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 ،وسياليسم قرار گرفته اندبرای روشن کردن مسائلی که در نتيجۀ جنگ امپرياليستی کنونی در مقابل س      
به منظور فراگيرِی  تميزدادن ميان تعديالت  ،بد نيست نگاهی اجمالی به کشورهای مختلف اروپائی بياندازيم

 هر چه. وضوح و روشنی می بخشد ،به منظر ،ُبعد مسافت. عمومی ريتصوو اساس  با پايه ملی و جزئيات
امپرياليسم در دو ميان سوسياليسم و  تر باشد، به همان ميزان مقايسۀشباهت ميان ايتاليا و روسيه کم

  .جالب توجه تر است ايی مشخص،ه ، از جنبه کشور
سط پرفسور بورژوا، در مورد اين مسئله، تو ب تهيه شدهدر اين يادداشت، ما توجه شما را تنها به مطال      

در کتابش تحت  **باربونی. توسط يک سوسياليست، ت و امپرياليسم ايتاليا ،کتابش در *زروبرتو ميشل
که هر دو از زمان ،١)پرولتاريای ايتاليا و جنگ در اروپا(انترناسيوناليسم يا ناسيوناليسم طبقاتی؟ عنوان

هايش سطحی  وراج که همانند ساير نوشته ِزلميش .جلب می کنيم وقوع جنگ تاکنون به چاپ رسيده اند،
ای از  هبه هر حال، کتاب او، حاوی مجموع. ای اقتصادی امپرياليسم اشاره می کنده است، به ندرت به جنبه

بر گيرندۀ جوهر اين  در گذاری است که مرحلۀ مطالب ارزشمند درمورد منشأ امپرياليسم ايتاليا و در باب
ای از  است، يعنی انتقال از يک دورۀ جنگهای آزاديبخش ملی به دوره بارز ياربس در ايتاليا ادوار است و

  . غارتگرانه جنگهای امپرياليستی و ارتجاعِی
انقالبی، ايتاليايی که يوغ اطريش را به کناری افکند،  –انقالبی، يعنی ايتاليای بورژوا  –ايتاليای دمکرات     

ه به ساير خلقها ستم روا می دارد ن ما به ايتاليايی تبديل می شود کدر مقابل چشما ،ايتاليای زمان گاريبالدی
ای ارتجاعی و درنده  ، به شکل زنندهی با يک بورژوازی زمختغارت می کند، ايتالياي و ترکيه و اطريش را

 ، همانند هر پرفسور محترمی،زالبته ميشل .آب دهانش راه ميافتد ،چشم انداز سهمش در غارت خو که از
؛ او اين سهم بری از مالحظه ميکند »ابژکيتويسم علمی«خود را نسبت به بورژوازی به صورت  آبِینوکرم

می  ،»باقی مانده است شده تقسيم آن قسمتهايی از جهان که هنوز در دست مردم ضعيف«غارت را 
، ضديت سوسياليستها را با هر نوع سياست ای موهن هبه گون در حالی که زميشل). ١٧٩ص (خواند

 که تصور می کنند ايتاليا، با قضاوت از همان کسانی بحِثرد می کند، ، »خيالباف«ستعماری تحت عنوان ا
می  ، پس از انگلستان»بايستی دومين قدرت استعماری« ،روی تراکم جمعيت و شدت مهاجرت از آن کشور

ها بی سوادند و  ايتاليائیرا که چهل درصد  به بريتانيا، اين ادعا رجوع، با زميشل. ندتکرار می ک ، رابود
مگر در نيمۀ اول قرن  ؛می پرسد او. ، را رد می کندغيرهدر آنجا بيداد می کند و  اينکه حتی امروز، وبا 

فقيت پی ريزی می کرد، ای قدرت استعماری کنونيش را با موه ه، پايبريتانيا وقتی که بورژوازِی نوزدهم،
 رگی وسيع، بدبختی، و کثافتکاری درميخواو  ای کارگره هيان تودقحطی در م ،بی مانند، تحقيرفقر  کشوری با

