
 

 

 الملل عفو بین

   اطالعیه مطبوعاتی 

 1۴00ردیبهشت  9 – 2021آپریل  29

 د نقف کنرا متو بهائیان  محترمانه کسپاریخا حققض و ن 67کشتار  جمعیهای تخریب گورقامات م

  در   ستانیخالی آرام های  زمینشان در  عزیزان را از دفن  ی  ئ بها  و ستم  اعضای اقلیت تحت تبعیض  مقامات ایران

  یا  اند آنان را مجبور کرده  و در عوض  اندکرده، منع  بوده  این اقلیت   ها مورد استفاده دهه  برای  تهران که  یزدیکن

 تارکش  گاناختجانبگورهای جمعی    محلیا در    و  مستانموجود در همان آرا  قبرهای از قبلشان را در میان  عزیزان 

 ک بسپارند. خابه  در خاوران ۶۷

  ییفراقضا  ی هااعدام  و   یقهر  یدسازیناپد   ی قربان  صد   چند   دفن   محل   رودیم   باور  که  خاوران  ی جمع  یورهاگ

بولدوزر مورد  چندین مرتبههای گذشته  ، طی دههباشد  1۳۶۷  تابستان  یجمع  انهیمخف و سایر    خاکبرداری با 

تخریبی   گرفتهاقدامات  مکاناست   قرار  این  حقیقت  .  برای  مبارزه  با    دادخواهیو    یابیدر  و   اهمیتجایگاهی 

سطح  هکنندتعیین است.    در  یافته  ایرانملی  خانواده  مقامات  گذاشتن  فشار  تحت  بها با  دفن ئهای  برای  ی 

شواهد  دهند،  میخطر نابودی قرار  معرض  را هر چه بیشتر در    ورانخا  جمعی  هایگور  ل،مح  شان در اینعزیزان 

، «ناپدیدسازی قهری»جرایم  ه ارتکاب  ب  کنند ورا دستکاری می  در این منطقهقانونی بسیار مهم  و مدارک پزشکی

جنایت   که  حویدر ابعاد و به ن  ۶۷جانباختگان کشتار  های  علیه خانواده  «سایر اعمال غیرانسانی»و    «شکنجه»

 دهند. دامه میآید، اشمار می بهبشریت ه علی

»این اقدام، آخرین   در این رابطه گفت:  اویحالملل، دیانا الطخاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین  ن بخشاوعم

ایران  های مجرمانهتالشمجموعه  از    نمونه قربانیان    هاینابودی گوربرای    ذشتهگ   یانطی سال  مقامات  جمعی 

جنایات علیه بشریت   آثارو    حذف شواهداست، اقداماتی که در جهت    1۳۶۷جمعی زندانیان در سال    هایکشتار

نیز   خانواده و  کردن  قهرامحروم  افراد  مخفیانه    های  و  و    ،شده اعدامناپدیدشده  عدالت  حقیقت،  به  دستیابی  از 

 .«دگیرنصورت می جبرانیدامات اق

به   خاکسپاری درگذشتگان خود  مبنی برشان  انسانی  وق حقاز    انیئبهامحروم کردن  با    »مقامات ایران  :فزوداوی  

تحت آزار  اقلیت    اینهرچه بیشتر    ابذع نه تنها موجب درد و    ،شانمنطبق با باورهای مذهبیو  ای محترمانه  شیوه 

 کنند.«  را نیز نابود میخود م ایرنحو عامدانه صحنه ج شوند، بلکه بهمی بعیضت و

  تازگی حفر شده و دو گوربه خالی حضور یافتند، با هشت گور خاوراناردیبهشت در  ۳هایی که در تاریخ خانواده

الملل این امر را تصدیق شده توسط عفو بینشدگان مواجه شدند. تصاویر بررسیفند زده شده با نام  عالمت دیدج

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8259/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/iran-new-evidence-reveals-deliberate-desecration-and-destruction-of-multiple-mass-gravesites/


 

 

اند.  گورهای تازه دیگر روی خاک کشیده شده  لحم  عیینتدهند که به منظور  ان میکرده و نیز خطوطی را نش 

 شدند. در منطقه ها همچنین متوجه تشدید حضور نیروهای امنیتی خانواده

ای جمعی  قربانیان کشتاره   د تن ازچن  بستگانبا  طور  همینی و  ئبشری بهاحقوق   نهادیک  الملل با  سازمان عفو بین

از ری  تبعاطالعات م  هستندساکن  در خارج از ایران  ندگان که  شوبهحصام  .است  داده  جامانمصاحبه    ۶۷تابستان  

همچنین شواهد و  این سازمان  .  اند دریافت کرده  بودند  کردهدیدار    رانخاو  ازاردیبهشت    ۳که در تاریخ  کسانی  

ی حاکم شده از سوی  یانهجوو انتقام ابارع در اثر فضای مدارک تصویری مربوطه را مورد بررسی قرار داده است. 

