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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 شيری. م. ا

  ٢٠١٧ می ٠٩

 به مناسبت ھفتاد و دومين سالروز پيروزی بر فاشيسم 
ھای  ھا، ارتش سرخ، دسته  سال از روز اعالم پيروزی باشکوه خلق٧٢ سال جاری درست یروز نھم ماه م

 ۀ خردمندان رھبریبه ماھير سوسياليستی شوروی تحت ھدايت حزب بلشويکھا پارتيزان کشور بزرگ اتحاد ج

اين پيروزی عظيم در جريان جنگ جھانی دوم که . شود  بر طاعون فاشيسم سپری میيوسف ويساريونويچ ستالين

 ۀلعادا ھا و فدارکاريھای خارق شود، در اثر قھرمانی در اتحاد شوروی با عنوان جنگ کبير ميھنی از آن ياد می

ھای کار و پيکار،  ھا، در ميدان ھا و پشت جبھه ھای اتحاد شوروی در جبھه صدھا ميليون انسان، قبل از ھمه، خلق

 آنھا، بيش از ۀ ميليون نفر انسان، از جمل٨٠ھای خارج از تصور و به قيمت جان بيش از  ھا و مشقت با تحمل رنج

و به بھای  بشری ۀھای سرسبد جامع ھا و گل اين عصارهويژه بلشويکھا، ه ب ميليون نفر انسان شوروی، ٢٧

  .ھا کشور جھان حاصل گرديد  دهۀھای گسترد ويرانی

 قوای ظفرمند ارتش سرخ و نيروھای خلقی اتحاد شوروی پس از چھار سال نبرد، ارتش یدر روز ھشتم ماه م

 ۀتعاقب آن، دشمن غدار بشريت را در خانقيد و شرط وادار نمودند و م  را به تسليم بیالمانورماخت و رژيم ھيتلری 

 شانسزای جنايات خارج از توصيف ه به پای ميز محاکمه کشيدند و شماری از سران آنھا را ب) در نورنبرگ(خودش

  . رسانيدند

 ھيچ خلق و ملت جھان از عواقب واضح است که در جريان جنگ جھانی دوم و جنگ کبير ميھنی اگر چه تقريباً 

و تلخ آن در امان نماند، اما سنگين ترين تلفات انسانی و معنوی، اقتصادی و اجتماعی را خلقھای اتحاد  ناگوار شديداً 

  .شوروی متحمل شدند

 اتحاد جماھير -  برگزاری اين پيروزی بزرگ در مقياس جھانی، متأسفانه، کشور پيروزمندۀامروز، در ھنگام

.  سياسی جھان حذف گرديده استۀامنيت جھانی از نقشگاه اصلی صلح و   پشتيبان و تکيه-سوسياليستی شوروی

باشد که در   باری می  اين کشور بزرگ، در اصل علت عمده و اساسی اوضاع فاجعهۀواضح است، که نابودی خائنان

ای را عليه  رحمانه فاشيسم جھانی تحت بھانۀ جنگ با تروريسم، جنگ بیسالھاست که  .کند جھان امروز بيداد می

؛ سياسـت آنگلوساکسونی سوزاند تازد؛ تر و خشک را می  آغاز کرده است؛ به صغير و کبير میبشريت جھان

را جايگزين دوستی و برادری خلقھا نموده و بعد از تجزيۀ اتحاد شوروی، نظام » نداز و حکومت کنتفرقه بي«

ھای اتحاد شوروی در شرايط  با اين حال، خلق.  آن احياء و بازسازی کرده استۀمستعمراتی را در اشکال نو و کھن
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 پر افتخار خويش در راه تحقق صلح و امنيت ۀدھند و ھمچون گذشت ھالکتبار کنونی به موجوديت خود ادامه می

 انسان و ايجاد جھانی عاری از ستم و ۀجھانی، در دفاع از استقالل و آزادی کشورھا و ملتھا، برای تأمين حقوق حق

  .کنند  مبارزه می،ھای اجتماعی در صف مقدم رابریکشی، عاری از تبعيض و ناب بھره

داری به  امروز کمتر کسی در اين واقعيت ترديد دارد، که جنگ جھانی دوم يکی از بزرگترين تھاجمات سرمايه