  نبود؟ شهر ای کثيفه همحل
  

ی و امپرياليسم اترسياستهای مستعم .ناپذيرست انکارا یبحثنظر بورژوايی، اين م بايد پذيرفت که از    
کائوتسکی می  بهمراه اآنگونه که فيليستين ه(سرمايه داريند نادرست نيستند بلکه اختالالتی قابل درمان از
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 ِیقابت ميان مؤسسات اقتصادر. ای اساسی سرمايه داری هستنده ناگزير پايه ؛ آنها برآمدهای)انديشند
؛ رقابت دنمی کشانبه نابودی  آنها مال ديگران را  نابودی می کشاند و يارا به  ، ناگزير يا مال خودشانمنفرد

حتی دست زدن به ريسِک تبديل عقب افتادن،  انتخاب مياِنبه  را هر يک از آنان ميان کشورهای جداگانه
ر د را برای يافتن جايی سپس راه خود ،کشورهای ديگر را ويران و فتح کردن دوم، و يا یبلژيک شدن به

  .ه ميکندهمواج بازکردن،» بزرگ«ميان قدرتهای 
امپرياليسم مردم «، هاجر ايتاليايیای مه هامپرياليسم ايتاليا، به خاطر فقر کشور و نداری بيش از حد تود    
. شوونيست ايتاليايی، که تنها از آن رو با رقيب سابقش گ *اين را آرتور البريوال. ناميده شده است» فقير

خرده  سم خود را که از طريق نيمه آنارشيسِمسوسيال شوويني ،پلخانف تفاوت می کند که کمی زودتر از او
اش دربارۀ  هکرد، در کتابچ ده بورژوايی، به آن رسيده بود آشکارم خربورژوايی و نه از طريق اپورتونيس

  :نوشت) ١٩١٢(جنگ طرابلس
، ارعاب، پول و برعليه ارتشهای بلکه برعليه دسيسه ها... يه ترکها اين واضح است که ما نه تنها برعل«

 کوچکترين اشاره که دبخود جرأت دهن بخواهند ملتهای کوچک تحمل کنند که اشرافی اروپا، که نمی توانند
رهبر  ،کورادينی) ٩٢صفحۀ (».آهنين آن را مخدوش کند که هژمونِی بزنند کوچکترين حرفی ای کنند و

آزاد  ی بود برایدرست همانطور که سوسياليسم راه«:ناسيوناليستهای ايتاليايی در همان موقع اعالم کرد
خودمان از دست  آزاد کردِن ا ايتاليائيها، روِش، ناسيوناليسم هم برای مدن پرولتاريا از دست بورژوازیکر

  ».، آمريکائيهای شمالی و جنوبی، که بورژوازی ما هستند، می باشدبريتانياييهافرانسويها، آلمانيها، 
از  »را ما«داشته باشد، » ما«بيشتری از  ای بيشتر و سرمايه و ارتشه هر کشوری که مستعمره    

همانگونه که در ميان . فوق العاده محروم می سازد و يا سودهاِیمشخص  مشخص، سودهاِی امتيازاِت
سرمايه داران منفرد سود فوق العاده عايد کسی خواهد شد که ماشين آالتی بهتر از حد متوسط در اختيار 

واهد شد که از لحاظ خ ان ملتها نيز اين سود، عايد آن ملتیداشته و يا مالک انحصارات معينی باشد، در مي
سرمايۀ ملی خويش  مزايا و امتيازاِتبورژوازی است که برای  اين کاِر. دان باشاز ديگر ی غنی تراقتصاد

جنگ آزاديبخش ملی به  با گذر از) به کمک البريوال و پلخانف( را ملت و يا عامه مردم مبارزه کند، و
  .غارت ديگران، تحميق نمايد» حق«ستی برای مبارزۀ امپريالي

آيا اين  تحقيِر . نکرد غارت ،اقل در مقياس وسيعهای ديگر را، اللس، ايتاليا کشورپيش از جنگ طراب    
. اند هو تحقير قرار گرفت ر مقايسه با ملتهای ديگر مورد تعدی؟ ايتاليائيها دغيرقابل تحمِل غرور ملی نيست

