی ها است که مقامدهه

ساله هرو اند؛ اند؛ به شکنجه در ابعاد گسترده دست زدهکرده اند؛ محاکمات نامنصفانه و عمدتاً محرمانه برگزارکوب کردهسر

 اند.و هزاران نفر را در صف اعدام نگه داشته اندصدها نفر را اعدام کرده

ای از مسائل و مشکالت حاد سیاسی، جانبه است، بحرانی که ریشه در مجموعهدر حال حاضر، ایران گرفتار یک بحران چند

و ابراز  تبداد سیاسی رو به افزایش گذاشتهاقتصادی، محیط زیستی و حقوق بشری دارد. اعتراض به فقر، تورم، فساد و اس

ها و مسئوالن ن وقایع، مقامهای اجتماعی گسترش یافته است. در واکنش به ایشدید خشم و نارضایتی از حکومت در شبکه
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 االن حقوق زنان، فعاالن صنفی،اند. صدها نفر از مدافعان حقوق بشر، وکال، فعتر کردهی سرکوب را گستردهایرانی شبکه

های قومی و مذهبی مورد اذیت و آزار، بازجویی، و اقلیت فعاالن سیاسی، فعاالن محیط زیستینگاران، دانشجویان، روزنامه

 برند.اند. بسیاری از آنان در وضعیت وخیمی در زندان به سر میو تعقیب کیفری قرار گرفته هخودسران بازداشتو دستگیری 

چنان فجیع که نه فقط قربانیان دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آن «جنایت علیه بشریت»

نه فقط برای  المللیجرایم بینرسی از عامالن . حسابکنددار میو بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه کل بشریت را جریحه

ها گونه جنایتیشان، بلکه برای تضمین جلوگیری از تکرار اینهاقربانیان و خانواده حقافشای حقیقت و تحقق عدالت در 

 اهمیت حیاتی دارد.

اند همچنان به کردهالمللی اقدام رایم بینجها و مسئوالنی که در تمام سطوح به ارتکاب این ، مقامسه دهه با گذشته

از طریق که قربانیان بتوانند  نتیجه، این امکاناند. در خود ادامه داده مجرمانه و حتی تجلیل از اقدامات کاری، اغماضهانپن

و برای در آینده نزدیک متصور نیست دسترسی پیدا کنند  اقدامات جبرانیعدالت و به حقیقت،  ساز و کارهای داخلی

 یاری گرفت. المللیو مؤثر بین )های( مستتقل، غیرجانبدارانهاز تشکیالت و سازوکار بایدمقابله با این مصونیت، 

 هاتوصیه

به انجام این  خواهد که از جملهایران می حکومت ها و مسئوالنهای خود، از مقامالملل، با توجه به یافتهسازمان عفو بین

 موارد اقدام کنند:

 1367ی بین مرداد و شهریور ر فاصلهسیاسی زندانی د مخالف و دگراندیش رسماً و علنًا اذعان کنند که هزاران •

اند و تمام اطالعات ی فراقضایی اعدام شدهقهراً ناپدید شده و به شیوه ایرانتلف در سراسر های مخزنداندر 

و اعدام  قهری شان، محل و علت و شرایط ناپدیدسازیشدگان، هویتموجود و مستندات مربوط به شمار کشته

 را افشا کنند. نان و محل دفن بقایا و اجسادشانآفراقضایی 

ی دیگری برای کشف کامل طرفانهی تحقیق، یا تشیکالت شایسته، مستقل و بی، کمیتهیابکمیسیون حقیقت •

و استرداد اجساد و بقایای  کردهایجاد  1367قضایی سال فراهای و اعدام های قهریناپدیدسازیحقایق مربوط به 

 هایشان را تسهیل کنند.قربانیان به اعضای خانواده

جبران خسارت از  و به دنبال کشف حقیقت، اجرای عدالتو دیگر افرادی را که  نهای قربانیاازماندگان، خانوادهب •

مورد حمایت  ،هستند 1367 سالقضایی فراهای های قهری و اعدامقربانیان ناپدیدسازی هایبازماندگان و خانواده

جویانه از اقدامات تالفی و سایر دستگیری و حبس خودسرانه و تهدید، آزار، ارعاب از آنان در مقابل و قرار دهند

 . محافظت کنندهای حکومتی یا عوامل دیگر مقام جانب
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 های قهریناپدیدسازیطرفانه در مورد تمامی اتهامات مربوط به و بیمستقل ، جامعانجام تحقیقات جنایی فوری،  •

را تضمین  1367مرداد تا شهریور  کشتارهایت علیه بشریت در جریان او جنای ی، شکنجهقضایفراهای و اعدام

های های مدنی، به شیوه، متهمان به ارتکاب جرایم را در دادگاهاستناددر صورت وجود شواهد مکفی و قابل  و کنند

 اعدام، مورد محاکمه قرار دهند.مجازات  درخواستالمللیِ محاکمات منصفانه، و بدون هماهنگ با موازین بین

( یو سازوکار)ها التیتشکخواهد ی جهانی میسازمان ملل و کل جامعه سیاسینهادهای  همچنین ازالملل عفو بینسازمان 

 یو باق تیبشر هیعل تیجنااز مجازات در مورد ارتکاب  تیمقابله با مصون یبرا یو مؤثر رجانبدارانهیمستقل، غ یالمللنیب

 : قیاز جمله از طر ،کنند جادیا یالمللنیب میجرا

، انیقربان یقهر یدسازیناپداستمرار ، 1367سال  ییفراقضا یهاو ثبت اسناد و مستندات مربوط به اعدام قاتیتحق •

 ها؛ خانواده هیعل یلیو ترذ یرانسانیغ رحمانه،یب یرفتارها ریشکنجه و ساو 

 شواهد و مدارک؛ یدارو نگه یگردآور •

 یهاو خانواده بازماندگان از خسارت و جبران قتیعدالت، کشف حق یاجرا یمؤثر برا یرهایمس ییشناسا •

 هاتیجنا نیمتهمان به دست داشتن در ا ،و قابل استناد یکه در صورت وجود شواهد مکف نیتضم نیبا ا ،انیقربان

د در ننتوایها مهمحاکم .اعدام برگزار شوند مجازات منصفانه و بدون توسل به دیها بامحاکمه نیمحاکمه شوند. ا

 . کنندیم تیرا رعا یجهان تیبرگزار شوند که اصل صالح ییکشورها یمل یهادادگاه
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 شناسی. روش2

 ی تحقیقچارچوب و دامنه 1.2

در ایران تمرکز های حکومتی ها در تاریخ خشونتفصل ترینهولناکیکی از ، این گزارش بر 67کشتار  سالگرد نیامیس در 

چند هفته، از اوایل مرداد تا  سیاسی در جریانمخالف و دگراندیش هزاران  قضاییفراو اعدام  ناپدیدسازی قهری: کندمی

 .1367اواسط شهریور 

ت جنای این ثار و تبعات منفی. آی دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه استدر گذشته 67تصور که کشتار این 

کاری در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان ها و مسئوالن ایرانی همچنان به پنهان. مقامداردادامه تا به امروز 

 استمرارکنند. چنین برخوردی به معنی اصالً اتفاق افتاده امتناع می کشتارهاییدهند و از اذعان به این که چنین ادامه می

های قربانیان و سایر افرادی که در (. بازماندگان و خانوادهنیدنگاه ک 9است )به فصل « ناپدیدسازی قهری»ارتکاب جرم 

رو جویانه گیرند و با اقدامات تالفیبدرفتاری قرار میآزار و اند همچنان مورد آمده صدد کشف حقیقت و اجرای عدالت بر

اند رنج و وجوی عدالتیافته کسانی که در جستسازمان و ارعاب شوند. انکار حقیقت از جانب حکومت و آزارمی به رو

 تر کرده است.را افزون داغدارهای آور خانوادهمحنت عذاب

برای انکار و تحریف حقایق  های اخیردر سالحکومت که ی کارزار با توجه بهها الملل بر این جنایتتمرکز سازمان عفو بین

از انعکاس تا  سعی دارند مسئوالن ایرانیها و مقامضرورت بیشتری یافته است.  ،است و پیش برده راه انداخته به 67کشتار 

کنند. در  جلوگیری ،دکنروشن می بیش از پیش را هااعدامفراقانونی  و ماهیت مخفیانهکه  ایشدهفاشاسناد  ایرسانه

را  دادخواهیآوری و یاد در زمینههای قربانیان و مدافعان حقوق بشر خانواده بازماندگان، هایفعالیت هاآن حال، همین

، ابعاد 136۰ یسیاسی در دهه مخالفان حذف از تجلیلو ضمن ؛ کنندمی زداییانسانیتقربانیان ؛ از کنندسرکوب می

 .کنندکشتار را تحریف می چگونگی وقوعو دالیل و  دهنده میکوچک و ناچیز جلو را 67کشتار 

ی اوج یک دهه نقض اتفاق افتاد نقطه 1367گسترده در سال قضایی که به صورت فراهای و اعدام های قهریناپدیدسازی

 بود.  1357یافته بعد از پیروزی انقالب در سال حقوق بشر به شکل شنیع و سازمان

های سیاسی مخالف شده حقوق بشر متوجه بعضی از گروه که در مورد نقض است یاتهامات نگران نیهمچنالملل بینعفو 

به عنوان سرباز و رزمنده کارگیری کودکان ، و بهن مجاهدین خلق ایرانسازما توسط قتلو دیگر انواع  تروراست، از جمله 

 روند.که دو گروه مخالف مسلح کرد به شمار می از سوی کومله و حزب دموکرات کردستان ایران
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ی کند که همهالملل تأکید مینعفو بیسازمان . با این حال، ستی این گزارش ااین موارد نقض حقوق بشر فراتر از دامنه

ی متهمان به ارتکاب ، همهاستناد و در صورت وجود شواهد مکفی و قابل بودهاین اتهامات درخور تحقیقات مستقل و دقیق 

المللی در خصوص محاکمات منصفانه باشد، های مدنی، که روال کارشان مطابق با موازین بینچنین جرایمی باید در دادگاه

 اعدام یا صدور چنین حکمی، محاکمه شوند. مجازات استدرخوبدون 

 تحقیق روش 2.2
انجام داده است.  2۰18تا دسامبر  2۰17الملل از سپتامبر عفو بینسازمان ی تحقیقاتی است که بر پایه پیش رو گزارش

و اعدام  ناپدیدسازی قهری الملل در رابطه باگردآوری شده توسط سازمان عفو بینمستندات از این گزارش شرح جامعی 

 ؛کنددر نقاط مختلف ایران ارائه می 1367سیاسی از اوایل مرداد تا اواسط شهریور مخالف و دگراندیش هزاران  قضاییفرا

های مطبوعاتی است که این سازمان در و اعالمیه «های اقدام فوریفراخوان»ها، این مستندات به عالوه متکی به گزارش

 صادر کرده است. میالدی 199۰ی و اوایل دهه 198۰ی اواخر دهه

 جغرافیایی وسیع یو گستره ای از ابعاد کشوریدهندهتصویر تکانالملل عفو بینسازمان شده توسط اطالعات گردآوری

 ۴1 مستقیم هایشهادتی ها بر پایهکند؛ این یافتهترسیم می 1367سال  قضاییفراهای و اعدام های قهریناپدیدسازی

 کشتارهابردند و از زندان در نقاط مختلف ایران به سر می 2۰در  1367ی مرداد تا شهریور مرد و زنی است که در دوره

کند. این سازمان می استفاده «هبازماند»عنوان  از شاهدان نیا برایدر سرتاسر این گزارش  المللاند. عفو بینجان به در برده

شاهد دیگر، مجموعًا از  1۰زندانی سابق و  11های قربانیان و بازماندگان، نفر از اعضای خانواده 5۴ هایشهادتبه عالوه 

 از زندان 1367افرادی است که پیش از مرداد « زندانیان سابق»الملل از شهر، را گردآوری کرده است. منظور عفو بین 28

های ناپدیدسازیالملل از وقوع اند، و عفو بینقیق قرار گرفتهاند. در مجموع، شهرهایی که در این گزارش مورد تحآزاد شده

 جا اطالع دارد، عبارت اند از:در آن 1367قضایی سال فراهای و اعدام قهری

 اهواز در استان خوزستان .1

 اراک در استان اراک .2

 اردبیل در استان اردبیل .3

 ارومیه در استان آذربایجان غربی .۴

 اصفهان در استان اصفهان .5

 استان ایالم ایالم در .6

 بابل در استان مازندران .7

 بهبهان در استان خوزستان .8
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 بشهر در استان مازندران .9

 بوشهر در استان بوشهر .1۰

 تبریز در استان آذربایجان شرقی .11

 تهران در استان تهران .12

 آباد در استان لرستانخرم .13

 دزفول در استان خوزستان .1۴

 رشت در استان گیالن .15

 رودسر در استان گیالن .16

 استان سیستان و بلوچستانزاهدان در  .17

 زنجان در استان زنجان .18

 سنندج در استان کردستان .19

 سقز در استان کردستان .2۰

 ساری در استان مازندران .21

 سمنان در استان سمنان .22

 شیراز در استان فارس .23

 شهر در استان مازندرانقائم .2۴

 قزوین در استان قزوین .25

 کرج در استان البرز .26

 کرمان در استان کرمان .27

 ان کرمانشاهکرمانشاه در است .28

 گرگان در استان گلستان .29

 الهیجان در استان گیالن .3۰

 مشهد در استان خراسان رضوی .31

 همدان در استان همدان .32
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 هاشهادت 2.2.1

 انزندانینفر از  11، های قربانیانر از اعضای خانوادهنف 5۴ نفر از بازماندگان، ۴1 هایشهادتدر تحقیقات خود  المللعفو بین

ها به آن« عدالت برای ایران»شاهد دیگر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که مستقیماً یا از طریق سازمان  1۰و  سابق

 الملل را در بخش تحقیقاتیفو بینیک سازمان حقوق بشری ایرانی است که ع« عدالت برای ایران» ؛دسترسی یافته است

 این پروژه یاری داده است.

 اندکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته هاییشهادت: 1جدول 

 جمع کل

 

 عضو خانواده

 

 جنسیت ابقسزندانی  بازمانده شاهد

 زن 3 8 2 33 ۴6

 مرد 8 3۴ 8 2۰ 7۰

 وابستگی سیاسی  چپ هایگروه سازمان مجاهدین خلق های کردگروه  یوابستگ بدون    هاگروه سایر

۴ 5 7 68 32  

 مکان ایران آلبانی اروپاباقی  کانادا استرالیا

2 

 

1۰ 

 

۴9 5۰ 5  

ها جامع نوشته مطالعه ها تمرکز کرده مبتنی بر نتایجالملل در گزارش خود بر آنهایی که عفو بینها و زندانانتخاب استان

و اند. تحقیقات عفهای حقوق بشری تا به امروز ارائه کردهو مطالب مکتوبی است که بازماندگان، محققان مستقل و سازمان

 کشتار و چگونگی ی شرایطی گذشته، مستندات قابل توجهی دربارهدر طول سه دهه الملل از آن حکایت داشت کهبین

و زندان گوهردشت کرج فراهم آمده است. در نتیجه، این سازمان امکانات خود را عمدتًا زندانیان در زندان اوین تهران 

های شان در سایر استانهایی کرد که خودشان یا بستگانبازماندگان و اعضای خانوادهدست اول  اظهارات به یابیدستصرف 

 اهمیت داشت: فهم بهتر و ثبت موارد زیرکشور زندانی شده بودند. چنین رویکردی برای 

 زندان کشتارهایجغرافیایی  و گستردگی وسعت •

مورد هدف قرار  در نقاط مختلف کشور که و جنسیت وابستگی سیاسی، سناز نظر های مختلف زندانیان طیف •

 گرفتند
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، از جمله ماهیت قربانیان شد اعدامکه منتهی به ی هایگیرهای موجود در روند تصمیمها و تفاوتشباهت •

 ا هاعدام فراقضایی مخفیانه و

جمعی در نقاط مختلف کشور برای پنهان نگه و  فردینشان ز گورهای بیها و مسئوالن ای مقامابعاد استفاده •

مانده از جنایاتی که مرتکب شده و پاک کردن آثار باقی وشت قربانیان و محل دفن اجسادشانداشتن سرن

 بودند.

عضو خانواده،  1۴، ی کشتاربازمانده 22نفر تعلق داشت ) 52فراهم آورده به « عدالت برای ایران»که سازمان  هاییشهادت

مورد از این  21. انجام شده بودها مصاحبه با آن 2۰18تا  2۰15های ی سالشاهد دیگر( که در فاصله 9و  زندانی سابق 7

تصویری انجام شده مورد از طریق ارتباط صوتی و یا  26؛ ه بودشدضوری انجام شده و ضبط تصویری ها به شکل حمصاحبه

. تفکیک افرادی که مورد مصاحبه قرار ه بودمکاتبه و به شکل مکتوب انجام شدمورد از طریق  5؛ و ه بودو ضبط صوتی شد

 ها، به این ترتیب بود:ی آنشدههای سیاسی سابق خودشان یا بستگان فوتگرفتند، به لحاظ وابستگی

 مرتبط بودند های سیاسی سکوالر و چپنفر با گروه 28 •

 کُرد در ارتباط بودند مخالف هاینفر با گروه 6 •

 شدندمرتبط می نفر به سازمان مجاهدین خلق 1۰ •

 نفر ارتباطی با هیچ گروه سیاسی خاصی نداشتند 8 •

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در صورت لزوم را « عدالت برای ایران»شده از سوی های انجامالملل تمام مصاحبهعفو بین

شان در ی افرادی که اسامیو برای کسب اطالعات بیشتر، مستقیماً با شاهدان ارتباط برقرار کرده است. رضایت کامل همه

 این گزارش آمده جلب شده است.

مار قابل توجهی از بازماندگان کشتارها الملل همچنین سه سفر تحقیقی به تیرانا، پایتخت آلبانی، انجام داد که شعفو بین

صورت گرفت.  2۰18و مارس  2۰17های اکتبر و نوامبر جا اقامت دارند. این سفرها در ماههایشان در آنو اعضای خانواده

 شاهدان متعلق بهی از تدوین فهرست در زمینه از جمله ،سازمان عدالت برای ایران همکاریالملل در این سفرها از عفو بین

 امن،منظم و  ایبه شیوه آنهاسازی و ذخیرهای حرفه سازیها، و پیادهضبط تصویری و صوتی مصاحبهشهرهای مشخص، 

 شد.برخوردار 

زندانی  3بازمانده،  16نفر )شامل  ۴9با « المللعفو بین»در جریان این سفرها، که در هر مورد چهار روز به طول انجامید، 

کشتار  و چگونگی در خصوص شرایط خود و یک شاهد دیگر( مصاحبه کرد. این افراد اطالعات عضو خانواده 3۰سابق، 

 ارائه کردند. را های مختلف کشورشهرستان در استان 23زندانیان در 
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ها مصاحبه شد همگی خود را عضو سازمان مجاهدین خلق هایی که در تیرانای آلبانی با آنبازماندگان و اعضای خانواده

طرفی، شفافیت، ی استقالل، بیشدهالملل، در برقراری ارتباط با اعضای این گروه، از اصول تثبیتاند. عفو بینکردهمعرفی 

این رعایت  1روی کرده است.و هماهنگی و انسجام پی ایغیرجانبداری، محرمانه بودن، باورپذیری، صداقت، برخورد حرفه

قوق بشری تمام اطالعات مقتضی را از تمام منابع مربوط به شکل ح مستلزم آن است که پژوهشگرانِ از جمله اصول

، به شکل غیرجانبدارانه یمنبع ارسال صرف نظر ازشده را، ی اطالعات دریافتهمهطرفانه گردآوری کنند؛ غیرمغرضانه و بی

وضعیت روشن از یابی به فهم بررسی و تجزیه و تحلیل کنند؛ و این روند را تا تکمیل تحقیقات جامع و سراسری و دست

 2مورد تحقیق ادامه دهند.

و آمریکای  ی ساکن اروپابازمانده ۴عضو خانواده و  1۰هایی با الملل مصاحبهعفو بین عالوه بر تحقیقات میدانی در تیرانا،

شهر ایران را ثبت و ضبط کرد. مصاحبه با دو نفر از این افراد  6در  کشتارهاهای این افراد از شمالی نیز انجام داد و روایت

 و برقراری برای یافتن المللتصویری انجام شد. عفو بین و صوتی به شکل حضوری و در باقی موارد از طریق ارتباط صوتی یا

 3کمک گرفت.« بیداران» این افراد از گروه

برای پرسیدن سؤاالت و دریافت اطالعات از شاهدان داخل ایران استفاده  های ایمنرسانپیامکالملل همچنین از عفو بین

جویی مسئوالن ایرانی، خواهان محفوظ ماندن اسامی خود شدند. بنابراین، در سرتاسر کرد. این افراد، به دلیل ترس از تالفی

ها اشاره کرده است که در خارج از ایران ای از بازماندگان و اعضای خانوادهالملل فقط به اسامی آن عدهاین گزارش، عفو بین

یِ یافته حقوق انسانها و مسئوالن ایرانی به شکل مستمر و سازماناند. مقاماقامت داشته و رضایت خود را اعالم کرده

اند به شدت مورد حرف زده 136۰ی های فجیع دههی جنایتو سایر کسانی را که درباره هابازماندگان، اعضای خانواده

های بلندمدت ها و حبسعرض قرار داده و این افراد را در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاریت

دهند. با توجه به این وضعیت، شمار شاهدان دست اول در داخل ایران به شدت محدود بود. اکثر شاهدان بالقوه، قرار می

هایشان ترسیدند، زیرا نگران امنیت خود و خانوادهالملل میرف زدن با عفو بینها، از ححتی با وجود محرمانه بودن مصاحبه

 ها را زیر نظر گرفته باشند.ها و مسئوالن ایرانی مخفیانه این تماسبودند و از این بیم داشتند که ممکن است مقام

                                                           
 یبشردوستانه نیقوان و بشر حقوق یالمللنیب نیقوان خصوص در یابیقتیحق یهاتیمأمور و قیتحق یهاونیسیکمدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر،  1
 www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf: قابل دسترس در، 2۰15، کار روال و رهنمود: یالمللنیب
ی المللی حقوق بشر و قوانین بشردوستانهیابی در خصوص قوانین بینهای حقیقتهای تحقیق و مأموریتکمیسیوندفتر کمیساریای عالی حقوق بشر،  2

: دسترس درقابل ، 33-35، صص. 2۰15، المللی: رهنمود و روال کاربین
www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf 

شده است که خود را  سیتأس یو مدافعان حقوق بشر  انیقربان یهاخانواده ی، اعضا136۰ی ی دههسابق، بازماندگان کشتارها انیتوسط زندان دارانیبگروه  3

به  یابیدست ی، برا136۰ یدر دهه ژهیبه و ران،یها و مسئوالن حکومت امقام یحقوق بشر از سو یافتهیو سازمان دینقض شد انیمتعهد به کمک به قربان

  17www.bidaran.net/spip.php?articleبرای اطالعات بیشتر در مورد این گروه، نگاه کنید به: . دانندیم یجبران اقداماتو  عدالت قت،یحق

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf
http://www.bidaran.net/spip.php?article17
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ش قرار گرفته، از جمله، این مالحظات را هایی که در اختیارنامهشهادتالملل در ارزیابی اتکاپذیری و باورپذیری عفو بین

 مد نظر قرار داده است:

شان )در صورت هایشهادتهای بالقوه و سوابق اتکاپذیری و جانبداری های سیاسی و شخصی شاهدانگرایش •

 موجود بودن(

های روانی که شان، آسیبتوانایی ظاهری شاهدان برای درست به خاطر آوردن رخدادها، با توجه به سن •

 و قدمت رخدادهای مورد بحث اندتحمل شدهم

 ها کسب اطالع شودی آنبوده درباره قراراند که ی خود با افرادی داشتهنسبتی که شاهدان به گفته •

 اند.ی این که اطالعات خود را از کجا و چگونه به دست آوردههای شاهدان دربارهگفته •

 عوامل زیر مورد ارزیابی قرار داد: به با توجهتک اطالعات دریافتی را از جمله بار تکالملل همچنین اعتعفو بین

 سبت و ارتباط آن با موضوع تحقیقمنا •

 جام درونی اطالعات دریافتیپیوستگی و انس •

 ی سایر اطالعات دریافتی.به وسیله موضوعات مطرحو تأیید شدن  منطقی بودن، هماهنگ بودن •

ها اطالع داده شده بود که اطالعاتی که در و به آن وندگان رسیدهشی مصاحبهتحقیقات به اطالع همهماهیت و هدف این 

شوندگان پیش از آغاز تک مصاحبهای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رضایت شفاهی تکگذارند به چه شیوهاختیار می

ها یا مزایایی در شوندگان مشوقبود. به مصاحبه شدند، جلب شدهها، که به شکل صوتی و یا تصویری ضبط میمصاحبه

که بخواهند مصاحبه را خاتمه زمان  توانند هرها گفته شد که میهایشان تخصیص داده نشد. به آنازای شرح دادن روایت

 توانند به هر سؤال مشخصی که تمایل ندارند جواب ندهند.و صراحتاً اعالم شد که می دهند

به استثنای چهار  –در اتاق، انجام شدند شونده فرد مصاحبهی و خصوصی، فقط با حضور محققان و ها به شکل فردمصاحبه

موردی که، به ترتیب، دو برادر، یک زن و شوهر، یک مادر و پسر، و یک عمه و برادرزاده خواهان حضور مشترک در 

 ها بودند.مصاحبه

 .ها به زبان فارسی انجام شداحبهتمام مص

 مستندشواهد  2.2.2

ی اوضاع ها مورد بررسی قرار داده است: تحقیق دربارهی وسیعی از مطالب مکتوب را با این هدفمجموعه المللعفو بین

ها و که مقامهایی گیری روایتردیابی روند شکل؛ و همچنین در جریان آن 67کشتار از  و پس های ایران پیشزندان

اقداماتی که  کیفیتاند؛ و ارزیابی ابعاد و زندانیان به کار گرفته کشتارل و شرایط مسئوالن برای انکار و تحریف ابعاد، دالی
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اند. به عمل آورده 1367قضایی سال فراهای و اعدام های قهریناپدیدسازیی جهانی برای رسیدگی به سازمان ملل و جامعه

 شوند:مطالب مذکور شامل این موارد می

 1993تا سال  1988الملل از سال های عفو بینیگانیشده در بااسناد و مکاتبات ذخیره •

و سایر مطالب مکتوبی که بازماندگان کشتارها، محققان مستقل و مدافعان  ها، خاطراتنامهشهادتها، گزارش •

 ۴اندحقوق بشر فراهم کرده

 المللیدادگاه مردمی بین یک« ایران تریبونال)»صادر شد  1391بهمن  17که « ایران تریبونال»رأی دادگاه  •

ها و مسئوالن ایرانی در به موارد نقض حقوق بشر و جرایمی که مقام برگزار شد تا ی هلندالهه بود که در شهر

 5آور نیست(ردازد و احکام آن الزامبپاند مرتکب شده 136۰ی دهه

 1993تا سال  1988از سال  «نحقوق بشر در ایرا یتی سازمان ملل در مورد وضعی ویژهنماینده»های گزارش •

 اندجا ثبت شدهکه همان ن ایرانی در پاسخ به سازمان مللها و مسئوالها و اظهارات مقامو بیانیه

 1997تا سال  1988های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ایران، از سال نامهقطع •

 تا به حال 1988، از سال «یا غیرانتخابی قهری هایسازیناپدیدی کارگروه سازمان ملل در زمینه»های گزارش •

 مقام رهبریخاطرات حسینعلی منتظری، قائم کتاب رسمی و سایر مکاتبات منتشرشده در هایفرمان •

 ها در کتاب خاطرات علی اکبر هاشمی رفسنجانی که در زمان وقوع کشتارها رئیس مجلس بودروزنگاشت •

                                                           
در: دسترس  قابل ،2۰۰9 ایران،1367 قتل عام زندانیان بار:مرگ یفتوا ران،یشرح است: مرکز اسناد حقوق بشر ا نیقرار گرفته به ا یکه مورد بررس یمطالب ۴

massacre-prison-1988-irans-fatwa-iranhrdc.org/deadly/ از یگزارش ،1367 سال در رانیا یاسیس انیزندان کشتارعبدالرحمن برومند،  ادیبن 

 _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.: قابل دسترس در ،2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر

:   درقابل دسترس  ،2۰13دسامبر 1۰ ،مسئوالن اظهارات و بازماندگان شهادت: مهیضم، 1367 سال در رانیا یاسیس انیزندان کشتارعبدالرحمن برومند،  ادیبن 

.pdf363www.iranrights.org/attachments/library/doc_ یوجوجست دهه سه خاوران، یهاخانواده و مادران: ناتمام داستان ران،یا یعدالت برا 
  ishedtale.pdfunfin/09/2015content/uploads/-iran.org/persian/wp4justice :درقابل دسترس  ،2۰15سپتامبر  ،عدالت و قتیحق

از بازماندگان و  یجمع هاتیساوب نیقرار داده است )گردانندگان ا یرا مورد بررس ریز یهاتیسادر وب موجود یهامقاالت و مصاحبه نیهمچن المللنیعفو ب

 تیفعال 136۰ یدر دهه رانینقض حقوق بشر در ا دیدر خصوص موارد شد اقدامات جبرانیو  عدالت قت،یبه حق یدسترس یکه برا هستند انیقربان یهاخانواده

 :درقابل دسترس  ،بونالیتر رانیاو   /dialogt.de :درقابل دسترس  ،زندان یگفتگوها  /www.bidaran.net :درقابل دسترس  ،دارانیب: کنندیم

 www.irantribunal.com/index.php  
 یحقوق بشر در دهه دیموارد نقض شد گریو د 1367سال  یسابق و بازماندگان کشتارها انیکه زندان یخاطرات یهااز کتاب یفهرست  بعض یمشاهده یبرا

 :درقابل دسترس  ،انیزندان خاطرات: بشر حقوق نقض عامالن و انیقربان اتاظهارعبدالرحمن برومند،  ادی: بندیمنابع نگاه کن نیاند، به انوشته 136۰

memoirs-prison/120www.iranrights.org/library/collection/ درقابل دسترس  ،زندان یشناسکتاببرادران،  رهیمن: 

.pdf8a8d7a8aad8d9daa/02/2013womenpoliticalprisoners.files.wordpress.com/ در مقاومت هنر: یاسیس انیزندان ،یسیانگل یهاکتاب 
   english/-in-womenpoliticalprisoners.com/resources/books: درقابل دسترس  ،انهیخاورم

قابل  ، 2۰12 یهیژوئ 3۰ ،ابیقتیحق ونیسیکم یهاافتهی - 1367-136۰های جمهوری اسالمی در زندان یاسیس انیزندان  کشتار و شکنجه بونال،یتر رانیا 5

ی دادستان هیئت :مردمی دادگاه حکم بونال،یتر رانیا /Commission.pdf20%Truth-www.irantribunal.com/images/PDF/Gozaresh :دردسترس 
قابل  ،2۰13  یهیفور 5 ،(رانیا یاسالم یجمهورتوسط  تیبشر هیعل تیجنا ارتکاب و بشر حقوق فاحش نقض بهدعاوی مربوط ) رانیا یاسالم یجمهور علیه

  Farsi.pdf-Final-judgmeh20%Triibunal20%www.irantribunal.com/images/PDF/Iran دردسترس 

https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_363.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_363.pdf
https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
http://www.bidaran.net/
http://www.bidaran.net/
http://dialogt.de/
http://dialogt.de/
http://www.irantribunal.com/index.php/en/
http://www.irantribunal.com/index.php
http://www.iranrights.org/library/collection/120/prison-memoirs
https://womenpoliticalprisoners.files.wordpress.com/2013/02/daa9d8aad8a7d8a8.pdf
https://womenpoliticalprisoners.com/resources/books-in-english/
http://www.irantribunal.com/images/PDF/Gozaresh-Truth%20Commission.pdf
http://www.irantribunal.com/images/PDF/Iran%20Triibunal%20judgmeh-Final-Farsi.pdf
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ی ی ژوئیهی وابسته به حکومت، در فاصله، دو روزنامه«اطالعات»و « کیهان»اظهارات رسمی و مقاالتی که در  •

 ( منتشر شده بودند1367)مرداد تا اسفند  1989تا مارس  1988

های اینترنتی وابسته به حکومت، از در خبرگزاری 67در رابطه با کشتار که  یها و مسئوالن ایراناظهارات مقام •

، خبرگزاری مهر، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری مشرق، و خبرگزاری جمهوری جمله خبرگزاری فارس، رجا نیوز

 اند.به بعد منتشر شده 2۰16اسالمی، به ویژه از سال 

شود در کسانی که گفته می ات مربوط به اسامی و مشخصات فردیدر سرتاسر روند تحقیقات، منابع متعددی حاوی اطالع

قرار گرفته و با هم مطابقت داده شدند.  مطالعهاند، مورد کشته شده 1367یور های گسترده در مرداد تا شهرجریان اعدام

 :استاین منابع به این شرح 

)یک گروه حقوق بشری مستقر در خارج کشور( تهیه « ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»فهرستی که  .1

سازمان که به  1367سال  شدگان در جریان کشتار زندانیاننفر از کشته ۴672کرده، مشتمل بر اسامی 

رقم یادشده حداقِل تعداد  های سیاسی مخالف وابسته بودند.های چپ یا سایر گروهمجاهدین خلق یا گروه

 مسلحانه حملههای منتهی به شود که از قرار معلوم در هفتهشدگان است و شامل صدها نفری نمیکشته

 ی پس از آن بازداشت شدند.یا مدت کوتاه 1367مرداد  3در سازمان مجاهدین خلق 

مصداقی ایرج های متعددی که ایرج مصداقی، از بازماندگان زندان گوهردشت کرج، مدون کرده است؛ فهرست .2

های اوین ، به ویژه در زندان1367زندانیان در سال کشتار ی به مدت چندین دهه تحقیقات وسیعی درباره

های زندانی وابسته به گروه 38۰ها اسامی از این فهرستدر یکی  .تهران و گوهردشت کرج، انجام داده است

زندانیان  کشتارشدگان در جریان ها را از کشتههای مخالف ثبت شده است که مصداقی آنچپ یا سایر گروه

 763یک فهرست دیگر حاوی اسامی  6داند؛های اوین و گوهردشت میدر زندان 7613در مرداد تا شهریور 

قبرهای  مشخصاتبودند و سازمان مجاهدین خلق قربانیان وابسته به از  مصداقی گفته کسانی که بهنفر از 

 7.اندمعرفی کرده آنانمسئوالن به عنوان محل دفن  که در گورستان بهشت زهرا  فردی

مدون کرده است؛ این سازمان یک گروه « جنایات علیه بشریت»با عنوان سازمان مجاهدین خلق فهرستی که  .3

سیاسی مخالف است که فعالیت آن در کشور غیرقانونی اعالم شده بود، و هزاران نفر از اعضا و هواداران خود 

نفری است که به  ۴969از دست داد. این فهرست شامل اسامی  1367زندانیان در سال  کشتاررا در جریان 

همچنین،  .اند؛ اسامی پدران این افراد نیز ثبت شده استکشته شده کشتارهای این سازمان در جریان آن هگفت

                                                           
 .است ه( منتشر شد323-328، صص. 2۰11) ها و آواز خاکستررقص ققنوسفهرست در کتاب  نیا 6
حال، در دو  نیمدخل است. با ا 371فهرست شامل  نی. ااست ه( منتشر شد155-163، صص. 2۰11) ها و آواز خاکستررقص ققنوسفهرست در کتاب  نیا 7

مختلف گورستان  یهاجداگانه در قطعه قبر که دو لیدل نیشخص واحد اختصاص داده شده، به ا کیدو مدخل به  – زادهییصفا نیو حس یانس قهیصد –مورد 

در زندان  67 پس از کشتار یمصداق رجیا یکه به گفته افتهیاختصاص  ،یت خلدعفبه نام ر ،یبه زن زیمدخل ن کیاز آن دو نسبت داده شده است.  کیبه هر

 . شوندیشخص واحد مربوط م کیظاهراً به  یقیحق یو محمد کادل یقیحق دیحم یهابه نام گریکرده است. دو مدخل د یخودکش
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اند؛ این سازمان به ثبت رسیده سایتوبتعدادی از اسامی مندرج در این فهرست در یک پایگاه اطالعاتی در 

ها نیز قابل انفرادی آن قبرهایز هایی اهای قربانیان و در صورت وجود، عکسدر بسیاری از موارد، عکس

 مشاهده است.

ایجاد کرده است؛ این « بنیاد عبدالرحمن برومند»، که «یادبود امید»اطالعاتی اینترنتی، موسوم به  سامانه .۴

بنیاد یک سازمان حقوق بشری مستقل و مستقر در خارج از ایران است که به دنبال ثبت مستندات مربوط به 

های نیاد فهرستاطالعاتی این ب سامانهدر  .انددر ایران انجام شده 1357که از بهمن  هایی استتمامی اعدام

حقوق بشر در  یتی سازمان ملل در مورد وضعی ویژهنماینده»، شده از سوی سازمان مجاهدین خلقمدون

های قربانیان و خانوادهبا اطالعات دریافتی از اعضای  هاها با هم تلفیق شده و مفاد آن، و سایر گروه«ایران

 زندانیان سابق تکمیل شده است.

 سامانه ثبت کرده در« ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»قربانی اعدام را که  ۴672الملل همچنین اسامی عفو بین

را از  ها و مسئوالن اسامی قربانیانوجو کرده است تا روشن کند که آیا مقامسازمان بهشت زهرا جست یمتوف یجستجو

اند، چنین کاری در چه ابعادی انجام شده است. سازمان بهشت اند و اگر کردههای عمومی افراد متوفی حذف کردهفهرست

داری انفرادی را نیز نگه قبرهای ی گورستان بهشت زهرا است و مشخصات رسمی مربوط به تمامزهرا مسئول مستقیم اداره

ای به مسئولیت آن برای ثبث مشخصات گورهای واقع در خارج از استان تهران رهکند. در شرح وظایف این سازمان اشامی

دهد که این سازمان بهشت زهرا نشان می یمتوف یجستجو سامانهگرفته در وجوهای صورتنشده است. با این حال، جست

انفرادی دیگری را هم در شهرهای مختلف کشور  قبرهایبهشت زهرا، مشخصات  قبرهایسازمان عالوه بر ثبت مشخصات 

شده، تاریخ تولد و مرگ و در بسیاری موارد، اسم اسم شخص فوت قبرشده در مورد هر ثبت کرده است. مشخصات ثبت

 شود.پدر را شامل می

های خانوادهگواهی فوت است که از طریق  1۰الملل گردآوری و بررسی کرده از دیگر مطالب مستندی که سازمان عفو بین

ها را مورد تجزیه و تحلیل ها دست یافته بود. این سازمان زمان، مکان و علت فوت مندرج در این گواهیقربانیان اعدام به آن

ها و مسئوالن حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان، از جمله دالیل و شرایط کشتارشان، را قرار داد تا مشخص کند آیا مقام

 اند، چنین کاری در چه ابعادی انجام شده است.اند و اگر کردهانکار و تحریف کرده

 شواهد صوتی و تصویری 2.2.3

حرمتی به و شرایط بی بودهقربانیان  و بقایای نشان که حامل اجسادجمعی بیملل در بررسی وضعیت گورهای العفو بین

هایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که از های ویدئویی و عکسای و همچنین فیلمها، تصاویر ماهوارهها و تخریب آنآن

ها، زندانیان سابق و آگاهان محلی دریافت کرده و یا مستقیماً از بازماندگان، اعضای خانواده« عدالت برای ایران»سازمان 

 بود.« گوگل ارث»ای تصاویر ماهواره بود. منبع
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ی ها و مسئوالن در سه دههکننده اقدامات مقامالملل دریافت کرد به شکل مجابای که عفو بینشواهد صوتی و تصویری

رود یا مشخص شده است که محل گورهای جمعی که گمان می ندکشیدهایی را به تصویر میگذشته برای تخریب مکان

 هایی برای چندین گور جمعی تدوین کند.الملل فراهم کردند که تاریخچهواهد این امکان را برای عفو بیناند؛ این شبوده

شهر در نقاط مختلف ایران به دست  18ی دست کم هایی در حومهالملل اطالعاتی مبنی بر وجود مکاندر مجموع، عفو بین

اند. در بعضی از شهرها مانند اهواز، کرج، رشت، ی بودهرود یا مشخص شده است که محل گورهای جمعآورد که گمان می

الملل فراهم جمعی دریافت شد. فهرستی که عفو بینوجود بیش از یک محل گورهای  هایی در موردتهران و مشهد، گزارش

د و دلیل جمعی که در نقاط مختلف کشور پراکنده انیده دارد که تعداد واقعی گورهای و این سازمان عق آورده جامع نیست

هایی که بوده، بسیار بیشتر است. تعدادی از مکان 1367قضایی در سال فراهای گسترده، مخفیانه و شان اعداموجودی

اند در این الملل قرار گرفتهاند و مورد توجه عفو بینرود یا مشخص شده است که محل گورهای جمعی بودهگمان می

 اند:شهرها واقع شده

 ستاناهواز در استان خوز .1

 اردبیل در استان اردبیل .2

 ارومیه در استان آذربایجان غربی .3

 ایالم در استان ایالم .۴

 تبریز در استان آذربایجان شرقی .5

 های خاوران و بهشت زهرا(تهران در استان تهران )گورستان .6

 دزفول در استان خوزستان .7

 رشت در استان گیالن .8

 رودسر در استان گیالن .9

 زنجان در استان زنجان .1۰

 استان کردستان سنندج در .11

 شیراز در استان فارس .12

 شهر در استان مازندرانقائم .13

 قروه در استان کردستان .1۴

 کرج در استان البرز .15

 الهیجان در استان گیالن .16

 مشهد در استان خراسان رضوی .17
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 مسجدسلیمان در استان خوزستان .18

های عمومی ثبت مشخصات افراد متوفی، به تصاویر ی حذف قربانیان از سایتالملل، در جریان تحقیقات خود دربارهعفو بین

 کشتارهایدست یافت که، بنا به اطالعات دریافتی، متعلق به قربانیان در گورستان بهشت زهرا در تهران انفرادی ر قب 377

 قبرهاشده بر این سنگ بودند؛ محققان این سازمان، برای کسب اطالعات بیشتر، اسامی و سایر مشخصات حک 1367سال 

الملل این تصاویر را از دو منبع دریافت وجو کردند. عفو بینبهشت زهرا جست سامانه جست و جوی متوفی سازمانرا در 

کرده  منتشر ها و آواز خاکستررقص ققنوسعنوان ر کتاب خود با گور انفرادی را د 372کرده بود: ایرج مصداقی، که تصاویر 

را در اختیار این سازمان قرار  قبرسنگ  19۰است؛ و محمود رویایی، یکی دیگر از بازماندگان زندان گوهردشت، که تصاویر 

 . شده بودندر کتاب ایرج مصداقی منتشر  هامورد از آن 6که فقط داد، 

را در یکی ا قبرهشده بر این سنگ ، اسامی حکمستنداتی سایر الملل، به منظور تأیید اطالعات دریافتی به وسیلهعفو بین

ی دفاع از کمیته»های قربانیانی که وجو کرد: فهرستها، جستآید، یا در چندین مورد از آناز منابعی که در ادامه می

گونه اند، و پایگاه اطالعات مربوط به ایناز سوی دیگر مدون کردهن مجاهدین خلق سازمااز یک سو و « حقوق بشر در ایران

مورد از این  ۴2 تصویر «المللعفو بین»ها، ی این پژوهشایجاد کرده است. بر پایه« بنیاد عبدالرحمن برومند»قربانیان که 

یک از سه منبع مذکور را در هیچ قبرهاسنگ شده بر ی تحقیقات خود بیرون گذاشت، زیرا اسامی حکرا از دایرهقبرها 

 نیافته بود.

قضایِی اقداماتی که به اعدام زندانیان منجر شد و فرای ماهیت محرمانه و الملل به عالوه، به منظور تحقیق دربارهعفو بین

، به تجزیه 1367 الی کشتارهای سهمچنین به منظور ردیابی انکار حقیقت و انتشار اطالعات غلط از سوی مسئوالن درباره

های مقام رهبری، و مقاممنتظری، قائم حسینعلی با حضور 1367در مرداد ی ای پرداخت که در نشستنوار صوتیو تحلیل 

 را دراین فایل  1395منتظری، در مرداد حسینعلی  احمد منتظری، فرزندمسئول کشتارها در تهران، ضبط شده بود. 

وزیر وقت، با میرحسین موسوی، نخست ی تصویریِالملل همچنین به یک مصاحبهاینترنت منتشر کرده است. عفو بین

 ، دست یافته و آن را مورد مالحظه قرار داد.هااعدامی درباره 1367آذر خبرگزاری ملی اتریش، در 

 ها و مسئوالن حکومت ایرانبا مقام مکاتبه 2.2.4

به این  1357ها و مسئوالنی ایران از بهمن الملل برای حضور در ایران، مقامعفو بینسازمان های مکرر با وجود درخواست

ی وضعیت حقوق بشر نیز با موانع های رصدکنندهاند. دیگر گروهی انجام تحقیقات در داخل کشور را ندادهسازمان اجازه

 اند.مشابهی مواجه شده

ی قضائیه ارسال کرد قوه وقت ای در خصوص این گزارش برای صادق الریجانی، رئیسالملل نامهعفو بین ، 1397مهر  27

شد. این  های ایرانیمقامسازی از جانب نظر و شفاف های خود، خواهان اظهارگیریها و نتیجهی یافتهی چکیدهو با ارائه
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ی مسائل متعددی بود، از سازی دربارهیافت اطالعات یا شفافنامه مجموعه سؤاالت مشخصی را مطرح کرده و به دنبال در

 1367قضایی در سال فراهای و اعدام های قهریناپدیدسازیی ها و مسئوالن ایرانی دربارهجمله: هرگونه تحقیقاتی که مقام

ها و مسئوالن برای افشای مقام اعدام شدند؛ تدابیری که 1367ی مرداد تا شهریور اند؛ تعداد زندانیانی که در دورهانجام داده

اند؛ تدابیری اند، اگر اصالً اتخاذ کردهحقایق مربوط به سرنوشت قربانیان، از جمله دالیل و شرایط کشتار آنان، اتخاذ کرده

های قربانیان )شامل اطالعات درست و ی گواهی فوت به خانوادهها و مسئوالن برای رسیدگی به قصور در ارائهکه مقام

اند؛ حذف اسامی اکثر قربانیان از سوابق مربوط اند، اگر اصالً اتخاذ کردهی زمان، مکان، و علت مرگ( اتخاذ کردهل دربارهکام

 قبرهایهای تمام ها و مسئوالن برای افشای رسمی و علنی اطالعات مربوط به مکانبه اسامی افراد متوفی؛ اقداماتی که مقام

اند، و اقداماتی که برای متوقف کردن اند، اگر اصالً انجام دادهقربانیان کشتارها انجام دادهجمعیِ  گورهای و انفرادی

اند. رونوشت این نامه برای نمایندگی دائم جمهوری اند، اگر اصالً انجام دادهها انجام دادهها و تخریب این مکانحرمتیبی

 ریتانیا نیز ارسال شد.اسالمی ایران در ژنو و سفیر جمهوری اسالمی ایران در ب

ی جداگانه به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بهشت زهرا در تهران ارسال کرد الملل دو نامهدر همان تاریخ، عفو بین

 ی مسائل مربوط به سیستم ثبت سوابق مرگ و دفن افراد در ایران شد.و خواهان دریافت اطالعاتی درباره

 .بودها و مسئوالن ایرانی دریافت نکرده هیچ پاسخی از مقام 1397آذر  13ین گزارش در الملل تا زمان انتشار اعفو بین

 قدردانی 2.3
های قربانیان و الملل مایل است مراتب قدردانی عمیق خود را نسبت به تمام بازماندگان، اعضای خانوادهعفو بینسازمان 

ک خود موافقت کرده و به عالوه این سازمان را با سایر شاهدان در های دردنازندانیان سابقی ابراز کند که با بازگویی تجربه

 بخش بود.ارتباط قرار دادند. احساس مسئولیت آنان در قبال حقیقت و عدالت ستودنی و الهام

 های قربانیان و مدافعان حقوق بشر، در ایرانالملل همچنین خود را مرهون انبوهی از بازماندگان، اعضای خانوادهعفو بین

 تجمعاتیادبود و  و برگزاری مراسم بخشهای آگاهیمصاحبه و خاطرات روشنگرانهانتشار داند که با و در تبعید، می

اند: کسانی که در برابر مصونیت غالب مرتکبان جنایت های یادآوری و حقیقت و عدالت را روشن نگه داشتهشجاعانه، شعله

 اند.، ایستادگی و مقاومت عظیمی از خود نشان دادهترامابا خشونت و  دوباره و چندبارهی و در مواجهه

الملل عفو بینکند که وقت، تخصص و منابع خود را در اختیار می ویژه قدردانی« عدالت برای ایران» سازمان الملل ازعفو بین

ای که در های ویدئویی و تصاویر ماهوارهمها، فیلها، عکسنامهشهادتبا در اختیار گذاشتن « عدالت برای ایران»قرار دادند. 

تری از شاهدان دسترسی الملل فراهم آورد که به شمار وسیعها گردآوری کرده بودند، این امکان را برای عفو بینطول سال

 تر باشد.تر و به لحاظ جغرافیایی متنوعی کشتارها ترسیم کند که سراسرییافته و تصویری از وضعیت ایران در دوره

الملل برای برقراری ارتباط با شاهدان فروگذار نکرده و امکانات از هیچ تالشی برای کمک به عفو بین« عدالت برای ایران»
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برای پیشبرد تحلیل  همچنین« عدالت برای ایران» همکاریهای ارزشمندی در اختیار این سازمان گذاشت. و حمایت

 داشت.  جدیختلف کشور اهمیت جمعی در نقاط مروح و جامعی از مکان گورهای مش

ابالغ کند، گروهی که مطالب وسیعی « بیداران»امتنان خود را به گروه  سپاس و الملل همچنین مایل است مراتبعفو بین

های بازماندگان و و تالش 1367ی سال های گسترده، از جمله اعدام136۰ی ی نقض شدید حقوق بشر در دههدرباره

منتشر کرده است. بدون حمایت این گروه، عفو اقدامات جبرانی یابی به حقیقت، عدالت و های قربانیان برای دستخانواده

 الملل قادر به برقراری ارتباط فوری و مصاحبه با شماری از بازماندگان نبود. بین

آلمان  در برلین «ایران هایپژوهشاسناد و  آرشیو»ای است که از مندانههای سخاوتالملل همچنین قدردانِ حمایتعفو بین

الملل تحقیقات خود در ها را در اختیار دارد؛ عفو بینها و مجلهی وسیعی از روزنامهدریافت کرده است، نهادی که مجموعه

روزی از امکان دسترسی رایگان و شبانهدر محل این نهاد انجام داد و  2۰18های قدیمی را در سپتامبر مورد مطالب روزنامه

 برخوردار شد.

به « یادبود امید»با عنوان « بنیاد عبدالرحمن برومند»ای که العادهالملل همچنین به خاطر پایگاه اطالعاتی فوقعفو بین

ها و دست مقام شده بههای انجامبا این سازمان برای گردآوری مستندات اعدام آن وجود آورده و به خاطر همکاری مستمر

 این بنیاد است. ها به عمل آورده قدردانِمسئوالن ایرانی و ثبت آمارهای مربوط به این اعدام
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 . پیشینه3

  «.کشت دیبا و ندارد محاکمه مجرم که است نیا ما عتقادا»

 

 13578 بر جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب سالخمینی، اولین رهاهلل روح

 

 دوران پیش از انقالب سرکوب در 3.1
قرن، به ثبت مستندات مربوط به موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است، الملل، به مدت نیمسازمان عفو بین

 که به استقرار جمهوری اسالمی ایران منجر شد. 1357چه در دوران سلطنت شاه و چه بعد از انقالب سال 

 بر ایران حکومت کرد، موارد نقض جدی حقوق بشر شامل 1357تا سال  132۰سال در دوران محمدرضا شاه پهلوی، که از 

ی دستگیری و حبس خودسرانه 9شدید آزادی بیان و آزادی تجمعات؛ یتمحدودشد: میها مواردی متعددی از جمله این

رحمانه، ی بیهااعمال شکنجه و سایر رفتار 1۰)ساواک(؛« سازمان اطالعات و امنیت کشور»اشخاص به دست مأموران 

های نظامی که صدور احکام سنگین حبس را محاکمات نامنصفانه در دادگاه و یافته؛به صورت سازمان غیرانسانی و ترذیلی

های مارکسیستی سیاسی معتقد به ایدئولوژی مخالفان و دگراندیشانشدند: زندانیان شامل این اشخاص می 11در پی داشت.

روحانیون، وکال، نویسندگان، کارگردانان تئاتر، استادان دانشگاه، فعاالن دانشجویی و میان  ی ازو معترضان یانهگراا اسالمی

در برخورد با مخالفان سیاسی از حکم اعدام  12بودند.ای از خودمختاری درجه های قومی که به دنبال کسباعضای اقلیت

                                                           
 :درقابل دسترس  ،2۴، ص. 198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، عفو بین 8

/en1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
  en/1976/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1۰، ص. 1976، ایران گزارش وضعیت ،المللعفو بین 9

ساواک از جانب شاه  سیشد. رئ سیتأس «یبا منافع مل ریاز هرگونه توطئه و اقدام مغا یریکشور و جلوگ تیحفظ امن»به منظور  1335ساواک در سال  1۰

 برخوردار بود.  ینامحدود باًیتقر اراتیو از اخت شدیمنصوب م
 :قابل دسترس در ،296-297، صص. 1977ی در گزارش ساالنه« ایران»الملل، عفو بین 11

&language=en1977F006%2F10%2www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=pol  گزارش وضعیت الملل، فو بینع
  en/1976/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1976، ایران

   en/1976/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،6، ص. 1976، گزارش وضعیت ایرانالملل، عفو بین12

 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/003/1980/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/001/1976/en
http://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=pol10%2F006%2F1977&language=en
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/001/1976/en
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/001/1976/en
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نفر به دنبال برگزاری  3۰۰، بیش از 1355تا  1351های الملل، در سالبینشد: به گزارش سازمان عفو استفاده می

  13های نظامی اعدام شدند.محاکمات نامنصفانه در دادگاه

شاه به شماری اصالحاتِ حقوق بشری دست زد. این اصالحات، از جمله، شامل ، 1357در دو سال پیش از انقالب سال 

 با وجود انجام این اصالحات، سرکوب 15بود. هااعدام تعدادزندانی کردن مخالفان سیاسی و  1۴کاستن از ابعاد اعمال شکنجه،

بود  در این بسترسیاسی و دیگر مشکالت اجتماعی، از جمله فساد، ناکارآمدی و نابرابریِ ساختاری ادامه یافت و  و خفقان

عمومی، در آذر  اتتوقف کار کارخانجات و اعتصاب به راه افتاد. به دنبال آن، 1357های گسترده در شهریور که تظاهرات

 همان سال، اقصاد کشور را فلج کرد.

اهلل خمینی به عنوان رهبر انقالب از تبعید به ایران برگشت و روح بهمن، 12کشور را ترک کرد.  1357دی  26شاه در 

در ایران برقرار « جمهوری اسالمی»پرسی، ، به دنبال برگزاری یک همه1358دولت موقت را منصوب کرد. در فروردین 

یک جمهوری اسالمی، که قانون »و تأسیس  سلطنت پرسی از رأی دهندگان خواسته شده بود به الغایشد؛ در آن همه

 رأی مثبت یا منفی بدهند.« رسداساسی آن به تأیید ملت می

 سرکوب در دوران پس از انقالب 3.2

 

های انقالب جایی برای وکیل . در دادگاه.. ملت ایران استهای انقالب اسالمی زاییدۀ خشم دادگاه»

ها را بگیرند و این کاسه صبر مردم را خواهند با گشتن دنبال ماده قانون وقت دادگاهنیست، اینها می

 « .کندلبریز می

 

 16صادق خلخالی، حاکم شرع

 

                                                           
   en/1976/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،9، ص. 1976، گزارش وضعیت ایرانالملل، عفو بین 13
الملل، عفو بین  en//1978/001/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،257، ص. 1978ی گزارش ساالنه  الملل،عفو بین 1۴

  en/1979/001/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،156، ص. 1979ی گزارش ساالنه
  en/1978/001/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،256، ص. 1978ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین15

 زین ماندهیباق انیزندان معدود. بودند شده آزاد شیشاپیپ المللنیب عفو یبرا شدهشناخته یِاسیس انیزندان اکثر، 1357 ماه ید در کشور، از شاه خروج هنگام به

 :به دیکن نگاه. شدند آزاد سال همان ماه بهمن در ،ینیخم اهللروح جانب از ،یریوزنخست سمت به بازرگان یمهد انتصاب از بعد

  en/1979/001/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،156، ص. 1979 یگزارش ساالنهالملل، عفو بین
 :قابل دسترس در ،52، ص. 198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، عفو بین 16
 /en1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/001/1976/en
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1978/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1979/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1978/en
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/001/1979/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/003/1980/en
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ایران رو به وخامت بیشتر گذاشت و به یک ی اول بعد از انقالب، وضعیتِ پیشاپیش وخیمِ حقوق بشر در در طول دهه

جریان در فعال سیاسی مخالف و دگراندیش ها و مسئوالن جدید هزاران مقام عیارِ حقوق بشری تبدیل شد.ی تمامفاجعه

این اقدامات اعدام کردند. به صورت شتابزده یافته شکنجه کرده، و انقالب را خودسرانه به زندان انداخته، به شکل سازمان

گرفت ای انجام میهای سیاسیها و گروهقمع کردن رهبران، اعضا، و هواداران سازمانوردن قدرت و قلعبه منظور قبضه ک

کردند، از جمله دموکراسی های سیاسی بدیلی برای ایرانِ پس از انقالب حمایت میساالری بوده و از نگرشکه مخالف دین

بهائیان شدگان در میان اعدام 17.ای از خودمختاریدرجه ،ملیهای قومی یا قلیتدر مورد ا سکوالر، کمونیسم، سوسیالیسم و

 18شدند.به مرگ محکوم می جاسوسیبی اساس معموالً با اتهامات  بودند که و یهودیان نیز

شهرها در در اکثر  اهلل خمینیروحهای انقالب به حکم بالفاصله بعد از سقوط شاه آغاز شد. دادگاه باراین سرکوب مرگ

« حاکم شرع»به عنوان بود که توسط رهبر کشور اشخاصی با  هااین دادگاهریاست  نقاط مختلف کشور تأسیس شدند.

برگزاری برای اساسی  هایضمانت 19را به اجرا بگذارند.« عدالت انقالبی» که رفتانتظار میها شده بودند و از آنمنصوب 

 2۰شد.شمرد، کنار گذاشته می« ها در بین ماامراض غربی»ای از ها را جلوهآناهلل خمینی روحمحاکمات منصفانه، که 

به صورت شتابزده شدند خودسرانه بازداشت شده و محسوب می« ضدانقالبی»های متعاقب، صدها نفر از کسانی که در ماه

شتابزده کشید و چنان خودسرانه و طول می هچند دقیقتنها  بود، منصفانهبه غایت غیرآنها « هایهمحاکم» اعدام شدند.

شدند: ها شامل این افراد میقربانیان اعدام 21.شناخت تیبه رسم ییقضا یاهیرو عنوان به اساس ازها را آن شودینمکه بود 

های کرد، ترکمن و عرب که به دنبال کسب شده داشتند؛ اعضای اقلیتکسانی که وابستگی واقعی یا مفروض با رژیم ساقط

جنسی « جرایم»کارگر جنسی؛ اشخاص متهم به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر و زنان بودند؛  ای از خودمختاریدرجه

و  ی دسترسی به وکیل مدافعشدند. به متهمان اجازهبرگزار می پشت درهای بستهاغلب این محاکمات  22ر زنا و لواط.نظی

 اند. شد که مشخصاً به چه جرایمی متهم شدهگفته نمی همچنین شد، وداده نمی فرصت و امکانات مکفی برای دفاع از خود

ی خود به هنگام گرفت قلم و کاغذی برای نوشتن متن دفاعیهقرار می نمتهما ی دفاعی که در اختیاراغلب، تنها وسیله

عموماً امکان درخواست حضور در دادگاه بود، در حالی که اغلب تا پیش از حضور در دادگاه از اتهامات خود اطالعی نداشتند. 

                                                           
 :قابل دسترس در ،5، ص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین 17
 /en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 

  en/1981/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol:قابل دسترس در ،355، ص. 1981ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 18
 :قابل دسترس در ،۴2، ص. 198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، عفو بین 19

/en1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،۴2، ص. 198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، عفو بین2۰

/en1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
قابل  ،1981سمی(، ی ر)ابالغیه «هاالملل در صدد اعزام یک هیئت نمایندگی به ایران، به منظور تالش برای متوقف کردن اعدامعفو بین»الملل، عفو بین 21

    /174www.iranrights.org/library/document: دسترس در
الملل، عفو بین  en/1980/0003/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،329، ص. 198۰ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 22

  en/1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde: قابل دسترس در ،198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران

 

http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/1981/en
http://www.iranrights.org/library/document/174
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شد. عمالً رعایت نمی« تا زمان اثبات گناهکاری ممته فرض کردن گناهبی»ی دادرسی وجود نداشت، و اصل استیناف و اعاده

  23شدند.ی کمی بعد از صدور احکام مرگ به اجرا گذاشته میها به فاصلهاعدام

)نیروی مسلحی به موازات ارتش، که بعد از « سپاه پاسداران انقالب اسالمی»ای بین ، درگیری مسلحانه1358در مرداد 

جمهوری اسالمی است( و احزاب  نظام ی اصلی آن محافظت ازی تشکیل شد و وظیفهاهلل خمینروح، به حکم 1357انقالب 

درگرفت که به دنبال «( کومله»و گروه مارکسیستی « حزب دموکرات کردستان ایران»های مسلح کردی )به ویژه و گروه

  مسلحانهو زدوخوردهای  ای محلیهآرامینانتیجه، ی بیها مذاکرهاین منازعه در پی ماه 2۴بودند.ای از خودمختاری درجه

 25بار در شهرهای مختلف کردنشین اتفاق افتاد.مرگ

، به سوی شهر «با توپ و تانک»داد که نیروهای مسلح،  دستورو  فتوایی صادر کرد اهلل خمینیروح، 1358مرداد  26

کردنشین پاوه در استان کرمانشاه در غرب ایران پیشروی کنند، تا مبارزان کردی را که کنترل شهر را به دست گرفته بودند 

دست گرفتن رد و به های مخالف کُقمع کردن گروهوای برای قلعرحمانهکوب نظامی بیبه این ترتیب، سر 26شکست دهند.

ها بنا به گزارش های کردنشین بسیاری ویران شدند وبه راه افتاد. روستاها و شهرستان کنترل کامل در مناطق کردنشین

  27.جان باختندرد هزار مرد، زن، و کودک کُ 1۰حدود 

تلف کردنشین سفر اهلل خمینی به صادق خلخالی، به عنوان حاکم شرع، مأموریت داد تا به شهرهای مخروحدر همین حال، 

افراد  ها شهروند کُرد، از جملهبه این ترتیب، ده 28را صادر کند.« متمردین ضدانقالب»اصطالح ی بهعجوالنهاعدامِ  کرده و 

افساد »شدگان اعدام یاتهامعناوین شدند؛  تیربارانخلخالی صادق در حضور شتابزده  «محاکمات»بعد از ، نوجوان

، روند به طور عمومی های مخالف کُرد بود.آنان از گروهمفروض با توجه به حمایت عملی یا « محاربه»و « االرضفی

 29.شدانجام میکالً یک روزه و گاهی فقط ظرف چند ساعت  صدور حکم و اجرای آن محاکمه، دستگیری، بازجویی،

                                                           
 :قابل دسترس در ،۴۰-۴3، ص. 198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، عفو بین23

/en1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،۴، ص. 2۰۰8، ، ایران: موارد نقض حقوق بشر در رابطه با اقلیت کُردالمللعفو بین 2۴

/en2008/088/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 www.iranhrdc.org/wp-:قابل دسترس در ،2۰11، سپتامبر در جمهوری اسالمی 1979اعدام کردها در سال مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 25

.pdf266599093content/uploads/reports_en/Haunted_Memories_ 
 .1-2، صص. 1358مرداد  27، «برودپاوه  یوبا توپ و تانک به س دیامام: ارتش با» هان،یک یروزنامه 26
 :دسترس درقابل  ،5، ص. 2۰۰8، ایران: موارد نقض حقوق بشر در رابطه با اقلیت کُردالملل، عفو بین27

/en2008/088/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،191-19۴، ص. 198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، عفو بین 28

/en1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،191-19۴، ص. 198۰، پیوست سوم، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، عفو بین 29

 en/1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde ،جمهوری توسط کردها  خاطرات تسخیرکننده: اعدام مرکز اسناد حقوق بشر ایران
 در اعدام یجوخه، «عکس 1۰۰» م،یتا یبه: مجله دینگاه کن ن،یهمچن /llRYC33https://bit.ly  :قابل دسترس در ،2۰11، سپتامبر 1358در سال  اسالمی

 .یرزم ریجهانگ ران،یا
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شان به زودی آزاد کردند که عزیزانها تصور میگرفتند. بسیاری از آنقرار نمی ماجرا ها در جریانها پیش از اعدامخانواده

کردند تا بین تل مجبور می را هاشدند. در موارد بسیاری، اعضای خانوادهها باخبر میشوند، و به زودی از اعدام شدن آنمی

 3۰شان را پیدا کنند.نستند اجساد بستگانها هرگز نتواشان را شناسایی کنند. بعضی از آناجساد بگردند و عزیزان

دیدند. و مسئوالن ایرانی این کانون را یک نهادِ برانداز می هادر تهران، کانون وکالی کشور مورد سرکوب قرار گرفت؛ مقام

انحالل تشکیل شده بود و تا هنگام  1357دی اهلل خمینی در روح، شورای انقالب اسالمی )که به دستور 1359خرداد  2۰

« کانون وکالدر سازیقانون تصفیه و پاک»کرد( گذاری کشور عمل می، به عنوان تشکیالت اجرایی و قانون1359آن در تیر 

با این که چنین  سازی بود.که متضمن تشکیل کمیسیونی برای عملی کردن این تصفیه و پاک را به تصویب رساند

؛ دست دنبال شدهای انقالب دادگاه توسطشده برای آن متعاقباً ینیبهای پیشتشکیل نشد، مسئولیتکمیسیونی هرگز 

                                                           
 :قابل دسترس در ،2۰11، سپتامبر 1358در سال  جمهوری اسالمیتوسط کردها  خاطرات تسخیرکننده: اعدام مرکز اسناد حقوق بشر ایران،3۰

llRYC33https://bit.ly/ 
 

  شده است. 1980ی پولیتزر در سال ی جایزه. عکس را جهانگیر رزمی گرفته و برنده1359شهریور  5دج در استان کردستان، نفر در فرودگاه سنن 9ی اعدام حنهص
 «مگنوم فوتوز»عکس از جهانگیر رزمی، 

 

https://bit.ly/33llRYC
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های ها و مرامها، با اتهامات سیاسی مبهمی مبنی بر حمایت از ایدئولوژیوکیل حقوقدان به حکم این دادگاه 1۴1کم 

  31ای نظیر بهائیت، صهیونیسم، کمونیسم، و امپریالیسم، از کانون وکال اخراج شدند.«ضدانقالبی»

ی کانون وکال را بازداشت و شکنجه کرده و به زندان مدیره هیأتها و مسئوالن ایرانی چهار عضو ، مقام1359در سال 

متعاقب آن عمالً متوقف شد.  های کانون در چهار سالِاکثر اعضای کانون وکال از کشور گریختند و فعالیت 32انداختند.

ی حقوقدانی را که فقط دو سال تجربه 33کشور بازگشایی شد که شورای عالی قضاییو بعد از آن  3613کانون وکال در سال 

یک تشکیالت « شورای نگهبان)» 3۴کاری داشته و از اعضای شورای نگهبان بود به عنوان سرپرست این کانون منصوب کرد

شوند، و از جمله وب میی قضائیه منصنفره، شامل حقوقدانان و فقهایی است که از جانب رهبر کشور و رئیس قوه 12

 وظایف آن نظارت بر مطابقت قوانین با شریعت اسالمی است(. 

 های سیاسی که در جریان انقالب فعال بودندها و گروهسیاسی و سازمان-ی فعالیت نشریات اجتماعیهمچنین، از دامنه

نشریه را، به دلیل  33حکم تعطیلی ، مسئوالن دادستانی 1358به سرعت کاسته شد. مدت کمی بعد از انقالب، در مرداد 

های های و سازمان، صادر کردند. هم مطبوعات مستقل و هم مجالت متعلق به گروه«غیراسالمی»در بر داشتن محتوای 

  35ی این نشریات بودند.سیاسی مختلف در زمره

ای را که بدون مجوز وزارت های سیاسیو گردهماییجلسات ، علی قدوسی، دادستان کل کشور، تمام 136۰فروردین  19

شوند غیرقانونی اعالم کرد و دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای انتشار روزنامه و سایر کشور برگزار می

که در های سیاسی ی خود همچنین حکم داده بود که تمام گروهنشریات چاپی را الزامی دانست. دادستان کل در بیانیه

و هشدار داده بود که  تحویل دهندهای خود را های مسلحانه پرداخته بودند بالفاصله باید سالحجریان انقالب به فعالیت

                                                           
 :قابل دسترس در ،6، ص. 2۰12، نوامبر ایران: مبارزه برای استقالل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران کانون وکالیمحمد نیری،  31

9Zhyzo2https://bit.ly/ قابل دسترس در ،1391 ریت 27، «رانیا در وکال یهاکانون استقالل خیتار» ،یحسن یمحمد مهد: WPmFAm2www.bit.ly/ 
 :قابل دسترس در ،1391 خرداد 23 ،«یجیاله میعبدالکر با قجر دایآ یوگوگفت در امروز، تا آغاز از وکال، کانون یشفاه خیتار» وز،ین ایگو

.php141978/06/2012www.news.gooya.com/politics/archives/  نفر از وکالی 32 وکالت پروانه» اطالعات، یروزنامه: به دیکن نگاه ن،یهمچن 

؛ 2. ص، 1362 خرداد 31 ،«کرد لغو را لیوک 57 یجوازها مرکز انقالب دادگاه» ،یاسالم یجمهور یروزنامه؛ 13. ص، 1362 وریشهر 1۴ ،«شد لغو یبهائ

 .2. ص، 1362 وریشهر 1۴ ،«شد لغو یجهان سمیونیصه امالنع از نفر 32 وکالت جواز» ،یاسالم یجمهور یروزنامه

  en/1983/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،3۰6، ص. 1983ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین32
و  دادستان کل کشور ،یعال وانید سیشورا متشکل از رئ نیشد. ا سیکشور تأس ییمرجع قضا نیبه عنوان باالتر 1359در سال  رانیا «ییقضا یعال یشورا» 33

 ییمرجع قضا نیبه عنوان باالتر هیقضائ یقوه سیشورا منحل شده و رئ نی، ا1368در سال  یقانون اساس یهااز متمم یامجموعه بیبود. به دنبال تصو یسه قاض

 :قابل دسترس در ،1368متمم آن در سال  بیاز تصو شیتا پ ،کشور یاساس قانون 158 اصلبه:  دیکشور منصوب شد. نگاه کن
rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution 

 :قابل دسترس در ،6، ص. 2۰12، نوامبر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران: مبارزه برای استقالل کانون وکالیمحمد نیری،  3۴

9Zhyzo2https://bit.ly/ قابل دسترس در ،1391 ریت 27، «رانیا در وکال یهاکانون استقالل خیتار» ،یحسن یمحمد مهد: WPmFAm2www.bit.ly/  

 :قابل دسترس در ،1391 خرداد 23 ،«یجیاله میعبدالکر با قجر دایآ یوگوگفت در امروز، تا آغاز از وکال، کانون یشفاه خیتار» وز،ین ایگو
 .php141978/06/2012www.news.gooya.com/politics/archives/ 

 .1۰، ص. 1358مرداد  3۰، «شدند فیتوق گرید یهینشر 11»اطالعات،  یبه: روزنامه دیمثال، نگاه کن یبرا 35
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صادر شد که ای جلسهصورتاین بیانیه در راستای  36هر گروهی که از این اوامر اطاعت نکند غیرقانونی اعالم خواهد شد.

، به صورت محرمانه به 1359بهمن  11و  9های دادستانی در ی حکومتی و مقامهبه دنبال دو نشست مسئوالن بلندپای

 هایگروه[ ی سران و کادرهای سازمانبا شدت تمام، کلیه»تصریح شده بود: جلسه صورت تصویب رسیده بود. در این

ها که در حین فروش روزنامه، ی سمپاتبرسند و حتی کلیه ]اعدام[ دستگیر و محاکمه و به اشد مجازات ]متخاصم بالفعل

     37«ها دستگیر و در جهت ارشاد مجازات شوند.پخش اعالمیه و پالکارت و یا هرگونه فعالیت به نفع این گروه

ف به راه های سیاسی مخالای آماده کرد که متعاقباً علیه طیف متنوعی از گروهاین اقدامات زمینه را برای سرکوب گسترده

 تنها بر اساس ارتباطاتشانآمیز حمایت نکرده بودند و افتاد، از جمله کسانی که به خشونت دست نزده و از اقدامات خشونت

 38.شدنددانسته می مجرم

مخالف ی صدها به دستگیری و حبس خودسرانه 39های انقالب،موسوم به کمیتههای نیرویسپاه پاسداران و مأموران  

 هادر زندان به اعمال شکنجه علنیهای سیاسی مخالف اقدام کردند. اعتراضات سیاسی وابسته به طیف متنوعی از گروه

بار خود به فروشندگان و های انقالب هم بر شدت حمالت خشونتاعضای سپاه پاسداران و کمیته ۴۰شدت گرفت.

 ۴1های معترض افزودند.کنندگان نشریات گروهپخش

                                                           
-5۰8. صص ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان، «نیقوان ینهیآ در احزاب» ،یاست: ابوالفضل شکور یقابل دسترس جانیدر ا هیانیب نیمتن کامل ا 36

  /pdf456-20100929094517ensani.ir/file/download/article. :قابل دسترس در ،5۰7
 :قابل دسترس در ،6، بند 8، ص. 136۰خرداد  13، 112 ی، شمارهکار یمجلهاست:  یقابل دسترس جانینامه در اقطع نیمتن کامل ا 37

 .pdf112kar_agh_-archive.com/sites/default/files/sanad/fadaiian_aghalliiat-www.iran که  یاسیس یهاها و گروهاز جمله سازمان

« کارگر یطبقه یدر راه آزاد کاریسازمان پ»، «کومله»)جناح قاسلمو(،  «رانیحزب دموکرات کردستان ا»بودند:  هانیشناخته شده بودند ا« متخاصم بالفعل»

که  یاسیس یهاها و گروهمان(. از جمله سازی)گروه اشرف دهقان «رانیخلق ا ییفدا یهاکیچر»و  (تیاقل ی)شاخه« خلق ییفدا یهاکیسازمان چر»(، کاری)پ

)سازمان « راه کارگر» ،«نیآرمان مستضعف»، «رزمندگان راه کارگر» ،«رانیخلق ا نیسازمان مجاهد»بودند:  هانیشناخته شدنده بودند ا« متخاصم بالقوه»

از جمله  رانیا «یمل یجبهه»و  رانیا« برانجرن»حزب (، تیاکثر ی)شاخه« خلق ییفدا یهاکیسازمان چر»، «حزب توده» ن،ی(. همچنرانیا یکارگران انقالب

 «  .ستندیمسلحانه در حال حاضر ن یهااز راه میرژ یخوستار سرنگون یمخالف هستند ول میرژ نیبا ا»به حساب آمده بودند که  یایاسیس یهاها و گروهسازمان
 en/1981/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،357، ص. 1981ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 38
ر بودند، برخوردا ییقضا اراتیعمالً از اخت ،یدر سطح محل ها،تهیکم نیقانون نداشتند. ا یاجرا ینهیدر زم یقبل یتجربه گونهچیه« انقالب یهاتهیکم» یاعضا 39

مردم  یآشناساز»و  «یاهداف انقالب اسالم جیترو»خودشان را  یفهیو وظ کردندیم تیریخودشان را مد یهارا بر عهده داشتند، بازداشتگاه یتیامور امن یاداره

 داده لیتحو هاتهیکم نیا به ییبازجو یبرا بودند، شده ریدستگ یانقالب یروهاین یلهیوس به که یکسان از یاریبس. دانستندیم «شانیو اخالق ینید فیبا تکال

 :به دیکن نگاه شتر،یب اطالعات یبرا. شدندیم

  en/1980/003/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،198۰، قوانین و حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانالملل، بینعفو 
 en/1981/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol :در قابل دسترس ،356، ص. 1981ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین ۴۰
 : قابل دسترس در ،31، ص. 139۰آذر  19 ،6۰شکنجه جنسی زندانیان زن در دهه  -عقوبت؛ گزارش اولبیجنایت عدالت برای ایران،  ۴1
/1-action/cwp-for-iran.org/persian/publication/call4https://justice 
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در سرتاسر ایران، که به خشونت  136۰خرداد  3۰خوان سازمان مجاهدین خلق برای اعتراضات خیابانی در به دنبال فرا

ی اوج هولناکی رسید. نیروهای سپاه پاسداران و ها در اواخر خرداد و اوایل تیر آن سال به نقطهکشیده شد، سرکوب

های خیابانی کشته شدند، و هزاران نفر مردم در درگیری های انقالب به تظاهرکنندگان یورش بردند: تعداد زیادی ازکمیته

ها فقط به دلیل مشارکت های بعد از آن دستگیر شدند. بسیاری از آنو ماه هاان اعتراضات و در روزها، هفتهدر جری

 ۴2بودند.های سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده ها و اعالمیهدر اعتراضات یا در اختیار داشتن جزوهآمیز مسالمت

ی روز بعد، روزنامه ۴3اند.نفر اعدام شده 25نفر دستگیر و  ۴۰۰سه روز بعد از آن اعتراضات، دادستان تهران اعالم کرد که 

ای از طرف دفتر دادستانی تهران منتشر کرد؛ در شده را به همراه اطالعیهزن جوانِ اعدام 12تصاویری از « اطالعات»

های این زنان خواسته شده بود تا برای تحویل گرفتن اجساد آنان به زندان اوین مراجعه ی دادستانی از خانوادهاطالعیه

 کنند.

 .های مسلحانه، از جمله ترورهای هدفمند، روی آوردندین حوادث، رهبران سازمان مجاهدین خلق به خشونتدر واکنش به ا

، بمبی در دفتر حزب جمهوری ۰613تیر  7 در تاریخ ۴۴شدند. ترورمسئوالن حکومتی متعددی هدف حمله قرار گرفته و 

هشتی، عضو شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی مقام بلندپایه، از جمله محمد ب 7۴اسالمی منفجر شد که بر اثر آن 

                                                           
  en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،323-32۴، صص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین۴2
 : قابل دسترس در ،19، ص. 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یاز جفر ی، گزارش1367 سال در رانیا یاسیس انیزندان کشتار ،عبدالرحمن برومند ادیبن ۴3

.pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc_ 
   en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،323، ص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین ۴۴

 

در جریانات ضدانقالبی اخیر تهران »، در این اطالعیه اعالم شده است که این افراد 1360تیر  3، «اطالعات»ی ی رسمی دفتر دادستانی در روزنامهصویری از اطالعیهت
شان برای تحویل دار خود و فرزندانی عکسدر دست داشتن شناسنامهخواهد که با های آنان میو از خانواده «ها صادر و اجرا شدهی آندربارهو حکم دادگاه  دستگیر شده

 گرفتن اجساد آنان به زندان اوین مراجعه کنند.

 

http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en
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، بمبی ۰613شهریور  8در تاریخ دو ماه بعد،  ۴5ی مجلس کشته شدند.نماینده 2۰وزیر و معاون وزیر و  1۰کشور، به همراه 

 وزیر، محمدعلی رجایی، رئیس جمهور و شش نفروزیری منفجر شد که بر اثر آن محمدجواد باهنر، نخستدر دفتر نخست

، در پاسخ به سؤالی در 2613ای در سال مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، در مصاحبه ۴6دیگر کشته شدند.

ما نه آن را »گفته بود که  پذیرد یا نه،را می ین سازمان مسئولیت حمله به دفتر حزب جمهوری اسالمیمورد این که آیا ا

ین آدمکش مرتجعمان به شدهاز طرف مردم شکنجه مشروع و ضروری یپاسخبه عهده گرفته و نه منکرش شدیم، اما آنرا 

 ۴7«شناسیم.می

ها را به شدت جویانه، جو ارعاب را به طور کامل حاکم کرده و از جمله، اعدامها و مسئوالن ایرانی، در اقدامی تالفیمقام

« شانهایمحاکمه»، چندین هزار نفر یا بدون محاکمه اعدام شدند و یا ۰613 دیتا  خردادی در فاصله ۴8افزایش دادند.

 به اساس ازها را آن شودینمکه خودسرانه و شتابزده بود کشید و چنان فقط چند دقیق طول می بود و علنًا نامنصفانه

شدند، حق شده مطلع نمیمتهمان از هیچ اتهام مشخصی که به آنان وارد  49.شناخت تیبه رسم ییقضا یاهیرو عنوان

بعضی از  5۰بود. شده ی دادرسی نیز از آنان سلبدسترسی به وکیل مدافع نداشتند و امکان درخواست استیناف و اعاده

کردند؛ ها و مسئوالن اغلب زمان اعدام را از پیش اعالم نمیمقام 51بسته بودند.چشم« محاکمه»آنان حتی در جریان برگزاری 

 شدند.شان باخبر میریق روزنامه و رادیو از سرنوشت عزیزانها از طو خانواده

اکثر قربانیان به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق، یا به فرض این وابستگی، اعدام شدند. با این حال، صدها نفر از 

 52ی این قربانیان بودند.زمرهنیز در  های سیاسیو سایر سازمان چپهای های مخالف ُکرد و سازمانافراد وابسته به گروه

ها بسیاری از آناما  بار علیه جمهوری اسالمی دست داشتنددر اعتراضات خشونت ، افراد متعددییاعدام هزاران در میان

های فعالیتعقاید مذهبی یا ها حمایت نکرده بودند. این افراد اصوالً به دلیل هم هرگز دست به خشونت نزده و از خشونت

                                                           
 .3۰۴(، ص. 1998)پنگوئن،  ایرانیان: ایران، اسالم، و روح یک ملتسندرا مکی،  ۴5
 .3۰5(، ص. 1998)پنگوئن، ایرانیان: ایران، اسالم، و روح یک ملت سندرا مکی،  ۴6
، 1362مهر  1۴، 172 یشماره ،«یهرالد پاکستان با برادر مجاهد، مسعود رجو یمجله یمصاحبه» ران،یخلق ا نی، ارگان سازمان مجاهد«مجاهد» یهینشر ۴7

 .۴ص. 
 en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،323، ص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین ۴8
 :قابل دسترس در ،31، ص. 199۰، 1987-199۰، ایران: موارد نقض حقوق بشر المللعفو بین ۴9

en/1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE قابل دسترس در ،32۴، ص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین: 
 /en1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol 

 en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،323-32۴، صص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین5۰
 .UN Doc، 1988اکتبر  13، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایراندرباره یگزارش میان دورهی کمیسیون حقوق بشر، ی ویژهنماینده 51

705/43A/ 705/43: قابل دسترس در ،17، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 
 en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،323-32۴، صص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین52

 ینفر 279 جمله از اند،شده اعدام 136۰ ید 1۰ تا خرداد 3۰ از که است کرده یگردآور را ینفر 3622 اعدام به مربوط مستندات «برومند عبدالرحمن ادیبن»

 .داشتند سن سال 18 ریز اعدام زمان در که

 

http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en/
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های های مالی برای خانوادهآوری کمکآمیزی نظیر پخش کردن جزوه و روزنامه، شرکت در تظاهرات، جمعمسالمتسیاسی 

  53داشتند. یا ارتباط وآمدزندانیان و یا در بعضی موارد فقط به این دلیل دستگیر شده بودند که با مخالفان فعال نظام رفت

ی آنان دختر از جمله 5۴در دوران پرآشوب پس از انقالب گرفتار شده بودند.شدگان نوجوانانی بودند که صدها نفر از اعدام

در  136۰شهریور  25ای به اسم فاطمه مصباح، ظاهراً از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که در تظاهرات ساله 13

، اسداهلل الجوردی، داستان تهران، گفته ۰613شهریور  29ها، بنا به گزارش 55روز بعد تیرباران شد. ۴تهران دستگیر شده و 

سن اهمیتی  و شودمیساله اگر مشخص شود که در تظاهرات مسلحانه شرکت داشته تیرباران  12ی بود که حتی یک بچه

 56ندارد.

م بلندمدت محکوهای حبسبه نیز های انقالب، هزاران نفر به شدت نامنصفانه در دادگاه« هایمحاکمه»به دنبال برگزاری 

های سیاسی فعالیت عقاید مذهبی و تعداد قابل توجهی از این افراد زندانیان عقیدتی بودند و صرفاً به دلیل 57شدند.

 دادند تا ازیافته شکنجه میموارد، این زندانیان را به شکل سازمان بسیاری در 58آمیزشان به زندان افتاده بودند.مسالمت

تعداد زیادی از همین زندانیان تا  59ابراز ندامت کنند. های تلویزیونسیاسی خود دست بردارند و در مقابل دوربین عقاید

ای که موضوع در زندان ماندند، یعنی تا همان دوره 1367قضایی در مرداد تا شهریور فراهای های قهری و اعدامناپدیدسازی

 شود.انی در آن زمان مربوط میاین گزارش است و به جان باختن هزاران زند

تر شد که اعضا و هواداران حزب توده )از احزاب کمونیستی( و ای گستردهی سرکوب به گونهبه بعد، شبکه 1361از سال 

این دو  ، هرچند که( را نیز در بگیردچپ سکوالرهای از سازمان)های فدایی خلق ایران سازمان چریک« اکثریت»ی شاخه

 6۰های جمهوری اسالمی حمایت کرده بودند.گروه سیاسی تا آن زمان عمدتاً از سیاست

                                                           
 :قابل دسترس در ،37، ص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین 53

/en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
 en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،32۴، ص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 5۴
 en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،32۴، ص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 55
 en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،32۴، ص. 1982ی ، گزارش ساالنهالمللعفو بین 56
: قابل دسترس در ،31، ص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین 57

/en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
 en/1984/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،335ص.  ،198۴ یگزارش ساالنهالملل، عفو بین 58
: قابل دسترس در ،37، ص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین 59

/en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
زاده، اب؛ پیمان وه15۰(، ص. 1999)انتشارات دانشگاه کالیفرنیا،  های علنی در ایران معاصرها و ابراز ندامتاعترافات زیر شکنجه: زندان، یرواند آبراهامیان 6۰

 khalq-e-www.iranicaonline.org/articles/fadaian، قابل دسترس در: 2۰15دسامبر  7، ی ایرانیکانامهدانش، «فدائیان خلق»

 

http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1982/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0004/1984/en
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en/
http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq
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، مسئوالن دادستانی با یورش به دفتر انتشارات حزب توده، شماری از اعضای این حزب را دستگیر 1361فروردین  26

شت شده و به جاسوسی برای شوروی ی حزب توده بازداهای برجستهنفر از چهره 5۰، بیش از 1613بهمن  17 61کردند.

نفر دیگر از اعضا و هواداران حزب در تهران و بیش از پانصد نفر از اعضا و هواداران  17۰، 2613اردیبهشت  7 62متهم شدند.

 2۰ها، محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در بنا به گزارش 63ها دستگیر شدند.آن در شهرستان

ها هنوز به خیلی چیزها باید اعتراف کنند، اما با همان ها نداریم، آنای برای اعدام آنما عجله»گفته بود:  1362اردیبهشت 

 «اعترافات»ای از های آینده، مسئوالن ایرانی پخش مجموعهدر هفته 6۴«کنند.شان حکم مرگ خودشان را امضا میاعترافات

 65ده را آغاز کردند.ی حزب توتلویزیونیِ بعضی از اعضای بلندپایه

نفر دیگر حکم  87و  اندی نظامی حزب توده اعدام شدهنفر از کادر رهبری شاخه 1۰، رسماً اعالم شد که 1363بهمن 

شدگان شامل جاسوسی، تملک غیرقانونی سالح و ها، اتهامات اعداماند. بنا به گزارشزندان، از چند ماه تا حبس ابد، گرفته

ها نفر از کسانی که در رابطه با هواداری از ده 66شد.اسالمی ایران می نظام استفاده علیهبه منظور  نکردن آ مهمات و انبار

، که به کشتار 1367قضایی در مرداد تا شهریور فراهای های قهری و اعدامحزب توده دستگیر شده بودند تا ناپدیدسازی

چینی برای براندازی های خارجی و توطئهجاسوسی برای قدرتهزاران زندانی منتهی شد، در حبس ماندند. بعضی از آنان 

تلویزیونی « اعترافات»ها وادار به نظام جمهوری اسالمی را علناً انکار کرده بودند و گفته بودند که با شکنجه و سایر بدرفتاری

 67اند.شده

ی شاخه صدها نفر از اعضا و هوادارانکه در جریان آن  به راه افتاد 136۴ های گسترده در سالموج دیگری از دستگیری

های های قهری و اعدامهای فدایی خلق ایران بازداشت شدند. بسیاری از این افراد تا ناپدیدسازیسازمان چریک« اکثریت»

 68، که به کشتار هزاران زندانی منتهی شد، در حبس ماندند.7613قضایی در مرداد تا شهریور فرا

                                                           
: قابل دسترس در ،139۰ اسفند ۴ ،یفارس یسیبی، ب«6۰ یدهه در رانیا یتوده حزب بینش و فراز» ،یمصداق رجیا 61

 _mesdaghi_toudeh_party10_l120222/02/2012www.bbc.com/persian/iran/ شهادت به توده حزب یفروپاش و عملکرد» ،یکاوش نیحس 

  /IUMPNv2www.bit.ly : قابل دسترس در ،1389 اسفند 23 ،یرانیا خیتار ،«یاسالم انقالب اسناد مرکز
: قابل دسترس در ،139۰ اسفند ۴ ،یفارس یسیبی، ب«؛ از کامروایی اعدام6۰ یدهه در رانیا توده حزب بینش و فراز» ،یمصداق رجیا 62

 _mesdaghi_toudeh_party10_l120222/02/2012www.bbc.com/persian/iran/ شهادت به توده حزب یفروپاش و عملکرد» ،یکاوش نیحس 

 /IUMPNv2www.bit.ly : قابل دسترس در ،1389 اسفند 23 ،یرانیا خیتار ،«یاسالم انقالب اسناد مرکز
 : قابل دسترس در ،1389 اسفند 23 ،یرانیا خی، تار«یاسالم انقالب اسناد مرکز شهادتحزب توده به  یعملکرد و فروپاش» ،یکاوش نیحس 63

IUMPNv2www.bit.ly/ 
 en/1984/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،33۴، ص. 198۴ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 6۴
 .177-198(، صص. 1999)انتشارات دانشگاه کالیفرنیا،  های علنی در ایران معاصرندامت ها و ابرازاعترافات زیر شکنجه: زندان، یرواند آبراهامیان 65

 en/1985/002/10www.amnesty.org/en/documents/POL :قابل دسترس در ،31۰، ص. 1985ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 66
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 .24/1990/4www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN: قابل دسترس در
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ای ماندهها و مسئوالن کشور هر گروه سیاسی باقیبار ماند. مقام، جو سیاسی ایران به شدت خفقان136۰ی در طول دهه

های سیاسی صدها نفر از افراد وابسته به طیف وسیعی از گروه کردند.میرا که وابسته به حکومت نبود غیرقانونی اعالم 

 69شدند.تشریفات قانونی، اعدام می هرگونه بعضی موارد بدون و در شتابزدهخودسرانه و  قضایی، پس از روند مخالف، هرساله

هایشان این طور و به زندانیان و خانواده شدندمیمدت محکوم های حبس نسبتًا کوتاهبه دورهبدواً شدگان بعضی از اعدام

ی در طول دهه 7۰شد.ها اطالع داده میبه خانواده اجرامعموالً فقط بعد از ها اعدامشوند. القا شده بود که به زودی آزاد می

شان با فعاالن و یا صرفاً به دلیل ارتباط های سیاسی و مذهبیخود در زمینهعقاید قلبی به دلیل ابراز نیز هزاران نفر ، 136۰

ها ، بستگان آنشددر بعضی موارد، در صورتی که دستگیری افراد مظنون میسر نمی 71.ندافتادمیبه زندان  مخالف سیاسی

     72داشتند.را به عنوان گروگان در زندان نگه می

در ایران دائماً زیر فشار نگرانی و بالتکلیفی نگه داشته  136۰ی سیاسی زندانی در طول دههمخالفان و دگراندیشان 

و بعد از آن در زندان، ممکن بود که در معرض  هااز دستگیری، در جریان بازجوییدر هر موقعیتی، از جمله بعد و  شدندمی

گرفت که به قرار بگیرند. چنین برخوردهایی با کسانی صورت می رحمانه، غیرانسانی و ترذیلیی بیشکنجه و سایر رفتارها

خودشان و های ی فعالیتی اطالعاتی دربارهها را وادار به ارائهدالیل سیاسی دستگیر شده بودند، نه فقط برای این که آن

 ها را تضعیف کنندی آنشان کنند، بلکه به این منظور که روحیههای امنسیاسی و خانهمخالفان های سایر اسامی و آدرس

های سیاسی خودشان را های تلویزیونی دیدگاهشان دست بردارند و در مقابل دوربینو وادارشان کنند که از اعتقادات

ها را در معرض شکنجه های گروهی هم ممکن بود آنهای زندانیان برای انجام فعالیتتالش 73نند.و اعالم توبه کمحکوم 

                                                           
الملل، عفو بین  en/1981/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،355، ص. 1981ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 69

گزارش الملل، عفو بین  en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol: دسترس درقابل  ،323-32۴، صص. 1982ی گزارش ساالنه
ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین  en/1983/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،3۰۴-3۰5، صص. 1983ی ساالنه
، 1985ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین  en/1984/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :قابل دسترس در ،332-33۴، صص. 198۴

 ،327، ص. 1986ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین en/1985/002/10www.amnesty.org/en/documents/POL  :قابل دسترس در ،3۰9-31۰صص. 

 :قابل دسترس در ،3۴۰، ص. 1987ی ، گزارش ساالنهالمللعفو بین en/1986/0003/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :قابل دسترس در
/en1987/0002/10ocuments/polwww.amnesty.org/en/d 

 en/1985/002/10www.amnesty.org/en/documents/POL : قابل دسترس در ،3۰9-31۰، صص. 1985ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 7۰

الملل، عفو بین en/1983/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :قابل دسترس در ،3۰9، ص. 1983ی گزارش ساالنه الملل،عفو بین 71

گزارش الملل، عفو بین en/1984/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،332-335، صص. 198۴ی گزارش ساالنه
 en/1985/002/10y.org/en/documents/POLwww.amnest :قابل دسترس در ،31۰، ص. 1985ی ساالنه

 en/1985/002/10www.amnesty.org/en/documents/POL: قابل دسترس در ،31۰، ص. 1985ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 72
/on-file-iran/105www.iranrights.org/library/document- :قابل دسترس در ، (1985مارس  31)خبرنامه،  ی شکنجهایران: پروندهالملل، عفو بین 73

1985-torture  قابل دسترس در ،3۴3، ص. 1987ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین :en/1987/0002/10www.amnesty.org/en/documents/pol 
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جمعی یا دیگر اعتراضات هایی نه فقط شامل اعتصاب غذای دستهها قرار دهد؛ چنین فعالیتو سایر بدرفتاری

 7۴گرفت.ر بر میشد، بلکه حتی تشکیل گروه مطالعه و گروه ورزشی را هم دآمیز به شرایط زندان میغیرخشونت

 اندگفتهها مصاحبه کرده، الملل با آنسازمان عفو بین به زندان افتادند و 136۰ی کسانی که به دالیل سیاسی در دهه اکثر

زندانیان . زدندشالق میشان یا کف پاهایشان، گاهی به مدت چند ساعت در هر نوبت، به پشت با کابل گرانکه شکنجه

 شدهمیهایشان از کمر تا زانو به خاطر شالق خوردن غرق خون کرده و لباسمیکه چطور پاهایشان ورم  انددادهسابق شرح 

اند خودشان را روی زمین بکشند تا اند و مجبور بودهها بعد از شالق خوردن اصالً قادر به راه رفتن نبوده؛ بعضی از آناست

لگد زدن، مشت زدن، آویزان کردن از  شد:این موارد می شامل از جمله های شکنجهسایر شیوه 75شان برگردند.به سلول

و برق، ثابت و سر پا نگه داشتن برای چندین ساعت یا چندین اتو ها به مدت طوالنی، سوزاندن با سیگار، بازوها یا مچ دست

بسته نگه ز آب و غذا، چشمسر در زیر آب، محروم کردن ا کردن فرو، فشارپر شلنگبا آب سرد ریختن روز در هر نوبت، 

اش یابیحس جهتموقت دچار شود و نابینایی به  فردداشتن برای چندین ساعت یا چندین روز در هر نوبت، به طوری که 

های مختلف آزار جنسی، از جمله تجاوز به زنان و مردان زندانی، نیز هایی از شیوهالملل گزارشعفو بین 76را از دست بدهد.

تهدید به ، مصنوعیهای روحی، نظیر اعدام هایشکنجه باهای جسمی در بسیاری از موارد، شکنجه 77است.دریافت کرده 

 78دستگیری و اعدام بستگان، یا واداشتن به تماشای اعدام سایر زندانیان، همراه بود.

 جنگ ایران و عراق 3.3

هردو  1366آغاز شد، و تا سال  1359سال بود. درگیری در  136۰ی ی در دههاصل یاسیس یمؤلفهیران و عراق گ اجن

، خواهان 598ی نامه، شورای امنیت سازمان ملل، با تصویب قطع1366تیر  29طرف متحمل تلفات سنگینی شده بودند. 

                                                           
: قابل دسترس در ،6، ص. 1992، ایران: حبس، شکنجه، و اعدام مخالفان سیاسیالملل، عفو بین7۴

/en1992/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
: قابل دسترس در ،6، ص. 1992، ایران: حبس، شکنجه، و اعدام مخالفان سیاسی الملل،عفو بین75

/en1992/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
الملل، عفو بین en/1982/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :قابل دسترس در ،325، ص. 1982ی گزارش ساالنهالملل، بین عفو76

گزارش الملل، عفو بین en/1983/0001/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :قابل دسترس در ،3۰5-3۰6، صص. 1983ی گزارش ساالنه
ص.  ،1985ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین en/1984/0004/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :قابل دسترس در ،33۴، ص. 198۴ی ساالنه

قابل  ،328-329، صص. 1986ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین en/1985/002/10ty.org/en/documents/POLwww.amnes  :قابل دسترس در ،311

قابل دسترس  ،3۴2-2۴3، صص. 7198ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین  en/1986/0003/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :دسترس در

قابل دسترس  ، (1985مارس  31)خبرنامه،  ی شکنجهایران: پرونده  الملل،عفو بین en/1987/0002/10www.amnesty.org/en/documents/pol  :در

 /torture-on-file-iran/105www.iranrights.org/library/document-1985: در
/on-file-iran/105www.iranrights.org/library/document-  :قابل دسترس در ، (1985مارس  31)خبرنامه،  ی شکنجهایران: پروندهالملل، عفو بین77

1985-torture قابل دسترس در ،6، ص. 1992، ، ایران: حبس، شکنجه، و اعدام مخالفان سیاسیالمللعفو بین :
/en1992/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

 en/1986/0003/10www.amnesty.org/en/documents/pol: قابل دسترس در ،328-329، صص. 1986ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین78
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صلح شد.  ه برایشناسد و آغاز مذاکربه رسمیت می المللیبین ینشینی به مرزهایی که جامعهبس، عقببرقراری آتش

 79بس برقرار شد اما هزاران اسیر جنگی تا چند سال آینده در هردو کشور در زندان ماندند.آتش، 7613مرداد 

پیشرفت عدم های جنگ های بارز سالگذاشت. از نشان 136۰یی ایران در دههوضعیت جنگی تأثیر فراگیری بر جامعه

شان فراهم کنند. وندان از حقوق انسانیِ اساسیهایی برای برخورداری شهرهایی بود که ضمانتدر جهت ایجاد نهادها و روال

گونه ابراز کردند که در آن هیچای برای ایجاد جوی استفاده میها و مسئوالن از جنگ به عنوان بهانهدر عین حال، مقام

هایی که مستقیماً به جنگ هرگونه انتقادی از خط مشی حکومت، حتی در زمینهشد. تحمل نمی و اعتراضی نارضایتی

ها هزار نفری که در جریان جنگ کشته شدند( به حساب دهیعنی )« شهداخون »شدند، به عنوان خیانت به مربوز نمی

 8۰آمد.می

 های سیاسی مخالفگروه 3.4
د، کرهای سیاسی مختلف را با هم متحد میریان، هدف مشترک سرنگون کردن شاه احزاب و ج1357 در جریان انقالب

ها ریانبه حاکم شدن ایدئولوژی خودش در دوران پس از انقالب امیدوار بود. اکثر احزاب و ج در هر حالی که هرکدام

با گذشت چند سال از انقالب، تقریباً تمام آن احزاب و  اما اهلل خمینی است.روح های تودهکنندهپذیرفته بودند که بسیج

شود که در این گزارش و های مهمی اشاره میاز گروه ها خود را هدف حمالت نظام حاکم دیدند. در ادامه به بعضیجنبش

 اند.شاهدان مورد استناد قرار گرفته هایشهادتبه منظور ثبت 

 سازمان مجاهدین خلق ایران 3.4.1

شاه از طریق  یسرنگونبه عنوان گروه سیاسی مخالفی تأسیس شد که از  13۴۰ی در دهه 81سازمان مجاهدین خلق ایران

اصول اسالمی و مارکسیسم تلفیقی از کرد. چارچوب ایدئولوژیک این سازمان مبتنی بر چریکی حمایت می مبازرهراهبردهای 

 82بود.

اهلل خمینی را نیز پذیرفته بود. با این روحو در ابتدا رهبری  پشتیبانی کرده 1357نقالب سال سازمان مجاهدین خلق از ا

، روابط این سازمان با روحانیون حاکم 1358پرسی قانون اساسی در آذر مهو به دنبال تحریم ه 1358حال، از اواخر سال 

                                                           
قابل دسترس در:  ،1392 بهشتیارد 5، «کرد آزاد را "یعراق یاسرا" نیآخر رانیا» ،یفارس یسیبیب 79

.stm3001751/hi/world/middle_east/1http://news.bbc.co.uk/ 

: قابل دسترس در ،3-۴، صص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین 8۰
n/e1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 

 است.« مردم» یبه معن یدر زبان فارس« خلق»توضیح داده است که  81ی انگلیسی این گزارش، متن پانویس شماره در نسخه 81
اسالم رادیکال: مجاهدین ، یرواند آبراهامیان؛ 237-239(، صص. 1981)انتشارات دانشگاه ییل،  های انقالب: تاریخ تفسیری ایران مدرنریشهنیکی آر. کدی،  82

 .88(، ص. 1989)انتشارات دانشگاه ییل،  ایران

 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3001751.stm
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ها ها هزار عضو و هوادار داشت که بسیاری از آن، این سازمان ده۰613ی های دههدر سال 83جمهوری اسالمی تیره شد.

صادر کرد مبنی بر این که کسانی اهلل خمینی فتوایی روح، 1358بودند. دی  هاآموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاهدانش

این فتوا  8۴اند صالحیت نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری کشور را ندارند.که به قانون اساسی رأی مثبت نداده

در  عمالً مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را مجبور کرد که نامزدی خود در اولین انتخابات ریاست جمهوری

 85می را پس بگیرد.نظام جمهوری اسال

« نفاقجریان »و « منافقین»ها و مسئوالن حکومتی هرچه بیشتر به استفاده از تعابیر تحقیرآمیزی نظیر مقامبا گذر زمان، 

در اشاره به سازمان مجاهدین خلق روی آوردند و حامیان حکومت را برای حمله به اعضا و حامیان این سازمان در جریان 

 شان بسیج کردند، که این برخوردها به کشتن شدن شماری از حامیان سازمان منجر شد.ریاتها و توزیع نشتظاهرات

به دعوت سازمان مجاهدین خلق برگزار شد، سرکوب به ابعاد  136۰خرداد  3۰ای که های گستردهبه دنبال تظاهرات

زند و مسئوالن جمهوری اسالمی دست می ی مسلحانه باای رسید. در واکنش، این سازمان اعالم کرد که به مبارزهسابقهبی

های مسلحانه ی متعددی را ترور کرد. با وجود این تحوالت، بسیاری از هوادارانِ سازمان مسلح نبودند و در درگیریبلندپایه

 (.نگاه کنید 3.2شرکت نداشتند )به بخش 

را به همراه « شورای ملی مقاومت»جا آن ، کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق به فرانسه گریخت و در136۰اواسط سال تا 

در  136۰صدر اولین رئیس جمهور ایران در دوران پس از انقالب بود که در خرداد گذاشت؛ بنی پایهصدر ابوالحسن بنی

شان از ، رهبران سازمان مجاهدین خلق، در پی اخراج136۴مجلس استیضاح شده و از کار برکنار شده بود. اواخر سال 

به وجود آوردند. در جریان جنگ ایران « بخش ملیارتش آزادی»در عراق مستقر شدند و نیروی مسلحی موسوم به فرانسه، 

متعددی، از طریق خاک عراق، به خاک ایران  مسلحانهی نظامی سازمان مجاهدین خلق به حمالت و عراق، این شاخه

ها و مسئوالن ایرانی متعاقباً از آن به عنوان صورت گرفت، که مقام 1367مرداد  3ها در مهم آن حملهآخرین  دست زد.

 یحملهسازمان مجاهدین خلق این برداری کردند. ، بهره1367زندانیان، از مرداد تا شهریور  کشتارای برای توجیه بهانه

، اسم «عملیات مرصاد»ماً با عنوان ها و مسئوالن ایرانی عمونامد، در حالی که مقاممی« عملیات فروغ جاویدان»مسلحانه را 

 کنند.ی حکومتی، به آن اشاره میضدحمله

                                                           
 .229(، ص. 2۰۰3)انتشارات پیرسون،  هاها و پس از آن: پهلوی1921ایران مدرن از سال علی انصاری، 83
  :قابل دسترس در ،12، ص. «ینیخم امام یاسیس و یاجتماع یزندگ روزشمار» نژاد،ییمحمد رجا 8۴

 .pdf84-9017-20120514173415ensani.ir/file/download/article/ 
 : قابل دسترس در ،139۰خرداد  3۰، «خلق نیمجاهد شهادت به 136۰ خرداد» ،یفارس یسیبیب 85
 _mojahedin60khordad30_10_l110618/06/2011www.bbc.com/persian/iran/ 

 

http://ensani.ir/file/download/article/20120514173415-9017-84.pdf
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/06/110618_l10_30khordad60_mojahedin
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 فدائیان 3.4.2

شود، )از این پس فدائیان( نیز شناخته می« سازمان فدائیان خلق»، که با عنوان 86های فدایی خلق ایرانسازمان چریک 

های انشعاب 1359تا  1357های سال لنینیستی بود. در -س شد و حامی ایدئولوژی مارکسیستیتأسی 135۰در سال

 های مختلف آن منجر شد.متعددی در ایران سازمان اتفاق افتاد که به ایجاد شاخه

ترین ها هزار عضو و هوادار، به بزرگو بعد از انقالب، با ده 87داشتند، 1357ای در جریان انقالب فدائیان حضور فعاالنه

برای استقرار نظام جمهوری اسالمی را تحریم  1358پرسی فروردین همه فدائیان 88تبدیل شدند. سازمان سیاسی چپ

 89کرده بودند.

کوچکی از آن منجر شد؛ اعضای این گروه  ، انشعابی در این سازمان اتفاق افتاد که به جدا شدن گروه1358اوایل سال 

گذار گروه( نیز )یکی از رهبران بنیان« گروه اشرف دهقانی»را به وجود آوردند که با عنوان « های فدایی خلق ایرانچریک»

 9۰شود.شناخته می

های مسلحانه بین نیروهای سپاه پاسداران و اقلیت ترکمن هایی به فدائیان داشتند در درگیریبعضی از کسانی که وابستگی

برخورداری از ها برای خودمختاری و ی ترکمنهامشارکت داشتند؛ فدائیان از خواسته 1358در شمال ایران در سال 

 حامیهای سیاسی ترکمن، که ی گروه، چهار نفر از اعضای برجسته1358 بهمن 91کردند.استقالل محلی حمایت می

 92شان اعدام شدند.بدون محاکمه و ظرف چند ساعت بعد از دستگیری خودمختاری و از هواداران فدائیان بودند،

آن شکل گرفت؛ دلیل این انشعاب « اقلیت»و « اکثریت»های و شاخه فدائیان بار دیگر دچار انشعاب شد، 136۰اوایل سال 

باید از جمهوری  ی مسلحانه اقدام کنند یا نه و آیااختالف نظرهای اساسی، از جمله بر سر این بود که آیا باید به مبارزه

تبانی از جمهوری اسالمی ی مسلحانه اجتناب کرد و به پیشاز مبارزه« اکثریت»ی کنند یا نه. شاخهاسالمی پشتیبانی 

                                                           
 یاست که حاضر است، در راه مبارزه یکس یبه معنا در زبان فارسی «ییفدا»توضیح داده است که  86ی انگلیسی این گزارش، متن پانویس شماره در نسخه 86

 جان خود را فدا کند. ،یاسیس
 khalq-e-www.iranicaonline.org/articles/fadaian ، قابل دسترس در:2۰15دسامبر  7، ی ایرانیکانامهدانش، «فدائیان خلق»زاده، پیمان وهاب 87
 .218-332، صص. 1987، 2/۴1 ژورنال خاورمیانه، «چپ جدید ایران»نوذر عالءالملکی،  88

    khalq-e-www.iranicaonline.org/articles/fadaian، قابل دسترس در: 2۰15دسامبر  7، ی ایرانیکانامهدانش، «فدائیان خلق»زاده، پیمان وهاب 89

 khalq-e-www.iranicaonline.org/articles/fadaian، قابل دسترس در: 2۰15دسامبر  7، ی ایرانیکانامهدانش، «فدائیان خلق»زاده، پیمان وهاب 9۰
 khalq-e-www.iranicaonline.org/articles/fadaian، قابل دسترس در: 2۰15دسامبر  7، ی ایرانیکانامهدانش، «فدائیان خلق»زاده، پیمان وهاب 91

 .2۰(، ص. 2۰۰7میالن، )پالگریو مک سالمی، نژادپرستی آریایی و مبارزات دموکراتیک: بنیادگرایی اهاایران و چالش گوناگونیعلیرضا اصغرزاده، 
  /354152www.radiozamaneh.com :قابل دسترس در ،1396 مرداد 22 زمانه، وی، راد«کندیم صادر را خودش اعدام حکم یخلخال» ،یمصداق رجیا 92

 

http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq
http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq
http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq
http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq
http://www.iranicaonline.org/articles/fadaian-e-khalq
https://www.radiozamaneh.com/354152
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مخالف سرسخت جمهوری اسالمی ماند و ازسرگیری اقدامات مسلحانه در حمایت از « اقلیت»ی شاخه 93گرایش یافت.

 9۴بانی قرار داد.یرا مورد پشت ای از خودمختاریدرجههای کُرد در غرب کشور برای کسب های گروهخواسته

 حزب توده 3.4.3

گذاری شد. در دوران سلطنت شاه، بسیاری ی گروهی از روشنفکران مارکسیست پایهبه وسیله 132۰در سال  95حزب توده

 96از اعضای این حزب به زندان افتاده، شکنجه شده و اعدام شدند.

رهبران ، به قانون اساسی رأی مثبت داده بود. 1358پرسی آذر اهلل خمینی را پذیرفته بود و در همهروح حزب توده رهبری

 1613تا حوالی سال  حزب توده 97دادند.های جمهوری اسالمی را مورد تأیید قرار میحزب نیز به شکل گسترده سیاست

های ی سازمانتر شد و همهها گستردهی سرکوبهای سیاسی نسبتاً مصون ماند، و بعد از آن بود که دامنهاز سرکوب

 (.نگاه کنید 3.2ر بر گرفت )به بخش سیاسی غیرمرتبط با نظام جمهوری اسالمی را د

 حزب دموکرات کردستان ایران 3.4.4

گذاری شد. پایه 132۴ترین گروه سیاسی مخالف متعلق به کردها است که در سال حزب دموکرات کردستان ایران قدیمی

شناخته « مهاباد جمهوری» با عنوان معموالًاین حزب، در اواخر همان سال، به تأسیس یک دولت کردی اقدام کرد که 

شود؛ مهاباد، پایتخت این دولت، در شمال غرب ایران قرار دارد. این دولت یازده ماه بعد از تأسیس از هم پاشید. مسئوالن می

بسیاری از رهبران آن را دستگیر و محاکمه کردند، بسیاری از آنان اعدام شدند و فعالیت حزب دموکرات کردستان  یایران

 هم ممنوع شد.

در  98های سیاسی خود را اعالم کرد.ازسرگیری فعالیت 1357ها فعالیت مخفیانه، این حزب در اسفند دنبال سالبه 

ای افتاد که رهبران آن وابسته های متعاقب پیروزی انقالب، در شهرهای کردنشین، قدرت به دست شوراهای محلیهفته

 ر برای ایران و خودمختاری برای کردستان بودند. و خواهان دموکراسی سکوال 99به حزب دموکرات کردستان بوده،

                                                           
 /354152www.radiozamaneh.com؛ قابل دسترس در: 2۰15دسامبر  7ی ایرانیکا، نامه، دانش«فدائیان خلق»زاده، پیمان وهاب 93
 .112-11۴(، صص. 2۰۰۰)آی. بی. توریس،  : ناکامی چپ در ایرانخواهیان آرمانشورشمازیار بهروز،  9۴
 .شودیبه انبوه مردم اطالق م یدر زبان فارس« توده»توضیح داده است که  95ی انگلیسی این گزارش، متن پانویس شماره در نسخه 95
 .281-326(، صص. 1982)انتشارات دانشگاه پرینستون،  ایران بین دو انقالب، یرواند آبراهامیان 96
: قابل دسترس در ،1992دسامبر  15ی ایرانیکا، نامه، دانش«1953کمونیسم در ایران، پس از سال »شناس، تراب حق 97
iii-www.iranicaonline.org/articles/communism 
 www.iranicaonline.org/articles/qasemlu: دسترس درقابل  ،2۰12ی فوریه 18ی ایرانیکا، نامه، دانش«قاسملو، عبدالرحمن»کارول پرانهابر،  98
 .527(، ص. 1982)انتشارات دانشگاه پرینستون،  ایران بین دو انقالب، یرواند آبراهامیان 99
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http://www.iranicaonline.org/articles/communism-iii
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در حال مذاکره بر  تأسیس و حزب کردستان ایرانها و مسئوالن جمهوری اسالمی تازههای بعد، در حالی که مقامدر ماه

 ای، درگیری مسلحانه1358ها به تدریج شدت گرفت. در تابستان ی مدیریت و خودمختاری منطقه بودند، تنشسر مسئله

خمینی این حزب اهلل روح، 1358مرداد  28 1۰۰بین سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان به وقوع پیوست.

