 .1من :اجابات الى اسئلة من مراسل موسكو لجرٌدة "الصندي تاٌمز" ،السٌد
الكسندر َورث ،فً رسالة بتارٌخ  17ستمبر.1946 ،
 24ستمبر1946 ،
س) هل تعتقد بأن اإلحتكار الحالً من قبل الوالٌات المتحدة للقنبلة الذرٌة ٌكون
احد اخطر التهدٌدات للسالم؟
ج) انا ال اعتقد بأن القنبلة الذرٌة هكذا قوٌة كما ٌمٌل بعض السٌاسٌٌن للتصرٌح.
ان القنبلة الذرٌة ٌقصد منها اخافة الناس ضعٌفً األعصاب ،لكنها ال تستطٌع أن
تقرر مصٌر حرب ،وسوف ال تكفً تحت أي ظروف لهذا الغرض .بالتأكٌد ،ان
اإلحتكار ألسرار القنبلة الذرٌة ٌملك تهدٌداً ،لكن ضد ذلك ٌوجد شٌئان:
اإلحتكار إلمتالك القنبلة الذرٌة ال ٌستطٌع أن ٌدوم طوٌالً؛
استعمال القنبلة الذرٌة سوف ٌحرَّم.
البرافدا 25 ،ستمبر1946 ،
 .2من :اجابة ألسئلة  23اوكتوبر ،1946 ،من رئٌس وكالة األنباء األمٌركٌة
"الصحافة المتحدة" ،هٌوغ باٌلً.
 29اكتوبر1946 ،
س) هل روسٌا تملك سابقا ً القنبلة النووٌة او أي سالح مشابه؟
ج) ال.
س) ما هو رأٌكم عن القنبلة الذرٌة كأداة حرب؟
ج) لقد أعطٌت رأًٌ سابقا ً عن القنبلة الذرٌة فً االجابات الشهورة للسٌد َورث.
س) فً رأٌكم ،كٌف ٌمكن أن تراقب الطاقة الذرٌة بأفضل صورة؟ هل ٌنبغً أن
توجد هذه الرقابة على أساس أممى ،وبأي مقدار ٌنبغً أن ٌضحى بسٌادة دولتكم فً
مصلحة إقامة رقابة مؤثرة؟

ج) ان رقابة أممٌة صارمة ضرورٌة
برافدا 30 ،اكتوبر1946 ،
 .3من :مقابلة مع الٌوت روزفلت
 27دٌسمبر1946 ،
س) اذا كنتم من الرأي بأن األمم المتحدة ٌنبغً أن تراقب القنبلة الذرٌة ،أال ٌجب
أن ٌتم ذلك من خالل تفتٌش وإقامة الرقابة على كل معاهد البحث والمؤسسات
الصناعٌة التً تصنع أي نوع من األسلحة ،وكذلك ،على التطبٌق والتطوٌر السلمً
للطاقة الذرٌة؟
(عند هذه النقطةٌ ،ضٌف روزفلت :سأل ستالٌن فوراً" :بصورة عامة؟" فقلت:
“ نعم ،لكن على األخص ،هل ان االتحاد السوفٌاتً فً اتفاق من حٌث المبدأ مع
هكذا مشروع؟")
ج) بالطبع .على قاعدة مبدأ المساواة لٌس لالتحاد السوفٌاتً أن ٌعمل استثناءات.
ٌجب أن ٌخضع لنفس قواعد التفتٌش والرقابة ،مثل كل الدول االخرى.
لحظ روزفلت :هذا السؤال اجٌب من دون تردد ومسألة
(عند هذه النقطة ٌَ َ
االحتفاظ بحق النقض لم تذكر حتى).
س) هل تضنون بأن الدعوة إلجتماع جدٌد للثالثة الكبار لمناقشة كل المشاكل
العالمٌة ،التهدٌد الحالً للسالم العام ،سٌكون مفٌداً؟
ج) انا من الرأي انه لٌس اجتماعا ً واحداً ،بل باالحرى عدة اجتماعاتٌ ،جب أن
عرض.
