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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده 

  ٢٠١۶نومبر  ٠٢
  

  گسترش حمالت فاشيستی و راسيستی در المان
ستی در المان روز تا روز ابعاد وسيعی را به  رسانه ھای خبری، تھاجمات و حمالت فاشيستی و راسيھایقرار گزارش

طبق اطالعات سيستماتيکی که در زمينه جمع آوری شده، حمالت فاشيستی و راسيستی با داشتن انگيزه . خود می گيرد

  .  استيافته بدين سو افزايش ٢٠٠١ھای سياسی به خصوص بعد از اتحاد مجدد المان از سال 

 خشونت ھای فاشيستی و راسيستی دوبرابر ٢٠١۵ل در المان ، در سال ومات مسؤطبق گزارش و  احصائيۀ ساالنۀ مقا

  . ً شديدا به اوج خود رسيده است٢٠١۶بوده است و به ھمين ترتيب اين خشونت ھا  در سال جاری 

مرکز انجمن .  اين روند را در جامعه تصديق نموده اند (VBRG)ھمچنين مرکز انجمن رھنمائی آسيب ديدگان 

ی را که مورد حمالت راسيستی و فاشيستی ته شده است، وظيفه دارد تا افراد گذاش٢٠١۴ی که اساس آن در سال  رھنمائ

پالن اين انجمن به وجود آوردن شبکه ھا و ارتباط آنھا با ھمديگراست تا به . قرار می گيرند، کمک و رھنمائی نمايد

 حمالت فاشيستی و راسيستی قرار می گيرند، از نگاه روحی حيث نيروی توانمند در جامعه بتوانند افرادی را که مورد

  .وحقوقی کمک و رھنمائی نمايند

 و نورد راين ـ Berlin برلين  انسان فقط در شھرھای٢.٢٣٧ حمله باالی الاقل  ١.٧۴٧ در مجموع ٢٠١۵در سال 

س به دست آورده اند، ی را که متخصيصين کارشنانتايج. به وقوع پيوسته است Nordrhein-Westfalen  وستفلن

  .   به ھمين منوال پيش خواھد رفت٢٠١۶اوضاع در سال 

  
  کريستيان ديتش: عکس از

  (Berlin-Buch) در برلين ـ بوخ ٢٠١۶ اگست ٨ آتش زدن به مسکن پناھجويان که به تاريخ هيکی از ده ھا حمل

  .به وقوع پيوسته است
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لذا آنھا قادر . رھنمائی و کمک کننده قرار داده اند، کافی نيست صالح در اختيار مراکز  را که مقامات ذیه ایبوج

 درحالی. نيستند تا با کمبود کارکنان و مشاوران قرابانيان حمالت فاشيستی و راسيستی را کمک و رھنمائی الزم بنمايند

 با آتش زدن به ی را کهو وحشتی ماھرانه دارند، تا روحيۀ ترس ئکه قرابانيان ضرورت به رھنمائی و حمايت حرفه 

وحی وروانی يست رئالگر ھا و کمپ ھا و خيمه ھای آنھا و به ھمين ترتيب لت و کوب و تھديد با سالح که ھمه زخم ھا

  .ی که تا زنده ھستند با خود حمل می کنند، تحت معالجه و رھنمائی حقوقی قرار بگيرندو جسمی التيام ناپذير

  دوچند افزايش نموده است، مگر انجمن رھنمائی از لحاظ ٢٠١۶اری  تا سال ج٢٠١۵حمالت از سال : طبق گزارش 

مادی و معنوئی که آنھا ھم بايد به تناسب ازدياد موج جنبش ھای فاشيستی و حمالت آنھا، دو چند مورد حمايت اقتصادی 

ام کادر ھای جديد  ، متأسفانه در زمينه کاری صورت نگرفته است،  لذا کارکنان اين مراکز بدون استخدمی گرفتندقرار 

  . قادر نيستند تا وظايف خود را در قبال افرادی که مورد حمالت قرار می گيرند به طور شايسته انجام بدھند

خلقھائی که مورد حمالت قرار می گيرند به طور عموم خارجيان و پناھندگانی ھستند که  آنھا از يک جانب 

 آن قرار می ۀشيستی و امپرياليستی نظامی به اشکال وحشياندرکشورھای زادگاه خود مورد حمالت و تھاجمات فا

ند،  ه ا شکنجه و بيماری گرسنگی و راکت و بم و قتل و قتال امپرياليستھا را فراموش نکرد،ی که ھنوز ظلمئگيرند، خلقھا

