
 نیا ی هرامش ره رد ام .تسامش ناتسد رد »نگنیلپورپ رد یگتسبمه اب« ی همانهاگ دیدج ی هرامش
 نینچمه تاحفص نیا رد .مینک یم رشتنم ،هدش ماجنا هلحم نیمه دارفا اب هک ار یا هبحاصم  همانهاگ

یم ی هرابرد دیناوت   و دینک بسک یتاعالطا اه نیا ریاظن و یسایس لیاسم ،یقوقح یاه شسرپ  
دییامن تکرش امعم/هقباسم کی رد نینچمه .

؟تسا نکمم روطچ راک نیا انورک ی ه رود

 راک ناناوجون و ناکدوک هب کمک رتفد کی رد نم 
یراکرود سرام هام طساوا زا و منک یم   

 شناکدوک تسرپرس کت هکمرهاوخ دزن انورک 
یم تبقارم شنادنزرف زا و مدوب تسا  مدرک 

 ناکما یراکرود هک تسا دقتعم شا سیئر اریز
تسین ریذپ

 تاقالم رتشیب ،اه مدآ اب لومعم روط هب نم 
 هدافتسا نفلت زا رتشیب الاح یلو ؛مراد یروضح
 توافتم یلیخ یعقاو رادید اب هتبلا هک منک یم
 میارب انورک لیلد هب هک یا هناقمحا زیچ .تسا
 هبنش هس زور کی رد ار نم هک دوب نیا دمآ شیپ
تساوخرد
 نآ زا دعب زور کی رتنس باج .مدرک سکف
زگره نم .درک عطق ار نیعجارم دمآو تفر

 نیمه هب و متفرگن ار مدوخ تساوخرد باوج 
مرادن مه یلوپ لیلد

 هچ راچد انورکرطاخ هب امش هرمزور یگدنز
؟تسا هدش یتارییغت

؟دیراد طابترا دوخ ناگیاسمه اب شیب و مک ایآ

www.solidarisch-in-groepelingen.de
Tel: 0163 9711409
stadtteil-soli@riseup.net
fb: solidarisch in Gröpelingen
Liegnitzstraße 12 

 انورک سوریو یاهدمایپ
 دارفا زا یرایسب یارب
 اه یلیخ .تسا زیمآدیدهت
 ای دنوش التبم هک دنراد سرت
 تسد زا ار ناشنازیزع هکنیا
 سرت هلاسم رب هوالع .دنهدب
 تسا یتشیعم و یلام یاه
 یاه یریگرد و اهرسدرد ای
 هک اجنآ زا .هناخرد یفاضا
 لثم میناوت یمن رگید ام
 ،مینک رادید مه اب قباس
 تالکشم اب دارفا زا یرایسب
 ام .دننام یم اهنت ناش
 نیا هیلع میهاوخ یم نونکا
 .میهدب ماجنا یراک تیعضو
 رد مینک یم یعس نونکا زا
 و ام تیاسبو یور ،کوبسیف
 یذغاک ی همانهاگ نیا رد
 ار نگنیلپورگ مدرم تایبرجت
میزاس رشتنم .
 یگدنز :دیسیونب ام یارب
 انورکنارحب طیارش رد امش
 ؟تسا هدرک یرییغت هچ
 نارحب هرود ردیگتسبمه
 امش یارب ییانعم هچ انورک
 یم یراک هچ ام و ؟دراد
 هک میهدب ماجنا میناوت
 هنیزه نایاپ رد میوشن روبجم
 بیج زا ار نارحبنیا یاه
 یلاحرد ،میزادرپب نامدوخ
 هب وروی اهدرایلیم هک
 تکرش و یلام تاسسوم
؟دوش یم اطعا گرزب یاه  

 3 هرامش -    هلحم زا یياهادص
نگنيلپورگ رابخا

gewerkschaft
Stadtteil

ی هیروف زا انای و اسیلم نگنیلپورگ ی هلحم رد کرتشم ینامتراپآ  رد 2020   
دننک یم یگدنز

(Home-Office)

