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 ی مترجم مقدمه

درواقش  پرسششی . دانیم پاسخ به این پرسش  را اناشار همشه مشی« آنارشیسم چیست؟»
گوینششد  ششه آنارشیسششم بلتشششو اسششت   می. شششود از ایششن گششویی پیششدا نمیتر  سششاد 

یی  گوینشد  شه ایشد  مخالفشان نرشری آن می. ست  پس باید از آن حذر  رد زا خشونت
خش،  ایناشا را  شه مخالفشان  . وبسشت نرشری ممکمشی نشدارد است خام  شه چفت

( توان نمی یا فقط)توان  گویند اما خودش چیست؟ برای شناخت یک پدید   ه نمی می
درسشت آن اسشت  شه بایشد آن را از منشاب  دسشت او  و . به آرای مخالفان  اتکشا  شرد

 آنارشیسشم مورد در تتعیض این ایم؟ پس چرا از این مناب  ممروم. شارحان  شناخت
 چششه و انششد خ  چیسششت؟ اندیشششمندان  چششه  سششانیتششاری خششورد؟ می آب  جششا از

 یشا) نشدارد وجود دیار های اید  مورد در سانسور این بودن  ممروم این چرا گویند؟ می
 ؟(ندارد وجود حد این در  م دست

یی را  شه وارد قلمشرو تشابو  واقعیت این است  ه آنارشیسم تابو است و هشر پدیشد 
یکتار   آن پدیشد  بشه. اش را از آن گرفته باشند ماند  ه روح و رناارنای بکنند به این می

رنای ندارد  اناار  ه هرگش  نداششته اسشت  ماشر یشک گویی دیار هیچ وجه و جنته و 
ویژ   ها  بشه آنکشه پدیشد  حا . رنای هم همه بدی و ویرانی و تیرگی و رنا  بی وجه آن
 .های فکری در اساس رناارنگ و چندوجای هستند جریان
 

های دیاری  ه غالتا در  های لیترتری؛ عتارت یا لیترتاریانیسم یا جریان)آنارشیسم 
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اتفاقشا ( رونشد مترادف آن به  ار میمعنای 
. شود ها را شامل می طیف وسیعی از رنگ

ی  های متعددی دارد و آنچشه همشه جریان
دارد دو رنشگ  آناا را درون تعریف ناه می
رد و انکششار  ۔۱: اصششلی ایششن طیششف اسششت

هرگونه اقتدار از دولشت گرفتشه تشا قشدرت 
ی  ایجشاد جامعشه ۔۲مذه، و پدرساالری 

متنای اصشو  همتسشتای و خودگردان بر 
 ه در آن  سشی   مک متقابل اعضا چنان

بشششر دیاشششری تسشششلط نداششششته باششششد و 
و تشرم آنارششی . استثماری صورت نایشرد

نه بلتشو و    ه اشار  به یک وضعیت دارد
سروری است  وضعیتی  ه در آن  سی بر دیاشری  خشونت بلکه به معنای وضعیت بی

عاری از تسلط یک فرد یا ناشاد یشا گشرو  بشر  سروری و سیادت نداشته باشد  وضعیت
درواق  آنارشی وضعیت حاصل از  شار هماشانی و متکثشر  .فرد یا نااد یا گروهی دیار
 .به یکنفر یا به یک ممفل شوند  است در برابر  ار متمر   و ختِم 

 
ششد یعنشی نشه فقشط  فرصت ارزشمند شناخت آنچه در ایران از من و مشا دریشم می

پیششداوری و آزاد را در  ی ماو بلکشه اساسشا آششنایی در فضشایی بی اید آشنایی با یک 
تصورش . های ح بی و سکتاریستی و ممفلی آزاد از طرفداری. فرانسه به دست آوردم

ی  ها ردیف پشت ردیف  تاب از آنارشیسم  این اید  های  تابخانه قفسه را بکنید  ه در
ی آن بمش  و فمش   ها دربار  در دانشاا  آوِر قدغن بتینید  بتینید و بشنوید  ه هراس

شود   سانی  بسیاری  سان  خود را لیترتر یشا آنارشیسشت یشا آنار وسندیکالیسشت  می
 ننشد و  شار بشه اینجشا خشتم  یشی واهمشه از باورهایششان دفشا  می دانند و بدون ذر  می
و آلمشان و  های لیترتری در سرتاسر فرانسه و ایتالیا و اسپانیا جوام  و جنت : شود نمی
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هشا در  ایشن تازگی ...انالستان و در شرق اروپا و همینطور امریکشای التشین و پاپشن و
روپآوا سرزند  و شادمان با اصو  ضداقتدار و خودگردانی مردمی به هستی خود ادامشه 

ها در هشر ترشاهرات ضشد سیسشتم در فرانسشه بشا پشرچم سشر  و  آنارشیسشت. دهند می
 .دهند سا خود آن را سازمان میسیاهشان حضور دارند و چه ب

ها در جوامش   نویسم به این معنی نیست  ه تصور شود آنارشیسشت التته ایناا  ه می
شدت هم هستند اما  غربی و غیرغربی در خطر و در مران اتاام نیستند  ه هستند و به

ی یشک ایشد   خوانند  متوجه هست  ه صمتت اینجا از ایجاد فرصتی برای ابراز آزادانه
هیچ چی ی برای مردم یک مملکت بشدتر از ایشن نیسشت  شه از آششنایی بشا آرا و . ستا

ایجشاد فرصشتی بشرای شکسشتن تابوهشا و نششان دادن . باورهای مختلف ممروم بمانشد
 .های روشنفکری باشد ترین وظیفه های فکری شاید از مترم  مان جریان رناین

 فیلمنامشه مشتن در  شه طور همشان سیاسی  ۔ های اجتماعی تاریخ متارزاتی جنت 
 روز تعیشین و سراسری اعتصاب و اعتصاب تثتیت چون مامی موارد در خواند خواهیم

 و ها آنارشیسششت لیترترهششا  مرهششون  ششارگران ی متششارز  نمششاد عنوان بششه مششی مششا  او 
 .ست اه آنار وسندیکالیست

 
نه خده، نخنه خی  باری  برگشردان فارسشی مشتن فیلمنامشه

ی تشانکرد  فیلم مستند ساخته  یخآنارشیسمختاریخچ  رباب؛خ
رامونه را برای پر  ردن جای خالی اثری در مورد این جریان 

 وجوگری جسشت هشای جان برای ویژ  به و سیاسی ۔ فلسفی
 و خشود ابتشدایی حق متداو  های داوری ورای را دانستن  ه

 پاسشخ هرگشا   ه بدانیم. رسانم می انتشار به دانند می هماان
های معاود بود   ش  ردن و حواله دادنتر رو و اخم پرسشی

سوادیششان را  ترین حالشت بی  نند و منفعتی حاصل یا در خوششتینانه دروغی پناان می
 .پوشانند می
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ی  ازآنجا ه این برگردانی اسشت از فیلمنامشه. ماند یکی دو نکته در مورد ترجمه می
هیچ دخل و تصرفی . ار حفظ شودوحا    مستند  حس و هدف من این بود   ه حس

شششوندگان هر ششدام بششه زبششان خششود  فرانسششوی و ایتالیششایی و  مصاحته. ام در  ششار نکششرد 
یی  شه  شارگردان  در فیلمنامه.  نند انالیسی و اسپانیایی و روسی  در فیلم صمتت می

هشای انالیسشی  بشه فرانسشوی ترجمشه ششد   فیلم  تانکرد  برایم فرستاد همه  ج  متن
ام؛  ترتی،  ار من راحت شد و متن را از فرانسوی و گا  انالیسی برگرداند  این د  بهبودن

 .جا از من است ها همه پانوشت. دانم همه می آن دو زبانی  ه از بین این
 .ا. ر
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 شتح آنارشیسم:  ندشتمی بر فراز جاان پرواز می
. گیشردششکل مشیو م خودجوش گروهی بی   در خیابانی در شاریشتی

رود بدون آنکه بشا پی  میطورهمینصف  ،برچار  نقاب ،برسر پوش   ال سیا 
یکشی از آن میشان بشا . هشاهشا و ششعارها و ناشا با پشرچم. رو شودمقاومتی روبه

. ندها را ثتت میدوربین  لمره
پسشر جشوانی  شه  یاینهه،،همه امشا. دشوهای آهنی پدیدار میناگاان میله

زند و آن دیاری  ه روی دیشوار دختر جوانی  ه فریاد می ،شکندیی را میشیشه
هشای جشنی،دآور ک دهندشی را شکل میشورو  ،«سیستم فاک دِ »نویسد می

تادید ب رگ دیاری برای پلیس  شورهای  ه،یقدیماست،درزم،ن  ن،ساتور
.شوندقلمدادمیغربی 

خود را آنارشیست   ایناا  ه دیروز و امروزآیند؟ ایناا  ه هستند؟ از  جا می

                                                                                                                  
هایی مردمی بودند در سشتای   ی روم باستان جشن   در دور saturnaleهای ساتورنا   جشن . 

