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 بنيامين  اورت ماير
 

 نامه سرگشاده
 

 GEW واعضای GEWبه رهبری 
 

 اتحاديه ,,آريايی کردن ،،سنديکای آموزش و علوم اجازه ندارد
 اموالی را بصورت کالهبرداری                        1945معلمين نازيها وبعد از 

 .متصرف شود
 
 
 

 2007ژوين 
 

 فهرست
 

 3   صفحه                                                2007، مه  ) بنيامين اورت ماير (نامه سرگشاده
 

 1945اتحاديه معلمين نازيها وبعد از  ,,آريايی کردند ،،سنديکای آموزش و علوم اجازه ندار
 .تصرف شودم کالهبرداریاموالی را بصورت 

 
 6                                                               صفحه  2007آپريل . 28ند شاو فرانکفورتر رو

 
 .انکار ميکندسنديکای معلمين فروش اجباری را 

 
   7                                            صفحه   2007 آپريل 26)  آبند بالت( روزنامه عصر ها مبورگ 

 
  ,,يهودی را نگهميداردسنديکا ويالی ،،
 

  8 صفحه                                                            2007آپريل.4 فرستنده راديويی شمال آلمان
 
  ,,در هامبورگ جدال بر سر يک ويال در بهترين نقظه شهر،،
 

  10       صفحه   2007مه .2)   هامبورگGEWاعضای  (اشتفان رومی   نت و نامه سرگشاده برنهارد
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 "  سنديکا اجازه دارد اموال آريايی شده را نگهدارد؟،،
 
 
 

 اسناد
 

 11                                                    صفحه  11/05-10شماره  )hlz(روز نامه معلمين هامبورگ 
 
 ,,GEWثيه يهودی بهر،،ا
 

 28صفحه    )                                                               2007مه (خود را حق به جانب تلقی کردن
 

 : هامبورگ  کالوز بوالن و ديگرانGEWنامه رييس 
 
 مسوالنه نيست با پس دادن ساختمان به نظر ما، وبا در نظر گرفتن فاکتورهای تاريخی ،،،

 ,,     ليم وتربيت با مشکل مالی روبرو شود سنديکای تع
                                           

* * *                                          
 

  31صفحه                                                                                            1ضميمه 
  

                      گرد به خاطر شستمين سال وهييت دبيران سنديکا GEW ه سرگشاده به رييس سنديکای نام
) (Novemberpogrome بنتيامين اورت ماير   توسط 1998   1938بر م نوا: 

 
ه طور  بايد فعالييتهای خود را ب:GEW زمان نازی و GEW  سنديکای آموزش وعلوم ،، 

 ,,   قرار دهد انتقادی مورد برسی 
 

   
  52صفحه                                                                                            2ضممه 

 
  99ـ1آموزش وعلوم شماره 

 
   ,,   د  شويتس به آگاهی ملی صدمه ميزن آوس ،،
 

  55  صفحه                                                                                           3ضميمه 
 

  1935 ـ1933آلمان موقعييت يهودييان در 
 
 
 
 



 3

 
                               

                                       
  نامه سر گشاده                                

 
   و اعضای آن GEW آموزش وعلوم به رهبری سنديکای                           

 

 اتحاديه ,,آريايی کردن ،،سنديکای آموزش و علوم اجازه ندارد
 اموالی را بصورت کالهبرداری                        1945معلمين نازيها وبعد از 

 .متصرف شود
 

 آنچه آنزمان حق بود ، ميتواند امروز نا حق نباشد؟
  از دفتر خاطرات دکتر کارل برونسکی                                 

 
 بر  ميبايست وظايف بزرگيک سری  بابه عنوان سنديکای تعليم وتربيت(GEW)وًمٍسنديکای آموزش وعل

  در آن وودر کنار. مدارس وديگر مراکز آموزشی پيش برود،ههاعليه وضعيت وخيم ورو به تضايد دانشگا
 را پيش کشيده و نقش رزمان نازی بحث د که، است GEW پای وظيفه ای جلوی مقابله با مسايل سياسی روز 