تا  ۵٠٠٠٠٠ن حاال رقمی بي نفر بود، ١٠٠٠٠٠ته، ساليانه مهاجرت ايتاليائيها در دهۀ هفتاد قرن گذش
بينوايانی هستند که به علت گرسنگی، به مفهوم واقعی کلمه از  ،تمام اين مردم. است ١٠٠٠٠٠٠

ها را ن بخشهايی از صنعت که بدترين دستمزدنيروی کار برای آ ،تمام آنها. اند مملکتشان بيرون رانده شده
 کثيف ترين قسمتهای شهرهای ترين و، بينوامی پردازند، فراهم می آورند؛ اين توده در شلوغ ترين

نفر در سال  ١٠٠٠٠٠٠جمعيت ايتاليائيهای خارج از کشور، از . مسکن می گزينند آمريکايی و اروپايی
توده در کشورهای  اکثريت وسيع اين. افزايش پيدا کرده است ١٩١٠نفر در سال  ۵۵٠٠٠٠٠به  ١٨٨١

 ناآزموده ترين تودۀ کارگر، ،ها، زمخت ترينزندگی می کنند که در نظرشان، ايتاليائي» عظيم«ثروتمند و 
: عمده کشورهايی که از نيروی کار ارزان ايتاليا استفاده می کنند بدين قرارند. فقير و بی دفاع هستند

در (نفر ١٣۵٠٠٠؛ سوئيس )١٨٨١نفر در سال  ٢۴٠٠٠٠(١٩١٠ايتاليائی در سال  ۴٠٠٠٠٠ –فرانسه 
؛ )نفر ٧٠٠٠(نفر ١٨٠٠٠٠آلمان ؛ )نفر ۴٠٠٠٠( نفر ٨٠٠٠٠؛ اطريش )نفر ۴١٠٠٠، ١٨٨١سال 

ين ؛ آرژانت)نفر ٨٢٠٠٠(نفر ١۵٠٠٠٠٠؛ برزيل )نفر ١٧٠٠٠٠(نفر  ١٧٧٩٠٠٠اياالت متحده 
سال پيش برای آزادی می جنگيد، و به  ١٢۵، که »شکوهبا«فرانسۀ ). نفر ٢۵۴٠٠٠(نفر  ١٠٠٠٠٠٠

» ِیاترحقوق مستعم«يايی های برده دار، بريتانرا برای خودش و برای  اش همين مناسبت، جنگ کنونی
ه در حقيقت چيزی بيشتر از جنگ آزاديبخش می نامد، صدها هزار کارگر ايتاليائی را در مناطقی ک

ر چه در توان دارند از هبا » بزرگ«خرده بورژوای اين ملت  اراذِل. جای داده است ،نيستند }ghetto{گتو
ايتاليائيها، به  .شان ميکنندتحقير ه به آنان توهين کرده، ومکنم ۀو به هر شيو اين مردم فاصله ميگيرند

 خوانندۀ روسيۀ ــ کبير بايستی بخاطر بياورد که چه تعداد(خطاب می شوند» ماکارونی« ای اهانت آميز گونه
نمی  ملت برتر مفتخر تولدشان آنها را به امتيازات اشرافِیلقب موهن در کشور ما برای غير روسهايی که 
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ملت روسيۀ کبير و ديگر مردم روسيه  هر دوبه پوريشکويچ برای ستم به  ، رايج است، امتيازاتی کهسازد
امضا رساند که بر طبق آن اين  ، فرانسه، اين ملت بزرگ، قراردادی با ايتاليا به١٨٩۶در ). خدمت می کنند

تاکنون جمعيت ايتاليائيها در  از آن موقع! متعهد شد تعداد مدارس ايتاليائی را در تونس افزايش ندهد آخری
، اما فرانسوی در تونس وجود دارند ٣۵٠٠٠ايتاليائی در مقابل  ١٠۵٠٠٠. تونس شش برابر شده است

 در ميان فرانسويهادر حاليکه  ،هکتار زمين وجود دارد ٨٣٠٠٠زميندار ايتاليائی با مجموع  ١١۶٧فقط 
چگونه . اند نهای اين مستعمره چنگ انداختههکتار از زمي ٧٠٠٠٠٠که بر  وجود دارد زميندار ٢٣٩۵

