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*جوانانیتک شمارهیک 

1مونتھکھ از سوی فدراسیون جوانان پیِ بیرون خواھد آمدای تک شمارهتیترروز دیگر با اینتا چند

و معطوف بھ ھمین جوانان چاپ خواھد شد.

می خواھد دعوت و محرکی باشد. 

جوانان است.نان است. تاریخ ازآنرخداد ازآن جوا

ی ھغدغد.زندگی بر ھرکسی تحمیل می کندکھای اندوظیفھدر فکرکھ جوانانی ولی آن دستھ از
شان بھتر ، آنطور کھ با اعتقادات درونیترین شکل ممکنمناسب خود را دارند تا بھ مناسبتجھیز
و ھوشدر آن انرژی،کھاز پس این وظیفھ برآیند. جوانانی در تکاپوی خلق فضاییخورد، پیوند 
را.ثمرترین نمودشترین و پرورد، کاملرا بھ دست آاجرای خوداعالترینشان فعالیت

جدایشان ییاتوپیاھای خوشِ ص از زحمات، از نبردھا و از خوابجوانان را درو کرد، باالخجنگ 
سازمانِ . ولی دچراکھ بھ محرکی برای کنش و عمل تبدیل شده بوکرد، ماجرا اینگونھ ھم تمام نشد

بھ سازمانشده از نبردھایکنده ضربھ نخورد. ھزاران جوانھم از آنسوسیالیست خیلی جوانانِ 
سرعت جایگزین شدند.

تفاوت ھا را تکان داد، جوانانی کھ تا دیروز بھ تمام آنچھ یبجنگ ھمچون طوفانی سھمگین واقعیتِ 
دادند. ولی کافی نیست و ھیچ رتباطی داشت کوچکترین اھمیتی نمیکھ با ھمبستگی و نظم سیاسی ا

ری داد.ت بیشتت و حدّ وقت ھم کافی نخواھد بود. باید بھ این صفوف شدّ 

مسئولیت زندگِی جدی و پربرای یتدارکسازماندارد.دھیھدف تربیتی و شکلن باالخصماساز
و پرشور ارتش بالسبک2ھایھمچون ولیتجوانان .در شکل شجاعانھ و پپیشروی آن.حزب است

شھر پرولتاریا ھستند کھ با یورش بھ شھر قدیمی، فاسد و زھوار دررفتھ در پی بھ طلوع درآوردنِ 
ھایش ھستند.خویش از خرابھ

ھر کپی  بھ ت سوسیالیستی بحث خواھد شد. تک شماره برخی از مسائل مھم پروپاگاندا و حیااین در 
ھا و کھ تقاضا کند پست خواھد شد. حلقھقیمت دو سکھ بھ فروش خواھد رسید. بھ ھرکسی ھم 

را بھ فدراسیون جوانان خوددرخواستخواھند ھا را میھا کھ تعداد خاصی از کپیتوزیع کنندهبار
.تورینو ارائھ دھند12کاردی شماره سوسیالیست در خیابان سی
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سھ اصل، سھ نظم

- ھای سیاسی بھ کار برده میثی دیگری در بحھر کلمھزکھ بیش اای ھستندنظمی دو کلمھنظم و بی
شوند. احزاب نظم، مامورین نظم، نظم عمومی...

ظم. نظمی کھ کلمات رویش ناند: مشترک و نزدیک بھ ھم قرار گرفتھحول یک محورای کھ سھ کلمھ
ای کھ خود تابعی است از فرم عینی چرخند، فاصلھای متفاوت از این محور میبا فاصلھواند جا گرفتھ

ی کلمھگیرند.شان بھ خود میانسانیتبلورِ ھا در بیشمار امکانِ احزاب و دولت،ھاای کھ آدمتاریخی
ی این قدرت است.عظم ابقای نھادھای سیاسی بر عھدهقدرتی شفابخش دارد، بخش انظم

کند، برای ھمیشھ ھماھنگ شده:میموجود خود را چون چیزی ھارمونیک و موزون معرفی نظمِ 
ھراسد و درش تواند بھ دنبال بیاورد میاطمینانی کھ یک تغییر رادیکال میانبوه شھروندان از عدم 

کند.درنگ می

عقل از مرغ فرداست.ترکند کھ تخم مرغ امروز بھتوصیھ میعقل سلیم، عقل سلیم احمق، معموال
در ستھ شود. شکی تخم مرغ وستھروح است. برای داشتن مرغ کافیست پوحشتناکِ سلیم برده دارِ 

حیاتی تر و ممکن، منسجم ترنظم جدید. گیردشده شکل میزخمیتصویر چیزی بھ شدت تخیلی هقوّ 
رسد چراکھ وحدت جای دوآلیسم و دینامیِک زندگِی پرجریان جایبھ نظر نمیاز آن نظم قدیمی
از دست دادنِ ھراسان در ترسِ و روحِ شود،گیرد. تنھا زخم خشن دیده میرا فرا میاستاتیک سکون 

ای ناگریز.نظمیرو شدن با بیروبھاز ، ترسِ کندھمھ چیز سقوط می

تند با اتوپیا نظمی از خواسمیاز منظر ھمین ترس ساختھ شده بودند. اھای اتوپیایی دقیقگوییپیش
ی را حس پرش در تاریکتا نظیم شده باشد، تو شستھ رفتھر ذھن مجسم کنند کھ خیلی خوبآینده را د

و ریختند،فرشان گیدهبوبھ دلیل ھمین شستھ رفتھ اتوپیاییھای اجتماعیِ از بین ببرد. اما این ساختھ
ھا این ساختھفرو بریزند.کلیتکافی بود تا در جنبھ از این ساختھبی اساسی یکاثباتِ تنھاچرا کھ

ساختھ واقعشماری از امورِ ای نداشتند، چراکھ خیلی تحلیلی بودند، چراکھ روی تعداد بیھیچ پایھ
شده بودند و نھ بر روی یک اصل اخالقی واحد.

غیرقابل پیش کھ گویی دلیلی ندارند ووابستھ ھستند چنان بھ دالیل متعددی امور واقعآنکھحال
ای کھ ملموس . ارادهبھ پیش بینی داردنیاز، دست کم تا حدودی،و انسان برای عمل کردناند.بینی

نداشتھ ای ای کھ ھدف ملموس جھانیی جمعیشود. ارادهیعنی ھدفی نداشتھ باشد، درک نمینباشد،
-عیت منفرد و یا یک سری از واقعیتتواند یک واقی جمعی) نمیشود. اما این (ارادهباشد درک نمی

تواند یک ایده یا یک اصل اخالقی باشد.ھای منفرد باشد، فقط می

مور واقع باشد، ابینیِ بینی بتواند پیشتوپیاھا ھمینجاست. تصور آنکھ پیشمشکل ارگانیک ا
اصول ارزشی حقوق. اصول ارزشی بینیِ اصول باشد، و یا پیشبینیِ تواند پیشدرحالیکھ تنھا می

خواھید بھاگر میھای انسان ھستند. ا شده است) ھمچون اراده از ساختھحقوق (حقوق، اخالِق اجر
ھدفشان ھم دف برای شان قرار دھید کھ بتواند ھا جھت خاصی بدھید چیزی را بھ عنوان ھاین اراده
شوند. روند و در ھوا ناپدید میمیغیر این صورت بعد از یک شعف و اشتیاق ابتدایی واباشد: در
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نظم 893انقالبیوناند.حقوقی بوجود آمدهاصلیک کاملِ اجرایِ بھاز ارادهکنونیھای ظمن
برخی خواستند کھ میخواستند حقوق انسان را اجرایی کنند، کردند. میبینی نمیکاپیتالیستی را پیش
ی پوستھتداییِ ابھا بعد از شکافِ اینعناصر اجتماع بھ رسمیت شناختھ شوند.از حقوق از سوی

بر امور، بھشان فرم ملموس و تبدیل شدند بھ نیروھای عاملِ قدیمی، جایی برای خود بازکردند،
توانست شکوفھ داد، تنھا تمدنی کھ میییدادند، بھشان ویژگی بخشیدند و از این تمدن بورژوا

اتوپیاگراھا آن عامل در تاریخ بود.او واقعشکوفھ دھد، چراکھ بورژوازی تنھا نیروی اجتماعی فعال
بھ ا اصلشان بھ واقعیت نپیوست. امّ ھای خاصبینیخوردند چراکھ ھیچ یک از پیشموقع ھم شکست 

