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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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 Political  سياسی

  
 شيری . م. ا :برگردان از

  ٢٠١۶ فبروری ٢١
 

 ميھنپرستی ۀبار در و صلح برای خلقھا ۀمبارز ۀبار در ستالين نظر
 نخست بخش

  

 .کنيممی پشتيبانی ورھاکشۀ ھم با کاری رابطۀ تقويت و صلح از ما

 :است روشن و شفاف شوروی اتحاد خارجی سياست"

 اتحاد با را  ای رابطه چنين آنھا که زمانی تا و کنيممی پشتيبانی کشورھا ھمه با کاری رابطۀ تقويت و صلح از ما ــ

 .ايستاد خواھيم موضع اين در نکنند، سعی ما کشور منافع به زدنضربه برای که زمانی تا کنند، حفظ شوروی

 جماھير اتحاد با مشترک مرز دارای ھمسايه کشورھای ھمه با ھمجواریحسن و دوستانه آميز،صلح موضع در ما ــ

 طوره ب که زمانی تا کنند، حفظ شوروی اتحاد با را ای  رابطه چنين آنھا که زمانی تا و ايمايستاده شوروی سوسياليستی

 خواھيم موضع اين در نکنند، سعی شوروی اتحاد مرزی مصونيت و تماميت به نزدآسيب برای غيرمستقيم يا مسقيم

 .ايستاد

 .کنيممی پشتيبانی کنند،می مبارزه خود ميھن استقالل راه در و شده تجاوز قربانی که ھاخلق ۀھم از ما ــ

 اتحاد مرزھای مصونيت دگانکننتھديد و افروزانجنگۀ ضرب ھر ايمآماده و ھراسيمنمی متجاوزان تھديدات از ما ــ

 .دھيم پاسخ متقابل ضربه دو با را شوروی

 کميته کار ۀبار در حزب ھجدھمۀ کنگر به ستالين .و .ی گزارش از(( !"شوروی اتحاد خارجی سياست است چنين

  .))١٩٣٩چمار ١٠ ،)بلشويک( سراسری کمونيست حزب مرکزی

 

 !باشد ما بخشھامال ميھنی کبير جنگ در ما بزرگ اجداد شجاعت بگذار

   !پارتيزان زنان و مردان سياسی، ۀادار کارکنان و فرماندھان سرخ، ملوانان و سرخ ارتش رفقای

 گرفته بردگی به ھایخلق .نگردمی اشغالگر المان درندگان انبوه نابودی به قادر نيروی يک ۀمثابه ب شما به جھان ۀھم

 بزرگ مأموريت .نگرندمی خود ناجيان عنوانه ب شما به المان اشغالگران يوغ زير در گرفتارشدگان اروپا، ۀشد

 سيمای بگذار .است بخشآزادی جنگ عدالت، جنگ شما، جنگ !باشيد مأموريت اين سزاوار .شد ما سھم بخشیآزادی

 الکساندر پاژارسکی، دميتری مينين، کوزما دونسکی، دميتری ِنوسکی، الکساندر -ما بزرگ اجداد ۀشجاعان
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 تأثير تحت را شما کبير لنين ظفرنمون پرچم بگذار !باشد شما بخشالھام جنگ اين در  -کوتوزوف ميخائيل ،سووروف

 .)١٩۴١ نومبر ٧ سرخ، ميدان در ستالين .و .ی سخنرانی از( !دھد قرار

 قرون خشونتھای و توحش به بازگشت از بشريت رھائی منظوره ب را ھيتلری ضد ائتالف مشترک اقدام جنگ خطر

 .است کرده بدل مبرم ضرورت يک به یوسط

 نقص يک نبود صورت در آن، و دارد پيروزی برای بزرگی شانس امريکا -شوروی -انگليس ائتالف گويندمی"

 عناصر از ائتالف اين که است اين آنھاۀ عقيده ب نارسائی، .بود قطعی ائتالف، گسترش و تضعيف به قادر ارگانيک

 عليه مشترک اقدام سازماندھی امکان از را ائتالف ھم تفاوت اين که يافته، تشکيل تفاوتم ايدئولوژی دارای ناھمگون

 .کندمی محروم مشرک دشمن

 .نيستند صحيح اظھارات اين بگمانم،

 آيا اما .است مضحک امريکا -شوروی -انگليس ائتالف عضو کشورھای اجتماعی ساختار و ايدئولوژی در تفاوت انکار