که » مستحق است«های ايتاليايی بر سر اينکه ايتاليا »پلخانفيست«ريوال و ديگر ممکن است کسی با الب
دارد، آسيای صغير را قطعه  ستم روا *سی، به اسالوها در دالمارا تصرف کند اش در طرابلس مستعمره

  )٢(ق نباشد؟مواف ،کند و غيره قطعه
ند روسيه را به يک روسها برعليه آلمانها که می کوش» آزاديبخش«همانگونه که پلخانف از جنگ     

هجوم «، رهبر حزب رفرميست، فريادش را برعليه **حمايت می کند، بيسوالتی ،مستعمره تبديل کنند
بريتانيايی در دی، از سرمايۀ آلمانی در لومبار ، يعنی،)٩٧صفحۀ (بلند کرده است» سرمايۀ خارجی به ايتاليا
  .وا سازی و غيره و غيرهو، بلژيکی در مؤسسات ترامتينسنسيسيل، فرانسوی در پيا

 با مواجه کردن صدها ميليون که جنگ اروپا حقيقتأ دقت مطرح شده است و بايد اعتراف کردبه  سئوال    
دفاع از ملت  يا: است ادهدر حق بشريت انجام د بزرگی خدمتبا يک آلترناتيو،  مليتهای مختلف اهالِی از

غيرمستقيم و به هر صورت ممکنه  ی در کل، حال يا به وسيلۀ تفنگ يا قلم، مستقيم ياغالب و امتيازات مل
بهره يا  وبودن،  يعنی همان طرفدار و نوکرش»  خودی«زی و نيز دفاع از حق ويژه يا ادعاهای بورژوا ای

و  ءه برای امتيازات ملت غالب، به منظور افشامسلحان به خصوص تصادِم ،ای هگيری از هر مبارز
. سطح بين المللی به وسيلۀ عمل انقالبی پرولتاريای متحد در خودی دولتها و در درجۀ اول  سرنگونی همه

 داری ازبه مفهوم جانب وشش برای اتخاذ موضعی ميانه، عمألبه عبارت ديگر ک راه ميانی ای در کار نيست؛
  .است ور نهانیی امپرياليستی بطبورژواز

باربونی درست مانند . اختصاص داده شده است اين عمل دوم اساسأ، در کل به دربرگيرِی کتابچه باربونی    
که، از نقطه نظر  کندمياو بحث ی گيرد؛ مآقای پوترسف ما، ژست يک انترناسيوناليست را به خود 

پرولتاريا مفيدتر يا بی برای طرفين انترناسيوناليسم، ضروری است که معين کنيم، موفقيت کداميک از 
باربونی با روحی . ن تصميم گرفته استاطريش و آلما... برعليه  ضررتر خواهد بود، و البته او در اين مورد

ت ايتاليا پيشنهاد می کند که اتحاد کارگران همۀ کشورها را رسمأ به حزب سوسياليس کامأل کائوتسکيستی،
، يک برنامۀ صلح اعالن محکوميت انترناسيوناليست – کشورهای متخاصم ولالبته، در وهلۀ ا – اعالن دارد

متقابل  همۀ ملتها برای تضمين پيمانی از«ا، شامل ايجاد بر اساس خلع سالح و استقالل ملی تمام مليته
تحت نام چنين اصولی است که باربونی اعالم می کند که ميليتاريسم ). ١٢۶صفحۀ (»و استقالل آنها تماميت
ه ب ، که آلمان و اطريش آغشته»غيرضروری مطلقأ«در سرمايه داريست، چيزی » انگلی«پديدۀ  يک

 ؛»هديدی است دائمی برای صلح اروپات«که سياستهای تجاوزکارانۀ آنها  هستند؛» امپرياليسم ميليتاريست«
رد کرده يا را و بريتان!] کذا[ روسيه مطرح شده توسط یی محدوديت سالحهامرتبًا پيشنهادها«که آلمان 

