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 فرخنده باد ھفتادمين سالروز پيروزی برفاشيسم
  

سم برای تمام بشريت دارای اھميت پيروزی بر ديو فاشي.  ھشتم ماه مه، ھفتادمين سالروز پيروزی برفاشيسم استۀجمع

درھم شکسته شدن قدرتھای فاشيستی، به خلقھای دربند امکان داد تا به آزادی و استقالل . تاريخی بسيار بزرگی است

آزاديبخش انقالبی و ملی  جنبش ینائل آيند، شرايط مناسبی برای پيروزی سوسياليسم درعده ای ازکشورھا و برای اعتال

 . فروريختن سيستم مستعمراتی پديد آيددادن وبرای تکان

 عظيم خلقھای اتحاد جماھير شوروی ستالينی را برای درھم شکستن فاشيسم و تالش آن را ۀجھان کار و ترقی، مبارز

 مشترکی از ملت ھا بر اساس تساوی حقوق، ۀکه جامع که صلح عادالنه بر قرارگردد، برای آن پس از جنگ برای آن

ی پديد آيد، که از تھديدات امپرياليستی، اعمال فشارھا و ارعاب مبری باشد ارج گذاشته و اکنون عدم مداخله و ھمکار

  .گذارد نيز مانند گذشته ارج می

  .اکنون در ھفتادمين سالروز پيروزی بر فاشيسم جھان در اوضاع و احوال ديگری است

جن پاشيدند، به جعل و تحريف تاريخ پرداختند رويزيونيستھای خائن شوروی که بيش از سه دھه بر ستالين و خدماتش ل

و به احيای سرمايه داری و تزاريسم نوين دست زدند سرانجام فروپاشيدند و چون ذغال در مقابل تاريخ و خلقھای 

فروپاشی کاخ رويزيونيسم که چيزی جز ديکتاتوری دولتی بورژوازی نبود و بر افراشته شدن . شوروی و جھان سياھند

خورد داغ ننگی بر پيشانی ضد  ين در تظاھراتھای خيابانی که اين روزھا در شھرھای روسيه به چشم میتصاوير ستال

 .انقالب و رويزيونيستھا و تجليل و احترام  به رھبر پرولتاريای  شوروی و جھان ، يعنی ستالين است 

رياليستی و زمام داران شارالتان و اکنون درھفتادمين سالروزتاريخی پيروزی بر فاشيسم ، مطبوعات ، رسانه ھای امپ

 مردی که ۀ تاريخی حتا کلمه ای ھم در بارۀمناسبت اين واقعه دروغگويان اين کشورھا در نوشته ھا و نطق ھای خود ب

س دولت شوروی و ارتش سرخ قرار داشت، بزرگترين نبرد ھا را عليه ارتش ھيتلری سازمان داد أدر زمان جنگ در ر

، نيستھا رويزيوۀجھان سرمايه و ھم. ی برانگيخت، به ميان نمی آورندئی و توده ئبه نبردی افسانه و خلقھای شوروی را 

 رھبری او در جنگ ضد فاشيستی بر ۀ رفيق ستالين و نقش عظيم و تعيين کنندۀتروتسکيستھا و شبه تروتسکيستھا در بار

 . اين نبرد ضد فاشيستی بود، وجود نداشتۀيت کنند تاريخی و چنين رھبری که ھداۀتو گوئی چنين واقع. زبان نمی آورند

ی ارتش ئاد شوروی در جنگ کبير ميھنی، سازمان دادن و رھبری نبرد افسانه حاما ھمه می دانند که بسيج  و رھبری ات

 ميليونھا تن از . در آميخته استًلمان نازی را نابود کرد و بر آن پيروز شد با نام ستالين عميقااسرخ که قدرت نظامی 

تصوير و انديشه . زنان و مردان خلقھای شوروی درميدانھای نبرد برخاک افتادند درحالی که نام ستالين را بر لب داشتند

بنابراين احمقانه است از جنگ ميھنی . ھای او منبع الھام و پرچم مقاومت ضد فاشيستی خلقھای شوروی و جھان بود
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م سخن گفت اما از نام و نقش ستالين ياد نکرد، آنطور که رھبران امپرياليستھای اتحاد شوروی و پيروزی بر فاشيس

 لننيسم از -بر، ستالين و جنگ ميھنی و مارکسيسموستالين و انقالب اکت. کنند غرب و دشمنان ريز و درشت ستالين می

  .ھم جدائی ناپذيرند

 حوادثی  پرداخت که موجب  بروز ۀ علل و انگيزھفتادمين  سالروز پيروزی بر فاشيسم فرصتی است تا بار ديگر به

 ۀفاشيسم فرزند سرمايه داری و امپرياليسم است و برای پيشگيری از تکرار اين فاجع. فاشيسم و تجاوز به خلقھا گرديد

اکنون . تاريخی بايد به بسيج توده ھا و نيروھای انقالبی و ترقی خواه عليه  بربريت امپرياليسم کمر ھمت بست

مريکا با مدرن ترين و مھلک ترين سالحھای مخرب خود ، ھارترين و خطرناکترين دشمن بشريت است و االيسم امپري

مريکا افزايش می يابد و سياست تجاوزکارانه و اخطر تجاوزات جديد از جانب امپرياليسم . بايد درمقابل آن ايستاد

  .خطرناک است بايد با آن مقابله کردمريکا  که جای رژيم فاشيستی ھيتلر را گرفته است، ا ۀراھزنان

ول فاشيست ايستاده اند و ھر روز ضربات خورد کننده غدرمقابل اين ..... فريقا وامريکای جنوبی، آسيا، ااکنون خلقھای 

 نيروھای ضد امپرياليست و ضد فاشيست است که ۀ ھمۀوظيف. ای بر پيکر فرتوت اين جنايتکاران وارد می آورند

را محکوم نمايند وبه ..... يمن  ، بحرين،ا سوريه، عراق، افغانستان، ليبيرمريکا باونيابتی امپرياليسم  تجاوزات مستقيم 

ويژه امپرياليسم ه اين پيکار قوای امپرياليستھا ب. متحدين جنايتکارش بپردازند و  خلقھا عليه اوۀدفاع از پيکارعادالن

  . گرداند کند وشرايط شکستش را فراھم می مريکا را ضعيف میا

باشد که ھفتادمين  سالروز پيروزی برفاشيسم انگيزه ای گردد تا تمام خلقھا و نيروھای انقالبی و ترقی خواه عليه  

 فاشيستی و تجاوزگری بر ۀ مدعيان سلطۀمريکا متحد و بسيج شوند و ھماويژه امپرياليسم ه صھيونيسم وامپرياليسم ، ب

  .نندجھان را با شکست و نابودی مواجه گردا

  !مرگ بر فاشيسم، سرمايه داری و امپرياليسم

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت
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