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 ۶۷بزرگ به انتخابات قالبی رژیم و رئیسی جالد « نه»و  ایران فریاد رسای زنان

رو به با تحریم کامل مردم ایران  نهایتًا . انتخاباتی کهبود مقارنانتخابات نمایشی ریاست جمهوری در ایران  برگزاری ماه ژوئن با
گی های منحصر به فرد این با انبوهی رأی باطله یکی از ویژ ۱۴۰۰خرداد  ۲۸نمایشی  درصدی در انتخابات۱۰شرکت . رو شد

 ساله رژیم مالیان بود. ۴۲در تاریخ  انتخابات
بر علیه زنان  طور خاصه ب در نقض حقوق بشر و سیاهبا کارنامه ای ، علی خامنه ای کاندیدای محبوبعنوان ه رئیسی ب انتصاب

گماشته قوه قضائیه  به ریاستابراهیم رئیسی  که ۱۳۹۷اسفند  ۷از  ایرانی ماهیت اصلی رژیم زن ستیز مالیان را به وضوح نشان داد.
 ند. ه ازن در ایران اعدام شد ۳۰ شد، حداقل

برای این که  ندبه خوبی نشان دادمردم ایران با تحریم سراسری انتخابات 
زنان ایرانی که . رژیم و انتخابات قالبی آن هیچ  مشروعیتی قائل نیستند

نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند صدای رسایی در کارزار 
، خانواده ۹۸مادران و بستگان شهیدان قیام آبان تحریم انتخابات بودند. 

و همچنین خانواده های زندانیان سیاسی در  ۶۷داران قتل عام ه سربهای 
آنها  داشتند.نمایشی این رژیم نقش فعالی بر عهده تحریم انتخابات 

نشان می دهند که در رسیدن به هدف خود پس از انتخابات  سراسریعظیم تحصن های به اعتراضات و  پیوستگیاعالم  باهمچنین 
 .مصمم هستندیعنی دادخواهی و آزادی ایران 

با  و مضایقات هستند، هدف مستقیم سرکوب و انواع فشارهااسیر هستند و  در چنگال رژیم که زنان زندانی سیاسیاز سوی دیگر 
ایستاده  در کنار مردم اعالم کردند که. آنها فراخوان دادندتحریم انتخابات  بهاز پشت میله های زندان نوشتن نامه های روشنگرانه 

 و تغییر دموکراتیک در ایران است.راه رهایی مقاومت، اعتراض و شورش  و به سرنگونی این رژیم رأی دادند. از نظر آنها تنها  اند
 

  ۹۸مادران شهیدان آبان  تأثیرگذارنقش 
با فعالیت های  ،رژیمابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور  اعالماز و چه بعد از انتخابات نمایشی چه قبل  ۹۸مادران شهیدان آبان 

به طور به همه دنیا نشان دادند که این رژیم جز کشتار و سرکوب برای مردم ایران ارمغانی نداشته است. آنها تأثیرگذار خود 
آنها در دادخواهی خون  «.است یما سرنگون ی. رأمیحکومت هست نیا یما همه خواستار سرنگون» دستجمعی اعالم کردند:

 «کنیم.نه می بخشیم و نه فراموش می » فرزندانشان افزودند:
، رضا معظمی آبان علی سرتیپی، امیر حسین زارع انشهید انمادر

 دراز جمله مادرانی بودند که پژمان قلی پور و  ابراهیم کتابدارگودرزی، 
. حمایت کردنداز اعتراضات کارگران خون فرزندان خود  یدادخواه

از اعتصاب سراسری در پیام حمایت خود  یگودرز یمادر رضا معظم
 نیاآبان شده اند  یاکنون که کارگران امتداد صدا» گفت:کارگران 

 ی. اگرچه در آبان صدامیزد ادیحقمان فر یها برا ابانیدر خ گریکدیدر کنار  ۹۸که در آبان  یی، همان صداهمه ماست یصدا
 «.ستین یحق هرگز خاموش شدن یما را با گلوله پاسخ دادند، اما صدا یدادخواه
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 افزایش فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی 
مالیان در واکنش به فراخوان های مقاومت ایران در مورد تحریم رژیم 

سرکوب و فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی را نمایش انتخابات، 
 و ای در میان خانواده ها ستگیری های گستردهداز جمله افزایش داد. 