  1۰1(.نگاه کنید 3.2و دستور سرکوب آن را صادر کرد )به بخش  محکوم کرده« حزب شیطان»را به عنوان 

تثبیث کرده و نفرات مسلح حزب دموکرات ی نظامی خود بر استان کردستان را ، سپاه پاسداران سلطه1358 ید از

ی ، اعضای حزب به منطقه1359های واقع در مرز ایران و عراق کرده بود. سال نشینی به کوهکردستان را وادار به عقب

 1۰2برند.جا در تبعید به سر میکردنشین عراق رفتند و از آن زمان در آن

ترور ی اول انقالب، اعدام صدها عضو و هوادار این حزب در دهه ها و مسئوالن حکومت ایران، عالوه بر سرکوب ومقام

 1۰3اند.ریزی کرده و یا به اجرا گذاشتهی بعد از آن برنامهی وابسته به حزب را در دههی برجستهچندین چهره

 کومله 3.4.5

سازمان  –کومله »با عنوان  1357های مائوئیستی، است که در سال کومله یک گروه مخالف و مسلح کردی، با گرایش

ویژه در میان  اعضا و هواداران زیادی، به« کومله»، 1357تأسیس شد. بعد از انقالب « انقالبی زحمتکشان کردستان ایران

 حکومت مرکزی و همچنین علیه مسلح این گروه به اقدامات مسلحانه تنفراکارگران و روستائیان استان کردستان، یافت و 

 104شمردند.می« زمینداران»و « دارانسرمایه»ی منافع کسانی دست زدند که آنان را نماینده

حزب کمونیست »ائتالف کرده و « اتحاد مبارزان کمونیست»، کومله با گروه مارکسیستی دیگری موسوم به 1361در سال 

حزب  کردستان سازمان –کومله »( نام خود را به 1367گذاری کرد. در ادامه، گروه کومله )تا پیش از سال پایه را« ایران

 های متعدد شد.های بعد، این گروه دچار انشعابتغییر داد. در دهه« کمونیست ایران

جا به حمالتی تقر شده، و از آنهای مختلف کومله در شمال عراق مسمسلح وابسته به شاخه فرات، ن136۰ی از اواسط دهه

در داخل ایران، کسانی که به عضویت در این گروه یا هواداری از آن متهم  اند.علیه جمهوری اسالمی ایران دست زده

 اند.مدت و اعدام محکوم شدههای بلندشوند پیوسته مورد آزار و سرکوب قرار گرفته و از جمله به حبسمی

                                                           
 :ابل دسترس در، ق387ص.  ،2۰11، سپتامبر 1358در سال  جمهوری اسالمیتوسط کردها  خاطرات تسخیرکننده: اعدام مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 1۰۰

  llRYC33https://bit.ly/ 
 www.iranicaonline.org/articles/qasemlu: قابل دسترس در ،2۰12ی فوریه 18، ی ایرانیکانامهدانش، «قاسملو، عبدالرحمن»کارول پرانهابر،  1۰1

 w.iranicaonline.org/articles/qasemluww: قابل دسترس در ،2۰12ی فوریه 18ی ایرانیکا، نامه، دانش«قاسملو، عبدالرحمن»کارول پرانهابر،  1۰2
 /TcRRZw2https://bit.ly :قابل دسترس در ،1389بهمن  21، سیاسیترور تحلیل یک  تجزیه و در میکونوس: مرکز اسناد حقوق بشر ایران، قتل1۰3
 یمذهب و یاسیس یهاتشکل: 3 وستیپ» ،مسئوالن اظهارات و بازماندگان شهادت، 1367 ران،یا در یاسیس انیزندان کشتار: مهیضمعبدالرحمن برومند،  ادیبن 1۰۴

  _pdf363www.iranrights.org/attachments/library/doc. :قابل دسترس در ،853-9۴3. صص ،«شده ادی هاآن از کتاب نیا در که

https://bit.ly/33llRYC
http://www.iranicaonline.org/articles/qasemlu
http://www.iranicaonline.org/articles/qasemlu
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_363.pdf
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   ها سایر گروه 3.4.6

های چپ، از جمله ها از ایدئولوژیتری نیز در ایران فعال بودند. اکثر این گروههای مخالف کوچک، گروه1357از انقالب  بعد

 سازمان»ها به این شرح بود: کردند. عناوین بعضی از این گروهلنینیسم، و مائوئیسم، حمایت می-مارکسیسم، مارکسیسم

)رنجبران(، « حزب رنجبران ایران»)پیکار(، « طبقه کارگر یدر راه آزاد کاریسازمان پ»)راه کارگر(، « انقالبی ایران کارگران

سازمان رزمندگان »، و «های ایرانی کمونیستاتحادیه»آرمان مستضعفین(، )« سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین»

 105)رزمندگان(.« ی کارگرآزادی طبقه

ها ها بعضًا به آنتری که این گروههای بزرگ)همانند بسیاری از اعضای گروهتر های کوچکبسیاری از اعضای این گروه

ی قبل از انقالب نیز با نظام سلطنتی مبارزه کرده و در دوران شاه به ها انشعاب کرده بودند( در دههوابسته بوده یا از آن

 زندان افتاده بودند.

ها را با دستگیری و اعدام بسیاری از اعضای ن تشکیالتِ این گروهها و مسئوالن حکومت ایرای اول انقالب، مقامدر دهه

  (.نگاه کنید 3.2ها عمالً از بین بردند )به بخش ی آنبرجسته

 

                                                           
 شهادت، 1367 ران،یا در یاسیس انیزندان کشتار: مهیضم، عبدالرحمن برومند ادیبنبه:  دیها، نگاه کنگروه نیسوابق ا یدرباره شتریکسب اطالعات ب یبرا 1۰5

 :درقابل دسترس  ،385-39۴. صص ،«شده ادی هاآن از کتاب نیا در که یمذهب و یاسیس یهاتشکل: 3 وستیپ» ،مسئوالن اظهارات و بازماندگان
.pdf363www.iranrights.org/attachments/library/doc_ 

http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_363.pdf
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 کاری در مورد سرنوشت قربانیان. پنهان4

 

 تیواقع کهگمنامی های گسترده دو بار به قتل رسیدند، بار دوم با سکوت و قربانیان این اعدام»

  ...« بود برده محاق در را شاناعدام

 

 106ی ایرانی و استاد ادبیات انگلیسیآذر نفیسی، نویسنده

 

 زندانیان سازیدیناپد 4.1
شدند. تا  دیناپد ناگهان بردندهای نقاط مختلف ایران به سر میسیاسی که در زندان مخالف، هزاران 1367مرداد  سطاوا

 دست نبود. ها، اطالعی از سرنوشت آنان درماه

شدند که در زمان زندانیان شامل پزشکان و پرستاران، مهندسان، معلمان و دانشگاهیان، کارگران، و همچنین افرادی می

ها حبس ناعادالنه، بعضی از آنان در دوران شاه نیز متحمل سال 1۰7آموز دبیرستانی یا دانشجو بودند.شان دانشدستگیری

 شده بودند. بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلیی اهشکنجه، و سایر رفتار

آمیزی مسالمتهای اکثر زندانیان اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند که به دلیل اعتقادات سیاسی و فعالیت

با های زندانیان، یا مراوده های مالی برای خانوادهآوری کمک، شرکت در تظاهرات، جمعو جزوه نظیر پخش کردن روزنامه

و چپ گرایش داشتند و به شکل مشابه،  مختلف سکوالرهای باقی زندانیان به گروه 1۰8فعاالن سیاسی به زندان افتاده بودند.

 آمیزشان زندانی شده بودند.اعتقادات مذهبی و سیاسی صلحبه دلیل 

                                                           
 . 239(، ص. 2۰۰3)راندم هاوس،  لولیتاخوانی در تهرانآذر نفیسی،  1۰6
  :قابل دسترس در ،1988دسامبر  13، در ایران 198۰ی های سیاسی از اوایل دههترین موج اعدامعظیمالملل، عفو بین 1۰7

en/1988/031/13www.amnesty.org/en/documents/mde قابل دسترس در ،1988دسامبر  1، های سیاسیایران: اعدامالملل، عفو بین :
/en1988/029/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
به طور کلی، ، اعدام شده بودند. 136۰ یدهه لیدر اوا ن،یاز ا شیدست داشتند پ آمیزخشونتاقدامات خلق که در  نیسازمان مجاهد یآن عده از اعضا 1۰8

اعترافات رواند آبراهامیان، ی :به دیکن نگاه. نداشتند مشارکت مسلحانه اقدامات در و نبودند مسلح بودند، دهیند ینظام آموزش سازمان نییپارده یاعضاو هواداران 
 انیزندان کشتار: مهیضمعبدالرحمن برومند،  ادین؛ ب216، ص. (1999)انتشارات دانشگاه کالیفرنیا،  های علنی در ایران معاصرها و ابراز ندامتزیر شکنجه: زندان

 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/031/1988/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/029/1988/en
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این که اصالً محاکمه و محکوم شده باشند، خودسرانه در زندان نگه داشته شده بودند؛ بعضی از بعضی از زندانیان، بدون 

کردند؛ بعضی از زندانیان نیز ترِ دو سه ساله، را سپری میهای کوتاهای، از حبس ابد تا دورههای حبس ناعادالنهآنان دوره

« توبه» ستیراها گفته شده بود که چون به د شوند، یا به آنشان را سپری کرده و قرار بود به زودی آزای محکومیتدوره

ای سیاسیمخالفان ها و مسئوالن اغلب از آزادسازی ، مقام۰613ی در دهه 1۰9دارند.شان میاند همچنان در زندان نگهنکرده

« اعترافات»ها با موافقت آنزدند و آزادی این افراد را منوط به شان را سپری کرده بودند سر باز میی محکومیتکه دوره

شان و متعهد شدن به های سیاسیکه باید شامل محکوم کردن ایدئولوژی« اعترافاتی»کردند، مکتوب یا تلویزیونی می

کردند، ممکن بود که به شکل هایی امتناع میزندانیان اگر از دادن چنین وعده شد.های سیاسی میاحتراز از انجام فعالیت

بعضی از زندانیان را، با این که فقط به حبس چندماهه محکوم شده  11۰ه مدت نامحدود در زندان بمانند.غیرقانونی و ب

 111ها در زندان نگه داشته بودند.بودند، سال

 قادر به مالقات با آنان بودند. 1367و تا اوایل مرداد  داری آنان باخبر بودهاز محل نگههای این زندانیان خانواده

و  1367های منتهی به مرداد از زندانیان سابقی بودند که از زندان آزاد شده بوده اما در هفته ناپدیدشدگانبعضی دیگر از 

بسیاری  112مرداد آن سال، دوباره دستگیر شده بودند. 3در سازمان مجاهدین خلق  مسلحانه حملهیا مدت کوتاهی پس از 

ی ی هرگونه اطالعاتی دربارهاز ارائه ها و مسئوالندید شدند، و مقامشان قهراً ناپاز این افراد بالفاصله بعد از دستگیری

با بازماندگان و « المللعفو بین»هایی که سازمان شان خودداری کردند. محتوای مصاحبهداریسرنوشت آنان یا محل نگه

 مختلف اتفاق افتاده است.ها در شهرهای دهد که این موج دستگیریهای قربانیان انجام داده نشان میاعضای خانواده

                                                           
-338. صص ،«شده ادی هاآن از کتاب نیا در که یمذهب و یاسیس یهاتشکل: 3 وستیپ» ،مسئوالن اظهارات و بازماندگان شهادت، 1367 ران،یا در یاسیس

  _pdf363www.iranrights.org/attachments/library/doc.:قابل دسترس در ،331
  :قابل دسترس در ،1988دسامبر  13، در ایران 198۰ی های سیاسی از اوایل دههترین موج اعدامعظیمالملل، عفو بین 1۰9

en/1988/031/13www.amnesty.org/en/documents/mde قابل دسترس در ،1988دسامبر  1، های سیاسیایران: اعدام الملل،عفو بین :
/en1988/029/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش دربارهی کمیسیون حقوق بشر، ی ویژهنماینده11۰

26/1989/4E/CN. 26/1989/4  :قابل دسترس در ،۴۰، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN. الملل، عفو بین

: قابل دسترس در ،55، 35-36، صص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر 
/en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
: قابل دسترس در ،1988دسامبر  13، در ایران 198۰ی های سیاسی از اوایل دههموج اعدام ترینعظیمالملل، عفو بین 111
/en1988/031/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش دربارهی کمیسیون حقوق بشر، ی ویژهنماینده 112

26/1989/4E/CN.26/1989/4 :قابل دسترس در ،17 ، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN. ایران: الملل، عفو بین
ایران: اعدام الملل، عفو بین  en/1988/029/13www.amnesty.org/en/documents/MDE :قابل دسترس در ،1988دسامبر  1، های سیاسیاعدام

 :قابل دسترس در ،۴، ص. 1992، زندانیان به روال سابق ادامه دارد
 en.pdf130181992/mde192000www.amnesty.org/download/Documents/ 

  مسلحانه حمله از شیپ هامدت یاسیس مخالفان یهیتصف که است آن از یحاک یگرید ینشانه مجدد یهابازداشت موج که باورند نیا بر بازماندگان از یبعض

 (.دیکن نگاه 7.2 بخش به شتر،یب اطالعات یبرا) بود شده یزیربرنامه 1367 مرداد در سازمان مجاهدین خلق 

 

http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_363.pdf
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/031/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/029/1988/en
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/031/1988/en
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/029/1988/en
http://www.amnesty.org/download/Documents/192000/mde130181992en.pdf
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ریزی ها و مسئوالن در حال برنامهکه مقام ه بودهای زندانیان افکنددل خانوادهدر های گسترده این هراس را ناپدیدسازی

اند. عوامل متعدد گیری از زندانیانای برای انتقامبه عنوان بهانه سازمان مجاهدین خلق مسلحانه حملهبرداری از برای بهره

 کرد.ها را تشدید میدیگری هم اضطراب و نگرانی این خانواده

آباد )همگی در غرب ایران(، به اتهام و اسالم نفر در شهرهای کنگاور، باختران وازدهبیش از دمسلحانه،  حملهبه دنبال آن 

    113همکاری با سازمان مجاهدین خلق در مأل عام اعدام شده بودند.

های مخالف سیاسی به شدت برخورد کردند که باید با عناصر وابسته به گروهه قضایی اعالم میی دستگاهای بلندپایهمقام

، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو 1367مرداد  1۴ها، ها را اعدام کرد. بنا به گزارشکرد و آن

 ی تهران گفته بود: های نماز جمعهدر خطبه شورای عالی قضایی،

 حکمشان. ندارند محاکمه که نهایا د،یکن یرا محاکمه م نهایا چرا که است یعموم افکار سخت اریدر فشار بس ییوه قضاق

 ییقضا قوه شوند، یم محاکمه چرا نهایا که است فشار در ییقضا قوه باشد، یم معلوم زین شیجزا و معلوم موضوعش معلوم،

 11۴ .شوند یم یزندان شان دسته کی و شوند ینم اعدام نهایا تمام چرا که است فشار در

زندانیان وابسته شماری از ها انجام شد، ، که بدون اطالع قبلی به خانواده1367 خرداد و تیردر  هادو موج اعدام در جریان

ای جمعیهای قربانیان گورهای همان سال، خانواده تیر 115.قربانی شده بودندهای چپ به سازمان مجاهدین خلق و گروه

                                                           
، المللعفو بین  en/1989/0002/10www.amnesty.org/en/documents/pol :قابل دسترس در ،255، ص. 1989ی گزارش ساالنهالملل، عفو بین 113

  en/1988/014/13www.amnesty.org/en/documents/mde:قابل دسترس در ،1988سپتامبر  2، های سیاسیاعدام ایران:
ی وضعیت حقوق بشر درباره ایمیان دوره گزارشی کمیسیون حقوق بشر، ی ویژهنماینده به: دینگاه کن نی. همچن9، ص. 1367مرداد  15 هان،یک یروزنامه 11۴

 :قابل دسترس در ،۴9، پاراگراف /705/43UN Doc. A، 1988اکتبر  13، در جمهوری اسالمی ایران
705/43www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 

 «خاوران» در نشانیب یانفراد یگورها در و شده اعدام یمعبود اهللحجت و محمدپور حاجت ،یلطف روانیانوش جمله از یزندان نیچند، 1367خرداد  6 در 115

 یهیاتحاد» یاعضا از محمدپور حاجت ،«تیاکثر یشاخه ان،یفدائ» یاعضا از یلطف روانیدر جنوب شرق تهران( دفن شدند. انوش یاافتادهپرت ی)منطقه

 در انقالب دادگاه یشعبه کی، 1367 خرداد 8 در یرسم یهیاعالم کی به بنا. بود خلق نیمجاهد سازمان یاعضا از یمعبود اهللحجت و ،«رانیا یهاستیکمون

 و ،«ضدانقالب» ،«ستیترور» را هاآن یحکومت مسئوالن و هامقام که بود کرده اعدام به محکوم یمخالف یاسیس یهاگروه با یهمکار لیدل به را افراد نیا تهران

، 1367 خرداد 8 ،«شدند اعدام محاربو  ملحد یهاگروهک به وابسته هایستیترورتن از  سه» اطالعات، یروزنامه: به دیکن نگاه. کردندیم یمعرف «ضداسالم»

اکتبر  13، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایراندرباره ایگزارش میان دورهی کمیسیون حقوق بشر، ی ویژهنماینده :به دیکن نگاه نیهمچن؛ 13. ص

1988 ،705/43UN Doc. A/ 705/43 :قابل دسترس در ،27، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 

 سلول به شان،اعدام تدارک در را گرید یزندان 55 و شدند اعدام بردند،یم سر به حبس در یاسیس لیدال به که گر،ید یزندان 12 کم دست، 1367 ریت در اواخر

 در)که  یصوف فرامرز زرشناس، ومرثیک: بود قرار نیا از بودند، چپ مختلف یهاگروه به وابسته یهمگ که شدگان،اعدام از نفر سه یاسام. کردند منتقل یانفراد

ی کمیسیون ی ویژهنماینده :به دیکن نگاه. یهاتف میرح و(، بود شده ثبت «یصادق فرامرز» عنوان به اشتباهاً 1988 اکتبر درسازمان ملل  ویژه نماینده گزارش

قابل دسترس  ،28 ، پاراگراف/705/43UN Doc. A، 1988اکتبر  13، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایراندرباره ایمیان دوره گزارشحقوق بشر، 

 /705/43www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A :در

 

 

http://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0002/1989/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/014/1988/en
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
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ای در جنوب شرق تهران( کشف کرده بودند که مسئوالن حکومتی افرادی را که، از افتادهی پرت)منطقه« خاوران»را در 

 116کردند.جا دفن میده بودند در آنکر، به دالیل سیاسی اعدام ۰613ی آغاز دهه

های و سایر دستگاه ها، نهادهای قضاییبارها به زندان نگرانهای دلها، خانوادهشدن مالقات ها، در پی متوقفبنا به گزارش

ها با خودشان لباس، غذا، دارو و پول دولتی مراجعه کرده و بدون دریافت اطالعات دقیقی بازگشته بودند. بعضی از خانواده

شان، مبنی بر دریافت این اقالم، بگیرند و به این ترتیب از ای از بستگان زندانیامضاشده آورده بودند، به این امید که رسیدِ

زنده بودن یا نبودن  به گرفتند، بدون این کهها مطمئن شوند. مسئوالن زندان اغلب این اقالم را تحویل میزنده بودن آن

 زندانی اشاره کنند.

های دیگر منتقل های استانشان به زندانهای زندانیان گفته بودند که بستگاندر برخی نقاط، مسئوالن به دروغ به خانواده

ای رفته بودند. در موارد نتیجهمادرهای سالمند( به سفرهای طوالنی و بی و ها )و در بسیاری از موارد، پدراند، و خانوادهشده

ی ری با آنان، تهدید کرده بودند که در صورت ادامههای زندانیان و بدرفتاها و مسئوالن با توهین به خانوادهدیگر، مقام

ها ساعاتی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته شوند. بعضی از خانوادهشان بر دریافت اطالعات بازداشت میپافشاری

 بودند.

پاه پاسداران با خشونت برآمدند، اما نیروهای س در صدد برگزاری تجمعی مقابل مجلس  های زندانیان چپدر تهران، خانواده

ها و مسئوالن مختلفی درخواست کمک و کسب اطالعات کرده و ها از مقاماین خانواده 117ها را متفرق کردند.آن

                                                           
 :قابل دسترس در ،3۰-32. صص عدالت، و قتیحق یوجوجست دهه سه خاوران، یهاخانواده و مادران: ناتمام داستان ران،یا یبه: عدالت برا دینگاه کن نیهمچن

 unfinishedtale.pdf/09/2015content/uploads/-iran.org/persian/wp4www.justice به دیکن نگاه نیهمچن: 

 انیشا /hatefi-rahim/7381-www.iranrights.org/fa/memorial/story: قابل دسترس در ،«رحیم هاتفی: یک سرگذشت» عبدالرحمن برومند، ادیبن

شدگان گنجانده نشده است؛ بنا به اعدام نیا انیآمده، در م 1988در اکتبر سازمان ملل  ویژه نمایندهکه در گزارش  ،«نیفرز نیمیس»که اسم  است توجه

 یبه اسم فاطمه مدرس یشده فرداعدام ی، اتفاق افتاده و زندان1368بعداً، در خرداد سال  یزندان نیکرده است، اعدام ا افتیدر المللنیعفو بکه  یلیاطالعات تکم

 8 ،یفارس یسیبیب ،«ژهیو حکم با یتهران یمدرس اهللتیآ ینوه اعدام»به: عفت ماهباز،  دیبوده است. نگاه کن ،«نیفرد» ای «نیمیس»با اسم مستعار  ،یتهران

     /tudeh_party_modaresi_tehrani44_l120118/01/2012www.bbc.com/persian/iran_ : دسترس درقابل  ،139۰بهمن 
اند. فروغ تاجبخش، اشاره کرده یجمعگور دسته نیزمان کشف ا یدرباره یمتفاوت یهاخیکرده است، شاهدان به تار افتیدر المللنیکه عفو ب یبنا به اطالعات 116

مدت  ای 1367 ریت 1۴گورستان را در  نیا گر،ید یکه او، به همراه چند خانواده دیگویم 1386در سال  باران نامهفصلبا  یادر مصاحبه ،یلطف روانیمادر انوش

 دیسع با وگوگفت در تاجبخش فروغ» باران، ینامهبه: فصل دیسرش به خاوران رفته بوده، کشف کرده است. نگاه کنمراسم چهلم پ یبرا یبعد از آن، وقت یکم

 انیرا در جر ینیمع اهللبتیاز مدافعان حقوق بشر که برادرش ه ،ینی. رضا مع21(، ص. 1368پاییز و زمستان ) 17-18 یها، شماره«کرد زنده مرا انوش، افشار،

مرداد  7بار در  نیاولجمعی  گور نیاند که ابه او گفته رانیا میگفته است که سه شاهد مق المللنیاز دست داده، به عفو ب 1367 وریمرداد تا شهر کشتارهای

 کشف شد.   1367
  231www.bidaran.net/spip.php?article: قابل دسترس در ،1388خرداد  17 داران،یب، «خاوران مادران جنبش»ناصر مهاجر،  117

 

http://www.justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7381/rahim-hatefi
http://www.bbc.com/persian/iran/2012/01/120118_l44_tudeh_party_modaresi_tehrani
http://www.bidaran.net/spip.php?article231
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 118ها ابراز کرده بودند.جمعی به آنهای دستههای مخفیانه را با تحویل نامههایشان در خصوص احتمال اعدامنگرانی

   جواب ماند.ها بیهای این خانوادهدرخواست

های زندانیان به تحصن در مقابل کاخ دادگستری تهران دست زدند که تعدادی از ای از خانواده، عده1367مرداد  26

ها جا مستقر شده بود. روز بعد، محمد موسوی بجنوردی، از اعضای شورای عالی قضایی، به خانوادهتشکیالت قضایی در آن

هایشان داده ی مالقات با خانوادهزندانیان گوهردشت کرج، در نزدیکی تهران، اجازه وعده داد که ظرف یکی دو هفته به

 119گیرد.های زندانیان زندان اوین تهران گفت که به زودی اطالعات تکمیلی در اختیارشان قرار میشود؛ و به خانوادهمی

 د.شن یها عملیک از این وعدههیچ

 «بود شده دهیاز همه جا بر ماندست» 

عصمت طالبی، که شوهرش مجید سیمیاری و برادرش 

از  1367عادل طالبی را در جریان کشتارهای سال 

ها و مسئوالنی که گوید که مقامدست داده، می

کردند یا اطالعاتی ها مراجعه میها به آنخانواده

و یا این که اصاًل دادند دادند یا اطالعات ناچیزی مینمی

نگران امتناع های دلاز مالقات با این خانواده

وزیری، یک مقام یک بار، در دفتر نخست 12۰کردند.می

ها گفته بود نگران نباشند چون زندانیان مسئول به آن

حله، خواهند به حساب زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق برسند. در این مردر خطر نیستند و فقط می چپ

 ای در جریان است. های گستردههای زندانیان اصالً تصوری در این باره نداشتند که اعدامخانواده

های حبس بلندمدت خود در زندان اوین، به دلیل هواداری از مجید سیمیاری و عادل طالبی در حال گذراندن دوره

 گوید:، بودند. عصمت طالبی میمخالف چپ سازمانسازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(، یک 

مجلس  یو جلو میشروع کرد ران. از خود تهمیبرو و میکن یزیر برنامه میشناسهایی که میهمه ارگان به میکرد یسع

 [نیرحسیم. ]ریدفتر نخست وز می. رفتمیدادیمنامه  میرفتیمبود. هرجا که  یرفسنجان]علی اکبر هاشمی[  ر. دفتمیرفت

. یریوز نخست دفتر به میداد و مینوشت نامه و مین نشستاخیاب در ... کردند رونی.  انجا ما رو ببود رینخست وزی موسو

                                                           
: قابل دسترس در ،1385 وریشهر 26، «فرانکفورت ادمانی مراسم در 67 باختگانجان بزرگداشت یبرنامه در روستا هنیم یسخنران متن» داران،یب 118

117www.bidaran.net/spip.php?article  
  231www.bidaran.net/spip.php?article: قابل دسترس در ،1388 خرداد 17 داران،ی، ب«جنبش مادران خاوران»ناصر مهاجر،  119
 کرده بود.  یحضور یاست که با او مصاحبه کرده افتیدر «رانیا یبرا عدالت» از را یطالب عصمت شهادت المللنیو بفع 12۰

 «عدالت برای ایران»عکس از  .عصمت طالبی

 

http://www.bidaran.net/spip.php?article117
http://www.bidaran.net/spip.php?article231
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از شما  یجواب کیعده اعدام شدند و  کی .میو قطع مالقات شد میهست یاسیس انیزندان یهاکه ما خانواده مینوشت

 .ودها گرفته بشاعدام یکه جلو دیکن یکار کیو  میخواهیم

 نفر 5۰ حدوداً . میآن جلوی مجلس بهارستان رفتبعد از 

 یول میکه تحصن بکن میقرار گذاشت و میشد ها خانواده از

کردند. اولش  یبا ما برخورد سخت]مسئوالن[ ها نیا ...

سپاه به  ر نیروهایدیگ دید. بعوکنده بشاپر و دویگفتند بر

. میصورت پرخاشگرانه یورش آوردند و پراکنده شد

 .بودند]بین ما[  سن و سال دار هم ی مادرها

 یمنتظر یآقا شیپ قم میبرو میگرفت میبعد تصم

ها با اتوبوس همه از خانواده ی... گروهمقام رهبری[ ]قائم

دو نفر دو نفر حدود . ما .. کردند ریرا دستگ هاآنرفتند و 

نه اقم قرار گذاشتیم و رفتیم جلوی خ نالیترم درنفر 15

شده  یانداز ریت میکه ما رفت ی... آن روزی منتظر یآقا

 دینیر آمد گفت ببدفت سیی... ر یمنتظر ینه آقاابود به خ

...  دیشاهد خودتان و هست ییاستثنا االن تیوضع

به آقای منتظری  راما نامه  دیسینامه بنو کی دیهخوامی

از پدرها و  یکیو ... آمد گفت  مینوشت را نامه. مینارسمی

ها و زندان تیهم راجع به وضع یدادند کل را نامه نکهیبه جز ا ورفتند  هانیداخل. ا ندیایب توانند یم مادرها از یکی

 . ند ..ها گزارش داداعدام

    121.نکرد یجا کمک چیه وشده بود  دهیاز همه جا بر ماندست ردیگ

 

 ها خانوادهبی اطالع نگاه داشتن  4.2

های حکومتی و مسئوالن ، مالقات با زندانیان در نقاط مختلف کشور از سر گرفته شد و مقام1367حدود اوایل آبان  از

« گواهی فوت»اند. با این حال، هیچ شان اعدام شدهها اطالع دادند که بستگانها کم کم شفاهًا به بسیاری از خانوادهزندان

                                                           
 کرده بود.   یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یعصمت طالب شهادت المللعفو بین 121

و عادل طالبی )چپ(، برادرش. عصمت طالبی، مجید سیمیاری )راست(، شوهر 

 عکس از آلبوم خصوصی
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ی دالیل و شرایط این کشتارها، از گونه اطالعاتی هم دربارهها تحویل ندادند. هیچمکتوبی ارائه نکردند و اجساد را به آن

 .ها نگذاشتند. در اکثر موارد، تاریخ دقیق اعدام هم اعالم نشدجمله جزئیات اتهامات و احکام صادرشده، در اختیار خانواده

ها متوجه ا، طول کشید تا خانوادههها، یا حتی سالتر بود. ماهها بسیار طوالنیدر بعضی شهرها و بعضی موارد، اختفای اعدام

ها به خانوادهها و مسئوالن هرگز، حتی شفاهًا رسد که مقامدر بعضی موارد، به نظر می اند یا نه.شان زندهشوند که عزیزان

شان از ها از طریق بازماندگان و سایر زندانیان، بعد از آزاد شدناند؛ این خانوادهشان اعدام شدهاطالع ندادند که عزیزان

کردند که هیچ اطالعی های قضایی اغلب ادعا میها و مقامزندان، به حقیقت پی بردند. در چنین مواقعی، مسئوالن زندان

گفتند که زندانی به شهر دیگری منتقل شده و تا دادند، و یا میدر مورد آن زندانی خاص ندارند، یا اطالعات متناقض می

 ارد.ی مالقات نداطالع ثانوی اجازه

داشت. رسول شوکتی، زندانی ها را دائماً در وضع پریشانی، بالتکلیفی و ناباوری نگه میاین برخوردهای آزارنده خانواده

 گوید:الملل میسابق و از بازماندگان کشتارهای مشهد، به عفو بین

ها زندانیان قبالً پخش شده بود. اما خیلی از خانواده کشتارها از سر گرفته شد، اخبار که مالقات 1367اوایل آبان 

ای را که هفت هشت کردند اصالً ممکن است که زندانیفکر نمی – را تصور کنندوحشتناک توانستند وضعیتی این قدر نمی

لی که و بکشند. در نتیجه، در حا ندکشیده، یک دفعه ببرت خودش را میمدسال در زندان بوده و داشته حبس طوالنی

کردند که شاید یک نفر از ی رسمی و گواهی فوتی هم وجود نداشت، حاضر نبودند قطع امید کنند و فکر میهیچ اعالمیه

 122ها بدهد.ای به آنکنندهیک جایی اخبار دلگرم

می و روانی ها، مخصوصاً پدران و مادران مسن، با مشکالت جسآور باعث شد که بسیاری از اعضای خانوادهاین انتظار عذاب

و تمایل به خودکشی مواجه  و توهم حالیهای عصبی، عوارض قلبی، فشار خون، افسردگی، پریشانمختلفی، از جمله شوک

 شوند.

 

 

 

 

                                                           
در  گر،ید یدو مصاحبه المللعفو بینبا او کرده بود.  صوتی یکرده است که مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یرسول شوکت شهادت المللعفو بین 122

 ، با او انجام داد.  2۰18اکتبر و نوامبر 
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 «رفتیممادری که به سوی جنون »

سداهلل نبوی از بازماندگان کشتارهای مرداد تا شهریور ا

سمنان است. در آن سال، او در حال گذراندن  در 1367

دوران حبس بلندمدت خود در زندان مرکزی این شهر، 

اش از سازمان مجاهدین خلق بود. به دلیل هواداری

ها گوید که تعلیق مالقاتالملل مینبوی به عفو بین

های های زندانیان را دچار حملهبسیاری از خانواده

 123عصبی کرده بود.

گونه ارتباطی با دنیای ، بدون هیچ1368به سلول انفرادی منتقل شده و تا آذر  1367در اواسط مرداد  گویداو می

اش را چنین وصف جا حبس بوده و بعد از آن به زندان اوین انتقال یافته است. او حال پریشان خانوادهخارج، در آن

 کند:می

. مسئوالن دادستانی نداشت یخبر اصال چون رفت شیپ مرگ انهآست تا بایتقر ی قلبی شد.دچار حمله 1367پدرم پاییز 

رفتند و آنجا گفتند ما خبر نداریم و بروید از مسئوالن زندان اوین تهران بپرسید. اوین میسمنان به خانواده می

 گفتند ما خبر نداریم و پرونده دست ما نیست. مسئوالن می

 گوید:به نام محمدرضا احمدی می از قربانیان زندان سمنانادر یکی اسداهلل نبوی همچنین از حال پریشان م

 فیدر زندان چشم آدم به شدت ضع کهبه مادرش گفته بود  او چونآورد ش هویج مییبه طور ثابت برا مادر محمدرضا

 سال دو تا مادر نی. اکردها چه رفتاری میببینید نظام با این خانوادهم که یوگاز این جهت می ار نیحاال ا ... ودشیم

آمد. آن همه راه از روستای ریکان، نزدیک به زندان سمنان میهمچنان هر دوشنبه با زنبیلی  آن کشتارهااز  بعد

از [د و بعدا به او بروو  میکه خبر ندار گفتندیم ]مسئوالن زندان[آمد؛ با اتوبوس دو ساعت راه بود. هر بار، گرمسار، می

  رفت.یم شیشدن پ یتقریبا به شکل روان ریگد تشیوضع مادر نی. اگویندیم ]وضعیت پسرش

 

 

 

                                                           
 انجام شد.  2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور یبا اسداهلل نبو المللعفو بین یمصاحبه 123

 «المللعفو بین»عکس از  .اسداهلل نبوی 
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 «رم سکته کرد و از دنیا رفتپد »

ها در اش ماهاردشیر صحت و اعضای خانواده

وجوی برادر او، اردوان صحت، بودند که در حدود جست

  در زندان مرکزی اردبیل قهراً ناپدید 1367اوایل مرداد 

ی گذراندن دورهاردوان صحت در حال  12۴شد.

محکومیت خود به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین 

 گوید:الملل میخلق بود. اردشیر صحت به عفو بین

ی من دروغ ها ]مسئوالن زندان[ به خانوادهها، اینتا ماه

گفتند برادرام به زندان تبریز ها میگفتند. بعضی وقتمی

ته داشتند. پدرم سکام را معطل نگه میزندان اوین منتقل شده. عمداً خانوادهگفتند به ها میفرستاده شده؛ بعضی وقت

آخر سر  رفت ...شهرها  یلیخبه که مادرم  یسال در به در کی بایبعد از تقراز دنیا رفت.  1367کرد و در زمستان 

 125شده است.دفن  یگور جمع در یکآباد  یعل انقبرستان در خودم انهیک کیلومتری خ انهم برادرم در معلوم شد که

ی اردوان صحت با خانواده 1367مهدی عبدالرحیمی، از بازماندگان کشتارها که بعد از آزادی از زندان در زمستان 

اشت کرده گوید که مسئوالن حکومتی حتی مادر اردوان صحت را چندین روز بازدالملل میمالقات کرده، به عفو بین

ی مهدی عبدالرحیمی، مادر اردوان صحت تا بودند تا او را از دنبال کردن سرنوشت پسرش منصرف کنند. به گفته

 126از اعدام پسرش باخبر نشده بود. 1368اواسط بهار 

 

 

                                                           
 انجام شد. 2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور صحت ریاردشبا  المللعفو بین یمصاحبه 12۴
 انجام شد. 2۰17در اکتبر  یصحت به شکل حضور ریبا اردش المللعفو بین یمصاحبه 125
 انجام شد. 2۰17در نوامبر  یبه شکل حضور یمیعبدالرح یبا مهد المللعفو بین یمصاحبه 126

 «المللعفو بین»عکس از  ردشیر صحت.ا 
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 انیقربان یهاخانواده به یرساناطالع رحمانهیب هایروش 4.3

رحمانه بود و ، ناگهانی و بیغیرشفافشان ی اعدام عزیزانهای زندانیان دربارهرسانی مسئوالن به خانوادهی اطالعشیوه

 .شدها یا دالیل و شرایط آن کشتارها داده نمیهای آن اعدامی انگیزهگونه اطالعاتی دربارهاغلب هیچ

دادند. ها را اطالع میشان، اعدام شدن آنها برای مالقات عزیزانی خانوادهدر بدو امر، مسئوالن زندان به هنگام مراجعه

ها و مسئوالن، ظاهراً در تالش برای در ادامه، مقام. ها منجر شدی بیرون زنداناعتراضات در محوطه گیریشکلاین رویه به 

خواستند که یکی از بستگان مذکر زندانی های قربانیان میی، در تماس تلفنی از خانوادهجلوگیری از تشکیل چنین تجمعات

پایگاه سپاه پاسداران مراجعه کند. دادستانی، یا دادگاه انقالب، یا  دادسرا یا برای دریافت اطالعات به زندان شهرشان، یا

شود کردند که مراسم یادبود برگزار نکنند. گفته میکم میها حدادند و عموماً، به خانوادهجا خبر اعدام را میمسئوالن آن

اند یا به عوارض روحی و جسمی جدی دچار مادرها در واکنش به شنیدن این اخبار از هوش رفته و که بسیاری از پدر

 اند.شده

کردند که مدت زیادی انتظار و مجبورشان می فرستادندآن اتاق میدر بسیاری از موارد، بستگان قربانیان را از این اتاق به 

جا گفت متعلقات شخصی خویشاوندشان اینداد و میها میای به آنبکشند و بعد ناگهان یکی از مسئوالن ساک دستی

ها، ساک دستی حاوی متعلقات زندانی دیگری بود یا اطالعات اشتباهی روی آن نوشته شده بود و است. بعضی وقت

اند یا نه. برای نمونه، رسول شوکتی، که شدهشان واقعًا کشتهشد که آیا عزیزانها در این باره تشدید میدهسردرگمی خانوا

 الملل در میان گذاشتهآباد مشهد بوده، ماجرای یعقوب سلیمانی را با عفو بینزندانیان در زندان وکیل کشتاراز بازماندگان 

آباد مشهد به زندان گوهردشت ، از زندان وکیل1367نتیجه، پیش از مرداد محکوم شده و در « تبعید داخلی»به که  است

با زندانیان در استان تهران از سر گرفته شد،  ها، بعد از این که مالقات خانواده7613اوایل آبان  127.بودکرج منتقل شده 

ها متعلقات پسر او است. با این حال، اینگویند که ای به مادر یعقوب سلیمانی داده و به او میمسئوالن زندان ساک دستی

ی این گونه توضیحی دربارهنوشته بودند و مسئوالن هم هیچ« یعقوب»و نه « یوسف»شده را دامروی ساک دستی اسم اع

 هنوز او یعقوب سلیمانی رفته،گوید وقتی که اواخر آن سال به دیدن مادر اشتباه به مادر قربانی ندادند. رسول شوکتی می

 .مطمئن نبوده استمرگ پسرش  و از ور نکرده بودهبا

                                                           
 یدو مصاحبه المللعفو بینبا او کرده بود.  صوتی یکرده است که مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یرسول شوکت شهادتشهادت  المللعفو بین 127

 ، با او انجام داد.  2۰18در اکتبر و نوامبر  گر،ید
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هایشان ندادند. در بعضی از شهرها، از جمله مشهد، رشت و اهواز، همین آخرین یادگارهای قربانیان را هم تحویل خانواده

سال،  3۰شان را تشدید کرد و با گذشت ی سرنوشت بستگانها دربارهاین وضعیت ناباوری و سردرگمی اعضای خانواده

 باور کنند. واقعاً شان راتوانند مرگ عزیزانها، مخصوصاً مادران سالخورده، هنوز نمیآنبعضی از 

 

 «اش کردیماین ساک پسرت است، اعدام »

ی، چندین سال در زندان برادر جعفر لعلی، جمشید لعل

قهراً ناپدید شده و به  1367حبس بود و اوایل مرداد  آبادخرم

جمشید لعلی به دلیل هواداری  128شکل فراقضایی اعدام شد.

 از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود.

ی مسئوالن در اطالع دادن اعدام جمشید رحمانهی بیشیوه

، هنوز برای برادرش جعفر 1367لعلی به پدرش، در پاییز 

 گوید:الملل میدهنده است. او به عفو بینلعلی تکان

 ساک کبنشیند. بعد ی یصندل یرو جا بردندش به اتاقی و گفتندکه آن سپاه بروجرد. گفت به کنندصدا می اپدرم ر»

این را هم  «.دیببرو  دیداربر ااعدامش کردیم.  وسایلش ر است، این ساک جمشید» :گفتند و زیم یرو گذاشتند آوردند

 میناهم االن ما اصال ما نمی د ا. محل دفنش رگوییدب در این باره دویبر دیندار حق ییجا چیه»به پدرم گفته بودند که: 

به پدرم  ی ناگهانیطور این ی بود کهضد بشر واقعاً «.دیریبگ دی. مراسم هم اصال نبادیهم ندار آن ران حق دنبال کرد و

 129 «.از حال رفته بود مدتی پدرم کنم در همان اتاق فکر می گفته بودند.

 

 

 

 

                                                           
 انجام شد. 2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور یلعل جعفربا  المللعفو بین یمصاحبه 128
 انجام شد. 2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور یبا جعفر لعل المللعفو بین یمصاحبه 129

 «المللعفو بین»عکس از  جعفر لعلی.
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 «کنیموگرنه خودت را هم بازداشت میجا  نینشه ا داتیپ»

برادران فاطمه شریف، علی و حسن شریف، در زندان بابل در حال 

شان از های حبس بلندمدت خود به دلیل هواداریگذراندن دوره

 13۰مجاهدین خلق بودند.سازمان 

قهراً ناپدید شدند. فاطمه شریف به عفو  1367ها در اوایل مرداد آن

کرده ها به زندان مراجعه میگوید که مادرشان هفتهالملل میبین

ی بعد اند که مالقات به هفتهگفتهاما، هربار، مسئوالن به او می

 موکول شده است.

، یکی از مسئوالن زندان به مادر فاطمه شریف 1367اواسط شهریور 

گفته بود که دیگر امکان مالقات وجود ندارد، و به این ترتیب به 

 اش اشاره کرده بود.اعدام شدن پسران

سران او و گفته این متعلق به یکی از پ سمت مادرش پرت کردهگوید آن مسئول یک ساعت مچی به فاطمه شریف می

جا  نینشه ا داتی. پسؤالیب سؤال »زند: کند، آن مسئول داد میاش سؤال میاست. وقتی مادر در مورد اجساد پسران

   131«.میکنیم بازداشت هم را خودت وگرنه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 انجام شد. 2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور فیشر فاطمهبا  المللعفو بین یمصاحبه 13۰
 انجام شد. 2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور فیبا فاطمه شر المللعفو بین یمصاحبه 131

 «المللبینعفو »عکس از  فاطمه شریف. 
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 «قبرش را دادند خواست با پدرم مالقات کند. نشانیمیمادرم »

پدر غالمعلی میرزامحمدی، محمد میرزامحمدی، در حال گذراندن 

ی حبس بلندمدت خود در زندان مرکزی اراک، به دلیل هواداری از دوره

قهراً ناپدید شده و به  1367سازمان مجاهدین خلق، بود که اوایل مرداد 

الملل غالمعلی میرزامحمدی به عفو بین 132شکل فراقضایی اعدام شد.

ی رحمانهی بیسال، مادرش هنوز از شیوه 3۰بعد از  گوید که،می

کشد. عذاب می 1367مسئوالن برای اعالم خبر اعدام پدرش در شهریور 

 گوید:او می

های ، به دفتر سپاه پاسداران در اراک رفته بود که خانواده1367شهریور »

فتند. پاسدارها قبل از این که مادرم وارد ساختمان گری مکتوب میجا اجازهشان باید از آنزندانیان برای مالقات بستگان

ای جا پشت یک حفاظ شیشهبند به او زدند و او را به دفتری بردند که مسئولی آنشود، که انتهای یک باغ بود، چشم

ای کند. در مقابل، آن مسئول از پشت آن حفاظ شیشهی مالقات میجا مادرم درخواست اجازهتیره نشسته بود. آن

روی کاغذ « توانی به مالقات شوهرت بروی.با این کاغذ، هروقت که خواستی می»گوید: دهد و میکاغذی به او میهتک

مشخصات قبری در قبرستان بهشت زهرای اراک نوشته شده بود. مادرم همان لحظه از حال رفته بود. مادرم را به 

 133«اند.وغ به پرستارها گفتند که مادرم را در خیابان پیداکردهجا رها کردند، به دربیمارستانی در آن نزدیکی بردند و آن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 انجام شد. 2۰18در اکتبر  صوتیبه شکل  یرزامحمدیم یبا غالمعل المللعفو بین یمصاحبه 132
 انجام شد. 2۰18در اکتبر  صوتیبه شکل  یرزامحمدیم یبا غالمعل المللعفو بین یمصاحبه 133

 محمد میرزامحمدی. عکس از آلبوم شخصی 
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 «بعد از سی سال، مادرش هنوز منتظر است که او برگردد»

ی نژاد، مهدی قرائی، در حال گذراندن دورهشوهر عزت حبیب

اش از سازمان خود، به دلیل هواداریمدت حبس طوالنی

آباد مشهد بود که در مرداد مجاهدین خلق، در زندان وکیل

ی گوید خانوادهنژاد میعزت حبیب 13۴قهراً ناپدید شد. 1367

اطالعی از سرنوشت یا محل  1367همسرش تا اواسط آبان 

داری او نداشتند، تا این که از دفتر دادستانیِ شهر نگه

بجنورد، با پدر همسرش تماس گرفتند و گفتند شان، زادگاه

نژاد، وقتی پدر ی عزت حبیببه آن محل مراجعه کند. به گفته

جا به او گفته همسرش به دادستانی رفته، یکی از مسئوالن آن

ای را و از او خواسته است که ورقه که پسرش اعدام شده است

کند و به او هشدار داده است که اگر سروصدا راه ری برگزار نمیامضا کند و به این وسیله تعهد بدهد که مراسم سوگوا

گوید که با وجود نژاد میشود. عزت حبیبدرست می« مشکل»بیاندازند، هم برای خودش و هم برای پسر دیگرش 

ناع اش امتی همسرش، مسئوالن از افشای محل دفن او یا بازگرداندن متعلقات شخصیهای مکرر او و خانوادهدرخواست

 کردند.

کند گوید که مادر همسرش به همین دلیل در رنج و عذاب مانده است و باور نمیالملل مینژاد به عفو بینعزت حبیب

 گوید:که پسرش مرده است. او می

                                                           
 انجام شد. 2۰18 یهیدر فور یریتماس تصو قیاز طر نژادبیبا عزت حب المللعفو بین یمصاحبه 13۴

نژاد و شوهرش مهدی قرائی و دخترشان. عکس از آلبوم عزت حبیب

 شخصی
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چیزی. فقط ما نبودیم. چیزی به ما ندادند، مطلقاً هیچهیچ»

شدگان در زندان[ مشهد هم کدام از بستگان ]اعدامهیچ

ی ما دشوار بود که ها را دریافت نکردند. برای همهلقات آنمتع

از این خبرها سر در بیاوریم و با اتفاقی که افتاده کنار بیاییم 

... متاسفانه، بعد از سی سال، مادر شوهرم هنوز منتظر است 

پرد و گوشی زند، میکه مهدی برگردد. هروقت تلفن زنگ می

مهدی باشد. هروقت زنگ  گوید ممکن استدارد، میرا بر می

گوید شاید مهدی باشد. اصالً نتوانسته آید، میدر به صدا می

 گوید مهدی زنده است]مرگ پسرش را[ قبول کند. هنوز می

 135«گرداندند.اش را به ما بر میاگر مرده بود جسد یا وسایلو 

تر با وخیم 137۰ی گوید که در اوایل دههنژاد میعزت حبیب

شدن وضعیت روحی مادر شوهرش، پدر شوهرش از دادستانیِ 

کند که گواهی مکتوبی مبنی بر فوت بجنورد درخواست می

پسرش به او بدهند، به این امید که آن گواهی به همسرش 

گیری، دادستانی ی او، بعد از چندین بار مراجعه و پیبه گفته کمک کند و بتواند باألخره واقعیت را قبول کند.

اند. نهایتًا، آذر ی سازمان ثبت احوال کشور در بجنورد ارجاع دادهای به پدر شوهرش داده و او را به شعبهنامهتوصیه

باب اطمینان مادر نژاد، این گواهی فوت هم اسی عزت حبیبشود. با این حال، به گفته، گواهی فوتی صادر می137۴

شوهرش را فراهم نکرده، مخصوصاً از این جهت که آن گواهی ناقص بوده است: علت فوت مشخص نشده بود و تاریخ 

 اعالم شده بود، بدون این که به روز و ماه مشخصی اشاره شود. 1367فوت هم سال 

اند. برای شان هنوز زندهایجاد کردند که بستگانها ها و مسئوالن این امید واهی را در دل خانوادهدر بعضی موارد، مقام

ها خانواده تماس تلفنی گرفته و گفته بودند که با ده 1367نمونه، در اهواز، مسئوالن پایگاه سپاه پاسداران در اواخر آبان 

 در اقدامیعه کند. شان به آن پایگاه مراجی خویشاوند زندانییکی از بستگان مذکر بالفاصله برای دریافت اطالعاتی درباره

ها ایجاد کرده بودند که ها گفته بودند که با خودشان غذا هم بیاورند، و این امید واهی را در دل آنرحمانه، به خانوادهبی

ها را به ها که به پایگاه سپاه پاسداران مراجعه کردند، مسئوالن پایگاه آناند. اعضای خانوادهشان هنوز زندهحتماً بستگان

شان آن زیر دفن شان دادند و گفتند که بستگانشده را نشانریزیی بتنر برده و یک قطعهزمین بایری در بیرون شه

ها و های قربانیان بر این باورند که مقامی هرگونه توضیح دیگری سر باز زدند. خانوادههای مسئول هم از ارائهاند. مقامشده

                                                           
 .شد انجام 2۰18 یهیفور در یریتصو تماس قیطر از نژادبیحب عزت با المللعفو بین یمصاحبه 135

 

تصویر گواهی فوتی که برای مهدی قرائی صادر شده است. عکس از 

 شخصیآلبوم 
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ها، برای کسب بودند تا نگذارند خانواده ریخته ی بتنمسئوالن، بالفاصله بعد از دفن کردن اجساد، روی آن گور جمع

 136شان و شناسایی و بازیافت اجساد آنان، محل را کندوکاو کنند.اطمینان از درگذشت عزیزان

 کنندهاطالعات گمراه 4.4
شان داده شد؛ ی سرنوشت عزیزانها اطالعات متناقضی درباره، به بعضی از خانواده1367های پس از مرداد ها و سالدر ماه

گفتند که زندانیان هنوز زنده میاند و بعداً گفتند که زندانیان مورد نظر اعدام شدهمیها خانواده این ها و مسئوالن بهمقام

 رابطیپیدا کردن کردند و به دنبال ها همچنان به نهادهای دولتی مختلف مراجعه میخانوادهدر نتیجه، اند، یا برعکس. 

 برای کسب اطالعات درست بودند.

های گویند که در سالالملل میدو زندانی سابق، اسداهلل نبوی از سمنان، در مرکز ایران و رسول شوکتی از مشهد به عفو بین

های اطالعاتی و امنیتی باشند، از طریق تماس تشکیالتشد از افراد وابسته به کسانی که تصور میزندانیان،  کشتارپس از 

دادند که این افراد اطالعات نادرستی از این قبیل میدادند. ها میلفنی مشکوک، اطالعات نادرستی به بعضی از خانوادهت

ی بدنامی در اند، یا به جزیرهای منتقل شدهافتادهاند، یا به زندان دوراند اما از کشور خارج شدهها زندههبستگان آن خانواد

های بدون امکاناتی در اردوگاه 136۰ی ن متهم به ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر در دههخلیج فارس، جایی که محکوما

ها را در مورد کرده و آنها را تشدید های تلفنی سردرگمی و بالتکلیفی خانوادهاین تماس 137شدند.داری میجا نگهدر آن

 کرد.شان دچار تردید میمرگ بستگان

هایی چنین تماس 136۰ی شناسد که در اواخر دههی ساکن سمنان را میگوید دو خانوادهالملل میبیناسداهلل نبوی به عفو 

گرمسار  ای بیناند و در اردوگاه نظامی دورافتادهها زندهگفته بوده که بستگان آن ی ناشناسکنندهتلفن 138.اندها گرفتهبا آن

گوید: داشتند. اسداهلل نبوی میجا نگه میبرند که اسرای جنگ ایران و عراق در آندر استان سمنان، به سر می و ورامین

یعنی این جو روانی را ایجاد گذاشتند بفهمند که واقعاً چه اتفاقی افتاده. دادند و نمیبه این شیوه شکنجه میرا ها خانواده»

 139«.آمده استاش شت که چه بر سر بچهخانواده حتی اطمینان نداکه  کردندمی

                                                           
منتشر شد که نشان  ییدئوهایها و و، عکس1397 ریت 29 یاند. حوالبوده یگور جمع نیا یبه رو یادر حال احداث جاده یرانی، مسئوالن ا1397 ماه مهر در 136

 136۰ یدهه لیاوا در شدهاعدام یاسیس مخالفان دفن محل که آن مجاورت در یانفراد گور هاده همراه به بوده، یجمع گور نیا ینشانه که یبتن یسازه دادیم

 :به دیکن نگاه شتر،یب اطالعات یبرا. اندشده تکهتکه و خرد بود،

 :قابل دسترس در ،2۰18ی ژوئیه 26، انفرادی و جمعی، ایران: احداث جاده بر روی گورهای المللعفو بین
PERSIAN.PDF1388282018www.amnesty.org/download/Documents/MDE 

  :قابل دسترس در ،139۴ ید 6 زمانه، وی، راد«ادیاعت هیعل مقدس نبرد دهه چهار از ییهابرش: هااردوگاه یاسالم یجمهور» انپور،یک ریام 137
252989www.radiozamaneh.com/  

 ها محفوظ مانده است.آن تیها به منظور حفظ امنخانواده یانجام شد. اسام 2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور یبا اسداهلل نبو المللعفو بین یمصاحبه 138
 انجام شد. 2۰17در اکتبر  یبه شکل حضور یبا اسداهلل نبو المللعفو بین یمصاحبه 139

http://www.radiozamaneh.com/252989
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 «دادندی روانی میها را شکنجهخانواده»

در زندان  1367رسول شوکتی در جریان کشتار زندانیان در سال 

، به دلیل 136۰ی او از اوایل دهه 1۴۰آباد مشهد حبس بود.وکیل

هواداری از سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر(، یک سازمان 

 برد.و سکوالر مخالف نظام، در زندان به سر می سیاسی چپ

های ، با خانواده1367اش در اسفند رسول شوکتی، بعد از آزادی

های سابق خود تماس گرفت، زندانیانی که یبندبعضی از هم

مخفیانه  1367فهمیده بود در جریان کشتارهای مرداد تا شهریور 

ها و مسئوالن با اند. به این ترتیب، متوجه شد که مقاماعدام شده

ها را به درد و رنج ها، آندادن اطالعات متناقض به خانواده

 اند.بیشتری مبتال کرده

کند که از اوایل د علی میرشاهی اشاره میرسول شوکتی به مور

سال داشته  19اش ، به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق، در زندان بوده و در زمان دستگیری136۰ی دهه

 است.

ها و مسئوالن هنوز ی علی میرشاهی مالقات کرده، مقامبا خانواده 1367گوید که وقتی در اسفند رسول شوکتی می

 ها نداده بودند. ی زنده بودن یا نبودن علی میرشاهی به آنروشنی درباره هیچ اطالعات

ی او تماس رود از افراد وابسته به تشکیالت اطالعاتی و امنیتی بوده باشد، چند بار با خانوادهناشناسی که گمان می

 منان منتقل شده است. آباد مشهد به زندان شاهرود در استان سگرفته و گفته بوده که پسرشان از زندان وکیل

 جا متوجه شده بودند که پسرشان در آن زندان نیست. ی علی میرشاهی به شاهرود رفته بودند ولی آنخانواده

 

 

 

                                                           
در  گر،ید یدو مصاحبه المللعفو بینبا او کرده بود.  صوتی یکرده است که مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یرسول شوکت شهادت المللعفو بین 1۴۰

 ، با او انجام داد.  2۰18اکتبر و نوامبر 

 آلبوم شخصیعکس از  علی میرشاهی.
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 «کننداش میوجو دست برندارد، بازداشتمادرش را تهدید کردند که اگر از جست»

بازماندگان کشتارهای مرداد تا شهریور محمد هوشی از 

او از سال  1۴1در زندان دستگرد اصفهان است. 1367

ی اقلیت فدائیان، یک و به دلیل هواداری از شاخه 136۰

سازمان سیاسی چپ سکوالر و مخالف نظام، در زندان به 

سال داشت.  17اش برد و در زمان دستگیریسر می

، با 1367اش در بهمن محمد هوشی، بعد از آزادی

ترین سیروس عسگری، یکی از نزدیکی خانواده

اش را از سرنوشت و محل ی دوستها و مسئوالن خانوادهمتوجه شد که مقاماش در زندان، تماس گرفت و دوستان

 اند.اطالع نگه داشتهداری و یا دفن او بینگه

ی سیروس عسگری ، از دادستانی اصفهان با خانواده1367گوید که در اوایل شهریور الملل میمحمد هوشی به عفو بین

ها سرشان اعدام شده است. چند هفته بعد، دوباره از همان دفتر با آنتماس تلفنی گرفته بودند و گفته بودند که پ

ها برای ی این زندانی هفتهتماس گرفته و گفته بودند که اشتباهی رخ داده و سیروس عسگری زنده است. خانواده

ه، خبردار شدند کسب اطالعاتِ بیشتر تالش کرده بودند. در نهایت، از طریق فردی که با مسئوالن مطلع در ارتباط بود

  که پسرشان اعدام شده است.

ی سیروس عسگری بارها به دادستانی اصفهان مراجعه کرده بودند تا از محل دفن او های بعد از آن، خانوادهدر ماه

، پیش از ترک کشور، با مادر سیروس عسگری 1369گوید که آخرین بار در فروردین باخبر شوند. محمد هوشی می

گیری وجو دست برداشته بوده چون مسئوالن تهدید کرده بودند که اگر پیآن زمان او دیگر از جست صحبت کرده و در

 اندازند.کند، خودش را هم به زندان می

 

                                                           
 یدو مصاحبه المللنیانجام داده بود. عفو ب یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یشومحمد ه شهادت المللنیعفو ب 1۴1

 .  است ه، با او انجام داد2۰18در اکتبر و نوامبر  گر،ید صوتی

 

 «عدالت برای ایران»عکس از  .شیومحمد ه    
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 شدهیا صدور گواهی تحریف گواهی فوتعدم صدور  4.5
ی گواهی فوت به عدم ارائهیافته در مورد سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان، به عالوه، با کاری سازمانپنهان

اوی اطالعات ها همراه بوده که در بسیاری از موارد حهایی بنا به درخواست این خانوادهیا صدور گواهی 1۴2های آنانخانواده

  اند. زندانیان بوده مرگی دالیل، شرایط و زمان یا ناقصی دربارهکننده نادرست، گمراه

گویند که به دلیل جو ارعاب و شوک ناشی از ها مصاحبه کرده میالملل با آنهایی که عفو بیناکثریت وسیعی از خانواده

اند. تحقیقاتی که ی اطالعات، در صدد دریافت گواهی فوت بر نیامدهها و مسئوالن از ارائهآن رخدادها، و امتناع اکثر مقام

ی نوعی مقاومتِ آگاهانه به دنبال دریافت به نشانهدهد که بعضی از بستگان قربانیان نیز یالملل انجام داده نشان معفو بین

ی دالیل و شرایط آن کشتارها امتناع سازی دربارهها و مسئوالن از استرداد اجساد و شفافاند، زیرا مقامگواهی فوت نرفته

 ند. دکرده بو

، عموماً برای حل مشکالت اداری و حقوقی این کار را کرده بودند. تعداد هایی که درخواست گواهی فوت داده بودندخانواده

اند گواهی فوت داده ای درخواستِکنندهفلج اند که برای خاتمه دادن به سردرگمی و بالتکلیفیِها نیز گفتهکمی از خانواده

ها و در چنین مواردی، مقامشان به آن دچار شده بودند. زندانی اطالعی از زنده یا مرده بودن بستگانِ که به دلیل بی

 اند.های فوت درج کردهمسئوالن اغلب اطالعات نادرستی در گواهی

اعدام شده  1367مرداد تا شهریور  کشتارهاینفر از کسانی دست یافته است که در جریان  9الملل به گواهی فوت عفو بین

در مورد یکی از قربانیان، به نام سید مرتضی میرمحمدی، دو گواهی فوت متناقض صادر  نگاه کنید(. 2بودند )به جدول 

« طبیعی»گواهی، علتِ فوت اعدام اعالم شده است؛ در شش مورد، علتِ فوت عوارض  1۰مورد از این  2فقط در  شده بود.

ها مکان فوت مشخص شده این گواهی مورد هم علتی ذکر نشده است. فقط در یکی از 2اعالم شده، و در « مرگ»یا صرفاً 

مورد زمان مشخصی  8در فوت،  تاریخمورد دیگر اصالً بخشی به این موضوع اختصاص داده نشده است. در خصوص  9و در 

اند. دست کم ثبت کرده« نامعلوم»فوت را  تاریخو در مورد دیگر هم  در یک مورد فقط سال فوت مشخص شدهاعالم شده، 

ی بعد از مهر( به دوره 3۰مهر،  1۰شهریور،  29ها )وردی که زمان فوت به طور کامل درج شده، تاریخم 8مورد از  3در 

های اوین و گوهردشت های گسترده در زندانی بازماندگان اعدامشود که به گفتهمربوط می« اوایل مرداد تا اواسط شهریور»

ها را تشدید ها در مورد احتمال نادرست بودن این گواهیاین مسئله نگرانی 1۴3استان تهران در آن دوره رخ داده است.

 کند.می

                                                           
 :قابل دسترس در ،25، ص. 2۰13، اکتبر حال بازداشتراهنمای تحقیق و تفحص در مورد مرگ افراد در المللی صلیب سرخ، ی بینکمیته به: دینگاه کن 1۴2

 .pdf4126-002-www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc 
، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادی، و بن78، ص. 2۰11، ها و آواز خاکستررقص ققنوس ،یمصداق رجیبه: ا دینگاه کن 1۴3

  _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.: قابل دسترس در ،۴. ص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش

http://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
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المللی مستلزم آن است که هرگاه مأموران دولت مسبب مرگ شخصی شده باشند که در بازداشت به سر موازین بین

طرفانه و مؤثری در فوری، بی طرفی برسد تا تحقیقاتباید بالفاصله به اطالع تشکیالت مستقل و بی مرگبرده، وقوع می

شده درخواست انجام چنین این اقدام باید فارغ از این که بستگان شخص فوت .صورت گیردمورد شرایط و دالیل آن 

ی مستندات مربوط از جمله گواهی کامل فوت، اند که همهها همچنین موظفدولتاند یا نه، انجام شود. تحقیقاتی را داده

 1۴۴شده قرار دهند.ترین خویشاوندانِ شخص فوتکرا در اختیار نزدی

 1367سال کشتارهای نفر از قربانیان  9شده در گواهی فوت ی اطالعات درجچکیده :2جدول 

 شماره نام علت فوت زمان فوت مکان فوت

 1 اصغر ضیغمیعلی فوت 1367شهریور  29 چنین بخشی وجود ندارد

 2 قربانعلی شکری طبیعی 1367شهریور  2۰ چنین بخشی وجود ندارد

 چنین بخشی وجود ندارد

 استان لرستان، ازنا

 1367شهریور  12

 نامعلوم

 فوت

 )خالی(

 سید مرتضی میرمحمدی

 )دو گواهی متناقض صادر شده است(

3 

 ۴ محفوظ است( المللنام نزد عفو بین) اعدام 1367مرداد  9 چنین بخشی وجود ندارد

 5 الملل محفوظ است(عفو بین)نام نزد  اعدام 1367 مرداد 18 چنین بخشی وجود ندارد

 6 محمود بهکیش فوت 1367مهر  3۰ چنین بخشی وجود ندارد

)جای روز و ماه خالی  1367 چنین بخشی وجود ندارد

 است(

 7 مهدی قرائی )خالی(

 8 محسن دلیجانی فوت 1367مرداد  3۰ چنین بخشی وجود ندارد

 9 اصغر محبوب طبیعی 1367مهر  1۰ چنین بخشی وجود ندارد

 

                                                           
ه، شتابزدهای فراقانونی، خودسرانه، و ی جلوگیری مؤثر از اعدامی سازمان ملل در زمینهشدهراهنمای بازبینیدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،  1۴۴

: قابل دسترس در ،17راف ، پاراگ2۰17، سوتا(ها )پروتکل مینهی آنو تحقیق و تفحص درباره
www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
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 «پرسیم: چرا؟هنوز می»

اعدام شد. به هنگام ناپدید  1367تا شهریور  یغمی در زندان اوین حبس بود و در جریان کشتارهای مردادضاصغرعلی 

ی از شاخه اش مانده بود؛ محکومیت او به دلیل هواداریی محکومیتشدن قهری او در اوایل مرداد، دو ماه تا پایان دوره

اش اطالع ، مسئوالن زندان اوین به خانواده1367و سکوالر، بود. اواخر پاییز  اکثریت فدائیان، یک سازمان سیاسی چپ

توضیح دیگری در این باره داده شد و نه جسدش را تحویل دادند. چند ماه  دادند که این زندانی اعدام شده است. نه

اصغر ضیغمی برای انجام کارهای اداری نیاز داشتند. در ی علی، گواهی فوتی صادر شد که خانواده1368بعد، در سال 

در زندان نشده، و علت مرگ ای به اعدام او ی او تحویل داده شد، هیچ اشارهگواهی فوت، که در زندان اوین به خانواده

اصغر ضیغمی هنوز از عوارض جسمی اعالم شده است. بعد از سی سال، همسر و فرزندان علی« مرض/حادثه فوت»او 

ها و مسئوالن از روشن کردن سرنوشت او و فاش کردن محل دفن و روحی ناشی از اعدام او و امتناع مستمر مقام

 برند.جسدش رنج می

من باید بدانم علت واقعی مرگ شوهرم چه بوده ... بعد از این همه »گوید: الملل میادی، به عفو بینهمسر او، مینا لب

 1۴5«پرسیم: چرا؟ایم و هنوز میاش کنار نیامدهکنیم. ما هنوز با مرگهایم هنوز باور نمیسال، من و بچه

                                                           
 انجام شد. 2۰18در اکتبر  صوتی تماس قیطر از یلباد نایبا م المللنیعفو ب یمصاحبه 1۴5

 عکس از آلبوم شخصی .اصغر ضیغمیعلی   

 

 صادر شده است   اصغر ضیغمیعلیصویر گواهی فوتی که برای ت
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 مرده« طبیعی»کردند که او به طور مسئوالن ادعا 

، در حالی که در زندان 1367قربانعلی شکری اوایل مرداد 

برد، قهراً ناپدید شده و به شکل فراقضایی گوهردشت کرج به سر می

محکومیت خود  یاعدام شد. او در آن زمان در حال گذراندن دوره

، «سهند»اش از یک گروه کمونیستی، موسوم به به دلیل هواداری

به همراه همسر و فرزندش  136۴بود. قربانعلی شکری در مرداد 

  ها نیز چهار سال در زندان به سر بردند.دستگیر شد که آن

قهری قربانعلی شکری، همسرش بارها به  دسازیبه دنبال ناپدی

ها درخواست اطالعات کرده و مسئوالن زندان نامه نوشته و از آن

اش را در اختیار نامهخواسته بود که اگر همسرش درگذشته، وصیت

 جواب ماند.های او بیاو بگذارند. نامه

خره گواهی فوتی برای او صادر شد که تاریخ باال 137۰ی وایل دهها

ای به این که او قلمداد شده و هیچ اشاره« طبیعی»کرد. در این گواهی فوت او ذکر می 1367شهریور  2۰فوت او را 

ی رسمی دیگری است که همسر او سال قبل برای این اظهارات در تناقض با نامه  در زندان اعدام شده نشده بود.

 اعدام شده است. 1367کرد که قربانعلی شکری در سال دریافت مساعدت اجتماعی دریافت کرده بود و تأیید می

صادر شده  یشکر یقربانعل یکه برا یفوت یگواه ریتصو
  ت.اس

 یاز آلبوم شخص عکس

 

 عکس از آلبوم شخصی قربانعلی شکری.

 

کند قربانعلی شکری در سال ای که اعالم میتصویر نامه

شده است و همسرش تقاضای مساعدت  اعدام 1367

 اجتماعی دارد. عکس از آلبوم شخصی
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 یک زندانیبرای دو گواهی فوت متناقض 

شهریور سید مرتضی میرمحمدی در جریان کشتارهای مرداد تا 

، به شکل فراقضایی، در زندان اوین اعدام شد. او در زمان 1367

ی اش در اوایل مرداد، در حال گذراندن دورهناپدیدسازی قهری

اش از سازمان مجاهدین محکومیت طوالنی خود به دلیل هواداری

 خلق بود.

اش قرار در اختیار خانواده مسئوالن دو گواهی فوت متناقض

را « فوت»صادر شده،  1368گواهی اول، که در سال  1۴6اند.داده

 12به عنوان علت فوت ذکر کرده و مدعی است که مرگ او در 

رخ داده، در حالی که بازماندگان استان تهران  1367شهریور 

ی اعضا و هواداران سازمان های گستردهگویند که موج اعداممی

  1۴7خلق از اوایل تا اواخر مرداد در جریان بوده است. مجاهدین

، صادر شده و بخش 1378گواهی دوم ده سال بعد، در سال 

کند. در این گواهی محل فوت ازنا در استان ذکر می« نامعلوم»را  مربوط به علت فوت را خالی گذاشته و تاریخ فوت

اش در اوایل میرمحمدی تا زمان ناپدیدسازی قهریلرستان اعالم شده، در حالی که مشخص بوده که سید مرتضی 

 در زندان اوین تهران محبوس بوده است. 1367مرداد 

 

                                                           
 الملل اطالع ندارد که به چه دلیل و تحت چه شرایطی دو گواهی فوت برای سید مرتضی میرمحمدی صادر شده است.عفو بین 1۴6

 18، ، گزارشی از جفری رابرتسون1367کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال . همچنین نگاه کنید به: بنیاد عبدالرحمن برومند، 7.2نگاه کنید به بخش  1۴7

  _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.  ، قابل دسترس در:۴1-56صص.  ،2۰11آوریل 

 سید مرتضی میرمحمدی. عکس از آلبوم شخصی

 

http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
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در زندان اوین تهران قهراً  1367تصاویر دو گواهی فوتی که برای سید مرتضی میرمحمدی صادر شده است؛ این زندانی در جریان کشتار زندانیان در مرداد تا شهریور  

 و به شکل فراقضایی اعدام شد. عکس از آلبوم شخصیناپدید شده 

های فوت، همچنین به اطالعاتی دست یافته است حاکی از آن که، ی صدور گواهی، در تحقیقات خود دربارهالمللعفو بین

اند ر گذاشتهها را زیر فشاها و مسئوالن از صدور گواهی فوت بنا به روال معمول، در مواردی خانوادهبا وجود خودداری مقام

ای را امضا کنند که علت فوت آنان را بیماری یا شدگان را برای ابطال تحویل دهند و اظهارنامهی اعدامتا اصل شناسنامه

 کند.عوارض طبیعی اعالم می

اوایل مرداد اش در ها در تهران اعدام شده بود. رضا زند در زمان ناپدیدی قهریکشتاررضا زند، برادر محمد زند، در جریان 

اش از سازمان مجاهدین خلق بود. محمد زند به عفو ومیت خود به دلیل هواداریی محکدر حال گذراندن دوره 1367

به پدرش اطالع داد، مسئوالن پدرش  1367زندان اوین اعدام برادرش را اواخر پاییز  یِتاندادسکه وقتی گوید می المللبین

و وعده داده بودند که اگر این کار را بکند، محل  ی پسرش را برای ابطال تحویل دهدسنامهرا زیر فشار گذاشته بودند تا شنا

کردند ش از انجام این کار امتناع کرده بود، چون کتباً اذعان نمیدرگوید پدهند. محمد زند میدفن پسرش را به او اطالع می

محمد  1۴8«است. فوت کرده»که اعالم کرده بود رضا زند  ای را امضا کندکه پسرش اعدام شده و از او خواسته بودند ورقه

ی مرگ برادر او اعتراض کرده و مسئوالن مسئوالن برای تحریف نحوهاقدام با صدای بلند به این  پدرش گوید کهزند می

                                                           
 2۰18در سپتامبر  صوتیتماس  قیاز طر زیبا او ن یلیتکم یو مصاحبه انجام شده 2۰18در مارس  یبا محمد زند به شکل حضور المللنیعفو ب یمصاحبه 1۴8

 انجام شده است. 
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ها، از جمله چندین بار اعدامِ هم خودسرانه پدرش را سه روز در بازداشت نگه داشته و مورد شکنجه و سایر بدرفتاری

 اند.، قرار دادهمصنوعی

، 1367که پدرش، در پاییز و زمستان  1۴9الملل همچنین با خویشاوند نزدیک یک قربانیِ اعدام مصاحبه کرده استعفو بین

ی رسمی برای او فرستاده و چند بار با او تماس تلفنی گرفته و از خواسته بودند تا در ین چندین نامهاز دادستانیِ زندان او

 متوفی« روشن نمودن وضعیت»در دادستانی تماس بگیرد تا قرار مالقاتی به منظور « جابری»تاریخ معینی با فردی به اسم 

ای وید که در دادستانیِ زندان اوین، به پدرشان گفته بودند ورقهگی او بگذارند. این خویشاوند نزدیک میو ابطال شناسنامه

را امضا کند مبنی بر این که پسر او به علت بیماری در منزل فوت کرده است. مسئوالن وعده داده بودند که اگر آن اظهارنامه 

 بود.دهند، اما او این درخواست را نپذیرفته را امضا کند، محل دفن پسرش را به او اطالع می

 

تماس بگیرند و « جابری»با فردی به اسم  1369خرداد  24ها خواسته است که در تاریخ ای فرستاده و از آنی پیگیری که دفتر دادستانی در زندان اوین برای خانوادهتصویر نامه

، را به متوفیبگذارند. در نامه از این خانواده خواسته شده است که چندین مدرک شناسایی، از جمله شناسنامه شخص  متوفی شخص« روشن نمودن وضعیت»قرار مالقاتی برای 

« نباشد.ول قبگونه اعتراض بعدی نیز قابلبرده از گردش کار خارج و هیچشود که کار مربوط به نامعدم تماس در موعد مقرر موجب می»کند که همراه بیاورند. این نامه تهدید می

  ، به دالیل امنیتی، روی اسامی را پوشانده است. عکس از آلبوم شخصی المللعفو بین

                                                           
شخص مصاحبه کرده است تا  نیبا ا منیا یرسانغامیپ یهابرنامک قیاز طر المللنیعفو باو، محفوظ مانده است.  تیخانواده، به منظور حفظ امن نینام عضو ا 1۴9

 یها و مسئوالن، خواهان محفوظ ماندن اساممقام ییجویترس از تالف لیافراد، به دل نیکند. ا افتیاز آنان در یبپرسد و اطالعات رانیاز شاهدان ساکن ا یسؤاالت

 اند.   خود بوده
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شان برخوردار ها در مورد اسناد مربوط به مرگ بستگانها هم از امکان امتناع از پذیرش تحریفی خانوادهبا این حال، همه

تا بتوانند مسائل حقوقی و اداری مبرمی را برطرف کنند  اندبوده چار به پذیرش این وضعیتها نااند. بعضی از خانوادهنبوده

و سایر خدمات اجتماعی را  ، خدمات درمانی، مسکن، مدارک سفرشان به امکانات تحصیلیکه دسترسی آنان و فرزندان

 ها شده است.دچار مشکل کرده بود. پذیرش این وضعیت موجب و درد و رنج افزون این خانواده

 انداش ثبت کردهاش را به عنوان محل فوتنشانی منزل

اهلل معینی، برادر خاطره معینی، در جریان هیبت 

او به  15۰کشتارهای زندانیان در زندان اوین تهران اعدام شد.

در حال  1367اش در مرداد هنگام ناپدیدسازی قهری

ی محکومیت خود به دلیل هواداری از گذراندن دوره

و  ، یک سازمان سیاسی چپ«فدائیان»ی اکثریت شاخه

 سکوالر، بود.

اهلل معینی باید ی هیبت، خانواده136۰ یاواخر دهه

کردند تا بتوانند مشکل همسرش ی او را ابطال میشناسنامه

برای گرفتن گذرنامه را برطرف کنند. هنگامی که اعضای 

سازمان »ی او برای درخواست ابطال شناسنامه به خانواده

ها خواسته در تهران مراجعه کردند، از آن« ثبت احوال کشور

« طبیعی»عوارض را امضا کنند که علت فوت او را   ایورقه

نامه ی خاطره معینی، در ابطالاعالم کرده بود. به گفته

اش به عنوان محل فوت نشانی منزل او در زمان دستگیری

 گوید:الملل میاو به عفو بین ثبت شده بود.

جا مسئولِ آن« جا زندانیِ شما بوده.ایناین یعنی چه؟ پسر من »مادرم صدایش را بلند کرد و اعتراض کرد و گفت: 

وگرنه همین االن پس این را امضا کن، »و او گفت: « خواهم.می»مادرم گفت: « خواهی یا نه؟گواهی را می»گفت: 

  151کنم.اش میپاره

                                                           
 یهامصاحبه المللعفو بینانجام داده بود.  یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  ینیخاطره مع شهادت المللعفو بین 15۰

 ، با او انجام داد.2۰18در اکتبر  ،صوتیتماس  قیو از طر یبه شکل حضور یگرید
 یهامصاحبه المللعفو بینانجام داده بود.  یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  ینیخاطره مع شهادت المللعفو بین 151

 ، با او انجام داد.2۰18در اکتبر  ،صوتیتماس  قیو از طر یبه شکل حضور یگرید

اهلل معینی. با تصویر پسرش هیبت«( مادر معینی»)مشهور به  عفت مریدی

 عکس از آلبوم شخصی
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 .جا را ترک کرده استآمده آننمی اش بندآورد که مادرش در حالی که گریهخاطره معینی به خاطر می 

 اهلل معینی. عکس از آلبوم شخصیی هیبتشدهی ابطالتصویر شناسنامه 
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 . پنهان کردن اجساد5

 

 « رو به رو هستیم. "گمشده"هزاران جسد ما با در واقع »

 1367152حسن گلزاری، از بازماندگان کشتار زندانیان در مرداد تا شهریور 

 

 مخفیانه دفن 5.1
را در  1367قضایی در مرداد تا شهریور فراهای و اعدام قهریهای ناپدیدسازی قربانیانِها و مسئوالن ایرانی اجساد مقام

های قربانیان ها برای خانوادهنشان دفن کرده و، در اکثر موارد، از مشخص کردن این مکاندی یا جمعیِ بیافرانگورهای 

 پنهان نگه داشته شده است. اسرار حکومتیها به عنوان این مکانی گذشته، مختصات اند. در سه دههامتناع کرده

ها و مسئوالن نهایتاً مقام –و رودسر اهواز، اردبیل، ایالم، مشهد  –فقط در پنج شهر اطالع دارد،  المللجا که عفو بینتا آن

اند و محل دفن را برای جمعی دفن شده هایشان در گوراند که عزیزانها اطالع دادهبه صورت شفاهی به بعضی از خانواده

گونه گور جمعی در ها و مسئوالن هرگز به صورت علنی و رسمی به وجود هیچاند. با این حال، مقامها مشخص کردهآن

 اند.کشور اذعان نکرده

 نیروهایور از چشم و به د پنهانییک گور جمعی، به شکل نبش قبر های قربانیان فقط توانسته بودند با در ایالم، خانواده

شان مطمئن شوند. اما نتوانسته بودند اجساد را تک به تک بیرون بیاورند دریافتی اطالعاتِ اطالعاتی و امنیتی، از درستیِ

 نگاه کنید(. 5.3و دوباره به خاک بسپارند )به بخش 

بگیرد. در نتیجه، با واگشایی  گور ی نبشهها، به نام اردوان صحت، توانسته بود اجازدر اردبیل، مادر یکی از قربانیان اعدام

چهار زندانی دیگر را بیرون آورده و تک تک یا ر اردبیل، اجساد اردوان صحت و سه آباد دیک گور جمعی در گورستان علی

برادر دشیر صحت، اما ار ؛هم در محل دفن آنان نصب کرده بودند قبربعداً سنگ  های قربانیاندوباره دفن کردند. خانواده

را شکسته و تخریب  قبرهاگفته است که مأموران اطالعاتی و امنیتی بارها این سنگ  المللاردوان صحت، به عفو بین

                                                           
 انجام داده بود. یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یحسن گلزار شهادت المللعفو بین 152
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در زندان اردبیل  1367های قهری و گسترده در مرداد اند. محل دفن چندین زندانی دیگر، که پیش از ناپدیدسازیکرده

 153بردند، همچنان نامعلوم است.به سر می

ها اهواز، مسئوالن بالفاصله بعد از دفن اجساد، روی گور جمعی بتن ریخته بودند، ظاهراً به این دلیل که از تالش خانوادهدر 

در مشهد و رودسر، مکان گورهای جمعی به شدت تحت نظر  15۴برای کندن زمین و واگشایی آن گور جلوگیری کنند.

ی واگشایی گورها را پیدا ن محل را ندارند، چه رسد به این که اجازهی گرد هم آمدن در آها حتی اجازهبوده، و خانواده

سازی هرسه محل در این سه شهر در معرض خطر تخریب کامل به دلیل احداث جاده و ساختمان 2۰18کنند. در اکتبر 

 155اند.بوده

، شیراز، سمنان، تهرانبندر انزلی، ، اصفهان –همچنین اطالع دارد که دست کم در هفت شهر  المللسازمان عفو بین

اند که بنا های قربانیان دادهای را به بعضی از خانوادهدیافران قبرهایها و مسئوالن نشانی مقام – همدانو مسجدسلیمان 

و  بسیاری از بازماندگانخبر دارد که  ها بوده است. با این حال، این سازماناین خانواده عزیزانبه ادعای آنان محل دفن 

به ویژه در شهرهای تهران، شیراز و  –ها و مسئوالن که ممکن است مقام را دارند این نگرانی های قربانیاناعضای خانواده

 نگاه کنید(. 5.2عمالً خالی باشند )به بخش  قبرهاها را فریب داده باشند و آن آن  –بندر انزلی 

یا  مرتبهاز طریق زندانبانان پاییناند و یا، از جمله، اطالعی ماندهها یا همچنان در وضعیت بیدر سایر نقاط کشور، خانواده

اند که هایی شدهمحلی موفق به شناسایی مکان ساکنان و هائوالن دولتی، کارگران گورستانهای غیررسمی با مستماس

الملل اطالع دارد که در دو مورد عفو بین 156جا در گورهای جمعی دفن شده باشد.آن رود که اجساد و بقایای درظن آن می

های اند با کندن زمین و بیرون کشیدن تکهها توانستهخانواده –قروه در استان کردستان و خاوران در جنوب شرق تهران  –

 نگاه کنید(. 5.3اجساد به وجود گورهای جمعی پی ببرند )به بخش 

هایی را که بیش اند؛ با این حال، مکانگونه گور جمعی در کشور اذعان نکردهها و مسئوالن ایرانی هرگز به وجود هیچمقام

های قربانیان و مردم روند محل گورهای جمعی باشند به شدت تحت نظر قرار داده و مانع از ورود خانوادهاز همه گمان می

                                                           
  /516painscapes.com/cities: قابل دسترس در ،«لیاردب»به: خاک رنج،  دینگاه کن 153
-9صص.  ،2۰18، توسط حکومت ایران 67جانباختگان کشتار سال  جمعی تخریب گورهای جنایت: اختفایالملل و عدالت برای ایران، عفو بین به: دینگاه کن 15۴

  PERSIAN.PDF1382592018www.amnesty.org/download/Documents/MDE :قابل دسترس در، 11
 :قابل دسترس در ،2۰18ی ژوئیه 26، ایران: احداث جاده بر روی گورهای انفرادی و جمعیالملل، عفو بین به: دیدر مورد اهواز و مشهد، نگاه کن 155

  en/2018/8828/13www.amnesty.org/en/documents/mde جمعی تخریب گورهای جنایت: اختفایالملل و عدالت برای ایران، عفو بین 
 :قابل دسترس در ،9-15صص.  ،2۰18، توسط حکومت ایران 67جانباختگان کشتار سال 

PERSIAN.PDF1382592018www.amnesty.org/download/Documents/MDE  قابل  ،«رودسر» رنج، خاک: به دیکن نگاه رودسر، مورد در

 /FgwFgg2www.bit.ly :دسترس در
به: خاک رنج،  دیباشند، نگاه کن یجمع یکه محل گورها رودیکه ظن آن م هامکان نیاز ا یبعض یفعل تیو وضع خچهیتار یدرباره شتریاطالعات ب یبرا 156

  /268painscapes.com/cities: قابل دسترس در ،«خاوران»
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اند. همچنین، در موارد و برگزاری مراسم یادبود یا گذاشتن گل و عکس و یادمان شده ها برای گردهماییعادی به این مکان

را به وجود آورده و حاکم کرده، به  این وضعیت در کل جو ترس و هراس 157اند.ها بتن ریختهمتعددی روی این مکان

شود در بازیابی اجسادی که تصور میو  واگشایی گورهامجوز  برای کسبکنند های قربانیان جرأت نمیای که خانوادهگونه

  .، اقدام کننداندگورهای جمعی دفن شده

  

ورها اند. ساکنان محلی عقیده دارند که این گروی این مکان را با بتن پوشانده رود محل گورهای جمعی باشد.ان میمکانی در روستای تولبوزان در نزدیکی مسجدسلیمان که گم

 « عدالت برای ایران»کشته شدند. عکس از  1367زندانیان در مرداد تا شهریور  کشتارهایسیاسی است که در جریان  حاوی اجساد بعضی از مخالفان

هایی تشدید شده است که گمان کاری با اقدامات دیگری به منظور تخریب مکانهای اخیر، این جو هراس و مخفیر سالد 

 تسطیحبرداری و از: خاک ستاین اقدامات از جمله عبارت ا؛ سترود یا مشخص شده است که محل گورهای جمعی امی

بر روی این  و جاده سازهدیِ جدید؛ نصب قطعات بتنی و احداث افران قبرهایها در زیر ها؛ پنهان کردن این مکاناین مکان

اطالع دارد که تخریب مکان گورهای جمعی با حکم قضایی انجام شده  المللدست کم در یک مورد، عفو بین 158ها.مکان

   نگاه کنید(.   5.3است )به مورد قروه در بخش 

 

                                                           
 دیو قبرستان آقا س مانیباشند: قبرستان باال در زنجان، تولبوزان در مسجدسل یجمع یمحل گورها رودیهستند که گمان م ییهااز مکان ییهانمونه هانیا 157

  painscapes.com/citie: قابل دسترس در ،به: خاک رنج دی. نگاه کنجانیدر اله یمرتض

توسط حکومت  67جانباختگان کشتار سال  جمعی تخریب گورهای جنایت: اختفایالملل و عدالت برای ایران، عفو بین به: دینگاه کن شتر،یاطالعات ب یبرا 158
 خاک: به دیکن نگاه ن،یهمچن  PERSIAN.PDF1382592018www.amnesty.org/download/Documents/MDE :قابل دسترس در ،2۰18، ایران

 /268painscapes.com/cities: قابل دسترس در ،«خاوران» رنج،

http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1382592018PERSIAN.PDF
https://painscapes.com/cities/268
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 تبریز

 

 2017و سپتامبر  2017، اوت 2017ای که )از باال به پایین( در ژوئن تصاویر ماهواره

دهند و روند تخریب مکانی در گورستان وادی رحمت در تبریز را نشان میاند شده گرفته

  2017گلوب، ها از گوگل، دیجیتالرود محل گورهای جمعی باشد. عکسکه گمان می

 

 

رود محل گورهای جمعی باشد، در گورستان وادی رحمت، مکانی که گمان می

تخریب شود. عکس باال از سازمان مجاهدین  2017قبل و بعد از این که در سال 

 «شهریار نیوز»خلق، عکس پایین از 

 

اجساد و  محل یک گور جمعی و حاویودی گورستان وادی رحمت در تبریز زمینی نزدیک وررود که قطعهگمان می

به شکل  1367ی مرداد تا شهریور ها مخالف سیاسی باشد که در زندان تبریز قهراً ناپدید شده و در فاصلهبقایای ده

واقع شده است که عالوه بر این، محل دفن « ی کودکانقطعه»فراقضایی اعدام شدند. این مکان در بخشی موسوم به 

های شتابزده شده و در قبرهای انفرادی دفن شدند. قربانیِ اعدام 136۰ی ای است که در اوایل دههمخالفان سیاسی

ها عمدتًا بر اساس اطالعات دریافتی شود، در این مورد نیز خانوادههمچنان که در بسیاری از موارد دیگر مشاهده می

اند نتیجه رسیده به این 1368های غیررسمی با مسئوالن دولتی و ساکنان محلی در پاییز و زمستان از طریق تماس

 که این مکان یک گور جمعی است.

های های تبریز، که نظارت بر مدیریت گورستان، سازمان گورستان1396های محلی، در تیر های رسانهبنا به گزارش

ای را به منظور تبدیل این مکان به یک فضای باز برای برگزاری مراسم رسمی آغاز این شهر را بر عهده دارد، پروژه

الملل به ای که عفو بینها و تصاویر ماهوارهاند. عکساز آن زمان، نیمی از این منطقه را با بتن پوشانده 159ده است.کر

، 1396کند که از آن تاریخ تا مهر ها و تصاویر باال را نگاه کنید( تغییرات آشکاری را مسجل میدست آورده )عکس

 .زمان اعالم تکمیل آن پروژه، در این محل ایجاد شده است

                                                           
، قابل دسترس در: 1396مهر  7، «شد افتتاح رسماً رحمت یواد در شهدا ادبودیمراسم  یمحل برگزار» ر،ینسل تدب 159

100928www.nasletadbir.ir/news/ 

http://www.nasletadbir.ir/news/100928


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

86 

 

 رشت

، قبل از آن که باشد رود محل گور جمعیآباد که گمان میدر گورستان تازه مکانی

پیشتازان راه »جا ایجاد شود. عکس از آن 1387انفرادی جدید در سال  قبرهای

 « آزادی

آباد که گمان گورستان تازه در انفرادی جدید، در حال احداث بر روی مکانی قبرهای

 «اخبار روز»جمعی باشد. عکس از رود محل گور می

در رشت را در سه چهار گودالِ  1367شده در مرداد تا شهریور شاهدان، اجساد مخالفان سیاسی کشته بنا به شهادت

اند. برآورد آباد، گورستان اصلی این شهر، ریخته و رویشان را پوشاندهای در گورستان تازهی دورافتادهحفرشده در نقطه

، گورهای انفرادی جدیدی بر روی این 1387متر مربع بوده باشد. از سال  9وسعت هر گودال حدود شود که می

های قربانیان که با چندین نفر از ها ساخته شده و به افراد بسیاری فروخته شده است. یکی از اعضای خانوادهگودال

 اند.ها نزدهجمعی در این مکان حرفی به آنخریداران صحبت کرده، گفته است که مسئوالن در مورد احتمال وجود گور 

 

 ؟ساختگی قبرهای 5.2
مخصوصاً در تهران،  –ها داده شده انفرادی به آن قبرهایهای قربانیان که نشانی بعضی از بازماندگان و اعضای خانواده

 در واقع خالی باشند. قبرهاها را فریب داده و ها و مسئوالن آنبر این باورند که ممکن است مقام –و بندر انزلی  شیراز

سازمان مجاهدین شان از داده شده، قربانیان به دلیل هواداری قبرهاتقریباً در تمام مواردی که اطالعاتی در مورد محل 

 16۰زندانی و اعدام شده بودند.خلق 

                                                           
نجاران منسوب کرده بودند؛  میمنصور داوران و ابراه یهابه نام یکه مسئوالن به دو زندان شودیتهران م یدر بهشت زهرا یانفراد قبرموارد استثنا شامل دو  16۰

 دو نفر نیا یاحتمال وجود دارد که در پرونده نیاعدام شده بودند. ا کشتارها در زندان گوهردشت انیدر جر چپ یهااز سازمان شانیهوادار لیدو نفر به دل نیا

 . 1۴7، ص. 2۰11 ،خاکستر آواز و هاققنوس رقص ،یمصداق رجیبه: ا دیخلق هم ثبت شده باشد. نگاه کن نیاز سازمان مجاهد یضمن یهوادار
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 نگورستان بهشت زهرا، تهرا

جا را محل الملل باخبر شد که قبری در گورستان بهشت زهرای تهران، که مسئوالن آن، سازمان عفو بین2۰17نوامبر 

ی فردی که با خانواده 161در تهران اعالم کرده بودند، در واقع خالی بوده است. 1367دفن یکی از قربانیان کشتار سال 

متوجه این  2۰17الملل اطالع داده است که این خانواده تازه در ژوئن آن قربانی در ایران در ارتباط بوده به عفو بین

شان را در همان محل به خاک بسپارند. کارگران گورستان ماجرا شده بودند، وقتی که قرار بوده یکی دیگر از بستگان

نخورده است و اند به این خانواده گفته بودند که زمین زیر آن سنگ قبر دست محل بوده که در حال آماده کردن

 گوید:الملل با او مصاحبه کرده، میجا نیست. فردی که عفو بیناستخوان یا دیگر بقایای جسد انسان در آن

این . است نمایش  قبر سنگ و آن وجود ندارد بستگان نزدیک این قربانی به مادر پیرشان نگفتند که جسدی اینجا»

که  گفتندمیاگر به او .آیدکه سر قبر پسرش میاین اسم به زنداین محل سر می هر هفته به که است سالیان مادر

 « خت.ریهمچنین قبری وجود ندارد تمام تعادلش به هم می

د، از این بابت که آن قبرهای انفرادی کنها را برجسته میها و اعضای خانوادههای بسیاری از بازماندهاین نمونه نگرانی

اند ممکن است ساختگی نسبت داده شده 1367در گورستان بهشت زهرا که به قربانیان کشتارهای مرداد تا شهریور 

 باشند.

ها و الملل، چند صد گور انفرادی در نقاط مختلف این گورستان وجود دارد که مقاماطالعات سازمان عفو بین أساسبر 

، 91، 87های اند، از جمله در قطعهمعرفی کرده 1367ها را به عنوان محل دفن قربانیان کشتارهای سال آن مسئوالن

نگاه کنید(. با این حال، این سازمان اطالع ندارد  ۴)به پیوست  1۰8، و 1۰6، 1۰5، 1۰۴، 99، 98، 97، 9۴، 93، 92

ی د که تعدادی قبر انفرادی را به عنوان محل دفن عدهانها و مسئوالن ایرانی بر چه اساسی تصمیم گرفتهکه مقام

 محدودی از قربانیان مشخص کنند و محل دفن هزاران قربانی دیگر را پنهان نگه دارند.  

ها و مسئوالن ممکن است ساختگی باشد، بازماندگان شده از جانب مقامدر تأیید این نگرانی که قبرهای انفرادی معرفی

هایی وجود دارد حاکی الملل را به چندین نکته جلب کردند. برای نمونه، گزارشهای قربانیان توجه عفو بینو خانواده

ای اند، بدون وجود هیچ نشانه، نصب شده1367اکثراً در پاییز و زمستان  ها،های واقع در این قطعهقبراز این که سنگ 

این اقدام تقریباً در همان زمانی اتفاق  162ها انجام شده است.برداری و تدفینی در این محلحاکی از آن که قباًل خاک

ملل در مورد وضعیت حقوق  ی سازمانی ویژهنماینده»ها و مسئوالن در حال آماده شدن برای دیدار افتاده که مقام

ها و مسئوالن کنند که احتمال دارد مقامهای قربانیان و بازماندگان گمان میبودند. بعضی از خانواده «بشر در ایران

شدگان را ناچیز جلوه سنگ قبرهای انفرادی در گورستان بهشت زهرا را به این دلیل نصب کرده باشند که شمار کشته

                                                           
 .ماندیممحفوظ  المللعفو بینخانواده، نزد  تیبه منظور حفظ امن ،یو منبع اطالعات ینام قربان 161
 .61۴، ص.2۰11 ،ها و آواز خاکستررقص ققنوس ،یمصداق رجیا 162
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شان روی آن ها بر این باورند که قربانیانی که اسامیمحل دفن اجسادشان مشخص است. آن داده و نشان بدهند که

اند که از سرنوشت سنگ قبرها حک شده عماًل در گورهای جمعی و به همراه چندین هزار قربانی دیگری دفن شده

 اجسادشان اطالعی در دست نیست.

ها در بهشت زهرا اند، اما عالوه بر خاوران، بعضی محلگه داشتهها و مسئوالن محل دفن این اجساد را محرمانه نمقام

های بایر در حوالی و همچنین بعضی از زمین 1۰8و  99های د، به ویژه در قطعهانکه رویشان را با سیمان پوشانده

ی جمعی اند که احتمال دارد محل گورهاهایی شناسایی شدهگورستان بهشت سکینه در نزدیکی کرج به عنوان مکان

گوید در ی یک زندانی سابق، به نام مینا هاشمی، دسترسی پیدا کرده است که مینامهالملل به شهادتباشد. عفو بین

ی اجساد در چندین گودال تازه حفرشده در با زنی صحبت کرده بوده که شاهد دفن شبانه و مخفیانه 1367تابستان 

 163بوده است. 1۰8ی قطعه

گرانی این است که مشخصات اکثریت وسیعی از آن قبرهای انفرادی در گورستان بهشت زهرا، که ی نی دیگر مایهنکته

اند، نسبت داده شده 1367ها و مسئوالن به قربانیان کشتارهای سال ، از طرف مقامالمللاطالعات عفو بین أساسبر 

چنینی  قبر این 335به تصاویری از الملل ی سازمان بهشت زهرا ثبت نشده است. عفو بینمتوف یجستجو سامانهدر 

وجو کرده و به این نتیجه رسیده است که تنها سازمان بهشت زهرا جست سامانهها را در و مشخصات آندست یافته 

 16۴نگاه کنید(. ۴اند )به پیوست مورد از این موارد ثبت شده 3

ع در این گورستان، شامل اسامی و ی سازمان بهشت زهرا با هدف ثبت مشخصات هر قبر واقمتوف یجستجو سامانه

الملل روشن نیست که این کند. برای عفو بینشان، فعالیت میشده در قبرها و تاریخ تولد و وفاتی افراد دفنهمه

پایگاه اطالعاتی تا چه اندازه جامع و فراگیر بوده و آیا نواقصی که در مورد ثبت مشخصات قبرهای منتسب به قربانیان 

                                                           
قابل  ،«1۰8 یقطعه زهرا، بهشت تهران،»است: خاک رنج،  یل دسترسبقا زین جانیو در ا قرار داده المللنیعفو ب اریدر اخت رانیا یعدالت برارا  شهادت نیا 163

   /545painscapes.com/cities :دسترس در
 1367سال  کشتارهای انیاند و به قربانتهران واقع شده یها در گورستان بهشت زهراکه بنا به گفته افتیدست  یر انفرادقب 737 ریبه تصاو المللنیعفو ب 16۴

انجام  1367در سال  انیزندان کشتار یدرباره یاگسترده قاتیاز بازماندگان کشتارها، که تحق ،یمصداق رجیاز دو منبع به دست آمد. ا ریتصاو نیتعلق دارند. ا

از بازماندگان،  گرید یکی ،ییای. محمود رواستمنتشر کرده  خاکستر آواز و هاققنوس رقصرا در کتاب خود با عنوان  ینیچننیا یر انفرادقب 371 ریداده، تصاو

به منظور کسب  ،المللنیعفو بر نشده بود. منتش یمصداق رجیها در کتاب امورد آن ششقرار داد که فقط  المللنیعفو ب اریرا در اخت یر انفرادقب 19۰ ریتصاو زین

سه منبع  نیرها را در اقبشده بر حک یاند، اسامبوده 1367سال  کشتارهای انیقربانقبرهای  به کرده متعلق افتیکه در یریتصو 377که آن  نیاز ا نانیاطم

را ثبت  1357انقالب در سال  یروزیها از زمان پاعدام یبود که سوابق همه« عبدالرحمن برومند ادیبن» یطالعاتا گاهیوجو قرار داد: منبع اول پامورد جست

خود را در آن  ینفر از اعضا ۴969و مشخصات  یمدون کرده و اسام «تیبشر هیعل تیجنا»خلق با عنوان  نیبود که سازمان مجاهد یمنبع دوم فهرست کند؛یم

 «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»بود که  یاند؛ منبع سوم فهرستشده اعدام 1367سال  کشتارهای انیسازمان در جر نیا یثبت کرده است که به گفته

که وابسته به  یانیثبت شده، قربانن اند، در آاعدام شده 1367سال  کشتارهای انیدر جر کسانی که به گفته این گروه نفر از  ۴672مدون کرده و مشخصات 

خود  قاتیتحق یرهیرا از دا یافتیدر ریاز تصاو ریتصو ۴2 المللنیعفو بمخالف نظام بودند.  یهاگروه گرید ای چپ یاسیس یهاگروه ایخلق  نیسازمان مجاهد

سازمان  سامانهدر  ماندهیمورد باق 335 یوجوبه جست جه،یبود؛ در نت افتهیسه منبع ن نیاز ا کیچیرها را در هقبشده بر آن حک یگذاشت، چون اسام رونیب

 بهشت زهرا پرداخت.        

 

https://painscapes.com/cities/545
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اند هم رواج دارد یا نه، و اگر دارد در چه ابعادی شود در مورد افرادی که به دالیلی جز اعدام درگذشتهمی اعدام مشاهده

در  1367درصد از قبرهای منتسب به قربانیان کشتارهای  99است. با این حال، این واقعیت که مشخصات بیش از 

کند، و انجام تحقیقات و نبش آن قبرهای اد میهای جدی ایجسوابق سایت اینترنتی گورستان موجود نیست نگرانی

 بخشد.انفرادی برای کشف حقایق مربوط به محل دفن هر قربانی را اهمیتی هرچه بیشتر می

ی مختلف گورستان به یک قربانی منتسب شده تردیدها در این باره این که دست کم در دو مورد، دو قبر در دو قطعه

و  ها و مسئوالن نه توضیحی در این باره ارائه دادهالملل اطالع دارد، مقاما که عفو بینجکند. تا آنرا بیشتر تقویت می

 اند.ی واکاوی قبرها برای کشف حقیقت را صادر کردهنه اجازه

به او منتسب  98ی و قبر دیگری در قطعه 1۰۴ی شود که یک قبر در قطعهزاده مربوط میمورد اول به حسین صفائی

مورد دوم به  165یخ تولد، تاریخ وفات، و نام پدری که روی این قبرها حک شده در هردو مورد یکی است.شده است. تار

 166اند.، را به او نسبت داده99ی دیگری در قطعه 98ی ود که دو قبر، یکی در قطعهشصدیقه انسی مربوط می

 

                                                           
جداگانه را قبر آن دو  ریشرح داده و تصاو المللنیعفو ب یمورد را برا نیاز بازماندگان کشتارها، ا ،ییاید روواطالعات از دو منبع به دست آمده است. محم نیا 165

گرفته  یمتفاوت یکم یهیکه از زاو یریاطالعات را به همراه تصو نیاز بازماندگان کشتارها، هم گرید یکی ،یمصداق رجیاسازمان قرار داده است.  نیا اریتدر اخ

 .است کرده منتشر( 2۴7، 213، 1۴6)صص.  ها و آواز خاکسترققنوس رقصشده در کتاب خودش با عنوان 
 است. مطلع شدهمورد  نیا از( 22۰، ۰82، 1۴6)صص.  ها و آواز خاکستررقص ققنوس ،یمصداق رجیکتاب ا قیاز طر المللنیعفو ب 166
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زندانیان در  کشتارزاده، از قربانیان )چپ( در گورستان بهشت زهرای تهران، که به یک شخص واحد، حسین صفائی 98)راست( و  104های ر در قطعهتصاویر دو سنگ قب

 ها از آلبوم شخصیدر تهران، نسبت داده شده است. عکس 1367مرداد تا شهریور 

 1367زندانیان در مرداد تا شهریور  کشتار)چپ( در گورستان بهشت زهرای تهران، که هردو به صدیقه انسی، از قربانیان  99)راست( و  98های ر در قطعهتصاویر دو سنگ قب 

 ها و آواز خاکستررقص ققنوس، ایرج مصداقی کتاب ها ازدر تهران، نسبت داده شده است. عکس
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 گورستان دارالرحمه، شیراز

آباد در زندان عادل 1367مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی، مرد و زن، در اوایل مرداد  2۰۰شیراز، نزدیک به در 

 قهراً ناپدید شده و به شکل فراقضایی اعدام شدند. تا به امروز، محل دفن اجساد این قربانیان محرمانه مانده است.

فن شده باشند که در آن زمان در حوالی گورستان شود اکثر قربانیان در یک گور جمعی در محلی دتصور می

قرار داشت.  136۰ی شدگان در اوایل دههی شیراز واقع شده بود، نزدیک جایی که قبرهای انفرادی اعدامدارالرحمه

های قربانیان از طریق تماس با ساکنان محلی و کارگران گورستان موفق به شناسایی این مکان شدند؛ بنا به خانواده

ها ی اجساد در آنها با بیل مکانیکی و دفن شبانه و مخفیانهها، بعضی از ساکنان و کارگران شاهد کندن چالهرشگزا

 اند.بوده 1367ی مرداد تا شهریور سال در دوره

شان های سیمانی و سنگ قبرهای کوچکی برای ثبت کردن اسامی عزیزانهای قربانیان سازههای بعد، خانوادهدر سال

گوید که ماند، میالملل محفوظ میاش به دالیل امنیتی نزد عفو بینین مکان نصب کردند. یک منبع محلی، که نامدر ا

داده این مکان اند، و روی عالئمی را که نشان میها و سنگ گورها را شکسته و از بین بردهمسئوالن بارها این سازه

 167اند.بوده نیز با رنگ پوشانده 3671زندانیان در سال  کشتارمحل دفن اجساد قربانیان 

های جدیدی برای دفن اجساد در همان مکانی احداث های اخیر، قطعهدر سال دهد کهای نشان میصاویر ماهوارهت

 168رود محل گور جمعی باشد.شده است که گمان می

شان، به تعدادی قبر گیریپی وجو وهای قربانیان را، بعد از چندین ماه جستها و مسئوالن معدودی از خانوادهمقام

جا دفن شان در آنها اعالم کردند که بستگانانفرادی در نقاط مختلف گورستان دارالرحمه ارجاع داده و شفاهاً به آن

ی محدودی از قربانیان اعالم شده است و چرا، با این که اند. روشن نیست که بر چه اساسی فقط محل دفن عدهشده

 اند.اند، آن قبرها در نقاط مختلف گورستان پراکندهه کشته شدهقربانیان در یک دور

ها سنگ قبرهایی در آن نقاط نصب های بعد، خانوادهدر بدو امر، هیچ نشانی روی این قبرها وجود نداشت؛ در سال

 باشد.شان بوده ها تردید دارند که این قبرها واقعاً محل دفن عزیزانکردند. با این حال، بسیاری از آن

در زندان  1367الملل رسیده، یکی از بازماندگان کشتار زندانیان در مرداد تا شهریور ای که به دست عفو بیندر شهادت

 گوید: آباد شیراز میعادل

                                                           
  /790painscapes.com/cities :قابل دسترس در ،«رازیش»به: خاک رنج،  دینگاه کن 167
  /790painscapes.com/cities :قابل دسترس در ،«رازیش»به: خاک رنج،  دینگاه کن 168
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وقت مطمئن نبودیم چرا ها هیچما ]بازماندگان[ و خانواده

ها را ندید. فقط اعالم کردند که این که هیچ کسی  جنازه

جا زهرا خوابیده و فاطمه رش افسانه است، اینقبر زی

کدام از ما جاست. اما این که واقعا هست یا نه، هیچآن

ت[ همه را در یک چاله ممکن اسمطمئن نیستیم. آیا ]

ها نشان داده ریخته باشند و بعد هم چند قبر را به خانواده

جا دفن شان آنها گفته باشند که عزیزانباشند و به آن

  169د؟انشده

 کشتاررا در جریان  شورا مکارمی که مادرش فاطمی زارعی

گوید صاحب قبری زندانیان در همین شهر از دست داده، می

در همان نزدیکی به مادربزرگ او گفته بوده که قبری که به 

اند یک گور قدیمی و متعلق به فاطمه زارعی نسبت داده

شورا مکارمی  17۰ها قبل فوت کرده است.کسی است که سال

اش هنوز مطمئن آن گور نرفته است. تا به امروز، او و خانوادهاش دیگر سر گوید که، بعد از این ماجرا، مادربزرگمی

 نیستند که جسد مادرش کجا دفن شده است.

 

 باز شدهگورهای  5.3
رود محل گورهای جمعی باشند، فقط در ها مکانی که گمان میاطالع دارد، از میان ده المللجا که سازمان عفو بینتا آن

ند. شان شدها و شناسایی اجساد عزیزانگورباز کردن  های قربانیان مخفیانه موفق بهخانواده، 1367چهار مکان، در سال 

 و تهران قرار دارند. شهرهای ایالم، اردبیل، قروه ها در نزدیکیاین مکان

شان اطالع های قربانیان همچنان ادامه دارد چرا که از شرایط جان باختن عزیزانحتی در این موارد نیز، پریشانِی خانواده

ها مصاحبه کرده بارها خشم، برآشفتگی و درد با آنالملل ها که عفو بینآن عده از اعضای خانواده کامل ندارند. همچنین،

                                                           
 کرده که با او مصاحبه کرده بود.  افتیدر «رانیا یعدالت برا»از  را بازمانده نیا شهادت المللنیعفو ب 169
  بود. کرده یحضور یکرده که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یشورا مکارم شهادت المللنیعفو ب 17۰

 فاطمه زارعی با پسرش. عکس از آلبوم شخصی   
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و مطابق با آداب و  محترمانه شان به شکلاند که از حق اساسی خود برای تدفین عزیزانو رنج خود از این جهت ابراز کرده

 اند.د و سوگواری برای آنان محروم ماندهرسوم فرهنگی و مذهبی خو

  ایالم

ها در یک های این قربانیان اجساد آنای خارج از روال قضایی در ایالم اعدام شدند. خانوادهبه شیوه 1367تصاویر پنج زن جوانی که در جریان کشتارهای مرداد تا شهریور 

ندی، نسرین رجبی، بزاده، حکیمه ریزهحیدری( به این شرح است: جسومه ها )از باال سمت چپیدا کردند. اسامی آنی ایالم پآباد در حومهگور جمعی در حوالی گورستان صالح

 های شخصی ها از آلبومو مرضیه رحمتی. عکس فرح اسالمی

 

بیرون  شان با دنیایرتباطا 1367بردند، در اوایل مرداد در ایالم، زندانیانی که به دالیل سیاسی در حبس به سر می

ها و اند، تا این که در نهایت مقاماند یا مردهشان زندهدانستند که بستگانها تا چندین ماه نمیو خانواده قطع شد

ها و مقام 171اند.، اعدام کرده1367مرداد  18شان را چهار ماه قبل، در ها رساندند که بستگانمسئوالن به اطالع آن

ی محل دفن ارائه نکردند. گونه اطالعاتی هم دربارهدر بدو امر، هیچو حویل ندادند ها تمسئوالن اجساد را به خانواده

ها خواسته شد در محل دادگاه انقالب در ایالم حاضر شوند. ها تماس تلفنی گرفته و از آن، با خانواده1367اوایل آذر 

گونه مراسم یادبودی ی شدند مبنی بر این که هیچاها مورد تهدید قرار گرفته و وادار به امضای تعهدنامهجا خانوادهدر آن

                                                           
 اند. ها رساندهها را شفاهاً به اطالع خانوادهاعدام قیدق خیجا تارها و مسئوالن آناست که مقام یاز معدود موارد المیا 171
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جا محل دفن بستگان ای به هر خانواده داده و گفته شد که آنکنند. سپس نشانی و شمارهشان برگزار نمیبرای عزیزان

مکان ها در آن ی ایالم واقع شده بود. خانوادهآباد در حومهای در حوالی گورستان صالحها است. آن مکان روی تپهآن

ها داده بودند، ای که به آنها با آن شمارهشده روی آنهای نوشتههایی را به روی زمین دیدند که شمارهتخته چوب

 کرد.مطابقت می

توانسته باور کند که دخترش در آن گوید پدرش چون نمیالملل به شهادت ندا رحمتی دسترسی یافته که میعفو بین

کند که ی هولناکی را توصیف میردن آن گور جمعی اقدام کرده است. او صحنهمحل دفن شده، شبانه به باز ک

 اش بعد از واگشایی گور جمعی با آن مواجه شده است:خانواده

ها ردیفی و به صورت خیلی بد هفت جنازه را دفن کرده بودند. فقط یک ذره کفن روی قسمت سینه دخترها بود و آن

شود. باید ببینم واقعاً دختر من زیر گفت من باورم نمیپدرم رفت و قبر را باز کرد. می را در پالستیک پیچیده بودند ...

