
  فراخوانی جبهه متحد
  

  -راسيسم دولتی و عمومی, مقابله با ترور نازيها
  "حفاظت قانون اساسی" انحالل ارگان جاسوسی 

  
بآته چپه و چهار هوادار آن رالف ُول ) NSU(محاکمه عضو سازمان زيرزمينی نازيها ١٧٫٤٫٢٠١٣بتاريخ 

  . شروع می شودکارستن شولتسه و آندره امينگر در شهر مونيخ, هلگر گرالخ, لبن
 

بدين جهت جبهۀ وسيعی از نيروهای ضد فاشيستی در سراسر آلمان آمادگی خود را جهت تضاهرات بزرگ 
 . مونيخ در شنبۀ پيش از شروع دادگاه اعالم می کند شهردر
 

مدت هفت , )NSU(سازمان زيرزمينی نازيها معلوم شد که اعمال راسيستی و جنايتکارانۀ ٢٠١١در ماه نوامبر
در .  تمام شد بقيمت جان ده نفر انسان و دو عمليات انفجاری که زير نظر نيروهای امنيتی انجام شد تمامسال

 پيشاپيشپليس ,بدين جهت . داد" ُبسُفر" العاده بخود نام  رايج شد و کميسيون فوق" دونر"مطبوعات اصطالح 
" جنايتکاری خارجی ها" را زير پوشش سعی کرد قربانيان و قاتلين, راسيستی قتل ها عليرغم انگيزه های , 

  .بررسی کند
  

. ه ها و وابستگان و محيط شخصی قربانيان سالها بدقت تحت نظر قرار گرفتدبه اين دليل راسيستی خانوا
اين . ی لطمه زده شدگ ظن کامال بی پايه حول قربانيان به بسياری از روابط اجتماعی و اساس زندءبجهت سو

از يک طرف . ف کارمندان و عموم باعث انحراف جهت  رسيدگی قتل ها شدتمايالت راسيستی ار طر
مافيايی سنديکاهای " از طرف ديگر تئوری , اطالعات دال بر رمينۀ راسيستی مورد بی توجهی قرار گرفت

  . شد جريانو مانع رسيدگی بيشتر. بسادگی باعث انحراف پليس و قشر وسيعی از مردم" خارجی ها 
  

گروه دفاع "بين .  در شهر مونيخ آن دو موردودر ايالت باواريا اتفاق افتاد NSU مورد جنايت از دهمورد پنج 
, جايی که قاتلين اصلی قبل از مخفی شدن متشکل بودند و نازيها در ايالت باواريا" از ميهن از ايالت تورينگن

ت و موندلوز در مالقاتها و اشخاصی بنام  برنهارد. در سالهای نود ميالدی ارتباطات تنگاتنگ وجود داشت
هنوز در ايالت باواريا زندگی می  NSUتعدادی از هواداران . مراسم  مختلف در ايالت باواريا شرکت کردند

توسط . ته استفگر) مخفیدر کار (ش را از او  مثال مندی ستروک که بآته چپه هويت, کنند و يا می کردنند
ارتباط بين نازی های ) "حفاظت قانون اساسی"نفر از اعضای دو (اشخاصی بنام تينو براندت و کای دالک 

  . برقرار شداياالت تورينگن و باواريا
  

کشور آلمان يک مشکل بزرگ "رک ها در آلمان  در اوايل نوامبرُتبقول کنعان ُکالت سرپرست انجمن 
  " راسيستی دارد

  
امعه و سياست و مطبوعات در رابطه هماهنگی ساختاری بين ترور نازی و ساختار دولتی و نژادپرستی در ج

با حذف دلبخواهی حقوق پايه ای قوانين پناهندگی  بعد از شروع درگيريهای خشونت آميز دهۀ نود ميالدی در 
  : بر صد خارخيها و حاال حرکت ضد اسالم-روستوک ليشتن هاگن–

قتلهای زنجيره ای چيزی در اينکه بعد ار اينهمه .  راسيستم بسيار عميق در طبقۀ متوسط جامعه ريشه دارد
  : زير استمثالگويای , تسوجدان عمومی نقش نبسته ا

, هنوز برای حقوق پايه ای خود می جنگند"  ليشتن هاگن-کروستو" خشونت های زاپس پناهندگان بيست سال 
مهاجرين هر روز تحقير و تهديد . روما هنوز تحقير می شوند ودر اقامتگاهای ناامن نگهداری می شوند

  . ام جنايی قرار می گيرندهمورد حمله و ات, ميشوند
در کشور آلمان . در اين کشور بی خطر نشان دادن و پنهان کردن راسيسم و ترور نازی يک ُسنت است

