نه خدا ،نه ارباب؛ تاریخچهی آنارشیسم
بخش سوم :روز اول ماه می و تبلیغ از راه عمل انقالبی
فیلمی مستند از تانکرد رامونهTancrède Ramonet 
برگردان فیلمنامه از :رضا اسپیلی
ِ

 ...ادامه از بخش دوم

 ۱۸۸۶ــ روز اول ماه می

در کشور جوان ایاالت متحد امریکا است که برای اولینبار از این سالح
تاااز در مایااار با ر

موج ب ر
باا ر

استتاده م م شتتو  .آنارشیسااد در آن ااا زااد از را

مهاجرت ریشه م

واند و در میته لشت ر فاارا هاه ر مراها

عاانشتی شااما جتتهریر م شتتوند ،زمااانجازااا هااه م دبنیااران در

شرایط مشابه بردگان جنوب به سر مایبرناد ،زماین مناسابی باراد رشاد

م یهبد .در اوایل دزهد  ۱۸۸۰جنگ داخلی به ش ل مباارز د اجتماایی

اا هه بهشدت سرهوب میشود مانند شلیک تیربار سننین پلیس ولت

فتتدرا باه هااارگران را آزاان سنساایلوانیا تتتت ادامااه م یهبتتد .رگبااار گلو ااهزااا و

سرنیزمی تدنگهه د زا هشته باه جاا مایگااارد .باراد تااز واردزاا رؤیااد
آمریکایی تبدیل به هابوسی دراز امن میشود.

کنیون زیمر  KENYON ZIMMERتاریخدان و استاد دانشگاه آرلینگتون تگزاس

آنارشیستزاد مهاجر آ مانی ،یهودد یا ایتا یایی داستان مشترهی دارناد .آنهاا یاا هاارگران مازرناد هاه

فاط میتوانند هارزایی سیدا هنند هه نیازد به مهارت ندارد یا هارگران غیرمازرند هاه سساتترین هارزاا
بهشان سیشنهاد میشود .درنتی ه از توزد وجود امکانات اقتصادد بیارون مایآیناد ،تصورشاان نسابت
باااه ن اااا سیاسااای هاااه باااهطرز مبهمااای مااایشاااناختند ش و مااای سنداشاااتند هاااه دمکراتیاااک اسااات و

جمهوردخوا  ،تغییر میهند ،دریوض آنچه در این دور میبینند تسلط فساد و قادرت شرهتزاسات

مهاجران از توزد بیرون آمد با اید زاد رادیکا آشنا میشوند.
و بشضی از این
ِ


مشخصات فيلد یبارت است از:

Tancrède Ramonet, Ni dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme, coffret de deux DVD (3h41) et un
livre (Ils ne peuvent pas détruire nos idées, 60 pages), Temps noir et Arte édition, 2016 .
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این آشنایی با اید زاد رادیکا بیشتر در شیکاگو اتفاق میافتد هه بیشتر ِ مهاجران به آن ا میروند .عانشت

فااوالد ،بااتن و گوش ات بیشااترین تااضااا را دارنااد .شااهر ِ افتاااد در دا مافیاااد روبااهرشااد هااه عااادبان قدرتمنااد

عنایع دمایت ما ی اش میهنند ،ماالما اسات از هاارگرا ِ جتدا شتدم از بهیتهی اجامته  ،روستییه و هودهاان
خیابانی ،و بهسریت تبدیل میشود به محل دیوا.
کنیون زیمر

شیکاگو در دزهد  ۱۸۸۰هانون فشا یت آنارشیستزا در ایاالت متحد بود.
متیو کار

 شاایکاگو شااهرد بااود هااه روابااط هااار در آن خیلاای سااخت و زمخاات بااود .اساسااا جااایی بااراد مااااهر و
مصا حه وجود نداشت ،درنتی ه شارایط ساختی باود .از یاکطار
غیار قابال بااورد زنادگی مایهردناد و از طار

مصا حهیی از زی نویی با هارگران بکنند.