باران شده بود و او را گذاشته بودند خواهرم کالً گلوله این خاک است یا نه. بعد باز کرده و دیده بود که این سمت سینه

ها را به طور شرعی دفن گویند مسلمانیم و مردهیاش را بسته بودند. خودشان ]مسئوالن[  مدر یک نایلون و سر و ته

ها را طور جنازهکنیم ولی اصالً خبری از این چیزها نبود. فقط انگار یک چاله با بیل مکانیکی کنده بودند و همینمی

 172داخل آن انداخته بودند.

محمدنبی  –شده در این گور جمعی شناسایی شده و متعلق به دو مرد الملل، اجساد یافتاطالعات عفو بین ساسبر ا

و  بیبندی، نسرین رجزاده، حکیمه ریزهفرح اسالمی، جسومه حیدری –و پنج زن  –اهلل بختیاری مروتی و نصرت

ها و ی مقامدیگر وجود داشته که به گفتهچوب در نزدیکی این گور جمعی، دو تخته  173اند.بوده –مرضیه رحمتی 

 کرده است.مسئوالن، محل دفن دو قربانی دیگر، عبداهلل ناصری و موسی نعمتی را مشخص می

های زیادی، به شکستن و آسیب زدن به سنگ قبرها و ها و مسئوالن، تا سالالملل مطلع گشته است که مقامعفو بین

 17۴های اخیر متوقف شده است.انواده نصب کرده بودند، اما چنین اقداماتی در سالکردند که خعالئم یادبودی اقدام می

 

 

 

                                                           
  /530painscapes.com/cities :قابل دسترس در ،رنج خاکدر  یندا رحمت شهادتبه  دینگاه کن 172
  /529painscapes.com/cities :قابل دسترس در ،«المیا»به: خاک رنج،  دینگاه کن 173
  /529painscapes.com/cities : قابل دسترس در ،«المیا»به: خاک رنج،  دینگاه کن 17۴

https://painscapes.com/cities/530
https://painscapes.com/cities/529
https://painscapes.com/cities/529
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 قروه

کیلومتری شرق  93ی قروه، واقع در در حومه

ای قرار دارد که گمان سنندج، گور جمعی

نفر که در جریان  2۰رود اجساد بیش از می

در سنندج  1367کشتارهای مرداد و شهریور 

جا دفن شده باشند )به آناند در اعدام شده

نگاه  1قسمت مربوط به سنندج در پیوست 

 کنید(.

هایی یک از خانوادهها و مسئوالن به هیچمقام

مطلع شده  1367ها در شهریور که از اعدام

دفن اجساد را اطالع ندادند. با بودند، محل 

ها از طریق یکی از بعضی از خانواده این حال،

رتبه باخبر شدند که اجساد زندانبانان پایین

ها که دو برادرش کمال و جبار را در جریان اعدام یدمرادیاند. عبداهلل سی قروه دفن شدههحوم زمین بایری دردر تکه

ای به وسعت صدها وجو در منطقهها جستهای قربانیان، بعد از هفتهخانوادهگوید که در سنندج از دست داده می

ها گفته خودش در شهریور همان سال شاهد انداختن اند که به آنبه یکی از اهالی برخورده 1367کیلومتر، در آبان 

دهد. شان میرا نشان ها گفته است که آن مکاناجساد در یک گور جمعی در مجاورت گورستان بهائیان بوده و به آن

جا یک گور جمعی اند و آنها به همراه آن روستایی به محل مورد نظر رفته و زمین را با بیل کندهپس از آن، خانواده

اند که اجساد بیش از بیست نفر، شامل مردان و زنان و دست کم یک فرد خردسال، در آن قرار داشته است. کشف کرده

و بعد آن جسدها را  تر کردهتر و پهنگودال را عمیق انداخته شده بودند، بیرون آورده و ها اجساد را که روی همآن

 دوباره در همان محل در کنار یکدیگر دفن کردند.

اند که این ها و مسئوالن پیوسته به تخریب سنگ گورها و عالئم یادبودی اقدام کردهی گذشته، مقامدر طول سه دهه

، این مکان تسطیح و تخریب 1395شان در نزدیکی قروه نصب کرده بودند. در تیر عزیزان ها بر سر گورهایخانواده

بندی شده و ها گفته بود که این مکان به عنوان زمین زراعی دستهشد. یکی از مسئوالن وزارت کشاورزی به خانواده

در زمین زراعی، تأیید کرده « یوساز غیرقانونساخت»جا را، تحت عنوان دادسرای قروه تخریب گورهای واقع در آن

 175است.

                                                           
توسط حکومت  67جانباختگان کشتار سال  جمعی تخریب گورهای جنایت: اختفایالملل و عدالت برای ایران، عفو بین به: دینگاه کن شتر،یاطالعات ب یبرا 175

  PERSIAN.PDF1382592018www.amnesty.org/download/Documents/MDE :قابل دسترس در ،22-2۴، صص. 2۰18، ایران

 1395در قروه، بعد از آن که در تیر  واقع 1367محل گور جمعی قربانیان کشتار زندانیان در سال 

بر اساس »شده نوشته شده است که این مکان ی نصببرداری و تخریب شد. در اطالعیهخاک

 «رادیو فردا»تخریب شده است. عکس از « دستور قضایی

http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1382592018PERSIAN.PDF
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 خاوران

ای به ابعاد تقریبًا زمین بایر و محوطهخاوران تکه

متر مربع در جنوب شرق تهران است.  86۰۰

واقع « گلستان جاوید»این منطقه در مجاورت 

غیررسمی بهائیان به  شده است که گورستان

های ، مقام136۰ی رود. از اوایل دههشمار می

ها این مکان را قضایی و مسئوالن زندان

خواندند و افرادی را که به دالیل می« آبادلعنت»

جا سیاسی بازداشت و اعدام شده بودند در آن

 کردند.دفن می

های بعضی از قربانیان ، خانواده1367در پاییز 

 176اند.شان در یک گور جمعی در این مکان دفن شدهنیان در آن سال متوجه شدند که عزیزانکشتار زندا

ها، به خاوران رفته ، به همراه دیگر خانواده1367هایی مصاحبه کرده است که در پاییز الملل با اعضای خانوادهعفو بین

 بیرون زده بود.هایی شده بودند که از خاک لباسجا متوجه اعضای بدن و تکهو در آن

کند که برای این سازمان اظهارات زنی را نقل می 1367آذر  22ی مطبوعاتی خود در تاریخ الملل در بیانیهعفو بین

گشته )اسامی هردو محفوظ است(، با دست خالی جسد یک مرد توضیح داده بود که وقتی به دنبال جسد شوهرش می

 یرون کشیده است:شده را در مرداد همان سال از خاک باعدام

عمق و بدون عالمت و نشانه، دفن شده بودند، در دسته دسته جسد، بعضی با لباس و بعضی با کفن، در گورهای کم

ها وحشتناک بود، ولی من با شدند. بوی جنازهبخشی از گورستان که مخصوص زندانیان سیاسی چپ بود که اعدام می

ام مهم بود که محل دفن همسرم ی کوچک، چون برای من و دو تا بچههای خودم شروع کردم به زمین را کندندست

 177را پیدا کنیم.

کند ها را پاک میآلود بوده، اما وقتی که خوناش کامالً خوناین زن جسدی را از خاک بیرون کشیده بود که صورت

 شود که او همسرش نیست.متوجه می

                                                           
 :قابل دسترس در ،12، ص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین 176

 /en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
 .ماندیاو، محفوظ م یخانواده هیها و مسئوالن علمقام ییجویترس از تالف لیزن، به دل نینام ا 177

 گردهمایی برای برگزاری مراسم یادبود در خاوران. عکس از آلبوم شخصی

http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en
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ی برگزاری مراسم و همچنین اجازه اوران را تخریب و تسطیح کردهی گذشته، مسئوالن ایرانی بارها خدر طول سه دهه

های یادبود اند و سنگها کاشته بودند لگدکوب کردهاند، گل و گیاهی را که خانوادههای قربانیان ندادهیادبود به خانواده

 اند.را شکسته یا برده

انجام شده و مسئوالن محلِ این گور  1387دی  27تا  2۰ها حاکی از آن است که آخرین دور تخریب در گزارش

ها درست کرده و گل و گیاهی را که هایی را که خانوادهو شمار زیادی از نشان برداری و تسطیح کردهجمعی را خاک

 178اند.کاشته بودند از بین برده

 

 دفن سوابقدر محو شده اسامی  5.4
شان که اطالعات دفن دفاترکشته شدند در  1367سیاسی که در مرداد تا شهریور  مخالفان و دگراندیشاناسامی بسیاری از 

 شود.در اختیار عموم قرار دارد، دیده نمی

دولتی است،  یک نهادکه  سازمان بهشت زهرا را یمتوف یجستجو سامانه، 2۰18، از ژوئیه تا دسامبر المللعفو بینسازمان 

 گروه، یک «ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»نفری گشته است که  ۴672وجو قرار داده و به دنبال اسامی مورد جست

. بودشناسایی کرده  1367کشتارهای مرداد تا شهریور ها را به عنوان قربانیان حقوق بشری مستقر در خارج کشور، آن

ترین گورستان در استان تهران، ی گورستان بهشت زهرا، گورستان اصلی و بزرگارهسازمان بهشت زهرا مسئول مستقیم اد

شده، ر ثبتکند. این مشخصات، در مورد هر قبیداری مانفرادی را نیز در پایگاه اطالعاتی خود نگه قبرهایاست و مشخصات 

در شرح وظایف این سازمان به  شود.میدر بسیاری موارد، نام پدر او و شده، زمان تولد و مرگ او شامل نام شخص فوت

گرفته در پایگاه اطالعاتی وجوهای صورترهای خارج از استان تهران اشاره نشده است. با این حال، جستقبثبت مشخصات 

رهای دیگری در قبرهای واقع در گورستان بهشت زهرا، سوابق این پایگاه، عالوه بر ثبت سوابق قبدهد که آن نشان می

ی شدهاسامی ثبت عالوه بر وجوهای خود،الملل در جستعفو بین مختلف کشور را نیز ثبت کرده است. در نتیجه، هایاستان

 را تشکیل« از حقوق بشر در ایران ی دفاعکمیته»شده در فهرست شدگان در استان تهران )که اکثریت اسامی درجاعدام

 .جست و جو کرده است در سامانه سازمان بهشت و زهرا ها را نیزانشدگان در سایر استی اعدامشدهدهند(، اسامی ثبتمی

ی دفاع از حقوق کمیته»درصد از قربانیان یادشده در فهرست  99الملل به این نتیجه رسید که اسامی نزدیک به عفو بین

انده، که فقط اندکی بیش مدر پایگاه اطالعات اینترنتی سازمان بهشت زهرا ثبت نشده است. در موارد باقی« بشر در ایران

اطالعات  المللن پایگاه اطالعاتی دیده شد، اما عفو بینهایی با اسامی موجود در ایشباهتدهند، از یک درصد را تشکیل می

                                                           
 :قابل دسترس در ،2۰۰9، ها محافظت کنیدکشتارایران: از گورستان خاوران به منظور تحقیق و تفحص در مورد الملل، عفو بین 178
/en2009/006/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/006/2009/en
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ها مطابقت د. در مواردی دیگر، نامشوناسامی به همان اشخاص مربوط میکافی در اختیار ندارد تا قطعاً نتیجه بگیرد که این 

جا که مشخصات دیگری مانند نام پدر یا تاریخ تولد افراد موجود نبوده، این احتمال وجود دارد که گور اما از آن ،دارند

 شده بلکه به شخص متوفای دیگری با همان نام متعلق باشد.شده نه به شخصی که قربانی اعدام شناختهثبت

بهشت زهرا  سامانهوجوی جداگانه در مچنین در جستالملل همورد بحث قرار گرفت، عفو بین 5.2همچنان که در بخش 

ها الملل، مقامگشت که بنا به اطالعات دریافتی عفو بین ،واقع در این گورستان قبرسنگ  335شده بر ه دنبال اسامی حکب

نتیجه رسید که الملل به این اند؛ عفو بیناعالم کرده 1367ها را متعلق به قربانیان کشتارهای سال و مسئوالن ایرانی آن

 نگاه کنید(. ۴اند )به پیوست فقط سه مورد از آن اسامی در این پایگاه اطالعاتی ثبت شده

و آیا  تا چه اندازه جامع و فراگیر بودهسازمان بهشت زهرا  یمتوف یجستجو سامانهالملل روشن نیست که برای عفو بین

جز  یشود در مورد افرادی که به دالیلاشکاالتی که در مورد ثبت مشخصات گورهای منتسب به قربانیان اعدام مشاهده می

ای به مدیر عامل نامه الملل، عفو بین2۰18دی است. در اکتبر اند هم رواج دارد یا نه، و اگر دارد در چه ابعااعدام مرده

هان دریافت اطالعاتی در این باره شد که چرا اسامی اکثر قربانیان در سایت رسمی آن سازمان بهشت زهرا نوشته و خوا

وجود برای ثبت تری در مورد روال کار مهمچنین سؤاالت کلی المللمان ثبت نشده است. در این نامه، عفو بینساز

 ۴شان، مطرح کرده بود. تا مرگشدگان در گورها و تاریخ تولد و های واقع در کشور، از جمله اسامی دفنمشخصات قبر

های قربانیان هرگاه خانوادهاطالع دارد که  المللعفو بین. عالوه بر این، بودجواب مانده ، این نامه همچنان بی2۰18دسامبر 

ته ها گفاند، عموماً به این خانوادهشان به سازمان بهشت زهرا مراجعه کردهی محل دفن عزیزانبرای کسب اطالعاتی درباره

های خود را باید به ها قرار دهد و درخواستشده که این سازمان در جایگاهی نیست که چنین اطالعاتی را در اختیار آن

 تسلیم کنند. تانیدادس

به رغم فقدان هرگونه اطالعاتی در خصوص ساختار و حدود اختیارات سازمان بهشت زهرا، این واقعیت که مشخصات 

های در پایگاه اطالعات اینترنتی این سازمان موجود نیست نگرانی 1367کشتارهای سال درصد از قربانیان  99نزدیک به 

خاصی برای تحریف های خط مشیها و سیاستو مسئوالن ایرانی ها کند که احتماالً مقامجدی در این زمینه ایجاد می

گورهای انفرادی و جمعی برای کشف حقایق مربوط به  باز کردناند. این وضعیت انجام تحقیقات و اتخاذ کرده دفنسوابق 

  بخشد.محل دفن هر قربانی را اهمیتی هرچه بیشتر می
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 کشتار. انکار 6

 

اند که که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته ]است[ غریبیاین تبلیغات کذب و عجیب و »

 «.ها در ایران اعدام شده استچندین هزار نیرو از این

دادند؛ روزنامه هایی که از اعدام هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی خبر میاکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، در واکنش به گزارشعلی

   1367179آذر  12رسالت، 

 

 المللینهادهای بین برابرانکار در  6.1
قضایی در فرال کر کشتار هزاران زندانی به شکردند تا خبانی به سختی سعی میها و مسئوالن ایر، مقام1367در سال 

های درز کرد. خانوادهها به تدریج به بیرون کشتارمرداد تا شهریور آن سال را محرمانه نگه دارند، اما اطالعات مربوط به این 

 طالع جهانیان برسانند که مخالفان و دگراندیشانقربانیان در ایران و کنشگران سیاسی در تبعید با تالش فراوان توانستند به ا

 اند.های نقاط مختلف کشور کشته شدهسیاسی در زندان

، در 1995تا  1986های در ایران در سالحقوق بشر ی سازمان ملل درباره وضعیت ی ویژهیندهرینالدو گالیندو پل، نما

 ( 1367)مرداد  1988ی ( اعالم کرد که از ژوئیه1367)دی  1989ی ژانویه

های غیردولتی ی موج اعدام زندانیان سیاسی ... از منابع مختلف، از جمله از طرف سازمانبارههای مکرری ... درگزارش»

ها را بودند و سایر تشکیالتی که ادعای وقوع موج اعدام« سازمان مللشورای اجتماعی و اقتصادی »که طرف مشورت 

   180«کردندگیری میمستقیماً پی

 دست او رسیده است. به

                                                           
 .2. ، ص1367آذر  12، «ها را در هر جا که هستند از نظاممان جدا کنیمتراشما باید ناراضی»، ی رسالتروزنامه 179
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش درباره، ی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 18۰

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 :قابل دسترس در ،15، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
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 هایی که دریافت کرده اشاره کرده بود:ها و نامهاو همچنین به دادخواهی

های استرالیا، فرانسه، جمهوری فدرال و نامه از شهروندان مستقل در سراسر دنیا، از جمله نمایندگان پارلمان طومارصدها 

های آلمان ]آلمان غربی در آن زمان[، ایرلند و بریتانیا، همچنین نمایندگان چندین کشور در پارلمان اروپا، مسئوالن اتحادیه

ی سازمان ملل ها را ابراز کرده و خواهان مداخلهر مورد ادعای وقوع موج اعدامکارگری و کلیساها، که نگرانی عمیق خود د

 181اند.ها شدهگونه اعدامبه منظور متوقف کردن این

ای موج تازه»خود در این باره را ابراز کرد که « نگرانی شدید»( مجمع عمومی سازمان ملل 1367آذر  17) 1988دسامبر  8

ی آن تعداد وسیعی از [ به راه افتاده و در نتیجه1367]مرداد تا شهریور  1988یه تا سپتامبر ی ژوئها در دورهاز اعدام

 182«اند.شان جان خود را از دست دادهاشخاص به دلیل اعتقادات سیاسی

از »ای را تصویب کرد که در آن گفته شده بود این شورا نامه(، پارلمان اروپا قطع1367آذر  2۴) 1988دسامبر  15

به وحشت افتاده « اندهای حاکی از این که هزاران مخالف نظام ... در طول چهار ماه گذشته در ایران اعدام شدهارشگز

ها و درنگ متوقف کند و بر برقراری تماس با مقامها را بینامه از حکومت ایران خواسته بود که اعداماین قطع 183است.

ها و تحقیق و تفحص در المللی به منظور دیدار از زندانپذیرش گروهی از ناظران بین»ها به مسئوالن ایرانی و واداشتن آن

 تأکید کرده بود. «های اعدامهای موجود دربارهخصوص گزارش

( صادر 1367)مرداد تا آذر  1988ی اوت تا دسامبر در فاصله« اقدام فوریفراخوان » 16دست کم  المللسازمان عفو بین

های ارشد حکومت عالی قضایی و سایر مقام شورایبه رئیس  اعتراضیی کرده و کنشگران خود را برای ارسال هزاران نامه

ها و مسئوالن دیپلماتیک ایران در کشورهای مختلف بسیج کرد و به این وسیله از مقام ایهیایران و همچنین نمایندگ

 ها خاتمه دهند.سیاسی در زندان درنگ به اعدام مخالفاناست که بیایرانی خو

بارها ها و مسئوالن ارشد ایرانی مقام بود. کشتارهاها پیوسته انکار به این درخواست ها و مسئوالن ایرانیپاسخ مقام

شمردند. به همین نحو، را تبلیغات سیاسی دانسته و مردود می 1367های مربوط به کشتارهای مرداد تا شهریور گزارش

                                                           
 .UN Doc،1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش درباره، ی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 181

26/1989/4E/CN.،  26/1989/4:قابل دسترس در ،15پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.  

 :قابل دسترس در ،5، پاراگراف /137/43A/RES، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران مجمع عمومی سازمان ملل، 182
137/43www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 

 .1988دسامبر  15، 88/11۴9و  1127-2ی مشترک، جایگزین اسناد بنامهپارلمان اروپا، قطع 183

 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/137
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ها مالقات کرده بودند، در کشورهای مختلف با آن المللان عفو بینهای ایران که نمایندگان سازمخانهمسئوالن سفارت

 کردند.انی را انکار میسیاسی زند مخالفان« کشتار»وقوع هرگونه 

وزیر ایران در آن زمان، ادعا های حکومتیِ سابق، از جمله میرحسین موسوی، نخستهای اخیر، بعضی از مقامدر سال

بدون اطالع آنان اتفاق افتاده و در توجیه قصور خود در متوقف  1367زندانیان در مرداد تا شهریور  کشتاراند که کرده

دیگر ی قضائیه از یکی مجریه و قوهها به اصل تفکیک قوا و استقالل قوهدست کم محکوم کردن آنکردن این کشتارها یا 

های های کل، قضات دادگاهشود، عالوه بر دادستاننشان داده می 7همچنان که در فصل  با این حال، 18۴اند.استناد کرده

، المللاست. عفو بینقضایی مشارکت داشته فراهای ها، وزارت اطالعات نیز فعاالنه در این اعدامانقالب و مسئوالن ارشد زندان

ی های خود درباره، نگرانیخود را صادر کرد« اقدام فوریفراخوان »که این سازمان اولین  1367مرداد  25از همان 

ی، از جمله وزیر دادگستری و وزیر امور دولتی زندانیان را با تعدادی از مسئوالن بلندپایه کشتارهای مربوط به گزارش

ی، از جمله ولتدی قضایی، مسئوالن بلندپایهفراهای های متعاقب اعدامخارجه، نیز در میان گذاشته بود. عالوه بر این، در ماه

شان با سازمان های مطبوعاتی و هم در مکاتبات، هم در مصاحبههاوقت، فعاالنه به انکار اعدام وزیر وقت و وزیر کشورنخست

 ملل، اقدام کرده بودند.

 المللنعفو بیپاسخ ایران به  6.1.1
وقوع مورد شواهد حاکی از »صادر کرده و در  1367مرداد  25را در « اقدام فوریفراخوان »اولین  المللسازمان عفو بین

این سازمان از اعضای خود خواست تا به عبدالکریم  185ابراز نگرانی کرد.« های سیاسی در ایرانموج جدیدی از اعدام

عالی قضایی و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام،  شورایموسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو 

های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت های خود را برای نمایندگیتلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست

های ازاتی احکام اعدامِ اجرانشده به مجهمه»ها مصرانه خواسته شده بود که در این درخواستخود نیز ارسال کنند. 

 186«ها در ایران خاتمه داده شود.تر تقلیل یافته و به اعدامسبک

                                                           
 :قابل دسترس در ،139۰ خرداد 29 ،«بود خبریب 67 یهااعدام از یموسو: ارجمند ریام» ،یفارس یسیبیببه:  دیمثال، نگاه کن یبرا 18۴

 _amirarjomand_mousavi_executions02_u110618/06/2011www.bbc.com/persian/iran/ و حاکمان؛ 67 کشتار» نترنشنال،یا رانیا 

    /XfVvXS2www.bit.ly:قابل دسترس در ،1397 وریشهر 9 ،«وقت مسئوالن
 :قابل دسترس در ،1988اوت  16، «های سیاسیایران: حکم مرگ: اعدام - 88/219ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین 185
/en1988/013/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،1988اوت  16، «های سیاسیایران: حکم مرگ: اعدام - 88/219ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین 186
/en1988/013/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

 

http://www.bbc.com/persian/iran/2011/06/110618_u02_amirarjomand_mousavi_executions
http://www.bit.ly/2XfVvXS
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/013/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/013/1988/en
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 187کرد،های سیاسی در ایران را محکوم میصادر شده و استمرار اعدام 7613شهریور  11در « اقدام فوریفراخوان » یندوم

بسیاری از هواداران زندانی  حاکی از آن بود کهکه  1367مرداد  1۴با اشاره به سخنان عبدالکریم موسوی اردبیلی در 

بار دیگر اعضای خود را بسیج کرد تا با ارسال درخواست  المللعفو بین 188.در خطر اعدام هستند سازمان مجاهدین خلق

 جزئیات»شوند و درخواست کنند که « های سیاسیدرنگ به این اعدامخواهان پایان دادن بی»ها و مسئوالن ایرانی، به مقام

     189ها رسانده شود.به اطالع آن« برای صدور و تأیید حکم مرگ های موجودرویه

 تصریح ،المللهای سازمان عفو بیننیبا تأکید دوباره بر نگراو صادر شد  1367مهر  28در « اقدام فوریفراخوان » ینسوم

ی گذشته، تعداد به شدت قابل توجهی اعدام سیاسی در ایران انجام هفته 1۰در »ی این سازمان کرده بود که به عقیده

و « های سیاسیپایان دادن به اعدام»و تقاضا برای  هابار دیگر، اعضای سازمان برای ارسال درخواست 19۰«شده است.

 191بسیج شدند. ،«ها با زندانیان سیاسیازسرگیری مالقات خانواده»

های و برای نخستین بار به گزارش ها را بار دیگر ابراز کردهگرانیهمین ن 1367آبان  17در « اقدام فوریفراخوان » ینچهارم

سایر نقاط کشور کشف  در تهران ... و ... عمقکمجسد در گورهای  یتعداد زیاد»شاهدانی اشاره کرده بود حاکی از این که 

   192«شده است.

صادر کرده، دیگر « اقدام فوریفراخوان » 1۴ الملل(، عفو بین1367)اوایل زمستان  1988 میالدی تاریخ تا پایان سال از آن

پرداخته و به اسامی  – از جمله زندانیان عقیدتی – سیاسی ی صدها مخالفی اعدام مخفیانهرههای خود دربابه ابراز نگرانی

رفت که اعدام شده یا در معرض مورد توجه این سازمان قرار گرفته و بیم آن می شانوضعیتها نفری اشاره کرده بود که ده

های مختلفی ها خطاب به مقامعالوه بر عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسن ابراهیم حبیبی، درخواست 193خطر اعدام باشند.

                                                           
 :قابل دسترس در ،1988سپتامبر  2، «سیاسیهای ایران: حکم مرگ: اعدام - 88/235ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین 187
/en1988/014/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
سازمان  یاز اعضا و هواداران زندان یاریکه بس نیاز ا یتهران، حاک یدر نماز جمعه یلیاردب یموسو میسخنان عبدالکر یدرباره شتریاطالعات ب یبرا 188

 .دینگاه کن ۴.1اند، به بخش خلق در خطر اعدام شدن بوده نیمجاهد
 :قابل دسترس در ،1988سپتامبر  2، «های سیاسیایران: حکم مرگ: اعدام - 88/235ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین 189
/en1988/014/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،1988اکتبر  2۰، «های سیاسیایران: حکم مرگ: اعدام - 88/235ی اقدام فوری ایران: اطالعات تکمیلی درباره»الملل، عفو بین 19۰
/en1988/017/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،1988اکتبر  2۰، «های سیاسیایران: حکم مرگ: اعدام - 88/235ی اقدام فوری ایران: اطالعات تکمیلی درباره»الملل، عفو بین 191
/en1988/017/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 :قابل دسترس در ،1988نوامبر  8، «احتمال وقوع شکنجه / احتمال وقوع اعدام: ایران -88/293ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین 192
/en1988/020/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
  :قابل دسترس در ،1988نوامبر  1۰، «ایران: حکم مرگ - 229ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین 193

  en/1988/022/13www.amnesty.org/en/documents/mde ایران:  – 88/235ی اقدام فوری ایران: اطالعات تکمیلی درباره»الملل، عفو بین

ایران: اطالعات »الملل، عفو بین en/1988/021/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988نوامبر  1۰، «های سیاسیاعدام

در:  قابل دسترس ،1988نوامبر  17، «ایران: حکم مرگ - 88/299ی اقدام فوری تکمیلی درباره
 en/1988/023/13www.amnesty.org/en/documents/mde   

 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/014/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/014/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/017/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/017/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/020/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/022/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/021/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/023/1988/en
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1۰3 

اکبر والیتی، وزیر امور خارجه، و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلسای، رئیس جمهور، علیعلی خامنه سید از جمله

 ایران در کشورهای مختلف ارسال شده بود. دیپلماتیکهای ها نیز برای نمایندگینوشته شده بود. رونوشت نامه

، رادیو 1367آذر  11در بدو امر با سکوت و سپس با انکار مواجه شد.  المللها هزار درخواست اعضای سازمان عفو بینهد

سیاسی  ی این که هزاران مخالفها دربارهاکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت که گفته بود ادعانقل سخنان علیتهران به 

 19۴«چیزی جز تبلیغات سیاسی نیست.»اند های اخیر اعدام شدهزندانی در ماه

ل کرده، یادآور شد اکبر هاشمی رفسنجانی ارساای برای علینامه 1367آذر  21در  المللدر واکنش به این انکار، عفو بین

قربانی اعدام را ثبت کرده و بر این باور است که شمار واقعی قربانیان ممکن است به  3۰۰این سازمان اسامی بیش از »که 

ها ها قربانیِ اعدام شده بودند و از مقامنفری بود که بنا به گزارش 325این نامه حاوی فهرست اسامی  195«هزاران نفر برسد.

اند، جزئیاتی اگر این افراد اعدام شدهو است شده بود که اعدام شدن یا نشدن این افراد را مشخص کنند و مسئوالن درخو

را در « های درخواست استینافشده علیه متهمان و ماهیت محاکمات و روالها، اتهامات مطرحزمان و مکان اعدام»شامل 

 پاسخ گذاشتند.یها و مسئوالن ایرانی این نامه را بمقام اختیار بگذارند.

شواهد موجود در مورد »ی مطبوعاتی و یک گزارش اجمالی، اعالم کرد که با صدور یک بیانیه الملل، عفو بین1367آذر  22

نفر دریافت کرده  3۰۰ی بیش از اطالعاتی درباره»و این سازمان  «روندانکار به شمار میغیرقابل های گستردهاعداموقوع 

بوده  "نوک کوه یخ"اند؛ اما به احتمال قریب به یقین، این تعداد فقط ها، از ژوئیه ]مرداد[ اعدام شدهاست که، بنا به گزارش

                                                           
 :قابل دسترس در ،1988نوامبر  25، «ایران: احتمال وقوع اعدام - 88/315ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین

  /en1988/024/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
  :قابل دسترس در ،1988نوامبر  28، «ایران: احتمال وقوع اعدام - 88/317ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین

  en/1988/025/13www.amnesty.org/en/documents/mdeایران: احتمال  - 88/317ی اقدام فوری ایران: اطالعات تکمیلی دریاره»الملل، عفو بین

ایران: اطالعات »الملل، عفو بین  en/1988/026/13www.amnesty.org/en/documents/mde  :قابل دسترس در ،1988نوامبر  29، «وقوع اعدام

  :قابل دسترس در ،1988دسامبر  1، «گیری اخبار: احتمال وقوع اعدامو پی 88/317ی اقدام فوری تکمیلی دریاره

 en/1988/027/13www.amnesty.org/en/documents/mde  دسامبر  5، «ایران: احتمال وقوع اعدام – 88/326ایران: اقدام فوری »الملل، بینعفو

نگاری گیری اخبار مربوط به اقدام برای نامهپی»الملل، عفو بین   en/1988/028/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988

  :قابل دسترس در ،1988دسامبر  1۴، «زندانیان سیاسی، از جمله دکتر احمد دانش و دکتر برزو باقری کشتارایران:  –از سوی پزشکان 

  en/1988/030/13amnesty.org/en/documents/mdewww.دسامبر  12، «ایران: احتمال وقوع اعدام - 88/337ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین

ایران: احتمال  - 88/3۴6ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین  en/8819/033/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988

وری ایران: اقدام ف»الملل، عفو بین  en/1988/034/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988دسامبر  16، «وقوع اعدام

عفو   en/1988/035/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988دسامبر  21، «ایران: احتمال وقوع اعدام - 88/351

  :قابل دسترس در ،1988دسامبر  22، «ایران: احتمال وقوع اعدام - 88/35۴ایران: اقدام فوری »الملل، بین
 /en1988/036/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

موجود  المللنیعفو ب یگانینوشته درج شده است. نامه در با یرفسنجان یهاشم اکبریبه عل 1367آذر  21در  المللنیعفو بسازمان که  یاگفته در نامه نیا 19۴

 است.
 موجود است. المللعفو بین یگانینامه در با نیا 195

 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/024/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/025/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/026/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/027/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/028/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/030/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/033/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/034/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/035/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/036/1988/en
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1۰۴ 

ی مشخصات فردیِ ی دربارهاین سازمان اطالعاتِ مشروح 196«هزاران مورد برسد.ها ممکن است به و شمار واقعی اعدام

گورهای  شان، دفن کردن اجساد درها از بستگانها یا محل دفن اجساد آنقربانیان اعدام، پنهان نگه داشتن سرنوشت آن

شده برای ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری، گردآوری کرده نشان، و هشدارهای دادهو بی شدهجمعی، عجوالنه احداث

 بود.

ها بر این نکته تأکید شده صادر کرده و در همگی آندیگر « اقدام فوریفراخوان »، در ماه دسامبر )آذر( چهار المللعفو بین

 بود:

، های سیاسی مخالفد زیادی از گروهاسامی صدها زندانی سیاسی، اعضا یا هواداران تعداالملل از ماه ژوئیه )مرداد(، عفو بین

زندانیانی و  شده یا در خطر اعدام شدن قرار دارند. در میان این افراد زندانیان عقیدتیرا ثبت کرده است که در ایران اعدام 

شان تمام شده بوده اما آزاد ی حبساند، یا زندانیانی که دورهی حبس خود بودهشوند که در حال گذراندن دورهدیده می

 197نشده بودند، یا زندانیانی که هرگز محاکمه یا محکوم نشده بودند.

 ها بسیج کرد.ن سازمان بار دیگر اعضای خود را برای ارسال درخواستای

آذر، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی  22هیچ پاسخ مستقیمی از جانب مسئوالن حکومتی ایران دریافت نشد. با این حال، 

ها از ی اعدامآن دربارهی تلویزیونی با میرحسین موسوی اقدام کرد که در جریان به پخش یک مصاحبه )او آر اف( اتریش

بدهد که با این گفته  بدون این که توضیحیو « سرکوب کردیمها را ما آن»او سؤال شده بود. پاسخ موسوی این بود که 

عوض، ظاهراً در تالش  درحتراز کرد. ها ااعدامی صریح به ، از هرگونه اشارهشناسدوقوع چه نوع سرکوبی را به رسمیت می

 یبه موضوع حملهی مسلحانه، ها به عنوان یک واکنش مشروع به یک حملهها و معرفی آنبرای تحریف ماهیت اعدام

 198در مرداد آن سال پرداخت. سازمان مجاهدین خلق مسلحانه

                                                           
 :قابل دسترس در ،1988دسامبر  13، در ایران 198۰ی های سیاسی از اوایل دههموج اعدام ترینعظیمالملل، عفو بین 196

 en/1988/031/13www.amnesty.org/en/documents/mde قابل دسترس در ،1988دسامبر  1، های سیاسی، ایران: اعدامالمللعفو بین:  

/en1988/029/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
 :قابل دسترس در ،1988دسامبر  12، «ایران: احتمال وقوع اعدام - 88/337ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین 197

 en/1988/330/13www.amnesty.org/en/documents/mde دسامبر  16، «ایران: احتمال وقوع اعدام - 88/3۴6ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین

ایران: احتمال  - 88/351ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین  en/1988/034/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988

ایران: اقدام فوری »الملل، عفو بین  en/1988/035/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988دسامبر  21، «وقوع اعدام

  en/1988/036/13www.amnesty.org/en/documents/mde :قابل دسترس در ،1988دسامبر  22، «مال وقوع اعدامایران: احت - 88/35۴
 قابل دسترس در: در دسترس قرار دارد.  یفارس سیرنویبا ز ،المللنیسازمان عفو ب تیپخش شد، در سا یآلمانبه زبان که  ،یریتصو یمصاحبه نیا 198
ii-farsi-copyright-with-12-dec-amnestymedia.org/mousavi 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/031/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/029/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/033/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/034/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/035/1988/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/036/1988/en
https://amnestymedia.org/mousavi-dec-12-with-copyright-farsi-ii/
https://amnestymedia.org/mousavi-dec-12-with-copyright-farsi-ii/


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

1۰5 

 «دیدار نیوز»عکس از  .میرحسین موسوی   

یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است در رابطه با همین عملیات 

سازمان مجاهدین   مسلحانهی مرصاد ]اسم ضدعملیات ایران علیه حمله

ای از مجاهدین ... [ است. در این عملیات، عده1367خلق در مرداد 

دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و 

هایی برای کشتار داشتند. خب، ما ها نقشهمت تهران بیایند. آنبه س

هایش کردیم؟ ... تهران را دروازهها را سرکوب کردیم. ما چه کار میآن

جا حضور پیدا کنند، آدم کردیم که بیایند به اصطالح آنرا باز می

بکشند؟ ما در این زمینه هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش 

 دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد. حق نمی

 

های ی اعدام، در پاسخ به سؤال دربارهوقت وزیرمیرحسین موسوی، نخست

، دسامبر با سازمان رادیو و تلویزیون دولتی اتریش گسترده، در مصاحبه

1988199    

 

سی بیای با سرویس جهانی بیایران در لندن، مصاحبه ، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار سفارتدورهن اقریباً در همت

دیپلمات  های گسترده از او سؤال شد.در مورد اعدام المللهای سازمان عفو بینی گزارشکرد و در این مصاحبه درباره

قراری صلح و ی ایران برای برهای صادقانه و مجدانهاین اتهامات تماماً برای ضربه زدن به تالش»ایرانی در پاسخ گفت: 

ها را آیا او این گزارشسی از او سؤال کرد که پس بیر بیدر ادامه، خبرنگا 2۰۰«آرامش در منطقه مطرح شده است.

 یو کسانی که در آن حمله ماس نبودهبا مسئوالن ایرانی در ت المللداند و او در پاسخ گفت که عفو بینمی« ساختگی»

 اند.انه محاکمه شدهنظامی مشارکت کرده بودند به شکل منصف

                                                           
قابل دسترس در:  در دسترس قرار دارد.  یفارس سیرنویبا ز الملل،نیعفو بسازمان  تی، در ساپخش شد یآلمانبه زبان که  ،یریتصو یمصاحبه نیا 199
ii-farsi-copyright-with-12-dec-amnestymedia.org/mousavi 

 موجود است. المللنیعفو ب یگانیدر با ییویراد یمصاحبه نیرونوشت ا 2۰۰

https://amnestymedia.org/mousavi-dec-12-with-copyright-farsi-ii/
https://amnestymedia.org/mousavi-dec-12-with-copyright-farsi-ii/
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1۰6 

 آژانس خبری فرانسهعکس از  .محمدمهدی آخوندزاده بستی  

 

[ هیچ تماسی با سفارت ایران در المللها ]اعضای عفو بینآن

بس، بعضی اند. بعد از آتشلندن و هیچ تماسی با دولت نداشته

از مخالفان با دشمن متحد شدند و به کشور رخنه کردند، بعضی 

ی ها محاکمهها به اسارت گرفته شده و محاکمه شدند. ایناز آن

 منصفانه شدند ... و عدالت در موردشان اجرا شد. 

 
آخوندزاده بستی، کاردار سفارت ایران در لندن، در  یمحمدمهد

 19882۰1ی دسامبر سی، نیمهبیمصاحبه با سرویس جهانی بی

 

، تصریح کرد که زبان وابسته به حکومتی انگلیسیمهروزنا تهران تایمز،به همین منوال، محمدمهدی آخوندزاده بستی در 

 المللعا شده بود که اطالعات دریافتیِ عفو بینهیچ پایه و اساسی ندارد. در آن مقاله اد المللعفو بینی «اتهامات گستاخانه»

  2۰2بوده است.« های مخالف نظامتبلیغات سیاسی گروه»ی عمدتًا بر پایه

نان اقدام کرد و از کارک« واکنش سریع»اندازی کارزاری برای همچنین به راه الملل(، عفو بین1367)آذر  1988در دسامبر 

های ایران در سراسر خانهدفترهای این سازمان در کشورهای مختلف درخواست کرد که در صدد مالقات با مسئوالن سفارت

ها، که در کشورهای مختلفی از جمله کانادا، فرانسه، ژاپن، هلند، نروژ، خانهدر جریان این دیدارها در سفارت 2۰3دنیا برآیند.

فهرست اسامی قربانیان اعدام را به مسئوالن ایرانی  المللعفو بینلمان غربی صورت گرفت، نمایندگان سوئد، بریتانیا، و آ

های سیاسی از جانب مسئوالن ایرانی، نمایندگان این سازمان از مسئوالن درخواست عرضه کردند. با تکذیب وقوع اعدام

ر را مشخص کنند: آیا آن شخص اعدام شده است یا نه؟ شده در فهرست، موارد زیکردند که در مورد هریک از اسامی درج

ی او، ی محاکمهشده علیه متهم، نحوه؟ اتهامات مطرحاجرا شده است و مکانی اعدام در چه تاریخیدر صورت اعدام شدن، 

عدام را و روال درخواست استیناف و تجدیدنظر پیش از اجرای اعدام به چه صورت بوده است؟ و آیا حکم اعدام یا اجرای ا

 اند یا نه؟به بستگان او اطالع داده

 پاسخ مسئوالن ایرانی، در مجموع، تکذیب و انکار بود. برای مثال،

                                                           
 موجود است. المللنیعفو ب یگانیدر با ییویراد یمصاحبه نیرونوشت ا 2۰1
مصاحبه اشاره کرده  نیارسال کرده، به ا کنندگان کارزارهاهماهنگ یبرا 1989 یهیژانو 6، که در ی خودکارزارها یدرباره یسند داخل کیدر  المللعفو بین 2۰2

 موجود است.  المللنیعفو ب یگانیسند در با نیاست. ا
 موجود است. المللنیعفو ب یگانیسند در با نیا 2۰3
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هایی که صورت تنها اعدام»اظهار داشت:  1367اول دی فارت ایران در اتاوای کانادا، محمدعلی موسوی، کاردار س •

« است.مرداد ماه سازمان مجاهدین خلق بوده  یحملهگرفته کشتن برای دفاع از خود، حین درگیری و در جریان 

رار گرفته که بیگانگان، از ای قبه شکل ناروایی تحت تأثیر تصویر منفی المللاین دیپلمات اضافه کرد که عفو بین

 2۰۴اند.ها، از ایران ترسیم کردهو رسانه مجاهدین خلق سازمانجمله 

در ایران خبر داده و گفت که « ها هزار تروریستده» حضور ، از1367دی  2کاردار سفارت ایران در اسلوی نروژ،  •

در ایران از زمان « کشتار»از مردم بوده است. در عین حال، این دیپلمات وقوع هرگونه « دفاع»دولت موظف به 

 2۰5را انکار کرد. 1357پیروزی انقالب 

داخت که ه ابراز نگرانی در این باره پر، ب1367اسفند  12نیا، دبیر اول سفارت ایران در توکیوی ژاپن، رئیسی •

در »و « ممکن است منحصراً از طریق کشورهای بلوک غرب فراهم آمده باشد»ها اطالعات راجع به کشتار

 2۰6«آورند همیشه اشتباهاتی وجود دارد.اطالعاتی که کشورهای غربی فراهم می

هایی به عبدالکریم موسوی اردبیلی، ابراهیم (، با نوشتن نامه1367)دی  1989ی اقدامات خود را در ژانویه المللعفو بین

اکبر ها برای علیرونوشت نامهها )دادستان کل(، دنبال کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، و محمد موسوی خوینیحبیبی، علی

ها به وضعیت قربانیان آنهایی که در مقام رهبری( نیز ارسال شد؛ به عالوه، رونوشت نامهمنتظری )قائمحسینعلی والیتی و 

طاهره دباغ( و مریم بهروزی،  ی زن مجلس، مرضیه حدیدچی )همچنین موسوم بهزن اشاره شده بود برای دو نماینده

این جواب داده بودند.  المللارسالی از طرف اعضای عفو بین هایهای گذشته به نامهارسال شد، از آن جهت که در سال

بود و درخواست شده بود که جزئیات اتهاماتی  های گستردهمادر مورد اعد« عمیق و نگرانی بسیار تأسف»حاوی ابراز  هانامه

اگر شده وشدگان محاکمه شده بودند یا نه اند روشن شود، و مشخص شود آیا اعدامکه زندانیان بر اساس آن اعدام شده

     2۰7ها بنا به چه روالی انجام شده است.ی آنبودند، محاکمه

« کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»را به چهل و پنجمین نشست  گزارشی المللسازمان عفو بیندر همان ماه ژانویه، 

های سیاسی در ایران، این کشور اعدام برای خاتمه دادن به موج»کرد که  المللی درخواستی بینارسال کرده و از جامعه

 2۰8«را زیر فشار قرار دهند.

                                                           
 موجود است. المللنیعفو ب یگانیمالقات در با نیاسناد مربوط به ا 2۰۴
 موجود است. اسم کاردار ثبت نشده است. المللعفو بین یگانیمالقات در با نیاسناد مربوط به ا 2۰5
 اول ثبت نشده است. ریموجود است. اسم کوچک دب المللعفو بین یگانیمالقات در با نیاسناد مربوط به ا 2۰6
 موجود است. المللعفو بین یگانیها در بانامه 2۰7
 ، قابل دسترس در:1989ی ژانویه 3۰، ها در ایرانالملل در مقابل اعدامی عفو بینتالش تازهالملل، عفو بین 2۰8

/en/1989/008/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/008/1989/en/
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 2۴اکبر هاشمی رفسنجانی، در زندانیان ادامه دادند. علی چنان به انکار کشتارو مسئوالن ایرانی همها با این حال، مقام

، افرادی به سازمان مجاهدین خلق  مسلحانهی ان، اظهار داشت که به دنبال حملهای با رادیو تهردر مصاحبه 1367بهمن 

شده ها را با اعدام جنایتکاران جنگیِ محکوماند و این اعدامدلیل مشارکت در آن حمله یا همکاری با نیروی مهاجم اعدام شده

ی سازمان مجاهدین شدهد که هزاران هوادار اعدامهاشمی رفسنجانی اضافه کردر اروپا بعد از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. 

کند تا با مطرح تالش می قسازمان مجاهدین خلاند و ته یا به اسارت گرفته شدهکش حملهیان آن در واقع در جر خلق

 2۰9را که متحمل شده مخفی نگه دارد. تلفاتیها به عنوان قربانیانِ اعدام کردن اسامی آن

های تلویزیونی شبکه، همین ادعا را در مصاحبه با خبرنگار یکی از 1367اکبر هاشمی رفسنجانی، در اوایل زمستان علی

در مورد اعدام هزاران نفر از  المللعفو بینهای سازمان ی گزارشاو در پاسخ به سؤالی درباره 21۰فرانسه هم تکرار کرد.

 مرداد ماه آن سال، گفت:

 اکبر هاشمی رفسنجانی. عکس از جمارانعلی   

 

شود ای است که علیه ما میاین هم از همان سری تبلیغات مغرضانه

الملل و بعضی از مراکز دیگر و ما معتقیدم که این سازمان عفو بین

جا واقع شده چه اینکنند. آنتحت تأثیر دشمنان ما حرکت می

این است که ... حدود چهار پنج هزار نفر ]از اعضای سازمان 

شان آمدند و خیلی کم ی امکاناتمجاهدین خلق، از عراق[ با همه

دند. چنین تلفاتی برای یک سازمان توانستند ]به عراق[ برگر

چریکی که در خارج از کشور با زحمت نیرو جمع کرده قابل تحمل 

ها برای توجیه باید هواداران خود را قانع بکند. لذا، اینو  نیست

های وسیع را مطرح کردند ی اعدامتلفات سنگین خودشان مسئله

داده بودند به هایی را که در این درگیری جاهالنه از دست تا آن

 211های تلخی قلمداد بکنند.اسم اعدامی

                                                           
 ، قابل دسترس در:1989ژوئن  19، اعدام در پنج ماه 9۰۰ایران: اعالم بیش از الملل، عفو بین  2۰9
/en1989/019/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

 ریوز دوما، روالن با یتیوال اکبریعل دارید انیجر در بهمن، 16 در را ادعا نیهم او که دهدیم نشان در کتاب خاطراتش یرفسنجان یهاشم اکبریعلهای شتهنو

 اکبریعل و او و درگرفته بشر حقوق یدرباره یبحث دار،ید آن انیجر در که شودیم اشاره او خاطرات در. است کرده مطرح زمان، آن در فرانسه یخارجه امور

 دیکن نگاه« .اندکرده بزرگ را هااعدام یمسئله خود، اشتباه هیتوج یبرا اند،داده دست از مرصاد در را خودشان افراد که نیمنافق»: اندگفته فرانسه ریوز به یتیوال

  /KoaYPp2www.bit.ly ، قابل دسترس در:1367 بهمن 16 ،«"هااعدام" خبر با مرصاد شکست جبران» ،یرفسنجان یهاشم اهللتیآ اسناد مرکز: به
 یهاپاسخ» وز،یبه: قاصدن دیمثال، نگاه کن یمنتشر کردند. برا 1396در سال  رانیدر ا یدولت یبنگاه خبر نیرا چند یرفسنجان یمصاحبه نیاز ا یاخالصه 21۰

  /0ZuAhD2www.bit.ly ، قابل دسترس در:1396 بهشتیارد 1۰ ،«1367 سال یهااعدام یدرباره یفرانسو خبرنگار به یرفسنجان یهاشم توجه جالب
    ، قابل دسترس در:1396 بهشتیارد 1۰، «1367سال  یهااعدام یدرباره یبه خبرنگار فرانسو یرفسنجان یهاشم جالب یهاپاسخ» وز،یقاصدن 211
0ZuAhD2www.bit.ly/ 
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البته در این ماجرا ما کشف کردیم که »اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین، به شکلی شایان توجه، اضافه کرده بود: علی

بودند، طبعاً ها آغاز کرده ای که اینها ]سازمان مجاهدین خلق[ در زندان در ارتباط بودند با این حملهبعضی از عناصر این

مدعی  های کسانی که اینعمده»و « ها خیلی نبودندآن»ده بود که با این حال، او تأکید کر «ها هم مجازات شدند.آن

  212«درگیری کشته شدند.در  کسانی هستند کهاند[ هستند ]که اعدام شده

ای به سازمان عفو نیویورک، در نامه دراسالمی ایران در مقر سازمان ملل ی دائم جمهوری ، نماینده1367اسفند  9

  نوشت: الملل،بین

اند، اما این مغایرتی همواره وقوع هرگونه اعدام سیاسی را تکذیب کرده ها و مسئوالن جمهوری اسالمی ایرانبه واقع، مقام

 213ها ندارد.با سایر اظهارات متعاقب در تأیید اعدام جاسوسان و تروریست

منتشر کرد  1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر، گزارشی با عنوان  المللعفو بین(، 1369)آذر  199۰در دسامبر 

در پاسخ، خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، خبرگزاری رسمی  21۴بود. 7613های سال کشتاری که شامل فصلی درباره

های گسترده زندانیان در سال اعدامای منتشر کرد که موارد نقض حقوق بشر، از جمله هآذر( مقال 13دسامبر ) ۴یران، در ا

بود که موارد  ی ایرنا گفته شدهدر مقاله 215ها و مسئوالن ایرانی سراسر انکار شده بود.در آن بار دیگر از جانب مقام1367

ی این موارد به و به عنوان نمونه اند« شدهکذیباغلب تکراری و قویاً ت»الملل گزارش کرده عفو بیننقض حقوق بشری که 

ی سازمان ملل، در جریان دیدار ی ویژه، به غلط، گفته بود که نمایندهاشاره کرده بود. این مقاله 1367سال  هایاعدام

شدگان در گزارش خود اسامی آنان را به عنوان اعدام المللنعفو بیاش از ایران، با چهار نفر از افرادی مالقات کرده که اول

 فهرست کرده بود.

                                                           
    ، قابل دسترس در:1396 بهشتیارد 1۰، «1367سال  یهااعدام یدرباره یبه خبرنگار فرانسو یرفسنجان یجالب هاشم یهاپاسخ» وز،یقاصدن 212
0ZuAhD2www.bit.ly/ 

 ، قابل دسترس در:1989ژوئن  19، اعدام در پنج ماه 9۰۰ایران: اعالم بیش از الملل، عفو بین213

 en/1989/019/13www.amnesty.org/en/documents/mde قابل 11، ص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین ،

 en/1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE دسترس در:
  ، قابل دسترس در:199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر لملل، اعفو بین 21۴

 en/1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE ی تازه ی حقوق بنیادین بشر؛ گزارش"رحمانهوقفه و بیبی"ایران: نقض »الملل، عفو بین

 .(Index: 13/026/90) 199۰دسامبر  5، «دهدالملل از دار زدن و شکنجه و زندانی کردن منتقدان خبر میعفو بین
 . 90/07WU /13(Index: MDE( 199۰دسامبر  2۰، «دهدالملل به حکومت ایران پاسخ میعفو بین»الملل، عفو بین 215
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با این حال، همچنان  216منتشر کرد. 7613های سال ی کشتاردیگری دربارههای گزارش المللدر چند سال آینده، عفو بین

گونه اند و هیچها اذعان نکردهکشتارها و مسئوالن ایرانی هرگز به وقوع مقام»آمده،  1992که در گزارش اجمالی اول اکتبر 

اند. بسیاری از بستگان قربانیان هنوز به طور قطع نیاندیشیده کشتارهابرای جلوگیری از وقوع مجدد این  جدیدیتمهید 

 217...«اند یا نه شدگان بودههایشان در میان کشتهی خانوادهشدهناپدیددانند که آیا اعضای نمی

 حقوق بشریِ سازمان ملل پاسخ ایران به تشکیالت 6.1.2

های ی اعدامی سازمان ملل در زمینهگزارشگر ویژه»(، 1367شهریور  23شهریور و  ۴) 1988سپتامبر  1۴اوت و  26در 

ی این اتهامات که از ژوئیه»ی ایران فرستاد، در خصوص ی به وزیر امور خارجههایپیغام« فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه

های مخالف ها یا سازمانشود از اعضا یا هواداران گروهای از زندانیان، که گفته می[ شمار گسترده1367]مرداد  1988

 218«اند.قرار گرفتهخطر قریب الوقوع اعدام  اند و شمار دیگری در نقاط مختلف کشور در معرضاند، اعدام شدهحکومت بوده

یا  نیان به احکام اعدام تغییر یافتهدریافتی، احکام حبس شماری از زندابنا به اطالعات »گزارشگر ویژه اضافه کرده بود که 

  «اند.شان تمام شده بوده اعدام شدهی حبسبا آن که دوره

نیز به همین « حقوق بشر در ایران یتی سازمان ملل در مورد وضعی ویژهنماینده»(، 1367مهر  6) 1988سپتامبر  28

ی با ابراز نگرانی درباره سازمان ملل در ژنو، ارسال کرد و ی دائم ایران در مقرنمایندهای برای سیروس ناصری، نحو نامه

 219شد در ایران در حال وقوع بوده، خواهان پاسخگویی او شد.که گفته می «ییهاموج اعدام»

به این مکاتبات نداده بلکه اتهامات واردشده  مشخصیها و مسئوالن ایرانی هیچ پاسخ دهد که مقامشده نشان میاسناد ثبت

ها نی آد. اشارههای سیاسی دارگیریاطالعات جهت ی بعضی از اینکنندهکردند، با اتکا به این که منابع ارائهرا کالً رد می

                                                           
؛ عفو  Index: MDE)90/02/13(« گزارش مکتوب به چهل و ششمین اجالس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»الملل، عفو بین به: دیمثال، نگاه کن یبرا 216

الملل، عفو بین en/1992/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde ، قابل دسترس در:ایران: حبس، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسیالملل، بین

 en/1992/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde ، قابل دسترس در:1992، ایران: اعدام زندانیان به روال سابق ادامه دارد
 ، قابل دسترس در:۴، ص. 1992، ایران: اعدام زندانیان به روال سابق ادامه داردالملل، نعفو بی 217
   en.pdf130181992/mde192000www.amnesty.org/download/Documents/ 

ی ؛ نماینده1۴2، پاراگراف 18، ص. .25/1989/4UN Doc. E/CN، 1989ی فوریه 6، «های شتابزده یا خودسرانهاعدام»گزارشگر ویژه، اس. آموس واکو،  218

، 69پاراگراف ، UN Doc. A/43/705، 1988اکتبر  13، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانای دربارهگزارش میان دورهویژه کمیسیون حقوق بشر، 

 /705/43www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A قابل دسترس در:

 .است شده ذکر( وریشهر ۴) اوت 26 دوم سند در و( وریشهر 2) اوت 2۴ اول سند در ژهیو گزارشگر غامیپ ارسال خیتار
 .UN Doc، 1988اکتبر  13، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانای درباره، گزارش میان دورهی ویژه کمیسیون حقوق بشرنماینده 219

705/43A/ 705/43، قابل دسترس در: 1۰، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/  

 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/001/1992/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/001/1992/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/001/1992/en
http://www.amnesty.org/download/Documents/192000/mde130181992en.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
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مطالب »ه پخش ها و مسئوالن ایرانی این سازمان را بسازمان مجاهدین خلق داده بود؛ مقاممشخصاً به اطالعاتی بود که 

 22۰کردند.متهم می« سیاسی و تبلیغاتی

ی یک گزارش کار، به ابراز نگرانی در مورد ی سازمان ملل، با ارائهی ویژه(، نماینده1367مهر  21) 1988اکتبر  13

اد تا شهریور ]مرد 1988ی زمانی ژوئیه تا سپتامبر ها در دورههای اخیر مبنی بر به راه افتادن موج جدیدی از اعدامگزارش»

ی سازمان ملل در سپتامبر ی ویژهدر این گزارش آمده بود که، بنا به اطالعات دریافتی نماینده 221پرداخت.[« 7613

 1988و اوایل سپتامبر  های ژوئیه، اوتلف حکومت، در ماههای مخاای از زندانیان، اعضای گروهشمار گسترده»، 1988

 222«اند.اعدام شده

« های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانهی اعدامی سازمان ملل در زمینهگزارشگر ویژه»(، 1367آبان  18) 1988نوامبر  9

 223را مطرح کرد. های گسترده زندانیانمکاتبه کرد و بار دیگر اتهام اعدامحکومت ایران  با

ها به سازمان ملل پاسخ دادند. محمدجعفر ها و مسئوالن ایرانی با انکار علنِی موج اعداممقام 1988آخر نوامبر  باألخره،

در جریان دیدار خود  (1367آذر  8) 1988 نوامبر  29ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، در محالتی، نماینده

های گسترده را تکذیب ، وقوع اعدام1367مرداد و شهریور زندانیان در  تارسازمان ملل در خصوص کشی ی ویژهبا نماینده

   22۴دانست.« شدگان در جریان منازعه نظامیکشته»شدگان را مکرده و اعدا

محمدجعفر محالتی در مجمع عمومی سازمان ملل به تکرار همین انکارها از طرف (، 1367آذر  12) 1988دسامبر  3

به راه افتادن »ی خود را درباره« نگرانی شدید»ای نامهش از آن که مجمع عمومی با تصویب قطعحکومت ایران پرداخت، پی

هدف « شانبه دلیل اعتقادات سیاسی»ابراز کند که زندانیان را « 1988ی ژوئیه تا سپتامبر ها در دورهموج جدیدی از اعدام

                                                           
اکتبر  13، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانای درباره، گزارش میان دورهی ویژه کمیسیون حقوق بشرنماینده به: دیمثال، نگاه کن یبرا 22۰

1988 ،705/43UN Doc. A/ 705/43  ، قابل دسترس در:59، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ ی ی ویژهنماینده

و  7های ، پاراگرافUN Doc. E/CN.4/1989/26، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، گزارش دربارهکمیسیون حقوق بشر

 .26/1989/4www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN ، قابل دسترس در:72
 .UN Doc، 1988اکتبر  13، ، ر در جمهوری اسالمی ایرانی وضعیت حقوق بشای دربارهمیان دوره گزارشی ویژه کمیسیون حقوق بشر، نماینده 221

705/43A/ 705/43 ، قابل دسترس در:8۰، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 
 .UN Doc، 1988اکتبر  13، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانای دربارهمیان دوره گزارش، ی ویژه کمیسیون حقوق بشرنماینده 222

705/43A/ ، 705/43 ، قابل دسترس در:۴7پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 

 .1۴6، پاراگراف 28، ص. .25/1989/4UN Doc. E/CN، 1989ی فوریه 6، «های شتابزده یا خودسرانهاعدام»گزارشگر ویژه، اس. آموس واکو،  223
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش درباره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 22۴

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 ، قابل دسترس در:7، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.  

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/43/705
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
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 رمستقیک سازمان تروریستی »خواند و اظهار داشت که « نهناعادال»نامه را محمدجعفر محالتی این قطع 225قرار داده بود.

       226نامه گنجانده شده است.بوده که در این قطع« اطالعات جعلی»منبع اصلی « در بغداد

 عکس از ایسنا .محمدجعفر محالتی  

اند، در بسیاری از این افراد به واقع در میدان نبرد کشته شده

ارتش »دنبال حمله به ایران ... از جانب به و  منازعه نظامیجریان 

 ]وابسته به سازمان مجاهدین خلق[« بخش ملیآزادی

 

ی دائم در مقر سازمان ملل در ادعاهای محمدجعفر محالتی، نماینده

ی سازمان ملل ثبت شده ی ویژهنیویورک، چنان که در گزارش نماینده

 227است

 6) 1989ی ژانویه 26، در گزارش بعدی خود در «در ایران حقوق بشر یتی سازمان ملل در مورد وضعی ویژهنماینده»

ی سازمان ملل، در عین ی ویژهنماینده 228از سوی ایران را به چالش کشید.« هاانکار سراسری موج اعدام»(، 7613بهمن 

، یادآور شده «رده بودند[ به خاک ایران یورش ب1367]مرداد  1988ی های شورشی ایرانی در ژوئیهگروه»اذعان به این که 

 229یا خودسرانه، در مناطقی انجام شده است که درگیر عملیات نظامی نبودند. شتابزدههای ها، اعدامبود که، بنا به گزارش

 :  او توضیح داده بود

اند، اما اعضای بوده اند اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایراناعدام شدهشود اکثر افرادی که ظاهراً قربانیِ گفته می

سازمان کومله در کردستان »و  «راه کارگر»، «سازمان فدائیان خلق»، «حزب توده»های مخالف حکومت، مانند دیگر گروه

کسانی که  اند. بسیاری ازشده هانیز در میان افرادی هستند که ظاهراً قربانیِ اعدامنفر از روحانیون  11دست کم و «ایران

ی حبس خود بودند، در حالی که بعضی دیگر از ها در زندان بوده و در حال گذراندن دورهسالاند شدهاماعد شودگفته می

رسد که این اشخاص توانسته بنابراین، بعید به نظر میبودند که دوباره دستگیر و سپس اعدام شدند.  یآنان زندانیانِ سابق

                                                           
 ، قابل دسترس در:5، پاراگراف /137/43A/RES، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانمجمع عمومی سازمان ملل،  225

137/43www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 
 .1۴، ص. 1367آذر  12، «نامه اخیر سازمان مللمصاحبه محالتی پیرامون قطع»اطالعات،  یروزنامه 226
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، گزارش دربارهی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 227

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 ، قابل دسترس در:7، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.  

 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش درباره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 228

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 ، قابل دسترس در:68، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN. 
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش درباره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 229

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 ، قابل دسترس در:68، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.  

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/137
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
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به غرب قلمرو جمهوری اسالمی  []سازمان مجاهدین خلق یآمیز علیه حکومت، نظیر حملهات خشونتباشند در اقدام

 23۰مشارکت کنند. [7613] 1988ایران در سال 

نفری فهرست  1۰8۴ی گزارش خود کرده بود. در آن پیوست، اسامی ی سازمان ملل پیوستی هم ضمیمهی ویژهنماینده

[ اعدام 1367]مرداد تا آذر  1988دسامبر  ی ژوئیه تاظاهراً در جمهوری اسالمی ایران، در طول دوره»شده بود که 

   232«رسد.شمار قربانیان به احتمال قوی به چندین هزار نفر می»ده بود که شو اشاره  231،«اندشده

ی مقتضی است که حکومتی که این اتهامات متوجه آن شده درباره»ی سازمان ملل چنین نتیجه گرفته بود: ی ویژهنماینده

  233«المللی، انجام دهد.رسانی دقیق، و هماهنگ با روال بینحص و اطالعاین موارد تحقیق و تف

(، در جریان چهل و پنجمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، سیروس ناصری، 1367اسفند  18) 1989مارس  9

ی رسمی به جوابیهی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، اعالم کرد دولت متبوع او در حال آماده کردن یک نماینده

در عین حال، به  23۴ضمیمه کرده بود. 1989ی ی سازمان ملل به گزارش خود در ژانویهی ویژهفهرستی است که نماینده

شود که و به افرادی مربوط می« بوده جعلیمورد از اسامی آن فهرست اسامی  1۴۰»عنوان پاسخ مقدماتی، ادعا کرد که 

[ هالک شده 1367]مرداد  1988ی به خاک ایران در ژوئیه حملهنبرد و در جریان  ، بلکه در میدانانداعدام نشده»

  235«بودند.

 

 

                                                           
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، جمهوری اسالمی ایرانی وضعیت حقوق بشر در گزارش درباره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 23۰

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 ، قابل دسترس در:17، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN. 
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش درباره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 231

26/1989/4E/CN. .26/1989/4 ، قابل دسترس در:22-۴2، صصsearch/view_doc.asp?symbol=E/CN./www.un.org/en/ga 
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، گزارش دربارهی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 232

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 ، قابل دسترس در:16، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN. 

 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانگزارش درباره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 233

26/1989/4E/CN. 26/1989/4 ، قابل دسترس در:68، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN. 
 .UN Doc، 1989نوامبر  2، حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانی وضعیت ای دربارهگزارش میان دوره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 23۴

620/44A/ 620/44 ، قابل دسترس در:59، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 
 .UN Doc، 1989نوامبر  2، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانای درباره، گزارش میان دورهبشری کمیسیون حقوق ی ویژهنماینده  235

620/44A/ 620/44 ، قابل دسترس در:59، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/44/620
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/44/620
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عکس از ایسنا / مرتضی  .سیروس ناصری

 آبادیفرج

اند در بررسی دفاتر ثبت مورد ... از اسامی افرادی که گفته شده اعدام شده 1۴۰

داد که آن ها یافت نشد. این نکته نشان میحتی گورستانو هاها، بیمارستانزندان

ی به خاک ایران در ژوئیه حملهافراد اعدام نشده بودند، در میدان نبرد و در جریان 

 [ هالک شده بودند.1367]مرداد  1988

 

های ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، در پاسخ به نگرانیسیروس ناصری، نماینده

 1988از جانب سازمان ملل در خصوص کشتار زندانیان در ژوئیه تا سپتامبر ابرازشده 

 236(1367)مرداد تا شهریور 

ی سازمان ی ویژه(، نماینده1368تیر  5) 1989ژوئن  26ی کاملی که وعده داده شده بود هرگز ارائه نشد. در عوض، جوابیه

 وزیر امور خارجه و دیگری از وزیر وقت محمدحسین لواسانی، معاونهای ایرانی، یکی از جویانه از مقامی طفرهملل دو نامه

 امور خارجه، دریافت کرد. وقت

بداند که از طرف  گویی به اتهاماتیتواند خود را ملزم به پاسخجمهوری اسالمی ایران نمی»ی اول اظهار شده بود که در نامه

؛ در این نامه اسامی قربانیان «ت، و چنین نیز نخواهد کردشده اس مدونهای تروریستی و خائنان دوران جنگ برخی گروه

 هیام»ی سازمان ملل ضمیمه شده بود به عنوان فهرستی مردود شمرده شده بود که ی ویژهاعدام که به گزارش نماینده

 ی این نامه چنین آمده بود:در ادامه «آمد.بر می حکومتکردن آن به سادگی از هر گروه مخالف 

شده ی ویژه، فهرست اسامیِ پیوستی حسن نیت در مسیر تعامل با نماینده، جمهوری اسالمی ایران، به نشانهبا این همه

شود مورد از کل فهرست اسامی اشخاصی که ادعا می 1۴۰کند که اعالم میو  به گزارش نهایی را مورد بازبینی قرار داده

های دهد که اطالعاتی که گروهاین آشکارا نشان میو  اندخارجی نداشته اند تقلبی بوده و این افراد وجوددر تهران اعدام شده

شان ارائه شده است. برداری در راستای مقاصد سیاسیاند سراسر نادرست بوده و صرفاً به جهت بهرهتروریستی فراهم آورده

 237کند.ت میاعتبار کردن هر منبع اطالعاتی کفایکاری برای بیگفتن ندارد که صِرف یک مورد تلقب

 

 

                                                           
 .UN Doc، 1989نوامبر  2، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانای دربارهگزارش میان دوره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 236

620/44A/ 620/44 ، قابل دسترس در:59، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 
 .UN Doc، 1989نوامبر  2، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانای دربارهمیان دوره گزارش ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 237
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کرد که و ادعا می را انکار کرده( 1367)مرداد تا شهریور  1988زندانیان در ژوئیه تا سپتامبر  (، که کشتار1368)تیر  1989ایران به سازمان ملل در ژوئن  ی دولتبخشی از جوابیه

های مندرج در ستون دوم )سمت راست( به وجود داشته است؛ شماره« اسم جعلی 140»ی سازمان ملل در گزارش خود آورده بود ی ویژهدر فهرست قربانیان اعدام که نماینده

 ها اعدام شده بودند.افرادی ارجاع دارند که بنا به گزارش

 ر شده بود:ی دوم، به همین نحو، اظهادر نامه

کند، جمهوری اسالمی ایران نیز به این دلیل خود را جا که دستگاه قضایی در هر کشوری مستقالً اعمال نظر میاز آن

هایی نظیر کنند. از جهت دیگر، فهرستبیند که این اصل بدیهی را مستقیماً نقض میگویی به سؤاالتی نمیموظف به پاسخ

شده از مواردی است که مهیا کردن آن به سادگی از هر گروه مخالف حکومت بر  عالی پیوستچه به گزارش جنابآن

ندارد. در همین رابطه،  های مستحکم کشور متبوع خودگونه التزامی به قانون اساسی و ارزشآمد، هر گروهی که هیچمی

اتهامات ی همهمانند ی شما اشاره شود، که هاسم جعلی و جزئیات مندرج در فهرست ضمیمه 1۴۰است که به  گویا

اعتبار کردن چنین منابعی ها به تنهایی، برای بییکایک آن اند وبودهاساس شده از جانب منابع شما نادرست و بیمطرح

 238کند.کفایت می
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شان در نفر دیگری نشده بود که اسامی 9۴۴داری ی سرنوشت و محل نگهیک از این دو نامه اظهار نظری دربارهدر هیچ

 ی سازمان ملل درج شده بود.ی ویژهگزارش نماینده وستیپ

ی سازمان ملل ی ویژهپیوست گزارش نمایندههای مندرج در جوابیه دولت ایران با الملل با تطبیق شمارهسازمان عفو بین

« جعلی»ادعای های ایرانی شناسایی کرد که مقامرا فردی  (1۴۰، و نه 1۴1فهرست اسامی )در مجموع  ،1989ی در ژانویه

ر داد: فهرست قربانیان اعدام که وجو قراالملل آن اسامی را در این دو منبع مورد جستعفو بین 239شان را داشتند.بودن

مدون کرده است )به بخش « ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»و فهرستی که هم آورده فراسازمان مجاهدین خلق 

توانست اسامی مد نظر را در میان اسامی افرادی پیدا کند  المللبینعفو مورد،  1۴1از  مورد 117در نگاه کنید(.  2.2.2

 13همچنین به تصاویر  المللعفو بیننگاه کنید(.  2اند )به پیوست شده 1367سال  کشتارهایها قربانی که بنا به گزارش

 از این افراد )عکس زیر( دست یافت. نفر

                                                           
 و برای هر اسم تنهااسم ها اشاره نکرد  نیبه ا رانیاست. دولت ا «یجعل» انیم نیاسم در ا 1۴۰شد  یسازمان ملل مدع ندهیدر پاسخ به گزارش نما رانیا 239

 یشماره سازمان ملل ویژه نمایندهگزارش . 1۴۰ کردادعا  رانیا که است و نه آنگونه 1۴1ها اما نام نیجموع ات. محات گزارش و شماره سطرها را نوشفشماره ص

 نیا المللنیعفو ببرداشت است.  افتهیبه هر اسم اختصاص ن یاو شماره ستون نوشته شده کیو در  ییمندرج در هر صفحه به شکل الفبا یصفحه دارد، اما اسام

 که کندیارجاع م یبه اسم 22 یدر صفحه 1۴ یمثال، شماره یبرا شود؛یهر صفحه مربوط م یبه سطرها دولت ایران هیجواب مورد اشاره در یهاکه شماره هبود

 آمده است.  22 یستون مندرج در صفحه 1۴در سطر 
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ی ی ویژهاند؛ ادعای ایران به دنبال آن مطرح شد که نمایندهنداشته« وجود خارجی»خوانده و ادعا کرده بود که « جعلی»که دولت ایران اسامی آنان را نفر از افرادی  13تصاویر  

اسامی این داری آنان اظهار نظر کنند. نگه ی سرنوشت و محلکه درباره های ایرانی درخواست کرداز مقام ، واعدام شدن این افراد دریافت کرد یسازمان ملل اطالعاتی درباره

القاسم زهرایی، نسرین رجبی، اقدس همتی، محمدرضا صادقی، سیمین خیریه صفایی، آصف رزمدیده، پرویز جبار شعبانی، مریم پاکباز، ابوبه این شرح است:  افراد، از باال سمت چپ

ی و وحید سعیدی نژاد قمی )در گزارش نماینده سید احمد سیدیان ی اشتباه هایدیکنانلو ثبت شده(،ی ویژه با امال)در گزارش نماینده سلیمی، محمود پولچی، امیرهوشنگ هادیخانلو

  های شخصیها از آلبوم. عکس(ثبت شدهویژه سعیدی نژاد 

ها ی مقامگفتهانفرادی هشت نفر از افرادی دست پیدا کند که به رهای الملل همچنین توانسته است به تصاویر قبعفو بین

 انکار وجود مجید عراقی، سید طاهر بزاز، اقدس همتی، محمدحسن رحیمی« اند.وجود خارجی نداشته»و مسئوالن ایرانی 

این  ی فخودی هم ثبت شده(، نسرین رجبی، و پرویز سلیمی به رغمی )که به شکل صفائئ، مریم پاکباز، محمد صفامطعم

و مسئوالنی ایرانی خودشان این گورها را به عنوان محل دفن این افراد معرفی ها واقعیت صورت گرفته است که مقام

 اند.کرده
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ده(، نسرین شرهای انفرادی مجید عراقی، سید طاهر بزاز، اقدس همتی، محمدحسن رحیمی مطعم، مریم پاکباز، محمد صفائی )که به شکل صفایی فخودی هم ثبت تصاویر قب

ن گورها را به عنوان محل دفن خودشان ایاما « رجی ندارندوجود خا» در پاسخ خود به سازمان ملل ادعا کردند که این افراد ها و مسئوالن ایرانیمقامرجبی، و پرویز سلیمی. هرچند 

 های شخصیها از آلبومند. عکسشان معرفی کردهایبه خانوادهقربانیان این 
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 نسرین رجبی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی خود به سازمان ملل، ادعا کرده بودند که ها و مسئوالن ایرانی، در جوابیهنسرین رجبی یکی از افرادی است که مقام 

یکی از زندانیان سابق، به نام طاهره خرمی، دست  الملل به شهادتاست. با این حال، عفو بین نداشتهوجود خارجی 

یافته که نسرین رجبی را مشخصاً به خاطر دارد، از زمانی که هردو، به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق در 

ی شان در اواسط دههگوید که بعد از آزادیی میطاهره خرم 2۴۰بردند.، در زندان ایالم به سر می136۰ی اوایل دهه

فهمد که از ایران خارج شده، اما بعداً می 1366، با نسرین رجبی در تماس بوده است. طاهره خرمی اواخر سال 136۰

دوباره دستگیر و عجوالنه اعدام  1367سازمان مجاهدین خلق در سال   مسلحانهی نسرین رجبی بالفاصله بعد از حمله

 ده است.ش

های قربانیان، به نام ندا رحمتی دسترسی یافته که ی یکی از اعضای خانوادهنامهالملل همچنین به شهادتعفو بین

در  1367گوید خواهرش مرضیه رحمتی و چهار زن دیگر از جمله نسرین رجبی در جریان کشتار زندانیان در سال می

ی ا خانوادهها، مسئوالن بی او، چند ماه پس از اعدامبه گفته 2۴1اند.دام شدهایالم قهراً ناپدید شده و به شکل فراقضایی اع

اند اند و گفتهها دادهای به آناند و نشانی و شمارهشان اعدام شدهاند که عزیزانها گفتهو به آن این زنان تماس گرفته

این افراد را در یک گور جمعی در آن مکان، بر  های قربانیان متعاقباً اجسادجا محل دفن این افراد است. خانوادهکه آن

اند. به رغم اذعان به اعدام نسرین رجبی و افشای محل دفن آباد ایالم، پیدا کردهای در حوالی گورستان صالحروی تپه

                                                           
 انجام داده بود. یحضور یکرده که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یطاهره خرم شهادت المللعفو بین 2۴۰
  /530painscapes.com/cities ، قابل دسترس در:رنج خاکدر  یندا رحمت شهادت به دینگاه کن 2۴1

سرین رجبی و طاهره خرمی، در جشن عروسی طاهره. ن

 عکس از آلبوم شخصی 

 

 آباد ایالم. عکسنسرین رجبی در گورستان صالحر قبتصویری از 

 ز آلبوم شخصی 

 

https://painscapes.com/cities/530
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اند که ی سازمان ملل، ادعا کردهی ویژهی خود به نمایندهها و مسئوالن، در جوابیهنشان، مقاماو در یک گور جمعی بی

  نگاه کنید(.   5.3است )به بخش « وجود خارجی نداشته»این فرد 

 

 اقدس همتی

 

 

ی خود به سازمان ملل ادعا کرده بودند که مسئوالن ایرانی در جوابیهها و اقدس همتی زندانی دیگری است که مقام 

گوید که با اقدس همتی و الملل میوجود خارجی نداشته است. اسداهلل نبوی، از بازماندگان زندان سمنان، به عفو بین

هی در سلول مجاور مدت کوتا 1367ی او، اقدس همتی در مرداد به گفته 2۴2واسطه داشته است.اش آشنایی بیخانواده

جا ببرند، و آن دو درست تا قبل از این که اقدس همتی را از آن بردهان در حبس انفرادی به سر میاو در زندان سمن

گوید که اقدس همتی، در پیغامی که با مورس الملل میاز طریق مورس با هم ارتباط داشتند. اسداهلل نبوی به عفو بین

روز بعد،  2۴3اند.ها قرار دادهشکنجه و سایر بدرفتاری باه همراهایی طوالنی ا زیر بازجوییفرستاده، گفته بوده که او ر

بند انجام شده و ها بدون چشمداند قرار است اعدام شود، چون بازجوییاقدس همتی به اسداهلل نبوی گفته بوده که می

 ل انفرادی بیرون بردند و دیگر کسی او را ندید.های شب، او را از سلواو بازجویان خودش را دیده بود. همان شب، نیمه

 

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یبا اسداهلل نبو 2۰17در اکتبر  المللعفو بین 2۴2
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یبا اسداهلل نبو 2۰17در اکتبر  المللعفو بین 2۴3

شان. عکس از ، در جشن عروسیکدیمؤ اقدس همتی و همسرش، حسین تصویری از سنگ گور اقدس همتی در سمنان. عکس از آلبوم شخصی

 آلبوم شخصی
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آبان  11) 1989نوامبر  2 در  «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»در گزارش بعدی خود به  ملل ی سازمانی ویژهنماینده

( دیگر نه به عنوان یک اتهام بلکه به عنوان 1367)مرداد تا شهریور  1988 سپتامبر اوت و زندانیان در کشتار(، از 1368

 ی او:. به گفتهسخن گفتیک واقعیتِ تأییدشده 

، که تا حدی با اظهارات رسمی مسئوالن هم مطابقت دارداطالعات به دست آمده از منابع مختلف، از جمله منابع ایرانی، 

زندانیانی در میان و  رخ داده 1988ی دوم سال هاسی در سه ماههای سیهای گسترده با انگیزهکند که اعدامتأیید می

شان در چند ی محکومیتی محکومیت خود بودند، از جمله کسانی که دورهاند که در حال گذراندن دورهشدگان بودهاعدام

       2۴۴رسید و کسانی که دوباره دستگیر شده بودند.روز آینده به پایان می

در آن زمان این « کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»سازمان ملل از اتخاذ اقدامات مناسب بازماند. نه فقط با وجود این، 

ی باره را صادر نکرد، بلکه مجمع عمومی سازمان ملل هم پرونده ق و تفحص در اینتحقی دستوررا محکوم نکرده و  وقایع

ای نامهگیری نکرد، قطع( خود را پی1367آذر  17) 1988سامبر د 8نامه ایران را به شورای امنیت ارجاع نداد و حتی قطع

و قربانی (« 1367)مرداد تا شهریور  1988ی ژوئیه تا سپتامبر ها در دورهوقوع موج جدیدی از اعدام»ی که در آن درباره

ی دائم ، نمایندهمحمدجعفر محالتی 2۴5به شدت ابراز نگرانی شده بود.« شانبه دلیل اعتقادات سیاسی»شدن زندانیان 

نامه را نامه آن را قویاً مورد انتقاد قرار داده بود. او این قطعایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، پیش از تصویب این قطع

است که در « اطالعات جعلی»منبع اصلی « یک سازمان تروریستی مستقر در بغداد»خوانده و گفته بود که « ناعادالنه»

 2۴6جانده شده است.نامه گناین قطع

( 1368آذر  2۴) 1989دسامبر  15حقوق بشر در ایران در  یتی وضعی بعدی مجمع عمومی سازمان ملل دربارهنامهقطع

ای به نامه کمترین اشارههم در آن درج نشده بود. این قطع« نگرانی»ی فقط شامل پنج پاراگراف مختصر بود و حتی کلمه

ی سرنوشت و محل دفن قربانیان یافتهسازی سازمانافتاد، از جمله پنهانموارد نقض حقوق بشر که در این کشور اتفاق می

تصمیم »نامه صرفًا گفته شده بود که مجمع عموی سازمان ملل ه بود. در این قطعنکرد 1367مرداد تا شهریور  کشتارهای

دارد بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در جریان چهل و پنجمین اجالس خود، در پرتو اطالعات تکمیلی که کمیسیون 

   2۴7«گیری کند.اند، پیحقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی در اختیار گذاشته

                                                           
 .UN Doc، 1989نوامبر  2، ایرانی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ای درباره، گزارش میان دورهی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 2۴۴

620/44A/ 620/44 ، قابل دسترس در:11۰، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ 
 ، قابل دسترس در:5، پاراگراف /137/43A/RES، یرانوضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی امجمع عمومی سازمان ملل،  2۴5

137/43www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 
 .1۴. ص، 1367 آذر 12 ،«نامه اخیر سازمان مللپیرامون قطع یمحالت یمصاحبه»اطالعات،  یروزنامه 2۴6
 ، قابل دسترس در:5، پاراگراف /163/44A/RES، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانمجمع عمومی سازمان ملل،  2۴7

163/44www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 
 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/44/620
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/137
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/163
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ی ها و مسئوالن ایرانی برای اصرار بر انکار حقایق بخشید. در ژانویهسازمان ملل در این زمینه جسارت بیشتری به مقام قصور

های گسترده ی سازمان ملل وقوع اعدامی ویژهدر دیدار با نماینده عبداهلل نوری، وزیر وقت کشور، (،1368 بهمن) 199۰

رها یک کارزار تبلیغاتی از جانب سازمان مجاهدین ی کشتای منتشرشده دربارههارا تکذیب کرده و ادعا کرد که گزارش

  2۴8نبرد بوده است. شان در میدانبه منظور سرپوش گذاشتن بر تلفات خلق

 «امیدنامه»عکس از  .عبداهلل نوری  

به منظور سرپوش گذاشتن بر شکست مهاجمین، کارزاری در خارج کشور 

این ادعا که مهاجمینِ اسیرشده در میدان نبرد، دهی شده بود، با سازمان

 به همراه اعضای زندانیِ همین گروه، در ابعاد وسیع اعدام شده بودند.

 

ی سازمان ی ویژه، در دیدار با نماینده1368عبداهلل نوری، وزیر کشور در سال 

را انکار  1367زندانیان در مرداد تا شهریور  کشتار، 1368بهمن  ۴ملل در 

 2۴9کندمی

ی سازمان ملل ارسال کرد، در ی ویژهای برای نمایندهوزیر امور خارجه، جوابیه وقت ، منوچهر متکی، معاون199۰اکتبر 

ها اشاره به آن 199۰ی تا فوریه 1988ی ی ژانویهی ویژه در فاصلههای نمایندهمورد اعدامی که در گزارش 362۰خصوص 

اذعان نشده بود. مسئوالن ایرانی ادعا کرده  1367در این پاسخ رسمی حتی به وقوع یک مورد اعدام در سال  شده بود.

مانده نفر باقی 1511در مورد « ست.یاند قابل شناسایی ننفر از کسانی که ادعا شده اعدام شده 21۰9اسامی »بودند که 

در »ها آمده زنده اند، شان در گزارشکه قربانیان اعدامی که اسامی هاز جمله طرح این ادعااظهار نظرات مبهمی شده بود، ا

در خارج »، یا «در نهادهای مختلف جمهوری اسالمی اشتغال به کار دارند»، «هستند های کشورحال تحصیل در دانشگاه

جان « خیابانی یا درگیری با نیروهای مرزبانیهای درگیری»یا « عوارض طبیعی»یا بر اثر ؛ «هستند کشور مشغول تحصیل

هرگز بازداشت »؛ یا «انداز زندان آزاد شده»؛ یا «در حین مقابله با دشمنان انقالب به شهادت رسیده بودند»ند؛ یا ه بودباخت

 ردند.ببه سر می« به عنوان اسرای جنگی در عراق»بودند؛ یا « به کشورهای بیگانه پناهنده شده»بودند؛ یا « نشده

                                                           
، 119، پاراگراف .24/1990/4UN Doc. E/CN، 199۰ی فوریه 12، ی وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش دربارهی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 2۴8

 .24/1990/4www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN قابل دسترس در:
، 119، پاراگراف .24/1990/4UN Doc. E/CN، 199۰ی فوریه 12، ی وضعیت حقوق بشر در ایرانگزارش درباره ی کمیسیون حقوق بشر،ی ویژهنماینده 2۴9

 .24/1990/4www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN قابل دسترس در:

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1990/24
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1990/24
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و سازمان  آگاهیی آمار وزارت دادگستری، ی ادارهبه وسیله»ی مسئوالن ایرانی، اطالعات مندرج در این جوابیه به گفته

     25۰«مدون شده بود. احوالثبت 

ی یک فهرست تکمیلی شامل (، دربردارنده1369آبان  15) 199۰نوامبر  6ی سازمان ملل، ی ویژهگزارش بعدی نماینده

ها به عنوان نفر آن ۴7و از  در ایران اعدام شده بودند 1369تا سال  136۰نفر دیگری بود که ظاهراً از سال  3۴6اسامی 

ی مندرجات این فهرست و در عین ت ایران متعاقباً، با اظهار نظر دربارهدول 251یاد شده بود. 7613شدگان در سال اعدام

انجام شده بود، به این گزارش پاسخ  1367ها در سال هایی که بنا به گزارشیک از اعدامحال امتناع از اقرار به وقوع هیچ

مورد اصالً اظهار نظر  23اند، مسئوالن ایرانی در انجام شده 1367اعدامی که گفته شده بود در سال  ۴7در خصوص داد. 

شان ین ادعاها که اشخاصی که اسامیاظهار نظراتی شده بود از قبیل طرح امانده، مورد باقی 2۴نکرده بودند. در رابطه با 

به زندان افتاده بودند اما بعدًا آزاد « شان با جمهوری اسالمی ایرانمخالفت»تر به دلیل به عنوان قربانیان اعدام آمده پیش

جمهوری در »اند؛ یا « در حال تحصیل در خارج کشور»یا « هادر حال تحصیل در دانشگاه»اند و شده بودند؛ یا این که زنده

به کشورهای بیگانه »و یا برای فرار از خدمت سربازی،  ند؛ یا بعد از آزاد شدن از زندانکنمی« اسالمی ایران زندگی و کار

در حین »؛ یا «اندبر اثر عوارض طبیعی درگذشته»برند؛ یا به سر می« به عنوان اسرای جنگی در عراق»؛ یا «اندگریخته

       252«اند.شهادت رسیدهمقابله با دشمنان انقالب به 

 

                                                           
، ص. 6، پیوست  .697/45A/UN Doc، 199۰نوامبر  6، ی وضعیت حقوق بشر در ایرانای درباره، گزارش میان دورهی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 25۰

 /697/45www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A ، قابل دسترس در:9۴
، 1پیوست ، /697/45UN Doc. A، 199۰نوامبر  6، انی وضعیت حقوق بشر در ایرای دربارهمیان دوره ، گزارشی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده 251

 /697/45www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A ، قابل دسترس در:69-8۰صص. 

 به که یموارد کردن جدا با و آمده، 199۰ نوامبر درسازمان ملل  ویژه نماینده گزارش در که یفهرست در مندرج یهااعدام کردن فیرد با المللعفو بین

 .است دهیرس ارقام نیا به شدند،یم مربوط 1367 سال در شدهانجام یهااعدام
، 3، پیوست  35/1991/4Doc. E/CN.UN، 1991ی فوریه 13، ی وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش دربارهی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده  252

 .35/1991/4www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN ، قابل دسترس در:1۰۴-11۴صص. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/45/697
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/45/697
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1991/35
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 المللعفو بیناند. نمودار از به سازمان ملل داده 1367زندانیان در سال  باختگان در جریان کشتاروشت جانهایی که مسئوالن ایرانی در مورد سرنبندی جوابدسته    

شده های مدونه در فهرستصورت گرفت 1367شان در سال گفته شده بود اعدام که نفری را ۴7اسامی این  المللعفو بین

بنیاد عبدالرحمن »و همچنین پایگاه اطالعاتی « ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»و  از سوی سازمان مجاهدین خلق

ها دست کم در یکی از این سه منبع به عنوان قربانیان آن مورد 35وجو کرد، و به این نتیجه رسید که جست« برومند

ها و مسئوالن ایرانی گفته بودند ی این قربانیان کسانی بودند که مقاماز جملهبه ثبت رسیده است.  1367 سال کشتارهای

کنند، در خارج کشور به ند، در داخل کشور زندگی و کار میاهای ایرانحال تحصیل در دانشگاه اند، دراز زندان آزاد شده

نفر از  11هایی از به عکسالملل عفو بیننگاه کنید(.  3ند )به پیوست ااند، یا به کشورهای بیگانه گریختهتحصیل مشغول

 این افراد )تصویر زیر( نیز دست یافته است. 

جوابی از جانب حکومت داده
نشد 
48.94%

به شهادت رسیده اند 
2.13%

اسامی ناقص است 
2.13%

در خارج کشور تحصیل 
می کنند 

10.64%

اعضای سازمان مجاهدین 
خلق که در درگیری ها 

کشته شده اند 
2.13%

ا در درگیری های مسلحانه ب
نیروهای نظامی کشته 

شده اند 
2.13%

از زندان آزاد شده اند 
8.51%

در جریان جنگ ایران و 
عراق مفقود شده اند 

2.13%

در دانشگاه های کشور 
تحصیل می کنند 

6.38%

ی در درگیری های خیابان
جان باخته اند 

2.13%

به کشورهای بیگانه 
گریخته اند 

4.26%

اسرای جنگی در عراق اند 
4.26%

در ایران زندگی و کار 
می کنند 

2.13%

برای فرار از خدمت سربازی
اهنده به کشورهای بیگانه پن

شده اند 
2.13%
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نفر  5. در مورد ها را اعدام کردندکنند آن اقرارحاضر نشدند  سازمان مللی خود به مسئوالن ایرانی در جوابیه گزارش شد اما 1367شان در سال نفر که اعدام 11هایی از عکس

 –و محمدسعید حدادی  شده(، مرضیه رحمتی، نسرین شجاعی ی سازمان ملل اشتباهاً کالکجوری ثبترضا کیا کجوری )که در گزارش نمایندهفام، غالممشکینشکراهلل  –ها آن

ادعا کردند که این افرادی که در شمار قربانیان  –پور رضا ترکو غالم احمدیحمدی، فرحناز احمدی، منصور فریبا ا –نفرشان  4مسئوالن ایرانی اظهار نظری نکردند. در مورد 

ادعا کردند که نفر اول به کشورهای بیگانه گریخته و  –بیژن بازرگان و محمد احمدی  –مانده مورد باقی 2های کشور یا خارج کشور مشغول تحصیل اند. در اند در دانشگاهآمده

رضا کیا فام، فریبا احمدی، منصور احمدی، فرحناز احمدی، غالماست. اسامی افراد، از باال سمت چپ به این شرح است: محمد احمدی، شکراهلل مشکین نفر دوم از زندان آزاد شده

 شخصی هایها از آلبومپور. عکسرضا ترکو غالمن، مرضیه رحمتی، محمدسعید حدادی کجوری، نسرین شجاعی، بیژن بازرگا
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 منصور و محمد احمدیفرحناز، فریبا، 

 

در میان زندانیانی بودند که در جریان کشتارهای سال  –و محمد  فرحناز، فریبا، منصور –خواهران و برادران احمدی 

قهراً ناپدید شده و به شکل فراقضایی اعدام شدند. با این حال، دولت ایران، در پاسخ به سازمان ملل، ادعا کرده  1367

و  کنداحمدی در خارج کشور تحصیل میاند، منصور ها مشغول تحصیلاند و در دانشگاهبود که فرحناز و فریبا زنده

گوید الملل، میوگو با سازمان عفو بینها، در گفتبرادر آن 253محمد احمدی از زندان آزاد شده است. مسعود احمدی،

سال  17در اصفهان دستگیر شدند و در آن زمان، به ترتیب،  136۰ی اش، فرحناز و فریبا، در اواسط دههکه خواهران

های در زندان اصفهان، در حال گذراندن دوره 1367شان در سال عدامسال داشتند. این دو خواهر، در زمان ا 19و 

الملل گفته است که برادرش محمد در اوایل ی خود بودند. مسعود احمدی همچنین به عفو بینمحکومیت چندین ساله

ور احمدی ی خود بود. منصساله 15ی محکومیت اش در حال گذراندن دورهدستگیر شده و در زمان اعدام 136۰ی دهه

ها و مسئوالن گوید که مقامدر شیراز دستگیر شده و در همان سال اعدام شد. مسعود احمدی می 1367نیز در سال 

ها از این وقتی از سرپیچی آن وشان برگزار نکنند ی او هشدار داده بودند که مراسم یادبودی برای عزیزانبه خانواده

 ته و مراسم را به هم زدند.ها ریخی آندستور باخبر شدند، به خانه

 

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یبا مسعود احمد 2۰17در اکتبر  المللعفو بین 253

فرحناز احمدی )باال چپ(، فریبا احمدی )باال راست(، 

محمد احمدی )پایین چپ(، منصور احمدی )پایین 

 ها از آلبوم شخصیراست(. عکس

اش را در دست گرفته است. های خواهرها و برادرانسعود احمدی عکسم

از عفو  اعدام شدند. عکس 1367سال  کشتارهایها در جریان نفر از آن 4

  المللبین
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 مرضیه رحمتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ایالم و پس از گذراندن هفت سال در زندان، قهراً  1367مرضیه رحمتی در جریان کشتار زندانیان در سال 

ی او تماس گرفته و اعدام اش، مسئوالن با خانوادهو به شکل فراقضایی اعدام شد. چند ماه بعد از اعدامناپدیده شده 

ها داده و گفتند که این مشخصات محل دفن او است. ای به آنها رسانده و نشانی و شمارهاش را به اطالع آنشدن

دین جسد دیگر، در یک گور جمعی در آن مکان، ی مرضیه رحمتی توانسته بودند جسد او را، در کنار چنخانواده

رسانی به ی ایالم، پیدا کنند. مسئوالن ایرانی، با وجود اطالعآباد در حومهای در حوالی گورستان صالحبر روی تپه

ی خود به نشان، در جوابیهی مرضیه رحمتی در مورد اعدام شدن و دفن کردن او در یک گور جمعی بیخانواده

 ی او نکردند.ی سازمان ملل هیچ اظهار نظری دربارهویژهی نماینده

ی محکومیت گوید دورهی ندا رحمتی، خواهر مرضیه رحمتی، را در اختیار دارد که مینامهالملل شهادتعفو بین 

ی مرضیه رحمتی به دنبال فراهم کردن خانواده 25۴خواهرش به پایان رسیده و قرار بود آزاد شود، که اعدام شد.

سند ملکی بودند که مسئوالن آزادیِ دخترشان را مشروط به دریافت آن به عنوان وثیقه کرده بودند. ندا رحمتی 

ی آزادی خواهرش ارائه شده نداشته تا به عنوان وثیقهاند اما آن ملک سندِ ثبتاش ملکی داشتهگوید که خانوادهمی

 اش صادر شده بود تیرباران شد.مرضیه رحمتی دو سه ماه بعد از آن که حکم آزادیکنند. 

 

                                                           
 انجام داده بود. صوتی یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یندا رحمت شهادت المللعفو بین 25۴

مرضیه رحمتی در ایالم. عکس از آلبوم  قبرتصویر سنگ 

 شخصی
 عکس از آلبوم شخصی .مرضیه رحمتی
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آخرین مکاتبات رسمی بین  1991ها و مسئوالن ایرانی در سال شده از جانب مقامجویانه و تحریفهای طفرهاین پاسخ

ی ی ویژههای نمایندهگزارش اند که در 1367کشتارهای مرداد و شهریور سال حکومت ایران و سازمان ملل در خصوص 

 اند.سازمان ملل ثبت شده

« جنایت علیه بشریت»های شاخص تمام نشان اینکه این جنایات رخ داده، و 1367که در سال  با توجه به سنگینی جنایاتی

اهد مربوط به ها و شونگاه کنید(، و با توجه به معتبر بودن گزارش 9ی تحلیل حقوقی آن به فصل د )برای مالحظهنرا دار

با انکارهای سراسری و غیرمتقاعدکننده و به صرف اصرار بر  کردند کهنی نباید اجازه پیدا میها و مسئوالن ایراآن، مقام

 نگه دارند. اما متأسفانه این اتفاقی است که افتاد. مصونادعاهایشان، خود را از تحقیق و تحفص دقیق 

اند تا همچنان به کتمان حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان و جسارت بیشتری یافتهها و مسئوالن ایرانی در نتیجه، مقام

های های قهری و اعدامرا در خصوص ناپدیدسازی عمومی انکار و انحراف افکارسیاست  و ن اجسادشان ادامه دادهمحل دف

  که تا به امروز ادامه یافته، همچنان پی بگیرند. قضاییفرایا  خودسرانه، شتابزده

   تکذیب و تحریف در ایران 6.2
زدند، در سطح داخلی، از المللی به انکارهای سراسری دست میها و مسئوالن ایرانی، در همان حال که در سطح بینمقام

شان پنهان کرد اما هدفها را ضمناً تأیید میکردند که وقوع اعدام، اظهار نظراتی می1367اواسط تابستان تا پایان سال 

 ها بود.آن« توجیه کردن»ها و و تحریف کردن ماهیت و ابعاد این اعدامکردن 

« شورش»شد که یی محدودی از افرادی معرفی مها به عنوان پاسخ عادالنه و قانونی به عدهدر بعضی از این اظهارات، اعدام

، با این سازمان زمان مجاهدین خلقسا مسلحانهی ای پشتیبانی و پیوستن به حملهاز داخل زندان و بر به راه انداخته و

شان شده چندین سال در صف انتظار برای اجرای حکمشد که زندانیان اعدامدر اظهاراتی دیگر، ادعا میتبانی کرده بودند. 

شدگان، ابعاد کشتارهای خواندن تعداد اعدام« اهمیتبی»و « محدود»با  شد تاها تالش میتمام این واکنشاند. در بوده

 رده کوچک جلوه داده شود.گست

ی جمهور وقت و رهبر فعلی کشور، در یک روزنامهای، رئیسهای سید علی خامنه، گفته1367آذر  16برای مثال، در 

 گفت:رسمی نقل شده بود که می
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سالمی ی مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری ااین آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حمله

اش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش ... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباط

  255کنیم.اش هم میکرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدام

 اسالمی گفت:ای با صداوسیمای جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، در مصاحبه، علی1367آذر  17

که  مرصاد شود. مثالً همین جریانیها اعالم ماند. خب، مجازات آنو مستحق مجازات کنندهستند که خیانت میافرادی 

با این جنایتی که ند. داخل کشور مرتبط با آنها بود دراتفاق افتاد، با اسرایی که از آنها گرفته شد، دریافتیم که کسانی 

بس انجام دادند و بنا داشتند در کشور یک کار تخریبی وسیع انجام دهند، خوب د از اعالم آتشمشترکا عراق و منافقین بع

اند، برای سر و صدایی که االن راه انداخته شوند.خاک ایران مجازات  به متجاوزهمکاری با  طبیعی است که آنها در رابطه با

دهند و توانند مسئله را با یک تجاوز مرزی سرکوب شده مرتبط کنند، بنابراین پوشش دیگری به آن میاین است که نمی

 256کنند.خواهند تبلیغ میهر طور می

 قضایی، نقل شد که گفته است: ، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی1367آذر  2۰

ها بعد از گروهک ها داشتند. باید متذکر شوم افراد عضودانزنر تحرکاتی د یک قبل و بعد از عملیات مرصاد، منافقین

لیکن به امید  شود.آنها حتی تنفیذ نیز میکه حکم  شوندها به اعدام محکوم میشوند و بعضی از آندستگیری محاکمه می

ند، با توجه شوبرخوردار عفو بینند تنبیه شده و سالم به آغوش اسالم برگردند و از هایی که در زندان میاین که با آموزش

 خود به اوجها در زنداندر روزهای عملیات مرصاد، این تحرکات  لیکنشود. به وضعیت زندانی از اجرای حکم خودداری می

بسیاری از افراد نیز دمادم تر شد. البته سنگین شانجرایم داشتند جریانات شرکتنی که در این محکومیدر نتیجه  رسید.

 257عفو قرار گرفت.در جزو لیست  اعدام با درخواست دادستان از مهلت مجدد استفاده کردند و یا اسامی آنان

با  نشستی« هاهای حقوق بشری و رسانهسازمان تبلیغات»ضافه کرده بود که اخیراً پیرامون عبدالکریم موسوی اردبیلی ا

را  این قبیل آمارها و مدارک ما حاضریم مستندات»تأکید کرده است که  نشستو در جریان آن  داشتهوزیر امور خارجه 

د کننها بر ما ثابت شود که در کشف حقیقت تالش میقرار دهیم، مشروط بر اینکه صداقت اینالمللی بین محافلدر اختیار 

 «. نه مسئله سیاسی

                                                           
، قابل دسترس در: 1392 وریشهر 21، «6۰ یدهه یهااعدام یدرباره رانیا وقت مقامات یریگموضع» ،یفارس یسیبیب 255

_anniversary_authoriteis_speech_nm.shtml25_130912/09/2013www.bbc.com/persian/iran/  
 .2، ص. 1367آذر  17، «حقوق بشر مورد مجلس در سیاظهارات رئ»اطالعات،  یروزنامه 256
 2۰ ،«کنداخطار رئیس دیوان عالی کشور به قاچاقچیان مواد مخدر: قوه قضاییه با قاطعیت کامل با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می» اطالعات، یروزنامه 257

  .2، ص. 1367آذر 
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 اکبر والیتی، وزیر امور خارجه در آن زمان، نیز اظهار داشت که:، علی1367بهمن 

کنند( باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ی مسلحانه میدر این کشور، کسانی که )اقدام به مبارزه

شدگان نیز سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعداماند که اند مجاهدین خلق بودههای اخیر اعدام شدهماه

  258های سیاسی اعتراف کرده بودند.به قتل شخصیت

شده در چند ماه تعداد زندانیان اعدامگفته بود که  1367اکبر هاشمی رفسنجانی در بهمن در خصوص تعداد قربانیان، علی

ی رسمی سخنان مجید انصاری، رئیس سازمان ، یک روزنامه8613در اردیبهشت  259نفر بوده است.« کمتر از هزار»اخیر 

اند که ند و به این دلیل اعدام شدهابوده« تعداد بسیار کمی»شده های کشور، را نقل کرد که گفته بود زندانیان اعدامزندان

 26۰«در زندان تشکیالت داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد.»

برای  افعان حقوق بشر و مورخان شجاعانههای قربانیان، مدهای متعاقب، در حالی که بازماندگان، خانوادهدههها و در سال

کردند، اظهارات مسئوالن به شکل یک کارزار گسترده یابی به حقیقت و عدالت تالش میو دست کشتارزنده نگه داشتن یاد 

هایی در آمد که ترکیبی از نشر اکاذیب و مستحق و مقصر ی با روایتبرای انتشار اطالعاتِ نادرست و بمباران افکار عموم

 شان بود.در قبال سرنوشتدانستن قربانیان 

دیگر همخوانی گردد که با یکمی مسئوالن هنوز حول محور دو روایت در مجموع، کارزار انتشار اطالعات نادرست از جانب

اند که به ها و اقداماتیربانیان اعدام و منحرف کردن افکار عمومی از روالق منفورسازی چهرهندارند اما به اتفاِق هم در پی 

 ها منجر شد.اعدام آن

گرفته  3671عبدالکریم موسوی اردبیلی در آذر  نخستین بار پردازد کهواساسی میپایهروایت اول به تکرار موضع کاماًل بی

ی اند و محور اقدامات عجوالنهدر انتظار اجرای حکم اعدام خود بودهاز قبل محکوم به اعدام شده و  شدگانو گفته بود اعدام

اند و بنابراین مستحق عفو یا تخفیف در مجازات هکرد« هتوب» ستیراشان تشخیص این مسئله بود که آیا به پیش از اعدام

« مرگ هیأت»از اعضای ابراهیم رئیسی، ، یک خبرگزاری رسمی به نقل سخنان 1397یا نه. برای مثال، در اردیبهشت 

شدگان را مشابه چندین هزار قاچاقچی مواد مخدر دانسته بود که در حال حاضر حکم تهران، پرداخت که وضعیت این اعدام

                                                           
، قابل دسترس در: 1392 وریشهر 21، «6۰ یدهه یهااعدام یدرباره رانیا وقت مقامات یریگموضع» ،یفارس یسیبیب 258
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  _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.، قابل دسترس در: 2. ص ،1367 سال در رانیا یاسیس انیزندان کشتارعبدالرحمن برومند،  ادیبن

  .داشت اریاخت در را مقام نیا در 1376 سال تا و شد کشور جمهور سیرئ بعد سال یرفسنجان یهاشم اکبریعل
، قابل دسترس در: 1392 وریشهر 21، «6۰ یدهه یهااعدام یدرباره رانیا وقت مقامات یریگموضع» ،یفارس یسیبیب 26۰
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اند و دیوان عالی کشور نیز آن را تایید یعنی دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر حکم صادر کردهمعلوم است؛ » شاناعدام

ر آن زمان هم همه مراحل صدور حکم برخی از این منافقین طی د»او ادامه داد:   261«.ده استکرده ولی حکم اجرا نش

 «.ها روشن بودها را گذرانده بود و از نظر قانونی حکم آنشده بود و مراحل دادگاه

وزیر اطالعات ایران بود، در  1376تا سال  1368به همین منوال، علی فالحیان، روحانی و سیاستمدار بلندپایه که از سال 

 گفته بود: 1396ی پرسروصدایی در مرداد مصاحبه

ها و دادستانی و کسانی که قاضی هستند و به بحث واردند، تعیین شود و این ]اطالعات[ نفره از وزارت 3قرار شد گروهی 

که  این بود نه این نشوند. کار این گروه نکرد، اعدامشان شود اعدامنظارت کنند و ببینند اگر کسانی قابل عفو هستند و می

 262.حکم اعدام داده باشند

سازمان مجاهدین به دلیل برقراری ارتباط و هماهنگی مجرمانه با  1367شدگان در سال روایت دوم مدعی است که اعدام

آن سازمان به هنگام پیشروی و   مسلحانه حملهپیوستن به و « شورش»ها، به منظور به راه انداختن از داخل زندانخلق 

مبلغ این روایت به طور گسترده در  ی گذشته، مقاالتِدر سه دهه دوباره مورد بازپرسی قرار گرفتند. ها،آزادسازی زندان

، هرچند که هرگز توضیحی در این باره ارائه نشده است که چگونه هزاران زندانی در ایران منتشر شده های حکومتینهرسا

امنیتی ایران با یک گروه مسلح در خارج کشور ارتباط قرار های فوقاند از داخل زندانتوانستهتلف کشور اصالً مینقاط مخ

های بازماندگان همگی از این حکایت دارد عالوه بر این، اظهارات و شهادت 263کرده و اقدامات خود را با آن هماهنگ کنند.

ها در مرداد تا شهریور بانی محرمانه مطرح شده محور جلسات بازپرسی از آنکه اتهامات مبهمی که در رابطه با شورش و ت

ی مجدد و محکوم ها به معنی محاکمهها داده نشده بود که این بازپرسینبوده و هیچ اطالعی در این باره به آن 1367

 نگاه کنید(. «1پیوست »و  7)به فصل  شان بر اساس اتهامات جدید استکردن

 گفته بود: 1395ای در مهر ی رسانهمحمدابراهیم نکونام، مشاور ارشد دادستان کل کشور، در یک مصاحبهبرای مثال، 

ها آن یهپروند در قالب شکل رسمی دادگاه محاکمه شدند، ها[]قربانیان اعدام توانم بگویم که این افرادبه ضرس قاطع می

االتی از قبیل ؤس، پرسیدندهای بسیاری میالؤها سشان از آنرا بررسی و مطالعه کرده بودند و با آگاهی از وضعیت سابق
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تان چقدر است؟ در کجا دستگیر شدی؟ اتهامات برای چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محکومیت :که این

 ه منافقین چیست؟ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمانتان چه بوده است؟ موضع شما نسبت بقبلی

    26۴اند پشیمان هستند یا نه؟که آیا از اعمالی که انجام داده و اعالم مواضع در رابطه با وقایع روز و این ]مجاهدین خلق[

 او در ادامه گفته بود:

کردند تا به ساعت صحبت می 1۰اوقات با یک نفر، پنج تا جلسات محاکمه جلسات طوالنی و بعضاً چندنوبته بود ... گاهی 

گذاشتند؛ یعنی کسی که حکم برایش صادر شده همان باشد؛ نتیجه برسند و اصل را بر قبول توبه و محکومیت اولیه می

وباره اعالم ی قبلی که داشتند دگیر نسبت به استثنائات بود. کسانی که در برابر پروندهتِ تصمیمأت هیأدر واقع، این هی

ای که از قبل دچار جنایت و خونریزی ها، بلکه عدهی آنکردند، آن هم نه همهوفاداری به یک سری اقدامات منافقین می

  د.شده بودن

منجر شد  1367زندانیان در سال  کشتاری که به یهای ماهیت عجوالنه و غیرقضاییِ روالاظهارات مستند بازماندگان درباره

« محاکمات مجدد»رد که با این حال، روایت رسمی اذعان دانگاه کنید(.  1و پیوست  7کند )به فصل این روایت را ابطال می

المللی گناهی زندانیان در مورد جرمی که در سطح بینهای قضایی برای تعیین گناهکاری یا بیبه روال هم یشباهت چندان

به منظور پی بردن به جلسات بازپرسی صوری  در واقع . این محاکمات مجدداندهت شناخته شده باشد، نداشتبه رسمی

 نبودند. کردن «توبه»به  نیان و اعدام کسانی بودند که حاضراعتقادات سیاسی زندا

  

                                                           
 /G9MUfK2http://bit.lyقابل دسترس در:  ،1395مهر  3، «67 سال یهااعدام تیواقع» وز،یمشرق ن 26۴

http://www.bit.ly/2MP16Pv
http://bit.ly/2MUfK9G
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 چه گذشتآن اقعیتوکشتارها: . 7

 

 «.لباس نپوشید ربگیرید و دیگ ا کفن راین »

پیش از اجرای  ستوری که نگهبانان به او و همبندانشآشوغ، که در جریان انتقال برای تیرباران شدن موفق به فرار شد، در توصیف دمحمدرضا 

  265شان داده بودنداعدام

 

 های بازماندگانروایت 7.1
و اوایل  136۰ی ، به تدریج در اواخر دههروی دادهای ایران در داخل زندان 1367که در مرداد تا شهریور وقایعی  حقایق

بعد  قضایی از زندان آزاد شده وفراهای های قهری و اعدامدربردگان از ناپدیدسازیروشن شد، زمانی که جان 137۰یدهه

  از گریختن از کشور، از حوادث هولناکی که شاهدش بودند سخن گفتند. 

ی اجرای اند، طرز کار و شیوهثبت شده ی کتبی و صوتیهاشهادتو  ها، که در قالب خاطرات، مقاالتتاین روای

که چگونه فقط چند روز شود ها بازگو میدر این روایت 266کنند.قضایی را فاش میفراهای های قهری و اعدامناپدیدسازی

های سراسر کشور، ها و مسئوالن، در زندان، به دستور مقام1367در مرداد  سازمان مجاهدین خلق  مسلحانه یبعد از حمله

ی هیچ توضیحی به حال تعلیق در آمد، توزیع روزنامه بین زندانیان متوقف هایشان بدون ارائهمالقات زندانیان با خانواده

یافته در نقاط مختلف کشور و به شکل سازمانهایی از زندانیان را آوری کردند و گروهرا از داخل بندها جمع هاشد، تلویزیون

 .از اکثر این زندانیان دیگر هیچ اثری دیده نشدبردند. های خود فراخوانده و به جای دیگری از سلول

 

                                                           
 یمصاحبه دو المللنیعفو ب. بودانجام داده  یحضور یکه با او مصاحبه کرد افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  غشوآمحمدرضا  شهادت  المللعفو بین 265

 .داد انجام او با 2۰18 اوت در زین گرید یحضور
 یحقوق بشر در دهه دیموارد نقض شد گریو د 1367سال  یسابق و بازماندگان کشتارها انیکه زندان یخاطرات یهااز کتاب یفهرست  بعض یمشاهده یبرا 266

قابل دسترس در:  ،انیزندان خاطرات: بشر حقوق نقض عامالن و انیات قرباناظهارعبدالرحمن برومند،  ادی: بندیمنابع نگاه کن نیاند، به انوشته 136۰

memoirs-prison/120www.iranrights.org/library/collection/ قابل دسترس در: ،زندان یشناسکتاببرادران،  رهیمن 

.pdf8a8d7a8aad8d9daa/02/2013womenpoliticalprisoners.files.wordpress.com/ در مقاومت هنر: یاسیس انیزندان ،یسیانگل یهاکتاب 
  english-in-womenpoliticalprisoners.com/resources/booksقابل دسترس در:  ،انهیخاورم

 

http://www.iranrights.org/library/collection/120/prison-memoirs
https://womenpoliticalprisoners.files.wordpress.com/2013/02/daa9d8aad8a7d8a8.pdf
https://womenpoliticalprisoners.com/resources/books-in-english/
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 «های مرگهیأت» 7.1.1
در مقابل  برای بازجوییها را زدند و آنبند میها چشمبه آن اند که بعد از احضار زندانیانبازماندگان کشتارها پیوسته گفته

 267کردند که اعضایشان را حاکم شرعی که رئیس دادگاه انقالب آن شهرهایی حاضر میهیأتها و مسئوالن ارشد زندان

ها ی ترکیب این کمیتهدادند )برای اطالعات بیشتر دربارهبود و نمایندگان ارشد دفتر دادستانی و وزارت اطالعات تشکیل می

ی بازماندگان، روند احضار زندانیان با توهین کردن، نعره زدن، ضرب نگاه کنید(. در بسیاری از موارد، به گفته 7.3به بخش 

 ی، شباهتکنندها یاد میاز آن« مرگ هایهیأت»ها، که بازماندگان با عنوان هیأتراه بود. این ها همو شتم و سایر بدرفتاری

 :به دادگاه نداشت

 قضایی واقعی دانست. فرایندیک شد آن را بود که نمیها چنان عجوالنه و خودسرانه روال کار آن •

 کردند.قوانین و مقررات موجود عمل نمیدر چارچوب آنها  •

ت یبه رسم المللیبه ارتکاب جرمی که در سطح بین زندانیانگناهی شان تشخیص گناهکاری یا بیهدف •

 شناخته شده باشد، نبود.