های  ششدند و سشرآغاز جششن زمستانی برگ ار میخدای ساتورن  ه یک هفته پی  از انقالب 
رو  ه در مدت برگ اری آناا موان  و  ها ویژگی مردمی داشتند ازاین این جشن. دیار سا  بودند

هشای بش رگ غشذا  ششد  دیگ های اجتماعی مانند اخشتالف طتقشاتی و غیشر  زدود  می فاصله
شد  به  ود ان عروسک  د  میها بین مردم ردوب جا برای مصرف هماان آماد  بود  تمفه همه

 اششتند  ها می دادند و گیاهان همیشه ست ی مانند خاس و دارواش و عشقه در خانه هدیه می
گفتنی است  ه ساتورن خدای  شاورزی و رق  و فرمانروای زمین درفصل . گذاشتند یا می

 .شد ی انقالب زمستانی بود و پس از آن به خواب زمستانی می تابستان تا آغاز دور 
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هایشان برای ما غری، به چه فکری در سر دارند؟ چرا پوشاندن چار   اندمیدهنا
 نند  به نرشر قدر مضطربشان متام و تاریخشان اینرسد؟ چرا اندیشهنرر می

رسد؟می
هرگش  از  ، مونیسشم دولتشیبشرادر مخشالف ،داریی سرمایهزاد  ،آنارشیسم
  در میشان لیترترهشاگرچه و. د  استب،زن،یست،ی شورش در جاان دمیدن شعله
و از زبشان دینامیشت سشخن  ه رد استف،دهِرولور  از فت های خالف ربعضی به را 

هشای آلترنشاتیو را پیششنااد  شرد  و را  آنهه،نتاید فراموش  رد  ه بیششترِ  ،گفتند
.اندزمین بود ی ها در پنج قار آغازگر انقالب
آناشا را . د  اسشتکهرسشر وب راآنه،جا هموار  و در همهمسلطاما قدرت

البته  .اسهتبسهت های الکتریکی یا به صندلی هبه تیم گیوتین سپرد کردهزنجیر
ه،عملشه،نراکوچه یحوادثروزن،مه اینک ب،ن،مبردنازایش،ندرصفح 

یجمعیپ،ککنند،قطعه،راازح،فظ آورده،یش،نجلوهدهندوی،اینک دست
.کمترینمج،زاتش،ننبودهاست

 ،یابشدو گسترش میشودرایجمیوقتی  ه باورهای آناا در میان مردم  یحت
آفرینشد و نسشل جشوان از پشاریس تشا نیویشورک و از تو یشو تشا های نو مشیشتکه

ی روزمر وع،م ب،وراناار دیار ج ئی از  ، ندآیرس را به خود جل، میبوئنوس
.زنندتفاهم دامن میءپرور بپنداریم و باوییم  ه به سوآناا را خیا  ک ما شد 

                                                                                                                  
آن فرد  جریان  جنت   ساختار و سازمانی لیترتر است  ه از آزادی مطلق بدون هشیچ قیشد و  . 

دهشد و هرگونشه   ند و درنتیجه به اصل اقتدار در ساختار اجتما  تشن نمی استثناء حمایت می
درنتیجه اصطالح .  وشد ممدودیت ناشی از این اصل را رد  رد  در جات برانداختن آناا می

۔  ر ازآنجا ه ضد اقتدار و هوادار اصل خودگردانی است اغلش، متشرادف جریشان فلسشفیلیترت
سشازماندهی : توان بشه ی لیترتری می از اصو  اندیشه. شود سیاسی آنارشیسم در نرر گرفته می

خشدایی  آزادی بیشان و  گرایی  بی الملشل ی انقالبشی و بین افقی  ضدیت بشا اقتشدار  رادیکالیتشه
 .های ح بی اشار   رد هماان و خودداری از بازی اندیشه  برابری
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 ایهنو رسهدمیمش،مهر صف سیا  آناا به  پیش،پیش ه  گوگردبویپس این 
آید؟از  جا میب،لدبا هربار اهت از پرچم سیا  برمی آس،ک جنونامید

ی دیاشری در سشر نیای  اِن مشا آینشد چاونه است  ه آنارشیسم  ه برای د
 ،هشا و خشدایان سشِر سشتی  داردسا  است  ه با اربشاب 0۵1پرورد و بی  از می

 پرسد؟روز از ما میهایی چنین بههموار  پرس 

و چرا تاریخ   ه چون آونای از چپ به راست و از ششورش تشا حملشه در 
 ست؟ نوسان است امروز بی  از هر زمان دیاری تاریخ ما

در قلشِ،  ،صنعتی اولیه یه،یش،ق ک،رگ،ههای ی شومینهچی  در سایههمه
در پای قصرهای قدیمی  شه بشه مر  هشای مشالی  ،هنوز مردمِی شارهای مدرن

جشا ششاهد ی نوزدهم هستیم و همشهما در آغاز سد . تتدیل شد  بودند آغاز شد
 ،داردرا برمشینخست  های مگ،داری سرمایه: ظاور نرام اقتصادی نوینی است

انداز را آفریند و چشمصنعت ب رگ  را می ، نداش را تممیل میالاوی اندیشه
ی انقالب یکشم صشنعتی هسشتند در حشا  هایی  ه زاد اما توهم.  ندزیرورو می

.دهندتر میتر و تیر اند و جایشان را به واقعیتی بسیار عریان پاشیدن هم از

 :(دان و استاد دانشگاه ورسای، فرانسه تاریخ)  یو مولیها ـ ژان
 بشا  موقه آنی نوزدهم چیسشت؟ چیش ی اسشت  شهمشکل ب رگ سد

جامعه رشد . کردندمی شا نبیا «ی اجتماعیمسأله»ی عتارت ساد 
 ،ششود  و ششود  لو وموتیشو اختشرا  مشیآهن اختشرا  مشی ند  را می

بینشیم نوعی مشیبه. نساجیآهن   شتی بخار  ماشین را ! ماشین بخار
باداششت و پ ششکی و هرچیش  :  نشد ه جامعه رشد قابل توجای می

 شه در تولیشد و مشانوفکتور و آنچشه  یهینااآاما فال ت  ؛مربوط به آناا

                                                                                                                  
1. Jean-Yves Mollier 
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. اسشت س،بق اندازهوبیبی نند شود  ار میبعدتر  ارخانه نامید  می
یشا )رودون سشیمون و فوریشه و پشچون سن کس،نی،اندیشمندانبیشتر

همه از خود ( ها را ردیف  ردشود خیلی اسمیا اوون  می  مار س   ته
 ؟شود این تناقض را برطرف  ردپرسند چاونه میمی

توان زای  آنارشیسشم را فامیشد اگشر زنشدگی سراسشر نکتشت و حرمشان نمی
روز . پرولتاریا را در آن زمان  ه چی ی ندارد مار نیروی  ارش بشه یشاد نیشاوریم

 شد و درآمدی  ه از زحمت  به دسشت ساعت طو  می ۱۲اش بیشتر از  اری
و  نه مرخصی هست و نه بیمه. دهدآورد  فاف سیر  ردن شکم  را هم نمیمی

ممض اینکه بتوانند روی زانوانشان بایستند شرو    ود ان  به. نه بازنشستای
. میشرد ننشد و از هشر دو  شودک یکشی پشی  از شش  سشالای مشیبه  شار مشی

سوادی عادی بی. اند گیر و الکل در  اِر ویرانیهای همهو بیماریه،ضم سوء
زحمشت از سشی امید به زندگی  ارگر بشه ۱۴۸۱در سا  . عدهقا ،است و تصادف

.سا  بیشتر است

  :ایو مولیهـ  ژان

قدر فقیر نتود  است   ارگر هرگ  تا این حد  ار نکرد   ارگر هرگ  این
یشی  شه مالکشان العشاد قدر  م از ضیافت خارقهرگ  ایناست   ارگر 

چشه نرشام . برنشد نصشی، نتشرد  بشود  اسشتاب ار تولید از آن باشر  مشی
تناا به منرور این است  ه نه ؟تواند این مسأله را حل  نداجتماعی می

                                                                                                                  
او . اندیشمند سیاسی فرانسوی و نخستین  سی  ه خود را  مونیست نامید Cabet اتین  ته . 

