
 

  تظاهراتگزارشی از 

 ۲١٠۸ فوریه٠١در  سوئیس -اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی
 

 حاکمیت دهه چهار علیه و ایــران بپاخاسته مـــردم قیام از حمایــت سوئیس در -اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی پی فـــراخــــوان در

 .، تظاهراتی ایستاده برگزار گردیدو در هوایی زمستانی ر برنفوریه در شه ٠١اسالمی در روز  جمهوری گسترده سرکوب و اختناق

این مراسم شرکت  فعال نموده و با ارسال پیام حمایت خود را اعالم  در طیف گسترده ایی از  نیروهای سیاسی، احزاب و افراد مستقل

 .نمودند

 

ر با برافراشتن روسری های رنگی، پیوند خود را با در این مراسم تعدادی از شرکت کنندگان زن و در کنار آنها مردان شایسته ساال

 پوستری ،"انقالب میدان دختر" اولین از تصویری .اعالم نمودند" دختران میدان انقالب"مبارزات زنان و بطور خاص در حمایت از 

 به اعتراض در که بود یدختر  از تصویری به متعلق پوستر این.  بود مراسم این در کنندگان شرکت دست در گسترده بطور  که بود

  .نمود تبدیل مبارزه برای پرچمی به را خود سفید روسری خودجوش بطور اجباری، حجاب

پوسترهای در دست شرکت کنندگان و همچنین اقدام نمادی زنان و مردانی که در این روز با روسری های  فوریه، ٠١در تظاهرات 

ه  و استقبال بسیاری از مردم سوئیس در شهر برن قرار گرفت و از برگزار برافراشته خود بر روی سکو رفته بودند، مورد توج

 . کنندگان معنا و مفهوم این اقدام را جویا شدند که برای آنان شرح داده شد

 

سال حکومت مبتنی بر سرکوب و اعدام جمهوری  ۹۳وی در آغاز سخنان خود . این تظاهرات با سخنرانی نسرین واقعی آغاز گردید

این خیزش را پیامد عملکرد رژیم در تحمیل فقر و فالکت بر  را محکوم نمود و سپس ضمن ستودن خیزش مردمی در دیماه ،  اسالمی

از ایشان با اشاره به نقش مستمر و فعال زنان  کارگر و آزادیخواه همدوش با مردان در طول تاریخ مبارزات مردمی، . دانست مردم 

دیدگاه کسانی که سعی دارند در فضای سیاسی کنونی مبارزات زنان را فرصت رسابقه نام برد و این مبارزات به عنوان مبارزات پ

وی در همین رابطه مبارزه و ایستادگی زنان برای احقاق   .مورد انتقاد قرار دادو از آن بهره برداری سیاسی نمایند،  هطلبانه مصادر

 .دانست که باید از آن دفاع و آن را تقویت نمودحق انتخاب پوشش را از مطالبات برحق و آزادیهای فردی 

 

و رسانه ایی که این خبرنگار در خدمت آن است، هیچگاه  مدافع " چهارشنبه های سفید" وی همچنین اعالم نمود که خبرنگار موسوم به 

ش با سایر مبارزات مردمی و وی یادآور گردید که  اگر مبارزه برای انتخاب پوش. نبوده و نخواهد بودحقیقی مطالبات زنان ایران 

سرمایه داری متحقق  -طبقاتی  پیوند داشته باشد، قادر خواهد بود که مطالبات حقیقی زنان را در فردای سرنگونی حکومت اسالمی 

ی توسط آقا احزاب کردستان ایران سویدر این تظاهرات پیام مشترکی از  .نماید و در غیر این صورت تنها نمایشی بیش نخواهد بود

مشترک که حاصل محتوای این پیام . خوانده شد مختار راوش به زبان کردی و همان پیام به زبان فارسی توسط آقای کاروان شیخ دمحمی

  .گذاشتی و همکاریهای انقالبی  این احزاب را بیش از گذشته به نمایش ، همسویبوداتحاد عمل احزاب و سازمانهای کردستان 

 

در این پیام همچنین بطور . اعتراضات دیماه  به عنوان آغاز مسیر تازه در مبارزات مردم ایران نام برده شد در بخش اول این پیام، از

 به عنواناز بین رفتن مشروعیت کل نظام  در نزد مردم معترض در تظاهرات اخیر  و اشاره گردیدمبارزات شجاعانه زنان  به خاص

وضعیت نابسامان اقتصادی، تحمیل فقر و  .مورد توجه قرار گرفته حکومت اسالمی یک  نقطه عطف  در تاریخ مبارزات مردم بر علی

