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ن خاورابي تخردي تحصن دو روزه در اعتراض به موج جدیاني پاۀقطعنام    
   

١٣٨٧ بهمنم  يکبيستشنبه دو                                                                 اروپا جوانان ايرانی درۀکميت
 
اجتماعی ايران را دربرگرفته، همان   که در طول اين همه سال سرتاسران جغرافيایای دانستيم روايت فاجعه ـ ما می١

ای که هنوز  فاجعه. ندارد» معتبر«های  های مهم رسانه مشغله بديل آن است، جايی در یای که خاوران نماد ب فاجعه

 های سالح و نفت را پيگيرانه پوشش اخبار زرادخانه» معتبر«های  دانستيم رسانه می ما. روزانه در جريان است

ی رهايی، غايب  آرزوی ديرينه گان، تاريخ در خون نشسته در شده دهند اما تاريخ مردم، تاريخ فرودستان و غارت می

ايم و هنوز باور داريم جهان  که اين سوی جهان ايستاده تاريخ ما برای ما مهم است. بزرگ اين همه سال بوده است

 ی ما، تنها و تنها به ما، به کسانی که همراه با ما در تحصن شرکت کردند و به روزه تحصن دو. ديگری ممکن است

خواهند ما را ببينند و  نمی اند بار ديگر ثابت کرد آنها گونگی اين تحصن قرار گرفتهکسانی که حاال در جريان چ

ما بار ديگر به همه نشان داديم چه کسانی در . نبينند و نشنوند کنند ديگران هم ما را سعی می آنها با تمام توان. بشنوند

  .آيند شريک جرم به شمار می های جمهوری سياه جنايت

کنند و  مهميز و ساطور مقاومت می گان، تا آنانی که داخل ايران زير ها و بازمانده يم تا خانوادهـ ما تحصن کرد ٢

ما باور داريم مبارزه برای حفظ خاوران از . مانيم ايم و می مانده شکافند، بدانند در کنار آنها ديوار بلند ستم را می

ترين شب  يلدايی ی بهتری پيش روی ماست و اين هدانيم زمان ما می. اسالمی به همه مربوط است دستبرد حکومت

  .ای نداريم غير از آنکه پيروز شويم چاره دانيم پيروزی از آن ماست چرا که ما می. روزگار محو و نابود خواهد شد

ی رقابت  تا به بالماسکه اند های مردم جهان را ربوده ها و گوش های جهان، دلقکان و زورگويان، چشم ـ قدرت ٣

. خاوران از آن ماست و بايد برای ما بماند. پلشت ندارد بازی شب خاوران جايی در اين خيمه. ای صحنه بيارايند هسته

ی  نشان داد هرگونه توهمی نسبت به دريوزگی عدالت و دادخواهی از سيستم سلطه ی ما بار ديگر تحصن دو روزه

بيدار و نيروهای  های ی وجدان دالنه داديم همراهی همما بار ديگر فهميديم و نشان . به غربال بردن است جهانی، آب

  .مترقی جهان تنها راه دادخواهی تاريخی ماست

محو کنند، خاوران جنايت راتمام آثار تخت نشستهجالدان برحتی اگر. ماندويران شود، ميحتی اگر. ماندن ميـ خاورا۴

خاوران . کندآشکارت جنايت راعفوندادگاه فرداباقی مانده است تا دربيداری  هایجانکه هنوزماند چراخاوران مي.ماندمي

  .آن گذاشتندسرجان بر گان خاوران مبارزه برای رهايی ادامه دارد، يعنی همان آرمانی که خفتهچرا که هنوز ماندمي

ن تنها اولين قدم ما برای حفظ برلي های ی رسانه ـ از همان ابتدا اعالم کرده بوديم که تحصن دو روزه در مقابل خانه ۵

يارانی که در اين تحصن در کنار ما   دريغ های بی دلگرم از ياری ی جوانان ايرانی در اروپا کميته. خاوران است

 .داشت تر گام برخواهيم صممدانيم در پيمودن راهی که پيش روست م می. را ادامه خواهد داد ی خود بودند، مبارزه

  بلژيک-دانشجويی  کميته   آلمان -٦٧کانون  :اروپا جوانان ايرانی درۀکميت١٣٨٧ بهمن ١٩ ـ ٢٠٠٩ فوريه ٧شنبه 
 قطار و جمعی از جوانان هم  پاريس-ايرانی آزاد جوانان

 


