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بیستم ژوئیه ی سال 2019 
شهر هاله زاله

مانع "جنبش هویت " شویم!
 برای یک اتحاد بدون مرز.

در روز بیستم ژوئیه ی 2019 میالدی، "جنبش 
ش راست گرا�ی  هویت " در شهر هاله زاله به گس�ت

می پردازد. علیه آنها هم تظاهراتهای مختلفی
ند.  شکل می گ�ی

ی در این  چگونه می توانم اطالعات بیش�ت
رابطه به دست بیاورم؟

همه ی اطالعات کنو�ن را می توانید بر روی صفحه ی 
توی�ت twitter.com/persisch_20_07 کسب نمایید.

@persisch_20_07
هشتگ مربوطه Hal2007# می باشد.

www.identitaere- عالوه بر این بر روی وب سایت
stoppen.de به زبان آلما�ن می توانید اطالعات تکمییل 

را دریافت کنید.

اطالعات به زبانهای مختطف هم بر روی وب  سایت 
برنامه ی کمون ویسس رادیو کوراکس به آدرس

ند. commonvoices.radiocorax.de قرار می گ�ی

ن برنامه ی تظاهرات رادیو�ی را می توانید بر روی  همچن�ی
موجFM 95.9 به وسیله ی دستگاههای رادیوییتان از 

طریق رادیو کوراکس گوش فرا دهید.

persisch

"جنبش هویت " چیست و چرا تظاهراتها�ی 
ند؟ علیه شان شکل می گ�ی

ن نسل هویت، به صورت کوتاه  به عنوان "جنبش هویت "، )و همچن�ی
هویت و یا به صورت مخترص IB( بسیاری از راست گرایان افراطی، 

ن  گروههای مردمی در آلمان، کشورهای دیگر اروپا�ی و همچن�ی
در ایاالت متحده ی آمریکا نمود پیدا می کنند. "جنبش هویت " 

ن مانند سایر  جوانان و دانشگاهیان را شامل می شود. آنها همچن�ی
نمایندگان "راست گرایان جدید" مبا�ن ضددموکراتییک، راست گرایانه، 

ضدصهیونیس�ت و نژادپرستانه شان را مخفی می کنند. براساس گفته ی 
آنها، هویت، قومیت و فرهنگ بومی و اصیل اروپا�ی بیش از همه از 

سوی اسالم گرا�ی تهدید می شود.

در مرکز تبلیغا�ت "جنبش هویت " یک شعار به نام "تبادل بزرگ" وجود 
دارد. بدین معنا که اکنون ابزار مهاجرت، اروپا را به یک جمعیت 

ن می تواند به عنوان  ن ایده ها�ی ن�ی اروپا�ی تبدیل می کند. چن�ی غ�ی
"نژادپرس�ت بدون نژادها" توصیف شود.

از سال 2017 در شهر هاله زاله یک مرکز راست گرایان افراطی به نام 
"هویت " در آدرس Adam-Kuckhoff-Straße 16 وجود دارد. از زمان 

ن حضور آنها در انظار عمومی در شهر هاله، جنبش "هویت"  اول�ی
بارها و بارها به خشونت متوسل شده است. از لحاظ ایدئولوژیک و 
، ارتباطا�ت میان آنها و تروریستهای راست گرا وجود دارد که  شخصی�ت

در نیوزیالند اعمال تروریس�ت انجام دادند و از لحاظ مانیفس�ت و 
ذهنی�ت به عنوان "راستگرایان جدید" شناخته می شوند. ترور و جنایت 

موردذکر، همان اجرای ایدئولوژی راستگرایان جدید است. در سال 
2017، جنبش هویت، از طریق یک کش�ت به نام "C-Star" سعی در 

انه داشتند.  ی از نجات دریا�ی در دریای مدی�ت جریمه کردن و جلوگ�ی
راستگرایان افراطی و ادامه ی روند آن در حال حا�ن تأث�ی قابل توجهی 
در سیاست داشته است. آنها در مناطق مختلف و جوامع اروپا�ی و در 

ش یافته اند. فسخ قرارداد، سخت ترشدن رفت  بدنه ی دولت ها گس�ت
ن  و آمد در مرزهای اروپا و پایمال کردن حقوق اسایس پناهندگان ن�ی
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نتیجه ی بحث ها�ی هستند که از سمت راستگرایان هدایت می شوند. 
"جنبش هویت " برای روز بیستم ماه ژوئیه ی 2019 مردم را از رستارس 
کشور بسیج می کند و شعار آنها هم این بود: "از اروپا دفاع کنید! این 

زادگاه ماست."

