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.منكکيیم للاسرراا ههدداشگرس يییيهمان تترروص هب اارر همان نيیاا نم ،تساا اهتسيینومكک وو رگرراكک يییياهههددوت رماا ،يیتسيینومكک شبنج ليیاسم هكک يیيیاج ننآآ ززاا

)Stefal Engel( لگنِاا ننافتشاا زيیزع قيیفرر

 يییيهمه وو وت هب اارر رروكکيیاا يیناهج ننامززاس دداجيیاا وو )2010 ربتكکاا 16( 1يییيزيیئاپ تتاارهاظت قفوم يییيرراازگرب

 وو اهتيیقفوم وو ددوب ميیظع ،دش هتشااددرب 2رروكکيیاا دداجيیاا رردد هكک يیماگ .ميیوگيیم كکيیربت نناهج يییياهتسيینومكک
 لح اارر تتالكکشم اهتسيینومكک ام هكک قيیمع ددامتعاا نيیاا اب نم .ددوب دنهااوخ رتميیظع مه ننآآ ززاا ههدنيیآآ تتالكکشم
 ،مسيیشاف ،مسيیلايیرپماا ،مسيیلاتنماادنوف ،يیتسرپ ددااددژن ززاا يیلاخ نناهج ،ههدنيیآآ يییياهلسن هچ وو ددوخ هچ وو ددركک ميیهااوخ
 بباازحاا يییياهددرروواتسدد هب مناادديیمن ممززال اج نيیاا رردد .ممرراشفيیم اارر تتسدد ،ددومن ميیهااوخ انب اارر ررامثتساا وو متس
 يیلوو .تسيین نندداادد نناشن ججاتحم ديیشرروخ ااريیزز .منكک ههرراشاا ،رروكکيیاا يییيريیگ لكکش رردد اهرروشكک ززاا يییيررايیسب تسيینومكک
 ذذوفن هيیلع اهتسيینومكک يییيههدنرب ريیشمش ،دداقتناا هكک كککكرردد نيیاا اب .منكک ههرراشاا يیساساا فعض وودد هب مناادديیم ممززال
.تساا يییيرگرراكک وو يیتسيینومكک شبنج ففوفص رردد يییيززااووژژرروب

ننااريیاا يییيرگرراكک شبنج وو رروكکيیاا -1
 ،يیبالقناا يییياهووريین رگيیدد رراب هكک دداادد ههززاجاا ديیابن« :يییيددركک ننايیب نيینچ ،نلرب رردد 2010 ربتكکاا 16 نشج قطن رردد
 تحت وو يیللملاانيیب يیگتسبمه ددوبمكک رردد ،يیلم يییيااووزناا رردد شخبيیددااززآآ يییيهنانامرهق يییياهشبنج وو يیبالقناا يییياهششزيیخ
».ددوش هفخ يیلملاانيیب ببالقناا دض

(Es darf nicht noch einmal passieren, dass revolutionäre Kräfte, revolutionäre 
Aufstände und heldenhafte Befreiungsbewegungen an ihrer nationalen Isoliertheit, an 
der mangelnden internationalen Solidarität und an einer internationalen 
Konterrevolution erstickt werden können!)

 ،متس ،ببوكکرس تحت هكک اارر ننااريیاا يییيايیرراتلوورپ امش .ددوب يیبالقناا يییيريیگ عضوم نيیاا اب لباقت رردد ُاقيیقدد امش لمع يیلوو
 ههززررابم يیللملاانيیب وو يیلخاادد يییيززااووژژرروب كکيیژژولوئديیاا وو يیسايیس ،يییيدداصتقاا يییيههرصاحم رردد وو يینامناخيیب ،يیگنسرگ
 ننااريیاا رردد يیتاقبط يییيههززررابم صخشم ععاضوواا هب يییيرردق مناادديیم ممززال ددوخ عضوم تتابثاا يییياارب .ديیتشااذگ اهنت ،دنكکيیم
:منكک ههرراشاا
 ششرراازگ رراكک هب رردداق رفن ننويیليیم 24677669 ددوودح ،ننااريیاا يینويیليیم 73 تيیعمج ززاا ،يییيدداليیم 2008 للاس ررامآآ قبط
 رگاا .دنلوغشم رهش رردد رراكک يییيووريین نيیاا ززاا رفن 16955204 .دنرراادد للاغتشاا تتامدخ رردد ننآآ %45،8 هكک تساا ههدش