 ها حور این محور بود که آیا حاضرند:، سؤالدر مورد زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق •

o و رهبران آن را محکوم کنند یا نه. سازمان مجاهدین خلق 

o  کنند یا نه.« ندامت»اعتقادات و اقدامات سیاسی خود ابراز از 

o  با جمهوری اسالمی اعالم بیعت کنند یا نه. یا تلویزیونی کتبی و« اعترافات»با 

ی ها اصوالً دربارهها به تفتیش عقاید مذهبی شباهت داشت و سؤال، بازپرسیدر مورد زندانیان چپ •

 شد:بود. از زندانیان عمدتًا سؤاالتی از این قبیل میهای زندانیان در خصوص اسالم دیدگاه

o آیا مسلمان هستید؟ 

o خوانید؟آیا نماز می 

o خوانید؟آیا قرآن می 

o خواند؟آیا پدرتان نماز و قرآن می 

هایشان ممکن است به صدور شد که جوابپرسند و گفته نمیها میشد چرا چنین سؤاالتی از آنبه زندانیان گفته نمی

 اند.قرار گرفته «ی عفوکمیته»که در برابر  اشتباه بودند تصور تحت اینبعضی از زندانیان رایشان منجر شود. حکم مرگ ب

                                                           
 ینامهنییآ» به بناشد.  ریدا« دادگاه انقالب» کیکشور  یدر اکثر شهرها ،ینیخم اهللروح، جمهوری اسالمی ایران، به دستور رهبر 1357ال بعد از انقالب س 267

 انقالب یشورا»به پیشنهاد  شرع حاکم کی: بود اشخاص نیا از متشکل انقالب دادگاه هر د،یرس بیتصو به 1358 سال در که ،«انقالب یدادسراها و هادادگاه

 انقالب یشورا که «یاسالم انقالب اتیمقتض به آگاه و مردم اعتماد مورد» نفر کی، شرع حاکم انتخاببه  یدادگستر یقاض کی کشور، رهبرصویب ت و «یاسالم

قابل  ،5 یو ماده ۴ یماده ،«انقالب یدادسراها و هادادگاه ینامهنییآ»: به دیکن نگاه. بود شرع حاکم یعهده بر دادگاه استیر نامه،نییآ نیا به بنا. کندیم نیمع

   /98140rc.majlis.ir/fa/law/showدسترس در: 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98140
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در موارد بسیاری در نقاط مختلف کشور، سؤاالتی در این باره نیز مطرح شده بود که زندانیان تا چه اندازه حاضرند از شأن 

 ها بود:ی آن سؤاالت این. از جمله(نگاه کنید 1)به پیوست  لطمه وارد کنندشان تنزل کنند و به خودشان و دیگران انسانی

 به میدان مین بروید؟ به نیروهای نظامی جمهوری اسالمی برای کمک آیا حاضرید •

 بجنگید؟ سازمان مجاهدین خلقآیا حاضرید به نیروهای مسلح جمهوری اسالمی محلق شوید و با  •

های غیرحقیقی را شناسایی کنید و با «تواب»خود اطالعات بدهید،  آیا حاضرید در مورد همفکران سابق •

 کنید؟« همکاری»مأموران اطالعاتی 

 ؟باشیدهای اعدام جوخه عضوآیا حاضرید  •

  را دار بزنید؟« منافق»آیا حاضرید یک  •

 محکوم شدند.ها را ندادند و به این ترتیب به اعدام کمیتهآن های ضروری از نظر اعضای اکثر زندانیان جواب

گاهی  اند؛دادند که به مرگ محکوم شدهشان اطالع نمیاند که به زندانیان تا مدت کوتاهی قبل از اعدامبازماندگان گفته

خود را بنویسند.  ینامهوصیتشد تا ها داده میشدند که کاغذ و قلمی به آنمی خود باخبر ناگزیر سرنوشتوقتی از فقط 

ی ها را مقابل جوخهد، تا این که آنکشته خواهند شدانستند که چه موقع و چگونه آن زمان هم زندانیان نمی در حتی

امکان درخواست تجدید نظر و استیناف در هیچ  انداختند.شان میدادند و یا طناب دار را به دور گردناعدام قرار می

 ای وجود نداشت.مرحله

یا بعد از سپری کردن  و یا بالفاصله ،بدهند «درست و مناسب» به اصطالح هایتوانسته بودند جواباقلیتی از زندانیان که 

مورد تهدید قرار ها اند که در بعضی از زندانهایشان بازگردانده شدند. این زندانیان گفتهمدتی در حبس انفرادی، به سلول

اند حاکی از این که زندانیانی که انتقال داده شده بودند ای دیدهکنندهیا عالئم نگران شان رسیدههایی به گوش، حرفگرفته

 اند.اعدام شده

که معموالً برای  دار بزرگی راهای یخچالاند که کامیونبرای مثال، بعضی از بازماندگان زندان گوهردشت در کرج گفته

زندانیان همچنین سروصداهایی شنیده بودند که ناشی روند، در حال ورود به زندان دیده بودند. این حمل گوشت به کار می

ها از شدگان را با این کامیونهای خالی بوده، و متوجه شده بودند که اجساد اعداماز پرت کردن اجساد به داخل کامیون

اند یا در حالی دیده های پر از طنابعضی از نگهبانان زندان را با فرغوناند که ببرند. بعضی از زندانیان گفتهزندان بیرون می

انبوهی اند که بعضی از بازماندگان گفته 268کردند.پاشی میها را سمکه ماسک زده بودند و از قرار معلوم محل توقف کامیون

                                                           
عبدالرحمن  ادیدر: بن، 67، از بازماندگان کشتار  یمصداق رجیو ا یمیرحمحمد میابراه ،یاکبر صادق ،یاصالن یمهد یهابه شهادت دیمثال، نگاه کن یبرا 268

قابل دسترس در: ، 63، 53، 51، 5۰، ۴۴، ۴1. صص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیزندانکشتار برومند، 
.pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc_ 

 

http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
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از در زندان اوین، بعضی از زندانیان  269«رسید.تعدادشان شاید به هزار تا می»شان را جلب کرده بوده که پایی توجهدم

پایی را از زندان هایی پر از دمزندانیانی که به جرایم غیرسیاسی محکوم شده بودند باخبر شدند که هرروز بشکهطریق 

را شنیده که با خوشحالی به هم  پاسداران هاییکی از زنان بازمانده گفته است که حرفدر رشت،  27۰برند.بیرون می

اش به اتاقی افتاده بوده که در زنجان، یکی از بازماندگان گفته است که چشم 271«همه را تمام کردیم.»شبه  گفتند یکمی

 272جا جمع کرده بودند.شده را آنی زندانیانِ منتقلوسایل و متعلقات همه

ها بعداً کشته شدند، پای سکوی اعدام هایشان را که بعضی از آناند که خودشان یا همبندیچندین نفر از بازماندگان گفته

شان به اتاقی افتاده بوده یا چشم 273ی اعدام را تماشا کرده یا در آن مشارکت کنند،اند که صحنهاند و وادارشان کردهبرده

را با اجساد بستگان یا  این شاهدان، مسئوالن زندانیانبعضی از به عقیده  27۴جا آویزان کرده بودند.های دار را آنکه طناب

ها و هایی از سر خشم و عصبانیت بزنند و مقامشان کنند که حرفتا تحریک کردندمیشان مواجه شدههای اعدامهمبندی

 275کنند. را به مرگ محکومها ها آنهمان حرف به خاطر مسئوالن

ها در اند، تا این که مالقاتهایشان اعدام شدهها، زندانیان عمدتاً باخبر نبودند که بسیاری از همبندیدر بسیاری از زندان

شدگان را آغاز کردند )به ی اعدامهارسانی به خانوادهها و مسئوالن روند اطالعاز سر گرفته شد و مقام 1367آبان  اوایل

شهر در نقاط  16های در زندان 1367مرداد تا شهریور کشتارهای نگاه کنید که شرایط  1های ثبت شده در پیوست نمونه

     کند(.مختلف کشور را به شکل اجمالی منعکس می

                                                           
 ، قابل دسترس در:3، ص. 1992، ایران: اعدام زندانیان به روال سابق ادامه داردالملل، عفو بین 269

en.pdf130181992/mde192000www.amnesty.org/download/Documents/ 

، قابل 63، 53، 51، 5۰، ۴۴، ۴1. صص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبن

 _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.  دسترس در:
 رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیدر: بن نام،یب یبازمانده کیو  یرانیو رضا شم یفاطم میابراه یهانامهبه شهادت دیمثال، نگاه کن یبرا 27۰
 _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc. ، قابل دسترس در:5۰، ۴۴، صص. 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در

، قابل 95. ص، 2۰13 دسامبر 1۰ ،مسئوالن اظهارات و بازماندگان شهادت: مهیضم، 1367 سال در رانیا یاسیس انیزندان کشتارعبدالرحمن برومند،  ادیبن

  _pdf363www.iranrights.org/attachments/library/doc.  دسترس در:
 .«1 وستیپ»دوست در قسمت مربوط به رشت در وطن ستهیشا شهادتبه  دینگاه کن 271
 «.1 وستیپ»در قسمت مربوط به زنجان در  یرحمت غالم شهادتبه  دینگاه کن 272
از زندان  یو جواد عبدالله رازیآباد شاز زندان عادل پورلیاسماع ریاز زندان گوهردشت کرج، جهانگ زادهیاصغر مهد هایشهادتبه  دیمثال، نگاه کن یبرا 273

 .دیآیمشهد، که در ادامه م آبادلیوک
 یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیاز زندان گوهردشت کرج، در: بن یشهاب شکوه شهادتبه  دینگاه کن 27۴

 _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.، قابل دسترس در: ۴5. ص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون
 دیحم شهادتو  د،یآیکه در ادامه م رازیآباد شاز زندان عادل پورلیاسماع ریاز زندان گوهردشت کرج و جهانگ زادهیاصغر مهد یهابه شهادت دینگاه کن 275

 «.1 وستیپ»در قسمت مربوط به مشهد در  انیدیسع

 

http://www.amnesty.org/download/Documents/192000/mde130181992en.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_363.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
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 قربانیان 7.1.2
ش و پیش از همه اعضا و های خارج از استان تهران، به استثنای استان کردستان، قربانیان بیشهرستان هایدر زندان

های قهری های کردستان و آذربایجان غربی، موج ناپدیدسازی، مرد و زن، بودند. در استانهواداران سازمان مجاهدین خلق

، گروهای کردِ مخالف نظام، را نیز و حزب دموکرات کردستان ایران کوملهچند صد زندانی وابسته به  های فراقضاییو اعدام

 قربانی خود ساخت.

ها سایر گروه یا های چپنی مرد وابسته به گروههای چند شهرستان، یک یا چندین زندابنا به اظهارات بازماندگان، در زندان

از زندانیان به  این دستهنیز اعدام شدند، اما  ندانی زن وابسته به یک گروه چپزندان در اصفهان، یک ز دست کم در یکو

نیز،  پچ بسیاری از زندانیان دهدنشان می الملل. با این همه، تحقیقات عفو بینمورد هدف قرار نگرفتندیافته شکل سازمان

و مهر همان سال، برای  و یا بعد از آن در اواخر شهریور 1367ی کشتارها در اوایل مرداد تا اواسط شهریور یا در بحبوحه

دند در حالی نگهداری شسلول انفرادی  بعضی موارد، تا اواخر آن سال( در ها )درها مدتبعضی از آن احضار شدند. بازجویی

 276ها هم اعدام خواهند شد.آن بودند کهرده ها القاء کآنبه مسئوالن  که

ها، عالوه بر اعضا و زندانی برخورد در زندان اوین تهران و زندان گوهردشت کرج به شدت متفاوت بود. در این شیوه

یافته های سیاسی نیز به شکل سازمانو سایر گروه های چپزندانی وابسته به گروه، صدها هواداران سازمان مجاهدین خلق

 ها شدند.قربانی اعدام

 بنا به 277قربانی شدند. داد، چند صد عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلقها، از اوایل تا اواخر مردر نخستین موج اعدام

 گروه سیاسی وابسته هستی؟ شد: به کدامساز شروع مییک سؤال سرنوشتهمیشه با  هااظهارات بازماندگان، بازجویی

شان کردند. از کسانی که جواباضافه می ها، بالفاصله به صف اعدامی«مجاهدین»دادند کسانی را که با افتخار جواب می

برای احتراز از ضرب و شتم در زندان استفاده  بود )عباراتی که هواداران سازمان مجاهدین خلق« زمانسا»یا « منافقین»

« سر موضع»شان با جمهوری اسالمی شد، به منظور تشخیص این که آیا در مخالفتالت دیگری پرسیده میکردند(، سؤامی

سازمان شد، از حمایت ایدئولوژیک از می بودن در نظر گرفته« سر موضع»ها به عنوان طیف وسیعی از جواباند یا نه. 

                                                           
 .1 وستیپربوط به اصفهان، در در قسمت م یشومحمد ه شهادتدر قسمت مربوط به مشهد و  یرسول شوکت شهادت به دیمثال، نگاه کن یبرا 276
در خاطرات خود نوشته است که  او ؛یمنتظر ینعلیحس قیاز طر نیو همچن رات بازماندگان به دست آمده استاظها قیها از طراطالعات مربوط به روند اعدام 277

هدف قرار دادند و  1367در مرداد  ینیخم اهللروح یمحرمانه یرا بر اساس فتوا خلق نیسازمان مجاهدوابسته به  انینخست زندان یها و مسئوالن در وهلهمقام

به:  دینگاه کن نیهمچن د؛ینگاه کن 7.3رفتند. به بخش  «ستیو کمون یرمذهبیغ» انیبه سراغ زندان ،ینیخم اهللروح از یگرید یمحرمانه یبر اساس فتوا ،سپس

 . 357، 351(، صص. 2۰۰1)شرکت کتاب،  خاطرات ،یمنتظر ینعلیحس
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های مخالف نظام. اکثر زندانیانی عالم برائت کتبی از گروهو ا« توبه»گرفته تا صرف امتناع از ابراز ندامت و  مجاهدین خلق

 اند اعدام شدند.های الزم را ندادهشد جوابداده می یصکه تشخ

مخالفان های اوین و گوهردشت توجه خود را به فعال در زندان« مرگ هیأت»ها، ، در موج دوم اعدام1367اوایل شهریور 

   278به زندان افتاده بودند. مختلف های چپشان از گروهدر رابطه با هواداری ای معطوف کرد کهسیاسیو دگراندیشان 

خوانده، میها نبودند. زندانیان مردی که گفته بودند پدرشان نماز این سؤال سازسرنوشت ماهیت بسیاری از زندانیان متوجه

شناخته شده و به مرگ « مرتد فطری»اند، ی مؤمن به اسالم بزرگ شدهآمد که در خانوادهآن به حساب می یو این نشانه

اند و خودشان هم هرگز به فرایض دینی ی غیرمؤمن بزرگ شدهگفتند در خانوادهشدند. زندانیان مردی که میمحکوم می

قدر شالق بزنند که حاضر به نماز خواندن ها را آنشد آنه میشدند، اما دستور داداند از مجازات مرگ معاف میعمل نکرده

 279شوند.

برای هر نوبت نماز که یعنی  شالق پنج ضربهشدند: دادند هم شکنجه میمی« نامناسب»که از نظر مسئولین جواب  یزنان

 28۰تا این که یا حاضر شوند نمازشان را به طور مرتب بخوانند یا زیر شکنجه جان بدهند. ،ضربه در هر روز 25

ته بود که چگونه گف 1992ملل در مارس العفو بینکرج، در مصاحبه با یکی از بازماندگان کشتارها در زندان گوهردشت 

یافته شکنجه به شکل سازمانز خواندن امتناع از نمابه دلیل  ایبرای دوره اعدام جان به در برده بودند،زندانیان چپی که از 

 شدند:می

کردند که حاضریم نماز بخوانیم یا نه. من وسط صف تک ما سؤال می... ما را به خط کردند و از تک کشتاربالفاصله بعد از 

ی اتاق تخت آهنی یک گوشهخوانند. یک اند اما نماز نمیهایی که جلوتر از من بودند گفتند که مسلمانبودم ... اکثر آن

نشست و یکی از خواباندند و یک نگهبان روی او میخواست نماز بخواند روی تخت میهرکسی را که نمیو  گذاشته بودند

ها ده خواند. بعضیخورد تا بگوید نماز میقدر شالق میاش بزنند. هر زندانی آنداد که شالقمسئوالن زندان دستور می

اش کردند ها ولنگهبانست ضربه ... یک نفر بود که پنجاه تا هفتاد ضربه خورد و تقریباً از هوش رفت. ها بیضربه، بعضی

توانست حرف بزند، فقط سر تکان داد ... وقتی این رفتار خواند یا نه، نمیتا روی زمین بیافتد. وقتی از او پرسیدند نماز می

                                                           
 en/1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE ، قابل دسترس در:199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر الملل، عفو بین 278

 ،یمنتظر ینعلی؛ حس57-68. صص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبن

 _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.  ، قابل دسترس در:357، 351(، صص. 2۰۰1)شرکت کتاب،  خاطرات

 در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیپرورش در:  بن مایو ن انس،یملک یمهرداد نشاط ،یبه اظهارات شهاب شکوه دیمثال، نگاه کن یبرا 279
  ، قابل دسترس در:66، 6۴، 62-63. صص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال
.pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc_  

 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبرادران در: بن رهیثابت، شهال آزاد و من بایفر ،یمک اریبه اظهارات مه دیمثال، نگاه کن یبرا 28۰
 _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.  دسترس در: ، قابل66-68. صص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367

http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en/
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
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خوانیم ... فردا صبح ساعت پنج، حدود بیست نگهبان به داخل بند ما ز میرویم و نماوحشیانه را دیدیم، اکثر ما گفتیم می

دادند که بلند شویم و نماز بخوانیم. دوباره، یک زدند و به ما فحش میکوبیدند، داد میها میی سلولآمدند، به در همه

شان زدند تا حاضر شدند قدر شالقآنپنج نفری را که نخواسته بودند نماز بخوانند، گرفتند و تخت پشت در گذاشته بودند. 

ها شده بود. این شنیدیم که برخورد مشابهی با آننماز بخوانند. حتی فریادهای زندانیان دیگر در بندهای مجاور را می

ها به فکر زدند. بعضیخواستند نماز بخوانند شالق مینمی که هایی راهرروز آن –برنامه روال ساعت پنج صبح شده بود 

 توانستند این فشارها را تحمل کنند.شی افتادند، چون نمیخودک

 گفته بود: المللکه در بخش زنان زندانی بوده، به عفو بینی دیگر، یک بازمانده

اند. بین خودمان هم اعدام شده کردیم زندانیان زن وابسته به مجاهدینمیزندانیان مرد باخبر شده بودیم و فکر  کشتارما از 

کردیم همه در کردیم و مصمم بودیم که تا آخر خط برویم ... وضعیت آینده برای ما روشن نبود. آن مدت فکر میبحث می

        281.ها نداشتیمتباطی با دنیای زندهبریم. هیچ اردنیای مرگ به سر می

 «لباس نپوشید ربگیرید و دیگ ا کفن راین »

آشوغ از بازماندگان کشتارهای مرداد تا  محمدرضا

است که توانسته بود در راه تیرباران  1367شهریور 

، او در 1367شدن فرار کند و جان به در ببرد. در سال 

ی محکومیت بلندمدت خود، به حال گذراندن دوره

دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ، در مکانی بود 

مشهور شده  282«زندان یونسکو»که در دزفول به 

  283بود.

ها نفر از زندانیان مرداد، به ده 8آشوغ به خاطر دارد که، 

هوادار سازمان مجاهدین خلق گفته بودند که یک 

دسته، به  ، دستهزمان مجاهدین خلقاست. زندانیان وابسته به سا ها آمدههای آنبرای بازبینی پرونده« عفو یکمیته»

یک نفر به یک نفر،  شد کهها دستور داده میجا به آنی آشوغ، در آنشدند. به گفتهدفتر اصلی زندان برده می

                                                           
، قابل دسترس در: 7، ص. 1992، ایران: حبس، شکنجه، و اعدام مخالفان سیاسیالملل، عفو بین 281
/en1992/001/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
د بود آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحسازمان  یآن بر عهده تیریکه مد شدیاستفاده م یمکان به عنوان آموزشگاه نی، از ا1357از انقالب سال  شیپ 282

 «ونسکویزندان »آن را  یررسمیبه شکل غ انیو زندان شد لیمحل به زندان تبد نید. بعد از انقالب، اشونامیده می (UNESCO)  «ونسکوی» که به طور خالصه

 .خواندندیم
 یمصاحبه کی المللنیعفو بانجام داده بود.  یحضور یکرده که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»محمدرضا آشوغ را از  شهادت المللنیعفو ب 283

 با او انجام داد. 2۰18هم در اوت  یلیتکمی حضور

 المللاز عفو بین عکس .محمدرضا آشوغ 
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ی قرار بگیرند که متشکل از این اشخاص بود: محمدحسین احمدی، حاکم هیأتبندهایشان را بردارند و در برابر چشم

در استان خوزستان را بر عهده داشت؛ علیرضا آوایی، دادستان دزفول؛  های فعاالن سیاسیشرعی که رسیدگی به پرونده

 های اطالعاتی.ی زندان و دستگاهو چندین نفر از مسئوالن بلندپایه

ها جواب مثبت داده بودند؛ از و آن ند که آیا حاضرند با عراق بجنگندگوید از دو زندانی قبل از او سؤال کرده بوداو می

ایم، نه، ما به حبس محکوم شده»ها جواب داده بودند: و آن بجنگند« منافقین»آیا حاضرند با  ودند کهها سؤال کرده بآن

 «رویم.ها نمیو به جنگ با آن

ادامه  گوید ابتدا از او سؤال کرده بودند که آیا مسلمان است و او هم جواب مثبت داده بود. او درمحمدرضا آشوغ می

 گوید:می

به »گفتند: « منظورتان چیست. نمی دونم واهلل»: گفتم «جنگی؟اسالم میی االن برا ،هستی مسلمان رتو اگ »گفتند: 

« جنگم.ایران می براید، من پیش بیایبرای ایران  جنگم. اگر مشکلیبله، برای ایران می»گفتم: « جنگی؟ران میخاطر ای

من به این سؤال اعتراض « اسالم روی مین بروی؟ برای االن . آیا حاضریگویی من مسلمانممیتو »... در نهایت گفتند: 

 «ن.م روی میوبر باید مام که تا مسلمان شدمن دیوانه رکنی. مگکه شما می ی استلأاین چه سوکردم و گفتم 

پرسیدند که آیا حاضر  و از اوشدند  انپشیم اناز سوال خودش هیأتاعضای گوید در این لحظه محمدرضا آشوغ می

ی به گفته.« م بجنگمونه من حکم زندانی دارم و نمی ر »بجنگد. او جواب داده بود:  مجاهدین خلقسازمان است با 

 و جلسه تمام شد. « دیآن لیست بگذاراش را در اسم»ی وزارت اطالعات گفت بعد از این پاسخ، نمایندهاو، 

ها بوده، اسم شش نفر را در همین لیست ثبت آنای که او یکی از ی هشت نفرهگوید که از دستهمحمدرضا آشوغ می

شان در این لیست ثبت نشد. بجنگند اسم خلقسازمان مجاهدین و نفری که گفته بودند حاضرند با کردند، اما د

 ی این فهرست اسامی چیست.دانستند که منظور از تهیهکدام نمیهیچ

ی شان را جمع کنند و آمادهقرار گرفته بودند گفتند وسایلها زندانی دیگر هم که مورد سؤال و جواب روز بعد، به ده

ها را به دفتر دادستانی بردند. بند زدند و آنها چشمشدند، به آن د. با این حال، زندانیان که به صفانتقال به اهواز شون

بردند و قلم و کاغذی ای میها را، تک به تک، به گوشهشان ندارند. آنها گفته شد که دیگر نیازی به وسایلجا به آنآن

وقت بود که شان را بنویسند. آننامهگفتند که ده دقیقه وقت دارند تا وصیتها میدادند و به آنشان میبه دست

و  جمله محمدرضا آشوغ، اعتراض کردنداند. بعضی از زندانیان، از زندانیان تازه متوجه شدند که به مرگ محکوم شده

قرار بگیرند. بعضی دیگر به گریه افتاده یا سکوت کرده و در افکار  ضرب و شتم مسئوالن باعث شد که موردهمین 

 خودشان غرق شده بودند.

به حیاط زندان  بسته بودند هایشان را از پشتستبسته و در حالی که دچشم گوید که زندانیان رارضا آشوغ میمحمد

بوس ها را به زور سوار دو مینیجا بنشینند. بعد آندن هوا، همانبردند و وادارشان کردند که چندین ساعت، تا تاریک ش
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روند. با این حال، بعد از مدتی، خودروها در یک پادگان نظامی توقف ها گفتند که به سمت اهواز میکردند و به آن

محلی بردند که گفتند. زندانیان را به به آن پادگان ولیعصر می 136۰ی کردند که به گمان محمدرضا آشوغ در دهه

به تن کنند. محمدرضا  ادند که خودشان را بشورند و کفنجا نصب شده بود. به زندانیان دستور دتعدادی دوش در آن

زدند تا کشیدند و اسم خودشان را فریاد میگوید که این صحنه به شدت وحشتناک بوده، زندانیان جیغ میآشوغ می

گوید که او از پوشیدن کفن امتناع کرده و در نتیجه محمدرضا آشوغ می همدیگر را از حضور خودشان باخبر کنند.

 های او را از پشت بسته و به ضرب و شتم او پرداخته است.نگهبانی دست

هایش ها برگرداندند. در همین حال، محمدرضا آشوغ توانسته بود دستبوسی او، بعد از آن زندانیان را به مینیبه گفته

آسا از پنجره بیرون پریده بود و فرارش به طور معجزه ودادهاند و فرار کند. او در تاریکی و در میان جیغاز بند آزاد ک را

 توجه نگهبانان را جلب نکرده بود.

خاردارهای دور آن پایگاه نظامی رد شده و شناکنان از دویده و از روی سیمگوید که در تاریکی میمحمدرضا آشوغ می

های مکرری را شنیده و فهمیده است بعد از طی مسافتی حدود یک کیلومتر، صدای شلیک رود کرخه گذشته است.

ی یکی از جا در خانهو آن ت خودش را به شهر اندیمشک رساندهاند. او در نهایکه زندانیان همبند او را تیرباران کرده

 جا از ایران گریخت.اش پناه گرفته است. محمدرضا آشوغ متعاقبًا به تهران رفت و از آنآشنایان

دهد که محمدحسین احمدی، حاکم شرع مسئول بازپرسی ای مورد تأیید مستند قرار میروایت محمدرضا آشوغ را نامه

. و رونوشتی از آن را به حسینعلی منتظری فرستاده است نوشته است اهلل خمینیروحبه  1367مرداد  23از او، در 

که تصریح کرده  کند که بعضی از زندانیان دزفول، از جمله محمدرضا آشوغ، با ایناحمدی در آن نامه ابراز نگرانی می

د. در این نامه همچنین اشاره محکوم کنند، مستحق اعدام شناخته شدن را بودند که حاضرند سازمان مجاهدین خلق

 28۴بردند فرار کرده است.برای اعدام می را شود که محمدرضا آشوغ در حالی که اومی
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 «اش برگشته بودروح فقط و نیای مردگان سفر کرده بودبه د»

ندانیان در ز کشتارپور از بازماندگان جهانگیر اسماعیل

 آباد شیرازدر زندان عادل 1367مرداد تا شهریور 

ی ، او در حال گذراندن دوره1367است. در سال 

ی ه دلیل هواداری از شاخهمحکومیت بلندمدت خود ب

فدائیان، یک سازمان سیاسی چپ سکوالر و اقلیت 

پور به خاطر جهانگیر اسماعیل 285مخالف نظام، بود.

ها و مسئوالن اسامی آورد که اوایل مرداد، مقاممی

خود برده بودند.  ها را باها زندانی اعالم کرده و آنده

ها به اسم عباس د هفته، باقی زندانیان اطالعی از سرنوشت این افراد نداشتند، تا این که یکی از آنی او، تا چنبه گفته

 میرائیان به زندان برگشته بود.

 پور، عباس میرائیان وضع وخیمی داشته است:.ی جهانگیر اسماعیلبه گفته

ما احساس کردیم یک . ش برگشته بودان روحاین آدم اصال انگار رفته بود به دنیای مردگان سفر کرده بود و فقط اال

 ویدتمایل نداشت که بگاو . چیست ماجرا بگویداصرار کردیم که  اوخیلی به است.  اتفاقی افتاده که عباس دگرگون شده

گهان شروع کرد به نا ... سلول بودیم درعتی که همه هواخوری بودند و ما اصرار کردیم که در یک سا وقدر به اآن و 

به او هشدار داده بودند ...  اعدام کردند ا. گفت همه بچه ها راست کردن با صدای بلند و ما فهمیدیم اتفاقی افتادهگریه 

اند تا ببینند واکنش ما در قبال این کرد که عمداً او را برگرداندهکه ماجرا را برای ما تعریف نکند، اما خودش فکر می

 اخبار چیست.

شیراز ها گفته که او را به بازداشتگاه سپاه پاسداران در گوید که عباس میرائیان به آنامه میپور در ادجهانگیر اسماعیل

و آیا  قرار داده بودند که از او سؤال کرده بودند آیا جمهوری اسالمی را قبول دارد هیأتبرده و در مقابل اعضای یک 

ها ی این سؤالیا نه. عباس میرائیان به همهشود « تواب»حاضر است که کند و آیا « همکاری»تمایل دارد با مسئوالن 

را دار بزند و او هم « منافق»یک  که استاو سؤال کرده بودند که آیا حاضر  از بعد هیأتجواب مثبت داده بود. اعضای 

دیگری  بند زده و او را به جایشان جدی باشد. اما بعد به او چشمکرده این سؤالجواب مثبت داده بود چون تصور نمی

وقت به گریه افتاده و اش داده و گفته بودند که آن را بکشد. عباس میرائیان گفته که آنبرده بودند و طنابی به دست

 آباد برگردانده بودند.تواند این کار را بکند. چند روز بعد، او را به زندان عادلگفته است که نمی

                                                           
 انجام داده بود. یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  پورلیاسماع ریجهانگ شهادت المللعفو بین 285

 «عدالت برای ایران»عکس از  .پورجهانگیر اسماعیل  
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در همان حال که او را  میرائیان را اعالم کردند و باره اسم عباسگوید که چند هفته بعد، دوپور میجهانگیر اسماعیل

 جان به در نبرد. عباس میرائیان از اعدام ها« ام کنید!راحت زودتر بکشیدم!»زد: ها داد میبردند، بر سر نگهبانمی

 15حدود بوده که روزانه  ی اوج کشتارها در شیراز اواخر مرداد تا اواسط شهریورپور، نقطهی جهانگیر اسماعیلبه گفته

ها مدت کوتاهی شتند. بعضیگمیها دیگر برناکثر آن بردند وسازمان مجاهدین خلق را میزندانی وابسته به  2۰تا 

ی به گفته که برگشته بودند دوباره نبردند وهایی را بردند. فقط تعداد کمی از آنها را هم دوباره میبرگشتند، اما آن

فهمیدی کردی کامال میها مینگاه به چهره این آدم»شکسته بودند: ها آشکار درهمپور، این زندانیجهانگیر اسماعیل

 «مرگ را دیده بودند و برگشته بودند.ها د. یعنی اینانهه از دنیای مردگان برگشتک
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 «شدند تا زودتر تمام کنندآویزان پاهای زندانیانِ به دار آویخته میپاسدارها »

 

زندانیان در مرداد تا شهریور  کشتارزاده از بازماندگان اصغر مهدی

ی محکومیت ، او در حال گذراندن دوره1367است. در سال  1367

بلندمدت خود، به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق، در زندان 

الملل عفو بینم هولناکی را برای ی اعداگوهردشت کرج بود. او صحنه

وادار به تماشای آن شده  1367مرداد  18که در  286کندروایت می

 است:

ام تحویل پاسدارشنبه نزدیک ظهر بود که احضارم کردند و به دو سه

 نیزندا زیادی . تعداددندبر اجتماعات ها مرا به سالندادند و آن

چه ببینم  بندماز زیر چشم بودند. سعی کردم اجتماعات سالن جلوی

یا نه. یک زندانی کنارم  را بشناسم توانم کسیمیکسانی هستند و 

ما را برای اعدام سریع سریع »گفتم نه. گفت: « اند؟دهجا آوراین ی تو رادانی برای چمی»به سمت من برگشت و گفت: 

ها بعضا آن. نامه داده بودندی وصیتد برگههایی که در انفرادی بودناز بچه یک سریبه « .برندمیبه داخل سالن 

، از قبیل بردندوسایلی که داشتند را از بین میهم  یها را پاره کرده بودند. بعضنامه نوشته بودند و بعضا برگهوصیت

آمد و مرا به داخل  در همین گیر و دار یک پاسدارشان متوقف شود[. ]تا در همان تاریخ و زمان اعدام تن ساعتشکس

 12. حدود انباشته شدهوی زمین ر جسدمن دیدم که کلی و بند من را باز کرد چشما برای چند لحظه جآن سالن برد.

 طنابآوردند و ها را میزندانیها آویزان شده بود. آنجا سریع صندلی طناب دار که باالیتا  12 و گذاشته بودندصندلی 

تا  شدندمیپاهای زندانیانِ به دار آویخته  رفتند آویزانانداختند و بعد خود پاسدارها مییشان مبه دور گردن دار را

کرد. ]یکی از مسئوالن ارشد ها را خیلی عصبی میپاسدارو این  شعار می دادند هابضعی از زندانی ...تمام کنند  زودتر

« کنید! شانتمام اعدام کنید. ها را بکشید!این یعسر»کشید: ها و فریاد میآنکرد به زدن شروع می رفتمیزندان[ 

یک جا فهمیدم . توانایی ایستادن نداشتم و حالم به هم خوردچه اتفاقی افتاد. حالم به هم خورد و دیگر نفهمیدم من 

 برد.می و بیرون کشیدمی ایختند و یک پاسدار من ررآب می یمکه رو

 1367های سال در جریان بازجویی قتیها جان به در برده که ودلیل از کشتارزاده، او به این ی اصغر مهدیبه عقیده

و حتی  استفاده کرده بود و به شکل مستمر« منافق»تحقیرآمیز  عبارتاش سؤال کرده بودند، او از ی اتهاماز او درباره

د به زندگی عادی برگردد. خواهنیست و فقط می وادار سازمان مجاهدین خلقبه صورت مکتوب، اظهار کرده بود که ه

اش کنند تا اظهاراتی از سر خشم و به نظر او، مسئوالن زندان به این دلیل او را به سالن اعدام برده بودند که تحریک

 کنند. به مرگ محکومهم را ها او ی این گفتهها به بهانهدر حمایت از رفقای مجاهدش به زبان بیاورد و آن

 المللعکس از عفو بین .زادهاصغر مهدی   
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 «خوردمزندانیانِ در حال مرگ میهای لرزان به بدن»

در  1367جواد عبداللهی از بازماندگان کشتارهای مرداد تا شهریور 

ی ، او در حال گذراندن دوره1367آباد مشهد است. در سال زندان وکیل

 د به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلقمحکومیت بلندمدت خو

 287بود.

ها نفر دیگر از راه دهآورد که اوایل مرداد، او را به هماو به خاطر می

به یک بازداشتگاه سپاه پاسداران در  هواداران سازمان مجاهدین خلق

 6۰سنگی برده بودند. زندانیان را در چندین اتاق، در هر اتاق حدود کوه

زندانیان ی ی او، در روزهای آینده، همهگفتهبه  نفر، جا داده بودند.

گوید که جا منتقل کردند. جواد عبداللهی میهای دیگر را از آناتاق

های او تا مدتی از سرنوشت زندانیانی که منتقل شده بودند اتاقیهم

ها برگشته بودند. و اکبر دلسوزی به اتاق آن طوسی های محسن حنایی، جوادنام به خبر بودند، تا این که سه نفربی

ای دهندهی تکانجا با صحنهی پارکینگی برده و آنها را به محوطهآن یف کرده بودند که پاسدارهاسه نفر تعراین 

ی گوید که چند روز بعد او و همهجا از سقف آویزان شده بود. جواد عبداللهی میاند: اجساد زیادی آنمواجه شده

 اند:برده« مرگ تهیأ»بندزده، به حضور چشموکرده  اش را احضاراتاقیزندانیان هم

پرسیدند، خواندند و از هر کدام یک سری سؤال میهای ما را یک به یک میبندزده در یک ردیف نشاندند. اسمما را چشم

ات را محکوم کنی؟ آیا نظام جمهوری ای کنی؟ آیا حاضری سازمانی رسانهاز جمله این که: آیا حاضری مصاحبه

حدود یک  نفر بودیم و سؤال و جواب همه 6۰اشی؟ ما حدود ی اعدام باسالمی را قبول داری؟ آیا حاضری عضو جوخه

 ساعت و نیم طول کشید ...

جا بعد ما را به همان پارکینگی بردند که محسن و جواد و اکبر تعریف کرده بودند و این بار خودشان هم با ما بودند. آن

مان انداختند. ی دار را دور گردنوقت حلقهآنای بایستیم و بسته، روی چهارپایهی ما را مجبور کردند که، چشمهمه

گفت که آمد و میمان بود، یکی از مسئوالن اطالعات کنار تک تک ما میی دار دور گردنبعد، در همان حال که حلقه

پرسید که آیا حاضریم توبه کنیم، مصاحبه کنیم، سازمان را محکوم دوباره از ما میو  دقایق آخر عمرمان فرارسیده

آمد. به شان میم، نظام جمهوری اسالمی را قبول کنیم، یا نه ... من از آخرین نفرهای ردیف بودم که او به سراغکنی

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه زادهیبا اصغر مهد 2۰17 نوامبردر  المللنیعفو ب 286
 انجام داده است.صوتی  یمصاحبه یبا جواد عبدالله 2۰18در اکتبر  المللنیعفو ب 287

 عکس از آلبوم شخصی .جواد عبداللهی
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توضیح دادم که در و  ها دروغ بگویمخواهم به آنهای او جواب منفی دادم. پرسید چرا. گفتم که نمیی سؤالهمه

هایم از کار افتاده. حتی یکی از کلیهو  امشدت شکنجه شده ام، بهام در تبریز زجر زیادی کشیدههای اول حبسسال

داد، دستور داد از چهارپایه در همان حال که به من فحش میوام در آورد ی دار را از دور گردنوقت، آن مأمور حلقهآن

 دانم به چه دلیل این کار را کرد ...پایین بیایم. دقیقاً نمی

ی ها پارک کرده بود گفت که راه بیافتد. همهبوسی که نزدیک چهارپایهی مینیپایین که آمدم، شنیدم به راننده

ها همه از سقف آویزان شدند. بعد همان بوس بسته بودند. ماشین که راه افتاد، زندانیها را با طنابی به مینیچهارپایه

ها آویزان شده بودند راه بروم. ای که جسدبسته، دور محوطهطور چشمهمان در کمال بیرحمی وادارم کرد کهمأمور 

خیال »خوردم. مأمور اطالعات به من گفت: زندانیانِ در حال مرگ می لرزانهای برد، به بدنطور که مرا راه میهمان

 «تر است.دانم دیدن این صحنه از اعدام هم سختنکن به تو رحم کردم. می

روز او را  2۰اند؛ حدود او را به سلول انفرادی منتقل کردهی هولناک، گوید که بعد از این تجربهجواد عبداللهی می

سازمان ه با چند زندانی دیگر وابسته به گوید اطالع دارد کاند. او میآباد برگرداندهجا نگه داشته و بعد به زندان وکیلآن

گوید که تا به الملل میینآباد هم همین برخورد را کرده بودند. جواد عبداللهی به عفو بمجاهدین خلق در زندان وکیل

ت؛ اس ی اعدامبینم هنوز دربارهه میهایی کسال، اکثر خواب 3۰بعد از »اش گرفتار مانده است: امروز در چنگ خاطرات

 288«رسد.ام که نوبت اعدام من کی میندهشوم یا در این انتظارِ کشیا دارم اعدام می

 

            شده؟ریزیاز پیش برنامه کشتار 7.2
تقال زندانیان بین وانو نقل هابندیها، دستهدیدها، بازپرسیای از تههای اوین و گوهردشت از مجموعهزندانیان سابق زندان

 3سازمان مجاهدین خلق در   مسلحانهی ، قبل از حمله1367ر های منتهی به تیها در ماهو سایر زندان اوین، گوهردشت

زندانیان  ای برای کشتارد که این برخوردها مقدمهانقات گذشته، بسیاری از آنان مطمئنمرور اتفاکنند. در مرداد، یاد می

 289بوده است.
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 مرگ، نه ستنیز نه ،یمصداق رجیا  nabarabar.pdf-nabardi-parvaresh-archive.com/sites/default/files/sanad/nima-www.iranدسترس در: 
قابل دسترس:  ،65-1۰۰(، چاپ دوم، صص. 2۰۰6 ما،ی)انتشارات آلفابت ماکز ناآرام یهاتمشک، 3 جلد

.pdf489300001ketab/4893ketab/4www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_ یهازندان از یزندان کی خاطرات ،یرضا غفار 
 zendan.pdf-xaterate-archive.com/sites/default/files/sanad/ghaffari-www.iranقابل دسترس در: ، 233-239صص.  ،یاسالم یجمهور

 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیدر بن، 67 از بازماندگان کشتار ،یاصالن یو مهد یبه: اظهارات منوچهر اسحاق دینگاه کن نیهمچن

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/nima-parvaresh-nabardi-nabarabar.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_4/ketab4893/ketab489300001.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ghaffari-xaterate-zendan.pdf
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های مختلف بوده است. بازماندگان های شهرستانی الگوی مشابهی در زنداندهندهنشانالملل حقیقات سازمان عفو بینت

ای، های غیرمنتظره، زندانیان با بازجویی1367خر تیر تا اوا 1366ی پاییز در فاصله اند کهها به این سازمان گفتهاناین زند

ها عقاید سیاسی آنان و ، مواجه شده بودند که محور تمرکز آنیبهای مفصل کتنامهیا به صورت پرسش به شکل شفاهی

در طول همین دوره، مسئوالن  دهند کهمیماندگان همچنین گزارش های مخالف نظام بود. بازشان به گروهی وابستگیادامه

« سازیپاک»ها و زندان« ها را تعیین و تکلیف خواهند کردآن»زندان و بازجویان، در مواردی، تهدید کرده بودند که 

 شوند.می

هد موج دزندانیان را نشان می کشتاری شدهریزیی بعضی از بازماندگان ماهیتِ از پیش برنامهروال دیگری که به عقیده

  مسلحانه یو مدت کمی بعد از حمله 1367مرداد های منتهی به شده، در هفته قبالً آزادی دستگیری صدها زندانیِ گسترده

 29۰است. 1367مرداد  3سازمان مجاهدین خلق در 

های زنداندهد که انتقال زندانیان، به شکل غیرمنتظره و بدون توضیح، از الملل همچنین نشان میتحقیقات عفو بین

در سراسر کشور  مرسومیروال  1367های قبل از مرداد هایشان، در ماهبسیار دور از استان ی، گاهشان به نقاط دیگرزادگاه

بندی زندانیان با هدف ها بخشی از کار دستهوانتقالبسیاری از زندانیان سابق بر این باورند که این نقل 291بوده است.

برای تمدید حکم حبس  هااند و جدا کردن آنبوده« بر سر موضع»شان هنوز شناسایی افرادی که به لحاظ عقاید سیاسی

 شان بوده است.و یا نابودسازی احتمالی

کشتار ی رسانی در طول دورهداده تا جریان اطالعبه مسئوالن میرا ها این امکان وانتقالاند که نقلزندانیان همچنین گفته

های هایی احتمال بیشتری وجود داشته که خانوادهدر چنین مکان کنند، چون حدودها مدر شهرهای کوچک و شهرستانرا 

 ها دسترسی پیدا کنند.زندانیان بتوانند، از طریق ارتباط با اهالی و روابط فامیلی، به مسئوالن قضایی و نگهبانان زندان

 

                                                           
و  _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.قابل دسترس در: ، 29-3۰. صص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367

در: دسترس  قابل ،1۰-1۴صص.  ،2۰۰9 ،ایران1367 زندانیانقتل عام  بار:مرگ یفتوا ران،یدر: مرکز اسناد حقوق بشر ا یابیات ریو ام یاصالن یاظهارات مهد

massacre-prison-1988-irans-fatwa-iranhrdc.org/deadly/  
 .UN Doc، 1989ی ژانویه 26، ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، گزارش دربارهی کمیسیون حقوق بشری ویژهنماینده  29۰

26/1989/4E/CN. 26/1989/4  ، قابل دسترس در:17، پاراگرافwww.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.  های ایران: اعدام
ایران: اعدام زندانیان به روال الملل، عفو بین en/1988/029/13www.amnesty.org/en/documents/MDE  ، قابل دسترس در:1988دسامبر  1، سیاسی

 نگاه ن،یهمچن /en.pdf130181992mde/192000www.amnesty.org/download/Documents ، قابل دسترس در:۴، ص. 1992، سابق ادامه دارد

  «.1 وستیپ» در اصفهان به مربوط قسمت در یشوه محمد اظهارات و سنندج به مربوط قسمت در یزمان آزاد اظهارات به دیکن
رودبار و  ،ی؛ از آستارا، فومن، انزلآبادشده است: از بروجرد به خرم ادیها مکان نیدر ا انیزندان وانتقالنقل ازانجام داده،  المللنیعفو بکه  ییهادر مصاحبه 291

 . و مشهدو از زهدان به اهواز  ز؛یبه تبر هی؛ از ارومو به عکس شهربه قائم یکرج؛ از بابل و سار ایو کرمانشاه به تهران  المیاز ا ؛لنگرود به رشت

http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/26
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/029/1988/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/029/1988/en/
http://www.amnesty.org/download/Documents/192000/mde130181992en.pdf
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 رشت 

ارها در زندان کشتدوست از بازماندگان شایسته وطن

که در  او به خاطر دارد 292است. نیروی دریایی رشت

ها به جدیدی از بازجویی، دور 1366پاییز و زمستان 

شکل غیرمنتظره به راه افتاده بود؛ زندانیان یک به یک، 

شدند بدون این که دلیل این اتفاق را بدانند، احضار می

را پر ی مفصلی نامهشد پرسشها خواسته میو از آن

برای بازپرسی احضار شده  1366بهمن  17و در ا کنند.

ها را به وضوح در خاطر ی سؤالگوید که همهبود. او می

ات چه بود؟ آیا نظام جمهوری اسالمی را قبول داری؟ ها این سؤال بود: چرا دستگیر شدی؟ جرمی آنندارد، اما از جمله

نامه، بازجو همچنین به خاطر دارد که بعد از پر کردن فرم پرسش ی نظام جمهوری اسالمی چیست؟ اونظرت درباره

آورد که چند ماه بعد، در دوست به خاطر میهایی که داده پشیمان خواهد شد. شایسته وطنبه او گفته بود از جواب

سه دو یا ر بندزده، به حضو، زندانیان مرد و زن را به خط کرده و یک به یک، چشم1367تیر  26تیر تا 18ی فاصله

ات چیست؟ شایسته ات چیست؟ جرمپرسیدند: اسممسئولی برده بودند که پشت میزی نشسته و این دو سؤال را می

شان ، در جواب سؤال دوم، جرمهای چپدانیان وابسته به گروهجا که او اطالع دارد، اکثر زنگوید تا آندوست میوطن

عنوان کرده بودند. « سازمان»شان را هواداری از جرم سازمان مجاهدین خلق ودن و اکثر زندانیان وابسته بهب« چپ»را 

 عبارتمورد نظرشان را مشخص کنند، اکثراً از « سازمان»خواستند که ها میکردند و از آناگر مسئوالن اصرار می

و فقط چند نفری لفظ  دجویانه مواجه نشونکردند، از ترس این که با واکنش تالفیاستفاده می« منافقین»تحقیرآمیز 

دوست ها، زندانیان به بندهایشان بازگردانده شدند. شایسته وطنرا به کار برده بودند. بعد از این بازپرسی« مجاهدین»

ها با دنیای بیرون قطع شد و زندانیانی دیگر اتفاقی نیافتاد و در آن زمان بود که ارتباط زندان 1367مرداد  5گوید تا می

 ن بردند و دیگر کسی آن زندانیان را ندید.را با خودشا
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  سمنان

 1367زندانیان در سال اهلل نبوی از بازماندگان کشتار اسد

، 1366 ی او، در پاییز سالبه گفته 293در سمنان است.

در بندی  ازمان مجاهدین خلقستمام زندانیان وابسته به 

که او در آن زندانی بوده، حدود پنجاه نفر از جمله خود 

ای حاوی نامههای انفرادی برده و پرسشاو، را به سلول

اند تا جواب بدهند. او ها دادهحدود صد سؤال به آن

نامه را پر کنند اند که یا باید پرسشها گفتهگوید به آنمی

 .مانندو یا همچنان در سلول انفرادی می

شد، از جمله ی خانوادگی زندانیان آغاز میی پیشینهنامه با سؤاالتی دربارهآورد که پرسشاسداهلل نبوی به خاطر می

شان سؤال شده ی دلیل دستگیریشان که به زندان افتاده یا اعدام شده بودند. سپس دربارهتک بستگانمشخصات تک

صادر شده عادالنه بوده یا نه، آیا نظام جمهوری اسالمی و رهبر آن را  هابود، و این که آیا به نظرشان حکمی برای آن

ی او، این سؤال هم مطرح شده بود که آیا حاضرند با قبول دارند، و در صورت آزاد شدن چه خواهند کرد. به گفته

های سازمان ی رابطدرباره ی جنگ با عراق بجنگند،تشکیالت اطالعاتی همکاری کنند، در خطوط مقدم جبهه

 گوید:خواهند به فعالیت سیاسی ادامه بدهند، یا نه. اسداهلل نبوی میاطالعات بدهند، یا می مجاهدین خلق

نند در یک اخواستند بدمی...  کردیدادی، گیر میمی پاسخها هرطور به آنها طوری طراحی شده بود که تو سؤال

 ،یهها پاسخ بدکردی که اگر به این سوالبه نوعی حس می .اظ باور و عقیده هستیای به لحهتو در چه نقطکه کالم 

 . یاهکامال تفتیش عقیده شد
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 تبریز و ارومیه

زندانیان  کشتارعبدالرسول ابراهیمیان از بازماندگان 

او در  29۴در زندان اصلی تبریز است. 1367در سال 

نفر دیگر از  ۴۰، به همراه حدود 1366اواخر سال 

زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق، و پس از 

یک اعتصاب غذای طوالنی، از زندان اصلی ارومیه به 

  این مکان منتقل شده بود.

ها و مسئوالن ، مقام1366ی او، از اوایل سال به گفته

در زندان ارومیه اقدامات نظارتِی خود برای شناسایی 

ای زیر نظارتِ دائم نگه داشته و امکان مالقات منظم با ها را در بند جداگانهرا تشدیده کرده، آن« سر موضع»زندانیانِ 

نفر  6۰ه در مجموع حدود ها سلب کرده بودند. این زندانیان، کخانواده و دسترسی به روزنامه و تلویزیون را از آن

ی های کُرد مخالف نظام بودند. به گفتهو هم افراد وابسته به گروه شدند، هم هواداران سازمان مجاهدین خلقمی

ی همه»عبدالرسول ابراهیمیان، وقتی او به شرایط سرکوبگرانه اعتراض کرده، یکی از مسئوالن ارشد زندان گفته است: 

 «ایم.خورِ اضافه نگه داشتهنانکردند. همان اول اعدام میباید شما را 

حاضر در بند او را ی زندانیان آورد که یک ماه بعد از انتقال او به زندان تبریز، همهعبدالرسول ابراهیمیان به خاطر می

سی کنونی ی موضع سیاها دربارهبودند به حضور دو مأمور اطالعاتی آورده و از آن هدین خلقسازمان مجاکه وابسته به 

اش، گفته بود که دیگر ی بازجوییبودند. خود او، در جلسه سؤال کرده ی سازمان مجاهدین خلقشان دربارهو دیدگاه

گوید که اشد. او میداشته ب خواهد یک زندگی عادییا سیاست در کل ندارد؛ فقط می کاری با سازمان مجاهدین خلق

ی او، به گفته دارد.بند زده بودند، اما متوجه شده بود که یکی از مأمورها یادداشت بر میی، به او چشمدر طول بازجوی

ارتباط زندان را با دنیای بیرون قطع کرده  1367ها تغییری اتفاق نیافتاد، تا این که در اوایل مرداد یبعد از این بازجوی

 ها را ندید.دانیان را به جای دیگری بردند و دیگر کسی آنو زن

 

 

 

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه انیمیبا عبدالرسول ابراه 2۰17در نوامبر  المللنیعفو ب 29۴

 «المللعفو بین»عکس از  .عبدالرسول ابراهیمیان     
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  اصفهان

زندانیان در زندان  کشتارشی از بازماندگان ومحمد ه 

ی او، اقدامات به گفته 295اصفهان است.دستگرد 

بندی زندانیان در این زندان از سال مربوط به دسته

گوید که تیمی از مأموران آغاز شده بود. او می 1365

ی وزارت اطالعات که از تهران آمده بودند همه

دادند، از جمله زندانیان را مرتباً مورد بازجویی قرار می

ی نامهشان به پر کردن یک پرسشناز طریق واداشت

های ی دیدگاهکه شامل سؤاالتی درباره طوالنی

هایشان برای امهاند، برناین که آیا به خارج کشور سفر کرده شد، و همچنینهایشان میسیاسی خودشان و خانواده

 ند در داخل زندان همکاری اطالعاتی کنند یا نه.بجنگند و حاضر اند در خط مقدم جبهه آینده چیست، حاضر

های جدید برگشته نامهای از پرسشبعداً در همان سال، همان تیم اطالعاتی با مجموعهگوید که شی میومحمد ه

های فرهنگی ها در فعالیتنظیر وضعیت تأهل و مشارکت آن بیشتر بر زندگی خصوصی زندانیانها این بار بودند. پرسش

 در زندان، متمرکز بود.

شان در بندهای ، مسئوالن برای تفکیک زندانیان و جای دادن1366و  1365های گوید که، در سرتاسر سالاو می

تشخیص داده شده بودند « بر سر موضع»کردند. زندانیانی را که بیش از همه ها اتکا مینامهجداگانه به همین پرسش

تدارک اجرای  و در 1367بندی را در سال ها و مسئوالن این دستهی او، مقامیک جا جمع کرده بودند. به عقیده

 تکمیل کردند. کشتارها

تحلیل چارچوب ، یک سازمان حقوق بشری، گزارشی منتشر کرد که در آن به ، مرکز اسناد حقوق بشر ایران2۰۰9در سال 

ای حاکی از آن وجود دارد شواهد فزاینده»گرفت که پرداخته و نتیجه می زندانیان بندیها و روال دستهیو اصول بازجوی

در این گزارش، اشاره  296«ریزی کرده و آماده شده بود.برنامه کشتار[ برای این 1367ها قبل ]از مرداد مدت که نظام

                                                           
 دو المللعفو بین. بود داده انجام یحضور یمصاحبه او با که است کرده افتیدر «رانیا یبرا عدالت» از را یشوه محمد ینامهشهادت المللعفو بین 295

 .  است ه، با او انجام داد2۰18در اکتبر و نوامبر  گر،ید صوتی یمصاحبه
irans-fatwa-iranhrdc.org/deadly-در: دسترس  قابل ،1۰ص.  ،2۰۰9 ،ایران1367 زندانیانقتل عام  بار:مرگ یفتوا ران،یبشر امرکز اسناد حقوق  296

mmmmmmmm-mmmmmm-1988/ 

 

 «عدالت برای ایران»عکس از  .شیومحمد ه  

https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
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با گذشته تفاوت داشت. به شکل ناگهانی، عقاید شخصی و مواضع سیاسی زندانیان،  1366ها در پاییز بازجویی»شود که می

     297«های سیاسی، در محور توجه قرار گرفت.ی رهبر کشور و سازمانهایشان دربارهاز جمله دیدگاه

، اعالم بنیاد عبدالرحمن برومند شگزارشی به سفارالمللی، در قوانین جزایی بیندر مقابل، جفری رابرتسون، کارشناس 

 کرده است که:

زنان و مردانی  تنکشتصمیم به  المیت جمهوری اسمقاما، 1367قبل از تیر  آیا که... وجود دارد در این باره تردیدهایی 

 298.زندان گرفتار کرده بودند در به بعد، ۰361سال  از ساله، هفتی هرا داشتند که در یک دور

 کند که:او اشاره می

از جمله خود )های رقیب درون رژیم ی از مأموران زندان یا جناحرمدرک معتب، از گذشت بیست سال از انجام کشتارپس 

رده برای کشتار زندانیان سیاسی تگس یبه دست نیامده که ثابت کند این روندها و رویدادها اجزایی از یک توطئه (منتظری

بندی طبقهو  تننظر گرف برای زیر نیز عاتالوزارت اط تالش ... اند. با این همه برخی قرائن و شواهد دال بر آن است کهبوده

 و حبس یمهادا، ، چه آزادیباید سرانجام سرنوشت آنان را رقم زند نبوده استارتباط با تصمیمی که بی زندانیان سیاسی

 299«.ییراه حل نها» یا

 در تأیید این نظریههای بعد از انتشار این گزارش، مدرک جدیدی متعلق به آن دوره فاش شده است با این حال، در سال

ریزی شده سازمان مجاهدین خلق برنامه  مسلحانهی حملهپیش از  1367ندانیان در سال زکشتار برخی از بازماندگان که 

 هیأت»اعضای ای را منتشر کرد که با حضور صوتی جلسه نوارمنتظری،  حسینعلی، احمد منتظری، پسر 1395بود. مرداد 

دیگر را یکران ته« مرگ هیأت»شود که اعضای و در آن شنیده می برگزار شده 1367مرداد  2۴یا  23 در تهران «مرگ

   کنند.های اوین و گوهردشت بحث و دفاع میها در زندانز اقدامات خود در رابطه با کشتارو ا به نام خطاب کرده

گوید که مسئوالن وزارت اطالعات تهران می« مرگ هیأت»اعضای شود شنید که به منتظری را می حسینعلیصدای  در نوار

کنند که چندین استفاده می کشتاریای برای به اجرا درآوردن به عنوان بهانه مجاهدین خلقسازمان   مسلحانهی هاز حمل

 :ی اوبه عقیده گویدمی منتظریاند. بوده آن انجامسال در فکر 

                                                           
irans-fatwa-iranhrdc.org/deadly-در: دسترس  قابل ،12ص.  ،2۰۰9 ،ایران1367 زندانیانقتل عام  بار:مرگ یفتوا ران،یمرکز اسناد حقوق بشر ا 297

mmmmmmmm-mmmmmm-1988/ 
، قابل دسترس در:  .3۰. ص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبن 298

.pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc_  
، قابل دسترس در: 26. ص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبن 299

.pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc_  
 

https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
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 ،پسر آقای خمینی ،شخص احمد آقاو  گذاری کردو سرمایه داشت نظر روش اطالعات]وزارت[  این یک چیزی است که

ش همه باید اعدام اناخوش و از اعالمیهاناخوش و از مجلهاناخوگفت مجاهدین از روزنامههم از سه چهار سال قبل هی می

مدند به ما حمله آکردند و حاال فرصت را مغتنم شمردند در این جریانی که منافقین همچین فکری می کا یهشوند. این

  3۰۰. کردند

از  3671سال  کشتارهایر تأیید این فرضیه که متعلق به یک منبع رسمی است که تا کنون دین اظهارات تنها مدرک ا

 .منتشر شده است ریزی شده بودپیش برنامه

 مستندات رسمیِ افشاشده 7.3

 های منتظرینامه 7.3.1

و اجرای  ریزیی، برنامهسازاند که اسناد و مستندات رسمیِ مربوط به زمینهها و مسئوالن ایرانی به دنبال آن بودهمقام

 صدور دستور مسئولیت در مورد آمریت ورا که به  مکتوباتیی کشتارها را محرمانه نگه دارند و همچنین شدههماهنگ

مربوط به احمد دست کم در یک مورد، شود. مربوط می ای از اوامرو انتقال دستور به مجریان در قالب مجموعه کشتارها

چنان  که نوار صوتیمنتظری، مراجع مسئول برای او حکم زندان صادر کردند، به دلیل افشای  منتظری، پسر حسینعلی

    301.بود تشخیص داده «بندی سریطبقه»دارای  وزارت اطالعات آن راشد، مشخصاً اعالم  که

 . است به بیرون درز کرده بخشی از این اسرار ی گذشته، سه باردر سه دهه

ای را منتشر کرد که حسینعلی ی افشاشدههسی محتوای سه نامبیبود که سرویس فارسی رادیو بی 1368فروردین  5بار اول 

 ن وابسته به سازمان مجاهدین خلقزندانیا اعدام گستردهها از نوشته و در این نامه مقام رهبری در آن دورهظری، قائممنت

، خطاب 1367مرداد  13مرداد و  9ی اول، مورخ دو نامه 3۰2کرده بود.انتقاد « جویانهانتقام»و « توزانهکینه»به عنوان اقدامی 

                                                           
 19، «67 تابستان یهااعدام یدرباره نیمسئول باحسینعلی منتظری  دارید نوار صوتیانتشار »زمانه،  ویاست: راد یقابل دسترس ینشان نیدر ا نوار صوتی نیا 3۰۰

  /293225www.radiozamaneh.com، قابل دسترس در: 1395مرداد 
  /539t.me/Ayatollah_Montazeriقابل دسترس در:  است. یقابل دسترس حسینعلی منتظری  تلگرام کانالحکم در  نیمتن کامل ا 3۰1
 نیعالوه بر ارسال ا صدر،یبنبود.  ختهیاز کشور گر 136۰که در سال  رانیجمهور سابق ا سیرئ د،یرس صدریها نخست به دست ابوالحسن بننامه نیا یکپ 3۰2

 مهران: به دیکن نگاه. کرد منتشر 1989 لیآور و مارس در یاسالم انقالبخودش با عنوان  یمجله 199و  198 یهادر شمارهها را آن ،یفارس یسیبیها به بنامه

 ، قابل دسترس در: 1392 مهر 3 ،یاسالم انقالب تیسا ،«یرانسانیغ یهاواکنش و 67 سال در حسینعلی منتظری  یهانامه انتشار» ،یمصطفو

.html18-34-19-25-09-2013-4269didgagha/maghalat/-19eslami.com/component/content/article/-www.enghelabe  نیهمچن 

  ، قابل دسترس در:1397 مهر 27 ،«کند یمعرف را 68 نیفرورد ینامه یسندهینو صدریبن: وزیورونی ای وگوگفت در یمنتظر احمد» ،زویورونی: به دیکن نگاه
prisoners-political-iranian-of-executions-1988-montazeri-euronews-itw-exclusive/19/10/2018fa.euronews.com/  

 

http://www.radiozamaneh.com/293225
https://t.me/Ayatollah_Montazeri/539
http://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/19-didgagha/maghalat/4269-2013-09-25-19-34-18.html
https://fa.euronews.com/2018/10/19/exclusive-itw-euronews-montazeri-1988-executions-of-iranian-political-prisoners


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

15۴ 

حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان ، خطاب به 1367مرداد  2۴ی سوم، مورخ اهلل خمینی و نامهبه روح

 ، نوشته شده بودند.ی وزارت اطالعاتکل تهران، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده

در کرده بوده و را صا نی دستور اعدام افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلقاهلل خمیاول فاش شده بود که روحی در نامه

ای از وزارت اطالعات، برای به اجرا گذاشتن و نمایندهشکل از یک حاکم شرع، دادستان کل ای، متنفرهسه هیأتبه تشکیل 

 کرده است. در نامه ابراز نگرانی شده بود که این دستور به اعدام هزاران مرد و زنی منجر خواهد شد کهاین دستور حکم 

هم در زندان دست « یتازه فعالیت»به هیچ و « اندها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شدهبه وسیله دادگاه»

ها را متوقف کرده، یا دست کم زنان، مخصوصاً مادران، روند اعدام خمینی خواسته بود که منتظری مصرانه از نزده بودند.

 3۰3ها هم به اتفاق آرا و نه رأی اکثریت باشد.را معاف کند و حکم نهایی کمیته

ی درباره برای مالقات با متنظری به قم رفته و 3۰۴هابازگو شده بود که یکی از حکام شرع در یکی از استاندوم ی در نامه

 منتظری به نقل از آن حاکم شرع گفته بود: 3۰5اهلل خمینی ابراز نگرانی کرده است.ی اجرای دستور روحنحوه

پرسید:  ،موضع است یا نه که سر برای تشخیص این ،از یکی از زندانیان – تردید از من است – مسئول اطالعات یا دادستان

حاضری برای  :پرسید .آری :حاضری مصاحبه کنی؟ گفت :پرسید .آری :تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت

مردم حاضرند روی مین بروند!  یمگر همه :حاضری روی مین بروی؟ گفت :پرسید .آری :جنگ عراق به جبهه بروی؟ گفت

 شود تو هنوز سر موضع ای ...معلوم می :گفت . ]آن مسئول[ظار داشتتازه مسلمان نباید تا این حد انت وانگهی از منِ 

به صدور حکم اعدام برای آن زندانی اعتراض کرده، اما سایر  که منتظری در ادامه گفته بود آن قاضی به او گفته است

خمینی خاتمه داده بود که دستور اهلل مه را با یادآوری این نکته به روحاند. منتظری نااعضای کمیته با نظر او مخالفت کرده

 او جان هزاران نفر را به مخاطره انداخته است.

های مسئول با مقام ای بود که منتظری کتباً و حضوراًنکته 1۰تهران، شامل « مرگ هیأت»اعضای ی سوم، خطاب به نامه

 3۰6ها را متوقف کنند.واهد که روند اعدامها بخاهلل خمینی در تهران در میان گذاشته بود تا مصرانه از آناجرای حکم روح

                                                           
. صص ،خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری تیساوب در نامه نیا یمحتوا، منتشر شده است. 353-35۴صص.  ،یمنتظر خاطراتمتن کامل نامه در کتاب  3۰3

  amontazeri.com/book/khaterat/volume-629/1. قابل دسترس در: در دسترس است زی، ن63۰-629
 نیاز حکام شرع در استان خوزستان، به نام محمدحس یکیکه او  دیگویدر کتاب خاطرات خود م یاما منتظر شودیبرده نم یقاض نیاز ا ینامه نام نیدر ا 3۰۴

در  زی، ن632. ص ،خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسادر وب مطلب نی. ا35۴ص.  ،خاطرات ،یمنتظر ینعلیبه: حس دیکن نگاهبوده است.  یاحمد

  amontazeri.com/book/khaterat/volume-632/1قابل دسترس در: دسترس است. 
، ص. خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسانامه در وب نیا ی، منتشر شده است. محتوا35۴-355صص.  ،یمنتظر خاطراتمتن کامل نامه در کتاب  3۰5

  amontazeri.com/book/khaterat/volume-633/1قابل دسترس در:  .است دسترس در زی، ن633
 ،خاطراتاول جلد  ،حسینعلی منتظری  تیسانامه در وب نیا ی، منتشر شده است. محتوا355-356صص.  ،یمنتظر خاطراتمتن کامل نامه در کتاب  3۰6

  amontazeri.com/book/khaterat/volume-635/1قابل دسترس در:  .است دسترس در زی، ن635-636. صص

https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/629
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/632
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/633
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/635
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سیاسی  جوییو به منظور انتقام« ن محاکمهبدو»ها و از اجرای اعدام یاد شده« کشتار»ها با عنوان در این نامه، از اعدام

 انتقاد شده بود:

اعدام آنان بدون فعالیت  ،وانگهی .ایمبه جان اسرا و زندانیان سابق افتاده ،یماناراحت ]کشور[ ما از جنایت منافقین در غرب

اید به چه کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده .های سابق استقضاوت یقضات و همه یال بردن همهؤزیر س ،جدید

 کنید؟مالک اعدام می

با این فرض که عقایدشان، و صرفاً به دلیل  زندانیان را در این نامه همچنین به این مسئله اعتراض شده بود که مسئوالن

 . منتظری نوشته بود:شمارندمی« یباغ»و « محارب»به عنوان  شوند،محلق می اگر آزاد شوند به سازمان مجاهدین خلق

 ،بدون محاکمه، آن هم نسبت به زندانی و اسیر کشتارگونه کند ... اینمجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغی نمی

کند ... مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن و دنیا ما را محکوم می ]مجاهدین خلق[ ستهادر درازمدت به نفع آن قطعاً 

  .غلط است

ها و مسئوالن ایرانی منجر شد ایران و جهان را تکان داد و به افشای اعمال مقامها شده در رسانهی فاشانتشار این سه نامه

یک روز بعد از تا ماهیت و وسعت این کشتارهای گسترده را مخفی و محرمانه نگه دارند.  که به شدت تالش کرده بودند

منتظری نوشت، او را از مقام جانشینی خود خلع کرد،  ی شدیداللحنی به حسینعلینی نامهاهلل خمیها، روحن نامهانتشار ای

 خمینی نوشته بود:اهلل ها پرداخت. روحاش از اعدامداتو به سرزنش او به دلیل انتقا

تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسالم و انقالب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما 

اید ... دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه ای به استکبار کردهبینید که چه خدمت ارزندهبه آالف و الوف رساندند و می

 3۰7افقین هرچه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه دهند.اجازه دهید من

 

                                                           
  ، قابل دسترس در:1396 نیفرورد 6، «یمنتظر یآقا عزل در امام ینامه»فارس،  یاست: خبرگزار یقابل دسترس جانیمتن کامل نامه در ا 3۰7
X5v9MS2www.bit.ly/ 

 

http://www.bit.ly/2MS9v5X
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 فتوا 7.3.2

ی ای از فتوای محرمانهب نسخهمنتشر کرد و در این کتا 1379منتظری خاطرات خودش را در سال  د، حسینعلییک دهه بع

را هم به معرض دید گذاشت، فتوایی که به صدور حکم اعدام برای تمام زندانیانی  1367308اهلل خمینی در اوایل مرداد روح

    309بر سر موضع مانده بودند. قین خلسازمان مجاهدشد که در حمایت خود از مربوط می

داد و را مورد تأیید قرار می« های مرگهیأت»بازماندگان در مورد ترکیب  هاینامهاهلل خمینی شهادتافشای فتوای روح

ها توصیه شده بود که به شدت و بدون ترحم برخورد کنند. در این فتوا هیأتطور این نکته را که به اعضای این همین

یا دستیار قضایی او  مرکب از یک حاکم شرع، دادستان انقالب ای،نفرهی سهدستور داده شده بود که در هر استان کمیته

تهران باید متشکل  هیأتن فتوا مشخصاً حکم داده بود که ای 311و یک نماینده از وزارت اطالعات تشکیل شود. 31۰ادیار(،)د

ها، در مواردی، از حسینعلی نیری، به عنوان حاکم شرع منتخب و مرتضی اشراقی، به عنوان دادستان کل باشد. بنا به گزارش

 312شد.می« مرگ هیأت»دادستان کل در  ی، جانشینمعاون دادستان کل، ابراهیم رئیس

ی منتظری به اعضای ل، نامهشود. با این حادر فتوا از فرد مشخصی اسم برده نمیی وزارت اطالعات، در مورد نماینده

منتشر شد، نشان  1381فاش شده و بعداً در خاطرات منتظری در سال  1368تهران که نخست در سال « مرگ هیأت»

ی پورمحمدی در دوره 313تهران مصطفی پورمحمدی بوده است.« مرگ هیأت»ی وزرات اطالعات در نمایندهدهد که می

ی قضائیه به عنوان مشاور رئیس قوه 1396، وزیر دادگستری ایران بود و از 1396تا  1392اول ریاست جمهوری روحانی، از 

ی اقدامات وگویی دربارهشود که در گفتز شنیده میمالقات با منتظری، صدای او نی نوار صوتیمنصوب شده است. در 

 ی گزارش نگاه کنید(.تهران مشارکت دارد )به ادامه« مرگ هیأت»

 

 

                                                           
مرداد  6شنبه صادر شده بوده، به پنجاظهار نظر او که فتوا در روز  نیشرح داده شده و از جمله ا یکه در خاطرات منتظر یعیندارد اما سلسله وقا خیفتوا تار 3۰8

در دسترس است.  زی، ن623، ص. خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسامحتوا در وب نی. هم351ص.  خاطرات، ،یبه: منتظر دیاشاره دارد. نگاه کن 1367

     amontazeri.com/book/khaterat/volume-623/1قابل دسترس در: 
 قابل دسترس در: در دسترس است. زی، ن62۴، ص. خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسامحتوا در وب نی. هم351-352صص. ، خاطرات ،یمنتظر 3۰9

624/1-amontazeri.com/book/khaterat/volume     
 . کردهمراهی می« هیأت مرگ»را در دادستان کل « معاون دادستان کل»اشاره شده، در تهران،  رایداد مقام که در فتوا به یدر حال 31۰
 .351، ص. خاطرات ،یمنتظر 311
قابل دسترس  ، 1۰6، 56 ،38. صص، 2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبن 312

  _pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc.: در
. ص، خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری تیسانامه در وب نیا ی، منتشر شده است. محتوا355-356صص.  ،یمنتظر خاطراتمتن کامل نامه در کتاب  313

  amontazeri.com/book/khaterat/volume-635/1: قابل دسترس در .است دسترس در زی، ن635

https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/623
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/624
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/635
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جا که منافقین خائن به هیچ وجه بسم اهلل الرحمن الرحیم. از آن  

 هاگویند از روی حیله و نفاق آنبه اسالم معتقد نبوده و هرچه می

با توجه و  اندها از اسالم ارتداد پیدا کردهست و به اقرار سران آنا

ها در شمال و غرب های کالسیک آنها و جنگآنبه محارب بودن 

های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان و جنوب کشور با همکاری

با توجه به ارتباط آنان با استکبار و  برای صدام علیه ملت مسلمان ما

آنان از ابتدای تشکیل نظام  یمردانهجهانی و ضربات ناجوان

های سراسر کشور بر ندانجمهوری اسالمی تاکنون، کسانی که در ز

کنند محارب و محکوم به موضع نفاق خود پافشاری کرده و می سر

ی اکثریت أباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با راعدام می

االسالم نیری دامت افاضاته و جناب آقای اشراقی و تآقایان حج

باشد، اگرچه احتیاط در اجماع ای از وزارت اطالعات مینماینده

ی اکثریت أهای مراکز استان کشور رهمین طور در زندانو  است

وزارت  یآقایان قاضی شرع، دادستان انقالب و یا دادیار و نماینده

اندیشی است، محاربین سادهباشد، رحم بر االتباع میاطالعات الزم

قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام 

انقالبی خود نسبت به  یامیدوارم با خشم و کینه .اسالمی است

آنان است وسوسه و شک و تردید  یآقایانی که تشخیص موضوع به عهده .یدیدشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب نما

طهر شهدا ی اسالم انقالبی نادیده گرفتن خون پاک و میباشند. تردید در مسائل قضا "الکفاراشداء علی"نکنند و سعی کنند 

 31۴باشد.می

اهلل خمینی، به کرده بود که احمد خمینی، پسر روح ای را منتشرای از نامهاش نسخهبه عالوه، منتظری در کتاب خاطرات

لی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای پدرش نوشته و در آن سؤاالتی را بازگو کرده بود که عبدالکریم موسوی اردبی

اهلل روحی تلفنی در خصوص فتوا مطرح کرده بود. منظور از آن سؤاالت این بود که ، در جریان یک مکالمهعالی قضایی

محکوم شده  اعدامد که قبالً محاکمه و به وشخمینی در این باره رفع ابهام کند: آیا دستور اعدام فقط شامل زندانیانی می

اند، یا این که آن دستور شامل حال افراد دیگری نیز ر سر موضع ماندهاند ببوده و در همین حال که در انتظار اعدام بوده

ا این حال اند و بشان را سپری کردهی حبسدورهمقداری از اند و یا به زندان محکوم شده و د که یا محاکمه نشدهوشمی

                                                           
  /C8s7archive.isدر: قابل دسترس  .منتشر شد یمنتظر خاطراتبار در  نیخط فتوا، که اولشده از اصل دستاسکن ریتصو 31۴

 

، مبنی بر اعدام 1367اهلل خمینی در مرداد روح ای از فتوایشدهاسکن تصویر

بر سر موضع اند.  شان از سازمان مجاهدین خلقم زندانیانی که در حمایتتما

 منتظریحسینعلی « خاطرات»تصویر از 

http://archive.is/7s8C
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ها و آیا مقامه بود که همچنین، این سؤال مطرح شد 315بر سر موضع اند. مجاهدین خلق سازمانشان از هنوز در حمایت

توانند ها ارجاع دهند یا این که میهای زندانیان را به دستگاه قضایی در مراکز استانها باید پروندهمسئوالن شهرستان

  خودشان به صورت مستقل عمل کنند. 

 این سؤاالت است: ی او به شود که پاسخ قاطعانهاهلل خمینی دیده مینوشتی با امضای روحدر پایین آن نامه، دست

در  .دشمنان اسالم را نابود کنید سریعاً  .ش اعدام استاهرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکم ،در تمام موارد فوق

 316.تر انجام گردد همان مورد نظر استدر هر صورت که حکم سریع ،هامورد رسیدگی به وضع پرونده

                                                           
ص.  ،خاطراتاول جلد  ،حسینعلی منتظری  تیسادر وب ادداشتی نیا ی، منتشر شده است. محتوا352ص.  ،یمنتظر خاطراتمتن کامل نامه در کتاب  315

: است یقابل دسترس جانیاخط در دست نیا یشدهاسکن ریتصو  amontazeri.com/book/khaterat/volume-625/1قابل دسترس در:   .625
sCk9archive.is/  

، ص. خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسادر وب ادداشتی نیا ی، منتشر شده است. محتوا352ص.  ،یمنتظر خاطراتمتن کامل نامه در کتاب  316

: است یقابل دسترس جانیاخط در دست نیا یشدهاسکن ریتصو amontazeri.com/book/khaterat/volume-625/1. قابل دسترس در: 625
sCk9archive.is/ 

 

https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/625
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/625
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/625
http://archive.is/9sCk
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/625
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/625
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/625
http://archive.is/9sCk
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 «شاهد ایثار»اهلل خمینی. عکس از روح

 

 317سریعاً دشمنان اسالم را نابود کنید.

 اهلل خمینیروح

 

 

اهلل خمینی و پسرش، احمد خمینی، در خصوص سؤاالتی که روحتصویری از مکاتبه بین 

اهلل روحی شمول حکم ور، در مورد دامنهعبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کش

 منتظری« خاطرات»خمینی مطرح کرده بود. تصویر از 

سازمان مجاهدین دهد که به طور مشخص زندانیان وابسته به است و نشان می« نفاق»ای که در فتوا به کار رفته کلمه

زندانیان در سال  (، کشتار7.2تر اشاره شد )بخش ن که پیشرا هدف قرار داده است. با این حال، همچنا«( منافقین)» خلق

به شکل های سیاسی چپ اعضا و هواداران گروهی دوم داشت و در مرحله دو مرحلههای اوین و گوهردشت در زندان 1367

را هم به بازجویی بردند.  ها در نقاط مختلف کشور، بسیاری از زندانیان چپدر سایر زندانیافته هدف قرار گرفتند. سازمان

ادامه داشت،  1367تا اواخر سال بعضی از این زندانیان مدت زیادی در حبس انفرادی نگه داشته شدند که در بعضی موارد 

                                                           
 .352، ص. خاطرات ،یمنتظر 317
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با این حال، این گروه از زندانیان به  318ها هم اعدام خواهند شد.و این وضعیت زندانیان را به این نتیجه رسانده بود که آن

 ها نشدند.یافته قربانیِ اعدامشکل سازمان

دادن  ه منظورخمینی فتوای دومی هم باهلل ی اول، روحگوید که، مدتی بعد از صدور فتوامنتظری در خاطرات خود می

 ای از این فتوا بهنسخه نویسد کهمنتظری می 319صادر کرده است.« غیرمذهبی و کمونیست»اعدام زندانیان  برای مجوز

به مالقات او آمده متعاقباً رسیده بود و او کشور، ای، رئیس جمهور ایران در آن دوره و رهبر کنونی سید علی خامنهدست 

 ای سؤال کرده که چرا زودترگوید از خامنهابراز نگرانی کرده است. منتظری می زندانیان چپ شتابزده رد اعدامو در مو

ای از شنیدن این که و خامنه ی نشان ندادهواکنشاهلل خمینی در رابطه با اعدام زندانیان مجاهد راجع به فتوای اول روح

دانم ایشان آیا واقعاً خبر نداشت یا پیش من من نمی»افزاید: مینتظری فتوای دیگری هم وجود اظهار تعجب کرده است. م

  32۰«کرد.ها را میاین صحبت

 ای از فتوای دوم در جایی منتشر نشده است.تا به امروز، نسخه

یرند، همچنان به گقرار می 1367زندانیان در سال  کشتاری ها و مسئوالن ایرانی هرگاه که در معرض سؤاالتی دربارهمقام

شان عموماً ها و مسئوالن در اظهارات رسمی و علنیکنند. این مقاماستناد می سازمان مجاهدین خلق مسلحانهی حمله

به زندان افتاده  های سیاسی چپشان به گروهتگیکنند که چند صد نفر دیگر که به دلیل وابسای به این واقعیت نمیاشاره

 بودند نیز اعدام شدند.

که محسن رضایی، مقام ارشد سپاه پاسداران،  های خبری وابسته به حکومتز رسانه)ا« بازتاب»، 1391آذر  25با این حال، 

ص بعد از فتوای اول در خصواهلل خمینی، تأیید کرد که روح« آگاهمنبع »از یک  ای به نقلکرده( در مقاله تأسیسآن را 

صادر کرده  «مارکسیستی چپ و هایاعضای سازمان»ی سازمان مجاهدین خلق، فتوای دوم و مشابهی هم دربارهاعضای 

در تهران به دنبال صدور فتوای دوم انجام  ظری است که اعدام زندانیان چپی این نظر منتاین مقاله تأییدکننده 321بود.

 شده بود.

                                                           
 یبازمانده کیو اظهارات  در قسمت مربوط به اصفهان یشودر قسمت مربوط به مشهد، اظهارات محمد ه یبه: اظهارات رسول شوکت دیمثال، نگاه کن یبرا 318

 «. 1 وستیپ»در  یدر قسمت مربوط به زنجان، همگ نامیب
قابل دسترس در:  .639، ص. خاطراتجلد اول  ،حسینعلی منتظری تیسامحتوا در وب نی. هم357، ص. خاطرات ،یمنتظر 319

639/1-amontazeri.com/book/khaterat/volume  
 . 357، ص. خاطرات ،یمنتظر 32۰
حال،  نی. با استین یبازتاب قابل دسترس تیسادر وب گرید« شد یاو توده ستیهزاران مارکس قتلمانع  یاخامنه اهللتیچگونه آ»اصل مقاله، با عنوان  321

 مخالف یاخامنه ایآ» ،یمصداق رجینقل شده است: ا نیز هاادداشتی نیآن مقاله در ا یاصل اتیدعوالملل موجود است. ای از این مقاله در بایگانی عفو بیننسخه

 ،یمحمد نیحس  html47929-www.pezhvakeiran.com/maghaleh.قابل دسترس در:  ،2۰12دسامبر  17 ران،ی، پژواک ا«بود؟ هاستیمارکس اعدام

قابل دسترس در:  ،2۰12 دسامبر 27 شهروند، ،«67 تابستان و یاخامنه» ن،یام یشاد؛ 1391 آذر 25 ن،یآنال روز ،«بود شده صادر نفر هزار سه اعدام فرمان»

 

https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/639
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-47929.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-afd900d219.html
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معطوف کرده بودند در اوایل شهریور  چپشان را به زندانیان ها و مسئوالن توجهی دیگری حاکی از این که مقامنشانه

نشست اخیر خود کشور، در  یشورای عالی قضایهای حکوتی گزارش دادند که ، رسانه1367شهریور  9شد. دیده  1367

های محارب گروهکدر مورد »ی انقالب خواسته است که و دادسراها هابه ریاست عبدالکریم موسوی اردبیلی، از تمام دادگاه

« ملحد»به کار بردن تعبیر  322«باشند. الکفارقاطعیت عمل نمایند و در برخورد با آنها سعی کنند اشداء علی با و ملحد

جواب و مارکسیستی مشخصاً هدف قرار گرفته بودند. سؤالی که هنوز بی چپهای دهد که زندانیان وابسته به گروهنشان می

یافته قربانیِ اعدام نشدند و ها در نقاط مختلف کشور به شکل سازماندر سایر زندان چپمانده این است که چرا زندانیان 

اهلل خمینی صادر کرده بوده حسینعلی منتظری، روح شده که به گفتهی دومی مربوط میآیا چنین اتفاقی به محتوای فتوا

   یا نه.

رداد کشتارهای ماز دهد که در چندین زندان در نقاط مختلف کشور، زندانیانی که نشان می المللعفو بین دریافتیِ اطالعات

بازجویی قرار از ای تازه رض موجدوباره در مع سال جان به در برده بودند، حدود اوایل مهر همان 1367تا شهریور 

های این اقدام ممکن است به پیشنهاد افرادی در دستگاه حکومت انجام شده باشد که خواهان تداوم اعدام 323اند.گرفته

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس در علیها بودند. دربرده از کشتارمخالفان سیاسِی جانگسترده و از بین بردن تمام 

ی مجازات درباره مذاکرهای برای جلسه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام1367مهر  5گوید که رات خود میآن دوره، در خاط

گیری در این مورد را به مجمع ت تصمیماهلل خمینی مسئولیی او، روحبه نوشته 32۴برگزار کرده است.« ضدانقالب»افراد 

محول کرده بوده و این مجمع چنین تصمیم گرفته است که مسئوالن بنا به روال معمول تا قبل از  تشخیص مصلحت

ای که انجام شده بود های گستردهدر این متن به اعدام« حوادث اخیر»رسد عبارت عمل کنند. به نظر می« حوادث اخیر»

قضات اوین نظر »عات حامی این تصمیم بوده اما کند که وزارت اطالاکبر هاشمی رفسنجانی اضافه میاشاره دارد. علی

سیاسی کند  مخالفانی مخفیانه رسد که به دنبال برگزاری این جلسه، روند اعدامچنین به نظر می 325«تندتری داشتند.

ته شده ها در نقاط مختلف کشور از سر گرفاز اواسط مهر ماه در بسیاری از زندان هایشانمالقات زندانیان با خانواده شده و

 است.

 

                                                           
 34946shahrvand.com/archives/ قابل دسترس در:  ،2۰16 سپتامبر ۴ ،«هیتوج تا انکار از شصت، یدهه در یاسیس یزندان کشتار» بونال،یتر رانیا 
 tujih-enkar-zendanian-kustar-490/53-55-18-29-12-2012www.irantribunal.com/index.php/news/ 

 .1۴، ص. 1367 وریشهر 1۰ ،«دهندهای محارب و قاچاقچیان مواد مخدر قاطعیت بیشتری به خرج میها در برخورد با گروهکدادگاه» اطالعات، یروزنامه 322
 .79-8۰، صص. ها و آواز خاکستررقص ققنوس ،یمصداق رجیا 323
قابل دسترس  ،1367مهر  5، «یدفاع، آغاز بازساز انیپا – 1367سال  ،یرفسنجان یهاشم اهللتیآ یروزانه خاطرات» ،یرفسنجان یهاشم اهللتیمرکز اسناد آ  32۴

 /EP5Fea2www.bit.ly در: 
قابل دسترس  ،1367مهر  5، «یبازساز آغاز دفاع، انیپا – 1367سال  ،یرفسنجان یهاشم اهللتیآ یخاطرات روزانه» ،یرفسنجان یهاشم اهللتیمرکز اسناد آ 325

 /EP5Fea2www.bit.lyدر: 

https://shahrvand.com/archives/34946
http://www.irantribunal.com/index.php/news/2012-12-29-18-55-53/490-kustar-zendanian-enkar-tujih
http://www.bit.ly/2Fea5EP
http://www.bit.ly/2Fea5EP
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 مستندات جلسات 7.3.3

ها و با شماری از مقام 1367کند که در مرداد ای از جلساتی را بازگو میمنتظری در خاطرات خودش همچنین خالصه

های بازماندگان کشتارها در خصوص نامهی شهادتاین مستندات تأییدکننده زندانیان داشته است. کشتاری مسئوالن درباره

 شد.است که به اعدام زندانیان منتهی می« های مرگهیأت»روال کار  یشتابزدهحمانه، خودسرانه و رماهیت بی

تهران داشت، یعنی افرادی که مسئول « مرگ هیأت»ا اعضای ای است که منتظری بها جلسهمشهورترینِ این نشست

برد: حسینعلی نیری به عنوان منتظری در خاطرات خود از این افراد نام می 326برخورد با زندانیان اوین و گوهردشت بودند.

حاکم شرع، مرتضی اشراقی به عنوان دادستان کل تهران، ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان کل تهران و مصطفی 

ها کرده و مصرانه از آن نویسد که او این اشخاص را احضارمنتظری میی وزارت اطالعات. پورمحمدی به عنوان نماینده

ها در این ها را دست کم به حرمت ماه محرم متوقف کنند. ایران معموالً از به اجرا گذاشتن اعدامخواسته است که اعدام

نفر را در تهران اعدام  75۰ما تا االن »: گویدچنان که ثبت شده، حسینعلی نیری در جواب می کند.ماه خودداری می

منتظری  327«.را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید کلک اینها .ایمعنوان سرموضع از بقیه جدا کرده نفر را هم به 2۰۰ایم، کرده

 2۴ای را برای این چهار مسئول خوانده است که بعدًا در نکته 1۰شده و آن  «بسیار ناراحت»نویسد که از این جواب می

  نگاه کنید(. 7.3.1به بخش ها نوشته است )خطاب به آن یادداشتیدر  1367مرداد 

شود: مالقات با یک مقام قضایی قم که ها میکند شامل این مالقاتجلسات دیگری که منتظری در خاطرات خود بازگو می

مالقات با دادستان  ،مالقات با یک حاکم شرع از استان خوزستان، به اسم محمدحسین احمدی ،کندبه اسم او اشاره نمی

 ها.مالقات با یکی از نمایندگان خودش در امور زندانو کل استان فارس 

ی وزارت اطالعات در قم شکایت کرده است. به نویسد که آن مقام قضایی قم به دیدن او آمده و از نمایندهمنتظری می

  ی منتظری، آن مقام قضایینوشته

آخر  :گویممن می .از شرشان راحت شویم ،ها را بکشیمتند این تند :گویدمی کرد کهاز مسئول اطالعات قم گله می

ما فقط  ،ها را امام صادر کردهحکم این :گویدمی .ها بکنیمیک تجدید نظری در حکم این ،ها را بررسی کنیمهای اینپرونده

                                                           
 یقابل دسترس جانیاو رونوشت آن در   jded8https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru: قابل دسترس در زمانه ویراددر  نوار صوتی 326

 =418www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id: است
 https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-635/1قابل دسترس در: ، 356ص.  خاطرات،جلد اول  ،حسینعلی منتظری تیساوب 327

 

https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=418
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/635
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 :یدگومی ،داند که قضیه از چه قرار استتو سر موضعی؟! او هم نمی :گویندبه بعضی افراد می .باید تشخیص موضع بدهیم

     328.کنندبرند اعدام میفوری او را می .بله

 13مرداد تا  9ی نویسد که محمدحسین احمدی، حاکم شرع در استان خوزستان، هم به همین نحو در فاصلهمنتظری می

 ی منتظری،اهلل خمینی شکایت کرده است. به نوشتهحی اجرای دستور روی شیوهدربارهبه دیدن او آمده و  1367مرداد 

اند به جان ها از عملیات منافقین ناراحت هستند و افتادهکنند ... اینتند تند دارند اعدام می» آن قاضی گفته بود:

  329«زندانیان.

نویسد که محمدحسین احمدی همچنین به او گزارش داده است که یکی از اهلل خمینی میروحی خود به منتظری در نامه

 نگاه کنید(. 7.3.1امتناع از رفتن روی مین به مرگ محکوم شده است )به بخش زندانیان در خوزستان به دلیل 

ی اعدام زن درباره ؛ دادستان کل استان فارسگویدمنتظری همچنین از مالقاتی با دادستان کل استان فارس سخن می

به انقالب نسبت بخوانند و بالغه نهج ال و اش، از پدر و مادرش خواسته بود قرآننامهجوانی با او حرف زده بود که در وصیت

من با اعدام او مخالف بودم، اما با اکثریت آرا او را اعدام »دستان کل گفته بود: ی منتظری، آن داباشند. به گفتهن بدبین

  33۰«کردند.

رف ح ها در مورد پنج یا شش برادرینویسد که یکی از نمایندگان او در امور زندانمنتظری در خاطرات خود همچنین می

ها را هم اعدام کردند چون حاضر نشده بودند آن اما ،اندشده زده است که گفته بودند مخالف سازمان مجاهدین خلق

 331.«سر موضع هستند»این افراد هنوز  ی تلویزیونی کنند. مسئوالن گفته بودند که این یعنیمصاحبه

 

 

 

                                                           
قابل دسترس در: ، 628ص.  خاطرات،جلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسامحتوا در وب نی. هم352-353. صص ،خاطرات ،یمنتظر 328

628/1-amontazeri.com/book/khaterat/volume 
قابل دسترس در: ، 632ص.  خاطرات،جلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسامحتوا در وب نی. هم35۴ص.  خاطرات، ،یمنتظر 329

632/1-amontazeri.com/book/khaterat/volume  
قابل دسترس در: ، 638ص.  خاطرات،جلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسامحتوا در وب نی. هم357، ص. خاطرات ،یمنتظر 33۰

638/1-amontazeri.com/book/khaterat/volume 
قابل دسترس در: ، 638ص.  خاطرات،جلد اول  ،حسینعلی منتظری  تیسامحتوا در وب نی. هم357، ص. خاطرات ،یمنتظر 331

638/1-amontazeri.com/book/khaterat/volume 

https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/628
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/632
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به دست شما انجام  د،نکنمحکوم می اشده و در تاریخ ما رترین جنایت که در جمهوری اسالمی زرگب»

 «.نویسندتاریخ می درکاران جنایت ءشده و شما را در آینده جز

، که ضبط شده و 1367ی در مرداد ی محرمانهتهران، در جلسه« مرگ هیأت»وگو با اعضای بری، در گفتمقام رهمنتظری، قائم حسینعلی

 332بعدها فاش شد

احمد منتظری، به بیرون درز کرد. در این ماه،  1367بخشی دیگر از  اسرار مربوط به کشتارهای تابستان ، 1395در مرداد 

« مرگ هیأت»با اعضای  1367مرداد  23که پدرش حوالی  را منتشر کردای جلسه نوار صوتیمنتظری،  حسینعلی پسر

 333ها برساند و خواهان متوقف شدن آن شود.زندانیان را به اطالع آن کشتار نسبت بهخود  اعتراضتهران برگزار کرده بود تا 

دیگر را به اسم خطاب کرده و از اقدامات شود شنید که یکتهران را می« مرگ هیأت» صدای اعضای نوار صوتیدر این 

 کنند.های اوین و گوهردشت بحث و دفاع میدر زندان کشتارهاخود در رابطه با 

 1379تر گفته شد، منتظری در سال همچنان که پیش چونهمچنین قابل شناسایی است هویت افراد حاضر در این جلسه 

جا به اسامی و عناوین مسئوالنی که به را در خاطرات خود منتشر کرده و در آن مشهوری ای از ماجرای این جلسهخالصه

ا هدو نفر اول، حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی که در فتوا از آنن، در آن زما 33۴مالقات او آمده بودند اشاره کرده بود.

 حسینعلی ها گذاشته شده بود، هرگز روایتی آندر تهران به عهدهاهلل خمینی اسم برده شده و مسئولیت اجرای دستور روح

 کوت کرد.منتظری را مورد تکذیب و تشکیک قرار ندادند. نفر سوم، ابراهیم رئیسی، نیز در این باره س

در  یامنیتهرگونه پست  و در اختیار داشتن تن خود در کشتارها را انکار کردهنفر چهارم، مصطفی پورمحمدی، دست داش

، که موجب جلب توجه شدید به 1395در سال  نوار صوتیبا این حال، به دنبال انتشار  335ب کرد.وزارت اطالعات را تکذی

                                                           
 19، «67 تابستان یهااعدام یدرباره نیمسئول باحسینعلی منتظری  دارید نوار صوتیانتشار »زمانه،  ویاست: راد یقابل دسترس ینشان نیدر ا نوار صوتی نیا 332
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شهریور  8نشینی کرد. او در یک سخنرانی در شد، پورمحمدی از انکارهای قبلی خود عقب 1367زندانیان در سال کشتار 

او در این کشتارها، با مباهات کردن به نقش خود  نقشزندانیان و  کشتاری ها دربارههای رسانه، با اشاره به گزارش1395

یک »ها به خاطر این کشتارها علنًا اذعان کرد که در طول این سال و «کنیم حکم خدا را اجرا کردیممیافتخار »گفت: 

 336.است« خوابی نکشیدهشب هم بی

 مصطفی پورمحمدی. عکس از ایسنا 

در رابطه با منافقین  ا افتخار می کنیم که دستور خدام»

 قدرت با ملت و خدا دشمنان مقابل در و کردیم اجرا را

من در این زمینه آرام هستم  کردیم ... مقابله و ایستادیم

خوابی و در طول تمام این سالها یک شب هم بی

 ام.ام زیرا طبق قانون و شرع اسالم عمل کردهنکشیده

و وزیر  تهران« مرگ هیأت»مصطفی پورمحمدی، عضو 

    1396337تا  1392از  دادگستری کشور

 

 11دفاع کرد. رئیسی در یک سخنرانی در  کشتارهااشاره، از هرچند به زبان وت خود را شکست و ابراهیم رئیسی نیز سک

، حضور خود در 1367زندانیان در سال  کشتاری نقش او در ها دربارههای رسانه، با اشاره به گزارش1397اردیبهشت 

ادگاه حکم صادر ... رئیس د اممن در طول این مدت رئیس دادگاه نبودهمنتظری را انکار نکرد، اما گفت: ی مالقات با جلسه

که از قرار معلوم به « برخورد»، او با استفاده از تعبیر در همین حال« دهد.العموم را انجام میکند و دادستان کار مدعیمی

    338تجلیل کرد.« قهرمان ملی»اهلل خمینی به عنوان شمرده و از روح« از افتخارات نظام»این کشتارها را اشاره دارد،  کشتارها
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 ابراهیم رئیسی. عکس از میزان 

 

... از  قهرمان ملی مبارزه با نفاق امام خمینی)ره( است

افتخارات نظام برخورد با جریان نفاق است. این را باید یکی 

از افتخارات کشور شمرد. یکی از افتخارات من نیز این است 

شرارت در طول تاریخ و  برداریالهککه با فساد، نفاق، دزدی، 

 مبارزه کردم و مبارزه خواهم کرد.عمرم 

 

  و عضو 1367ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال 

، معاون 1373تا  1368تهران، دادستان کل تهران از « مرگ هیأت»

دادستان کل کشور از ، 1393تا  1383ی قضائیه از اول رئیس قوه

    1385339و عضو مجلس خبرگان از سال  1395تا  1393

معیارهایی فراقضایی، از جمله  هایاعدامشود شنید که های مسئول را می، صدای منتظری و چهار نفر از مقامنوار صوتیدر 

برند و همچنین ماهیت در تهران و سایر نقاط کشور برای محکوم کردن زندانیان به اعدام به کار می« های مرگهیأت»که 

ی اعدام زنان جوان، از جمله همچنین درباره دهند.ه طور مشروح مورد بحث قرار میی این اقدامات را بمحرمانه و عجوالنه

شود اند. به عالوه، شنیده میسال سن داشته 18شان کمتر از شود که در زمان دستگیرییک زن باردار و کسانی بحث می

گوید که چنین داند و میشده میریزیبرنامههای سیاسی و از پیش جویانه، با انگیزهکه منتظری کشتارها را ماهیتاً انتقام

سازمان مجاهدین خلق به اجرا  مسلحانه یی مقابله با حملهو حاال به بهانهبرخوردی از چند سال پیش مد نظر بوده 

 گذاشته شده است.

 گیریمعیارهای تصمیم

 گوید:شود که حسینعلی نیری میشنیده می نوار صوتیدر 

ی جایی که واقعاً به مرحلهتا آن ... اتاق توی آوردیم را ]زندانیان[ هااین تک تک ... گرفتیم را پیام این ما که اول روز از

 3۴۰، ]حکم مرگ را[ امضا نکردیم.بر این فرد منطبق استاند صددرصد نرسیدیم که آن عنوانی که امام معین فرموده

کرده، « اعتراف»نه بر این اساس بوده که آیا حاضر است کتباً بوده یا « سر موضع»گوید تعیین این که آیا زندانی نیری می

 با جمهوری اسالمی دست بردارد یا نه. خالفتسازمان مجاهدین خلق را محکوم کند و از م
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که چون سازمان محارب منافقین با این نظام دارد  ... نوشتفقط  می ]زندانی[اگر این  کردیم کهما به این هم اکتفا می

ولی چون اعتقاد به مبارزه با  د(گفتیم بنویسمی بش این را) جانب اگرچه اعتقاد به این نظام ندارمکند و اینمبارزه می

  3۴1گذاشتیم.این را ما کنار می، کنم از سازمان جدا شدماعالم مینظام هم ندارم، لذا 

زندانی شده فراتر از دست برداشتن از گوید او از موارد متعددی باخبر است که درخواستی که از منتظری در پاسخ می

 حاضر است همراه نیروهای جمهوری اسالمی علیه عراق بجنگد و آیا اند کهمخالفت با نظام بوده، و از زندانی سؤال کرده

 یا نه. مسلح جمهوری اسالمی روی مین برودبرای کمک به نیروهای حاضر است  آیا

 گان هماهنگی دارد.های بازماندنامهاظهارات منتظری با شهادت

 ی اقداماتروال محرمانه و عجوالنه

های فراقضایی است، اعدامی بازماندگان در خصوص ماهیت محرمانه ی مستندی در تأیید اظهاراتزلهبه من نوار صوتیاین 

 گیرند.قرار می سوالکند که زندانیان خبر نداشتند به چه دلیل مورد آنان را تأیید می یو این گفته

جواب  حسینعلی نیریشان کنند و خواهند اعدامپرسد آیا به زندانیان نگفته بودند که میمنتظری مشخصاً از مسئوالن می

 «.شهینم نی. امینگفت ر،ی. خشهیکه نم هانیانه، نه، »دهد: می

سال چرا  1۰کردید به اش فردا به شما بگویند، آقای نیری، این نفری که شما محکوم»گوید: میمنتظری خطاب به نیری 

باید بگوییم آقای »گوید: شود که پورمحمدی میجا شنیده میدر این «اش را بدهی.اش کردی، باید بتوانی جواباعدام

 «خمینی نوشته است دیگر.

خواهد که دست کم به حرمت این گوید که ماه محرم شروع شده و از مسئوالن حاضر می، منتظری مینوار صوتیدر اواخر 

اند و االن عجله دارند که گویند که مدت زیادی مشغول اتمام کار بودهها را متوقف کنند. در جواب، مسئوالن میماه اعدام

زندانی  2۰۰تظری را متقاعد کنند که اجازه بدهد کار کنند منمانده را هم تمام کنند. سپس سعی میکار افراد باقی

منتظری قاطعانه  شوند.اند، تمام کنند اما موفق نمیهای انفرادی منتقل کردهاعدام شدن به سلول پیش ازمانده را که باقی

 ها هم مخالف است.گوید که با اعدام حتی یک نفر از آنمی
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 جوییبرای انتقام ی سیاسی وبا انگیزه کشتار

ها و مسئوالن را برانگیخته تا با سازمان مجاهدین خلق مقام مسلحانه یحملهکند که منتظری چندین بار تأکید می

 گوید:جویانه کنند. او میاند برخورد تالفیها حبس بودهزندانیانی که سال

اعدام آنان بدون فعالیت  ،وانگهی .ایمبه جان اسرا و زندانیان سابق افتاده ،یماناراحت ]کشور[ ما از جنایت منافقین در غرب

اید به چه کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده .های سابق استقضاوت یقضات و همه یال بردن همهؤجدید، زیر س

 3۴2کنید؟مالک اعدام می

مسئوالن زندانیان را صرفًا به دلیل عقایدشان و با این فرض که اگر آزاد شوند به  کند کهمنتظری همچنین اعتراض می

 گوید:شمارند. او به حاضران میمی «غیاب»و « محارب»شوند، سازمان مجاهدین خلق محلق می

بدون  کشتار گونهکند ... اینمجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغی نمیقصاص قبل از جنایت درست نیست ... 

کند است و دنیا ما را محکوم می ]مجاهدین خلق[ هادر درازمدت به نفع آن قطعاً ،محاکمه، آن هم نسبت به زندانی و اسیر

 3۴3.... مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن غلط است

 انداعدام کسانی که در نوجوانی دستگیر شده

سال سن  18شان کمتر از اند هنگام دستگیریشود که بسیاری از زندانیانی که اعدام شدهتأیید می نوار صوتیدر این 

اند هنگام گوید بعضی از کسانی که به اعدام محکوم شدهنگاه کنید(. نیری در این جلسه می 1اند )به پیوست داشته

 کند:اند. او اضافه میسال داشته 15شان فقط دستگیری

ن بوده و االن بیست و سه اشنزده هفده سالاها وقتی آمدند زندان حدود شست و چند نفر هم داریم که ایندر حدود بی

فقط به این لحاظ که گفتیم تا آخرین روز یک اتمام حجت دیگری  ،اجرا نکردیم شان را[]حکم اعدام. است .. ناشسال چهار

 3۴۴.وقت تصمیم گرفته شودآن ،راهی برای برگشت نبود که اگر واقعاً  ودها بشبا این
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که  است خدا شاهد ،ها را ما بازاین»کند: اند، ادعا میاو بعداً، در مورد کسانی که در پانزده شانزده سالگی به زندان افتاده

 «هاش توی یه پاکت جداگانه است.برگه یاحتیاط کردیم و االن همه

 اعدام زنان جوان

ی زندانیانی که بازجویی کرده و برای اعدام گوید، بعضی از روزها، همهکه نیری میشود شنیده میهمچنین  نوار صوتیدر 

 گوید:فرستادند زنان جوان بودند. او میمی

م امن اعصاب است که شاهد ]همکار[ نه زدیم. این برادرانستیم چاتوجا که مینآکه تا  است باز خدا شاهد ،در مورد دخترها

ن شده بودم. یعنی به افقط داغ ردیگ ،دیدیما را میهخیلی قوی است. من پریروز که فقط دخترم اقوی است، واقعاً اعصاب

 3۴5ن.زندا دیم برگردویو ما بگ دفقط دو خط بنویس ]زندانی[ التماس افتادیم که این

 گوید خبر دارد که یک زن باردار هم در اصفهان اعدام شده است.منتظری هم در ادامه می

 شدهفکرکشتارهای از پیش 

  مسلحانه یگوید که وزارت اطالعات از حملهمیتهران « مرگ هیأت»شود که منتظری به اعضای نیده میدر نوار صوتی ش

ها پیش مد نظر که از مدت کشتاریکند، ای برای عملی کردن کشتارها استفاده میسازمان مجاهدین خلق به عنوان بهانه

 گوید:داشته است. منتظری می

 ،پسر آقای خمینی ،شخص احمد آقاو  گذاری کردو سرمایه داشت نظر شیرو اطالعات]وزارت[  یک چیزی است کهاین 

ش همه باید اعدام اناخوش و از اعالمیهاناخوش و از مجلهاناخوگفت مجاهدین از روزنامههم از سه چهار سال قبل هی می

مدند به ما حمله آکردند. و حاال فرصت را مغتنم شمردند در این جریانی که منافقین فکری می ینهمچ کا یهشوند. این

   3۴6.کردند

 1367زندانیان در سال  کشتارترین مدرکِ افشاشده در تأیید این اعتقاد بازماندگان است که این اظهارات محکمتا به امروز، 

 ریزی شده بود.سازمان مجاهدین خلق برنامه  مسلحانه یحملهها قبل از مدت

 

                                                           
 19، «67 تابستان یهااعدام یدرباره نیمسئول باحسینعلی منتظری  دارید نوار صوتیانتشار »زمانه،  ویاست: راد یقابل دسترس ینشان نیدر ا نوار صوتی نیا 345

 /293225www.radiozamaneh.comقابل دسترس در:  ،1395مرداد 
 19، «67 تابستان یهااعدام یدرباره نیمسئول باحسینعلی منتظری  دارید نوار صوتیانتشار »زمانه،  ویاست: راد یقابل دسترس ینشان نیدر ا نوار صوتی نیا 3۴6

  /293225www.radiozamaneh.comقابل دسترس در:  ،1395مرداد 
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 سرپوش گذاشتن بر کشتارها

ها و خبر نگه داشتن خانوادهی کشتارها، بیها و مسئوالن برای اجرای مخفیانهی مقامهای عامدانهاز تالش نوار صوتیاین 

 دارد.برانگیخته شدن اعتراضات شدید پرده بر میکننده به منظور اجتناب از راهچکانی به شکل مبهم و گمانی قطرهرساطالع

 پرسد:منتظری از مسئوالن حاضر می

 ،اندبرده بو که هاخانواده کم یک االن گفت؟ خواهید چه هاخانواده جواب در فردا ،ایدکرده قطع را هاتلفن و هامالقات حاال

 همه .ندهدنمی راه را کسی که هم قضایی عالی شورای ندارند، دسترسی که خمینی آقای به .اندآورده فشار ما به چقدر

 3۴7؟هیددمی ار ناشجواب هچ ،آیندمی که هاخانواده این رند.وآمی فشار آیندمی

و قرار  اندمورد بحث قرار دادهی در جلسه موضوع رااین ها مسئوالن ارشد زندانکه گویند مسئوالن حاضر در پاسخ می

از نگرانی در  هایشان[... ]خانوادهها آزاد بشود، تا آن بخش زیادی که زندانی هستند تا چند روز دیگر مالقات» شده است

را تا  ملتهبها جو گویند از سر گرفته شدن مالقاتمسئوالن می «.ها[ هم به نحوی مطرح بشودبیایند. بقیه ]خبر اعدام

 کند.حد زیادی آرام می

 گوید: منتظری در پاسخ می

ن اشدبردن ویندگمی ها[]شهرستان اهشهر در. ردیگ آیدهم می شده[]فراد اعدام اهنآ یِ خره مالقاتباأل ود.شبدتر می ،نه

 3۴8؟هیددمی هچرا  ناشوقت جواب نآن اتهر در .ناتهر

ام را پخش نامه ،به خاطر شخص امام و انقالب نبود راگ»گوید: تر، منتظری میکاری، در سطح وسیعدر مورد موضوع مخفی

 «خیلی تبعات ناگواری داشت.»گوید: می تأیید نیری هم در «؟نید چقدر به نفع دشمنان بودادکردم. میمی

 «اسرار دولتی»جویی به خاطر افشای تالفی 7.3.5

پدرش پاک کند. چند  سایتوبیک روز پس از انتشار آن از را  نوار صوتیوزارت اطالعات احمد منتظری را وادار کرد که 

اقدام علیه امنیت » احضار شده و به« ی روحانیتدادگاه ویژه»، احمد منتظری برای بازجویی به 1395مرداد  23روز بعد، 

به « حانیتی رواه ویژهدادگ»توسط ، احمد منتظری 1395متهم شد. آذر « نظامی افشای اسناد محرمانه»از طریق « ملی

ی گروهی شامل بیش از دو تشکیل یا اداره»، «تبلیغ علیه نظام» ل حبس محکوم شد. اتهامات او به این قرار بود:سا 21

                                                           
 19، «67 تابستان یهااعدام یدرباره نیمسئول با حسینعلی منتظری دارید نوار صوتیانتشار »زمانه،  ویاست: راد یقابل دسترس ینشان نیدر ا نوار صوتی نیا 3۴7
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 19، «67 تابستان یهااعدام یدرباره نیمسئول با حسینعلی منتظری دارید نوار صوتیانتشار »زمانه،  ویاست: راد یقابل دسترس ینشان نیدر ا نوار صوتی نیا 3۴8

  /293225www.radiozamaneh.comقابل دسترس در:  ،1395مرداد 

http://www.radiozamaneh.com/293225
http://www.radiozamaneh.com/293225


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

171 

و  ها، اسرار، اسنادراجع به برنامهی اطالعات قرار دادن عامدانه و آگاهانه»، «نفر ... با هدف ایجاد اخالل در امنیت ملی

ای داخلی و خارجی کشور در اختیار افراد غیرمجاز یا فراهم آوردن امکان دسترسی آنان به هتصمیمات مربوط به سیاست

ی دادگاه، با توجه به سوابق شخصی با این حال، به گفته «ای که واجد شرایط جاسوسی محسوب شود.این موارد ... به گونه

، احمد 1395اسفند  ۴ال کاهش یافت. س 6ی محکومیت کیفری، حبس تعزیری او به و خانوادگی و نداشتن پیشینه

ی حبس خود به زندان رفت، اما روز بعد به او آزادیِ موقت داده و چند روز بعد اطالع دادند منتظری برای گذراندن دوره

 که حکم حبس او تعلیق شده است.

