
 

 

 احزاب در انتخابات ایالت  

 

Aktion Partei für Tierschutz (Tierschutz hier!) 

 حزب اقدام برای  حفاظت از حیوانات )حفاظت از حیوانات در اینجا!(

حیوانات وظیفه مردم است.  به گفته این حزب ، قانون قبیل حمایت  از نظر حزب اقدام برای حفاظت از حیوانات ، حفاظت از 
 و هنجارها تا حد زیادی نی دفاع 

از حیوانات کافی نیست.  اظهارات آنها: حیوانات در برابر خشونت انسانی ، مقررات قانونی
ی دلیل این حزب خواستار تشدید قانون حمایت از حیوانات است.   هستند.  به همی 

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) 

 تحاد برای حقوق بشر ، حفاظت از حیوانات و طبیعت )اتحاد حفاظت از حیوانات(ا

برای اتحاد حفاظت از حیوانات ، انسان موجودی اجتمایع است که برای خوشبختی تالش یم کند. برای این اتحاد ، بهره برداری 
سایر موجودات زنده، ناسازگار است.  آنها یم خواهند خود را برای حفاظت عمیل از حیوانات و محیط زیست در  نی رحمانه از 

ها( را در سطح فدرال  پریس ها )همه خواهند رفراندوم تمام سطوح سیایس و تحقق حقوق بشر وقف کنند. عالوه بر این ، آنها یم
 مرسوم کنند. 

Alternative für Deutschland (AFD) 

ناتیو )گزینه جایگزین( برای آلمان )  (AfDآلت 

AfD  با همه احزاب بسیار متفاوت است.  اظهارات آنها: ما یم خواهیم محدودیت های کرونا را برداریم زیرا کرونا را بسیار
مدرسه باید ارزش خطرناک نیم دانیم.  ما فکر یم کنیم: خانواده های عادی )پدر ، مادر + فرزندان( باید بهتی حمایت شوند.  

ی بر دانش قائل شود. ما یم خواهیم برق ، نفت و گاز قابل پرداخت بمانند زیرا فکر نیم کنیم که سیاست بتواند بر آب و هوا  بیشتی
دهیم.  در جایگاه اول، ما سیاست را برای مردم خود  تأثت  بگذارد.  ما فقط در صورت مفید بودن مهاجرت برای ما، اجازه آن را یم

 سازیم.  یم

Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis) 

 (dieBasisحزب دموکراتیک پایه آلمان )

هدف این حزب، دموکرایس مستقیم است.  بر این اساس ، آنها یم خواهند مردم بتوانند در مورد برخی از مسائل سیایس مستقیمًا 
مستقیم و واضح در پارلمان ها بیان شود!  آنها خواهان لغو فوری کلیه  سیایس مردم باید   رأی دهند.  اظهارات آنها: خواسته

اقدامات محدودکننده آزادی در رابطه با کرونا هستند. این حزب یم خواهد که هرکس بتواند در مورد واکسیناسیون آزادانه و بدون 
د.   اجبار تصمیم بگت 

BündnIs 90 /Die Grünen 

ها 90اتحاد  ز  / ست 

ک عادالنه برای اظهارات آنها:   مشتی
ی

ی یک زندگ حفاظت از آب و هوا ، محیط زیست و گونه ها  برای ما بسیارمهم است. همچنی 
ی اعتقاد دارند و به چه افرادی عالقه دارند ، به  ی ما مهم است، که در آن مردم ، رصف نظر از اینکه از کجا آمده اند ، به چه چت 

دم چقدر پول دارند ، فرصت های خوب آموزیسر و اوقات فراغت را برای همه یم یک شکل رفتار شوند.  ما فارغ از اینکه مر 
ی ی  خواهیم.  ما خواستار دستمزد عادالنه و کمک به زنان هستیم.  کودکان و جوانان باید بتوانند در تصمیم گت  ها مشارکت بیشتی

ی باید به   سال کاهش یابد.  14داشته باشند و سن رای گت 

 



 

 

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 

 (CDUاتحادیه دموکرات مسییح آلمان )

CDU ات دیجیتال را در زاکسن ی نت را در مدارس بهبود ببخشد. -یم خواهد تجهت   CDUآنهالت تروی    ج کند و برای مثال اتصال اینتی
ی برای پلیس داشته با ات بهتی ی ی به عنوان پلیس و تجهت  ی  CDUشد.  بعالوه مایل است افراد بیشتی مایل است معلمان بیشتی

