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                           لنينيستی توفان  -سازمان مارکسيستی  ٤٩نشريۀ     

          )توفان(تکثير از جانب حزب کار ايران        
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  ومسپيشگفتار چاپ 
  

بعد از توفان است لنينيستی  -که ادامه دهنده راه سازمان مارکسيستی ) توفان(سوم اين کتاب را حزب کار ايران  چاپ
صحت خوانندگان شاهدند که . کند فروپاشی شوروی سوسيال امپرياليستی و تحوالت قرن بيست و يکم منتشر می

 به اثبات رسيده استتکاملش به سوسيال امپرياليسم  بازيونيستی فروپاشی شوروی رويمورد های حزب ما در  پيشگوئی
حمله به رفيق استالين حمله  که بيانگر آن است نظريهشوروی سابق به صورت روسيه امپرياليستی قدعلم کرده  وزو امر

ها يک مرزبندی  اين مرزبندی حزب ما با رويزيونيست. است تا به چه حد با دورانديشی بيان گشته استبه سوسياليسم 
کنيم تا گامی مجدد در جهت  استالين مجددا منتشر میاز ا تجليل ن اثر را بما اي. تو حال بود و هس گذشتهدر کمونيستی 

توانند فروپاشی شوروی را انکار کنند خود را پشت  ها که ديگر نمی زيرا رويزيونيست. افشاء رويزيونيسم برداشته باشيم
تالين مبارزه با اين انتشار آثار اس. اند کردند پنهان کرده دفاع از رفيق استالين که تا ديروز به وی حمله می

  .های نقابدار نيز هست رويزيونيست
  

  ) توفان(حزب کار ايران                 
   ١٤٠٠اه مدي                  
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  پيشگفتار چاپ دوم
  

تشکيل شد آخرين کنگره ای بود که استالين در آن شرکت  ١٩٥٢حزب کمونيست اتحاد شوروی که در اکتبر  ١٩کنگره 
چند ماه پس از آن استالين چشم از . در اين کنگره نطق اختتاميه را استالين ايراد کرد و اين آخرين نطق او است .داشت

ن و عالقه مندان دور کردند، فرومايه او تمام آثار با ارزش او را از دسترس خوانندگاجانشينان ناخلف و . جهان فروبست
لنينيسم و  -کينه حيوانی اين فرومايه گان نسبت به مارکسيسم . در جاهائی، به سبک هيتلری ها آثار او را سوزاندند حتی

  . سوسياليسم در وحله اول در کينه نسبت به استالين و آثار او بروز کرد
ما هواداران سازمان کارگران مبارز در خارج از کشور در تکثير آثار استالين بزبان فارسی به جهت آشنا شدن بيشتر 

که آخرين اثر اوست به همراه  ١٩رفقا با آثار اين رهبر پرولتاريای جهان کوشيده ايم و اينک سخنرانی او را در کنگره 
تش آلمان فاشيستی به شوروی سوسياليستی در دسترس خوانندگان در هنگام تجاوز ار ١٩٤١نطق او در سوم ژوئيه 

  . قرار ميدهيم
  ) سوئد(هواداران سازمان کارگران مبارز ايران                                                                 
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  پيشگفتار چاپ اول
  

تشکيل شد آخرين کنگره ای بود که استالين در آن شرکت  ١٩٥٢حزب کمونيست اتحاد شوروی که در اکتبر  ١٩کنگره 
چند ماه پس از آن استالين چشم از . در اين کنگره نطق اختتاميه را استالين ايراد کرد و اين آخرين نطق او است .داشت

ن و عالقه مندان دور کردند، فرومايه او تمام آثار با ارزش او را از دسترس خوانندگاجانشينان ناخلف و . جهان فروبست
لنينيسم و  -کينه حيوانی اين فرومايه گان نسبت به مارکسيسم . در جاهائی، به سبک هيتلری ها آثار او را سوزاندند حتی

  . سوسياليسم در وحله اول در کينه نسبت به استالين و آثار او بروز کرد
  

سازمان ما تا آنجا که در قوه داشته در تجديد طبع آثار استالين به زبان فارسی همت گماشته است و اينک سخنرانی او را 
ه در هنگام تجاوز ارتش آلمان فاشيستی ب ١٩٤١ئيه .که آخرين اثر او است به همراه نطق او در سوم ژو ١٩در کنگره 

