
 و ،تسا مسیلایسوس دامن نینل ھکاریز ،تسا ناھج رسارس یاھتسینینل و مسینینل ،مسیلایسوس یارب یزوریپ کی ،نینل سیدنت ییاپرب
 .تسا نیون یراد هدرب و یراد ھیامرس ینعی -دوجوم یسایس و یداصتقا و یعامتجا ینارحب تیعضو غویزا اھناسنا ییاھر هار دیلک مسیلایسوس
 ھک دریگیم تروص ینامز نامھ رد تسرد رما نیا ھکاریز ،تسیزوریپ کی اھتسیلایسوس نامرھق و دامن ناونع ھب نینل سیدنت ییاپرب ،رگد راب

 .تسیراد هدرب و یرادھیامرس دامن ھک دنزاسیم دوبان و دنشکیم ریزب ار ییاھ ھمسجم ار مدرم ...سیلگنا و اکیرمآ رد هژیوب ،برغرد

 

*ناملآ رد نینل سیدنت  

زوین وروی  

یدیون رودامآ :نادرگرب  

 

 

درک دیئأت ار یوروش ریھامج داحتا ربھر ،نینل ھمسجم بصن ناملآ هاگداد  

 رد یھاگداد ،ریخ ای دوش هداد هزاجا یوروش ریھامج داحتا ربھر زا یدوبدای یانب تخاس ھب دیاب ایآ ھکنیا یور لاق و لیق یپرد
.ددرگ ءانب نینل ریمیدالو سیدنت ھک داد تبثم خساپ ،ناملآ برغرد یرھش  

 و تخاس هزاجا)٢()یپ ید لا ما( ناملآ تسینینل -تسیسکرام بزح تساوخ ھب ھک دوب هدرک شالت )١( نشریک نزلگ رھش یرادنامرف
 زادنا سپ کناب البق ھک ھقبط ھس نامتخاس کی ،اھ ھیاسمھ کلم یگژیو و رھاظ رب ھمسجم نیا الامتحا ھک ھناھب نیا ھب ،دھدن زاس
.دراذگیم ریثأت ،هدوب  

 رب ھک انعم نیدب ،دراد رارق کلم زا ھلصاف اب و طسوتم ھمسجم هزادنا« :تفگ و ،درک در ار اعدا نیا )٣( نشریک نزلگ یتلود هاگداد
.»درادن یریثأت نامتخاس یامن  



 طبریب ،یخیرات یانب زا تظافح نوناق تحت ھک ،رھش ھب دانتسا اب نینچمھ ،تفایرد ار نینل یسایس و یخیرات یاھ ھبنج هاگداد نیا
.تسا  

 راظتنا اما ،دوب لوادتم و موسرم ،دوب یوروش ریھامج داحتا تموکح تحت زونھ ھکینامز ،میدق یقرش ناملآ رد نینل یاھھمسجم
 فرط رد ھکییاھنآ ھکیلاحرد ،تسا نامرھق کی اھتسینومک و اھتسیلایسوس زا یرایسب یارب نینل .دوش هدید برغ رد ھک تفریمن
.دننکیم هراشا یو نانیشناج و نینل تیمکاح تحت ،یوروش ریھامج داحتا میژر رگبوکرس تیھام ھب ،دنراد رارق یسایس فیط رگید  

 ١۵ زا لبق ھتفھ دنچ« :تشاد مالعا یتاعوبطم ھینایب کی رد و ،تفرگ نشج ار هاگداد میمصت نیا ،ناملآ تسینینل -تسیسکرام بزح
.»دومن بسک گرزب یزوریپ کی نینل چیلیا ریمیدالو ،رگید رابکی ،نینل یگلاس  

 یتلود یلاع هاگداد ھب دناوتیم رظندیدجت ھک دومن ھفاضا و .»دوش اپرب سرام هام ١۴ زا نینل سیدنت ھک دراد لامتحا « :تفگ هاگداد
.دوش هداتسرف )۴(نیلافتسو -نیار ثرون تلود یارب  

 

:*ناملآ نشریک نزلگ رھش رد نینل سیدنت زا ییامنور یوئدیو  
Siavash Fadai 

 MLPD مسینینل تسینومک بزح طسوت نینل ی ھمسجم زا ییامنور
 و لکریبد رنتشیف یباگ ینارنخس اب و یتشادھب یاھ لکتورپ تیاعر و رفن 800 روضح اب نشریک نزلگ رھش رد ناملآ تینسینل تسیسکرام بزح mlpd راکتبا ھب
 .دش ییامنور بزح یمئاد رتفد لباقم رد نینل ی ھمسجم زا ھیسور و ھسنارف زا ییاھنامھم زین و بزح قباس لک ریبد لگنا نافتشا
 یالکو یریگیپ اب یلو دندوب هدرک تفلاخم رھش نیا رد نینل ی ھمسجم بصن اب cdu و spd ھب ھتسباو رھش یاروش یاضعا ای و یناملآ بازحا زا یخرب رتشیپ
 .دوب هداد یار Mlpd دوس ھب هاگداد اتیاھن، بزح
 .دوب هداتفا قیوعت ھب انورک یمدیپا تلعب یلو دوش رازگرب ھیروف هام رد مسارم نیا ھک دوب رارق
 تکرش لباقم رد اھنآ یادص یلو دنداد راعش و دندرک عمجت مسارم یکیدزن رد Afd یطارفا تسار بزح ناراداوھ زا یمک رایسب ی هدع،مسارم نیا اب تفلاخم رد
 .دندوب رگ هراظن و تکاس تاقوا رثکا و دوب زیچان رایسب مسارم رد ناکدننک
 نینل#