 ليیكکشت اارر ننااريیاا يییيرهش نناارگرراكک رفن 13319204 ،ميیررااذگب ررانكک اارر يییيززااووژژرروب ههددرخ ننانكکرراكک رفن 3636000
 ررااددرروخرب هظحالم لباق يیتيیرثكکاا ززاا هعماج رراشقاا وو تتاقبط هيیلكک هب تبسن ننااريیاا رگرراكک هقبط رگيیدد ننايیب هب .دنهديیم
 رردد -1 رگرراكک هقبط هناگوودد هفيیظوو ،يیگناگوودد نيیاا .تساا تيیلقاا رردد ننااريیاا تيیعمج لكک هب تبسن للاح نيیع رردد .تساا
 رردد شبنج عفانم ههدنيیامن يینعيی يیلخاادد هفيیظوو -2 وو هقبط نيیاا يیناهج عفانم رب هيیكکت يینعيی يیللملاانيیب هنحص
 ره ززاا ننااريیاا رگرراكک هقبط ،ميیررووآآ بباسح هب زيین اارر ننااريیاا نناارگرراكک يییيههددااوناخ رگاا .ددررووآيیم ددوجوو هب اارر ننآآ ععومجم

1- Herbst Demonstration 

2- International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations (ICOR) 
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.دهديیم ليیكکشت اارر ننااريیاا هعماج هقبط نيیرتگررزب ظظاحل
 هتشرر رردد للاثم يییياارب  تساا ههدش يیهدنامززاس ديیلوت رظن ززاا يیميیظع تتاسسؤم رردد بناج كکيی ززاا ننااريیاا رگرراكک هقبط
 40000 تفن تكکرش نناارگرراكک دداادعت 1976 رردد :تفن تكکرش رردد ايی وو ..وو نهآآ ههاارر لثم يیتلوودد تتاسسؤم لقن وو لمح
 يییياهنناگرراا وو تلوودد ديیدش للرتنكک ددوجوو اب رگرراكک هقبط ززاا شخب نيیاا .تساا ههددوب 82000 رب غلاب 1983 رردد وو
 ههام وودد بباصتعاا الثم .دنتسه يیعامتجاا ديیدش يییياهنايیلغ رردد يیلصاا ننانيیرفآآ شقن ،يییيدداع طيیاارش رردد ببوكکرس
.ديیددرگ يییيولهپ ميیژژرر لماكک يینوگنرس رردد يیگررزب لماع 1979 رردد تفن تكکرش نناارگرراكک
 .دنتسه لكکشتم ،نكکرراكک 30 يیلاا ،20 ،10 تيیفرظ اب كکچوكک ههاگرراكک نناارراازه رردد رگرراكک اهننويیليیم رگيیدد بناج ززاا وو
 .دنرتريیذپ هبرض ميیژژرر حلسم يییياهووريین لباقم رردد ،كکچوكک يییياهههاگرراكک رردد كکچوكک عمجت تلع هب نناارگرراكک نيیاا
 تظفاحم اارر اهنآآ يیعامتجاا ششوپ چيیه هكک ددرراادد ددوجوو رراكک كککكددوكک 1400000 كکيیددزن ززوورماا ننااريیاا رردد ،ننآآ رب ههووالع
)ههام رهم 16- انليیاا( .دنكکيیمن
 ات ايی وو دنتسه هملپيیدد نناارگرراكک ززاا يیيیالاب دصرردد .دنتسيین شيیپ للاس 50 ددااوس يیب نناارگرراكک ،ننااريیاا ههززوورماا نناارگرراكک
 يییيههززررابم وو يیملع يییياهننومززآآ رردد شناادد بسكک  وو يیسايیس تتااززررابم هب عيیرس  وورر نيیاا ززاا .دنرراادد ددااوس 9 سسالكک
.دنررووآيیم وورر يیتاقبط
 ممره يییيالاب رردد هيیامرس زكکرمت وو يیناهج كکناب تسايیس اب قباطت رردد ننااريیاا يیشحوو وو صيیرح ررايیسب يییيررااددهيیامرس
 .ددززااددرپيیمن ،تساا ممززال وواا يیگدنزز نيیمأت يییياارب هكک اارر رگرراكک ددزم ززاا شخب ننآآ يیتح رگرراكک هقبط ررامثتساا رردد ،يیناهج