کرد.پیدا و نظم کنونی رشد نمجموعھ قوانی،واقعیت پیوست و از این

شود کھ اگر تھ میبلھ. ھمواره گفازی برپاشد یک اصل جھانی بود؟ قطعکھ توسط بورژواآن اصلی
-تکذیبشان میھ پیامدھایی داشتھ است احتماالھایش چتوانست ببیند کھ توصیھمیژان ژاک روسو 

نماست دھد. اما متناقضھ لیبرالیسم را در دل خود جای مینما نقدی ضمنی بکرد. این عبارت متناقض
نیست. گیبودهمترادف مطلقگیبودهجھانیکند. رستی را بھ صورتی نادرست بیان میچراکھ چیز د

واجب امنطقحدود ھستند،-لیبرالیسم ایدهاحکامدر تاریخ ھیچ چیز سخت و مطلقی وجود ندارد. 
کمک کومت بورژوازی بھ واقعیت مبدل شدند، ، در ح**نیرو شدند-و تبدیل بھ ایدهدانستھ شدند 

پوسیده شدند.در آخرکردند تا آنتی تز این حکومت در پرولتاریا ایجاد شود و

اینگونھ نیستند. برای پرولتاریا بھ حد کافیولی،جھان شمول اندبرای بورژوازی) م-(این احکام
میلی ی تکحداقلی ھستند. و در حقیقت برنامھ-حدود بودند برای پرولتاریا ایده- برای بورژوازی ایده

ھر روز برای ای کھ بھ عبارتیبرنامھداقلی حزب سوسیالیست شد.ی حلیبرالی تبدیل بھ برنامھ
سانسور یکلمھ{...} (چند ترین لحظھ فرارسدآنکھ مناسبخورد، در انتظارزندگی بھ دردمان می

.شده)

آل کھ در حالتی ایدهکند. حکومتی حدود حکومت اخالق را ایجاد می-ھمچون ایدهی لیبرالی برنامھ
ھایی کھ واقعیت گی و ضربات گروههدرھم تنیددور از،گیردقرار میھای طبقاتیفرای رقابت

یک بلندپروازی سیاسی است تا یک واقعیت بیشتر . این حکومت نتی این طبقات ھستنداقتصادی و س
-اش است کھ سختھمین ماھیت سراب گونھاا دقیقامّ چون مدلی اتوپیایی وجود دارد، سیاسی. تنھا

ترین حالتش، کھ در نھایت، در کمال یافتھدر امید بھ اینسازد.از آن قدرتی برای بقا میکند واش می
-ردنکردن و جایگزین نکردنش را میاست کھ خیلی ھا نیروی الزم برایپوشدی عمل بھ خود جامھ
یابند.

حکومت ،ھای سیاسی اندبارز و سنگ محک سخنرانان تئوریھایھا کھ نمونھن مدلدو تا از ای
ی متفاوت، یھا، با مدلاندو مطرحی شدهگھای بزرقدرتو تبدیل بھ ھر د.ھستندانگلیس و آلمان

واره از ھم ھمکھ سیاسی و اقتصادی، ھر دو طرحی مشخص دارندھای محکمھمچون ارگانیسم
دھد.در مقابل ھم قرارشان میو اینکمتمایزشان کرده

ی توان در واژهوازی برای انگلیس خدمت کرد را میای کھ ھمچون موتور نیروھای داخلی و مایده
ی ھمراه با منطق.اتوریتھکرد و برای آلمان را درلیبرالیسم خالصھ
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نفرد ھای مآزادیھای انقالبی برای کسب کھ تاریخ کاملی از نبردھای جنبشلیبرالیسم فرمولی است
شکل یافتھ از ھا ساختھ شده است. باوری است ست کھ از این جنبشرا در بر دارد. دستگاه تفکری ا

رمز .شھروندانی کھ از طریق این نبردھا در فعالیت عمومی مشارکت کردندتعداد ھمواره بیشترِ 
شادیاقانون گذار بود. طبیعتای مولد و در بروز آزادانھ ی عقایدشان، در توصیف آزاد نیروھشادی

داخت و زمانی کھ توان گردن افراد اننمیدھند راچیزھای ناخوشایندی کھ رخ میبھ این معنا کھ
قدرت الزم برای ھا ھنوز و تنھا در این جست کھ آغازکنندهشود دلیل را باید رفتموفقیت حاصل نمی

اند.شان را نداشتھی برنامھبیان پیروزمندانھ

وزیر 4ی نظری و عملی اش را در لیود جورجلیبرالیسم پیشوا،در انگلیسنمونھبرای ذکر یک 
بھ ی دولت را دانست سخنانش رنگ و بوی برنامھیی عمومی کھ میآحکومت یافت کھ در یک گردھم

کھ رسیم ت نیستیم، یعنی بھ این تفاھم نمیما سوسیالیسگوید: بھ کارگران میاگیرند تقریبمیخود 
ای یفھظرکسی وای علیھ سوسیالیسم نداریم. ھداورانھھای پیشد را سوسیالیستی کنیم. اما تئوریتولی

خواھد این را بگوید کھ کاپیتالسم قدرتی است کھ ی کنونی ھنوز کاپیتالیستی است میدارد. اگر جامعھ
الیسم بھ بلوغش یسوسگویید کھ ھا میاز بین نرفتھ است. شما سوسیالیستاز لحاظ تاریخی ھنوز 

رسیده است. خوب نشان دھید کھ اینگونھ شده است. سعی کنید اکثریت شوید. سعی کنید نھ فقط 
تان. و ما خیلی صلح آمیز جا را برایبالقوه بلکھ در عمل نیروی قادر بھ تحمل شرایط کشور شوید

کنیم.رھا می

ی ابولھولی، ایم در دولت چیزھایعادت کردهکھ رسند، ماییآور بھ نظر میشگفتکلماتی کھ برای ما
(این در حالیکھھا و وقایع ببینیم.ای در مورد ایدههربط بھ ھر بحث زندربط بھ کشور و بیبیکامال

دویست سال زنیستند، حتی سخنوری خالی ھم نیستند اگر فکر کنیم کھ بیش ام)-کلمات اینگونھ 
- انرژیی برند،  حق آزادی بیاِن ھمھدر خیابان بھ پیش میات سیاسی رااست کھ در انگلستان مبارز

بھ خودی خود شود کھکھ فرض میست و نھ یک حق طبیعی حقی است کھ بھ چنگ آورده شده اھا 
اینطور باشد. کافیست کھ بھ یادآورده شود کھ دولت رادیکال انگلیس با سلب ھر گونھ رای از مجلس 

لیود جورج سعی داشت قبل از جنگا بھ واقعیت تبدیل کند،یرلند رلردھا توانست خودمختاری ا
ابزار تولید را در کھ بر اساس اصل آن کسی کھ مالکیتای از قوانین ارضی را بھ رای بگذاردپروژه

بخش ، گشتاری نکند از حقوق مطلقش معزول میدست داشتھ باشد و ازشان بھ خوبی بھره برد
توانست رسید کھ میشد و بھ کسی میازشان سلب میت خصوصی زمین داراناز مالکیاعظمی

، کاری یکشتشان کند. این مدل سوسیالیسم دولت بورژوا، یا بھ عبارتی سوسیالیسم غیر سوسیالیست
کرد کھ پرولتاریا چیزھای خیلی بدی در حکومت بھ عنوان دولت نبیند و درست و غلط متقاعد می

نھ با آن خشم و وا و اگر بھ پیش بردطبقاتی را با امّ شود کھ مورد حمایت واقع شده است، نبرد 
غیضی کھ ویژگی بارز جنبش کارگری است.