تعقد .اذا عقدت عدة اجتماعات ،فان مواضٌع مفٌدة سوف ُت َ
لحظ روزفلت :عند هذه الحظة سألت زوجتً فٌما اذا كان ٌعتقد بأن مثل
(هنا ٌَ َ
هذه اللقاءات سوف تساعد على اقامة اتصاالت اوثق على مستوٌات حكومٌة ادنى
جز خالل المؤتمرات خالل
أٌضاً .هً سألت أٌضا ً فٌما اذا كان مثل هكذا تعاون قد أُن ِ
الحرب.

التفت ستالٌن الٌها مع ابتسامة" :ال ٌوجد شك حول ذلك .استشارات اوقات
ُنجزة قد ع ُِّز َزت بصورة عظٌمة بواسطة إحداث تعاون وثٌق
الحرب والنجاحات الم َ
على مستوٌات حكومٌة ادنى)".
س) ماذا تضنون انه قد سبب فقدان عالقات الصداقة واالتفاقٌات الثنائٌة بٌن
قطرٌنا منذ وفاة روزفلت؟
ج) انا من الرأي بأنه ،اذا كان هذا السؤال بشأن العالقات واالتفاق الثنائً بٌن
الشعب األمٌركً والروسً ،فإنها لم تتدهور بتاتاً ،لكن على النقٌض ،انها تحسنت.
بشأن عالقات الحكومتٌنٌ ،وجد سوء تفاهمات .كان هناك بعض التدهور ،ثم قامت
ضجة كبٌرة بأن العالقات ستتدهور أكثر فً المستقبل .لكنً ال أرى شًء مخٌف
فً هذا ،بمعنى إضرار السالم او بمعنى صراع عسكري .ال توجد حالٌا قوة كبٌرة
قادرة على  ،حتى لو تسعى الحكومة نفسها ،اثارة جٌش كبٌر لٌقاتل ضد قوة حلٌفة
اخرى ،على نصب فخ لقوة عظمى اخرى ،ألنه فً الوقت الراهن ال احد ٌستطٌع
ب اخرى .ان
أن ٌعمل حربا ً من دون الناس ،لكن الناس ال ٌرٌدون أن ٌقادوا الى حر ٍ
الناس تعبوا من الحرب ،الى جانب أنه ال ٌوجد هدف واضح ٌسوِّ غ حربا ً جدٌدة .ال
احد سوف ٌعرف ألجل ماذا سٌحاربون ،وهكذا ال أرى شًء مخٌف ،فً أن بعض
الناطقٌن الرسمٌٌن باسم حكومة الوالٌات المتحدة ٌتحدثون عن التدهور فً عالقاتنا.
ب جدٌدة.
آخذٌن كل هذه الظروف بعٌن االعتبار ،ال اعتقد بخطر حر ٍ
البلشفً ،عدد .1947 ،1
 .4من :مقابلة مع مرشح الرئاسة االمرٌكٌة الجمهوري ،هارولد ستاسٌن
 9ابرٌل1947 ،
قال ستاسٌن بأنه كان للمكننة والكهربة أهمٌة عظٌمة لرفع معاٌٌر الحٌاة ،وكان
تطبٌق الطاقة الذرٌة فً التصنٌع ذو أهمٌة عظٌمة لكل الشعوب باالضافة الى
شعوب االتحاد السوفٌاتً والوالٌات المتحدة األمٌركٌة .كان ،ستاسٌن ،من الرأي ان

خلق نظام تفتٌش ورقابة وانه ٌنبغً التصرٌح بأن استعمال الطاقة الذرٌة لألغراض
العسكرٌة غٌر قانونً ،كان عظٌم األهمٌة لكل شعوب العالم .هل كان ستالٌن من
الرأي بأنه فً المستقبلٌ ،نبغً علٌهم التوصل الى تفاهم على رقابة وتنظٌم انتاج
الطاقة الذرٌة وعلى تطبٌقها السلمً؟
اجاب ستالٌن بأنه أ َم َل فً ذلك .بٌن اتحاد الجمهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة
والوالٌات المتحدة األمٌركٌة تقف اختالفات عظٌمة فً الرأي حول هذه المسألة،
لكن فً النهاٌة كال الجانبٌن - ،كما أ َم َل ،هو ،ستالٌنٌ - ،توصالن الى اتفاق .فً
رأٌه ،ستالٌنٌ ،وجد حاجة لرقابة وتفتٌش دولٌٌن وهذا سٌكون عظٌم األهمٌة .تطبٌق
الطاقة الذرٌة لألغراض السلمٌة سٌحدث ثورة عظٌمة فً وسٌلة االنتاج .حٌثما
حضر.