های سه بايستی در موقع مناسب به نفع دولتو نيز اينکه حزب سوسياليست ايتاليا،  ،، و غيره و غيره»است
  .اعالم موضع نمايد متفقگانۀ 

به آلمان  شود بورژوازی امپرياليستی بريتانيا آنچه هنوز ناشناخته باقی می ماند اصولی است که باعث می
اروپايی بوده است؛ در  ديگر کشورهای پيشرفت اقتصادی آلمان در قرن بيستم، سريعتر از. ترجيح داده شود

به مراتب کندتر بوده است؛  بريتانيااز سوی ديگر، پيشرفت . »اشتباه کرد«مستعمرات، آلمان بدجور  تقسيم
های  هاغلب از شيو از اروپا، جائيکهبسيار دور  ين کشور گروهی کشورهای مستعمره به چنگ آورده،ا

يار با ثروت عظيمی که در اخت .های سبعانۀ آلمان ندارند، استفاده می کند از شيوه ی که دست کمیاعمال ستم
. قاره برای غارت اطريش، ترکيه و غيره اجير می کند های مختلفدارد، ميليونها سرباز از قدرت

انند انترناسيوناليسم کائوتسکی، چيزی نيست جز دفاع زبانی از انترناسيوناليسم باربونی در ماهيت امر م
تاليا می دارد يعنی بورژوازی اي ا دو روئی، بورژوازی خودی را پنهاناصول سوسياليسم که در پس آن، ب
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که باربونی که کتابش را در سوئيس  نمی توان اين را ناديده گرفت. در حقيقت مورد حمايت قرار می گيرد
که آشکارا اطريش را مورد  ٧۵جايی که سانسور فقط نصف يک سطر را در صفحۀ (سانده بچاپ ر آزاد

و  ∗لبا ی که نوشته، ذکر اصول اساسِی مانيفسِتا هصفح ١۴٣در  ،)انتقاد قرار داده است، حذف کرده است
ی ، باربونی با همدرداز سوی ديگر .را ضروری نپنداشته استاز روی وجدان،  تحليل شان تجزيه و يا

کارهايشان  رانکوفدوستداِر  که اکنون تمامی بورژوازِی نقل قول می آورد عميقی از دو انقالبی سابق روس
صفحۀ  (پلخانفخرده بورژوا و فيليستينِی سوسيال دمکرات ، آنارشيست **کروپوتکين: را منتشر ميکنند

به هر روی در ايتاليا، . اردسفسطۀ پلخانف در مفادش با سفسطۀ باربونی تفاوتی ند! تعجبی ندارد). ١٠٣
ی برمی دارد و با وضوح بيشتری موضع ا هآزاديهای سياسی با سهولت بيشتری پرده از روی چنين سفسط

  .کارگران افشا می کند عنوان عامل بورژوازی در اردوگاِه واقعی باربونی را به
ف سيال دمکراسی آلمان متأسدر ميان سو» روحيۀ حقيقی و واقعی انقالبی يک عدم وجود«باربونی از     
درست همانگونه که سوسيال (او به گرمی از کارل ليبکنخت ؛)درست به همان شيوۀ پلخانف(است

، استقبال می کند، )ندمشاهده نمی کند از وی استقبال می ک که پرتويی در چشمانشان فرانسویشوونيست 
صفحۀ (».يمرشکستگی انترناسيونال بميان آورو از ما نمی توانيم صحبتی«م می دارد که انه اعالاما او قاطع

و » حسن نيت«آنها با  ، تا آنجائيکه)١١١صفحۀ (»ندا هآلمانها به روح انترناسيونال خيانت نکرد«که  ،)٩٢
 مقدس نمايِیهمانند  ،باربونی. اطمينان به اينکه از سرزمين پدری دفاع می کنند، برانگيخته شده بودند

پس از پيروزی بر (نوری رمانتيک، اعالم می دارد که انترناسيونال آماده استبا چاشنی سخاما  کائوتسکی
مايد و با تر بخشيد، عفو نيبی اعتمادی را به پ مانها را همانگونه که مسيح يک لحظهآل«تا ) آلمان

