
27/01/2022: مظاهرات يف Höchst – نحن األغلبية ولن نصمت
Höchst الساعة 18:00: مسرية احتجاجية ميدان القرص يف

Höchst الساعة 19:00: مظاهرة البداية من ميدان القرص يف
الساعة 19:30: سلسلة برشية حول املمكنيس اليهودي السابق/ إتنج هاوزين بالتس

يف مواجهة كورونا لن ينفعنا غري العقل والتضامن والتامسك!
من مييش مع النازيني لن يفهم ذلك!

يوم 27 يناير 2022 – الذكرى السنوية لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز – 
وخاصة يف هذه األوقات الوبائية، نحن مع التضامن االجتامعي والعدالة 

االجتامعية، ولن نسمح ألصحاب نظرية املؤامرة ومعاداة السامية والعنرصيني 
واملتطرفني اليمينيني والنازيني الجدد بتحديد مصرينا أو التفوق علينا.

يف هذا الصدد يبقى فقط: الفاشية ليست وجهة نظر، بل جرمية!

األغلبية الواضحة بنسبة 3/2 من السكان اختارت الحل التضامني. نحن أغلبية 
هذا املجتمع: تلقينا اللقاح ونتضامن مع العاملني يف مهن التمريض ويف 

املستشفيات وخدمات اإلنقاذ والبنة التحتية العامة، واملعلمني واملربني، ومن ثم 
فنحن نحمي الجميع من وحدة العناية املركزة – نحمي أنفسنا وأقاربنا 

وأطفالنا.

لن نسمح يوم 2022/01/27 لالحتجاجات „املعارضة للتطعيم اإلجباري“ التي 
ينظمها „املفكرون“ املعارضون – ويتم التحكم فيها مركزيًا عرب تليجرام ووسائل 
التواصل االجتامعي – كل أسبوع من عرب مدينة Höchst وفرانكفورت ومنطقة 

راين – ماين، وبالتأكيد ليس حول امليادين التذكارية مثل 
.Höchst الكنيس اليهودي السابق يف

نحن نرى: بغض النظر عن شعور شخص ما تجاه االلتزام 
بقانون التطعيم اإلجباري، يجب عىل الجميع الدفاع عن 

القيم الدميقراطية األساسية ملجتمعنا – كدرس تعلمناه من 
الحقبة النازية. ويشمل ذلك ترسياًم واستبعاًدا واضًحا 

للمتطرفني اليمينيني والفاشيني الجدد.

نحن: مبادرات السكان املحليني والجمعيات واملواطنون من Höchst واألحياء الغربية من املدينة، نريد التعبري عن ذلك 
جنبًا إىل جنب مع النقابات العاملية IG Metall و IG BCE وجمعية املضطهدين يف فرتة النظام النازي، وجميع األحزاب 

الدميقراطية، وندعو الجميع لالنضامم إلينا واملساهمة معنا. لن نصمت:  نحن نتحرك! اآلن!

27 يناير – يوم ذكرى الهولوكوست
ال للفاشية مرة أخرى – ال للحرب مرة أخرى!
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املسار:
Höchst بداية من الساعة 17:30: نقطة االلتقاء يف ميدان القرص يف

Höchst الساعة 18:00: مسرية احتجاجية يف ميدان القرص يف

ثم: مظاهرة عرب Höchst وصواًل إىل ميدان إتنج هاوزين بالتس )سابًقا الكنيس( 
Höchst اليهودي يف سوق

الساعة 19:30: سلسلة برشية حول الكنيس اليهودي السابق )إتنج هاوزين بالتس( 
والتجمع الختامي املشرتك يف ساحة السوق

يف مواجهة كورونا، معاداة السامية، العنرصية والفاشية الجديدة
لن ينفعنا غري العقل والتضامن والتامسك!

أنت ال تتظاهر مع النازيني. أبًدا!

„يوم 27 يناير سنة 1945 
قام جنود الجيش األحمر 

بتحرير معسكرات 
االعتقال يف أوشفيتز. قتل 

النازيون هناك أكرث من 
مليون شخص. يوم 

التحرير هو اليوم الدويل 
إلحياء ذكرى 

الهولوكوست.“

„أكرث يشء مرعب رأيته يف حيايت“

التضامن ممكن أيًضا مع التباعد االجتامعي!
نحن نحمي أنفسنا ونحمي الجميع أثناء املظاهرة ومسرية االحتجاج. قواعد 

النظافة لدينا:
يُطلب من جميع املشاركني تعقيم أيديهم وإجراء اختبار رسيع قبل التجمع 

واتباع قواعد AHA )قواعد التباعد والتعقيم والكاممة( أثناء التجمع.

يجب عىل جميع املشاركني االلتزام بالتباعد االجتامعي مبسافة 1.5 مرت، ويتم 
تنفيذ ذلك من قبل املرشفني عىل إدارة التجمع.

الكاممات إلزامية لجميع املشاركني طوال املظاهرة واملسريات. املشاركون الذين ال 
ميتثلون لهذا التوجيه تقوم إدارة التجمع باستبعادهم من التجمع.

املشاركون الذين ال يريدون ارتداء الكاممات، والذين ال يلتزمون بقواعد التباعد 
االجتامعي، والذين ينرشون نظريات املؤامرة واألفكار اليمينية واليمينية املتطرفة 
والفاشية الجديدة يف التجمع، نرصح بأنهم غري مرحب بهم يف التجمع، ويف هذا 

السياق سوف تقوم إدارة التجمع باستبعادهم باعتبارهم من مثريي الشغب.
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