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Rote Fahne 

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: مترجم
٠٩.٠۵.١٠  

  
  ، پيشسال۶۵

  "روز نجات"ھشتم ماه  می 
  

در .  رانۀ شش ساله در اروپا خاتمه يافت جنگ پر جنايتکا١٩۴۵ می ٨سال پيش از امروز، يعنی به تاريخ ۶۵

داير گرديد، و در آن  " Karlshorst"کنفرانسی ، که در مقر فرماندھی نيروھای نظامی اتحاد شوروی در برلين در

 قومندان ارتش وGeorgi Schukow نمايندگان متحدين، به شمول نمايندۀ اتحاد شوروی، مارشال گئورگی ژوکوف 

اشتراک داشتند، جنرال المانی را به مثابه باالترين مقام دولت  Wilhelm Keitelلھلم کايتل المان فيلد مارشال وي

  .از جانب آن دولت امضاء نمايدرا  فاشيستی آلمان وادار ساختند تا معاھدۀ تسليمی بدون قيد و شرط 

  .اين روز در سطح جھان به حيث روز آزادی تجليل ميگردد

ت امپراتوری ھزار سالۀ قوم جرمن را بنيانگذاری کند، پس از دوازده سال سر به رھبر  فاشيست المان که ميخواس

 ۶٠ مملکت را وارد صحنۀ کارزار ساخته و  بيشتر از ٧٠جنگی را که المان فاشيستی برپا کرده بود، . نيست شد

 ھيتلر، رگی از قماشۀ بزبرانگيزندۀ جنگ عمومی دوم نه تنھا سياستمداران جنون زد. ميليون انسان را نابود ساخت

 به حيث تا بريتانيا و امريکا نيز بود، ،اپانچون جممالک امپرياليستی سايرخواست به مانند المان بودند، بلکه 

درجه اول از بين بردن اتحاد شوروی ه ھدف اصلی آنھا ببه عالوه .  جھان را از نو تقسيم کنند،قدرتھای بزرگ

 ، در صدد تدارک جنگ ١٩٣٣ استقرار ديکتاتوری فاشيستی در المان در سال  باھمين بود که آنھاسوسياليستی بود، 

  .  شدند

ضربه و صدمۀ . ، مخصوصا مبارزۀ سازمانھای انقالبی طبقه کارگر، وحشيانه خاموش ساخته شدیھر اپوزيسون

رھبری ه  مليون کشته داد، و اين عساکر سرخ شوروی ب٢٠ که بيشتر ازتحمل نموداصلی را خلق اتحاد شوروی 

  .استالين بودند که پوزۀ ھيتلر را به خاک ماليدند

  :  ضمن بيانيۀ راديوئی خود ابراز کرد١٩۴۴ مارچ  ٢۶تاريخ ه  ب Churchillصدر اعظم بريتانيا 

باعث سقوط ھيتلر به مثابه عامل اساسی  قشون شوروی پيشرویحاال مجبورم اين موضوع را به شما بگويم، که « 

  ».خواھد شد
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 ممالک،  جھت ايجاد  سوسياليسم به نظم ی ازاليزم از جنگ عمومی دوم به حيث فاتح بدر آمد و تعداد زياد سوسي

  .موفق به اين کار گرديددر چين نگ تسه تووقشون سرخ چين به رھبری مائ.  ردندديموکراسی توده ئی روی آو

قرار جديد ترين نظر پرسی، از ھر دو نفر المانی، فقط يکنفر  ميداند که به ه ادعای مجله شترن، مبنی بر اينکه ب

 می جنگ عمومی خاتمه پيدا کرده و از ھر سه نفر المانی زير سن سی سال،  فقط يک نفر از موضوع آگاه ٨تاريخ 

 تاريخ، و تحريف بورژوازی مآبانۀ سال ۶٠ماحصل صاف و ساده، چنين نتيجه و برداشتی بين نسل جوان است،  

  .به بيراھه کشاندن افکار عامه از طريق دروغ پراگنی و تبليغ اکاذيب است

  

  : مترجمۀتبصر
ست که اساسی ترين آنھا قرار  صورت گرفته ا چندیفاھداًانتخاب اين موضوع مختصر و ترجمۀ آن دقيقا روی 

  :آتی اند
 خود به حفظ دستآورد ھای سياسی، ،ی نظامی تجربۀ تاريخ نشان داده است که ھرگاه مردم در کنار پيروزی ھا-١

فرھنگی و اجتماعی شان پيشقدم نگردند، طبقات حاکمه استثمارگر که در ماھيت و سرشت خويش ھيچ تفاوتی با 
اشغالگران خارجی ندارند، ھيچ گاھی بدين امر مبادرت نخواھند ورزيد و در عوض تالش خواھند ورزيد تا مبارزه 

  .حتوا تھی نموده، مطابق ميل و اھداف خويش آنرا به خورد مردم بدھندو دستآورد خلق را از م
 ، به مثابه ناجی بشريت مورد استقبال قرار می گرفت، به مرور ١٩۴۵ ارتش سرخی که به تاريخ ھشتم می -٢

زمان با تغيير خصلت حاکميت در شوروی، به محراق نفرت و انزجار خلقھای سراسر جھان من جمله خلق شوروی 
، در حاليکه خاتمه دھداروپای شرقی در  خود  به تسلط شوم سال مجبور گرديد تا۴۵دل شده، بعد از گذشتن حدود  مب

قبل از آن مردم دلير افغانستان قادر شده بودند آن ارتش سراپا مسلح را با تحقير از کشور شان رانده و اولين گسست 
  .را در حلقۀ استعماری آن قدرت به وجود بياورند

خالف ياوه سرائی ھای امروز که غرب از يک سو خود را فاتح جنگ جھانی دوم و مدافع آزادی معرفی نموده  -٣
" چرچيل"ر به چھارميخ بکشند، سخنان صدراعظم آنروز انگليسل ستالين را در کنار ھيت می کوشند از سوی ديگرو

اشيستی المان را ارتش پرولتاری شوروی به وضاحت نشان می دھد که افتخار درھم کوبيدن فاشيزم و سقوط دولت ف
نقالبيی که آن ارتش را فرماندھی می بود که در غياب چنان ارتشی و نظم اآنروز داشته است و رنه ھيچ معلوم ن

نمود، سرنوشت بشريت امروز به کجا می کشيد و تعداد آشويتس ھا و بوخنوالد ھا چگونه در سراسر جھان پھن و 
  . گستردگی می يافت
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