یی بنیشاد ناشاد  ی آرمشانی ی رود سر  در ایاالت متمد امروزی جامعه در  رانه 181 در سا  
ها به علمی و تخیلشی او را جش و  بندی سوسیالیست لس در تقسیممار س و انا.  ه دیر نپایید
 .های تخیلی دانستند سوسیالیست
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ی  شافی بدهشد تشا بتوانشد خشوب  ارگر  ار بدهد بلکه به او به انشداز 
بلکه بتواند بخواند و به فرهنگ خود برسشد و در  ،بخورد و نه فقط این

.ی دمکراتیک مشار ت داشته باشدجامعه

طور  ه بورپوازی  ه از همان
بشرد و در نشاز و پیشرفت سود می

 ند ایشدئولوپی مینعمت زندگی 
یابششد  خششود را در لیترالیسششم مششی
خهودک،مهلودقیقهیبه شکلهنوزچ،رچوبشک پرولتاریا در سوسیالیسمی

حل اما سوسیالیسم برای پیدا  ردن را . جویای پاسخ مشکل خود استنگرفت 
 :عدالتی باید تناقض دیاری را  ه  مابی  فلسفی است حل  ندبی

 
 
 :(دان و استاد دانشگاه ِکبک، کانادا تاریخ)  بیرژون منرن

ی سیاسشی از زمشان لیترالیسشم  السشیکهای فلسفهمشکِل مشکل، 
چاونشه بیششترین . آزادی و سپس برابری اسشتپرداختنب چگونگی

ی ممکِن آزادی را تضمین  نیم  ه با این واقعیت سازگار باشد  شه باز 
همه به یک می ان و با بیششترین میش ان برابشر ممکشن از آزادی باشر   ی 

آ  یعنی بدون برابری آزادی  امشل نیسشت و بایشد ایشن دو ایشد  ؟بترند
: گویشدآنارشیستی آمریکایی مشی. با هم سازگار  رد آزادی و برابری را

آزادِی بسیار بدون برابری جنال است  برابشرِی بسشیار بشدون آزادی »
ایشن خواسشِت سشازگار  «.خواهیم نه زنشداننه جنال می. زندان است

ایشن ششوق ۔  ه آسان نیسشت ۔ ردن حدا ثر آزادی با حدا ثر برابری
 های بنیادین زمان به نرر من یکی از ارزشدوگانه به آزادی و برابرِی هم

                                                                                                                  
1. Norman Baillargeon 
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.آنارشیسم است

ی نوزدهم عتارت هنوز تا اواسط سد 
اش ی یونشششانیآنارشیسشششم  شششه ریششششه

بششه معنششی غیششاب ( an-arkhê آن،رخهه )
قدرت است  عتارتی منفی است  ه برای 

نرمشی و غالتشا ومشرج و بشیتوصیف هرج
. رود به  ار میبرای ممکوم  ردن یاغیان 

هناانی اپیشششحضههور تههوانازمیگرچششه
مری   توماس مونت ر  کلبیمانند دیوپن 

  یشششا  وولسششتونکرافت  انشششدو ششششویکی
یا   ویود آزاداندیشانی چون ساد و تئوفیل 

                                                                                                                  
 ۸۱7-7۲3)ی ایرانی مشاور اسشت دیشوپن  لتشی  دیوپن سینوپی یا آنطور  ه در میان فالسفه . 

ت مشاد  و این مکت، فلسفی پیشرو اصشال. گری است نامدارترین فیلسوف مکت،  لتی.( م.پ
هشای  شدت ضد مصالمه با قدرت و هنجارهای عصر خود و در پشی دگرگشون  شردن ارزش به

مسشلکان و   لتی. آموخت قیدوبندی و فروتنی را به ب رگان و قدرتمندان می اش بود و بی زمانه
زیست بودند و فضشیلت  خواستند  ساد  بخ  می در رأس آناا دیوپن فلسفه را برانداز و شادی

این آزادی به معنشی رهشایی رادیکشا  از . دانستند ی آزادی میسر می ای را تناا در سایهو فرزان
ایشن سشخن مششاور از دیشوپن . هنجارهای مسلط و ن دیکی هرچه بیشتر بشه طتیعشت اسشت

خشواهی  سینوپی است  ه گویند وقتی اسکندر مقدونی قدرقدرت از او پرسید از مشن چشه می
 .و باذار آفتاب بر من بتابد به  ناری برو! پاسخ اش داد هیچ

ها و  ی هژدهم پاپنی  ه اندیششه فیلسوف سد Ando Shoeki (۱3۱7-۱3۷۲ )اندو شویکی  . 
عنوان نرشام  پشذیرفت و بشا فئودالیسشم بشه هنجارهای مسلط بودیسشتی و  نفوسیوسشی را نمی

 .سیاسی مخالف بود

ی  نویس پشرآواز  نمایششنامهششاعر و Théophile de Viau (۱۹۵۱-۱۷۲۷ )تئوفیشل د  ویشو  . 
اما او بعشدها .  ردند دست می به ی هفدهم فرانسه بود  ه شعرهای  را مثل برگ زر دست سد 

ی نقد شاعران  السشیک بشه فراموششی سشپرد  ششد چرا شه از اصشو   السشیک در  واسطه به
 

 پیر پوزف پرودون
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هشای پرششوری ماننشد اوون و فوریشه یشا انقالبشیآرمانشارباورانی مثل گادوین 
ن مرششا  یشا معاصشرانی همچشون اسشتیرنر در تشاریخ   گرا وس بابوف یشا سشیلو 

بار بشا بشه  شار  نخستینپوزف پرودون است  ه برای  ۔ پیراین برد ن،مآنارشیسم 
ناگاشان ارزششی مثتشت بشه  ،گیری سیاسی انقالبیدر معنی موض  اینواژهبردن

.نویسد ترتی، این عتارت را به حساب خود میایندهد و به آنارشیسم می

 :(دان، مدرس و کتابدار تاریخ)  منفردونیاگائتانو 
 ی نوزدهم در ب انسون به دنیا آمد و برخالف بیششتر پرودون اوایل سد

یشی مردمشی زمینشهپردازان سوسیالیسم یشا حتشا آنارشیسشم پشی نرریه
قششدرت و اصششالت بشش رگ پششرودون در ایششن اسششت  ششه وقتششی  .داشششت

حهر داند از چه  ند میعدالتی و نابرابری اجتماعی را ممکوم میبی
 .زندمی

                                                                                                                  
های  در میشان ششعر. اش  رد  رد تا اینکه دوبار  تئوفیل گوتیه  شف شعرهای  استفاد  نمی

گرایانه  علت داشتن روابط همجنس هایی بود در عشق  به مرد دیاری  درنتیجه او را به نوشته
ناارانه و داشتن باورهای لیترتشری و غیرمشذهتی بشه مشرگ ممکشوم  و ناارش شعرهای هرز 

علت  ها حکم دادنشد  شه او بایشد بشه در موردی دیار پزوییت.  ردند اما او موفق شد فرار  ند
اش جلوی  لیسای نتردام پشاریس برهنشه سشوزاند  ششود امشا او از ایشن  ناارانه رز شعرهای ه

نمای  تراپدی او  عشق تراپیشک پیشرام و تیسشته مشوفقیتی . در برد مخمصه هم جان سالم به
 ه عتارتی از آن ۔  ه معنای دوپالویی دارد ۔ تا به امشروز در زبشان فرانسشه  نریر یافت چنان بی

آنجا ه تیسته با نااهی اندیشناک به خنجری « کار از آن سر  شد  استخیانت»: ماند  است
 :موید  ه عشق  پیرام با آن خود شی  رد  است می

 خنجری  ه به القیدی از خون ارباب خود! آ   
 !پلشت شد  است  
 .خیانتکار از آن سر  شد  است  

ن مرشششا   .  ی  و نویسششند  شششاعرPierre Sylvain Maréchal (۱3۹۱-۱۴۱7 )پیششر سششیلو 
همشرا  )ی اعتصاب سراسری  متارز پرشور امر برابری اجتماعی و از پیشاامان اید . فرانسوی

 .و آنارشیسم( با گرا وس بابوف

2. Gaetano Manfredonia 
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 :ایو مولیهـ  ژان

 پشششرودون خشششودش  شششارگر
. اسشششت  چشششاپچی اسشششت

دانشد و خواندن و نوشتن می
توانششد بنویسششد نششه فقششط مششی

توانششششد بششششه بلکششششه مششششی
هششششای  شششششکل اندیشششششه

منسجمی بدهد و آناشا را در 
او . قال،  تاب منتششر  نشد

در جریششششان  ششششارگری در 
 شاند  شه هایی مییابد  ه او را به انتشار  تابچاپخانه افسونی را می

.نورددروز را درمیی آنفرانسه

: رسشاندنویسد  شه او را بشه ششارت مشییی میرساله ۱۴۸۱پرودون در سا  
چیست؟ مالکیت

( «مالکیشت دزدی اسشت»)دهشد پاسخی  ه او بشه ایشن پرسش  مشی اگرچ 
 نشد  مشی اظهه،رتر سطر پایین ند  این نرری  ه چند بالفاصله آشوب به پا می

یشی اسشت؛ قاعشد  شیسهتیآنشاریاندیشه ی واقعی و گشواهی زایش  شناسنامه
:گویدچی  را میآمی   ه همهتناقض