های متأثر از این  مستقیما با خانواده  توانستن کنند، این سازمان  مقامات علیه کسانی که اعتراض خود را علنی می

 وقایع در داخل ایران صحبت کند.
 

    شان ذشتگان گدر   محترمانه ی ر کسپا خا از    ان ئیبها منع  

 

ی شیوه فاوت از  و متانی  ی ناگهاقدامدر  ،  ماه گذشته  ،«المللی بهائیانبینجامعه  » طبق اظهارات سازمان غیردولتی  

ها در  خاکسپاری  بر روندکه    دولتی«، نهاد  سازمان بهشت زهرا »شده در کشور، یک مقام باالی  عملکرد تثبیت

خالی   هایزمینرا در  ذشتگان خوددرگ رنداجازه ندا گردی  اعالم کرد که انیئبها تعدادی از ، بهنظارت دارد تهران

جاوید»ستان  آرام نمایند.   «گلستان  عزیزان   دفن  بایست  افراد  این  اکنون  از  که  است  کرده  اعالم  مذکور  مقام 

جمعی خاوران دفن    هایگورل  حمو یا در    امستاناین آرموجود در  قبرهای از قبل  شان را یا در میان  درگذشته

  ها را عمال ناچارخانواده  «گلستان جاوید»  امستانآردر  موجود  قبرهای از قبل  . فقدان جای خالی در میان  کنند

   به خاک بسپارند.خاوران جمعی ل گورهای محخود را در  تگانذشدرگ  خواهد کرد که

 

عفو  .  است  اعتراض کرده  نخاورازار  مهای مقامات برای اجبار ایشان به هتک حرمت  جامعه بهائی شدیدا به تالش

حاکی از آنکه دریافت کرده است    «المللی بهائیانجامعه بین »ای از سازمان  کنندههای ناراحتالملل گزارش بین

 .  اندمانده در سردخانههمچنان  فیانمتوتعدادی از خاوران، ها از دفن عزیزانشان در به علت امتناع خانواده

 

بها اعضای خانوادهئحداقل یک خانواده  از  اردیبهشت یکی  یا  ی گزارش داده است که در ماه  شان بدون اطالع 

و بدون برگزاری مراسم تدفین بهایی به   «جاویدگلستان  مستان »آراای دورافتاده خارج از  ها در منطقهموافقت آن

 اند. جمعی خاوران امتناع کرده بوده هایخاک سپرده شده است، چرا که آنان از همراهی با عملیات تخریب گور

 

رسمی های  مستان آراها و  در گورستان   با اجازه کتبی نهادهای رسمی  باید تنها    سپاریطبق قوانین ایران، خاک

 د. افراد متهم به تدفین غیرقانونی ممکن است با پیگرد قانونی منجر به دستگیری و جریمه مواجه شوند. شو  انجام

 

شهرداری تهران و سایر شهرها    النسئواز جمله م  ،المللی باید مقامات ایران»جامعه بین  تاکید کرد:   اویحدیانا الط

تحت فشار بگذارد تا خاوران و سایر    نظارت دارد،    تدفین در کشور  بر مدیریت مناطقو همچنین وزیر کشور را که  



 

 

جمعی باید  گورهای    بشند.  نمناطق گورهای جمعی در سراسر ایران را به عنوان محل جرم به رسمیت بشناس

  حاضر در این مناطقتا اطمینان حاصل شود که شواهد و مدارک  صورت گیرد  پزشکی قانونی    نمتخصصا  توسط

 درستی تعیین هویت شوند.«حفظ شده و اجساد به 

 

را  تگان خودگذشدرری پاکسخاباید همچنین بالفاصله به اعضای اقلیت بهائی اجازه دهند مراسم  »مقامات ایران

 باید پایان یابد.«  اقلیت این یافتهسازماناجرا نمایند. آزار و اذیت   شانهبیمذ سنن و مراسم  مطابق

 

دههاقلیت برای  بهائیان،  جمله  از  ایران،  در  مذهبی  دارایهای  به  های ستان آرام  ها  بودهمخصوص  زیرا خود  اند 

مخبرستان ق متفاوت    تصهای  مراسم  تأمین  به  قادر  مسلمانان  م اقلیتتدفین  شست  هبی ذهای  و  وبرای  شو 

ناپاک«  را »  از جمله بهائیانها  برخی از اقلیتین  همچنمقامات جمهوری اسالمی  .  ندنیست  فیانمتوسپاری  خاک

آباد« »لعنتاز عنوان   هوری اسالمیج  سئوالنم  نار مسلمانان دفن شوند.در ک  اید نب  هاکه آنقدند  معتو    دانندمی

 . کننداستفاده می جمعی خاوران هایو گور «گلستان جاوید» مستانآراشامل  یقه منطبرای 

 

بهائیان در سراسر   هایستان آرام  خریبت  دست به هتک حرمت و  مکررا  ایران  سئوالنمطی چهار دهه گذشته،  