فساد به جامعه، سرکوب و افزایش آمار اعدام، دفاع آشکار رژیم از تروریزم و ایجاد نا امنی در منطقه  به عنوان نمونه هایی از 

 . شد در این پیام آورده  عملکردهای ویرانگر رژیم اسالمی

اتحاد عمل گسترده بین تمامی مبارزین ونیروهای سیاسی آزادیخواه و بویژه احزاب کردستان که معتقد به آزادی و  ازم پیا ادامهدر 

 ر ادامه برنامهد. به عنوان امری ضروری برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی نام برده شددموکراسی و سکوالریسم می باشند، 

 . قرائت شد که بازگویی چهل سال سرکوب، اعدام و جنایت های رژیم اسالمی بود شعری به زبان کردی توسط آقای خسرو خضری

 

.  خوانده شد"  ۷۵بهمن سال  ۲۲درمورد قیام شکست خورده " از طرف جنبش چگوارا توسط آقای مبارکی ای در این تظاهرات، بیانیه 

عنوان مقابله با یکی از ارتجاعی ترین  مستبدترین حکومت  ، به۷۵در این پیام از  آغاز مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران از سال 

 . منطقه یعنی حکومت سلطنتی نام برده شد

 

 ۵با وجود فروش روزانه :"  گفته شد در  دوران حکومت شاهنشاهی در ایران چنین مردموضعیت در ارتباط با  این پیام در ابتدای

هنوز در فقر و فالکت بسر می بردند، روستاها ویران و مردم  میلیون نفر، مردم ایران  چهلمیلیون بشکه نفت و جمعیت سرانه حدود 

در ." در آلونک های بسیار محقر به زندگی فقیرانه ادامه می دادند. برای بدست آوردن نان و کار به حاشیه شهرها پناه آورده بودند 

همچنین رشد آگاهی در بین کارگران و . اشاره گردید 75قیام ادامه پیام به نقش عدم آگاهی کارگران و زحمتکشان در شکست 

زحمتکشان در شرایط امروز و این که آنها دیگر خواهان بازگشت به گذشته نیستند از جمله مواردی بود که در این پیام مورد تاکید قرار 

 . گرفت

 

معه، شرایط زندگی زیر خط فقر برای کارگران و تداوم غارت و چپاول منابع مادی، سرکوب و خفقان در ابعاد گسترده در جا

نیز از جمله مواردی بود که  در و بعد از روی کار آمدن رژیم جنایتکار اسالمی  افزایش کودکان کار در شرایط حاضر  و زحمتکشان

مبارزه ایی آگاهانه،  رزات کارگران و زحمتکشان در جهتاین پیام بر حمایت جنبش چگوارا از مبا .به آن اشاره شده بوداین پیام 

 ."ابیمی تنها با تشکالت مستقل خود می توانیم به پیروزی دست:" در همین رابطه چنین گفته شد. متشکل و با برنامه تاکید نمود

 



 

 . شد خوانده مراسم این در آلمانی و فارسی زبان به سوئیس -ایرانی دمکراتیک نیروهای اتحاد ها، قطعنامه بعد از خواندن پیام

 :از عبارتند قطعنامه این در  شده قید مطالبات اهم از
 وشت مردم کشور های مرتجعِ منطقه در سرن امپریالیستی و رژیم -ی قدرتهای خارجی ما مخالف هر نوع مداخلهــ ٠

 .ایران هستیم     

  ما از برابر حقوقی اقلیت های دینی و ملل ساکن ایران دفاع نموده و از مبارزات بر حق آنان برعلیه رژیم جمهوریــ ۲

  .می نمائیم  پشتیبانی اسالمی     

 وری از هر نوع ما ضمن حمایت از حق تعیین سرنوشت برای همه خلقهای ایران، اتحاد تمامی خلقهای ایران و دــ ۹

 .راه مقابله و نابودی حکومت ضد مردمی در ایران می دانیمتفرقه را تنها      

 زنان و مردان کشورمان دفاع کرده و از مبارزات زنان کشورمان برای رسیدن به حقوق  حقوق ریما از برابــ ۴ 

 .پشتیبانی می کنیمخویش  انسانی      

 هم اکنون .ن، دانشجویان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی پشتیبانی می کنیمما از مبارزات صنفی سیاسی، کارگراــ ۷

 اسماعیل عبدی و بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری، فعالین کرد، بلوچ و غیره در رضا شهابی،      

 یاسی  و بویژه ما خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان س. هستندزندانهای رژیم تحت فشار و شکنجه      

