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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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  ٢٠١۴ می ١٠

  ،یماه م

  ماه اتحاد، ھمبستگی و پيروزی بزرگ
 - امپرياليستی کارگران، زحمتکشان و ستمديدگان جھان عليه ارتجاعۀ، روز ھمبستگی و اتحاد ھمیاول ماه ماه م

، روز غلبه و پيروزی خلقھای کار و زحمت اتحاد شوروی شھيد، ارتش سرخ، یاستعماری، ھمچنين روز نھم ماه م

ارتش کارگران و زحمتکشان، ارتش حافظ صلح و امنيت جھانی، مدافع آزادی و استقالل کشورھا و خلقھای تحت جھان 

وندگان جھان، ژنراليسموس ستالين و ساير سرداران و فرماندھان  استثمارشۀفرماندھی رفيق کبير کارگران و ھمه ب

 کارگران و زحمتکشان جھان ۀارتش سرخ، در رأس آنھا مارشال گئورگی ژوکوف بر فاشيسم سرمايه داری به ھم

  !مبارک باد

و نبرگ فاشيسم تار اگر چه روز نھم ماه با تسليم بی قيد و شرط فاشيسم سرمايه داری و متعاقب آن، با تشکيل دادگاه نور

ه  عادالنه کشيده شدند، اما پس از آن، رژيمھای فوق ارتجاعی غرب امپرياليستی بۀمار گرديد و سران وقت آن به محاکم

مريکا تحت حاکميت دولت مخفی جھانی تمام ھم و غم خود را مصروف مبارزه با اتحاد اسرکردگی امپراتوری نوظھور 

اشيسم و نازيسم نموده، باالخره در سالھای نود قرن بيستم ميالدی موفق شدند کشور و شوروی و تغذيه و تقويت پنھانی ف

کاری خود تبھ تاريخ بشر را به تاريخ سراسر جنايت و ۀزانو در آورده، عظيم ترين فاجعه خلقھای اتحاد شوروی را ب

  .اضافه نمايند

ه کشيدن ھمه يا اکثريت قريب به اتفاق آنھا، پس از مثله کردن اتحاد شوروی و کشورھای بلوک شرق، و به زير سلط

و » دمکراسی« پنھان خود را بار ديگر از پشت نقاب ۀمريکا چھرارھبری رژيم ضدانسانی ه فاشيسم سرمايه داری ب

عليه  ء بی امانی را ابتدا ئی امپرياليستی موضعی و منطقه-ی نشان داد و جنگھا و تھاجمات استعماریئکذا» بشرحقوق «

و » گسترش دمکراسی«، »دخالت بشردوستانه«، »انقالبات رنگی«تحت پوششھای جعلی » نامطلوب«کشورھای 

  .آغاز نمود» مبارزه با تروريسم«

مريکا اسرکردگی رژيم ه  اخير فاشيسم غرب بۀ امپرياليستی مرئی و نامرئی دو دھ- طی جنگھا و تھاجمات استعماری

 کشورھای بلوک شرق سابق، اغلب جمھوريھای منشعب از اتحاد شوروی، ۀھم آنھا ۀدھھا کشور جھان، از جمل

به زير سلطه در ... ، عراق، سومالی، سودان، ساحل عاج، مالی، سوريه، اوکراين و ايوگسالوی، افغانستان، عراق، ليبي

ی و ئ بمبارانھای ھوار تھاجمات نظامی، آنھا به اسارت گرفته شدند، در زيۀآمدند، ويران گرديدند و خلقھای ستمديد

  .در آنھا ارتجاعی ترين دولتھا بر سر کار گمارده شدند. عام گرديدند حمالت تروريستی قتل
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 ۀمريکا، جھان را بار ديگر به جھنمی برای ھما جنايتکار ی تاريخاز ديد سرپرستی رژيم ه اينک فاشيسم سرمايه داری ب

المگير جديدی قرار داده که در صورت وقوع آن، تر و خشک با  يک جنگ عۀبشريت ساکن آن تبديل نموده و در آستان

  .ھم خواھند سوخت

 ملتھا و خلقھای ترقيخواه و صلحدوست برای دفع تھاجمات ۀدر چنين اوضاع دھشتناک جھانی، اتحاد و اتفاق ھم

بشر را با خطر سراسری فاشيسم جھانی به چنان ضرورت تأخير ناپذيری بدل گشته که کمترين بی توجھی به آن، نسل 

  .انقراض مواجه خواھد ساخت

، روز ھمبستگی و یبا ايقان به آزادی و رھائی کشورھا و خلقھای اسير و در بند جھان، بار ديگر جشن اول ماه ماه م

، روز ی کارگران، زحمتکشان و ستمديدگان جھان عليه ارتجاع سرمايه داری، ھمچنين روز نھم ماه مۀاتحاد ھم

 ء ياران، ھمرزمان، دوستان، رفقاۀھا و ارتش سرخ اتحاد شوروی بر فاشيسم سرمايه داری را به ھمپيروزی بزرگ خلق

علت شرايط ويژه، ه  وجدانی خود بۀ آنھا از بابت تأخير در انجام اين وظيفۀو ستمديدگان تبريک و تھنيت گفته و از ھم

  .پوزش می خواھم
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