
نيعامل) حيتوج(شِ ی، نه به نمایرستپادژان نيبا قربانگی همبست

/ صبح، دادگاه عامليِن ترور و قتل، در شهر مگدبور 8از ساعت ) 2020(ماه ژوئيه امسال  21یخ در تار
شهروند زخمی  68آلمان / در شهر هاله, در این  عملياتِ قتل و تروِر نژادپرستانه. آلمان شروع ميشود

دادگاِه مجزا  18بطور کلی . و دو نفر به نام های خانم یانا النگه و آقای کوین اشوارتز به قتل رسيده اند
دادگاه با شاکی خصوصی نيز  40عالوه بر آن حدود . در مورد این ترور، برگزار خواهد شد) جداگانه(

.اجازه ی برگزار شدن، گرفته اند    

اعالم شده است، و اعالم شده که این " بدون همدست"کماکان و باز دوباره، این ترور توسط یک فرد 
در این ! شده است" رادیکال"فرد، توسط اینترنت به راِه ترور کشيده شده و بدوِن داشتِن همدست 

که (های طرفداران نژادپرستی و ضد یهودی به آلمانی " چت روم"رابطه اما به اتاقها گفتگوی آنالین و 
.، با سکوت برخورد می شود)باعث رادیکال شدِن فرِد قاتل شده اند

.یا فقط یک مورِد قتل، روبرو نيستيم" قتِل بدون همدست"در این رابطه نيز ما اما، تنها با یک مورِد    

ياستمدار والتر لوبکه در همين اواخر، و همچنين قتل هایی در شهر هانا، یا قتل های سی قتل آقا
قتل توسط تروریستهای نژادپرستِ  208بيش از . را به خاطر بياوریم" ان اس او"سریالی به اصطالح 

چه کسی . دستِ راستی و تعداد غير قابل شمارش حمله و سوء قصد را به فراموشی می سپارند
حمله با بمب را به جشن اکتبر را به خاطر می آورد؟ یا قتل شلومو لوین را؟ یا قتِل فریدا پوشکه را؟ یا 

ورهان را؟یا در هامبورگ و در -حمله با مواد منفجره را، به قبرستان یهودیان؟ یا حمله در  شهر دوسلدرف
محله ی وددل را؟  و هزاران هزار به آتش کشيدِن عمدِی ساختمانها و رستورانها و مراکز و خانه های 

جمعی پناهجویان و هایم ها و خوابگاههای خارجيان را؟

. ی بسياری از ما، خشونتِ دست راستی ها و نژادپرستان، جزعی از تجربه ی روزانه ی ما می باشدبرا
در اینگونه موارد پليس، رسانه ها و سياستمداراِن مسئول، قربانی را تنها گذاشته و گاهی حتی 

برای مبارزه ی جدی عليه ترورهای نژادپرستانه ی .قربانی، خود مورِد سوءظن و اتهام قرار می گيرد
دستِ راستی ها، ما می بایست از طرفی مناسبات و ربط این قتل و خشونت را بشناسيم، از طرفی 

.دیگر باید بر تجربيات و مطالباتِ قربانياِن این خشونت ها تکيه کرده و آنها را جدی بگيریم

ید به حداقل ها راضی باشيم که بطورِ مثال، تنها به افشاگری در طِی دادگاِه این قتل و ترورها ما نبا
در .  دادگاه هایی که از همان ابتدا فقط عامِل قتل و عاملين را زیر زره بين قرار می دهند. اکتفا کنيم

به خوبی نشان داد که سناریویی که در آن تنها سه نفر " ان اس او"همين اواخر نيز دادگاِه موسوم به 
مشغوِل قتل و ُکشتارِ خارجی ها بوده و بدوِن هيچگونه حمایت و یا ارتباطی با سازمانهاِی " به تنهایی"

دادگاهی که ارتباِط این سه نفر را با تشکيالتِ راسيستها و نژادپرستان افشا نکرده و تماِم . نژادپرستان
خانواده ها و بجا ماندگاِن قربانياِن حمالتِ نژادپرستانه را به کلی، نسبت به سيستم قضایی بی اعتماد 

.کرد

ين دليل ما خواستارِهمبستگی با خانواده هابه هم

و بجا ماندگاِن قربانياِن این قتل های نژادپرستانه هستيم و

.مخالِف نمایشِ حمایت از قاتلين و یا هر گونه توجيح قتِل نژادپرستانه

ما دیدگاهها و مطالباتِ شاکياِن خصوصی و به اصطالح دادگاههای جانبی را در مرکز توجه خود قرار داده 
و بررسی خواهيم کرد که چگونه در رونِد دادگاه و پس از آن نيز، بتوان همبستگی با قربانياِن این 

: ین رابطه ما باید از خودمان سوال کنيمدر ا. خشونت و قتل را فرموله کرده، ادامه داده و گسترده تر کرد
چه هست، وقتی که مراقبت از کنيسای یهودی و حمایت از زندگی یهودیان، از جوابِ ما به عنواِن جامعه 

طرف پليس با شکست مواجه می شود؟ وقتی که حمایتی از طرِف حکومت فدرال و یا ایالتی و یا 
، نمی شود؟چگونه ما خود )کبابی ها(سياستِ شهری برای مغازه های خارجی و رستورانهای خارجی 

، اقدام )اینترنت(می توانيم عليه دست راستی ها و نژادپرستی در صحن خيابان و یا در جهان مجازی 
کنيم؟
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پاسخ به این سواالت عملی می باشند و توسِط . این سوالها در دادگاهها پاسخ نمی گيرند
.همبستگی شهروندی جواب می گيرند

يه عامليِن قتل بدليل نژادپرستی، بسياری از سياستمداران اميدوارند که اینگونه با اعالِم جرم عل
آلمان و /آنان اميدوارند که عليرغِم عملياتِ نژادپرستانه، در شهرهای هاله. خشونت ها پایان بپذیرند

. آنهالت، موجی از  ُمدارا و همزیستِی مسالمت آميز، بر جو کنونِی استان غلبه پيدا کند-ایالتِ زاکسن
اما برای قربانياِن این خشونت ها و بجا ماندگاِن قتل های نژادپرستانه ابعاد اینهمه فراتر از محکوميتِ 

.عوامِل قتل و مجازاتِ قاتلين توسط دادگاه است

ما در آستانه ی شروع دادگاِه قتل های نژادپرستانه به روشنی می گویيم که بر این خشونت ها پایانی 
!نمی بينيم

.صبح  در شهر مگدبورگ 8ژوئيه از ساعت  21بيایيد به حضور و تماشای دادگاه ، درروز 

برای ابراز همبستگی با قربانيان و بجا ماندگاِن قتل ها و شاکياِن جانبی و دیگرِ افرادی که خسارت دیده 
.اند

به یاِد و خاطره ی از ميان رفتگان و قربانياِن قتل های نژادپرستانه

به یاد و خاطره ی یانا النگه و کِوین اِشواتتز
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