ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻟﻨﻴﻦ۴ -

ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ
ﻧﺒﺎﻳﺪ زﺑﺎن ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻣﻠﻴﺖ هﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ٣١دﺳﺎﻣﺒﺮ١٩٢٢
در ﺁﺛﺎر ﺧﻮد درﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ و ﺗﺠﺮﻳﺪی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ،هﻴﭻ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻢ دﻳﺪﻩ ،ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ
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
اﻧﺪازﻩ زورﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ و اهﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺴﻨﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺮاﻧﻪ وﻟﮕﺎ را در
اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﻳﺎد ﺁور ﺷﻮم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺑﻪ رﻳﺸﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ هﺎ را
ﺑﺠﺎی ﭘﻮﻟﻴﮏ» ،ﮔﻮﻟﻴﺎ ﭼﻴﺸﮑﺎ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺗﺎرهﺎ را ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺁﻧﺎن را
»ﮐﻴﻨﻴﺎز« )ﺷﺎهﺰادﻩ -.م (.ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ ،ﺑﻪ اوﮐﺮاﺋﻨﯽ هﺎ »ﺧﺎﺧُﻞ« )ﺧﺎﺧُﻞ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎﮐﻞ و اﻳﻦ از
ﺁﻧﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان اوﮐﺮاﺋﻴﻨﯽ ﮐﺎﮐﻞ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ -.م( و ﮔﺮﺝﯽ هﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻴﺖ هﺎی ﻗﻔﻘﺎز را
»اﻧﺴﺎن ﮐﺎﭘﮑﺎزی« ﻣﯽ ﮔﻮﺋﻴﻢ.
از اﻳﻦ رو اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ از ﺳﻮی ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮ ،ﭘﺎﻳﻪ اﺹﻄﻼح »ﮐﺒﻴﺮ« )هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
زورﮔﻮﺋﯽ ﮐﺒﻴﺮاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮن ﻗﻠﺪری ﮐﺒﻴﺮ ،ﮐﺒﻴﺮاﺳﺖ( ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮاﻋﺎت
ﺑﺮاﺑﺮی ﻇﺎهﺮی ﻣﻠﺖ هﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ از ﺳﻮی ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺝﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ را درک
ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت واﻗﻌﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎری را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ درک ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ و او ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ،
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
ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻋﺘﻤﺎد دﻳﮕﺮ ﻣﻠﻴﺖ هﺎ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،ﺝﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻨﮑﺎر ﭼﻪ
ﭼﻴﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻇﺎهﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای اﻳﻨﮑﺎر ﺑﺎﻳﺪ در هﺮ
ﺹﻮرت ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮﻣﻠﻴﺖ هﺎ ،ﺁن ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ،ﺁن ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و
ﺁن ﺁزردﮔﯽ هﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﺖ »ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺐ« ﭘﺪﻳﺪ ﺁوردﻩ اﺳﺖ،
ﺝﺒﺮان ﮐﻨﻴﻢ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﻴﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ را ﺑﺮای ﺑﻠﺸﻮﻳﮏ هﺎ ،ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ و
ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ از اﻳﻦ ،روﺷﻦ ﺳﺎزم .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﺮﺝﯽ ،ﺁن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﺷﻨﺎ را دارﻳﻢ ﮐﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت راﺳﺘﻴﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ،اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ ﺑﺰرگ ،هﺸﻴﺎری و
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎراﺳﺖ .ﺁن ﮔﺮﺝﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﺑﺎ ﺑﯽ
اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ اﺗﻬﺎم »ﺳﻮﺳﻴﺎل ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ« ﻣﯽ زﻧﺪ )هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﺳﻮﺳﻴﺎل
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل« راﺳﺘﻴﻦ و واﻗﻌﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻠﺪر ﺧﺸﻦ ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺐ روس ﻧﻴﺰ هﺴﺖ( ﺁن
ﮔﺮﺝﯽ در واﻗﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی را ﺑﺮ هﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،زﻳﺮا هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﭼﻮن ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﻠﯽ ،رﺷﺪ و ﺗﺤﮑﻴﻢ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤﯽ دارد ،و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل هﺎی
»ﺁزردﻩ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﭼﻮن درک ﺑﺮاﺑﺮی و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ اﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮی از ﺳﻮی رﻓﻘﺎی
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺧﻮد – هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﺛﺮ ﺑﯽ اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﺷﻮﺧﯽ

ﺑﺎﺷﺪ -ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻨﺮو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﺮﻣﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖ هﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﻤﮏ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ هﻴﭻ ﻧﻤﮏ ﻧﺰﻧﻴﻢ .از ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻴﺎدی هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮی از ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ روﺷﯽ ﻇﺎهﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و هﻤﻮارﻩ ﺗﻔﺎوت ﺣﺘﻤﯽ
را در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ )ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮏ( و در ﻣﻮرد ﻣﻠﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮ )ﻳﺎ ﺑﺰرگ( در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
 ٣١دﺳﺎﻣﺒﺮ:١٩٢٢
در ﺣﺎل و روزی ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮔﺎم هﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺗﺤﺎد ﺝﻤﻬﻮری هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ و ﺁن را اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ،
درﺑﺎرﻩ اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮهﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،هﻢ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺝﻬﺎن در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ﺝﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮای
دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﮑﺎت ﺁن ﺿﺮوری اﺳﺖ.
دوم ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺝﻤﻬﻮری هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎﻩ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﻧﮕﺎهﺪاﺷﺖ .ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ در ﺗﺮﮐﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎﻩ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎ هﻤﺘﺎ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻳﮑﻨﻔﺮ
را هﻢ از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺰاری ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ ﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺁن راﻩ ﻧﺪادﻩ اﻳﻢ .از اﻳﻨﺮو،
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁزﻣﻮدﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ اﺳﺖ )اﻳﻦ را ﺝﺴﻮراﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ( و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺷﻤﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻨﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در دﻳﮕﺮ ﮐﻤﻴﺴﺮﻳﺎهﺎی ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم دهﻴﻢ ،از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﺰاری ،ﺑﻮرژوازی
و ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوازی ﺳﺘﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺳﻮم ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﻴﻖ ارﺝﻮﻧﻴﮑﻴﺪزﻩ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺷﻮد ﮐﻴﻔﺮ داد )ﺑﺎ اﻧﺪوهﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد از دوﺳﺘﺎن او هﺴﺘﻢ و ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺝﺮت در ﺧﺎرج ﺑﺎ او ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ ام( ،و ﻧﻴﺰ
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دزرژﻳﻨﺴﮑﯽ را ﺑﺮای اﺹﻼح ﺁن اﻧﺒﻮﻩ ﺑﺰرگ ﻧﺎ درﺳﺘﯽ هﺎ
و داوری هﺎی ﻧﺎﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ در ﺁﻧﺠﺎ هﺴﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺎر اﻳﻦ
رﺳﻴﺪﮔﯽ را ﺁﻏﺎزﮐﺮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ و دزرژﻳﻨﺴﮑﯽ را ﻣﺴﺌﻮول ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻤﻪ اﻳﻦ
هﻴﺎهﻮی ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ راﺳﺘﯽ روﺳﯽ داﻧﺴﺖ.
ﭼﻬﺎرم ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﻘﺮرات اﮐﻴﺪی درﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن زﺑﺎن ﻣﻠﯽ در ﺝﻤﻬﻮری هﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
در اﺗﺤﺎد )ﺷﻮروی . -م (.هﺴﺘﻨﺪ ﺝﺎری ﺷﻮد و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺪﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
ﺷﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوﻳﺰ وﺣﺪت ﺧﺪﻣﺎت راﻩ ﺁهﻦ و ﺑﻪ دﺳﺘﺎوﻳﺰ وﺣﺪت ﻣﺎﻟﻴﻪ و ﺝﺰ اﻳﻨﻬﺎ در
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﻳﮑﺴﺮﻩ وﻳﮋﮔﯽ روﺳﯽ اﺳﺖ ،رﺳﻮخ ﺧﻮاهﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺧﺎص ﺿﺮوری اﺳﺖ و درﺑﺎرﻩ ﺹﺪاﻗﺖ
ﺧﺎص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ای ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ هﻢ ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ ﺝﺎ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﻗﻴﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺝﻤﻬﻮری ﻣﻌﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁن
را ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ ای ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﺗﺮﺗﻴﺐ دهﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﻴﭻ روی ﭘﻴﺶ از هﻨﮕﺎم ،از اﻳﻦ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ هﻤﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرهﺎ ،در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻮراهﺎ ﺑﻪ ﭘﺲ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ اﺗﺤﺎد
ﺝﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﺗﻨﻬﺎ از ﺝﻬﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﮕﺬارﻳﻢ و در هﻤﻪ دﻳﮕﺮ
ﺝﻬﺎت ﻳﮑﺴﺮﻩ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻤﻴﺴﺮﻳﺎهﺎی ﺝﺪاﮔﺎﻧﻪ را اﺣﻴﺎ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﺪﻩ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﻴﺴﺮﻳﺎهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎن ﮐﺎر ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﮑﻮ و
دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﻨﺪﻩ ﺣﺰﺑﯽ ،در ﺹﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ ای ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎر رود ،از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .زﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻘﺪان دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﺑﻬﻢ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻠﯽ و روﺳﯽ ﻣﺘﻮﺝﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯽ اﻧﺪازﻩ ﻧﺎﭼﻴﺰﺗﺮ از زﻳﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺝﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮﺝﻪ هﻤﻪ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل و ﺹﺪهﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮدم ﺁﺳﻴﺎ هﻢ

ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ای ﻧﺰدﻳﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺹﺤﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
اﻳﻦ ﻗﻴﺎم ﺧﺎور زﻣﻴﻦ و در ﺁﻏﺎز ﺑﻴﺪار ﺷﺪن ﺁن ،اﻋﺘﺒﺎرﺧﻮد را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﻏﻴﺮروﺳﯽ ﺧﻮد ،در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﺎن از دﺳﺖ دهﻴﻢ ،اﻳﻦ ﮐﺎر اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﻤﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ .ﺿﺮورت ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮ ﮐﻪ از ﺝﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داری دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻧﮑﺘﻪ ای اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺝﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮدﻳﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺗﺪﺑﻴﺮهﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻳﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮدﻣﺎن ،هﺮ ﭼﻨﺪ در ﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﺑﺲ ﺑﯽ ارزش در ﻣﻮرد اﻗﻠﻴﺖ هﺎی ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ در ﻣﯽ ﻏﻠﺘﻴﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎرهﻤﻪ ﺹﺪاﻗﺖ اﺹﻮﻟﯽ ﺧﻮد و هﻤﻪ دﻓﺎع اﺹﻮﻟﯽ از
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ را ﺑﺮ هﻢ ﻣﯽ زﻧﻴﻢ .اﻣﺎ ﻓﺮدا ،در ﺗﺎرﻳﺦ ﺝﻬﺎن ﭼﻨﺎن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ
هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺳﺘﻢ دﻳﺪﻩ اﻧﺪ ،ﺑﻴﺪار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ و ﺁن هﻨﮕﺎم ،هﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد دراز
و دﺷﻮار ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺁﻧﺎن ﺑﺮای رهﺎﻳﯽ ،ﺁﻏﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ.