ی ازناهار رایگان در مهدکودک حمایت یم کنند.  ونییک را به عنوان یک  CDUاستخدام کند. آنها همچنی  مایل است ورزش های الکتی
های دوچرخه سواری بیشتی و بهتی در زاکسن CDUورزش رسیم به رسمیت بشناسد. عالوه براین ،   است. آنهالت -خواستار مست 

 

Die LINKE 

 (DIE LINKEچپ )

 LINKE  کنند.  کودکان و جوانان برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردارند.  حضور در 
ی

یم خواهد که همه بتوانند خوب زندگ
ند.  باید دوباره معل مان به مهدکودک باید رایگان باشد.  ما یم خواهیم دانش آموزان معلول و بدون معلولیت بتوانند با هم یاد بگت 
تعداد کافی در مدارس وجود داشته باشند تا کالس های  دریس بتوانند در همه دروس برگزار شوند. والدین باید پول کافی برای 
فرزندان خود داشته باشند تا بتوانند در اوقات فراغت خود به دنبال یک رسگریم بروند.  ما وقف حفاظت از محیط زیست 

 هستیم. 

 

Freie Bürger Mitteldeutschland 

 شهروندان آزاد آلمان مرکزی

 معتی دار باشد.  آنها خواستار مهد کودک 
ی

هانی که دانش آموزان یم آموزند برای زندگ ی شهروندان آزاد آلمان مرکزی یم خواهند چت 
وری در مقیاس بزرگ )کارخانه ای( نه یم گویند و خواهان دامداری دوستدار )سازگا ر با( محیط زیست رایگان هستند. آنها به دامتر

ی بودجه بیمارستان ها هستند تا اطمینان حاصل شود که کیفیت مراقبت در بیمارستان ها خوب است.  هستند. آنها خواستار تأمی 
 آنها یم خواهند به طور منظم گردهمانی های شهروندی را راه اندازی کنند. 

 

Freie Demokratische Partei (FDP) 

 (FDPحزب دموکرات آزاد )

FDP  کتهای خایص هستند.  به گفته کتها در تجارت آزاد باشند.  در حال حارصی بسیاری از بیمارستانها متعلق به رسر یم خواهد رسر
FDP  ، باید اینگونه بماند.  عالوه بر این ،FDP   .ی در کشور وجود دارد یم  FDPیم خواهد اطمینان حاصل کند که پزشکان بیشتی

ی شود. آنها یم خواهد پارلمان هانی متشکل از ج ی یم خواهند پروژه هانی علیه محرومیت و نفرت تأمی  وانان ایجاد کند. آنها همچنی 
ی را برای انجام کارهای اداری رصف کنند.   ی را برای تدریس و زمان کمتی ش  FDPخواهند معلمان وقت بیشتی خواستار گستی

وی پلیس را تقویت کنن ی یم خواهند نت  نت است.  آنها همچنی   د. اینتی

 

 

 

 



 

 

Freie Wähler 

 دهندگان آزاد رأی

دهندگان آزاد، مردم قرار دارند. اظهارات آنها: ما طرفدار بخش های کوچک اداری قوی ، فعالیت داوطلبانه و  در راس سیاست رای
ده روستانی حما جامعه

ی مایل محیل خوب و کشاورزی گستی ی دلیل ما از اقتصاد محیل ، تأمی  یت یم کنیم.  ای سالم هستیم.  به همی 
ی مایل خصویص را برای مناطقی که برای جامعه مهم هستند )بیمارستانها ، حمل و نقل عمویم محیل، جمع آوری و دفع  ما تامی 

 زباله( رد یم کنیم.  ما خواهان فرم ها و درخواست های کمتی برای پر کردن و منافع عمویم بیشتی هستیم. 