دارد. حکومت آلمان در را دربرایجا ھمان نتانگلیس است امّ ابلقتمی مفھوم حکومت آلمان در نقطھ
حکومتی کھ . یعنی ***بستھ را مطرح کردی حکومتِ متی حمایتگراست. فیشتھ نظام نامھحکو،تعریف

د و خود بھ خودی انسان قرار ی نیروھای آزااست. حکومتی کھ نباید تحت سیطرهبر خرد استوار
- پیشای مشخص و ازبرنامھ،ایبرای ھر عملی  مھر تایید اراده،زید، بلکھ باید برای ھر چیبگیر
را کھ در جاھای دیگر داردآن قدرتیرا داشتھ باشد. بنابراین در آلمان پارلماناز سوی خردآماده

ھا ناپذیری دولتتوان بھ شکستنمیاشود چون منطقی مشورتی است، حفظ میندارد. یک نھاد ساده
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ولی تواند نشات بگیرد.بحث ھم میحقیقت از پارلمان، ازبھ این دلیل کھاذعان کرد و ھمینطور
ر) می ماند کھ قضاوت و انتخاب اطووزیر (امپر،داور. بھ حقیقت نداردنسبتاکثریت حق مسلمی

اف و نھ نھ گز-. اما طبقات اجتماعی عقیده شود مگر بھ اراده ی امپراطوریکند، و جایگزین نمیمی
دارند کھ حقوق –برابرانھ ی درست، کنترل توزیعی ادارتجربھھا تحمیل شده بلکھ حاصل دھھ

یست ھا، و برای سوسیالشدن شان باید معطوف بھ اکثریت فعالیتشان حفاظت شده است کھ زندگی
یک مثال: رای گیری، کھ شان برای محافظھ کاران باشد.خیِ یلزوم تارحفظ اکثریت و مدام ثابت کردن

اکثریت .1913امی در سال نظی ھید، برای افزایش یک میلیاردی بودجھا ھم رستایید سوسیالیستبھ
ھا تامین نشد بلکھ با سلب دھندهچراکھ یک میلیارد از اکثریت مالیاتھا رای موافق دادسوسیالیست

ی سوسیالیسم دولتی دیده دھا بھ دست آمد و ھمچون یک تجربھظاھری) از پردرآممکمالکیتی (دست
ی مخارج نظامی را بدھند درست ھا ھزینھین اصل کھ بر اساس آن کاپیتالیستشد، بھ نظر رسید ا

امی پروس خرج ی کھ بھ سود انحصاری بورژوازی و حزب نظھایرای دادند بھ پولباشد و بنابراین 
شدند.

- ھا و ناسیونالیستسازند. لیبرالی احزاب نظم ایتالیا را مینمونھ از نظم ساختھ شده مدل پایھاین دو 
خواستند کھ در ایتالیا چیزی بھ مانند حکومت انگلیس یا آلمان گویند (یا می گفتند) میھا بھ ترتیب می

ا در امّ ی ھمین اشتیاق بھ دولت اخالقی بالقوه در ایتالیاست.سوسیالیسم بافتھعلیھ جدل بوجود بیاید. 
د بھ کل غایب بوده یی عملی و اجرایی کھ آلمان و انگلیس را بھ شرایط کنونی رسانایتالیا آن دوره

نتیجھ را در ن باال ببرید ھا را تا سر حد خودشاھا و لیبرالبراین اگر استدالالت ناسیونالیستبنااست. 
اش، مبارزه ایثار نیازھایش، ایثار شخصیتایثار از جانب پرولتاریا.آورید:این فرمول بھ دست می

ی حکومت د ادارهد برابر شود، تا اجازه دھثروت چنکھتا وقت بدھد بھ زمان، تا اجازه دھد؛اشگری
.خط سانسور شده){...} (چند پالوده شود 

د رسند کھ در ھر صورت در ایتالیا نظمی وجورال ھا بھ حمایت از این ایده نمیناسیونالیست ھا و لیب
ست ھا نباید مانع این امر مھم شوند.سوسیالیدارد. معتقدند کھ این نظم باید برقرار شود و

گری بیشتر است. اگر سختی ی انرژی و مبارزهبرای ما سرچشمھایتالیااوضاعِ عینیِ این شرایطِ 
متوجھ ،کھ دالیلی فوری برای انجامش ندارد را بھ یاد آوریمآدمی را برایبھ حرکت و تغییرتوجیھ

موظف بھ امستقیماز سوی دولت حزبینھایی کھ در آناخیل جمعیت در حکومتتوجیھ شویم کھ می
تر بسیار مشکلنیست و ضربھ زدن بھ شکیبایی و توان تولیدش اھداف و آماِل این خیلخفھ کردن

شوند واساسی لگدمال نمیقوق ند، جایی کھ حگیرھایی کھ نبردھای خیابانی شکل نمیدر کشوراست.
، روح انقالبی جھشش را شودد، نبرد طبقاتی از شدتش کاستھ میآیمینداور چون سلطھ گر بھ چشم 

و ھمیشھ ترین زحمت، کھ قانون مبلمان است،بھ اصطالح کمقانونِ شود.دھد و ناپدید میدست میاز 
ل مد. در این کشورھا انقالب کمتر محتشوھیچ کاری نکنید، قانون عمومی میخواھد بگوید کھمی

اش فتھ شود تا با نظمی دیگر جایگزینتر است کھ تصمیم گراست. جایی کھ نظم ھست خیلی سخت
.سانسور شده)یکلمھ{...} (چند کرد 

-ای کھ میاصول ارزشیرا برپا کنند.ا با نظم جایگزین کنند. باید نظمھا نباید نظم رسوسیالیست
بھ ھر سانیامکان ساخت کامل شخصیت اناعطایخواھند بھ واقعیت تبدیل کنند این است:

اند زات ویژه کھ تا بھ حال ساختھ شدهتمام امتیا،ارزشی-با ایجاد عینی این اصول حقوقی.شھروندی
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وظایف خواھند کھ قانونِ میآورد.اجبار بھ ارمغان میآزادی را با حداقلِ حداکثرِ ،اینریزند.فرو می
خارج از ھرگونھ الگوی سنتی باشد. کھ ثروت ابزاری برای برده ،توانایی و توان تولیدو زندگی،

رفاه را بدھد. کھ ممکنِ انواعِ غیرشخصی بھ ھمھ، بھ ھمھ امکان ھمھ یداری نباشد، بلکھ با تعلق
.خط سانسور شده){...} (چند متولد شده از ھرکسی را تربیت کند و معرف جایزه یاندیشھمدرسھ 

است. این، تکرار بھ این اصول ارزشیھا وابستھسوسیالیستی حداکثریِ برنامھتمام اصول دیگرِ 
تواند با اراده محقق شود. اصِل نظم است، نظم نیست. جھانی ملموس است، میتوپیا می کنم، ا

شود.یا پیش از ھر کشور دیگری محقق میسوسیالیستی. نظمی کھ معتقدیم در ایتال

ھاتفاوتبی

شود دن بھ معنای مبارز بودن است. نمیمعتقدم زندگی کر5. چون فدریکو ھبلھامتنفرم از بی تفاوت
تواند کھ شھروند نباشد و مبارزه کند نمیزندگی میاسی کھ واقع" بود، غریب با شھر. ک"آدمکھ تنھا

ھا بنابراین از بی تفاوتاست، انگلی است، بی جراتی است، زندگی نیست. تنبلینکند. بی تفاوتی 
متنفرم.

است کھ در آن ختیلَ بھ پای نوآور است. عنصر ای ه ی تاریخ است. وزن سربیبی تفاوتی وزن مرد
یوارھای سخت بھتر کھنھ کھ از دشوند، باتالقی است دور شھرِ یاقات غرق میترین اشتدرخشان

از بلعد،ان را در عمق چسبناکش میی جنگجویانش، چونکھ عابرکند، بھتر از سینھمحافظتش می
شان بردارند.کند تا دست از عمل قھرمانانھبرد و گاھی کاری میبین می

کند. تقدیر است، چیزی کند، اما عمل میغیرفعاالنھ عمل میکند.تفاوتی باقدرت در تاریخ عمل میی ب
ھا ریزد، کھ بھترین نقشھھا را بھ ھم مییش حساب کرد. چیزی است کھ برنامھشود رواست کھ نمی
دھد، رخ میھ چیزی ککند.اش میقیام و خفھی سنگینی است کھ بر اندیشھکند. مادهرا بر آب می

-ت قھرمانانھ (با ارزشی جھانی) میریزد، خوبی محتملی کھ یک حرکای کھ بر سر ھمھ فرو میبدی
یست تا بی تفاوتی و کنند نبتکار عمل تعداد اندکی کھ عمل میتواند بھ ارمغان بیاورد خیلی مدیون ا

خواھند کھ رخ ھا میبعضیکھ د دھدھد، خیلی بھ این دلیل رخ نمیچیزی کھ رخ میھا.خودداری خیلی
گذارد کھ کشد، میاش میدھد کھ خیل جمعیت دست از اراده، بلکھ بیشتر بھ این دلیل رخ میبدھد

اجرایی قوانینی گذاردتواند بازشان کند، میھایی جمع شوند کھ تنھا شمشیر میکھ گرهصورت بگیرد،
قدرت برسند کند، می گذارد آدم ھایی بھکار خارج شانتواند از دستورشوند کھ تنھا یک طغیان می

چیزی ادقیقرسد فرمانروای تاریخ باشدتقدیر کھ بھ نظر میتواند براندازد.کھ تنھا یک سرکشی می
تانشینند، چنددر سایھ بھ ثمر می،ی این بی تفاوتی، این خودداری. وقایعنیست جز ظاھر فریبنده

