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ما ميتوانيم . ين ميگذردال دسامبر امسال شصت سال از عمر رفيق است٢١

 تبریکات محبت آميز و گرم از ،مطمئن باشيم که به مناسبت روز تولد او
برخواهد ، سر جهان که این روز را بياد دارندقلوب مردم انقالبی سرا

.خاست  
 

تبریک به استالين به معنی . تبریک به استالين یک امر تشریفاتی نيست
به معنی پشتيبانی از پيروزی سوسياليسم  ، پشتيبانی از او و از امر او است

 به معنی پشتيبانی ،و پشتيبانی از راهی است که او به بشریت نشان ميدهد
ریت عظيم بشریت در رنج بسر ثزیرا که امروز اک، ت عزیزی استاز دوس
، ه کمک استالينب استالين نشان داده است و تنها  و تنها راهی کهميبرد

. رنج رهایی بخشد ازبشریت ميتواند خود را  
به کمک ، خلق چين که دوران تلخترین رنجهای تاریخ خود را ميگذراند

پرنده ميخواند به : "گفته ميشود" سرودهاکتاب "در . دیگران نياز مبرم دارد
این بدرستی توصيف وضع کنونی  ." این اميد که پاسخی از دوست بشنود

.ماست  
 

 اما دوستان ما کيستند؟
  باصطالح دوستانی که خود را دوستان خلق،هستند نوعی از دوستان

اما . را دوست ميشمارند ميخوانند و برخی از چينی ها نيز بدون تعمق آنها
که در سلسله تان ) ١(چنين دوستانی را فقط ميتوان در عداد لی لين فو 

لی لين فو نخست وزیر دربار سلسله تان بود و .  قرار دارد،استزیسته مي
. دارند" شهد بر لب و زهر در در دل "شهرت داشت باینکه مردی است که 

دار چين اما این مردمان کيستند؟ اینها امپریاليستها هستند که خود را هوا
.قلمداد ميکنند  

 
 



 
دوستانی که واقعا هوادار ما هستند و ، ستند دوستانی از نوع دیگرهذالک عم

؟ اینها خلق شوروی و استالين اینها کيستند. به ما مانند برادر مينگرند
تنها ، ميباشند هيچ کشور دیگری از امتيازات خود در چين چشم نپوشيد

یاليستها طی نخستن انقالب کبير چين با تمام امپر. اتحاد شوروی چنين کرد
.تنها اتحاد شوروی بکمک ما شتافت ، ما به مبارزه برخاستند  

هيچيک از حکومتهای کشورهای امپریاليستی از زمان آغاز چنگ مقاومت 
 تنها اتحاد شوروی با نيروی هوایی و ،ضد ژاپنی به ما کمک نرسانده است
.منابع مادی خود به ما کمک رسانيد  

.نيستآیا مطلب باندازه کافی روشن   
 ،نا سياستمدار ، متفکرین ، رهبر و خلق آن،فقط کشور سوسياليستی

زحمتکشان سوسياليستی ميتوانند به امر آزادی ملت چين و خلق چين کمک 
. به پيروزی نهایی نائل آیدوبدون کمک آنها امر ما نميتواند . واقعی برسانند

هيچ . تالين دوست صدیق خلق چين استاس ،در مبارزه به خاطر آزادی
هيچ دروغ و اتهامی قادر نيست در مهر ،کوششی برای افشاندن بذر نفاق

 در دوستی صميمانه ما نسبت ،ورزی و احترام خلق چين نسبت به استالين
.خللی وارد آورد شوروی به اتحاد   

 
 یاداشتها

زی جی تون "در . زون از سلسه تان بود يواننخست وزیر در دوران امپراطوری س) قرن هشتم( لی فين فو -١
:درباره وی چنين نوشته شد" جيان  

 ميکوشيد تمام کسانی را که در لياقت و خدمات بر او سبقت ميگرفتند  ،لی فين فو موقعيکه نخست وزیر بود"
 به هر وسيله  ،یا  مورد عنایت امپراطور واقع ميگشتند و یا نفودشان جاه و مقام وی را مورد تهدید قرار ميداد

او در ظاهر با آنها دوستی ميکرد .  نسبت به دانشمندان کينه ميورزندوی بخصوص.  از سر راه بردارد،که باشد
بدین جهت او در نزد . و با جمالت شيرین شيفته خود ميکرد ولی در باطن سعی مينمود آنها را هالک نماید

  ."دارد" هد بر لب و زهر در دلش"معاصرین خود شهرت داشت وبه این که مردی است که 
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