نیان سیاسی پیشین در شهرهای مختلف انجام داد. هوادار مجاهدین و زندا
در میان دستگیرشدگان می توان از مولود صفائی، خواهر زندانی سیاسی 

 ، نام برد. زهرا صفائی
. دادندبل زندان عادل آباد شیراز مورد ضرب و شتم قرار مقا در ۱۴۰۰خرداد  ۲۲همچنین مأموران امنیتی خانواده افکاری را روز 

به  ،ماه است در انفرادی محبوس هستند ۱۰کم دستافکاری که  حبیبوحید و دو فرزندشان، وضعیت  برای پیگیری این خانواده
بودند. مأموران لباس شخصی مادر و خواهر و بقیه اعضای خانواده را مورد ضرب و شتم قرار  مراجعه کردهزندان عادل آباد شیراز 

حمله وحشیانه آسیب دید و . دست الهام افکاری در جریان این بازداشت شدند از اقوامشان دیگر خانم. الهام افکاری و یک دادند
 مادر و خاله هایش به شدت کتک خوردند.

 ،ترکوچک برادر بازداشت شدند. ۲۰۱۸افکاری به نامهای وحید، حبیب و نوید به دلیل شرکت در قیامهای تابستان سه تن از برادران 
به نحو  ۱۳۹۹شهریورماه  ۲۲در قبل از پایان فرآیند قضایی و به رغم فراخوان های بین المللی قهرمان کشتی،  ،نوید افکاری
 .اعدام شد به دست رژیم عجوالنه ای

به خون پاک و بی گناه » ه بوداعالم کردپیش از این در صفحه اینستاگرام خود با درج عکسی از برادر شهیدش  اریالهام افک
  »ر انتخابات رژیم رأی نخواهم داد.نوید خیانت نکرده و د مبرادر

 
 به تحریم انتخاباتزنان زندانی سیاسی فراخوان های 

رغم همه تهدیدات و خطراتی که در زندان با آن  بهزنان زندانی سیاسی 
دست به گریبانند با نوشتن نامه های روشنگرانه تمامیت نظام مالیان را زیر 
سوال برده و به تحریم انتخابات فراخوان دادند. این زنان مقاوم و شجاع با 

در کنار مردم به اهداف خود نزدیک تر می  ایستادناعالم اینکه آنها با 
اعالم  در تمامیت آن ها راه را مقاومت و اعتراض در برابر رژیمشوند تن
 کردند. 

 انیمال میرژ یجمهور استیر یانتخابات قالب یمحبوس در زندان مخوف قرچک با ارسال نامه سرگشاده ا یاسیس یچهار زندان 
 تیپور با اشاره به وضع یو فروغ تق ینیپرستو مع ،یفارس هیمرض ،یئزهرا صفا یاسیس انیکردند. زندان و تحریم محکومرا 

. آنها در نامه خود از جمله کشور را مردود دانستند طیبهبود شرا یبرا یو یادعا ،یسیرئ میاسفناک زندان قرچک در دوران ابراه
مدت انجام نداده اند، انتظار داشت که  یدر طوالن انیزندان طیبهبود شرا نهیکه تالش در زم یتوان از افراد یچگونه م»نوشتند: 
 امیمختلف در دهه شصت شروع شده و تا ق یافراد از راهها یکیزیکشور را سر و سامان بدهند. قتل عام و حذف ف کیاوضاع 
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یسیون اصلی اپوز اتهام ارتباط و همکاری بابه  زندانی ۴این «!یستیفاش میافت تا سقوط رژینخواهد  انیادامه داشته و پا ۹۸آبان ماه 
 به حبس محکوم شده اند. «رانیخلق ا نیسازمان مجاهد»رژیم 

