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  نبايد زبان ما
  با مليت ها باشد
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در آثار خود درباره مساله ملی نوشته ام که طرح کلی و تجريدی مساله ناسيوناليسم، هيچ به 
ضروری است ناسيوناليسم ملت ستمگر و ناسيوناليسم ملت ستم ديده، ناسيوناليسم . کار نمی آيد

  .ملت بزرگ و ناسيوناليسم ملت کوچک را تشخيص دهيم
در مورد ناسيوناليسم دوم می توان گفت که همواره در تجربه تاريخی، بعنوان ملت بزرگ در 
فشارهای بی شمار وارده آمده مقصر بوده ايم و افزون بر آن، بی آنکه خودمان ببينيم بی 

که تنها خاطرات نواحی کرانه ولگا را در بسنده است . اندازه زورمی گوئيم و اهانت می کنيم
اين باره ياد آور شوم که چگونه بيگانگان را به ريشخند می گيريم، چگونه لهستانی ها را 

می ناميم، چگونه تاتارها را مسخره می کنيم و آنان را » گوليا چيشکا«بجای پوليک، 
خاُخل يعنی کاکل و اين از (» خاُخل«می خوانيم، به اوکرائنی ها .)  م-.شاهزاده(» کينياز«

و گرجی ها و ديگر مليت های قفقاز را )  م-.آنروست که مردان اوکرائينی کاکل می گذاشتند
  .می گوئيم» انسان کاپکازی«

هر چند که تنها با (» کبير«از اين رو انترناسيوناليسم از سوی ملت ستمگر، پايه اصطالح 
می بايست نه تنها در مراعات ) يراستزورگوئی کبيراست و تنها چون قلدری کبير، کب

برابری ظاهری ملت ها، بلکه در چنين نابرابری نيز باشد که آن نابرابری را که براستی در 
کسی که اين را درک . زندگی پديد می آمد از سوی ملت ستمگر و ملت بزرگ جبران کند

 است و او، براستی، نکرده باشد، مناسبات واقعی پرولتاری را نيز با مساله ملی درک نکرده
همچنان با ديدگاه خرده بورژوازی باقی مانده و از اينرو نمی تواند هر آن در ديدگاه 

  .بورژوازی غوطه نخورد
چه چيز برای پرولتاريا اهميت دارد؟ برای پرولتاری نه تنها مهم، بلکه بسيار ضروری است 

برای اينکار چه . ری، جلب کندکه حداکثر اعتماد ديگر مليت ها را به مبارزه طبقاتی پرولت
برای اينکار بايد در هر . چيز ضروری است؟ برای اينکار، تنها برابری ظاهری کافی نيست

صورت با رفتار يا با گذشته های خود در مورد ديگرمليت ها، آن بی اعتمادی، آن بدگمانی و 
رده است، پديد آو» عظمت طلب«آن آزردگی هايی را که در گذشته تاريخی حکومت ملت 

  .جبران کنيم
فکر می کنم نيازی نباشد که اين را برای بلشويک ها، برای کمونيست ها بيش از اين و 

همچنين فکر می کنم در اين مورد، نسبت به ملت گرجی، آن . مفصل تر از اين، روشن سازم
نمونه آشنا را داريم که در آنجا مناسبات راستين پرولتری، احتياطی بزرگ، هشياری و 

آن گرجی که با بی اعتنايی بدين سوی کار می نگرد و با بی . گذشت ما را خواستاراست
سوسيال «هنگامی که خودش نه تنها (می زند » سوسيال ناسيوناليسم«اعتنايی اتهام 

آن ) راستين و واقعی، بلکه همچنين قلدر خشن عظمت طلب روس نيز هست» ناسيونال
 پرولتری را بر هم می زند، زيرا هيچ چيز چون بی گرجی در واقع مصالح همبستگی طبقاتی

عدالتی ملی، رشد و تحکيم همبستگی طبقاتی پرولتاريا را باز نمی دارد، و ناسيونال های 
نسبت به هيچ چيز چون درک برابری و نسبت به نقص اين برابری از سوی رفقای » آزرده«

هر چند که حتی بصورت شوخی  هر چند که حتی در اثر بی احتياطی باشد، –پرولتری خود 



 

از اينرو بهتر است در اين باره به سوی گذشت و نرمش نسبت .  تا اندازه حساس نيستند-باشد
از برای اين است که در اين . به اقليت های ملی، نمک را بيشتر کنيم تا آنکه هيچ نمک نزنيم

ی پرولتری از ما مورد مصالح بنيادی همبستگی پرولتری و در نتيجه مصالح مبارزه طبقات
می خواهد که هيچگاه روشی ظاهری نسبت به مساله ملی نداشته باشيم و همواره تفاوت حتمی 

در ) يا بزرگ(و در مورد ملت ستمگر ) يا کوچک(را در مورد پرولتاريای ملت ستمديده 
  .نظر داشته باشيم
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  ايد برداشته شود؟ در حال و روزی که پديد آمده است چه گام های عملی ب
نخست آنکه بايد اتحاد جمهوری های سوسياليستی را نگاهداشت و آن را استوار ساخت، 