هاارگران را مایدیدیاد هاه در شارایط

دینار نخبناان محلایِ هسا

وهاار هاه داضار نبودناد زاای

در روز او مااا ماای سااا ،۱۸۸۶هااه زنااوز روزد اساات مهاال بایااهد روززااا ،شااشار ایتصاااب سراساارد مت ا ر از

استراتژد تاز د آنارشیستی مطرح میشود ۳۴۰ .ز ار هارگر براد تغییر مدت روز هارد به زشت ساایت دور
زد گارد مایآیناد .سلاید دخا ات مایهناد و باا خشاونت ت ازرهننادگان را متفارق مایهناد .دیوارزاا سوشاید از
دیوت به انتاا میشوند .دو روز بشد آنارشیستزا ت ازرات ایتراضی در میدان زایمارهات ()Haymarket

بررزار میهنند .این رویداد در تاریخ جنبش هارگرد ماندگار میشود.
متیو کار

ن ت ااازرات
ت ااازرات ی یماای برگا ار شااد هااه رزبااران آنارشیساات در آن سااخنرانی هردنااد امااا در سایااا ِ
وقتی هه سلید خواست با خشونت جمشیت را متفرق هند...

رابرت گراهام

یکی از میان جمشیت بمبی را بهسود سلید سرتااب هارد،
بم ا

منف اار شااد و چنتتد اف تتر هشااته و زخمتت

شاادنتتد.

آشااااوب ماااایشااااود .سلااااید آتااااش ماااایگشاااااید ،بعضتتتت

از

ت ازرهننااد زااا س ت د اشتتاهاند و متتن مئم ت ن ام کتته ر
میهنشه آنهرشی ت هم بو م و میبیناید هاه آمریکااییزاا

تااا بااه امااروز یادتشااان را بااه داشااتن سااالح واننهاااد انااد.
ماامات بدون زی مدرهی ایال هردناد هاه آنارشیساتزاا

م

و بین می و سرتاب بم

بود اند.

متیو کار

سلاااااید شااااایکاگو د زاااااا آنارشیسااااات را دساااااتنیر هااااارد،
دردا یهه بشضی از آنها اعال باه ت اازرات نیاماد بودناد.
تتل پلتتتیس نموناااهیااای از رفتاااار ک ستتتی
رنایجتتته ،ایتتتن لمت ِ

نیروههی واپ گرا ر شهری خته ،،ر ایتن متور شایکاگو،

ان اه شد که از چنین رویدا ی بهرم م برند تته سارهوب
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در مایار ب رگتر را توجیه کنند.
زشت آنارشیست متهد شدند هاه بما

را آنهاا سرتااب هارد اناد .دادساتان در بیاان اتهامااتش باهطاور ضامنی

بیگنا بودن آنها را میسایرد« :میدانید هه این زشت مرد از ز اران نفر دینرد هه با آنها بود اند گنازکاارتر
نیستند .اما اینها را انتخاب هرد اید چونهه اینها رزبر بود اند ،آقهیه هیأت منصده رس یبرتت

بته دیناران

بدزید ،باید به دار شان آویخت تا جامشه و مؤسسهزااد ماا دفاش بشاوند ».از زشات نفار سانن تان باه مار

3

محکو میشوند .ویید ینگ 1در زندان خودهشی میهند .چهار نفر دینر ،آگوست اسییس ،2جارج ا ِنگِتل ،
آدو ف فیشر 4و آ برت سارسون  5به دار آویخته میشوند.
متیو کار

 تنها در سا  ۱۸۹۳بود هه فرماندار ایلینوی از ایدا آنارشیستزا یارخوازی هارد .او ت ییاد هارد هاه

رئید سلید شیکاگو بود هه زمهد جریان بم

گاارد را سازماندزی هرد و دتی تارور باه دساتور او

ان ا شد تا بشد بتواند سرهوب سلید را توجیه هند.


