
  برن شھر در آگوست ١٦ تظاھرات از یگزارش
  ١٣۶٧ سال تابستان در یاسيس انيزندان عام قتل سالگرد نيششم و ستيب مناسبت به

  
 نيششم و ستيب و ۶٠ دھه کشتار ادماني یبرگزار یبرا ،" سيسوئ - یرانيا کيدمکرات یروھاين اتحاد " فراخوان یپ در

 خواهيآزاد یروھاين یتمام از ران،يا یاسالم ميرژ یھا زندان در ١٣۶٧ سال تابستان در یاسيس انيندانز عام قتل سالگرد
 کيدمکرات یروھاين اتحاد". آمد بعمل دعوت سيسوئ برن شھر در آگوست ١۶ روز در ستادهيا یتظاھرات در شرکت یبرا
 مردم مبارزات یھمپا را یگوناگون یاعتراض حرکات تاکنون که است سيسوئ کشور در یاسيس یتشکل "سيسوئ - یرانيا

 کيدمکرات کانون( اتحاد نيا یاعضا بر عالوه. است دهيد تدارک آنان یھا خواسته تحقق منظور به و رانيا داخل در
 بر ميرژ تيجنا و کشتار دستگاه هيبرعل یاعتراض حرکت نيا از تيحما منظور به ،)سيسوئ -یآزاد مادران و پناھندگان

  .داشتند فعال حضور ادماني نيا در زين یگريد مستقل و منفرد یھا تيشخص ،یاسيس انينزندا هيعل
  
 نيا بھتر چه ھر یبرگزار جھت در که سيسوئ در یرانيا جوانان ژهيبو ھموطنان، فعال حضور بر عالوه حضار نيب در

 خود نظرات نقطه انيب به یسخنران راديا با که داشتند حضور زين سابق یاسيس انيزندان از یتعداد بود، توجه انيشا  مراسم
 زين برن در یسيسوئ شھروندان توجه مورد که شد داده سر یآلمان و یفارس زبان به یيشعارھا مراسم نيا در. پرداختند

 در یاسيس انيزندان یھا مقاومت و ھا یستادگيا خاطره و ادي  ھا، یسخنران نيب در یانقالب یسرودھا پخش با. گرفت قرار
  . شد انداز نيطن مراسم یفضا در ١٣۶٧ سال نيخون فاجعه در ژهيبو و ۶٠ دھه در یاسالم یجمھور دهيپوس ميرژ ربراب

  
 گوش به یسخت به سانسور و خفقان طرهيس تحت کشتار نيا از دهيداغد یھا خانواده و بازماندگان یصدا که یحال در
 دھنده انعکاس خود توان حد در تا بستند بکار را خود تالش تينھا ادمان،ي نيا در کننده شرکت حضار رسد، یم انيجھان
 سخنرانان توسط شده قرائت یمتنھا یتمام در. باشند تکاريجنا ميرژ هيعل بر رانيا مردم و بازماندگان یدادخواھ اديفر

 بر ،یسيانگل و یمانآل ،یفارس یھا هيانيب در مھمتر ھمه از  و پالکارد پوستر، قالب در مندرج متن در و شعارھا در متعدد،
  . شد فراوان ديتاک تيبشر هيعل و نيخون کشتار نيا در دهيداغد یھا خانواده و یاسيس انيزندان مطالبات انيب

  
 سکوت قهيدق کي به را حضار ابتدا در که بود پناھندگان کيدمکرات کانون مسئول یانشائ مراسم،صادق نيا سخنران نياول
 فرمان از نظام نيمسئول یتمام نقش به خود، سخنان متن قرائت نيح شانيا. نمود دعوت یآزاد راه جانباختگان ھمه اديب

 ،یروحان حسن از رابطه نيھم در. نمودند اشاره شده یزير برنامه تيجنا نيا یريگ شکل در جالد انيمجر تا دھندگان
 بخش در شانيا.  شد برده نام جالد ینيخم تيوال تحت و یرفسنجان نيمشاور از یکي عنوان به ميرژ یانتساب جمھور سيرئ
 با یاقتصاد و یتجار روابط یبرقرار به و ميرژ بقا یبرا یدار هيسرما یدولتھا ريسا یتيحما نقش به خود متن از یگريد
 کانون مسئول. نمودند محکوم را ميرژ نيا از آنان تيحما و روابط نيا و نموده اشاره ران،يا در یمردم ضد ميرژ نيچن

 در یاسيس انيزندان عيوس کشتار و جانباختگان ادي نشدن فراموش بر ديتاک بر عالوه خود، متن از یانيپا بخش در نپناھندگا
  .شدند یخيتار داديب نيا هيعل بر یمردم یدادگاھھا ليتشک خواھان ران؛يا مردم حافظه و خيتار
  