ALG IIهب ار دوخJobcenter

 یور رب ار یتاریثأت هچ انورک امش رظن هب
؟تسا هتشاد نگنیلپورگ ی هلحم

 زبس یاضف رد هک منیب یم ار سیلپ بلغا نم
 رود اجنآ زا ار اهنآ و دنک یم لرتنک ار مدرم
 هدننک باعرا یریثات یلرتنک تامادقا .دنک یم
 نیا ،تسا بوخ مرظن هب هک یزیچ اما .دنراد
دوجو  یرایسب یگتسبمه یاه هورگ هک تسا  
دراد

هورگ و دننک یم دیرخ نارگید یارب هک 
»ناگیاسمه هب  کمک»یاه هورگ :

راصح»
(Gabenzaun»ناسحا

(
یمدرم یاه کمک هک

دنک یم یهدنامزاس ار اه نامناخ یب هب

 طابترا ،تسا هدش رت مرگ اوه هک ینامز زا 
 وگتفگ غاب رد رگیدکی اب بلغا و میراد یرتشیب
 همه ،داد خر یزوس شتآ کی هکً اریخا .مینک یم
 یگیاسمه سح کی اجنآ رد هک دندمآ نابایخ هب
 ی هدودحم رد ام .مدرک ساسحا ار یعقاو
 ماجنا ینامتخاس تایلمع نآ رد هک ییاضف
 رایسب هک مینک یم یگدنز دوش یم
 اب هراب نیا رد دهاوخ یم ملد .تسادصورسرپ
رد اما ،مشاب هتشاد تاعالطا لدابت مناگیاسمه

 یتدم ینالوط تارثا هلئسم نیا امش رظن هب و
؟تشاد دهاوخ

 رییغت دیاب یزیچ هچ نارحب زا سپ ؟نالا دننامه
؟دنک

  هک یتامادقا ای تلود تامادقا ی هرابرد ناترظن
؟تسیچ ،دوش یم ماجنا نمرب رهش رد اجنیا

 یدایز لاکشا مرظن هب اه هزاغم ددجم ِییاشگزاب 
 رس زا اگیل سدنوب یاه یزاب ارچ اما ،درادن
هک دوش یم هتفگ خساپ رد ؟دنوش یم هتفرگ

 نیا ناوت یم ایآ .تسا هتسباو نآ هب لغش رازه 
 یاهدهم و سرادم هکنیا هب هجوت اب ار هلئسم
 تیفرظ ؟درک هیجوت دنتسه لیطعت زونه کدوک
 یناسک هچ هب طوبرم انورک تست ماجنا ِیلعف
 هعماج حطس رد تسین رتهب ایآ ؟تسا
 رد هک یتنوشخ ؟دوش ماجنا یرتشیب یاه تست
 قیرط زا ناوت یمن ار دهد یم خر اه هداوناخ
درک لصفو لح نفلت .

60

 شرتسگ رتشیب یراد هیامرس هب دقن مراودیما
لاس رد یلام نارحب هب یهاگن اب مرظن هب .دبای

هشیمه دننام ناملآ تیعضو هک مینیب یم 2008
 هلئسم نیا تدمدنلب رد الامتحا و تسا بوخ 

 وربور یرت یدج تالکشم اب ار اهروشک ریاس
درک دهاوخ

 یاهراک هب رضاح لاح رد هک یدارفا رگا 
 یاه هفرح رد ای دنتسه لوغشم یتبقارم
 یارب یصخرم ،دنتسه راک هب لوغشم یتبقارم
 و دنشاب هتشادن ناشدوخ یزاسزاب و تحارتسا
 دوخ اب ،دننک راک موادم روط هب تروص نیمه هب
 تشادهب ی هزوح رد یتدم دنلب یفنم بقاوع
دروآ دهاوخ هارمه هب .

 شیازفا و نکسم دوبمک اب هطبار رد
 هکنیا .دریگ ماجنا یتامادقا دیاب اه هناخ هراجا
24 زیچ ،دوش داجیا هراجا تخادرپ رد یا هفقو
 میناوتب طقف ات مینک راک زور هنابش تعاس
مینک تخادرپ ار هناخ هراجا .

 یبسانم قوقح یتبقارم راک یارب دیاب
(یعمج هتسد یاه ناکسا .ددرگ تخادرپ

(
ریظن

دنوش هتشادرب نایم زا دیابییوجهانپ یاه پمک
 اه هاگ تنوکس نیا رد هک یدارفا یاهزاین هب دیاب
دوش هجوت دننک یم یگدنز .