 .1ویید ینگ  )۱۸۸7-۱۸۶۴( Louis Linggآنارشیست امریکایی زاد د آ مان .او به گفتهد خاودش در سای د ساا نی و ساد از
اینکه سدر هارگرش در جریان هار در هارخانهد برش ا وار عدمه دید و درنتی ه از هار بیکار شد با مفهاو اساتهمار آشانا گردیاد.
ن ار و یضو ان من آموزش هارگران بود ،در برن سویید با اندیشهزاد آنارشیساتی آشانا شاد و ساد از مهااجرت باه امریکاا باه

اتحادیه د ن ار و آرماتوربند سیوست .او هه شش ما سایش از رویاداد زایمارهات باه امریکاا رساید باود در آن روز در ت اازرات
دضور نداشت .سلید او را در خانهاش با چندین بم

دستساز سیدا هرد .زرگ نپایرفت هه بم

سرتاب شد در زایمارهات

ساخته د او بود و بشد زد هه مشلو شد نبود  .او در دفاع از خود گفت« :شما چند شایمیدان متخصا
فاااط گفتنااد هااه فل ا ِ بااه هااار رفتااه در بم ا
سایرفتند هه این دو نوع بم

زاایمارهاات یااک مشااابهتزااایی بااا فل ا بم ا

آوردیاد این اا و آنهاا

زاااد ساااختهد ماان دارد زمااین و دت ای

نید ایان باا زاد در قطار تفااوت دارناد .مایخوازیاد مان را بکشایدا باا خوشاحا ی مایمیار باا ایان

اطمینان هه ز اران نفرد هه با آنها در ارتباط بود ا  ...فرداد روز ِ به دار آویخته شدنمان زمهجا را بمباران خوازند هرد .با ایان

امید باه شاما بناوید :از زماهتاان متنفار  ،بیا ار از ن متاان ،از قاانونزایتاان ،از ایان قادرتی هاه سشاتوانهاش زور اسات .باه ایان

خاطر مرا به دار بیاوی ید ».اما او در سلو ش با یکی از چهار بمبی هه آن اا سااخته باود خودهشای هارد و باا خاون خاود بار دیاوار
سلو ش به زبان مادریش ،آ مانی ،نوشت« :زورا به آنارشی (!.»)Hoch die anarchie

از نوشتهزاد اوست« :تمره گرایی به مشنی انایاد گرو زاد تو یدد و مصرفیِ متشدد زیر دست گرو زایی از افراد خواساتار

سلطه یا زیر دست اههریت مستبد است .نمایتاوان آن را ساایرفت چاون خاود ایان زاد گوناهیای سالطه اسات و ازادا
جامشهیی آزاد و آنارشیستی را متوزمانه جلو میدزد».

روشان

شش سا بشد فرماندار ایلینوی  ،جان آ تنلد بهطور رسمی ایال هرد هه زر زشات نفارد هاه در جریاان محاهماهد رویاداد

زیمارهت به مر

محکو و به دار آویخته شدند بیگنا بود اند.

 .2اگوست اسپید  ،)۱۸۸7-۱۸۵۵( August Spiesمبلساز امریکایی ،فشا رادیکاا هاارگرد و روزناماهنناار و از دبیاران روزناماهد
آربایتر تسایتونگ (م لهد هارگرد) .او از رزبران جناح رادیکا د ب هارگر سوسیا یست بود.

 .3جرج اننل  ،)۱۸۸7-۱۸۳۶( George Engelفشا در اتحادیهد هارگرد و یضو ان من بینا مللی هارگران.
 .4آدو ف فیشر  ،)۱۸۸7-۱۸۵۸( Adolph Fischerآنارشیست و فشا در اتحادیهد هارگرد.