اين کار برای ما ضروری است، هم . درباره اين تدبيرهيچ ترديدی نمی تواند در ميان باشد
جهان در مبارزه با بورژوازی جهانی و برای چنانکه برای پرولتاريای کمونيستی سراسر 
  .دفاع در برابر تحريکات آن ضروری است

دوم آنکه می بايست اتحاد جمهوری های سوسياليستی را در مورد دستگاه ديپلماسی 
ما حتی يکنفر . نا گفته نماند که اين دستگاه در ترکيب دستگاه دولتی ما همتا ندارد. نگاهداشت

از اينرو، . ه تزاری که تا اندازه ئی اعتبار داشته باشد، به آن راه نداده ايمرا هم از دستگاه کهن
اين را جسورانه می (اين دستگاه نام دستگاه آزموده شده کمونيستی را به دست آورده است 

آنچه که ما  و به گونه ای سنجش ناپذير و شمار ناپذير و به اندازه ای بيشتر از) توان گفت
دستگاه کهنه تزاری، بورژوازی  کميسرياهای ملی انجام دهيم، از ديگر دربناگزير می بايست 

  .و خرده بورژوازی سترده شده است
می  با اندوهی بسيار( سوم آنکه بايد رفيق ارجونيکيدزه را چنان که سرمشق شود کيفر داد

نيز ، و )کرده ام گويم که خود از دوستان او هستم و به هنگام مهاجرت در خارج با او کار
رسيدگی به همه مطالب کميسيون دزرژينسکی را برای اصالح آن انبوه بزرگ نا درستی ها 

آنجا هست، به انجام رسانيد و يا ديگر بار اين  و داوری های نامنصفانه که بی شک در
بديهی است بايد استالين و دزرژينسکی را مسئوول سياسی همه اين . رسيدگی را آغازکرد
  .ی و عظمت طلبانه راستی روسی دانستهياهوی ناسيوناليست

جمهوری های ملی که  بردن زبان ملی در چهارم آنکه بايستی مقررات اکيدی درباره به کار
  .هستند جاری شود و بازرسی اين مقررات بويژه بدقت انجام پذيرد.) م . -شوروی(اتحاد  در

اليه و جز اينها در شک نيست که به دستاويز وحدت خدمات راه آهن و به دستاويز وحدت م
دستگاه کنونی ما سوء استفاده های بی شماری که يکسره ويژگی روسی است، رسوخ خواهد 

برای مبارزه با اين سوء استفاده ها بدعتی خاص ضروری است و درباره صداقت . کرد
اين جا نياز  در. به سختی هم نيست خاص کسانی که دست به چنين مبارزه ای می زنند نياز

جمهوری معين زندگی می کنند می توانند آن  ون دقيقی است که تنها مليت هايی که دربه قان
در ضمن نبايد به هيچ روی پيش از هنگام، از اين . را تا اندازه ای با کاميابی ترتيب دهند

نگرديم، يعنی اتحاد  کنگره آينده شوراها به پس باز توبه کنيم که در نتيجه همه اين کارها، در
 همه ديگر جهت نظامی و ديپلماسی بگذاريم و در وروی سوسياليستی را تنها ازجماهير ش

  .جهات يکسره استقالل کميسرياهای جداگانه را احيا کنيم
بايد بديده داشت که پراکندگی کميسرياهای ملی و ناهماهنگی ميان کار آنها در مورد مسکو و 

 که تا اندازه ای با احتياط و صورتی مراکز می تواند با اعتبار بسنده حزبی، در ديگر
های بهم  زيانی که می تواند از فقدان دستگاه. ميان برداشته شود رود، از منصفانه بکار

پيوسته ملی و روسی متوجه دولت ما شود، بسيار کمتر و بی اندازه ناچيزتر از زيانی است 
يليون مردم آسيا هم که نه تنها متوجه ما می گردد، بلکه متوجه همه انترناسيونال و صدها م



 

آستانه  اگر ما در. آينده ای نزديک گام به صحنه تاريخ بگذارند می گردد که می بايست در
کوچکترين خشونت و بی آغاز بيدار شدن آن، اعتبارخود را حتی با  زمين و در اين قيام خاور

ونيسمی دست دهيم، اين کار اپورت ميان آنان از مورد مردم غيرروسی خود، در در عدالتی
جهان سرمايه  های باختر که از ضرورت يکپارچگی عليه امپرياليست. خواهد بود نابخشودنی

اين جا نمی تواند ترديدی باشد و نيازی به گفتن  در. داری دفاع می کنند، خود نکته ای است
نيست که من بی چون و چرا تدبيرها را تاييد می کنم، اما اين نکته ديگری است که ما 

مورد اقليت های ستمديده به مناسبات  کارهايی بس بی ارزش در چند در  هرخودمان،
می غلتيم و با اين کارهمه صداقت اصولی خود و همه دفاع اصولی از  امپرياليستی در

تاريخ جهان چنان روزی است که ملت  اما فردا، در. هم می زنيم مبارزه با امپرياليسم را بر
خواهند شد و آن هنگام، هنگامی است که نبرد دراز  ه اند، بيدارامپرياليسم ستم ديد هايی که از

  .خواهد گشت و دشوار سرنوشت ساز آنان برای رهايی، آغاز


