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  ٢٠١٧ اکتوبر ٢١
  

 جھان سيمای بھبودی به منجر رويداد
 برواکت سوسياليستی کبير انقالب سالگی ١٠٠ ھایجشن برگزاری ۀکميت ۀبياني

 !حترمم ھموطنان

 !دوستان وء رفقا ھمراھان،

 حيث از رويدادی جھان در قرن يک از بيش .شودمی ساله صد برواکت سوسياليستی کبير انقالب ٢٠١٧ سال نومبر ٧

 تحول موجب بتواند که آن نظير رويدادی حاضر قرن در و .است نيفتاده اتفاق و نداده روی آن مشابه اھميت و مقياس

 اساسی دستاورد جھان، در سوسياليستی آزاد کشور اولين تصديق و ايجاد .است نادر بشود، ھانج در زندگی نوع بنيادی

 اساس بر يگانگی و اتحاد استثمارگر، اقشار و طبقات الغای ۀنتيج در .دانيممی خوده ب متعلق ھمچنان ما که بود انقالبی

 زمينۀ کر ششم يک اراضی ساکن ملت و خلق از بيش دھقانان و کارگران عمومی ۀخان به کشور اين برابری، و عدالت

 داریسرمايه کشور ١۴ اشغالگری به شد موفق شوروی دولت تاريخی معيارھای طبق که کشوری در .گرديد تبديل

 به را کردن اجتماعی و صنعتی فرھنگی، آميزموفقيت انقالب بخشکاند، را سوادیبی ۀريش گذارده، پايانۀ نقط خارجی

 فاشيسم که داد تشکيل را دھقانان و کارگران مردمی ًواقعا يک درجه سرخ ارتش شوروی، اتحاد .برساند سرانجام

 آزاد استعمار اسارت از را کشورھا و ھاخلق از بسياری پيروزی اين .نمود تارومار را جاپان ميليتاريسم و ھيتلری

 .گرديد سوسياليسم جھانی نظام تشکيل موجب و ساخت

 و تثبيت خود اساسی قانون در را ھاآزادی و حقوق از ایگسترده ۀمجموع بشر تاريخ در بار يناول برای شوراھا کشور

 استراحت، و کار حق .ساخت محقق را آنھا اصلی، سویو سمت در خود انسانی و مادی منابع مديريت با و نمود تضمين

 ھاحقوق آن از بخشی سالمندان و معلوالن پزشکی ھایمراقبت و معالجه پيری، ۀدورۀ شايست تأمين بھداشت، و تحصيل

 اعزام به فرھنگی، و علمی بھداشتی، آموزشی، نظام بھترين ايجاد به ما سوسياليستی ۀکثيرالمل ميھن ھم براستی .بود

 .گرديد موفق موات شکافتن و کيھانی فضای به انسان اولين

 را آن تجارب خرسندی با متحدان .شد بدل تقليد یبرا یئالگو به طوالنی ھایسال سياست، اين برکت به شوروی اتحاد

 یئشکوفا و صلح ضامن شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد .بودند آن از پيروی به مجبور ھم دشمنان بستند،می کار به

 .بود زمين ۀکر در
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 -علمی ترقی ،اقتصادی ۀتوسع اساس بر زحمتکشان ۀعادالن ۀجامع ايجاد برای آينده، سویه ب بود جھشی کبير برواکت

 سازیجھانی با امپرياليسم، با آن بنيادی تفاوت است اين .شخصيت ھمآھنگۀ توسع کار، وریبھره رشد صنعتی،

 و استعمار طبقاتی، ھاینابرابری غارتگرانه، استثمار راه از سود کسب برای ناپذيرسيری عطش با توأم امروزی

 توانستنمی ،»نخورد نکند، کار که ھر« :کبير برواکت مولود سوسياليستی کشور اصلی ۀآموز .اشغالگرانه ھایجنگ

 حاکميت با خونين یئرويارو به خشونت، اعمال به آن، از خارج در چه و کشور داخل چه را بورژوازی تفکر پيروان

 .نکند وادار شوراھا

 ايجاد راه در آمده پديده ھاییدشوار و مشکالت بر شد موفق شوروی اتحاد نيز غيرعادی احوال و اوضاع در اما

 توسط خارجی اشغالگران به :داديم پاسخ» صلح فرمان« به جھانی اول امپرياليستی جنگ در .آيد فائق سوسياليسم

 ويرانی، و فقر به اضطراری؛ ۀکميت و ويژه واحدھای ۀواسطه ب انقالب، ضد سفيد ترورھای به سرخ؛ ارتش ھایواحد

 ده کمکه ب باال، تورم به روسيه؛ الکتريفيکاسيون دولتی ۀکميت و جديد اقتصادی سياست با ،»زمين فرمان صدور« با

 در سرخ پرچم برافراشتن و ستالينی ۀضرب دھھا با ميھنی، کبير جنگ با فاشيستی، تھاجم به شوروی؛ یئطال روبل

 مقتدر کشور تشکيل در تر،يحصر عبارته ب سرخ، برواکت اصلی مولود ايجاد در موفقيت .اروپا قلب در درست -برلين

 خالق زحمت و کار بدون ستالين، ۀاراد و خرد بدون او، حزب و لنين وجود بدون شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد

 .نبود تصور قابل شوروی اتحاد قھرمان مردم از نفر ھاميليون

 کشور برای گزافی بھای به شوروی داتحا تخريب .بخشيد بھبود را جھان سيمای شوروی اتحاد مقتدر دولت ھایموفقيت

 ورياک خلق دموکراتيک جمھوری مرزھای در ،اليبي سوريه، عراق، در اوکراين، در که آنچه .شد تمام جھان ۀھم و ما

 .است چنين نيز امروز و بود چنين شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد تشکيل از پيش .نيست ایتازهۀ پديد دھد،می روی

 بر بنا .گرديد مواجه شوروی اتحاد ھایخلق اقتدار با که شد، متوقف جديد جھانی جنگ راه در ھنگامی جھانی اليگارشی

 دنيای افتادن از ممانعت راه تنھا سوسياليسم، مبنای بر اتحاد به مندانعالقه ھمه و ما برادر ھایخلق اتحاد احيای اين،

 و ھاکمونيست اتحاد بايد را اصلی نقش والنهؤمس و خطير امر اين در .است جديد عالمگير جنگ دامن به امروز

  .نمايد أايف پرستميھن -ملی نيروھای

 در بايد بخشيد، بھبود را جھان سيمای که رويدادی بر،واکت سوسياليستی کبير انقالب ھدف عنوانه ب عدالت برقراری

 .گيرد قرار بشريت ترقی مبنای

ۀ ھم ھاجشن تدارک یئنھا مراحل در برواکت سوسياليستی کبير بانقال سالگشت صدمين ھایجشن برگزاری ۀکميت

 .خواندفرامی انقالب ھایجشن ۀشايست برگزاری به را ماۀ جامع سالم نيروھای

 !داد نجات را روسيه توانمی شوروی اتحاد دورۀ دستاوردھای بھترين بر تکيه با فقط

 !شد موفق نوين دنيای ايجاد به توانمی طريق اين از فقط

 (Gennadiy Zyuganov) زيوگانوف گنادی

 روسيه کمونيست حزب مرکزی کميته صدر

 راسيا سووتسکايا
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