 .5آ برت ریچارد سارسون  ،)۱۸۸7-۱۸۴۸( Albert Richard Parsonsاز سیشاروان سوسیا یساد امریکاایی .او ساد از ناالمکاان باه

شیکاگو بهزمرا زمسرش وسی به آنارشیساد گرویاد .روزناماهنناار ،ساخنور و فشاا هاارگرد هاه در شایکاگو زفتاهناماهد آالر
(زشدار  )The Alarmرا منتشر میهرد .سارسون هه براد روز هارد زشتسایته براد هارگران مبارز میهرد باه ان منای باه ناا

ان ماان زشاات سااایت (هااار) ش ایکاگو سیوساات و از ایضاااد مهااد ان ماان آنارشیسااتی ب اینا ملل ای هااارگران ب اود .سارسااون ناش ای

تشیینهنند در ایتصااب سراسارد او ماا مای  ۱۸۸۶داشات چناانهاه نخساتین ت اازرات روز او ماا مای در تااریخ باه ناا او
بت شد است .جریان از این قرار بود هه از اوایل سا  ۱۸۸۶ایتراضزاد هارگرد براد تهبیت روز هارد به زشت سایت اوج

میگرفت .در یکد می آن سا سارسون با زنش وسی ت ازراتی را به زمین من ور ترتیا

دادناد هاه زشاتادز ار شارهتهنناد

داشت و آن ا او سخنرانی و ایال ایتصاب یمومی هارد .در طای روززااد بشاد  ۳۴۰زا ار هاارگر باه ایتصااب سیوساتند .سلاید باه
عااف آنهااا دملااه هاارد و چنااد نفاارد را هشاات .خشااونتزاااد سلاید فراخااوانزاااد آنارشیسااتزااا بااه برگا ارد ت ااازرات را در س ای

داشت هه درنهایت به داد هد زیمارهت ان امید.
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رابرت گراهام

 این خشاد فراوانای را براننیخات ،ناهتنهاا در میاان آنارشیساتزاا ،بلکاه دتای میاان مارد آزاد  ،چاون
محاهمه خیلی غیریادالنه بود آنها ایدا شدند چون آنارشیست بودند ،نه بهخااطر اینکاه هاارد هارد

بودند .در نتی هد ایدا شهداد زیمارهت ،آنها قهرمانان مردمای ناهتنهاا باین آنارشیساتزاا بلکاه در

میان سوسیا یستزاد سراسر جهان شادند .سرتار زایشاان زماهجاا در دفااتر اتحادیاهزااد هاارگرد در
اننلید و فرانسه و امریکاد التین به دیوارزا بود.

سیآمد جهانی ماجراد زیمارهت ،تصوی

روز او ما می بهینوان روز جهانی هارگر است .در سا زاد بشد،

ت ااازرات در زمااهجااا بااه رزباارد آنارشیسااتزااا برگا ار ماایشااود .امااا در فرانسااه اساات هااه قتاال یااا شاایکاگو،
آنارشیسد را به دور یی نو وارد میهند :دور د بم

رذاریزا و تبلیغ از را یمل اناالبی.

 ۱۸۹2ــ تبلیغ از راه عمل انقالبی

دوران زیبا (ب ِل اسوک) 1است .سارید از زمه همون خود را بازساازد
هاارد و زرگا بیشاتر از ایاان ،شااهر نااور و زناار و یشا نبتتود اساات.

تبدیل بته نخساتین مرها ماا ی شاد و هاانون امپراتاورد اساتشماری ِ
رو به گسترشی است هه براد چند سا ی سایتخات جهاان مایشاود.
بااااوریوازد ِ سیااااروز و دموهراساااای جااااوان و مغاااارور ماااایتوانااااد جشاااان

 ۱۰۰سا نی اناالب فرانسه را هه دینر از مشنی تهی شد بنیرد و از
غرب دیوت هند تا از نمایشنا ب ر