 بندیدارای طبقهی دادگاه، وزارت اطالعات ای بود که به گفتهنوار صوتیمحکومیت احمد منتظری مشخصاً به دلیل انتشار 

 شود:در حکم دادگاه گفته می 3۴9بود. سری

اثرات منفی زیادی در جامعه و دستاویزی در بین معاندین  نوار صوتیبه خوبی واضح و روشن است که اقدام متهم در نشر 

ا در جهت تضعیف نظام بلکه تحریک و تشویق بر مقابله با نظام و ضدانقالب و عناصر نفاق و دشمنان داشته است ... نه تنه

شخصی و  یو براندازی آن ... متهم با چه مجوز قانونی و شرعی و اخالقی اسناد مربوط به نظام را که به هیج وجه جنبه

 یبا عمل خود ضربهها را نشر و داری و در یک مقطع زمانی با اهداف خاصی یکی از آننزد خود نگه ،خصوصی نداشته است

      35۰نظام و جامعه وارد آورده است؟ یناپذیر به پیکرهجبران

دقیقه است و به شکل ناگهانی قطع  ۴۰پدرش منتشرش کرده بود حدود سایتوبای که احمد منتظری در نوار صوتی

شده در چرا و چگونه سخنان مطرحکه ی کل آن جلسه نبوده است. روشن نیست دهد دربرگیرندهشود، که نشان میمی

احمد منتظری، شده است یا نه. ها و مسئوالن همیشه ضبط میگونه جلسات مقامآن جلسه ضبط شده و آیا محتوای این

ها حضور داشته نیز کند که بعضی از جلسات دیگری که پدرش در آنمنتشر شده، فاش می 1395آذر  25ای در مصاحبه

او در  351«نیست. امکان انتشار اسناد فعالً ،در جو مسمومی که االن درست شده»گوید: می اما ،به شکل صوتی ضبط شده

 گوید:ادامه می

گفتند می ،کنم که برخی از این اسناد اگر در اختیار افراد تندرو بوداین اسناد بسیار ارزشمند است. من احساس می یهمه

ش نیست. اگر نظام حاضر به اای برای نسل آینده است. البته االن وقتتاریخی تجربه این حوادثِ د ...که باید معدوم شو

 352.ماسناد را هم منتشر کنی یصورت باید ما را تشویق هم بکند و بخواهد که بقیه کشف حقیقت شد، در آن

                                                           
 /539t.me/Ayatollah_Montazeriقابل دسترس در:  در دسترس است.حسینعلی منتظری  حکم در کانال تلگرام نیمتن کامل ا 3۴9
 /539t.me/Ayatollah_Montazeriقابل دسترس در:  در دسترس است.حسینعلی منتظری  حکم در کانال تلگرام نیمتن کامل ا 35۰
iran.org/persian4united-قابل دسترس در:  ،1395 آذر 25 ران،یا ی، اتحاد برا«ستین دیفعالً امکان انتشار اسناد جد» ،یدریمحمد ح 351

1interviewmontazeri  
iran.org/persian4united-قابل دسترس در:  ،1395 آذر 25 ران،یا ی، اتحاد برا«ستین دیفعالً امکان انتشار اسناد جد» ،یدریح محمد 352

1interviewmontazeri 
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ای خبر داد ی رسانه، زمانی که احمد منتظری بازداشت شده بود، پسرش حامد منتظری در یک مصاحبه1395در اسفند 

بوده مسترد  حسینعلی منتظری های دیگری را که در اختیار دفتر که وزارت اطالعات پدر او را زیر فشار گذاشته تا فایل

شود(. اش اداره میی خانوادهبعد از درگذشت او به وسیله علی منتظری حسینها خودداری کند )دفتر کرده و از انتشار آن

مانده منتشر نخواهد شد؛ او تأکید کرده های باقییک از فایلحامد منتظری موضع پدرش را تکرار کرده بود که فعاًل هیچ

 353«دهیم.ها پیش خانواده محفوظ است و تحویل کسی نمیفایل»بود: 

 

                                                           
 16، «است کرده مخالفت پدرم شود؛ داده لیتحو نشده منتشر یصوت یهالیفا خواسته اطالعات وزارت: یمنتظر اهلل تینوه آ» ران،یحقوق بشر در ا نیکمپ 353

  /pledge-no-montazeri-hamed/12/1395persian.iranhumanrights.org  قابل دسترس در: ،1395اسفند 

 

https://persian.iranhumanrights.org/1395/12/hamed-montazeri-no-pledge/
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 های قربانیانخانواده ابعذو  رنج. تداوم 8

 

مان ها از برگزاری مراسم فردی و گروهی ... محرومها ما را تهدید و احضار و بازداشت کردند، باربار»

ها، رغم تمامی این اذیت و آزارمان بگذاریم ... علیکردند ... حتی اجازه ندادند سنگی بر گور عزیزان

 « قیقت و برقراری عدالت یاری رسانیم.ایم تا بتوانیم به کشف حما همچنان ایستاده

 2014354در سال  «ی حقوق بشر گوانگجوجایزه»دریافت  مراسمی برای در« های خاورانمادران و خانواده» متن پیامز ا

 

 ی بالتکلیفیدر سایه زندگی 8.1
داغ سوزان درد و رنج و بالتکلیفی و ، 1367های فراقضایی سال و اعدام قهریهای ا گذشت سه دهه از ناپدیدسازیب

ها در خصوص نحوه و دالیل اعدام های این خانوادهپرسشهای قربانیان مانده است. عدالتی همچنان بر دل خانوادهبی

این  گویی از جانب آمران و عامالنِپذیری و پاسخپاسخ مانده و فقدان مسئولیتبی در مجموعشان و محل دفن آنان عزیزان

 شان افزوده است.ها بر درد و رنججنایت

ی بالتکلیفی، سایه درشان زندگی که گویندها مصاحبه کرده میالملل با آنهای قربانیان که عفو بینآن عده از خانواده

و بعضی از ند اکشف حقیقت یتشنههای قربانیان است. خانواده عمیق قرار گرفته اضطراب و اندوه و درد و رنجسردرگمی، 

ها . بسیاری از آنظاهر شوندزنده شان عزیزان روزیشاید  کنند کهناممکن را تکرار می شان این خیالذهنها هنوز در آن

 یمرگ و زندگ نیب ییهمچنان جا شانزانی، عزشاندر ذهنسپاری و سوگواری نباشد، ای برای خاکگویند تا جنازهمی

 اند.گرفتار مانده

 

 

                                                           
 شانعزیزانحق عدالت در  برقراریبه دنبال کشف حقیقت و اند که  136۰ی های قربانیان کشتارهای دههجمعی از خانواده« های خاورانمادران و خانواده» 354

قابل دسترس در:  ،1393 بهشتیارد 28، «گوانگجو یزهیجا یاهدا مراسم در خاوران مادران امیمتن کامل پ» ران،یا یعدالت برانگاه کنید به:  . هستند
award-wangjug-khavaran-of-iran.org/persian/publication/articles/mothers4justice   

https://justice4iran.org/persian/publication/articles/mothers-of-khavaran-gwangju-award/
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 «یباور کن یناتوینم ی،نینب جسد را که شما یتا وقت»

، زمانی که شایسته 1367زندانیان در سال  در جریان کشتار

و  7.3زندانی بود )به بخش  دوست در زندان رشتوطن

نگاه کنید(، شوهرش فرزان ببری، که او نیز در  1پیوست 

ی برد، قهراً ناپدید شده و به شیوههمان زندان به سر می

ای که دوست، در مصاحبهفراقضایی اعدام شد. شایسته وطن

دهد که الملل قرار گرفته، توضیح میدر اختیار عفو بین

در حالت که برای شوهرش افتاده اتفاقی  همچنان به خاطر

 355.بردناآرامی و ناباوری به سر می

، 1367مرداد  9دوست به خاطر دارد که، شایسته وطن

مسئوالن زندان به بند زنان آمده بودند و اسامی افرادی را از 

بردند. او ها را با خودشان میخواندند و آنمیروی فهرستی 

های یک نگهبان زندان به گوید، صبح روز بعد، حرفمی

 تا صبح همه»گفته: اش خورده که به نگهبان دیگری میگوش

ها او را به شدت هراسان و نگران کرده بوده، از جمله در دوست، این حرفی شایسته وطنبه گفته« را تمام کردند.

 سرنوشت شوهرش: مورد

 کردندها[ مرا آرام می]دوستان و همبندید ... ولی افت یاتفاق م ددار یشوم یحادثه  کیکردم که میم احساس ته دل

د که راامکان ند ]مسئوالن[ها اینکنند ... و اصالً افتد و فقط دارند زندانیان را منتقل میگفتند اتفاق خاصی نمیمیو 

دیگر همکه  کردنداب بودیم ولی همه سعی میضطردر همین استرس و ا[ دست بزنند ... همه کشتاریچنین کاری]به 

 هیچ اتفاقی نیافتاده است.  دلداری بدهند که اصالً را 

ها از سر گرفته باخبر شده، هنگامی که مالقات با خانواده از کشتارها 1367گوید اواخر مهرماه دوست میشایسته وطن

آن خانواده گفته بودند  اند.ا که برده بودند اعدام کردههایش به او گفتند که زندانیانی ری از همبندیی یکشد و خانواده

ین حال، شایسته . با ااند که عضو سپاه پاسداران بودندنیدهشان شکه این خبر را از دو نفر از خویشاوندان نزدیک

ات با شوهرش درخواست داده است. هربار، مسئوالن زندان که متقاعد نشده بوده و بارها برای مالقگوید دوست میوطن

ای های زنندههای تمسخرآمیز و شوخیدهند، اما بعد اشارهدادند که به درخواست مالقات او ترتیب اثر میوعده می

 کرد.کردند که او را به شدت هراسان میمی

                                                           
 انجام داده بود. یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»دوست را از وطن ستهیشا شهادت المللعفو بین 355

شان. عکس از آلبوم دوست و فرزان ببری، در روز عروسیشایسته وطن

 یشخص
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بعد جا آن. احضار کردند زندان دفتر بازپرسی را بهاو اطالعی از سرنوشت شوهرش نیافت، تا این که  1367او تا اسفند 

، به او گفتند که شوهرش اعدام شده است. سازمان مجاهدین خلق« ضدانقالبی»ی اقدامات ی دربارهای طوالناز خطابه

برای باید یک همچنین اتفاقی یدم چرا مفهنمی .پر از درد و رنج شده بودام قلب. توانستم باور کنمنمی»گوید: او می

  «.هیچ آرزویی جز خوشبختی ملت و سعادت انسان نداشتند کهبرای کسانی ، بیافتدم شوهر

گوید تعدادی دوست میاش قرار ندادند. شایسته وطنها و مسئوالن هرگز جسد فرزان ببری را در اختیار خانوادهمقام

ی شوهرش نشان داده و ندر انزلی، به خانوادهی بای در شهرک کولیور، در حومهانفرادی را در گورستان دورافتاده قبر

 اند.جا دفن شدهشده در زندان رشت در آناند که او و تعدادی دیگر از زندانیانِ اعدامگفته

گوید که برای سر زدن به آن گورستان رفت. او می ،بعد از آزاد شدن از زندان ،138۰دوست در سال شایسته وطن

جا دفن شده به هیچ یقین و قطعیتی نرسانده و تردید دارد که جسد شوهرش واقعاً آندیدارش از آن گورستان او را 

اند که این گورها کرده و متوجه شده بازهایی در شهرهای مختلف مخفیانه گورها را باشد، چون شنیده است که خانواده

 .هستندخالی 

 ی ناممکناین رؤیاهنوز کشف حقیقت نگه داشته و دائم برای  انتظاردهد که چگونه این وضعیت او را در او توضیح می

 گوید:دارد که شاید یک روز شوهرش زنده ظاهر شود. او می ذهنشرا در 

 کهنم اش قبر کنم و بدبنبا من همکاری بکند که  توانستمیکه  مداشتی را زمان کسآن که  خواستیدلم م یلیخ

ها از خانواده یبعضهم هنوز ، بعد از این همه سال...  نکردم دایپ امکان را نیوقت ا چیه، متأسفانه، ولی ت چیستیواقع

 [138۰]سال مثالً . [شوهرم زنده باشد] دکه نکن مافتیاوقات به شک م یخود من گاه یحت ای. دباور کنن توانندینم

، افتادممن به شک  اند.کردهجا منتقل یک زندانی در زندان ارومیه گفته او را از زندان انزلی به آنبه من گفت:  یک نفر

 یتا وقت منظورم این است که «؟د و آن زندانی شوهر من باشدداشته باش تیواقع یزیچ نیهمچ دنکن» با خودم گفتم:

 . یباور کن یناتوینم ،ینینبجسد را که شما 

پدران و  ،شانناپدید شدن برادران و خواهران با اند کهگفتهها مصاحبه کرده الملل با آنبسیاری از افرادی که عفو بین

اند که ن افراد گفتهچندین نفر از ایند. ادهی قلبی، دچار شمزمن، از جمله حملهبه مشکالت جسمی مهلک یا  شانمادران

   بین امید و ناامیدی در نوسان باشند. هاسال و باعث شده است که فتار شدهشان در وضعیتی برزخی گرمادرانمشخصاً 

گونه قهراً ناپدید شدند، رنج و عذاب مادرش را ایندر زندان بابل  1367که در مرداد فاطمه شریف، خواهر دو مرد جوانی 

 کند:وصف می
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بود. تا حسن، پسر آخرش، و  اش. به شدت عاشق علی، پسر اولخیلی بد بودلحاظ روانی و احساسی  وضعیت مادر من از

پسرهای »گفت: کرد. میزد و گریه میها حرف میعکس انشست و بمی گذاشت دم باغچه خانه ون را میهایشاعکس هاسال

 356.تانمیدبوسین بار میآخردیدم. کاش برای میرا  جسدتاندانم کجایید ... کاش اقالً من ... نمی

یدمرادی، به آن دچار شده سکند که مادرش به دلیل ناپدید شدن برادر او، جابر مرادی، عذابی را توصیف می یدعبداهلل س

 بود:

، در مانده باشد هنوز، شاید دانی، شاید از یک جایی یک خبر برسدچه می ،امبچه»گفت: مادرم می تا حدود یک دهه ...

هایی یک امیدو دند منتظر بو ،مخصوصاً مادرم ،پدر و مادرمیک دهه شاید تا  «خبر ندارد. ی ازشزندانی باشد که کس

 357.داشتند

 ممنوعیت برگزاری مراسم سوگواری و یادبود 8.2
 

دهند .. به ما حتی اجازه نمیام سر بزنم .این حقِ شهروندیِ من است که بتوانم به محل دفن عزیزان»

ترسند. شان گل بگذاریم هم میسپاریاین که در محل خاکمراسم یادبود برگزار کنیم. از  هاکه برای آن

 برای ما ها از نارنجک و اسلحه هماین گل گویندمی ها که فقط گل هستند.گوییم اینمیها به آن

 « .است ترخطرناک

از  1360ی زندانیان در دهههای ک شوهر خواهرش را در جریان کشتارو ی قوق بشر که یک خواهر، چهار برادرمنصوره بهکیش، از مدافعان ح

  358ست داده استد

ها شان باخبر کردند، پیوسته به آنهای قربانیان را از اعدام عزیزانها و مسئوالن خانواده، هنگامی که مقام1367در سال 

کردند که در یادبود برگزار کنند و تهدید می ومراسم سوگواری  –ی خودشان هاحتی در خانه –گفتند که اجازه ندارند می

 شان در معرض خطر خواهد بود.خود و سایر فرزندانو امنیت صورت چنین اقدامی، جان 

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه فیبا فاطمه شر 2۰17در اکتبر  المللعفو بین 356
 .دینگاه کن« 1 وستیپ»به قسمت سنندج در  357
، قابل دسترس در: 2۰12آپریل  1۰، «سال و نیم زندان محکوم شده است ۴مصاحبه با فعال حقوق بشر منصوره بهکیش که به » 358

/12/page/2012https://persianbanoo.wordpress.com/ 

https://persianbanoo.wordpress.com/2012/page/12/
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ای کردند مبنی بر این که از برگزاری هرگونه مراسم سوگواری ها را وادار به امضای تعهدنامهبعضی از خانواده همچنین،

 کنند.خودداری می

و بار  هان: بار اول با اعدام کردن عزیزان آآزار و رنج دادندقربانیان را دو بار های ها و مسئوالن خانوادهبه این ترتیب، مقام

ای برای ستهشان از طریق برگزاری مراسم شایها از حق ادای احترام به درگذشتگانی آندوم با محروم کردن سنگدالنه

شان در کنار را افزون کرده و ناتوانی هاخانواده خودشان و به این شیوه درد و رنج آداب فرهنگی و دینی سپاری بنا بهخاک

 اند.آمدن با واقعیت را تشدید کرده

الملل قرار گرفته، ندا رحمتی، که خواهرش مرضیه رحمتی قهراً ناپدید شده و به عفو بینای که در اختیار در مصاحبه

برای  اًتوانستیم واقعما آن زمان نمیترین بخش ماجرا این بود که دردناک»گوید: ر ایالم اعدام شده، میی فراقضایی دشیوه

در خانه خودشان حداقل یک  [های داغدارخانواده] یعنی حتی اجازه نداده بودند این بنده خداهاخواهرم شیون کنیم ... 

 359«.دمراسم ختم بگیرن

ها، با سرپیچی از این دستور، در بسیاری از خانواده

کردند ای که تصور میمحل گورهای انفرادی یا جمعی

و با  آمدندشان باشد گرد هم میعزیزانمحل دفن 

های موقتی روی یک ، یادمانسنگ و گل و عکستکه

مسئوالن اطالعاتی و کردند. درست می کپه خاک

را ها ام، بسیاری از آنامنیتی هم، به تالفی این اقد

مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار داده و خودسرانه 

 کردند.بازداشت و حبس می

در تهران، جمعی از مادران و سایر بستگان زندانیانِ 

های مادران و خانواده»شده که بعداً با عنوان اعدام

ها و مسئوالن سرپیچی مصرانه از دستور مقام« خاوران»شناخته شدند، با تجمع در محل گورهای جمعی در  «خاوران

شود اجساد جا کشف شده و تصور میکردند؛ گورستان خاوران تکه زمین بایری است که تعدادی گور جمعی در آنمی

 نگاه کنید(. 5.3به بخش جا دفن شده باشند )در آن 1367های سال بسیاری از قربانیان اعدام

                                                           
 انجام داده بود. صوتی یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یندا رحمت شهادت المللعفو بین 359

 تجمع یادبود در گورستان خاوران. عکس از آلبوم شخصی
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بابت ابراز  و درد و رنج خود را از این ها مصاحبه کرده بارها خشم و عصبانیتآنبا  المللهایی که عفو بیناعضای خانواده

 اند.شان و سوگواری برای آنان محروم شدهی عزیزانسپاری محترمانهبرای خاکخود  اند که از حقوق ابتداییکرده

آورد که چگونه ی فراقضایی اعدام شده، به خاطر میبه شیوه 1367اهلل معینی در سال برادرش هیبت ، کهخاطره معینی

و کسانی را که  یی قرار دادهاعتنابیکالً مورد  را شانهای قربانیان به سوگواری برای عزیزانها و مسئوالن نیاز خانوادهمقام

 دادند:شتم قرار میآمدند مورد تهدید و ضرب و در خاوران گرد هم می

ای که زدند. صحنهدادند و کتک میها را هل میگرفت. خانوادهترین برخوردها در خاوران صورت میترین و زنندهخشن

اش خواستند قاب عکس برادرم را از دستزدند، میپدرم را میی کتک زدن پدرم بود. کنم صحنهفراموش نمیوقت هیچ

زدند. پیرمرد با لگد می خود برادرم را بغل کرده است.که کس را محکم بغل کرده بود، انگار ورند، اما پدرم قاب عبیادر 

را بده، برایت  فتم قابگتید، چه کارش دارید. به پدرم میگفتم پدرم را کشزدم میمن جیغ می افتاده بود روی زمین ...

دفتر  و بهکردند می ما را جدا ،هر بار. .. شکستندما را می عزیزانهای قاب عکسهر دفعه،  کنم ...بهترش را درست می

 گرفتند.می از ما یک تعهد جابردند و آنمیته ]ی سپاه پاسداران[ میدفتر ک میدان خراساندر کمیته ]ی سپاه پاسداران[ 

خاک برادرم. این جرم ام سر فهمی یعنی چی؟ من آمده، میبرادرم است» :گفتممی «دوباره تو آمدی؟» :گفتندهربار می

 .کردندبعد آزاد میو  داشتندمعموال دو سه ساعت نگه می...  «؟رویدنمی است؟ شما سر خاک برادرتان، خواهرتان، عزیزتان

 36۰هر دفعه همین قضیه تکرار می شد.

اعدام شده بودند در هایشان که بعضی از بستگان قربانیان نیز روزهای جمعه به طور مرتب برای یادبود اعضای خانواده

دستگیر  1362ای که در سال ساله ۴2نگاه کنید(. مادر مرد  5.2آمدند )به بخش گورستان بهشت زهرای تهران گرد هم می

ی فراقضایی در زندان گوهردشت اعدام شده بود، در سال زندان محکوم شده بود اما قهراً ناپدید شده و به شیوه 12و به 

 نویسد:ها میی یکی از این گردهماییخارج کشور، دربارهای به دخترش، در نامه

 مثلها، جمع شدیم و به قبرستان رفتیم. چه زاری و شیونی بود! ی مادرها، به همراه سایر اعضای خانوادهروز جمعه، همه

اده بود. باألخره اش را از دست دهایشان آمده بودند. یک مادر پنج پسر و یک عروسهای بچهعاشورا بود! مادرها با عکس

 361کمیته آمد و ما را متفرق کرد.

                                                           
 یهامصاحبه المللنیانجام داده بود. عفو ب یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  ینیخاطره مع شهادت المللنیعفو ب 36۰

 با او انجام داد. 2۰18صوتی در اکتبر تماس  قیو از طر یبه شکل حضور یگرید
، قابل دسترس در: 13-1۴، صص. 199۰، 1987-199۰، ایران: موارد نقض حقوق بشر المللعفو بین 361
/en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 

 

http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en
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ی سازمان ملل از ایران در ی ویژهاند، پیش از دیدار نمایندهشده در ایران دادههایی که بستگان زندانیانِ اعدامبنا به گزارش

ها با سنگ و گل در گورستان بهشت زهرا درست کرده های موقتی را که خانواده، مسئوالن ایرانی یادمان199۰ی ژانویه

ها در هر محلی بود که کشتارر معلوم، این اقدام به منظور تالش برای محو کردن شواهد آشکار از قرااند. بودند از بین برده

 362ی ویژه قرار گیرد.ممکن بود در این گورستان مورد توجه و بررسی نماینده

یاری از شهرها حرمتی مکرر به محل دفن اجساد در بسها را با بیخانواده ها و مسئوالن درد و رنجِ از آن زمان تاکنون، مقام

، عمداً زیر آب بردن این هازباله یتخیلهها به محل ها، تبدیل آنبرداری کردن این محلاند، از جمله با خاکتشدید کرده

ها گذاشته هایی که خانواده، و لگدکوب کردن گلاندکردههایی که برای یادبود نصب ها و سنگها، تخریب نشانکانم

          363بودند.

 در مراسم یادبود کنندهشرکتهای بدرفتاری با خانواده 8.3
های قربانیان و مدافعان یافته برای بازداشتن خانوادهها و مسئوالن ایرانی نه تنها در سی سال گذشته به شکل سازمانمقام

خشونت و دستگیری و حبس ارعاب و آزار،  اند بلکه، با تهدید وتالش کرده قربانیانحقوق بشر از برگزاری مراسم یادبود 

 اند. بوده دادخواهیها برای کشف حقیقت و ها، به دنبال مسکوت کردن و جلوگیری از اقدامات آنی آنخودسرانه

شده است که  مشخصرود یا که گمان می هاییدر مکان ها و مراسم یادبودیمصرانه گردهمایها و مسئوالن ایرانی مقام

ویژه هدف حمله قرار گرفته، مکانی که  به خاوران در هاتجمعات و گردهمایی .اندرا بر هم زده ستمحل گورهای جمعی ا

 دادخواهیماندگان برای کشف حقیقت و های قربانیان و بازی خانوادهای از سه دهه تالش و مبارزهستهبه نماد برج به مرور

توان نمود شاخصی ها در خاوران را میتجمعات و گردهماییها و مسئوالن برای بر هم زدن اقدامات مقامتبدیل شده است. 

 .دانستجویی در کشور خواهی و عدالتآنان برای جلوگیری از رشد جریان حقیقت ترِتر و وسیعاز خط مشی کلی

ن ایرانی ها و مسئوالهای گذشته، مقامهای قربانیان و مدافعان حقوق بشر در طول سالبنا به اطالعاِت دریافتی از خانواده

 اند:گونه مراسم متوسل شدهها از برگزاری اینهای مختلفی برای بازداشتن آنبه شیوه

 روندها و سایر کسانی که به محل گورهای جمعی میبرداری از اعضای خانوادهبرداری و فیلمعکس •

 ها و سایر افراد حاضر در محلآزاررسانی و ضرب و شتم اعضای خانواده •

 ها برای این که به محل گورهای جمعی نروندها و تهدید آنخانوادهتماس تلفنی با  •

                                                           
، قابل دسترس در: 13-1۴، صص. 199۰، 1987-199۰ایران: موارد نقض حقوق بشر ، المللعفو بین 362
/en1990/021/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
 ، قابل2۰18، توسط حکومت ایران 67باختگان کشتار سال گورهای جمعی جاناختفای جنایت: تخریب الملل و عدالت برای ایران، بینعفو  به: دینگاه کن 363

 PERSIAN.PDF1382592018www.amnesty.org/download/Documents/MDE دسترس در:

http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/021/1990/en
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1382592018PERSIAN.PDF
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 کنندکه از دستور سرپیچی کرده و مراسم یادبود برگزار میهایی حمله به منازل خانواده •

 های ورودی در محل گورهای جمعیبستن راه •

رای جلوگیری های منتهی به محل گورهای جمعی و حضور چشمگیر نیروهای امنیتی بمسدود کردن جاده •

 گیری تجمعات و مراسم یادبود.از شکل

اند که های مشخصی اشاره کردهها به دورهها به طور دائم در جریان بوده، اعضای خانوادهدر عین حال که این بدرفتاری

ه از این هایی در پانزده سال گذشتهای بارز چنین دورهخود به آنان را تشدید کرده است. نمونه دولت و حکومت حمالتِ

 قرار بوده است:

ها و مراسم یادبود ساالنه در خاوران، به مناسبت سالگرد ، مسئوالن ایرانی گردهمایی خانواده138۴در شهریور  •

، را با خشونت سرکوب کردند. از یک هفته پیش از برگزاری این تجمع، مسئوالن 1367زندانیان در سال  کشتار

های قربانیان هشدار داده بودند که اجازه ندارند به خاوران ان خانوادههای فعال و سرشناس در میبه خانواده

دیده اهای قربانیان این تهدیدات را نخانواده ند.دهای منتهی به گورستان را مسدود کرده بوی جادهبروند، و همه

ها و موبایل ها را بازداشت کرده وسئوالن چندین نفر از آنم در خاوران گرد هم آمدند،شجاعانه  گرفته و

 36۴هایشان را توقیف کردند.دوربین

 ن زده و هشدار داده بودند کهها تلف، مسئوالن پیش از مراسم یادبود ساالنه به بعضی از خانواده1385در سال  •

با این که راه اصلی ورود به  365«منتظر عواقب آن باشند.»مراسم را سریع و مختصر برگزار کنند وگرنه باید 

ها در مراسم شرکت کردند اما مراسم در جو به شدت بودند، حدود هزار نفر از اعضای خانواده خاوران را بسته

کنندگان در مراسم گرفتند و بعضی از شرکتامنیتی برگزار شد؛ مأموران امنیتی از حاضران عکس و فیلم می

 را هم دستگیر و بازداشت موقت کردند.

ها گان در مراسم یادبود ساالنه در خاوران دستگیر شده و ماهکنند، دست کم پنج نفر از شرکت1386در سال  •

جا مورد شکنجه و سایر اند که در آنشدگان گفتهدر زندان اوین در حبس انفرادی نگه داشته شدند؛ بازداشت

قالب، های اننامنصفانه در دادگاه هایدنبال برگزاری محاکمهها، به چهار نفر از آناند. ها قرار گرفتهبدرفتاری

فر پنجم، علی صارمی، که ن 366به دلیل شرکت در آن گردهمایی به یک تا هفده سال حبس محکوم شدند.

 از طریق« محاربه» بود، به اتهامدر زندان به سر برده  – 1357قبل و بعد از انقالب  –ن چندین سال پیش از آ

                                                           
قابل دسترس در:  ،1۴۴-1۴5. صص ،2۰15، سپتامبر عدالت و قتیحق یوجوخاوران، سه دهه جست یهادران و خانوادهداستان ناتمام: ما ران،یا یعدالت برا 36۴

unfinishedtale.pdf/09/2015content/uploads/-iran.org/persian/wp4justice  
قابل دسترس در:  ،1۴۴-1۴5، صص. 2۰15، سپتامبر عدالت و قتیحق یوجوخاوران، سه دهه جست یهاداستان ناتمام: مادران و خانواده ران،یا یعدالت برا 365

/unfinishedtale.pdf09/2015content/uploads/-iran.org/persian/wp4justice 
www.asre-قابل دسترس در:  ،2۰۰8نوامبر  1۰، «حضور در خاوران یسال حبس برا 17»عصر نو،  366

1078nou.net/php/view_print_version.php?objnr=   قتیحق یوجوخاوران، سه دهه جست یهاداستان ناتمام: مادران و خانواده ران،یا یعدالت برا 
 unfinishedtale.pdf/09/2015content/uploads/-iran.org/persian/wp4justiceقابل دسترس در:  ،1۴6، ص. 2۰15، سپتامبر عدالت و

https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
http://www.asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=1078
http://www.asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=1078
http://www.asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=1078
https://justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
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حکم متن محکوم شد.  به اعدام بود،ی که خودش آن را انکار کرده ، اتهامن مجاهدین خلقسازماعضویت در 

حکم  ها داده نشد کهین باره به آنو هیچ اطالعی در ا اش قرار نگرفتاختیار او و وکیل در علی صارمی هرگز

، علی صارمی، بدون اطالع قبلی به 1389دی  7 اند یا نه.فرستادهکشور او را برای تجدید نظر به دیوان عالی 

 ای بان سال، همسرش مهین صارمی در مصاحبهدان اوین اعدام شد. اردیبهشت همازن اش، دروکیل یا خانواده

اش کنند ... چطور ممکن شوهر من ... هیچ کاری نکرده که بخواهند اعدام»: گفته بود تلویزیون صدای آمریکا

اعدام بدهند؟ نه اسلحه داشته و نه کسی را کشته  اش به او حکماست به خاطر رفتن سر قبر یکی از دوستان

  367«که بخواهد تقاضای عفو کند.

و پنهان نگه  1367زندانیان در سال  کشتاری های خود برای حاکم کردن جو سکوت دربارهها و مسئوالن، در تالشمقام

های اند که خانوادهخود قرار داده ، همچنین مدافعان حقوق بشری را هدف حمالتجنایات خود به عنوان اسرار نظام داشتن

ترِ ی چنین افرادی نسلِ جوانند. از جملهنکمیهمراهی دادخواهی خواهی و قربانیان و بازماندگان را در مسیر حقیقت

های اجتماعی و فضاهای ارتباطی اند و از شبکهبه دنیا آمده 1357که بعد از انقالب  هستندمدافعان حقوق بشر در ایران 

ها و مراسم یادبود در خاوران های گذشته استفاده کرده، و در گردهماییی جنایتبرای بحث و تبادل نظر درباره دیگر

 اند.شرکت کرده

ی ی هفت سالهاکنون در حال گذراندن دورههم مدافع حقوق بشر و فعال مخالف اعدام است که نمونه، آتنا دائمی یک

عنوان  1393در سال  ها یکی از مصادیق اتهامات او را نوشتن یک مطلب در فیسبوکخود در زندان است. مقام حبس

 368«.ایمرا فراموش نکرده 6۰ی ای دههما کشتاره» کردند که در آن نوشته بود:

ها ه شرکت در گردهماییاز جمل آمیز حقوق بشری،های صلحفعالیت ، امیر امیرقلی، فعال حقوق بشر، به دلیل139۴دی ماه 

دید نظر، این حکم به هشت سال و شش ماه حبس محکوم شد. در پی درخواست تج 19و مراسم یادبود در خاوران، به 

، آزاد شد. او پیش از در زندان و نیم سال دو گذراندن، بعد از 1396کاهش یافت. امیر امیرقلی در اردیبهشت سال حبس 

نفر دیگر  18، به همراه 67کشتار رکت در تجمعی در خاوران به مناسبت بیستمین سالگرد ، بعد از ش1387آن، در شهریور 

    369بازداشت شده بود.

                                                           
، قابل دسترس در: ۴6-۴7، صص. 2۰1۰، از اعتراض تا زندان: ایران یک سال بعد از انتخاباتالملل، عفو بین367
/en2010/062/13www.amnesty.org/en/documents/MDE 
 :، قابل دسترس در23، ص. 2۰17، ی سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر فشار حمالتگرفتار در شبکهالملل، عفو بین 368

PERSIAN.PDF1364462017www.amnesty.org/download/Documents/MDE 
 ، قابل دسترس در:12، ص. 2۰17، ی سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر فشار حمالتگرفتار در شبکهالملل، عفو بین 369

PERSIAN.PDF1364462017www.amnesty.org/download/Documents/MDE 

http://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/062/2010/en
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1364462017PERSIAN.PDF
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1364462017PERSIAN.PDF
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به دلیل امنیتی  شاهین )جعفر( اقدامی، یکی دیگر از مدافعان حقوق بشر، در پی محکوم شدن بر اساس اتهامات ساختگی

 .در زندان به سر بردرا در خاوران، ده سال  1387در یک مراسم یابود در سال  مشارکت

)به بخش  1367مرداد در  ها در تهرانهای مسئولِ اعدامی حسینعلی منتظری با مقامجلسه مربوط به نوار صوتی با انتشار

در  ر انگیخته شد.ب 1367ی سال کشتارهاها برای تحقیق و تحفص در مورد ای از درخواستموج تازه، نگاه کنید( 7.3.۴

. چندین نفر از شدت بخشیدنداند حقیقت و اجرای عدالتها و مسئوالن ایرانی سرکوب کسانی را که خواهان مقامواکنش، 

 با شان،آمیز برای آگاه شدن از سرنوشت و محل دفن عزیزانهای مسالمتبه دلیل تالش های قربانیاناعضای خانواده

 اند.گرد قضایی مواجه شدهجویانه و پیبرخوردهای تالفی واهی امنیتی،اتهامات 

ن برای مسکوت کردن ها و مسئوالمقام سرگیری تالش ربانیان نشانگر ازهای قو حمله به خانوادهموج تهدید، آزار، ارعاب 

 است. یی جمعبا هدف پاک کردن این کشتارها از حافظهزندانیان،  کشتاری عمومی درباره هر بحث

 

 هرانا. عکس از خبرگزاری که در پشت تل زباله قرار داردبتنی دفن شده باشند  عهقربانیان در زیر قطشود اجساد تل زباله در محل یک گور جمعی در اهواز. تصور می
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 «تر اندهای شما از تفنگ و نارنجک هم خطرناکگل»

اش را در منصوره بهکیش شش نفر از اعضای خانواده

از دست داده  136۰ی های گسترده در دههجریان اعدام

های خانواده مادران و»گروه است. منصوره بهکیش، که با 

 ، در طول بیش از سه دهههمکاری داشته« خاوران

مورد اذیت و آزار  او را بارها نیروهای اطالعاتی و امنیتی

ها صدای تا به این شیوه انددادهو بازداشت خودسرانه قرار 

 او را خاموش کنند.

های ، منصوره بهکیش به دلیل فعالیت139۰در سال 

علیقی اش به چهار سال و شش ماه حبس تحقوق بشری

مادران و » گروه همکاری بامحکوم شد، به ویژه به دلیل 

های پس از شان در خشونتمتشکل از مادرانی که فرزندان –« مادران پارک الله»و همچنین « های خاورانخانواده

 .اندشده کشته شده، بازداشت شده، یا قهراً ناپدید 1388انتخابات ریاست جمهوری سال 

های از طرف مأموران وزارت اطالعات به دلیل فعالیت –در اول و سوم آبان  –، منصوره بهکیش دو بار 1395در آبان 

 8 در. ها، حِق داشتن وکیل از او سلب شداش مورد بازجویی قرار گرفت. در طول این بازجوییآمیز حقوق بشریصلح

متهم شده « تبلیغ علیه نظام»و « و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی اجتماع»ان، به او اطالع داده شد که به آب

مطرح شده  دادخواهیو  جوییحقیقت در زمینهآمیز حقوق بشری های صلحاست. این اتهامات منحصراً به دلیل فعالیت

های ربانیِ ناپدیدسازیهایی شامل: برگزاری گردهمایی و مراسم یادبود در منزل خودش، برای کسانی که قبود، فعالیت

شده بودند، از جمله خواهر، چهار برادر، و شوهر خواهر خودش؛ دیدار با  136۰ی های فراقضایی در دههقهری و اعدام

جا دفن شده دو برادرش در گورهای جمعیِ آن رودگمان میکه  محلی به خاوران،گل بردن  و های قربانیان؛خانواده

 باشند.

دادگاه انقالب تهران منصوره بهکیش را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. این دادگاه به  16ی ، شعبه1395دی 

رأی داده بود. در این حکم نوشته شده بود که منصور بهکیش دیگر مستحق  139۰عالوه به اجرای حکم تعلیقِی سال 

های وزارت بنا به گزارش ه داده وادام« نی علیه امنیت ملیاقدامات غیرقانو»تعلیق محکومیت قبلی نیست، زیرا به 

 1396در بهمن سال  1395پذیر نیست. حکم منصوره بهکیش در سال های نظارتی، رفتارش اصالحاطالعات و دستگاه

 دادگاه تجدید نظر قرار گرفت. 5۴ی مورد تأیید شعبه

ی ی او که در دههباال: منصوره بهکیش. پایین: شش نفر از اعضای خانواده

 ها از آلبوم شخصیاعدام شدند. عکس 1360
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اش نوشته، ر درگذشتهای که به شکل نمادین خطاب به مادی سرگشاده، در نامه1395منصوره بهکیش در آبان 

 گوید:می

به جای پاسخ گویی به بالهایی که در طی  .ای است و جای شاکی و متهم عوض شده استمادر عزیزم، دنیای وارونه

شود برای رفتن به دیدار ... به نظر تو می دهنداند، باز هم به آزار و اذیت ما ادامه میها بر سرمان آوردهاین سال

این چگونه کشوری است که وقتی چند خانواده با هم به  دیده ... امنیت ملی کشور به خطر بیافتد؟های آسیب خانواده

اجتماع و تبانی علیه نظام شان در خاوران گل تهیه کنند، مصداق نشان عزیزانروند تا برای گورهای بیبازار گل می

  37۰!شودمی

 

                                                           
، قابل دسترس در: 2۰16، ایران: اتهامات ساختگی برای منصور بهکیش، مدافع حقوق بشرالملل، عفو بین 37۰

en/2016/5207/13www.amnesty.org/en/documents/mde  قابل دسترس 1395آبان  29، «درددلی با مادرم، من تفهیم نشدم»، منصوره بهکیش ،

 39492nou.net/php/view.php?objnr=-http://asreدر: 

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5207/2016/en
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=39492
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 المللی بین . جرایم9

و همچنین شواهد و مدارکی که از سوی  رای تدوین این گزارش فراهم آوردهب المللبینشواهد و مدارکی که سازمان عفو 

 اوایل مرداد تا اواسط شهریورها و مسئوالن ایرانی از دهدکه مقامنشان می 371های حقوق بشری ارائه شده،دیگر سازمان

قضایی اعدام ی فرابه شیوهکرده و  ناپدیدقهراً  شانعتقادات سیاسی و عقاید مذهبیبه دلیل ا هزاران زندانی را 1367

پنهان کردن حقایق مربوط به سرنوشت این زندانیان و محل  در پییافته، اند. از آن پس نیز، به شکل مستمر و سازمانکرده

اجرای  ،برای دانستن حقیقت های قربانیانبازماندگان و خانوادهوق ها و مسئوالن ایرانی حقمقام .انددفن اجساد آنان بوده

و حمله(  )از جمله تهدید، آزار، ارعاب هابدرفتاری آنان را مورد انواع و نقض کرده مندی از اقدامات جبرانی رابهرهو  عدالت

شود، المللی جرم محسوب میدر چارچوب قوانین بین این اعمالشود، اند. همچنان که در ادامه شرح داده میقرار داده

در مورد تحقیق و تفحص قرار داده و  را جرایمگونه کند که اینی کشورها را مکلف میمهه ایران وحکومت قوانینی که 

ها باید کنند. این محاکمه همحاکمجرایم را  افراد متهم به دست داشتن در این، استنادصورت وجود شواهد مکفی و قابل 

 برگزار شوند.  منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدامبه شکل  های مدنیدادگاه توسط

 قضاییهای فرااعدام 9.1

به معنی کشتن یک نفر به شکل عامدانه و غیرقانونی به دستور مسئوالن حکومتی یا با همدستی و یا « قضاییفرا» اعدام

عامدانه و  کشتار. جرم است المللیقوانین بینطبق  حیات بوده و چنین اقدامی نقض جدی حق 372رضایت آنان است.

دست کم یک  گنجد. کشتار توسط عوامل حکومتی و بر اساسزمره این تعریف میدر  1367 در سالغیرقانونی زندانیان 

به دلیل اعتقادات سیاسی و زندانیان را « های مرگهیأت»اهلل خمینی، صورت گرفت. ، روحکشور وقت رهبر فتوا از جانب

                                                           
irans-fatwa-iranhrdc.org/deadly-1988-در: دسترس  قابل ،2۰۰9 ایران،1367 قتل عام زندانیان بار:مرگ یفتوا ران،یمرکز اسناد حقوق بشر ا 371

massacre-prison/  قابل دسترس در:  ،2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیزندان کشتارعبدالرحمن برومند،  ادیبن

.pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc_ اظهارات: مهیضم، 1988 سال در رانیا در یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبن 
/political-of-massacre-the/2498www.iranrights.org/library/document-قابل دسترس در:  ،2۰13دسامبر  1۰، یرسم یهاهیانیب و شاهدان

statements-official-and-testimonies-witness-addendum-an-1988-iran-in-prisoners در  یاسیس انیزندان  کشتار و شکنجه بونال،یتر رانیا
 :درقابل دسترس  ، 2۰12 یهیژوئ 3۰ ،ابیقتیحق ونیسیکم یهاافتهی - 1367-136۰های جمهوری اسالمی زندان

  Commission.pdf20%Truth-www.irantribunal.com/images/PDF/Gozareshی علیهدادستان هیئت :مردمی دادگاه حکم بونال،یترایران   ا 
قابل دسترس  ،2۰13 یهیفور 5 ،(رانیا یاسالم یجمهورتوسط  تیبشر هیعل تیجنا ارتکاب و بشر حقوق فاحش نقض دعاوی مربوط به) رانیا یاسالم یجمهور

  Farsi.pdf-Final-judgmeh20%Triibunal20%www.irantribunal.com/images/PDF/Iran در

 قابل دسترس در:  ،2۰15، سپتامبر قتیعدالت و حق یوجوخاوران، سه دهه جست یهاداستان ناتمام: مادران و خانواده ران،یا یعدالت برا 
/unfinishedtale.pdf09/2015content/uploads/-iran.org/persian/wp4www.justice 

 .1۴۰، پاراگراف 1999می  21ستان علیه کایشما و روزیندانا، ی شکایت دادالمللی کیفری برای رواندا، حکم مربوط به پروندهدادگاه بین: به دینگاه کن  372

 

https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
https://iranhrdc.org/deadly-fatwa-irans-1988-prison-massacre/
http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
http://www.iranrights.org/library/document/2498/the-massacre-of-political-prisoners-in-iran-1988-an-addendum-witness-testimonies-and-official-statements
http://www.iranrights.org/library/document/2498/the-massacre-of-political-prisoners-in-iran-1988-an-addendum-witness-testimonies-and-official-statements
http://www.iranrights.org/library/document/2498/the-massacre-of-political-prisoners-in-iran-1988-an-addendum-witness-testimonies-and-official-statements
http://www.irantribunal.com/images/PDF/Gozaresh-Truth%20Commission.pdf
http://www.irantribunal.com/images/PDF/Iran%20Triibunal%20judgmeh-Final-Farsi.pdf
http://www.justice4iran.org/persian/wp-content/uploads/2015/09/unfinishedtale.pdf
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 اساس ازها را آن شودینمکه خودسرانه و شتابزده بود  چنانشان گرفتند و روند کارمورد هدف قرار می شانعقاید مذهبی

 مقابل غیرمنصفانهبه شدت های پس از محکمه قربانیان در مواردی که. شناخت تیبه رسم ییقضا یاهیرو عنوان به

ی . سازمان ملل از دههدشومحسوب می« قضاییفرا اعدام»نیز  هاآنکشتن  ودند،محکوم شده ب به اعدام انقالب هایدادگاه

ها را به تحقیق و تفحص و اجرای عدالت در ی دولتو همه قضایی را محکوم کردهفراهای به این سو، پیوسته اعدام 197۰

ل مربوط به اصو»ای موسوم به بیانیه ای اقتصادی و اجتماعی سازمان مللشور، 1989در سال  373این باره فراخوانده است.

را به تصویب رساند « های این اعدامو تحقیق و تفحص درباره شتابزدهفراقانونی، خودسرانه، و های جلوگیری مؤثر از اعدام

قضایی و محاکمه و فراهای ی اتهامات مربوط به اعدامکه تکالیف و تعهدات تمامی کشورها برای تحقیق و تفحص درباره

 37۴کند.زمینه را به طور مشروح مشخص میمجازات افراد مسئول در این 

 یهرق ناپدیدسازی 9.2

ربایی یا هر شکل دیگری از سلب آزادی یک فرد به دست عوامل دستگیری، حبس، آدم»به معنی « ناپدیدسازی قهری»

حالی در گیرد، دولتی و حکومتی یا اشخاص یا گروهی از اشخاص است که با تأیید، حمایت، یا رضایت حکومت صورت می

داری آن فرد موجب متعاقباً با امتناع از اذعان به این سلب آزادی یا با کتمان وضعیت یا محل نگه هاکه این اشخاص یا گروه

به معنی نقض موارد متعددی از حقوق  ناپدیدسازی قهری 375«شوند.های حقوقی و قانونی میمحروم ماندن او از حمایت

 بشر است، از جمله:

 امنیت و حرمت شخصیحق برخوداری از  •

 های وحشیانه، غیرانسانی، یا تحقیرکنندهبرخوردها یا مجازات سایرحق قرار نگرفتن در معرض شکنجه یا  •

 حق حیات •

 حق برخورداری از زندگی خانوادگی. •

  مسلحانه حملهی بعد از کوتاه مدت تا 1367های منتهی به تیر در هفته ،پیشتر به آن اشاره شد همچنان که در این گزارش

ها در سراسر کشور به راه افتاد، به منظور بازداشت افرادی ، موجی از دستگیری1367مرداد  3در سازمان مجاهدین خلق 

که پیش از این به دلیل جرایم سیاسی محکوم شناخته شده و بعد از سپری کردن دوران حبس خود آزاده شده بودند. این 

                                                           
 ،یفراقانون یها: اعدامازدهمی ینامهبرخورد با مجرمان، قطع یو نحوه میاز ارتکاب جرا یریجلوگ یسازمان ملل برا شیبه: هما دیمثال، نگاه کن یبرا 373

 ممکن که هرکجا در ،یاقدامات نیچن یدرباره تفحص و قیتحق یبرا قاطع و عاجل اقدام به را هادولت یهمه»ملل  سازماندوم:  پاراگراف، هشتابزدو  خودسرانه

 الزم ریتداب تمام نیهمچن و برسانند مجازات به شوندیم شناخته مجرم خصوص نیا در که را یافراد خواهدیم هاآن از و خواندیم فرا باشند، افتاده اتفاق است

 « .کنند اتخاذ را اقدامات نیا تکرار از یریجلوگ یبرا
 2۴، 65/1989ی نامه، قطعهای فراقانونی، خودسرانه و شتابزدهاصول تحقیق و تفحص و جلوگیری مؤثر از اعدامشورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل،  37۴

 www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf ، قابل دسترس در: )پیوست( /89/1989UN Doc. E، 1989می 
 دوم. یماده ،«قهری ناپدیدسازیافراد در برابر  یاز تمام تیحما یالمللنیب ونیکنوانس» 375

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf
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از دادن هرگونه اطالعاتی در خصوص سرنوشت یا محل  نمسئوال ها وو مقام دید شدنداز دستگیری ناپافراد بالفاصله بعد 

مسئوالن به معنی  ها ومقام ای از سویهایشان امتناع کردند. در پیش گرفتن چنین رویهداری آنان به خانوادهنگه

 شود.المللی جرم محسوب میکه در چارچوب قوانین بین بوده« ناپدیدسازی قهری»

های مسئول رسیده به تأیید مقام شانو زندانی بودن ن افتاده بودهزندا تر بهزندانیانی که پیش ،1367در سال  الوه،به ع

آشکارا در صدد  نمسئوال و هامقام .المللی، قرار گرفتند، جرمی مغایر با قوانین بین«ناپدیدسازی قهری»مورد  همبود 

ق سازوکارهای مخفیانه و از طریو سلب کنند را های حقوقی و قانونی از حمایت زندانیان برخورداری امکان برآمده بودند تا

های مکانبه ها از زندان برای اعدام کردن را ها زندانیانمقامدر بسیاری از موارد،  ها را سریعا اعدام کنند.آنغیرقضایی 

کارگروه سازمان »نان خودداری کردند. همچنان که داری آمخفی دیگری منتقل کرده و از افشای سرنوشت یا محل نگه

ناپدیدسازی »جرم مشمول تعریف  فراقضایی اعدام ،توضیح داده« های قهری یا غیرانتخابیناپدیدسازیی ملل در زمینه

یا محل اشخاص موردنظر امتناع کنند و یا به کلی از  از افشای سرنوشت النمسئوشود چنانچه پس از اعدام، می« قهری

 376.دسرباز زنن اعداماعتراف به ارتکاب 

تحقیق و تفحص درباره موارد  را محکوم کرده و کشورها را به چنین اعمالی، 197۰ی مجمع عمومی سازمان ملل، از دهه

، مجمع عمومی سازمان ملل 1992در سال  377و اجرای عدالت در این باره فرا خوانده است. های قهریناپدیدسازی

به تصویب رساند و تکالیفی را برای تمام « ناپدیدسازی قهریحمایت از تمامی اشخاص در برابر »خصوص  ای را درنامهقطع

را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و افراد مسئول در این زمینه  ناپدیدسازهای قهریها مقرر کرد تا اتهامات مربوط به دولت

 378.های مناسب جبران خسارت کنندان به شیوههای آناز قربانیان و خانوادهسانند و مجازات بر به را

شده محسوب شود که دولت و حکومت اطالعاتِ راجع به تواند متوقفجرمی است که فقط وقتی می« ناپدیدسازی قهری»

ی کارگروه سازمان ملل در زمینه»که  همچنان379ند.نشده را منتشر کناپدیدداری افرادِ سرنوشت یا محل نگه

شده جان ناپدیددر صورتی که افرادِ  ه، چنین اقدامی مستلزم آن است کهاعالم کرد« یا غیرانتخابی های قهریناپدیدسازی

                                                           
 .UN Doc، 2۰۰7، مارس های قهریی تعریف ناپدیدسازیتفسیر کلی درباره های قهری یا غیراختیاری،ی ناپدیدسازیزمینهکارگروه سازمان ملل در  376

2/7A/HRC/ قابل دسترس در: 1۰، پاراگراف ،.ues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspxwww.ohchr.org/EN/Iss 
 کنند حاصل نانیاطم» خواهدیم هادولت از د،یرس بیبه تصو 1978دسامبر  2۰ خیسازمان ملل، که در تار یمجمع عموم 173/33 ینامهمثال، قطع یبرا 377

 به خود، فیوظا انجام و نیقوان یاجرا ینهیزم در ژهیو به هستند، شناسفهیوظ و پاسخگو کامالً تیامن نیتأم و مقررات یاجرا مسئولِ ینهادها ای هامقام که

 به است ممکن که شود و خارج از موازین هیتوجرقابلیغ یبرخوردها قبال در یقانون تیمسئول قبول شامل نیهمچن یشناسفهیوظ و ییپاسخگو نیا که یاگونه

دسامبر  173/33UN Doc. A/RES/ ،2۰،  اشخاص ناپدیدشدهمجمع عمومی سازمان ملل،  :به دیکن نگاه« .شوند منجر یرانتخابیغ ای یقهر یهایدسازیناپد

 /pdf173r33ares/33www.un.org/documents/ga/res. ، قابل دسترس در:1978
، قابل 1992دسامبر  133/47UN Doc. A/RES/ ،18، حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی قهری اعالمیهمجمع عمومی سازمان ملل،  378

 /htm133r47a/47www.un.org/documents/ga/res. دسترس در:
، ی ناپدیدسازی قهری به عنوان جرمی که ارتکاب آن استمرار داردتفسیر کلی دربارههای قهری یا غیراختیاری، ی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه 379

 EDCC.pdf-ents/Issues/Disappearances/GCwww.ohchr.org/Docum قابل دسترس در:

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/GeneralComments.aspx
http://www.un.org/documents/ga/res/33/ares33r173.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r133.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf
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ا سپاری رها اجازه داده شود که مراسم خاکد و به آننهایشان تحویل دهباخته باشند، بقایا و اجساد قربانیان را به خانواده

ناپذیری، بقایا و اجساد قربانیان نیز باید علنًا و به شکل تشکیک رسوم خود برگزار کنند. یا آداب ومطابق با سنت، مذهب 

اعالم « یی حقوق بشرآمریکا بیندادگاه »همچنان که  38۰ای، شناسایی شده باشند.انهای دیاز جمله از طریق آزمایش

طور قطع شناسایی نشده شده نامعلوم باشد، یا بقایا و اجساد آنان به داری اشخاص ناپدیدکه محل نگه مادام»کرده است، 

 381آید.جرمی همچنان در حال ارتکاب به حساب می« ناپدیدسازی قهری»، «باشد

قربانیان  هایاز خانواده بسیاریها و مسئوالن شفاهًا به ، با این که مقامهدر تمام مواردی که در این گزارش مستند شد

سازی سرنوشت قربانیان )از جمله صدور گواهی فوت و شفاف افشای کامل ازاند، شان کشته شدهاناند که عزیزاطالع داده

یا شناسایی بقایا و اجساد قربانیان و کسب اطمینان از تحویل دادن این بقایا و اجساد  ل اعدام آنان(ی شرایط و دالیدرباره

شان اطمینان خاطر ندارند و انای قربانیان در مورد محل دفن عزیزه. اکثر خانوادهاندسرباز زدههای قربانیان، به خانواده

 .ادامه دارداین جرایم هنوز ارتکاب باور کنند. بعد از سه دهه،  شان رامرگ عزیزان توانندبعضی از آنان هنوز نمی

 شکنجه 9.3
 آناناشخاص است، با اهدافی از قبیل مجازات کردن شدید جسمی یا روانی بر  درد و رنجتحمیل عمدی شکنجه به معنای 

رود که مرتکب شده باشند، یا مرعوب کردن آن اشخاص و یا دیگران، یا به اند یا ظن آن میبه دلیل عملی که مرتکب شده

اعدام را ناقض مجازات  المللسازمان عفو بین 382گذاری بین افراد باشد.ی دیگری که ناشی از هرگونه تبعیضهر بهانه

مجازات بر این اساس با  و داندمی« ترذیلیو  بیرحمانه، غیرانسانیهای ممنوعیت شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات»

پیوسته شکنجه را محکوم کرده و چهار دهه است که مجمع عمومی سازمان ملل  . است تحت هر شرایطی مخالفاعدام 

ی محافظت از بیانیه»، این مجمع 1975خواند. در سال کشورها را به تحقیق و تفحص و اجرای عدالت در این باره فرا می

و  دب رسانرا به تصوی« رذیلیو ت بیرحمانه، غیرانسانیهای تمامی اشخاص در برابر شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات

وظایف و تکالیفی را برای تمام کشورها مقرر کرد تا اتهامات مربوط به وقوع شکنجه را مورد تحقیق و تفحص قرار داده، 

 383عامالن را به مجازات برسانند و به قربانیان شکنجه نیز غرامت بپردازند.

 

                                                           
، پاراگراف های قهریی حق کشف حقیقت در رابطه با ناپدیدسازیتفسیر کلی دربارههای قهری یا غیراختیاری، ی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه 38۰

 right_to_the_truth.pdf-www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC ، قابل دسترس در:6
 .5۰، پاراگراف 2۴۰ی ، شماره3، سری «ی گونزالس مدینا و خانواده علیه جمهوری دومینیکنپرونده»، 2۰12ی فوریه 27رسیدگی قضایی  381
دسامبر  9، رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلیهای بیاعالمیه محافظت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتمجمع عمومی سازمان ملل،  382

1975 ،3452/30UN Doc. A/RES/ ( ، قابل دسترس در: 1)1، بندwww.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx 
دسامبر  9 رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی،های بیاعالمیه محافظت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتمجمع عمومی سازمان ملل،  383

1975 ،3452/30UN Doc. A/RES/ ل دسترس در:( ، قاب1)1، بند www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx
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 ها آمده، ، چنان که در گزارش1367 سال قضاییفراهای گرفته با بسیاری از زندانیان در جریان اعدامبرخوردهای صورت

اند: قطع ارتباط ها مرتکب شکنجه شدهمسئوالن ایرانی به این شیوهها و مقام. به طور مشخص، استشکنجه جرم  مصداق

و  آمیزغیرشفاف، تبعیضهای ِل رویهحقوقی و قانونی از آنان؛ اعماهای خارج و سلب کردن حمایت دنیای زندانیان با

یک از آنان باید اعدام شوند؛ ایراد ضرب و جرح و اِعمال دیگر غیرقضایی در مورد زندانیان برای تعیین این که کدام

و پس  ها، در جریان این بازپرسی«های مرگهیأت» زندانیان پیش از حاضر شدن آنان برای بازپرسی در علیهها بدرفتاری

ای خارج از و اعدام این زندانیان بنا به رویه شانی کمی قبل از اعدامبه فاصله ی اعدامبرنامهاز  قربانیاناز آن؛ مطلع کردن 

 روال قضایی.

شان عزیزان «ناپدیدسازی قهری»یدر نتیجههای قربانیان نیز خانواده استدالل کرد کهشود به شکل موجهی میهمچنین 

امتناع ها، امها از اعداند. نحوه مطلع کردن خانوادهشدهشکنجه  لشان متحمهای صورت گرفته علیهمجموعه بدرفتاری و

 شانها به خاطر تالشخانواده و تهدید، آزار، ارعاب و حمله به شت و محل دفن اجساد قربانیاندولت از افشای کامل سرنو

اند و ها شدهخانواده موجب درد و رنج شدیدعامدانه هستند که  از جمله رفتارهاییخواهی یابی و عدالتبرای حقیقت

 شوند.محسوب میالمللی شکنجه بنا به قوانین بین توان استدالل کرد کهمی

به این تشخیص رسیده است که پریشانی و رنجی « های قهری یا غیرانتخابیناپدیدسازیی کارگروه سازمان ملل در زمینه»

داری هاطالعی از سرنوشت یا محل نگیل تداوم بیو به دل شوندبه آن دچار می ناپدیدشدگان قهریهای که خانواده

  38۴«شود.در حد شکنجه محسوب می» یابدشان ادامه میعزیران

، به دلیل ناپدیدشدگان قهریهای است که پریشانی و رنجی که خانواده اعالم کردهحقوق بشر سازمان ملل هم  تهکمی

برخوردهای  سایرشوند از مصادیق شکنجه یا شان، به آن دچار میداری عزیزاناطالعی از سرنوشت یا محل نگهتداوم بی

 385رود.های قربانیان به شمار میبا خانواده ، غیرانسانی و ترذیلیبیرحمانه

کاری کامل در مورد مخفی»همچنین به این تشخیص رسیده است که  حقوق بشر تهکمیدست کم در مورد یک پرونده، 

عامدانه در حالت ابهام و تردید را ها های قربانیان، خانوادهو امتناع از تحویل دادن اجساد به خانواده دفنزمان اعدام و محل 

ممنوعیت اکید »از این منظر، این اقدامات ناقض  و «شودها میآندهد و موجب ارعاب و آزار می و زیر فشارهای روانی

 386شود.محسوب می« رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و ترذیلی سایرشکنجه یا 

                                                           
، پاراگراف های قهریی حق کشف حقیقت در رابطه با ناپدیدسازیدربارهتفسیر کلی های قهری یا غیراختیاری، ی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه  38۴

 right_to_the_truth.pdf-www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC ، قابل دسترس در:۴
 2UN. Doc. CCPR/C/OP/ ،21، 1981/1۰7ی ی شماره، مکاتبهماریا دل کارمن آلمیدا دکینتروس و دیگران علیه دولت اروگوئهی حقوق بشر، کمیته 385

 /html1981-107hrlibrary.umn.edu/undocs/newscans. ، قابل دسترس در:1۴، پاراگراف 1983ی ژوئیه
، 2۰۰3آوریل  1999/887D//77UN. Doc. CCPR/C/ ،3، 1999/887ی ی شماره، مکاتبهماریا استاسلویچ علیه دولت بالروسی حقوق بشر، کمیته 386

 /html1999-887hrlibrary.umn.edu/undocs. ، قابل دسترس در:9.2پاراگراف 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/newscans/107-1981.html
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/887-1999.html
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 ت علیه بشریتاجنای 9.4
ت ، هنگامی که به عنوان بخشی از حمالناپدیدسازی قهریقضایی و فرابرخی از موارد نقض حقوق بشر، از جمله اعدام 

« علیه بشریت اتجنای» دانجام شون حکومتی سیاست ی از غیرنظامیان و بر اساس یکیافته به جمعسازمانگسترده و 

شان به ها و مسئوالن هزاران نفر را به دلیل اعتقادات سیاسیدر ایران، مقام 1357د. در پی انقالب سال نشومحسوب می

و چنان خودسرانه و  کشیدای که فقط چند دقیقه طول میهعلنًا نامنصفان« محاکمات»زندان انداختند، آن هم به دنبال 

، بنا به 1367. در سال قلمداد کردهای قضایی روال از اساس ها راشود آنشد که نمیبدون طی مراحل قانونی انجام می

از این زندانیان کشور به اجرا گذاشته شد، هزاران تن  های نقاط مختلفصادر شده و در زندان کشورفتوایی که از سوی رهبر 

های حکومت ایران از اقرار رسمی و قضایی اعدام شدند. متعاقب آن، اکنون بیش از سه دهه است که مقامفرای به شیوه

قربانیان  ی سرنوشت و محل دفن اجسادشدگان دربارههای کشتهرسانی کامل به خانوادهو اطالع هاعلنی به این کشتار

، چنین المللی عفو بینیدهاند. به عقی آنان را مورد تهدید، آزار، ارعاب، و حمله قرار دادههاو خانواده اندامتناع کرده

های حکومتی است. در همین یافته به غیرنظامیان بنا به سیاستی حمالت گسترده و سازماندهندهاقداماتی آشکارا نشان

 داند:ت علیه بشریت میاراستا، این سازمان به طور مشخص اقدامات زیر را از مصادیق جنای

 آزار    تعقیب و  9.4.1

های یافته و شدید حقوق اساسی از یک گروه )از جمله گروهاگر متضمن سلب عامدانه، گسترده، سازمان تعقیب و آزارجرم 

ی شود. به عقیدهمحسوب می« جنایت علیه بشریت»المللی باشد، از مصادیق سیاسی و مذهبی( و در تباین با قوانین بین

ی بعد از اند: این مسئوالن، در طول تقریباً یک دههم کردهگونه آزاررسانی اقدا، مسئوالن ایرانی به همینالمللعفو بین

و مرتکب طیف متنوعی  ادههای سیاسی مخالف را علناً هدف حمله قرار د، هزاران نفر از اعضای گروه1357پیروزی انقالب 

شتابزده  هایداماند، از جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعشده هاآنعلیه بشر  نقض حقوقجدی از موارد 

« محاکمات»آمیز(، آن هم به دنبال حبس )در بسیاری موارد به دلیل جرایم سیاسی غیرخشونتو احکام  قضاییفرا یا

 یبه شیوهشده و  قهراً ناپدیدشان، ، هزاران نفر از این زندانیان، به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی1367غیرمنصفانه. در سال 

 قضایی اعدام شدند.فرا

 قتل 9.4.2

شود، محسوب می« جنایت علیه بشریت»ی اشخاص باشد یافتهو سازمان نه، گستردهعامدا کشتناگر متضمن  جرم قتل

در ایران اتفاق افتاد، زمانی که هزاران زندانی  1367شرح داده شد( در سال  9.1چه که آشکارا )چنان که در بخش نظیر آن

 قضایی اعدام شدند.فرا یبه شیوه، کشورتوای صادرشده از جانب رهبر در جریان چند هفته و در پی دست کم یک ف
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 نابودسازی 9.4.3
ی اشخاص به غیرقانونی و عامدانهقتل  شود که متضمنمحسوب می« ریتجنایت علیه بش»نابودسازی در صورتی جرم 

روشن کرده است که « المللی روآندادادگاه کیفری بین»و مذهبی، باشد.  آمیز، از جمله به دالیل سیاسیدالیل تبعیض

ت، رویکردی متضمن رویکردی برای دست زدن به کشتار جمعی اس»ِصرف تفاوت دارد که  قتلچنین اقدامی از آن جهت با 

ر شده در این گزارش، ب، بر اساس تحقیقات منعکسالمللسازمان عفو بین 387«صِرف ضرورت ندارد. که وجود آن برای قتل

به  1367ها و مسئوالن ایرانی در سال د مقامدهد دارد که نشان میاین باور است که شواهد مستحکم و قابل توجهی وجو

 اند.قضایی اقدام کردهفرا یبه شیوهدالیل سیاسی و مذهبی به کشتار هزاران زندانی 

اهلل خمینی ادرشده از جانب روحود، فتوای صشمربوط میسازمان مجاهدین خلق جا که به کشتار زندانیان وابسته به تا آن

ًا سیاسِی این های اساس، به انگیزهشمردندمی مسئول چه کسانی را مستحق اعدام بر یهاو شواهد مربوط به این که مقام

 عده ری اسالمی و نابود کردن آناین کشتار علناً به منظور از بین بردن مخالفان سیاسیِ نظام جمهو د.دهکشتار گواهی می

 نبودند. کردن «توبه»به  حاضربود که سازمان مجاهدین خلق از زندانیان وابسته به 

اهلل خمینی فتوای دومی هم روحمنتظری،  حسینعلیی ، به گفتههای سیاسی چپن وابسته به گروهدر مورد کشتار زندانیا

ها های مقامدر مورد رویه هاای بازماندگانِ این کشتارهصادر کرده بود که هنوز علناً انتشار نیافته است. با این حال، شهادت

ای از دالیل سیاسی بر اساس مجموعه اعدام این زندانیانکند که زندانیان قویاً اثبات می تعیین سرنوشتبرای  نمسئوال و

که با آن همکاری  سازمان سیاسی از آیا حاضرند در اظهاراتی علنی شدسؤال می از زندانیان چپ. است و مذهبی صادر شده

و این که آیا حاضرند از  شدو اعتقادشان به اسالم سؤال میشان به خدا ی ایمان. همچنین، دربارهکنند انتقاد کرده بودند

د دهها قویًا نشان می. این رویهدینی خود دست بردارند و به فرایض اسالم عمل کنند و مرتب نماز بخوانندخدایی و بیبی

به  بوده که« دینبی»از افراد  ایاز بین بردن مخالفان سیاسی و نابودن کردن آن عده فراقضاییکه هدف از آن کشتارهای 

 آمدند.ساالر ایران به شمار میی اسالم و خدا، چالش بسیار مهمی برای نظام دینهایشان دربارهدلیل دیدگاه

 ناپدیدسازی قهری  9.4.4

شرح داده شد(،  9.2که در بخش  )چنان 1367هزاران نفر در سال  ناپدیدسازی قهریِبر این باور است که  المللعفو بین

 حکومت ایران قربانیان ی کهدر نحوهگواه آن را حکومتی بوده و  سیاستمتکی به یک  اییافتهبرخورد گسترده و سازمان

ی حکومت از این که اطالعات مربوط به ساله 3۰در امتناع توان یافت و البته میدایره شمول قانون خارج کرد، از  را

 ی از تعاریف حقوقیهایشان قرار دهد. در برخسرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آنان را به طور کامل در اختیار خانواده

« ایت علیه بشریتجن»در صورتی  اقداماتگونه ارائه شده، این به عنوان جنایت علیه بشریت ناپدیدسازی قهریجرم که از 

                                                           
 .592و  591های ، پاراگراف1998سپتامبر  2المللی کیفری برای رواندا، ، دادگاه بین«دادستان علیه ژان پل آکایسو )حکم دادگاه(» 387
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 388.باشد« یطوالن به مدتی»الزاماً محروم کردن قربانیان از حمایت حقوقی و قانونی  هاآن شوند که نیت عامالنِمحسوب می

ها و مسئوالن ایرانی با گذشت این که مقامبا توجه به ، داردمصداق آن  وقایع پس ازو  67کشتار شرایط ر مورد د مؤلفهاین 

  کنند. میداری قربانیان امتناع ی سرنوشت یا محل نگهی اطالعات کامل دربارهسال همچنان از ارائه 3۰

 شکنجه 9.4.5

د به )نگاه کنی 1367قضایی در سال فراهای بر این باور است که شکنجه دادن زندانیان در روند اجرای اعدام المللعفو بین

سیاسی بوده و هماهنگ با خط  ی حکومت به مخالفان و دگراندیشانیافتهمان( بخشی از حمالت گسترده و ساز9.3بخش 

اهلل خمینی، مبنی بر نشان ندادن هرگونه رحم و عطوفتی در ی روحی خود را از فتوامشی و سیاستی است که پشتوانه

 ها، گرفته است.اجرای اعدام

برخوردها یا  سایرهای قربانیان از مصادیق شکنجه یا نین بر این باور است که بدرفتاری با خانوادههمچ المللعفو بین

این که در برخی از تعاریف  است. با المللی تعریف شده،انین بینچنان که در قوبیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی، های مجازات

شکنجه بوده  ان در بند یا در اختیارِ عامالنشود که قربانیمیمحسوب « جنایت علیه بشریت»، شکنجه در صورتی حقوقی

« جنایت علیه بشریت» است که دیگر اقدامات غیرانسانی مصداق همچنانهای قربانیان ها با خانوادهباشند، بدرفتاری

 د. نشومحسوب می

 دیگر اقدامات غیرانسانی 9.4.6

 اقدامات دیگر»جرم های قربانیان باید در ردیف با خانواده ورت گرفتهی صهابدرفتاری بر این باور است که المللعفو بین

قرار « جنایت علیه بشریت»ریف جرائم مشمول تع سایر در ردیف هااین بدرفتاری کهچنانچه  دقلمداد شون «غیرانسانی

« جنایت علیه بشریت»به  که صراحتاً در تعاریف مربوطدربرگیرنده اعمالی است « غیرانسانی دیگر اقدامات»جرم . نگیرند

شوند. میدر این مقوله گنجانده  و بنابراین اندهای جدیبه همان اندازه غیرانسانی و موجب آسیباند اما نشمرده شدهبر

ی سرنوشت قربانیان و محل دفن آنان؛ عدم صدور مجوز ی اطالعات کامل دربارهسی سال امتناع مسئوالن ایرانی از ارائه

و رسوم ایرانیان؛ تخریب  آدابسپاری آنان مطابق با اجساد قربانیان و خاک و استرداد ه منظور شناساییبرای نبش قبر ب

های قربانیان و حمله به خانوادهاند؛ تهدید، آزار، ارعاب ب کردههای قربانیان نصهایی که خانوادهگورها و از بین بردن یادمان

ایرانی بخشی  نمسئوال ها وم سوگواری: این اقداماتِ مقامن و برگزاری مراسهای آنان برای رفتن به گورستابه دلیل تالش

های قربانیان به بار ادهیافته به مخالفان سیاسی است که رنج و پریشانی شدیدی برای خانوگسترده و سازمان تاز حمال

 های جدی وارد کرده است. از جمله، به سالمت جسمی و روانی آنان آسیب آورده و

                                                           
 ()الف(.2)7، مصوب رم، بند «المللیی دیوان کیفری بیننامهاساس» به: دیمثال، نگاه کن یبرا 388
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است  تصریح کردهو  اقدامات را مورد تصدیق قرار دادهگونه های جدی ناشی از اینسازمان ملل آسیب حقوق بشر یتهکم

عامدانه در را  های قربانیانخانواده ،و امتناع از تحویل دادن اجساد دفنکاری کامل در مورد زمان اعدام و محل مخفی»که 

یی آمریکا بیندادگاه » 389«.شودها میآندهد و موجب ارعاب و آزار می قرار حالت ابهام و تردید و زیر فشارهای روانی

برای پنهان نگه داشتن  نمسئوال و هاتشخیص رسیده است که تالش مقام های مشابه به ایندر پروندهنیز  «حقوق بشر

شان موجب رنج و پریشانی شدید ها برای نبش قبر و شناسایی عزیزانمحل دفن قربانیان و ممانعت از اقدامات خانواده

به جوامعی افراد متعلق به  «و روحی فی، روانیمهم عاط هایآسیب» در تشریحاین دادگاه  39۰شود.ها میاعضای این خانواده

قائل اند اما این امکان عمالً  محترمانهبه شکل شایسته و  سپاریِ درگذشتگانای برای خاکمیت ویژهاهکند که اشاره می

 محترمانه شان راتوانند عزیزانشان افتاده، و در نتیجه نمیبدانند چه اتفاقی برای اجساد عزیزان»از آنان سلب شده است که 

  391«و رسوم خود به خاک بسپارند. آداببنا به  و

 

 

 

                                                           
، 2۰۰3آوریل  1999/887D//77UN. Doc. CCPR/C/ ،3، 1999/887ی ی شماره، مکاتبهماریا استاسلویچ علیه دولت بالروسی حقوق بشر، کمیته  389

 /html1999-788hrlibrary.umn.edu/undocs.، قابل دسترس در: 9.2پاراگراف 
 .165، پاراگراف 2۰۰۰نوامبر  25، «والسکز علیه دولت گواتماال-ی باماکاپرونده»آمریکایی حقوق بشر، دادگاه بین  39۰
 .98-1۰3های ، پاراگراف2۰۰5ژوئن  15، «ی مویاوانا علیه دولت سورینامی جامعهپرونده»آمریکایی حقوق بشر، دادگاه بین  391

http://hrlibrary.umn.edu/undocs/887-1999.html
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 . بحران مصونیت از مجازات10

 مورد پذیری درمسئولیت عدمی های آن از محدودهایران با بحران مصونیت از مجازات مواجه است، بحرانی که دامنه

امیدی به های قربانیان هیچ بازماندگان و خانواده رود.فراتر می 1367های فراقضایی سال های قهری و اعدامناپدیدسازی

بسیاری از کسانی که به دست داشتن در در داخل کشور ندارند.  اقدامات جبرانیو دریافت  کشف حقیقتاجرای عدالت، 

ی این کشتارها اند. در همین حال که اطالعات بیشتری دربارههستند همچنان در مسند قدرتمتهم  1367کشتارهای سال 

 کشتاراقدام کرده و « تروریست»ن ز قربانیان به عنواا مخوف یاهای ایرانی به ترسیم چهرهشود، مقامافشا و منتشر می

  کنند.ها را به عنوان یک موفقیت چشمگیر معرفی میآن

 ی مصونیت از مجازاتمسئله در خصوصوظایف ایران  10.1

المللی )از جمله شده در قوانین بینکند که جرایم تصریحها را موظف میی دولتالمللی حکومتِ ایران و همهقوانینِ بین

، متهمان استناددر صورت وجود شواهد مکفی و قابل  ا مورد تحقیق و تفحص قرار دهند و( ر9شده در فصل اشارهجرایم 

 مجازاتنی و به شکل منصفانه محاکمه کنند. چنین محاکماتی باید بدون توسل به های مدبه ارتکاب این جرایم را در دادگاه

 اعدام انجام شوند.

یا به مشارکت در  به ارتکاب این جرایم متهم شده وانجام این وظایف مستلزم تعقیب قضایِی تمام اشخاصی است که رأساً 

جرایم حکم داده و دیگران را به ارتکاب آن تشویق و تحریک پیشبرد این جرایم متهم اند، از جمله کسانی که به ارتکاب این 

 در ،چینی کرده، به ارتکاب این جرایم کمک کرده و یاری رساندهو دسیسهسازی ریزی، زمینهکاب آن برنامهکرده، برای ارت

های قهری یا ی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه» 392اند.کردهرا تسهیل  مشارکت کرده یا ارتکاب آن ارتکاب آن

داری قربانیان هم شکلی از سرنوشت و محل دفن یا نگه یعامدانهسازی مشخصاً متذکر شده است که پنهان« غیراختیاری

 393شود.محسوب می« ناپدیدسازی قهری»مشارکت در ارتکاب جرم 

دولتی و حکومتی ایران، در  و مسئوالن هادهد که مقامرش آمده نشان میمستندات حاکی از ارتکاب جرایم که در این گزا

شود. حکم اولیه المللی جرم محسوب میاند که در چارچوب قوانین بینتمام سطوح، در ارتکاب اقداماتی مشارکت داشته

های در این فتوا، حکام شرع، دادستان د.شاهلل خمینی، صادر روحایران، وقت رهبر  با فتوایبرای اعدام فراقضاییِ زندانیان 

                                                           
ی کمیسیون قوانین نامه، سال«نویس قانون مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشرپیش»الملل، کمیسیون قوانین بین به: دیمثال، نگاه کن یبرا 392

 .2، بند 2، بخش 2، جلد 1996الملل، بین
های یفری داخلی در رابطه با ناپدیدسازیگذاری کها برای قانونبهترین روال»های قهری یا غیراختیاری، ی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه 393

 .29-32های ، پاراگراف/3Add./8/16UN Doc. A/HRC، 2۰1۰دسامبر  28، «قهری
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که  هایی، هیأتندمنصوب شد« های مرگهیأت»ان وزارت اطالعات به عضویت در و نمایندگ هایا معاونان دادستانکل، 

های حقوقی و شان زندانیان را از حمایتو اطالع کامل داشتند که با اقدامات کردندمشخص می افراد رامرگ و زندگی 

اند؛ این مسئوالن همکاری کامل کرده «ی مرگهاهیأت»ها در نقاط مختلف کشور با ندانمسئوالن زکنند. روم میقانونی مح

ها با قربانیان اغلب به شدت بدرفتاری کرده و در به اجرا گذاشتن کشتار هزاران نفر مشارکت در روند اقدامات این کمیته

و این  قالب اسالمی به اجرا گذاشته شدندهای سپاه پاسداران اندر پایگاههای فراقضایی اند. شماری از این اعدامداشته

، دولتیهای مقامی اطالع داشتن و دست داشتن مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این کشتارها است. دهندهنشان

انیان به اخبار و اطالعات مربوط به های قربها عامدانه مانع از دسترسی خانوادهو مسئوالن زندان« مرگ هایهیأت»اعضای 

 رحمانه و سنگدالنه،ها، به شکل شفاهی و در شرایطی بیبا این که نهایتاً بسیاری از خانوادههای فراقضایی شدند. این اعدام

محل ها و مسئوالن دولتی و حکومتی ایران سرنوشت قربانیان و مقامسال گذشته  3۰ند، در شان باخبر شداز اعدام عزیزان

های مخدوش و عدم ثبت اسامی آنان در سوابق دفن اجساد آنان را )از جمله با عدم صدور گواهی فوت، یا صدور گواهی

 اند.مربوط به افراد متوفی( پنهان کرده یا از افشای کامل آن امتناع کرده

در صورت  تحفص قرار گرفته و مورد تحقیق و اند بایدوجنایت مشارکت داشتهی وسیع جرمتمام کسانی که در این شبکه

شوند، مورد تعقیب قضایی قرار المللی جرم محسوب میشواهد مکفی مبنی بر ارتکاب اقداماتی که در چارچوب قوانین بین

 گرفته و محاکمه شوند.

 67کشتار تجلیل از  10.2
به عنوان یک را زندانیان  کشتارها و مسئوالن ایرانی منتشر شد، مقام حسینعلی منتظری  نوار صوتیکه  1395از سال 

را همچنان انکار همین حال ابعاد وسیع این کشتار اند و در مجید قرار دادهت مورد «افتخار ملی»ی و مایه« دستاورد عظیم»

 المللی به عنوانبین این جرایم ها و مسئوالن از آمران و عامالنِمقامکنند. آن را تحریف می وقوع کرده و دالیل و شرایط

اقدام « تروریست»و « قاتل»کشتار به عنوان از قربانیان  مخوفی همزمان، به ترسیم چهرهاند. تجلیل کرده« ملی انقهرمان»

شان و محل دفن یا های قربانیان و سایر کسانی که در صدد کسب اطالع در مورد سرنوشت عزیزانبا خانوادهکرده و 

 اند. های قهرآمیز کردهاند بدرفتاری و برخوردداری آنان بودهنگه

زندانیان یا مستندسازی  کشتاری قضائیه، هرگونه انتقاد از های ایرانی، از جمله رهبر کشور و رئیس قوهترین مقامبلندپایه

 اند.نسبت دادهسازمان مجاهدین خلق  مسلحانههای و فعالیت« تروریسم»کشتارها را به حمایت از 

 کشتارای از جلب توجه افکار عمومی به سابقهبه خیزش موج بی 1395منتظری در مرداد  حسینعلی نوار صوتیانتشار 

 ای برای پخش اطالعاتِها و مسئوالن کارزار گستردهمنجر شد. در واکنش به این اتفاق، مقام 1367زندانیان در سال 

این م مصونیت از مجازات به راه انداختند. قربانیان به منظور به انحراف کشاندن انتقادات و تحکی شماریِنادرست و مجرم
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های ها و ویدیوو نشر نوشته های رسمی و اظهار نظرات مسئوالنکارزار از جمله شامل صدور و انتشار انبوهی از بیانیه

 چنین اقداماتی به این منظور بود: بود. های حکومتیرسانهشمار در بی

 کشتارهای منتهی به ی روالجه به ماهیتِ به شدت ناعادالنهمنحرف کردن افکار عمومی و جلوگیری از جلب تو •

ی در دههسازمان مجاهدین خلق   مسلحانههای ی تأکید و تمرکز بر خشونتقربانیان، به وسیله و هویتزندانیان 

136۰ 

« قاتل»ها به عنوان معدودی اعدام از قربانیان مخفوف یعوض کردن جای قربانیان و جنایتکاران، ترسیم چهره •

 «شهیدان»و مدافعان خون « قهرمانان ملی»و تجلیل از آمران و عامالن کشتارها به عنوان « تروریست»و 

و « امنیت ملی»و محافظت از « تروریسم»ی مقابله با به بهانه هاآنها و دفاع از کشتارناچیز جلوه دادن ابعاد  •

 «.انقالب اسالمی»

با مجازات  1367ها در سال کشتاراند که هرگونه تالش برای روشن کردن زوایای پنهان ها و مسئوالن هشدار دادهمقام

 مواجه خواهد شد.

 «های شیطانی در نطفه خفه خواهد شدنغمه»

حسینعلی  نوار صوتیها به انتشار یکی از نخستین واکنش

ی قضائیه، از جانب صادق الریجانی، رئیس قوه منتظری 

 صورت گرفت. 

جنایات منافقین »، گفت 1395مرداد  25الریجانی، در 

که برخی افراد با  تأسف کردو ابراز  «تطهیرشدنی نیست

های غربی بهانه به دست رسانه نوار صوتیافشا و انتشار آن 

 درها را متهم کرده بود که اند. الریجانی منتقدان اعدامداده

های ایجاد خأل ...تحریف تاریخ انقالب اسالمی » صدد

 اند.« تشویش اذهان عمومیو انقالبی و متدین ...  یدودستگی و پاره پاره کردن جامعهامنیتی و 

ی قضائیه همچنان با اقتدار عمل خواهد کرد و شیطانی در نطفه خفه خواهد شد ... قوههای نغمه»او تهدید کرده بود: 

 39۴«گونه امور امنیتی مسلماً پیگرد قضایی خواهد داشت.هرگونه تشویش اذهان عمومی در این

                                                           
قابل دسترس در:  ،1395مرداد  25، «ستین یرشدنیتطه نیمنافق اتیجنا: هیقضائ یقوه سیرئ»فارس،  یخبرگزار 39۴

13950525000961www.farsnews.com/printnews/  

 ی قضائیه. عکس از ایلناصادق الریجانی، رئیس قوه

http://www.farsnews.com/printnews/13950525000961
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 «جنایتکار»به عنوان  از قربانیان مخوفی ترسیم چهره

، محمدجعفر منتظری، دادستان کل 1395مرداد  27

کشور، در اظهار نظری مشابه، اعالم کرده بود که انتشار 

« تطهیر جنایات منافقین»با هدف  نوار صوتیآن 

 صورت گرفته است. او گفته بود:

ای با عدهبینیم در درون کشور جمهوری اسالمی می

غرب و عناصر  اسرائیل و آمریکا وبا سازی که  ،دشمنان

کنند و به همراهی می ،نوازندها میآن یدرون منطقه

دنبال تطهیر جنایتکاران منافق هستند که در ابتدای 

 395.انقالب چه جنایاتی کردند
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 به ایران «خدمت بزرگ»ه عنوان ب  67کشتار تجلیل از 

ی تهران، در معهخاتمی، خطیب نماز ج، احمد 1395مرداد  29

 67خمینی[ در سال اهلل روحچه امام راحل ]آن»: ای گفتخطبه

و خدمتی بزرگ به ملت  انقالبیداد کاری فقهی، قرآنی،  صورت

  «مسلمان ایران بود.

پشتوانه مبنی بر این که زندانیان خاتمی، با تکرار ادعاهای بدون 

اهدین خلق تبانی کرده بودند، ها با سازمان مجاز داخل زندان

 است.« محاربه»که این به معنی  گفت

 :او افزود

های شما آمدند محارب بودند ها که به جنگ با بچهنآ هم ،ها را نسبت به محاربین دارد. پسقرآن شدیدترین مجازات

های فراوانی امروز گرفتاری ،ن همکاری داشتند ... اگر آن روز آن خدمت جانانه را امام نکرده بودها که در زنداهم آن

 396امنیت امروز ما مدیون آن حرکت انقالبی امام است. .داشتیم، امنیت نداشتیم

 

                                                           
 /dy3WJB2www.bit.ly قابل دسترس در: ،1395مرداد  29، «بودند محارب 67 سال انیزندان: یخاتم داحمدیس» سنا،یا یخبرگزار 396

 ی تهران. عکس از ایلنااحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه 

 

http://www.bit.ly/2WJB3dy
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 «انی که هزاران نفر را از بین بردندجنایتکار» از قربانیان به عنوان مخوفی ترسیم چهره

ای، رهبر ایران، نیز بر اظهارات سید علی خامنه

 1367زنداییان در سال  کشتارمسئوالن در حمایت از 

ای در دیدار امنه، خ1395شهریور  3 صحه گذاشت.

رئیس جمهور، و اعضای هیأت با حسن روحانی، 

بخشی حسینعلی منتظری را  نوار صوتیدولت، انتشار 

او  دانست.« منافقین روسیاه»ها برای تطهیر از تالش

 :گفت

ها کنند این روسیاهسعی می... متأسفانه امروز برخی 

را تطهیر کنند، منافقین را به یک شکلی در موضع مظلومیت نشان بدهند و برایشان فضای مظلومیت ایجاد کنند ... 

ها را موجه ی اینها را تطهیر کنند و چهرهخواهند اینداخل کشور از بین بردند ... میکسانی که هزاران نفر را در 

ی امام ی مبارک و نورانی امام وارد کنند. چهرهها را مظلوم نشان بدهند و در مقابل، خدشه به چهرهنشان بدهند و این

 397د.اند و خواهند بوالبته مطمئناً ناکام بودهو  بردار نیستخدشه

  نیز گفته بود: 1396خرداد  1۴ای، رهبر ایران، در علی خامنه

طلبی است ... در ی با تجزیهی مبارزهی افتخارات بزرگ است. دههدهه 6۰ی جای شهید و جالد عوض نشود ... دهه

 398د.ها پیروز شدنی اینچنان محکم ایستادند که بر همههای ما آن، ملت ایران و جوان6۰ی دهه

های حکومتی منعکس شده است به طور گسترده در رسانه« عوض شدن جای شهید و جالد»در مورد  ایعلی خامنهتعبیر 

خوانند و می« جالد»و « قاتل»را  1367های سال کشتارکه قربانیانِ  اندها منتشر شدهی از مقاالت در این رسانهانبوهو 

یا « 67حوادث سال »این مقاالت اغلب عباراتی نظیر کنند. حکومت و مسئوالن حکومتی را قربانیانِ خشونت معرفی می

از  ای مثالبر برند. در این مقاالتزندانیان در این سال به کار می کشتاررا در اشاره به « افتاد 67اتفاقاتی که در تابستان »

و  شدهتجلیل « پاک کردن کشور از لوث وجود منافقین»برای « اقدام قاطعانه و شایسته»ها و مسئوالن به دلیل مقام

                                                           
 قابل دسترس در:  ،1395  وریشهر 3، «دولت أتیه یاعضا و جمهور سیرئ دارید در اناتیب»، یرهبر معظم مقام دفتر یرساناطالع گاهیپا 397

34162content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech 
 قابل دسترس در: ،1396خرداد  1۴، «ینیخم امام حضرت رحلت روزسال نیهشتم و ستیب مراسم در اناتیب» ،یدفتر مقام معظم رهبر یرساناطالع گاهیپا 398
DK6Rmc2www.bit.ly/ 

 

 ای، رهبر کشور. عکس از ایلناسید علی خامنه  
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به  شود؛قلمداد می« های منافقینخیانت»ی حمایت از به منزله 1367ها و مسئوالن در سال انتقادات از اقدامات مقام

 399شوند.شمرده می« مدال افتخار»ی دریافت ها شایستهکشتارالن کننده، مسئوعالوه، به شکلی نگران

 «تصمیم تاریخی و انقالبی»عنوان یک  به  67کشتارتجلیل از 

در « مجلس خبرگان رهبری»، 1395شهریور   7

 ای اعالم کرد:   بیانیه

ای درک تصمیم تاریخی و عدهشاید هنوز هم برای 

در برخورد جدی و  ... انقالبی حضرت امام خمینی

ی ی عادالنهبدون مسامحه با منافقین و محاکمه

 67سران و برخی اعضای گروهک منافقین در سال 

ی امام راحل )ره( در آن برهه .... دشوار باشد

حساس، با آن تصمیم به موقع، چشم فتنه را کور 

 ۴۰۰نمود.

 :نیز محکوم شد نوار صوتیدر این بیانیه انتشار 

کدام انسان منصف و وجدان بیداری است که تصدیق نکند انتشار محتویات یک جلسه، پس از گذشت قریب سه دهه، 

های گوناگون به تحریک گاهی با بهانه از آیا جز این است که آمریکای جنایتکار هر پذیرد؟با اهداف شومی صورت می

زند تا به گمان واهی خویش از یک سو نظام اسالمی ... را متزلزل ساخته و از مزدوران خودفروخته دست میایادی و 

توان با ادعاهایی چون دفاع از نمایی تطهیر نماید؟ غافل از آن که این حربه که میسوی دیگر جریان نفاق را با مظلوم

 ۴۰1.شیانه و محکوم به شکست استحقوق بشر، جریانی مفلوک و مطرود را زنده کرد، طرحی نا

 

                                                           
قابل دسترس در:  ،1396 ریت 12، «"6۰ یدههجالد " در ساله 18 نوجوان به خالص ریت کیشل یماجرا»فارس،  یبه: خبرگزار دینگاه کن 399
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های های خانوادهدر واکنش به شکایت جوییتالفیاعتنایی و بی 10.3

 قربانیان

 

ما چندین بار به مقامات دولتی نامه نوشتیم ولی تا به حال هیچ مقام مسئولی پاسخی به ما نداده است »

ها شناسایی و در دادگاهی این جنایتخواهیم که مسئوالن خواهی نیستیم ... می... ما به دنبال خون

 « .عادالنه و علنی و مردمی محاکمه شوند

 2014402در سال  «ی حقوق بشر گوانگجوجایزه»دریافت  مراسمی برای در« های خاورانمادران و خانواده» متن پیامز ا

یافته، همچنان ، جو مصونیت از مجازات، به شکل سازمان1395در سال  حسینعلی منتظری  نوار صوتیبا وجود انتشار 

انداز هنوز هیچ چشم 1367های قهری سال و ناپدیدسازی هاکشتارهای قربانیان غلبه دارد. بازماندگان و اعضای خانواده

 ندارند.در ایران مندی از اقدامات جبرانی و بهره ای برای کشف حقیقت، اجرای عدالتامیدوارکننده

خود را  آرزویها مصاحبه کرده، مصرانه الملل با آنهای قربانیان، از جمله کسانی که عفو بینبازماندگان و اعضای خانواده

شان و مجازات هاها، دستگیری و محاکمه آنبان این جنایتاند که شاهد اعالم اتهام علیه مرتکدر این باره ابراز کرده

شدید  ابراز تأسفهای قربانیان در همین حال، بازماندگان و اعضای خانوادهاند، باشند. ب شدهمتناسب با جرایمی که مرتک

استقالل و  فاقد ، به این دلیل کهوجود ندارد ها در دستگاه قضایی ایرانبان جنایتمرتک پاسخگو کردناند که امکان کرده

ها کشتارزندانیان یا حمایت از این  کشتارو اشخاصی در آن حضور دارند که خود به دست داشتن در  طرفی بودهانصاف و بی

« فعالیت مجرمانه»را  برخورداری از اقدامات جبرانیو  منظور کشف حقیقت، اجرای عدالتو هر کوششی به  متهم اند

 بینند.مستحق مجازات شدید می

مدتی بعد از اطالع  اندک مندی از اقدامات جبرانیبهرهو  شف حقیقت، اجرای عدالتیان برای کهای قربانی خانوادهمبارزه

، جمعی به عنوان اولین قدم ،1367دی  5 شان آغاز شد.ی عزیزانسپاری مخفیانهجمعی و خاکها از اعدام دستهیافتن آن

دادگستری در  کاخها مقابل خانوادهکردند. ای به وزیر دادگستری تالش نامههای قربانیان برای تسلیم شکایتاز خانواده

                                                           
قابل دسترس در:  ،1393 بهشتیارد 28، «گوانگجو یزهیجا یاهدا مراسم در خاوران مادران امیمتن کامل پ» ران،یا یعدالت برا ۴۰2

award-gwangju-khavaran-of-iran.org/persian/publication/articles/mothers4justice  «های جمعی از خانواده« های خاورانمادران و خانواده

 . هستند شانعزیزانحق عدالت در  برقراریبه دنبال کشف حقیقت و اند که  136۰ی قربانیان کشتارهای دهه

https://justice4iran.org/persian/publication/articles/mothers-of-khavaran-gwangju-award/
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ها متعاقبًا به ی این خانوادهنامهها را متفرق کردند. شکایتتهران تجمع کرده بودند اما مسئوالن با برخوردهای خشن آن

 ی سرگشاده منتشر شد.شکل یک نامه

 در این نامه نوشته شده بود:

این فرزندان  رحمانه،یپرسیم چرا باید چنین بیهستیم، هر لحظه از خود مما که مادر و پدر و بستگان این قربانیان 

کشور  یاین یا آن گروه در مرزها یعملیات نظام به خواهند اینان رایکه م ییبرومندمان را به خاک و خون کشند. ادعاها

ترین ا که فرزندان ما در سختباطل است، چر یحاکم بوده، به طور کل هازندان که در یمنتسب کنند، با توجه به اوضاع

   .بردندیم سره شرایط ب

 های قربانیان مجموعه سؤاالتی مطرح کرده بودند، از جمله:خانواده

 اند، چرا از افکار عمومی پنهان نگه داشته شدند؟ها قانونی بودهاگر اعدام •

 اند، چرا رسماً اعالم نشدند؟ها موجه بودهاگر اعدام •

 هایشان لغو شد؟با خانوادهچرا مالقات زندانیان  •

 کدام محکمه، به چه اتهامی، در چه تاریخی حکم اعدام عزیزان ما را صادر کرده است؟ •

 جمعی صادر کنند؟کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته •

 ها به پایان برده بودند، از جمله:ای از درخواستها نامه را با طرح مجموعهخانواده

و محل  ی دوبارهنیان بوده، دلیل محاکمهی هریک از قربامدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده تاریخ محاکمه، •

 دارید. مه را برای تک تک قربانیان اعالممحاک

 های آنان اطالع دهید.ی قربانیان را به خانوادهمحل دفن و تاریخ اعدام کلیه •

 ید.های آنان مسترد کنهای قربانیان را به خانوادهنامهوصیت •

 شدگان را اعالم نمایید.تعداد و اسامی کشته •

 ۴۰3مسئوالن این فجایع را بازداشت کرده و در دادگاه علنی محاکمه کنید. •

 نامه اذعان نکردند.ها و مسئوالن به دریافت این شکایتمقام

                                                           
 1۰ ،یروحان حسن به نامهتیشکا و یعموم یهادادگاه در تیشکا...  کاهمینم ادتی از من ش،یاست: جعفر بهک یقابل دسترس جانینامه در ا نیمتن کامل ا ۴۰3

blog/09/2018behkish.blogspot.com/-jafar-قابل دسترس در:  ، .32-33. صص ،«یبیحب حسن به نامهتیشکا: ب یمهیضم»، 1397 وریشهر

post.html  
 

http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
http://jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
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ی دیگری، خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، نامهها شکایتزندانیان، جمعی از خانواده کشتاردر دهمین سالگرد 

و تنها دلیل قابل  ندبود محکوم شدهتر محاکمه شده و منتشر کردند. در این نامه یادآوری شده بود که اکثر قربانیان پیش

 ۴۰۴ه است.شان بودی آنان اعتقادات و مرام سیاسیتصور برای تجدید محاکمه

ها و ی زندانیان، امتناع مقامهای محرمانه و مخفیانهکشتارهای قربانیان از بابت این نامه تأکید شده بود که خانوادهدر 

های فوتی حاوی دالیل جعلی به و صدور گواهی ی محل دفن قربانیانها دربارهرسانی به این خانوادهمسئوالن از اطالع

 اند.شان چه درد و رنجی متحمل شدهعنوان علت مرگ عزیزان

ی افراد مسئول به صورت علنی و با حضور محاکمه در پایان این نامه، فهرستی از درخواست مطرح شده بود، از جمله

و به رسمیت شناخته  شانیت بعد از مرگی حیثشدگان و اعادهی اعدامها، تبرئههای قربانیان به عنوان شاکیان آنخانواده

 .قرار نگرفتتصدیق  موردشدن محل دفن قربانیان به عنوان مکان یادبود. دریافت این نامه نیز 

های قربانیان باخبر شده است که های دو نفر دیگر از اعضای خانوادهاز تالش المللعفو بینهای اخیر، در سال

یک از این دو ها و مسئوالن به هیچاند. مقامها و مسئوالن تسلیم کردههایی را در مورد افراد مشخص به مقامنامهشکایت

   اند.ها را مورد رسیدگی قرار ندادهنامه نیز جوابی نداده و آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1۰، یروحان حسن به نامهتیشکا و یعموم یهادادگاه در تیشکا...  کاهمینم ادتیمن از  ش،یاست: جعفر بهک یقابل دسترس جانینامه در ا نیمتن کامل ا ۴۰۴
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 منفرد یاکبر میمر

 یمنفرد، زندان یاکبر میمر، 1395مهر  23

 یاز داخل زندان به دادسرا یانامهتیشکا ،یدتیعق

به اعدام  نامهتیشکا نیا ۴۰5.تهران فرستاد

 هیخواهر او رق یِقهر یدسازیو ناپد ییفراقضا

 یبرادرش عبدالرضا اکبر نیمنفرد و همچن یاکبر

که در سال  شدیمربوط م 1367منفرد در سال 

 .شده بود ریدستگ یدر هفده سالگ 1359

خواهر و برادر  یرقانونیاعدام غ یو تفحص درباره قیخود، خواهان انجام تحق ینامهتیمنفرد، در شکا یاکبر میمر 

 تیشدگان و اعالم هوها، از جمله مشخص شدن محل دفن اعداماعدام آن اتیروشن شدن جزئ نیخود و همچن

اند. در عوض، نکرده یدگیاو رس یهیها و مسئوالن تا به امروز به شکوائها شده بود. مقاممسئوالن و مرتکبان اعدام

 سمیرومات یمعالجه یاز زندان برا رونیدر ب یپزشک یهامراقبت افتیو او را از در با او کرده یاانهیجوانتقام یبرخوردها

محروم  دشیروئیو مشکالت مربوط به ت یمفصل

پا دچار  دیبه درد شد یزندان نیا جه،یکردند. در نت

مکرراً  نیها و مسئوالن همچن. مقاماستشده 

اش را متوقف کردند که مالقات او با خانواده دیتهد

 ی، حسن جعفر1396 بهشتیارد 23. کنندیم

منفرد به دفتر وزارت  یاکبر میمر ، همسرحاتم

اطالعات در تهران احضار شد و به او گفته شد که 

سرگشاده  یهااگر همسرش از نوشتن نامه

در مورد  یریگیخود و پ ینامهتیکاش یدرباره

در استان  یابه زندان دورافتاده دیاش دست برندارد، به سه سال حبس اضافه و تبعسرنوشت و محل دفن بستگان

  .شودیو بلوچستان محکوم م ستانیس

                                                           
 ،«هیقضائ یبه قوه 67سال  یهااعدام یمنفرد درباره یاکبر میمر تیشکا»منتشر شده است:  «رانیا یعدالت برا» تیسادر وب نامهتیشکا نیاز ا یرونوشت ۴۰5

  shekayat-monfared-iran.org/persian/reports/akbari4justice :، قابل دسترس در1395مهر  27

 

 مریم اکبری منفرد. عکس از آلبوم شخصی  

 ها از آلبوم شخصیعبدالرضا اکبری منفرد و رقیه اکبری منفرد. عکس  
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خود به اتهام  یساله 15و در حال گذراندن حکم حبس  بردیدر زندان به سر م 1388ماه  یمنفرد از د یاکبر میمر

خلق اند،  نیسازمان مجاهد یاش، که از اعضابود که با بستگان لیدل نیاو منحصراً به ا تیاست. محکوم« محاربه»

     ۴۰6بود. رفتهها در عراق آن داریبار هم به د کیگرفته و  یتماس تلفن

 

 

 شیجعفر بهک

که شش نفر از  ،ییکانادا-یرانیفعال حقوق بشر ا ش،یجعفر بهک

 136۰ یدهه یگسترده یهااعدام انیاش را در جرخانواده یاعضا

تهران  یبه دادسرا یانامهتیشکا 1397خرداد  11از دست داده، 

 یقیرا از طر اشنامهتیاو ناچار شده بود که شکا ۴۰7کرد. میتسل

مخاطره نبود  نیبه قبول ا لیما یلیکو چیارسال کند، چون ه یپست

در  نامهتیشکا نیا ۴۰8دهد. لیرا شخصًا تحو نامهتیشکا نیکه ا

دو  یقهر یدسازیو ناپد ییموارد بود: اعدام فراقضا نیخصوص ا

و برادر همسرش،  شیبهک یو محمدعل شیبرادر او، محمود بهک

؛ 1367در سال  انیکشتار زندان انیدر جر ،یشبستر یمهرداد پناه

خواهرش زهرا  یقهر یدسازی؛ ناپد136۴در سال  ش،یمحسن بهک گرش،یبرادر د یقهر یدسازیاعدام خودسرانه و ناپد

 .136۰در سال  شیو برادرش محمدرضا بهک 1362در سال  شیبهک

                                                           
 :، قابل دسترس در2۰17، «منفرد یاکبر می: مر1988به کشتار سال  یاعتراض علن لی: مجازات به دلیلی: اطالعات تکمرانیا» الملل،نیعفو ب ۴۰6

 /en2017/6267/13www.amnesty.org/en/documents/mde 
 در:، قابل دسترس 15-16، صص. 1397 وریشهر 1۰ ،یبه حسن روحان نامهتیو شکا یعموم یهادر دادگاه تی... شکا کاهمینم ادتیمن از  ،شیجعفر بهک ۴۰7

post.html  -/blog09/2018behkish.blogspot.com/-afarj 
 در:، قابل دسترس 1397 وریشهر ۴ وز،ین ای، گو«تجربه( کیتهران )گزارش  یو کانون وکال 67کشتار تابستان » ش،یجعفر بهک ۴۰8

 .php17986-/post08/2018www.news.gooya.com/ 

 جعفر بهکیش. عکس از آلبوم شخصی  

http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6267/2017/en
http://www.news.gooya.com/2018/08/post-17986.php
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ها سال آزار، به ده نیهمچن نامهتیشکا نیا در

و مجازات مادر  ییارعاب، بازداشت، حبس، بازجو

مهاجر، مادر همسر  یجالل نیالبناو، ام یمتوفا

 اصغریاو، عل یپدر متوفا ،یوندیپ هیاو، ناج

اشاره شده  شیو خواهر او، منصوره بهک شیبهک

به  1395ماه  یدر د شیمنصوره بهک –است 

 هیبه منظور اقدام عل یاجتماع و تبان»اتهام 

، منحصراً به «نظام هیعل غیتبل»و  «یمل تیامن

به  اش،یحقوق بشر زیآمصلح یهاتیفعال لیدل

حبس محکوم شد )به بخش  میهفت سال و ن

 .۴۰9 ۴۰9.(دینگاه کن 8.3

خرداد  11و  1395اسفند  11در  شیکه جعفر بهک گرفتیصورت م هیشکوائ یسه نامه یدر پ نامهتیشکا نیا ارسال

در سازمان ملل فرستاده بود. جعفر  رانیا یاسالم یدائم جمهور یندگیجهمور و نما سیرئ ،یبه حسن روحان 1397

تحت نظارت  یمستقل و علن قیتحق کی» جباتدرخواست کرده بود که مو یها از حسن روحاننامه نیدر ا شیبهک

 :کرده بود دیرا فراهم آورد. او تأک« سازمان ملل متحدحقوق بشر  یشورا

                                                           
 در:، قابل دسترس 25-3۰، صص. 1397 وریشهر 1۰ ،یبه حسن روحان نامهتیو شکا یعموم یهادر دادگاه تی... شکا کاهمینم ادتیمن از  ش،یجعفر بهک  ۴۰9

post.html-/blog09/2018behkish.blogspot.com/-www.jafar 

البنین جاللی مهاجر، و خواهر و برادران و شوهر خواهرش که مادر متوفای جعفر بهکیش، ام

به شکل غیرقانونی کشته شده و قهراً ناپدید شدند: )از چپ به راست( محسن  1360ی در دهه

بهکیش، محمدرضا بهکیش، سیامک اسدیان، زهرا بهکیش، محمود بهکیش، محمد علی 

 ش. عکس از آلبوم شخصیبهکی

http://www.jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
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تحقیق  أتیمستقل و غیروابسته به دولت انتخاب شوند. این ه یهاتحقیق باید از شخصیت أتیاین ه یو اعضا رئیس

الملل و البته بستگان قربانیانِ مانند عفو بین ،یالمللحقوق بشر بین یشدهشناخته یالزم است مورد قبول نهادها

 یمحاکمه یبرا یمنتشر شده و مبنای یشکل کامل و علن هتحقیق الزم است ب أتیباشد. گزارش ه یحکومت یهاجنایت

  ۴1۰د.ها قرار گیرترین عامالن این جنایتآمران و مهم یعادالنه

او  ینامهتیشکا اتیفرستاد که جزئ یبه حسن روحان یریگیپ یبرا یچهارم ینامه شی، جعفر بهک1397 وریشهر 1۰

 یدائم جمهور یندگینما یرا برا اشهیاز شکوائ یابار هم نسخه نیاو ا ،یقبل ی. همانند مواردگرفتیرا هم در بر م

 ،یجانیالر ینامه به صادق آمل نیفرستاده و درخواست کرده بود که ا ورکیویدر مقر سازمان ملل در ن رانیا یاسالم

 یاز اداره یادداشتیاو به همراه  یبعد، مرسوله یحال، کمتر از دو هفته نیداده شود. با ا لیتحو ه،یقضائ یقوه سیرئ

  کرده است. یمرسوله خوددار نیا افتیاز در رندهیکه گ نیاز ا یپست کانادا برگشت خورد، حاک

و های فراقضایی قتلها و مسئوالن ایرانی از انجام تحقیقات مستقل در مورد خودداری مستمر و هدفمند مقام

قربانیان در رابطه با کشف حقیقت و اجرای عدالت و و امتناع آنان از تأمین حقوق  1367های قهری سال ناپدیدسازی

ها و مسئوالن در خصوص حقوق بشر ی نمود مشخصی از نقض جدی وظایف و تعهدات این مقامدریافت غرامت، به منزله

 ۴11رود.به شمار می

                                                           
قابل دسترس در:  ،8. ص، 1397 وریشهر 1۰، یروحان حسن به نامهتیشکا و یعموم یهادادگاه در تیشکا...  کاهمینم ادتیمن از  ش،یجعفر بهک 410

 post.html-/blog09/2018behkish.blogspot.com/-www.jafar 
می  26، «ی کشورهای عضو معاهده گذاشته شده استی ماهیت وظایف قانونی کلی که بر عهده، درباره31ی تفسیر کلی، شماره»ی حقوق بشر، کمیته ۴11

2۰۰۴ ،13Add./1Rev./21UN Doc. CCPR/C/ 15، پاراگراف. 

ی های قهری دههها و ناپدیدسازیکشتاری جعفر بهکیش در رابطه با نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک از پذیرفتن شکوائیه

  خودداری کرد. عکس از آلبوم شخصی 1360

 

http://www.jafar-behkish.blogspot.com/2018/09/blog-post.html
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 مظنونان در موضع قدرت 10.4

 1367های فراقضایی در سال های قهری و اعدامدر سی سال گذشته، بسیاری از کسانی که به دست داشتن در ناپدیدسازی

های کل و معاونان تاناند. حکام شرع، دادسدر اختیار داشته مهمیهای اند در موضع قدرت بوده و منصبمتهم شده

ی قضائیه ای در قوههای بلندپایهعضویت داشتند به مقام« های مرگهیأت»در و نمایندگان وزارت اطالعات که  هادادستان

ها نام برده ها قرار دارند، از جمله افراد زیر که در این گزارش از آنو دستگاه دولت رسیده و بعضًا همچنان در آن جایگاه

 :ه استشد

دزفول را بر عهده داشت، « مرگ هیأت»، به عنوان دادستان کل دزفول، مسئولیت عضویت در علیرضا آوایی •

 ۴12و در حال حاضر وزیر دادگستری است.

به معاونت  1368تهران حضور داشت. در سال « مرگ هیأت»، به عنوان حاکم شرع، در حسینعلی نیری •

او بعداً به سمت رئیس این سمت را بر عهده داشت.  1392رئیس دیوان عالی کشور رسید و تا شهریور 

 منصوب شد و تا به امروز این جایگاه را در اختیار دارد. ضاتمی قدادگاه عالی انتظا

تهران عضویت « مرگ هیأت»، در 1367، به عنوان معاون دادستان کل تهران، در سال ابراهیم رئیسی •

ی قضائیه، معاون رئیس قوه 1393تا  1383دادستان کل تهران، از  1373تا  1368داشت. بعد از آن، از 

 دادستان کل کشور بود. 1395تا  1393و از 

تهران حضور داشت. او بعداً « مرگ هیأت»ی وزارت اطالعات، در ، به عنوان نمایندهمصطفی پورمحمدی •

 این سمت را در اختیار داشت. 1396تا سال  1392به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد و از سال 

خوزستان « مرگ هیأت»و در  ن بود، از حکام شرع استان خوزستا1367، در سال محمدحسین احمدی •

است. همچنین، تقریباً به مدت ده سال، در « مجلس خبرگان»عضویت داشت. او در حال حاضر از اعضای 
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، ریاست تشکیالتی را بر عهده داشت که مسئول گزینش و منصوب کردن قضات در سراسر 138۰ی دهه

 کشور است.