  .گذارد شوروی سوسياليستی در دسترس خوانندگان می
  توفانلنينيستی  - سازمان مارکسيستی                  
                                                                ١٩٧٩دسامبر  - ١٣٥٥آذر                 
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  ١٩پايان سخن استالين در کنگره 
  

و به هلهله يندگان ظهور رفيق استالين را در پشت تيريبون با کف زدنهای شورانگيزی که تا مدتی خاموش نميشود نما(
!". زنده باد رفيق استالين"، !"به افتخار رفيق استالين هورا" .نداهای. همه برميخيزند. يکنندممبدل ميگردد استقبال 

   .)شنيده ميشود!" زهی افتخار بر استالين کبير"
  

  ! رفقا
اجازه بدهيد از جانب کنگره ما به همه احزاب برادر و گروههائی که نمايندگانشان با حضور خود کنگره ما را مفتخر 
ساختند و يا پيامهای درود آميز به  کنگره ارسال داشته اند بمناسبت درودهای دوستانه و آرزوی کاميابی و بمناسبت 

   .)های شورانگيز و ممتد که به هلهله مبدل ميگرددکف زدن. (اعتماد ابراز سپاسگزاری نمائيم
برای ما بويژه اين اعتماد که معنای آن آمادگی برای پشتيبانی از حزب ما در پيکارش بخاطر آيندۀ روشن خلقها، در 

  ). کف زدنهای شور انگيز و ممتد. (پيکارش عليه جنگ،در پيکارش بخاطر صيانت صلح است، گرانبهاست
اين . ريم که چون حزب ما که به نيروی با افتخاری مبدل شده است، ديگر نيازمند پشتيبانی نيستخطاست اگر بپندا

حزب ما و کشور ما پيوسته به اعتماد و هواخواهی و پشتيبانی خلقهای برادر در کشورهای خارجی . نادرست است
  . نيازمند بوده و خواهند بود

ب برادر، زصلح دوستانه حزب ما از جنب هر ح انی از مجاهداتخصوصيت اين پشتيبانی در آنست که هرگونه پشتيب
کارگران انگلستان در وقتی که . در عين حال بمعنای پشتيبانی از خلق خود در پيکارش بخاطر صيانت صلح است

دستها از روسيه کوتاه "به هنگام حمله مسلحانه بورژوازی انگليس به اتحاد شوروی تحت شعار  ١٩١٩ -١٩١٨سالهای 
به پيکار عليه جنگ دست زدند، اين پشتيبانی بود، مقدم برهر چيز پشتيبانی از پيکر خلق خود در راه صلح و سپس !" دبا

هنگاميکه رفيق تورز يا رفيق تولياتی اظهار ميدارند که خلقهايشان عليه خلقهای اتحاد . پشتيبانی از اتحاد شوروی بود
مقدم بر هر چيز پشتيبانی از کارگران و دهقانان . اين پشتيبانی است) کف زدنهای شورانگيز(شوروی نخواهند جنگيد 

توضيح اين . ویفرانسه و ايتاليا که در راه صلح پيکار ميکنند و سپس پشتيبانی از مجاهدات صلح دوستانۀ اتحاد شور
د، بلکه بر عکس قابل آنست که منافع حزب ما نه تنها با منافع خلقهای صلح دوست مغايرت ندارتخصوصيت پشتيبانی م

و اما در باره اتحاد شوروی بايد گفت که منافع وی اصوال از امر صلح ). کف زدنهای شورانگيز. (با آنها در می آميزد
  . سراسر جهان انفکاک ناپذير است

در  باقی بماند و بايد بنوبه خويش از آنان و نيز از خلقهای آنانروشن است که حزب ما نميتواند مرهون احزاب برادر 
چنانکه ميدانيم وی همانا بدين شيوه هم عمل . هائی، در پيکارشان بخاطر صيانت صلح پشتيبانی کندرپيکارشان بخاطر 

حکومت را بدست گرفت و پس از آنکه حزب  ١٩١٧پس از آنکه حزب ما در سال ). کف زدنهای شورانگيز. (ميکند
ت واقعی دست زد، نمايندگان احزاب برادر که از شهامت و برای از بين بردن ستم سرمايه داران و مالکان به اقداما

. جنبش جهانی انقالبی و کارگری ملقب ساختند" بريگارد ضربتی"کاميابی های حزب ما بوجد آمده بودند وی را به لقب 
يه داری وضع خلقهائی را که در قيد ستم سرما" بريگارد ضربتی"با اين عمل آنها اظهار اميد ميکردند که کاميابی های 