جهانیاش بازدید هند .آنها هه

2

هااه بااراد ایاان مناساابت بازسااازد

هن کاونااد ماایتواننااد بااین دو هاااو جنااگ و هاااو صتتنهی از یااکسااو و

متتهرت تجتتهری تتتهزم بتته نتتهم بهستتا

شد  ،در بهزنمهی

شاکوزمند قتالیاا سرخپوساتان مشاارهت هنناد

یااا در هوچااهزاااد وساایع و مشاابک بااا ودااشزاااد تاااز د انسااانی بااا

بیتفاوتی قد ب نند .این ا مارهسیسد زنوز در اقلیت مطل است

و آنارشیسد تنها جنبش تود یی اناالبی است .ویی میشل ،هه از زندان با ایما شااقهد ها ادونیا بازگشاته،

و در آن ا ن ریهزاد یبرترد را سایرفته ،سشت سر زد هنفاراند مایگااارد ،ت اازرات ساازماندزی مایهناد و
دتی نماد جدیدد به جنبش میدزد.


 .1بل اسوک (دوران زیبا یا یصر زیبا  ،)la Belle époqueدور د از اواخر سد د نوزدزد تا آغااز جناگ جهاانی یکاد ،دور د رشاد و
سیشارفت اجتماایی ،اقتصاادد ،تکنو وییاک و سیاسای در فرانساه و بلژیاک اسات .اروساا ساد از جناگ فرانساه و آ ماان در سااا

 ۱۸7۱به مادت دادود چهال ساا در عال باه سار مایبارد ،امار ناادرد در ایان قاار هاه موجا

سیشارفت در زمیناهزااد یادشاد

میگردد .در این دور است هه سندیکازا و اد اب سیاسی بهویژ اد اب سوسیا سیت در هشورزاد اروسایی ت سید و بارزا و
هافهزا یکی سد از دینرد باز میشوند ،بلوارزاد ب ر

سااخته مایشاوند و دور د آغااز برگا ارد آتلیاهزاا و گاا ردزااد زنارد و

هنسرتزاد موسیای در اروسا است .نمایشنا جهانی سارید در زمین زمان برگا ار شاد .اننلساتان و آ ماان زاد باا تفااوتزااد
زمانی ج ئی دوران زیباد خودشان را دارند و در آن زبانزا زد از تشبیر فرانسود بل اسوک استفاد میهنند.

 .2باستی یا آنطور هه در زباان فارسای رایان اسات باساتیل ،ابتادا ناا زنادان و اماروز ناا میادانی در ساارید .محال نماادین انااالب
فرانساه هاه اناالبیاون در  ۱۴یوییاهد  ۱7۸۹ویاران اش هردناد و امااروز جا خاطهشای در خاط سان د متاارو ساارید هاه محاادود د

دیوارزاایش را مشااخ

هاارد ا اارد از آن زناادان قلشااهماننااد نمانااد اسات .اسااراد ماادرن سااارید هااه در سااا  ۱۹۸۹بااه مناساابت

دویستمین سا نرد اناالب فرانسه افتتاح شد در این میدان قرار دارد.
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گائتانو منفردونیا

 میگویند هه ویی میشل بو که براد او ینبار از سرچد سیا استفاد هرد ،ویی میشل در ت ازرات
بیکاران در سارید در سا  ،۱۸۸۳از سارچهیی سیا بهینوان یالمت اساتفاد مایهناد و بشاد ،در طاو

محاهمه این درهت خود را توجیه میهند.
ماریان انکل

 سرچد سیا زد سرچد ی ادارد و زد سرچمی است ویژ د آنارشیستزا.

گائتانو منفردونیا

 درواقع زمهچی همی سیچید تر است ،زیرا در زماان زماان ،در یاون روزناماهیای منتشار مایشاود هاه
1

اسمش خیلی روشن ،زست پرچم سیهم .

ماریان انکل

 فکر میهند هه او ین چی د است هه سرچد سیا نا دارد.