.  بوداتحاد شوروی - زمينۀ مستقر در يک ششم کرۀ عادالنۀھای آن برای نابودی جامع بشريت و يکی از تالش

 تاريخ ۀ ديالکتيکآتش اين جنگ خانمانسوز از ميان برداشتن نظم جھانی جديدی بود، که توسعھدف از برافروختن 

 وجود اولين ۀساالران فاشيسم و حاميان و مناديان آن در ساي اما، اگر چه در آن زمان، جنگ. کرد آن را ايجاب می

ل شکست سخت وادار گرديدند و ھای اتحاد شوروی به تحم  خلقۀحاکميت کارگری در تاريخ و مبارزات قھرمانان

ۀ ميالدی کارگزاران  قرن گذشتۀکل بشريت از چنگال خونچکان آن نجات يافت، اما در سالھای اول آخرين دھ

ھای گذشته را نابود  ھای نسل وردھا و پيروزیا سوسياليستی، دستۀھای جامع تمامی ارزش» چوفینوسازی گورب«

  .ساختند

حد و مرز  ھای بی  تالشاکتوبره سال پس از پيروزی انقالب کبير سوسياليستی البته، در طول ھمه اين چندين د

 سوسياليستی، بازنويسی ۀ عادالنۀھای بشری، برای خوارداشت جامع آل منظور تحقير و توھين به ايدهه فراوانی ب

 اتحاد ۀبود شد اخير عليه کشور ناۀھای مذبوحانه حتی در مدت قريب به سه دھ  و اين تالش عمل آمده تاريخ ب

افزون بر اين ھمه، ھم اکنون نيز .  آن ادامه يافتۀواری در داخل و خارج از محدود شوروی با شدت و حدت ديوانه

 طبقاتی ۀناپذير بين طبقات متخاصم اجتماعی، به شکل مبارز اين حمالت ارتجاع جھانی بر مبنای تضادھای آشتی

تبليغاتی که در يکسری کشورھای . عليه محرومان و ستمديدگان ھمچنان ادامه داردعليه کارگران و زحمتکشان، 

ورزان برای عالمت مساوی قرار دادن بين کمونيسم و  غربی، در نھادھای دولتی آنھا و از سوی برخی سياست

نظير  ھای بیورداھای تاريخی، پايمال نمودن دست راه افتاده، در واقع چيزی جز ترور تاريخ و ارزشه فاشيسم ب

اين در حالی .  سرداران و فرمانده کل قوای طرف ظفرمند اين جنگ ويرانگرانه نيستئینما ھا و سياه سازندگی

 اروپا را از اشغال فاشيسم آزاد کردند، حتی ۀھای پارتيزان اتحاد شوروی نه فقط قار است که ارتش سرخ و دسته

  . برداشتندخطر طاعون فاشيسم را از کل جھان و سر ساکنان آن

 از خدمات ئیھا ، در روزھای منتھی به برگزاری اين جشن باشکوه جھانی، يادآوری گوشهی نھم ماه مۀدر آستان

جا  عظيم مردم جمھوری سوسياليستی آذربايجان در روند جنگ کبير ميھنی و سھم آن در حصول اين پيروزی بی

ميھن سوسياليستی بزرگ خود به پا خاست و با تمام دفاع از ه خلق آذربايجان در ترکيب اتحاد شوروی ب. نيست

 آنھا، ۀ ھزار نفر از فرزندان خلق آذربايجان، از جمل۶٨٠بيش از . توان، فعاالنه در جنگ عليه فاشيسم شرکت کرد

در حدود نيمی از پيکارگران . ھای نبرد عليه اشغالگران فاشيست شتافتند  ھزار تن از دختران اين خلق به جبھه١٠

.  به دريافت مدال و نشان افتخار مفتخر شدند صدھا نفر از سربازان آذربايجان. اشيست به خانه بازنگشتندضد ف

ھزی اسالنوف، اسرافيل محمداوف، اولين ، مھدی حسين مثل ئی آنھا، از جمله، قھرمانان اسطوره دھھا نفر ۀسين