را برای يک صلح  ميليتاريست را شفا داده و دستش از امپرياليسم فراموشی، زخم عميق تحميل شده
  ).١١٣صفحۀ (».ددراز کن انه و برادروارشرافتمند

همديگر را  ــ ما ِدسکی و آکسلراحتماال به کمک کوسف –باربونی و کائوتسکی : صحنۀ هيجان انگيزی است
  !می بخشند

کارگر راضی است، از حزب  و گوست، پلخانف و کورپوتکين کامألباربونی در حاليکه از کائوتسکی     
قبل از جنگ به اندازۀ او شکايت دارد که در اين حزب، که . ناراضی استسوسياليست خودش در ايتاليا 

غيرقابل «و شرکاء نجات دهد، فضايی  رفرميست بود که خود را از شر بيسوالتِی کافی خوش اقبال
موافق نيستند، ايجاد شده  »بيطرفِی مطلق« ، با شعار همانند باربونی ،کسانی که برای)٧صفحۀ ( »استنشاق

بيچاره ). ی قاطع برعليه کسانی که موضع پيوستن ايتاليا به جنگ را دارندا همبارز رت ديگر، بابعبا(.است
برچسب باربونی به تلخی شکايت می کند که حزب کارگر سوسياليست ايتاليا به مردانی چون او 

ه آنان روی کسانی که بورژوازی ب«، »ها از دست داده اند هرا با تود انکه تماسش افرادی«، » روشنفکران«
می » ندا کسانی که از راه راست سوسياليسم و انترناسيوناليسم منحرف شده«، »خوش نشان می دهد

حزب ما تودۀ مردم را بيش از آنکه آموزش دهد، به «می گويد، باربونی با اوقات تلخی ). ٧صفحۀ (دنچسبان
  ).۴صفحۀ (»تعصب می کشاند

معروف انحالل طلبان و اپورتونيستهای روسی است  موضوعمان اين شکل ايتاليايی ه! همان آواز قديمی    
، و کميتۀ زاريا ناشاها را برعليه سوسياليستهای نازنين  هبلشويکهای شرير که تود» عوامفريبی«که 

بی ارزشی است  اما چه اعتراف! ندن، تقبيح می ک»تحريک می کنند«و نيز گروه دومای چخيدزه  سازمانده
و پالتفرم انقالبيون  در تنها کشوری که پالتفرم سوسيال شووينيستها: ست ايتاليايیاز يک سوسيال شوويني

از  پرولتاريای ،های کارگر هتودانترناسيوناليست می توانست برای ماهها به آزادی مورد بحث قرار گيرد، 
  .ندداز دومی و روشنفکران خرده بورژوا و اپورتونيستها از اولی پشتيبانی کر آگاه لحاظ طبقاتی

نسبت به بلژيک  رک موقعيت بين المللی است؛ فرومايگیبيطرفی يک خودپرستی تنگ نظرانه، عدم د    
همخوانی کامل با پلخانف و آکسلرد  ، اينها را باربونی در»ه الحق استغايت هموار«و » غيبت«است و 

گر سوسيال دمکرات در اما از آنجائيکه دو حزب قانونی، يکی رفرميست و ديگری حزب کار. بيان می کند
برهنگِی  پنهان کردنمردم را با  ايتاليا وجود دارند و از آنجا که در آن کشور غيرممکن است بتوان
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يا با کميتۀ مای چخيدزه گروه دو بوسيلۀ الپوشانی باسکی ها و شرکاء پوترسوف ها، چروانين ها، لويت
  :يق می کندتصد بونی مطالب زير را صراحتأبار  سازمانده، فريب  داد،

 ، که با هوشياریسوسياليستهای رفرميست از اين نقطه نظر، من انقالبيگری بيشتری در فعاليتهای«    
برای مبارزه ] به تبع پيروزی بر ميليتاريسم آلمان[اهميت عظيمی را که چنين تغييری در وضعيت سياسی 

ل پيمان سه جانبۀ دولتهای عل کامل، ازند و با ثبات رأی ا هضد سرمايه داری دربر خواهد داشت تشخيص داد
 يک الک پشت در پسانقالبی که مانند  هایسوسياليست تا در تاکتيک رسمِی ميبينم، ند،ا هکرد حمايت متفق