 .ن قبل وبعد از آنرا ناديده نگيردمعلمين را در زمان نازی ،وهمچني
 

 برداشته شده وبرداشته ميشود، اگر چه نقش تازه تاسيس سيعتر از آنای وو  در سطح منطقهایقدمهای اوليه 
  کهميتوان گفت  موجود با داليل و بطور کلی1945 از  بعد,, پاکسازی نازی ،، در به اصطالح GEWشده 
 در دهه پنجاه بيشتر به اين مٌسله مشغول GEW:    در مدارس ودانشگاه هاتمايل داشته,, سازی نازی باز،،به
 .شناخته شوندا دوباره بعنوان کارمند اخراج شده کمک کند ت معلمين نازی که بهبود

 
 که در ،يچ کوششی در جهت روشن کردن نقش اتحاديه معلمين نازيها تقريبا هي1945در دو دهه بعد از، 

GEW 1998 سال 1در ضميمه  در اين مورد به نامه سرگشاده( . موقعييتی مهم داشتند صورت نگرفت 
  .)مراجعه شود

 
تحقيقات محلی در شهرها ، : ت گرفتهدر همين رابطه در سه دهه اخيرتغييراتی در بعضی جهات صور

بطور  . با کمک دانش آموزان دختر وپسر انجام گرفت GEWتوسط اعضای  و بعضی مدارس، دهکدهها 
 ، ضد يهودو مسايلی همچونمشخص در بعضی از مدارس نقش اتحاديه معلمين در زمان نازی بررسی گرديد 

ی  در شهرهاتحقيقاتاين .  و دکترين نازی بشکل روزمره مستند گرديد  آلمانی ـنضاميگری ،ناسيوناليست
 همچنيين هامبورگ انجام گرديد...کفورت ، کلن وبزرگی مثل برلين،فران

 
مراجعه شود  به مطلبی که در فرانکفورت روند شاو (،با کمال تاسف ميبايست افکار عمومی  آلمان مطلع شود

اگر (  منطقه ایجلسه نمايندگان ،  هامبورگ GEW ال ترين ارگانا که ب) درج شده است 7.4.28در تاريخ 
 )  ممتنع10 و50 به57  چه با حد اکثر ضعيف

 
 آريايی ،، مٌسله جنجال آفرين مصادره اموال يهوديان  روشن شد کهGEWاينکه توسط اعضایبعد از *

با اتحاديه معلمين نازی  توسط  خانه ای ، وبا در نظر کرفتن شرايط ترور وضد يهود1935در سال  ,,کردن
 .دقيمت بسيار نازل خريداری ميشو

 
االی نازی ها تحت نظر يکی از مقاماث ب(در اوايل دهه پنجاه  GEWبعد از روشن شدن اين جنجال که  *

اين ساختمان را با اراٌيه اظهارات دروغين ورفتاری چاپلوسانه در مقابل نيروهای  ) ,, کارشناس،،بعنوان
 .متصرف ميشود متفقين
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با قيمت امروزی يک ميليون (ميتواند ساختمان را  GEWه وتاييد کردند که دو مٌسله باال جنجال آميز نبود

 .خواهد کردنگهداری نگهداری کرده ودر آينده نيز )  يورو 150000يورو  با اجاره ای ماهيانه به قيمت 
 

اين تصميم .  نماينده ديگر به انتخابی جنجال برانگيز رای دادند 57دادند ون   نماينده به آن رای50حد اقل 
 .ی ،ضد يهود وجعل تاريخ را با خود به همراه دارد يی اسفبار ،غير علماگيری ادع

 
هامبورگ دليل فروش ساختمان  GEW شخصی که خود را متخصص ميداند در روزنامه 2006در سالـ 1

    .ی يهودی را چنين توضيح ميدهدموروث
 

نند  ها مهاجرت کبخاطر سياست نازی اجباری ويا  ،ٍ، آريايی کردن ،،از اينکه بخاطر ترس از
 ساختمانی ، چند وقت بعد از آن،يکی از صاحبان قبلی!):آنها(بر عکس  .نشانی وجود ندارد

سندی هست که از مهاجرت يک نفر در سال . را خريدارای ميکند ،همچنين در ها مبورگ 
 بعد از فروش ساختمان به يک آپارتمان ،دو نفر ديگر از اعضای وارثين . خبر ميدهد1937
متعلق  hlzمجله( .شد  در آلس فلد ميروند که نشان از عدم مهاجرت ميباد و مجللیجدي
  )5،06هامبورگ شماره GEWبه
 

 ،،           در ها مبورگ 1933وضعييت يهوديان در سالهای  :  غير قابل تحمل استاين شکل استدالل وقيهانه
گذشته وزبانی را به کار ميبرد تا  عه موضوب از  مرز جوابگويی  خطوط باال  چطور بود؟,, آپارتمان مجلل