 وو اهههاگرراكک رردد يینالوط يیگددرب رراكک هب رروبجم اارر اهنآآ هليیسوو نيیدب وو ددززاادنايیم قيیوعت هب اارر اهنآآ ققوقح اهههام
.ديیامنيیم فلتخم تتاجناخرراكک
 ننااونع هب يیبووركک وو يییيريیززوو تسخن نناارروودد رردد يییيوسوم ،يییيرروهمج تسايیرر ننامزز رردد يیناجنسفرر ،يینيیمخ ننامزز ززاا
 لقتسم يییياهاكکيیدنس وو اهاارروش( ننآآ يییياهنامززاس للالحناا وو رگرراكک هقبط ببوكکرس رب يیلم يییياارروش سلجم سيیئرر
.دنتخااددرپ )يییيرگرراكک
 ،)يیمتاخ يییيرروهمج تسايیرر يییيههرروودد( شتااززررابم رب يیبلط ححالصاا تيیمكکاح ههاتوكک ههرروودد كکيی ززاا سپ ننااريیاا رگرراكک هقبط
 ،يیللملاانيیب يییيرگرراكک يییياهززوورر وو هم ههام للوواا يییياهززوورر يییيرراازگرب .ددررووآآ يییيوورر يییيااههددرتسگ يیسايیس تتااززررابم هب ًاادددجم
 ززاا يینابيیتشپ ،نناملعم وو ننايیوجشناادد ،ننانزز تتااززررابم ززاا يینابيیتشپ ،رگيیدكکيی ززاا فلتخم يییياهشخب تتااززررابم ززاا يینابيیتشپ
 يیشان ،هقبط نيیاا يیهاگآآ دشرر ززاا يیشان ،هقبط نيیاا ززاا يیئاهشخب طسوت فلتخم يییياهرروشكک رردد رگرراكک هقبط تتااززررابم
.تساا ددوخ يییيددااززآآ رردد ممددرم يیمومع تتااززررابم وو رگرراكک هقبط يیناهج يیگتسبمه تيیمهاا ززاا ننآآ كککكرردد ززاا
 هن تساا يینتفرگ ،متس ززاا يیئاهرر وو يیسااركکمدد هكک تساا ههديیسرر كککكرردد نيیاا هب ننااريیاا رگرراكک هقبط شخب نيیرتوورشيیپ
 ههام للوواا يییياهززوورر يیئاپرب هب ،دنددررووآآ وورر يییيرگرراكک لقتسم يییياهلكکشت دداجيیاا يییياارب ههززررابم هب ،كککكرردد نيیاا اب اهنآآ .يیندداادد
 ددوجوو هب للاعف نناارگرراكک ججاارخاا ززاا دعب كککكانفساا طيیاارش يییياارب اارر يییيااههژيیوو يیلام تتاناكکماا دنددركک يیعس وو دنتخااددرپ هم
 يییياكکيیدنس وو دحااوو تكکرش نناارگرراكک يییياكکيیدنس :دنرراادد ددوجوو ننااريیاا رردد يییيرگرراكک لقتسم يییياكکيیدنس وودد ننونكکاا .دنررووآآ
 ممصم ،دنريیگيیم رراارق هجنكکش وو ببوكکرس ددرروم شيیاضعاا وو ديیدهت ددرروم بترم هكک اهاكکيیدنس نيیاا .هپت تفه
.دنهدد ننامززاس اارر ددوخ رروماا ،يیلام هنيیمزز ههژيیوو هب اههنيیمزز ممامت رردد ددوخ يییيووريین هب ءاكکتاا اب دنتسه
 وو اهنناادنزز رردد يیمالساا يییيرروهمج يیبهذم وو يییيررااددهيیامرس ميیژژرر يییياهنناادنزز رردد يییيرگرراكک ننااوورشيیپ ززاا نت اهههدد ننونكکاا
 رردد ديیاب هم ههام للوواا مساارم رردد تكکرش رطاخ هب طقف يینالوط ننايیلاس يیط ززررابم رگرراكک اهدص .دنتسه اهههاگهجنكکش
 نيیمه رردد .دنددركک رراازگرب ننااريیاا رردد يییيرگرراكک بباصتعاا اهدص رگرراكک نناارراازه هتشذگ للاس 5 رردد .دنربب رس هب اهنناادنزز
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 يییيوس ززاا ...وو ننايیب يییيددااززآآ وو يیسااركکمدد تهج ممددرم فلتخم رراشقاا تتااززررابم اب يیگتسبمه رردد هيیمالعاا اهههدد تتدم
 .تساا ههدش رردداص يییيرگرراكک يییياهلكکشت