ی قضائیه اه دولت و قوههای بلندپایه در دستگها و منصبحضور این اشخاص و سایر مظنونان در جایگاه است که قابل درک

مؤثر در داخل کشور  اقدامات جبرانیگذارد تا به تحقق عدالت و دریافت های قربانیان باقی نمیمجالی برای خانواده عمالً

 امیدوار باشند.
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قدامات برخورداری از ا. حق قربانیان برای 11

 مؤثر جبرانی

این  2(3پیوسته، بر اساس بند )« المللی حقوق مدنی و سیاسیبین میثاق»ایران، به عنوان یکی از کشورهایی که به 

ی الزامی شامل این وظیفه ۴13.جبران خسارت کندقربانیان نقض حقوق بشر  ثر ازؤهای مبه شیوهمعاهده، مکلف است که 

 شود:موارد زیر می

یابی و کیفر دادن خاطیان و مسئوالن در صورت دست نقض حقوق بشری موارد عدالت: تحقیق و تفحص درباره •

المللی جرم به حساب بین که بر اساس قوانین داخلی و اعمالیمبنی بر وقوع  استنادبه شواهد مکفی و قابل 

 آیندمی

 ایق مربوط به موارد نقض حقوق بشرحقیقت: کشف و ثبت حق •

 اندحمل شدههایشان متهایی که قربانیان و خانوادهآسیب رسیدگی به: اتخاذ تدابیر مناسب برای خسارتجبران  •

و  ضایتی حیثیت، تأمین راعاده توانبخشی، ،غرامت مالی، اعاده به وضع سابقاز جمله، در صورت مقتضی، 

 ۴1۴تکرار.عدم هایضمانت

. مطابق شان نقض شده استانسانی شود که حقوقمام اشخاصی میمؤثر شامل حال ت برخورداری از اقدامات جبرانیحق 

های ایجابی یا سلبی، متحمل و به شیوهبه صورت فردی یا جمعی »هستند که المللی، این قربانیان اشخاصی با موازین بین

 ۴15«اند.شان شدهو لطمات جدی به حقوق اساسی و روحی، رنج روانی، زیان اقتصادیهای جسمی صدماتی، از جمله آسیب

نقض حقوق بشر شده را نیز در  قربانی ی که به طور مستقیمو خویشاوندان نزدیک فرد یکبستگان درجه  «قربانی»مفهوم 

                                                           
، «ی کشورهای عضو معاهده گذاشته شده استی ماهیت وظایف قانونی کلی که بر عهده، درباره31ی تفسیر کلی، شماره»ی حقوق بشر، کمیته به: دینگاه کن ۴13

13Add./1Rev./21CCPR/C/UN Doc.  ،26  2۰۰۴می. 
ی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین اصول و رهنمودهای اساسی درباره مجمع عمومی سازمان ملل،به:  دینگاه کن ۴1۴
  ، قابل دسترس در:7، اصل  .147/60A/RES/UN Doc، 2۰۰6مارس  21، المللیی بینقوانین بشردوستانه المللی حقوق بشر و نقض جدیبین

 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx  ،ها، و ی بهترین روالتحقیق مستقل دربارهکمیسیون حقوق بشر
ی دایان ، نوشتهی تقویت ظرفیت داخلی خود برای مبارزه با تمام وجوه مصونیت از مجازاتهمچنین رهنمودهایی، به منظور کمک به کشورها در زمینه

، قابل دسترس در: 2۰۰۴ی فوریه 88/2004/4UN Doc. E/CN. ،27اورنالیچر، 
88/2004/4ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=E/CN. 
، قابل 1، اصل 1985نوامبر  2۰، ۴۰/3۴ی شماره ، قطعنامهاعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده قدرتمجمع عمومی سازمان ملل،  ۴15

 pdf18ir.org/hr/hr-www.unic. ر:دسترس د

 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=E/CN.4/2004/88
http://www.unic-ir.org/hr/hr18.pdf
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و جلوگیری از قربانی شدن افراد دیگر م برای یاری رساندن به قربانیان که در جریان اقدا گیرد و همچنین اشخاصیبر می

  ۴16اند.آسیب دیده

 حقیقتدانستن حق  11.1
حق دارند که از حقایق مربوط به موارد نقض حقوق بشر مطلع هایشان و همچنین دیگر اعضای جامعه خانوادهقربانیان و 

 ۴17شوند.

موارد  انو جبران خسارت برای قربانی دادخواهیی حق دربارهاساسی  و رهنمودهایاصول »به اصل بیست و چهارم از بنا 

قربانیان »)اصول اساسی(، « اندالمللی شدهی بینالمللی حقوق بشر و نقض جدی قوانین بشردوستانهقوانین بین فاحشنقض 

ه به قربانی شدن باشند ک شرایطیو نمایندگان آنان باید از این حق برخوردار شوند که به دنبال کسب اطالعات مربوط به 

المللی حقوق بشر و نقض ت مربوط به دالیل و شرایطی که موارد نقض شدید قوانین بینو همچنین اطالعا آنان منجر شده

که از حقایق مربوط به این  برخوردار شوندو همچنین از این حق  اندالمللی را موجب شدهی بیننهجدی قوانین بشردوستا

ای تأمین و ترویج حقوق بشر از برروزآمدشده  مجموعه اصول»اصل چهارم از  ۴18«شوند.مطلع موارد نقض حقوق بشر 

فارغ از »کند که از مجازات( اذعان می صونیتمقابله با م )مجموعه اصول« از مجازات صونیتطریق اقدام برای مقابله با م

موارد نقض ناشدنی برخوردارند که حقایق مربوط به شرایط وقوع هایشان از این حق فسخهر روال قانونی، قربانیان و خانواده

 ۴19«در صورت درگذشت یا ناپدیدی قربانی، از سرنوشت او باخبر شوند.حقوق بشر را بدانند و 

یابی در مورد کند که حق حقیقتاذعان می« های قهری یا غیرانتخابیی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه»

داری اشخاصی ی روند پیشرفت و نتایج تحقیقات، سرنوشت و محل نگهحق کسب اطالعات درباره» های قهریناپدیدسازی

                                                           
، قابل 2، اصل 1985نوامبر  2۰، ۴۰/3۴ی شماره ، قطعنامهاعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده قدرتمجمع عمومی سازمان ملل،  ۴16

ی حق دادخواهی و اساسی درباره و رهنمودهای اصولمجمع عمومی سازمان ملل،   /htm034r40a/40www.un.org/documents/ga/res. دسترس در:
  ، قابل دسترس در:8اصل ، المللیی بینقوانین بشردوستانه المللی حقوق بشر و نقض جدیجبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بین

 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx  ،ی لل در زمینهگزارش کارگروه سازمان مشورای حقوق بشر
 ، قابل دسترس در:51، پاراگراف 1۰، ص. /45/22UN Doc. A/HRC، 2۰13ی ژانویه 28، های قهری یا غیراختیاریناپدیدسازی

54/22www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/ 
  ، قابل دسترس در:2۰۰6ی فوریه 91/2006/4UN Doc. E/CN. ،8، ی حق کشف حقیقتتحقیق دربارهدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،  ۴17

.www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx  
المللی حقوق ی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بیناساسی درباره و رهنمودهای اصولمجمع عمومی سازمان ملل،  ۴18

، قابل دسترس در: 2۴، اصل UN Doc. A/RES/60/147، 2۰۰6مارس  21، المللیی بینقوانین بشردوستانه بشر و نقض جدی
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx  

 .UN Doc،روزآمدشده برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازاتمجموعه اصول کمیسیون حقوق بشر،  ۴19

1Add./102/2005/4E/CN. ،8 قابل دسترس در:2۰۰5ی فوریه ، leOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspxwww.ohchr.org/EN/Issues/Ru 

 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/22/45
http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx
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این کارگروه  ۴2۰«این اشخاص، و هویت مرتکبان این اقدامات است. ناپدیدسازی قهریاند، و شرایط شده قهراً ناپدیدکه 

افراد  هرگاه که به این معنی استمله داری از جی سرنوشت و محل نگهیابی دربارهحقیقت حق»کند که تأکید می

شان در اختیارشان قرار گیرد و به های قربانیان حق دارند که بقایا و اجساد عزیرانشده جان باخته باشند، خانوادهبازداشت

د و رسوم خود برگزار کنند. بقایا و اجسا آدابیا  سپاری را مطابق با سنت، مذهبخاکها اجازه داده شود که مراسم آن

  ۴21«ای، شناسایی شده باشند.انهای دیناپذیری، از جمله از طریق آزمایشقربانیان نیز باید علناً و به شکل تشکیک

کند که اذعان می« بین آمریکایی حقوق بشر کمیسیون»ی اجتماعی دارد. ی فردی و هم جنبهیابی هم جنبهحق حقیقت

های دموکراتیک را به اطالعات ضروری برای کارکرد نظام حق کشف حقیقت یک حق جمعی است که دسترسی جامعه»

کند؛ و این حق یک حق شخصی برای بستگان قربانیان نیز هست، تا به این وسیله به نوعی در مورد آنان جبران تضمین می

هر ملتی این حق »کند که نیز اذعان می« از مجازات صونیتمقابله با م مجموعه اصول»اصل دوم از  ۴22«خسارت شود.

ع و شرایط و دالیلی باخبر شود گذشته در خصوص ارتکاب جرایم شنی وقایعناشدنی را دارد که از حقایق مربوط به سلب

مؤثر از  برداری کامل واند. بهره، به وقوع آن جرایم منجر شدهحقوق بشر یافتهگسترده و سازمان موارد نقضبه اتکای  که

یابی، هم حق حقیقت« است. موارد نقض حقوق بشری حفاظی حیاتی برای جلوگیری از تکرار یابی به منزلهحق حقیقت

ناشدنی است که استقالل خودش را دارد و نباید محدود ناشدنی و فسخدر سطح فردی و در سطح اجتماعی، یک حق سلب

 ۴23شود.

مجموعه »کنند، اصل پنجم از  شان عملیابی به وظایفحق حقیقت تأمینی ها چگونه باید برادر خصوص این که دولت

ها باید به اقدامات مقتضی، از جمله حقِ دانستن، دولت تأمینبرای »کند که اذعان می« یت از مجازاتصونمقابله با م اصول

ابیر الزم برای تضمین این حق اتخاذ تدابیر الزم برای تضمین عملکرد مستقل و مؤثر دستگاه قضایی، مبادرت ورزند. تد

اند. کشورهایی که شاهد ارتکاب  باشد که مکمل نقش دستگاه قضایی قضاییی فرایندهای غیرواند دربرگیرندهتهمچنین می

های از بابت تشکیل کمیسیوناند چه بسا بیش از کشورهای دیگر یافته بودهجرایم شنیع در ابعاد گسترده یا سازمان

ای که ور شوند، به گونهها بهرهشکنیهای تحقیق برای کشف حقایق مربوط به آن قانونایر کمیسیونیا س یابحقیقت

 «   امکان تعیین و تشخیص حقیقت مهیا شده و از نابودی شواهد و مدارک جلوگیری به عمل آید.

                                                           
، پاراگراف های قهریی حق کشف حقیقت در رابطه با ناپدیدسازیتفسیر کلی دربارههای قهری یا غیراختیاری، ی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه ۴2۰

 right_to_the_truth.pdf-www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC ، قابل دسترس در:1
، پاراگراف های قهریی حق کشف حقیقت در رابطه با ناپدیدسازیتفسیر کلی دربارههای قهری یا غیراختیاری، ی ناپدیدسازیکارگروه سازمان ملل در زمینه ۴21

 right_to_the_truth.pdf-www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC دسترس در:، قابل 6
، 1999دسامبر  22، «سیو االکوریا و دیگران علیه دولت السالوادورایگنا»، 1۰.۴88ی ، پرونده99/136ی ی آمریکا، گزارش شمارهکمیسیون حقوق بشر قاره ۴22

 .22۴پاراگراف 
و  38، پاراگراف 2۰۰6ی فوریه 91/2006/4UN Doc. E/CN. ،8، ی حق کشف حقیقتتحقیق دربارهدفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،  ۴23

 www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx چکیده، قابل دسترس در:

 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightToTheTruth.aspx
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 عدالتدسترسی به حق  11.2
قات فوری، سرتاسری، مؤثر، مستقل کند که تحقیکشورها را ملزم می« المللی حقوق مدنی و سیاسیبین میثاق»بند دوم 

گونه به عمل آورده و عدالت را در مورد مسئوالن این بشر حقوقموارد نقض ی اتهامات مربوط به ای دربارهطرفانهو بی

و  فراقضاییو  ، خودسرانههشتابزدهای ی و ترذیلی؛ اعدامرحمانه، غیرانسانبی سایر برخوردهای)شامل شکنجه و ت اقداما

 دسترسیگذارند که تضمین حق المللی بر این نکته صحه میموازین بین ۴2۴( به اجرا بگذارند.های قهریناپدیدسازی

 ۴25ثر است.مؤ هایجبران خسارت از قربانیان به شیوهها برای های ضروری در شرح وظایف دولتاز مؤلفه به عدالت قربانیان

های اساسی در شرح وظایف جلوگیری از اقدامات خودسرانه برای سلب حق حیات و تضمین رعایت حقوق بشر نیز از مؤلفه

 ۴26روند.ها به شمار میقطعی دولت

حقوق قربانیان  ۴27تحقیقات مؤثر در این زمینه باید موجبات جلب توجه مقتضی به حقوق و نیازهای قربانیان را فراهم کند.

 شود:شامل موارد زیر می

 ثبت شکایت و تشکیل پرونده •

 باخبر شدن از روند پیشرفت تحقیقات •

 مشخص کردن و بازپرسی از شاهدان •

 برخوردار شدن از حمایت حقوقی و روانی •

 ی تحقیقاتباخبر شدن از نتیجه •

 محفوظ ماندن حریم خصوصی •

 محفوظ ماندن از تهدید و اذیت و آزار •

                                                           
می  26، «ه شده استی کشورهای عضو معاهده گذاشتی ماهیت وظایف قانونی کلی که بر عهده، درباره31ی تفسیر کلی، شماره»ی حقوق بشر، کمیته ۴2۴

2۰۰۴ ،UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 18، پاراگراف. 
المللی حقوق ی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بیناصول و رهنمودهای اساسی دربارهمجمع عمومی سازمان ملل،  ۴25

  ، قابل دسترس در:12، اصل UN Doc. A/RES/60/147، 2۰۰6مارس  21، المللیی بینقوانین بشردوستانه بشر و نقض جدی

 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx  ،زآمدشده برای تأمین و مجموعه اصول روکمیسیون حقوق بشر
  ، قابل دسترس در:32، اصل 2۰۰5ی فوریه UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 ،8 ،ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت از مجازات

 1Add./102/2005/4www.undocs.org/E/CN. 29، اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده قدرتعمومی سازمان ملل،  مجمع 

 /htm034r40a/40www.un.org/documents/ga/res.، قابل دسترس در:5، اصل /34/40UN Doc. A/RES، 1985نوامبر 
 ، قابل دسترس در:29، ص. 2۰15، ی کلیات طرح پیشنهادی در خصوص حق حیاتالملل دربارهمالحظات مقدماتی عفو بینالملل، عفو بین ۴26

 /en2015/1644/40www.amnesty.org/en/documents/ior 
، قابل 1985نوامبر  34/40UN Doc. A/RES/ ،29، اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده قدرتمجمع عمومی سازمان ملل،  ۴27

 /htm034r40a/40www.un.org/documents/ga/res. دسترس در:

 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://www.undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.amnesty.org/en/documents/ior40/1644/2015/en
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
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 غرامت کاملدریافت  •

 ۴28های قربانیان و افکار عمومی قرار گیرد.نتایج تحقیقات همچنین باید به شکل شفاف و علنی در اختیار خانواده

شده کند که هرگاه تحقیقاتِ انجامهای عضو معاهده را ملزم میدولت« المللی حقوق مدنی و سیاسیبین یثاقم»بند دوم 

به اجرا  وضعیت ی مسئوالن و مسببان اینمعاهده منجر شوند، عدالت را درباره به افشای مواردی از نقض حقوق مصرح در

 این وظایف در رابطه با آن دسته از موارد نقض حقوق بشر»دارد که نیز تأکید « ی حقوق بشر سازمان مللکمیته»بگذارند. 

 بیرحمانه، غیرانسانیهای برخورد ایرسشوند )مانند شکنجه و المللی جرم محسوب میکه در چارچوب قوانین داخلی یا بین

به عالوه،  ۴29«( مورد توجه ویژه قرار گیرند.های قهریناپدیدسازیو قضایی فراو شتابزده، خودسرانه های رذیلی؛ اعدامو ت

ناپدیدسازی  ۴3۰قضایی،فرا اعدام نظیرالمللی بینکه جرایم  اندالمللی موظفیندر چارچوب قوانین بی کشورها همه

د شواهد مکفی، مجرمان در صورت وجو را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و  ت علیه بشریتاو جنای ۴32شکنجه ۴31،قهری

 گرد قانونی قرار دهند.را مورد پی

، عدالت را در مورد تمام استناددر صورت وجود شواهد مکفی و قابل آن باشند که  صددگردهای قانونی باید در این پی

ین اارشدی که ارتکاب  هایود: مقامشنیز میزیر این عده شامل افراد  ۴33جرایمی اجرا کنند.مسئوالن و مسببان چنین 

و یا به هر نحو اند یم را مورد تشویق قرار دادهاند، ارتکاب این جرااند، به اجرای این جرایم کمک کردهجرایم را دستور داده

های در ردهاند که مأموران دانستهاند یا باید میدانستهارشدی که می هایاند، و همچنین مقامیک جرم بودهدیگری شر

                                                           
 ، قابل دسترس در:32، پاراگراف 2۰16، های مشکوکی تحقیق و تفحص در خصوص مرگسوتا دربارهی مینهمعاهدهیساریای عالی حقوق بشر، دفتر کم ۴28

l.pdfwww.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtoco 
می  26، «ی کشورهای عضو معاهده گذاشته شده استی ماهیت وظایف قانونی کلی که بر عهده، درباره31ی تفسیر کلی، شماره»ی حقوق بشر، کمیته ۴29

2۰۰۴ ،UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 18، پاراگراف. 
، های فراقانونی، خودسرانه و شتابزدهتحقیق و تفحص و جلوگیری مؤثر از اعداماصول شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، به:  دیمثال، نگاه کن یبرا ۴3۰

 ، قابل دسترس در:18و  9)پیوست(، اصول  /98/1989UN Doc. E، 1989می  2۴، 65/1989ی نامهقطع

 www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf 
 133/47UN Doc. A/RES/ ،18،اعالمیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی قهریمجمع عمومی سازمان ملل،  به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴31

 /htm133r47a/47www.un.org/documents/ga/res. ، قابل دسترس در:1۴و  13، بندهای 1992دسامبر 
رحمانه، های بیاشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات اعالمیه محافظت از تمامیمجمع عمومی سازمان ملل،  به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴32

 ، قابل دسترس در:1۰و  9، بندهای /3452/30UN Doc. A/RES، 1975دسامبر  9، غیرانسانی یا ترذیلی
en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspxwww.ohchr.org/ 

ی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش اساسی درباره و رهنمودهای اصولمجمع عمومی سازمان ملل،   به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴33
 ، قابل دسترس در:۴، اصل /147/60UN Doc. A/RES، 2۰۰6مارس  21، المللیی بینقوانین بشردوستانه المللی حقوق بشر و نقض جدیقوانین بین

www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r133.htm
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
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تدابیر مناسب و الزم برای  تمام ی اختیارات خود،و یا درصدد ارتکاب این جرایم اند اما در حوزه در حال ارتکاب ترپایین

  ۴3۴ند.اها را اتخاذ نکردهپیشگیری از وقوع این جرایم یا متوقف کردن و یا مجازات کردن مرتکبان آن

  نباید مد نظر قرار گیرد. جا است ونابه گونه جرایمبه عنوان دفاعی برای ارتکاب این ۴35های ارشداستناد به دستور مقام

المللی بیننیز نباید مشمول جرایم   ۴36یا عفوو  های ممانعت از پیگیری، محاکمه و مجازات جرایم همچون مرور زمانشیوه

 شوند. 

حفاظی  اجرای عدالت در مورد مرتکبان جرایم ،مندی از اقدامات جبرانی مؤثرنیان برای بهرهاحقاق حقوق قربا عالوه بر

 است.  نیز تمام افرادحقوق انسانیِ حفاظت از و مداری برقراری قانون حیاتی برای

 مندی از اقدامات جبرانی بهرهحق  11.3
 هاآناز  کامل و مؤثر هایبه شیوهاند هایی که دیدهقربانیان موارد نقض حقوق بشر این حق را دارند که برای ترمیم آسیب

ی حیثیت، ارت، اعاده، جبران خساعاده به وضع سابق؛ احقاق این حق متضمن اتخاذ تدابیری برای جبران خسارت شود

برای تعیین و تدوین این تدابیر، با قربانیان  های مسئول بایدمقام ۴37ها است.تکرار این آسیبو تضمین عدم تأمین رضایت

را ترین و مؤثرترین تدابیر و مناسب آمده را به طور کامل برآورد کردههای واردو نمایندگان آنان مشورت کنند، تا آسیب

دوستانه صورت گیرد و این روند، با قربانیان باید برخوردی انسان در سرتاسر ۴38شناسایی کنند. اهبرای رسیدگی به آن

های قضایی و توانند از طریق سازوکارهای دستگاهمی اقدامات جبرانی ۴39عزت نفس و حقوق انسانی آنان رعایت شود.

                                                           
ی حفظ و تبلیغ حقوق بشر از طریق اقدام برای مبارزه با مصونیت از مجموعه اصول روزآمدشده دربارهکمیسیون حقوق بشر، به:  دیمثال، نگاه کن یبرا ۴3۴

 .1Add./102/2005/4www.undocs.org/E/CN )ب( ، قابل دسترس در:27، اصل 2۰۰5ی فوریه 1Add./102/2005/4UN Doc. E/CN. ،8، مجازات
قابل  ، )الف( وهفتمستی، اصل بمجموعه اصول روزآمدشده برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴35

  .1Add./102/2005/4undocs.org/E/CNدسترس در: 
 وچهارم،ستیب و وسومستیل بو، اصمجموعه اصول روزآمدشده برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴36

  .1Add./102/2005/4undocs.org/E/CNقابل دسترس در: 
 .UN Doc، 1985نوامبر  29، اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده قدرتمجمع عمومی سازمان ملل،  به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴37

34/40A/RES/ دسترس در:، قابل 8-17، اصول .htm034r40a/40www.un.org/documents/ga/res/  ی تفسیر کلی، شماره»ی حقوق بشر، کمیته

، 13Add./1Rev./21N Doc. CCPR/C/U، 2۰۰۴می  26، «ی کشورهای عضو معاهده گذاشته شده استی ماهیت وظایف قانونی کلی که بر عهده، درباره31

 المللی حقوق بشر و نقض جدیی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بیناصول و رهنمودهای اساسی درباره؛  16پاراگراف 
  www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx ، قابل دسترس در:18-23اصول ، المللیی بینقوانین بشردوستانه

 ، قابل دسترس در:31اصل ، ی حفظ و تبلیغ حقوق بشر از طریق اقدام برای مبارزه با مصونیت از مجازاتمجموعه اصول روزآمدشده درباره

1/Add.102/2005/4www.undocs.org/E/CN. 
قابل دسترس در:  ،32، اصل مجموعه اصول روزآمدشده برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیت به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴38
1Add./102/2005/4undocs.org/E/CN.  

قابل دسترس در:  ،، اصل چهارماعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده قدرت سازمان ملل، یبه: مجمع عموم دیمثال، نگاه کن یبرا ۴39

.htm034r40a/40www.un.org/documents/ga/res/ ی حق دادخواهی و جبران خسارت اصول و رهنمودهای اساسی دربارهسازمان ملل،  یمجمع عموم

 

http://www.undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://www.undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm
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شده باشند، دولت در صورتی که موارد نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده انجام  ۴۴۰اجرایی در اختیار قربانیان قرار گیرند.

 ها مدون کند.و مؤثر برای پرداخت غرامت قابل دسترسی سراسریِ باید یک برنامه

 اعاده به وضع سابق 11.3.1

ای است که پیش از نقض حقوق خود داشته به معنی بازگرداندن قربانی، تا حد امکان، به وضعیت اولیه اعاده به وضع سابق

جا از آنبر این نکته تأکید کرده است که  «های قهری یا غیرانتخابیی ناپدیدسازیزمینهکارگروه سازمان ملل در »است. 

ناپذیری که به قربانیان وارد آمده، معموالً ، با توجه به آسیب بازگشتقهری ناپدیدسازیکه بازگردانی کامل در مورد قربانیان 

جبران های شود(، دیگر شیوهنقض حقوق بشر نیز میممکن نیست )و این وضعیت شامل حال بسیاری از دیگر قربانیان 

 ۴۴1د.نباید به عنوان مکمل مد نظر گرفته شو و تأمین رضایت ی حیثیتاعادهتوانبخشی، ، پرداخت غرامت، مانند خسارت

 پرداخت غرامت 11.3.2

و متناسب با شدتِ هر پرداخت غرامت باید در تمام مواردی که هرگونه خسارت قابل ارزیابی وارد آمده، به شکل مناسب 

شود: یک( قابل ارزیابی شامل این موارد میهای خسارت ۴۴2مورد از نقض حقوق بشر و شرایط وقوع هر مورد، انجام شود.

های شغلی و تحصیلی و مزایای اجتماعی؛ ها و امکانات، شامل موقعیتصدمات جسمی یا روانی؛ دو( از دست دادن فرصت

های الزم ؛ پنجم( هزینهروحیدادن درآمدها، از جمله درآمدهای بالقوه؛ چهارم( لطمات های مادی و از دست سه( زیان

های روانی و خدمات کمک و کارشناسی، خدمات دارویی و پزشکی،های حقوقی ها و مشاورهبرای دریافت مساعدت

اثر نقض حقوق بشر کفایت  های واردآمده بردر اکثر موارد، جبران مالی به خودی خود برای ترمیم آسیب ۴۴3اجتماعی.

 دیگری تکمیل شود. اقدامات جبرانیو باید با  کندنمی

                                                           
قابل دسترس در:  ،، اصل دهمالمللیی بینانین بشردوستانهقو المللی حقوق بشر و نقض جدیبرای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بین

www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx  
قابل دسترس در:  ودوم،ی، اصل سروزآمدشده برای تأمین و ترویج حقوق بشر از طریق اقدام برای مقابله با مصونیتمجموعه اصول  به: دیمثال، نگاه کن یبرا ۴۴۰
1Add./102/2005/4undocs.org/E/CN.  

، ص. /45/22UN Doc. A/HRC، 2۰13ی ژانویه 28، های قهری یا غیراختیاریناپدیدسازیی گزارش کارگروه سازمان ملل در زمینهشورای حقوق بشر،  ۴۴1

 /45/22www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC ، پاراگراف، قابل دسترس در:11
قوانین  المللی حقوق بشر و نقض جدیی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بیندهای اساسی دربارهاصول و رهنمو  ۴۴2

 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx ، قابل دسترس در:2۰اصل ، المللیی بینبشردوستانه
قوانین  المللی حقوق بشر و نقض جدیبینی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین اصول و رهنمودهای اساسی درباره  ۴۴3

 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx ، قابل دسترس در:2۰اصل ، المللیی بینبشردوستانه

 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/22/45
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
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 توانبخشی 11.3.3

های پزشکی و روانی و همچنین خدمات حقوقی و اجتماعی به منظور ترمیم باید شامل مراقبت توانبخشیتدابیر الزم برای 

 ۴۴۴اند.ای باشد که قربانیان متحمل شدههای جسمی و ذهنیآسیب

 تأمین رضایت اعاده حیثیت و 11.3.4

 د:ها باشاز موارد زیر یا تمامی آنتأمین رضایت قربانیان باید، بنا به اقتضا، شامل برخی اعاده حیثیت و تدابیر الزم برای 

 تدابیر مؤثر به منظور خاتمه دادن به مواردی از نقض حقوق بشر که همچنان ادامه دارند. .1

گونه افشای حقیقت زیان بیشتری به تا جایی که این و علنی حقیقت کاملکشف و تصدیق واقعیات و افشای  .2

امل حال بستگان و این نکته همچنین ش را با خطرات بیشتری مواجه نسازد قربانیان نرساند و امنیت و منافع آنان

ها شکنیانونشود که برای کمک به قربانیان یا جلوگیری از استمرار این قو اشخاص دیگری می قربانیان، شاهدان

 اند.و موارد نقض حقوق بشر مداخله کرده

اند، اجساد افرادی که کشته شده یافتناند، کودکانی که ربوده شده شناسایی، یافتن ناپدیدشدگانوجو برای جست .3

یا  بق با خواست علنی یا قلبی خودشانو تدفین مجدد اجساد قربانیان مطامساعدت به بازیابی، تعیین هویت  و

 اند.ها تعلق داشتهکه قربانیان به آن ها و جوامعیه آداب و رسوم خانوادهنا بب

و حقوق قربانیان و اشخاصی که از نزدیکان  تی حیثیت، شهری دولتی یا حکم قضایی برای اعادهصدور اعالمیه .۴

 اند.قربانیان بوده

 و قبول مسئولیت.مل اذعان به واقعیت و حقیقت امر عذرخواهی رسمی، شا .5

حقوق  ها و موارد نقضشکنیمسئول قانونبرای مجازات اشخاصی که اداری  هایتنبیه احکام قضایی و صدور .6

 اند.بشر شناخته شده

 داشت یاد قربانیان و ادای احترام به آنان.بزرگ .7

لی الملهای آموزش قوانین بینداده و موارد نقض حقوق بشر در برنامههای رخشکنیگنجاندن شرح موثقی از قانون .8

 ۴۴5های آموزشی در تمام سطوح.برنامه المللی، و همچنین دری بینهحقوق بشر و قوانین بشردوستان

                                                           
قوانین  المللی حقوق بشر و نقض جدیی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قوانین بینرهنمودهای اساسی دربارهاصول و   ۴۴۴

   www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx  ، قابل دسترس در:21اصل ، المللیی بینبشردوستانه
قوانین  المللی حقوق بشر و نقض جدیین بینی حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قواناصول و رهنمودهای اساسی درباره  ۴۴5

  www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx ، قابل دسترس در:22اصل ، المللیی بینبشردوستانه

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
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 تکرارتضمین عدم 11.3.5

مواردی که به پیشگیری از وقوع  –ها باشد تکرار باید، در صورت اقتضا، شامل برخی از موارد زیر یا تمامی آنتضمین عدم

 کنند:جرایم نیز کمک می

 اطمینان از نظارت مؤثر مدنی و غیرنظامی بر نیروهای نظامی و امنیتی.کسب  .1

المللی در خصوص روال قانونی و قضایی، های نظامی و غیرنظامی با موازین بینکسب اطمینان از این که رویه .2

 طرفی مطابقت دارند.رعایت انصاف و حفظ بی

 تقویت استقالل دستگاه قضایی. .3

و همچنین  های بهداشتی اشتغال دارندمراقبتهای حقوقی، پزشکی و حمایت و محفاظت از اشخاصی که به حرفه .۴

ها و حمایت و محافظت از مدافعان های مربوط به آنها و دیگر شغلحمایت و محافظت از شاغالن در رسانه

 حقوق بشر.

 یحقوق بشری و قوانین بشردوستانهقوانین  هایی به شکل مستمر برای آموزشدر اولویت قرار دادن برنامه .5

و فراهم کردن امکانات آموزشی برای مسئوالن قضایی و مأموران اجرای قانون و  المللی به تمام اقشار جامعهبین

 همچنین نیروهای نظامی و امنیتی.

 و شاغالن در هاهارکنان نهادهای تأدیبی، رسانتبلیغ و تشویق کارمندان دولت )شامل مأموران اجرای قانون، ک .6

و پرسنل نظامی( به رعایت ضوابط رفتاری و هنجارهای اخالقی و به بخش خدمات پزشکی، روانی و اجتماعی 

 المللی.ویژه موازین بین

 ها.ترویج سازوکارهایی برای پیشگیری از منازعات اجتماعی و رصد کردن و برطرف کردن آن .7

یا امکان وقوع آن را فراهم المللی حقوق بشر کمک کرده انین بینبازبینی و اصالح قوانینی که به نقض شدید قو .8

 د.کننمی
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 هاتوصیهگیری و . نتیجه12

 

ها صدایشان در نیامد ... شش تا های من را کشتند و اینمن گله دارم از سازمان ملل. این همه بچه»

دارند. بس است دخترم هم بر نمیی من را کشتند، هیچ صدایشان در نیامد. حاال تازه دست از سر بچه

های های من را بشنود، اسمی از بچهدیگر. ظلم تا چه قدر؟ تا چه حد؟ توقع داشتم که سازمان ملل حرف

  «من ببرد.

ی دهههای قهری ها و ناپدیدسازیکشتاراش را در جریان فرزندانتعداد زیادی از که  –« مادر بهکیش»مشهور به  –البنین جاللی مهاجر ام

    446از دست داد 1360

 

 گیرینتیجه 12.1

و همچنین  در ایران 1367مخالف و دگراندیش سیاسی در سال  هزاران های فراقضاییِ های قهری و اعدامناپدیدسازی

ی یافتههای قربانیان، بخشی از حمالت گسترده و سازمانکاری برای کتمان حقیقت و بدرفتاری با خانوادهها پنهاندهه

مخالفان و دگراندیشان  ها و مسئوالن ایرانی به شهروندان غیرنظامی است که با هدف مجازات کردن و از بین بردنمقام

انداز سیاسی متفاوتی را برای سیاسی، خاموش کردن اعتراضات و ساکت کردن تمام صداهایی دنبال شده است که چشم

 کردند.ایرانِ پس از انقالب معرفی و تبلیغ می

به ارتکاب هزاران اعدام  خفیانهدست کم یک فتوای صادرشده از جانب رهبر کشور، م بر اساسها و مسئوالن ایرانی، مقام

ناپدید  قهراًها را آنو  کرده را از دایره شمول قانون خارج زندانیانها و مسئوالن مقام دست زدند. 1367فراقضایی در سال 

همچنان از افشای کامل سرنوشت قربانیان،  هاآن با گذشت سی سال، پیش ببرند.به مخفیانه را  هایی اعدامکردند تا برنامه

زنند و از مشخص کردن گورهای انفرادی و جمعیِ حاوی اجساد و بقایای از جمله دالیل و شرایط کشتارها، سر باز می

ناپدیدسازی »به این ترتیب، ارتکاب جرم کنند. می هایشان امتناعها به خانوادهقربانیان به منظور شناسایی و استرداد آن

                                                           
 2۰11در نوامبر  وضبط شده  ییدئویکه به صورت و ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ایرانمهاجر، خطاب به  یجالل نیالبنام اظهارات ۴۴6

  oM&feature=player_embedded6je_pd2www.youtube.com/watch?v=_R: منتشر شده است جانیا در

http://www.youtube.com/watch?v=_R2je_pd6oM&feature=player_embedded
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و همچنین سایر  اندها از بابت این وضعیت کشیدهای که خانوادههای ناگفتهتا به امروز ادامه یافته است. رنج« قهری

رانسانی و رحمانه، غیبیهای مجازات برخوردهای یا ها شده، ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه یا سایرهایی که با آنبدرفتاری

 المللها، از نظر عفو بینجرایم و استمرار ارتکاب آن ی ارتکاب اینیافتهبا توجه به روال گسترده و سازماناست.  ترذیلی

، نابودسازی، ناپدیدسازی قهری، قتلشامل آیند. این جنایات میبه شمار « ت علیه بشریتاجنای»از مصادیق  این جرایم

 شوند.و سایر اعمال غیرانسانی می ررسانیشکنجه، آزا

مسئوالن حکومت  ها وترین مقامکنند که این جرایم به دستور و با نظارت و موافقت عالیاسناد و شواهد رسمی تأیید می

و حتی تجلیل کردن ها این جرایم، نادیده گرفتن آن های مسئول در تمام سطوح به پنهان کردنو مقام ایران صورت گرفته

ها های کل و معاونان دادستاندر واقع، آن دسته از مسئوالن وزارت اطالعات، حکام شرع، دادستاندهند. ها ادامه میاز آن

ای در دستگاه قضایی یا دستگاه دولت رسیده و بعضاً همچنان های بلندپایهاند به مقامبوده« های مرگهیأت»که از اعضای 

ها کشتارای در اظهارات خود از مرتکبان ها و مسئوالن به شکل فزاینده، مقام1395ال از سها را در اختیار دارند. این مقام

« تروریسم»ی حمایت از ها را به منزلهاند و هرگونه انتقادی از این جنایتخوانده« قهرمانان ملی»ها را تجلیل کرده و آن

قربانیان در داخل کشور وجود  جبران خسارت ازو ر امکان اجرای عدالت، کشف حقیقت در نتیجه، در حال حاضاند. دانسته

 ندارد.

ی مصونیت از مجازات به وجود المللی مؤثری برای رسیدگی به مسئلهدر این وضعیت، ضرورت دارد که سازوکار)های( بین

 آید.

ی رها با چنین تدابیری منجر شود، اما جامعهبه مخالفت برخی از کشو احتماالً  سازمان مللمناسبات سیاسی حاکم بر 

توجهی به این در کل دیگر نباید این مصادیق جنایت علیه بشریت را ندیده بگیرد و دیگر نباید اجازه دهد که بی جهانی

 ها بدون مکافات بماند.ها ادامه یافته و ارتکاب آنجنایت

چنان شدید که نه آن است جنایتی و جرم اش مشحض است،بندی، همان طور که از صورت«جنایت علیه بشریت»مفهوم 

. پاسخگو بودن در قبال کنددار میجامعه بشری را جریحه کلروح فقط قربانیان و بازماندگان و کشور محل ارتکاب بلکه 

هایشان بلکه خانوادهچنین جرایم و جنایاتی نه فقط به منظور تضمین کشف حقیقت و اجرای عدالت در مورد قربانیان و 

 برای ایجاد حفاظ حیاتی برای جلوگیری از تکرار این جرایم و جنایات ضرورت دارد.

در  1367های قهری سال های فراقضایی و ناپدیدسازیکشتارهای قربانیان ی جهانی در قبال بازماندگان و خانوادهجامعه

 های قربانیانبر بازماندگان و خانواده تأثیر بسیار مخربی ر نه فقطاین رفتا است. و کوتاهی کرده ایران به شدت قصور ورزیده

 و رعایت حقوق بشر در داخل این کشور گذاشته است. برقراری حکومت قانون بر یبارزیانبه شدت  اتاثر بلکه اشتهد
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گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضع حقوق »ی جهانی، سکوت جامعه سال اه، پس از ده(2۰17اوت ) 1396مرداد 

ها اختصاص داد. در این گزارش از قصور مقام(« 1367) 1988کشتارهای سال »بخشی از گزارش خود را به « بشر در ایران

و بر  انتقاد شده« وقایعتأمین شرایط الزم برای انجام تحقیقات مستقل و سرتاسری در خصوص این »و مسئوالن ایرانی در 

های قربانیان در صورت اقدام برای کشف حقایق مربوط به تأکید شده بود که خانواده پیگردهای کیفریآزار و ارعاب و 

تحقیقات »گزارشگر ویژه در پایان خواهان انجام  گیرند.شان و اصرار بر اجرای عدالت در معرض آن قرار میسرنوشت عزیزان

 ۴۴7شده بود.« علنی حقایقمؤثر در خصوص واقعیات و مستندات و افشای 

به ها ی آنها و مسئوالن ایرانی برای تحقیق و تفحص دربارهشدت جرایم و جنایاتی که انجام شده، عدم تمایل آشکار مقام

کند های قربانیان ایجاب میو تداوم درد و رنج بازماندگان و خانواده جبران خسارتو  منظور کشف حقیقت، اجرای عدالت

 .افزایش دهد عدالتی رای، از طریق سازمان ملل، اقدامات خود برای رسیدگی به این بیی جهانکه جامعه

ی حقوق بشر یافتهی اوجِ یک دهه نقض فاحش و سازماننقطه 1367های فراقضاییِ سال های قهری و اعدامناپدیدسازی

شد که  فراقضایی هایکشتار موج دیگر از، ایران شاهد یک هاهای پس از این اعدامبود. در سال 1357ب سال در پی انقال

که در  بود کشتاری و این هدف قرار داد 1377تا  1367های روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و دگراندیشان را در سال

 ۴۴8مشهور شد و مسئولیت آن را وزارت اطالعات بر عهده گرفت.« ایهای زنجیرهقتل»کشور به  داخل

حق  ها و مسئوالنمقام .صورت گرفته است ترهای گستردهسرکوب نقض حقوق بشر بر بسترین جرایم و موارد ارتکاب ا

به  یافتهاند، به شکل سازمانکرده محدودآمیز را به شدت و آزادی تجمع و گردهمایی صلح یده، آزادی بیانآزادی عق

اند، ها در ابعاد گسترده دست زدهاند، به شکنجه و سایر بدرفتاریبرگزاری محاکمات نامنصفانه و غالباً غیرعلنی اقدام کرده

 اند.و هزاران نفر دیگر را در صف اعدام نگه داشته اندهرساله صدها نفر را اعدام کرده

ت سیاسی، اقتصادی، ای گرفتار شده است که در ترکیبی از معضالچنگ بحران چندجانبهدر حال حاضر، ایران در 

و خودکامگی سیاسی رو به افزایش گذاشته و ابراز  ها به فقر، تورم، فسادد. اعتراضو حقوق بشری ریشه دار محیطیزیست

ها و نش به این اتفاقات، مقامدر واکهای اجتماعی گسترش یافته است. خشم و ناخشنودی شدید از حکومت در شبکه

مخالفان و اند، از جمله آمیز داشتههای صلحاند. صدها کنشگری که فعالیتتر کردهی سرکوب را گستردهمسئوالن شبکه

ی موسیقی، سازان، هنرمندان عرصههای اینترنتی، دانشجویان، فیلمنگاران، کارکنان رسانهسیاسی، روزنامه دگراندیشان

و همچنین مدافعان حقوق بشر )شامل وکال، فعاالن حقوق زنان، اعضای  های دینی و قومیاعضای اقلیت ان،نویسندگ

                                                           
، قابل دسترس 1۰9، 71-7۴های ، پاراگراف/322/72UN Doc. A، 2۰18اوت  1۴،  گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ایرانگزارش  ۴۴7

  /322/72ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A در:
  ، قابل دسترس در:2۰16، شدگان در مراسم یادبود نویسندگان به قتل رسیده باید آزاد شوندایران: بازداشتالملل، عفو بین۴۴8
/en2016/5267/13www.amnesty.org/en/documents/mde 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/72/322
http://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5267/2016/en
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محیطی، و فعاالن کارزار مبارزه با اعدام( مورد آزار، ها و کنشگران زیستهای صنفی و کارگری، فعاالن حقوق اقلیتاتحادیه

وخیمی در  در حال حاضر در وضعیت اند. بسیاریگرفته قراربازجویی، دستگیری و حبس خودسرانه و مجازات کیفری 

 برند.زندان به سر می

   ها و مسئوالنگره خورده است، مصونیتی که مقام« مصونیت از مجازات»ی مسئله از اساس بهها تداوم و استمرار این جنایت

ه نقض گونه عواقبی بتوانند بدون هیچمیو این وضعیت آنان را به این باور رسانده است که  اندهمواره از آن برخودار بوده

 حقوق بشر اقدام کنند.

تنها در این جراحت و  ی ایران به جای گذاشتهباز بر پیکر جامعهیک زخمِ های ناشی از این میراث مملو از خشونت آسیب

ای برای جانبهران، با اصرار و با پشتیبانی سازمان ملل، به اتخاذ راهبرد همهتواند التیام پیدا کند که دولت ایصورتی می

و موافق با موازین د مرکب از تدابیر مؤثر، منصفانه چنین راهبردی بایی مصونیت از مجازات متعهد شود. رسیدگی به مسئله

، اتخاذ تدابیر مستقل و مؤثر برای نجبران خسارت از قربانیاو همچنین  پذیریی برای پاسخگویی و مسئولیتحقوق بشر

و آموزش  آموزش تاریخاندازی کارزارهای فراگیر برای و راه در نهادها ساختاریعمیق و  کشف حقایق، انجام اصالحات

و حقوق ی فجیع و دردناک خود بگسلد ذشتهتواند از گتنها در این شرایط است که ایران میموازین حقوق بشر باشد. 

و تضمین کند که چنین جرایم و جنایاتی هرگز  افت غرامت را تأمین کندکشف حقیقت، اجرای عدالت و دری قربانیان برای

 دوباره اتفاق نخواهد افتاد.

کنند سزاوار مبارزه میشجاعانه  اندازیچشمکه برای تحقق چنین  یو مدافعان حقوق بشر های قربانیانبازماندگان، خانواده

 .نیستندکه بدانند در این راه تنها  هستند آن

 هاتوصیه 12.2

 ها و مسئوالن در ایرانبه مقام 12.2.1

 حقیقت

در  1367در مرداد تا شهریور  زندانی را سیاسی لناً اذعان کنند که هزاران مخالف و دگراندیشرسماً و ع •

تمام اند، و ی فراقضایی اعدام شدههای مختلف در سراسر کشور، قهراً ناپدید شده و به شیوهایران، در زندان

 شان، محل و علت و شرایط ناپدیدسازیشدگان، هویتکشته شماراطالعات موجود و مستندات مربوط به 

 .افشا کنندرا  قایا و اجسادشانو محل دفن ب نانآو اعدام فراقضایی  قهری

ی دیگری برای کشف کامل طرفانهیا تشیکالت شایسته، مستقل و بی ی تحقیقیاب، کمیتهکمیسیون حقیقت •

شدگان، )شامل شمار کشته 1367های فراقضایی سال های قهری و اعدامحقایق مربوط به ناپدیدسازی
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 اعدام فراقضایی آنان، و محل دفن بقایا و اجسادشان(و  قهری شان، محل و علت و شرایط ناپدیدسازیهویت

چنین تشکیالتی باید از اختیارات مؤثر برای پیشبرد تحقیقات خود برخوردار باشد، از جمله:  ایجاد کنند.

ی مظنونان به دست داشتن در ها و مسئوالن دولتی و حکومتی به همکاری؛ همهی مقامواداشتن همه

های های فراقضایی و سایر شهود را به شهادت واداشتن؛ واگشایی گورها و محلاعدامهای قهری و ناپدیدسازی

ای به منظور تسهیل در روند استرداد بقایای قربانیان به اعضای اندفن اجساد؛ انجام کالبدشکافی و تحلیل دی

 هایشان.خانواده

ه دنبال کشف حقیقت، ایت قرار دهند که بی دیگر افرادی را مورد حمهای قربانیان و همهبازماندگان، خانواده •

ا در مرداد ت گسترده های فراقضاییهای قهری و اعدامقربانیانِ ناپدیدسازی جبران خسارت ازو اجرای عدالت 

و دستگیری و حبس خودسرانه و سایر اقدامات  نان در مقابل تهدید، آزار، ارعابو از آ اندبوده 1367شهریور 

 های حکومتی یا عوامل دیگر محافظت کنند.مقامجویانه از جانب تالفی

به فضای داخل  – نهادمردم غیردولتی هایاز جمله سازمان –المللی دسترسی نامحدود ناظران مستقل بین •

 کشور را تضمین کنند.

o ی سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در گزارشگر ویژه»تر، دسترسی نامحدود به طور مشخص

کارگروه سازمان »های بدون تعلل بیشتر، به درخواست کشور را تضمین کنند وداخل به « ایران

ی ی سازمان ملل در زمینهگزارشگر ویژه»، «های قهری یا غیرانتخابیناپدیدسازیی ملل در زمینه

ی شکنجه و ی سازمان ملل در زمینهگزارشگر ویژه»و  «های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانهاعدام

برای دیدار از کشور پاسخ مثبت « های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلیردها و مجازاتسایر برخو

جبران  کشف حقیقت، اجرای عدالت، ترویجی ی سازمان ملل در زمینهگزارشگر ویژه» ؛دهند

 را به دیدار از کشور دعوت کنند.« تکرارو تضمین عدم خسارت

 گسترده های فراقضاییحاوی اجساد و بقایای قربانیان اعدام و جمعی رسماً و علناً به وجود گورهای انفرادی •

 ها را شناسایی و معرفی کنند.اذعان کرده و تمام این مکان 1367در مرداد تا شهریور 

های فراقضایِی گسترده در و اعدام های قهریات مربوط به ناپدیدسازیهای حاوی اطالعحفاظت از بایگانی •

ت تاریخی و ها را به منظور کمک به انجام تحقیقاو دسترسی به آن تضمین کردهرا  1367مرداد تا شهریور 

های منطقی به جهت حافظت از حریم خصوصی و این دسترسی مقید به محدودیت حقوق بشری تسهیل کنند

 های قربانیان و خود قربانیان باشد.و امنیت خانواده

گسترده  های فراقضاییهای قهری و اعدامناپدیدسازیهای تحقیقات داخلی در مورد ها و یافتهتمام گزارش •

 در این زمینه را منتشر کنند. حقوق بشرنقض ادعایی  موارد و دیگر 1367مرداد تا شهریور  در

 های آنان قرار دهند.اند در اختیار خانوادهشان نوشتهها و مطالبی را که قربانیان پیش از اعدامنامهوصیت •
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برای ثبت اسناد و گردآوری و تجمیع اطالعات مربوط به ی دسترسقابلطالعاتی اداری و سامانه ا دفتر •

تأسیس  1367های فراقضایی گسترده در مرداد تا شهریور های قهری و اعداممشخصات قربانیان ناپدیدسازی

ها تسریع و محل دفن آن شانو شرایط ناپدید شدن و اعدام روند تشخیص هویت قربانیان، مکانکنند، تا 

طرفانه، آزمایی مستقل، بیمورد راستی شده در این دفتر باید به لحاظ صحت و سقم آنشود. اطالعات ثبت

  و سرتاسری قرار گیرد.

 یکایکبرای  ؛مرگمورد زمان و مکان و علت  صدور اعالن فوت و گواهی فوت، حاوی اطالعات صحیح در •

 را تضمین کنند. 1367مرداد تا شهریور های فراقضایی قربانیان اعدام

 عدالت

های طرفانه در مورد تمام اتهامات مربوط به ناپدیدسازیو بی قات جناییِ فوری، سرتاسری، مستقلانجام تحقی •

را  1367های مرداد تا شهریور کشتارو جنایت علیه بشریت، در ارتباط با  های فراقضایی، شکنجهقهری، اعدام

های مدنی، ، متهمان به ارتکاب جرایم را در دادگاهورت وجود شواهد مکفی و قابل استناددر صتضمین کنند. 

، مورد محاکمه مجازات اعدام درخواستو بدون  دادرسی منصفانه المللیهای هماهنگ با موازین بینبه شیوه

متهم به نقش  متیحکوهای طرفانه باید مانع از آن شود که دستگاههرگونه تحقیق مستقل و بیقرار دهند. 

 ها جلوگیری کنند.ها یا وابستگان آنداشتن در موارد نقض حقوق بشر از بازپرسی از کارکنان این دستگاه

شود و و هرگونه تعقیب قضایی، به مرتکبان مستقیمِ جرایم محدود نمی ضمانت کنند که تحقیق و تفحص  •

ریزی، ا امر کردن، سفارش دادن، برنامهدهد که بهمچنین مسئولیت کیفری کسانی را مد نظر قرار می

سازی و یا سایر اقدامات به ارتکاب چنین جرایمی )از جمله پنهان ریزی، معاونت و معاضدتختن، نقشهبرانگی

سرنوشت ناپدیدشدگان و محل دفن اجساد و بقایای آنان( مساعدت رسانده یا ارتکاب این جرایم را تسهیل 

تر پایینردهاند، که مأموران دانستهاند، یا باید میدانستهمسئوالن ارشدی را که می ها ومقاماند، و همچنین کرده

ی اختیارات خود، تمام تدابیر مناسب اند و یا درصدد ارتکاب این جرایم اند اما، در حوزهمرتکب این جرایم شده

    اند. ها را اتخاذ نکردهو الزم برای پیشگیری از وقوع این جرایم یا متوقف کردن و یا مجازات کردن مرتکبان آن

 های آنبارهسپاری دوو خاک واگشایی گورها، تعیین هویت اجساد

های قهری و اطالعات مربوط به محل گورهای انفرادی و جمعی، حاوی اجساد و بقایای قربانیان ناپدیدسازی •

 درنگ افشا کنند.را بی 1367های فراقضایی گسترده در مرداد تا شهریور اعدام

د و بقایای قربانیان رود یا مشخص شده است که حاوی اجساهایی را که گمان میتخریب یا صدمه زدن به محل •

محافظت و مراقبت از این  درنگ متوقف کنند.بوده بی 1367های فراقضایی گسترده در مرداد تا شهریور اعدام
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که امکان تحقیقات مقتضی و مستقل برای تعیین هویت اجساد و تشخیص  ای تضمین کنندها را به گونهمکان

 علت و شرایط درگذشت فراهم شود.

رود یا تأیید شده است که محل گورهای انفرادی هایی را ضمانت کنند که گمان میتمام مکانشناسایی و ثبت  •

 است. 1367های فراقضایی گسترده در مرداد تا شهریور و جمعیِ مرتبط با اعدام

 کنند. تضمینرا  تعدیو توهین و  کاریحرمتی، خرابها در مقابل بیاز این مکان محافظت •

ی وقوع جرم معرفی کنند، جایی که الزم است متخصصان رهای جمعی را به عنوان صحنهرسماً و علنًا محل گو •

 پزشکی قانونی به واگشایی گورها، محافظت از شواهد و مستندات و تشخیص درست هویت اجساد اقدام کنند.

، با آنان اطالع دادههای قربانیان د ضرورت پیدا کند، به خانوادهاجساو کالبدشکافی  هادر صورتی که واگشایی گور •

و  شان برخورد شودایت حرمت و منزلتبقایا و اجساد قربانیان با رع با و کسب اطمینان کنند که مشورت کرده

شان با رعایت تشریفات و مراحل مقتضی از جانب متخصصان کامالً واجد شرایط پزشکی هویت و علت درگذشت

 و ثبت شود.  المللی مشخصزین بینقانونی و در هماهنگی با موا

ی برگزاری مراسم و اجازه هایشان را تسهیل کردهای خانوادهروند استرداد بقایا و اجساد قربانیان به اعض •

 سپاری و سوگواری مطابق عرف و آداب را صادر کنند.خاک

  ها را تسهیل کنند.های بستگان برای برگزاری سایر مجالس یادبود حمایت کرده و برگزاری آناز درخواست •

ی آن را به منظور شناسایی در آینده و اگر بقایای یک شخص یافت شده اما شناسایی آن میسر نباشد، پرونده •

 رسانی متعاقب به بستگان و اشخاص مرتبط باز نگه دارند.اطالع

 جبران خسارت

اقدامات  تأسیس کرده و کسب اطمینان کنند که جبران خسارتای برای طرفانهو بیتشکیالت کارآمد، مستقل  •

های های قهری و اعدامبازماندگان ناپدیدسازیبرای جبران خسارت از المللی هماهنگ با موازین بین کامل، مؤثر و

اعاده به وضع شامل  اقداماتیو چنین شود انجام میهای قربانیان و خانواده 1367فراقضایی گسترده در سال 

 نگاه کنید(. 11.3تکرار خواهد بود )به بخش و تضمین عدم ی حیثیت، تأمین رضایتاعاده، جبران خسارت، سابق

های های قهری و اعدامو حقوق قربانیان ناپدیدسازی ی حرمت، حیثیتقضایی برای اعاده ی رسمی یا حکماعالمیه •

 و نزدیکان قربانیان صادر کنند. 1367فراقضایی گسترده در سال 

 واقعیات و پذیرش مسئولیت از جانب حکومت صادر کنند.ی رسمی برای عذرخواهی، شامل اقرار به بیانیه •

و سایر موارد جدی نقض  1367های قهری گسترده در سال های فراقضایی و ناپدیدسازیبرای قربانیان اعدام •

 مراسم یادبود برگزار کنند. 136۰ی حقوق بشر در دهه



 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

226 

ناً و به صورت توصیه شده رسماً و علیاب یا کمیسیون تحقیق و تفحصی را که در باال ی حقیقتگزارش کمیته •

 و انعکاس یافتن آن در مطالب درسی و مربوط به آموزش حقوق بشر را ضمانت کنند. گسترده منتشر کرده

در جریان انجام تحقیق و تفحص، آن دسته از مسئوالن حکومتی و  زوکاری برای نظارت ایجاد کنند کهسا •

 اند، به ویژهالمللی متهم شدهرتکاب جرایم ناقض قوانین بینکارکنان دولتی که به نقض جدی حقوق بشر و ا

مانند، که و یا باقی نمی در موضعی قرار ندارند یتی، انتظامی، اطالعاتی و قضاییهای امناشخاص شاغل در بخش

 ها باشند.شکنیقادر به تکرار این جرایم و قانون

حقوق انسانی خود، از جمله حقوقی که در  آمیزصلح به کارگیریضمانت کنند که هیچ شخصی صرفاً به دلیل  •

آزادی بیان، آزادی تجمع و گردهمایی تضمین شده )مانند حق « قوق مدنی و سیاسیالمللی حبین میثاق»

و هرکسی را  شودخصوصی( بازداشت و زندانی نمیو آزادی حفظ حریم  آمیز، آزادی عقیده، آزادی مذهبحصل

 شده بالفاصله و بدون قیدوشرط آزاد کنند.که به چنین دلیلی بازداشت 

المللی، هر بند مبهمی از قوانین جزایی را که به شکل سازی قوانین جزایی کشور با قوانین بینبه منظور هماهنگ •

 کنند، ملغا کرده و یا اصالح کنند.آمیز را محدود میناروا حقوق مربوط به آزادی بیان و تجمع و گردهمایی صلح

تکرار در مورد و تضمین عدم دالت، افشای حقیقت، پرداخت غرامتاقدامات الزم به منظور اجرای عاز انجام  •

کسب اطمینان  1357المللی اند و سایر موارد نقض حقوق بشر از سال قربانیانِ سایر جرایمی که ناقض قوانین بین

 کنند.

 چارچوب قانونی

را با هدف الغای مجازات اعدام امضا « المللی حقوق مدنی و سیاسییثاق بینم»منضم به  پروتکل اختیاری دوم •

« المللی برای محافظت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی قهریکنوانسیون بین»کنند و به تصویب برسانند؛ 

مانه، غیرانسانی بیرحهای شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات منعی معاهده»را امضا کنند و به تصویب برسانند؛ 

را « المللیبین یوان کیفریی دنامهاساس»پروتکل اختیاری آن را امضا کرده و به تصویب برسانند؛ و « و ترذیلی

 امضا کرده و به تصویب برسانند.

المللی برای محافظت کنوانسیون بین»در  3و  2 بندهایقانونی به تصویب برسانند که به موجب آن، هماهنگ با  •

و ناپدیدسازی به  به دست عوامل حکومتی ، ناپدیدسازی قهری«اشخاص در مقابل ناپدیدسازی قهری از تمامی

 دست مأموران غیردولتی در چارچوب قوانین کشوری جرم شمرده شود.

المللی تعریف ، چنان که در قوانین مرسوم بین«جنایت علیه بشریت»قانونی به تصویب برسانند که به موجب آن  •

 وب قوانین کشوری جرم شمرده شود.شده، در چارچ

شکنجه و سایر برخوردها یا  منع کنوانسیون»ب آن شکنجه، چنان که در قانونی به تصویب برسانند که به موج •

و تضمین کنند که ممنوعیت شکنجه  تعریف شده، جرم شمرده شود« بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلیهای مجازات
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 به منظور وادار کردن به اعتراف»در قانون اساسی کنونی به عنوان شکنجه شود که صرفاً به مواردی محدود نمی

گیرد که به عنوان نوعی مجازات و شکنجه به عالوه درد و رنجی را در بر می اندشناخته شده« یا کسب اطالعات

 شود.گذاری بر افراد تحمیل میآزار و ارعاب و یا به هر دلیلِ مبتنی بر تبعیضبا هدف یا 

ایجاد سایر موانع در مسیر اجرای عدالت، افشای حقیقت، و  مصونیتقانون مرور زمان، اعمال عفو، وضع  طایاعاز  •

 جلوگیری کنند. جبران خسارتو 

 المللیبین و همکاری همیاری   

و تشکیالت تخصصی در این زمینه به منظور حمایت  المللیکاری کشورها، تشکیالت بینخواهان همیاری و هم •

 از تحقق اهداف باال شوند.

جبران خسارت و تضمین کشف حقیقت، اجرای عدالت،  ترویجی ی سازمان ملل در زمینهگزارشگر ویژه»از  •

 در چارچوب اختیارات گزارشگر ویژه، درخواست مساعدت فنی و تخصصی کنند. «تکرارعدم

 سیاسی سازمان مللبه تشکیالت  12.2.2

 

برای مقابله با مصونیت از مجازات در مورد ارتکاب  یرجانبدارانه و مؤثرالمللی مستقل، غسازوکار)های( بینتشکیل  •

 ها اشاره شده است، از جمله از طریق:در این گزارش به آنکه المللی بینو سایر جرایم جنایت علیه بشریت 

 

 ها؛ تحقیقات و ثبت اسناد و مستندات مربوط به این جنایت  •

 داری شواهد و مدارک؛ گردآوری و نگه •

در راستای تضمین این  جبران خسارتو  برای اجرای عدالت، افشای حقیقت مؤثرشناسایی مسیرهای  •

شوند. این  محاکمه هاه دست داشتن در این جنایتکه در صورت وجود شواهد مکفی، متهمان ب

از جمله . اعدام برگزار شوند مجازات و بدون توسل بهبا رعایت اصول دادرسی منصفانه  دیها بامحاکمه

های مؤثری، کنند، و قربانیان به غرامترا رعایت می اصل صالحیت هاهای ملی کشورهایی که در دادگاه

 یابند.از جمله آگاهی از حقیقت و دریافت خسارت، دست می

 ان،یقربان یهاو خانواده بازماندگان خسارت و جبران قتیعدالت، کشف حق یاجرا یمؤثر برا یرهایمس ییشناسا •

 محاکمه شوند. هاتیجنا نیمتهمان به دست داشتن در ا ،یکه در صورت وجود شواهد مکف نیتضم نیبا ا

 . کنندیم تیرا رعا یجهان تیبرگزار شوند که اصل صالح ییکشورها یمل یهاد در دادگاهننتوایها مهمحاکم
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 به کشورهای عضو سازمان ملل 12.2.3

های قهری در ایران را، از جمله از طریق فراقضایی و ناپدیدسازی هایاعدام مرکز چندجانبه بر مسئلهتوجه و ت •

ها و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، به منظور به رسمیت شناختن قربانیان این جرایم و همراهی با روال

 افزایش دهند. دریافت اقدامات جبرانیو  حقیقت دسترسی به عدالت، دانستنایت از حق آنان برای حم

به رسیدگی به  یها و مسئوالن ایرانخود برای واداشتن مقام ایبه، چندجانبه و منطقهاز تمام مناسبات دوجان •

اجرای راهکارهای پیشنهادی  و پذیرش و 1367در سال  گسترده های فراقضاییهای قهری و اعدامناپدیدسازی

های تخصصی خود را به منظور تحقق های فنی و حمایتدر صورت مقتضی، تمام کمک به آنان استفاده کنند و

 در اختیار بگذارند. جبران خسارت از قربانیانو وط به افشای حقیقت، اجرای عدالت اهداف مرب

و مؤثر برای مقابله با مصونیت از مجازات در مورد نه جانبداراالمللی مستقل، غیرسازوکار)های( بیناز تشکیل  •

 کنند. ها اشاره شده حمایت در این گزارش به آنالمللی که و سایر جرایم بینارتکاب جنایت علیه بشریت 

به تحقیق و تفحص در مورد ارتکاب  ،صالحیت جهانیقضاییِ فرامرزی، از جمله  صالحیتبا استناد به اصل  •

در صورت وجود  بپردازند و ها اشاره شدهدر این گزارش به آنکه المللی بین و سایر جرایمجنایت علیه بشریت 

های ملی ی آنان در دادگاه، حکم دستگیری متهمان را صادر کرده و در صدد محاکمهو قابل استناد شواهد مکفی

  برگزار شوند. حکم اعدام بدون درخواست المللی و موازین بینها باید با رعایت . محاکمهبر آیند
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 هاهایی از کشتارها در شهرستان: گزارش1پیوست 

 16در  1367در مرداد تا شهریور  هاکشتار چگونگیی کلی و اجمالی از اوضاع و ینما در این پیوستشده درج هایگزارش

 بخش تنظیم شده است: 15در این  ، کهکنندارائه می شهر در نقاط مختلف ایران

 در استان خوزستان . اهواز1

 . دزفول در استان خوزستان2

 . اصفهان در استان اصفهان3

 . همدان در استان همدان۴

 آباد در استان لرستان. خرم5

 . الهیجان در استان گیالن6

 . مشهد در استان خراسان رضوی7

 . رشت در استان گیالن8

 . سنندج در استان کردستان9

 . ساری در استان مازندران1۰

 سمنان در استان سمنان. 11

 . شیراز در استان فارس12

 . تبریز در استان آذربایجان شرقی و ارومیه در استان آذربایجان غربی13

 . زاهدان در استان سیستان و بلوچستان1۴

 . زنجان در استان زنجان15

ی مرداد تا شهریور که در دوره مرد و زنی است 26نامه و اظهارات مستقیم شهادت آید مبتنی براطالعاتی که در ادامه می

از این شاهدان در سرتاسر این پیوست  المللاند. عفو بینزندانیان جان به در برده کشتاربردند و از به سر می در زندان 1367

 کند.یاد می« بازماندگان»به عنوان 

سایی یک بازمانده را شنافقط  است توانسته المللو دزفول، عفو بین هرها مانند سمنان، زاهدان، همداندر مورد بعضی از ش

بازماندگان بیشتری برای مصاحبه  ونتری دست یافته چالملل به اطالعات گستردهعفو بینکند. در مورد شهرهای دیگر، 

هایی بازگو کرده و مصاحبه ت خود را در قالب خاطرات، مقاالتتر سرگذشها پیشو برخی از آن اندداشته کردن وجود

و مدافعان حقوق  های قربانیانگان، اعضای خانوادهجمعی از بازماند ، که از سوی«بیداران»سایت در وب ، از جملهبودند



 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

23۰ 

ی حقوق بشر از یافتهدر رابطه با موارد نقض شدید و سازمان یابی و دادخواهیدر زمینه حقیقتشود که بشری اداره می

در مورد این شهرها، سوابق و مستنداتِ  ۴۴9کنند.، فعالیت می136۰ی هایرانی، به ویژه در دهها و مسئوالن جانب مقام

در رابطه با هر شهر، به یک قرار داد.  المللاعتبارسنجی اطالعات در اختیار عفو بینای برای مقایسه و موجود منابعِ ارزنده

 ها برای نمونه اشاره شده است.نامهیا چند شهادت

  د:نکنای از این واقعیات ترسیم میدهندهتکان تصویرِ پیوستاین  های درج شده درگزارش

 زندانیان کشتارابعاد سراسری و وسعت جغرافیایِی  •

 و جنسیت وابستگی سیاسی، سنبندیِ زندانیانِ هدف حمله بر اساس دسته •

 ها.اعدامها منجر شد، از جمله ماهیت محرمانه و فراقضایِی کشتارگیری که به های تصمیمهت روالبامش •

کرج نیست، چون های اوین تهران و گوهردشت زندانیان در زندان کشتاراین پیوست شامل انبوهِ اطالعات مربوط به  

 ۴5۰اند.دهشمنعکس  به خوبی ثبت ودر منابع دیگر   مستندات این وقایع

دریافته است که زندانیان در  لالملها پرداخته شده، عفو بینین پیوست به آنو شهرهایی که در ار تهران، کرج عالوه ب

اراک در استان  اند:شده 1367زندانیان در مرداد تا شهریور  کشتارشهر دیگر در نقاط مختلف کشور قربانیِ  1۴دست کم 

شهر در استان مازندران؛ بهبهان در استان خوزستان؛ بوشهر در استان اراک؛ اردبیل در استان اردبیل؛ بابل، بهشهر، و قائم

گرگان در استان گلستان؛ ایالم در استان ایالم؛ سقز در استان کردستان؛ کرمانشاه در استان کرمانشاه؛ کرمان در  بوشهر؛

این پیوست گنجانده  برده به این دلیل درشهرهای نامقزوین در استان قزوین.  و استان کرمان؛ رودسر در استان گیالن؛

 1367های سال کشتارنتوانسته هیچ زندانی سابقی را در این شهرها شناسایی کند که در زمان  المللاند که عفو بیننشده

الزم به ذکر است که در برخی موارد فعاالن سیاسیِ محبوس در  جان به در برده باشند. از کشتارها در زندان بوده و

 ری منتقل شده بودند.به نقاط دیگ شانهای این شهرها پیش از ناپدیدسازی قهری و اعدامزندان

                                                           
  17www.bidaran.net/spip.php?article: دینگاه کن جانیابه  شتریاطالعات ب یبرا ۴۴9
قابل دسترس در:  ،2۰11 لیآور 18، رابرتسون یجفر از یگزارش، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیبه: بن دینگاه کن ۴5۰

.pdf5www.iranrights.org/attachments/library/doc_  شهادت: مهیضم، 1367 سال در رانیا یاسیس انیکشتار زندانعبدالرحمن برومند،  ادیو بن 
  _pdf363www.iranrights.org/attachments/library/doc.قابل دسترس در:  ،2۰13دسامبر  1۰، مسئوالن اظهارات و بازماندگان
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 . اهواز1

 « کنیمی شما را نابود میهمه»

، مهری 1367در سال  ۴51در زندان فجر اهواز است. 1367مهری عباسی از بازماندگان کشتارهای مرداد تا شهریور 

، یک سازمان فدائیانی اقلیت ی محکومیت بلندمدت خود به دلیل هواداری از شاخهعباسی در حال گذراندن دوره

ی ها زندانی مرد و زن در زندان این شهر در فاصلهی سکوالر، بود. بنا به برآورد او و سایر بازماندگان اهواز، دهچپسیاسی 

شدگان به دلیل هواداری از ی فراقضایی اعدام شدند. تمام اعدامقهراً ناپدید شده و به شیوه 1367مرداد تا شهریور 

 بردند.زندان به سر میدر سازمان مجاهدین خلق 

نیان به حال تعلیق در آمد؛ مالقات زندا 1367گوید که وضعیت معمول در زندان اهواز از اوایل مرداد مهری عباسی می

گوید آن شب صدای نگهبانان آوری کردند. او میهای رادیو و تلویزیون را جمعو دستگاه هایشان متوقف شدبا خانواده

های ارشد زندان کنند. یکی از مقامها شلیک هوایی میروند و با مسلسلسقف زندان رژه می زندان را شنیده که روی

خوانده « کافر»را سازمان مجاهدین خلق در آن زمان شبانه پشت بلندگوی سراسری زندان رفته و زندانیان وابسته به 

 «کنیم.ی شما را نابود میبریم، همهی شما را از بین میهمه»و فریاد زده بود: 

ی او، روز بعد از تعلیق وضعیت معمول در زندان، زندانیان تک به تک یا به شکل گروهی به حضور جمعی از به گفته

سازمان مجاهدین برده شده و مورد بازپرسی قرار گرفتند. زندانیان زن، هم هواداران های قضایی مسئوالن زندان و مقام

هایشان بسته برای بازپرسی برده و بعدًا به سلولبسته و چشمرا دست، های چپهم وابستگان به سازمان وخلق 

ی بازپرسی از او سؤال شده بود که آیا به اسالم اعتقاد دارد، آیا هنوز از گوید در جلسهبرگرداندند. مهری عباسی می

 و آیا جمهوری اسالمی را قبول دارد یا نه.کند اش حمایت میسیاسی گروه

هی هم در بند مردان زندان صورت گرفته بود. ابراهیم دال از زندانیانی است که در حال گذراندن های مشاببازپرسی

آرمان »)مشهور به « سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین»ی محکومیت بلندمدت خود به دلیل هواداری از دوره

سازمان مجاهدین زندانیان وابسته به گوید که، در بند مردان، بسیاری از در آن بنده بوده است. او می«( مستضعفین

ی او از بعضی از های انفرادی انتقال دادند. به گفتهرا که برای بازپرسی برده بودند به بند برنگرداندند و به سلولخلق 

مرگ بر »، [«سازمان مجاهدین خلق مرگ بر رجوی ]رهبر »این زندانیان خواسته بودند که در حیاط زندان شعار 

های انفرادی برده سر بدهند. زندانیانی را که از این کار امتناع کرده بودند به سلول« درود بر خمینی»و « مجاهدین

دادند و هرگاه که یک شان فریب میی بازپرسیگوید که مسئوالن زندانیان را در مورد نتیجهبودند. ابراهیم دال می

                                                           
 انجام داده بود. یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یعباس یمهر شهادت المللعفو بین ۴51
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گفتند که اسم او در فهرست کسانی بنویسند شان میدستیاران گرفتند، با صدای بلند بهزندانی را برای اعدام در نظر می

 شوند.که آزاد می

ها را سوار ها، آناند که چند روز بعد از این بازپرسیاند گفتهی زندان اهواز که از کشتارها جان به در بردهچپزندانیان 

این زندانیان به مدت دو ماه،  ۴52است.اند که بعداً متوجه شده بودند مقصدش زندان دستگرد اصفهان اتوبوسی کرده

جا و آن بازگرداندن ها را به زندان فجر اهوازهایشان، در زندان دستگرد به سر بردند. سپس آنبدون ارتباط با خانواده

بودند. باألخره در اواخر پاییز سازمان مجاهدین خلق شان شدند که هوادار های سابقی همبندیمتوجه جای خالی همه

سازمان مجاهدین هایشان، از اعدام زندانیان وابسته به بود که، با از سر گرفته شدن مالقات زندانیان با خانواده 1367

 گوید:باخبر شدند. مهری عباسی میخلق 

نستیم باور کنیم که به این راحتی توازدیم. اصالً باورکردنی نبود. نمیکردیم و حرف نمیها به همدیگر نگاه میهمه بچه

 ها را اعدام کردند[. آخر چرا؟]این

تر به حبس و نه مرگ، قربانیان پیش همه چون دهنده بودندخصوص تکانها به گوید که این اعداممهری عباسی می

زینب باقری  اششان سپری شده بود. او به سرنوشت دوستی محکومیتها حتی دورهمحکوم شده بودند و بعضی از آن

 کند:اشاره می

که این اتفاقات بیفتد یعنی خردادماه، یک را دو ماه قبل از این زینب ...شدتمام شده بود و باید آزاد می زینب حکم

. او قات برود، با او خداحافظی کردیمشب برایش جشن گرفتیم، با هم سرود خواندیم و فردایش که قرار بود در مال

برای چه »رفت و نیم ساعت بعد برگشت. گفتیم:  تقسیم کرد. دیدیم زینببین ما ش را اوسایلها و لباسی همه

 ماند و دو ماه بعد اعدام شد. زینب« هیچی. گفتند حاال فعالً بمان.»گفت: « برگشتی؟

یلومتریِ شرقِ ها گفته بودند که قربانیان را در یک گور جمعی در زمین بایری، در سه کدر اهواز، مسئوالن به خانواده

را هم با بتن پوشانده بودند، از قرار معلوم به این دلیل که  روی گور دفن، اند. بعد ازکرده آباد، دفنگورستان بهشت

، شواهدی 1397شان شوند. مرداد ها برای کندن زمین به منظور شناسایی و انتقال اجساد عزیزانمانع از تالش خانواده

 چند دهی آن گور جمعی بوده و همچنین ای که نشانهی بتنیداد سازهافت که نشان میتصویری و ویدئویی انتشار ی

تعلق داشته، تخریب و تکه تکه  136۰ی شده در اوایل دههگور انفرادی در آن نزدیکی، که به ناراضیان سیاسیِ اعدام

                                                           
 انیهمراه زندان ینامعلوم لیخلق که به دال نیمربوط به دو زن وابسته به سازمان مجاهد کند،یاشاره م ییدر شهادت خود به دو مورد استثنا یعباس یمهر ۴52

را  ان،یاز آن دو، به نام فاطمه حاج یکیدو زن بعداً به زندان فجر اهواز بازگردانده شدند و  نیبه زندان دستگرد در استان اصفهان منتقل شده بودند. ا چپ

 جدا کرده و سپس اعدام کردند.     شیهایبالفاصله از همبند
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 21رای احداث یک پارک شده است. بنا به مندرجات یک تابلوی رسمی که در محل نصب شده بوده، مسئوالن ب

  ۴53گذرد.هستند که از مسیر آن گور جمعی می« بولواری»هکتاری، در حال ساخت 

 

 . دزفول2

 «لباس نپوشیدر بگیرید و دیگ ااین کفن ر»

زندانیان در مرداد  کشتارمحمدرضا آشوغ از بازماندگان 

است که توانسته بود در راه تیرباران  1367تا شهریور 

، او 1367در سال  ۴5۴شدن فرار کند و جان به در ببرد.

ی محکومیت بلندمدت خود، به در حال گذراندن دوره

، در مکانی بود سازمان مجاهدین خلقدلیل هواداری از 

 ۴55مشهور شده بود.« زندان یونسکو»که در دزفول به 

ها زندانی، از کند که دهمحمدرضا آشوغ برآورد می

جمله دست کم سه زن، در جریان کشتارها در دزفول 

در زندان به سر سازمان مجاهدین خلق جا که او اطالع دارد، تمام قربانیان به دلیل هواداری از تا آن ۴56اند.اعدام شده

 بردند.می

ی کمیته»گفته بودند که یک سازمان مجاهدین خلق ها نفر از زندانیان هوادار مرداد، به ده 8 آورد کهاو به خاطر می

، دسته دسته، به دفتر اصلی خلقسازمان مجاهدین ها آمده است. زندانیان وابسته به های آنبرای بازبینی پرونده« عفو

بندهایشان را بردارند شد که، تک به تک، چشماده میها دستور دجا به آنی آشوغ، در آنشدند. به گفتهزندان برده می

که متشکل از این اشخاص بود: محمدحسین احمدی، حاکم شرعی که رسیدگی به هیأتی قرار بگیرند و در برابر 

                                                           
 به: دینگاه کن شتر،یاطالعات ب یبرا ۴53

 ، قابل دسترس در:2۰18ی ژوئیه 26، ایران: احداث جاده بر روی گورهای انفرادی و جمعیالملل، عفو بین
PERSIAN.PDF1388282018www.amnesty.org/download/Documents/MDE   

  /151painscapes.com/citiesقابل دسترس در:  ،«اهواز»به: خاک رنج،  دینگاه کن ن،یهمچن
 یمصاحبه کی المللعفو بینانجام داده بود.  یحضور یکرده که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»محمدرضا آشوغ را از  شهادت المللعفو بین ۴5۴

 با او انجام داد. 2۰18هم در اوت  یلیتکم یِحضور
محل به  نیبود. بعد از انقالب، ا «ونسکوی»سازمان  یآن بر عهده تیریکه مد شدیاستفاده م یمکان به عنوان آموزشگاه نی، از ا1357از انقالب سال  شیپ ۴55

 .خواندندیم «ونسکویزندان »آن را  یررسمیبه شکل غ انیشد، و زندان لیزندان تبد
 و فاطمه قالوند بوده است. یدریح نیها شهدو نفر از آن یماسا آورد،یطور که محمدرضا آشوغ به خاطر مآن ۴56

 «المللعفو بین»محمدرضا آشوغ. عکس از   

http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1388282018PERSIAN.PDF
https://painscapes.com/cities/151
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ای از وزرات های فعاالن سیاسی در استان خوزستان را بر عهده داشت؛ علیرضا آوایی، دادستان دزفول؛ و نمایندهپرونده

های اطالعاتی نیز شده و دستگاه ی زندان، سپاه پاسدارانبلندپایهعات. آشوغ متوجه حضور چندین نفر از مسئوالن اطال

 بود.

ها جواب مثبت داده بودند؛ از گوید از دو زندانی قبل از او سؤال کرده بودند که آیا حاضرند با عراق بجنگند و آناو می

نه، ما به حبس محکوم »ها جواب داده بودند: بجنگند، و آن« منافقین»د با ها سؤال کرده بودند که آیا حاضرنآن

 «رویم.ها نمیایم، و به جنگ با آنشده

و او هم جواب مثبت داده بود. او در ادامه  یا مسلمان استگوید ابتدا از او سؤال کرده بودند که آمحمدرضا آشوغ می

 گوید:می

به »گفتند: « منظورتان چیست. نمی دونم واهلل»: گفتم «جنگی؟اسالم میی االن برا ،هستی مسلمان رتو اگ »گفتند: 

« جنگم.ایران می براید، من پیش بیایبرای ایران  جنگم. اگر مشکلیبله، برای ایران می»گفتم: « جنگی؟ران میخاطر ای

من به این سؤال اعتراض « وی مین بروی؟اسالم ر برای االن . آیا حاضریگویی من مسلمانممیتو »... در نهایت گفتند: 

 «ن.م روی میوبر مام که تا مسلمان شدمن دیوانه رکنی. مگکه شما می ی استلأاین چه سوکردم و گفتم 

و از او پرسیدند که آیا حاضر شدند  انپشیم اناز سوال خودش گوید در این لحظه اعضای هیأتمحمدرضا آشوغ می

ی او، به گفته« .م بجنگمورنه من حکم زندانی دارم و نمی »بجنگد. او جواب داده بود: است با سازمان مجاهدین خلق 

 و جلسه تمام شد.« اش را در آن لیست بگذاریداسم»ی وزارت اطالعات گفت بعد از این پاسخ، نماینده

ها بوده، اسم شش نفر را در همین لیست ثبت ای که او یکی از آنی هشت نفرهگوید که از دستهمحمدرضا آشوغ می

شان در این لیست ثبت نشد. بجنگند اسمسازمان مجاهدین خلق کردند، اما دو نفری که گفته بودند حاضرند با 

 چیست.ی این فهرست اسامی دانستند که منظور از تهیهکدام نمیهیچ

ی شان را جمع کنند و آمادهها زندانی دیگر هم که مورد سؤال و جواب قرار گرفته بودند گفتند وسایلروز بعد، به ده

ها را به دفتر دادستانی بردند. بند زدند و آنها چشمانتقال به اهواز شوند. با این حال، زندانیان که به خط شدند، به آن

بردند و قلم و کاغذی ای میها را، تک به تک، به گوشهشان ندارند. آنیگر نیازی به وسایلها گفته شد که دجا به آنآن

وقت بود که شان را بنویسند. آننامهگفتند که ده دقیقه وقت دارند تا وصیتها میدادند و به آنشان میبه دست

و  جمله محمدرضا آشوغ، اعتراض کردند، از اند. بعضی از زندانیانزندانیان تازه متوجه شدند که به مرگ محکوم شده

ها قرار بگیرند. بعضی دیگر به گریه افتاده یا سکوت کرده و در افکار همین باعث شد که مورد ضرب و شتم نگهبان

 خودشان غرق شده بودند.
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به حیاط زندان  بسته بودند، هایشان را از پشتبسته و در حالی که دستگوید که زندانیان را، چشممحمدرضا آشوغ می

بوس ها را به زور سوار دو مینیجا بنشینند. بعد آنبردند و وادارشان کردند که چندین ساعت، تا تاریک شدن هوا، همان

ف روند. با این حال، بعد از مدتی، خودروها در یک پادگان نظامی توقها گفتند که به سمت اهواز میکردند و به آن

گفتند. زندانیان را به محلی بردند که به آن پادگان ولیعصر می 136۰ی شوغ، در دههبه گمان محمدرضا آ کردند که

های سفید را به تن کنند. جا نصب شده بود. به زندانیان دستور دادند که خودشان را بشورند و کفنتعدادی دوش در آن

شیدند و اسم خودشان را فریاد کگوید که این صحنه به شدت وحشتناک بوده، زندانیان جیغ میمحمدرضا آشوغ می

گوید که او از پوشیدن کفن امتناع کرده، و زدند تا همدیگر را از حضور خودشان باخبر کنند. محمدرضا آشوغ میمی

 های او را از پشت بسته و به ضرب و شتم او پرداخته است.دست مأموریدر نتیجه 

هایش برگرداندند. در همین حال، محمدرضا آشوغ توانسته بود دستها بوسی او، بعد از آن زندانیان را به مینیبه گفته

ودادها، از پنجره بیرون پریده بود و فرارش به طور را از بند آزاد کند و فرار کند. او، در تاریکی و در میان جیغ

 توجه نگهبانان را جلب نکرده بود. ییآسامعجزه

خاردارهای دور آن پایگاه نظامی رد شده، و شناکنان ز روی سیمدویده و اگوید که در تاریکی میمحمدرضا آشوغ می

های مکرری را شنیده و فهمیده است از رود کرخه گذشته است. بعد از طی مسافتی حدود یک کیلومتر، صدای شلیک

ی یکی از هجا در خانو آن ندیمشک رساندهاند. او در نهایت خودش را به شهر اکه زندانیان همبند او را تیرباران کرده

 جا از ایران گریخت.اش پناه گرفته است. محمدرضا آشوغ متعاقبًا به تهران رفت و از آنآشنایان

دهد که محمدحسین احمدی، حاکم شرع مسئول بازپرسی ای مورد تأیید مستند قرار میروایت محمدرضا آشوغ را نامه

ونوشتی از آن را به حسینعلی منتظری فرستاده است. اهلل خمینی نوشته است و ربه روح 1367مرداد  23از او، در 

کند که بعضی از زندانیان دزفول، از جمله محمدرضا آشوغ، با این که تصریح کرده احمدی در آن نامه ابراز نگرانی می

بودند که حاضرند سازمان مجاهدین خلق را محکوم کنند، مستحق اعدام شناخته شدند. در این نامه همچنین اشاره 

 ۴57بردند فرار کرده است.شود که محمدرضا آشوغ در حالی که او را برای اعدام میمی

ها زندانی که در جریان کشتارها در دزفول اعدام شدند همچنان نامعلوم است. محمدرضا محل دفن اجساد و بقایای ده

های دست کم دو نفر از قربانیان نشان ها و مسئوالن نشانیِ گورهایی را به خانوادهگوید اطالع دارد که مقامآشوغ می

                                                           
، ص. خاطرات دومجلد  ،حسینعلی منتظری تیسانامه در وب نیا یمحتوا .6۰2، ص. 157 وستی(، پ2۰۰1)شرکت کتاب،  خاطرات ،یمنتظر ینعلیحس ۴57

 https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1217/2قابل دسترس در:  .است دسترس در زی، ن1217

 

https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1217
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به احتمال  کشتاربه گمان او، قربانیان این  ۴58دند که آن گورها خالی است.ها بعداً متوجه شده بواند، اما خانوادهداده

      ۴59جا تیرباران و اعدام شده بودند.اند که در آنی همان پادگان نظامی دفن شدهقوی در یک گور جمعی در محوطه

 

 . اصفهان3  

 «  ؟شرکت کنیی اعدام جوخهدر حاضری »

زندانیان در  کشتاراز بازماندگان  هوشیمحمد  

 ر زندان دستگرد، د1367مرداد تا شهریور 

هوشی ، محمد 1367در سال  ۴6۰است.اصفهان 

ی حبس بلندمدت خود در حال گذراندن دوره

، دائیانفی اقلیت اش از شاخهدلیل هواداریبه 

 یک سازمان سیاسی چپ سکوالر، بود.

و سایر بازماندگان استان  هوشیمحمد 

ها زندانی، مرد کنند که دهاصفهان برآورد می

اند. قربانیان اکثراً به دلیل هواداری از در این استان اعدام شده 1367های مرداد تا شهریور کشتارجریان و زن، در 

 بردند.در زندان به سر میسازمان مجاهدین خلق 

های سیاسی چپ به زندان افتاده بودند اعدام که به دلیل هواداری از سازمان با این حال، چندین مرد و زن دیگر نیز

سازمان مجاهدین نفر از زندانیان سابقی که هوادار  2۰۰ها، دست کم گوید که، عالوه بر اینمی هوشیمحمد  ۴61شدند.

ن در همین دوره قهراً ناپدید شاو بعد از دستگیری وباره بازداشت شدههای گذشته آزاد شده بودند دبوده و در سالخلق 

از زندان آزاد  1367گوید بعد از این که اواخر زمستان می المللی فراقضایی اعدام شدند. او به عفو بینهشده و به شیو

                                                           
 .ماندیمحفوظ م شانیهاخانواده تیبه منظور حفظ امن انیقربان نیا یاسام ۴58
  /743painscapes.com/citiesقابل دسترس در:  ،«دزفول»به: خاک رنج،  دینگاه کن ۴59
 یدو مصاحبه المللعفو بینانجام داده بود.  یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یشومحمد ه شهادت المللعفو بین ۴6۰

 .  است ه، با او انجام داد2۰18در اکتبر و نوامبر  گر،ید صوتی
در  ،یشومحمد ه یدهی( و دو زن بودند. به عقیمراد اکبریو عل یحسن یقادر جرار، مجتب ،یقاسم اریاسفند یهاچهار مرد )به نام انیقربان نیا یاز جمله ۴61

 یچپ انیکه چرا زندان ستیهدف قرار نگرفتند، و روشن ن افتهیچپ به طور سازمان انیدر استان اصفهان، زندان 1367 وریدر مرداد تا شهر انیزندان کشتار انیجر

 یکه بعضنیو ا آنان ییگوو رک یسرسخت ان،یگروه از زندان نیزندان با ا سیاو، احتمال دارد که عداوت رئ یشدند. به گفته تعییناعدام  برایکه در باال اشاره شد 

 آنان مؤثر بوده باشد.   یبرا یسرنوشت نیچن نییاز محاکمه مانده بودند در تع شیحبسِ پ یدر دوره یدیمد یهااز آنان مدت

 «عدالت برای ایران». عکس از وشیمحمد ه  

https://painscapes.com/cities/743
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نفر از این قبیل قربانیان  2۰۰های های دوباره شده است که خانوادهشده، با دیدن دادخواستی متوجه موج دستگیری

 ی اصفهان فرستاده بودند.رای امام جمعهامضا کرده و ب

نیان های زنداهای معمول در زندان دستگرد به حال تعلیق در آمد. مالقاتگوید اوایل مرداد فعالیتمی هوشیمحمد 

سازمان ی زندانیان وابسته به و دسترسی به رادیو و تلویزیون و روزنامه قطع شد. همه هایشان متوقف شدبا خانواده

و  هوشی، مرد و زن، را بردند. باقی زندانیان چپ را هم در یک اتاق جداگانه جمع کردند. محمد خلق مجاهدین 

، از سرنوشت زمان مجاهدین خلقساهای او تازه در اوایل پاییز و بعد از بازگشت بعضی از زندانیان وابسته به همبندی

 باقی زندانیان وابسته به این سازمان باخبر شدند.

های انفرادی انداخته و در همان ها را به سلولگفتند که آن، زندانیانی که برگشته بودند میهوشیحمد ی مبه گفته

مرکب از سه نفر روحانی و دو نفر « کمیته»برده بودند که از تهران آمده بودند؛  «هیأتی»دوره به حضور اعضای 

ای وزرات اطالعات و حسین طوطیان، رئیس هی زندانیان، در جلسات این کمیته نمایندشخصی بود. به گفتهلباس

 گوید:می هوشیزندان دستگرد، هم حضور داشتند. محمد 

ها ها شامل اینشرطاشته بودند. گذها پنج شرط برای زندانیکشید، ها، که چند دقیقه بیشتر طول نمیدر این جلسه

اطالعاتی  ؛ در زندان همکاریاعالم انزجار کنیو  بنویسیات نامه اعالم انزجاز کنی؛ برای خانوادهبود: در نماز جمعه 

... اکثریت قریب به اتفاق زندانیان  شرکت کنیاعدام  یجوخه در؛ و ران را به همکاری اطالعاتی تشویق کنیدیگ کنی؛

 این شروط را قبول نکرده بودند. اعدام شدند چون 

ه همین کمیته احضار کرده و سؤاالت مشابهی از او خود را او هم ب 1367گوید که اوایل پاییز می هوشیمحمد 

 اند:پرسیده

دانی که دارند اعدام می»پرسیدند: « دانم.نه، نمی»گفتم: « ؟ا آوردیمجاین برای چی تو رادانی می»از من پرسیدند: 

« زنند.می حرف اعدامخب، این روزها همه »ند از کجا شنیدی. گفتم: پرسید« ام.شنیدهبله، »گفتم: « کنند؟می

ها کجا اند. آناند و برنگرداندهها را بردهخیلی»گفتم: « باشند؟برای اعدام برده که  دانیتو کسی را میمگر »پرسیدند: 

ای جملهرا مطرح کردند و پرسیدند که حاضرم این کارها را بکنم یا نه.  بعد آن پنج شرط« جا نیستند.هیچهستند؟ 

اگر قرار بود همچین کارهایی م. هست است که زندان من هفت سال و نیم». گفتم: گفتم دقیقاً یادم است هاکه به آن

 «.بشود»گفتم: « .شودبد تمام میبرایت »گفتند: « .. من حاضر نیستممان رفته بودمفعه به خانهبکنم که تا حاال ده د

که به زودی اعدام  کردندطور به او القا نفرادی بردند و اینگوید که، بعد از این جلسه، او را به سلول امی هوشیمحمد 

ناپدید شده قباًل  حکایت داشت که بعضی از زندانیان هایی که روی دیوار سلول حک شده بود از اینخواهد شد. اسم
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ن، برای شکنجه گوید که نگهبامی هوشی. محمد بند زدد از چهار پنج ساعت، نگهبانی آمد و به او چشماند. بعجا بودهآن

رسد اما، بعد از چند دقیقه، های دار میدانستند به چوبهبرده بود که زندانیان می هاییلهاش، اول او را به سمت پدادن

 به او دستور داده بود که دور بزند و به بند عمومی برگردد.

ها ی اعدامایق مربوط به ابعاد گستردهها به حقییز و با از سر گرفته شدن مالقاتزندانیان زندان دستگرد در اواسط پا

در اصفهان با  کشتارهای زندان شنیده بود که اعدام قربانیان گوید از بعضی از نگهبانمی هوشیپی بردند. محمد 

 تیرباران انجام شده است.

ای از باغ رضوان، گورستان اصلی اصفهان، وجود دارد ر انفرادی در قسمت دورافتادهقب، تعدادی هوشیی محمد به گفته

اند. با این حال، جا دفن کردهرا در آن کشتارها گفته بودند که قربانیان به خانواده 1367ها و مسئوالن در سال که مقام

 ت.محل دفن اجساد و بقایای اکثر قربانیان در استان اصفهان هنوز مشخص نیس

 

 . همدان4

 «دگان غرق ماتم و اندوه عمیق شدندبازمان»

ی ، او در حال گذراندن دوره1367در سال  ۴62در زندان اصلی شهر همدان است. کشتارهادی امینیان از بازماندگان 

، یک سازمان سیاسی چپ سکوالر، بود. هادی امینیان برآورد «راه کارگر»اش از حبس بلندمدت خود به دلیل هواداری

ی او، به به عقیده ۴63اند.ها زندانی، از جمله دست کم دو زن، در جریان کشتارها در همدان اعدام شدهکند که دهمی

 ۴6۴بردند.در زندان به سر میسازمان مجاهدین خلق ها به دلیل هواداری از ی قربانیان اعدام، همهچپدانی جز یک زن

های قضایی و دادستانی و مسئوالن زندان به طور سرزده مرداد، تعدادی از مقام 8 آورد کههادی امینیان به خاطر می

ها و جا حبس بودند. مقامسیاسی در آن لف  و دگراندیشمخا  6۰ها بازدید کرده بودند، جایی که حدود از بندِ آن

                                                           
با  «دارانیب»را مد نظر قرار داده است که  یامصاحبه نیسازمان همچن نیانجام داده است. ا صوتی یمصاحبه انینیام یبا هاد 2۰18در اکتبر  المللعفو بین ۴62

قابل دسترس در:  ،2۰۰8 ژوئن 5 ،«زندان همدان – 1367در سال  یاسیس انیزندان یجمع کشتار» داران،یانجام داده بود: ب انینیام یهاد

6IWabC2www.bit.ly/ 
 است. یفیو فاطمه شر ییرزایدو زن معصومه م نیا یاسام ۴63
 کشتاربه  یمنته یهااز تهران به همدان منتقل شدهو در هفته 1366او در زمستان  که دیگویکرده و م یمعرف یاخضر دیرا حم یزندان نیا انینیام یهاد ۴6۴

را اشتباهاً  چپ یزندان نیکه قبالً کرده، ا ییهااز مصاحبه یدر بعض که دیگویم المللنیعفو ببه  انینیام یمحبوس بوده است. هاد یدر سلول انفراد انیزندان

 نیاز سازمان مجاهد یهوادار لینام اعدام شده، اما او به دل نیدر همدان به هم یگرید یکه در واقع زندان کندیم حیکرده است. او تصر یدادخواه معرف دیسع

 و بلوچستان به همدان منتقل شده بود.   ستانیخلق محبوس بوده و از استان س

http://www.bit.ly/2IWabC6
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شان را اظهار کنند. اکثر زندانیان گفته بودند مسئوالن از زندانیان خواسته بودند که خودشان را معرفی کرده و اتهامات

ن، از زندانیان های سیاسی چپ بودند. همچنیها از هواداران سازماناند. باقی آنسازمان مجاهدین خلق که از هواداران 

 شان را هم مطرح کنند.خواسته بودند که تقاضاها و شکایات

رسید. اما روز بعد، نگهبانان زندان سه زندانی را بدون چیز عادی به نظر میگوید، در این مرحله، همههادی امینیان می

ها آن سه نفر را مورد ضرب و شتم اناند نگهباعالم قبلی با خودشان بردند. زندانیان بندهای دیگر گفته بودند که دیده

ی او، بعد از آن، سلسله به گفته ۴65اند.جا بردهها را داخل خودرویی انداخته و از آنقرار داده و در همان حال آن

رده ها و مسئوالن تعداد زیادی از زندانیان را احضار کهایی در نهم و دهم مرداد در زندان برگزار شده بود؛ مقامبازپرسی

ای از و نماینده ای دادستانیهدادند که متشکل از یک حاکم شرع، یکی از مقامقرار میتک به تک، در برابر هیأتی  و،

ی اطالعاتی و امنیتی هم در های بلندپایهی او، چندین نفر از مسئوالن ارشد زندان و مقاموزارت اطالعات بود. به گفته

گرفتند به دلیل گوید اکثر زندانیانی که مورد بازپرسی قرار مییها حضور داشتند. هادی امینیان ماین جلسه

، از جمله خود او، هم برای چپبردند، اما چندین زندانی در زندان به سر میسازمان مجاهدین خلق شان از هواداری

 بازپرسی احضار شده بودند.

ها ی خودش، محور سؤالید. در جلسهکشدقیقه طول می 1۰ی بازپرسی حدود ی هادی امینیان، هر جلسهبه عقیده

واند، نظرش خداند، آیا مرتب نماز میهای سیاسی و مذهبی او بود، از جمله این که آیا خودش را مسلمان میدیدگاه

 خواهد بکند.و در صورتی آزادی چه کار می ی انقالب چیستدرباره

ها دیگر هایشان بیرون بردند و از اکثر آنزندانی را از سلولها ها، دهی هادی امینیان، به دنبال این بازپرسیبه گفته

 ۴66شان را جا گذاشته بودند.و به همین دلیل وسایل برندها را کجا میه بودند که آنای دیده نشد. به زندانیان نگفتنشانه

آوردند، دسترسی زندانیان به ها را به حال تعلیق در ها را جمع کردند، مالقات با خانوادهاندکی بعد، مسئوالن تلویزیون

کردند. هادی  های بندهای مربوط به فعاالن سیاسی را جوش داده و مسدودحیاط زندان را قطع کردند و درها و پنجره

رسید ... هیچ ارتباطی با دنیای افتاد به ما نمیهیچ اطالعی از اتفاقاتی که داشت می»از آن به بعد،  گوید کهامینیان می

 «یم.بیرون نداشت

برگرداندند. آن دو  وقت، دو زندانی را که اواسط مرداد برده بودندی او، این وضعیت تا یک ماه ادامه داشت. آنبه گفته

ی اتفاقاتی که برایشان افتاده بوده اند، اما هیچ توضیح دیگری دربارههای انفرادی حبس بودهکه در سلول گفتندزندانی 

                                                           
در چند سال  شانیریاو، سن هرسه نفر در زمان دستگ یدهی. به عقکندیم یمعرف یو ارژنگ رمق یزدیا یمهد ،یزدیا یسه نفر را مصطف نیا انینیام یهاد ۴65

 سال بوده است.  18قبل کمتر از 
 یمنتقل شده و هاد به زندان قم یاند: هوشنگ احمدجا اعدام شدهمنتقل شده و آن گرید یشهرها یهابه زندان یاطالع دارد که دو زندان انینیام یهاد ۴66

 منتقل شده بود.  به زندان نهاوند در استان همدان انیهاد
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و دو زندانی دیگری به قسمت مجزایی منتقل شده و  زندانی، همراه هادی امینیانن دو ، همی1367مهر  19دادند. ن

بعد از یک ماه، زندانیان دیگر را به بند عمومی برگردانده  گوید کهداشتند. هادی امینیان میها در قرنطینه نگه جا آنآن

اسداران قرار داشت. او تا اوایل زمستان آن و خود او را به بازداشتگاهی در همدان منتقل کرده بودند که زیر نظر سپاه پ

 جا در حبس انفرادی بود.سال در آن

 برده، ابتدا تهدید به اعدام شده بود و بازجوی او گفتهای که در حبس انفرادی به سر میدر دوره گویدهادی امینیان می

وقت، تازه متوجه شده بود که بسیاری از های دیگرش، او هم به زودی اعدام خواهد شد. آنمثل همبندی بوده که

کنند. هادی اش نمیاند. چند روز بعد، بازجوی او برگشته و گفته بوده که اعدامزندانیانی را که برده بودند اعدام کرده

داری او نداشتند د که تا آن زمان اطالعی از سرنوشت و محل نگهاش را پیدا کری مالقات با خانوادهامینیان سپس اجازه

، هادی امینیان به بند عمومی زندان همدان بازگردانده شد، 1367دی  15و بیمناک بودند که او هم اعدام شده باشد. 

ندان ساکت گوید که فضای زجا نیستند. او میاش دیگر آنهای سابقو متوجه شد که بسیاری از دوستان و همسلولی

 بود و بازماندگان غرق ماتم و اندوه عمیق بودند. شده و سنگین

های قربانیان داده و ادعا کرده بودند که انفرادی را به خانواده ی قبرها و مسئوالن نشانی تعداددر همدان، مقام

اند که این گورها ممکن است عماًل ها ابراز نگرانی کردهاند. با این حال، بعضی از این خانوادهجا دفن شدهشان آنعزیزان

 المللهمدان از دست داده، به عفو بین کشتاراش معصومه میرزایی را در جریان خالی باشد. عفت رجبی، که خاله

 گوید:می

در  قبرهاها باشد ... این همیشه برای ما عالمت سؤال بود، چون زیر آن قبرما اصالً مطمئن نیستیم که هیچ جسدی 

با هم  را همهکه  نیستند، با توجه به اینها منظم پشت هم آنکردیم که چرا . تعجب میپراکنده بودندنقاط مختلف 

 ۴67ه بودند.کرداعدام 

 

 

 

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یبا عفت رجب 2۰17در اکتبر  المللعفو بین ۴67
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 آبادخرم. 5   

 «دار نبودیمخبر افتدچه اتفاقی دارد می از اینکه»

زندانیان  کشتارغالمحسین گودرزی از بازماندگان 

آباد، استان در خرم 1367در مرداد تا شهریور 

، او در 1367در سال  ۴68است. لرستان،

آباد، االفالک در خرمی فلکبازداشتگاهی زیر قلعه

ی حبس بلندمدت خود به در حال گذراندن دوره

دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. او 

ها زندانی دیگر، از سال پیش، به همراه ده چند

 زندان بروجرد به این مکان منتقل شده بود.

دست کم چند زندانی ها، کشتارتواند برآوردی از این داشته باشد که، در جریان گوید که نمیغالمحسین گودرزی می

دیگر حبس بوده و کمترین دسترسی را به  زندانی 12اند، چون در اتاقی به همراه ها برای اعدام بردهآن را از زندان

اند، اما دست کم دو نفر از بودهسازمان مجاهدین خلق اتاقی او هوادار نقاط دیگر زندان داشته است. اکثر زندانیان هم

 دانستند. های چپ میها هم خودشان را وابسته به گروهآن

یک طرف زندانیانی بودند که از بروجرد به  ج اتاق داشت.شان در راهرویی بوده که هرطرف آن چهار پنگوید اتاقاو می

آباد محبوس بودند. او به خاطر دارد تری در خرمجا منتقل شده بودند و طرف دیگر زندانیانی بودند که مدت طوالنیآن

« موضع سر»های سیاسی، ها و مسئوالن، به لحاظ دیدگاههای این راهرو را مقامکه تمام زندانیان محبوس در اتاق

 و ابراز ندامت کرده بودند.« توبه»ی باالی مخصوص زندانیانی بود که تشخیص داده بودند. طبقه

های معمول در زندان به حال تعلیق در آمد و مالقات آورد که در اوایل مرداد، فعالیتغالمحسین گودرزی به خاطر می

های آن طرف اول از اتاق –ای بعد، به تعداد زیادی از زندانیان ی او، در روزههایشان لغو شد. به گفتهزندانیان با خانواده

ها دیگر جا بردند. از اکثر آنها را از آنو آنشان را جمع کنند ته شد که وسایلگف –این طرف  یهاراهرو و بعداً از اتاق

 افتد:میدانسته چه اتفاقی دارد گوید که آن موقع نمیای دیده نشد. غالمحسین گودرزی مینشانه

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یگودرز نیبا غالمحس 2۰17در نوامبر  المللعفو بین ۴68
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دانستیم ماجرا دقیقاً نمی  . ولیاست کار دری اهکنند و یک توطئزدیم که دارند یک کارهایی میهایی مییک حدس

گردند. دیگر بر نمی اندرفتهگویند که زندانیانی که ها به هم می.. یادم است یک بار شنیدیم دو نفر از پاسدار. چیست

 .ولی مطمئن نبودیم را برای اعدام برده باشندیم که ممکن است بعضی حدس زدما 

 ی بعد نوبت به خود او رسید:گوید که چند هفتهغالمحسین گودرزی می

زندان بند زدند و مرا سوار خودرویی کردند و به ام را جمع کنم و بیایم بیرون. بعد به من چشمدستور دادند که وسایل

توانستم صدای چند بسته، مرا به اتاقی بردند که میطور چشمجا، هماننآباد[ بردند. آستاد ]سپاه پاسداران در خرم

کنم.  اطالعاتی «همکاری»آیا حاضرم و  ام یا نهسازمان مجاهدین خلق نفر از مسئوالن را بشنوم. پرسیدند که هوادار 

م دنبال زندگی هن می خوام»: م. گفتمورو در رو بش هاآن نمی خواستم با «من کاری با مجاهدین ندارم. »جواب دادم: 

جلسه خیلی کوتاه بود و فقط چند دقیقه طول کشید. بعد، مرا به سلول ...  «.ندارم یچ کسکار ه هم و کاری بوبر

گرداندند. چند هفته بعد، دوباره برای براالفالک به فلکمن را ام داشتند. بعد از آن، جا نگهانفرادی بردند و دو هفته آن

 االفالک برگشتم.و دوباره به فلک ها را پرسیدندبردند، همان سؤال زندان ستادبازپرسی مرا به 

کردند، زدند و توهین میها و مسئوالن بر سرش داد میکند که، در این دو بازپرسی، مقامغالمحسین گودرزی اضافه می

هایی است اش بسته به جوابگ و زندگیگفتند، چه برسد به این که بگویند مرها را به او نمیاما منظور از این بازپرسی

ها متوجه نشده گوید تا اواسط پاییز آن سال و از سر گرفته شدن مالقات با خانوادهدهد. غالمحسین گودرزی میکه می

 اند.اند اعدام کردهی را که بردههایآن همه بوده که

 .اندام شده و اجساد را کجا دفن کردهآباد در چه مکانی انجتا به امروز، مشخص نشده است که کشتارهای خرم
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 . الهیجان6

 «  شان شده بودسال 14شان تازه یریها وقت دستگبعضی»

به دلیل  1367تا سال  136۰اکبر کاظمی از سال 

در زندان مالک اشتر سازمان مجاهدین خلق هواداری از 

، کمی پیش 1367تیر  12او  ۴69بود.الهیجان محبوس 

 چند دهزندانیان، آزاد شد. اکبر کاظمی  کشتاراز آغاز 

شناسد که اوایل مرداد آن سال زندانی، مرد و زن، را می

اند و هایشان در زندان مالک اشتر بردهها را از سلولآن

 تعدادی ی او،گفتهها را ندیده است. به دیگر کسی آن

سال  18شان کمتر از زمان دستگیریاز این زندانیان در 

 ۴7۰ساله شده بودند. 1۴تازه  بعضیاند و سن داشته

بندی شده و بر این دسته« سر موضع»شدگان از زمستان سال قبل به عنوان زندانیانِ گوید اکثر اعداماکبر کاظمی می

سازمان مجاهدین باختگان وابسته به جانکند که اکثر شدند. او اشاره میداری میزندان در کنار هم نگه 1اساس در بند 

 ۴71های سیاسی چپ در ارتباط بودند.اند، اما دست کم پنج نفر از قربانیان هم با سازمانبودهخلق 

ای از زندان مالک اشتر نبوده که بتواند اطالعات بیشتری در این باره در اختیار قادر به یافتن بازمانده المللفو بینع

 اند.، برای اعدام برده1367ی مرداد تا شهریور زندانیان را دقیقاً در چه تاریخی، در فاصلهبگذارد و بگوید که 

اند. با این حال، اهالی منطقه شدگان در الهیجان را فاش نکردهها و مسئوالن محل دفن اجساد اعدامتا به امروز، مقام

رود محل گورهای جمعی باشد. اند که گمان میدو مکان در گورستان آقا سیدمرتضی در الهیجان را شناسایی کرده

تر محل دفن اجساد قربانیان زن بوده تر محل دفن اجساد قربانیان مرد، و مکان کوچکشود که مکان بزرگتصور می

اند هایی را دیدهاند کامیونی اکبر کاظمی، این تصور بر اساس مشاهدات افراد محلی شکل گرفته که گفتهاست. به گفته

ها به آن محوطه هجوم آورده و برای دست یافتن به جسدها و سگ ریزندعمقی میهای کمنه در چالهسدها را شباکه ج

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یبا اکبر کاظم 2۰17در نوامبر  المللعفو بین ۴69
 یموس یهاو دو برادر به نام نهیام یو موس نهیرضا ام یهادو برادر به نام پور،یرضا عل ،یلیدل زیافراد از آن جمله بودند: پرو نیا ،یاکبر کاظم یدهیبه عق ۴7۰

 اعدام شدند. پورنیکه به همراه پدرشان خداداد حس پورنیحس یسیو ع پورنیحس
(، رانیا یهاستیکمون یهی)اتحاد رکیز روسی(، سرانیا یهاستیکمون یهی)اتحاد یینویبودند: محمود م هانیافراد مورد اشاره ا ،یاکبر کاظم یدهیبه عق ۴71

 (.یو حمزه )گروه اشرف دهقان نامعلوم( یستیگروه مارکس کی) یگیل بیا برزی(، فرکاری)پ یرسول رضو

 

 «المللعفو بین»اکبر کاظمی. عکس از   
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اند که، مدت کمی بعد از دفن اجساد، مسئوالن روی محل گور جمعی اند؛ به عالوه، افراد محلی گفتهکندهزمین را می

رود محل گور جمعی بوده، به طور دائم تحت ان، که گمان میاین مک شوداند. در حال حاضر، تصور میدهریزی کربتن

 ۴72نظر کارکنان گورستان و اشخاص وابسته به تشکیالت اطالعاتی و امنیتی قرار دارد.

 

 . مشهد7

 «کشیدمعذاب خیلی زیادی میهای خالی اتاق دیدناز »

آباد مشهد دانیان در زندان وکیلزن کشتاررسول شوکتی از بازماندگان 

ی حبس بلندمدت ، او در حال گذراندن دوره1367در سال  ۴73است.

)راه کارگر(، « سازمان کارگران انقالبی ایران»از  خود به دلیل هواداری

و سکوالر، بود. بازماندگان مشهد اسامی دست  یک سازمان سیاسی چپ

شده در جریان کشتارها را به خاطر نفر از زندانیان اعدام 178کم 

تعداد واقعی قربانیان ممکن است از این بیشتر بوده باشد.  ۴7۴دارند.

شان کمتر از زندانیان در زمان دستگیری شود که چندین نفرتصور می

ی قربانیان به دلیل حمایت واقعی یا همه ۴75اند.سال سن داشته 18از 

هدف قرار گرفتند، اما بعضی سازمان مجاهدین خلق شان از مفروض

های ی رسول شوکتی و رضا فانی یزدی، دیدگاهها، به عقیدهآن از

های سیاسی حمایت از گروه شان را در زندان تغییر داده و بهسیاسی

                                                           
  /900painscapes.com/citiesقابل دسترس در:  ،«جانیاله»به: خاک رنج،  دینگاه کن ۴72
در  گر،ید یدو مصاحبه المللعفو بینبا او کرده بود.  صوتی یکرده است که مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یرسول شوکت شهادت المللعفو بین ۴73

 ، با او انجام داد.  2۰18اکتبر و نوامبر 
 زندان، 67 سال کشتار در شدهاعدام یاسیس انیزندان یاسام»کرده است: گزارشگران،  هیسابق، ته یبازمانده و زندان ان،یرزائیم ریکه ام یبه فهرست دینگاه کن ۴7۴

 /AM6WRz2www.bit.lyقابل دسترس در:  ، «)مشهد( آبادلیوک
 نیسابق مشهد، ا انیزندان گریاز د یکی ،یزدی یو بهنام قهرمان. رضا فان یدیسع یآگاه، عل یافراد را به خاطر دارد: عل نیا یمشخصاً اسام انیرزائیم ریام ۴75

و محمد مقدم.  یلیمسعود وک ،یسفانید یمحمد فان ان،یاکبر دیمج ان،یرمضان امکیس ،یجواد کشاورز، حسن غفور ه،یدری: محمد حآوردیرا به خاطر م یاسام

قابل دسترس در:  ،2۰۰8ژوئن  6، «مشهد زندان – 1367در سال  یاسیس انیزندان یکشتار جمع» داران،یبه: ب دینگاه کن

153www.bidaran.net/spip.php?article   ،705قابل دسترس در:  ،«.مشهد»خاک رنجpainscapes.com/cities/  

 

 سول شوکتی. عکس از آلبوم شخصیر  

https://painscapes.com/cities/900
http://www.bit.ly/2WRz6AM
http://www.bidaran.net/spip.php?article153
https://painscapes.com/cities/705
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 کشتارهای سیاسی چپ محبوس شده بودند در جریان زندانیانی که به دلیل هواداری از گروه ۴76چپ روی آورده بودند.

ها، از جمله رسول شوکتی، را مورد بازپرسی قرار داده، در مشهد اعدام نشدند، اما بعضی از آن 1367مرداد تا شهریور 

 رادی نگه داشته و تهدید به اعدام کرده بودند.مدت زیادی در سلول انف

های آباد به حال تعلیق در آمد، دستگاههای معمول در زندان وکیل، فعالیت1367اوایل مرداد  گویدرسول شوکتی می

ی او، روز بعد از تعلیق و یک سلسله بازجویی و بازپرسی آغاز شد. به گفته آوری کردندیو و تلویزیون را جمعراد

دقیقه  1۰گوید، حدود های معمول در زندان، نگهبانی آمده و بدون هیچ توضیحی او را از بند برده است. او میلیتفعا

ها هم خواسته است که از بند بیرون بیایند. اکثر ها زندانی را خوانده و از آنبعد، شنیده است که مسئوالن اسامی ده

های سیاسی چپ هم بودند، اما تعدادی از زندانیان وابسته به گروهخلق سازمان مجاهدین ها از زندانیان وابسته به آن

 فراخوانده و احضار شدند.

گوید، به محض ها دادند. اما، رسول شوکتی میای برای پر کردن به تک تک آننامهزندانیان را به خط کردند و پرسش

آوردند. به جا میزندانیان چپ را فعاًل نباید به اینها داد زد و گفت که شروع به کار، رئیس تیم بازپرسی سرِ نگهبان

سازی کرده بودند تا جو ترس و هراس، ی رسول شوکتی، این یک اشتباه ناخواسته نبوده، و مسئوالن عمداً صحنهعقیده

 از جمله در میان زندانیان چپ، به وجود بیاورند.