ٌتعلق بتطبٌق الطاقة الذرٌة فً االغراض العسكرٌة ،ان من الممكن أن ُت َ
رغبة وضمٌر الناس ٌتطلبان ذلك.
اجاب ستاسٌن بأن ذلك كان واحد من اهم المشاكل .لو انه ُحلَّ ،لكانت الطاقة
الذرٌة بركة عظٌمة لكل شعوب األرض ،لكن اذا لم ٌُحل ،فانها بال ٌء عظٌم.
قال ستالٌن بأنه ٌعتقد انه سٌكون من الممكن اقامة رقابة وتفتٌش دولٌان .التطور
ٌتجه نحو ذلك.
برافدا 8 ،ماٌو 1947
 .5من :اجابات لألسئلة من المدٌر العام االوربً ،لوكالة األنباء األمٌركٌة "خدمة
األخبار العالمٌة" ،كنغسبوري سمٌثٌ 27 .ناٌر.1949 ،
س) هل ان حكومة اتحاد الجمهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة ستكون مستعدة لدراسة
اصدار مشترك مع حكومة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،لمناقشة اعالن ٌؤكد بأن أي
من الحكومتٌن ال تعتزم السماح لحرب بٌنهما؟
ج) الحكومة السوفٌاتٌة ستكون مستعدة لمناقشة اصدار هكذا وثٌقة.

س) هل ان حكومة اتحاد الجمهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة ستكون مستعدة،
باالشتراك مع حكومة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،إلتخاذ خطوات نحو تحقٌق هذه
المعاهدة ،على سبٌل المثال ،نزع تسلح تدرٌجً؟
ج) بالطبع حكومة اتحاد الجمهورٌات السوفٌاتٌة االشتراكٌة سوف تتعاون مع
حكومة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة فً المضً بخطوات لتحقٌق معاهدة السالم
ونزع السالح التدرٌجً.
برافداٌ 31 ،ناٌر1949 ،
 .6من :مقابلة مع مراسل البرافدا.
 17فبراٌر1951 ،
ان رئٌس الوزراء إتلًٌ 2كذب حول االتحاد السوفٌتً؛ انه ٌقدم السٌاسة السلمٌة
لالتحاد السوفٌاتً على انها عدوانٌة ،والسٌاسة العدوانٌة للجكومة اإلنكلٌزٌة على
انها سٌاسة سلمٌة لخداع الشعب اإلنكلٌزي ،لعصب عٌونهم بهذا الكذب حول االتحاد
السوفٌاتً ،وبهذه الطرٌقة ٌجرفهم نحو حرب عالمٌة جدٌدة ستكون مدبرة بواسطة
الدوائر المحرضة على الحرب فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة.
ان رئٌس الوزراء إتلً ٌتظاهر بأنه محب للسالم .لكن لو انه حقا ً محب للسالم،
لماذا كان ضد اقتراح االتحاد السوفٌاتً فً منظمة األُمم المتحدة لعقد معاهدة سالم
بٌن االتحاد السوفٌاتً ،انكلترا ،الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،الصٌن وفرنسا؟
لو انه حقا ً محب للسالم ،لماذا هو ضد مقترحات االتحاد السوفٌاتً للبدأ فوراً فً
الحد من التسلح 3وللحظر الفوري لألسلحة الذرٌة؟
 - 2إت لً :رئٌس وزراء لالمبرٌالٌة اإلنكلٌزٌة بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة - .مالحظة
الصوت الشٌوعً.
 - 3وردت فً النص اإلنكلٌزي االلكترونً ،الذي اعتمدناه فً الترجمة ،بصٌغة الجمع
" ،" armamentsأي "تسلحات" لكننا ترجمناها الى العربٌة بصٌغة المفرد "تسلح"
لمالئمة ذلك لسٌاق الكالم العربً - .مالحظة الصوت الشٌوعً.