.تساا ددوخ يییياارب يییيااهقبط هب ليیدبت تمس رردد ننااريیاا رگرراكک هقبط -
تساا يیناهج هقبط كکيی ززاا يیشخب هكک دسريیم كککكرردد نيیاا هب مكک مكک ريیخاا يییياهللاس تتااززررابم رردد ننااريیاا رگرراكک هقبط -
 اب ههززررابم رردد اارر هقبط نيیاا يییيههدداارراا ،يیمالساا يییيرروهمج يیبهذم وو يییيررااددهيیامرس - يیتسيیشاف ميیژژرر تحت ههززررابم -

.تساا ههديیددرگ رتسسااره يیب وو ههددومن رتخساارر يییيررااددهيیامرس
 رردد هعماج لكک يیيیاهرر وو .تساا هتفهن هعماج لكک يیيیاهرر رردد وواا يیيیاهرر هكک دسريیم كککكرردد نيیاا هب مكک مكک رگرراكک هقبط -

يییيررااددهيیامرس ززاا تيیرشب يیيیاهرر
 ،يییيررااددهيیامرس تلوودد ننوورردد وو هعماج رردد ددوجوم يییياهنناارحب ددوجوو رثاا رردد )2009 يینويی 12( 1388 للاس ددااددرخ 22 رردد
 هب هكک يیمددرم .دش رراكکشآآ ،دنتفريیم شيیپ مه يییيددوبان دح هب هنايیشحوو هكک ،مكکاح يییيززااووژژرروب يییياهححانج قيیمع ففاكکش
 ههددركک ههددافتساا تيیعقوم نيیاا ززاا ،دنددوبن يییيااههددوت ضضاارتعاا هب رردداق زكکرمتم ببوكکرس تحت وو نناقفخ رردد للاس يیس تتدم
 ههددركک تفايیرردد اارر يیتخس تتابرض هكک يیتاباختناا يییياتددوكک رردد ههدنززاب ححانج .دندمآآ اهننابايیخ هب يینويیليیم تترروص هب وو
 يییياهززوورر رردد .ددررووآآرردد ززاازتهاا هب اارر )ممالساا ربمغيیپ( دمحم زبس مچرپ وو دش ممددرم نماادد هب تسدد يیيیامن ممولظم اب ،ددوب
 يیلوو .دندداادد هماادداا اارر ههززررابم زبس مچرپ ننامه تحت ،بباصتعاا وو تتاارهاظت هماادداا وو ننابايیخ رردد نندنام يییياارب ممددرم للوواا
 يییيوس هب )تتاباختناا رردد نناگتخاب( يیبووركک وو يیناجنسفرر ،يییيوسوم ححانج .ددررووآآ ممااوودد يییيديیدم تتدم تسنااوتيیمن رماا نيیاا
 يییيرگرراكک شبنج نيینوخ ببوكکرس هب هتشذگ دننامه ،دددجم تيیمكکاح تترروص رردد ات دنتفريیم ههدنرب ححانج اب ششززاس
 »ميینكکيیم تتااتيیامح يییيوسوم يییيوسوم« رراعش .دنتفايیيیم تمس ميیژژرر تيیلكک يینوگنرس يییيوس هب ممددرم يیلوو دنززااددرپب
 ليیدبت ...وو »يیلم زبس يییيرروهمج دداب ههدنزز« ،»يینااريیاا يییيرروهمج دداب ههدنزز« ،»يیمالساا يییيرروهمج رب گگرم« رراعش هب
 ددوخ ففوفص ززاا اارر پچ ننانكکش رراتخاس ات تسااوخ ششددوخ ففاارطاا يییياهزبس ززاا يییيوسوم يیخيیررات هظحل نيیاا رردد .دش
.دننكک ددرط
دش بعشنم هخاش هس هب زبس شبنج يییيدعب يییيهلحرم رردد
 يییيرراكکمه وو يیتلوودد نناگدنهدنامززاس وو يیتلوودد هميین يیلام تتاناكکماا اب ،يییيوسوم يیتسرپرس تحت زبس شبنج -1