گوید هایشان برگردانده بودند. با این حال، رسول شوکتی میها زندانیان چپ را جدا کرده و به اتاقبعد از آن، نگهبان

« مشمئزکننده»به شدت ها را ها بیاندازد. او پرسشنامهنگاهی به پرسشکه چون نفر اول صف بوده، توانسته بوده نیم

یک از به هیچآیا »، «؟توانی اثبات کنی تواب واقعی هستیبه چه نحوی می »ها بود: ها اینداند. بعضی از پرسشمی

 اید و این منجر به دستگیریتان را شناسایی کردهنزدیکاناز کدام یک »، «ای؟تیر خالص زدهی خود اعضای خانواده

 «؟اید چرااید، اگر نداشتهشرکت داشته زدن آیا در تیرخالص»، «است؟ هها شدآن

ها را چند ساعت طول کشید، و بعد آنن خلق سازمان مجاهدیگوید بازپرسی از زندانیان وابسته به رسول شوکتی می

سازمان هایشان برگرداندند. مدتی بعد، همان شب، مسئوالن اسامی نزدیک به سی نفر از زندانیان وابسته به به اتاق

احضار  هام زندانیان دیگری را از اتاقها را با خودشان بردند. در روزهای متعاقب، باز هرا خوانده و آنمجاهدین خلق 

 گوید:رده و با خودشان برده بودند. رسول شوکتی میک

                                                           
اند هم بوده گرینفر د نیاند که چنداشاره کرده اما گفته هیدریو محمد ح انینیام رضایعل پور،یضا تقرابطه، به غالمر نیدر ا ،یزدی یو رضا فان یرسول شوکت ۴76

قابل دسترس  ،2۰۰8ژوئن  6، «مشهد زندان – 1367در سال  یاسیس انیزندان یکشتار جمع» داران،یبه: ب دی. نگاه کنآورندیرا به خاطر نم شانیها اسامکه آن

  153www.bidaran.net/spip.php?articleدر: 

http://www.bidaran.net/spip.php?article153
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های اتاقاز دیدن افتد ... اما دانستیم چه اتفاقی دارد میی ما کامالً خلوت شد. هنوز نمی، طبقهروزظرف سه چهار 

 . کردم از اتاق بیرون نیایمیعنی اصال طوری بود که سعی می. کشیدمخیلی عذاب میخالی 

ی زندان «قرنطینه»مانده را به دو اتاق در بخش اول مهر آن سال، او و سایر زندانیان باقیگوید رسول شوکتی می

اند. رسول شوکتی شان برگرداندهجا نگه داشته و بعد به بند سابقها را در آنحدود دو ماه آن ۴77اند.منتقل کرده

 اند:زده دیدهشان، فضای بند را عمیقاً ماتمگوید که در برگشتمی

قفل  ها راودند[ برای ما وحشتناک بود. در اتاقزندانیانی که با خودشان برده بهای ]. دیدن اتاقخاک گرفته بودبند 

 .های ما باز بوداتاقو  نده بودکرد

سنگی مشهد منتقل گوید که کمی بعد، اواسط پاییز، همه را به بازداشتگاه سپاه پاسداران در کوهرسول شوکتی می 

بردند و، بعد زدند و با خودشان میها به راه افتاد. هر روز، تعدادی را صدا میدور جدیدی از بازپرسی جاکردند. در آن

و از  افتداتفاقی دارد می گوید اصالً تصوری نداشته که چهاز چند هفته، او تنها نفری بود که در اتاق مانده بود. او می

 د اعدام کرده باشند.هایی را که برده بودنی آنترسیده که همهاین می

ها و بندزده، به حضور چند نفر از مقامگوید که در نهایت، اواخر پاییز، او را برای بازپرسی، چشمرسول شوکتی می

های سیاسی و اعتقادات دینی او متمرکز شده بود. از او سؤال شده اند. سؤاالت آن جلسه روی دیدگاهمسئوالن برده

و جواب منفی داده بود. سپس، مدتی صرف سؤال و جواب در این رابطه شده بود که چرا بود که آیا مسلمان است، و ا

ی جمهوری اسالمی پرسیده بودند و او را زیر فشار گذاشته داند. بعد از آن، نظرش را دربارهخودش را مسلمان نمی

اش ابراز ندامت کرده و به جمهوری اسالمی اعالم ی تصویری، از بابت اعتقادات گذشتهبا انجام یک مصاحبه ند تابود

اند: اند و گفتهد به اعدام کردهگوید که وقتی این خواسته را رد کرده، او را تهدیوفاداری کند. رسول شوکتی می

  «.نیست یچ شوخیفکرهایت را بکن. ه»

برای وارد روی هم برده و با دو اتاق روبه ایی بازپرسی، او را به محوطهبعد از آن جلسهکه گوید شوکتی می رسول

و یک پروژکتور  کار گذاشته یک دوربین ویدئویی ، که به آن دید داشت،روییآوردن فشار روانی به او، در اتاق روبه

 .بودند کردهنصب 

                                                           
ها را آن ،یشان به بند عمومقبل از انتقال تا برندیمجا به آن شانیریبعد از دستگ یشدگان را اغلب مدت کماست که بازداشت ییجا «نهیبخش قرنط» ۴77

بخش »بوده که در آن زمان در یاز چهل تا پنجاه نفر یکیکه او  کندیبرآورد م ینباشند. رسول شوکت یماریناقل ب ایکنترل کنند که حامل مواد مخدر 

 بودند.    «نهیقرنط
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ی زده تا ببیند آیا نظرش عوض شده و با مصاحبهمرتب به او سر می های بعد، یک بازجو به طوردر هفته گوید کهاو می

بازپرسی برده  هیأتی او، در طول این دوره یک بار دیگر او را به حضور همان کند یا نه. به گفتهتصویری موافقت می

ی خروج از کنند و اجازهو زیر فشار گذاشته بودند تا با مسئوالن اطالعاتی همکاری کند تا در ازای آن از زندان آزادش 

 کشور را پیدا کند.

 کند:رسول شوکتی هنوز رنج و اضطرابی را که در این دوره متحمل شده در وجود خود احساس می

ام بیاندازند. هر آیند مرا ببرند و طناب را دور گردنشود و کی میکردم که بعدش چه میتمام مدت، به این فکر می

 م بیایند. روز و شب نداشتم.ت که هر دقیقه ممکن است به سراغگذشن تصور میام با این افکار و ایساعت

وقت او را به اتاق دیگری و آن ا اوایل بهمن آن سال ادامه داشتهآور ترسول شوکتی به خاطر دارد که این وضعیت عذاب

گوید که هنوز د. با این حال، میجا حبس بودندر همان بازداشتگاه منتقل کرده بودند که ده پانزده زندانی دیگر هم آن

 اش کنند.در این بیم و هراس بوده که ممکن است اعدام

ی خودش، تازه فهمید که اکثر زندانیان وابسته وقت، به گفتهآباد برگرداندند. آنچند روز بعد، نهایتاً او را به زندان وکیل

اتاقِی او در زندانیانی چپی که از اواسط تا اواخر پاییز هم اند، امارا که برده بودند اعدام کردهسازمان مجاهدین خلق به 

 سنگی شده بودند همه جان در برده بودند.بازداشتگاه کوه

الملل با دو نفر از آنان، جواد عفو بینبودند.  سازمان مجاهدین خلقزندانی وابسته به  ، تعدادیدربردگانبجاندر میان 

به زندان افتاده سازمان مجاهدین خلق شان از است؛ هردو به دلیل حمایت عبداللهی و حسن مقصودی، مصاحبه کرده

 بودند.

 خوردممی های لرزان زندانیانِ در حال مرگبه بدن

به سازمان مجاهدین خلق ها نفر دیگر از هواداران آورد که اوایل مرداد، او را به همراه دهجواد عبداللهی به خاطر می

نفر، جا داده  6۰زندانیان را در چندین اتاق، در هر اتاق حدود  ۴78سپاه پاسداران برده بودند. سنگیکوه بازداشتگاه

گوید جا منتقل کردند. جواد عبداللهی میهای دیگر را از آنی زندانیان اتاقی او، در روزهای آینده، همهبودند. به گفته

های محسن خبر بودند، تا این که سه نفر، به نامه بودند بیهای او تا مدتی از سرنوشت زندانیانی که منتقل شداتاقیهم

ها را به ها آنها برگشتند. این سه نفر تعریف کرده بودند که نگهبانبه اتاق آن حنایی، جواد طوسی، و اکبر دلسوزی

جا از سقف آویزان شده اند: اجساد زیادی آنای مواجه شدهدهندهی تکانجا با صحنهی پارکینگی برده و آنمحوطه

                                                           
 انجام داده است. صوتی یمصاحبه یبا جواد عبدالله 2۰18در اکتبر  المللعفو بین ۴78
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بندزده، به حضور چشمرا احضار کرده و  اشاتاقیان همی زندانیگوید که چند روز بعد، او و همهبود. جواد عبداللهی می

 اند:برده« مرگ هیأت»

های ما را یک به بندزده در یک ردیف نشاندند. اسمما را چشم

پرسیدند، از خواندند و از هر کدام یک سری سؤال مییک می

ای کنی؟ آیا حاضری ی رسانهجمله این که: آیا حاضری مصاحبه

نظام جمهوری اسالمی را قبول ات را محکوم کنی؟ آیا سازمان

نفر  6۰ی اعدام باشی؟ ما حدود داری؟ آیا حاضری عضو جوخه

ی حدود یک ساعت و نیم طول کشید بودیم و سؤال و جواب همه

... 

بعد ما را به همان پارکینگی بردند که محسن و جواد و اکبر 

ی جا همهبار خودشان هم با ما بودند. آنتعریف کرده بودند و این 

ای بایستیم و بسته، روی چهارپایهما را مجبور کردند که، چشم

در همان حال  مان انداختند. بعد،ی دار را دور گردنوقت حلقهآن

مان بود، یکی از مسئوالن اطالعات کنار ی دار دور گردنکه حلقه

پرسید که آیا حاضریم توبه کنیم، دوباره از ما میو  عمرمان فرارسیدهگفت که دقایق آخر آمد و میتک تک ما می

مصاحبه کنیم، سازمان را محکوم کنیم، نظام جمهوری اسالمی را قبول کنیم، یا نه ... من از آخرین نفرهای ردیف 

ها خواهم به آنیه نمهای او جواب منفی دادم. پرسید چرا. گفتم کی سؤالآمد. به همهشان میبودم که او به سراغ

حتی و  امام، به شدت شکنجه شدهام در تبریز زجر زیادی کشیدههای اول حبسو توضیح دادم که در سال دروغ بگویم

ام در آورد و، در همان حال که به من ی دار را از دور گردنوقت، آن مأمور حلقههایم از کار افتاده. آنیکی از کلیه

 دانم به چه دلیل این کار را کرد ...چهارپایه پایین بیایم. دقیقاً نمیداد، دستور داد از فحش می

ی ها پارک کرده بود گفت که راه بیافتد. همهبوسی که نزدیک چهارپایهی مینیپایین که آمدم، شنیدم به راننده

سقف آویزان شدند. بعد همان ها همه از بوس بسته بودند. ماشین که راه افتاد، زندانیها را با طنابی به مینیچهارپایه

طور ای که جسدها آویزان شده بودند راه بروم. همانبسته، دور محوطهطور چشممأمور با قساوت وادارم کرد که، همان

خیال نکن به »خوردم. مأمور اطالعات به من گفت: های مرتعش زندانیانِ در حال مرگ میبرد، به بدنکه مرا راه می

 «تر است.نم دیدن این صحنه از اعدام هم سختداتو رحم کردم. می

روز او را  2۰اند؛ حدود ی هولناک، او را به سلول انفرادی منتقل کردهگوید که بعد از این تجربهجواد عبداللهی می

سازمان گوید اطالع دارد که با چند زندانی دیگر وابسته به اند. او میآباد برگرداندهجا نگه داشته و بعد به زندان وکیلآن

 جواد عبداللهی. عکس از آلبوم شخصی  
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گوید که تا به می المللعفو بینهم همین برخورد را کرده بودند. جواد عبداللهی به  آباددر زندان وکیلمجاهدین خلق 

ها ی اعدامبینم هنوز دربارههایی که میسال، اکثر خواب 3۰بعد از »اش گرفتار مانده است: امروز در چنگ خاطرات

 ۴79«رسد.می شوم یا در این انتظارِ کشنده ام که نوبت اعدام من کیاست؛ یا دارم اعدام می

کند. او هم اوایل مرداد به بازداشتگاه ی خود روایت مینامههای دهشتناک مشابهی در شهادتحسن مقصودی هم صحنه

بندزده، به جا مسئوالن هرشب اسامی افرادی را اعالم کرده و چشمی او، آنبه گفته ۴8۰سنگی منتقل شده بود.کوه

اتاقِی نفری که هم 6۰اواسط شهریور، از حدود  گوید اکثر زندانیان برنگشتند ویبردند. او ممی« مرگ هیأت»حضور یک 

 او بودند فقط چهار زندانی باقی مانده بود. 

 هیأت»در حضور  خودش یگوید در جلسهحسن مقصودی می 

دقیقه طول کشیده، از او سؤال شده بود آیا  1۰، که حدود «مرگ

ه خط مقدم جبهه برود، آیا حاضر است برای جنگیدن با عراق ب

و آیا در مورد عقاید  ام باشدی اعدحاضر است عضو جوخه

گوید که به دو سؤال یمانده است. او م« عسر موض»اش سیاسی

اول جواب منفی داده، اما گفته بوده که حاضر است در محکومیت 

کتبی « اعتراف»اش های سیاسی سابقاعتقادات و وابستگی

 .بنویسد

اش به خطر کرده جانکند که تصور میحسن مقصودی اشاره می

سنگی منتقل ها را به کوهافتاده، چون مدت کمی بعد از این که آن

های زندانیان را با خودشان برده بودند، کرده و اولین دسته

  ایستان او به اسم جواد طوسی را به محوطهها یکی از دونگهبان

های تأسیسات ساختمان آویزان شده بود. اش کرده بودند: انبوه اجسادی که از لولهی هولناکی مواجهبرده و با صحنه

ها تهدید کرده ها تعریف کرده که نگهبانها برگشته و برای آنگوید که جواد طوسی به اتاق آنحسن مقصودی می

جا برده دچار خواهد شد. جواد طوسی را هم به زودی از آنمانده باشد به همین سرنوشت « سر موضع»بودند هرکس 

 و اعدام کردند.

                                                           
 انجام داده است. صوتی یمصاحبه یبا جواد عبدالله 2۰18در اکتبر  المللعفو بین ۴79
 انجام داده است. یریتصو یمصاحبه یبا حسن مقصود 2۰18 یهیدر فور المللعفو بین ۴8۰

 

 مقصودی. عکس از آلبوم شخصی حسن   
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کند که او هم مدتی در بازداشتگاه ی دیگری را نقل میهای بازماندهحمید سعیدیان، یکی دیگر از بازماندگان، گفته

اده بودند، مسئوالن زندان ها همه از یک خانوسنگی به سر برده و به او گفته بود که، در چندین مورد که زندانیکوه

دادند، از قرار معلوم به این اش را به سایر اعضای خانواده نشان میشدهاول یک برادر را اعدام کرده و بعد جسد آویزان

آن بازمانده از ابراهیم خلیلی یاد کرده بود که جسد برادرش اسماعیل  ۴81ها را وادار به واکنش کنند.منظور که آن

خواهد جان خودش را نجات بدهد باید به جسد برادرش تف کند یا به نشان داده و گفته بودند اگر میخلیلی را به او 

 احترامی کند. اسماعیل خلیلی این کار را نکرده بود و اعدام شده بود.شکل دیگری به جسد او بی

محل در حوالی گورستان ها در مشهد هنوز دقیقاً مشخص نیست. با این حال، سه کشتارمحل دفن اجساد قربانیان 

رود مکان گورهای جمعی و محل دفن اجساد بعضی از قربانیان بهشت رضا در نزدیکی مشهد وجود دارد که گمان می

 ۴82و سومی در قسمت شرقی آن واقع شده است. ن گورستان، دیگری در جنوب شرق آنها در جنوب ایباشد. یکی از آن

از طریق کارکنان گورستان و مسئوالن دادگاه انقالب مشهد از وجود این  1367های قربانیان اواخر تابستان خانواده

 ها باخبر شدند.مکان

ای که در اختیار عفو تصاویر ماهوارهحرمتی و تخریب قرار گرفته است. ها مورد بیی گذشته، این مکاندر سه دهه

حکایت دارد. تصاویر  1395تان در مرداد وساز در مکان واقع در جنوب گورسقرار گرفته از شروع ساخت المللبین

های جدید رفته است. مکان ی این مکان زیر پوشش سازهدهد که بخش عمدهنشان می 1396مرداد  16متعلق به 

است.  از بین رفتهقرار گرفته و دست کم بخشی از آن  بیق گورستان نیز به همین نحو مورد تخرواقع در جنوب شر

های بعدیِ شاهدان و گزارش های خاکی پوشانده شد وده با تپهآن مکان که قبالً مسطح ب، بخشی از 1395در اسفند 

 ۴83سپاری در آن مکان حکایت دارد.های جدید برای خاکعینی از احداث قطعه
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 . رشت8  

 «قلبم پر از درد و رنج شده بود»  

در سال  ۴8۴است. در رشت کشتاردوست از بازماندگان شایسته وطن

ی بلندمدت حبس خود در زندان ، او در حال گذراندن دوره1367

سازمان رشت بود. او به اتهام هواداری از « نیروی دریایی»معروف به 

 در آن زمان به زندان افتاده بود.مجاهدین خلق 

زنی را به خاطر دارد که  26دوست اسامی دست کم شایسته وطن

از جمله دو نفری که در زمان رشت اعدام شدند،  کشتاردر جریان 

تعداد واقعی  ۴85سال سن داشتند. 18شان کمتر از دستگیری

قربانیان ممکن است از این بیشتر بوده باشد، به ویژه از آن رو که به 

دوست، بعضی از زندانیانی که چند سال قبل آزاد شده بودند پیش از آغاز کشتارها دوباره دستگیر ی شایسته وطنگفته

 بردند.زندان به سر میدر سازمان مجاهدین خلق به دلیل هواداری از « بند زنان»ی قربانیان شدند. همه

، مسئوالنِ زندان شبانه به بند زنان آمده بودند و اسامی افرادی 1367مرداد  9دوست به خاطر دارد که شایسته وطن

دوست شنیده بود که یکی از ها را با خودشان برده بودند. صبح روز بعد، شایسته وطنرا از روی فهرستی خوانده و آن

دوست، این ی شایسته وطنبه گفته« را تمام کردند. تا صبح همه»ید: گوهبان دیگری میها با خنده به نگنگهبان

ها او را به شدت هراسان و نگران کرده بوده، از جمله در مورد سرنوشت شوهرش فرزان ببری، که در حال گذراندن حرف

)آرمان مستضعفین( « ضعفینسازمان رزمندگان پیشگام مست»اش از ی حبس بلندمدت خود به دلیل هواداریدوره

 گوید:دوست میبود. شایسته وطن

 کردندها[ مرا آرام می]دوستان و همبندید ... ولی افت یاتفاق م ددار یشوم یحادثه  کیکردم که میم احساس ته دل

امکان ندارد که  ]مسئوالن[ها اینکنند ... و اصالً افتد و فقط دارند زندانیان را منتقل میگفتند اتفاق خاصی نمیمیو 

دیگر همکه  کردنداب بودیم ولی همه سعی میضطردر همین استرس و ا[ دست بزنند ... همه کشتاریچنین کاری]به 

 هیچ اتفاقی نیافتاده است.  دلداری بدهند که اصالً را 

 

                                                           
 انجام داده بود. یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»دوست را از وطن ستهیشا یامهشهادت المللعفو بین ۴8۴
 یمشاهده یدادستان بودند. برا یو زر یسام نیسال سن داشتند شه 18کمتر از  شانیریدوست در زمان دستگوطن ستهیشا یدهیکه به عق یانیقربان ۴85

  /879painscapes.com/cities، قابل دسترس در: «رشت»به: خاک رنج،  دینگاه کن ،یفهرست کامل اسام

 «عدالت برای ایران»دوست. عکس از شایسته وطن 

https://painscapes.com/cities/879
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ها از سر گرفته شد خانوادهها باخبر شده، هنگامی که مالقات با کشتارگوید که اواخر مهرماه از دوست میشایسته وطن

اند. آن خانواده گفته بودند که هایش به او گفتند که زندانیانی را که برده بودند اعدام کردهی یکی از همبندیو خانواده

دوست اند که عضو سپاه پاسداران اند. با این حال، شایسته وطنشان شنیدهاین خبر را از دو نفر از خویشاوندان نزدیک

که متقاعد نشده بوده و بارها برای مالقات با شوهرش درخواست داده است. هربار، مسئوالن زندان وعده  گویدمی

کردند ای میهای زنندههای تمسخرآمیز و شوخیدهند، اما بعد اشارهدادند که به درخواست مالقات او ترتیب اثر میمی

 کرد.که او را به شدت هراسان می

 گوید: و به او گفتند که شوهرش اعدام شده است. او می فراخواندندتر بازپرسی دف او را به 1367اسفند 

فهمیدم چرا باید یک همچنین اتفاقی برای شوهرم بیافتد، ام پر از درد و رنج شده بود. نمیتوانستم باور کنم. قلبنمی

 .برای کسانی که هیچ آرزویی جز خوشبختی ملت و سعادت انسان نداشتند

ی حبس بلندمدت خود و در حال گذراندن دوره بند مردان زندان رشت زندانی بودهدر همین دوره در  احمد موسوی

های معمول در زندان به حال مرداد، فعالیت 5گوید حوالی او می ۴86به دلیل هواداری از یک سازمان سیاسی چپ بود.

مرداد، یکی از مسئوالن ارشد زندان  7ی او، گفته آوری کردند. بههای رادیو و تلویزیون را جمعتعلیق در آمد و دستگاه

صبح روز بعد، یک زندانی، فرزان ببری، احضار « ی شما را باید کشت.همه»کشیده: زده و فریاد میها قدم میدر اتاق

مان اند، اما او دیگر برنگشت. هکردند فرزان ببری را برای بازجویی بردهگوید که فکر میشده بود. احمد موسوی می

ها را برد. نیم ساعت بعد، نگهبان دیگری آمده نفر دیگر را خواند و آن 16، یک نگهبان اسامی 9شب، حوالی ساعت 

 12۰گوید که این روال در چند روز آینده ادامه یافت، تا این که از نفر دیگر را برده بود. احمدی موسوی می 1۰بود و 

ها را به اسم ها نفر دیگر را هم، که او آنی احمد موسوی، دهبه عقیده نفر باقی ماندند. 25ها فقط زندانی بند آن

ی او، اکثر کسانی که بردند و اعدام کردند وابسته های زندان بردند. به عقیدهشناخته، در همین دوره از سایر قسمتنمی

ها به های چپ یا سایر گروهوهها به دلیل هواداری از گرنفر از آن 1۰بودند، اما دست کم سازمان مجاهدین خلق به 

 ۴87زندان افتاده بودند.

ها دستور داده بودند که وسایل و متعلقات زندانیانی را که برده بودند ها به آنمرداد، نگهبان 1۰گوید، احمد موسوی می

گوید که چند میها بنویسند و در راهرو بگذارند تا مسئوالن ببرند. او توی ساک بریزند و اسامی زندانیان را روی ساک

 جا جمع کرده بودند:ها را آنی ساکشان به اتاقی افتاده بود که همهها چشمروز بعد، زندانی

                                                           
زندان  – 1367در سال  یاسیس انیزندان یجمع کشتار» داران،یمنتشر شده است: ب جانیاست که در ا یاحمد موسو شهادتبه  یمتک المللعفو بینگزارش  ۴86

 . 2۰۰7، قیرف ریشب به خ ،یموسوبه: احمد  دینگاه کن ن،یهمچن  151www.bidaran.net/spip.php?articleقابل دسترس در:  ،2۰۰8، ه ژوئن «رشت
شهباز  انس،یدارب سیآرامائ ،یمانیفرهاد سل ،یببر رجیا ،یببر دیسع ،یمسعود ببر ،ییچایرا به خاطر دارد: عبداهلل ل یاسام نیمشخصاً ا یاحمد موسو ۴87

 و جواد مشعوف. محجوب یمهد ،یقوام یموس ،یشهباز

http://www.bidaran.net/spip.php?article151
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انداخت. مگر ممکن بر گلوهایمان چنگ می ها را اعدام کرده باشند ما را دچار خفقان کرده بود. بغضفکر این که بچه

 کنیم.خواستیم باور توانستیم یا نمیگنجید و نمینمیهم صور ای در ت... چنین فاجعه فتد؟ابود چنین اتفاقی بی

د موسوی شناسد که برگشته بود. آن بازمانده به احماز تمام زندانیانی که برده بودند، احمد موسوی فقط یک نفر را می

اند. از او سؤال برده های قضایی و دادستانی و اطالعاتی و مسئوالن زندانمتشکل از مقام گفته بود او را به حضور هیأتی

کند. « همکاری»ها و مسئوالن و آیا حاضر است با مقام کندحمایت میسازمان مجاهدین خلق شده بود آیا هنوز از 

کرده که این یعنی اند. او تصور میگذاشته« عالمت منفی»اش بازپرسی که تمام شده بود، دیده بود که کنار اسم

« عالمت مثبت»شان وجه شده کسانی را که برای اعدام در نظر گرفته بودند کنار اسمکنند، اما بعداً متاش میاعدام

 گذاشتند.می

ها از سر گرفته شد، اما بعضی از خانواده 1367اواخر مهر « نیروی دریایی»هایشان در زندان مالقات زندانیان با خانواده

 شان باخبر نشدند.ها بعد از اعدام عزیزانتا مدت

های قربانیان، از جمله اجساد و بقایای قربانیان رشت همچنان نامعلوم است. به بعضی از اعضای خانوادهمحل دفن 

ی بندر انزلی، ای در شهرک کولیور، در حومهر انفرادی را در گورستان دورافتادهدوست، نشانی تعدادی قبایسته وطنش

و بعد از آزاد شدن از زندان  138۰دوست در سال ه وطناند. شایستجا دفن شدهشان آناند که بستگانداده و گفته

گوید که دیدارش از آن گورستان او را به هیچ یقین و قطعیتی نرسانده، برای سر زدن به آن گورستان رفته است. او می

هایی در شهرهای مختلف جا دفن شده باشد، چون شنیده است که خانوادهو تردید دارد که جسد شوهرش واقعاً آن

دهد که چگونه این وضعیت او را در میاو توضیح اند که این گورها خالی است. و متوجه شده نبش قبر کردهمخفیانه 

انتظار دائم برای کشف حقیقت نگه داشته، و هنوز این رؤیای ناممکن را در ذهنش دارد که شاید یک روز شوهرش 

 :گویدزنده ظاهر شود. او می

 کهنم اش قبر کنم و بدبنتوانست با من همکاری بکند که میکه  مداشتی را ان کسزمآن که  خواستیدلم م یلیخ

 .نکردم دایپ امکان را نیوقت ا چیهولی، متأسفانه،  یت چیستواقع

 

های بعضی از شاهدان عینی، بر این باورند که اجساد قربانیان های قربانیان و بازماندگان رشت، با توجه به گزارشخانواده

اند. از آباد، گورستان اصلی رشت، چال کردهای در گورستان تازهی دورافتادهرا در سه چهار گودالِ حفرشده در نقطه

ی اند. به گفتهها را فروختهپاری در این مکان احداث کرده و بسیاری از آنسهای جدیدی برای خاک، قطعه1386سال 
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ها و مسئوالن به شده صحبت کرده، مقامها که با چندین نفر از مالکان این گورهای تازه احداثیکی از اعضای خانواده

 ۴88شان گورهای جمعی باشد.رود زیراند که این گورها در محلی قرار گرفته است که گمان میمالکان اطالع نداده

 

 . سنندج9

 «بیایند و ما را برای اعدام ببرندمنتظر بودیم  هرشب»

مرداد تا شهریور  آزاد زمانی از بازماندگان کشتارهای

در این دوره، او به اتهام  ۴89است.در سنندج  1367

، یک گروه سیاسی متشکل از «کومله»هواداری از 

کردهای مخالف نظام، در زندانی در مقر دادگاه انقالب 

زندان »برد )که از این پس با عنوان سنندج به سر می

به آن اشاره خواهد شد(. آزاد زمانی و « دادگاه انقالب

که در جریان کنند سایر بازماندگان سنندج برآورد می

در استان کردستان  1367های مرداد تا شهریور کشتار

شدگان مردان، اند. این اعدامصد زندانی اعدام شدهچند 

بودند.  سال 18سال تا  16بین زنان، و حتی نوجوانان 

ر قربانیان به دلیل ی آزاد زمانی، اکثاند. به عقیدهبعضی از قربانیان هم البته سالخورده بوده و هفتاد و چند سال داشته

های کُرد مخالف نظام، در زندان ، گروه«کومله»و « حزب دموکرات کردستان ایران»شان از هواداری واقعی یا مفروض

سازمان مجاهدین بردند. با این حال، افرادی هم در میان قربانیان بودند، مرد و زن، که به دلیل هواداری از به سر می

 ۴9۰ان افتاده بودند.های چپ به زندو گروهخلق 

ها در حال گذراندن گوید در مورد سنندج، برخالف سایر نقاط کشور، اگرچه بعضی از قربانیان اعدامآزاد زمانی می

ی هواداران واقعی و در جریان سرکوب گسترده 1366های حبس بلندمدت خود بودند، اکثرشان از اواخر اسفند دوره

                                                           
 و /879painscapes.com/citiesقابل دسترس در:  ،«رشت»به: خاک رنج،  دینگاه کن شتر،یاطالعات ب یبرا ۴88

قابل ، 18-21، صص. 2۰18، توسط حکومت ایران 67جانباختگان کشتار سال  جمعی تخریب گورهای جنایت: اختفایالملل و عدالت برای ایران، عفو بین

 PERSIAN.PDF1382592018www.amnesty.org/download/Documents/MDE دسترس در:
 انجام داده بود. یحضور یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یآزاد زمان شهادت المللعفو بین ۴89
در  ،یشومحمد ه یدهی( و دو زن بودند. به عقیمراد اکبریو عل ،یحسن یقادر جرار، مجتب ،یقاسم اریاسفند یهاچهار مرد )به نام انیقربان نیا یاز جمله ۴9۰

 یچپ انیکه چرا زندان ستیهدف قرار نگرفتند، و روشن ن افتهیچپ به طور سازمان انیدر استان اصفهان، زندان 1367 وریدر مرداد تا شهر انیزندان کشتار انیجر

 نیآنان، و ا ییگوو رک یسرسخت ان،یگروه از زندان نیزندان با ا سیاو، احتمال دارد که عداوت رئ یکه در باال اشاره شد مستحق اعدام شناخته شدند. به گفته

 آنان مؤثر بوده باشد.   یبرا یسرنوشت نیچن نییاز محاکمه مانده بودند در تع شیحبسِ پ یدر دوره یدیمد یهااز آنان مدت یکه بعض تیواقع

 آزاد زمانی. عکس از آلبوم شخصی  

https://painscapes.com/cities/879
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1382592018PERSIAN.PDF
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شد که با این ها نه فقط شامل حال افرادی میبازداشت شده بودند؛ بازداشت های کُرد مخالف نظامیا مفروض گروه

شان حمایت کرده بودند، بلکه در بسیاری از موارد اعضای های سیاسی و تبلیغیها همدلی کرده و از فعالیتگروه

های منتهی به مرداد الب در ماهگرفت. آزاد زمانی به خاطر دارد که زندان دادگاه انقی این افراد را هم در بر میخانواده

 های واگیردار در زندان شیوع پیدا کرده بود.لبریز از جمعیت شده و بیماری 1367

 

به شکل  1367مرداد  3در سازمان مجاهدین خلق  مسلحانهی گوید اوضاع زندان اندکی بعد از حملهآزاد زمانی می

ها متوقف شد. زندانیان را دسته دسته صدا و مالقات با خانواده در آمد. یک سلسله بازپرسی به راه افتاد« غیرعادی»

متشکل از قضات دادگاه انقالب  بندزده، به حضور یک هیأتو بعد، چشم بردندنگاری به اتاقی میزدند و برای انگشتمی

 آوردند.های دادستانی و اطالعاتی و مسئوالن زندان میو مقام

 

توانستیم صدای بند زده بودیم. فقط میتوانستیم ببینیم چون چشمچیزی نمیند. هیچما را رو به دیوار به خط کرد

ات چیست؟ نماز هایی از این قبیل: اسمپرسیدند. سؤالچند نفر ]از مسئوالن[ را از پشت سرمان بشنویم که سؤال می

دانستیم اند؟ ... نمی« ضدانقالب»رد های کُ ات عضو گروهخوانی؟ جمهوری اسالمی را قبول داری؟ چند نفر از خانوادهمی

 کننده بود و جو ترس و هراس غالب شده بود.کنند. اوضاع کالً گیجچرا دارند بازپرسی می

 

ها، موج کشتارها به راه افتاد. هر چند روز یک بار، با فهرستی از گوید که، مدتی بعد از این بازپرسیآزاد زمانی می

کردند، یا توضیحی به ها را دیگر کسی ندید. زندانیان را که احضار میبردند. اکثر آنیای را مآمدند و عدهاسامی می

برند یا این که به زندان دیگری کردند که این افراد را برای معالجه به درمانگاه زندان میدادند و یا ادعا میها نمیآن

افتد اما به وحشت افتاده انستند چه اتفاقی دارد میدگوید او و رفقایش نمیکنند. آزاد زمانی میها را منتقل میآن

رسید. شان میهای مکرر به گوشها صدای شلیکی اعدام کرده باشند، چون شببودند که ممکن است زندانیان را روانه

فته بود ها گدلیل نبوده: یکی از زندانیانی که برده بودند برگشته و به آنشان بیباألخره متوجه شدند که ترس و هراس

کند و اطالعاتی « اعتراف»اش انداخته بودند تا او را بترسانند و وادار کنند که که او را پای دار برده و طناب را دور گردن

ی آزاد زمانی، آن زندانی هم جان به در اش دارد در اختیارشان بگذارد. به گفتهکردند در مورد همقطارانرا که ادعا می

گونه ی هولناک را از قول آن زندانی ایناو را دوباره برده و اعدام کردند. آزاد زمانی آن صحنهنبرد و، چند روز بعد، 

 کند:وصف می

 

 های دار را بر پا کرده بودند. اند، جایی که چوبهگفت که او را به اتاقی در زیرزمین زندان دادگاه انقالب بردهمی

زیر هم طناب دار هم یک و  ها آویزان کرده بودندهای دار را به آنها را روی سقف دیده بود که طنابردیفی از قالب

های خون روی دیوارها و کف زمین بود ... حدود دو روز او را در آن اتاق نگه داشته گفت لکهجعبه گذاشته بودند. می

 لرزید.هق افتاده بود و علناً میبودند ... وقت تعریف کردن ماجرا به هق

 



 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

256 

 گوید:در سنندج بوده، می 1367ی، زندانی دیگری که از بازماندگان کشتارهای مرداد تا شهریور پناهمحمود حسین

 

برند، چه کسی م میاز اوایل تا اواسط شهریور، سه چهار موج اعدام به راه افتاد ... معلوم نبود چه کسی را برای اعدا

شود ... هرشب، منتظر بودیم بیایند و ما را برای اعدام ببرند. و چه کسی به محل دیگری منتقل می بردجان در می

ها را به کردند. بعضیمنتقل می قزها را با اتوبوس به سافتد. بعضیتوانست بداند چه اتفاقی ]برای او[ میکس نمیهیچ

 ۴91کردند.شان میجا اعدامبردند و آنکامیاران می

 

ی مرداد تا شهریور در میان زندانیانی که در فاصله

کرد  11احضار و اعدام شدند دست کم  1367

از سوی  1366اسفند  27شوند که ایرانی دیده می

نیروهای مسلح ایران در شهر کردنشین حلبچه در 

نفر، یک  11عراق دستگیر شده بودند؛ اسامی این 

و هفت مرد، ثبت و ضبط شده  ن، سه زنوجوان

های کومله این افراد اعضای یکی از گردان ۴92است.

پایگاه آن در کردستان بودند که « شوآن»به نام 

، در کمین نیروهای ایرانی گرفتار 1366ی شیمیایی دولت عراق به حلبچه در اسفند اندکی بعد از حمله عراق بود و

شان را بر ، به شدت مجروح بوده و بعضاً بیناییشانشده بودند. بسیاری از اعضای این گردان، در زمان به کمین افتادن

ی نسرین رمضانعلی، یکی شان بدهد. به گفتهی شیمیایی از دست داده بودند و منتظر بودند که کسی نجاتاثر حمله

نفر دیگر را  11نفر از اعضای گردان را در همان محل کشته و  6۰از بازماندگان این گردان، نیروهای ایرانی دست کم 

ی دستگیرشدگان در نزدیکی حلبچه بوده، اش جابر از جملهساله 16یدمرادی، که برادر بداهلل ساند. عتگیر کردهدس

اما بعداً باخبر شدند که  ۴93شان نداشتند.داری بستگانها در آغاز اطالعی از سرنوشت و محل نگهگوید که خانوادهمی

هایشان داشته هها اجازه دادند که مالقات کوتاهی با خانوادو به آن اندها را به زندان شهربانی سنندج انتقال دادهآن

تداوم داشته، و در آن زمان ناگهان هرگونه راه ارتباط  1367گوید که این وضعیت تا مرداد یدمرادی میباشند. عبداهلل س

ی برای کسب خبر دربارهها به طور مرتب های بعد، خانوادهی او، در هفتهشان قطع شده است. به گفتهبا بستگان

ی یدمرادی نحوهشد. عبداهلل سها داده نمیبه آنکردند، اما هیچ توضیحی ها و مسئوالن مراجعه میشان به مقامبستگان

                                                           
 انجام داده بود. یریتصو یکرده است که با او مصاحبه افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یپناهنیمحمود حس شهادت المللعفو بین ۴91
)موسوم به  یفیشر هیآت ،یقوچآن سه زن شهال کاله یاست. اسام یدمرادیساله بوده، جبار س 16 اشیریدر زمان دستگ شودیاسم فرد خردسال، که تصور م ۴92

فرهاد  ،یمراد ی)موسوم به آرام(، عل یاحمد لیجم ان،یشرح است: جمال اسکندر نیهفت مرد به ا ی)موسوم به ژاله ناصر( است. اسام یغازان(، و زمانه قادر هیآت

 (. رجیمقدم )موسوم به ا ی(، و کمال نظری)موسوم به قاد یهوشنگ زند ،ی(، ناصر هادزی)موسوم به فرهاد باور ییرزایمیحاج
 کرده است که با او مصاحبه کرده بود. افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یدمرادیعبداهلل س شهادت المللعفو بین ۴93

 «عدالت برای ایران». عکس از یدمرادیبداهلل سع  
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به  1367یدمرادی هم در سال دهد )کمال سطور شرح میل را اینباخبر شدن مادرش از اعدام جابر و برادرش کما

 سنندج زندانی بود(: اتهام هواداری از کومله در

 

ان شهربانی سنندج تجمع ها تقریباً هرروز از صبح تا عصر مقابل زندها که به حال تعلیق در آمد، خانوادهمالقات

به مادرم تحویل های برادرم کمال را جا لباسیک روز مادرم را صدا زدند که برود داخل. آن کردند ... تا اینکهمی

. مأمورها مادرم را بیرون برده بودند و افتدآنجا می، ، یک جمله بگویندیک کلمه اینکهدهند. مادرم خودش بدون می

گویند بچه میروند و می جاروز بعد دوباره آنچند نفر از آشناها که جلوی زندان ایستاده بودند او را به خانه آوردند. 

 طول روز چند یک نگفتن، چیزی هیچ شکنجه این.  گویندنمی چیز هیچ هاآن به کجاست؟ جبار شد؟ چه دیگرمان 

 ولی کردیم اعدام هم را جبار که گویندمی داخل و ییدبیا گویندمی شهربانی زندان در دوباره روز یک تا کشدمی

 اند. شده اعدام کی او و بقیه و است کجا که نگیرید را دنبالش

 

ند. با این اعالم نکردهایی یک از خانوادهها و مسئوالن محل دفن اجساد را به هیچگوید که مقامیدمرادی میعبداهلل س

ی زندان، خبردار شده بودند که اجساد را در زمین رتبههای پایینهای قربانیان، از طریق نگهبانحال، بعضی از خانواده

یدمرادی، ی عبداهلل ساند. به گفتهن کردهیِ شرق سنندج، دفکیلومتر 93ی شهر قروه، در حدود بایری در حومه

به یکی از اهالی برخورده  1367ای به وسعت صدها کیلومتر، در آبان وجو در منطقهها جستها بعد از هفتهخانواده

هائیان در مجاورت گورستان ب ها گفته بود خودش در شهریور شاهد انداختن اجساد در یک گور جمعیبودند که به آن

ها به همراه آن روستایی به محل مورد دهد. پس از آن، خانوادهشان میها گفته بود که آن مکان را نشانو به آن بوده

جا یک گور جمعی کشف کرده بودند که اجساد بیش از بیست نفر، شامل مردان نظر رفته و زمین را با بیل کنده و آن

ها اجساد را، که روی هم انداخته شده بودند، بیرون قرار داشته است. آن، در آن نوجوانو زنان و دست کم یک فرد 

کدیگر دفن کرده بودند. تر کرده، و بعد آن جسدها را دوباره در همان محل در کنار یتر و پهنآورده و گودال را عمیق

اش داشته ی راستگوید که مادرش توانسته برادرش کمال را به خاطر خالی که روی گونهیدمرادی میعبداهلل س

 گوید:شناسایی کند. اما جسد برادرش جابر هرگز پیدا نشد. او می

 

، مانده باشد هنوز، شاید دانی، شاید از یک جایی یک خبر برسدچه می ،امبچه»گفت: مادرم می تا حدود یک دهه ...

هایی یک امیدو دند منتظر بو ،مخصوصاً مادرم ،پدر و مادرمیک دهه شاید تا « خبر ندارد. ی ازشدر زندانی باشد که کس

 ند.ولی بعدا قطع امید کرد داشتند
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 . ساری10

 «رسیمتان میبه حساب»

ریق منابع متعدد در جریان از ط المللعفو بین

قرار  کشتارها در زندان اصلی ساریجزئیات 

شود: گرفته است. این منابع شامل این موارد می

به  1367ای از حسین سروآزاد، که در سال مقاله

در سازمان مجاهدین خلق دلیل هواداری از 

 ۴9۴زندان بوده و از کشتارها جان در برده بود؛

به دلیل  1367ای از کاوه بنائی، که در سال مقاله

دان در زن« توده»هواداری از حزب کمونیستی 

 ی یک بازماندهنامهو شهادت ۴95به زندان ساری منتقل شده بود؛ کشتاربرد و اندکی بعد از آباد بهشهر به سر میعباس

اش محفوظ برد )نام او به منظور حفظ امنیتبه دلیل هواداری از یک گروه چپ در زندان به سر می 1367که در سال 

 ۴96مانده است(.

 

ها نفر از این افراد بردند. دهفعال سیاسی در زندان ساری به سر می 1۰۰بیشتر از  1367به گزارش این منابع، در سال 

 35بیرون بردند. از حدود  1367به زندان افتاده بودند اوایل مرداد سازمان مجاهدین خلق را که به دلیل هواداری از 

های معمول در زندان به حال تعلیق در آمد، دسترسی به دوره، فعالیت ها دیگر خبری نشد. تقریباً در هماننفر آن

گوید که در این مرحله زندانیان نام میی بیها را متوقف کردند. بازماندهرادیو و تلویزیون قطع شد و مالقات با خانواده

سازمان رزمندگان »اداری از اند که به دلیل هوچپ هدف قرار نگرفتند، اما یکی دو نفر در میان ناپدیدشدگان بوده

 )آرمان مستضعفین( به زندان افتاده بودند.« پیشگام مستضعفین

 

ای از وزارت ، هیأت پنج نفره1367تیر  28نوشته،  139۴اش در سال ای که حسین سروآزاد پیش از مرگبنا به مقاله

شان سؤال ی اتهاماتاز زندانیان درباره های سیاسی این زندان آمده واطالعات از تهران برای بازدید سرزده از بخش

                                                           
 رمسلحیعضو و هوادار غ 225۰که حدود  یدر عراق کشته شد، اردوگاه «یبرتیکمپ ل»به  یموشک یحمله کی انیدر جر 139۴سروآزاد در سال  نیحس ۴9۴

به  ییایها به نام محمود روکشتاراز بازماندگان  یکی قیاز طر سروآزاد نیحس خاطراتاز  یانسخه المللنیعفو ب. بردندیخلق در آن به سر م نیسازمان مجاهد

 بود. در حبس  خلق نیسازمان مجاهدیت در عضو طربه خا زیدست آورده است که او ن
www.asre- قابل دسترس در:  ،1392مرداد  18، عصر نو، «یمل یفاجعه ادمانی مازندران؛ در کشتار» ،یبه: کاوه بنائ دینگاه کن ۴95

27784nou.net/php/view.php?objnr=  
 کرده است که با او مصاحبه کرده بود. افتیدر «رانیا یعدالت برا»بازمانده را از  نیا شهادت المللنیعفو ب ۴96

 حسین سروآزاد. عکس از آلبوم شخصی 

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=27784
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=27784
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=27784
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گفتند با خشم میسازمان مجاهدین خلق شان را هواداری از ی حسین سروآزاد، زندانیانی که اتهامکرده بودند. به نوشته

رسند. حسین سروآزاد به خاطر شان میشد که به زودی به حسابها هشدار داده میاعضای هیأت مواجه شده و به آن

حمله  6در بخش سازمان مجاهدین خلق ای از زندانیان وابسته به ها به عدهاست که همان روز تعدادی از نگهبانداشته 

 9بودند.  تراشیدهو به زور موهای سرشان را  ته بودند، روی زمین کشانده بودندها را زیر ضربات باتوم گرفبرده، آن

هایشان فراخوانده و با خودشان بردند. حسین سروآزاد ، را از سلولی اول زندانیان، از جمله حسین سروآزادمرداد، دسته

 نوشته است:

 6مرداد، صداهایی از راهرو زندان شنیدیم. خوب که گوش دادیم، متوجه شدیم دارند رفقای ما را در بخش  9شب 

شنیدیم که حمید افسری ]از هایشان را بردارند. میاند لباسبرند. از صداها فهمیدیم که حتی اجازه ندادهزنند و میمی

ایم؟ زنید؟ چه کار کردهچرا می»گفت: اعدام شد[ می کشتاریان که در جرسازمان مجاهدین خلق زندانیان وابسته به 

ها دستبند زده و به پایشان زنجیر بسته زور به زندانی به« مان را برداریم؟گذارید وسایلبرید؟ چرا نمیما را کجا می

دند. حتی اجازه ندادند برما را هم یکی یکی به همان شیوه میو  بردند. بعد نوبتِ بندِ ما شدبودند و با خودشان می

مان را برداریم. دستبند زدند و زنجیر به پای ما بستند و سوار یک وانت چادردار کردند و با خودشان وسایل شخصی

 بردند.

 هیأتیبندزده، به حضور ها را به مکان نامعلومی برده و یک به یک، چشمحسین سروآزاد نوشته است که همان شب آن

اند. اعضای های اطالعاتی و مسئوالن زندان بردهو چندین نفر از مقام ای از دفتر دادستانیندهرع، نمایاز یک حاکم ش

ی منظورشان از این بازپرسی بدهند؛ از سؤاالت متعددی از او پرسیده بودند، بدون این که توضیحی درباره هیأت

ی حاضری در یک مصاحبه»، «ه اعتقاد داری؟مسلحان بارزهبه م»، «ات چیست؟اتهام»ها بود: ها اینی آن سؤالجمله

ها، قلم و کاغذی به اندکی بعد از این بازپرسی« ات اعالم برائت کنی؟های سیاسی سابقای از اعتقادات و فعالیترسانه

وقت بود که زندانیان متوجه شده بودند به مرگ شان را بنویسند. تازه آننامهزندانیان داده و گفته بودند که وصیت

ها اعتراض کرده و گفته بودند که چرا باید چنین چیزی بنویسند، و نگهبان به ضرب و شتم اند. بعضیمحکوم شده

  ها اقدام کرده بودند.آن

 

های مکرر را اند و او صدای شلیککمی بعد، تعدادی از زندانیان را برده اش نوشته است کهروآزاد در مقالهحسین س

ها را بردند مرداد، دو زندانی دیگر از گروه آن 12اند. چند روز بعد، ها را تیرباران کردهه آنشنیده است، حاکی از این ک

ها شامل ی دیگر نگه داشته و دوباره بازپرسی کردند. سؤالباقی گروه را یک هفته ۴97و دیگر کسی آن دو نفر را ندید.

                                                           
دو  نیا که نیا بر یمبن کندیاشاره م ییهاسروآزاد به گفته نیکرده است. حس یو محمد رامش معرف یدو نفر را احمد غالم نیاش اسروآزاد در مقاله نیحس ۴97

 صحت یابیارز یبرا یاطالعات کسب به موفق المللعفو بین. است بودهبا قاچاق مواد مخدر  رابطه در شانتیمحکوماند که نفر را در مأل عام اعدام کرده و گفته

 است.   نشده هاگفته نیا
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ی نظرت درباره»، «ات را محکوم کنی؟های سابقفعالیتی علنی بکنی و اعتقادات و حاضری مصاحبه»ها بود: این

 «انتقام بگیری؟ "سازمان مجاهدین خلق"حاضری از »، «اهلل خمینی چیست؟آیت

 

حسین سروآزاد نوشته است که، یک هفته بعد، بعضی از زندانیان را به زندان اصلی ساری برگرداندند. خود او و چند 

گونه راه ارتباطی با دنیای بیرون ماندند. در این قل شده و تا شش ماه بدون هیچهای انفرادی منتنفر دیگر به سلول

هایش آمده بود اطالعی نداشت؛ و تازه بعد از این که اواسط زمستان به زندان اصلی چه بر سر همبندیدوره، او از آن

 اند.ها اعدام شدهساری بازگردانده شد، متوجه شد بسیاری از آن

 

وقت بود که زندانیانِ بازمانده متوجه ابعاد وسیع هایشان اواخر پاییز از سر گرفته شد، و آنزندانیان با خانوادهمالقات 

 کشتارها شدند.

 

رسد که در تابستان و ساری در کجا و چگونه اعدام شدند. به نظر می کشتارتا به امروز روشن نشده است که قربانیان 

شهر، ی، قائمنقل و انتقال زندانیان بین شهرهای مختلف استان مازندران، از جمله سار، موارد متعددی از 1367پاییز 

شان در شناسد که پیش از ناپدید شدندر جریان بوده است. کاوه بنائی دست کم دو زندانی را می بابل، آمل، و بهشهر

هشت فاطمه در بهشهر، تقریباً در در گورستان ب قبرهاییشان بر سنگ در ساری زندانی بودند و اسامی 1367مرداد 

  ۴98کیلومتری ساری، حک شده است. ۴۰

 

 محل دفن اجساد و بقایای اکثر قربانیان ساری معلوم نیست.

  

                                                           
 است.  یو محمدرضا کرد رسمت ی)بهزاد( کردجز لیدو نفر محمداسماع نیا یاسام ،یکاوه بنائ یدهیبه عق ۴98
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 . سمنان11

 «تو آخرین نفر هستی»

 ۴99اسداهلل نبوی از بازماندگان کشتارهای سمنان است.

ی حبس ، او در حال گذراندن دوره1367در سال 

بلندمدت خود در زندانی اصلی این شهر، به دلیل 

بنا به ، بود. سازمان مجاهدین خلق اش از هواداری

ها زندانی، مرد و زن، در سمنان کشته برآورد او، ده

شدند، و او جز خودش فقط دو زندانی دیگر را 

گوید تعداد واقعی او میاند. شناسد که جان به در بردهمی

قربانیان ممکن است بسیار بیشتر باشد، چون تعدادی از 

 5۰۰ی مرداد تا شهریور دوباره دستگیر شده و اعدام شدند.زندانیانی که چند سال قبل از زندان آزاد شده بودند، در دوره

به سازمان مجاهدین خلق لیل هواداری از ی قربانیان اعدام به دجا که او اطالع دارد، همهگوید، تا آناسداهلل نبوی می

سال سن داشته  18اش کمتر از زندان افتاده بودند و دست کم یک قربانی، به اسم اکبر ذوالفقاری، در زمان دستگیری

 است.

ای از آورد که، روز ششم یا هفتم مرداد، تعدادی از اعضای سپاه پاسداران ناگهان به عدهاسداهلل نبوی به خاطر می

ها پرداخته بودند. سپس موهای ور شده و به ضرب و شتم آنانیان که در حیاط زندان در حال نرمش بودند حملهزند

ها به بند مجاورِ بندی که گوید که، کمی بعد، نگهبانها را با خودشان برده بودند. او میو آن تراشیدهسرشان را به زور 

 گوید:دیگر را هم با خودشان بردند. اسداهلل نبوی میاو در آن حبس بوده یورش آورده و چندین زندانی 

 

هایی بود که برای حبس انفرادی افتد. بند ما نزدیک سلولشدیم که چه اتفاقی دارد می مشکوکبعد از این ماجرا، 

هایی را که توانستیم بفهمیم که زندانیکردند ... با خوب گوش دادن و از طریق عالئم مورس تا حدی میاستفاده می

رسید تعداد ه ساکت بود و به نظر نمیبود که آن محدوداین اند یا نه. عجیب ها منتقل کردهبرده بودند به آن سلول

 ده چه اتفاقی دارن کرد کاماین خیلی ملتهب شک کرد ... و بیشتر ما را دچار جا برده باشند. این زیادی را به آن

 د.افتمی

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یبا اسداهلل نبو 2۰17در اکتبر  المللعفو بین ۴99
اعدام شدند. او  1367دوباره در مرداد  یِریاز دستگ پس یکه اندک کندیاشاره م ،ی( همتنیو اقدس )پرو یخانجان نینسر یهابه دو زن، به نام یاسداهلل نبو 5۰۰

ها عالئم مورس با آن قیاز طر یاعدام ببرند، ارتباط مختصر یها را براکه آن نیاز ا شیو پ بردندیم سر به یدو زن در سلول انفراد نیکه ا یادورهدر  دیگویم

 برقرار کرده است. 

 «المللعفو بین»اسداهلل نبوی. عکس از  
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ا را با هها آمده و اسامی افراد دیگری را خوانده و آنها به بند آنگوید که، در روزهای آینده، نگهباناسداهلل نبوی می

شان را هم با ها، که نگران اوضاع شده بودند، پرسیده بودند که آیا باید وسایلخودشان برده بودند. بعضی از زندانی

شان را بردارند، و یکی دو روزه بر و فقط باید حوله و مسواک ها گفته بودند نیازی نیستنگهبانخودشان بیاورند یا نه. 

 گردند. اما دیگر برنگشتند.می
 

گوید که، چند روز بعد، پیغامی از طریق عالئم مورس از یک زندانی به نام محمدرضا احمدی دریافت اسداهلل نبوی می

ها برگردانده بودند. آن زندانی به اسداهلل کرده که قباًل او را برده بودند و بعداً به یک سلول انفرادی در مجاورت بند آن

اند. گفته بود اش پرسیدهی عقاید سیاسیاند و سؤاالت متعددی دربارهبرده هیأتی نبوی خبر داده بود که او را به حضور

زندانی  ی ماجرا خواهد گذاشت. اما آنو اسداهلل نبوی را در جریان ادامه اندها را از او پرسیدهاین سؤالداند چرا که نمی

چند روز بعد، خود او و آخرین زندانیان  گوید کهنشنید. اسداهلل نبوی می و دیگر کسی خبری از او به زودی ناپدید شد

ی اسداهلل نبوی، پس از آن، او را به سلول انفرادی اند. به گفتهاند و با خودشان بردهها را صدا زدهمانده در بند آنباقی

 اند.گه داشتهجا نمنتقل کرده و یک سال و نیم، بدون دسترسی به دنیای خارج، او را در آن
 

کند « اعتراف»گوید که در طول این دوره، یک بازجو بارها به سلول او آمده و او را زیر فشار گذاشته تا اسداهلل نبوی می

در بیرون زندان، به وجود آورده بودند. اسداهلل سازمان مجاهدین خلق در داخل زندان، برای تبانی با  تشکیالتیها زندانی

ای متشکل از مسئوالن قضایی و دادستانی و اطالعاتی سه نفره هیأتاو را به حضور  1367هر گوید که منبوی می

 دهد:طور شرح میاند. او ماجرای این جلسه را اینبرده

 

ی رفقایت را که همه دانیمی»یکی گفت: « آوردیم.هم نفر را این آخرین »گویند: وقتی که رفتم داخل، شنیدم که می

« کنی؟ چه کار خواهیات را بگیر. میی ... تصمیمین نفر هستخب، تو آخر»گفت: « نه.»گفتم: « ؟دنیافرستادیم آن 

 «؟همراه دوستانتخواهی بروی خواهی زنده بمانی یا میمی»گفت: « چه تصمیمی بگیرم؟»: گفتم

 

سازمان ی تصویری از در ادامه او را زیر فشار گذاشته بودند که در یک مصاحبه هیأتگوید که اعضای اسداهلل نبوی می

گوید که و تهدید کرده بودند که اگر موافقت نکند اعدام خواهد شد. اسداهلل نبوی می ئت بکنداعالم برامجاهدین خلق 

اش ی محکومیتخواهد دورهمی ندارد و فقطسازمان مجاهدین خلق موافقت نکرده اما گفته است که دیگر کاری به کار 

سال حبس  15را بگذراند و به زندگی عادی برگردد. چند هفته بعد، رئیس زندان سمنان به او اطالع داده بود که به 

اضافه محکوم شده است. اسداهلل نبوی تا یک سال و نیم دیگر، بدون داشتن هیچ ارتباط با دنیای خارج، در حبس 

ی او داری اسداهلل نبوی به خانوادهی سرنوشت و محل نگهل این دوره، هیچ اطالعی دربارهانفرادی باقی ماند. در طو

 ها تمام مدت از این بیمناک بودند که شاید او را اعدام کرده باشند.ندادند و آن
 



 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

263 

جا ماند. او در همان 1378اش در سال ، اسداهلل نبوی به زندان اوین منتقل شد، و تا هنگام آزادی1368اوایل زمستان 

هایش بسیار بلند و خودش به ها از دیدن او جا خوردند، چون ریشگوید که وقتی وارد زندان اوین شده، همبندیمی

ها شنیده چه در مقابل از آنها بازگو کرده بود، و آنشدت الغر شده بود. اسداهلل نبوی سرگذشت خودش را برای آن

 بود او را به وحشت انداخته بود:
 

شما از کجا » پرسیدم:« انفرادی بودی؟ در 67تو از مرداد » :دیدند وحشت کرده بودند. گفتند اهای اوین که من ربچه

تازه خبردار شدم  «اینجا هم کشتار بوده؟ رمگ» :گفتم «ر.دیگ 67کشتار مرداد  » ند:گفت« نید؟ادمی 67مرداد ی درباره

  .و واقعا من تا یک سال و نیم بعد متوجه نشده بودم هسراسری بود 67که کشتار 

 

 . شیراز12

 «اش برگشته بوداو را به دیار مردگان برده بودند و روح»

زندانیان در  کشتارپور از بازماندگان جهانگیر اسماعیل

 آباد شیراز است.در زندان عادل 1367مرداد تا شهریور 

ی ، او در حال گذراندن دوره1367در سال  5۰1

ی محکومیت بلندمدت خود به دلیل هواداری از شاخه

، بود. بنا چپ، یک سازمان سیاسی «فدائیان»اقلیت 

زندانی، مرد و زن،  3۰۰تا  25۰به برآورد او، دست کم 

ی در شیراز اعدام شدند. همه شتارکدر جریان 

سازمان مجاهدین خلق قربانیان به دلیل هواداری از 

 به زندان افتاده بودند.

را اعالم کرده و به  ها زندانیو مسئوالن اسامی ده هاآورد که اواخر تیر، مقامپور به خاطر میجهانگیر اسماعیل

سازمان مجاهدین به دلیل هواداری از  136۰ی ها داده بودند که پر کنند؛ این زندانیان از اوایل دههای به آننامهپرسش

شد، شان مربوط میشان و وضعیت تأهلهای سابق زندانیان، اتهاماتها به فعالیتبردند. پرسشدر زندان به سر میخلق 

ای دارند. با این حال، یکی دو هفته بعد، زندانیان را فراخوانده و با خودشان آزاد شدن چه برنامه و این که در صورت

                                                           
 نیهمچن المللعفو بینانجام داده بود.  یحضور یکه با او مصاحبه استکرده  افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  پورلیاسماع ریجهانگ تشهاد المللعفو بین 5۰1

 – 1367در سال  یاسیس انیزندان یجمع کشتار» داران،یمنتشر شده است: ب پورلیاسماع ریبا جهانگ یارا مد نظر قرار داده است که بر اساس مصاحبه یامقاله

 .2۰۰. ص ،ماندگار رنج پور،لیاسماع ریبه: خاطرات جهانگ دینگاه کن ن،یهمچن  /6RpMpm2www.bit.lyقابل دسترس در:  ،2۰۰8 یهیژوئ 25 ،«رازیزندان ش

 «عدالت برای ایران»عکس از  .پورجهانگیر اسماعیل   

http://www.bit.ly/2RpMpm6


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

26۴ 

گونه اطالعی از سرنوشت این افراد نداشتند، پور، باقی زندانیان تا چند هفته هیچی جهانگیر اسماعیلبرده بودند. به گفته

 دان برگشته بود.ها به اسم عباس میرائیان به زنتا این که یکی از آن

ین آدم اصال انگار رفته بود به دنیای »پور، عباس میرائیان وضع وخیمی داشته است: ی جهانگیر اسماعیلبه گفته

گوید عباس میرائیان به گریه افتاده پور میجهانگیر اسماعیل« بود. ش برگشتهامردگان سفر کرده بود و فقط االن روح

های اجسادِ ای از یک روزنامه با عکسجا مقالهاند و آناشتگاه سپاه پاسداران در شیراز بردهو گفته بوده که او را به بازد

در سازمان مجاهدین خلق   مسلحانهی اند که مردم افرادی را که در حملهبه دار آویخته به او نشان داده و ادعا کرده

ر ادامه گفته بود که او و سایر زندانیان را، یک به یک، اند. عباس میرائیان ددسته داشته بودند دار زده 1367مرداد  3

 اند. ای وزارت اطالعات بردهو نماینده های دادستانیم شرع، یکی از مقامی شامل یک حاکهیأتبه حضور 

اسالمی را قبول دارد، آیا تمایل آیا جمهوری  پور، از عباس میرائیان سؤال کرده بودند کهی جهانگیر اسماعیلبه گفته

ها جواب ی این سؤالنه. عباس میرائیان به همهیا شود « تواب»کند، و آیا حاضر است که « همکاری»دارد با مسئوالن 

و او هم جواب مثبت  را دار بزند« منافق»حاضر است یک از او سؤال کرده بودند که آیا  ضای هیأتمثبت داده بود. اع

بند زده و او را به جای دیگری برده بودند شان جدی باشد. اما بعد به او چشمکرده این سؤالصور نمیداده بود چون ت

وقت به گریه افتاده و گفته است اش داده و گفته بودند که آن را بکشد. عباس میرائیان گفته که آنو طنابی به دست

 آباد برگردانده بودند.ن عادلتواند این کار را بکند. چند روز بعد، او را به زنداکه نمی

گوید که، چند هفته بعد، دوباره اسم عباس میرائیان را اعالم کردند و، در همان حال که او را پور میجهانگیر اسماعیل

 .عباس میرائیان از اعدام ها جان به در نبرد« ام کنید!زودتر بکشیدم! راحت»زد: ها داد میبردند، بر سر نگهبانمی

 15ی اوج کشتارها در شیراز اواخر مرداد تا اواسط شهریور بوده که روزانه حدود پور، نقطهی جهانگیر اسماعیلبه گفته

ها مدت کوتاهی برگشتند، ها دیگر برنگشتند. بعضیبردند. اکثر آنرا میسازمان مجاهدین خلق زندانی وابسته به  2۰تا 

ی جهانگیر هایی را که برگشته بودند دوباره نبردند و، به گفتهبردند. فقط تعداد کمی از آنها را هم دوباره میاما آن

 شکسته بودند: ها آشکار درهمپور، این زندانیاسماعیل

گ را دیده بودند مرها د. یعنی اینانهفهمیدی که از دنیای مردگان برگشتکردی کامال میمیها نگاه به چهره این آدم

 و برگشته بودند.

ی دیگری دست یافته است که در همین دوره در بند زنان زندان ی بازماندهنامههمچنین به شهادت المللعفو بین

این بازمانده  5۰2آباد در شیراز حبس بوده است )اسم این بازمانده به منظور حفظ امنیت او محفوظ مانده است(.عادل

                                                           
 کرده است که با او مصاحبه کرده بود. افتیدر «رانیا یعدالت برا»بازمانده را از  نیا شهادت المللعفو بین 5۰2
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بود. بنا به برآورد او،  فدائیانی اکثریت هشاخاش از ی حبس بلندمدت خود به دلیل هواداریدر حال گذراندن دوره

 ها جان به در بردند.آباد بودند که کمتر از نیمی از آنزن در زندان عادل 5۰تا  ۴۰حدود 

زپرسی به راه افتاده بود؛ ، یک سلسلسه باسازمان مجاهدین خلق مسلحانه حملهاوایل مرداد، بعد از او به خاطر دارد که 

بندزده، ها را، چشمجا آنشدند و آنروز، زندانیان دسته دسته به بازداشتگاه سپاه پاسداران در شیراز منتقل میتا چند 

را برای بازپرسی برده بودند سازمان مجاهدین خلق بردند. اول زندانیان وابسته به برای بازپرسی به حضور مسئوالن می

 گوید:بود. او میو بعد نوبت به او و یک زندانی چپ دیگر رسیده 

آیا »پرسیدند: مییا این طور  .شدیی بود که تکرار میهایکی از سؤالاین « ؟آیا حاضری اعدام کنی»از من پرسیدند: 

توانم من نمی» :دادند. من جواب دادمهای مختلف میافراد جواب «را ببینید حاضرید اعدامش کنید؟شما اگر یک منافق 

 « توانم. ولی کاری با هیچ کدامشان ندارم.اعدام کنم. برایم سخت است. نمی

آباد برگشته و برای هم تعریف ی زندانیان به زندان عادلها، همهبعد از این بازپرسی گوید کهه در ادامه میاین بازماند

« ی منافقین چیست؟نظرت درباره»لب شامل این موارد بود: ها اغاند. سؤالها پرسیدههایی از آنکرده بودند که چه سؤال

گوید که این بازمانده می« ها را اعدام کنی؟اند، آیا حاضری آناگر خبردار شوی که منافقین به کشور حمله کرده»و 

ها، بازپرسیی او، چند روز بعد از این به گفته «.دانست چی به چیستفضا فضای رعب و ترس بود و هیچ کس نمی»

 آن زنان زندانی دیگر برنگشتند. مسئوالن به بند زنان آمدند و اکثر زندانیان را با خودشان بردند.

کردند که های آینده آزاد شده بودند، تصور میها، حتی بعد از این که در ماهگوید که بازماندگان تا ماهاین بازمانده می

 اند:هایشان به مکان دیگری منتقل شدههمبندی

]زندانیان سابق  ما. .. طوری همه با هم نرفته باشندها واقعاً اینخواست که بچهدلم می ی من بود.رویا و آرزو این شاید

اعدام نشده باشند، شاید یک جایی هستند،  ]قربانیان[ هاکردیم که شاید اینها فکر میواقعاً تا مدت  و بازماندگان[

  ها را یک جایی برده باشند.شاید آن

شود اکثر قربانیان در یک گور جمعی در محلی دفن شده باشند که در آن زمان در حوالی گورستان تصور می

قرار داشت.  136۰ی شدگان در اوایل دههی شیراز واقع شده بود، نزدیک جایی که گورهای انفرادی اعدامدارالرحمه

های قربانیان از طریق تماس با ساکنان محلی و کارگران گورستان موفق به شناسایی این مکان شدند؛ بنا به خانواده

ها ی اجساد در آنها با بیل مکانیکی و دفن شبانه و مخفیانهها، بعضی از ساکنان و کارگران شاهد کندن چالهگزارش
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های های اخیر، قطعهدر سال دهد کهای نشان میاویر ماهوارهاند. تصبوده 1367ل ی مرداد تا شهریور سادر دوره

 5۰3رود محل گور جمعی باشد.جدیدی برای دفن اجساد در همان مکانی احداث شده است که گمان می

تعدادی گور شان، به گیریوجو و پیهای قربانیان را، بعد از چندین ماه جستها و مسئوالن معدودی از خانوادهمقام

جا دفن شان در آنها اعالم کردند که بستگانانفرادی در نقاط مختلف گورستان دارالرحمه ارجاع داده و شفاهاً به آن

با این که  ربانیان اعالم شده است و چرای محدودی از قاند. روشن نیست که بر چه اساسی فقط محل دفن عدهشده

 اند.گورها در نقاط مختلف گورستان پراکنده اند، آنقربانیان در یک دوره کشته شده

هایی در آن نقاط نصب قبر ها سنگ های بعد، خانوادهسال در بدو امر، هیچ نشانی روی این گورها وجود نداشت؛ در

ی یکی به گفتهشان بوده باشد. ها تردید دارند که این گورها واقعاً محل دفن عزیزانکردند. با این حال، بسیاری از آن

 : از بازماندگان

 

ها را ندید. فقط اعالم کردند که این قبر جنازه مطمئن نبودیم چرا که هیچ کسیوقت ها هیچ]بازماندگان[ و خانوادهما 

کدام از ما مطمئن نیستیم. جاست. اما این که واقعا هست یا نه، هیچجا زهرا خوابیده و فاطمه آنزیرش افسانه است، این

ها گفته ها نشان داده باشند و به آنرا در یک چاله ریخته باشند و بعد هم چند قبر را به خانواده ت[ همهممکن اسآیا ]

  5۰۴اند؟جا دفن شدهشان آنباشند که عزیزان

 

 

 

 

 

                                                           
  /790painscapes.com/citiesقابل دسترس در:  ،«رازیش»به: خاک رنج،  دینگاه کن 5۰3
 کرده که با او مصاحبه کرده بود.  افتیدر «رانیا یعدالت برا»بازمانده از  نیا شهادت المللنیعفو ب 5۰۴

https://painscapes.com/cities/790
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 . تبریز و ارومیه13

 «.که برگردند ما چشم انتظار این بودیم»

زندانیان  کشتارعبدالرسول ابراهیمیان از بازماندگان 

 5۰5و ارومیه است. تبریز در 1367در مرداد تا شهریور 

به دلیل هواداری  1366تا اواخر سال  136۰او از سال 

در زندان ارومیه حبس بود. سازمان مجاهدین خلق از 

ها زندانی دیگر، ظاهراً به تالفی بعد از آن، به همراه ده

به اعتصاب غذا، به زندان اصلی تبریز  دست زدن

 منتقل شد.

ها و مسئوالن به عنوان این زندانیان که از جانب مقام

در بند موسوم به  3شان، تشخیص داده شده بودند در بخش های سیاسی، به لحاظ دیدگاه«سر موضع»زندانیانِ 

. به زندانیان ی شدید قرار داشتندانزوا ندانیان درزآور بود و شدند. شرایط در این بخش خفقانداری مینگه« گانهسه»

ساکت و درازکشیده ها باید اغلب دائماً زیر نظر داشتند و آنها را ها آنخبرچین ،شد که با هم حرف بزننداجازه داده نمی

ها ی آنبقیه و به زندان افتاده بودندسازمان مجاهدین خلق ها به دلیل هواداری از اکثر آن ماندند.میشان در تخت

و کومله(  ی اقلیت فدائیان، حزب تودهشاخه های کُرد مخالف نظام )از جملههای چپ و گروهزندانیان وابسته به گروه

 بودند. 

ها تر شده بود؛ دائم بر سر زندانیاوایل مرداد، رفتار نگهبانان زندان خشن آورد کهخاطر میعبدالرسول ابراهیمیان به 

گرفتند. او شنیده بود که یکی از مسئوالن ها را زیر مشت و لگد میشویی آنشان به دستت بردنزدند و وقداد می

گفته باید از شکایت در مورد دسترسی نداشتن به تلویزیون و روزنامه ها میارشد زندان با تهدید بعضی از زندانیان به آن

 کنند. شان میدست بردارند چون به زودی اعدام

، به جز او و سازمان مجاهدین خلقی زندانیان وابسته به ها همهمرداد، نگهبان 9گوید، راهیمیان میعبدالرسول اب

زاده از طریق زندانیان مسئول اند. در روزهای آینده، او و سیروس تقیزده، را احضار کرده و با خودشان بردهسیروس تقی

های دیگر زندان را هم احضار کرده و با خودشان نی از بخشها و مسئوالن زندانیااند که مقامتوزیع غذا متوجه شده

 برند.می

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه انیمیبا عبدالرسول ابراه 2۰17در نوامبر  المللعفو بین 5۰5

 «المللعفو بین»عکس از  .عبدالرسول ابراهیمیان  
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زاده دوباره به زندان ارومیه منتقل شدند. شب اول، این دو نفر را در مرداد، عبدالرسول ابراهیمیان و سیروس تقی 29

در زندان ارومیه هم در  ها و مسئوالنها گفته بودند مقامسالنی به همراه چندین زندانی دیگری نگه داشتند که به آن

زاده را به بازداشتگاه سپاه اند. روز بعد، عبدالرسول ابراهیمیان و سیروس تقیها بودهحال احضار کردن و بردن زندانی

 زاده جدا شد و دیگر هرگز او را ندید.جا، عبدالرسول ابراهیمیان از سیروس تقیپاسداران در ارومیه منتقل کردند. در آن

کثر آن زندانیان از وابستگان ابراهیمیان تا هشت ماه به همراه چندین زندانی دیگر در آن بازداشتگاه ماند؛ اعبدالرسول 

سازمان و چند نفری هم، که مدتی قبل دستگیر شده بودند، از وابستگان به  به حزب دموکرات کردستان ایران بوده

ان در آن بازداشتگاه به وسایل شخصی برخورده بود که بودند. در طول این دوره، عبدالرسول ابراهیمیمجاهدین خلق 

اسامی زندانیانِ ناپدیدشده در تبریز رویشان بود؛ به این ترتیب، او متوجه شده بود که دست کم تعدادی از آن زندانیان 

چگونه اعدام  اند. تا به حال، هنوز مشخص نشده است که این زندانیان کجا وشان به ارومیه آوردهرا قبل از اعدام کردن

اند. سپاه پاسداران در ارومیه دار زده بازداشتگاهها را در زیرزمین شدند. بعضی از زندانیان سابق بر این باورند که آن

ای حوالی گورستان های دورافتادهکنند حاکی از این که زندانیان را به تپهای اشاره میبعضی دیگر به شایعات گسترده

جا نشان در هماناند و جسدهایشان را در یک گور جمعی بیبرده، با تیر یا قمه به قتل رساندهباغ رضوان در ارومیه 

  5۰6اند.دفن کرده

از بازداشتگاه سپاه پاسداران به زندان اصلی  1368بعد از این که در سال کند که یعبدالرسول ابراهیمیان اشاره م

اش به تبریز در اواخر دانیان ارومیه هم، که پیش از انتقال اولارومیه برگردانده شده بود، متوجه شد که بعضی از زن

همچنین و سازمان مجاهدین خلق شدگان شامل زندانیان وابسته به اند. اعدامشناخته، اعدام شدهها را میآن 1366سال 

 حزب دموکرات کردستان ایران بودند.افراد وابسته به کومله و 

گوید که هنوز می المللسال در زندان، آزاد شد. او به عفو بین 71عد از گذراندن ، ب1378عبدالرسول ابراهیمیان دی 

 ها جان به در برده است:از اعدام 1367نفهمیده چرا در سال 

نگه داشت که شاهدی  ام که خدا ما راهرسید جواباین به امروز ...  اعدام نکردید اسوالم همیشه این بود که چرا من ر

 .باشیم بر آن خون های ریخته شده

                                                           
  /1277painscapes.com/citiesقابل دسترس در:  ،«هیاروم»به: خاک رنج،  دینگاه کن 5۰6
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اش از حزب محمدرضا متین به دلیل هواداری 5۰7در زندان اصلی تبریز زندانی بود. 1367محمدرضا متین نیز در سال 

های یا سایر گروهسازمان مجاهدین خلق ها زندانی وابسته به ، به همراه ده1365توده به زندان افتاده بود. او در سال 

 برد که شرایط به شدت دشوارش مشهور بود.، از زندان ارومیه منتقل شده، و در بندی به سر میچپ

دند. را احضار کرده و به جای دیگری بر ۴ی زندانیان بند همه 1367محمدرضا متین به خاطر دارد که اوایل مرداد 

سازمان ها نفر دیگر را، که به دلیل هواداری از انتقال دادند و ده های انفرادیرا به سلول ها از جمله خود اواکثر آن

به زندان افتاده بودند، به ارومیه منتقل کردند. محمدرضا متین حدود دو ماه و نیم تا سه ماه، بدون مجاهدین خلق 

را حتی برای حمام  هاها، آنی او، در طول این مدتاش، در سلول انفرادی باقی ماند. به گفتهدسترسی به خانواده

  بردند، تا بتوانند گردش اطالعات را به طور کامل قطع کنند.گرفتن بیرون نمی

هایی به نامهآورد که حوالی تیر آن سال، تعدادی از مسئوالن، از جمله از طرف وزارت اطالعات، پرسشاو به خاطر می

شد، و این که آیا ی جمهوری اسالمی مربوط میبارهاش درهای او به مواضعزندانیان داده بودند که پر کنند. پرسش

آورد یا نه. به محمدرضا متین نگفته بودند که داند و فرایض اسالمی مثل نماز را به جا میخودش را مسلمان می

 ها چیست.منظورشان از این پرسش

برده بود. محمدرضا متین به بند زده و او را بیرون ، نگهبانی به سلول محمدرضا متین آمده، به او چشم1367مهر 

اند. برند. اما به زودی متوجه شده بود که او را به حمام زندان بردهی دار میوحشت افتاده بود که شاید او را پای چوبه

جا تازه فهیمده ها برده بودند. آندستور داده بودند که دوش بگیرد و بعد برای مالقات با مادرش او را به اتاق مالقاتی

ی محمدرضا متین اند. خانوادهدر زندان تبریز اعدام شدهسازمان مجاهدین خلق ه بسیاری از زندانیان وابسته به بود ک

 شدگان بوده باشد.ترسیدند که او هم از اعدامداری او نداشتند و میها اطالعی از سرنوشت و محل نگهتا ماه

هردو به دلیل هواداری  5۰8بردند.اصلی تبریز به سر می در زندان 1367مهدی عبدالرحیمی و حمید طالبی هم در سال 

مشهور به  بخش بند دوزندانی دیگر، در  2۰۰به زندان افتاده بودند. این دو، به همراه حدود سازمان مجاهدین خلق از 

« سر موضع»تر بود، چون اکثر زندانیانِ آن به آن صورت نسبتاً راحت بندشدند. شرایط در این داری مینگه« گانهسه»

، 1367آورند که حوالی اردیبهشت شدند. با این حال، مهدی عبدالرحیمی و حمید طالبی به خاطر میمحسوب نمی

ها آمده و گفته بودند که در نظر دارند تعداد مخالفان سیاسِی زندانی را با اعدام کردن یک حاکم شرع به بخش آن

 .ها و آزاد کردن بعضی دیگر کاهش دهندبعضی از آن

                                                           
قابل  ،2۰۰8دسامبر  8، «زیتبر در 1367 سال در یاسیس انیزندان کشتار» داران،یاتکا کرده است: ب جانیدر ا نیمحمدرضا مت شهادتبه  المللبینعفو  5۰7

  190www.bidaran.net/spip.php?articleدسترس در: 
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یطاهر دیو حم یمیعبدالرح یبا مهد 2۰17نوامبر در  المللعفو بین 5۰8

http://www.bidaran.net/spip.php?article190
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 7مهدی عبدالرحیمی و حمید طاهری به خاطر دارند که 

ها به حال های معمول در بخش آنفعالیت 1367مرداد 

در روزهای آینده، اسامی نزدیک به سی  5۰9تعلیق در آمد.

ها را بردند. هیچ نفر از زندانیان آن بخش را اعالم کرده و آن

و به  برندها را کجا میاده نشد که آنتوضیحی به زندانیان د

شان را با خودشان ها دستور داده شد که وسایل شخصیآن

 نیاورند.

نفری از زندانیان چند   گوید که فقطمهدی عبدالرحیمی می

ها به نام سعید حیدرنیا را دوباره بعد از یک هفته بردند و دیگر کسی او را ندید. و دست کم یکی از آنرا برگرداندند 

سال سن داشته است. یکی از زندانیانی که برگشته  18اش کمتر از شود که این زندانی در زمان دستگیریتصور می

سازمان ی شان دربارهها را مورد بازپرسی کوتاهی قرار داده و از موضعبود که آنبود به مهدی عبدالرحیمی گفته 

سازمان اند. این زندانی ظاهراً به این دلیل جان به در برده بود که گفته بود هیچ کاری به کار سؤال کردهمجاهدین خلق 

 ندارد.مجاهدین خلق 

 اند:انی که ناپدید شده بودند اعدام شدهدانسته کسها نمیگوید که تا ماهمهدی عبدالرحیمی می

خبری مطلق در بیاند. ها را مخفیانه اعدام کردهکس خبر نداشت که آنهیچ. .. که برگردند ما چشم انتظار این بودیم

د... زنت به وسایل کسی نمیکه کسی دس است. فضای زندانیان سیاسی این های ما بودهنوز در اتاق شانوسایل .بودیم

جمع کردند و شان را وسایلآمدند که بود  6713مهر یا آبان  .فرد بیایدتا  اندکه بم دمی گذارن و ش می کنندامرتب

 بود. نا معلوموضعیت  باز هم برای ما. بردند

ها تازه اواسط آبان به گوید آنمهدی عبدالرحیمی می

ها بردند، وقتی که مالقات با خانوادهحقیقت ماجرا پی 

ها، متوجه باألخره از سر گرفته شد. در جریان این مالقات

اند و های زیادی مقابل زندان تجمع کردهشدند که خانواده

شان را کنند، چون اعدام عزیزانکشند و شیون میجیغ می

های وسایل بستگان ها اطالع داده و ساکبه آن

 شان داده بودند.تحویلشان را باختهجان

                                                           
 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یمیعبدالرح یو مهد یطاهر دیبا حم 2۰17در نوامبر  المللعفو بین 5۰9

 «المللعفو بین» از حمید طاهری. عکس  

 «المللعفو بین»مهدی عبدالرحیمی. عکس از    
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شده در تبریز را در قطعه زمینی نزدیک ورودیِ گورستان وادی رحمت در تبریز ها زندانی کشتهشود اجساد دهتصور می

 1396های محلی، مسئوالن از تیر های رسانهی کودکان مشهور است. بنا به گزارشدفن کرده باشند که به قطعه

تصاویر  51۰اند.این محوطه به یک فضای باز برای برگزاری مراسم رسمی آغاز کردهای را برای تبدیل کردن پروژه

دهد که تا به حال بیش از نیمی از این محوطه را با بتن نشان می به دست آورده المللعفو بینای که ماهواره

 511اند.پوشانده

 

 . زاهدان14 

 «بودند. شده خشنبه شدت »

زندانیان در مرداد تا  کشتارترابی از بازماندگان عباس 

در آن زمان، عباس  512در زاهدان است. 1367شهریور 

برد که به شکل غیررسمی ترابی در زندانی به سر می

شد و زیر نظر سپاه گوربند یا زندان شهربانی خوانده می

ی حبس پاسداران بود. او در حال گذراندن دوره

بلندمدت خود به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین 

 خلق بود.

ها فعال سیاسی در آن حبس چند فعال سیاسی دیگر از بندی که ده، او و 1366گوید که در سال باس ترابی میع

گوید به بردند. او میبودند به بند دیگری منتقل شدند که صدها نفر از محکومان جرایم غیرسیاسی در آن به سر می

زمان مجاهدین ساکه در آن بند مانده بودند )هم زندانیان وابسته به  ع ندارد که اکثر فعاالن سیاسیهمین دلیل اطال

اش در اردیبهشت ها بعد، و به ویژه بعد از آزادیو هم زندانیان چپ( به چه سرنوشتی دچار شدند.  با این حال، ماهخلق 

                                                           
 نیمجاهد سازمان: به دیکن نگاه ن،یهمچن قابل دسترس در:  ،1396مهر  7 ،شد افتتاح رسماً رحمت یواد در شهدا ادبودیمراسم  یمحل برگزار ر،یتدبنسل  51۰

 /RC8MVj2www.bit.lyقابل دسترس در:  ،1396 ریت 3 ،«زیتبر در خلق مجاهد یشهدا مزار بیتخر تیجنا یافشا» ران،یا خلق
  /281painscapes.com/cities :به دیکن نگاه ن،یهمچن قابل دسترس در:  ،«زیتبر»به: خاک رنج،  دینگاه کن شتر،یاطالعات ب یبرا 511

 ، قابل دسترس در:2۰18، توسط حکومت ایران 67جانباختگان کشتار سال  جمعی تخریب گورهای جنایت: اختفایالملل و عدالت برای ایران، عفو بین
PERSIAN.PDF1382592018www.amnesty.org/download/Documents/MDE 

 انجام داده است. یحضور یمصاحبه یبا عباس تراب 2۰17در نوامبر  المللعفو بین 512

 

 «المللبینعفو »عباس ترابی. عکس از   

 

http://www.bit.ly/2MVj8RC
https://painscapes.com/cities/281
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1382592018PERSIAN.PDF


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

272 

بسته شده و تعدادی از زندانیان آن بند را  1367سیاسی در سال  مخالفان، باخبر شده است که بند مخصوص 1368

 513اند.اعدام کرده کشتارجریان های دیگر انتقال داده و در به مکان

 آغاز ها نفر در زاهدان باخبر شده است که چند هفته تا چند ماه قبل ازگوید که همچنین از اعدام دهعباس ترابی می

توجهی از این افراد زیر بیست سال سن داشته یا بیست و یکی  لی او، تعداد قاببه گفته 51۴دستگیر شده بودند. کشتار

اند؛ این افراد یا در شهرهای دیگر دستگیر شده و به عنوان مجازات به زندان زاهدان تبعید شده بودند، یا دو ساله بوده

 این که در حال تالش برای رد شدن از مرز و رفتن به پاکستان دستگیر شده بودند.

را سازمان مجاهدین خلق زندان او و چند زندانی دیگر وابسته به  ، نگهبانان1367 مرداد 15وید که، گعباس ترابی می

اند که چندین نفر از مسئوالن قضایی و اطالعاتی هایشان برداشته و برای بازپرسی، یک به یک، به اتاقی بردهاز سلول

ها نبوده چون فی نکردند و او هم قادر به شناسایی آنگوید که مسئوالن خودشان را معرجا حضور داشتند. او میدر آن

 آور بود:ی بازپرسی به شدت خشن و اضطراببند زده بودند. او به خاطر دارد که آن جلسهبه او چشم

زدند و توهین طور که داد میام را پرسیدند و بعد شروع به فحش دادن به من کردند. همانوارد اتاق که شدم، اسم

تو هوادار »گذرانم. گفتند: ام را میی محکومیتکنم و من گفتم دارم دورهجا چه کار میرسیدند که اینکردند، پمی

ها کجا آن خبر ندارم اصالً  هم االندستگیر کردند و  یهوادار را به اسممن »گفتم: « منافقین بودی. االن هم هستی؟

بعد گفتند باید « .خبرمبیاز اوضاع بیرون  صالکنند چون هشت سال است که در زندان هستم و اهستند و چه کار می

سازمان بروم به یکی از بندهای زندانیان عادی ]غیرسیاسی[ و جلوی چشم همه روی عکس برادر مسعود ]رجوی، رهبر 

کس و من این کار را با عکس هیچن انسانی نیست این کار در شأ . گفتمکنم []ادرار توهین عملی [مجاهدین خلق

و به من و سازمان و برادر  گفتندو بد و بیراه می طور فحشها همانام ندارد. آناین ربطی به محکومیتو  کنمنمی

 دانستم چه اتفاقی افتاده است.نمی ولی کردندخیلی خشن برخورد بر میکردند. مسعود توهین می

ی مالقات با بعد از این جلسه، او را به سلول انفرادی منتقل کرده و چندین ماه، بدون اجازه گویدترابی میعباس 

سازمان مجاهدین جا حبس کرده بودند. در طول این دوره، او خبر نداشت که سایر زندانیان وابسته به خانواده، در آن

اند. بعد از چند ماه، او را به بند عمومی ه سرنوشتی دچار شدهها را هم در همان روزها برده بودند، به چ، که آنخلق

                                                           
 زندان به که یمانیسل دیسع شد؛ اعدام جاآن در و شده منتقل مشهد آبادلیوک زندان به که یریام دیحم: کندیم اشاره موارد نیا به یمثال، عباس تراب یبرا 513

 دیتوح زندان به که شیدوراند محمود و شد؛ اعدام جاآن در و شده منتقل هیاروم یاصل زندان به که یسلجوق رسول شد؛ اعدام جاآن در و شده منتقل تهران نیاو

 . شد اعدام جاآن در و شده منتقل زاهدان
 رضایمحمود روهنده، عل ،یگلشاهیو حسن عل یگلشاهیقاسم عل یهاافراد را به خاطر دارد: دو برادر به نام نیا یمشخصاً اسام یرابطه، عباس تراب نیدر ا 51۴

به شدت به دنبال  1367که در مرداد  کندیاشاره م انیقربان یهاخانواده یاز اعضا یکیخود با  یهابه صحبت نی. او همچنیاویمجاهد، و غالم رسول دنعرب

اعدام را به او  یقربان 29برده و اجساد حدود  یاکه کارمند دولت بوده او را به سردخانه اشانیاز آشنا یکیو  اش بودهاز بستگان یکیدر مورد  یکسب اطالعات

 . ماندیمحفوظ م المللعفو بیننزد  یتیامن لیفرد به دال نینشان داده بود. نام ا
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ها، به اند اما دست کم یکی از آنهای سابق او جان به در بردهجا بود که متوجه شد بعضی از همبندیبرگرداندند و آن

 اسم صمد کشاورز، اعدام شده است.

 

 . زنجان15

 «هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشتیم.»

در آن  515است. زنجان شهر در زندان اصلی 1367زندانیان در مرداد تا شهریور  کشتاررحمت غالمی از بازماندگان 

، یک سازمان ی اقلیت فدائیانه دلیل هواداری از شاخهی محکومیت بلندمدت خود بزمان، او در حال گذراندن دوره

 سیاسی سکوالر چپ، بود. 

ها مرداد، مسئوالن زندان اسامی نزدیک به سی نفر را اعالم کرده و به آن 6یا  5رحمت غالمی به خاطر دارد که، 

سازمان مجاهدین ی این افراد به دلیل هواداری از اند. همهها را با خودشان بردهشان را جمع کنند و آناند وسایلگفته

های رادیو و های معمول در زندان به حال تعلیق در آمد. دستگاهلیتبردند. روز بعد، فعادر زندان به سر میخلق 

ی گوید، چند روز بعد، عدهها متوقف شد. رحمت غالمی میها را جمع کردند، و مالقات با خانوادهتلویزیون و روزنامه

 دیگری از زندانیان را جمع کردند و با خودشان بردند:

مطمئن بودیم که در زندان نیستند. فکر کردیم شاید زندان جدیدی  اند ...جا بردهها را کن زندانیدر تعجب بودیم که ای

گفتند و ما هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداشتیم چیزی به ما نمیها هیچاند. نگهبانجا بردهها را به آناند و آنساخته

ای که اتفاق افتاده بود باخبر شدیم. تا آن موقع، اجعهها از سر گرفته شد، از ف... تازه وقتی اواسط آبان مالقات با خانواده

کردیم که کردیم که حتماً وضعیت وحشتناکی به وجود آمده، اما اصالً تصور نمیطور بحث میبین خودمان این

 شان[ را بردارند و ببرند اعدام کنند.ی محکومیتطوری یک عده ]از زندانیان در حال گذراندن دورههمین

ها از سر گرفته شد، تعداد کمی از زندانیانی را که گوید تقریباً در همان دوره که مالقات با خانوادهمی رحمت غالمی

ی ها مایل نبودند دربارهآور زندان، این زندانیی او، با توجه به جو هراسبرده بودند برگرداندند. با این حال، به گفته

 فتاده بود حرف بزنند.اند و اتفاقاتی که برایشان اچیزهایی که دیده

                                                           
 یمصاحبه 2۰18در اکتبر  المللعفو بینکرده است که با او مصاحبه کرده بود.  افتیدر «رانیا یعدالت برا»را از  یرحمت غالم شهادت المللعفو بین 515

 انجام داد.  ،صوتیتماس  قیبا او، از طر یگرید یلیتکم



 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

27۴ 

یی چپماند، بر این باورند که هیچ زندانی اش به دالیل امنیتی محفوظ میی دیگر، که نامرحمت غالمی و یک بازمانده

نام، که به دلیل هواداری از یک سازمان ی بیدر جریان کشتارها در زنجان اعدام نشده است. با این حال، بازمانده

این گوید که خود او در میان گروه دوم زندانیانی بوده که بیرون برده بودند. برده، میسیاسی چپ در زندان به سر می

زند که این اند. او حدس میر مکان نامعلومی در سلول انفرادی نگه داشتهتا چند هفته، او را د گوید کهبازمانده می

اش در طول این دوره، بارها صدای نگهبانانی به گوش گویده پاسداران بوده است. او میمکان پادگان مالک اشتر سپا

های دار آویزان مانده وبهکردند که چطور اجساد زندانیان به چزدند و تعریف میها حرف میی اعدامخورده که درباره

های مسئوالن اش در سلول انفرادی، یک بازجو به او گفته بوده که برنامهی حبسگوید، اواخر دورهبود. این بازمانده می

 در این مرحله اعدام کنند. را عوض شده و قرار نیست که زندانیان چپ

اند. با این حال، در سال ان در زنجان را در کجا دفن کردهزندانی کشتاراند که قربانیان ها و مسئوالن روشن نکردهمقام

های قربانیان، از طریق یکی از کارگران محلی گورستان، مکانی را در قبرستان باال شناسایی ، بعضی از خانواده1367

ز فعاالن ول فقاهتی، ابت 516جا در یک گور جمعی دفن شده باشد.شان در آنکنند اجساد عزیزاناند که تصور میکرده

های تکه 1367گفته است که با یک منبع محلی در ارتباط بوده که به گفته خودش در سال  المللسیاسی، به عفو بین

پوشانند. اند و شاهد بوده که روی آن محل را با آهک میپاره را دیده که از زمین بیرون زدههای تکهاجساد و لباس

اند که گمان سپاری در همین مکانی ساختههای جدیدی برای خاک، قطعه1138گوید، از اوایل سال بتول فقاهتی می

 ی دردناک این قطعه زمین ندارند.رود محل گور جمعی باشد، در حالی که مالکان جدید اطالعی از گذشتهمی

                                                           
  /861painscapes.com/citiesقابل دسترس در:  ،«زنجان»به: خاک رنج،  دینگاه کن 516

https://painscapes.com/cities/861
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: قربانیانی که به ادعای حکومت ایران 2پیوست 

 اندنداشته «وجود خارجی»

 

 1989در ژوئن  ای کهالن ایرانی، در جوابیهها و مسئونفری است که مقام 1۴1شامل اسامی آید فهرستی که در ادامه می

« وجود خارجی»و این افراد  انداند که اسامی جعلی ادعا کرده ،نگاه کنید( 6.1اند )به بخش برای سازمان ملل فرستاده

ی سازمان ملل در مورد ی ویژهنماینده»ش نفر در فهرستی آمده است که در پیوست گزار 1۴1اند. اسامی این نداشته

نفری بود که بنا به  1۰8۴منتشر شده بود؛ آن فهرست شامل اسامی  1989ی در ژانویه« حقوق بشر در ایران یتوضع

نفر،  1۴1نفر از این  117( اعدام شده بودند. در مورد 1367)مرداد تا شهریور  1988ی ژوئیه تا سپتامبر ها در دورهگزارش

شناسایی (، در دو منبع زیر، 1367) 1988های سال کشتارقربانیان  را در فهرستها الملل توانسته است اسامی آنبین عفو

 :کند

مدون کرده و در آن « جنایات علیه بشریت»با عنوان سازمان مجاهدین خلق منبع اول فهرستی است که  •

ثبت  1367زندانیان در سال  کشتارنفر از اعضای خود را به عنوان قربانیان  ۴969اسامی و مشخصات 

و در مواردی  سایت این سازمان نیز ثبت شدهوب کرده است. اکثر این اسامی در یک پایگاه اطالعاتی در

در  یهاهایپرلینک، این سازماناند. در ستون مربوط به فهرست همراه شدهبا تصاویر و توضیحات تکمیلی 

دهند. در مواردی که اسم فرد مورد نظر در فهرست ین پایگاه اطالعاتی ارجاع میهمبه « بله»ی زیر کلمه

ی مربوط به آن فرد در پرانتز بعد از در پایگاه اطالعاتی آن موجود نیست، شماره اما این سازمان آمده

 آمده است.« بله»

 ۴672مدون کرده و در آن اسامی « ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»منبع دوم فهرستی است که  •

سازمان یانی که به اند، قربانجان باخته 1367زندانیان در سال  کشتارنفری ثبت شده است که در جریان 

ای که بعد از اند. شمارهوابسته بوده های مخالف نظامیا سایر گروه های سیاسی چپمجاهدین خلق، گروه

ی مربوط به فرد مورد نظر در فهرست در ستون مربوط به این منبع در پرانتز آمده به شماره« بله»ی کلمه

 اصلی این منبع ارجاع دارد.
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 2و سازمان مجاهدین خلق مورد فقط در فهرست  31مورد در هردو منبع موجود است،  8۴نفر،  1۴1در میان اسامی این 

شود؛ نفر می 117مجموع این موارد شامل  517ثبت شده است.« ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»مورد فقط در فهرست 

 شده است. شخصها مط به یکی از این دو منبع یا هردوی آنهای مربودر ستون« بله»ی اسامی این افراد با کلمه

ی دفاع کمیته»یا فهرست سازمان مجاهدین خلق فهرست  است که اسامی هفت نفر از افرادی که در دریافتهالملل عفو بین

سازمان ملل  یی ویژهشده در پیوست گزارش نمایندهآمده مشابهت زیادی با بعضی از اسامی ثبت« از حقوق بشر در ایران

این موارد احتمالی  518دارد، اما اطالعات مکفی برای مطابق و متناظر دانستن این اسامی در دست نیست. 1989ی در ژانویه

 در فهرست زیر مشخص شده است.« احتماالً»ی با کلمه

در یک مورد، اسم کوچک یکسان بوده اما  519در چهار مورد اسم خانوادگی یکسان است، اما اسم کوچک افراد تفاوت دارد؛

 کبیرافشار و امیر الکریزی سیمین –مانده، دو مورد مورد باقی 12از  52۰اسم خانوادگی، با وجود مشابهت، یکسان نیست.

سازمان مجاهدین  مسلحانه حملهاند؛ این دو نفر در واقع در جریان به اشتباه در فهرست قربانیان اعدام ثبت شده –حسینی 

به اطالعات تکمیلی در خصوص اسامی منتشرشده  المللعفو بینمورد دیگر،  1۰کشته شده بودند. در  1367در مرداد خلق 

 521در فهرست سازمان ملل دست نیافته است.

 

 

 

 

                                                           
از  یهوادار لیبه دل یزندان نیاست که ا امدهیخلق ن نیدر فهرست سازمان مجاهد لیدل نیاند. اسم نفر دوم به ا دهیدو آصف رزم یدو نفر احمد اکرام نیا 517

/www.iranrights.org/fa/memorial/story-: دیرا نگاه کن جانیااو  یدرباره شتریاطالعات ب یسازمان چپ سکوالر، اعدام شده بود. برا کی، «حزب توده»

mmmmmmmmm-mmmm/۴126  
 ییرزایم یائی(، الهه ض۰1159) یبه شکل مهرداد فنائ ی(، مهرداد فان۰21۰۴) یهانیک سیبه شکل فرنگ یکتهان سیفرنگ ،خلق نیسازمان مجاهددر فهرست  518

 نژادیدیسع دی(، وح۰22۰5) زادهیبه شکل حسن خالق ی(، حسن خالق۰2۰22) یخانکمال قهیبه شکل صد یکمال قهی(، صد۰۴9۴2) ییرزایم ایضبه شکل اهلل

 ( ثبت شده است.  ۰11۴۴) یزارعحاج یبه شکل زهرا فالحت زارعی(، و حاج۰3963) یقم نژادیدیبه شکل سع
به عنوان محمود  سازمان مجاهدین خلق در فهرست  ی. احمد اکرامیشیاحمد قر دیو س ،یشیمحسن قر ،یشیمحمد قر ،یافراد عبارت اند از: احمد اکرام نیا 519

کوچک متفاوت  یبا اسام گریاما پنج مورد د امده،یمنبع ن نیدر ا یشیقر داحمدیو س یشیمحسن قر ،یشیمحمد قر ی( ثبت شده است. اسام۰1۰67) یاکرام

 . یشیابوالفضل قر دیو س ،یشیقر حایمس ،یشیقر نیمه ،یشیجالل قر ،یشیعبارت اند از: حسن قر ی( در آن ثبت شده است. آن اسام۰35۴7-۰35۴3)
 اد ثبت شده است.نژیحاج الیخلق به عنوان ل نیفرد در فهرست سازمان مجاهد نیاسم ا 52۰
 ،یساسان صادق ،یبهنام خداداد پور،نیحس لیاسماع دیس ،یداوود حسن دزاده،یحم ان،یاصغر قشقائ ،یفتح ریباقرزاده، وز نیافراد عبارت اند از: نسر نیا 521

 .نژادوسفی روسیو س فریدیسع نیشاه

 

http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4126/asef-razmdideh
http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4126/asef-razmdideh
http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4126/asef-razmdideh
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 شماره

 

ی حکومت شماره در جوابیه

ایران به گزارش سازمان 

 522ملل

 1989ی پیوست گزارش ژانویه

 سازمان ملل
 های قربانیان اعدامفهرست

 سازمان مجاهدین خلق اسم سطر صفحه 

ی دفاع از کمیته

 حقوق بشر در ایران

 

 نه بله سیروس عبدی 1۴ 22 1

 (۴5بله ) بله رضا آقاحسینی 2۰ 22 2

 نه بله مجید عراقی 19 23 3

 نه بله بهزاد عراقی 2۰ 23 4

 (2۰بله ) بله اهلل آریانحشمت 25 23 5

 (1932بله ) (۰۰۴66بله ) مجید اصغرخانی 29 23 6

 (1933بله ) (۰۰۴68بله ) زهرا اصغرشاهی 3۰ 23 7

 (19۴5بله ) بله احمد اصغری 31 23 8

 (1939بله ) بله عسگریعلیرضا  3۴ 23 9

 (223بله ) بله وحید اصغرزاده ۴6 23 10

 (168بله ) بله جالل اسدپور ۴8 23 11

 نه بله هوشنگ باباخانی 12 2۴ 12

 نه بله سهیال بهادر 29 2۴ 13

                                                           
 نیمورد از ا 1۴تا  2 نیکه در هرکدام ب یصفحات یبا فهرست کردن شماره شود،یاشاره م «یاسم جعل 1۴۰»به سازمان ملل به  رانیحکومت ا یهیدر جواب 522

 یهیدر ژانوسازمان ملل  ویژه نمایندهگزارش  وستی. پشودی، مورد م1۴۰، و نه 1۴1ها شماره نیشده است. مجموع ا افتیها( آن یهاموارد )با اشاره به شماره

است. برداشت  افتهیبه هر اسم اختصاص ن یاو شماره ستون نوشته شده کیو در  ییمندرج در هر صفحه به شکل الفبا یصفحه دارد، اما اسام یشماره 1989

 ارجاع یاسم به 22 یصفحه رد 1۴ یشماره مثال، یبرا شود؛یم مربوط صفحه هر یسطرها به هین جوابیامورد اشاره در  یهاکه شماره است نیا المللعفو بین

 .است آمده 22 یصفحه در مندرج ستون 1۴ سطر در کندیم

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/21731
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1659
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1825
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1823
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1905
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2130
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2114
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2019
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2171
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/21961
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2729
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 (۴13-۴1۴بله ) (۰۰693-۰۰697بله ) 523بخشی 3۴ 2۴ 14

 نه نه نسرین باقرزاده ۴۴ 2۴ 15

 (۴۴3بله ) بله طاهر بزاز 55 2۴ 16

 (3۰27بله ) (۰3215بله ) زهرا بیکو اقبالفاطمه 15 25 17

 (۴62بله ) بله کامران بوئینی 16 25 18

 نه بله علی بوشهری 23 25 19

 نه (۰۰871بله ) بوذرجمهریهاشم  2۴ 25 20

 نه بله یزدان چهار باشلو 25 25 21

 (7۴2بله ) (۰۰886بله ) امیر چناری 3۰ 25 22

 (7۴5بله ) (۰۰895بله ) کوروش چوبیان 3۴ 25 23

 (1۰37بله ) بله سعید دانیالی ۴1 25 24

 (1۰6۰بله ) بله رامین دزفولی 1 26 25

 (19۰۴بله ) بله حسین عدالت 22 26 26

 (235بله ) (۰1۰57بله ) محمدرضا افتخاری 25 26 27

 نه بله زادهعیوض 28 26 28

 نه بله زادهعیوض 29 26 29

 (272بله ) نه 52۴اکرامیاحمد  32 26 30

 نه (۰۰616بله ) 525مینا ازکیا 33 26 31

                                                           
 نیحس ،یبخش یعلبخش ،یها عبارت است از: عبدالرحمن بخشآن یوجود دارند. اسام یاسم خانوادگ نی، پنج نفر با اخلق نیسازمان مجاهددر فهرست  523

 .  یو جهان بخش ،یبخش لیاسماع ،یبخش
 یو اسم کوچک متفاوت، محمود اکرام یاسم خانوادگ نیبا هم یگریحال، مشخصات فرد د نیاست. با ا امدهین خلق نیسازمان مجاهداسم در فهرست  نیا 52۴

 دو اسم به دو فرد مختلف ارجاع دارند.    نیگذاشته است که ا نیفرض را بر ا المللنیعفو ب(، در آن ثبت شده است. ۰1۰67)
 ثبت شده است. ای)قمر( ازک نایاسم به شکل م نیا خلق نین مجاهدسازمادر فهرست  525

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3346
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3512
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22091
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22093
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3927
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4253
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4379
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/21792
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/21793
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 (2۰۰1بله ) (۰1۰75بله ) سیدطاهر عمادی 3۴ 26 32

 (289بله ) بله محمد امامی ۴۰ 26 33

 نه بله فخار ۴ 27 34

 نه (۰1159احتماالً ) 526مهرداد فانی 8 27 35

 نه نه وزیر فتحی 2۴ 27 36

 (211۰بله ) (۰1278بله ) رمگاهمجید ف 35 27 37

 نه (۰3۴22بله ) مریم قدیانی 39 27 38

 (2192-2195)بله  (۰3۴25-۰3۴28بله ) 527قدیری ۴2 27 39

 نه نه 528ریزیکلسیمین ا 5 28 40

 نه (۰3۴9۰بله ) مراد قشقائی 6 28 41

 نه نه اصغر قشقائیان 7 28 42

 (2215بله ) بله رضا قشقائیان 8 28 43

 (2181-2183)بله  (۰353۰-۰3533بله ) 529قبادیان 18 28 44

 (2181-2183بله ) (۰353۰-۰3533بله ) قبادیان 19 28 45

 نه بله بهروز قومیان 26 28 46

 (2۴17بله ) (۰1۴19بله ) خسرو گرجی ۴2 28 47

 (785بله ) بله حبیب راد ۴7 28 48

                                                           
 ثبت شده است.  یاسم به شکل مهرداد فنائ نیاسازمان مجاهدین خلق در فهرست  526
 .شودینم اشارهفرد  نیبه اسم کوچک ا رانیا یهیثبت شده است. در جواب یاسم خانوادگ نیمشخصات چهار نفر با اسازمان مجاهدین خلق در فهرست  527
 ثبت شده است. 1367سازمان در مرداد  نیا  مسلحانه حمله انیباختگان در جراز جان یکیفرد به عنوان  نیاسم ا سازمان مجاهدین خلق یاطالعات گاهیدر پا 528
 خواهر) ان،یقباد( 1 – دیافراد عبارت اند از: )خواهر حم نیثبت شده است. ا یاسم خانوادگ نیمشخصات چهار نفر با ا سازمان مجاهدین خلق در فهرست  529

 گرفته نظر در نفر کی عنوان به را ۴5 و ۴۴ یسطرها در شدهثبت یسامالملالعفو بین(. دیحم همسر) انیقباد هیمرض و ان،یقباد دیحم ان،یقباد( 2 – دیحم

 .است

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7388
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4733
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14723
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14967
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5904
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 (3۰58بله ) بله درضا هادیانیمح ۴9 28 49

 (3۰6۰بله ) بله امیرهوشنگ هادیخانلو 5۰ 28 50

 (87۴بله ) بله منظر حقیقی 2 29 51

 نه نه 53۰زادهلیال )سپیده( حاجی 13 29 52

 نه نه حمیدزاده 17 29 53

 (797بله ) بله احمد حریری 2۴ 29 54

 (799بله ) (۰158۴بله ) مسعود حریری 3۰ 29 55

 نه نه داوود حسنی ۴۰ 29 56

 (819بله ) بله محمدتقی حسنی ۴2 29 57

 (822بله ) (۰16۴6بله ) زادهحمیدرضا حسنی ۴۴ 29 58

 (3۰97بله ) بله قدسی هواکشیان ۴7 29 59

 (782بله ) بله حامد حیدردوست 5۰ 29 60

 (3868بله ) بله نژادحیدریکریم  1 3۰ 61

 (3۰9۰بله ) بله اقدس همتی 5 3۰ 62

 (85۰بله ) (۰1735بله ) محمدحسین حسینی 19 3۰ 63

 نه نه پورحسینسید اسماعیل  2۰ 3۰ 64

 (672بله ) (۰1875بله ) جباریان 3۰ 3۰ 65

 نه نه 531جباریان 31 3۰ 66

                                                           
 ( در آن ثبت شده است.۰1511) نژادیحاج الیبا عنوان ل یاما اسم مشابه امده،ین سازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 53۰
 نیا در شدهثبت اسم المللعفو بینبار آمده است.  کیفقط  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و سازمان مجاهدین خلق  یهااسم در فهرست نیا 531

 ، در نظر گرفته است.  66 یشماره در، و نه 65 یشماره دررا همان فرد مورد اشاره  هافهرست

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5926
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5942
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6387
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6431
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6653
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6722
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6260
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6069
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6796
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 (7۰3-7۰5بله ) (۰1921-۰192۴بله ) 532جاللیان ۴۰ 3۰ 67

 (379۴بله ) (۰1965بله ) اکبر جوانی ۴9 3۰ 68

 (681بله ) بله روبرت جستان 5۴ 3۰ 69

 نه نه 533حسینی افشارکبیر امیر 1 31 70

 نه (۰2۰22احتماالً ) 53۴صدیقه کمالی 7 31 71

 نه (۰2۰31)بله  کانی 9 31 72

 (23۰6بله ) بله شهریار کریمی 12 31 73

 نه (۰21۰۴احتماالً ) 535فرنگیس کتهانی 2۴ 31 74

 نه (۰22۰5احتماالً ) 536حسن خالقی ۴3 31 75

 (921بله ) بله محسن خالقی ۴۴ 31 76

 نه (۰2258بله ) 537حمید خطیبی 5۰ 31 77

 (1۰19بله ) بله سیمین خیریه صفایی 51 31 78

 نه نه یدبهنام خدادا 52 31 79

 (۴626بله ) (۰32۴2بله ) مهناز نور 3 36 80

 نه (۰327۴بله ) مهناز نوری 8 36 81

                                                           
 یمهد ان،یجالل یهاد ان،یجالل رضایها عبارت است از: علآن یاند. اسامثبت شده انیجالل یچهار نفر با اسم خانوادگسازمان مجاهدین خلق در فهرست  532

 .انیجالل یول ان،یجالل
 ، شده است. ادی 1367سازمان در مرداد  نیا  مسلحانه حملهباختگان از جان یکیبه عنوان  ینیحس یریافشارکب ریاماز  سازمان مجاهدین خلقدر فهرست  533

  /8265martyrs.mojahedin.org/i/martyrsقابل دسترس در: 
 ثبت شده است. یخانکمال قهیبه شکل صد سازمان مجاهدین خلقاسم در فهرست  نیا 53۴
 یاشتباه چاپ رانیا یهیکه در جواب دهدیاحتمال م المللعفو بینثبت شده است.  یهانیک سیبه شکل فرنگسازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 535

 وجود داشته است.
 اینفر ارجاع داشته باشند  کیدو به  نیممکن است ا جهیو در نت ثبت شده زادهیبه شکل محمدحسن خالق سازمان مجاهدین خلقاسم در فهرست  نیا 536

 نداشته باشند.
 .است شده ثبت یبیخط( دی)حم ینعلیحس شکل بهسازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 537

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8087
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8642
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9083
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9019
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8265
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 (299۴بله ) بله علی نور 11 36 82

 (2969بله ) (۰3225بله ) اسماعیل نوروزی 13 36 83

 (297۴بله ) (۰3226بله ) کاظم نوروزی 1۴ 36 84

 (3758بله ) (۰3369بله ) محسن پیری 31 36 85

 (517بله ) بله 538پاکباز 2۴ 36 86

 (562بله ) بله محمود پولچی 3۴ 36 87

 (2251بله ) بله مصطفی قهرمانی ۴۴ 36 88

 (225۰بله ) بله مرتضی قهرمانی ۴5 36 89

 (2163بله ) (۰3۴۴۴بله ) محمدعلی قجر ۴6 36 90

 نه نه 539محمد قریشی ۴9 36 91

 نه نه 5۴۰محسن قریشی 5۰ 36 92

 نه نه 5۴1سید احمد قریشی 51 36 93

 نه (۰3595بله ) مهرداد رهبری 6 37 94

 (1182بله ) بله 5۴2حسن رحیمی 12 37 95

                                                           
مورد را منطبق با  نیا المللعفو بین. شودیپاکباز مربوط م میوجود دارد که به مر یاسم خانوادگ نیمورد با ا کیفقط  سازمان مجاهدین خلقدر فهرست  538

 در نظر گرفته است. هیمورد مطرح در جواب
( در ۰35۴3-35۴7کوچک متفاوت ) یو اسام یاسم خانوادگ نیبا هم گریحال، پنج مورد د نیوجود ندارد. با اسازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 539

 .یشیابوالفضل قر دیو س یشیقر حایمس ،یشیقر نیمه ،یشیجالل قر ،یشیافراد عبارت اند از: حسن قر نیفهرست آمده است. ا نیا
( در ۰35۴3-35۴7کوچک متفاوت ) یو اسام یاسم خانوادگ نیبا هم گریحال، پنج مورد د نیوجود ندارد. با ا سازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 5۴۰

 فهرست آمده است. نیا
( در ۰35۴3-35۴7کوچک متفاوت ) یو اسام یاسم خانوادگ نیبا هم گریحال، پنج مورد د نیوجود ندارد. با اسازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 5۴1

 فهرست آمده است. نیا
به شکل حسن  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»مطعم، و در فهرست  یمیحسن رحمحمدبه شکل سازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 5۴2

 ینیچننیدر موارد ا یحذف کردن بخش دوم اسم خانوادگ داند؛یمنطبق م هیرا با مورد مطرح در جواب یاسام نیا المللبینعفو مطعم ثبت شده است.  یمیرح

 متداول است.   