 خ،  باویید بتینم دمکرات هستید؟ه

.نهه
ید؟ا طل،چی؟ پس سلطنته
.پنا  بر خداه
ر حکومت اشراف هستید؟اآهان  پس طرفده
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.وجههیچبهه
خواهید؟حکومتی تشکیل شد  از ایناا همه را میه
.این  ه دیار اصاله
پس چی هستید؟ه
گرچه دوست خوب نرم باشم اما به معنی واقعشی . آنارشیست هستمه

.ما  لمه آنارشیست

ی عالی طبیعی لیون،  پژوهشگر و استاد دانشگاه، مدرسه)  کریستوف آنگو ـ ژان
 :(فرانسه

 گویشد  شه مالکیشت  ند آنارشیست است  میمیاو هم مان  ه اعالم
یی از این یعنی چی؟ یعنی اینکه او مالکیت را اساس گونه. دزدی است

دانشد و بشا گفشتن اینکشه آنارشیسشت اسشت درواقش  نرم اجتماعی می
نرم اجتماعی  ه همان مالکیت باشد  اینهای من به پایه»گوید  ه می

«. نمحمله می

 :گائتانو منفردونیا

یشک فضشایی   شه بشرای اوچهرارود تر مشیفرااز این هم  یپرودون حت
ی سیاسشی  شه دولشت طور باویم  خط مستقیمی است بین سلطه هچ

ی  ند و سلطهی اقتصادی  ه سرمایه اعما  می ند  سلطهاعما  می
پس پرودون به معنی واقعی پدر .  ندی خدا اعما  میمذهتی  ه اید 

تناا  سی است  ه این سه شکل از سلطه را بشه  ه آنارشی است چون
ثشری مه  ند  شه اگشر بخشواهیم بشه طشرز داند و فکر میهم مربوط می

 ی آناا را هم مان و بشا هشمساختار اجتماعی را تغییر دهیم باید هرسه

                                                                                                                  
1. Jean-Christophe Angaut 
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.براندازیم

هشا را ویشران  شردن قشدرت ،گرچه پرودون بشرای تغییشر سشاختار اجتمشاعی
یای نرام متتنی بر ارتتاِط ؤاو در ر. خشونت انقالبی نیست ستاید  اما هوادارمی
ت،  ند  ه بانک مردمی  ه بنا می ( لیسمآموتو)یی است دوطرفهحدممکنبرابر 

و نقشد و   ی او از هر طشرف حملشهبه اندیشه. اش باشدتواند نخستین نشانهمی
و آنارشیسشم   نوردندها را درمیهمه آثارش را بااین. شودتمسخر و قدغن می

 ند  از آن میشان جشوان های سراسر جاان را مسمور میسرعت سوسیالیستبه
نویسد  ه به نرر او پرودون قارمان تاز  د تر فلسفه شد    ار  مار س   ه می

ی دور  یا دورتر  در مرزهای اروپا در روسیه. ی جنت   ارگری اروپا استتاز 
  و صلح جنگهای پرودون  یکی از مقاله  نت ِلو نیکوالیویچ تولستوی  عنوان

ام،کسیک آن،رشیسهمرا. ی خود را به این نام بنامدگیرد تا  تاب تاز وام می را
عضو سابق کندمیخ،ئیلب،کونیناست؛تم،میانقالبیتبدیلمیییب ب اندیش 

های اروپا را دید  و بارهشا بشه مشرگ ممکشوم    سی  ه تمام زندان ح ب  ادت
 .شد 

                                                                                                                  
ششد  از طشرف پشرودون  ی اقتصادی و اجتماعی بنیاد نااد    آموز Mutuellismeموتوآلیسم  . 

 .ر اساس اصو  تتاد  برابر و همتستای و  مک متقابل اعضا به یکدیارب

در روسیه  ۱۵۱۹ی دمکراتیک  ح بی  ه در سا    ادت برگرفته از حروف او  ح ب مشروطه . 
از نرر سیاسی لیترا  و خواستار سلطنت . بنیاد نااد  شد و نام دیارش ح ب آزادی خلق بود

سشاعته و  ی انالستان در روسیه و از نرر اقتصادی طرفدار روز  شاری هشت شیو  مشروطه به
های قومی و مذهتی باور  آناا همچنین به احقاق حق اقلیت. حق اعتصاب برای  ارگران بود

فعالیت این ح ب پشس از . خاستاا  این ح ب شوراهای مملی به نام زمستووها بود. ندداشت
 .غیرقانونی اعالم شد ۱۵۱3انقالب ا تتر 

http://www.rouzgar.com/


rouZGar.com 01/  ی آنارشیسم نه خدا نه ارباب؛ تاریخچه 

 

 الملل ضد اقتدار میشل باکونین و بین

 :(دان تاریخمستندساز و )  میخاییل تسووما
ازربهه،بهرایاولیناسههتکه اگرچه پهرودون

 د،شهه،یدکنههعبهه،رآآن،رشیسههماسههتف،دهمههی
هششا منششد  ششردن ناششایی ایششد بششا ونین در قاعششد 

به این تعتیشر  شه او بشه  ؛ی مامتری باشدچار 
.ی پرودون اصل انقالب را اف وداید 

 :(دان نویس و تاریخ مقاله)  رابرت گراهام
 با ونین در اینجا بشا پشرودون متفشاوت اسشت

به نرر او تناشا را  . چرا ه او هوادار شورش بود
.انجام انقالب مسلمانه است ، داری در دولتالغای سرمایه

بنیشاد ی آنارشیسشم را در انجمشن تشاز ششود تشا اندیششهبا ونین متعاشد مشی
. شود نفوذ بدهشدالملل یکم شناخته میالمللی  ارگران  ه بیشتر به اسم بینبین

هشدف  ایشن بشود  شه ودر لندن بنیاد ناشاد  ششد ۱۴۷۸در سا   ک  این انجمن
  از رهایی  ارگران باید به دست خود آناا انجام بپذیرد از همشان آغشاِز  شار بشی

را از سراسر جاان  ...وطال ار  آرماتوربند  نجارآبنقاش  بنا  ه ار  ارگر دو
آلشی بشرای تکمیشل به چشم انقالبِی روس سشکوی ایشد  ودور هم گرد آورد  بود

                                                                                                                  
1. Mikhail Tsovma 
2. Robert Graham 
3. capitalism at the state 

  پرتر  با ونین  سلف
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.آمدش به دنیا میا ی آنارشیسم و شناساندن ردن پروپ 

 :(های آنارشیستی پژوهشالمللی  دان در مرکز بین نویس و تاریخ مقاله)  ماریان انکل
 ی در هر  ناشر  دربشار

روش تولیششششد بمشششش  
به آیا باید : گرفتدرمی
اش  اداره جمعیروش

 رد  آیشا هشر س روش 
تولید خشودش را داششته 

باششد  آیشا  ع،مباشد  یا
ی دیاری از تجم ؟ با ارث و میشراث ها نیاز است  یا به گونهبه تعاونی

مشکالتی  ه  یدرواق  همه...چیست وچه  نیم  با پو ؟ نق  زنان 
.شان پرداخته نشد  بود موق  هرگ  بهتا آن

دار پدر آنارشیسم به حسشاب اما پس از مرگ پرودون بین با ونین  ه میراث
منشاظر   ،فاصله گرفته ی فقر فلسفهست از مؤلف  هاآید و مار س  ه مدتمی

                                                                                                                  
1. Marianne Enckel 

 Anarchismگرا  اششار  بشه آنارشیسشم جمش . منرور مالکیت جمعی بشر ابش ار تولیشد اسشت . 

Collectiviste  ه برآن است  ه هرچه  ه در جریشان  شاِر جمعشی تولیشد ششود بشه فشرد فشرد 
ازایی دریافت خواهد  رد بشه ششکل  اعضای آن جم  تعلق دارد و هر عضوی برای  ارش مابه

در پشی برابشری اقتصشادی اسشت و برابشری . یا پو ( اج دیارخوراک و پوشاک و مایمت) اال 
دنتا  لغشو دولشت و  گرا بشه های جمش  آنارشیسشت. دانشد اقتصادی را متنای برابری سیاسی می

اگر شد  این عمل با  یمالکیت شخصی بر اب ار تولید و تثتیت مالکیت جمعی بر آن هستند حت
 .پذیر باشد زور انجام

مشار س بشا . عنوان  تشابی اسشت از پشرودون( Phiosophie de la misère) یخفقرخفلسف  . 
 ه بیشتر آثارش را  به زبان فرانسوی به او پاسخ داد درحالی فقرخفیلسوفیا  فقرخفلسف ناارش 
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شخصشی و هشم سیاسشی اسشت و ن ا  آناا  شه هشم . شودمیکشیدهبه انمراف 
آیشد  سه جریان اصلی پدیشد مشی.  شاندجنت  سوسیالیستی را به انشعاب می

یکی رفرمیست  ه در اقلیت است و بشه فضشیلت انقشالب بشاور نشدارد  دیاشری 
گوید نرم نوین از را  دیکتاتوری پرولتاریا باید تممیل جریان مار سیستی  ه می