  بود، رايش مارک قيمت خريد وبازسازی ساختمانی66000واقعييت اين است که .  نازی ها را ساده جلوه دهد
مين  ه,, آريايی کردندقيقا ،،.  رايش مارک 58000سود آوری  رايش مارک ارزش داشت با 106000که 
 .است

 
فروش خانه  ،،  که احتماالدا مبورگ توضيح ميده هGEWرهبری  2007ـ  در سال 2

                 ,,تعقيب از طرف ناسيونال سوسياليستها انجام نگرفته است موروثی در ارتباط با
FR)     28.4.07 ( 

 
 بر عليه نظر ديگری ، ،جمله زيرکه هامبورگ اعتراض به GEWمبورگ رٌيسدر روزنامه معلمين ها
  ميکند   ,,را به کار برده اند, آرياييگریجويان که اصطالح ،سود

hlz) 40  صفحه 06ـ 11و10 شماره (  
 

 صورت 1935ن مسله نيست، که آريايی کردن  اختالفی بر سر اي وکراتدر هر صورت بين سنديکاييهای دم
 .سود برده اند)ودر اين مورد اتحاديه معلمين نازی  (,,آريا يی گران،،کرفته و

 
وال سٌيبه  ،،   ها مبورک در مصاحبه با راديو شمال آلمان ميگويدGEWرييس 2007در سال   ـ3 

. هميشگی که آيا صاحبان قبلی ساختمان که می بايست آنرا با قيمت بسيار نازل بفروشند 
برای  چرا که اسنادی تحقيقات ما نشان ميدهد که در اين مورد ترديد بزرگی وجود دارد،

 ) 4،5،7راديو شمال آلمان    ( ،،.ص موجود نيستشرايط اجباری در اين مورد بخصو
 
بعد از فروش اين ،، يکی از صاحبان قبلی    ها مبورک وقيحانه ميگويدGEW رييس2007در سال  

 اين برای ما نشان ميد هد که ميتوان گفت .خانه ملک ديگری خريد ودر هامبورگ ماندگار شد
 .رار گرفته باشند ق در اين مورد مشخص مورد تعقيبنميبايست حتما  

  )4,5,7راديو شمال آلمان (  
 
 
 
 



 5

اين واقعييت دارد که چندين نفر از صاحبان قبلی در موقعييت مناسبتری فرار  در هامبورگ ماندگار شد ؟
وشرايط عالوه بر آن ،،در اين مورد مشخص )  در آلمان فوت کرد 1937يکی مريض شد ودر سال (کردند 
 .هر يهودی را در بر ميگرفت,,   ،،آلمان بيدار باش يهودی را سقط کن که روزانه شعار,,  تعقيب

 
 را 1938 تا 1933هند که آريايی گری سالهای او ميخ GEWاز قرار معلوم نمايندگان سنديکای تعلم وتربيت

 .استناد کنند وتاريخنگاری شومی را به نمايش گذارند,, بصورت ،،مورد مشخص
 

 يهوديان ،: اين بود دقيقا استدالل نازيها،،: ان هامبورگ بدرستی ميگويد از انجمن يهودي دانيل کيلی
کسيکه امروز اين چنين استدالل  .، دارند آزادانه ميفروشندبه پول  کهبخاطر حرص وولعی 

  )07، 4 ،5راديو شمال آلمان ( ,,ميکند ياکودکانه وزود باور است يا جنايتکار سياسی
 
 

 * * * 
 

 مسايل گذشته را هامبورگ است که سالها بطور دقيق تمام  GEWاعضای انتقادی بنظر من اين وظيفه 
 با  ،)مراجعه شود ,, GEW،،ارثيه يهودی به به اسناد ضميمه (ه اندبررسی و بصورت اسناد تهيه  کرد

 .جنجال آفرين را نپذيرند واقعه اين GEWهمبستگی و حمايت داخلی وخارجی 
 

 . مبورک نيست هاGEW تمام اينها فقط مسله 
 

  از بحث  آن پرداخته وحقوقی  ومسله رقضيه  فقط به ظاهاگر خواهد بود ،بطور کلی در خطر GEW اعتبار
 .و يا ناديده گرفته شودمسايل جلوگيری 

 
    اورت ماير بنيامين

 
    
       

 
 
 
    
 
 


