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 ی مترجم: اشاره

ی زیر را در دو قسمت در آوریل بنا به درخواست و تأیید مارکس، انگلس مقاله

آوریل  ۱۲و  ۱۵« )نیو اوردر زایتونگ»ی قلم کشید. این مقاله ابتدا در نشریهبه  ۵۵۱۱

( با تغییر عنوان مقاله و ۵۵۱۱مه  ۷و  ۱« )تریبوننیویورک دیلی»( و سپس در ۵۵۱۱

ای که به همراه در نامه ۵۵۱۱آوریل  ۵۷کاری در متن، منتشر گردید. مارکس در دست

قاله، م دو»کند که این رسال کرده بود، تصریح میا« تریبون»این مقاله به ویراستار 

ی من، زمان آن فرارسیده است. به دیده اسالویسم-پانیک پلمیک علیه  سرآغاز

)مجموعه آثار، « نسبت به خطراتی که متوجه اوست آگاه سازیم. است که آلمان را جداً

۹۳۵۱۹۲) 

زیر نام مارکس ی چنین موضوعی بارهی دیگر درمقاله ۵۱کم انگلس دست

سم که اسالوی-به خاطر نفوذ شدید آدام گوروفسکی، مبلغ پان« تریبون»نویسد که می

کند. طرح به آمریکا مهاجرت کرده بود، از انتشار آنها خودداری می ۵۵۲۳در سال 

گاه به سرانجام نرسید. پس از اسالویسم هیچ-ی جداگانه در نقد پانانتشار یک جزوه

مارکس با همکاری ادوارد آولینگ، منتخبی از مقاالت مارکس و  مرگ انگلس، النور

« ی شرقمسئله»زیر عنوان  ۵۵۳۷انگلس را گردآوری کرد که پس از مرگ او در سال 

ی زیر، که برخی از مقاالت این مجموعه، از جمله مقالهبا این ۵.دشدر لندن منتشر 

 توسط انگلس نگاشته شده بود، کل اثر زیر نام مارکس به چاپ رسید. 

                                                      

افشای تاریخ دیپلماسی در »النور و آولینگ همچنین اثری از مارکس را گردآوری کردند زیر عنوان ۵ 

در لندن  ۵۵۳۳ی دولت انگلیس با روسیه است که در سال که مربوط به روابط محرمانه« ی هجدهمسده

بود که در زمان حیات فصل نگاشته  پنجدر  ۵۵۱۷تا  ۵۵۱۱های . مارکس این اثر را بین سالدشمنتشر 

ی بریتانیا اسنادی را یافته بود که تبانی دولت انگلیس با روسیه را آشکار او منتشر نشد. مارکس در موزه

 رونوشت آن اسناد است که مارکس با دقت بسیار ساخته بودند. به استثنای فصل چهارم، فصول دیگر کالً

ی کوتاه ای از خود مارکس است که تاریخچهرم نوشتهکرده بود. فصل چها برداریرونوشتبا قلم خود 

ها است که چند سده در سراسر آن اقلیم امپراطوری تزاری پس از رهایی از انقیاد مغولسیس أتچگونگی 

  سلطه داشتند.
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گفتار کوتاهی که برای این مجموعه النور مارکس و ادوارد آولینگ در پیش