کند بافند، و خیل جمعیت چشم پوشی میمعی را میزندگی جی ور از ھر کنترلی، پارچھدست، بھ د
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ی نگرش محدود، اھداف فوری،یک عصر دستکاری شدهدھد. تقدیراتِ چراکھ اھمیتی نمی
کند اند، و خیل جمعیت چشم پوشی میھای کوچک فعال بودهھا و عالیق شخصی گروهبلندپروازی

ی در سایھ ا بافت پارچھامّ افتند،اند بھ جریان میھستنشا وقایعی کھ بھ ثمر دھد. امّ چراکھ اھمیتی نمی
- د، بھ نظر میتقدیر شده باشھمھ چیز لگدمالِ رسد کھ ھمھ  واال بھ نظر میسد: و حربھ سرانجام می

اش ک فوران، یک زلزلھ کھ ھمھ قربانیعظیم طبیعی نباشد، ییرسد کھ تاریخ چیزی جز یک پدیده
دانستند چھنخواستھ باشندتش، چھ کسانی کھ میھستند، چھ کسانی کھ خواستھ باشند و چھ آنان کھ 

- شود، میاین آخری عصبی میدانستند، چھ فعالین و چھ کسانی کھ بی تفاوت بودند.نمیکسانی کھ
.یتی نداردمسئولخواھد روشن باشد کھ او نخواستھ است، کھ او ند، میخواھد شانھ از عواقب خالی ک

ھیچ کس یا تنھا اندکی از خود گویند، اما، بعضی بھ زشتی ناسزا میدھندسر میبرخی ھمدالنھ نالھ 
کردم  خواستھ و نظرم را تحمیل دادم، اگر سعی میی خودم را انجام میپرسند: اگر من ھم وظیفھمی

- ندکی تقصیر را بھ گردن بی تفاوتیا اکس یا تنھچ؟ اما ھیکھ پیش آمدآمدپیش میھمینیباز ھم کنم 
بھ گردن اینکھ دستی ندادند و ھم فعالیت نشدند با آنان کھ ،شانیرند، بھ گردن شک گراییگشان می

کردند.قق آن خوبی مبارزه مییا برای تحبرای جلوگیری از آن مصیبت

آل بزنند، حرف از ایدهھای دھند حرف از شکسترخداد وقایع ترجیح میدر عوض اکثر آنھا بعد از 
شان از ھر گونھ ھای مشابھ دیگر. اینگونھ غیابریختند و از لذتھایی کھ در نھایت فروبرنامھ

راه گاھی قادر بھ فرادیدنبھ وضوح چیزھا را نبینند و یا اینکھنھ اینکھشناسیم. مسئولیت را بازمی
بازھم طلبنددلیل آمادگی و زمانی کھ میبھ و یا مشکالتی کھ بھ مشکالت خیلی فوری قشنگھای حل

داده شده ا این سھم مانند، امّ ھرچھ تمامتر عقیم میقشنگیِ ا این راه حل ھا بھ . امّ ، نباشندفوری اند
صول کنجکاوی روشنفکرانھ است نھمحاز ھیچ نور اخالقی ای جان نگرفتھ است.بھ حیات اجتماعی 

نھ ی ھیچ گوخواھد، کھ اجازهفعال میدر زندگی ای کھ ھمھ را ولیت تاریخیئی مسحس گزنده
دھد.الادراگری و بی تفاوتی را نمی

کند. شان کسلم میھای از جنس بی گناھاِن ابدیِ ھا ھمینطور بھ این خاطر کھ نالھمتنفرم از بی تفاوت
گذارد چھ روز میان گذاشت و ھر ای کھ زندگی بر دوششپرسم کھ با وظیفھمیھاایناز تک تک 

ید رحمم بی شفقت باشم، کھ نباتوانمکنم کھ میردند و بھ خصوص چھ نکردند. حس میاند، چھ ککرده
وجدان جدی اطرافیانم مبارزم، زنده ام، درھا تقسیم کنم.ھایم را با آنرا ھدر دھم کھ نباید اشک

تمام وزن  سازند. کھ در آن رند میدامشھری کھ اطرافیان،شنومنبض فعالیت شھر آینده را میصدای 
ر نیست، بلکھ رخداد ھیچ چیزی بر حسب اتفاق و تقدیشوند.ی قلیلی متحمل نمیجامعھ را عدهزنجیرِ 

در ا از پنجره نیستتماشحال ن است. در این شھر ھیچ کس در ی شھرونداحاصل عمل ھوشمندانھ
آنی کھ بر پنجره است در کمین بھرهدھند. و میکنند، رگشان را در ایثاریایثار مدیگرانحین اینکھ

، کھ بخواھد ناامیدی خویش را با آوردبھ ھمراه مییی قلیلاز منفعت کمی باشد کھ فعالیت عدهبردن 
چراکھ در ھدفش موفق نشده است.زده،یثارگر تخلیھ کند، با سرزنش رگسرزنش ا

ھا.کند، متنفرم از بی تفاوتمتنفرم از کسی کھ مبارزه نمیاینام، مبارزم. بنابرزنده
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باط و آزادیظان

شوند، تبدیل ز مسئولیت رخدادھایی کھ آماده میمشارکت در یک جنبش یعنی برعھده گرفتن قسمتی ا
کند نبش جوانان سوسیالیست ثبت نام میدر ج. یک جوان کھ ی مستقیم ھمین رخدادھاسازندهبھ شدن 
رساند. نظم یافتن ھمان مستقل و آزاد شدن است. آب نجام میاستقالل و رھایی را بھ سراعملِ یک 

نھ زمانی کھ پر ھرج و مرج روی پاک و زالل استکنددر مسیر یک جوی و یا رود حرکت وقتی کھ 
ادقیقکند باط سیاسی را دنبال نمیانظ. کسی کھ یک باشدآزاد فضایا پراکنده در زمین پخش شده است 

مثل یک ماده در حالت گازی است، یا کثیف از عناصری خارجی: و بھ این دلیل غیرمفید و مضر. 
، بھ بخشدبھترین فلزش را می،و روحدھد و بھ جانھا را مشارکت میباط سیاسی این کثیفیانظ

کھ بار ھر جوان پرولتاریاییندارد.بدون آن زندگی ارزش زندگی کردن رادھد کھی میزندگی ھدف
لیست ی جوانان سوسیابھ نزدیکترین ردهپیوستن کند، باید با ی را بھ شدت حس میتطبقاداریِ برده

اش را انجام دھد.بھ خانھ اش اولین عمل رھایی

بی سوادی

؟سواد وجود داردچرا در ایتالیا ھنوز این ھمھ بی

ھ یادگیری نیاز بکنند.را محدود بھ خانواده و کلیسا میشانھا ھستند کھ زندگیایتالیا خیلیچراکھ در
چراکھ زندگِی کافیست، گویشو عمومیشود چرا کھ برای زندگی خانوادگی وزبان ایتالیایی حس نمی

سوادآموزی یک نیاز نیست، پسم)-(اینجارسد.در مکالمات بھ گویش بھ پایان میروابط تمامش
بھ نیاز باید زندگی آنای تبدیلقلدرھا. برجانب ، تحمیلی از رسدبھ نظر می حکم سنگینی چون

شامل تعداد بیشتری شھروند باشد، و اینگونھ خود بھ خود حس نیاز، هھموارشورتر باشد، کھ پر
پروپاگاندای سوسیالیست ،آموزش اجباریبیشتر از تمام قوانینِ لزوم سواد و زبان را بوجود آورد.

کند، نمی را تحمیلتتواند بھ مدرسھ رفتنحمیل است: میه است. قانون تبھ سود سوادآموزی بود
ست سریع این تواند مجبورت کند کھ یادبگیری و اگر یادبگیری فراموش نکنی. پروپاگاندای سوسیالی

فوری نیستیم (عمومی و منافعِ ی کوچکِ کند کھ تنھا اعضای یک حلقھحس زنده را ایجاد می
کھ با دیگر شھروندانش باید ایده ھا، امید ھا و ھستیم خانواده)، بلکھ شھروندان دنیایی وسیع تر

این گونھ سواد ھدفی برای خود کسب کرد و تا زمانی کھ این ھدف در آگاھی بھدردھا را تبادل کرد.
ھا باید بھ است کھ سوسیالیستی مقدس ھا زنده بماند کسی جلودار عشق بھ دانش نخواھد بود. حقیقت

از بین خواھد رفت کھ سوسیالیسم از بین بی سوادی تنھا زمانی کامالبھ خود ببالند:شخاطر
با اھداف ھایی را کھ اآلن تنھاتواند ایتالیاییآلی است کھ میبرتش، چراکھ سوسیالیسم تنھا ایدهب
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دنیا آمده اند تا تنھا خوراک مصرف کنند را تبدیل کنند، آدم ھایی کھ بھ شخصی کوچکشان زندگی می
بھ شھروند کند، در بھترین و کاملترین معنایش.

