
  در تورینگن 2015از سال  ستیز گروه ھای دست راستی، نژادپرست و یھود حملھ از طرف713  
 

"ھم اکنون نیاز فوری برای اتحاد چندگانھ میان احزاب وجود دارد کھ بر چشم انداز و مطالبات افراد آسیب دیده  
”تمرکز کند و در نھایت تدابیر واقدامات مشخصی را انجام دھد.  

 
، AfD “ آ اف د“و  Thügida ”توگیدا“برای مثال از طریق  2015پس از بسیج نژادپرستانھ در سال   

“ezra”  713در تورینگن، تعداد  ستیز یھود و نژادپرستانھ گرا، خشونت ھای راست مرکز مشاوره بھ آسیب دیدگان  
مرکز مشاوره   2019در سال ) ، 166( 2018در مقایسھ با  شمارش کرده است.گرا با انگیزه ی راست  ھ یحمل

 است. کردهثبت  یھودیخشونت ھای راست ، نژادپرستانھ و ضد  مورد 108در یک سیر نزولی، قربانیان تورینگن، 
رایج ترین انگیزه این خشونت ھا نژادپرستی و پس از آن حمالت بھ مخالفان سیاسی می باشد. بیشتر این حمالت در 

 2019در سال  نفر 155حداقل  در مجموع تعداد  رخ داده است. رودولشتات - زالفلد انارفورت، ینا و در محدوده است
در تورینگن مورد حملھ ی گروه ھای راست گرا قرار گرفتھ اند.  

 
ی سال ھای اخیر باقی مانده و بھ مراتب  ، خشونت جناح راست در تورینگن در سطح باالی تکان دھندهنیز 2019" در 

کاھش ھر گونھ خطر حمالت تروریستی راست گرا بسیار باالست و “ می باشد.  2015قبل از  یباالتر از سال ھا
ھشدار  ezraھماھنگ کننده ی   Franz Zobelاین را  فرانس زوبل  ”نسبت بھ سال گذشتھ باید با احتیاط ارزیابی شود.

را در نظر می گیرد. یکی از دالیل این  می دھد. مرکز مشاوره بھ قربانیان، ھمچنین آمار باالیی از موارد گزارش نشده
نداشتھ باشد ، این  وجود افزایش عادی شدن خشونتھای راست و نژادپرستانھ است. اگر ھیچ عواقبی برای عامالن ،امر

می تواند منجر بھ پا پس کشیدن در بین افراد آسیب دیده و از بین رفتن اعتماد بھ مقامات تحقیق و دادگستری شود ، بھ 
، "یک  بیان می کندھمچنین ھماھنگ کننده ی این سازمان  نی کھ بھ عنوان مثال حمالت ھرگز گزارش نمی شود.این مع

مانند توھین ھای ، وجود دارد ، کھ در تجربیات مشخص در زندگی روزمره ی فرد شکل می گیرد و رعب فضای ترس
  ".در تورینگن ثبت نمی شود آماریدر اینترنت ، کھ در ھیچ  گراراست ینژادی در خیابان یا آشوبگر

 
ھمچنان باید اظھار داشت: "خشونت ھای راست گرا و نژادپرستانھ سالھاست کھ در حال افزایش است و عواقب 

بھ عنوان پاسخ بھ بحران دشوار دموکراسی و حقوق  “مربوطھ بھ نتیجھ نرسیده است.  آقای زوبل اظھار می کند کھ 
ود دارد کھ احزاب با اتحاد بر چشم انداز و مطالبات افراد آسیب دیده تمرکز کنند و در بشر، ھم اکنون نیاز فوری وج

بسیاری از مطالبات افراد آسیب دیده را می توان در توصیھ ھای مربوط بھ ” نھایت اقدامات مشخصی را انجام دھد.
شتر آنھا تا بھ امروز عملی نشده و کمیسیون "نژادپرستی و تبعیض" کھ بی NSUاقدامات دو کمیتھ تحقیق از تورینگن 

ھمچنین از "عقب ماندگي اصالحاتي كھ روزانھ تعداد زیادي از مردم بھ طرز  ezraاند ، یافت. ھماھنگ كننده پروژه 
صحبت مي كند. ”وحشیانھ احساس مي كنند  

 
و تحقیقی و یکی دیگر از مشکالت را عدم اجرای قانون توسط ارگان ھای بازپرسی  مرکز مشاوره قربانیان ،

اگر برای مثال ، شش سال پس از حملھ وحشیانھ گروه شبھ نظامی نئونازی  آقای زوبل بیان می کند: دادگستری می بیند.
، ھیچ یک از عامالن محکوم ھنوز در بازداشت  2014در فوریھ  Ballstädtھا بھ یک نمایشگاه سرگرم کننده در 

فراد آسیب دیده است ، بلکھ سیگنالی بھ حرکات سازمان یافتھ نژادپرستانھ و نیستند ، "این نھ تنھا یک فشار عظیم برای ا
نئو نازی ھاست کھ آنھا ھیچ ترسی از عواقب اعمال خود نداشتھ باشند.  

 
ستیزی ، آشوبگری جناح راست و  یھوددر انتھا آقای زوبل خواستار ھمبستگی بیشتر با آسیب دیدگان نژادپرستی ، 

یک  “نگی این پروژه ضمن درخواست مسئولیت فردی از ھمھ بیان می کند: ھم اکنون نیاز بھ مسئول ھماھ خشونت شد.
وجود دارد.   ”فرھنگ ھمبستگی کھ بھ آسیب دیدگان امید می دھد و می توانند از این طریق حمایت و پشتیبانی بشوند

ر واقعھ ی حملھ تروریستی راست گرایانھ در فوریھ در پارلمان ایالتی تورینگن و یا د 5این بھ عنوان مثال بعد از وقایع 
ھانائو، در مکانھای مختلف تورینگن نشان داده شد.  

 



فقط مواردی را شامل می شوند، كھ براساس معیارھای ثابت تعیین شده توسط مراكز مشاوره برای قربانیان  ezraآمار 
آنھایی  البتھ بھ عنوان معیارھای استاندارد تعیین شده اند و VBRG)( ستیز ، نژادپرست و یھود گرا خشونت ھای راست

کھ مبتنی بر تعریف دفتر پلیس جنایی فدرال برای " یک جرم با انگیزه سیاسی "، ھستند و یک انگیزه ی راست در 
در آمار موجود نیست و بالعکس. ezraجرم قابل تشخیص است. ھمھ ی موارد منتشر شده در شرح نامھ   

 
ezra ط کلیسای اوانگلیش در آلمان مرکزی (توسEKM مرکز مشاوره از  2011) حمایت مالی می شود. از آوریل ،

آنھا را بھ گروھی کھ آن را رد می کنند  ،افرادی کھ مورد حملھ قرار می گیرند حمایت می کند؛ افرادی کھ عامالن
از  انقربانی ی مشاوره داده شد. مرکز مشاوره ezraافراد توسط  از 176 تعداد بھ 2019. در سال کنندمی  وصل 

و برنامھ ایالتی تورینگن برای دموکراسی ، تحمل و ذھنیت آزاد   "!Demokratie leben" فدرال ی طریق برنامھ
"DenkBuntمی شود. مالی " تأمین  