لو انه حقا ً محب للسالم ،لماذا ٌضطهد اولئك الذٌن ٌلتمسون الدفاع عن السالم؛
لماذا ٌمنع مؤتمر السالم فً إنكلترا؟ هل من الممكن لحملة الدفاع عن السالم أن
تهدد أمن إنكلترا؟
انه من الواضح بأن رئٌس الوزراء إتلً ال ٌسعى للحفاظ على السالم ،لكنه
باألحرى ٌعمل على اطالق العنان لحرب عدوان شاملة للعالم جدٌدة …
س) هل تعتبرون ان حرب عالمٌة جدٌدة ام ٌر ال ٌمكن تجنبه؟
ج) ال .على األقلٌ ،ستطٌع المرء ،فً الوقت الحاضر ،أن ٌعتبر أن الحرب لٌست
ام ٌر ال ٌمكن تجنبه.
بالطبع ،فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ،فً إنكلترا وأٌضا ً فً فرنسا ،هناك قوى
نفوذ عدوانٌة تتشوق لحرب جدٌدة .انها تحتاج الحرب لتحقق ارباح مفرطة ولنهب
األقطار االخرى .هؤالء هم البلٌونٌرات والملٌونٌرات الذٌن ٌعتبرون الحرب كٌنبوع
دخلٌ ،جلب ارباح ضخمة.
انها ،القوى العدوانٌة ،تقبض على الحكومات الرجعٌة فً اٌادٌها وتوجهها .لكن
فً نفس الوقت هم خائفون من شعوبهم التً ال ترٌد حرب جدٌدة وترغب فً حفظ
السالم .لذلك ،هم ٌتع ّنون إستعمال الحكومات الرجعٌة لإلحتٌال على شعوبهم
بواسطة األكاذٌب ،لخداعهم ،لتقدٌم حرب جدٌدة على انها حرب دفاع ،والسٌاسات
السلمٌة للدول المحبة للسالم على انها عدوانٌة .انهم ٌتعنون لخداع الشعب،
إلرغامهم وجلبهم الى حرب جدٌدة مع مخططاتهم العدوانٌة.
هم لذلك ٌخافون حتى من حملة للدفاع عن السالم ،انهم ٌخافون ان هذه الحملة
سوف تفضح النواٌا العدوانٌة للحكومات الرجعٌة.
هم لذلك ٌعارضون حتى مقترحات االتحاد السوفٌاتً إلبرام معاهدة سالم ،للحد
من التسلح 4ولحظر االسلحة الذرٌة؛ انهم ٌخافون ان قبول هذه المقترحات سوف
ٌبطل المعاٌٌر العدوانٌة للحكومات الرجعٌة وتجعل سباق التسلح غٌر ضروري.
أٌن سوف ٌنتهً كل هذا الصراع بٌن القوى العدوانٌة والقوى المحبة للسالم؟
 - 4نفس المالحظة رقم ( )3السابقة.

السالم سوف ٌُح َفظ وٌقوى فٌما اذا تبنى الناس السالم ودافعوا عنه الى النهاٌة.
الحرب ستكون غٌر ممكن تجنبها اذا نجح مشعلوا الحروب فً اٌقاع الجماهٌر
بشرك اكاذٌبهم ،فً خداعهم وفً جلبهم الى حرب جدٌدة.
اآلن ،لهذا السبب ،حملة واسعة لدعم السالم ،كطرٌقة لفضح الدسائس االجرامٌة
لمشعلً الحروب ،تكون ذات أهمٌة اولى.
بقدر ما ٌتعلق األمر باالتحاد السوفٌاتً ،فانه سوف ٌستمر فً المضً بسٌاسة
منع الحرب والحفاظ على السالم.
من اجل سالم دائم ،من اجل دٌمقراطٌة شعبٌة ،العدد 8
 23فبراٌر –  1مارس.1951 ،
 .7من :اجابات الى اسئلة مراسل "البرافدا".

حول السالح الذري
"البرافدا" 6 ،اكتوبر1951 ،
س) ماذ ا تعتقد عن الضجة فً الصحافة االجنبٌة هذه األٌام فٌما ٌتعلق باختبار قنبلة
نووٌة فً االتحاد السوفٌاتً؟
ج) فً الواقع ،لقد أجرٌنا اختبار لنوع معٌن من القنبلة الذرٌة .ان اختبارات لقنابل
ذرٌة من عٌارات مختلفة سوف تستمر أٌضاً .بموجب خطط الدفاع عن قطرنا ضد
هجوم ٌنفذ بواسطة الكتلة العدوانٌة االنكلو – أمٌركٌة.
