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 ل التحقيق يف أعمال القتل اجلماعيةوا على موقع مقربة خافاران من أجإيران: حافظ
 

لدولية السلطات اإليرانية إىل الوقف الفوري لتدمري مئات القبور الفردية واجلماعية ايف خافاران، جبنوب دعت منظمة العفو ا
األدلة الشرعية يف املوقع كجزء من التحقيق الوايف واملستقل وغري املتحيز الذي لتقصي طهران، لضمان صيانة املوقع ومباشرة حتقيق 
، وكثرياً ما أشري إليها ابسم "جمازر السجون" اإليرانية. 1988ماعية اليت بدأت يف استحق منذ زمن طويل بشأن اإلعدامات اجل

لدى املنظمة بواعث قلق من أن ما تقوم به السلطات اإليرانية من تدابري يرمي إىل تدمري األدلة على انتهاكات حلقوق اإلنسان ف
 العدالة واالنتصاف.  معرفة احلقيقة والتماسمن حقها يف  1988وإىل حرمان عائالت ضجااي أعمال القتل يف العام 

 

تشري التقارير إىل أن العديد من العالمات اليت وضعتها عائالت بعض من أُعدموا يف السنوات السابقة على قبورهم قد مت إذ 
مت زرع و األقل، غطت الرتبة جزءاً من املوقع على  بينما. 2009يناير/كانون الثاين  16و 9اجلرافات ما بني  عن طريقجتريفها 

 األشجار فيه.
 

وتدعو منظمة العفو الدولية احلكومة اإليرانية، فضالً عن ذلك، إىل التصرف بناء على دعوهتا اليت ما زالت قائمة إىل آليات األمم 
دام دون ن واإلع، وإىل تيسري زايرة املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانو لزايرة البالداملتحدة 

سمح للمقرر اخلاص أثناء زايرته بتفقد موقع خافاران دون عراقيل بغرض التعرف على وينبغي أن يُ حماكمة واإلعدام التعسفيي. 
 ، مبا يف ذلك ابلعالقة مع القبور الدارسة يف خافاران. 1988أفضل الطرق إلجراء حتقيق يف أحداث 

 

جتري حتقيقاً غري متحيز يف األحداث، وتقدمي املسؤولني عن "جمازر السجون" إىل ساحة أبن  اً إن على السلطات اإليرانية واجب
العدالة ضمن إجراءات نزيهة ودون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام. ومن شأن تدمري املوقع أن يعرقل إجراء مثل هذا التحقيق يف 

 صاف الفعال. تاإلنذلك أسرهم، يف املستقبل، ويشك ِّل انتهاكاً حلق الضحااي، مبا يف 
 
 

وعلى السلطات اإليرانية كذلك مسؤولية ضمان إعادة جثمان أي شخص ُدفن سراً ومل يكن ضحية جرمية قتل إىل عائلته أو 
أن مينع حدوث ذلك وأن يلحق معاانة إضافية بعائالت ضحااي "جمازر السجون"، اليت  قابرعائلتها. ومن شأن تدمري موقع امل

 كرى السنوية ملقتل أحبائها عن طريق التجمع يف خافاران. دأبت على إحياء الذ 
 

 خلـفية
موجة مجاعية من عمليات اإلعدام للسجناء  1989وفرباير/شباط  1988نفذت السلطات اإليرانية ما بني أغسطس/آب 

 أعقبتا قيام الثورة اإليرانية يف ني األوىل والثانية اللتنييف السنتاليت نُفذت وكانت األوسع نطاقاً منذ محلة اإلعدامات  –السياسيني 
 سجني ذهبوا ضحية هذه احلمالت.  10,000و 4,500. ويعتقد أن ما جمموعه بني 1979

 

وقد دأبت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة على الدعوة إىل تقدمي املسؤولني عن "جمازر السجون" إىل ساحة العدالة يف حماكمة 
 إلعدام.أي احكام اب ال تصدر فيهانزيهة 


