
  شرکت در تحصن فراخوان 

  تخريب خاورانموج جديد در اعتراض به  دو روزه  
  

هنوز دست که روی . خيزد نشان بر می هنوز بوی گوشت سوخته از گورهای بی.  جا خاوران است اين

. کنی دستی را که روی سر ديگری است، پايی که در آغوش آن يکی است کشی احساس می خاک می

 حتی پيراهن چهارخانه آن نگاه ، ندرا فقط اندکی با دست کنار می زد وقتی خاک نمناک ٦٧سال 

کردند، صدای خرد شدن  ای از خاک را ويران می گوشهکه  هربار  پس از آن.ديدندمی   مغرور را

 . پيچيد های تاريخ می ها در داالن های گردن آن مهره

ها مبارزه و مقاومت در  اث سالخاوران مير. است مان  خون چکان  يادهای ای ازخاوران بازمانده

خواستند  هايی است که نمی  ساله خانواده٢٠ مقاومت نمادخاوران .  استژخويیدبرابر سرکوب و 

جنبشی ها  مقاومت خانواده  . به غارت رود و تاريخی وارونه و تقلبی نوشته شودبخشی از تاريخ جهان

 تمامی يک مبارزه جهانی است در کنارشود اين  جنبشی که هرروزه  يادآور می. دادخواهانه است

 .دبنشيننقضاوت به اند  که از آن ارث بردهرا است تا جهانی خاوان سهم آيندگان . دادخواهان جهان

سند روزهای خون و  . ی برحق و نابرابريک مبارزه سند زنده ای از . استخاوران هويت يک جنبش

حفاری . پيشگان تاريخ است جنايت  ايی از جنايِتها اسناد دادخواهی و رمزگش خاوران و خاوران. جنون

. خاوران يعنی کشف استخوان و هر استخوان يعنی حضور غايب يک انسان، يک زندگی، يک عشق

مکان ياد و آشويتس  داخايو ،ان مايودر، ميدان ماشيلیخاوران درست مانند ديوار کمون، استاديوم 

 ست که جمهوریاخاوران تمام آن آرمانی . ن استآرمان خواهی و مقاومت و مبارزه در تاريخ جها

   .حذف خشونت بار آن دارد دفن و حتی تا به امروز نيز تالش درمرگ 

حاکمان  هاست  تناوبی نابودی خاک را سالی  پروسه؛افتد، تازه نيست آنچه امروز در خاوران اتفاق می

آنچه که اهميت دارد، ثبت شدن  .تنشان نيس بحث اما بر سر تخريب گورهای بی. برند جنون به پيش می

ايم   فراموش نکرده.همان شکلی که بود، باقی بماند خاوران بايد به. خاوران در حافظه تاريخ است

. هراسی از بازگويی حقيقت ، بیفشارند ا میهای قدرت ر ان صندلیهای خون آلود جانيان همچن دست

ی خود را  خواهانه های سهم با نام حقوق بشر پرچم، بخشی ديگر از آنان اينک رنگ عوض کرده

ه بايگانی تاريخ دست آنان را ب راز و هم هر هم  وگان را پيشه ند تا نام جنايتخواه ن می آنا.اند برافراشته

حذف را که ترجمانش  راديکالسم سياسیو آرمان خواهی  حذف خواهند ما از ياد ببريم آنان می. سپارند

 کابوس شومی را که با سالحی از ايدئولوژی مذهبی و .بود  عقيدتی- سياسی نی هزاران زندافيزيکی



برای آنان چه ساده بت اعظم شان، با قاطعيت فتوای دينی  تمنای پلشتاين و  .طناب و سرب تحقق يافت

   .گذشت بر ماو چه دهشتناک رقم خورد 

خواهيم در  ها می خاک خاورانفرزندان  ما. ست خواهی نسل ما خاوران الهام بخش مبارزه و آرمان

ما . ی تاريخی جهان را تصحيح و تکميل کنيم خواهيم حافظه ما می . تاريخی جهان دست ببريمی حافظه

ما به جهانی ديگرگونه باور . اند، دوباره به يادش آوريم ی جهان زدوده چه را که از حافظه خواهيم آن می

با همراهی تمامی  ما. دهد اد حقيقت و دادخواهی سر میي فر،جهانی که در آن وجدان بيدار بشری. داريم

  . اند، بشکنيم های جهان بر وجدان بشری تحميل کرده خواهيم آمد تا سکوتی را که قدرت جان های بيدار

فراخواندن با و ها در برلين  ی رسانه  در مقابل خانه دو روزهی تحصنبا برآنيم تا در نخستين گام 

ما می مانيم تا .  اين اما پايان راه نيست. بشکنيم تاريخ راسکوت ی ما ناشنيده ايتانتشار روبه  ها رسانه

 وجدان بيدار بشری را به قضاوت آن چه ،رو در جهان های پيش تمام جنبشی اين راه با کمک  در ادامه

           .اين بار افکار عمومی جهان قاضی سربلند تاريخ باشد باشد که .فراخوانيم بر ما رفت
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