ی هرود زاغآ رد .منک یم  

دوب یبای نامزاس و هزرابم اه ههد لصاح رما نیا .دندش رادروخرب یأر قح زا نانز 1918لاس ربماون رد )فلا
ابسیاقم رد ناملآ رد نادرم و نانز یاهدزمتسد توافت .تسا نادرم زا رتمک دصرد _27ناملآ رد نانز نیگنایم دزم )ب  

 ،تقو همین راک و نادنزرف شرورپ رب هوالع ،دزمتسد توافت نیا تلع .تسا دایز اتبسن نآ ِیللملا نیب نیگنایم 
دنراد یرتمک دزمتسد و دنتسه نانز صتخمً اتدمع هک تس یلغاشم .
 نانز لماش نیا .دنک یم هبرجت ار یسنج ای/و یمسج تنوشخ شا یگدنز رد راب کی لقادح اهنآ زا یکی ،نز هس ره زا )ج
رنتراپ بناج زا تنوشخ ،دراوم یرایسب رد .دسر یم لتق هب ناملآ رد نز کی ،زور هس ره .دوش یم یعامتجا تاقبط ی همه
قباس رنتراپ ای دوش یم لامِعا نز ی هداوناخ یاضعا ای و )(

دش زاغآ نیتناژرآ زا هک نانز هیلع تنوشخ و نانز لتق هیلع یتسینیمف شبنج کی هب تسا طوبرم #keinemehrگتشه )د . 
 شوگ هب ار دوخ یادص ات دهد یم ناکما اهنآ ِناگدنامزاب هب ای دنا هتفرگ رارق تنوشخ دروم ینانز زا یرایسب هب ِلمعراکتبا نیا
تفای شرتسگ ناهج رسارس هب نیتناژرآ زاگتشه .دننک هزرابم تلادع یارب و  و دنناسرب نارگید NiUnaMenos#
و نانز رب تنوشخ هیلع اکرتشم هک تسا دنه لامش رد اتدمعنانز زا یعمج لماش هورگ نیا (Gulabi)یبالگ هورگ هب )ه )(
 ءاشفا ار یسنج یاه هدافتسا ءوس ؛دنهد یم نامزاس ار یضارتعا تارهاظت اهنآ .دننک یم هزرابم یتیسنج یرباربان
 زا دنناوتب و دنشاب لقتسم یداصتقا رظن زا ات دنهد یم شزومآ رگیدکی هب و ؛دننک یم یریگولج یرابجا جاودزا زا ؛دننک یم
دننک عافد دوخ .
 ی هرابرد هناتسرپداژن یاه شرازگ زا سپ ناملآ ناراگنربخ زا یعمج طسوت هک ،تس یتسینیمف لمعراکتبا کی نیا .انثتسا نودب )و
)2016یون لاس بش یارجام نُلک رهش رد مسیسکس و یسنج تنوشخ هیلع طقف هن هک تسا نآ تکرح نیا فده .دش اپرب (
میتسیاب مه رانک رد یتسرپداژن هیلع نینچمه هکلب
تسا بالقنا رد ،هعماج زا یمین:تسا هدمآ نینچ نآ رد و .دش قلخ قارع رد یمدرم تاضارتعا نایرج ردیراوید یشاقن نیا )ز ""
دنا هتشاد یساسا شقن قارع تاضارتعا رد نانز نوچ
دنانز تساوخرد هک یتقو ات ،تخاس لحنم لاس کی تدم هب ار دوخناملآ روتامآ سکوب نمجنا ،نامز نآ رد1995لاس زا )ح  .

تفرگ رارق دییات دروم روتامآ سکوب ِیمسر یاه تباقر رد تکراشم یارب  .
ناشن رما نیا .تسا زرمودح یب ِینوناق زوجم روج کی جاودزا هک دراد دوجو جاودزا زا طلغ یقلت نیا1997لاس زا هزات )ط
 ،دنتسه رادروخرب تیکلام قح یعون زا دوخ رسمه هب تبسن اهنآ هک دنتشاد رواب نادرم زا یرایسب ینالوط یاه تدم هک دهد یم
تسا هتفرن نایم زاً الماک زونه طلغ هاگدید نیا ،هنافسأتم .دشابن هاوخ و دشاب یضار وا هاوخ .
12ات ناوت یم .دوش یمن عقاو تازاجم و درگیپ دروم یصاخ یاهرایعم قبط اما ،تسین زاجم یمسر روط هب نینج طقس )ی

دهد یمن ششوپ ار نینج .