من فکر ميکنم که حزب ما بويژه در دوران دومين جنگ جهانی، هنگاميکه اتحاد . رنج ميبرند تسهيل خواهد نمود
شوروی دستگاه جباری فاشيستی آلمان و ژاپن را درهم شکانده خلقهای اروپا و آسيا را از خطر بردگی فاشيسم رهاند، 

بريگاد "البته اجراء اين نقش پرافتخار، مادام که  ).دنهای شورانگيزکف ز. (اين اميدواری ها را بر آورده ساخته است
هنوز تک و تنها بود، مادام که هنوز وی ناچار بود اين نقش پيشرو را تقريبا به تنهائی اجراء نمايد، بس دشوار " ضربتی

ا چکسلواکی و مجارستان اکنون که از چين و کره ت. حاال بکلی وضع ديگری است. ولی اين مربوط به گذشته بود. بود
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ما آسانتر شده مبارزه برای حزب  -نوين در وجود کشورهای دمکراسی توده ای پديد آمده اند ،" بريگاردهای ضربتی "
  ). کف زدنهای شورانگير و ممتد. (تری بخود گرفته است و کار هم صورت خوش

ته اند و در زير چکمه قوانين بدست نگرف را ومتدهقانی که هنوز حک –يا کارگری  ، دموکراتيک وآن احزاب کمونيست
ولی کار آنها . البته کار آنها دشوارتر است. بورژوازی بکار خود ادامه ميدهند، در خور توجه خاصی هستند ادیشد

باندازه کار ما کمونيستهای روس در دورن تزاريسم ، يعنی دورانيکه ادنی جنبش بجلو بمثابه اشد جنايات تلقی ميشد، 
برای اين . معهذا کمونيستهای روس پايداری کردند و از دشواريها نهراسيدند و پيروزی را بچنگ آوردند. نيستدشوار 

  . احزاب نيز چنين خواهد شد
  نخواهد بود؟  ارستهای روس دوران تزاری آنقدر دشوبا اين حال چرا کار اين احزاب در قياس با کموني

ار و کاميابی های اتحاد شوروی و کشورهای دموکراسی توده ای را در نخست بدين جهت که آنان نمونه هائی از پيک
اين کشورها عبرت اندوزند و بدين سان کار خود را آسان  ایا ميتوانند از خطاها و کاميابی هلذ. برابر ديدگان خود دارند

  . سازند
جدی تغيير يافته، ارتجاعی  دشمن عمده جنبش رهائی بخش دگرگون شده، به نحوی -بورژوازی دوم بدين جهت که خرده

معلوم است که اين کيفيت نيز بايد کار  .تر گرديده و پيوند با مردم را از دست داده و بدينسان خود را ناتوان ساخته است
  ).کف زدنهای شورانگيز( .احزاب انقالبی و دموکراتيک را تسهيل کند

دموکراتيک مدافعه مينمود و بدينسان  -آزادی های بورژوا از. در سابق بورژوازی به خود اجازه ميداد ليبراليسم بفروشد
آزادی "ديگر از باصطالح . اکنون از ليبراليسم اثری هم برجای نمانده است. در ميان مردم وجهه ای کسب ميکرد

 اکنون حقوق شخصيت را تنها برای کسانی قائلند که دارای سرمايه اند و افراد ديگر را مواد –. خبری نيست" شخصيت
اصل برابری حقوق افراد و ملل پامال شد و اصل کاملۀ الحقوق . به درد استثمار ميخورند هاانسانی ميشمرند که تن خام

 - پرچم آزادی های بورژوا. بودن اقليت استثمارگر و بی حقی اکثريت افرادی که استثمار ميشوند، جايگزين آن شده است
بر شما، نمايندگان احزاب کمونيست و دموکراتيک است که اين پرچم را من فکر ميکنم که . دموکراتيک بدور افکنده شد

ديگر کسی نيست که . اگر خواستار آنيد که اکثريت خلق را در پيرامون خود گرد آوريد. بر افرازيد و آن را به جلو بريد
  ). کف زدنهای شورانگيز. (آن را برافرازد

" مافوق همه چيز "حقوق و استقالل ملت مدافعه ميکرد و آنها را سر کرده ملت شمرده ميشد و از در سابق بورژوازی 
پرچم . اکنون بورژوازی حقوق و استقالل ملت را به دالر ميفروشد. برجای نماند" اصل مليت"اکنون اثری از . ميشمرد

