
   حقوق بشر سازمان ملل ر عالینامه به کميس
  

در ادامه اعتراضات گسترده به تخريب بخشی از گورهای انفرادی و جمعی در خاوران، کانون زندانيان 
 تهيه و  مللحقوق بشر سازمانعالی   ای به زبان انگليسی خطاب به کميسر، نامه)در تبعيد(سياسی ايران

 ژانويه  اين نامه ٢٢ تا ١٩ نفر به فاصله سه روز از ۶٠٠بيش از   .دبرای امضاء در دسترس عموم قرار دا
 ژانويه همراه با امضاء ها و شرح مفصلی در باره تاريخچه خاوران و قتل و ٢٢نامه روز . را امضاء کردند

قوق بشر سازمان ملل ح کميسر Navanethem Pillay برای خانم  ۶٠کشتار زندانيان سياسی در دهه 
 از ايشان خواسته شد، هرچه سريع تر اقدامات الزم را برای جلوگيری از تخريب بيشتر خاوران  وارسال شد

  . رژيم جمهوری اسالمی، انجام دهدبا تحت فشار قرار دادن 
  

اين نامه يک بار ديگر با امضاء های بيشتر در چند . )١(در دسترس عموم قرار داردنامه هنوز برای امضاء 
تی متشکل از دو تن از ئيدر عين حال ه.  ارسال خواهد شدNavanethem Pillayروز آينده برای خانم 

با حضور در محل کميساريای عالی حقوق بشر در ژنو و ديدار با  ژانويه ٢٧فعاالن کانون روز سه شنبه 
  . مسئوالن بلندپايه آن، نامه را به آنها تحويل خواهند داد

  
دسته جمعی گورهای شماری از ر چند روز اخير اقدام به تخريب رژيم جمهوری اسالمی د:  استنامه آمده در

 ١٩٨٠ رژيم جمهوری اسالمی هزاران زندانی سياسی را در دهه ممکن است بدانيد. ران کرده استدر خاو
  . قتل عام کرد

  
تاکنون نام . پليسی حاکم بر ايران مشخص نيستآمار دقيق قتل عام شدگان به دليل سانسور، خفقان و شرايط 

 قتل عام .سازمانها ثبت شده استن توسط خانواده های جان باختگان و  هزار نفر از آنا٢٠٠٠٠حدود 
بسياری از خانواده ها هنوز از محل دفن . نقطه اوج اين کشتارها بوده است ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
گورستان . انواده ها کشف شده استشماری از گورهای دسته جمعی توسط خ. عزيزان شان بی اطالع هستند

. خاوران شناخته ترين محل گورهای دسته جمعی است  که در جنوب پايتخت ايران، تهران واقع شده است
عزيزان شان خاوران در همه ی اين سال ها، به محلی برای گردهمائی هزاران خانواده ها و گرامی داشت 

   .       شده استتبديل
  

 رژيم ايران، تالش کرد خاوران را، که مهم ترين سند جنايات هولناکش در تاريخ ايران در همه ی اين سال ها،
شماری از گورها را تخريب   آنها.به پارک، نابود کندخاوران است، با تخريب گورهای دسته جمعی و تبديل 

خاک گورها را عوض . ندتماال باقی مانده اجساد را به نقطه نامعلومی انتقال داده و يا از بين برده اه و احکرد
  . کرده و بر روی آنها درخت کاشته اند

  
 هر  اقدامی را که الزم است، برای جلوگيری از تخريب بيشتر خاورانمی خواهيم به اين وسيله، از شما 

  .  انجام دهيدهرچه سريع تر
  
)١(  
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