اﺑﻌﺎد ﺗﺎزه از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در آﻟﻤﺎن؛ از
اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺗﺎ ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﻼحﻫﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
در ﭘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻈﻨﻮن اﺻﻠﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻟﻪ آﻟﻤﺎن ،اﺑﻌﺎد ﺗﺎزه ای از اﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺎش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﺗﻮﭻ و اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

ﺳﻼح ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻟﻪ در ﺷﺮق آﻟﻤﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﻔﺖ زﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻈﻨﻮن اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﮐﻪ »اﺷﺘﻔﺎن

ﺑﻠﯿﺖ« ﻧﺎم دارد ،در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﺎم دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﻧﺘﺸﺎر آن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻠﯿﺖ  ۲۷ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی راﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دارد ،ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای در
ﻓﻮروم ﺑﺎزی  Megucaاز ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻼح ﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺴﺖ

ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  spilljuiceدر ﺗﻮﭻ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺮﮔﺒﺎر را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۵ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.

ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ  ۱۶ﺻﻔﺤﻪ ای در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎک ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎزﻓﯿﺪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﻫﺎﯾﯽ از آن را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد .ﺑﻠﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن اﺛﺒﺎت ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪاش از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻬﺎر ﺳﻼح و
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺧﺎﻧﻪ وی ﭼﺎﭘﮕﺮی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﻄﻌﺎت
اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯽ ﭘﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺘﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮای ﻣﺮگ و »اﻣﺘﯿﺎز :زﻧﺪه ﺑﻤﺎن«
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه؛ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺷﺘﻔﺎن ﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎرش را ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺼﻮر
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺣﻤﻼت ﻣﺮﮔﺒﺎر روﯾﺪادی ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ال ﭘﺎﺳﻮ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻨﮑﺎر ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻔﺮت ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺪاﺑﯿﺮی
را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