 

Gartenpartei 

 حزب باغ

 مردم را بهبود بخشد. اظهارات آنها: ما سیاست خود را حزب باغ یم خوا
ی

ی محافظت کند تا کیفیت زندگ هد از باغ ها و فضای ستی
ی شهری را حفظ کند،  ه" یم نامیم زیرا باید کاماًل متفاوت از سایر جهات سیایس باشد. حزب باغ یم خواهد فضاهای ستی ی تت  "ستی

ی هستند.  عالوه بر این، استفاده از زاکسنمهم نیست که آنها باغ ها ، پارک ها یا سایر  آنهالت به عنوان انبار دفع -مناطق ستی
 پذیرد.  ای را نیم پسماندهای هسته

 

Klimaliste Sachsen-Anhalt 

 آنهالت-وهوا  زاکسن  لیست آب

کند و این امر را با درجه هماهنگ یم   1.5آنهالت حزنی است که اساسًا خود را با پایبندی به هدف - فهرست آب و هوای زاکسن
دهد.  اظهارات آنهاا: ما خواهان توزی    ع عادالنه منابع آموزیسر و فرصت های  توزی    ع منصفانه و برخورد آگاهانه با منابع پیوند یم

 کنند.  ما خودمان را برای
ی

، اجتمایع و اکولوژییک زندگ ند که چگونه خنتی  آموزیسر هستیم.  عالوه بر این ، جوانان باید یاد بگت 
 کنیم.  درآمد اسایس و حمل و نقل عمویم رایگان قوی یم

 

Liberal-Konservative Reformer (LKR) 

ال )  (LKRاصالح طلبان محافظه کار لیت 

ال یم خواهند، افرادی که درآمد زیادی کسب یم کنند تقویت شوند.  آنها طرفدار مهاجرت و ادغام  اصالح طلبان محافظه کار لیتی
ل شده های دستی در  خواهند امنیت داخیل را تقویت کنند. عالوه بر این ، آنها یم خواهند از مهارت هستند و یم محدود و کنتی

)حقوق شهروندی( را تقویت کنید.  عالوه بر این ، آنها طرفدار جنگل برای   خواهند حقوق مدنی  مدرسه حمایت کنند. آنها یم
 استفاده سازگار از محیط زیست هستند. 

 

 

 

 

 



 

 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 

 (NPDحزب میل دموکراتیک آلمان )

NPD  در آلمان است. حزب 
ی

، این مسئله را که دانش آموزان NPDمخالف گشودن جهان )جهانی سازی( و مخالف تنوع فرهنیک
فرزند" -مادر-یم خواهد از الگوی خانواده "پدر NPDساز یم داند.   زیادی با سابقه مهاجرت در مدارس وجود دارند مشکل

ده  یم NPDساز یم داند.       محافظت کند. این حزب، حمایت از افراد همجنسگرا و ترنسجنسال را مشکل خواهد مهاجرت گستی
 را متوقف کند. 

 

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 

 (ÖDPحزب دموکراتیک اکولوژیک )

ÖDP  های ایمن دوچرخه سواری است. این حزب یم خواهد جنگل ها را تقویت کند و از کشاورزان منطقه که به خواستار مست 
ی است ، زیرا هیچ بارانی نیم تواند در  خواستار جاده ÖDPکند.  رویسر دوستدار محیط زیست کار یم کنند، حمایت یم های کمتی

 کامل در مدرسه پرداخته شود. آنجا نفوذ کند. این حزب یم خواهد به مباحث تغیت  اقلیم ، ان
ی

از  ÖDPقراض گونه ها و زندگ
ی های سیایس حمایت یم ی این حزب خواستار طبیعت درمانی هنگام درمان  مشارکت بیشتی شهروندان در تصمیم گت  کند. همچنی 

 حیوانات بیمار به جای استفاده از آنتی بیوتیک است. 

 

Partei der Humanisten (Die Humanisten) 

دوست ها )حزب   (Die Humanistenبشر

ین پاسخ را برای سواالت دارد،  نظرحزب بشر دوست ها: برای ما، آزادی و رفاه فرد در کانون توجه قرار دارد. علم معمواًل بهتی
م  بنابراین خواسته های خود را بر این اساس قرار یم دهیم.  ما یم خواهیم سکوالریسم را تروی    ج دهیم، یعتی دیگر اجازه ندهی

ط برای همه هستیم تا بتوانیم  د درآمد اسایس بدون قید و رسر ی کنند.  ما در حال پیشتی کلیساها آزادی ها و مالیات های ما را تعیی 
ات بسیاری را که از قبل آغاز شده اند ، بهتی انجام دهیم.  ما یک اتحادیه اروپا قوی و دموکراتیک یم خواهیم.   تغیت 

 

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die 

PARTEI) 

 (DIE PARTEIحزب کار ، حکومت قانون ، حفاظت حیوانات ،حمایت نخبگان  و ابتکارات مردیم )