# ربتکا_بالقنا  
 
:کنیل  

https://www.facebook.com/100000138648884/videos/4068623829818865/ 

 

:زا هدش هدنادرگرب  

Court approves statue of Soviet leader Lenin in Germany 
 

By Euronews  •  last updated: 06/03/2020 
 

https://www.euronews.com/2020/03/06/court-approves-statue-of-soviet-leader-lenin-in-
germany?fbclid=IwAR2jww2eaSPVJgYCEjEoMMbZ-uFTnOAh6Ud_SqmUR4u51rSHqaDl0_BlGvY#spotim-launcher-widget 

 

:اھ سیونریز  

)١(-  

Gelsenkirchen 

)٢(-  

Marxist-Leninist Party of Germany (MLDP)  



یپ ید لا ما( ناملآ تسینینل  - تسیسکرام بزح  

-(٣) 

 

No construction stop for Lenin's statue in Gelsenkirchen 

https://www.vg-gelsenkirchen.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/06_200305/index.php 

)۴(-  

نیلافتسو -نیار ثرون تلود یارب یتلود یلاع هاگداد  

Higher Administrative Court for the State of North Rhine-Westphalia. 

 

***  

 
 یراد ھیامرس غویزا اھناسنا ییاھر هار دیلک مسیلایسوس و مسیلایسوس دامن نینل

 یدیون رودامآ

 یرترب رگید راب ،مسیلایسوس .تساھناسنا یربارب رب ینبم ھک ییایند !تسا ناھج یاھ تسیلایسوس یارب گرزب یزوریپ کی نیا
 تباث لمعرد مسیلانویسانرتنا اب – نیچ و ابوک یاھروشک یربھر ھب انورک سوریو ای ١٩ دیووکریگھمھ یرامیب اب دروخرب رد ار دوخ
 ،)نانوی و ایلاتیا( ییاپورا یاھروشک ھب  یتح و ،اقیرفآ ات ھتفرگ ایسآ زا ،ناھج رسارس رد رفن اھ نویلیم ھب دوجوم مسیلایسوس .دومن
 مھ یورب ناشیاھزرم و دندرب تقرس ھب ار رگیدکی یکشزپ لیاسو یبرغ یاھروشک ھک یلاحرد ،دنکیم مھ زونھ و هدرک کمک
 حالطصا ھب و »ندمتم« یراد ھیامرس یناشیپ رب یگنن غاد نیا و .یناسناا قوقح و تیرشب ھب لماک یمارتحا یب کی -دنتسب
 اب ھک یتسیلایسوس یاھروشک فالخربً اقیقد - داد ناشن ار دوخ تنوشخ و زآ و صرح ،المع ،راب رگد ھک  ،تسا یبرغ "یسارکومد"
 و مسیلانویسانرتنا ار نیا ام و -یناسنا تمارک و نأش ،ماقم ھب مارتحا تسنیا – دنتفاتش ناھج نادنمزاین کمک ھب یگتشذگدوخ زا
 !میناوخ یم یناھج یگتسبمھ



 رد و – ییاکیرمآرابت ییاقیرفآ مدرم اب یگتسبمھرد – یتسرپداژن ھیلع ،ناھج مدرم زارفن اھنویلیم ھک تسیطیارش رد تسرد نیا و 
 رد ھک -دنتساخ اپ ھب ییاکیرمآ تسرپداژن و تسوپدیفس سیلپ طسوت دیولف جروج مان ھب تسوپهایس درم کی ھنادرمناوجان لتق ھب خساپ

  .تفرگ اردوخ نطومھ و ناسنا کی ناج ،مامت یدرسنوخ اب و ماع ءالم رد و نیبرود یولج

 و ،تسا مسیلایسوس دامن نینل ھکاریز ،تسا ناھج رسارس یاھتسینینل و مسینینل ،مسیلایسوس یارب یزوریپ کی ،نینل سیدنت ییاپرب 
 یراد هدرب و یراد ھیامرس ینعی -دوجوم یسایس و یداصتقا و یعامتجا ینارحب تیعضو غویزا اھناسنا ییاھر هار دیلک مسیلایسوس
 نامھ رد تسرد رما نیا ھکاریز ،تسیزوریپ کی اھتسیلایسوس نامرھق و دامن ناونع ھب نینل سیدنت ییاپرب ،رگد راب .تسا نیون
 دامن ھک دنزاسیم دوبان و دنشکیم ریزب ار ییاھ ھمسجم ار مدرم ...سیلگنا و اکیرمآ رد هژیوب ،برغرد ھک دریگیم تروص ینامز
 .تسیراد هدرب و یراد ھیامرس

 