باطانض

در یک حکومت د انظباطدھدر عمل نشان می6دیارد کیپلینگدر یکی از "کتاب ھای جنگل" رو
توپخانھ از گروھبان توپخانھ،برند. قاطرانِ در حکومت بورژوایی ھمھ فرمان میبورژوایی چیست.

ھا ھا از سرھنگ ھنگ، ھنگسربازان از ستوان، ستوانشوند. ھا از سربازانی کھ سوارشان میاسب
زمانی کھ کیپلینگ ھا از نایب السلطنھ ی ھند. نایب السلطنھ از ملکھ ویکتوریا (ھا، تیپاز ژنرال تیپ

ھا، ھا، ستوانھا، سرھنگنایب السلطنھ، ژنرالدھد،زنده بود). ملکھ دستوری مینوشت کماکان می
روند کھ فتح کنند. قھرمان کتاب بھ آیند و میارمونیک وار بھ حرکت درمیسربازان، حیوانات، ھمھ ھ

گوید: "چونکھ کار دیگری بلد نیستید انجام نظامی است مییرژهی بومی ای کھ در حال مشاھده
وازی را وعھ ی بورژماست کھ مجتنھا نیرویی ییبورژواباطبدید، فرمانبردارھای ما ھستید". انظ

ی مکانیکی و یبورژوااما انظباطگیرد.ر مقابل انظباط قرار مینیاز بھ انظباط ددارد.ثابت نگھ می
سوسیالیستی را کسی کھ انظباطاقتدارطلبانھ است، انظباط سوسیالیستی خود بھ خودی و مستقل. 

با ثبت . مثالخواھد یکسره سوسیالیست شودبگوید سوسیالیست است یا میخواھد کند میقبول می
- خواھد بشود اطاعت نمیاست. کسی کھ سوسیالیست است یا مینام در جنبش جوانان اگر یک جوان 

ھای پرت و پالیش. دھد، بھ ھوا و ھوسمیاش نفسدھد، قانونی حیاتی بھ کند: بھ خود فرمان می
ا مّ م، اکنیشود اطاعت میظباطی کھ درک و حس نمی، بدون وقفھ از انھمیشھااکثرکھ عجیب است

داریم عمل سخت پیوستھ نگھش میکنیم وکاری کھ خودمان وضع میتوانیم بر اساس دستورِ نمی
- شان میزندگی و تفکر کسی است کھ مشاھدهھای مستقل این است: خودچراکھ ویژگی انظباطکنیم. 

د بھ فرمانبر، کھ خود کنکند تبدیلشان میتحمیل میومت بورژوازی بھ شھروندانکند. انظباطی کھ حک
سیالیست از فرمانبر یک شھروند حزب سوی بر وقایع دارند. انظباطدھند گویی کھ تاثیرفریب میرا 
- بعد از کسب آگاھی از شخصیتش، میکھ حاالسازد: شھروندی کھ حاال یاغی است، بھ این خاطرمی

کھ نمی تواند خود را آزادانھ در جھان بروز دھد.،این آگاھی غل و زنجیر شده استفھمد کھ 

دو دعوت بھ تامل

-آید کھ جوانان در بحث باید بھ ایراداتی جواب بدھند کھ بھ آخرین مسائل ھستی مییپیش ممعموال
ھا را فقرات بھترین منطقد کھ حتی ستون انایداند کھ این مشکالت از آن دستھپردازند. دشمنان می

کنند، تا سعی کنند مشوش و ساکت بھ ھمین دلیل ھم مطرح شان مید. اصالآورندر میبھ لرزه ھم 
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پردازیم. اولی از در این رابطھ بھ دو قطعھ میکنند حتی جایی کھ بدون شک در بحث لھ خواھند شد.
بھ 7ی "ال کریتیکا"ش در نشریھر اروپا است کھ سال پیبندتو کروچھ بزرگترین متفکر حال حاض

ی راه ای از کتابچھاست، و "قطعھ8دومی از آرماندو کارلینی.سرپرستی خود کروچھ چاپ شد
مداقھ واقع شود شود کھ مطالعھ و مورد میپیشنھاد ا" است، کھ موکدھی فلسفاندازی مطالعھ

ھایی سختی جوابی "مدرسھ و زندگی" انتشارات باتیاتو، و بھ قیمت یک لیره). (قسمتی از مجموعھ
ھا روح و جان انساناللدھد تا برای اخھیچ کس این اجازه را نمیتوان بھ یک سوال داد بھکھ می
تواند جواب خودش را داشتھ باشد.  . ھر سوالی میکنیممیبھ جوانان تامل را توصیھ شان کند.مطرح

ای سنگر گرفت کھ حتی بزرگترین این موارد در بحث باید پشت سختیکافیست کھ تفکر کرد. در
ادعا باشد کھ بھ ھر انداختن اینجاھا یافتند. اگر قرار بر فکران در جواب دادن بھ برخی پرسشمت

توان پیروزمندانھ پاسخ داد، چیزی جز تکبر خالی و بی روح نخواھیم داشت.ایرادی می

حواشی

ق بھ خویش بھ نظر رسد، متعلتا حدودیواقعیتکند کھمیب واقعیت کاری تالش برای تصاح-1
ای اگر رنگ مالیم شخصیاضافھ نشده باشد، حتیھ آنچیزی از خویشتن بآنبیان جدیدحتی اگر در

شویم از و سرخورده میکنیمو ناآگاھانھ از ھم کپی میابھ ھمین دلیل اکثرداده نشده باشد. ھم بھش
.کنندو اشتیاقی ایجاد باشندکردیم تکان دھنده روند کھ فکر مین بھ سراغ بیاناتی میآای کھ با سردی

ایم اھمیتی حاال بر.9و بودداستانت داستان تخم مرغ کلمبناامیدانھ برای ھم تکرار کنیم، !دوست من
پاره کردن مغزم تکرار واقعیتی از پیش شناختھ شده را بھ تکھ کھ کاشف تخم مرغ کلمب باشم.ندارد

- ھای کالمی کھ باعث خنده میزه و آکروباسیھای درخشان، بازی ھای زبانی بامبا ساخت پارادوکس
دھم.شوند و نھ تفکر، ترجیح می

ھمیشھ خوش ، استساختھ شدهبردترین موادرپرکاکھ با دقیقن بھ این دلیل،وط عادی سبزیجاتمخل
ای قویبرم از تماشای مردان سالم و غنی از شیره ی معده . لذت میترین آش استترین و مغزیمزه

- بدیھی. نھفتھ استاراده و عضالتشان رخداد بلعند، مردانی کھ در قدرتِ این آش را میکھ با ولع 
ھای کنش در تمام آدمبھ ماکسیمم و انگیزهافی تکرار نشده است تا بدلی کترین واقعیت ھم بھ اندازه

.شود

کنی سعی کن خودت را جای او بگذاری. بھتر درکش خواھی کرد و یب بحث میوقتی با یک رق-2
ی خردمندان را . برای مدتی این توصیھحق داردخیلیو شایدشاید در آخر متوجھ شوی کھ کمی 

بود کھ بھ نتیجھ رسیدم: بھتر است کھ گاھی نادرست لزجبایم بھ حدی کثیف و اما جای رقدنبال کردم.
.می بردتھوشکھ از را تجربھ کنیدیگر آن کثافتیبود تا اینکھ یک بار 
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شھ ھمان اصطالح روشنفکران (در ضمن: روشنفکر ھمیخیلی از بھ فرار از سوسیالیسمِ -3
-قضیھ این است کھ پدیدهشد.نزد نادانانمایھترین سنِد فقِر اخالقِی ایدهتبدیل بھ بباھوش است؟)

اتفاق افتاده و ھای دیگر ی ایسماسیونالیسم، فوتوریسم و برای ھمھھایی مشابھ برای پوزیتیویسم، ن
خود را گردند تامینماییراھھایی ھستند کھ در پی بحران زا و کوتولھطلبانِ فرصتھمیشھ افتند.می

کنند یھ میتغذاز آن دارد و آلی را ر ظاھر قابلیت تبدیل شدن بھ ایده کھ دبیاندازندروی اولین ایده ای 
-یمو فھمیدهیابد. زمانی کھ رمقی برای تقال نمانده استتا جایی کھ تقال برای تصاحب آن ایده ادامھ 

ایده برای ھمھ چیز کافی نیست، است و در انتھا ھوش کم) کھ اینی کم عمقی روحشود ( این نتیجھ
ا شاید با این در سطحی مّ اند (ااگر باشند) خارج از آن ایدئولوژیشان (مسائلی ھستند کھ راه حلو

ای را ناشناختھبتواند واقعیتی باشد،اندازند کھباشد)، خود را روی چیز دیگری میباالتر پیوند داشتھ
علتِ نھمیشھ برای یافتھا. آدمای را فراھم کندتازهخاطِر و بنابراین امکان رضایت بازنمایاند

کوتھ نظری، خواھند بپذیرند کھ علتش ھموارهگردند، نمیرا میدشان خارج از خوشکست روحی
ایمان داریم، مبتدی دانش ھم داریم.است. ھمانطور کھ مبتدیِ شاننبود شخصیت و اندیشھ

چیزی جز سفتھ ی برگشت خورده یا افتتاح یک حساب بحران آگاھیدر بھترین حالت برای خیلی ھا
جاری جدید نیست.