 اشاره هيفق تيوال تحت ميرژ در زنان تردهگس سرکوب به که بود بشر حقوق فعال و مبارز زنان از یکي ،یبعد سخنران
 تيحما به اند، شده نائل ارزنده یيا زهيجا افتيدر به راَ ياخ که  یرانيا زن دان یاضير به اشاره ضمن شانيا. نمودند

 و رديگ یم انجام حرف در فقط تھايحما نيا که بودند باور نيا بر و نموده اعتراض زن نيا از یروحان حسن متظاھرانه
  . ھستند محروم یحق نيکوچکتر از یتيجنس متعدد یستمھا بار ريز م،يرژ حکومت تحت کشور در نزنا
  

 نوع از یبشر ضد اتيجنا افشا تياھم بر خود سخنان یط در که بود سابق یاسيس یزندان یواقع نينسر یبعد سخنران
َ  و ١٣۶٧ سال در که آنچه  و عادالنه یدادخواھ تا که شدند ادآوري شانيا. دنديورز ديتاک گرفته، انجام شصت دھه در اساسا
 باور نيا بر یو. داد ادامه یاتيجنا نيچن افشا و اعتراضات به ھمچنان ديبا تيجنا نيا نيمسئول یتمام کشاندن محاکمه به

 ور شيپ در ھمواره یاتيجنا نيچن تکرار خطر نکند، دايپ آگاھانه تيحساس اتيجنا نيا به نسبت یبشر جامعه تا که است
  . دارد قرار

  
  
  

 به گزارش نيا یط در. شد خوانده جانيآذربا زبان ترک  بند در یاسيس انيزندان تيوضع از یگزارش برنامه، نيا یط در
. ديگرد اشاره آنان یھا خانواده و انيزندان بر یرانسانيغ یھا شکنجه و فشار شدت به زندانھا، استاندارد ريغ تيوضع
 در. بود گزارش نيا در ديتاک مورد موارد از باشد، یم  ميرژ خود  شده بيتصو که انھازند سازمان نيقوان مکرر نقض
  . شد قرائت یسيانگل زبان به یجھان انعکاس یبرا گزارش نيا از یيبخشھا یانيپا بخش

  
 یسخنان یاسالم یجمھور ميرژ هيعل بر مبارزه و افشا در فعال حضور با ارتباط در سابق یاسيس انيزندان از گريد یکي
 از و دهيورز ديتاک رانيا مردم اعتراض اديفر و یدادخواھ انعکاس در یاسيس یتشکلھا تياھم بر زين شانيا. داشتند انيب

 در  س،يسوئ در کردستان دمکرات حزب تهيکم یاعضا از یکي.  ندينما تالش جھت نيا در توان تمام با که خواستند حضار
 بر یاسالم یجمھور ميرژ سلطه تحت اقوام یتمام مشترک درد و مشترک یھا شهير  به اشاره ضمن خود سخنان یط

  .نمودند انيب تکاريجنا ميرژ با مقابله راه تنھا را آن و دهيورز ديتاک ميرژ هيعل بر مبارزه در اقوام یتمام یيھمصدا
  
  



 از یآلمان و یفارس عنامهقط برن، شھر در ١٣۶٧ سال در یاسيس انيزندان عام قتل سالگرد نيششم و ستيب مناسبت به
 سال در یاسيس انيزندان یاعدامھا از قطعنامه نيا در. شد خوانده" سيسوئ - یرانيا کيدمکرات یروھاين اتحاد " یسو

 سرکوب ،یمذھب و یمل یتھاياقل ،سرکوب یاسيس انيزندان اعدام به ،١٣۶٧ سال در یاسيس انيزندان عام قتل ،١٣۶٠
 ميرژ نيننگ اتيح حفظ منظور به ١٣٨٨ سال در رانيا ملت یخواھ یدمکراس جنبش و ١٣٧٨ سال در  یيدانشجو جنبش
 تابستان اتيجنا یبررس جھت یالملل نيب ئتيھ اعزام ،یاسيس انيزندان یتمام یآزاد قطعنامه، نيا در. است شده نامبرده
 و یمل یتھايواقل کارگران نان،ز کودکان، حقوق شناختن تيرسم به ات،يجنا نيا نيعامل محاکمه و ١٣۶٧ سال در نيخون
 نظر مورد مطالبات اھم از رانيا در کيالئ و کيدمکرات یحکومت یبرقرار و یاسالم یجمھور یسرنگون و ... ،یمذھب

  .شد انيب مراسم  نيا در  یاسيس تشکل نيا
  ١٣۶٧ن ي جانباختگان تابستان خونۀاد و خاطري                                          زنده باد 

  
  سيسوئ -یرانيا کيدمکرات یروھاين اتحاد

پناھنـــــدگان ــــکيدمکـــرات کانـــون  
سيسوئ ـ یآزاد مادران  
  منفرد یھا تيشخص

  
 ٢٠١٤ آگوست ١۶س   ي سوئ-برن
 از تظاھراتصاويری ت