 انورک نارحب رد نانز تیعضو
؟تسا هنوگچ

 نیا هب انورک نارحب هعماج دارفا زا یرایسب یارب
 ییاسآ قرب روط هب ناش یگدنز تیعضو هک تسانعم
 زا ییاه هزوح هچ رد نانز اصخشم .تسا هدش رتدب
 هجاوم یتالکشم هچ اب و دنا هدید بیسآ نارحب نیا
؟دنتسه

 نیا مه زونه .دندش لیطعت گنرد یب سرادم و اه کدوکدهم
 ار هناخ تاروما و دنزرف زا تبقارم راک هک دنتسه نانز
 ریثأت اهنآ رب رظن نیا زا هژیو هب هلاسم نیا .دنراد هدهعرب
 لغاش ،هناخ رد نادنزرف زا تبقارم رانک رد اهنآ هک دراذگ یم
 دیاب یم لغاش نانز هک رابجا نیا ینعی .دنتسه مه راک هب
 ار ینونک راوشد تیعضو ،دننک راگزاس مه اب ار زیچ همه
 ِندش لیطعت اب ،نیا رب هوالع .دنک یم رت تخس ناش یارب
 اب اه هداوناخ زا یرایسب ،ناناوجون زکارم و یزاب یاه نیمز
 رگا صوصخ هب ،دندش هجاوم یدایز راشف و سرتسا
 .دشاب کچوک ،دننک یم یگدنز نآ رد هک ی ا هناخ )تحاسم(
 تسرپرس ییاهنت هب هک ینانز هژیو هب ،ناردام زا یرایسب
 چیه اریز ،دندش دیماان وهدنامرد رایسب ،دنتسه ناش ناکدوک
 سک چیه .تشادن دوجو اهنآ ِیور شیپ یزادنا مشچ
 لیطعت تدم هچ ات سرادم و اه کدوکدهم دیوگب تسناوت یمن
 رد ینادنچ )ِیعامتجا( ینابیتشپ لاح نیعرد و دننام یم
دوبن اهنآ سرتسد .
 یرایسب و زپ و  تخپ  وشتسش ،تفاظن ،ناکدوک زا تبقارم
 یارب .دنوش یمن هتخانش راک ناونع هب یتح بلغا ،رگید دراوم
 یاهراک مامت ،دنک یرادهگن دنزرف راهچ زا ینز رگا ،لاثم
 ،دنک تبقارم زین دوخ ردام و ردپ زا و دشاب شا شود رب هناخ
 لومشم هن و دنک یم تفایرد یلوپ هن اهراک نیا ماجنا یارب
 رد راک ی هزادنا هب هناخ رد راک .دوش یم یگتسشنزاب قوقح
 یقلت مهم اهنآ ریاظن و ینامتخاس راک ،یرتفد راک ،تکرش
 طقف  نانز اما .دوش یم هداد نآ هب یرتمک شزرا و دوش یمن
 رد مهم لغاشم زا یرایسب هکلب ،دنهد یمن ماجنا یگناخ راک
 یاه  هناخ رد راک هلمجزا ،یتبقارم یاهراک دننام هعماج
 طسوت اتدمع زونه اه ناتسرامیب ،اه کدوکدهم ،نادنملاس
 اهراک نیا هب ام ی همه یگدنز هکنیا اب و .دنریگ یم ماجنا نانز
تسا کدنا رایسب اه شخب نیا رد راک دزمتسد ،تسا هتسباو .