 نما بر این نظریم که ای»دهند۵ گونه توضیح مینویسند، ضرورت انتشار آن را اینمی

ی شرق وارد فاز نوینی شده است. طی ای دارد. مسئلهمجلد در زمان کنونی کاربرد ویژه

ست. شدت تغییر کرده ابهسال گذشته، شرایط جغرافیایی، تاریخی و اقتصادی اروپا  ۲۴

اند. عنوان نمونه، صربستان، بلغارستان و رومانی به کشورهایی مستقل تبدیل شدهبه

های بزرگ دستخوش تغییرات به دست شده است. روابط قدرتلورن دست -آلزاس

عنوان یک عامل مؤثر، رشد سوسیال بهتر از همه، شماری شده است. شاید مهمبی

اروپا باید روی آن حساب کنند. اما یک چیز ی های قارهدموکراسی بوده است که ملت

ها شاید روش –همچنان ثابت باقی مانده است۵ سیاست کشورگشایی حکومت روسیه 

تغییر یافته باشد، اما سیاست بدون تغییر مانده است. در حال حاضر، حکومت روسیه، 

 یترین دشمن کلیه، بزرگ'ی پنجاهدهه'که دیگر با روسیه یکی نیست، همانند 

بنابراین، اهمیت این مجلد فقط بدین  ترین سنگر ارتجاع است... ها، و بزرگپیشرفت

هایی است که رخدادهای ی تاریخی است، بلکه نوشتهخاطر نیست که یک مجموعه

 « دهد.امروز و شاید فردا را توضیح می

، ۵۳۵۷ی کوتاه پس از انقالب اکتبر شاید بتوان ادعا کرد که به جز یک دوره

یف انقالبی توص-ای که مارکس و انگلس به عنوان یک حکومت کشورگشای ضدیهروس

 «بدون تغییر باقی مانده است.»کرده بودند، امروز نیز به قول النور 

 

 ۲۵۱۱آوریل  ۱۲بخش نخست: 
 ارهایدرباند که تزار کنونی روسیه تلگرافی به بهترین منابع به ما اطمینان داده

 که۵است  ابراز شدهخاصی فرستاده است که در آن، از جمله 

با غرب متحد شود، یا مرتکب هرگونه ناپذیری گشتازبای که اتریش به طور لحظه

-آشکار علیه روسیه شود، الکساندر دوم خود را در رأس جنبش پان یاقدام خصمانه

 تغییر ی اسالوهابه امپراتور همهها را امپراتور تمام روسلقب و  دادهسالویستی قرار ا

 . خواهد داد
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 ای است که از زمانکلمه نخستیندر صورت معتبر بودن  الکساندر یاین اعالمیه

گام صریح و آشکار جهت اروپایی این اولین  بیان شده است؛ساده  یشروع جنگ به زبان

ها و معاهدات، ها و ادعاها، پروتکلاست که که تاکنون در پشت انواع بهانه یجنگکردن 

بوده است.  پنهانپوفندورف ]ساموئل[ های گفتاوردواتل و ]فرانسوا[  هایپردازیواژه

د در . این که چه کسی بایشودای فرعی تبدیل میبه مسألهاستقالل و موجودیت ترکیه 

بحث نیست، بلکه چه کسی باید بر تمام اروپا مورد قسطنطنیه حکومت کند، دیگر 

وسط ، ته استبود منقسمهای داخلی ها توسط رقابت. نژاد اسالو که مدتروایی کندفرمان

ها، مجارها ها، آلمانترک به انقیاد آنی از بخشو شرق دفع شده بود،  سویها به آلمان

های سروصدا شاخهسالویسم، بیا-پان، با ظهور تدریجی ۵۵۵۱بود، پس از سال  درآمده

کرد. و با انجام این کار،  تیتثبخود را دوباره متحد کرد، برای اولین بار وحدت خود را 

کردند، اعالم سلتی و ژرمنی که تا آن زمان بر اروپا حکومت می-علیه نژادهای رومی

د. این نسالویسم جنبشی نیست که صرفاً برای استقالل ملی تالش کا-. پاندادجنگ 

است.  به وجود آوردهچیزی است که هزار سال تاریخ آن  لغوجنبشی است که هدف آن 

 ،اروپا یمجارستان، ترکیه و بخش بزرگی از آلمان از نقشه حذفکه بدون جنبش 

خود درآورد تا  یکند. عالوه بر این، باید اروپا را تحت سلطه متحققتواند خود را نمی

سالویسم اکنون از یک ا-ثبات این نتایج را آن تضمین کند. پان ،در صورت حصول

 .شودسرنیزه حمایت می هزار ۵۴۴ که با ای سیاسی تبدیل شده استبه برنامه کیش

 ابدیدی یا نابو ،گذارد۵ تسلیم در برابر یوغ اسالوباقی می بدیلاروپا تنها یک برای 

د به آن پاسخ داده شود این بعدی که بای پرسشروسیه.  - آنمرکز قدرت تهاجمی 

 «بر اتریش خواهد گذاشت؟ثیری أتچه  به روسیه شده سالویسم مجهزا-پان »است۵ 

نند، کاز هفتاد میلیون اسالو که در شرق جنگل بوهمی و آلپ کارنتی زندگی می 

 مامتحدود پانزده میلیون نفر تابع امپراتور اتریش هستند که تقریباً نمایندگانی از 

ی بوهمی یا چک )شش میلیون( منحصراً در دهند. شاخهاسالو را تشکیل می هایزبان

 توسط حدود سه میلیون گالیسیایی نمایندگی یی لهستانقلمرو اتریش قرار دارد. شعبه

ها( در گالیسیا و های سرخ، روتنها توسط سه میلیون مالوروس )روسشود. روسمی

ی امپراتوری روسیه. شاخه بیرون ازی روسی هتنها قبیل -شمال شرقی مجارستان 
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ها، ها( و صربها و کرواتاسالوی جنوبی توسط حدود سه میلیون اسلوونی )کارنتیایی