 ددوجوو وودب ززاا هكک تيیرثكکاا يییياهكکيیرچ وو ننااريیاا ههددوت ببزح( ننااريیاا پچ شبنج رردد نناشرردداارب يییياهننامززاس
 زبس شبنج ززاا شخب نيیاا .)تساا ههددوب يیسايیس تترردق ززاا يیيیاهححانج اب ششززاس هب ددوودحم نناشتسايیس وو يییيژتاارتساا
 يییياقآآ وو لكکرم مناخ .دشابيیم للاعف ررايیسب رروشكک ززاا ججرراخ رردد اپوورراا يییيززااووژژرروب يینابيیتشپ وو يیلام تتاناكکماا تلع هب
.دنتسه شبنج نيیاا ننانابيیتشپ ززاا ...وو امابوواا

 يییيااههدنزز هميین تيیلاعف رروشكک ززاا ججرراخ رردد اساساا شخب نيیاا .يیمالساا يییيرروهمج رب گگرم رراعش اب زبس شبنج -2
.دنرراادد

 يیمالساا يییيرروهمج يینوگنرس نناهااوخ للاح نيیع رردد وو دنتسيین يییيوسوم رراادفرط ،ههدشن يیهدنامززاس هكک يیيیاهزبس -3
 ليیام ،ررذگددووزز تتاساسحاا اب شبنج نيیاا ششزيیخ للوواا رردد هكک دنااههددااديیم ليیكکشت يینانااوج اارر شخب نيیاا .دنااههددوبن زيین
.تساا يیگدنكکاارپ وو ليیلحت للاح رردد تعرس اب شخب نيیاا .دنشاب ههددركک يیتمدخ ننااريیاا ممددرم هب دنددوب
 نيینچ ،ننااريیاا رردد نيیطسلف شبنج ززاا ععافدد ززوورر ،سسدق ززوورر رردد ممددرم تتاارهاظت تبسانم هب يییيااهيینايیب رردد يییيوسوم
 يیقالخاا تلاصاا هب يیمالساا يییيرروهمج تشگززاب وو يیساساا ننوناق للززانت ننوودب يییياارجاا رراتسااوخ ام« :دسيیونيیم
 رراتخاس اارر يینانآآ وو ؛ميیهااوخيیم اارر ددايیزز هملكک كکيی هن مكک هملكک كکيی هن يیمالساا يییيرروهمج ام .ميیتسه ششاانيیتسخن
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 للايیماا ربانب وو دننكکيیم للوودع يیمالساا نيیززااوم ززاا هناهب يیب وو هناهب هب هكک ميیسانشيیم بلط ججرم وو ججره وو نكکش
».دننززيیم تسدد يیساساا ننوناق للوصاا ليیطعت هب يیصخش
 مچرپ شبنج نيیاا تمالع .تساا ننااريیاا رردد مكکاح يییيههددرروخ يییيرسوت ححانج طسوت لكکشتم زبس شبنج يییيااوتحم نيیاا
 ززاا يیناهج يییيززااووژژرروب لكک يینابيیتشپ لبمس وو ننااريیاا رردد مكکاح يییيززااووژژرروب ززاا يیشخب مچرپ هب هكک تساا يییيدمحم زبس
 .تساا ههديیددرگ ليیدبت يینااريیاا يییيززااووژژرروب ززاا شخب نيیاا
 .تشاادن رروضح ننااريیاا رگرراكک هقبط يیلوو دنتشاادد تكکرش شبنج نيیاا رردد ننااريیاا رگرراكک هقبط ززاا يییيدداارفاا هكک نيیاا ددوجوو اب
 خخرس مچرپ ،ددوشيیم للامعاا )ههدنززاب وو ههدنرب( ححانج وودد ره طسوت هكک ننااريیاا رب مكکاح يیتسيیشاف طيیاارش تلع هب
 هب ممددرم فلتخم تتاقبط وو رراشقاا شبنج ،ددرراادد يیعس يیللملاانيیب يییيززااووژژرروب .تشاادن نتشاارفاارب نناكکماا زيین نناارگرراكک
.دنكک ثثولم زبس گنرر اب اارر شبنج نيیاا لكک وو دناشكکب دساف يییيژژولوئديیاا نيیاا ريیزز هب اارر ننااريیاا يییيرگرراكک شبنج ههژيیوو
 اب ننااريیاا يییيهعماج صخشم طيیاارش ززاا وت ببزح وو وت هكک نيیاا ددوجوو اب :تساا نيیاا لگناا قيیفرر ،وت ززاا نم للااوئس للاح
 وت ببزح هب اارر يیقيیقدد تتاعالطاا ننااريیاا تسيینومكک ببزح وو ننااريیاا ننااربجنرر ببزح هكک نيیاا ددوجوو اب .ديیددوب ربخ
)MLPD( اههبنشوودد ززوورر نشج رردد فلتخم يییياهرروشكک نناارگرراكک تتااززررابم ززاا يیيیاهسكکع هكک يینامزز اارچ ،دنددوب ههدداادد 
 وودد هكک فيیرظ تشگناا وودد وو زبس يییيرسوورر اب ااووژژرروب ننزز كکيی سكکع طقف ،ننااريیاا شخب رردد ،دش ههدداادد نناشن نلرب رردد
 كکيی يییيههدش هتخانش لبمس رگرراكک هقبط وو اهتسيینومكک ديیدد ززاا سكکع نيیاا وو ددوب ههدش هتسب اهنآآ هب »ابيیزز« زبس ررااون
 وو اهسكکع وت ببزح هكک ممرراادد قيیقدد ععالطاا نم ؟ديیددررووآآ هنحص يییيوورر ، اارر تسيین رتشيیب يیعاجترراا ااووژژرروب ننايیرج
 يییيرگرراكک شبنج يییياهسكکع ممامت نيیب ززاا اارچ .ددرراادد ررايیتخاا رردد ام ممددرم يیمومع وو يییيرگرراكک شبنج ززاا يییيررايیسب تتالاقم
 نيیاا .ددوش ههددزز اج ننااريیاا نناارگرراكک وو ممددرم تتااززررابم لبمس ديیاب مچرپ زبس يییيااووژژرروب ننزز ننآآ فيیرظ وو ابيیزز سكکع
 ،امابوواا يییياقآآ اب صخشم ددرروم نيیاا رردد هكک دش ثعاب يیعفانم هچ .ددركک لح ديیاب هنوگچ اارر وت لمع وو رراتفگ دداضت
 ببزح هكک يیتاعالطاا ززاا هكک يییيوش يیعدم رگاا .يییيوش عضوم مه رشيیف اكکشويی وو يییيززوكکرراس يییياقآآ ،لكکرم مناخ
 ميیوگب ديیاب ،دنااههددركک يییيرراكک نيینچ نناارگيیدد وو يییيددوبن علطم دنااههدداادد وت ببزح هب ننااريیاا تسيینومكک ببزح وو ننااربجنرر
 ولج اارر ددوخ طخ يییيززااووژژرروب تتاايیتسيینيینل تسيیسكکررام ببزح رردد ،تغامدد ريیزز رردد ااريیزز .ددوب دهااوخ رتديیدش وت هب دداقتناا
 اارر اهنآآ ايیآآ ؟دنتسه تتااببزح رردد زبس يییيژژولوئههديیاا يییيههدنيیامن يیناسكک هچ يینااديیم ايیآآ .دنكکيیم زمچآآ اارر وت وو ددربيیم
؟يیسانشيیم