دانند و سشومی جریشان ضشد اقتشدارگرا و ا میها آن را اقتدارگرشود و آنارشیست
ازهشای دولتشی امل دستاا  براندازیآنارشیست با ونین  ه طرفدار شورش و 

.است هرنوعش

 :میخائیل تسووما

مونیسم  ،ها هردوها و مار سیستبرای آنارشیست 
گوینشد ها مشیدولت است اما مار سیستی بیجامعه

سششر وب بششرای سششاختن  ششه بایششد از دسششتاا  دولتششی 
هشا بشه  ه آنارشیستی نو استفاد   رد درحالیجامعه

 ه انقالب اجتماعی ششکل گرفشت حذف دولت همین
گویند  ه پس از آن  مونیسم خواهد میواندیشندمی
.آمد

 :رابرت گراهام

اندیشید  ه باید یک ح ب سیاسشی تمر  گشرا بشا سشاختار مار س می
گرفتن قشدرت بسشیج  دست بتوان مردم را برای به ت،فرماندهی داشت 

.آوردبه وجود راد و با استفاد  از این قدرت سوسیالیسم کر

                                                                                                                  
 .نوشت به آلمانی می
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رمن بیرژون
 
 :ن

علت خوار ششمردن  دلیل باورهای آنارشیستی  ه داشت و به با ونین به
طشور فکشر  شردن خطشایی عرشیم مطمئن بود  ه ایشن ،قدرت و اقتدار

ب رگترین انقالبی را بایرید  تاج »:  نممی از او نقل به مضمون. است
پادشاهی روسیه را به او بدهید  خواهید دید  ه در مدت چند سشا  او 

 نم  ه اگشر در روسشیه بینی میپی »  «.ایدرا به مستتدی تتدیل  رد 
شکلی را به خودش بایرد  ه مورد نرر مار س است  ششاهد  بانقال

 .«بورو راسی مای، سر  خواهیم بود

سهویی (Jura)ی هه،یژوراشکلیغیرمنتظهرهدردرهنظراآب،کونینب 
 یدرهسششازی و دعششوتی  ششه فدراسششیون  ششارگران سششاعت.ی،بههدمقبولیههتمی

فشرد سشوییس بشا  ند آغاز تاریخ منمصربهاز او می (Saint Imier)ایمیه سنت
.آنارشیسم است  ه همچنان ادامه دارد

 :ماریان انکل

با ونین تمشام . دور   از شیفتای دوجانته حکایت دارند های آننوشته
ها و می ها دهند  بعد صندلی ند مردم گوش میطو  ش، صمتت می

شوند رقصند  چایشان را شریک میمیج،  نند و همانجا میرا جابه
ماننشد و هایشان مشیخیلی . نند شند و همچنان بم  میو پیپ می

. نددار میضرورتا ادامههمین است  ه هر دیداری را 

به پهنجزبه،نداردومترقدوچشم،نآبیس،نتی۵۵ی متروک ب،کونین
امروزهمچنه،نیکهیازیاینفدراسیونژوراییکه ت،به زند،ازدورهحر می

آن،رشیسمب،قیم،نده،ب،انقالبی یه،یآمهدهازچه،رگوشه سنگره،یجه،نی 
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سوییسی گرفته   یا ادهمار شویت گوبل  ند؛ازجیمزگیومکدنی،روابطیبرقرارمی
و   آلمانی تا برادران الشی  ن موستیوه،ایتالیایی و   گرفته تا ماالتستا و  افییرو

                                                                                                                  
همرا  با ونین و ادهمشار ششویت گوبل از    بهJames Guillaume (۱۴۸۸-۱۵۱۷)جیم  گیوم  . 

او سشپس از بنیاناشذاران . الملل یکم بود فدراسیون پورا  جناح آنارشیستی بیناعضای اصلی 
ی سشازمان  هایی دربشار  ایشد »ی  او ازجملشه در مقالشه. ایمیه ششد الملل آنارشیستی سنت بین

و . هرچه  ه در جریان  ار جمعی تولید شود بشه آن جمش  تعلشق دارد»: نویسد می« اجتماعی
خشوراک و پوششاک و )زایی دریافت خواهد  رد به ششکل  شاال ا هر عضوی برای  ارش مابه

شود  ه گیوم در گرویدن  روپوتکین به آنارشیسم نق  داشته  گفته می. یا پو ( مایمتاج دیار
 .است

پرداز آنارشیسشت    نرریهAdhémar Schwitzguébel (۱۴۸۸-۱۴۵۹)ادهمار شویت گوبل  . 
المللشی  الملشل ضشداقتدار و عضشو انجمشن بین بین گرا و از بنیاناذاران فدراسیون پورا و جم 

. پس از سقوط  مون پاریس به بسیاری از  مونارها  مک  رد به سوییس فرار  نند.  ارگران
 .باقی ماند  است« زبان سوسیالیسم لیترتری در سوییس فرانسه»از او متنی با عنوان 

او  شه در لنشدن بشه . تالیشایی  آنارشیسشت ایCarlo Cafiero (۱۴۸۷-۱۴۵۲) ارلو  شافییرو  . 
شود تا بشه ایتالیشا رفتشه و آرای مشار س را در  پیوندد  متعاد می المللی  ارگران می انجمن بین

.  نشد الملل را احیا می ی ناپل بین با  مک اریکو ماالتستای جوان شاخه. آنجا گسترش دهد
مشار س از گسشترش آرای  او پس از یک سا   ه قرار بود در ایتالیا با  وش  برای نفوذ آرای

یی از  او گ یشد . آورد مشی با ونین جلوگیری  ند درناایت به آنارشیسم و باور ضشداقتداری رو
 .ی مار س را منتشر  رد سرمای 

ناار و سششخنور    سیاسششتمدار  روزنامششهJohann Most (۱۴۸۷-۱۵۱۷)یوهششان موسششت  . 
ی  انشداختن ایشد  جریشان فکشری در جشااثر مام او را در ایشن . آمریکایی ۔ آنارشیست آلمانی

. داننششد و او را تمششت تششأثیر مششار س  السششا  و لیتکنشششت می« تتلیششم از را  عمششل انقالبششی»
به فرانسه و انالستان تتعید شد و سپس خشود بشه . بار در آلمان و امریکا به زندان رفت چندین

جا مانشد  و  ار زیادی بهاز او آث. ی ترور رؤسای دولت بود هوادار سرسخت اید . امریکا رفت
سهرمای خوخاهارنخ  آو زهایخپرولتریتوان به  از آثار او می. ما گلدمن از او تأثیر گرفتدر امریکا اِ 

 .اشار   رد داطر تخزن، ن  یخاارلخماراسخمختصریخب خزبانخسادهخ زخاتابخسرمای 
س آنارشیسشت و ششنا ناار  نویسشند  و قوم   روزنامهElie Reclus (۱۴۲3-۱۵۱۸)الی ر لو  . 

شناسی تطتیقی در دانشاا   ی ملی در  مون پاریس و صاح،  رسی اسطور  مسئو   تابخانه
موقش  وحششی  ها و  سانی  ه آن ی حقوق اقلیت های بسیاری دربار  او مقاله. نوو  برو سل

همرا  برادرش الی   ر لو و چند تن دیار بانک اعتتاری  شار  به. شدند نوشته است خطاب می
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اسشپانیایی و  مشی   بلژیکی و انسلمو لورن و    ویکتور داوفرانسوی الی   ر لو

                                                                                                                  
(Crédit au Travail )بعشد از . گشذارد را برای  مک بشه ایجشاد انجمشن  شارگری بنیشان می

 ه پلیس در جریان ترور  رود چنان پسرش  پل  هم را  پدر را می. شود سقوط  مون فراری می
 زدو جخچ خبای،خباشه،خوخ  امونخپاریسخروزخب خروزتوان به  از آثار او می. گردد ویان دنتا  او می

 پیشهففتاریخبهرخفره هاخو ن هانخامهون  ررسیخمذهبیخوخفلسفیخ صلخ قته، رب  چ خهست؟
سیماش اسهیخو ( همرا  الی   ر لو به) هایخ ستر لیاخوخنوسازیخشهرخب،وی  (همرا  الی   ر لو به)

 .اشار   رد  یاهی
گذاری اگوست ویان آنارشیست در مجلس به خونخواهی  و ترور ویان اشار  دارد به بم،         

 .ها راواشو  و سر وب آنارشیست
دان شایر  آموزگار  نویسند  و  مونشار    جغرافیElisée Reclus (۱۴7۱-۱۵۱۹)الی   ر لو  . 