 مواجه بردگی خطر با را آنھا که یمشترک دشمن عليهرا  ائتالف اعضای مشترک اقدام رورتض و امکان وضع اين

 بشريت نجات برای ائتالف اعضای مشترک اقدام جدی، خطر واقعيت آن، بر عالوه .نه ً،قطعا سازد؟می منتفی نموده،

 -شوروی -انگليس ائتالف اقدام ۀبرنام آيا .است ساخته الزامی را وسطی قرون خشونتھای و و توحش به بازگشت از

 ًکامال که کنممی تصور نيست؟ کافی پيروزی کسب و ھيتلری استبداد عليه مشترک ۀمبارز سازماندھی برای امريکا

 و حزبی سازمانھای با مسکو زحمتکشان نمايندگان شورای باشکوه جلسۀ به ستالين .و .ی گزارش متن از( "کافيست

  .)١٩۴٢ نومبر ۶ مسکو، شھر اجتماعی

 

ۀ جبھ يک در را آزاديخواه خلقھای موظفند ھيتلريزم جھانی جوئیسلطه با مبارزه برای کشورھا ۀھم پرستانميھن

 .سازند متحد واحد

 کشور مترقی نيروھای کردن متحد برای را کشورھا خواهآزادی پرستانميھن کار )تحرير -کمينترن انحالل( آن،  -ج"

 فاشيسم عليه مبارزه تشديد برای بخشآزادی -ملی جبھۀ يک در آنھا دينی اعتقادات يا حزبی وابستگی از مستقل خود،

 .کندمی تسھيل

 مبارزه برای المللی بين جبھۀ يک در خواهآزادی خلقھای کردن متحد برای را کشورھا ۀھم پرستانميھن کار آن،  -د

 .سازدمی ھموار حقوقی برابر پايۀ بر را لقھاخ دوستی راه کند،می تسھيل ھيتلريزم جھانی جوئیسلطه خطر عليه

 آنھا ۀمبارز در متحد خلقھای ساير و متحدان واحد جبھۀ تقويت و تحکيم به مجموع در اوضاع، اين ھمه من، عقيده به

 .)١٩۴٣ مه ٢٣ کينگ آقای به ستالين .و .ی پاسخ از( گرددمی منجر ھيتلری استبداد بر پيروزی برای

  

 !گيرد می نشأت خود شورائی ميھن به ھاخلق وفاداری و اخالص از شوروی پرستیميھن قدرت

 کند، می برابری ھاجبھه در ما مسلح نيروھای ۀجاودان شاھکارھای با جبھهپشت در شوروی اتحاد خلقھای شاھکارھای

 .شودمی منبعث شوروی بخشحيات و گرم پرستیميھن از

 به خلقھا عميق وفاداری و ارادت بلکه، ناسيوناليستی، تعصبات يا ستینژادپر نه شوروی پرستیميھن قدرت سرچشمه

 و خلقھا ملی سنن با شوروی پرستیميھن .باشد می ما کشور خلقھای ۀھم زحمتکشان ۀبرادران اتحاد خود، شورائی ميھن

 ملتھا ھمۀ شوروی پرستیميھن .است ھمآھنگ ھارمونيک طوره ب شوروی اتحاد زحمتکشان ھمۀ مشترک حياتی منافع

 دوستی شالودۀ است اين .سازدمی متحد واحد برادرانۀ ۀخانواد يک در عکس،ه ب بلکه، متفرق، نه را ما کشور خلقھای و
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 ممالک استقالل و حقوق به شوروی اتحاد خلقھای حال، عين در .شوروی اتحاد خلقھای تحکيم به رو و ناپذيرخلل

 اعالم ھميشه ھمسايه کشورھای خلقھای با دوستانه و آميزصلح زندگی برای را خود آمادگی و گذاردمی احترام خارجی

 .و .ی گزارش متن از( "ديد بايد را آزاديخواه خلقھای با ما کشور تقويت و توسعه به رو روابط مبنای اين .است کرده

 مبرنو ۶ مسکو، رشھ اجتماعی و حزبی سازمانھای با مسکو زحمتکشان نمايندگان شورای باشکوه جلسۀ به ستالين

١٩۴٢(. 