يیلخاادد يیسااركکمدد وو رروكکيیاا -2
 ززاا سپ ،ننآآ رردد رروكکيیاا يییياضعاا سناارفنكک نيیلوواا يییيرراازگرب ممالعاا وو اههبنشوودد تتاارهاظت يییيزكکرم نشج رردد
 ركکذذ هب ،رروكکيیاا رردد وت ننوواعم ،يییيددركک ممامت اارر تتااهبناج همه وو قيیمع ،ههدنمززرر ررايیسب تبحص وت هكک ننآآ
 وو تخااددرپ دنتشاادد تكکرش رروكکيیاا سناارفنكک نيیلوواا رردد فلتخم يییياهرروشكک ززاا هكک يیيیاهننامززاس ممان
 مه ررانكک وو دندمآيیم هنحص يییيوورر نناشببزح مساا وو مچرپ كکيی اب ،بباازحاا ايی وو اهننامززاس نيیاا نناگدنيیامن
 ننااريیاا ننااربجنرر ببزح مساا ،ننااريیاا ززاا .ههدننكک جيیسب ررايیسب وو عيیدب ،يیخيیررات يییيااهنحص ؛دندداتسيیاايیم
 يیبزح ننااونع هب ننااريیاا تسيینومكک ببزح ممان يیلوو .دمآآ هنحص يییيوورر ببزح نيیاا يییيههدنيیامن وو دش ههدنااوخ
 يییيوورر هب ببزح نيیاا يییيههدنيیامن هجيیتن رردد وو دشن ههدنااوخ تشاادد رروضح سناارفنكک نيیاا رردد ششااههدنيیامن هكک
.دمايین هنحص
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  - نناهج ممامت رردد يیبالقناا يییياهووريین تتدحوو« :يییيددوب هتفگ نيینچ تتااقطن رردد وت ،ننآآ ززاا لبق هقيیقدد دنچ
 ».تساا يینيیع تترروورض كکيی  - يییيرروشكک ره رردد يیتاقبط ههززررابم يییياارب نيینچمه

