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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ می ١٠

  

  روز نھم می  روز پيروزی سوسياليزم بر فاشيزم
 !به تمام کارگران جھان و کمونيست ھای واقعی مبارک باد 

  

 :ت پرولتاريای شوروی گپی در مورد ستالين بزرگ و قدر
  

مبر  دسمبر تا اول نو٢٨ (١٣٢٢ ]قوس[ آذرماه٩ تا ۶ از ستالينکنفرانس تھران با شرکت چرچيل، روزولت و « 

 .»به صورت سّری در سفارت شوروی در تھران، پايتخت ايران برگزار شد ) ١٩۴٣

ام از کشور ھای عضو کنفرانس بدون اطالع  از کنفرانس تھران ميان ھر سه کشور متفق، توافق شده بود که ھيچ  کدقبل

 از روزولت پرسيد که آيا  کشور شما ستاليندر جريان کنفرانس ، زمانی که . دو طرف ديگر با جرمنی در تماس نشوند 

  بکس دستی اش  را باز ستالينآنگاه . گفت " نه"لت  با لبخند  ولمان   در تماس شده ؟ روزاتا قبل از کنفرانس با کشور 

لمان  در کوھستان سويز ا ۀنمايندۀ شما با نمايند«  : وده يک قطعه عکس شفاف را در برابر روزولت قرار داده گفت نم

ی اش را از تماس نمايندۀ کشورش ولت که از دروغ گفتن شرميده بود با تعجب بی اطالعروز. »ذاکره کرده است م

 .لمان اعالم کرد ا ۀبا نمايند) امريکا(
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به نمايش  را که خود ساخته بودند،» آزادی«ای شوروی در زمان برژنف خاين به انقالب جھانی  فلم   رويزيونيست ھ

) کتاره(ن را بر روی  ميلۀ آھنی حفاظتی فلم بر روی دو مرد که در يک تراس  در حالی که دستھای شا. گذاشته بودند 

تيمی  .  چندين متری آن محل به گوششان می رسد گذاشته و گرم صحبت بودند ، دفعتاً متوجه شدند که  صدای خنده  از

لمان نازی و  کشور امريکا روی خود را  دور دادند ، تا ازمانی که دو تن نمايندۀ . به ظاھر کوھنوردان نزديکتر شدند 

ف  بالباس ھای زمستانی را در حال عبور ديدند که به طر) دانشجو(ت ؛ تيم  دختران و پسران  محصل ببينند  چه گپ اس

يکی از آنان که دختری بود خندان، با لبخند مھر آفرين در حال عبور . دھند  آنھا به عنوان سالم دستھايشان را تکان  می

  به عنوان يادگار از آن دو  اجنت که به کتارۀ تراس آن رستورانت خالی و متروک ،از چندين متری  تراس رستورانت

تيم  مذکورکه از آن ناحيۀ کوھستانی به طرف باال حرکت می  کرد به . تکيه  کرده بودند ؛ يکی دو بار عکس برداشت 

را در آن وقت بی ) دانشجو ( تدريج از نظر آن دو، دور شدند و  دو اجنت کار آزموده موضوع آمدن آن عده محصل

زمانی که ميھن فروشان پرچمی .  من ، فلم مذکور را در کشورم ديده بودم [ به سخنانشان ادامه دادند  هاھميت تلقی نمود

 ]ودندبه قدرت بودند اين فلم را به نمايش گذاشته ب

 اين نابغۀ نظامی و – ستالينأس به ھر رو ، اين می رساند که ديکتاتوری پرولتاريا تحت رھبری حزب کمونيست  در ر

که واقعاً در خدمت انقالب  ( KGB  سازمان ما قبل از چه استحکام ، نيرو  و فھم جمعی بر خوردار بود  که - سياست 

 ضد انقالب پيروز می شد و اشکال دسيسه ھای دشمنان انقالب رجھانی صادقانه فدا کاری  و تالش می کرد و ھميشه ب

توانسته بود  از موضوع ديدن آن دو  نمايندۀ کامالً مخفی ) طفه خنثی و بی ضرر می ساختا در نسوسياليستی ر

 شان در بلندای کوه ھای آلپ عکاسی نمايند و زد و بند پنھانی و خالف موازين بين المللی امپرياليزم  امريکا را ۀومذاکر

 .لمان نازی  افشاء نمايدابا 

را به نمايش گذاشته بودند ، ديده بودم و حاال به نتيجه و برآيند  شان پرچمی آنمن  فلم مذکور در کشورم  که ميھن فرو

 اين خاينين به انقالب سوسياليستی توجه نمائيد که فاشيزم و ارتش امپرياليزم امريکا -  سوسلوف -رويزيونيزم خروشف 

تمام رويزيونيست ھای جھان از  رننگ و نفرين ب. در نوار مرزی روسيه  در حالت جنگی  آماده باش  قرار دارند  

در افغانستان که ھم اکنون در خدمت باداران )  خلق و پرچم و خاد(تودۀ  ايران و برادران تنی شان جمله حزب 

  . و امپرياليزم امريکا و شرکايش قرار گرفته اند  )خادم (جديدشان    رژيم خامنه ای 

  

 ٢٠١۴ می ٩دلسوز 

 

 