های پراکنده. این اسالوهای اتریشی دو نوع متفاوت هستند. جمله برخی از بلغاریاز

 یسعهتعلق دارد و توبخشی از آنها شامل بقایای قبایلی است که تاریخ آنها به گذشته 

ل وابسته است. و برای تکمی متفاوتی هازبانیی از نژادها و هاتاریخی کنونی آنها به ملت

، حتی یک سازمان ملی پیشینبار عظمت تأسف هایبازماندهموقعیت ناگوار خود، این 

راین، ناباند. بهای مختلف تقسیم شدهدر داخل اتریش ندارند، بلکه برعکس، بین استان

، در رسدنفر می هزار ۵۱۴یک میلیون و  سختی بهبه تعدادشان ها، اگرچه اسلوونی

های مختلف کارنیوال، کارینتیا، اشتایریا، کرواسی و جنوب غربی مجارستان استان

ها، اگرچه پرتعدادترین گروه اسالوهای اتریشی هستند، بخشی در اند. بوهمیپراکنده

اسلواکی( در شمال غربی مجارستان ساکن  یاویا و بخشی )شاخهبوهم، بخشی در مور

کنند، اما هستند. بنابراین، این مردمان، اگرچه منحصراً در خاک اتریش زندگی می

های آلمان یا ی ملتعنوان زائدهبهاند. آنها های جداگانه شناخته نشدهعنوان ملتبه

 چیز دیگری نیستند.شوند و در واقع مجارستان در نظر گرفته می

است که در طول  یقبایل مختلف هایتکهبخش دوم اسالوهای اتریش متشکل از 

ریش از ات آنها بیروناند و بنابراین مرکز ثقل ملت خود جدا شدهاصلی ی تاریخ از بدنه

 ترکزیم. استلهستان روسیه ی، های اتریشطبیعی لهستانی یت. بنابراین، مرکزاست

ها در اند. صرببا روسیه متحد شده است که های مالوروسسایر استان ها درروتن

های از ملیت ی جداشدههاکه این تکهصربستان تحت حاکمیت ترکیه. این نشینشاه

مسلم  ی، امرکشش دارند به سمت مرکز طبیعی خودکماکان خود، هر کدام  یمربوطه

یش از بتاریخی، و ملی دربین آنها،  و نیاز به فعالیتیتمدن به همراه گسترش است و 

تند هسای پراکنده تنها اعضای یاسالوهای اتریشآن در هر صورت،  .شودپیش آشکار می

حاد اتیک  جستجویر د، های جداگانه خودی اصلی ملیتبدنه دریا و  خود بیندر یا که 

 هستند. مجدد 

یک کشف روسی، بلکه اتریشی است. نه سالویسم ا-به همین دلیل است که پان

ار شروع به کهر ملیت اسالو، قبایل مختلف اسالو در اتریش  احیایمنظور تضمین به

 اند.کردهای از تمام قبایل اسالو در اروپا اتحادیهایجاد برای 
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بود. لهستان سرسختی نابود نشدنی زندگی ملی  قدرتمندروسیه به خودی خود 

. بدیهی است که ی را به اثبات رساندی اسالوبا روسیهخود دشمنی آشکار  و نیزخود 

ها بصر به هرحالسالویسم فراخوانده نشده بودند. ا-پانکردن  برای اختراع این دو ملت

سر و صدا بودند. بلغارها بی بربرای بیش از حد ترکیه برای تصور چنین ایدهی و بلغارها

مبارزه برای استقالل خود  گرفتارکافی  یها به اندازهبصر ؛ها کردندخود را تابع ترک

 .بودند

 

 ۲۵۱۱آوریل  ۱۲: بخش دوم
-+انبوهمیایی، دوبروفسکی، بنییک اتریشی، ادبی بود.  سالویسمِا-اولین شکل پان

، و کوالر، شاعر اسلواکی اهل کارپات بود های اسالویگذار فیلولوژی علمی گویش

لمی شف عک بهاشتیاق یک دوبروفسکی، این نزد آن بودند.  گذارانبنیانمجارستان، 

 رفاًصسالویسم ا-، پانآن زمانغالب شدند. اما، تا  سرعتبهکوالر، افکار سیاسی نزد بود. 