کراتيک است ترديدی نيست که بر شما نمايندگان احزاب کمونيست و دمو. استقالل ملی و حاکميت ملی بدور افکنده شد
که اين پرچم را برافرازيد و آن را بجلو بريد، اگر خواستار آنيد که ميهن پرستان کشور خود باشيد، اگر خواستار آنيد که 

  ). کف زدنهای شورانگيز. (نيست که آن را برافرازدديگر کسی . نيروی رهنمون ملت خود باشيد
  . وضع بر اين منوال است اضردر حال ح

  . مه اين کيفيات بايد کار احزاب کمونيست و دموکراتيک را که هنوز به حکومت نرسيده اند، تسهيل کندمعلوم است که ه
. باشيم معتقدلذا هر گونه دليلی در دست است که به کاميابی و پيروزی احزاب برادر در کشورهای تحت سلطه سرمايه 

  ). کف زدنهای شورانگيز(
  ). ممتدکف زدنهای ! (زنده باد احزاب برادر ما

  ). کف زدنهای ممتد! (زنده و پاينده باد رهبران احزاب برادر
  ). کف زدنهای ممتد! (زنده باد صلح بين خلقها
کف زدنهای شورانگيزی که تا مدتی خاموش نميشود و به هلهله مبدل . همه بر ميخيزند! (دور باد جنگ افروزان

زنده باد پيشوای کبير زحمتکشان جهان "، !" ار رفيق استالين هورابه افتخ"، !" زنده باد رفيق استالين: "نداها. ميگردد
  )."هورا" :فريادهای!" زنده باد صلح بين خلقها"، " !به افتخار استالين کبير هورا"، !" رفيق استالين
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  سخنرانی استالين
  ١٩٤١و مسکو در سوم ژوئيه از رادي

  
  ! بشما خطاب ميکنم! دوستان من! جنگجويان ارتش و نيروی دريائی ما! برادران و خواهران! هم ميهنان! رفقا

با وجود مقاومت دليرانۀ ارتش . ژوئن آغاز گرديد ادامه دارد ٢٢ارتش آلمان هيتلری به ميهن ما که در " حمله خائنانه"
بهترين لشگرها و ممتازترين قسمتهای هوا پيمائی خود را اکنون در ميدانهای کارزار از  سرخ و با وجود اينکه دشمن

نيروهای هيتلری موفق . دست داده بازهم نيروهای جديدی به جبهه فرستاده و بيشرمانه به پيشروی خود ادامه ميدهد
  . ين غربی را تصرف نمايندو قسمتی از اوکرائ" بلوروسی"، قسمت غربی "لتونی"قسمت " ليتوانی"شدند، کشور 

) ٢" (اورشا) "١" (مورمانسک" :عمليات بمب افکن های خود را توسعه داده شهرهای ههواپيماهای فاشيستی منطق
ميهن ما مورد . را بمباران ميکند) ٧" (سواوستويل) "٦" (ادسا) "٥" (کی يف) "٤" (اسمولمسک) "٣" (موگيلوف"

  . خطری جدی قرار گرفته است
  ه ارتش سرخ پر افتخار ما تعدادی از شهرها و نواحی ما را به نيروی فاشيست ها واگذار کرده است چيست؟ علت اينک

آيا نيروهای فاشيستی آلمان بطوری که مبلغين خود پسند فاشيستی مدعی هستند و پی درپی نعره ميزنند در حقيقت 
را " ناپلئون"ارتش . ت ناپذير وجود نداشته و نداردتاريخ به ما نشان ميدهد که ارتش شکس! شکست ناپذير ميباشد؟ خير

روزی شکست ناپذير ميخواندند ولی آن ارتش هم در برابر نيروی روس ، انگليس و آلمان به دفعات دچار شکست 
  . گرديد

 هم در نخستين جنگ امپرياليستی ارتش شکست ناپذير ميدانستند ولی آن ارتش نيز را" ويلهلم دوم"ارتش آلمان زمان 
چندين بار در مقابل نيروهای روس ، انگليس و فرانسه مغلوب گرديد و سر انجام بوسيله نيروهای انگليس و فرانسه از 

