
 3ا3ی در برابر خشونت نژادپرستانه
4

 فراخوان هم7ست5
 ارفورت د<گر ن?ا<د م;ان ترس برای ق56ان4ان خشونت های نژادپرستانه و

DماندF GHاF م4دان رزالت نازی ها 

 و شجاعت اخالGH در برخورد Fا خشونت های نژادپرستانه و نژادپرسGN روزمرە در شهر خود
R

SستUا هم خواستار همF ما 
نگن Fه طور مداوم در حال افزاXش  هس4fم. ما d خواه4م که عوامل و علت های خشونت های نژادپرستانه که در تو̀ر

l عواقب برای عامالن، همدستان و آiش افروزان فکری آنها mnاست روشن گردد. ما همچنان خواستار پ4گرد و تعی 
l در برابر خشونت های نژادپرستانه sا<ان دادە شود. mnمسوول tuه سکوت و ناتوان نماF خواه4م که d 4م. ماfهس 

ق  ل ۲۰۲۱ در قطار شهری شهر ارفورت Fه wعت از ط6̀ و`دیوی ض?ط شدە توسط تلفن همراە در شام جمعه 23 اپ6̀
رسانه های اجتما� و در جوامع مختلف دست Fه دست شد. این حادثه Fار د<گر روشن کرد که ارفورت هنوز برای 

کساlu که متاثر از خشونت های راست گرا<انه و نژادپرستانه هسfند، م;ان ترس و وحشت FاGH ماندە است. این و`دیو 
�شان d دهد که چگونه <ک نوجوان اول مورد تحق�m نژادپرستانه قرار گرفته و س�س وحش4انه Fا ل�د زدە d شود. 

نگن �م ن�ست و در ا��� موارد مرتک?ان این خشونت ها  l نازی ها در ارفورت و تو̀ر mحمالت خشونت آم� l mnمتاسفانه چن
شناساtu ن� شوند <ا عامالن خشونت های سازمان <افته خ�4 زود آزاد d شوند. مهاجران خشونت نژادپرستانه را در 

wک ها، در �مپ ها، در م;ان های درس و �ار تج56ه d کنند. 
  

l موارد مداخله کن4م و در صورGu که  mnبنابراین د<گر ن?ا<د تنها تماشا کرد؛ وقت اش است که در صورت د<دن چن
ب و شتم و  l� شود، مورد d االی شان تفF ،ند mگ� d نژادپرستانه قرار l mnهمنوعان، دوستان و هم;اران ما مورد توه
ند، قدم پ�ش گذاشته و برای حما<ت از آنان Fاس4fمD د<گر ن?ا<د فرصت را از دست دادD زماlu  که  mگ� d خشونت قرار

l امنیGN مهار ن� شود،  mnخشونت های سازمان <افته نازی ها و ا<دئولوژی نژادپرستانه آنها از سوی هم;اران و مسوول
ن Fا<د دقیق تر ن£اە کن4م و ن?ا<د از کنار این حوادث Fدون توجه  Fا<د از خود سازماند¥ مهاجران حما<ت شود. ¤س ا̀ز

کت های خود ن?ا¦د از کنار نژادپرسF GNدون  §w ک ها، در داخل قطارها، در �مپ های مهاجران و در دفاتر وw در Dم Fگذ̀ر
م.   وا�¨ش Fگذ̀ر

، نازی ها و نژادپرستان را جرات ب©ش�G برای اعمال خشونت و  l mnعمدی مسوول §ªسالهاست که سكوت و چشم پو
ا<جاد وحشت دادە است. ما Fا<د از خ�4 وقت پ�ش <اد d گرفت4م که ن?ا<د Fه هشدارها، ترس ها و تج456ات افراد 

`م و دست Fه  mگ�F توج¬ کن4م <ا صدای آنها را ناش¨4دە u آس�ب د<دە از خشونت های راست گرا<انه و نژادپرستانه
اقدام نزن4م.  

l جـــد<دی ن�ست. این هـــم تـــازە ن�ست که از مـــهاجـــران، خـــانـــوادە هـــا و  mامـــا این خـــشونـــت هـــا در ارفـــورت و جـــاهـــای د<گر چ�
نــد از اینجا هســfند و در اینجا d مــانــندD آنــها  mگ� d که مــورد حــمله قــرار luجــوامــع آس�ب د<دە مــحافــظت ن� شــونــد. کسا
 روزمرە این ا�سان ها را تا̀رک کند. 

R
Fه این شهر تعلق دارند و ما اجازە ن� ده4م که سا<ه ترس و هراس از خشونت زند°

انه در شهر هاله و هاناو را فراموش ن� کن4م. ما حمالت متعدد نژادپرستانه د<گر بر  l mما قتل های نژادپرستانه و یهود ست�
l فراموش نخواه4م کرد. mنگن را ن� دوستان خ²±ش در تو̀ر