شود کھ در ایتالیا بدترین سوسیالیسم اروپا وجود دارد. باشد! ایتالیا سوسیالیسمی کھ گفتھ می-4
لیاقتش را دارد خواھد داشت.

محوری خودپیشرفتی وجود ندارد مگر در مشارکت تعداد ھمواره بیشتر افراد در یک منفعت. -5
رولترھای ی پ، خودپرستِی ھمھگراییو ھوس و نیازھای یک فرد است: جمعگرایی ھوی ھمان جمع

، دھندبشردوستان بی حال بھ این واژه میدر آن معنایی کھ نوع دوست، ادنیاست. پرولترھا طبع
آنکھ تمام اش را بیتواند خودپرستیگاھی است کھ نمیآاز این پرولتاریا غنی نیستند. اما خودپرستی

و بنابراین خودپرستی.بھ جا بیاوردکامالبھ اوج رسانده باشندآن رادر ھمان لحظھاشافراد طبقھ
کند.خلق میراھمبستگی طبقاتیاپرولتر فور

-ای کھ دارند میآیندهھ ی ای مرد کھ ثابت شد جامعن لحظھدر ھما: سوسیالیسمه استگفتھ شد-6
من ھم معتقدم کھ افسانھ در ھیچ و پوچ زایل شد. ولی زایل سازند فقط افسانھ یا برای احمق ھاست.

شدنش الزم بود. افسانھ زمانی شکل گرفت کھ ھمچنان خرافات علمی زنده بودند، کھ ھنوز ایماِن 
فرضیِ پیشمدلِ ،یدن بھ این جامعھرسعلم از پی آورده بود وجود داشت.کھبھ تمام آن چھکوری 

علمی نبود، فقط مکانیکی ،ولی این تصورعلم بود.فلسفۀاصلی برای پوزیتیویسم فلسفی، برای 
"کریتیکا ای ضعیف در رفورمیسم تئوریک { اما دیگر حتی خاطرهآناز. بود، بھ خشکی مکانیکی

ارزش بییھبرجای ماند، بازیچ10ویکالدیو ترِ سوسیالیسم علمی نیست} مجلۀسوچیالھ" ھم نامش 
ی اجتماعی انتزاعی و خارج از انسان و اراده ی ھانرژیاش اباوری پوزیتیویست، کھ تعیّنسرنوشت

دردناک.عرفانی خشک و خالی از غلیاِن شور و احساساتیفرمی از، غیرقابل درک و عجیب:اوست
کھ تگوناگونی و انسانیلید ونشوکتابی، کاغذی از زندگی بود. وحدت و معلول دیده میشی این نگر

مھارشدر سقوط غیر قابل ن بھمنی است کھ از دور،زندگی برای آنھا چو.نھوحدت سنتزش است
ت عیبتای نھ، این بھمن از ارادهاز خود می پرسد: 11توانم متوقفش کنم؟ ھمونکولوسمی. دیده شود

من منطق فردیباتواند مورد بھ موردکند کھ میپیروی میقی انسانی از منطکند. چراکھ بھمنِ نمی
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ذیرم کھ این ھیچ پکردنش را ندارم، میوقف و منحرف منفرد توانایی مت، و منِ انطباق نداشتھ باشد
کند.میتتبعیای ندارد و از قوانین طبیعی غیرقابل قصوری منطق درونی

کھ ه استای کردرا محدود بھ اجرای وظیفھعلم خود ، یا بھتر بگوییم،ه استرخ دادفروپاشی علم  
قدرت اکھ بای و بنابراین افسانھھ استتکور بھ استدالالتش از بین رفمانِ بھش اعطاء کرده بودند. ای

توان ھیچ یاسی . را بھبود بخشیده استولی پرولتاریا خودغروب کرد.از ایجادش حمایت کرده بود، 
تواند نھال سرشار از آب حیاتش را از د، ھمانطور کھ ھیچ یخ بندانی نمیخشکاندن اعتقادش را ندار

خود . اندیشیداینکھ برای رسیدن بھ اھدافش چقدر نیرو الزم استھایش ورد. راجع بھ تواناییبین بب
دھد کند باید انجام حس میارھایی کھ بیند و ایثھای ھمواره بیشتری کھ حاال میآگاھی از سختیبارا 

بھ داخل برده شد: پس از رخ داد: عامل تاریخ از خارجی درونی کردنمتمایز کرد. پروسھبھ غایت
بھ اصطالح ی تعمیق می آید. بر قانون طبیعت، بر پیش آمِد حتمِی اینهی گسترش یک دورھر دوره

ی سرسخت انسان جایگزین شد.اراده،دانشمندان

اش نمرده اند.ھای با ارادهچراکھ آدممرده است، سوسیالیسم ن

تیک شود، کھ فقط ارزشی دموکراخره میمساھمیت عدد بھ سخره گرفتھ شد و ھنوز ھم ارزشش-7
ای ه، بھ درد ساخت اسطورهولی عدد، توداست و نھ انقالبی: صندوق رای است و نھ سنگر خیابانی. 

آید کننده باال میی دریایی کھ مھارناشدنی و کر، اسطورهگیجھانی بودهی ه است: اسطورهدجدید خور
ھ، در آلمان، فرانسعدد، توده (زند.بر امتیازات ویژه را بر زمین میو شھر بورژوایی استوار

- ی میه است کھ ھر فرداین ایده را قوام بخشیدیابند) یابند و افزایش میآمریکا، ایتالیا... افزایش می
ر ملت، حزب، بخش، گروه و فردی ، چیزی کھ ھعظیم و در حال بلوغ مشارکت کندتواند در چیزی 

ی جھانی را غنمی سوسیالیسمام بدنھآب حیاتی را کھ با چرخشش ت،دھدگیرد و قدرتمندتر پس میمی
-انیقطعات عظیم مرج،میلیون ھا آبزی تک سلولی شناور در اقیانوس آرام، در زیر سطح آبکند.می
گیرند.ھا شکل میآوردشان و قارهمیسازند: یک زلزلھ بھ روی آبرا میای

تر از کسی است کھ گی سیاسی مشارکت نکرده خیلی راحتمتقاعد کردن کسی کھ تا حاال در زند-8
جان وبر روح نھایت نیرویی بیسنت .بوده استو غنی از سنتدارمتعلق بھ حزبی استخوانقبال

ایچون ماشین غافلگیریھمشوند ذھبی، یک لیبرال کھ سوسیالیست میمفردیککند.میاعمال 
ا، با آن روح و مردم روستمنفجر شوند.ی ما وانند با تبعاتی کشنده برای جبھھتھستند کھ ھر آن می

ار ممکنی را کنند و ھر کایثار میر آنبھ خاطپذیرندشان، زمانی کھ حقیقتی را میجاِن دست نخورده
یکبار بھ ھمیشھ یک نسبی گراست.دھددھند. کسی کھ مرامش را تغییر میتحققش انجام میبرای 

ساده باشد. بھ ھمین دتوانزندگی تا چھ حد میمسیرِ است کھ اشتباه در انتخابِ تجربھ کرده شخصھ 
ندارد.کھ شک دارد جرات کافی برای عمل ماند. کسی میبرجاییدلیل ھمواره در اعماقش شکّ 