  ).٨١صفحۀ (» ندا هحفاظی از بيطرفی مطلق پنهان شد
که  يیرفقا ن آرزوست کهماند، بيان ايدر رابطه با اين اعتراف ارزشمند، تنها کاری که برای ما باقی می     

ايتاليا را جمع آوری و بطور دو حزب  توجه جالب ميبايست مطالب گوناگون و با جنبش ايتاليا آشنايی دارند،
، تا اينکه معلوم شود از يکسو کدام طبقات و قشرهای اجتماعی و کدام عناصر، با سيستماتيک تحليل نمايند

نقالبی پرولتاريای ايتاليا دفاع کرده و از سوی ديگر چه کمک چه کسانی و با چه مباحثاتی از سياست ا
هر اندازه که چنين مطالبی از کشورهای مختلف . ندا هکسانی نوکری بورژوازی امپرياليست ايتاليا را پذيرفت

در رابطه با داليل و اهميت شکست  ی طبقاتیآگاه با بيشتر گرد آورده شود، همانقدر هم کارگراِن
  .در خواهند يافت بهتر را حقيقتانترناسيونال دوم 

تالش می کند تا با   يک حزب کارگری، مواجه با کر دهيم که باربونی در، ما مايليم اين نکته را نيز تذنتيجتأ
که با  انترناسيونال سوسياليستهای ايتاليايی .کارگران سوء استفاده نمايد انقالبی غرايز سفسطه جويی از

به صورت کسانی  ند را اوا همخالفت کرد فع بورژوازی ايتاليا بپا شده است،در خدمت منا در حقيقتجنگی که 
 ای برای پنهان شدن از عواقب وحشتناک جنگ هستند، خودخواهانه تمايل و از جبونانهطرفدار اجتناِب که 

ترسند، ب تربيت شده اند که از عواقب وحشتناک جنگ کسانی که«:باربونی می گويد. مجسم کرده است
برای ظاهر  همراه با اين تالش منزجر کننده). ٨٣صفحۀ (».انقالب نيز خواهند ترسيد ب از عواقاحتماال

وزير را مشاهده می  *ِیساالندرا» واضح«انقالبی به خود گرفتن، ما يک اشارۀ عملی ناسنجيده به سخنان 
ا برای برگزاری يک و نيز اينکه تالشه» .نظم به هر قيمت که شده برقرار خواهد شد«کنيم که می گويد، 

نستيم از ما نتوا«. منتهی خواهد شد» يک قتل عام بی فايده«اعتصاب عمومی به منظور مقابله با بسيج به 
ز جنگ برعليه اطريش جلوگيری بعمل جلوگيری کنيم، چگونه خواهيم توانست ا] طرابلس[جنگ ليبی 

  ).٨٢صفحۀ (»آوريم
اپورتونيستهای ديگر، با پست ترين مقاصد برای فريب بخش  و همه **باربونی، مانند کائوتسکی، کانو    

در موقعی را به انقالبيون نسبت داده و  »فوری جنگ خنثی سازِی«برنامۀ احمقانۀ  ها، تعمدأ همعينی از تود
سپس او می کوشد از وظايف . می دهند که بزير کشيده شوند که بهترين فرصت برای بورژوازی است اجازه

در مورد استفاده از بحران انقالبی برای تبليغات  رت،های بال و اشتوتگا شده در بيانيهفرموله  بروشنی
باربونی با وضوح کامل مشاهده . طفره برود ،یا سيستماتيک انقالبی و آماده شدن برای عمل انقالبی توده

  .می کند که اروپا در يک موقعيت انقالبی به سر می برد
کسل کننده باشد، چون بدون  ، حتی اگر برای خوانندهکته ای پافشاری کنمکه بروی نضروری می دانم «     
نکته اينست که دوره . موقعيت سياسی کنونی را ارزيابی کرد ،به درستی مشخصی از آن،  نمی توان درک