  

 .است وظيفه مھمترين جديد تھاجم و جديد جنگ ساختن ناممکن

 ۀآيند و پايدار صلح تأمين یامعنه ب جنگ در پيروزی اما .تاريخی بزرگ ۀوظيف انجام يعنی المان با جنگ در پيروزی"

 -است، جديد تھاجم و جديد جنگ وقوع ساختن ناممکن بلکه، پيروزی، فقط نه وظيفه ترينمھم .نيست خلقھا برای امن

 شورای باشکوه جلسۀ به ستالين .و .ی گزارش متن از( "طوالنی زمانی دورۀ برای حداقل بلکه، ھميشه، برای نه اگر

 .)١٩۴٢ مبرنو ۶ مسکو، شھر اجتماعی و حزبی سازمانھای با مسکو زحمتکشان نمايندگان

  

  شوروی اتحاد ھایملت ھمۀ ميان در ملت ترينبرجسته -روس کبير خلق

 چيز ھر از قبل من . کنم بلند روس خلق سالمتیه ب ھمه، از پيش و ما، شوروی خلقھای سالمتیه ب را باده مندمعالقه"

 شمرده شوروی اتحاد ھایملت ھمۀ ميان در ملت ترينبرجسته آن، که نوشم،می روس خلق سالمتیه ب سبب اين به

 شوروی اتحاد پيشرو نيروی ۀمثابه ب جنگ، اين در که کنممی بلند باده روس خلق تیسالمه ب سبب اين به من .شودمی

 .کرد عمل شوروی اتحاد ھایملت ھمۀ ميان در

 .کنممی بلند باده روس خلق بردباری و استوار شخصيت ذکاوت، سبب به بلکه رھبری، نقش سبب به تنھا نه من

 بالروس، اوکراين، شھرھای و روستاھا از ١٩۴٢ -١٩۴١ سالھای در ام ارتش که ھنگامی نبود، کم ما دولت اشتباھات

 چارۀ که اين برای کرد نشينیعقب کرد، نشينیعقب فنالند -کارليا جمھوری بالتيک، حوزه لنينگراد، استان مولداوی،

 ورديد،انيی  جاه ب را ما انتظارات شما گفت می بود، ديگری ملت اگر .داشتيم ایکنندهمأيوس اوضاع ما نداشت، ديگری

 اين به روس خلق اما .کند تأمين را ما آرامش و ببندد صلح قرار المان با بتواند که آوريم می کار سر ديگری دولت ما

 در را خودگذشتگی از راه المان، کردن مار و تار برای و  داشت اطمينان خود دولت سياست صحت به زيرا، .نرفت راه

 بر تاريخی پيروزی موجب که بود ای کنندھينيتع نيروی ھمان شوروی دولت به روس خلق اعتماد اين و  گرفت پيش

 .گرديد فاشيسم -بشريت دشمن

 !اعتماد اين خاطره ب روس خلق از سپاس

 مه ٢۴ در کرملين در سرخ ارتش فرماندھی از پذيرائی مراسم در ستالين .و .ی سخنرانی از( "!روس خلق سالمتیه ب

 .)١٩۴۵ سال

  

 .گذاشت باقی خلق ۀخاطر در سنگينی اثرات ١٩٠۴ سال در جاپان -روسيه جنگ در روسيه رتشا شکست

 سالبروری ف ماه در است واضح که یھمانطور .کرد حمله ما کشور به جاپان -روسيه جنگ در ،١٩٠۴ سال در جاپان

 طوره ب تزاری، دولت عفض از استفاده با جاپان داشت، ادامه روسيه و جاپان بين مذاکره ھنوز که زمانی ١٩٠۴

 بندر ۀمنطق در روسيه اسکادران به حمله با و آورد ھجوم ما کشور به جنگ، اعالن بدون عھدشکنانه، و غيرمنتظره

 جنگی کشتی سه حمله اين در .آورد فراھم را خود ۀجبھ مساعد شرايط روسيه جنگی کشتی چند کردن منھدم و آرتور
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 جاپان .خورد شکست جاپان با جنگ در روسيه است، معلوم که ھمانطور ...تساخ خارج رده از را روسيه يک درجه

 استفاده کوريل جزاير در خود پای جای تحکيم جنوبی، ساخالين تصرف برای تزاری روسيه شکست از کرد سعی نيز