چه اتفاقا�ت قرار است در این روز بیافتد؟ چه کیس 
تظاهرات علیه این گروهها را سازماندهی می کند؟

مانع "جنبش هویت " شویم! برای یک اتحاد بدون مرز.

یک جمعیت به نام "هاله در مقابل راستگرایان" می خواهد جهت 
ایجاد یک اتحاد بدون مرز به خیابانها بیاید و موانعی برای جنبش 

"هویت" به وجود بیاورد. منظورمان این است که به افرادی بپیوندیم 
که در آلمان و سایر کشورهای اروپا�ی برای سلب حقوق افراد و 

انه مبارزه  ن برای خاتمه دادن به مرگ انسانها در دریای مدی�ت همچن�ی
، این افراد مشخصا می خواهند از  می کنند. بدون هیچگونه خشون�ت
طریق فعالیتها�ی در اشکال متفاوت تظاهرات متحدی شکل دهند. 

بیایید در روز 20 ژوئیه ی 2019 همه با هم سدی برای "جنبش 
هویت " باشیم و سف�ی یک اتحاد بدون مرز باشیم!

؟ کجا؟ ی؟ چه زما�ن ن چه چ�ی

های  وط هستند. برنامه ریزی ها و مس�ی تمامی اطالعات زیر م�ش
تظاهرات می توانند تغی�ی کنند.

"جنبش هویت "، بانهوف مرکزی شهر هاله را به عنوان محل دیدار 
مشخص کرده اند و قرار است ساعت دوازده در آنجا حضور داشته 

باشند. از آنجا قرار است یک تظاهرات راستگرایانه شکل گرفقته 
و به مناطق مرکزی شهر برسد. احتمال دارد که افرادی با ذهنیت 
راستگرایانه و گروهها�ی از آنها به شهر هاله برسند. عالوه براین، 

"جنبش هویت " می خواهد از ساعت چهار بعد از ظهر، یک جشن 
Adam-Kuckhoff- خیابا�ن در مقابل خانه ی مرکزی شان در آدرس

Straße 16 اجرا کند.

تظاهراتها�ی در مخالفت با آنها در ساعت دوازده در 
ن در چند  باهنهوف،Campus Steintor،  Riebeck Platz و همچن�ی

جای دیگر شکل خواهند گرفت. تمامی فعالیتها�ی که انجام خواهیم 
کت  داد، رسمی و ثبت شده هستند و هر کیس می تواند در آن رسش

کت کنید و همراه ما باشید! نماید. بیایید، رسش
در روز 20 ژوئیه، شمار زیادی از مامورین پلیس در سطح شهر 

خواهند بود که مردم در سطح کل شهر نتوانند آزادانه تحرک 
داشته باشند.

در صور�ت که مشکیل پیش بیاید، چه کاری می توانم 
انجام دهم؟ باید ترس داشته باشم؟

ون نروید و حداقل به همراه شخص دیگری  در این روز، به تنها�ی ب�ی
ون بروید خصوصا در اطراف بانهوف. به ب�ی

مراقب همدیگر باشید! در مورد این روز، به دوستانتان اطالع دهید!

در صور�ت که شاهد و یا قربا�ن یک حمله ی راستگرایانه باشید، به 
دیگران اطالع دهید تا از شما حمایت کنند.

سپس در مورد جنایت موردنظر با مرکز مشاوره ی قربانیان به نام
Mobile Opferberatung  ارتباط برقرار کنید.

 Platanenstr. 9 / 06114 Halle :آدرس مرکز مشاوره ی قربانیان
می باشد.

 Mobil: 0170 / 2948413, / 2267100 / 0345 :شماره های تلفن
0151 / 53318824 und 0175 / 1622712

واتساپ 01512 / 2238538

در صور�ت که در این روز از سوی پلیس با اضظراب مواجه شدید، 
می توانید با مرکز تحقیقات مستقل در این رابطه در تماس باشید که به 

نام EA شناخته می شود.
شماره ی تلفن متعاقبا اعالم می شود.