 اه هناخ هب اه هزوح زا یرایسب رد ندرکراک ،انورک نارحب رد
 راکورس مدرم اب هک یلغاشم اما ،)یراکرود( تفای لاقتنا
 دوجو اب هک نانز هژیو هب .دنتسین هناخ هب لاقتنا لباق دنراد
 ،نایم نیا رد .دندوب راک ی همادا هب روبجم یتمالس رطخ
 بتارم هب نادنملاس یاه هناخ ای اه ناتسرامیب رد راک طیارش
 دادعت هاوخ و نییاپ دزمتسد لیلد هب هاوخ ؛تسا رتدعاسمان
 .دنوش یم یمئاد یراکراشف هب رجنم هک ،نانکراک ِیفاکان
 رگا اصوصخ ،دنتسین ماجنا لباق هدش لوحم ِیراک فیاظو
 شهاک یاج هب تلود یلو .دنوشن تیاعر ینمیا تاررقم مامت
 راک تاعاس یا همانشخب یط ،انورک ی هرود رد راک مجح

12 هب ار هنازور  نیح تحارتسا نامز و داد شیازفا تعاس 
داد شهاک زین ار راک .
 یرتشیب ی همدص نادرم هب تبسن مه یرگید ی هبنج زا نانز
هکتساریذپناکمایتروصرداهنتهناخردندنام.دننیبیم
 تنوشخ ینعی ،یگناخ تنوشخ .دشاب ینما ناکم هناخ
 ،کیدزن طباور رد یسنج ای یناور ،یمالک ،یمسج
 رد .دهد یم رارق ریثأت تحت ار ناکدوک و نانز صوصخ هب
 ای رنتراپ ،هداوناخ رکذم دارفا ،تنوشخ نالماع ،دراوم رتشیب
 یط نانز لتق و یتیسنج یاه تنوشخ .دنتسه قباس رنتراپ
 یاه تیدودحم لیلد هب .تسا هتفای شیازفا نارحب نیا
 هدش رتراوشد یگناخ تنوشخ زا رارف ،هنیطنرق ای یطابترا
 و رگید لحم کی هب رارف یارب یرتمک تاناکما اریز ،تسا
دراد دوجو دوخ زا عافد .
 انورک عورش زا شیپ نانز رهش یاه هلحم زا یضعب رد
 یارب هک دنیوگ یم اهنآ .دندرک زاغآ ار دوخ یعمج یاهرادید
 اب دنناوتب ات دنشاب هتشاد دوخ ِنآ زا یناکم هک تسا مهم اهنآ
 و اه ینارگن ،تالکشم ی هرابرد و دننک رظن لدابت رگیدکی
 یارب نینچمه .دننک یرکف مه و تبحص دوخ یاه هتساوخ
 مه اب ،دننارذگب تقو ،دندنخب مه رانک رد دنناوتب هکنیا
 زا یرتهب کرد هب و دننک ینابیتشپ رگیدکی زا ،دنوش ییانشآ
دنسرب ناشدوخ تیعضو .
 داجیا ار ییاه اضف نینچ نیگنیلپورگ ی هلحم رد دیاب یم زین ام
عمج مه رود انورک نارحب ندرک شکورف زا دعب دییایب !مینک
میوش .

 روط هب ناگمه نآ رد و دشاب تنوشخ و سرت زا یراع هک یا هعماج ،رتهب یگدنز و رگید ی هعماج کی دیما هب
 رب زیچ همه و دننک تیلوئسم ساسحا ناگدروخلاس و نارامیب ،نادنزرف زا تبقارم و یرادهگن یارب ربارب
دوشن هداهن نانز شود .

گتشه )س ؟تسیچ نآ ینعم و دراد رارق اجک رد یراوید یشاقن نیا )ز 

؟دننک یم هبرجت ار تنوشخ دوخ یگدنز رد نانزِ دصرددنچ )ج

؟دهد نایاپدوخ یرادراب هب دناوت یم انوناق نز کی ناملآ رد ایآ )ج

؟دندش رادروخرب ندادیار قح زا یلاس هچ زا نانز ناملآ رد )فلا

؟دنراد نادرم ِدمآرد زا رتمک دصرد دنچ نیگنایم روط هب نانز دمآرد )ب

؟دندرک ادیپ ار یروتامآ سکوب رد تکرش ی هزاجا ناملآ رد نانز ینامز هچ زا )ح

؟تسا هدش عونمم ییوشانز ی هطبار رد یسنج زواجت ینامز هچ زا ناملآ رد )ط  

؟دراد ییانعم هچ   « #keinemehr » ؟دنراد قلعت هورگ مادک هب نانز نیا )هگتشه )د

#ausnahmslos؟دراد ییانعم هچ

امعم دنچ