فقط اینکھ دھقان باید کلی . شود تا یک استاد دانشگاهدھم کھ بھ جنبش یک دھقان ملحقترجیح می
اش عقیم نشوند.سترش دھد تا عمل و ایثار احتمالیو ذھنیتش را گکندتجربھ کسب
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ا این امّ ی سوسیالیست ھاست.ین بزرگترین نیاز حس شده در تودهاشتاب بخشیدن بھ رخداد.-9
ی موس است؟ رخداد چیزی نیست جز فرادیدن ارادهدن چیست؟ حیاتش ھمچون حیات چیزی ملرخ دا

ی فضای اجتماعی است. بنابراین شتاب بخشیدن بھ دھندهھمچون چیزی کھ تغییر ،امروز در آینده
ھا کھ فرض می آدماین اراده بھ تعداد مشخصی ازترشگسموفقیت در م)-و چیز: (اوالدرخداد یعنی 

موفقیت در یا اینکھ: م)-ا(ثانید. و این پیشرفتی کّمی است.ند این اراده را ثمر بخش کننبتوانشود
ممکن باشد. و 000 1000=1یای کھ معادلھحال حاضر بھ گونھاین اراده در ھمین اقلیتِ تشدید 

میلیاردھا جرقھ. بھ حرارت درآوردن جان خویش. بھ فوران درآوردن این پیشرفتی کیفی خواھد بود. 
است کھ سوسیالیسم را از یی بزدالنبرنامھ،ی یکبعالوهاین الزم است. انتظار تبدیل شدن بھ نصفِ 

.و وزیر رسیده می طلبندبھ تایید دحکم حکومتیِ 

مدل و واقعیت

وقایع اجازه یک شکلِ مدِ اپیش. استاز یک قانون معین،از یک پدیده ی معین تیپیکِی مدل طرِح کلّ 
ھایی بسازیم. تا زمانی ریم و مدلون طرحی کلی در بیابرایشان قانونی وضع کنیم، کھ ازشادھد کھ می

ی بھ گونھند: ای دارتربیتی قابل مالحظھدیِ ، سودمنارزشی مطلق داده نشودردخِ ن انتزاعاتِ کھ بھ ای
کنند و پدیدار کھ در جریان است کمک میری در مرکز خوِد عملِ یمعجزه آسایی بھ موفقیت در جایگ

عد از موفقیت در بھ سرانجام و بکنند.کار میاشباورانھیتھای غاو گرایشروی تمام امکاناِت پدیده
شدِن امر "رد موفق بھ غافلگیرِی خِ دیگر قسمت اعظم کار حل شده است: ،ینرسانیدن این عمل آغاز

مدل، قانون و طرح در اصل تدابیر . کنددر فردیتش درکش میتش و بنابراین در تمامیشود،می"واقع
ای برای آغاز آگاھی و کنند، تدابیر انتقادیھستند کھ بھ تصاحب واقعیت کمک میمتودولوژیکی 

شناخت دقیق ھستند.

ی خانواده، در دو طبقھ100ر شویم. جامعھ را در طرحی کلی متصویکی از این مدل ھا را بسازیم.
یع را در دست دارند. کودکان، سالخوردگان و توزتاریخی کھ اکنون ابتکار عمل در سیاست، تولید و 

ی در سروکرابوتا با حقوق (10خانواده با دستمزد زندگی می کنند، 75: کارگران و بورژواھا. زنان
6000عبارتی لیون است، بھ یم3خانوار با درآمد سرمایھ دارانھ. ثروت کلی 15معنای عام اش)، 

، مادر، دو فرزند، یک برای ھر ساکن (برحسب اینکھ ھر خانواده از پنج عضو تشکیل شده باشد: پدر
حصول کار درآمد این ثروت معضو سالخورده و یا مریض کھ بھ ھیچ وجھ توان تولید نداشتھ باشد).

لیره 750اند: شدهن شکل تفکیک لیره در روز است، کھ بھ ای2250اش پرولتاریاست. ارزش پولی
عادی دو زماندار. در ی سرمایھخانواده15لیره بھ 1500بگیر و ھای دستمزد و حقوقبھ خانواده

کاالی بیشتر رود، بھ درد اخذیابد، ارزش پول باال میکنند: تولید افزایش میقسمت مدام نوسان می
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کند و بھ طبع این نیازھا رشد میازآگاھی نند، کیابد، نیازھا رشد میخورد، رفاه نسبی افزایش میمی
ّرنده را بُ اشھا اندیشھی اینھمھساختنبرای ممکن بورژوازی سرمایھ دار .شانآن تقاضای بھبودِ 

شان را تبازی قدر،کند: تز و آنتی تزند برابر میبخشد و تولید را چتکنیک را بھبود میکند،می
ھا کار می بخشد: این شتابریتمای است کھ بھھای بعدیدر شتابد و سنتزشانگسترش می دھ

با گسترش افق از خود استی بورژوازی است کھ مدام در حال پیشی گرفتن مراحل تاریخی جامعھ
برآورده کردن -در چارچوب حفظ خویش-دیدش، با بی رمق کردن تضادھا تا جای ممکن، با سعی در

فردِی روزافزون.تاریِ خودمخ، با استقالل و طلبیدنرفاه بیشتری تمام تقاضاھا، تمام امیال، ھمواره

مانند، چراکھ قانون ریاضی است کھ با تغییر متناسب باقی میاما روابط حقوقی طبقاتی بی تغییر
است،  اگر 100و سرمایھ دار در 1کند. پرولتاریا در ای یک معادلھ، معادلھ تغییری نمیاعض

لتاریا و ولتاریا پروو روابط ھموراه یک بھ صد باشد، پرو غیره تبدیل شود4، و 3، 2پرولتاریا بھ 
.شده)خط سانسوراقی می ماند {...} (چند سرمایھ دار سرمایھ دار ب

ھای خودش را دارد، درست است. اما آیا ت، درست است ؛ ایرادات و محدودیتمدل یک طرح کلی اس
استثناست ؟تساستثناء ایکی اسکوروی بیمارنیای واقعی در دآیااینقدر از واقعیت بھ دور است؟

ھای مرطوب و عفونی جنوب ایتالیا؟ استثناء اند موارد سل در میان زندگی در زیرزمینبی سوادی،
ن، و ھر ی کار کردن کودکا، لزوم روانھروحیریسندگان، فقدان ھرگونھ امکانی برای یک زندگی

؟ خوب، برای ھر یک از این تنھایی در اطراف خویش ببیندتواند بھبدبختی دیگری کھ ھرکس می
ند، کّ از انسانیت را میکھ قسمتیکند،اش را دیکتھ میکند، کھ قوانینا مدل است کھ عمل میھبدبختی

دھد بھ تباھی، ، امکان وجود میدھدجان میگان آن سمت دیگر را هھای لھ شدرگکھ با خون سرخش
چند کلمھ ی آناِن آن سمت دیگر. واسھ ھمین است کھ پرولتاریا {...} (بھ مرض پرخوری، برای 

ی اخالقی جمعی است. وظیفھسانسور شده) ھمینطور یک

جنبش جوانان سوسیالیست

بش جوانان در ایتالیا بوده جویی حداکثری و خاموش نشدنی وجھ تمایز جنشور و حرارت، مبارزه
، سازش ناپذیردر قبال تزھایی باز و روشنشرا با پوزیشنِ ی گرایشات مسالھھ این جنبش است؛ چ

زیِر ضربھ -(وای بر جوانان پیر!)طلبدکند و میطوری کھ سن ایجاب می- غیرتجربی و افراطی
با ی کھمسیحی دموکراسی سایل زندگی ایتالیایی، مثل مسالھترین مچھ بپردازد بھ ظریف؛ بگیرد
طریقی تحمیل با تحریک و بھقرار گرفت؛ چھھمان بدو تولد مورد مخالفت و دشمنیزاغرور
مردمی و سوسیالیسم قدیمیِ استقاللِ ی اجماع وسرطان تحلیل برندهی فراماسونری کھمسالھ

.بودجویانھھمکاری 
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نبرد در13و برای بی طرفِی ضدجنگ12نگ لیبیی مصمم و مطمئن در کمپین ضدجشروئپیھمینطور
ھای گیهی رھبران کھ غافلگیر پیچیدھای اولیھمن کردنال حاضر اروپایی بود. در میان منحتراژیک

نبشی در یک انساِن واحد عمل کرد، و تنھا جی تاریخی حاضر شده بودند، جنبش ھمچون این پدیده
اروپا شد کھ حتی اقلیتی بھ جنگ افسونگر! نداد.