  اين ارتش هنوز در قاره اروپا با .بايد همين نظر را داشت زدر باره ارتش کنونی فاشيستی هيتلری ني. پای در آمد
اگر بر اثر اين مقاومت بهترين . ومت سرسخت روبرو گرديده استمقا مقاومت جدی مواجه نشده، تنها در خاک ما با

لشگرهای ارتش فاشيستی آلمان بوسيله ارتش سرخ درهم شکسته شده اند بايد چنين نتيجه گرفت همانطوريکه ارتش 
  . ميتوان شکست داد و مغلوب هم خواهد شد زديدند ارتش فاشيستی هيتلری را نيمغلوب گر" ويلهلم"و " ناپلئون"

اينکه قسمتی از خاک ما با وجود مقاومت قوای ما به تصرف نيروی فاشيستهای آلمان در آمده است اين  اما علت عمده
وقعی آغاز شد که اوضاع و احوال برای نيروهای آلمان مساعد و ماست که جنگ آلمان فاشيستی بر ضد اتحاد شوروی 

لشگری که آن  ١٧٠آلمان در آن موقع تماما بسيج شده و  يعنی نيروهای متخاصم. برای نيروهای شوروی نامساعد بود
دولت عليه اتحاد جماهير شوروی بکار انداخته بود، در پيرامون مرزهای شوروی تمرکز يافته و در حال آمادگی کامل 

ن اي. منتظر فرمان حمله بودند، در صورتی که نيروهای شوروی هنوز احتياج به بسيج و حرکت بسوی مرزها را داشتند
بين آلمان و اتحاد شوروی را  ١٩٣٩موضوع هم که آلمان فاشيستی غفلتا از طريق پيمان شکنی معاهده عدم تجاوز سال 

بديهی است که کشور صلح . بدون توجه باينکه تمام جهانيان او را متجاوز خواهند شناخت نقض نمود حائز اهميت ميباشد
  .رفته و به شکستن پيمان مزبور مبادرت ورزدطلب نميخواست عمل نقض پيمان را به عهده گ

 اکنون ممکن است از ما سئوال شود چگونه حکومت شوروی راضی به انعقاد پيمان عدم تجاوز با چنين مردمان پيمان
  ! آيا ميتوان اين عمل دولت شوروی را خطائی پنداشت؟ البته خير ؟گرديد" ريبنتروب"شکن و پليدی مانند هيتلر و 

آيا !. را به مانمود اددولت آلمان اين پيشنه ١٩٣٩در سال  .دم تجاوز به منزله پيمان صلح بين دو دولت استپيمان ع ...
   ؟حکومت شوروی ميتوانست از قبول آن امتناع ورزد
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من گمان ميکنم که هيچ دولت صلح  طلبی نميتواند از انعقاد عهد نامه مسالمت آميز با دولت همسايه خود ولو اينکه سران 
هم باشند امتناع ورزد و اين پيمان البته به يک شرط قابل قبول " ريبنتروب"ن اشخاص پليد و آدم خواری مانند هيتلر و آ

. است که بطور مستقيم و يا غير مستقيم لطمه ای به تماميت کشور، به استقالل و شرافت دولت صلح جو وارد نيآورد
از پيمان عدم تجاوزی که ما . يمانی ميباشدپاتحاد شوروی کامال چنين  چنانکه معلوم است پيمان عدم تجاوز بين آلمان و

  با آلمان منعقد کرديم چه استفاده ای نموديم؟ 
ما موفق شديم که در ظرف يکسال و نيم در محيط صلح و آرامتر به تهيه قوا پرداخته و خود را برای مقاومت در 

اين عمل مسلما به سود ما و بزيان آلمان . اک ما آماده نمائيمصورت نقض پيمان از طرف آلمان فاشيستی و حمله به خ
اينک که آلمان فاشيستی خائنانه قرارداد عدم تجاوز را زير پا نهاده و به اتحاد جماهير شوروی . فاشيستی بوده است

ن وسيله در سوسياليستی حمله ور شده است چه نتيجه ای بدست آورده و چه مزايائی را از دست داده است؟ آلمان بدي
بدست آورد ولی از لحاظ سياسی با زيان هنگفتی مواجه  یموقعيت مساعدمدت کوتاهی موفق شد که برای ارتش خود 

ترديدی نيست که عمر اين موفقيت نظامی برای . گرديد زيرا در نظر جهانيان خود را متجاوزی خونخوار معرفی نمود
سياسی برای اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی يک عامل موثر و در صورتی که موقعيت بزرگ . آلمان کوتاه ميباشد