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13691
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13978
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14252
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14537
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14536
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15347
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 (397۴بله ) بله رحمتیان 17 37 96

 (1151بله ) بله نژادنسرین رجبی 19 37 97

 (1127بله ) (۰3676-۰3677بله ) 5۴3رامش 23 37 98

 (1268-1272بله ) (۰3692-۰3699)بله  5۴۴رنجبر 25 37 99

 (12۰5بله ) بله عباس رشید 26 37 100

 نه بله سعید رسولی 31 37 101

 (3258بله ) نه دیدهآصف رزم 37 37 102

 (2983بله ) (۰3758بله ) مهرداد رزاقی 38 37 103

 نه (۰3879بله ) کاظم ثابتی 1۴ 38 104

 نه (۰388۰بله ) رضا ثابتی 15 38 105

 نه نه ساسان صادقی 18 38 106

 (1657بله ) بله محمدرضا صادقی 2۰ 38 107

 (1659بله ) بله وحید صادقی 21 38 108

 (۴۰75بله ) بله 5۴5نژادوحید سعیدی 25 38 109

 نه نه فرشاهین سعیدی 26 38 110

                                                           
 یبا عنوان محمدعل گری(، و مورد د۰3676مورد اسم کوچک ندارد ) کیرامش وجود دارد.  یدو مورد با اسم خانوادگ سازمان مجاهدین خلقدر فهرست  5۴3

 است. گرفته نظر در هیمورد مطرح در جواب با مطابقمورد دوم را  المللعفو بین( ثبت شده است. ۰3677رامش )
رنجبر دو بار آمده، و دو بار هم به اسم کوچک اشاره  یرنجبر ثبت شده است. اسم هاد یهشت مورد با اسم خانوادگسازمان مجاهدین خلق در فهرست  5۴۴

 دهیعق المللعفو بینرنجبر، رضا رنجبر، صادق رنجبر، رنجبر، و رنجبر.  میرنجبر، ابراه یرنجبر، هاد یرنجبر، هاد یقرار است: عل نی. موارد مذکور از اشودینم

 . کندیم قیتطب هیموارد با مورد مطرح در جواب نیاز ا یکیدارد که دست کم 
منطبق  هیمورد را با مورد مطرح در جواب نیا المللعفو بینثبت شده است.  یقم نژادیدیسع دیبه شکل وحسازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 5۴5

 متداول است.  ینیچننیدر موارد ا یحذف کردن بخش دوم اسم خانوادگ داند؛یم

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15468
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15518
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15707
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6260
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16578
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 (173۴بله ) بله 5۴6محمد صفایی 28 38 111

 (1689بله ) بله زادهسیاوش صالحی ۴6 38 112

 (1۴51بله ) بله 5۴7پرویز سلیمی ۴7 38 113

 (۴۰86بله ) (۰۴116بله ) محمود سمندر 5۰ 38 114

 نه (۰۴2۰5بله ) زهره سیار 9 39 115

 نه (۰۴2۰۴بله ) فاطمه سیار 1۰ 39 116

 (۴18۴بله ) (۰۴211بله ) تقی صداقت 13 39 117

 (۴۰96بله ) بله سیداحمدیبهمن  19 39 118

 (1۴86بله ) بله سید احمد سیدیان 23 39 119

 (۴13۴بله ) بله جبار شعبانی 28 39 120

 (151۰بله ) بله محمد شاه کریمی 31 39 121

 (1612بله ) (۴335-۰۴336بله ) 5۴8شهیدی 38 39 122

 (۴31۰بله ) بله 5۴9چنگیز شریفی 8 ۴۰ 123

 (1556بله ) بله فرهاد شریفی 9 ۴۰ 124

 (1۰83بله ) بله زادهطاهری 38 ۴۰ 125

 (582بله ) بله جعفر تجدد ۴۴ ۴۰ 126

 (1793بله ) (۰۴63۴بله ) حمید طالقانی ۴8 ۴۰ 127

                                                           
منطبق  هیمورد را با مورد مطرح در جواب نیا المللعفو بینثبت شده است.  زین یفسخود ییاسم به شکل محمد صفا نی، اسازمان مجاهدین خلقدر فهرست  5۴6

 متداول است.    ینیچننیدر موارد ا یحذف کردن بخش دوم اسم خانوادگ داند؛یم
 ثبت شده است. یمی)محسن( سل زیبه شکل پرو سازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 5۴7
( اسم ۰۴336( است، و مورد دوم )۰۴335) یدیشه نیثبت شده است. مورد اول حس یاسم خانوادگ نی، دو مورد با اسازمان مجاهدین خلقدر فهرست   5۴8

 . دارد قیتطب هیدو مورد با مورد مطرح در جواب نیاز ا یکیدست کم  ،المللنیعفو ب یدهیکوچک ندارد. به عق
 ( ثبت شده است.ی)دشتک یفی)صادق( شر زیبه شکل چنگ سازمان مجاهدین خلقاسم در فهرست  نیا 5۴9

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16773
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17208
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17265
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17801
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17849
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17865
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8618
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https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18501
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 (1791بله ) بله داوود طالش شریفی ۴9 ۴۰ 128

 (638-639بله ) (۰۴681-۰۴688بله ) 55۰توکلی 53 ۴۰ 129

 (6۴9بله ) بله مجید تیموری 12 ۴1 130

 (3775بله ) بله محسن تیموری 13 ۴1 131

 نه (۰۴728بله ) محسن تیری 15 ۴1 132

 (3119بله ) بله مرتضی یزدانی ۴3 ۴1 133

 نه نه نژادسیروس یوسف ۴9 ۴1 134

 نه (۰۴855بله ) حیدر یوسفی 5۰ ۴1 135

 (18۴3بله ) (۰۴872بله ) زادهسید مهدی ظهیراالسالم 5۴ ۴1 136

 (135۰بله ) بله ابوالقاسم زهرایی 55 ۴1 137

 (21۴2احتماالً ) (۰11۴۴احتماالً ) 551حاجی زارع 1۰ ۴2 138

 (1329بله ) (۰۴931بله ) 552سپیده زرگر 16 ۴2 139

 (1332بله ) بله قلمعلیرضا زرین 18 ۴2 140

 نه (۰۴9۴2احتماالً ) 553الهه ضیائی میرزایی 22 ۴2 141

       

  

                                                           
(، ۰۴۰82) یتوکل دی(، حم۰۴۰81) یتوکل یافراد عبارت اند از: عل نیثبت شده است. ا یاسم خانوادگ نی، هفت مورد با اسازمان مجاهدین خلقدر فهرست  55۰

 (.۰۴۰87) ی(، و مستمند توکل۰۴۰86) ی(، شاپور )شاهپور( توکل۰۴۰85) ی(، رجب توکل۰۴۰8۴) ی(، ناصر توکل۰۴۰83) یمحمد توکل
اسم ممکن است با مورد  نیآمده است. ا یزارعحاج یاسم زهرا فالحت «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و سازمان مجاهدین خلق و فهرست در هرد 551

 نباشد. ایمنطبق باشد  هیمطرج در جواب
 ( زرگر ثبت شده است.دهی)سپ قهیبه شکل صدسازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 552
اسم ممکن است با مورد  نی( ثبت شده است؛ ا۰۴9۴2) ییرزایم ایضبه شکل اهلل یثبت نشده، اما اسم مشابهسازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 553

( و پروانه ۰۴9۴8) ییرزایم یائیفهرست ثبت شده است: فرزانه ض نیدر ا ییرزایم یائیض یبا اسم خانوادگ زینباشد. دو مورد ن ایمنطبق باشد  هیمطرج در جواب

 (. ۰۴9۴9) ییرزایم یائیض

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19419
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19695
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/23899
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20260
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20483
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20786
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: پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان در 3پیوست 

 حکومت ایران به سازمان مللهای جوابیه

 

ی ی ویژهنماینده»ی خود به گزارش نفری است که حکومت ایران، در جوابیه ۴7آید شامل اسامی که در ادامه میفهرستی 

زندانیان در سال  کشتار، اعدام شدن آنان در جریان 199۰در نوامبر « سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ایران

ی سازمان ملل در مورد وضع حقوق ی ویژهنماینده»در پیوست گزارش  ۴7کار کرده است. اسامی این ( را ان1367) 1988

 نگاه کنید(. 6.1منتشر شده بود )به بخش  199۰در نوامبر « بشر در ایران

مورد  23ها و مسئوالن ایرانی در را اعالم کرده، مقام 1367ها در سال ی ویژه اعدام شدن آننفری که نماینده ۴7از 

اشخاصی مانده، توضیحاتی از این قبیل ادعاها ارائه شده بود که نفر باقی 2۴توضیحی نداده و اظهار نظر نکردند. در مورد 

به زندان افتاده بودند « شان با جمهوری اسالمی ایرانمخالفت»تر به دلیل آمده پیش شان به عنوان قربانیان اعدامکه اسامی

اند؛ یا « در حال تحصیل در خارج کشور»یا « هادر حال تحصیل در دانشگاه»اما بعداً آزاد شده بودند؛ یا این که زنده اند و 

به » و یا برای فرار از خدمت سربازی دن از زندانبعد از آزاد ش کنند؛ یامی« در جمهوری اسالمی ایران زندگی و کار»

؛ «اندبر اثر عوارض طبیعی درگذشته»برند؛ یا به سر می« به عنوان اسرای جنگی در عراق»؛ یا «اندکشورهای بیگانه گریخته

 «اند.در حین مقابله با دشمنان انقالب به شهادت رسیده»یا 

های قربانیان وجو در سه منبع زیر، در یکی از فهرستبا جست نفر را ۴7این  نفر از 35ت اسامی توانسته اس المللعفو بین

 شناسایی کند: (1367) 1988 سال هایکشتار

گرفته های صورتی اعداماست که با هدف ثبت همه« بنیاد عبدالرحمن برومند»منبع اول پایگاه اطالعاتی  •

 هایهایپرلینک( در ایران ایجاد شده است.  در ستون مربوط به فهرست این بنیاد، 1357) 1979از سال 

 دهند.به همین پایگاه اطالعاتی ارجاع می« بله»ی در زیر کلمه

مدون کرده و در آن « جنایات علیه بشریت»با عنوان سازمان مجاهدین خلق هرستی است که ف دوممنبع  •

ثبت  1367زندانیان در سال  کشتارنفر از اعضای خود را به عنوان قربانیان  ۴969اسامی و مشخصات 

و در مواردی  سایت این سازمان نیز ثبت شدهوب کرده است. اکثر این اسامی در یک پایگاه اطالعاتی در

در  هایهایپرلینک ،سازماناین اند. در ستون مربوط به فهرست با تصاویر و توضیحات تکمیلی همراه شده
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دهند. در مواردی که اسم فرد مورد نظر در فهرست ین پایگاه اطالعاتی ارجاع میهمبه « بله»ی زیر کلمه

ی مربوط به آن فرد در پرانتز بعد از شمارهدر پایگاه اطالعاتی آن موجود نیست،  اما این سازمان آمده

 آمده است.« بله»

 ۴672مدون کرده و در آن اسامی « ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»وم فهرستی است که منبع س •

، سازمان مجاهدین خلق، قربانیانی که به ثبت شده است 1367سال  کشتار به عنوان قربانیاننفری 

« بله»ی ی که بعد از کلمهااند. شمارهوابسته بوده های مخالف نظامسایر گروههای سیاسی چپ، یا گروه

ی مربوط به فرد مورد نظر در فهرست اصلی این در ستون مربوط به این منبع در پرانتز آمده به شماره

 منبع ارجاع دارد.

اطالعات خود در مورد « قوق بشر در ایرانی دفاع از حکمیته»و « بنیاد عبدالرحمن برومند»الملل اطالع دارد که عفو بین

اند. با این شده از سوی همین سازمان اخذ کردهرا از فهرست مدونسازمان مجاهدین خلق بسیاری از قربانیان وابسته به 

های اده، در بعضی موارد، آن اطالعات را با اطالعاتِ دریافتی از اعضای خانو«بنیاد عبدالرحمن برومند»حال، پایگاه اطالعاتی 

 قربانیان و زندانیان سابق تکمیل کرده است.

را رد کرده دست کم در یکی  هانفری که حکومت ایران اعدام شدن آن ۴7نفر از  35دریافته است که اسامی الملل عفو بین

شوند که در میان این قربانیان افرادی دیده میثبت شده است.  1367های سال کشتاراز سه منبع باال به عنوان قربانیان 

اند، در حال تحصیل در دانشگاه اند، در ایران زندگی و کار ها و مسئوالن ایرانی اعالم کرده بودند که از زندان آزاد شدهمقام

نفر در  ۴7این  نفر از 16اسامی اند. کنند، به تحصیل در کار خارج کشور مشغول اند، یا به کشورهای بیگانه گریختهمی

ی کمیته»و هم در فهرست « بنیاد عبدالرحمن برومند»نفر هم در پایگاه اطالعاتی  ۴هرسه منبع ثبت شده است؛ اسامی 

نفر فقط در پایگاه  7اسامی نیامده است؛ سازمان مجاهدین خلق ثبت شده، اما در فهرست « دفاع از حقوق بشر در ایران

 ثبت شده است.سازمان مجاهدین خلق نفر فقط در فهرست  ۴آمده، و اسامی « ندبنیاد عبدالرحمن بروم»اطالعاتی 

 شماره
 شده در گزارشاسم ثبت

 سازمان ملل
 توضیحات حکومت ایران

بنیاد عبدالرحمن 

 برومند

سازمان 

مجاهدین 

 خلق

ی دفاع از کمیته

حقوق بشر در 

 ایران

 نه نه نه نقص اسم اَبرندی 1

 (11۰بله ) بله بله تحصیل در دانشگاهدر حال  55۴فریبا احمدی 2

                                                           
 نیثبت شده است. ا Ahmadiبه شکل  «برومند عبدالرحمن ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا Ahmadyفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیا یاسم خانوادگ 55۴

 نوشت.  شودیم شکلاسم را به هردو 

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2744/fariba-ahmadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/646
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 (111بله ) (171بله ) بله آزادشده 555محمد احمدی 3

 (1۰9بله ) بله بله در حال تحصیل در دانشگاه 556فرحناز احمدی 4

 (11۴بله ) (167بله ) بله در حال تحصیل در خارج کشور 557منصور احمدی 5

 نه نه بله ]بدون توضیح[ عبدالمجید امیاری 6

 نه نه نه اسیر جنگی در عراق 558نژادعبدالقادر علی 7

 نه نه نه ]بدون توضیح[ مسعود علیدوست 8

 نه بله بله شهید 559اکبر اثنی عشر 9

 (365بله ) بله بله به کشورهای بیگانه گریخته 56۰بیژن بازرگان 10

 (732بله ) بله بله ]بدون توضیح[ 561یعفر دهانگیری 11

 نه نه نه ]بدون توضیح[ 562محمدحسین دریائی 12

 حمید دینخواه 13
مسلحانه با  درگیریشده در کشته

 نیروهای نظامی
 نه بله بله

                                                           
به سازمان مجاهدین خلق و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا Ahmadyفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیا یاسم خانوادگ 555

 نوشت. شودیاسم را به هردو شکل م نیثبت شده است. ا Ahmadiشکل 
 نیثبت شده است. ا Ahmadiبه شکل « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا Ahmadyفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیا یاسم خانوادگ 556

 نوشت. شودیاسم را به هردو شکل م
به سازمان مجاهدین خلق و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا Ahmadyفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیا یاسم خانوادگ 557

 نوشت. شودیهردو شکل ماسم را به  نیثبت شده است. ا Ahmadiشکل 
 ثبت 1367 مرداد در سازمان نیا  مسلحانهحمله  انیجر در باختگانجان از یکی عنوان به نژادیعبدالقادر عل اسم، سازمان مجاهدین خلق یاطالعات گاهیپادر  558

 .است شده
ثبت شده  یعشر یبه شکل اثن سازمان مجاهدین خلق و در فهرست  یعشر یبه شکل اکبر اثن« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 559

 .شودینفر مربوط م کیهرسه اسم به  نیدارد که ا دهیعق المللعفو بیناست. 
اعالم شده است. در « تهران»فرد بدون اسم کوچک ثبت شده، و محل اعدام او صرفاً  نیمشخصات ا ،«رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»در فهرست  56۰

، محل اعدام او زندان گوهردشت کرج، در شمال غرب تهران، اعالم شده که البته در آن زمان در استان تهران قرار «عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیپا

 داشت. 
 Yafar آمدهگزارش سازمان ملل  در که یشکل به آنثبت  ،المللنیعفو ب یدهیثبت شده است. به عق یریعفر جهانگاسم در هرسه منبع به شکل ج نیا 561

Dahangiri ندارد.  اطالع یآن در فارس هیشب یاسم چیه وجود از المللعفو بین است؛ یاز اشتباه چاپ یناش 
که مشخصاً به اعدام شدن او  نیثبت شده، بدون ا ییایسازمان اسم محمد در نیا یاطالعات گاهیاما در پا امده،ین سازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 562

 شده باشد. یااشاره

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2748/mohammad-ahmadi
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5312/farahnaz-ahmadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/644
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3366/mansour-ahmadi
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2306/abdolmajid-aimyari
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5190/akbar-asna-ashari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2155
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7227/bijan-bazargan
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22045
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5234/jafar-jahangiri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7834
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62097/hamid-dinkhah
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22152
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 (2118بله ) بله بله اسیر جنگی در عراق محمود فرهمند 14

 نه نه نه ]بدون توضیح[ فرهاد 15

 نه نه بله ]بدون توضیح[ 563موسی قوامی 16

 بله (2155بله ) بله ]بدون توضیح[ 56۴غالمرضا کالکجوری 17

 (3۴27بله ) نه بله ]بدون توضیح[ 565محمدسعید حدادی 18

 نه نه بله ]بدون توضیح[ محسنحسین حاج 19

 (3828بله ) بله بله ]بدون توضیح[ 566منصور حریری 20

 نه بله نه های خیابانیباخته در درگیریجان 567ی حسینیلع 21

 568فریده حسینی 22
که در سازمان مجاهدین خلق عضو 

 ها جان باختهدرگیری
 نه نه نه

 نه نه بله از زندان آزاد شده 569رسول جبارزاده 23

 نه نه بله ]بدون توضیح[ مهدی محجوب 24

 نه نه نه ]بدون توضیح[ عارف محمودی 25

 (273۴بله ) بله بله از زندان آزاد شده بیژن مکوندی 26

 (27۴7بله ) بله بله ]بدون توضیح[ مریم ملکی 27

                                                           
 نیثبت شده است. ا iQavam به شکل« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا Ghavami فرد در گزارش سازمان ملل به شکل نیا یاسم خانوادگ 563

 نوشت. شودیاسم را به هردو شکل م
که در گزارش سازمان ملل آمده  یثبت آن به شکل ،المللنیعفو ب یدهیثبت شده است. به عق یکجور ایفرد در هرسه منبع به شکل ک نیا یاسم خانوادگ 56۴

(Klakjory) است. یاز اشتباه چاپ یناش 
اسم را با مورد مطرح در  نیا المللعفو بینمقدم ثبت شده است.  یحداد دیبه شکل محمدسع« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 565

 متداول است.    ینیچننیدر موارد ا یحذف کردن بخش دوم اسم خانوادگ داند؛یگزارش سازمان ملل منطبق م
 نوشت. شودیاسم را به هردو شکل م نیثبت شده است. ا Hariri و در هرسه منبع به شکل Hariryفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیا یاسم خانوادگ 566
اسم را به  نیثبت شده است. ا Hosseiniبه شکل  سازمان مجاهدین خلقو در فهرست  Hoseiniفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیا یاسم خانوادگ 567

 است.  یثبت شده که اشتباه چاپ Aiکوچک او به شکل  نوشت. در گزارش سازمان ملل، اسم شودیهردو شکل م
 شده باشد. یاکه مشخصاً به اعدام شدن او اشاره نیسازمان ثبت شده، بدون ا نیا یاطالعات گاهیاما در پا امده،ین سازمان مجاهدین خلقاسم در فهرست  نیا 568
اسم و مورد مطرح در گزارش سازمان ملل را  نیا المللعفو بینحال،  نیاست. با ا امدهین« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیفرد در پا نیاسم کوچک ا 569

 .داندیبا هم منطبق م

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2888/mohammad-farahmand
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22232
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62106/musa-qavami
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17390/gholam-reza-kia-kajouri
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/33589/mohammad-said-haddadi-moqadam
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62095/hossein-haj-mohsen
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2942/mansur-hariri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6436
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7031
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/38679/jabarzadeh
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62108/mehdi-mahjub
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4699/bijan-makvandi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10362
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17512/maryam-maleki
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10433
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 نه بله بله ]بدون توضیح[ جواد مشعوف 28

 نه نه نه ]بدون توضیح[ بهیه مزجی 29

 نه بله نه ]بدون توضیح[ فامشکراهلل مشکین 30

 نه نه بله در حال تحصیل در خارج کشور 57۰امیر میرعرب 31

 (25۰8بله ) بله بله کنددر ایران زندگی می 571یئفخری مجتبا 32

 نه نه بله ]بدون توضیح[ ضیاءالدین نادری 33

 نه (3132بله ) نه در حال تحصیل در دانشگاه زهرا ناظمی 34

 572موسی نعمتی 35
مفقودشده در جریان جنگ ایران و 

 عراق
 نه بله بله

 نه نه نه ]بدون توضیح[ 573هادی پوالدی 36

 (1165بله ) بله بله ]بدون توضیح[ مرضیه رحمتی 37

 نه نه بله در حال تحصیل در خارج کشور 57۴بهروز رضائیان 38

 نه بله نه ]بدون توضیح[ 575حسن صادقی 39

 نه نه نه از زندان آزاد شده کامران صفری 40

                                                           
اسم را با مورد مطرح در گزارش  نیا المللعفو بینثبت شده است.  یگیبا رعربیم ریبه شکل ام« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 57۰

 متداول است.    ینیچننیدر موارد ا یحذف کردن بخش دوم اسم خانوادگ داند؛یسازمان ملل منطبق م
ثبت شده است.  Mojtabaiiبه شکل « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا Mojtabaieفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیا یاسم خانوادگ 571

 نوشت. شودیاسم را به هردو شکل م نیا
اسم را با مورد مطرح در گزارش  نیا المللعفو بینثبت شده است.  زادهینعمت یبه شکل موس« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 572

 متداول است.    ینیچننیدر موارد ا یحذف کردن بخش دوم اسم خانوادگ داند؛یسازمان ملل منطبق م
منطبق  (Hadi Poladi)اسم را با مورد مطرح در گزارش سازمان ملل  نیا المللعفو بیناشاره شده است.  (Hadi Fouladi) یفوالد یدر هرسه منبع به هاد 573

 نینفر ارجاع دارند؛ ا کیهردو به  Fouladiو  Foladiصورت،  نیباشد. در ا شده درج F یبه جا Pگزارش اشتباهاً  نیندانسته، اما متوجه است که امکان دارد در ا

 نوشت. شودیاسم را به هردو شکل م

ثبت  Behruz Rezaianبه شکل « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا Behrouz Rezaiianفرد در گزارش سازمان ملل به شکل  نیاسم ا 57۴

 نوشت. شودیاسم را به هردو شکل م نیشده است. ا
 ثبت شده است. ی( صادقریبه شکل حسن )نصسازمان مجاهدین خلق  یاطالعات گاهیفرد در پا نیاسم ا 575

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62110/javad-mashuf
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10672
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10970
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/39682/amir-mirarab-bayegi
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21509/fakhri-mojtabaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11876
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62112/ziaoddin-naderi
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19226/moosa-nemati-zadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/23166
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19784/marzieh-rahmati
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15456
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62098/behruz-rezaian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16563
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 (17۰3بله ) نه بله کشور بیگانه گریختهبه  محمدتقی صداقت 41

 (1532بله ) بله بله ]بدون توضیح[ نسرین شجاعی 42

 576مسعود طاعتی اصیل 43
برای فرار از خدمت سربازی به کشور 

 بیگانه پناهنده شده
 (۴225بله ) بله بله

 (3528بله ) نه بله ]بدون توضیح[ بهرام طاهرپور 44

 (3517بله ) نه بله ]بدون توضیح[ علیرضا تشید 45

 (597بله ) بله بله در حال تحصیل در خارج کشور 577پورغالم ر. ترک 46

 نه نه نه در حال تحصیل در خارج کشور زادهحبیب ولی 47

     

 

  

                                                           
شده در ثبت یاسم را با اسام نیا المللعفو بیناصل ثبت شده است.  یبه شکل مسعود طاعت «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»فرد در فهرست  نیاسم ا 576

 . داندیو مورد مطرح در گزارش سازمان ملل منطبق م گریدو منبع د
 اسم در هرسه منبع به شکل غالمرضا ترکپور ثبت شده است. نیا 577

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20391/mohammad-taghi-sedaghat-taghi
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20535/nasrin-shojaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18743
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20584/massoud-taati-asil
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19106
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/62104/bahram-taherpur
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4332/ali-reza-tashayod
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2075/gholam-reza-tork-poor
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19841
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شان در : قربانیانی که مشخصات4پیوست 

افراد متوفی های رسمی جست و جوی سامانه

 موجود نیست 

 

ست که، چنان انفرادی در گورستان بهشت زهرا در تهران ا قبرسنگ  377آید شامل مشخصات که در ادامه می فهرستی

ند. عفو شودانسته می 1367تا شهریور های مرداد کشتارالملل رسیده، متعلق به قربانیان عفو بینکه به اطالع سازمان 

ایرج مصداقی، از بازماندگان کشتارها، که  انفرادی را از دو منبع به دست آورده است. قبر 377الملل تصاویر این بین

چنینی را در کتاب انفرادی این قبر 371انجام داده، تصاویر  1367 زندانیان در سال کشتاری ای دربارهتحقیقات گسترده

ماندگان، نیز تصاویر ایی، یکی دیگر از بازمحمود روی 578کرده است. منتشر ها و آواز خاکستررقص ققنوسخود با عنوان 

ها در کتاب ایرج مصداقی منتشر نشده مورد آن ششقرار داده است که فقط  المللختیار عفو بینر انفرادی را در اقب 19۰

 .بود

چند  هایخانوادهبه  1367ها و مسئوالن ایرانی در پاییز و زمستان دریافت کرده، مقام لالملبین بنا به اطالعاتی که عفو

های قربانیان و خانواده اندشان در نقاطی از گورستان بهشت زهرا دفن شدهدهند که عزیزانقربانیان اطالع مینفر از  صد

رها در نقاط مختلف گورستان، از جمله این قب شان در این گورستان بگذارند.ری برای بستگانبعداً سنگ قب نداتوانسته

هنوز روشن نیست  المللاند. برای عفو بینپراکنده 1۰8و  1۰6، 1۰5، 1۰۴، 99، 98، 97، 9۴، 93 ،92، 91، 87های قطعه

ی محدودی ر انفرادی را به عنوان محل دفن عدهاند که تعدادی قبرفتهها و مسئوالن ایرانی بر چه اساسی تصمیم گکه مقام

ی ایرج مصداقی و محمود رویایی، به عقیدهان نگه دارند. از قربانیان مشخص کنند و محل دفن هزاران قربانی دیگر را پنه

به  را ها و مسئوالن محل دفن قربانیانتاریخ فوتی که روی سنگ گورها حک شده همان تاریخی است که مقام

 هایشان اعالم کرده بودند.خانواده

                                                           
 رجیا یکه، به گفته شودیمربوط م یت خلدعبه نام رف یبه زن ریتصو کیحال،  نیسنگ گور منتشر شده است. با ا 372از  یریتصاو یمصداق رجیدر کتاب ا 578

 . استکرده  یدر زندان خودکش 1367در سال  انیزندان کشتاربه دنبال  ،یمصداق
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 منتسب به هایصاویری از سنگ قبره دریافت کرده تتصاویری ک که از این بابتکسب اطمینان  به منظور المللو بینعف 

وجو کرده رها را در سه منبع زیر جستشده روی این سنگ قبوده، اسامی حکب 1367زندانیان در سال  کشتارقربانیان 

 است:

گرفته های صورتی اعداماست که با هدف ثبت همه« بنیاد عبدالرحمن برومند»منبع اول پایگاه اطالعاتی  •

 هایهایپرلینکایران ایجاد شده است.  در ستون مربوط به فهرست این بنیاد، ( در 1357) 1979از سال 

 دهند.به همین پایگاه اطالعاتی ارجاع می« بله»ی زیر کلمه

مدون کرده و در آن « جنایات علیه بشریت»با عنوان سازمان مجاهدین خلق منبع دوم فهرستی است که  •

ثبت  1367زندانیان در سال  کشتارنفر از اعضای خود را به عنوان قربانیان  ۴969اسامی و مشخصات 

سایت این سازمان نیز ثبت شده، و در مواردی کرده است. اکثر این اسامی در یک پایگاه اطالعاتی در وب

در  هایهایپرلینکاند. در ستون مربوط به فهرست این سازمان، همراه شده با تصاویر و توضیحات تکمیلی

دهند. در مواردی که اسم فرد مورد نظر در فهرست به همین پایگاه اطالعاتی ارجاع می« بله»ی زیر کلمه

ز ی مربوط به آن فرد در پرانتز بعد ااین سازمان آمده اما در پایگاه اطالعاتی آن موجود نیست، شماره

 آمده است.« بله»

 ۴672دون کرده و در آن اسامی م« ی دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته»منبع سوم فهرستی است که  •

ی های سیاس، گروهسازمان مجاهدین خلقبت شده است، قربانیانی که به ث 67کشتار نفر به عنوان قربانیان 

در ستون مربوط به « بله»ی ای که بعد از کلمهاند. شمارههای مخالف نظام وابسته بودهیا سایر گروه چپ

 ی مربوط به فرد مورد نظر در فهرست اصلی این منبع ارجاع دارد.این منبع در پرانتز آمده به شماره

اطالعات خود در مورد « از حقوق بشر در ایرانی دفاع کمیته»و « بنیاد عبدالرحمن برومند»الملل اطالع دارد که عفو بین

اند. با این شده از سوی همین سازمان اخذ کردهرا از فهرست مدونسازمان مجاهدین خلق بسیاری از قربانیان وابسته به 

های خانواده، در بعضی موارد، آن اطالعات را با اطالعاتِ دریافتی از اعضای «بنیاد عبدالرحمن برومند»حال، پایگاه اطالعاتی 

 قربانیان و زندانیان سابق تکمیل کرده است.

ها شده روی آنی تحقیقات خود کنار گذاشت، چون اسامی حکاز دایرهرا ها مورد از تصاویر سنگ قبر ۴2« المللعفو بین»

مربوط به هرسه های در ستون« نه»ی یک از سه منبع یادشده یافت نشد. این تصاویر در فهرست زیر با درج کلمهدر هیچ

مانده را در پایگاه اینترنتی سازمان دولتی بهشت سنگ گور باقی 335مشخصات « المللعفو بین»منبع مشخص شده است. 

   ها در این پایگاه اطالعاتی ثبت شده است. وجو کرده و به این نتیجه رسید که فقط سه مورد از آنزهرا جست

ی افراد سامی و همهر واقع در این گورستان، شامل اقبف ثبت مشخصات هر سایت اینترنتی سازمان بهشت زهرا با هد

روشن نیست که این پایگاه اطالعاتی تا  المللکند. برای عفو بینشان، فعالیت میوفات رها و تاریخ تولد وشده در قبدفن
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شود به قربانیان اعدام مشاهده می رهای منتسبشکاالتی که در مورد ثبت مشخصات قبچه اندازه جامع و فراگیر بوده و آیا ا

ت اند هم رواج دارد یا نه، و اگر دارد در چه ابعادی است. با این حال، این واقعیدر مورد افرادی که به دالیلی جز اعدام مرده

در سوابق سایت اینترنتی گورستان موجود 1367های کشتاررهای منتسب به قربانیان درصد از قب 99که مشخصات بیش از 

کند، و انجام تحقیقات و واکاوی آن گورهای انفرادی برای کشف حقایق مربوط به محل های جدی ایجاد مییست نگرانین

 بخشد.دفن هر قربانی را اهمیتی هرچه بیشتر می

مورد، این تاریخ  1۰6 دستکم است که در دریافته المللر خصوص تاریخ وفاتی که روی سنگ قبرها حک شده، عفو بیند

؛ این در حالی است که اسامی اعالم شده است 1368مورد هم تاریخ وفات سال  ۴ واقع شده و در 1367های پاییز اهم در

ثبت  1367در مرداد تا شهریور  زندانیان کشتاراین افراد متوفی در یک یا چندین منبع از منابع یادشده به عنوان قربانیان 

 1367مورد، تاریخ فوت )بدون اشاره به روز یا ماه( صرفاً سال  1۰دریافته است که در  المللبه عالوه، عفو بین شده است.

از افشای  ایرانی ها و مسئوالنامتناع مقامدر خصوص  در این گزارش های ابرازشدهچنین اشکاالتی نگرانیعنوان شده است. 

که تاریخ فوت و همچنین  صدور گواهی مکتوبی قاز طریاز جمله کند، کاری که باید را تقویت می کامل سرنوشت قربانیان

 .انجام شود باشد دالیل و شرایط فوت به درستی در آن درج شده

 

 
 شدهاسم حک

 رقببر سنگ 

تاریخ فوت 

 شده برحک

 سنگ گور

 شماره ردیف قطعه

شده ثبت

در 

سوابق 

 رسمی

بنیاد 

عبدالرحمن 

 برومند

سازمان 

مجاهدین 

 خلق

ی کمیته

دفاع از 

حقوق بشر 

 در ایران

1 

سید عبدالحسین 

 بنانی
 بله بله نه ۴8 13۴ 9۴ 1367

بله 

(۴5۰) 

 بله نه نه 55 89 98 1367 مرتضی یزدی 2
بله 

(3121) 

 بله بله نه 2 152 1۰5 1367 هاشمیاسداهلل بنی 3
بله 

(۴6۰) 

4 

ل مسعود ضابوالف

 579مقبلی
 بله بله نه ۴۰ 3۰ 1۰6 1367

بله 

(2721) 

5 

محمدحسن الری 

 لواسانی
 بله نه نه 39 95 1۰6 1367

بله 

(2۴65) 

                                                           
 ثبت شده است. یبه شکل مسعود مقبل «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 579

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2808/abdolhossein-banani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2987
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20268
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11186/assadollah-bani-hashemi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3023
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4678/masud-moqbeli
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12123
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9925
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 بله بله نه 33 116 1۰6 1367 احمد )محسن( رزاقی 6
بله 

(118۴) 

 بله بله نه 6 189 1۰6 1367 فضیلت عالمه 7
بله 

(1972) 

 بله بله نه 1۰ 256 1۰6 1367 سید مرتضی مدنی 8
بله 

(261۰) 

 بله بله نه 3۰ 7۰ 1۰8 1988 طیبه خسروآبادی 9
بله 

(955) 

 بله بله نه ۴5 2 87 1367 مهشید حسین رزاقی 10
بله 

(1185) 

11 
 فرح جمالی موسوی

 

12 

اردیبهشت 

1367 

 نه نه نه نه ۴5 75 87

12 

ابوالحسن )مجید( 

 58۰عبداللهی

مرداد  2

1367 
 بله بله نه 26 2۴ 1۰8

بله 

(1893) 

 غالمحسین اسکندری 13
مرداد  ۴

1367 
 بله بله نه 5 28 1۰6

بله 

(181) 

 جعفر هوشمند 14
مرداد  6

1367 
 بله بله نه 2 35 1۰6

بله 

(3۰99) 

 فرزانه مصلی 15
مرداد  6

1367 
 بله بله نه 3۴ 55 1۰6

بله 

(2681) 

 امیر پاشایی 16
مرداد  7

1367 
 نه نه نه نه 168 7 1۰۴

 سعید عباسی 17
مرداد  7

1367 
 نه بله نه نه 7 12 1۰۴

 عباس نادری 18
مرداد  7

1367 
 نه بله نه نه 5 159 1۰5

 زادهاکبرعلی قلی 19
مرداد  7

1367 
 نه نه نه نه 1۰ 172 1۰5

                                                           
 ثبت شده است. یاسم در هرسه منبع به شکل ابوالحسن عبدالله نیا 58۰

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19856/ahmad-razaghai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15885
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4328/fazilat-allameh-haeri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1288
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17463/seyyed-morteza-madani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10078
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4516/tayebeh-khosroabadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9627
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4139/mahshid-razzaqi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15891
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4786/abolhassan-abdollahi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/224
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4077/gholam-hossein-eskandari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4590
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4728/jafar-hushmand
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6913
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17793/farahnaz-mossalli
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12358
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/91
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/24226
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 عباس فیروزی 20
مرداد  7

1367 
 بله بله نه 22 63 1۰8

بله 

(2153) 

 عباس فتحی 21
مرداد  8

1367 
 بله بله نه 2۰ 196 99

بله 

(2۰78) 

22 

امیرحسین )حمید( 

 581صفوی

مرداد 

1367 
 بله بله نه ۴8 76 87

بله 

(17۴5) 

23 

سید مسیحا 

 582قرشی

مرداد  11

1367 
 بله بله نه 22 1۰3 1۰6

بله 

(221۰) 

 احمدرضا نورامین 24
مرداد  12

1367 
 بله بله نه 9 11 1۰6

بله 

(2961) 

 583محمود ذکی 25
مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه 19 81 87

بله 

(133۴) 

26 

حمیدرضا دارابی 

 58۴تجر

مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه ۴5 7 26

بله 

(1۰26) 

27 

افشین معماران 

 کاشانی

مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه ۴8 19 99

بله 

(2712) 

 585فررضا سلیمانی 28
مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه ۴6 112 99

بله 

(1۴۴8) 

 الماز عزیزی کزق 29
مرداد  2۰

1367 
 نه نه نه نه 21 18۴ 99

 جهانبخش امیری 30
مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه 12 7 1۰6

بله 

(3۰3) 

                                                           
 ثبت شده است. یصفو نیرحسیاسم در هرسه منبع به شکل ام نیا 581
 نیا اسم ،سازمان مجاهدین خلق فهرست و «برومند عبدالرحمن ادیبن» یاطالعات گاهیپا در. است شده ثبت یشیدر هرسه منبع به شکل قر یاسم خانوادگ 582

 .است آمده یشیقر( حیمس دی)س حایمس شکل به او اسم «رانیا در بشر حقوق از دفاع یتهیکم» فهرست در و شده ثبت یشیقر حایمس شکل به را فرد
 سازمان فهرست در ،یذک بهرام عنوان به او از «برومند عبدالرحمن ادیبن» یاطالعات گاهی. در پااست شدهثبت  یمختلف یهاسه منبع به شکل درفرد  نیاسم ا 583

 .است شده ادی یذک)بهرام(  محمود عنوان به «رانیا در بشر حقوق از دفاع یتهیکم» فهرست در و پوریذک)بهرام(  محمود عنوان به خلق نیمجاهد
 بدون پسوند تجر، ثبت شده است. ،یداراب درضایاسم در هرسه منبع به شکل حم نیا 58۴
 ثبت شده است. فردیمانیاسم در هرسه منبع به شکل رضا سل نیا 585

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4631/abbas-firuzi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5276
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4624/abbas-fathi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5137
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3191/hamid-safavi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16834
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19631/massiha-qoraishi
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19334/ahmad-reza-nour-amin
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13648
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2112/bahram-zaki
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11468/hamid-reza-darabi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3936
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17594/afshin-memaran-kashi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10921
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20571/reza-soleimani-fard
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3192/jahanbakhsh-amiri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1488
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31 

باقر قندهاری 

 586لویچهع

مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه ۴9 15 1۰8

بله 

(2239) 

 ابراهیم حبیبی 32
مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه 38 5۴ 1۰8

بله 

(786) 

33 

محمودرضا 

 587ناصریان

مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه 66 57 1۰8

بله 

(2865) 

 محمود طالبی 34
مرداد  2۰

1367 
 بله بله نه 63 68 1۰8

بله 

(1787) 

35 

عبدالقاسم کمالی 

 خسروی

مرداد  2۰

1367 
 نه بله نه نه 11 259 1۰8

36 

محمدکاظم کریمی 

 خراسانی

مرداد  21

1367 
 نه بله نه نه ۴6 5 87

37 

محمدعلی حسین 

 بروجردی

مرداد  21

1367 
 نه نه نه نه 25 59 1۰8

 588قلمیناصر زرین 38
مرداد  21

1367 
 بله بله نه 3۴ 63 1۰8

بله 

(1333) 

 پرورمحمد نوع 39
مرداد  21

1367 
 بله بله نه ۴2 1۴2 1۰8

بله 

(2999) 

40 

فاطمه )ناهید( 

 تحصیلی

مرداد  21

1367 
 بله بله نه 29 192 1۰8

بله 

(58۴) 

 حمید تحصیلی 41
مرداد  21

1367 
 بله بله نه 22 221 1۰8

بله 

(583) 

42 

محمدرجب 

 589حسینی

مرداد  23

1367 
 نه بله بله نه 25 81 87

                                                           
 شده ثبت چه،یلوعبدون  ،یبه شکل باقر قندهار «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 586

 .است
 ثبت شده است. انیاسم در هرسه منبع به شکل محمود ناصر نیا 587
 ثبت شده است. قلمنیبه شکل ناصر زر« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 588
اشاره شده است. در فهرست  یرجب ینیفرد با عنوان محمد حس نیبه اسازمان مجاهدین خلق و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیدر پا 589

 .شودیم ادی یرجب نیبه نام محمدحس یاز فرد «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19593/baqer-qandehari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14660
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15367/ibrahim-habibi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5883
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17887/mahmmoud-nasserian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13092
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4782/mohammad-talebi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19402
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22613
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2128/nasser-zarrin-ghalam
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20788
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8166/mohammad-noparvar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13568
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4444/fatemeh-tahsili
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19326
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3249/hamid-tahsili
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19324
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15983/mohammad-hosseini-rajabi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7193
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43 

عباس پورساحلی 

 59۰لنگرودی

مرداد  23

1367 
 بله بله نه ۴9 ۴۰ 91

بله 

(5۴7) 

 591زهرا کیایی 44
مرداد  2۴

1367 
 بله بله نه 18 83 1۰8

بله 

(2387) 

 ناهید زرگانی 45
مرداد  2۴

1367 
 بله بله نه 39 15۴ 1۰8

بله 

(1327) 

 امیر عبداللهی 46
مرداد  2۴

1367 
 بله بله نه 37 162 1۰8

بله  

(189۴) 

47 

منوچهر قندرهای 

 علویجه

مرداد  25

1367 
 بله بله نه 9 5 98

بله 

(22۴۰) 

 مراد بهادری قشقائی 48
مرداد  25

1367 
 بله بله نه 5۰ 137 98

بله 

(۴67) 

 592زهرا فالحتی 49
مرداد  25

1367 
 بله بله نه 28 178 99

بله 

(21۴2) 

50 

داریوش حنیفه 

 پورزیبا

مرداد  25

1367 
 بله بله نه ۴۰ 31 1۰81

بله 

(893) 

 مهدی احمدی 51
مرداد  25

1367 
 بله بله نه 36 35 1۰8

بله 

(115) 

 علی آرنگ 52
مرداد  25

1367 
 (18بله ) نه بله نه 27 8۰ 1۰8

 زادهبهروز بهنام 53
مرداد  25

1367 
 بله بله نه 2۰ 228 1۰8

بله 

(۴89) 

 مصطفی اسفندیاری 54
مرداد  26

1367 
 بله بله نه ۴6 1۰9 1۰6

بله 

(178) 

 فرداوود تمدنی 55
مرداد  26

1367 
 بله بله نه 29 18۰ 1۰6

بله 

(62۰) 

56 

کوروش رشیدی 

 جزنی

مرداد  27

1367 
 نه نه نه نه ۴2 7۰ 87

                                                           
 از سه منبع ثبت نشده است. کیچی( در هی)لنگرود یبخش دوم اسم خانوادگ 59۰
 ثبت شده است. ییایاسم در هرسه منبع به شکل زهرا )محبوبه( ک نیا 591
 زارع ثبت شده است.حاج یاسم در هرسه منبع به شکل زهرا فالحت نیا 592

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19460/abbas-poorsaheli
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14376
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17392/zahra-mahboubeh-kiaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9677
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20748
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20748
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4605/amir-abdollahi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/228
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5268/manuchehr-qandehari-alavijeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7592
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11136/morad-bahadori-qashqaii
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2885/zahra-falahati-haj-zare
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4784
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15777/daryoush-hanifeh-poor-ziba
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6330
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3100/mehdi-ahmadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/685
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3237/ali-arang
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2818/behruz-behnam-zadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3384
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2870/mostafa-esfandiari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4563
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21133/davood-tammadoni-far
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19437
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 محمد کریمی 57
مرداد  27

1367 
 بله نه نه 56 183 91

بله 

(۴۴۰6) 

 593ضیا زاغی 58
مرداد  27

1367 
 بله بله نه ۴8 68 1۰۴

بله 

(1983) 

 59۴اشرف نامداریعلی 59
مرداد  27

1367 
 بله بله نه 22 1 1۰5

بله 

(2877) 

 ر ستاریانیام 60
مرداد  27

1367 
 نه بله بله نه ۴2 2 1۰5

61 

محمد صفائی 

 595فسخودی

مرداد  27

1367 
 بله بله نه ۴۴ 6 1۰5

بله 

(173۴) 

62 

پناه اکبر یزدانعلی

 596کجانی

مرداد  27

1367 
 بله بله نه – – –

بله 

(1986) 

 597محمد طیاری 63
مرداد  28

1367 
 بله بله نه 71 11 1۰8

بله 

(1838) 

 محبوبه صفائی 64
مرداد  28

1367 
 بله بله نه 57 13 1۰8

بله 

(1726) 

 بیژن شعبانپور 65
مرداد  28

1367 
 نه نه نه نه ۴9 33 1۰8

 سیدحسین بحری 66
مرداد  28

1367 
 بله بله نه 3 78 1۰8

بله 

(۴۰1) 

 نیامهری درخشانی 67
مرداد  28

1367 
 بله بله نه 57 88 1۰8

بله 

(1۰۴7) 

 علیرضا وفا 68
مرداد  28

1367 
 بله نه نه 15 2۴۴ 1۰8

بله 

(3۰۴6) 

                                                           
 ثبت شده است. یزاغیعل ایبه شکل ض سازمان مجاهدین خلقو فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیفرد در پا نیاسم ا 593
 به شکل نامدار ثبت شده است. «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»فرد در فهرست  نیا یاسم خانوادگ 59۴
 است. امدهیاز سه منبع ن کیچی( در هی)فسخود یبخش دوم اسم خانوادگ 595
 ثبت شده است. پناهزدانی اکبریبه شکل عل« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 596
 شده است. تیث یانیآشت یاریاسم در هرسه منبع به شکل محمد ط نیا 597

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3158/zia-alizaghi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1272
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5124/ali-ashraf-namdari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12949
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3427/amir-sattarian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17612
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20135/mohammad-safai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16773
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3143/aliakbar-ali-yazdan-panah
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20233
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21168/mohammad-tayari-ashtiani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19722
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4271/mahbubeh-safai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16767
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11152/hossein-bahri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2841
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2840/mehri-derakhshani-nia
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4246
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19907
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3۰۰ 

69 

فریده صدقی 

 598سراب

مرداد  29

1367 
 بله نه نه ۴9 12۴ 9۴

بله 

(17۰6) 

 رقیه حنیفی 70
مرداد  3۰

1367 
 بله بله نه ۴1 76 87

بله 

(89۴) 

 دارزندهزهرا شب 71
مرداد  3۰

1367 
 بله بله نه 52 ۴1 91

بله 

(1521) 

72 

متین شکوفه 

 599آبکناری

مرداد  3۰

1367 
 نه بله بله نه 3۴ 1۴3 98

 اسداهلل طیبی 73
مرداد  3۰

1367 
 بله بله نه 71 23 1۰8

بله 

(1839) 

 فرشاد میرجعفری 74
مرداد  31

1367 
 بله بله نه ۴۴ 75 87

بله 

(281۰) 

75 

امیر رشیدی 

 6۰۰جزنی

مرداد  31

1367 
 بله بله نه 33 136 99

بله 

(12۰6) 

76 

محمد نورایی 

 6۰1جوان

مرداد  31

1367 
 بله بله نه 15 7 1۰6

بله 

(296۰) 

 شیرین رشنو 77
مرداد  31

1367 
 بله نه نه 51 12 1۰8

بله 

(12۰۴) 

 فرکاظم صنعت 78
مرداد  31

1367 
 بله بله نه 1۴ 7۰ 1۰8

بله 

(1755) 

 علیرضا امیری 79
شهریور  1

1367 
 بله بله نه 53 76 87

بله 

(3۰5) 

 رامین قاسمی 80
شهریور  1

1367 
 بله بله نه ۴6 1۴ 9۴

بله 

(2168) 

                                                           
، بخش دوم اسم سازمان مجاهدین خلقاست. در فهرست  امدهین «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»)سراب( در فهرست  یبخش دوم اسم خانوادگ 598

 ثبت شده است. یبه شکل سراب یخانوادگ
شده است. در فهرست  ادی رزایشکوفه م نیفرد با عنوان مت نی، از اسازمان مجاهدین خلقو فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیدر پا 599

 . شودیاشاره م یباکناریشکوفه ز نیبه اسم مت «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»
آمده است که  ،ی( اسم پدر او، عل3711 ی)شماره سازمان مجاهدین خلق. در فهرست شودینم (ی)جزن یبه بخش دوم اسم خانوادگ یادر هرسه منبع، اشاره 6۰۰

 سنگ گور حک شده مطابقت دارد.  یکه رو یبا اسم پدر
جوان  ییرابه شکل محمد نوسازمان مجاهدین خلق و در فهرست  جوان یبه شکل محمد نوران« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیفرد در پا نیاسم ا 6۰1

 ثبت شده است.

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17718
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15778/roghieh-hanifi-hanif
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6335
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3436/zahra-shabzendehdar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17851
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20537/matin-shokofeh-merza
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18754
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4598/asadollah-tayebi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19726
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3010/farshad-mir-jafari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11063
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19828/amir-rashidi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15714
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19338/mohammad-nourani-javan
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13671
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15743
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3214/kazem-sanatfar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17450
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3194/alireza-amiri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1475
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4745/ramin-qasemi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14789
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3۰1 

 منظر مریدی 81
شهریور  1

1367 
 بله بله نه ۴2 167 9۴

بله 

(2638) 

 خواهعلی جاللی 82
شهریور  1

1367 
 بله بله نه 23 1۴8 1۰6

بله 

(7۰1) 

 عبداهلل درودی 83
شهریور  2

1367 
 بله بله نه 38 191 9۴

بله 

(1۰5۰) 

 اهلل ثقفیانحجت 84
شهریور  2

1367 
 نه نه نه نه 55 ۴ 97

 رضا ترشیزی 85
شهریور  2

1367 
 بله بله نه 17 1۴9 98

بله 

(595) 

86 

حمیدرضا بخشی 

 طاری

شهریور  2

1367 
 بله بله نه ۴8 198 99

بله 

(۴16) 

 فریبا صدقی سراب 87
شهریور  2

1367 
 نه بله نه نه 38 75 87

 جعفر خسروی 88
شهریور  3

1367 
 بله بله نه ۴۴ 1۰6 99

بله 

(966) 

89 

ناصر منصوری 

 6۰2آقازاده

شهریور  3

1367 
 بله بله نه ۴8 1۰8 99

بله 

(۴555) 

90 

حمیدرضا 

 6۰3ابراهیمیان

شهریور  3

1367 
 (83بله ) بله بله نه 7 21 1۰6

 محبوبه حاجعلی 91
شهریور  ۴

1367 
 بله بله نه 5۰ 88 98

بله 

(761) 

 مجید مرندی 92
شهریور  ۴

1367 
 بله بله نه ۴۰ 2۰1 99

بله 

(2633) 

 عبداهلل سعیدی 93
شهریور  ۴

1367 
 بله بله نه 3۰ 23۴ 99

بله 

(1۴۰7) 

 کیومرث صدیقی 94
شهریور  ۴

1367 
 بله نه نه 7۰ 6 1۰8

بله 

(171۴) 

                                                           
 است. امدهین« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهی)آقازاده( در پا یبخش دوم اسم خانوادگ 6۰2
 ثبت شده است. انیمیابراه دیبه شکل حم «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 6۰3

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3050/manzar-moridi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12299
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/16054/ali-jalali-khah
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7914
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11476/abdoullah-daroodi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4310
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21145/reza-tarshizi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19580
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11166/hamid-reza-bakhshi-tari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2912
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17716
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17372/jafar-khosravi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9580
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4689/naser-mansuri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22844
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11772/hamid-ebrahimian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7361
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3392/mahbubeh-hajali
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6099
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2996/majid-marandi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10567
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20123/abdollah-saeedi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16693
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17714


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰2 

 عامل باقری 95
شهریور  5

1367 
 بله بله نه 5۰ 67 87

بله 

(378) 

96 

اسماعیل  سید

میرباقری 

 6۰۴طباطبایی

شهریور  5

1367 
 بله بله نه 28 76 87

بله 

(۴573) 

 فرامرز دلکش 97
شهریور  5

1367 
 بله بله نه 11 152 98

بله 

(1۰7۴) 

98 

تاج نانکلی سیمین

 6۰5شهری

شهریور  5

1367 
 بله بله نه 15 262 99

بله 

(2888) 

99 

منصور صباغیان 

 خامنه

شهریور  6

1367 
 بله بله نه 39 125 99

بله 

(1692) 

 خانیموسی موسی 100
شهریور  6

1367 
 بله بله نه 11 267 99

بله 

(2777) 

 خسرو امینی 101
شهریور  6

1367 
 بله بله نه ۴8 178 1۰۴

بله 

(319) 

 احمد کریمی 102
شهریور  6

1367 
 بله بله نه 27 85 1۰6

بله 

(2287) 

 6۰6حسن طیاری 103
شهریور  7

1367 
 بله بله نه 22 2۰5 1۰6

بله 

(1837) 

104 

محمدرضا 

 استادرحیمی

شهریور  8

1367 
 بله بله نه 3۴ 136 99

بله 

(163) 

 مریم پاکباز 105
شهریور  8

1367 
 بله بله نه 16 2۴8 99

بله 

(517) 

 محمدسعید طیوری 106
شهریور  9

1367 
 بله بله نه 1۰ 267 99

بله 

(18۴۰) 

                                                           
دفاع از حقوق بشر در  یتهیکم»اسم در فهرست  نیاست. ا امدهین« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهی( در پایی)طباطبا یبخش دوم اسم خانوادگ 6۰۴

 ثبت شده است. یرباقریم لیبه شکل اسماع «رانیا
 ثبت شده است. ینانکل نیمیبه شکل س «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 6۰5
 ثبت شده است. یانیآشت یاریاسم در هرسه منبع به شکل حسن ط نیا 6۰6

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11123/amel-bagheri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3065
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3009/seyed-esmail-mir-baqeri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11031
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2839/faramarz-delkash
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4220
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4709/simin-nankali
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12976
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20067/mansoor-sabaghian-khamenah
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16391
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17810/moussa-homayoun-moussakhani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12546
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5287/khosro-amini
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1392
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17188/ahmad-karami
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8465
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21167/hassan-tayari-ashtiani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19720
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19404/mohammad-reza-ostad-rahimi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13916
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4100/mariam-sara-pakbaz
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13978
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4599/saeid-tiori
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19711


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰3 

107 

محمد 

 6۰7بیکشیرخان

شهریور  9

1367 
 بله نه نه 2 269 99

بله 

(1632) 

 6۰8منصور داوران 108
شهریور  9

1367 
 نه بله نه 18 233 1۰8

بله 

(33۴3) 

109 

خسرو امجدی 

 طوسی

شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 2 91 87

بله 

(366۴) 

 فرعبداالحد محمودی 110
شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 52 2 92

بله 

(26۰2) 

 سعید ملکی انارکی 111
شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 3۴ 133 99

بله 

(27۴8) 

 محمدرضا مجیدی 112
شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه ۴1 1۴3 99

بله 

(2515) 

 کمال کالنکی 113
شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 33 162 99

بله 

(2356) 

114 

بابک صالحی 

 6۰9درجزینی

شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 29 175 99

بله 

(167۴) 

 کیاامیرعلی حاتمی 115
شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 2 2۰۰ 99

بله 

(753) 

116 

فروزان عبدی 

 پیربازاری

شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 18 222 99

بله 

(19۰1) 

 ساسان محمودی 117
شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 15 1 1۰5

بله 

(2596) 

 علی غالمی 118
شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 3۰ 7۰ 1۰6

بله 

(2۰۴7) 

119 

علیرضا عیوضی 

 61۰علمداری

شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 17 121 1۰6

بله 

(2۰1۴) 

                                                           
سازمان، در بخش مربوط به  نیا یاطالعات گاهیحال، در پا نیثبت شده است. با ا یگیبرخانیبه شکل محمد ش سازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 6۰7

 است.  کیبرخانیشده بر آن محمد شدر دسترس قرار گرفته که اسم حک یسنگ گور ریتصو ان،یقربان
در گورستان بهشت  یاش بر سنگ گوراست که اسم چپ یاز دو قربان یکیبه زندان افتاده بود. او  انیفدائ تیاکثر یاز شاخه یهوادار لیمنصور داوران به دل 6۰8

 زهرا حک شده است.
 است. امدهیاز سه منبع ن کیچی( در هینی)درجز یبخش دوم اسم خانوادگ 6۰9
 است. امدهین «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهی( در پای)علمدار یبخش دوم اسم خانوادگ 61۰

 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18675
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/61927/mansur-davaran
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4078/khosro-amjadi-tusi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1530
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2989/abdol-ahad-mahmudi-far
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10253
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17513/saeid-maleki-anaraki
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10443
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7520/mohammad-reza-majidi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10318
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/1524/kamal-kalanaki
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8333
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3201/babak-salehi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17170
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15827/amir-ali-hatami-kia
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6715
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3442/foruzan-abdi-pirbazari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/159
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4649/sasan-mahmudi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10223
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2910/ali-gholami
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/12185/alireza-eivazi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/787


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰۴ 

120 

نادر خضر 

 منشیئافص

شهریور  1۰

1367 
 بله بله نه 13 2۴3 1۰6

بله 

(97۴) 

121 

زهره حیدری 

 611اردستانی

شهریور  11

1367 
 بله بله نه 1۴ 1۰6 99

بله 

(9۰۴) 

 بهرام طرزعلی 122
شهریور  11

1367 
 بله بله نه 37 7 1۰6

بله 

(1819) 

 612نژادچنگیز یوسف 123
شهریور  11

1367 
 نه بله نه نه 1 285 1۰6

124 

سیدمرتضی 

 میرمحمدی

شهریور  12

1367 
 بله بله نه 3۰ 136 99

بله 

(2811) 

125 

اکبر )منوچهر( علی

 بشربزرگ

شهریور  12

1367 
 بله بله نه ۴8 78 1۰۴

بله 

(۴۴۴) 

 اکبر محمدی 126
شهریور  12

1367 
 نه نه نه نه 27 137 1۰6

 عباس یگانه جاهد 127
شهریور  12

1367 
 بله بله نه 8 273 1۰8

بله 

(313۰) 

 صمد رنجبر شوردل 128
شهریور  13

1367 
 بله بله نه ۴9 1۰۴ 99

بله 

(127۴) 

 حسین نیاکان 129
شهریور  13

1367 
 بله بله نه 26 176 1۰5

بله 

(3۰۰2) 

 حمیدرضا طاهریان 130

131 

شهریور 

1367 

 بله نه نه 52 1۰ 1۰8

بله 

(18۰5) 

 613محمرضا مهاجری 131
شهریور  13

1367 
 بله بله نه 33 ۴3 1۰8

بله 

(2785) 

                                                           
 است. امدهیاز سه منبع ن کیچی( در هی)اردستان یبخش دوم اسم خانوادگ 611
و فهرست   /yoosefi-changiz/2102www.iranrights.org/fa/memorial/storyقابل دسترس در:  ،«عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیپادر  612

 ثبت شده است. یوسفی زیاسم چنگ «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»
 یتهیکم»و  سازمان مجاهدین خلقثبت شده است. در هردو فهرست  ی)م( رضا مهاجر یبه شکل عل« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 613

 ( آمده است.ی)محمدرضا مهاجر یاسم به شکل عل نیا ،«رانیدفاع از حقوق بشر در ا

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17318/nader-khezr-safae-manesh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9323
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15852/zohreh-heydari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6056
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21146/bahram-tarz-ali
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19585
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20331
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4701/seyed-morteza-mir-mohammadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11088
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2824/manuchehr-bozorg-bashar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3618
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20288
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19824/samad-ranjbar-shoureh-del
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15668
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3085/hossein-niakan
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13423
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19282
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4691/ali-m-reza-mohajeri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11390
http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2102/changiz-yoosefi


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰5 

132 

فریدون بهرامی 

 ایوانکی

شهریور  1۴

1367 
 بله بله نه ۴5 15۰ 9۴

بله 

(۴71) 

133 

زهرا عسگری 

 61۴شاهی

شهریور  1۴

1367 
 بله بله نه 35 1 1۰5

بله 

(1933) 

 615حسن ابراهیمی 143
شهریور  1۴

1367 
 (75بله ) نه نه نه ۴6 123 1۰8

 منیژه تاج اکبری 135
شهریور  15

1367 
 بله بله نه 27 1 91

بله 

(57۴) 

 616افکارکریم خوش 136
شهریور  15

1367 
 بله بله نه 31 169 99

بله 

(1۰۰۴) 

 پورجمشید امین 137
شهریور  15

1367 
 بله بله نه 3۴ 232 99

بله 

(315) 

 صفترضا طلوع 138
شهریور  15

1367 
 نه بله نه نه 32 1 1۰5

 ناصر ابراهیمی 139
شهریور  15

1367 
 (79بله ) بله بله نه 1 178 1۰6

 علی طاهری 140
شهریور  15

1367 
 بله بله نه 3 2۰۴ 1۰6

بله 

(18۰۰) 

141 

همایون صولتی 

 617دهکردی

شهریور  16

1367 
 بله بله نه 3۴ 17۰ 9۴

بله 

(176۰) 

 محمدعلی درودیان 142
شهریور  16

1367 
 بله بله نه 29 7 1۰6

بله 

(1۰52) 

 محمدییحیی خان 143
شهریور  16

1367 
 بله بله نه 37 1۰3 1۰6

بله 

(927) 

 نژادسیاوش تقی 144
شهریور  16

1367 
 بله بله نه 58 81 1۰8

بله 

(617) 

                                                           
 ثبت شده است. یبه شکل زهرا عسگر شاه «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا  61۴
 شده است.ثبت  رازیآمده اما محل فوت او ش« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیدر پا یمیاسم حسن ابراه 615
قابل  افکار آمده است.مربوط به آن خوش ینترنتیا ینشانفکر ثبت شده، اما در به شکل خوش ی، اسم خانوادگ«عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیدر پا 616

  /khoshafkar-karim/17354www.iranrights.org/fa/memorial/storyدسترس در: 
 ( آمده است.یحقان یدهکرد یصولت ونی)هما تریاسم در هرسه منبع به شکل طوالن نیا 617

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11147/fereidoon-bahrami-eivanaki
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2826
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2770/zahra-asgar-shahi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2104
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21108/manizheh-taj-akbari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19330
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17354/karim-khoshafkar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9502
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3186/jamshid-aminipour
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1365
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11651/nasser-ebrahimi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7324
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21096/ali-taheri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19241
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5020/homayun-solati-dehkordi-haqqani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18934
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11630/mohammad-ali-doroudian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4318
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17295/yahya-khan-mohammadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9165
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21090/siavosh-taghinizhad
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19495
http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17354/karim-khoshafkar


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰6 

145 

تهمینه ستوده 

 حقیقی

شهریور  17

1367 
 بله بله نه 11 87 87

بله 

(1382) 

 ناصر نوروزی 146
شهریور  17

1367 
 بله بله نه – – –

بله 

(2987) 

 رادرسول رئیسی 147
شهریور  18

1367 
 نه نه نه نه 3۰ 75 87

 فرهاد اترک 148
شهریور  18

1367 
 (9۰بله ) بله بله نه ۴2 23 1۰6

149 

شیرین فیض 

 618شندی

شهریور  18

1367 
 بله بله نه ۴6 63 1۰6

بله 

(2159) 

 اصغر مسجدی 150
شهریور  19

1367 
 بله بله نه ۴6 231 1۰6

بله 

(26۴8) 

151 

پور لطیف حسن

 619ارجستانی

شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 27 12 91

بله 

(8۰8) 

152 

غالمحسین مشهدی 

 ابراهیم

شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 37 197 9۴

بله 

(267۰) 

153 

مه جامع یفه

 62۰رانخوکل

شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 55 1۰ 98

بله 

(662) 

 صدیقه انسی 154
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 25 1۰۴ 98

بله 

(331) 

 621انسی هصدیق 155
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 25 1۰۴ 99

بله 

(331) 

 اصغر کهندانیعلی 156
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 9 267 99

بله 

(2377) 

 زادهمهران حسین 157
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 6 269 99

بله 

(86۰) 

                                                           
 ادیبن» یاطالعات گاهیو در پا یسند ضیف نیریبه شکل ش سازمان مجاهدین خلقو  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم» یهااسم در فهرست نیا 618

 ثبت شده است. یشند ضیف نیبه شکل نسر« عبدالرحمن برومند
 است. امدهیاز سه منبع ن کیچی( در هی)ارجستان یبخش دوم اسم خانوادگ 619
 به شکل کلهوران ثبت شده است.« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیدر پا یبخش دوم اسم خانوادگ 62۰
 یکی یفوت و اسم پدر در هردو مورد خی، حک شده است. تار99 یدر قطعه یگریو د 98 یدر قطعه یکیدو سنگ گور،  یبر رو یانس قهیمشخصات صد 621

 است.

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4212/tahmineh-sotudeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19079
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4716/naser-noruzi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13613
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5264/farhad-atrak
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2321
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4974/nasrin-feizshandi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4708
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17556/asghar-masjedi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10683
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15823/latiff-hassanpour
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6597
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4661/gholam-hossein-mashhadi-ebrahim
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10636
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4130/fahimeh-jame-kalhoran
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8002
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3213/seddiqeh-ansi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13859
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3213/seddiqeh-ansi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13859
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17405/ali-asghar-kohandani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9743
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15984/mehran-hosseini-zadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6984


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰7 

 شاهرخ رضایی 158
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه ۴8 ۴۴ 1۰۴

بله 

(123۴) 

 622منصور پایدار ارانی 159
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 26 1 1۰5

بله 

(519) 

 معبود سکوتی 160
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 2 35 1۰6

بله 

(1۴21) 

 محمد فرجاد 161
شهریور  2۰

1367 
 بله بله نه 3۰ 125 1۰6

بله 

(2۰98) 

 امیر تعاونی رنجی 162
شهریور  21

1367 
 بله بله نه 3۰ 59 87

بله 

(6۰9) 

 جالل کزازی 163
شهریور  21

1367 
 بله بله نه ۴8 36 9۴

بله 

(232۴) 

 جمشید دواچی 164
شهریور  21

1367 
 بله بله نه 38 1۴9 99

بله 

(1۰82) 

165 

اهلل هداوند روح

 623میرزایی

شهریور  23

1367 
 بله بله نه 26 23۴ 99

بله 

(۴656) 

166 

شکار )مهری( 

 62۴محمدزاده

شهریور  23

1367 
 بله بله نه 37 19۴ 9۴

بله 

(25۴9) 

 حسن کیوانفر 167
شهریور  23

1367 
 بله نه نه 16 1۰۴ 99

بله 

(2۴۰8) 

 625خیراهلل نیلغاز 168
شهریور  23

1367 
 بله بله نه 32 163 1۰6

بله 

(3۰29) 

 غالمعلی استادحسن 169
شهریور  23

1367 
 نه نه نه بله ۴۴ 135 1۰8

                                                           
 .است امدهین سازمان مجاهدین خلق ( در فهرست یاران) یاسم خانوادگ دومبخش  622
« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیاست. ا امدهین «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»( در فهرست ییرزای)م یبخش دوم اسم خانوادگ 623

 ثبت شده است. ییرزایاهلل هادوند مبه شکل روح
به شکل شکار محمدزاده آمده است. اسم کوچک  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 62۴

 تفاوت، به شکل شِکّر ثبت شده است. ی، با اندکسازمان مجاهدین خلق فرد در فهرست  نیا
ازمان سو  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم» یهاو در فهرست لغازین دیرش راهللیبه شکل خ« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 625

 ثبت شده است. لغازی( ندی)رش راهللیبه شکل خ مجاهدین خلق 

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19876/shahrokh-rezai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16053
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19432/mansour-paydar-arani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14161
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20562/maboudaref-sokouti
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18928
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15002/mohammed-farjad
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4997
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7472/amir-taavoni-ranj
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19107
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17425/jalal-kozazi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9879
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5098/jamshid-davachi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4068
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15379/ruhollah-hadvand-mirzai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6846
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17702/shekar-mohammad-zadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11535
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8798
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3087/kheirollah-rashid-nilghaz
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13533
http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653&srid=811767


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰8 

 626حسینیلیلی  170
شهریور  25

1367 
 بله نه نه 2 3 87

بله 

(857) 

 محمدرضا فاروقی 171
شهریور  25

1367 
 بله بله نه 5۴ 65 87

بله 

(2۰63) 

 سید حسن حسینی 172
شهریور  25

1367 
 بله بله نه 29 2۰3 9۴

بله 

(8۴5) 

 محمدحسن منفرد 173
شهریور  25

1367 
 نه بله نه نه ۴1 122 99

 زادهعلی ارباب 174
شهریور  25

1367 
 بله بله نه 37 152 99

بله 

(1۴1) 

 مژگان لطیفی 175
شهریور  25

1367 
 بله بله نه 39 2۰1 99

بله 

(2۴83) 

176 

حسن جلوخانی 

 نیارکی

شهریور  25

1367 
 نه نه نه نه 11 1 1۰5

 آبادیداوود کریم 177
شهریور  25

1367 
 بله بله نه ۴۰ 1 1۰5

بله 

(2293) 

 زینب باقری چیمه 178
شهریور  25

1367 
 بله بله نه 2۴ 1۴۴ 1۰6

بله 

(377) 

 محمود بابازاده 179
شهریور  25

1367 
 بله نه نه 12 17۴ 1۰6

بله 

(3678) 

 علیرضا رجایی 180
شهریور  26

1367 
 بله بله نه ۴3 7 1۰6

بله 

(11۴7) 

 627رامین طهماسیان 181
شهریور  27

1367 
 نه بله بله نه 39 137 1۰6

 حسین شریفی 182
شهریور  27

1367 
 بله بله نه 68 3 1۰8

بله 

(1551) 

 بهروز مهرپور 183
شهریور  28

1367 
 بله بله نه 15 86 1۰8

بله 

(2799) 

                                                           
 شده است. ادی ینیحس الیبه اسم ل یقربان کیاز « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیدر پا 626
 ثبت شده است. یطهماسب نیبه شکل رام سازمان مجاهدین خلقو فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 627

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7080
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15004/mohammed-reza-faroughi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5026
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15970/seyyed-hassan-hosseini
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7127
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3240/ali-arbab-zadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1854
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4799/mojgan-latifi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9949
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17195/davoud-karim-abadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8534
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2797/zeinab-baqeri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3109
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/21967
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4579/ali-reza-rajai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15537
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21104/ramin-tahmassian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19321
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20490/hossein-sharifi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18508
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17592/behrouz-mehrpour
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10854


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

3۰9 

 زادهفرح وفایی 184
شهریور  29

1367 
 بله بله نه 38 36 91

بله 

(3۰۴8) 

185 

قاسم ارباب علی 

 تهرانیعسگر 

شهریور  29

1367 
 بله بله نه 2 2۰ 98

بله 

(1۴2) 

 فرهاد سلطانی 186
شهریور  29

1367 
 بله بله نه ۴3 1۰ 99

بله 

(1۴53) 

187 

میترا اسکندری 

 ایتزکیه

شهریور  29

1367 
 بله بله نه ۴8 127 99

بله 

(18۴) 

 جواد طاهری کدخدا 188
شهریور  29

1367 
 بله بله نه 8 186 1۰6

بله 

(18۰۴) 

189 

عفت اسماعیلی 

 ایوانکی

شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه 3 169 87

بله 

(2۰8) 

 آزاده طبیب 190
شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه ۴7 ۴۴ 9۴

بله 

(1815) 

 محمدرضا علیرضانیا 191
شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه ۴5 56 9۴

بله 

(1993) 

192 

محمدحسین )فؤاد( 

 توسلیان

شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه 37 152 9۴

بله 

(632) 

 فاطمه رضا سلطانی 193
شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه 55 129 98

بله 

(1216) 

 628احمد راشد مرندی 194
شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه ۴۰ 5 99

بله 

(112۴) 

 قاسم الوکی 195
شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه 2۴ 136 99

بله 

(283) 

 مینا لطفی 196
شهریور  3۰

1367 
 بله بله نه ۴7 88 1۰6

بله 

(2۴87) 

197 

محمدرضا 

 629کازرونیان

شهریور  31

1367 
 نه بله نه نه 5۰ 13 87

                                                           
 ثبت شده است. یمرند دیبه شکل احمد رش« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 628
 قابل دسترس در: ،یکازرون محمدرضا)« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیهم در پا نیبه ا هیشب یاسم 629

kazerouni-reza-mohammad/17255www.iranrights.org/fa/memorial/story/ ( 2258) «رانیا در بشر حقوق از دفاع یتهیکم»( و هم در فهرست

 .است شده ثبت

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2079/farah-vafaei-zadeh
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3239/qassem-arbab-ali-tehrani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1844
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20576/farhad-soltani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19021
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2875/mitra-eskandari-tazkieii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4610
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21099/javad-taheri-kadkhodah
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19275
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/12384/effat-esmaili-eyvanaki
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7579
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5344/azadeh-tabib
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19168
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3151/mohammad-reza-alirezania
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1207
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2058/foad-tavassolian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19677
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20009/fatemeh-reza-soltani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15928
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19827/ahmad-rashid-marandi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15695
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3840/qassem-aluki
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1296
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17452/mina-lotfi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10010
http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17255/mohammad-reza-kazerouni


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

31۰ 

 زادهناصر رحمان 198
شهریور  31

1367 
 بله نه نه 3۰ 195 9۴

بله 

(1155) 

 خسرو مجلسی 199
شهریور  31

1367 
 نه نه نه نه 13 87 1۰8

 محمد ایزدی 200
مهر  1

1367 
 بله بله نه 1 2۰۰ 9۴

بله 

(3۴9) 

 ایحمید شبهه 201
مهر  1

1367 
 بله بله نه – – 98

بله 

(152۴) 

 عبداهلل خیالی 202
مهر  1

1367 
 نه نه نه نه 1 7 99

203 

محمدرضا 

 63۰نژادعسگری

مهر  1

1367 
 بله بله نه 35 15 99

بله 

(19۴1) 

 عباس رضایی 204
مهر  1

1367 
 بله بله نه 22 18۰ 99

بله 

(1236) 

205 

مصطفی )مرتضی( 

 مردانی

مهر  1

1367 
 بله نه نه ۴8 39 1۰۴

بله 

(2627) 

206 

ایرج مایلی 

 631اسفندیاری

مهر  1

1367 
 نه بله نه 18 161 1۰6

بله 

(2۴98) 

207 

فرنگیس کالنتر 

 هرمزی

مهر  1

1367 
 نه بله بله نه 2 29۴ 1۰8

208 

ماشااهلل قاضی 

 لواسانی

مهر  2

1367 
 نه بله نه نه 31 189 9۴

 بیوک باباصحاف 209
مهر  2

1367 
 بله بله نه 1 88 98

بله 

(358) 

 علی تایکندی 210
مهر  2

1367 
 بله بله نه 8 26۴ 1۰6

بله 

(58۰) 

                                                           
 ثبت شده است. یاسم در هرسه منبع به شکل محمدرضا عسگر نیا 63۰
ثبت شده است. در فهرست  یلیما رجیبه شکل ا «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 631

 قابل دسترس در:  اشاره شده است. یاسکندان یلیما رجیابه  زین سازمان مجاهدین خلق 

22870martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/  
 

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15374
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/16009/mohammad-izadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7592
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20421/hamid-shobhehi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18710
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/10971/mohammadreza-asgari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2123
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19878/abbass-rezai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10577
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17570/iraj-mayeli
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17175/farangiss-goli-kalantari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8337
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3372/biuk-babasahaf
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2605
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/43324/ali-taikandi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19328
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22870
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22870
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22870


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

311 

211 

همایون سلیمانی 

 632روزبهانی

مهر  2

1367 
 بله بله نه 68 ۴9 1۰8

بله 

(1۴۴7) 

212 

سعید هاشمی 

 633سراییکوچک

مهر  2

1367 
 بله بله نه 5 77 1۰8

بله 

(3۰67) 

 ناصر سلیمی 213
مهر  2

1367 
 نه بله نه نه ۴ 1۰7 1۰8

 فرشید صدقی سراب 214
مهر  3

1367 
 نه بله نه نه – – 93

 زادهپرویز تقی 215
مهر  3

1367 
 بله بله نه 2 2 99

بله 

(615) 

 63۴آبادیهادی جالل 216
مهر  3

1367 
 بله بله نه 17 233 99

بله 

(696) 

217 

زاده اهللرضیه آیت

 635شیرازی

مهر  3

1367 
 (66بله ) بله بله نه 3۴ ۴1 1۰8

 نیاسیمین قدسی 218
مهر  ۴

1367 
 بله بله نه ۴6 1۴5 9۴

بله 

(2186) 

 حسن طرخورانی 219
مهر  ۴

1367 
 بله بله نه 6 153 98

بله 

(1818) 

 محمد معمولی کارگر 220
مهر  ۴

1367 
 بله بله نه 39 1۰6 99

بله 

(2713) 

 پرویز سلیمی 221
مهر  ۴

1367 
 بله بله نه ۴۰ 1۴۴ 99

بله 

(1۴51) 

 رضا ازلی 222
مهر  ۴

1367 
 بله بله نه ۴۴ 199 99

بله 

(16۰) 

 علی صدیقی 223
مهر  ۴

1367 
 بله نه نه 13 136 1۰6

بله 

(1712) 

                                                           
ثبت شده است. در  یروزبهان یمانیبه شکل سل «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 632

 آمده است. یروزبهان یسلمان ونیاسم به شکل هما نی، اسازمان مجاهدین خلقفهرست 
 ثبت شده است. یهاشم دیاسم در هرسه منبع به شکل سع نیا 633
 ثبت شده است. یفراهان یآبادجالل یاسم در هرسه منبع به شکل هاد نیا 63۴
به شکل فاطمه  سازمان مجاهدین خلقو در فهرست  یرازیش زادهاهللتی( آهیبه شکل فاطمه )راض« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 635

 آمده است. یرازیش زادهاهللتی( آهی)رض

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20573/soleimani-ruzbehani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18999
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15729/saied-hahsemi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6506
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17235
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/23688
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21091/parviz-taghizadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19533
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4069/hadi-jalalabadi-farahani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7879
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5192/fatemeh-razieh-ayatollahzadeh-shirazi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2364
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19625/simin-qodsinia
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14918
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/21144/hassan-tarkhorani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/19542
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17517/mohammad-mamouli-karegar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10478
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3205/parviz-salimi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17265
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2784/reza-azali
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2412
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17689


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

312 

 مهرداد فنائی 224
مهر  5

1367 
 بله بله نه ۴9 122 9۴

بله 

(21۴۴) 

 محمد محسن وزین 225
مهر  5

1367 
 نه بله بله نه ۴3 162 9۴

226 

سپیده )صدیقه( زرگر 

 636دشتیبابل

مهر  5

1367 
 بله بله نه 7۰ ۴2 1۰8

بله 

(1329) 

 مجید ظهیری 227
مهر  5

1367 
 بله نه نه 2۴ 212 1۰8

بله 

(18۴۴) 

 637کیومرث زواره 228
مهر  6

1367 
 بله بله نه 39 138 9۴

بله 

(138۴) 

 رحیم صفت بقا 229
مهر  6

1367 
 بله بله نه ۴۴ 76 1۰6

بله 

(1735) 

 حسن فارسی 230
مهر  6

1367 
 بله بله نه 29 129 1۰6

بله 

(2۰62) 

 سهیال حمیدی 231
مهر  7

1367 
 بله بله نه ۴8 9 87

بله 

(886) 

 حمیدرضا ستاریان 232
مهر  7

1367 
 بله نه نه ۴5 167 1۰5

بله 

(1379) 

233 

حاج سید علینقی 

 الزمانیصاحب

مهر  7

1367 
 نه نه نه نه 31 69 1۰6

 علی زارع 234
مهر  7

1367 
 بله نه نه 37 1۰2 1۰6

بله 

(۴۰29) 

 عثمان خیالی 235
مهر  7

1367 
 نه نه نه نه 38 156 87

236 

زاده نرگس شمس

 خطیب

مهر  8

1367 
 نه بله نه نه ۴9 27 9۴

237 

حیدر صادقی 

 تیرآبادی

مهر  8

1367 
 بله بله نه 23 1 1۰5

بله 

(1662) 

                                                           
و  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم» یهازرگر ثبت شده است. در فهرست دهیبه شکل سپ« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 636

 زرگر( آمده است. قهی)صد دهیاسم به شکل سپ نی، اسازمان مجاهدین خلق
 ثبت شده است. یابه شکل زواره یاسم خانوادگ ،«رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیدر پا 637

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/12444/mehrdad-fanaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4828
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7287/mohammad-mohsen-vazin
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20073
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2125/sepideh-zargar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20475
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5090/kiumars-zavvarei
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20794
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20394/rahim-sefat-bagha
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17721
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15005/hassan-farsi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5063
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2936/soheila-hamidi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6296
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17612
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20109/haydar-sadeghi-tearabadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16611


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

313 

 638حسن شکراللهی 238
مهر  8

1367 
 بله بله نه 6 161 1۰5

بله 

(۴1۴۰) 

 محمد وزیریان ثانی 239
مهر  9

1367 
 بله نه نه 1 22 91

بله 

(3۰۴۰) 

240 

نادر حامد 

 حیدردوست

مهر  9

1367 
 بله بله نه 29 1۰۴ 99

بله 

(782) 

 مهدی سعیدیان 241
مهر  9

1367 
 بله بله نه ۴3 118 99

بله 

(1۴19) 

 حسین کفاشیان 242
مهر  9

1367 
 بله بله نه 9 8 1۰5

بله 

(23۴6) 

 حمیدرضا مهریزی 243
مهر  9

1367 
 بله بله نه 21 17۴ 1۰5

بله 

(28۰۴) 

 639قمر ازکیا 224
مهر  1۰

1367 
 بله بله نه 55 ۴1 91

بله 

(159) 

 سید کریم صفوی 245
مهر  1۰

1367 
 بله بله نه 51 79 9۴

بله 

(17۴6) 

 اصغر ابوتراب 246
مهر  1۰

1367 
 (86بله ) بله بله نه ۴۰ 179 9۴

 6۴۰ابراهیم نجاران 247
مهر  1۰

1367 
 بله بله نه 1۰ 2۰۰ 97

بله 

(289۴) 

248 

اسداهلل دلجویی 

 6۴1ثابت

مهر  1۰

1367 
 بله بله نه ۴7 197 99

بله 

(1۰7۰) 

 پروین صالحی 249
مهر  1۰

1367 
 نه نه نه نه ۴8 86 1۰۴

 حمید حقیقی 250
مهر  1۰

1367 
 نه بله نه نه ۴1 9۰ 1۰6

                                                           
 چشمه ثبت شده است. انیبه شکل حسن شکراللهسازمان مجاهدین خلق و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 638
 ثبت شده است. ای)قمر( ازک نایبه شکل م «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و  سازمان مجاهدین خلق یهااسم در فهرست نیا 639
 ثبت شده است. انیبه شکل نجار یدر هرسه مبنع، اسم خانوادگ 6۴۰
فرد ابوالقاسم دانسته شده، که با  نیاسم پدر اسازمان مجاهدین خلق  یاطالعات گاهیاست. در پا آمدهثابت  ییاسم در هرسه منبع به شکل محمدرضا دلجو نیا 6۴1

 که او همان فرد است.   دهدینشان م نیسنگ گور مطابقت دارد، و ا یرو ینوشته

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4029/hassan-shokrollahian-cheshmeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18804
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20074
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15763/nader-hamed-heydar-doost
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6260
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4916/mehdi-saidian
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17160/hossein-kaffashian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8293
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17591/hamid-reza-mehrizi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10899
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3369/qamar-azkia
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2588
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20150/seyyed-karim-safavi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16839
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3031/asghar-abootorab
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/361
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17855/ebrahim-najjarian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12911
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11511/mohammad-reza-deljouii-sabet
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4219
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6380


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

31۴ 

251 

محمد کادلی 

 6۴2حقیقی

مهر  1۰

1367 
 نه نه نه نه ۴1 9۰ 1۰6

252 

مصطفی محمدی 

 محب

مهر  11

1367 
 نه بله بله نه 1۴ 81 87

 شهناز آقانور 253
مهر  11

1367 
 (۴7بله ) بله بله نه 9 5 91

254 

محمد فدوی 

 اصفهانی

مهر  11

1367 
 بله بله نه 15 125 1۰6

بله 

(2۰93) 

255 

محمدحسن رحیمی 

 6۴3مطعم

مهر  12

1367 
 بله نه نه ۴۴ 118 99

بله 

(1182) 

 شاهین پناهی 256
مهر  12

1367 
 بله بله نه 36 128 99

بله 

(53۴) 

 اهلل حسینیحبیب 257
مهر  12

1367 
 بله بله نه 25 188 99

بله 

(8۴1) 

 محمد قادری 258
مهر  12

1367 
 نه بله نه بله ۴8 89 1۰۴

259 

حاج عباسعلی 

 زمینیجان

مهر  12

1367 
 نه نه نه نه ۴6 18۰ 1۰۴

260 

محمد )منوچهر( 

 6۴۴محیایی

مهر  13

1367 
 بله بله نه 3 2 87

بله 

(۴568) 

 علیرضا مهدیزاده 261
مهر  13

1367 
 بله نه نه 26 77 87

بله 

(279۴) 

 علی مبارکی 262
مهر  13

1367 
 بله بله نه 3۴ 167 9۴

بله 

(25۰۰) 

263 

حمیدرضا وثوق 

 آبکنار

مهر  13

1367 
 بله نه نه 28 1۴5 98

بله 

(3۰3۴) 

                                                           
 نیها حک شده، مکان ابر آن یقیحق دیو حم یقیحق یمحمد کادل یکه اسام یدو سنگ گور ریتصاو دراز سه منبع ثبت نشده است.  کیچیاسم در ه نیا 6۴2

به اسم  یگریوجود داشته، اما بعداً سنگ گور د یقیحق یبه اسم محمد کادل یمکان ابتدا سنگ گور نیدر ا ،یمصداق رجیا یدهیاست. به عق یکیهردو گور 

 یاسم در واقع صورت نادرست نیدارد که ا دهیعق یمصداق رجیو ا امده،یاز سه منبع ن کیچیدر ه یقیحق یاند. اسم محمد کادلآن گذاشته یبه جا یقیحق دیحم

 ( ثبت شده است. یقی)حق ی، اسم محمد کابلسازمان مجاهدین خلقبوده است. در فهرست  یقیاز اسم محمد حق
 مطعم ثبت شده است. یمیبه شکل حسن رح «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و  مجاهدین خلق سازمان یهااسم در فهرست نیا 6۴3
و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیثبت شده است. در پا هیایبه شکل محمد مح «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»اسم در فهرست  نیا 6۴۴

 آمده است. ییایشکل محمد محاسم به  نی، اسازمان مجاهدین خلق

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17736/mostafa-mohammadi-moheb
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11726
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3364/shahnaz-aqanur
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1667
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/12426/mohammad-fadavi-isfahani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4692
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15347
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19414/shahin-panahei
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15966/habibollah-hosseini
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7061
http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653&srid=822078
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17490/mohammad-mahyaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10264
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10830
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3019/ali-mobaraki
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11280
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20105


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

315 

 محمدرضا کشایی 264
مهر  13

1367 
 نه بله بله نه 19 21۰ 99

 آبادیمحمد قدرت 265
مهر  1۴

1367 
 بله بله نه ۴2 125 1۰6

بله 

(218۴) 

 اردشیر نصرت نظامی 266
مهر  15

1367 
 نه نه نه نه ۴۴ 76 9۴

267 

محسن عبدالحسینی 

 روزبهانی

مهر  15

1367 
 بله بله نه ۴1 2۰۰ 99

بله 

(1888) 

 فرامرز فراهانی 268
مهر  15

1367 
 بله بله نه ۴۴ 173 1۰5

بله 

(2۰95) 

 سید حمید خضری 269
مهر  15

1367 
 بله نه نه 36 175 1۰5

بله 

(976) 

 ملیحه اقوامی 270
مهر  15

1367 
 بله بله نه 1 ۴۰ 1۰6

بله 

(257) 

 6۴5مکابیز شفیعی 271
مهر  15

1367 
 بله بله نه ۴ 171 1۰6

بله 

(1571) 

 زادهصابر کریم 272
مهر  15

1367 
 بله بله نه 6۰ 78 1۰8

بله 

(2295) 

 زهرا رضاخانی 273
مهر  16

1367 
 نه نه نه نه 1۴ 166 87

274 

فرامرز عیوضی 

 علمداری

مهر  16

1367 
 بله بله نه ۴۴ 13۴ 99

بله 

(2۰15) 

 محمد یوسفی 275
مهر  16

1367 
 بله بله نه 32 136 99

بله 

(31۴3) 

 آبادیمجید شمس 276
مهر  16

1367 
 بله بله نه 5 277 1۰6

بله 

(1593) 

 عبدالرحمن درویشی 277
مهر  16

1367 
 بله بله نه ۴2 ۴7 1۰8

بله 

(1۰58) 

 منصور راهی 278
مهر  17

1367 
 بله بله نه 15 17۰ 1۰6

بله 

(1136) 

                                                           
 ثبت شده است. یعی( شفزیبه شکل حسن )مکاب «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و  سازمان مجاهدین خلق یهااسم در فهرست نیا 6۴5

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17226/mohammad-reza-kashaii-goshaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8895
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4228/mohammad-qodratabadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14909
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2733/mohsen-abdolhosseini-ruzbehani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/174
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/12446/faramarz-farahani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4856
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9336
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3371/maliheh-aqvami
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1744
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20431/makabez-shafiee
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17973
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17222/saber-karimzadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8553
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4795/faramarz-eyvazi-alamdari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/792
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20352
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5082/majid-shamsabadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18379
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11479/abdol-rahman-darvishi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3999
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19662/mansoor-rahii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15254


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

316 

 محمد رود 279
مهر  17

1367 
 بله بله نه 19 22۰ 1۰6

بله 

(1286) 

 نژادمجتبی نقی 280
مهر  18

1367 
 بله بله نه 5۴ 21 87

بله 

(2952) 

281 

علی حقوردی 

 ممقانی

مهر  18

1367 
 بله بله نه ۴5 132 99

بله 

(863) 

 اصغر رضاعلی 282
مهر  18

1367 
 بله بله نه 53 15 1۰8

بله 

(1215) 

 صمد چرتابی اصل 283
مهر  19

1367 
 بله بله نه 8 86 87

بله 

(738) 

284 

حاج محمد 

 بندهحاجی

مهر  19

1367 
 نه نه نه نه ۴8 ۴5 1۰۴

 پریوش هاشمی 285
مهر  2۰

1367 
 بله بله نه 2۴ 191 99

بله 

(3۰66) 

286 

 محمد حاج

 عبدالعظیم نراقی

مهر  2۰

1367 
 بله بله نه 1 263 99

بله 

(76۰) 

287 

علی سرور مشهدی

 6۴6استرآبادی

مهر  2۰

1367 
 بله بله نه 37 1۴5 1۰6

بله 

(2669) 

 صفرعلی پیروزرام 288
مهر  2۰

1367 
 بله بله نه ۴۰ ۴9 1۰8

بله 

(566) 

 6۴7حمید اردستانی 289
مهر  21

1367 
 بله بله نه 5۰ 198 9۴

بله 

(1۴9) 

 محمد مهدوی حامد 290
مهر  21

1367 
 نه نه نه نه ۴8 21 1۰۴

 محمد ضمیری سعید 291
مهر  21

1367 
 بله نه نه 1 137 1۰5

بله 

(1769) 

292 

زاده مهیار حسن

 )مقدم رشتی(

مهر  21

1367 
 بله بله نه 17 239 1۰8

بله 

(81۰) 

                                                           
 ( ثبت شده است.ی)بدون عل یاسترآباد یاسم در هرسه منبع به شکل سرور مشهد نیا 6۴6
 ثبت شده است. یاردستان درضایاسم در هرسه منبع به شکل حم نیا 6۴7

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20041/mohammad-roud
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/1755/mojtaba-naghi-nejad
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12987
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15728/ali-haghverdi-mamghani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6416
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19866/ali-asghar-reza
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15909
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11266/samad-chartabi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3710
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15795/parivash-hashemi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6503
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15730/mohammad-haj-abdoldazim-naraghi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6095
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17547/sorour-mashadi-estarabadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10634
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19440/safarali-pirooz-ram
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14218
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3249/hamid-reza-ardestani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1879
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20616
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15812/mahyar-hassan-zadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/6616


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

317 

 محسن محمدباقر 293
مهر  21

1367 
 بله بله نه 13 352 1۰8

بله 

(2538) 

 

294 

محمدجعفر 

 سمسارزاده

مهر  22

1367 
 بله بله نه 1 28 1۰5

بله 

(1۴55) 

 علیعلیرضا فضل 295
مهر  23

1367 
 بله بله نه 11 188 91

بله 

(213۰) 

 دانشمصطفی روان 296
مهر  23

1367 
 نه بله نه نه ۴8 5 1۰۴

 ییرضا ذکا 297
مهر  23

1367 
 بله بله نه 29 77 1۰6

بله 

(11۰9) 

 شهال کوهستانی 298
مهر  2۴

1367 
 بله بله نه 2۰ 7 1۰6

بله 

(2371) 

299 

سیمیندخت کیانی 

 دهکردی

مهر  2۴

1367 
 بله بله نه 19 157 1۰6

بله 

(2399) 

 عبدالحمید قبادیان 300
مهر  2۴

1367 
 بله بله نه 2۴ 198 1۰6

بله 

(2181) 

 منصوره مصلحی 301
مهر  2۴

1367 
 بله بله نه ۴8 127 1۰8

بله 

(286۰) 

 مسعود کشاورز 302
مهر  25

1367 
 بله بله نه 1 91 87

بله 

(2335) 

303 

رخانی عسگمجتبی 

 6۴8فراهانی

مهر  25

1367 
 بله بله نه 38 23۰ 99

بله 

(1931) 

304 

اهلل جزع حجت

 سرکده

مهر  25

1367 
 بله بله نه 35 132 99

بله 

(679) 

 مجید ملکی انارکی 305
مهر  25

1367 
 نه نه نه 25 1۴1 1۰6

بله 

(27۴9) 

 کریم ابراهیمی 306
مهر  25

1367 
 (78بله ) بله بله نه 32 66 1۰8

                                                           
 است. امدهین «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهی( در پای)فراهان یبخش دوم اسم خانوادگ 6۴8

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17706/mohsen-mohammad-baqer
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11424
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20399/jafar-semsarzadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17739
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15038/ali-reza-fazl-ali
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5233
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/2111/reza-zakaei
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20512
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17417/shahla-kouhestani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9837
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3499/simindokht-kiani-dehkordi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9723
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/1374/hamid-ghobadian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14902
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4186/mansureh-moslehi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/12414
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5291/masud-keshavarz
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8909
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/3263/mojtaba-asgar-khani
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2102
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17144/hojjahtollah-jaza-sarkeradeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8155
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11650/karim-ebrahimi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7306


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

318 

 سید اصغر خضری 307
مهر  26

1367 
 بله بله نه 15 17۴ 1۰5

بله 

(975) 

308 

ایرج خدابخش 

 6۴9مجد

مهر  26

1367 
 بله بله نه 37 ۴3 1۰6

بله 

(933) 

 ایرج جعفرزاده 309
مهر  27

1367 
 بله بله نه ۴8 85 1۰۴

بله 

(68۴) 

310 

سید محمود 

 سمندری

مهر  27

1367 
 بله بله نه ۴8 98 1۰۴

بله 

(1۴56) 

 ناصر صابربچه میر 311
مهر  27

1367 
 بله بله نه ۴5 29 1۰5

بله 

(16۴1) 

 جواد ملکیان 312
مهر  27

1367 
 بله بله نه 6 162 1۰6

بله 

(275۰) 

 البکاءاسکندر ناظم 313
مهر  27

1367 
 بله بله نه 1۴ 2۴9 1۰8

بله 

(2872) 

 حمیدرضا معیری 314
مهر  27

1367 
 بله بله بله 9 267 1۰8

بله 

(2715) 

315 

مریم ساغری 

 خداپرست

مهر  28

1367 
 بله بله نه ۴7 63 1۰6

بله 

(1362) 

 زادهصابر اسماعیل 316
مهر  28

1367 
 بله بله نه 3۰ 175 1۰6

بله 

(196) 

 نیاجمشید امین 317
مهر  28

1367 
 بله بله نه 19 65 1۰8

بله 

(327) 

 احمد صالحی 318
مهر  29

1367 
 بله نه نه ۴۴ ۴3 1۰8

بله 

(1673) 

 65۰منوچهر رضایی 319
مهر  29

1367 
 بله بله بله 3 119 1۰8

بله 

(12۴1) 

 علی بابایی 320
مهر  3۰

1367 
 بله بله نه 7 18۰ 91

بله 

(36۰) 

                                                           
 خدابخش آمده است. رجیبه شکل ا «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و سازمان مجاهدین خلق  یهااسم در فهرست نیا 6۴9
دو بار، با مشخصات  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»اسم در فهرست  نیاست. هم آمده یجهرم ییاسم در هرسه منبع به شکل منوچهر رضا نیا 65۰

آمده، و در مرداد ماه  ایساله بوده، در آبادان به دن 28آمده است که او  ی(، در بخش مشخصات مربوط به قربان12۴1 یمتفاوت ثبت شده است: بار اول )با شماره

 .  شودیبه مشخصات او نم یا(، اشاره۴۰۰۰ یدر گوهردشت اعدام شده است؛ در بار دوم )با شماره

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17319/seyyed-asqar-khezri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9335
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17323/iraj-khodabaksh
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/16030/iraj-jafarzadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7696
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20340/sayyed-mahmoud-samandari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17353
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3171/nasser-saber-bachemir
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16394
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17515/javad-malekian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/10450
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17899/iskandar-nazem-albaka
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13263
http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653&srid=1827499
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17656/hamid-reza-moayyeri
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/11254
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3193/maryam-saghari-khodaparast
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16868
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/12417/saber-esmailzadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7538
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5095/jamshid-amininia
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1434
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17159
http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653&srid=806899
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19881/manouchehr-rezai-jahromi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16077
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11102/ali-babaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2612


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

319 

 رفتارمسعود ثابت 321
مهر  3۰

1367 
 بله بله نه 5۴ 13۴ 98

بله 

(653) 

 محمدرضا عباسی 322
مهر  3۰

1367 
 بله نه نه 2۴ 1۴7 98

بله 

(1878) 

 پناهمحمدرضا اقوامی 323
مهر  3۰

1367 
 بله بله نه ۴5 19 1۰8

بله 

(259) 

324 

صید طاهر بزاز 

 طلبحقیقت

مهر  3۰

1367 
 بله بله نه ۴5 ۴1 1۰8

بله 

(۴۴3) 

 انوشه آذرکیوان 325
مهر  3۰

1367 
 (9بله ) بله بله نه 29 53 1۰8

 منیره عابدینی 326
مهر  3۰

1367 
 بله بله نه ۴5 129 1۰8

بله 

(185۴) 

327 

نصراهلل بخشایی 

 651گلپایگانی

آبان  1

1367 
 بله بله نه 17 1 1۰5

بله 

(۴1۰) 

328 

محمودرضا خسرو 

 652گرجی

آبان  1

1367 
 بله بله نه 9 1۴9 1۰6

بله 

(963) 

 علی احمدی 329
آبان  2

1367 
 بله نه نه ۴7 37 1۰8

بله 

(1۰7) 

 حسن رضایی 330
آبان  2

1367 
 بله بله نه 32 ۴6 1۰8

بله 

(1231) 

 653زادهحسین صفائی 331
آبان  3

1367 
 بله نه نه 1 152 98

بله 

(172۴) 

 65۴زادهحسین صفائی 332
آبان  3

1367 
 بله نه نه ۴8 1۰5 1۰۴

بله 

(172۴) 

                                                           
و  سازمان مجاهدین خلق یهاحال، فهرست نیاست. با ا امدهین« عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهی( در پایگانی)گلپا یبخش دوم اسم خانوادگ 651

 )در استان اصفهان( به عنوان محل تولد او ثبت شده است. گانیگلپا ،«رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»
 ثبت شده است. یاسم در هرسه منبع به شکل محمود خسرو گرج نیا 652
دو سنگ گور  ن،یثبت شده است. همچن یصفائ نیبه شکل حس «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و سازمان مجاهدین خلق یهااسم در فهرست نیا 653

باره  نیدر ا یحیها و مسئوالن نه توضطالع دارد، مقامال الملعفو بینجا که منتسب شده است. تا آن زادهیصفائ نیمختلف گورستان به حس یمجزا در دو قطعه

 یگور در قطعه کی شود،یم دهید یبعد یشماره و شماره نیاند. همچنان که در ارا صادر کرده قتیگورها به منظور کشف حق ییواگشا یارائه کرده و نه اجازه

 است. یکیکه بر سنگ گورها حک شده در هردو مورد  یو اسم پدر فوت خیتولد، تار خیواقع شده است. تار 98 یدر قطعه یگریو د 1۰۴
 نیو دو سنگ گور مختلف به ا ثبت شده یصفائ نیبه شکل حس «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»وسازمان مجاهدین خلق  یهااسم در فهرست نیا 65۴

 فرد منتسب شده است.

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3172/masud-sabet-raftar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16415
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/85
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4399/mohammad-reza-aqvamipanah
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/1746
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5198/taher-bazzaz-haqiqat-talab
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3346
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11070/anousheh-azar-kayvan
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2433
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2720/monireh-abedini
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/303
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11160/nasrollah-bakhshaii
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2888
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17339/mahmoud-khosro-gorgi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/9630
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/631
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/631
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3154/hassan-rezai
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16000
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16766
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/16766


 

 به خون آغشته اسرار

 که همچنان ادامه دارد جنایتی علیه بشریت - 67کشتار 

 المللعفو بینسازمان 

  

32۰ 

 یوسف عمادزاده 333
آبان  3

1367 
 بله بله نه 1 21۴ 1۰6

بله 

(2۰۰۰) 

 محمدعلی معزی 334
آبان  ۴

1367 
 نه بله نه نه 2 169 91

335 

محمداسماعیل 

 655بیگلری

آبان  ۴

1367 
 بله بله نه ۴8 13۰ 1۰۴

بله 

(5۰7) 

336 

سادات  مهری

 656آبادیقنات

آبان  6

1367 
 بله بله نه 2۴ 23۴ 99

بله 

(2229) 

 یاهمصطفی ایگ 337
آبان  8

1367 
 بله بله نه ۴6 76 87

بله 

(353) 

 سهیال فتاحیان 338
آبان  8

1367 
 بله بله نه 18 8۴ 87

بله 

(2۰7۰) 

339 

محمدمهدی راه 

 شبدیز

آبان  8

1367 
 بله بله نه 1 165 87

بله 

(3966) 

 رضا داوودی 340
آبان  8

1367 
 بله بله نه ۴ 1 99

بله 

(1۰۴۴) 

 انیخمحسن ش 341
آبان  11

1367 
 بله بله نه 15 83 87

بله 

(1619) 

 عباس لیراوی 342
آبان  11

1367 
 نه نه نه نه 38 53 1۰8

343 

ضیائی  ازهر

 657میرزایی

آبان  12

1367 
 بله نه نه 26 18۴ 99

بله 

(177۴) 

344 

نژاد بهمن ابراهیم

 658بلوچی

آبان  13

1367 
 (82بله ) بله بله نه 37 72 87

 حسین محبوبی نیه 345
آبان  1۴

1367 
 نه بله بله نه 33 77 87

                                                           
 ثبت شده است. یگلریب لیاسم در هرسه منبع به شکل اسماع نیا 655
که در  یآمده، در حال یآبادقنات یبه شکل مهر «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 656

 ثبت شده است. یآبادقنات یبه شکل مهد سازمان مجاهدین خلقفهرست 
 ثبت شده است. ییرزایم یائیبه شکل فرزانه )زهرا( ض «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و سازمان مجاهدین خلق یهااسم در فهرست نیا 657
 ثبت شده است. نژادیمیبه شکل بهمن ابراه «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 658

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/12192/youssef-emadzadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4491
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11227/ismail-beiglari
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3467
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19581/mehri-qanat-abadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/14596
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4409/mostafa-igei
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4346
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15026/soheila-fattahian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5210
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19794/m-mehdi-rahshbdez
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15218
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7630/reza-davudi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4126
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/20505/mohsen-shekhan
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18247
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20846
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11771/bahman-ebrahimi-nezhad
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/7349
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17468/hossein-mahboubi
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 زادهمسعود نقاش 346
آبان  15

1367 
 بله بله نه 2 3 99

بله 

(29۴9) 

347 

 محمدرضا شهیر

 افتخار

آبان  15

1367 
 بله بله نه ۴۴ 117 1۰6

بله 

(1613) 

 جمشید کیوانفر 348
آبان  16

1367 
 بله بله نه ۴۴ 1 98

بله 

(2۴۰7) 

 رضا فیروزی 349
آبان  19

1367 
 بله بله نه 3 171 91

بله 

(2152) 

 بهروز قهرمانیان 350
آبان  19

1367 
 نه نه نه نه 98 168 1۰۴

351 

هادی عزیزی 

 659آبادیقاسم

آبان  2۰

1367 
 بله بله نه 7 89 87

بله 

(1928) 

 علیرضا ایزدی 352
آبان  2۰

1367 
 بله بله نه 18 116 1۰6

بله 

(351) 

 سید احمد موسوی 353
آبان  21

1367 
 نه نه نه بله 51 95 1۰8

 66۰محمدرضا مشاط 354
آبان  22

1367 
 بله بله نه 26 88 1۰6

بله 

(266۰) 

355 

غالمحسن )قاسم( 

 661جوان شجاع

آبان  27

1367 
 بله بله نه 1 8 99

بله 

(722) 

 روشن بلبلیان 356
آبان  27

1367 
 بله بله نه 1 173 1۰6

بله 

(۴۴9) 

357 

سید حسن 

 میرعبداهلل قمی

آبان  29

1367 
 نه نه نه نه 27 1 87

358 

محمدرضا 

 زاده وانینییعقوبی

آذر  15

1367 
 نه نه نه نه 12 181 1۰۴

 رضا یزدی 359
دی  27

1367 
 نه نه نه نه 26 57 1۰8

                                                           
 است. امدهی( نیآباد)قاسم یدر هرسه منبع، بخش دوم اسم خانوادگ 659
 به شکل محمد مشاط ثبت شده است. «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 66۰
به شکل قاسم جوان شجاع ثبت شده است. در  «رانیدفاع از حقوق بشر در ا یتهیکم»و فهرست « عبدالرحمن برومند ادیبن» یاطالعات گاهیاسم در پا نیا 661

 اسم به شکل غالمحسن جوان شجاع مفرد آمده است. نی، اسازمان مجاهدین خلقفهرست 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17842/massoud-nagash-zadeh
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/13003
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7400/mohammad-reza-shahir-eftekhar
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/18144
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/1547/jamshid-kayvan-far
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8799
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/15046/reza-firouzi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/5284
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11095/hadi-azizi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/2558
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/16007/alireza-izadi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22535
http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653&srid=818693
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/17553/mohammad-mashat
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/22857
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4512/qasem-javan-shoja
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/8130
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/11242/roshan-bolbolian
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/3523
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 گلبندی رضا 360
دی  27

1367 
 نه نه نه نه 18 69 1۰8

 سلیمان مالزاده اصل 361

29 

فروردین 

1368 

 نه نه نه نه 3۰ 196 9۴

 کیومرث بابا کشزاده 362

15 

اردیبهشت 

1368 

 نه نه نه نه 3 155 98

 662محمد رسول بیات 336

19 

اردیبهشت 

1368 

 نه نه نه نه 52 1 97

 خالد طاهری 364
خرداد  28

1368 
 نه نه نه نه ۴5 1۴9 9۴

 اکبر بنددرعلی 365
تیر  5

1368 
 نه نه نه نه 37 1 98

 رحیم رجلی 366
شهریور  1

1368 
 بله بله نه 38 1 97

بله 

(1153) 

 663داریوش استخر 367
شهریور  1

1368 
 نه بله نه نه 35 1 98

 خداوردی پناهی 368
شهریور  1

1368 
 بله بله نه 29 23۴ 99

بله 

(533) 

 علیرضا مؤمنی 369
شهریور  1

1368 
 نه نه نه نه 33 1 1۰8

 اشرف فدایی تبریزی 370
شهریور  2۰

1368 
 بله بله نه ۴6 1 9۴

بله 

(2۰89) 

371 

محمدرضا جلوخانی 

 نیارکی

شهریور  2۰

1368 
 نه نه نه نه 29 1 97

 باغجریاکبر علی 372
شهریور  26

1368 
 نه نه نه نه 8 88 98

                                                           
از  را اسم نیالملالعفو بین جه،یاعالم شده است. در نت 1368اعدام او سال  خیآمده، اما تارسازمان مجاهدین خلق  یاطالعات گاهیدر پا اتیاسم محمد رسول ب 662

 اشته است.سازمان بهشت زهرا کنار گذ یاطالعات گاهیخود در پا یوجوهافهرست جست
 ( ثبت شده است.۰11۰۴ ی)با شماره سازمان مجاهدین خلق اسم در فهرست  نیا 663

https://www.mojahedin.org/i/martyrs/3302
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19865/rahim-rejli
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/15565
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/19413/khodaverdi-panahei
https://www.mojahedin.org/i/martyrs/14012
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2880/ashraf-fadai-tabrizi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/4680
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373 

مهرداد درخشان 

 هوره

شهریور  26

1368 
 نه نه نه نه 2۴2 1 99

 عباس صباحی میاب 374
شهریور  26

1368 
 نه نه نه نه ۴8 111 99

 عالی الماسی 375
مهر  18

1368 
 نه نه نه نه ۴2 12۴ 9۴

 حمید انصاری 376
آذر  5

1368 
 نه نه نه نه ۴5 1 97

 بله بله نه 6۰ 5 1۰8 – وابیالدین صحسام 377

بله 

(175۴) 

 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-4781/hessamoldin-savabi
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/17615
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 به خون آغشتهاسرار 

 جنایتی علیه بشریت که هچنان ادامه دارد - 67کشتار 

مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را به شکل ها و مسئوالن ایرانی هزاران ، مقام1367در مرداد تا شهریور 

عمدتاً در گورهای هایشان را فراقضایی اعدام کردند و جسد مخفیانه و محرمانه قهراً ناپدید کرده و طی روالی

« نظاماسرار » را جزو 67ها و مسئوالن ایرانی کشتار نشان انداختند. از آن زمان تاکنون، مقامبی جمعی

شان چرا و چگونه اند که عزیزاناند و به آنان نگفتهدانسته و بستگان قربانیان را در رنج و عذاب نگه داشته

در برخی موارد، کسانی که  ی مورد محاکمه قرار نگرفته وسئولاند. هیچ مکشته شدند و در کجا دفن شده

 های متنفذی در ایران در اختیار داشته یا دارند. اند منصبدر این کشتارها دست داشته

های قربانیان و مدافعان حقوق بشر در زمینه خانوادههای فعالیتی در ادامهالملل، سازمان عفو بین

خش بیشتری از ب تالش کرده استدر طول سی سال گذشته،  67 اردادخواهی و مستندسازی وقایع کشت

این سازمان به گردآوری انبوهی از  .در معرض دید عموم قرار دهد مربوط به این کشتار را اسرار

های کشتار در تهران را که در سالهای مسئول ای با حضور مقامجلسه نوار صوتیها پرداخته، نامهشهادت

از اسامی هزاران قربانی را با  های موجودو تحلیل قرار داده و بخشی از فهرست تجزیه افشا شده مورداخیر 

ها و مسئوالن ایرانی برای سرکوب مبارزات مورد مطابقت قرار داده است. استمرار کارزار رسمی مقامیکدیگر 

 رهای جمعی وشان برای تخریب گوهای قربانیان در راه کشف حقیقت و اجرای عدالت، اقداماتخانواده

ی این سازمان ، از عواملی است که جلب توجه و تمرکز دوبارهکشتاراین از  شانهای رسمیتجلیل همچنین

 را ضرورت بیشتری بخشیده است. 67کشتار بر 

یافته در ابعاد وسیع و سازمان« فراقضایی اعدام»عالوه بر ارتکاب جرم بر این باور است که  المللعفو بین

سرنوشت و محل دفن  یافته در موردکاریِ سازمانایرانی، با ادامه دادن به پنهان هایمقام ،1367در سال 

یافته هستند که در ابعاد گسترده و سازمان« ناپدیدسازی قهری»همچنان در حال ارتکاب جرم  قربانیان،

خواهد که تحقیقات ل میاز سازمان مل المللبینعفو  رود.به شمار می« جنایت علیه بشریت»ی به منزله

 مستقلی در این باره به عمل آورد و به اجرای عدالت در مورد مسئوالن این جنایات شنیع کمک کند.

  

 