ديگر موضوع به هيچ  عمل، زمانی که در آن ای که در آن زندگی می کنيم، دوره ايست مصيبت بار، هنگامۀ
 نکاربردب بلکه زماِن ،سياسی آينده نيست يا تعيين خط مشیها،  هئۀ نظريات، فرموله کردن برنامارا رو
 تحت. ايد در خالل چند هفته استی فعال و زنده برای به دست آوردن نتيجه در خالل چند ماه، يا شينيرو

تحکيم نظريات  ه زماِنچنين شرايطی، جايی برای فلسفه بافی پيرامون آيندۀ جنبش پرولتاريائی نيست، بلک
  ).٨٨ــ٨٧صفحات (»پرولتاريا، برای روبرويی با موقعيت کنونی است

چهل و چهار سال پس از کمون پاريس، با گذشت نيم قرن از جمع ! ديگر زير نقاب انقالبيگری سفسطه ای
ذراند، که اروپا لحظات مصيبت باری را می گی، در لحظۀ حاضر، هنگاميا هآوری و آمادگی نيروهای تود

، درآيد اش ملی طبقۀ انقالبی اروپا بايستی به اين فکر باشد که چگونه هر چه زودتر به نوکری بورژوازِی
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تبليغات  ياری دهد، و چگونه از اقدام به و پيروزی بر ديگر مردم تجاوز، ويرانی، چگونه آن را در غارت،
  .بی اجتناب ورزدآمادگی برای عمل انقال از و یا هدر مقياس تود مستقيم انقالبی
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ا موافقت                بسيار -٢ ه يک کشور امپرياليستی ب ا ب ديل شدن ايتالي ان تب اط مي ه ارتب ه ب ود ک د ب  آموزنده خواه

ت ر  دول ا رف يم  ب اره کن اتی اش ری . م انتخاب ن آخ دگان را از  اي داد رأی دهن ه  ٣٢١٩٠٠٠، تع  ٨۵۶٢٠٠٠ب
ر،    ارت ديگ ه عب زايش داد، ب ًا«اف ومی را   » تقريب ق رأی عم ک ح اي ی دادنش ربلس   . ن م گ ط يش از جن پ

ر مشی    «ميشلز ميگويد،. مخالف بود مرحلۀ اجرا گذاشت، به شدت با آنجيوليتی، که رفرم را به  زۀ تغيي انگي
ِک طوالنی مدتشان از     عليرغم بيزارِی. »اساسًا ميهن پرستانه بود« و احزاب ميانه رو،» تتوسط دول تئوري

ا ديسيپل     هاز آن الي تی فراترراتی، کارگران صنعتی و حستعميک سياست م ايينتر، ب ين عالی و اطاعت،   های پ
د راتبرخالف تمام انتظا ار  . ، با ترکها جنگيدن ين رفت رده وار  چن ه سياست دولت سزاوار پاداشی        یب نسبت ب

ائی     . بود که پرولتاريا به اين راه جديد ادامه بدهد ارگر ايتالي ه ک رد ک رئيس شورای وزيران در مجلس اعالم ک
رد   ش در ميدانا رفتار ميهن پرستانه اين با وغ       جنگ ليبی، به کشور ثابت ک االترين درجۀ بل ه ب ه ب سياسی  ک

د     باشد زندگيش را  کسی که مستعد. دست يافته است د، الب انی کن افع     برای هدفی عالی قرب اليق حفاظت از من
د داشت که دولت او را شايستۀ   و بنابراين، اين حق را خواه نوان يک رأی دهنده نيز خواهد بود،کشور به ع

ا سوسيال    ! وزيران ايتاليائی ناطقين خوبی هستند). ١٧٧صفحۀ (».تمامی حقوق سياسی بشناسد ر از آنه بهت
ه  «:را تکرار می کنندی ا هآلمانی هستند که يک چنين بحث نوکرمآبان» راديکال«دمکراتهای  ان "ما وظيف " م

م ا هانجام داد ارجی برای غارت کشورهای خ  " شما"به " کمک"را در  ا  ي د حق رأی    " شما "، ام نمی خواهي
 زيرنويس از لنين -» ...در پروس بدهيد " را  ما"همه جانبۀ 
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