  . پردوامی است که موفقيت های قطعی ارتش سرخ در جنگ با آلمان فاشيستی بر اساس آن توسعه مييابند
 از همين لحاظ است که تمام ارتش دلير، تمام نيروی دريائی با شهامت و کليه خلبانان عقاب پرواز ما و تمام افراد کشور

ن را تقبيح اما و بهترين اشخاص اروپا، آمريکا، آسيا و حتی افراد نيک سرشت آلمان اعمال جنايت کارانه فاشيستهای آلم
کومت شوروی ابراز حسن نيت کرده و رويه دولت شوروی را مورد تحسين قرار داده ما را ذی حق حنموده و نسبت به 

  . دانسته به شکست دشمن و پيروزی ما مطمئن ميباشند
دارترين و مکارترين دشمن خود يعنی فاشيسم آلمان وارد پيکار غبر اثر جنگی که به ما تحميل شده اکنون کشور ما با 

  . نيروهای ما بر عليه دشمنی که با تانکها و قوای هوائی مجهز ميباشند دالورانه پيکار ميکند. سهمگين گرديده است
ختی های متعددی فائق آمده و برای دفاع از هر وجب خاک شوروی ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ بر مشکالت و س

. نيروی عمده ارتش سرخ که با هزاران تانک و هواپيما، مسلح و مجهز ميباشند وارد نبرد ميشوند. فداکاری مينمايند
م ملل تما. شجاعت و رشادت جنگ آوران ارتش سرخ بی مانند است، مقاومت در برابر دشمن شديدتر و فزونتر ميشود

  .شوروی دوش به دوش ارتش سرخ برای دفاع از خاک ميهن خود قيام نمودند
برای دفع خطری که متوجه ميهنمان شده به چه چيز نيازمنديم و برای سرکوبی دشمن چه اقداماتی بايد بعمل اينک ما 

قرار داده است پی برده و نخست الزم است که ما يعنی افراد کشور شوروی به عمق خطری که ما را مورد تهديد  ؟آوريم
تسامح و همچين از طرز فکر دوران صلح و آسايش قبل از جنگ که صورت عادی و طبيعی داشته از هرگونه ترحم و 

  . وضع تحول کلی ايجاد پيدا کرده است نيانمتناع ورزيم چه جنگ در اساس و بو اکنون مهلک است ا
و همچنين . که با عرق جبين خود آن را آباد کرده ايم هدف او تصرف خاک ماست. دشمن ما ظالم و سنگدل است

مقصودش استقرار . منظورش بدست آوردن غله و نفت ماست که در نتيجه زحمت و کار ما تهيه و تحصيل شده است
حکمفرمائی مالکين، برقراری رژيم تزاری و همچنين ويران ساختن تمدن و استقالل ملی روس ها، اوکرائينها، بلوروس 

توانی ها، لتونی ها، استونی ها ، ازبک ها، تاتارها، مولداوها، گرجی ها، ارمنی ها، آذربايجانی ها و ساير ملل ها، لي
آزادی اتحاد جماهير شوروی ميباشد و همچنين هدفش آلمانی ساختن و مبدل نمودن آنها به بردگان شاهزادگان و بارون 

  . های آلمانی است
اکنون موضوعی که در پيش . ت ملل اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی روبرو شده ايمبنابراين ما با مسئله حيات ومما

بنابراين بايستی . يا بايستی آزاد بمانند و يا طوق رغيت و بردگی را برگردن نهنداست اين است که ملل اتحاد شوروی 
که آنها خود را بسيج نموده و تمام  افراد ملل شوروی متوجه اين نکته شده القيدی و سستی را از خود دورسازند، بايستی

  . امور خود را بر پايه نوين زمان جنگ يعنی براساسی که فاقد ترحم نسبت به دشمن باشد قرار دهند
سپس الزم است که اشخاص جبون و بزدل و کسانی را که باعث وحشت و اظطراب بی اساس گشته و افراد را به فرار 

در اين مبارزه و پيکار ابداً ترس و  ايم و نيز ضروری است که افراد ملت متشويق ميکنند از صفوف خود خارج ساز
هراسی به دل راه نداده و عليه فاشيستها که هدفشان اسارت و بردگی است در اين جنگ ميهنی آزاديبخش با نهايت 