. عظمت گذشته، رسوایی، بدبختی راضی بود خوانیمرثیه روحیاتدر ور شدن غوطهبه 

بر روی زمین هیچ انسانی آیا خدایا، »بود.  یین شعرچنو ظلم امروزی بیگانه، مضمون 

-یای امپراتوری پانؤربه در آن زمان « ها بدهد؟وجود ندارد که حق اسالوها را به آن

 .شدای نمیاشارهدیکته کند، قانون سالوی که به اروپا ا

زودی از بین به «عدالت برای اسالوها!»برای فریاد صرف  با توأم فغان اناما دور

سیاسی، ادبی و زبانی نژاد اسالو پیشرفت  یرفت. تحقیقات تاریخی در مورد توسعه

پاالکی و ، انشناسعنوان زبانزیادی در اتریش داشت. شافاریک، کوپیتار و میکلوسیچ به

ا ب یانبوهی از مردان سپس بافتند و عهده گر بهی را دهبرارنقش  ،عنوان یک مورخبه

 ایسهمق. در ادامه یافتهانکا و گاج و دیگران  مانند ،استعداد علمی کم یا بدون استعداد

ی دوران با شکوه تاریخ بوهم ،های کنونی آن ملتبا وضعیت تنزل یافته و درهم شکسته

« سفهفل»طور که در آلمان های درخشان به تصویر کشیده شد. همانو صربستان با رنگ

ر اتریش ، دبگیردآن سیاست یا الهیات مورد تحلیل انتقادی قرار  توسطای شد که بهانه

بلیغ برای ت رداییعنوان به ژیلوفیلوها از علم سالویستا-مترنیخ، پاندربرابر چشمان 
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 یهبرهم زدن روابط هم مشخصسیاسی با هدف  یاتحاد اسالوها و ایجاد حزبدکترین 

 .استفاده کردند ،اسالو به جای آنی گستردهاتریش و ایجاد یک امپراتوری ی هاملیت

اً واقع برقرار است،سردرگمی زبانی که از شرق بوهم و کارینتیا تا دریای سیاه 

مرز با آلمان، پیشروی آهسته همزدایی در میان اسالوهای تملیانگیز است. روند شگفت

ی هفت میلیون نژاد فنالندی فشرده یها، تهاجم مجارها، که با تودهآلمانیی وقفهاما بی

 و ها، تاتارها،ترک آمیزیهماسالوهای شمالی را از اسالوهای جنوبی جدا کرد، و 

، تقریباً از روستایی به روستای دیگر را تولید کردند.بابلی قبایل اسالو، زبانی  با هاواالشی

وهمیا به ، بسرنشینمتفاوت است. از بین پنج میلیون  ، زباندیگر اقلیمی به اقلیماز 

ها تنهایی دو میلیون آلمانی در کنار سه میلیون اسالو دارد که از سه طرف توسط آلمانی

اتریشی نیز همین گونه است. بازگرداندن -اسالویاند. در مورد تمام قبایل احاطه شده

مباردی، وا، تبدیل اتریش، به استثنای تیرول و لتمام خاک و قلمرو اصلی اسالو به اسالوه

 تاریخی هزار یاعالم بطالن توسعه -ها سالویستا-هدف پان -به یک امپراتوری اسالو 

، و استسوم آلمان و کل مجارستان یک ، و به معنی قطع کردنسال گذشته است

احب های صها و مجارستانیکه آلمانی ؛ مسیریوین و بوداپست به شهرهای اسالوتبدیل 

کنند. عالوه بر این، تفاوت بین  احساس همبستگیتوانند با آن نمی ابداًاین مناطق 

 برای یکدیگرمعدود ، ی استثنای مواردبهقدری زیاد است که بههای اسالوی لهجه

 مضحکشکلی  به۵۵۲۵اسالوها در پراگ در سال  ینامفهوم هستند. این امر در کنگره

فهم لقابمختلف برای یافتن زبانی  یهودههای بینشان داده شد، جایی که پس از تالش

 -آلمانی  -ی آنها همه ترین زباناعضا، سرانجام مجبور شدند از منفور یبرای همه

 استفاده کنند.

