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     الملل بين نوشته شده توسط عفو
 آغاز آردند، ١٩٨٨های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سپتامبر  از اينكه مقامات وقت ايران موجی از اعدامبيست سال پس 

های  در مورد نقض. آند اند تجديد می بوده» قتل عام زندان«الملل فراخوان خود را برای به محاسبه آشاندن آسانی آه مسئول  عفو بين
اين سازمان .رف نظر از زمان ارتکاب آنها، هيچ مصونيتی از مجازات نبايد وجود داشته باشدفاحش حقوق بشری از اين قبيل، ص

 اوت يا 29خواهد آه از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز  چنين از حكومت فعلی ايران می هم
 صدها نفر از آسانی آه شتابزده اعدام  .يزانشان، جلوگيری نکندحوالی آن، به منظور يادآوری اين سالگرد و دادخواهی برای عز

 .اند نام و نشان، دفن شده شدند در اين گورستان، و بسياری از آنان در گورهای دسته جمعی بی
 الملل عفو بين
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 1988در » قتل عام زندان«بيستمين سالگرد : ايران

 آغاز آردند، ١٩٨٨های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سپتامبر  بيست سال پس از اينكه مقامات وقت ايران موجی از اعدام
های  در مورد نقض. آند اند تجديد می بوده» قتل عام زندان«الملل فراخوان خود را برای به محاسبه آشاندن آسانی آه مسئول  عفو بين

اين سازمان .ز اين قبيل، صرف نظر از زمان ارتکاب آنها، هيچ مصونيتی از مجازات نبايد وجود داشته باشدفاحش حقوق بشری ا
 اوت يا 29خواهد آه از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز  چنين از حكومت فعلی ايران می هم

 صدها نفر از آسانی آه شتابزده اعدام  .خواهی برای عزيزانشان، جلوگيری نکندحوالی آن، به منظور يادآوری اين سالگرد و داد
 .اند نام و نشان، دفن شده شدند در اين گورستان، و بسياری از آنان در گورهای دسته جمعی بی

ده آنند، و به حكومت های اعتراضی شوند يا آنها را پراآن¬الملل نگران آن است آه مقامات ايران مانع برگزاری گردهمايی عفو بين
آنند اجازه دهد آه نظرات  آميز تجمع می المللی متعهد است به آسانی آه به صورت مسالمت شود آه تحت قوانين بين ايران يادآور می

 .خود را بدون واهمه از دستگيری ابراز آنند
قتل عام «ت، مانند موارد ارتکابی در طول  حق حيا آند آه مقامات ايران در موارد نقض المللی حقوق بشر ايجاب می قوانين بين

 و  طرفانه انجام دهند و مسئوالن آن را شناسايی  شروع شد و در سال بعد ادامه يافت، تحقيقاتی جامع و بی1988، آه در » زندان
اين مسئوليت  آوتاهی در اين مورد تا آنون و مدت زمانی آه از اين آشتار گذشته است به هيچ عنوان از  .تسليم عدالت آنند

 .کاهد¬نمی
 بايد تحت تعقيب قرار بگيرند و در -رود   آه يكی از بدترين تعديات ارتكابی در ايران بشمار می-اند  آسانی آه مسئول اين آشتار بوده

های  سیالمللی دادر ای الزم، بر اساس استانداردهای بين های رويه  عادی تشکيل شود، با رعايت همه تضمين دادگاهی آه قانونی و
 اين افراد در صورتی آه مجرم شناخته شوند بايد به نحوی متناسب با خصوصيت بسيار سنگين اين جنايات،  .عادالنه محاآمه شوند

   .ولی بدون حكم اعدام يا آيفرهای بدنی، مجازات شوند
 زمينه پس

 ادامه داشت، مقامات ايران موج 1989ر فوريه  شروع شد و تا نزديك دهمين سالگرد انقالب اسالمی د1988 آه از اوت  ای در دوره
های اول و دوم پس از انقالب اسالمی   آه در نوع خود، پس از آن چه در سال-وسيعی از اعدام زندانيان سياسی را به راه انداختند 

نفر، از جمله زنان،  5000 تا 4500باور بر اين است که در مجموع بين . رود ترين موج اعدام بشمار می  صورت گرفت، بزرگ1979
 .در اين جريان آشته شدند

 AI Index MDE( مراجعه آنيد 1990-1987نقض حقوق بشر : الملل تحت عنوان ايران اطالع بيشتر، به گزارش عفو بين برای 
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Iran: The 20th anniversary of 1988 "prison massacre" 
Twenty years after the then Iranian authorities began a wave of largely secret, summary and mass 



executions in September 1988, Amnesty International renews its call for those responsible for the 
“prison massacre” to be held accountable. There should be no impunity for such gross human 

rights violations, regardless of when they were committed.  
The organisation is also calling on the present Iranian government not to prevent relatives of the 

dead from visiting Khavaran Cemetary in south Tehran, on or about 29 August to mark the 
anniversary and demand justice for their loved ones. Hundreds of those summarily executed are 

buried in the cemetery, many of them in unmarked mass graves.  
Amnesty International fears that the Iranian authorities may seek to impede or disperse any 

protests and reminds the Iranian government of its obligations under international law to allow for 
those who gather peacefully to express their views without fear of arrest. 

International human rights law requires that the Iranian authorities carry out thorough and 
impartial investigations into violations of the right to life such as those which were committed 

during the “prison massacre”, which began in 1988 and continued into the following year, and to 
identify and bring to justice those responsible. The failure to do so to date and the time that has 

elapsed since the killings do not in any way reduce this responsibility.  
Those responsible for the killings – one of the worst abuses to be committed in Iran – should be 

prosecuted and tried before a regularly and legally constituted court and with all necessary 
procedural guarantees, in accordance with international fair trial standards. If found guilty, they 

should be punished with appropriate penalties which take into account the grave nature of the 
crimes but which do not include the death penalty or corporal punishments. 

Background 
Starting in August 1988 and continuing until shortly before the tenth anniversary of the Islamic 

revolution in February 1989, the Iranian authorities carried out massive wave of executions of 
political prisoners – the largest since those carried out in the first and second year after the Iranian 

revolution in 1979. In all between 4,500 and 5,000 prisoners are believed to have been killed, 
including women. 

For further information, see Amnesty International’s report, Iran: Violations of human rights 
1987-1990 (AI Index MDE 13/21/90).  
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