(Die Vereinigung des revolutionären Potentials auf der ganzen Welt ist eine objektive 
Notwendigkeit - auch für den Klassenkampf in den einzelnen Ländern)

 وو يییيوواسم ققوقح ،يینوورردد يیسااركکمدد للزلزت ننوودب يییياارجاا اب نناهج ممامت رردد يیبالقناا يییياهووريین تتدحوو ايیآآ
؟رروكکيیاا لخاادد رردد يییيرگيیدد ننددزز وو الاب هب يیكکيی ننديیشكک اب ايی تساارجاا لباق يییيوواسم يییياهتيیددوودحم
 اهسكکع وت ببزح هب ننآآ ززاا دعب وو رروكکيیاا سناارفنكک سسالجاا ززاا شيیپ ننااريیاا تسيینومكک ببزح يییيههدنيیامن
 تتاارهاظت نشج لحم هب ددوورروو رردد .ددركک تكکرش زيین سناارفنكک رردد ،دداادد هيیاارراا يییيررايیسب كککكرراادم وو
 ننااريیاا تسيینومكک ببزح ههدنيیامن هكک ددوش نئمطم ات دمآآ وواا ددزن ددرروم نيیاا رردد MLPD للوئسم اههبنشوودد
 ممان يیلوو .ددركک تتوعدد هنحص يییيوورر نندمآآ يییياارب اارر وواا المع وو دداادد وواا هب CD كکيی .ددرراادد رروضح نلاس رردد
.دشن ههدنااوخ وواا ببزح
.تساهنآآ نيیرتيیميیدق وو ننااريیاا يیتسيینومكک شبنج للاكکيیدداارر بباازحاا ززاا يیكکيی ننااريیاا ننااربجنرر ببزح
 نيیرتذذوفنرپ وو نيیرتگررزب ،ننااريیاا يیتسيینومكک شبنج للاكکيیدداارر بباازحاا ززاا يیكکيی زيین ننااريیاا تسيینومكک ببزح
.تساهنآآ
 ننااريیاا ننااربجنرر ببزح يییياهرراكک كکبس يیضعب وو ننااريیاا تسيینومكک ببزح تتاارظن هطقن ززاا يیضعب اب نم
.منكکن ععافدد رروكکيیاا يییياضعاا كکيیتااركکمدد ققوقح ززاا نم هكک دشاب دنااوتيیمن يیليیلدد چيیه رماا نيیاا يیلوو مفلاخم
 نيیاا رردد ؟دش ففذح هنحص يییيوورر نناگدمآآ تسيیل ززاا ننااريیاا تسيینومكک ببزح وت ميیمصت اب ايیآآ ،زيیزع قيیفرر
.تساا ههدش للاماپ وت طسوت رروكکيیاا يییياضعاا كکيیتااركکمدد ققوقح ،ممدق نيیلوواا رردد تترروص
 ننددوب يییيذذوم هب ديیاب تقونآآ ،دنااهتفرگ اارر يیكکيیتااركکمدد دض ميیمصت نيینچ وت ععالطاا ننوودب يیناسكک رگاا
 تحاارتساا وواا يییيژژولوئديیاا وو يییيززااووژژرروب .يینكک هجوت رتشيیب تتااببزح رردد يییيززااووژژرروب يیتاقبط يییيههززررابم
 نناشن اارر ممززال يییيررايیشوه رماا نيیاا هب اهتسيینومكک ام ايیآآ .تساا هلمح للاح رردد فقوت ننوودب ،دسانشيیمن
!دشاب نيینچ ممررااووديیماا ؟ميیهديیم

ممرراادد ووززررآآ يییيرتشيیب مماجسناا وو تيیقفوم رروكکيیاا وضع يییياهننامززاس يییيهيیلكک وو MLPD ،وت يییياارب هناميیمص
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