، ترین عناصر موفقیتاساسی ازسالویسم اتریشی ا-بینیم که پانبنابراین می

 حزب چراکهای بود حمایت تودهنیازمند . این حزب بهره بود، بیای و اتحادحمایت توده

ها ر تودهب تسلطیو  شده بودکرده تشکیل تحصیلسالوی تنها از بخشی از طبقات ا-پان

بتواند هم در برابر دولت اتریش و هم در برابر  تارو قدرتی نداشت اینازنداشت و 

مقاومت کند. فاقد وحدت  ،شده بود با آنها درگیرهای آلمانی و مجارستانی که ملیت

 هاالشت نخستین آل محض بود که به دلیل تنوع زبانیایدهبود، زیرا اصل وحدت آن یک 

 ، از هم پاشید.آن برای تحقق
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سالویسم جنبشی محدود به اتریش بود، خطر بزرگی ا-در واقع، تا زمانی که پان

 شبرای به زودی گشتبه دنبالش میای که ، اما همان مرکز وحدت و حمایت تودهنبود

های ترکیه در اوایل این قرن توجه دولت روسیه را به این پیدا شد. قیام ملی صرب

نها آ زبانارد که واقعیت جلب کرده بود که در ترکیه حدود هفت میلیون اسالو وجود د

است. مذهب آنها نیز، و زبان  ترشبیهبه روسی های اسالوی دیگر گویش یاز همه

دقیقاً مشابه روسیه بود. در میان این  -اسالوونی قدیم یا اسالو کلیسایی  -مقدس آنها 

 اختبه راه اندسالویستی ا-پان حرکتها و بلغارها بود که تزار برای اولین بار یک صرب

. ودندتوسل جسته بکس یونان واو به عنوان رئیس و محافظ کلیسای ارتد به جایگاهکه 

 یعیبطپیدا کرد،  تداومسالویستی در اتریش ا-که این جنبش پان یبنابراین، به محض

گسترش ]اتریش[  شخاک متحد در را خود یهاسازمان یجزاا دیبا هیروس که بود

ال ؤسمذهبی این  ی، جنبهبود مواجه. در جایی که با اسالوهای کاتولیک رومی دده

قلمداد  مرکزیعنوان مرکز ثقل نژاد اسالو، به عنوان بهشد. روسیه صرفاً کنار گذاشته می

مردمی قوی و دهند؛ آن قرار اکناف در خود را  ،ی اسالوقبایل بازسازی شده شد تامی

تا چین و از ]در مرکز اروپا[ البه ]رود[ امپراتوری بزرگ اسالو را از  استمتحد که قرار 

-. پانبودکمبود قدرت و وحدت دقیقاً در اینجا  .دنآدریاتیک تا قطب تحقق بخشدریای 

ی کرد. براصادرخود را در مورد خودش  حکمسالویسم بالفاصله در دام افتاد. بنابراین ا

سال  ۵۴۴ها اعالم کردند حاضرند سالویستا-انخیالی، پی نوخاستههای ملیتاحیای 

ی کنند. آیا این نتیجه یمغول-ای مشارکت واقعی در تمدن را قربانی بربریت روسیه

ایی اصلی تمدن اروپ حرکتعنوان یک واکنش قطعی علیه بهطبیعی جنبشی نبود که 

 آغاز شد و با تالش برای معکوس کردن مسیر تاریخ جهان ادامه یافت؟

 هایخوبی خطر را تشخیص داد و دسیسهبهمندی خود، های قدرتمترنیخ، در سال

. او با تمام امکاناتی که در اختیار داشت با جنبش مخالفت کرد. اما فهمیدروسیه را 

توان در یک کلمه خالصه کرد۵ سرکوب. اما تنها او را می یتمام ابزارهای شناخته شده

آزادی عمومی، گسترش روح آلمانی و مجارستانی، برای ترساندن شبح  -ابزار مناسب 

 گنجید. بر اینسیاست او نمی دستگاه محدوددر  امری که –بود  کافی کامالًی اسالو

تر از همیشه شروع شد و قوی، جنبش اسالوها ۵۵۲۵سقوط مترنیخ در سال  بااساس، 
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 خصلتبر گرفت. اما در اینجا بخش بزرگی از جمعیت را در ،زمان دیگری بیش از هر