تا مورد حل (رد پای خونين تا به امروز . تجاوزات دست راستی و راسيستی و قتل يک ديرينۀ غم انگيز دارند
تقريبًا دويست قتل , زولينگن و هويرز وردا, ُملن, تا درگيريهای خشونت آميز روستوک) سوءقصد ُاکتبرنشدۀ 

  .NSU پانک ها وضد فاشيست ها تا قتل های , خانه بدوشان, عليه خارجی ها١٩٨٩از 



  
  :شهر مونيخ بارها صحنۀ ترور نازی ها بود

به " ورزش دفاعی گروه حفمن"ال  توسط يک فع١٩٨٠بزرگترين سوء قصد فاشيستی در تاريخ آلمان در سال 
  .  نفر گاهًا بشدت زخمی شدند٢٠٠ نفر کشته و ١٣که در آن , هنگام جشن ُاکتبر مونيخ 

  .دو نازی کشته شدند,  در يک زدوخورد مسلحانه با پليس در جريان  دزدی بانک ١٩٨١در سال 
که يک نفر کشته , آتش کشيدند لودويگ يک ساختمان را در شيلرشتراسه  به نازی های گروِه١٩٨٥در سال 

  .شد
مهمات و مواد منفجره تهيه کردند ومی خواستند محل طرح   "رفقای جنوب" نازی های  گروه ٢٠٠٣در سال 

  .بنای جديد محلۀ يهودی ها را منفجر کنند
  

  : متوجۀ يک سياست وحشتناک  سرپوشی هستيم NSUبعد از افشای قتل و عام های گروه 
تعداد کم و خيلی دير استفعاهای , دروغ و الپوشانی در کميسيون های رسيدگی, نابود شدهپرونده های مخفی و 

  . يک روشنگری شفاف و بنيادی دربارۀ نقش سازمان مخفی و پليس تا بحال انجام نشده است. مسئولين
بجای آنکه بطور جدی نتيجه سياسی عليه راسيسم و , مسئولين سياسی ازخطاهای جزئی صحبت می کنند

ايالت باواريا برای تاسيس گروه هاس ناری گرفته " حفاظت قانون اساسی"حمايت های شرم آور کارمندان 
  .شود

  
 توسط ناری ١٩٥٠اين ُادگان در ساِل . ُسنت ديرينه دارديک "حفاظت قانون اساسی"راستگرائی در ُارگان 

در سال های شصت . ندوی شنه مبارزان ضد فاشيست دوباره زندا کرد کشتاسيس شد و تال" سابق"های 
ميالدی عليه جنبش دانشجوئی مبارزه کرد و در سال های هفتاد و هشتاد ميالدی اسناد الزم را جهت ممنوعيت 

  . شغلی فعالين چپ تهيه کرد
به اين بهانه هم شکست خورد چونکه ) یزهواداران نا( NPDمان ز سال پيش طرح غيرقانونی کردن سا٩

در حول و حوش . نفوذی داشتند NPDمان زساتا باالترين رده های " نون اساسیحفاظت قا"اعضای ُارگان 
  .و پليس است" حفاظت قانون اساسی"ُارگان هم پر از مأمورين ً NSUگروه 

  
ما بايد . باشد" حفاظت قانون اساسی"بنابراين تنها اقدام موثر جهت حل اين مشکل می تواند انحالل ُارگان 

جهت تقويت کردن بيشتر دستگاه امنيتی خود ً  NSUگروه يم که از قضًيۀ قتل های جلوی تالش دولت را بگير
که حاصل نتيجه گيری از گذشتۀ , استفاده کند و با اين وسيله دوباره اصل جدائی پليس و سازمان جاسوسی را 

  .لغو کند, استکشور فاشيستی 
هستند بلکه  NSUتنها قربانيان ه آنها ن. نيمو خانواده هايشان ابراز همدردی می ک NSUما با قربانيان ترور 

  .مضاعفًا توسط روش های راسيستی رسيدگی پليس شکنجه شدند
  
  

  !مبارزۀ مشترک عليه راسيسم در جامعه و سياست و نهادها
  ! راسيستی و توهين آميز پليسجبران خسارت حاصل از اقدامات 

  !افشای شفاف نقش سازمان های جاسوسی و پليس
  "!حفاظت قانون اساسی"گان انحالل ُار

  !١٩٨٠سوءقصد در شهر مونيخ  در سال تحقيق و رسيدگی مجدد پروندۀ 
  !ر قانونی نيستيهيچ انسانی غ! لغو همۀ قوانين راسيستی 

  !پيش به سوی يک جامعۀ غير راسيستی و همبسته


