
  

 !یعمج یراکمھ ::میا هدش عمج مھرود ریز دراوم یارب
 یاھتصرف ھک،یا ھقطنم یزاس ھنیھب ای یروآرف و یزرواشک یعون تیبثت

 ار ھعسوت یاھزادنا مشچ و دروآ یم دوجو ھب ھقطنم رھ رد رادیاپ یلغش
 .دزاس یم راگدنام ناگدننک دیلوت یارب

 ھیذغت ی ھناماس ردام رگن هدنیآ ینوگرگد ی ھمانرب دنھاوخ یم ھک یناسک مامت
 نام یھارمھ نآ یریگ لکش رد و دنربب شیپ ھب ھنالاعف  ،ار یکاروخ داوم و
 !دنتسھ توعد اجنیا ھب ،دننک
 
 زورب تاناکما و یراک یاھھورگ ،اھتسشن دروم رد تاعالطا ھنوگ رھ بسک
 :ریز یناشن رد ،یدرف دھعت

www.ernaehrungsrat-berlin.de 

 ینیرفآ شزرا ی هریجنز ھب،تعیبط و تسیز طیحم ظفح دنویپ و لاصتا
 شزرا ات فرصم و تراجت ،یروآرف زا،لقن و لمح ات دیلوت زا یعمج
 .دوش یم لماش ار اھ هدروآرف یراذگ

 نیلرب ییاذغداوم و ھیذغت یاروش                  

                    رد دنمناوت و و ھیذغت روحم هدنیآ یتسایس ھب یبایتسد یارب

 .ھقطنم رد ییاذغ داومو یزرواشک ی ھنیمز

 ھب یبایتسد یارب نیلرب یکاروخ داوم و ھیذغت یاروش
 یزرواشک ی ھنیمز رد دنمناوت و روحم هدنیآ یتسایس
 .ھقطنم رد ییاذغ داومو

 مھ نامزمھ و ،دشاب عونت یاراد،داعبا مامت رد ھک ھیذغت ی ھناماس کی داجیا
 نارگشنک رظن زا مھ و دریگب رظنرد ار ندوب )یطیحم تسیز(ویب لوصا

 فلتخم حوطس،فرصم تاناکما ،یبایرازاب یاھھار،یداصتقا ی ھصرع
 لحوپ ھنتسیرک :یگنھامھ .دشاب دیفم یگدنز فلتخم یاھکبس و یروآرف

kontakt@ernaehrungsrat-berlin.de 

 دزمتسد و هدننکدیلوت یارب ھنالداع تمیق رازاب ھنالداع یاھراتخاس
 ھیھت ھک دنک نیمضت ینازیم نامھ ھب ار نالغاش روما نارذگ یارب یفاک
 ناگمھ ھک یدح ھب ،کیژولوکا شور ھب هدش دیلوت و ملاس ی ھیذغت ی
 .دنزادرپب ار شتمیق دنناوتب

 زا دوش یم ینابتشپ نیلرب یکاروخ و ھیذغت یاروش

 یاھاضف ھک نیزگیاج یا ھقطنم-یرھش یزیر ھمانرب کرادت و یحارط
 یم یزاس هدامآ و مھارف ار یرھش ی ھیذغت ی ھناماس یارب یتکرش و یکیزیف
 یاھراتخاس رب یلحم یزرواشک یاھتخاسریز یرترب و تیزم رب و،دنک
  .دراد دیکات یناھج یروآرف-یراجت

 رد ییاھ ینتسناد اھنآ رد ھک،یلیمکت-یشزومآ و یشزومآ یاھ ھناماس داجیا
 یاھ تراھم و شناد زین و یناسراذغ ی ھناماس تلادع و یرادیاپ صوصخ
 صوصخ رد یدربراک یاھ ییاناوت و اھ ھتسناد زین و ،دیلوت هرابرد یملع
 .دوش یم ھئارا نابلطواد ھب ییاذغ داوم یزاس هدامآ و یروآرف،دیلوت

 :رگنیودت
INKOTA-netzwerk e.V. Chrysanthemenstr. 1–

3, 10407 Berlin 
www.inkota.de رادیاپ روط ھب یدیلوت ییاذغ داوم نآ رد ھک ھنالداع یناسراذغ ی ھناماس، 