گائتانو منفردونیا
 امتته خیلت

مهتتم استتت کتته یت

چیتتز را بتتدانیم و آ این تته آنارشیسااتزااا بااه ایاان د یاال از پتترچم ستتیهم

اساده م ن ر ند هه ویی میشل از سارچهد سیا استفاد هرد و یه به این د یل هه روزنامهیی در یاون
ینوانش بود پرچم سیهم ،نه؛ در ابتدا تعدا کم

از آ اساده م م کنند .آ موق سارچد آنارشیساتزاا

رننش قرم بو  .بسیارد از آزاددخوازان و مارهسیستزا خوششان نمیآید ،اما واقشیت این است.
از طر

دینر ،سرود بینا ملل ،هه به سرود د ب همونیست تبدیل میشود و اوین پُایه تااز نوشاته اسات،

در اعال بااه گوساتاو وفرانسااه ،آنارشیساتِ امضاااهنند د سیمااان سانتایمیه ازاادا شاد بااود .دتای امااروز ایاان

سرود هه در دا وزواد مارسیی ساخته شد  ،زمچنان مانیفست واقشی زندگی یبرتر و آزاددخوازانه است

بهویژ آن اهه در آغاز بند دو از ششار مشرو

نه خدا ،نه س ار و نه قاضی استفاد میهند.

سرود انترناسیونال

رههنندمی برتری ر کهر نی ت
نه خدا ،نه س ار ،نه قاضی
خو به رههی

خویش برخیزیم ای تولیدررا !

رساگهری مشارت را برپه اریم.

2


 .2برگرفته از برگردان ادمد شاملو با همی تغییر.

1. le drapeau noir
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زماان تراناه و ساخنرانیزااد زیباا نیسات.
اما ،در این دور د خروش دوبار د اناالبی ،براد ویی میشل ،زماان
ِ
باید اقدا هرد .او با ا ها از هار زاین ن و ماا هاش درباار د هشاتن و ماتأرر از اساتراتژد نیهیلیساتزاا 1هاه
روسیه را به خون و آتش گشودند ،هارگران را به قیا خشونتآمی فرامیخواند« :یشنای زای بیلای نی تت تته

به آ را زاد زیرزمینی بکنید ،زی دینامیتی نداریم ته سارید را زوا هنید ،یک قطر نفت نیست هه زمهجاا
ش شما خوازد بود در ویرانهزاد جامشهیی فاسد
را به آتش بکشیدا را نیهیلیستزا را بروید و من سیشاسی ِ

هه عداد فروریختن اش از زمهطر

به گوش میرسد و درنتی ه زار شاهروند خاوب بایاد باا آزان و آتاش از

شر آن خالص شود ،ما دنیاد تاز د اجتمایی ای اد خوازید هرد».

او با ماالتستا و هروسوتکین به ی متین هننار د باینا مللای آنارشیساتزاا در نادن مایرود و باا آنهاا اساتراتژد

جدید جنبش را تشریف میهند.

جانپیترو برتی GIAMPIETRO BERTI

 تبلیغ از را یمل اناالبی یک نویسند د خاص و مشخ

است.

ندارد .بیاانت

خودجاوش از اقادا اناالبای

سرواندو روچا  SERVANDO ROCHAتاریخدان و روزنامهنگار
 فاط انف ار بم

نبود بلکه هنشی بود هه مرززاد زباانی را درنوردیاد .آنارشیساتزاا بار ایان گماان

بودنااد هااه از را یساات ویااژ یاای هااه ماایگیرنااد رادااتتاار خوازنااد توانساات سیااا

هنند.

جانپیترو برتی

 و بهاینترتی

اناالبیزا را در مشارض آزماون مایگااارد ،باه ایان مشنای هاه اناالبای هسای نیسات هاه

هنارد مینشیند و زمهاش در

خود را هس

یبرتااردشااان را منتااال

میهند.