  . شهامت به مبارزه بپردازند
و آمادگی برای فداکاری عليه دشمنان ميهن از  موسس دولت ما گفته است که شجاعت، شهامت ، بی باکی" لنين کبير"

الزم است که افراد ارتش سرخ و نيروی دريائی ما که بالغ بر ميليون ها نفر ميشوند . صفات ممتازۀ ملت شوروی ميباشد
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ما بايد بی درنگ تمام امور خود را بر پايه احتياجات جنگ استوار . از اين صفات برجستۀ بلشويکی برخوردار باشند
اکنون ملل اتحاد شوروی . زيم و همه چيز را تابع مصالح جبهه و فراهم آوردن وسايل درهم شکستن دشمن قرار دهيمسا

کينه و عداوت شديدی که نسبت به ميهن ما، که جايگاه کار آزاد، اسايش مشاهده مينمايند که رام کردن فاشيسم آلمان با آن 
برای دفاع از حقوق و سرزمين خود در قبال دشمن قيام  دوروی بايش ملل اتحاد. و رفاه زحمتکشان است محال ميباشد

  . نمايند
ارتش سرخ ، نيروی دريائی سرخ و کليه هم ميهنان اتحاد شوروی بايستی از هر وجب خاک شوروی دفاع کنند ، بايستی 

پشتکار و چاالکی که برای حفظ شهرها و دهات تا آخرين قطره خون خود مبارزه نموده و از خود شجاعت ، ابتکار ، 
  . مختص ملت ما ميباشد ابراز دارند

ما  .ما بايد به ارتش سرخ از هر حيث کمک نموده صفوف آنرا جدا تکميل و کليه تدارکات و احتياجات آنرا تامين سازيم
کليه  بايد در تنظيم و ترتيب حرکت سريع وسائل نقليه که حامل افراد و ملزومات نظامی ميباشد کوشش نمائيم و به

مجروحين کمکهای موثر برسانيم، ما بايد پشت جبهه ارتش سرخ را محکم نموده کليه عمليات خود را برای انجام اين 
 :جدی بعمل آوريم تا آنها موفق به تکثير توليد داميشرفت سريع کارهای بنگاه ها اقما بايد در تامين پ .منظور بکار بريم

ما بايد در حفاظت کارخانه ها، ايستگاه های مولد . پخانه و هواپيما گردندمونيسيون تو -فشنگ -توپ -مسلسل - تفنگ
  . برق، وسائل ارتباط تلفن و تلگراف اقدام و دفاع ضد هوائی محلی را تنظيم نمائيم

ما بايستی بر ضد اخالل گران پشت جبهه، عليه فراريان و توليد کنندگان وحشت، و انتشار دهندگان شايعات بی اساس 
نه مبارزه نموده و همچنين جاسوسان، عمال تخريب، و چتربازان دشمن را نابود سازيم و در تمام اين عمليات به بيرحما

  . گردان نابود کننده خود مساعدت و همراهی سريع بنمائيم
تمام اين بايد . بايد در نظر داشت که دشمن ما بسيار مکار ، محيل و در فريفتن و انتشار شايعات کذب تجربه فراوان دارد

بايستی کليه اشخاصی را که بر اثر بزدلی و جبن  .منکات را مورد توجه قرار داده و در برابر هيچ تحريکی تسليم نگردي
باعث ايجاد وحشت گرديده و در امور دفاعی خلل وارد ميسازند بالدرنگ و بدون توجه به مقام آنها، به دادگاه نظامی 

ی قسمتهای ارتش سرخ بايستی کليه اثاثيۀ خطوط آهن را همراه خود حمل و حتی هنگام عقب نشينی اجبار. جلب نمايند
نبايستی حتی يک کيلو گرم نان و يا يک ليتر بنزين بدست دشمن . يک لکوموتيو و واگن هم برای دشمن باقی نگذارند

وجوده را به دوائر دولتی بايد کليه احشام و غالت را همراه برده و غله م) مزارع اشتراکی(متصديان کلخوزها . بيفتد
بسپارند تا آنها به نواحی عقب جبهه حمل کنند، ضمنا بايستی کليه اموال و اشياء گرانبها را منجمله فلزات ، غله و 

  . سوخت را که حمل آنها غير ممکن است بکلی نابود سازند
کيل داد تا با قسمتهای دشمن به مبارزه در نواحی که تحت اشغال دشمن در ميآيد بايستی دستجات پارتيزانی پياده سوار تش

