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  رسم احترامه ب تظاھرات خاموش و خاموشی

ن تظاھرات لماديروز در ده شھر ا، ه بوددزبانھای المانی و دری اع�ن شپورتال ب ه درکچنان
اين . عنوان گرديده بود "سکوت بخاطر خاموشی"مانند  ار اين تظاھرات کمشع. خاموشانه برپا گشت

و ظيم عدگان با نثار گل و لب فروبستن، ابراز تتظاھرات بدون سر و صدا برپا گشت و اشتراک کنن
  .به قربانيان ترور فاشيستی نيونازيھای المانو احترام  کردند؛ تعظيم احترام 

صورت  Brandenburger Tor "براندنبورگ دروازۀ"شھر و در کنار  در قلباين تجمع  برلين در
 در نقطه ای که قب�ً ا شاخه ھا و غنچه ھای گ�ب مرسل سفيد و سرخ ر اشتراک کنندگان. گرفت

گ�بھای سفيد و سرخ . گذاشتندمييان تعبيه گشته بود، مشخص گشته و با لست نامھا و عکسھای قربان
 "سرخ"رنگ نشانۀ معصوميت قربانيان و  "سفيد"رنگ  ؛ندشکل سمبوليک برگزيده شده بوده ب

ند و می آمد مردم شھر جوقه جوقه. بودشده ان بود که بدست جفاکاران نازی ريخته ع�مت خون ايش
 ه و در نقطۀگرفت بدين منظور در دسترس گذاشته شده بود،شاخه ھا و دسته ھای گل را که قب�ً 

  .يادبود گذاشته، لمحه ای مکث کرده و خاموشانه سر تعظيم خم ميکردند

باشندگان المان شرق سابق  اکه بيشتر آنھ ه ھای نئونازی ھاراسيستی داشت و نطف ترورھا منشأاين 
جالب است که . از بين خارجيھا انتخاب کرده بودند، قربانيان خود را در طول ماھھای اخير بودند

ضد انسانی و اعمال نازيھا را در اجرای چنين تباھکاريھای  ،الماندولتی بعض عناصر استخبارات 
  .مدد ميرسانده اند
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  و از ھر فرصتی جھت ضربتسياسی ھميشه حضور فعال دارند  ت که ايرانيان در عرصۀجالب اس

  . استفاده ميکنند "اس�میجمھوری "ددمنش  يمزدن به رژ 

  .قرار ميدھندو سرزنش  تخطئهمورد " خطيب نفرت"را بحيث " احمدی نژاد"درين عکس 