زده مرتبه،کشور  چندین  در  بدن  ها آن  اند.  بیهمچنین  مورد  های  را  بهائی  جامعه  اعضای  رفتارهای  جان 

 اند.ر دادهشامل امتناع از تدفین یا نبش قبر غیرقانونی و انتقال به مناطق دورافتاده قرا   میزآتحقیرشکنانه و  حرمت 

 

سنن و مراسم مذهبی خود،  شان به نحو محترمانه و مطابق با تدفین عزیزان حقاز جامعه بهائی حروم کردن مبا  

ق  ثامی 2۷المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نیز ماده بینیثاق م 1۵ماده قض مرتکب ن مقامات ایران

هاست. رفتارهای  موظف به پیروی از هر دو آن   ای که ایران، دو معاهدهشوندسیاسی میالمللی حقوق مدنی و  بین

اعالم المللی ممنوع قوانین بین در هستند که «ذیلیر، غیرانسانی و تحمانهبیر رفتارهای» مصداق  مزبور همچنین

 اند. شده

 

  سیستماتیک گسترده و    به صورت  ئی اقلیت بهااعضای    ق بشرحقونقض  تر  جامع  ی هایهبستر رو  در  ذکورم  فاتلتخف

خودسرانه، تعطیلی اجباری   هایو بازداشت  ها یدستگیرحقوق بشر  قض  ی ناها حال وقوع هستند. این رویهدر  

انتشار  ، و  نشگاهدا  سی بهاز دسترهای دولتی، محرومیت  مصادره امالک، ممنوعیت استخدام در بخش مشاغل،  

 گیرند. میبر را در  های حکومتیپراکنانه در رسانهنفرت  خنانس

 

 ت ایران م حکو   شریت علیه ب جنایات  درباره  المللی بین   اقدام  ضرورت 

 

  اعدام   با  رانیا  مقاماتنتیجه گرفت که    1۳9۷۷سال    در  صلفمی  حقیقت  گزارشیک    درالملل  سازمان عفو بین

 قتل   جرم  مرتکب  ن قضایی،ازیمویک از  بدون رعایت هیچ    1۳۶۷  تابستان  در  یاسیس  شیدگراند  و  مخالف  هزاران

https://iranwire.com/fa/features/48111
https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://iranbahaipersecution.bic.org/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en/


 

 

  نگه پنهان  با که کرد  اعالم سازمان نیا عالوه،به شدند.  د،یآ شمار به تیبشر هیعل تیجنا که و به نحویابعاد  در

 آزار«، »  «،یقهر  یدسازی ناپد»  میجرا  ارتکاب  حال  در  همچنان  مقامات  ان،یقربان  مکان  و  سرنوشت  داشتن

 . دیآیم شمار به تیبشر هیعل تیجنا که هستند ینحو به و  ابعاد در «یرانسانیغ   یرفتارها ریسا» و شکنجه«»

 

 مجازات   و  گردیپ   از  یالمللن یب  جرائم  و  بشر  حقوق   نقض  موارد  نیبکترم  گسترده  و  یساختار  ت یمصون  به  توجه  با

  که   کندیم   درخواست  ملل  سازمان  بشر  حقوق   یشورا   عضو  یکشورها  از  گرید  بار  المللن یب  عفو  ران،یا  در

 حقوق   فاحش  نقض  مستمر  و  نیشیپ   موارد  با  مرتبط  مدارک  و  شواهد  لیتحل  و  یگردآور  منظور  به  یسمیمکان

  ن یچن.  کنند  سیتاس  ، 1۳۶۷  سال  در  انیزندان  ی جمع  ی کشتارها  نهیزم  در  جمله  از  ،یالمللنیب  جرائم  و  بشر

  جانباختگان  حق  در  عدالت  یبرقرار  و  نیمرتکب  و  نیمسوول  محاکمه  و  یفریک  گردیپ   نهیزم  بایستمی  یسازوکار

 . آورد فراهم گرفته،یم قرار  کار دستور در باید  قبل  هاسال از که ،را شانیهاخانواده و

 

جامعه کر  پی  بر  باززخمی    ونسال، این جنایات علیه بشریت همچ  ۳۳»با گذشت بیش از    :گفت  اویحدیانا الط

ایراختاری  سا  مصونیت  بحران و ما با    اندباقی مانده  یایران بر اساس اسناد و    .هستیم  ون رو به ردر  افرادی که 

 افراد   نیااند همچنان دارای باالترین مناصب قدرت هستند.  مدارک مستقیما در ارتکاب این جنایات دخیل بوده

 یدادخواه  یندهایفرا  در  که  هستند  یمناصب  در  که  شود،ی م  یدادگستر  ریوز  و  هیقضائ  قوه  یکنون  سیرئ  شامل

 .« هستند کنندهنییتع
 

 

 