آرام زندگانی که خود را به کشوری به اصطالح امن می رسانند و آرزو دارند تا باالخره   و از جانب ديگر زمانی

باالخره خلقھای ستمديده و رنجديدۀ . نمايند، ديده می شود که باز ھم مورد حمالت راسيستی و فاشيستی قرار می گيرند

 تجاوزات و مداخالت نظامی امپرياليستھا بايد به کدام نقطۀ جھان بروند تا بتوانند درامن و ر اثرممالک تحت استعمار، ب

  . آرامش، زندگانی نمايند

 در جھان پيدا نخواھد شد تا از تجاوزات و تھاجمات کشور ھای امپرياليستی و جنايات ه ایه نظر من امروز ھيچ نقطب

  . ضد بشری آنھا در امان باقی مانده باشد

نظر به اظھارات و اعترافات مقامات دولتی المان و ھمچنين ديد شخص خودم از وقايع مشخصی که در شھر ھای 

 المان بيشتر به سوی رشد و تطبيق افکار فاشيستی و راسيستی پيش می رود، ۀ دھد، اوضاع جامعمختلف المان رخ می

 قادر نيست عليه نيرو ھای فاشيستی اقدام الزم حولی دولت المان به اصطال. که باعث ظھور دوبارۀ فاشيسم خواھد شد

ی که در زمينه در نظر دارد، داخل اقدام تھانيست تا خالف اھداف و سياسرا انجام بدھد و يا بھتر بايد گفت که حاضر 

  . شود و به آن عمل نمايد

ًخارجيان و پناھجويانی که مورد حمالت ضد انسانی قرار می گيرند، اکثرا احساس تنھائی و بی پناھی نموده، زندگانی 

 از دموکراسی و  که دادپيشرفته حکه در کشورھای به اصطال درحالی. خود را متواتر با ترس و وحشت می گذرانند

حقوق بشر می زنند، قربانيانی که مورد حمالت ضد بشری قرار می گيرند، حق دارند تا با آنھا برخورد انسانی صورت 

 که آشکار است حق کمک، حمايت و اما طوری. بگيرد وھمچنان از نگاه حقوقی کمک، حمايت و رھنمائی شوند

  . قرار می گيرد، می تواند داشته باشد و نه يک خارجی  و پناھجوی که مورد حملهراھنمائی را فقط يک المانی نژاد

  !خونندگان عزيز

 ترجمۀ مضمون المانی به فارسی با عکس و افزودۀ خودم در زمينۀ تأسيسات يعنی محبسی راکه به خاطر اخراج 

 به  وود آغاز کرده استدر اين اواخر به کارخو پناھجويان افغان در شھر ھامبورگ در کنار ميدان ھوائی بناء نموده 

ه از نظر گذشتانده باشيد، می دانيد که منظورم از   اکتوبر در پورتال به نشر سپرده شده بود، در صورتيک٢٩تاريخ 

  .کدام محبس است
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ًرا که واقعا به زندان شباھت  دارد و دولت المان تأسيساتی از يک جانب : نظر و پيشنھاد من به دولت المان اين است

من که پناھجويان  اج پناھجويان افغان در کنار ميدان ھوائی ھامبورک در نظر گرفته است، در عوض اينجھت اخر

 در حق یگزين نمايد، بھتر خواھد بود که فاشيستھا و راسيستھائی را که مرتکب جناياتي را در آن محبس جاھاافغانجمله 

 که دولت ستيگانه راھيچه بسا اين . ا تجديد تربيت شوند جای بدھند تیسيساتأخارجيان و پناھجويان می شوند در چنين ت

از جانب ديگر دولت المان پولی را که جھت . قادر خواھد شد تا جلو رشد افکار وحمالت فاشيستی و راسيتی را سد شود

به وجود آوردن مراکز کمک، حمايت ورھنمائی حقوقی قرابانيان حمالت فاشيستی و راسيستی به مصرف می رساند، 

ھتر خواھد بود تا اين پول ھا در ساختن  ھمچو تأسيسات در شھر ھای ديگر به خصوص در شھر ھائی که موج جنبشھا ب

و تحرکات فاشيستی زياد است، به مصرف برسد و آنھم با ديوار بلند و سيم خاردار تا بتواند درس عبرت به فاشيستھا و 

  . اين سرزمين و ديگر سرزمين ھای جھان باشدیراسيستھا

  

 

  