میزند ،نه! اناالبی یمل مایهناد ،هسای اسات هاه باا ایماا ش ایتباار


 .1نیهیلیسد در نیمهد دو سد د نوزدزد در روسیه زاد شد .آنها با اقتادار ِ دو ات ،هلیسااد ارتادهد و خاانواد مخاا ف و خواساتار
جامشهیی بنیانیافته بر یاالنیت و ماددگرایی بودند .هروسوتکین در نوشتهزاد آنارشیستیاش ماایسهزاایی میاان ایان دو جریاان

فکرد میهند چنانکه میتوان با تسام گفت نیهیلیسد و آنارشیسد بهترتی

مفازید فلسفی و سیاسی یک جریان زستند.
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این مفهو هه دست زدن به یملی درخشان میتواند جرقهد اناالبی ای ااد هناد هاه غارب را شاشلهور خوازاد
هرد ،فرانسوا هونینستاین مشرو

به راواشو را متااید میهند .او رم یبور اویی میشال و هروساوتکین را هاه

بهزمرا ماالتستا ن ریهسردازان جدید آنارشیسد زستند و خواساتار شاورش دایمای از را ساخنرانی ،نوشاتن،
استفاد از خن ر یا دینامیت اند به هار می برد .راواشاو زمچناین در جدیادترین اختاراع نوبال ،ابا ار ایاد آ

براد از بین بردن دنیاد قدیمی را مییابد .او هار با نیتروگلیسیرین را میآموزد و سد از سرهوب شادید او این

ت ازرات او ما می در فرانسه ،هه شورش بهناگهان به خشد تبدیل شد ،تصمید میگیرد اقدا هند.
ماریان انکل

 آنارشیستزا تصمید گرفتند هه روز او ما می  ۱۸۹۱روز مبارز و یمل باشاد ناه روز نماایش عاف
1

من د از افراد ،چی د هه امروز میبینید .بنابراین در هلیشی  ،درگیردزایی بین سلید و آنارشیستزاا
باه وجاود مایآیاد و در فااورمی 2در شاما  ،سلاید باه رود زناان و هودهااان هاه در عاف جلاود ت ااازرات

زستند شلیک میهند و خیلیزا را میهشد .به این یلت اسات هاه راواشاو دساتباههاار اساتفاد از

بم

میشود.

راواشو بهطرز نمادینی بم

زااد دساتساازش را در بلاوار سانیرمان و

خیاباااااان هلیشااااای ،جلاااااود ر ِ خهنتتتتتهی قاضااااای و ا ستتتتتاهن

هاااااه ساااااه

ت ازرهنند د آنارشیست را به زنادان طاوالنیمادت محکاو هارد بودناد

منف ر میهند .آسی
متیو کار

 ایاان بما

بم

زا قابل توجه است.

زااا هساای را نکشااتند ،فاااط ساسااخی بودنااد بااه زناادانی

هاااردن تتتت ازرهننااادگان آنارشیساااتِ خیاباااان هلیشااای اماااا سلاااید

فرانسه و ته حدی پلیس اننلستان و رسانهزاا در ایتن و کشتور و

بایهد دنیاا راواشاو را هاه چهار د مهمای در جنابش آنارشیساتی
نبااود بااهینااوان نمتته آنهرشی تتم ،چهتترمی تیاار ی بتتهوری مبتتر

نمایش گااشتند.
افسانهد آنارشیست بم

بااه

گاار زاد میشود .راواشو میترساند .دنبا ش میگردند .هالنتردزا به سالحزاد

جدید م ه میشوند .سلید دوبار ادیاد یلمی بودن میهند .یکی از او ین فیشزاد سن ش و انداز گیرد

اندا بدن انسان اختراع میشود .تصویر چهرمی راواشو در عفحهد او زمهی روزنامهزا چاا

به طف روشزاد تاز د ارتباطات نامش در تما جهان شنید میشود.