  هرچه بیشتریتحت فشارهای اخیرًا که  ریم اکبری منفردمزندانی سیاسی 
بله »از زندان سمنان نوشت:  گرفته است،از سوی وزارت اطالعات قرار 

 نیقتل و پرپر کردن جوانان ا کیشر ،ییکه هر رأ مییهمان صدا نیما طن
 دانمانیمردم با خط سرخ خون شهصف مردم و ضد نکیا ...وطن است

عزمشان جزم است و  رانیبار اما مردم ا نیاز هم جدا شده است. ا
بلند  یوارهایخاردار و د یها میاز پشت س ..رساتر از هر سال. شانیصدا

  «.کنم یم رانیبا مردم ا نیرا هم طن ادمیزندان فر
واهر و برادر یک خفرزند دختر است.  ۳حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. او مادر  حبسسال  ۱۲مریم  اکبری منفرد طی 

و دو برادر ت های مرگ آن بوده است أکه رئیسی عضو اصلی هی ۱۳۶۷در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان  خانم اکبری
 اعدام شده اند.   ۶۰دیگرش در جریان اعدام های وحشیانه دهه 

  از زندان الکان نیز طی نامه سرگشاده ای زندانی سیاسی آتنا دائمی
سیاسی اعالم کرد که به  اعتراض به تبعید زنان زندانیضمن  ،رشت

این خانم دائمی در قسمتی از انتخابات نمایشی رژیم رأی نخواهد داد. 
در صندوق ها، چه  یرأ کیاز مردم آگاهند که هر  یاریبس»نوشت:  نامه

 یها استیو س خیبه تکرار تار یآر یتنها به معنا ،یپر و چه خال
از حضور و نقش مردم  نیدروغ یشیو انتخابات، تنها نما یجمهور استیساله ر ۴ یساله حکومت است و دوره ها۴۲ یانسانریغ

 نی. اما من در کنار مردم به امیینگو دیکردند که آنچه را که با دیتبع رانیاست! من و دوستانم را به نقاط مختلف ا استیدر س
 «نه خواهم گفت!  یشیانتخابات نما

به دلیل پرونده سازی های مجدد  د ونشآزاد  ۱۳۹۹تیر ماه  ۱۴ساله اش در  ۵ساله علی رغم پایان دوره محکومیت  ۳۲دائمی  آتنا
 ضربه شالق محکوم گردید. ۷۴سال زندان و  ۵به  مجددًا ،وزارت اطالعات و سپاه پاسداران در دو دادگاه دیگر

 
 درباره جنایات رئیسیبین المللی تحقیق  به فراخوان -عفو بین الملل 

 ۲۹که روز  ای بیانیهدبیرکل عفو بین الملل در  خانم آگنس کاالمار
منتشر شد در  --تنها یک روز بعد از روز انتخابات رژیم-- ۱۴۰۰خرداد 

قرار  قیمورد تحق یبه جا یسیرئ میابراه نکهیا»مورد رئیسی نوشت: 
و  ،یاجبار یدسازیاز جمله قتل، ناپد تیبشر هیعل اتیگرفتن به خاطر جنا

 تیتلخ از مصون یکند نمود یم دایارتقاء پ یجمهور استیشکنجه به ر
( مستند کرد ۹۷)سال  ۲۰۱۸است. سازمان ما در سال  رانیدر ا یساختار