س) فٌما ٌتعلق باختبار القنبلة الذرٌة ،شخصٌات مشهورة متنوعة فً الوالٌات
المتحدة األمٌركٌة زعمت انها مروعة وصرخت بأن أمن الوالٌات المتحدة
األمٌركٌة ُم َهدَ د .هل هناك أي أرضٌة لهكذا اهتٌاج؟
ج) لٌس هناك أرضٌة أٌما كانت لهكذا اهتٌاج.
هؤالء الشخصٌات المشهورة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ال تستطٌع أن تدرك
أن االتحاد السوفٌاتً لٌس فقط ضد استعمال األسلحة الذرٌة ،لكن أٌضا ً ٌسعى

لحظرها ،وٌسعى لوقف انتاجها .كما هو معروف ،ان االتحاد السوفٌاتً طالب
بصورة متكررة تحرٌم األسل حة الذرٌة ،لكن كل مرة كانت هذه المطالبات ترفظ من
قبل قوى الكتلة األطلسٌة .ذلك ٌدل على انه فً حالة هجوم من قبل الوالٌات المتحدة
األمٌركٌة على قطرنا ،فإن الدوائر الحاكمة فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة ستقوم
باستعمال القنبلة الذرٌة .هذا الوضع قد دفع االتحاد السوفٌاتً أٌضا ً ألن ٌمتلك
األسلحة الذرٌة لٌالقً المعتدٌن جٌد التسلٌح.
بالطبع ،سٌكون مُسِ رَّاً للمعتدٌن اذا كان االتحاد السوفٌاتً غٌر مسلح فً حالة
قٌامهم بهجوم .لكن االتحاد السوفٌاتً ال ٌوافق على ذلك ،وٌعتقد بأن المرء ٌجب أن
ٌلقى المعتدي جٌد التسلٌح.
وعلى ذلك ،اذا لم تنوي الوالٌات المتحدة األمٌركٌة مهاجمة االتحاد السوفٌاتً،
ٌجب على المرء أن ٌعتبر اهتٌاج الشخصٌات المشهورة للوالٌات المتحدة األمٌركٌة
بوصفه عواء ال معنى له ،ألن االتحاد السوفٌاتً ال ٌفكر ،فً أي وقت ،فً مهاجمة
الوالٌات المتحدة األمٌركٌة او أي بلد آخر.
ان الشخصٌات المشهورة للوالٌات المتحدة مستاؤون أن لٌس فقط الوالٌات
المتحدة األمٌركٌة ،بل أٌضا ً بلدان اخرى ،وفوق أي شًء آخر ،االتحاد السوفٌاتً،
تمتلك سر األسلحة الذرٌة .انهم ٌفضلون باالحرى أن تمتلك الوالٌات المتحدة
األمٌركٌة احتكار انتاج القنبلة الذرٌة ،وأن تمتلك الوالٌات المتحدة األمٌركٌة
امكانٌات غٌر محدودة إلرعاب وابتزاز الدول االخرى .ما هو األساس الذي ٌمتلكوه
لٌفكروا بهكذا صورة غٌر معقولة ،أي حق ٌملكون؟ هل ان متطلبات صٌانة السالم
تتطلب هكذا احتكار ،ربما؟ أال ٌكون اكثر صحة القول بالضبط عكس ذلك ،ان
صٌانة السالم تتطلب ،فوق أي شًء آخر ،تصفٌة هكذا احتكارات والحظر غٌر
المشروط لألسلحة الذرٌة؟ انً أضن بأن أنصار القنبلة الذرٌة سوف ٌوافقون على
تحرٌم األسلحة الذرٌة فقط فً حالة رؤٌتهم بأنهم ال ٌمتلكون االحتكار أكثر من ذلك.
س) ماذا تعتقد حول الرقابة الدولٌة لتجهٌز األسلحة الذرٌة؟

ج) ان االتحاد السوفٌاتً ٌؤٌد حظر األسلحة الذرٌة وتعلٌق انتاجها .ان االتحاد
السوفٌاتً ٌؤٌد اقامة رقابة دولٌةٌ ،ؤٌد قرار حول تحرٌم األسلحة الذرٌة ،حول
تعلٌق انتاجها وحول استعمال القنابل الذرٌة المصنعة سابقا ً من اجل األغراض
المدنٌة حصرٌا ً وبوجدان .االتحاد السوفٌاتً ٌؤٌد هكذا رقابة دولٌة.