  . دستگیرشدگان در قیام دی ماه ایران هستیم     

 و از آنها  هستیمما خواهان اعزام نمایندگان سازمان عفو بین الملل برای رسیدگی به وضعیت تمامی دستگیر شدگان ــ ۵

  ات خود را بهدر رابطه با کشتار معترضین و دستگیر شدگان اخیر به تحقیق پرداخته و نتایج تحقیقخواهیم که  می     

 .افکار عمومی اعالم دارند     

 آنان و محاکمه آمرین وعاملین چنین  مذهبی و اعاده حیثیت از آزادی همه زندانیان سیاسی،عقیدتی، ما خواستارــ ۵

 .سیاست هائی هستیم     

 .ما خواستار جدائی نهاد دین از نهاد حکومت هستیمــ ۸

 ...وحق آزادی بیان و اعتصاب  حق تشکل، ید و شرط سیاسی،ما خواستار حقوق دمکراتیک و آزادی های بی قــ ۳

 .هستیم    

 .ما خواستار لغو اعدام هستیمــ ٠١

 ما ازهمه وجدان های بیدار، آزادیخواهان، احزاب و سازمان های دمکرات و ترقی خواه، همه نهادهای مدافع ــ ٠٠

 ردم جهان و بویژه از مردم کنفدراسیون سوئیس افکار مترقی، کارگران و زحمتکشان، م  المللی،حقوق بشر بین       

 ایران برای رهایی از دیکتاتوری، از مبارزات آنان حمایت و پشتیبانی   خیزش مردممی خواهیم که در همسویی با       

 .نمایند      

  ساله در زندان اوین، محسن عادلی در ۲۲مسئول مستقیم شکنجه و مرگ زندانیانی  چون سینا قنبری جوانیــ ٠۲

 وحید حیدری در زندان اراک  که  پس از دستگیری و تحت شکنجه به قتل رسیدند، بطور قطع زندان دزفول و       

 .خامنه ایی دیکتاتور می  باشدرژیم جمهوری اسالمی و شخص       

 ر جهان می خواه و برابری طلب و از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر در سراسما از تمام انسانهای آزادیــ ٠۹

 نمودن و در جلوگیری از سرکوب و جنایات ضد بشری در ایران با مردم ایران همصدا  مخواهیم  که در محکو      

 .گردند      

 

  زندانیان  ، دفاع از حقوق زنان، دفاع ازمحکومیت جمهوری اسالمی ار تباط با سرنگونی ودر این تظاهرات شعارهایی در 

 .و آلمانی سر داده شد ، کردیسیاسی و فعالین کارگری به زبان فارسی

 فوریه ٠١حاشیه مهم تظاهرات 

این اتوبوس تعمدا به گونه ایی پارک شده . هرات، توقف نیم ساعتی اتوبوس شهری در محل برگزاری مراسم بوداز حاشیه های این تظا

این عمل به شدت مورد اعتراض مسئولین و دست . بود که امکان ارتباط تظاهرات کنندگان با مردم بومی را غیر ممکن ساخت

وی در پاسخ . شد که در محل مناسبی پارک ننموده است و باید اتوبوس را جابجا کند تذکر دادهفت و به راننده اندرکاران مراسم قرار گر

این امر به شدت مورد اعتراض برگزارکنندگان تظاهرات که از . دستور از باالی مقامات را دلیل پارک اتوبوس در آن محل عنوان کرد

 . قرار گرفتقبل مجوز برگزاری آن را در دست داشتند، 

مجید مشیدی برای اعتراض به این بی قانونی در کشوری که ادعای قانونمندی دارد، به پشت بلندگو رفت و از همه شرکت  آقای

زنده  شعارهای اعنراضی از جمله شعار . کنندگان خواست که دسته جمعی و با تمام قوا به سر دادن شعارها به زبان آلمانی اقدام نمایند

بدنبال این حرکات اعتراضی، پلیس حاضر که صحنه را لحظه به . بسیار پرقدرت در فضا طنین افکن شدبه زبان آلمانی باد آزادی 

برای این مقابله موفقیت آمیز  پی این عقب نشینی پلیس، حاضرین رد. لحظه رصد می کرد، دستور جابجایی اتوبوس را صادر نمود

 .خود شروع به دست زدن کردند

قطعنامه تظاهرات به زبان آلمانی در سطح وسیعی در میان  .گرفتن عکس مشترک برای ثبت در تاریخ بودین راهپیمایی، پایان بخش ا

 .شهروندان سوئیسی توزیع شد

 

 

 سوئیس -دمکراتیک ایرانی اتحاد نیروهای
 ۲١٠۸ فوریه٠١

 

 



 

 تصاویری از تظاهرات 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