 یو اعدامها یقهر یها یدسازیدست به ناپد انهیمرگ بوده، به طور مخف أتیکه عضو ه ۱۳۶۷در سال  یسیرئ میکه چگونه ابراه
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https://women.ncr-iran.org/fa/1400/03/25/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/04/04/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a2%da%af%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://www.washingtontimes.com/topics/amnesty-international/
https://www.washingtontimes.com/topics/amnesty-international/
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مربوط به سرنوشت  طیتهران زده است. شرا یکیو گوهردشت در نزد نیاو یدر زندانها یاسیهزاران تن از مخالفان س یفراقضائ
که معادل  ینگه داشته شده است، امر یمخف یرانیمقامات ا یواز س کیستماتیو محل دفن اجسادشان تا امروز به طور س انیقربان

 «.است تیبشر هیعل اتیاستمرار جنا
حقوق بشر بوده است که شامل بازداشت  ندهیدر رأس سرکوب فزا هیقوه قضائ سیبه عنوان رئ یسیرئ میابراه»کاالمار افزود: خانم

شود. تحت  یم تیسرکوب شده اقل یگروهها یمدافعان حقوق بشر و اعضا ز،یخودسرانه صدها تن از مخالفان مسالمت آم
صدها مرد و زن و  یرقانونیداده که مسئول کشتار غ یتیامن یروهایدولت و ن ماتکامل به مقا تیمصون هینظارت او، قوه قضائ

و حداقل صدها تن از آنها را  ریدستگ یهزاران معترض را به طور جمع ۹۸آبان  یکودک بودند و به دنبال اعتراضات سراسر
 یجمهور استیبه منصب ر یسیرئ میابراه ارتقاء. ها قرار داده است یبدرفتار ریتحت شکنجه و سا ایکرده و  یقهر یدسازیناپد

و  یمذهب یها تیاقل یاختناق صورت گرفته است و زنان و اعضا دیتحت جو شد یطیدر مح یروند انتخابات کیبه دنبال 
 «.با نظرات مخالف از شرکت در آن ممنوع شدند ییداهایکاند

 
 و گسترده از مجازات  کیستماتیس تیمصونپایان دادن به  - جاوید رحمان

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق 
خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در مورد نقش ابراهیم نیز بشر در ایران 

در این  ۱۴۰۰تیر  ۸شد. رویترز به تاریخ  ۱۳۶۷ قتل عام سالرئیسی در 
گزارشگر ویژه ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در »مورد نوشت: 

و نقشی که  ۱۳۶۷مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط رژیم ایران 
دادستان معاون رئیس جمهور جدید رژیم ایران ابراهیم رئیسی به عنوان 

 «تهران ایفا کرده، شد.
ابعاد اعدام ها و آنچه درباره آن می شنویم حاکی از آن است که این »با رویترز از جمله گفت:  مصاحبه اشرحمان در  جاوید

هیچ تحقیق مناسبی در مورد کشته »گزارشگر ویژه ملل متحد همچنین اضافه کرد: « بخشی از سیاستی است که دنبال می شود...
چه از نظر تاریخی در انجام نشده است.  ۱۳۵۷سال انقالب  ، خونین ترین نا آرامی های سیاسی از۱۳۹۸شدن معترضان در آبان 

 «وجود دارد.در ایران یک مصونیت سیستماتیک و گسترده از مجازات برای نقض فاحش حقوق بشر گذشته و چه در حال حاضر، 

 
 اجالس شورای حقوق بشربه  گزارش -میشل باشله 

روز اول تیر ، خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
 وضعیت حقوق بشر در ایرانملل متحد در رابطه با دبیرکل  گزارش ۱۴۰۰

این گزارش فاصله . مین اجالس شورای حقوق بشر کرد۴۷تقدیم   را
بررسی کرده است را  ۲۰۲۱مارس  ۱۷تا  ۲۰۲۰زمانی از اول ژوئن سال 

 .مقارن می باشدقوه قضائیه  که با دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر

http://women.ncr-iran.org/
https://news.mojahedin.org/i/%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://news.mojahedin.org/i/%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27194&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27194&LangID=E
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/04/02/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/04/02/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa/
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حقوق بشر خاطرنشان ساخت که وکال و تعداد  یعال سریکماشاره شده است.  ۲۰۲۰زن در سال  ۹اعدام حداقل در این گزارش به 
 نیرفته، ا همیحبس شدند. رو یحجاب اجبار نیدادن به قوان انیحقوق زنان و پا جیبه خاطر ترو یاز فعاالن جامعه مدن یادیز