 ناگمھ سرتسد رد ،ناگدننک فرصم یگنھرف یاھشزرا اب بسانتم و ملاس
 اھناسنا زا ایند ی ھشوگ نآ ای نیا رد ،شدیلوت ماگنھ ،ھکنآ یب،دریگ یم رارق
  .دنوش دوبان یتایح یاھتخاسریز ،نآ ی ھطساو ھب ایدوش یشک هرھب

 .هدش ھیھت لب شیرنیاھ داینب یراکمھ اب روشورب نیا

 لحم زا بونج-لامش یاھلپ داینب یوس زا نیلرب یکاروخ داوم و ھیذغت یاروش
 .دوش یم ینابیتشپ )ست.ما.ب(  یزرواشک ترازو ی ھجدوب

 کت کت یارب کیتارکومد یراکمھ و یراذگریثات تاناکما داجیا
 ھب یعیبط ھیلوا داوم و یناسراذغ ی ھناماس صوصخ رد ھقطنم نادنورھش
   .تالوصحم مامت رد ھتفر راک

 میرازگساپس زین نیلرب یانس یاھتیامح زا اجنیا رد

 .تسا نآ یاوتحم لووسم ،روشورب نیا رگنیودت



  

 

 !ھیذغت ھب درکیور رد ینوگرگد ِ◌ یزاس یلمع ؟میدرک سیسات ار ھیذغت یاروش ارچ نیلرب یکاروخ داوم و ھیذغت یاروش

 و روحم هدنیآ یتسایس ھب یبایتسد یارب ،نیلرب یکاروخ داوم و ھیذغت یاروش
 تسا یفالتعا و نامیپ ،ھقطنم رد ییاذغ داوم و یزرواشک ی ھنیمز رد دنمناوت
 یم نادیم دراو فدھ نیا اب اروش نیا .دراد رارق نادنورھش مامت رایتخا رد ھک
 و ھیذغت ی ھناماس رد یدنمناوت و ھنارگن هدنیآ ینوگرگد ھب رجنم ھک دوش
 .دربب شیپ ار فدھ نیا ھنالاعف سپس و دوشب ھقطنم رد یناسراذغ

 ھچ اب نونکات ،روشک نیا رد ییاذغ داوم ھک درادن راکنا یاج نیا زا شیب رگید
 ھن و تسا رادیاپ ھن داوم نیا فرصم و دیلوت ،دنا هدش فرصم و دیلوت یعضو
 کبس رطاخ ھب و ،مینک یم فرصم و دیلوت ،میظع سایقم رد ام  .ھنالداع
 اھمدآ زا ناھج رساترس رد ،تسا دایز نام یاذغ زیررود ،نام ییاذغ فرصم
 تیعبط ھناراکفارسا فرصم کبس نیمھ ظفح رطاخ ھب و مینک یم یشک هرھب
 .میزادنا یم هرطاخم ھب ار

 دنمناوت و رگن هدنیآ،ھنالداع ییاذغ ھناماس یعون ھب لین یارب ام یایور
 ییاذغ یگدنسبدوخ و لالقتسا یسایس ی ھمانرب زا هدمآرب،نیلرب یارب
 .تسا
 یاھزاین و یزرواشک داوم دیلوت ی هرابود ندش کیتارکومد یانعم ھب نیا
 قوقح دننام ینیداینب دعاوق و اھنیلپیسید اب طقف ھچنآ،تسا هرمزور یفرصم
 یراذگ تمیق،یلحم یاھرازاب یزاسدنمورین،یناسر ھیذغت رما رب رشب

 زا تشادرب و،یگدنز ی ھنیزھ اب بسانتم نئمطم دمآرد نازیم ،ھنالداع
 .دوش یم ققحتم یعیبط ھیلوا عبانم

 داجیا یارب یا ھقطنم و  یلحم لاعف نارگشنک مامت یوکس ،ھیذغت یاروش
 رد لیخد  ناگدننک فرصم ھک تساجنیمھ زا .تسا موادم  و ھناریگیپ ینوگرگد
  ،ییاذغ داوم نایجان ،نیشنرھش یاھنابغاب ،ییاتسور ناگدننکدیلوت ،نآ
 نمجنا ناگدنیامن ،نادنمشناد و ناققحم ،نرادناروتسر و یلحم ناراکردنا تسد
 و فادھا ،اج رھ زا شیب یشزومآ تاسسوم و اھ ھیداحتا ،اھتیعمج ،اھ
 یاھتیلاعف ھب لدبم ار اھنآ و دننک یم بسک اجنیا رد ار کرتشم یاھ یژتارتسا
 .دنزاس یم یسایس یاھشنک و تاضارتعا ،ددعتم