الملل یکم بود در اعتراض بشه اخشراج بشا ونین از آن بیشرون آمشد و بشه  او  ه عضو بین. لیترتر
 رُولته ی  ان گشراو روزنامشهالملل ضداقتدار پیوست و بشا  روپشوتکین و پ فدراسیون پورا و بین

او را از پیششاامان علشوم جغرافیشای اجتمشاعی و پئوپولیتیشک و . را منتششر  شرد( شورششی)
رود و او را پشدر علشم پئوپولیتیشک  ایو ال ست از این هم جلشوتر مشی. دانند شناسی می زیست

 نسهانخوخزمهی  در نوزد  مجلد   جغر فیایخجهانتوان به  ازجمله آثار او می. داند فرانسوی می
اششار   تاریخخیکخجویبهارخوختهاریخخیهکخاهوهطور  در دو مجلد  و همین زمی در ش  مجلد  

در سفرهای زیادش برای . جا ماند  است ی آنارشیسم به های بسیاری دربار  از او مقاله.  رد
 .او دو بار تتعید شد. شتافت های لیترتر می اش  به مالقات انقالبی  ار جغرافی

لیترتششر و عضششو  دان تششاریخناار و    روزنامششهVictor Dave (۱۴۸۹-۱۵۲۲)داو  ویکتششور . 
پس از اخراج با ونین و پرپ گیشوم بشه انجمشن . المللی  ارگران فدراسیون برو سل انجمن بین

او . الملشل یکشم ایشراد  شرد ی اعتراض و انتقاد به مار س را دربین ضداقتدار پیوست و خطابه
 ۱۴37 ه فراخوان عمل برای  شاورزان بلژیکی نوششت  در سشا   آنارشیستی فعا  بود چنان

. الملل ضداقتدار شد ی بلژیک در بین ها پیوست و نمایند  در  اتالونیا به شورش  اتالونیست
او را از « گرایی لیترتشری جمش »علت فعالیت سیاسی  ماند اما به سپس دو سالی در پاریس می

در بازگششت . ششود آلمان به پنج سا  زندان ممکوم می یک بار هم در.  نند فرانسه اخراج می
و ایجشاد  آمهوز خلیبرتهریی  ی ترک خشاک در نششر مجلشه به فرانسه پس از پایان یافتن دور 

میشلخ: توان به ایناا اشار   رد از آثار او می.  ند ی لیترتری آموزش عالی همکاری می مدرسه
 .لوییخبوش ر  میشلخبااونی خوخاارلخماراس  یخفرنانخپلوتی خچهره  بااونی خدرخاارلخماراس

  ملقش، بششه پششدر آنارشیسششم اسششپانیا Anselmo Lorenzo (۱۴۸۱-۱۵۱۸)آنسشلمو لششورن و  . 
سشام او در گسشترش باورهشای آنارشیسشتی در »: نویسشد ی او می  شه بشو چین دربشار  چنان

همرا  فرانسیسشکو فشرر دبیشری  او بشه« .ها انکارناپذیر است بارسلون و آندالس با گذشت دهه
 

http://www.rouzgar.com/


rouZGar.com 1۵/  ی آنارشیسم نه خدا نه ارباب؛ تاریخچه 

هشای زودی تتشدیل بشه چاشر   ه همای بشه  ی روس  روپوتکیندیرتر شاه اد 
گیشرد و المللی به خود مییی بینلطف آناا آنارشیسم چار  شوند و بهجنت  می

.شودترین جریان میهای مختلف سوسیالیسم تتدیل به مردمیدر میان جریان

 :(نگار و روزنامه دان تاریخ)  مایکل اشمیت
کنممنصههف،ن فکههرمههی

ب،شههدکهه بگههوییماگههر
هشا را مار سیستتعداد
شششمردید شششاید در مششی

همه با هشم هش ار  جاان
طور  ه بعدها نامید    آن«جناح آنارشیستی» ه شدند درحالینفر می

هش ار نفشر در اسشپانیا  شصت: شد  تعدادشان خیلی بیشتر از ایناا بود
 .خیلی بیشتر بودند... ه ار نفر در مک یک وپان د 

 .الملل از نرر تعداد اعضا تتدیل به نیروی ا ثریت شد  بودآنارشیسم در بین
در۱۴3۱در سشا   .ششمار بودنشددر فرانسه نی  هواداران با ونین و پشرودون بشی

                                                                                                                  
 .را به عاد  داشت( اعتصاب عمومی) الهوئلفاخد ر لی سندیکای آنارشیستی به نام  روزنامه

  Pyotr Alexeyevich Kropotkine (۱۴۸۲-۱۵۲۱)پیششوتر الکسششیویچ  روپششوتکین  . 
اش  های انقالبی علت فعالیت او  ه در روسیه به.  مونیست روس ۔ دان انقالبی آنار و جغرافی

سا  از زندگی  را در تتعید در سشوییس  ۸۱زندانی شد  بود از آنجا فرار  رد و به همین خاطر 
پس از انقالب ا تتر به روسیه . و انالستان گذراند( چاار سا  زندانی شداینجا هم )و فرانسه 

ی  ی  مونیستی تمر  زدا بدون حکومشت مر ش ی و بشر پایشه بازگشت اما او  ه هوادار جامعه
هشای خشودگردان و تششکیالت  شارگرگردان بشود از  گرفته از گرو  های داوطلتانه شکل انجمن

هشم اوسشت  شه مفاشوم همیشاری را در . نومیشد ششدسوسیالیسم دولتی بشه ششکل بلششویکی 
  مها ر   و فهت خنهان  ع صهرخرشه،  همیهاری: از آثشار اوسشت. آنارشیسم تئوری    رد  است

 .ی اوست هم نوشته  لمعارفخبریتانیکاخد یرةدر « آنارشیسم»ی  مقاله. هاخهاخوخاار اهخااردان 
2. Michael Schmidt 
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همرا   ها در صف مقشدم بودنشد و بشه مون پاریس آنارشیست گیریجری،نشکل
. ردند جنبشی های دیار جانشان را فداانقالبی

 :ماریان انکل

یششای ب رگششی ؤر. امیششد ب رگششی اسششت
ناگاششان  ششل یششک شششار بششه. اسششت

از ششر  ،ششودگردان میدتمامی خوبه
هششا و جاششان  اششن خششال  اربششاب

چیششش  را از نشششو ششششود و همشششهمشششی
.آفریندمی

 ند  چند روز پاریس قیام می 37در طو  
ه،یپرونههدهنششد  شههوتیربششاران مششی لپنششرا

  هسشوزاند(ک،داسهتر)برداریم،لیه،تیصورآ
هشاانقالبشی. دشهوبشه مشردم تفشویض مشیسشرناون و قشدرتهای قشدیمیبت

 وشند بشر الملل همه با هم میدر داخل بین گذارندوه،راب کن،ریمیاختال 
.های نرم  ان جاانی باتر بسازندروی ویرانه

سشوادان به بشیوبه نیازمندان غذا ،شودی نیازش داد  میبه هر س به انداز 
هنرهشا دوبشار  در . ششود لیسا از دولت جدا می. شوندبیماران مداوا می .سواد

نشد  گیهرمشی راب دسهتآموزش خود امرها زن. گیرنددسترس هماان قرار می
شوند و شار تقریتا بدون دولشت ادار  اختیار تن خود می دهند و صاح،ی میأر

.شودمی
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 :کریستوف آنگوـ  ژان

 رویدادی معنیدقیق،ب  مون
نخسششتین . آنارشیسششتی نیسششت

 وش  ویرانشی  امشل دولشت  
 ایشد . ویرانی فوری دولت است

 میقیا ب،ک  ازایناستعب،رآ
زنششدگی ن،گههه،نیمههردمخههود

در  رااقتصششششادی و سیاسششششی 
مقیششاس شششاری  ششه پایتخششت 

گرچشه . بگیرنهداست به دسشت 
 مششون آنارشیسششتی نیسششت امششا 
 سانی  شه خشود را آنارشیسشت 

در خشط مقشدم  ،میشل ییزمانند لو ،دانند یا آنارشیست خواهند شدمی
ششود  ه جنت  به شارهای دیار فرانسشه  ششید  مشی و وقتی. اند آن

در چند روز دولت را .  ندشخصه در قیام لیون مشار ت میبا ونین به
. رسشید  اسشتفرادارد  ه سرانجام ش، ب رگپناو می.  ندفسخ می

ی نتشرد  نند و آمشاد سنار برپا می   مونارها. زنداما قدرت پاتک می
جنشگ داخلشی   وسشمانیادر طشو  یشک هفتشه در پشاریس . شوندمی

                                                                                                                  
 .های  مون پاریس انقالبی . 