پردازند و اين پارتيزانها برای انفجار پل ها، تخريب راه ها، قطع ارتباط تلفن و تلگراف و همچنين برای آتش زدن 
  . جنگلها، انبارها و بته ها گروهان های تخريب تشکيل دهند

ملی برای دشمن و هم دستان آنها ايجاد کرد و آنها در نواحی که تحت اشغال دشمن در آمده است بايد وضع غير قابل تح
  . را در هر قدم تعقيب و نابود ساخت و کليه عمليات آنها را خنثی نمود

آلمان فاشيستی را نميتوان يک جنگ عادی تلقی کرد چه اين جنگ تنها جنگ بين دو ارتش نيست اين نگ بر عليه ج
هدف اين جنگ ميهنی کليه ملل . روی آلمان فاشيستی ميباشدجنگ در آن واحد جنگ بزرگ تمام ملل شوروی ضد ني

ف ساختن خطری که متوجه کشور ما گرديده نيست، بلکه مقصود کمک به طروی ضد ستمکاران فاشيست تنها بر شور
وبی يار  در اين پيکار آزاديبخش ما تنها. ملت های اروپائی است که تحت فشار ظلم و جور فاشيسم آلمان ناله ميکنند

ما در اين جنگ عظيم متفقين صادق و با وفائی بين ملل اروپا و آمريکائی و حتی ميان ملت آلمان که اسير . خواهيم ماندن
جنگ ما که به منظور آزادی ميهن خود ميباشد توام با مبارزه ملل . و دچار ظلم سران هيتلری ميباشند خواهيم داشت

اين جنگ از ملتهائی که طرفدار آزادی و عليه . دموکراسی آنها خواهد بود اروپا و آمريکا در راه استقالل آزادی و تامين
نطق بردگی و مورد تهديد اسارت از طرف ارتشهای فاشيستی قرار گرفته اند ، جبهه متحدی تشکيل خواهد داد و اينک 

ت متحده آمريکا در ر در مورد کمک به اتحاد شوروی و بيانيه دولت اياالنخست وزير بريتانيای کبي" چرچيل"تاريخی 
زمينه آمادگی آنها برای مساعدت به کشور ما که در قلوب ملل اتحاد شوروی احساسات تشکر آميز توليد نموده اند نمونه 

  . بارزی از اين احاد ميباشد
نيروی ما عظيم و بی شمار است دشمن که زياده از حد مغرور ميباشد به زودی به عظمت نيروی ما پی خواهد ! رفقا

  . ردب
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. ن دوش به دوش ارتش سرخ قيام خواهند نمودادر پيکار عليه دشمن مهاجم هزاران کارگر، کشاورز کلخوز و روشنفکر
بمنظور کمک به " لنينگراد"و " مسکو"ميليون ها توده افراد ما برای شرکت در جنگ آماده خواهند شد، زحمتکشان 

   .ارتش سرخ به تشکيل هزاران هنگ ملی اقدام کرده اند
در هر شهری که مورد تهديد دشمن و خطر هجوم او ميباشد ما بايد از اين نوع هنگهای ملی تشکيل داده و تمام 
زحمتکشان را به مبارزه برانگيزيم تا در اين جنگ ميهنی ضد فاشيسم با ابراز فداکاری و جان نثاری موفق به دفاع از 

   .آزادی، شرف و ميهن خود گرديم
کليه نيروی ملل اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و برای درهم شکستن دشمنی که از طريق  به منظور بسيج سريع

خيانت ميهن ما را مورد حمله قرار داده است کميته دفاع دولتی تشکيل گرديده که اکنون اختيار مطلق زمامداری دولت 
تمام ملت دعوت کرده است که از ارتش نامبرده شروع به کارنموده و اينک از کميته . در آن کميته متمرکز شده است

سرخ و نيروی دريائی بمنظور درهم شکستن دشمن و نيل به  پيروزی پشتيبانی نمايند و برای اين منظور گردا گرد 
  . استالين و در پيرامون حکومت شوروی متحد شوند - حزب لنين

تمام نيروی . دريائی پر افتخار سرخ ما گرددکليه قوای ما بايد مصروف ياری و پشتيبانی از ارتش دالور سرخ و نيروی 
  . ملت برای درهم شکستن دشمن بکار برده شود

  .!برای غلبه بر دشمن و بدست آوردن پيروزی به پيش
  
    
  
   

                 