 یژرنا و بآ ،نیمز دننام ،نیداینب ی ھیلوا عبانم ،یکاخ ی هرک نیا رسارس رد ام
 طیحم ھب رذگھر نیا زا و .مینک یم لیم و فیح هزادنا  یب ار  یلیسف یاھ
 نیا ھک یدوجو اب  .میناسر یم بیسآ نامدوخ یتسردنت ھب و اوھ ھب ،تسیز
 یارجا یلو ،تسین رگن هدنیآ ھجو چیھ ھب و تسا ناسر بیسآ اراکشآ ،ھناماس
 ھنوگ رھ ذاختا یارب .دراد یتخس و فس نارادفرط ،یسایس رظن زا نانچمھ ،نآ
 ور شیپ زا ار یمیظع یراتخاس عناوم دیاب بلغا ،نیزگیاج یاھ هدیا و تامادقا
 .تشادرب

 ً اکرتشم ام ،دریگب دوخ ھب یعقاو تروص دناوتب ام یایور ھکنیا یارب
 یاھ هزوح اب دنمناوت و رادم هدنیآ ییاذغ یژتارتسا کی لماکت و ھعسوت ھب

 دروم رد ام  .میدنمزاین یرھش ی ھیذغت تسایس یارب ینیع و یعقاو درکلمع
 و رظن دروم تادیھمت و مزال یبناج تاظحالم و طیارش ،لمع یاھ هزوح
 یم تاعالطا لدابت یا ھقطنم-یلحم تاماقم حطس رد و انس اب ،نآ تیریدم
 .مینک یم یھدنامزاس ار یناگمھ یاھ ھمانرب و اھتسشن و اھوگ و تفگ و مینک
 و دوش یم ھتخپ ،دبای یم لماکت ام زا کی رھ عضاوم ،یراک یاھھورگ رد
 .دنزاس یم هدایپ ار نآ و دننک یم راک هژیو یاھ هژورپ یور ،نارگشنک

 ی ھناماس لیدبت و شور نیا رییغت ناھاوخ یرتشیب یاھ ینیلرب زور ھب زور
 ھناماس کی داجیا یارب  .دنوش یم دنمناوت و روحم هدنیآ یماظن ھب ھیذغت ینونک
 یارجا ھب نیلرب رھش ،2015 زییاپ رد ،تسرد و ھنالداع و رادیاپ ییاذغ ی
 .دش دھعتم و فظوم "تکپ یسیلاپ دوف نابروا نالیم " ی ھمانرب

 تابلاطم و اھتیعقوم ،عضاوم ھب ھک تسا یھیدب یرما نیا ام رظن زا
 دنمناوت و رگن هدنیآ ییاذغ ی ھناماس کی ھب یبایتسد یارب ،یندم-یعامتجا

 .مینک اطعا یسایس یراذگریثات تردق اھنآ ھب و میھدب یتصرف و ادص

 و دوش یم ھتخپ ،دبای یم لماکت ام زا کی رھ عضاوم ،یراک یاھھورگ رد
 ی ھمان-قاثیم رد ،خرس-خرس-زبس ھب موسوم نیلرب یلحم تلود فالتعا  .دنزاس یم هدایپ ار نآ و دننک یم راک هژیو یاھ هژورپ یور ،نارگشنک

 هارمھ ھب ھک ،تسا هدرک دیق ار ھتکن نیا  2016 لاس رخاوا رد ،دوخ فالتعا
 و صتخم و ،دنمناوت و رگن هدنیآ ییاذغ یژتارتسا کی ،نیلرب یاذغ یاروش
 ھب ار اھ شیوپ ریاس تیلاعف و مینز یم لمع ھب تسدً اکرتشم ام  .درک دنھاوخ لماک و نیودت نیلرب یا ھقطنم تایصوصخ اب قباطم

 .میھد یم قوس دنمناوت و رگن هدنیآ ی ھیذغت ی ھناماس
 ،هدعو نیا یروآدای انامھ ،نیلرب یناسراذغ یاروش یھیدب فیاظو زا یکی

 اھطرش شیپ و تامادقا یزیر یپ ،نآ ندرک ییارجا تھج رد تابلاطم حرط
  .تسا نآ یارب مزال ینامتخاس یاھاضف و


