
 
 انضموا معنا إلى مظاهرة ضد النازية يوم الجمعة 2016/04/29 الساعة

Saalfeld / Gorndorf 17:00 في  
 

1 في الثالث" "الطريق بـ يسمى ما نداء الجدد النازيين حزب وجه اآلن، من سنة نحو                  قبل
.Saalfeld زالفلد مدينة في ألمانيا في نازية مظاهرة أكبر في للخروج أيار2015              مايو
معارضي بعض أصيب . الدعوة هذه بتلبية الجدد النازيين من شخص 700 نحو               قام
ورذاذ للدموع المسيل بالغاز الشرطة ردت الجدد. النازيين مع تصادمهم نتيجة بشدة              النازية
الجدد النازيون عزز المسيرة هذه بعد اليمينين. المتظاهرين من الهائل العنف بسبب              الفلفل

 وجودهم في Saalfeld وأصبحوا أكثر ثقة في المدينة.
 

المحيطة المناطق من كثير في بل فقط Saalfeld في المشاكل يثيروا لم الجدد               النازيون
آخرون شارك أنه يذكر .Jena و Gera و Pößneck في المثال سبيل على               بها
250 إلى وصلت التي الجدد للنازيين أخرى بمسيرة Saalfeld / Gorndorf             من
Connewitz اليبزيغ Leipzig مدينة في الشغب أعمال في الجدد النازيين من             شخص
النازيين بعض حاول اإلنترنت شبكة على أيضا العام. هذا من الثاني كانون يناير 11                في
عنف أعمال بتنظيم المحاوالت هذه اندرجت حيث لهم المعارضين لمحاربة أنفسهم             تنظيم

  إليذاء معارضي النازية.
 

مدينة في الالجئين سكن مكان أمام المثال سبيل (على النازيين مظاهرات بدء              منذ
في لالجئين المناهضة Thügida حركة نظمتها التي (Rudolstadt          رودولشتدت
المعارضين على الهجمات عدد ارتفع ،2015 عام Rudolstadt رودولشتدت           مدينة

  واالجئين خصوصا ضد الالجئين.
 

معارضي من كثير تعرض كبير. بشكل الهجمات هذه زادت األخيرة، واألسابيع األشهر              في
مساكن على ترهيب محاوالت بعدة قاموا حيث الجدد النازيين قبل من هجومات لعدة               النازية
النازيين هجمات منازلهم). على المعقوف الصليب رسم المثال سبيل (على النازية             معارضي
التابع haskalah االنتخابية الدائرة مكتب و (اليساريين) النازية معارضي أيضا            طالت
الجمعة نازيان شخصان قام كما Katharina König كونيغ كاثرينا البرلمان            لعضوة

.Gorndorf الماضية بأعمال شغب في مركز مدينة  
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في خصوصا زالفد مدينة في جليا يظهر الجدد النازيين تطرف أن إلى اإلشارة               وتجدر
آخرين نازيين مع بشبكة جيد بشكل متصلة أيضا يبدو ما على التي Gorndorf               منطقة
النازيون يختلط ذلك على وعالوة .( Kahla كاال منطقة من نازيين مع المثال سبيل                (على
معا ليثيروا النازيين الشباب مع Gorndorf و Saalfeld من كل في             القدماء
قبل من الحالية التطورات و الماضي في التطرفي للمنظور نظرا الالجئين. ضد              المشاكل
الذين والجدد القدامى النازيين وجه في الوقوف أهمية ذكر من بد فال الجدد،               النازيين

 يتصورن أنهم باتحادهم سيصبحوا أقوياء.
 

القيام على يتشجعون يجعلهم النازيين قبل من المرتكبة والترهيب العنف ضحايا تجاهل              إن
الوحيد البديل هي الجدد النازيين أفكار أن الناس نظر وجهة يعزز و العنف من                بمزيد

 للديمقراطية.
 

في 2016 نيسان 29 في الجمعة يوم الفاشية ضد مظاهرة إلى ندعوكم السبب               لهذا
من المتضررين مع تضامننا يظهر المظاهرة بهذه قيامانا إن .Saalfeld Gorndorf           
النازيين لمحاوالت التصدي الوقت ذات وفي المتطرف اليمين قبل من الممارس             العنف
نريد وال الناس يخافها أماكن وجود ألمانيا في نريد ال نحن بهم"! خاصة "مناطق                بإنشاء
التي الترهيب أساليب أن للنازيين نظهر سوف بحرية. فيها التحرك الناس يستطيع ال               أماكن

 يستخدمونا ستفشل من كل بت.
 

"القومية حملة إطار في باألحداث حافلة أسبوع نهاية لعطلة تمهيدا المظاهرة بهذه نرى               نحن
والمسيرة نيسان 30 في شتوتغارت في AfD البديل حزب منع إلى الهادفة خيارا"               ليست

.Plauenالنازية المسماه "الطريق الثالث" والتي سوف تعقد في 1 مايو في مدينة 
 

 حان اآلن وقت التصرف!
 

Saalfeld / انضموا إلى المظاهرة يوم الجمعة 2016/04/29 الساعة 17:00 في 
 Gorndorf في Rathenaustraße و أظهروا تضامنكم معنا!

 
Initiative „Kein Platz für Angsträume“ 

 مع تحيات مبادرة "المكان لمناطق الخوف"
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