مایشاود و


 .1هلیشی محلهیی است در شما غربی سارید .درواز و میدانی به زمین نا در این محل وجود دارد.
 .2در او ماا مای  ۱۸۹۱هاه یکماین سااا نرد ت اازرات ساارهوبشااد د مای در شایکاگو در فرانساه برگا ار مایشاد ،در فااورمی ،شااهر
هوچکی در شما فرانسه ،سلید به رود ایتصابهنند زاد آرا آتش گشود ،نه نفر را هشت و  ۳۵نفر را م اروح هارد .زشات
تن از هشتهشد زا زیر  ۲۱سا سن داشتند و یکیشان دخترد بود به نا ماریا بلوندو هه باه نماادد از جنابش هاارگرد تبادیل
شااد .هشااتار فااورمی افکااار یمااومی آن روز فرانسااه را بااهشاادت متا ر هاارد چنانکااه آن را از روی ادادزاد مهااد در تاااریخ مبااارز زاااد

هارگرد این هشور میدانند.
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ژان ــ ایو مولیه

چهار روزنامهیی هه بین زفتصدز ار تاا یاکمیلیاون تیارای دارناد ،او ستای سااری ین ،او ستای یورناا  ،او
یورنا و و متن 1دتی بشضی در ویژ نامهزاد یکشنبهشان مانند ومنی و ،زمههارد میهنند تا زرار
بیافرینند اما میتوان گفت هه این دملهزا در افکار یمومی بهسریت دد دشمنی برنیاننیختند.

هااامال بااریکد راواشااو دااد همتتدر ی ماارد را براننیخاات

چناااااانهاااااه مانناااااد مانااااادرن 2یاااااا هاااااارتوش 3قهرماااااان شاااااد،

انتاا گیرند یی هه برایش به ریام هارمانیو  4ترانه نوشتند:
ال راواشول

ال راواشو برقصید

زند باد عدا ،زند باد عدا
ال راواشو برقصید

زند باد عداد انف ار

ادامه در بخش چهار  :دوران گار از ترور و گاار به سندیکا یسد اناالبی


 .Le petit parisien, le petit journal, le journal et le matin .1چهاار روزناماهیی هاه از اواخار نیماهد دو ساد د ناوزدزد تاا
سا  ۱۹۴۴منتشر میشادند و در تماا آن ساا زاا روزناماهزااد سرتیارای و سرخوانناد تارین روزناماهزاا بودناد .ار آنهاا باهیناوان چهاار
روزنامهد برتر فرانسه در آن سا زا یاد میشود.

 .2ویی ماندرن  ،)۱7۵۵-۱7۲۵( Louis Mandrinقاچاقچی فرانسود هه خود را «فرماند ِ قاچااقچیزااد فرانساه» ماینامیاد .او باه
اموا دو تی و بهویژ شرهتزاد م ریهد یا (فِر ینرا ) هه به فرمان اویی چهااردزد و باراد گارفتن ما یاات و یاوارض گمرهای
ت سید شد بود دستبرد میزد و آنها را بین ایضاد دستهاش و مارد تاساید مایهارد .فشا یاتزااد او نااش ماؤ رد در ا غااد

فِاار یناارا داشاات .جوخااهد ن ااامی خااودش را داشاات و ب این ماارد بااهشاادت محبااوب بااود چنااانهااه ماارد اسااد بچااهزایشااان را
ماندرن میگااشتند و سد از مرگش ترانهزا و مر یهزایی برایش سرودند.
 .3ویی دومینیک گارتهاوزن مشرو
میدزد با زد

باه هاارتوش ( ،)۱7۲۱-۱۶۹۳ابتادا افسار ارتاش باود اماا بشاد دساتهد ن اامی خاودش را تشاکیل

دادخوازی از مرد ستمدید  .محبوب مرد بود چنانکه برایش ترانهزا و مر یهزا سرودند.

 .4هارمانیو ترانهد اناالبی هه نخست براد ساوط سادشازی در فرانساه (ساا  )۱7۹۲سااخته شاد و سارود ساانهو اوتزاا باود و
سپد در تما ادوار اناالبی فرانسه سرودزاد اناالبی بر مبناد آن ساخته شاد اسات درنتی اه اماروز هارماانیو زااد بسایارد

دارید.