 چوکوتکای و چاتکاکام بنادر به ما ورود راھھای ھمه ادامه، در و شرق در اقيانوس به ما خروج راه نحو، بدين  و نمايد

 ...کند جدا روسيه از را دور شرق کل داشت قصد جاپان که بود، روشن. نمايد مسدود را شوروی

 .گذاشت باقی خلق ۀخاطر در سنگينی اثرات جاپان -روسيه جنگ دورۀ در ١٩٠۴ سال در روسيه نيروھای شکست اما

 لکۀ آن محو و جاپان شکست روز فرارسيدن منتظر و داشت باور ما خلق .بود ما کشور برای سياه ۀلک يک شکست، آن

 مغلوبيت به جاپان امروز. فرارسيد روز آن باالخره . نشستيم روز اين انتظار در سال چھل سالمندان نسل ما، .بود سياه

 .کرد امضاء را شرط و قيدبی تسليم ۀمعاھد و نموده اذعان خود

 ۀوسيل آنھا اين، از بعد و شوند می ملحق شوروی اتحاد به کوريل جزاير و جنوبی ساخالين که است آن یامعنه ب اين

ۀ واسط به آنھا عکس،ه ب بلکه . بود نخواھد ما کشور دور شرق به جاپان ۀحمل پايگاه و اقيانوس از شوروی اتحاد جدائی

 به ستالين .و .ی پيام نمت از( "شدند بدل جاپان تجاوز مقابل در ما ميھن دفاعی پايگاه و اقيانوس با شوروی اتحاد پيوند

 .)١٩۴۵ مبرسپت ٢ خلق،

  

 .گرفت خوده ب بخشآزاد و فاشيستی ضد جنبۀ خود شروع ابتدای ھمان از اول جھانی جنگ خالف دوم جھانی جنگ

 دوم جھانی جنگ دوم، بحران نتيجۀ در و اول جھانی جنگ جھانی داریسرمايه نظام ّاول بحران نتيجۀ در نحو، بدين"

 .داد روی

 لحاظه ب دوم جھانی جنگ عکس،ه ب .است اول جھانی جنگ رونوشت دوم جھانی جنگ که نيست آن یامعنه ب اين لبته،ا

 و ايتاليا المان،( فاشيستی ۀعمد دولتھای که است توجه به الزم .دارد تفاوت اول جنگ با محوسی طرزه ب خود ماھيت

 بين از را دمکراتيک -بورژوا ھایآزادی خود کشور داخل رد بياورند، ھجوم متحد کشورھای به که آن از قبل )جاپان

 اشغال کوچک، کشورھای آزاد و مستقلۀ توسع اصول نھادن پا زير با و ساختند برقرار تروريستی رژيم بردند،

 را جھان سراسر در فاشيستی نظام گسترش و جھان بر سلطه و دادند قرار خود سياست مبنای را ديگران سرزمينھای

 نشان چين مرکزی مناطق و چکوسالواکی اشغال با محور کشورھای اساس، اين بر .کردند اعالم خود کارآش ھدف

 سبب، ھمين به .درآورند ءاجرا مرحلۀ به آزاديخواه خلقھای ھمۀ بردگی بھایه ب را خود تھديدات اندآماده آنھا که دادند

ه ب آزاديبخش ماھيت شروع، ابتدای ھمان از اول، جنگ از متفاوت دوم جھانی جنگ در محور کشورھای عليه مبارزه

 کشورھای عليه جنگ به شوروی اتحاد ورود .بود آن اھداف از يکی دمکراتيک آزاديھای برقراری که گرفت خود

 .کرد ھم تقويت و نمايد تقويت را دوم جھانی جنگ آزاديبخش و فاشيستی ضد ماھيت توانست فقط محور

 درای  کنندهينيتع نقش بعدھا که آزاديخواه کشورھای ساير و انگليس امريکا، متحدۀ اياالت شوروی، اتحاد ائتالف

 .گرديد تشکيل اساس ھمين بر کرد، ءايفا محور کشورھای مسلح نيروھای کردن تارومار

 از پيش اجتماع در ستالين .و .ی سخنرانی متن از( "دوم جھانی جنگ ماھيت و منشاء به مربوط سؤال پاسخ است چنين

 .)١٩۴۶ سال بروریف ٩ مسکو، شھر ستالين انتخاباتی حوزۀ کنندگان انتخاب انتخاباتی

 ...دارد ادامه
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