  مسشئو  ششاربانی Georges Eugène Haussmann (۱۴۱۵-۱۴۵۱)اوپن اوسشمان  پرپ . 
 شه ایشن  ۱۴3۱تشا  ۱۴۹7او از . ششد موق  ششاربانی سشن نامیشد  می پاریس  ه آن( پرفکتور)

ی پاریس را از شاری قرون وسطایی به شاری مدرن و آواناشارد در  مسئولیت را داشت چار 
ردیف در دو طشرف بولوارهشای  های بناششد  بشه سشاختمانآن زمان تغییر داد چنانکه امروز هم 

 .گویند پاریس اوسمانی شناسند و همچنان می ب رگ پاریس را به نام او می

  تعدادی از زنان  مونارد
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دیشد  گیرد و  ارگران  زن و مرد و  ودک رویاروی ارتشِ  مششقدرمی
  .گیرندقرار می

فراتر از وحشتی اسشت  شه  مشون در د  بشورپوازی ترور ضدانقالبی بسیار 
عطر پرولتاریا گل خوش.  ندهوا آت  میطور بیارت  همین. پدید آورد  است

.گرددمیپاریس به گور عریم تود  تتدیل . شود ند  می

 :ایو مولیهـ  ژان
 شتاری  ه امشروز تصشورش را هشم 

های مدیدی روی مدت. شود  ردنمی
 ۲۹زنی شد   ها گمانهشد تعداد  شته

هششش ار  ۲۱هششش ار  ششششاید  7۱هششش ار  
هش ار  ۲۱امشا  ششتن . تر باشدصمیح

هشای آن نفر در یشک هفتشه بشا تفنشگ
ایشن  .اسشت تصهورن،پذیرزمان تقریتا 

 ۱۴3۱مششی  ۲۴یعنششی اینکششه اگششر روز 
و شتار ن د ارت  دیار دست به  شت

پشاریس   خه،کبه این خاطر بود  شه 
توانستند بیشتر از آن خشون پاریس دیار نمیها و سیستم فاضالب جوی

.جذب  نند

 :(و روزنامه نگار دان تاریخ)  متیو کار
بسشیار  سشان را در جنشت  چشپ  ،در سر وب  مون پاریسدمنشید

                                                                                                                  
1. Matthew Carr 
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مردم زیادی  طورهمینطور لی بسیاری را در چپ جاانی واروپا و به
طور تفسیر اینخویی را ها این درند بعضی از آنارشیست. را شو ه  رد

، طور رفتار  ند پس ما خواهد اینی حا م میاگر طتقه ، ردند  ه خ 
هم هرجور  ه بخواهیم رفتار خواهیم  رد  و بشه آناشا بشه همشان روش 

.پاسخ خواهیم داد

 :رابرت گراهام

نشد گفتند  ه این اثتات میمی 
 ششه هششیچ تغییششری بششا آرامشش  

ایشششن . پشششذیردصشششورت نمشششی
اجتمشاعی را ضرورت انقشالب 

 شه اگشر بشه  ند چوناثتات می
هر روش دیاری پشی  برویشد 

درست مثل  ،شویدعام میقتل
اگر بخواهید  ارهشا .  مونارها

را بدون خششونت پشی  بتریشد 
. نندآناا به رویتان شلیک می

بخش   ،ششوندهشا  ششته مشیبخشی از آنارشیست  ی خونیندر طو  هفته
چندتایی  ه از مرگ و ممکومیت  .دیاری ممکوم به گذراندن زندان در  الدونیا

ها مار سیست. گذرانندسختی روزگار مییا به رفت  نند به تتعید دولتی فرار می

                                                                                                                  
شد و اعضای   را  ه  مون به خون  شید  ۱۴3۱می  ۲۴می تا یکشنته  ۲۱از یکشنته  ی هفته . 

انقالبی  ه پان باتیست  لمشان بشه همشین نشام  ی ترانه. گویند ی خونین می عام شدند هفته قتل
 .سرود  مشاور است
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. ششان بیندازنشد الملل بیرون نند تا از بینها استفاد  میاز  م شدن آنارشیست
 اشراو چاشر  دربهرده ج،نس،لمب ک نین با و.  نداما آنارشیسم مقاومت می

ی ایمیشه  در قلعشه او در سوییس  در سشنت. شود فرار  ندتغییر داد  موفق می
طشور رسشمی  ند تا پیمانی را بتندد  ه بشهاش  آخرین قوای  را جم  میپورایی

. ندزای  جنت  او را اعالم می

 :ماریان انکل

دوازد  جوان بین بیست تا سی سا   .شوندموق  پان د  نفری میدر آن
و سششه نفششر هسششتند  ششه از آناششا  مششی. از اسششپانیا  ایتالیششا و سششوییس

.ی  مونار با ونین  یک اسپانیایی و گوستاو لو فرانسه: ترندس،لمند

 :(و استاد دانشگاه دان تاریخ)  الن دوبوف
را در  اینسه،زم،نها دان تاریخ. گذارندو آناا سازمان جدیدی بنیاد می

شایسشته . هرحا  سازمان نوی استگذارند  بهها نمیالملللیست بین
 کهردپیهداشد و در آن زمان آوای مامشی  عنوانی  ه به آن داد  ازاست
.الملل ضداقتدار استنام آن بین :کنیمی،دی

 :گائتانو منفردونیا

ی انجمشن دارد  شه اولشین وظیفشهروششنی اعشالم مشیاین سشازمان بشه
ایشن یعنشی . المللی  ارگران ویرانی هرگونه قشدرت سیاسشی اسشتبین

اینکه در آن زمان برای نخستین بار است  ه سازمانی با هشدف آششکار 
.شودآنارشیستی ایجاد می

                                                                                                                  
1. Alain Doboeuf 
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ایمیشه بشا  ها در سشنتآنارشیست
امضای پیمان دوستی  همتسشتای و 
دفا  از یکدیار استقال  خشود را بشه 

 حششاال منشششور . گیرنششددسششت مششی
ی همششه. سششازمان و برنامششه دارنششد

ی لیترتشری ماننشدهشای اندیششهجنته
سششازمان افقششی  ضششدیت بششا اقتششدار  

ی انقالبشششششششششی و رادیکالیتشششششششششه
خشدایی و آزادی گرایشی  بشیالمللبین

بیششان و اندیشششه  برابششری هماششان و 
. آیندبار در یک سازمان گرد هم می های ح بی  برای نخستیناز بازی خودداری

استفاد  از آن  هماشانی آفرینند  ه وقتی  هیی میها سالح تاز نارشیستاینجا آ
قدرت سیاسی و رهسپاری به سشوی انقشالب را خواهشد  براندازیبشود ظرفیت 

.داشت

 :الن دوبوف

ایشن عتشارتی . روش انقالب عتارت است از اعتصاب سراسری ی،اب ار
ششود گفشت  شه هنشوز نمشی. شودمی ایمیه زاد  سنتدرتاز  است  ه 

مفاوم آنار وسندیکالیسشم وجشود  یهنوز حت ،سندیکالیسم وجود دارد
هشدف نشه . مصالم  وجشود دارد یچی  آنجاست  همهندارد اما همه
  هشدف ر  سشپردن بشه سشوی انقشالب ازخهودحف،ظهتبقا است و نه 

 .است
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 ـ روز اول ماه می ۶۸۸۱

یکشاامهرایاالت متمد جوانکشوردر 
ایشن سشالح ازبارلیناواستک برای

اسهههتف،دهمقیشششاس بششش رگ تشششاز   در 
آنارشیسم در آنجا هشم از را  . شودمی

و  دواندریش میموج ب رگ مااجرت 
مرا   ب رگ درفقرا  ه  می،نلشکردر 

  شههوندجهه،گیرمیصششنعتی شششما  
جاها  ه م دبایشران در ششرایط همان

برنشد  سر می مشابه بردگان جنوب به
در . ی،بهدمیای رشد زمین مناستی بر

ششدت  شه بشه ۔ ی اجتمشاعیمتشارز  ب شکلجنگ داخلی  ۱۴۴۱ی اوایل دهه
بشه  شارگران  پلهی دولهتفهدرالمانند شلیک تیربار سناین شودسر وب می

ها  ششته د  ه،یتفنگسرنیزهها و رگتار گلوله. ی،بدمیادامه  ۔ آهن پنسیلوانیا را 
 دامهنیای آمریکایی تتدیل به  ابوسشی درازؤواردها ربرای تاز . گذاردجا می به

.شودمی

 :(دان و استاد دانشگاه آرلینگتون تگزاس تاریخ)  کنیون زیمر

های مااجر آلمانی  یاودی یشا ایتالیشایی داسشتان مششتر ی  آنارشیست
توانند  ارهایی پیدا  نند  شه  آناا یا  ارگران ماهرند  ه فقط می. دارند

ترین  ارهشا  نیازی به ماارت ندارد یشا  شارگران غیرماهرنشد  شه پسشت 
درنتیجه از توهم وجشود امکانشات اقتصشادی . شود شان پیشنااد می به

                                                                                                                  
1. Kenyon Zimmer 
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طرز متامشی  آیند  تصورشان نستت به نرشام سیاسشی  شه بشه یبیرون م
خوا    شناختند ش و می پنداشتند  ه دمکراتیک است و جماوری می

بینند تسلط فساد و قدرت   ند  درعوض آنچه در این دور  می تغییر می
های  هاست؛ و بعضی از این مااجراِن از توهم بیرون آمد  با اید  شر ت

.دشون رادیکا  آشنا می

افتشد  شه بیششتِر های رادیکا  بیشتر در شیکاگو اتفاق میاین آشنایی با اید 
. بیشترین تقاضا را دارند شتصنعت فوالد  بتن و گو. روندمااجران به آنجا می