های آلمان و مجارستان در باره آشکار شد. در حالی که جنبشکامالً ارتجاعی آن به یک

کی سقدیمی را از نابودی نجات دادند، رادت دستگاهاتریش کامالً مترقی بودند، اسالوها 

جنوب ]و ویندیشگراتز ]در شمال ایتالیا[  مینسیورا قادر ساختند تا برای فتح وین 

ه نژاد اتریش ب ه کردندرام، و وابستکردن شروی کند. و برای تکمیل شرقی اتریش[ پی

مجارستان  بر سر ۵۵۲۳ی بزرگ اسالو، باید در سال اسالو، ارتش روسیه، آن ذخیره

اتریش با یک صلح دیکته شده حل و فصل  به نفعآمد و در آنجا جنگ را فرود می

 کرد.می

ود، ب آنمحکومیت -ی خودبه منزلهسالوی به روسیه ا-اما اگر پیوستن جنبش پان

یت ملسه تنها اسالوها علیه  ی بهکمکچنین پذیرش، حتی تحریک،  نیز بااتریش 

سستی و کاهلی  - هاها و مجارستانیها، ایتالیاییآلمانی - قلمرو خودی درون سرزنده

اتریش را تحت  هموارهسالویسم ا-، این بدهی به پان۵۵۲۵تصدیق کرد. از سال خود را 

اصلی سیاست اتریش بوده است. اولین  یسرچشمه ،فشار قرار داده است، و آگاهی از آن

اقدام اتریش واکنش علیه اسالوها در قلمرو خود بود، اما این امر مستلزم اتخاذ یک 

ز متمرک یها لغو شد. یک ادارهی همه استانی مترقی بود. امتیازات ویژهلسیاست حداق

نوعی های مختلف، یک ملیت مصجای یک دولت فدرال را گرفت. و به جای همه ملیت

های . گرچه این تغییرات تا حدودی علیه ملیتقرار گرفتاتریشی به تنهایی مورد تأیید 

 علیه بسیار بیشتری فشارآلمانی، ایتالیایی و مجارستانی نیز انجام شد، اما با این حال 

 توجهی بخشید.قابلوارد کرد و به عنصر آلمانی برتری  نامتراکمقبایل اسالوی 

 یهوابستگی به روس ،ماندباقی میآنچه پس از حذف وابستگی به اسالوها در قلمرو، 

 ای الزم است این وابستگی مستقیم و تحقیرآمیزلحظه طوربه. و به همراه آن، الاقل است

 یروسضد آشکارا استیس کمدست، اما تردید اتریش یواقع لیدل نیا. قطع شود تا حدی

است.  ناپدید نشدهسالویسم ا-از سوی دیگر، پان شرق بود. یلهأمسدر رابطه با آن 

 ،مجارستاندر ، و از زمان مداخله ایستدباز می،  کندرغر میشدت زخمی شده است، غبه

ه روسیه آشکارا ب چنانچه. نگرداش میشدهمقدر عنوان مسیح از پیش به تزار روسیه به

آیا  کهتعیین کنیم که ما نیست ی وظیفه، این وارد شودسالویسم ا-پان اسرن أعنو

امتیازاتی در تواند دادن می ،بدون به خطر انداختن موجودیت خود ،اتریشپاسخ 
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این دیگر تنها روسیه نیست، بلکه  ۵مسلم است قدراین باشد.  مجارستان و لهستان

سازد. های اروپا بکند قلمرو خود را بر ویرانهاست که تهدید می یسالویستا-پان یتوطئه

دی زوبهتواند حفظ کند، اسالوها از طریق قدرت انکارناپذیری که دارد و می یاتحاد همه

گذشته ظاهر  نسبت بهطرف مخالف را مجبور خواهد کرد که در شکلی کامالً متفاوت 

یسم سالوا-پان ی بادشمنافتخار )که معموالً  نه از لهستانما ، کنونی شود. در مناسبت

-اصطالح دموکراتیک یا سوسیالیستی پانبهایم و نه از شکل کرده( صحبت را دارد

وسی ر امعمولی و آشکار نوعبا  اشفریبیعوامو  پردازیواژهسالویسم، که اساساً فقط در ا

انتزاعی آلمانی  ی نظرورزیبارهچیزی در به همین ترتیب، مااصیل متفاوت است. 

صیل به تفبهی روسیه تبدیل شده است. ما توطئه ارگانبه  واال یایم که در جهلگفتهن

 سالویسم باز خواهیم گشت.ا-مربوط به پان هایها و سایر پرسشپرسشاین 
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