خیلی بیش از کند. ی سوسیالیست" وصف میجوانان را در "سالنامھجنبشاین چنین 14آرتورو وّال 
.زدجریان را از تھ نمیخالفحاضر ھرچیزھمیشھ شد گفت اگر سانسورِ میاین

خ یزد. و این سال تاریخ مھمی در تاریخاست کھ جنبش جوانان بر می1898ل در ایتالیا حوالی سا
گیرد. نیرویی غیرانتفاعی و پر ی جای مینبردھای سیاسایتالیاست. نیروی جدیدی است کھ در بازی 

تر، گذاشت، در جدیاشییایتالیامخاطبکھ تاثیر بسزایی در تحول روح عمیقاز انرژی اخالقیِ 
در جنوب ایتالیا.اتر کردنش. مخصوصمتفکرتر و منظم

ا در تنومند است. امّ مونتھ، لومباردیا، امیلیا و در توسکانا شایع و یجنبش جوانان بھ خصوص در پ
زندگیِ ،اینجا در شمالباشد.تواندمیدر جنوب ایتالیاھا پدیده انقدر با معنا نیست کھاستاناین 

ھای تحتانی جامعھ ھم نفوذ کرده است. در ست. فعالیت سیاسی بھ بخشاسیاسی خود بھ خود پیچیده 
ھای ی کھ تمام روسای مجلس زمیند، جایعوض در جنوب ایتالیا، جایی کھ مرام سیاسی وجود ندار

خورد، اینجا ھا میھا و ایجاد اکثریتپرکردن شکم نمایندهدکنند کھ بھ درمیرا برداشت شانانتخاباتی
کھ ھادھد. نسلی رھا از پیش داورییک نسل جدیِد آزاد را میخیزِش جنبش جوانان معنای نخستین 

کند.سیاست را حاصلخیز میباتالقیِ شکند و زمینِ میسنّت

اینجا فھرستی مختصر از ثبت نام کنندگان فدراسیون جوانان ایتالیایی: 

سالھمکاران                       تعداد اعضا               

1149401907

29551421908

33621411909

44031861910

53612271911

58102731912

60402801913

61452831914
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توانیم بگوییم اگر جنگ نصف دو سال آخر ارائھ کرد. ولی میھنوز نمی توان ارقامی رسمی از
اان افزوده شده است. تعدادشان قطعاز ھم بر تعدادشسازمان کنده و با خود برده باشد باعضاء را از 

نامصممان را عمل جنگ خیلی از ساز صورت گرفتھ است.نفر بیشتر است. ھمتی معجزه00010از  
بگیرند، داد و مجبورشان کرد تصمیمی در مقابل واقعیت قراربا خشونت شان را آگاھیتکانی داد، 

شان بود.ترین وظیفھچیزی کھ در واقع ابتدایی

د کھ منظم نثبت نامی وجود دار500بخش باالی 9عضو دارد. در تورینو 2000مونتھ حدود فقط پی
زندگی سوسیالیستی و سیاسی شھر شان را بھ بھ کارشان ادامھ می دھند. این جوانان وزن نگرش

برند.می

این ھم از فھرست:

Fascio Centro, Corso Siccardi 12
Borgo San Paolo e Cenisia, Via Virle 9 bis
"Andrea Costa", Via Massena 103
"Augusto Bebel", Via Pomaro 4
" Carlo Marx ", Via Nizza 222
" Amedeo Catanesi", Via Feletto 5
Borgo Vittoria, Casa del popolo
"Avanguardia", Via Lessolo 31
Pozzo Strada, Via Freidour

عمل شود.متوقف نمیکماکان کھصعودی استاند. گامی ھای دیگری در حال تشکیل شدنھنوز بخش
ری از تعداد ھمواره بیشتد پر از افسون و جذابیت است. دھکھ جنبش جوانان صورت میای تربیتی

تمام مشکالتی کھ زندگی تحمیل کنند کھ بتواندای را حس میدھِی آگاھیساخت و شکلجوانان نیاز بھ 
ی مھم لشود. جھان در اثنای تحوعطر تازگی در ھوا حس میدرک و حل کند.را بھ خوبیکندمی

مقاومت کرد، تا کنند کھ الزم است قرص و محکم ایستاد تا بتوان در مقابل سقوطھمھ حس میاست.
آل و پر از ھوایی ایدهخورشید وھ را با بنایی نو جایگزین کرد، بنایی روشن از نوربنای کھنبتوان 
.نامیرا
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شھر آینده

از اینکھ در دنیا جنگ با عنوانی را برای این برگھ انتخاب کردیم کھ تنھا بھ ما تعلق ندارد. قبل 
ای کھ نشریھدوستان تصمیم گرفتھ شدزضی امقاومتش بھ جریان بیافتد، با بعی غیرقابل تازیانھ

ایده داِن روحِ ھای اخالقی تازه باشد، چون آتشبیاندازیم کھ چون منبعی از انرژیسوسیالیستی راه 
در اوج ایمان بھ بود، ترغیبی بھ کنش و تفکر. جھش و تاملی میھمچون ستیباآلیست جوانی ما. می

15ینیزایتالیایی بودیم، سنت ماتد سنتی کامالحال سرشار از جوانی ما، در فکر ایجاشور و 

ھایی از جانمان را کھ جنگ کند ھا. این انگیزه رھا نشد. قسمتبازپرداختھ شده از سوی سوسیالیست
مقالھ نیست. اود خواھد داشت. این تک شماره قطعو برد بھ منبع بازخواھند گشت. و نشریھ وج

ا معتقد است کھ ھنوز برای فکر و تربیت سوسیالیستی خیلی کارھکسیھردعوتی بھ تحریک است.
جوانان بتواند ھنوز خیلی چیزھا بگوید، ھمبستگی، یتازهباید صورت گیرد، کھ یک صدای 

-، تورینو. می12، خیابان سیّکاردی"شھر آینده"پیشنھادات و نظراتش را بھ این آدرس بفرستد: 
ا پیدا کند کھ با ھمکاری تواند مخاطبی رجواب نیازی است و میھ کارمان در خواھیم ایمان آوریم ک

کند و بھبودش دھد.شحمایتگرم خود

ھاداشتیاد

ی فوریھ12، 43ی ، سال بیست و یکم، شماره17، و "بھ پیش"1917ی فوریھ11، 655ی ، شماره16"فریاد مردم"*
"شھر آینده".جونان" و توضیح تیتری . در نشریات تورینو با تیتر "یک تک شماره1917

.18مفھوم پرداختھ شده از سوی فیلسوف فرانسوی ا. فولھ**

ی علم حقوق و سیاستی برای ، "حکومت از نظر منطق و یا حکومت بازرگانی بستھ. مقالھشود بھ فیشتھرجوع ***
.1909ی بوّکا، تورینو آینده"، ترجمھ



19

پانویس

ی این متن را مدیون ھمکاری پوریا مرادی ھستم. طبعا تمام اشتباھات احتمالی در ترجمھ و متن برعھدهبازخوانی * 
ای بر متن اضاقھ نکنم ھرچند گقتن این نکتھ خالی از لطف نیست کھ در تصمیم گرفتم ھیچ گونھ مقدمھاینجانب است.

خاطر نشان می کند: "... در آن او بعدھا، ی عطفی است. خودسیر اندیشھ ی گرامشی این "تک شماره" چون نقطھ
. ای بودم"کروچھتقریبا زمان مفھوم وحدت تئوری و عمل، فلسفھ و سیاست در من روشن نبود و من 

1-Piemonte
2-veliti و صف شکنان جنگ گرفتندلشکر ارتش و با تجھیزات سبک قرا میدر روم باستان سربازانی کھ جلوی

بودند.
1688- 89اشاره ای است بھ "انقالب باشکوه" انگلستان در سال-3
4-David Lloyd George
5-Friedrich Hebbel
6-Rudyard Kipling
7-La critica
8-Armando Carlini
حل بدیھی سوالی است ای بھ ماجرای کریستف کلمب و عمودی نگھ داشتن تخم مرغ روی میز. منظور راهاشاره-9

رسد.کھ جواب دادن بھ آن ناممکن بھ نظر می
10-Claudio Trevi
11-Homonculus فرمی افسانھ ای از حیات در نزد کیمیاگران باستان کھ بھ شکل انسانی کوچک اّما با قدرتی ما

یافت.فوق بشری تجلی می
1911-12ھای جنگ عثمانی و ایتالیا در سال-12
گرفتند.مقابل طرفداران شرکت در جنگ جھانی اول اینان قرار میدر -13
14-Arturo Vella
15-Giuseppe Mazzini
16-Il Grido del Popoloی سوسیالیستینامھھفتھ
17-Avantiی رسمی حزب سوسیالیست ایتالیاروزنامھ
18-Alfred Fouillée