يف، محمد محمداوف، ی لوف، ميرزا ولخلبان ھواپيمای جنگی از قفقاز خالد محمدخانوف، سرتيپ محمود آبي

  .مزين گرديدشوروی و بسياری ديگر با مدال قھرمان اتحاد غفور محمداوف 

نفتگران آذربايجان در .  نمودأ در راه غلبه بر فاشيسم ايفیا کننده نييدر پشت جبھه نيز خلق آذربايجان نقش تع

 در ئیا تأمين کردند که خود اين نيز اھميت بسزا درصد نفت مورد نياز اتحاد شوروی ر٧۵ سالھای جنگ تقريباً 

  .حصول پيروزی بر فاشيسم جھانی داشت
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متأسفانه، شمار رزمندگان جان .  و مصاحبت با برخی از سربازان اعزامی از آذربايجان را داشتمئیافتخار آشنا

الحان خانم آنتونينا  تيزان خوشپاراز ميان آشنايان، . شود بدربرده از اين جنگ ھالکتبار ھمه ساله کمتر و کمتر می

اويچ و باريس پاستريگايف  جان ، سربازان قھرمان گاديلزيان بوخاريف سليم)توسيا(اوا الکساندراونا آودی

  . در ھمين چند سال اخير به جاودانگان پيوستندترتنتيويچ

 آنھا ۀھم. انگيز است ھای شوروی شگفت متانت و فروتنی، صالبت و سادگی کھنه سربازان ارتش سرخ و پارتيزان

ما ھيچ کار عجيب و «: گفت  میتوسيا . داشتندئینه فخرفروش بودند و نه ادعا. ساده زيستند و ساده درگذشتند

برای حراست از . مان، رھبرمان برای دفاع از کشورمان پاسخ مثبت داديم ما فقط به دعوت دولت. غريبی نکرديم

 ۀدر جواب اين پرسش که چگونه از محل. » ما بودۀخاستيم و اين وظيفمرزھای کشورمان و حفظ تماميت آن به پا 

کنی؟ ايمان توأم با  چرا تعجب می. خيلی ساده«:  ره پيمودی، جواب دادبرلين، تا منچوری باکو تا بی ھيبت بی

يديم که سنگر به سنگر، جبھه به جبھه به منچوری رسيديم؛ يک وقت د. زند اراده، ھر مانعی را از سر راه کنارمی

کرديم؛ ما برای نجات  مان دفاع می مان، از شرف ما به حقانيت کار خود ايمان داشتيم؛ ما از ميھن. به برلين رسيديم

دست ه  بود که سالح بر دوش، ميکروفن بئیوقتھا. بشريت و دفاع از آن سالح برگرفته بوديم نه برای جنگ

 از ئی کمکھای اوليه پزشکی نيز جزۀجعب. کردم  میأدگان ايفھا و سرودھای شورانگيز برای رزمن ترانه. گرفتم می

  . سال گذشته خاموش شد]عقرب[شمع وجود او در آبان ماه. »...تجھيزات نفری من بود

 که در راه صلح و امنيت عمومی از ئیھا  آن انسانۀ رزمندگان عليه فاشيسم جھانی، ھمۀ عزيز ھمۀياد و خاطر

  !نه بازگشتند، گرامی بادجان خود گذشتند يا سالم به خا

ھای پارتيزان کشور بزرگ اتحاد جماھير  ھا و دسته سالروز پيروزی باشکوه ارتش سرخ، خلقھفتاد و دومين 

رھبری ه  بجاپان، ايتاليا و المانھای فاشيستی  داری در سيمای رژيم بر طاعون فاشيسم سرمايهسوسياليستی شوروی 

 بر بشريت صلحدوست، ژنراليسموس يوسف ويساريونويچ ستالينحزب بلشويکھا تحت فرماندھی و ھدايت 

  ! پيروان صديق انترناسيوناليسم پرولتری جھان مبارک بادۀويژه، بر ھمه آزاديخواه و عدالتجو، ب

  ١٣٩۶ ثور -بھشتي ارد١٨

 