PARTEI Die خواهند با  یک حزب هجو است.  این بدان معناست که آنها  به ندرت یا هیچ سیاست جدی انجام نیم دهد و یم
ایط را محکوم کند.  به این شکل آنها در برنامه های انتخابانی خود در سال  نوشتند که   2016خواسته های خنده دار خود رسر

" تغیت  دهند.  آنها یم خواهند از بیکاری حمایت  Oury-Jalloh-Stadt Dessau" را به "Dessau-Roßlauخواهند نام شهر " یم
د تا دیگر آبجو های زیادی  ی بتی وی جاذبه را از بی  کنند تا هیچکس به عنوان یک نماینده بیمه پایان نیابد.  این حزب یم خواهد نت 

ی نریزد.   روی زمی 

 

 

 



 

 

Partei für Gesundheitsforschung 

 حزب پژوهش سالمت  

کند. برای این منظور،  پژوهش سالمتی خود را برای توسعه رسیعتی داروی موثر در برابر بیماری  های سالمندان وقف یم حزب
های  آنهالت به طور اضافه برای تحقیق در مورد داروی موثرعلیه بیماری-بایست سالیانه ده درصد از بودجه ایالت زاکسن یم

به این یک موضوع یم پردازد. هدف آنها تقویت اهمیت تحقیقات سالمتی در سالمندان رسمایه گذاری شود. این حزب فقط 
 جامعه و سیاست است. 

 

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) 

 زیست حیوانات)حزب حفاظت حیوانات(  حزب حفاظت از انسان محیط

نده فراهم کند.آنها مخالف آزمایشات آزمایشگایه حزب حفاظت حیوانات یم خواهد محیط زیست مناستی را برای نسل های آی
وری وری های متناسب با گونه و یک  روی حیوانات و دامتر ده و در سطح وسیع هستند.  بنابراین ، آنها خواستار دامتر های  فشر

ی یم خواهند خودشان را برای افراد بیمار،  بند قانونی جداگانه برای حفاظت ازحیوانات در قانون اسایس هستند. آنها همچنی 
 یم کنند وقف کنند. 

ی
 معلوالن و کودکانی که در فقر زندگ

 

Piratenpartei Deutschland 

 حزب دزدان دریایی آلمان

ی انتخابات رفراندوم)همه پریس( انجام شود که در آن مردم  ی باید بی  دزدان دریانی یم خواهند دموکرایس را بهبود ببخشند. همچنی 
ی برای موضو  کت های بزرگ و دولت نباید اینقدر قدرت داشته باشند و باید در تصمیم گت  عات مهم مشارکت داشته باشند. رسر

 دریافت کنند. 
ی

ل شوند.  همه باید به اندازه کافی پول برای زندگ  بهتی کنتی

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

 (SPDحزب سوسیال دموکرات آلمان )

SPD  ات دیجیتایل بهتی مدارس است. عالوه براین ، خواستار پرداخت عاد ی خواهد که کودکان و  یم SPDالنه برای همه مردم و تجهت 
یم خواهد از زنان حمایت کند و در بازار کار به آنها فرصت برابر دهد.   SPDجوانان برای مدت طوالنی به یک نوع مدرسه بروند.  

ی والدین ت ی کنند. آنها میخواهند حمل و نقل عمویم محیل را در آنها یم خواهند از فقر به ویژه در بی  ی جلوگت  ی پت  نها و در سنی 
ش داده و قطارشهری را در شهرهای بزرگ نوسازی کنند.   مناطق روستانی گستی

 

Wir2020 

 (WiR2020) ۲۰۲۰ما

WIR 2020 ( یم خواهد به محدودیت هاLockdownپایان دهد.  عالوه بر این ، این حزب یم خواهد به ) های موجود  تخریب
ی کرونا در زاکسن آنهالت را ایمن کنند و مشاغل طبقه متوسط  و -نایسر از مقررات کرونا پایان دهد. آنها یم خواهند تناسب قوانی 

ی آزادانه برای  را تقویت کند. عالوه بر این ، آنها  یمخرده فرویسر ها  خواند محدودیت های حقوق اسایس را برای مثال تصمیم گت 
یت در پارلمان مجاز کنند. 75کسیناسیون و انتخاب آزادانه برای درمان را با تنها وا   ٪ اکتی


