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 !گسستگی یبه جا یهمبستگ - آزادو  یکجامعه دموکرات یک یبرا

 
 

 آنهالت-زاکسن  unteilbar#تظاهراتحضور در فراخوان  

، از همه ما آنهالت-پیش رو در زاکسن یالتیبا توجه به انتخابات ا ییم.گرد هم آ متنوعو  آزاد یک،جامعه دموکرات یک یبرا بیایید

     ما اجازه  .یممخالفت کن یافراط گرایانراست نفوذ دولت توسط یدِو تهد یانسان یرتحق، یشود که با نژادپرست یخواسته م

 گرایراست یگروه ها یتتقوو  یشرفتما اجازه ادامه پ ! قرار گیرنددر مقابل یکدیگر  انو مهاجر ، پناهجویانکه دولت یمده ینم

 ، ییهودستیزنژادپرستانه و  یبه خشونت هاکه ی یراست گرا یها یجبس یشو افزا یالتیبه پارلمان ا AfD، ورود یافراط

راستگرا در هاله  یستیحمله ترور یرا برا ینهو زم هردک یترا تقو ی، ضد زن ساالر هدامن زد ستیزی رومیو  ستیزی انمسلم

 !ند را نخواهیم دادآماده کرد

 

 ایستاده ایم! ما نیست  باعلیه آنچه ما 

خاطر ده ها هزار نفر فقط در آلمان ب گرفته است.قرار یرهمه گ یماریب یک تحت تاثیر روزمره ما یزندگکه  یک سال است

که  همزمان: نبوده است یکسانهمه ما برای وجه  یچبه ه یریهمه گ اما تبعات این ند.ه اکرونا جان خود را از دست داد یروسو

بر دوش  بار اصلی این بحران افاشفو  خود نگران هستندزندگی  بقایبرای  یشمار یب دادشوند ، تع یثروتمند مافراد  یبرخ

 با مرتبطمشاغل یا با یا بدون دستمزد،  های خانگیمراقبت با یا بدون سابقه مهاجرت است که عمدتا در مشاغلی مانند  یزنان

 یخارج یپناهندگان در مرزها یرانسانیغ یتوضع طرفیاز  مشغول به کار هستند. ،به طور موقتی غالبا و ت و درمانشبهدا

 .کند یم تشدیدرا  یمشکالت قبلبه این بحران دامن زده و اروپا  یهاتحاد

 

 اکثریت!از  یکدموکرات ای جامعه یبا هم برا

بر  یمبتن ییخواستار پاسخ ها که یمهست یجریانبه  یوستنل پاآنهالت در حزاکسن در  unteilbar# جنبشما به عنوان 

قادر خواهیم با هم ما ! است یانسان یرو تحق های اقلیمی ، بحران ینابرابر دِآن ، رش یامدهایدر برابر بحران کرونا و پ یهمبستگ

تصیم گیرنده و  بوده قسیمتقابل  یرکه در آن حقوق بشر غ یمهست یجامعه ا فدار. ما طریمده ییرقدرت را تغ یاسیتوازن س بود

 .همه جادر  بلکهآنهالت  -زاکسندر نه تنها  !ریست طبیعیمکه ا تخود شخص اس کسهر یزندگ
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 !بدون استثنا ،همه مردم یبرا خوب یزندگ یک یبرا •

 !ی، صلح و عدالت اجتماعبشرحقوق  بر یمبتن دنیایی یبرا •

 !همه یبرا یعموم عادالنهخدمات ارائه  یبرا •

و  یتیجنس یض، تبعیزیست ی، رومنانا، خصومت با مسلمیزیست یهود، ینژادپرست یهعلبر  یاجتماع یهمبستگ یبرا •

 ایانه!راست گر یسمترور

 !یبا راست افراط یعدم همکار -یاجتماع یسمضد فاش یبرا •

 در جامعه ! یتیجنس عدالت یبرا •

 !اروپا بی تفاوتیدر برابر  -یو پناهندگ یتحق حما یبرا •

 !را دارد همهبرای  یکه ارزش زندگ یا یندهو آ یمیعدالت اقل یبرا •

 وماست  نقطه قوتتنوع  ین. ایکی شده ایم یاسیس مختلف یدگاههایدبا هستیم که  یمدن گسترده متحدجامعه  یکما 

تورینگن  جمعیت متحدن ، ردر مکلنبورگ فورپوم # unteilbarجنبش  : همراه بایمهست اتحاد شرقی! ما اقدرت م یهمبستگ

 .خواهیم بود دحو مت هماهنگ ای جامعه بخشنویدو  به هم خواهیم پیوست ینبرلو دوستانمان از زاکسن ، براندنبورگ و 

 

 !گسستگی یبه جا یهمبستگ - آزادو  یکجامعه دموکرات یک ی: برایوندیدبه ما بپ

! یمکنمی بلند  یو دموکراس یهمبستگ یخود را برا یو صدا مدآ خواهیم ، ما در مگدبورگ گرد هم 2021 یلرپآ 10 یختاررد

به عقب  ستییبلکه با ،دولت داشته باشد یلدر تشک یریتأث یچه یدنبا یراست افراط برای ما واضح و شفاف است که نه تنها

 یکدیگر! ما با سم خواهیم کردررا  هایمانمگدبورگ با همه دموکرات ها خط قرمز رد یلرپآ 22 یختار در اینرواز . رانده شود

 آمد.  یمها خواه یابانبه خ (Saale) در هاله یام 29 یخدر تار ادزآو  یکدموکرات یجامعه ا یبرا

 !یمهست یمقابل تقس یرغ#با هم ما  -گسستگی یبه جا یهمبستگ ی: برایوندیدبه ما بپ

ها  یهاطالع یدترینمعتبر کرونا انجام خواهد شد. به جد یبا مقررات فعل و مطابقمتناسب شده  یزیبرنامه ر یدادهایرو یتمام

 .دقت فرمایید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اولین فراخوان: حضور در یدعوت برا

     را امضا کرده و از اخوانتا فر یمکن یها دعوت م نجمن، سازمان ها و افعاالن، ه افراد عالقه منداز هم یمانهصم ما

#untilbar Sachsen-Anhalt  کنند یتحما. 

 :یدکن عالما به ما 04/04/2021 یمیل تا تاریخا یقخود را از طرمایت حلطفا 

kontakt@unteilbar-sachsen-anhalt.de 
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