
اتحاد  فورپومن    فراخوان مکلنبورگ ایالت در

آگاه      و آزاد ایی جامعه برای

شناسد      نمی مرز و حد همبستگی

:      یک تحقیر        و ستیزی یهود ، نژادپرستی است وقوع حال در چشمگیر سیاسی تغییر
به   دوباره است   قلب  انسانی کرده رسوخ زندگی     .جامعه و بشر فراجنسیتی –حقوق

 – جامعه         فرانرمهای زندگی اشکال دیگر و همجنسگرایان زندگی و   بعبارتی7 مذهبی آزادی
قانون  . ،حاکمیت گیرد       می قرار حمله مورد و    آشکارا ناسیونالیستی روحیه و گرایش

تفرقه     و طلبی اروپا  تجزیه فراگرفته  تمام است.       را راست به جهت تغییر یک این است
ما     ی همه هستیم   که روبرو آن با .

سال   از     2018در بیش برلین و         250.000در موسسات و گروهها و افراد جمله از نفر
این        با را خود همبستگی مکلنبورگ، از اتحاد  انجمنهایی7 کردند    فراخوان اعالم هم با . 

. تا               کنیم تکرار نیز فورپومن مکلنبورگ در دراینجا را نمادین حرکت این خواهیم می ما
دهیم                 نشان هستند متحد و همبسته جامعه یک برای تالش و مبارزه در که را .کسانی

تشکیل    ما های   هدف و        ارتباطی7 شبکه اتحاد ایجاد و اتحادفعلی ثبات برای دائمی7
است   جدید  .ارتباطات

اتحاد    فراخوان ایالتهای           با در مختلف های پیمایی7 راه و آکسیونها با جامعه شهروندان
هستند                  متحد و همراه هم با متفاوت، دیدگاههای و افکار وجود با که دادند نشان .آلمان

شوند              . تقویت و حفظ دموکراتیک ساختارهای تا کرد مبارزه روز هر باید دموکراسی  .برای

آب               جهانی بحران7 بر غلبه با تا آنهاست هوشیاری و جامعه همبستگی برای اتحاد فراخوان
و                   زندگی از انسانها7 ی همه اجتماعی سهم و صلح برای پایداری و زیستی تنوع 7 هوا و

بردارند …..   گام  .آزادی

نظم             . بخاطر که هستیم کسانی همه و پناهجویان با جهانی همبستگی خواهان7 ما
        . به         مقرون7 باید نقل و حمل و مسکن شوند می رانده حاشیه به ما سیاسی و اقتصادی
             . جای    به که بحران7 ضد بهداشتی اجتماعی سیستم یک خود برای ما باشد پایدار و صرفه

      . ایی            عادالنه حقوق که سیستمی کنیم می آرزو باشد مردم همه حال رفاه دنبال به ، سود
کووید             پاندمی بیماری مانند بحرانی7 عواقب است قادر و بپردازد پرستاران کاهش  ۱۹به را

 .دهد

کسی                     و برداشته را موانع ، بوده همه فکر به که هستیم ای آینده برای تالش در همه ما
                 . نزدیک    هم به را ما ، جدایی و تفرقه جای به تنوع آن در که ای آینده نگذارد سر پشت را

   . که               ایی آینده است بدیهی امری زندگی در خود سرنوشت تعیین حق ما آن در که کند می
بود             خواهد زندگی قابل همچنان ما کودکان فرزندان برای طبیعت و زیست .محیط

 .                ، فمینیستی7 ضد و انسانی ضد گروههای از دیگر شکل هر و ستیزی یهودی علیه ما
           . متحد      و آگاه و آزاد ایی جامعه در خواهیم می ما کنیم می مبارزه وفقر اجتماعی تخریب

کنیم    زندگی همه .برای



سال       انتخابات7 مکلنبورگ          2021در در مختلف آکسیونهای برگزاری با خواهیم می ما ،
بیاوریم             خیابانها به را افکارمان بلند صدای با روستایی مناطق در مخصوصا .فورپومن

کرونا              دوران مقررات و اصول رعایت با و بزرگ پیمایی7 راه یک .با

نیاز                    تو پشتیبانی7 و حمایت و آنها و شما و تو به ما ، خواسته این بخشیدن تحقق برای
داریم

       : هم             از را ما اینکه از بیشتر7 داد خواهیم نشان ، کنیم شرکت آکسیون این در ما همه اگر
کند        می متحد را ما ، کند !جدا

. هستیم              متحد هم دست در دست و هم با همه فورپومن مکلنبورگ در .ما


