پنجمني جشن خيابانى عليه نژادپرستى وتبعيض براى زندگى بهتر
درتاريخ  ٢٢/٠٦/٢٠١٩از ساعت ١٤تا ٢٢
در
Aufseßplatz
از سال  ٢٠٠٠تا  ٢٠٠٧ميالدى گروه نژادپرستى و ناسيوناليستى )٩ (NSUنفر از خارجيان ويكنفر پليس آملان را ترور كردند.
٣نفر از اين قربانيان در شهرنورنبرگ مى باشند ١٣ .ژوئن سالگرد ترور آقاى عبدالرحيم اوزدوغرو و ٩ژوئن سالگرد ترور آقاى
اسماعيل ياشار و  ٩سپتامبر سالگرد ترور آقاى انور سيمچك  ،قربانيانى هستند كه در شهر نورنبرگ بقتل رسيدند .همچنني
گروه  NSUاولني بمبگذارى خودرا در رستورانى در جنوب شهر نورنبرگ آغاز كرد.
پليس آملان سالها در جستجوى قاتلني اين قربانيان بوده ،بهرحال بعد ازگذشت مدت مديدى ،با يافتهاى خود دادگاهى را درشهر
مونيخ برگزار كردند ،و اين دادگاه بعد از مدتى پايان محاكمه را اعالم كرد ،متاسفانه هيچ روشنگرى دقيقى ازواقعيتهاى پشت
پرده اين فاجعه اعالم نشد ،حتى در رابطه با پرونده  ٣مقتولني در شهر نورنبرگ واز چه كانالى اين گروه ناسيوناليستى مورد
حمايت ميشدند نيز مشخص نمى باشد.
زمانيكه دادگاههاى  NSUواقعيتهاى پشت پرده اين جنايت را سرپوش گذاشته اتفاقاتى با افكار نژادپرستى وضد انسانى در
شهر كيمنيس به شيوه جديدى بوقوع پيوسته كه در گذشته حتى نمى توانستيم تصور كنيم.
اكنون شاهد وارد شدن نمايندگان يك حزب نژادپرست وافراطى به پارملان ايالتى بايرن هستيم ،وفاجعه آميزتر ازآن عده كثيرى
نمايندگان اين حزب نيز وارد پارملان آملان شده وسياستهاى نژادپرستانه خود را در بوندستاق دنبال مى كنند وحتى يكى از آنها
از افكار نژادپرستانه و  NSUبصورت علنى حمايت مى كند.
جالب توجه اينكه نماينده سابق ايالتى اين حزب كه در حال حاضر نماينده پارملان آملان هم هست به تازگى در سفرى به آفريقاى
جنوبى در يك نشستى با يك گروه ناسيوناليستى در تمرينات كاربرد سالحهاى كشنده آنها شركت مى كند.
امروزه تجمعات و راهپيمايهاى متعددى توسط گروه هاى مختلف عليه افكار نژادپرستى در جنوب شهر و قلب نورنبرگ برگزار
مى شود.
حمله به مراكز پناهندگان ،تهديد روزنامه نگاران وانسانهايكه عليه نژاد پرستى مبارزه مى كنند مرتب درجريان است.
اين گروه ناسيوناليستى تجاوزات جنسى عليه زنان را دستآويز كرده تا سياستهاى نژادپرستانه خود را توجيح نمايد.
اكنون جامعه نياز مبرم دارد تا درمقابل افكار نژادپرستى متحد شده وقدمهاى مثبتى در اينراه بردارد ،افكار نژادپرستى و
نفرت جايى در شهر نورنبرگ ندارد،بدينوسيله آمادگى خود را بعنوان اتحاد عليه نژادپرستى وتبعيض و بعنوان يك گروه،
پنجمني بار جشن خيابانى عليه نژادپرستى رادر  Aufseßplatzبرگزار مى كنيم.
ما سازمانها وگروها وتشكالت گوناگون ،خارج از رنگ پوست ،نژاد ،مليت ،زبان ،جنسيت  ،وبراى زندگى بهتر دراين رابطه
باهمديگر صميمانه همكارى مىكنيم.