 ریو سا ،یاجتماعطبقه  ت،یاز هر مذهب، مل رانیزنان و مردان ا یحقوق بشر برا تیاز وضع یگزارش چشم انداز آزاردهنده ا
 دهد.  یاقشار به دست م

 .ستین یالملل نیب یاستانداردها یدر راستا یاسیابراز تأسف کرد که چهارچوب حق مشارکت س یعال سریکم
 

 لغو حکم اعدام و امضای کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان –آنتونیو گوترز 
 ۱۴۰۰خرداد  ۱۹که روز  یگزارشآنتونیو گوترز دبیرکل ملل متحد در 

آقای  بر وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران تأکید کرد. ،منتشر شد
منطبق بر  ینکردن سازوکارها جادیا »گوترز در این گزارش گفت: 

و جبران موارد نقض حقوق بشر که  ییپاسخگو یبرا یالملل نیب نیقوان
حقوق  نیمدافع ن،یاست. معترض نیرخ داد، نماد ۹۸در اعتراضات آبان 

 یریدستگ د،یهمچنان در معرض تهد یبشر، وکال، و فعاالن جامعه مدن
 «اعدام قرار دارند. اتاز جمله مجاز ،یفریک بیخودسرانه، تعق یها

دبیرکل ملل متحد با اشاره به اسامی برخی از زنان زندانی سیاسی خاطر 
بازداشت  دیمدافعان حقوق بشر و وکال به منظور تمد هیعل دیهدف قرار دادن اقوام و وارد کردن اتهامات جد»: نشان کرد

کرده  افتیدر یدیمدافعان حقوق زنان، احکام زندان جد ،ییرایو گلرخ ا یآتنا دائم... است یخودسرانه آنها تحول آزاردهنده ا
 انیزندان دیتبع گریند نگران کننده دبازگردانده اند. رو یرا بعد از آزاد ییرایارا در زندان نگه داشته و خانم  یاند و خانم دائم

  «دوردست است. یمدافع حقوق زنان بازداشت شده به زندان ها ۱۵از جمله حداقل  یدتیعق
وی همچنین به وضعیت زنان زندانی که حتی یک روز هم در طول دوران محکومیت خود به مرخصی نرفته اند اشاره کرد و 

 جهیباشند. در نت یموقت محروم م یاز آزاد یمدافعان حقوق بشر و وکال به نحو نامتناسب ،یاسیفعاالن س ،یدتیعق یانیزندان»نوشت: 
منفرد، به  یاکبر میبرند. به طور مثال، مر یدر حبس به سر م یروز مرخص کی یسالها است که بدون حت یاسیس انیاز زندان یبرخ

 کیسال گذشته در زندان بوده است. بعد از ثبت ۱۲ یسال زندان محکوم شد و ط۱۵به  ۱۳۸۸خاطر شرکت در تظاهرات سال 
 یو تیآزار و اذ ،یاز جمله خواهر و برادر و ۶۷در سال  یاسیس انیحول اعدام زندان قیتحق یو درخواست او برا یرسم تیشکا
باشد از سال  یمحاربه به حبس ابد محکم م مکرد که به جر یاسیس یزندان کی ان،یجالل نبیز ب،یترت نی. به همافتی شیافزا

 «برد. یدر حبس به سر م یبدون مرخص ۱۳۸۷
امضای کنوانسیون های بین المللی از در پایان این گزارش دبیرکل ملل متحد از رژیم ایران از جمله خواستار لغو مجازات اعدام و 

 جمله علیه شکنجه و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شده است.

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/04/02/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa/
https://women.ncr-iran.org/fa/1400/04/02/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa/