الشخصٌات األمٌركٌة المشهورة كذلك ٌتحدثون عن "رقابة" ،لكن "رقابة"هم تقوم
لٌس على تعلٌق انتاج األسلحة الذرٌة ،بل باألحرى على اإلستمرار لهكذا انتاج،
وهذا الى درجة انه ٌتفق مع المصادر المتوفرة للمواد الخام المتاحة لهذا البلد او
ذاك .وعلٌه" ،الرقابة" األمٌركٌة لٌست من اجل المنع لألسلحة الذرٌة ،بل باألحرى
من اجل اجازتها قانونٌا ً والمصادقة علٌها .ذلك سوف ٌصادق على حق مشعلً
الحروب ،بمساعدة األسلحة الذرٌة ،إلبادت عشرات األُلوف ،ال - ،مئات اآلالف من
البشر الم سالمٌن .لٌس من الصعب ادراك ان هذا لٌس رقابة ،بل باألحرى سخرٌة
بالرقابة ،تضلٌل للناس الراغبٌن فً السالم .بالطبع ،هكذا "سٌطرة" سوف لن
ٌرضً الناس المحبٌن للسالم ،الذٌن ٌطالبون بحظر األسلحة الذرٌة وتعلٌق انتاجها.
الوحدة 18 ،اوكتوبر ،1951 ،ص .1313
 .8من :القضاٌا االقتصادٌة لالشتراكٌة فً اتحاد الجمهورٌات السوفٌاتٌة
االشتراكٌة.
 1فبراٌر1952 ،
ٌقال ان فرضٌة لٌنٌن بأن اإلمبرٌالٌة بصورة حتمٌة تولد الحرب ٌجب اآلن أن
ٌعتبر باطل ،بسبب القوى الشعبٌة القوٌة التً تتقدم الصفوف الٌوم فً الدفاع عن
السالم وضد حرب عالمٌة اخرى .ذلك غٌر صحٌح.
ان غرض حركة السلم الراهنة هو دفع جماهٌر الناس للنضال من اجل حفض
السالم ولمنع حرب عالمٌة اخرى .وعلٌه ،هدف هذه الحركة هو لٌس اسقاط
الرأسمالٌة واقامة االشتراكٌة  - -إنها تُ َح ِّدد نفسها بهدف دٌمقراطً هو حفظ السالم.

فً ما ٌتصل بهذا ،حركة السلم الراهنة تختلف عن الحركة فً زمن الحرب العالمٌة
االولى من اجل تحوٌل الحرب اإلمبرٌالٌة الى حرب أهلٌة ،ألن الحركة األخٌرة
مضت أبعد وسعت الى أهداف اشتراكٌة.
من الممكن فً وضع م َُحدَدَ من الظروف ان ٌتحول النضال من اجل السلم هنا او
هناك الى نضال من ا جل االشتراكٌة .لكن آنذاك انها سوف لن تكون بعد ذلك حركة
السلم الحالٌة؛ انها سوف تكون حركة إلسقاط الرأسمالٌة.
ما هو أكثر احتماالً ان حركة السلم الراهنة ،بوصفها حركة لحفظ السالم ،سوف،
سالم
اذا نجحت ،تؤدي الى منع حرب معٌنة ،الى تأجٌلها مؤقتاً ،الى الحفظ المؤقت ل ٍ
معٌن ،الى استقالة حكومة مٌالة للحرب واستبدالها باخرى مستعدة مؤقتا ً لحفظ
السالم .ذلك ،بالطبع ،سٌكون جٌد .بل جٌد جداً .لكن ،رغم ذلك ،سوف لن ٌكون
كافٌاً ،ألن ،على الرغم من كل نجاحات حركة السلم ،االمبرٌالٌة سوف تبقى ،تظل
سارٌة المفعول  --وعلٌه ،حتمٌة الحرب سوف تظل سارٌة المفعول.
إلزالة حتمٌة الحربٌ ،كون من الضروري القضاء على اإلمبرٌالٌة.

