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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

  ٢٠١۵ می ٠٩
  

 روز پيروزی
ّ، ھفتادمين سالروز نجات بشريت جھان از شر طاعون فاشيسم )١٣٩۴ ثور -  ارديبھشت١٩(٢٠١۵ ینھم ماه م

 اکثريت خلقھای جھان ۀدر پی مبارزه و نبرد دليران جاپانلمان، ايتاليا و اسرمايه داری در سيمای رژيمھای فاشيستی 

رھبری حزب بلشويکھا تحت ه  آنھا، خلقھای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و ارتش سرخ آن بۀو در رأس ھم

ه  بر بشريت صلحدوست، آزاديخواه و عدالتجوی، بژنراليسموس يوسف ويساريونويچ ستالينفرماندھی و ھدايت، 

  ! گيتی مبارک بادۀديق انترناسيوناليسم پرولتری ھمويژه، بر پيروان ص

 قوای ظفرمند ارتش سرخ و نيروھای خلقی اتحاد شوروی در پايان نبردھای شديد چھار ساله، یدر روز ھشتم ماه م

لمان را به تسليم بی قيد و شرط وادار نمودند و متعاقب آن، دشمن غدار بشريت را اارتش ورماخت و رژيم ھيتلری 

سزای جنايات خارج از توصيف ه به پای ميز محاکمه کشيدند و بسياری از آنھا را ب) در نورنبرگ(ش د خوۀدر خان

  . رساندندشان

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

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

 و در رأس آنھا بلشويکھا، اين گلھای سرسبد و   ميليون نفر از شھروندان خود٢٧بھای جان بيش از ه شوروی ب

  . جامعه بشری متحمل شدندۀعصار

ً  نسبتاۀ شوم فاشيسم سرمايه داری برای يک دورۀکه در اثر نبردھای نجاتبخش ارتش سرخ، ساي با وجود اين

 خلقھای جھان، مقدم بر ھمه، خلقھا و کشورھای اروپا و شرق آسيا کم شد، اما امروز، ھمانطور ۀطوالنی از سر ھم

ه  رژيمھای امپرياليستی غرب، بۀواسطه  کريه فاشيسم سرمايه داری بار ديگر بۀکه مشاھده می شود، چھر

 ۀاحياء شده و تحت عناوين جعلی و دغلکاران» نوين«مريکا و انگليس در اشکال استھای سردمداری امپريالي

ھمچون سابق به صغير و کبير رحم نمی کند؛ کشورھا و خلقھای » انساندوستی«و » حقوق بشر«، »دمکراسی«

بشری را خاک و خون می کشد؛ ويران می کند و دستاوردھای ارزشمند ه مختلف جھان را يکی بعد از ديگری ب

 گروھھای تروريستی متشکل از افراطيون مذھبی و -دست قوای نظامی مزدور و يا نيروھای نيابتی خوده  بًمستقيما

  .ناسيوناليستی نابود می سازد
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ی نوع بشر از چنگال آن، بی ئھادر غرب به تاخت درآمده است، ر »نوين«در شرايط کنونی جھان، که فاشيسم 

  .ويشم جديد، ارتش سرخ نوين و ستالين ديگر را ضروری ساخته است بلشۀترديد، ظھور مقتدران

  !ياد دھھا ميليون انسان قربانی توحش فاشيسم سرمايه داری گرامی باد

  !زنده باد ارتش سرخ

  !ياد و نام فرماندھان و سرگردگان فاتح جنگ عليه فاشيسمفرخنده باد 

  !انبرقرار باد صلح، آزادی و عدالت اجتماعی در سرتاسر جھ

  

  ١٣٩۴ ثور - ارديبھشت١٨ 

 