رششد  شه صشاحتان قدرتمنشد صشنای  حمایشت شاِر افتاد  در دام مافیشای روبشه
جهدا نند  ماالمشا  اسشت از  شارگرااش می مالی  ،یاجتمه، شهدهازبقیه ن 

.شود به ممل دعواسرعت تتدیل میو به ،و  ود ان خیابانی روسپی،ن

 :کنیون زیمر

ها در ایاالت متمد  انون فعالیت آنارشیست ۱۴۴۱ی شیکاگو در دهه
.بود

 :متیو کار

شیکاگو شاری بود  ه روابط  ار در آن خیلی سخت و زمخشت بشود .
درنتیجشه ششرایط  ،مصالمه وجود نداشت اساسا جایی برای مذا ر  و

قابشل  دیدید  ه در شرایط غیرطرف  ارگران را می از یک .سختی بود
و ار  شه  ردند و از طرف دیار نختاان مملِی  س،باوری زندگی می

.یی از هیچ نوعی با  ارگران بکنندحاضر نتودند هیچ مصالمه

ی روزهشا  مثشل بقیشه ه هنوز روزی اسشت  ۱۴۴۷روز او  ما  می سا  در
. ششودی آنارشیستی مطشرح مشیشعار اعتصاب سراسری متأثر از استراتژی تاز 
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ه ار  ارگر برای تغییر مدت روز  شاری بشه هششت سشاعت دور هشم گشرد  ۰۴۳
.  نشد ند و با خشونت تراهر نندگان را متفشرق مشیپلیس دخالت می. آیندمی

ها ترشاهرات دو روز بعد آنارشیست .شونددیوارها پوشید  از دعوت به انتقام می
ایشن رویشداد در .  نندمی برگزار (Haymarket)مار ت  اعتراضی در میدان هی

.شودتاریخ جنت   ارگری ماندگار می

 :متیو کار

 تراهرات عریمی برگ ار شد  شه رهتشران آنارشیسشت در آن سشخنرانی
خششونت  ردند اما در پایاِن ترشاهرات وقتشی  شه پلشیس خواسشت بشا 

 ...جمعیت را متفرق  ند

 :رابرت گراهام

سشوی یکی از میان جمعیت بمتی را بشه
چندپلیس پرتاب  رد  بم، منفجر شد و 

آشششوب . نههدشششد وزخمههی شششته افسههر
 بعضیازگشاید پلیس آت  می. شودمی

اندومههنسههالدداشههت هششاتراهر ننششد 
ههمآن،رشیستمی،نش،ندرک ام مطمئن

امشروز  ها تابهبینیم  ه آمریکاییو می بوده
. انشدعادتشان را به داشتن سالح واننااد 

مقامات بدون هیچ مدر ی اعشالم  ردنشد 
.اندنرمی و پرتاب بم، بود   بیمسئوها  ه آنارشیست

 :متیو کار

 شه بعضشی از ها آنارشیست را دستایر  رد  درحالیپلیس شیکاگو د 
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پلی . آناا اصال به تراهرات نیامد  بودند یی نمونه درنتیج ،اینعمل 
 کالسی نیروه،یواپسگرادرشهریخه،،،درایهنمهورداز رفتار 
سشر وب در  برندت،،دانست شدک ازچنینرویدادیبهرهمیشیکاگو

.کنندمقیاس ب رگتر را توجیه 

دادسشتان در . انشدپرتاب  شرد هشت آنارشیست متام شدند  ه بم، را آناا 
دانشیم  شه ایشن مشی»: پشذیردگنا  بودن آناا را میطور ضمنی بیبیان اتاامات  به

اما ایناا را . اند گناهکارتر نیستندهشت مرد از ه اران نفر دیاری  ه با آناا بود 
 تیب عتر درس آق،ی،نهیأآمنصف اند  ه ایناا رهتر بود ایم چونانتخاب  رد 

هشای مشا حفشظ سسشهمه شان آویخت تشا جامعشه و  دار هید  باید بهبدیاران د
در زندان   لوییس لینگ. شونداز هشت نفر پنج تن به مرگ ممکوم می «.بشوند

                                                                                                                  
او بشه . ی آلمشان آنارشیسشت امریکشایی زاد Louis Lingg (۱۴۷۸-۱۴۴3 )لوییس لینشگ  . 

ی  ی خودش در سی د  سالای و پس از اینکه پدر  ارگرش در جریشان  شار در  ارخانشه گفته
نجشار و عضشو . صدمه دید و درنتیجه از  ار بیکار شد با مفاوم استثمار آشنا گردیدبرش الوار 

های آنارشیسشتی آششنا ششد و پشس از  انجمن آموزش  ارگران بود  در برن سوییس با اندیششه
او  ه شش  مشا  پشی  از رویشداد . ی نجار و آرماتوربند پیوست مااجرت به امریکا به اتمادیه

پلشیس او را در . ید  بشود در آن روز در ترشاهرات حضشور نداششتمار شت بشه امریکشا رسش هی
مار ت  هرگ  نپذیرفت  ه بم، پرتاب شد  در هی. ساز پیدا  رد اش با چندین بم، دست خانه

ششما چنشد »: او در دفشا  از خشود گفشت. ی او بود  و بعد هشم  شه معلشوم ششد نتشود  ساخته
مار شت  رفتشه در بمش، هی  شار  ه فلِ  به دان متخص  آوردید اینجا و آناا فقط گفتند شیمی

ی من دارد همین و حتی پذیرفتند  شه ایشن دو نشو   های ساخته هایی با فل  بم، یک مشابات
میشرم بشا  خواهید من را بکشید؟ با خوشمالی می می. بم، نیم اینچ با هم در قطر تفاوت دارند

دار آویخته ششدنمان  فردای روِز به... ام این اطمینان  ه ه اران نفری  ه با آناا در ارتتاط بود 
تان متنفرم  بی ارم از نرمتان   از همه: با این امید به شما باویم. جا را بمتاران خواهند  رد همه

اما « .دار بیاوی ید به این خاطر مرا به. اش زور است هایتان  از این قدرتی  ه پشتوانه از قانون
نجا ساخته بود خود شی  رد و با خون خود بر دیشوار او در سلول  با یکی از چاار بمتی  ه آ

 .«(!Hoch die anarchie)هورا به آنارشی »: سلول  به زبان مادری   آلمانی  نوشت
های تولیدی و مصرفِی متعشدد زیشر  تمر  گرایی به معنی انقیاد گرو »: های اوست از نوشته      

 

http://www.rouzgar.com/


 rouZGar.com  ی آنارشیسم ه خدا نه ارباب؛ تاریخچهن/  16

هل  جشرج  سهپی گوسشت اآچاار نفر دیاشر  .  ندخود شی می نگ  ا 
  آدولشف  

.شونددار آویخته می به  و آلترت پارسون   فیشر

 :متیو کار

  هشا بود  ه فرمانشدار ایلینشوی  از اعشدام آنارشیسشت ۱۴۵7تناا در سا

                                                                                                                  
تشوان آن را  نمی. ا ثریشت مسشتتد اسشتهایی از افراد خواستار سلطه یا زیر دسشت  دست گرو 

یی آزاد و آنارشیسشتی را  یی سلطه است و اهداف روشن جامعه پذیرفت چون خود این هم گونه
 «.دهد متوهمانه جلو  می

طور رسمی اعالم  رد  ه هر هششت نفشری  ش  سا  بعد فرماندار ایلینوی   جان آلتالد به      
گنشا   دار آویختشه ششدند بی ت به مرگ ممکشوم و بشهمار  ی رویداد هی  ه در جریان مما مه

 .اند بود 

سششاز امریکششایی  فعششا  رادیکششا     متلAugust Spies (۱۴۹۹-۱۴۴3)اگوسششت اسششپیس  . 
او از (. یخاهار ریخمجله ) آربهایترختسهایتونای  ناار و از دبیران روزنامشه  ارگری و روزنامه

 .رهتران جناح رادیکا  ح ب  ارگر سوسیالیست بود
ی  ارگری و عضشو انجمشن    فعا  در اتمادیهGeorge Engel (۱۴7۷-۱۴۴3)جرج انال  . 

 .المللی  ارگران بین

 .ی  ارگری   آنارشیست و فعا  در اتمادیهAdolph Fischer (۱۴۹۴-۱۴۴3)آدولف فیشر  . 
  از پیشششروان Albert Richard Parsons (۱۴۸۴-۱۴۴3)آلتششرت ریچششارد پارسششون   . 

همرا  همسرش لوسی بشه آنارشیسشم  مکان به شیکاگو به او پس از نقل. ریکاییسوسیالیسم ام
 Theهشه، رخ) آالرمی  نامه ناار  سخنور و فعا   ارگری  ه در شیکاگو هفته روزنامه. گروید

Alarm )سشاعته بشرای  شارگران متشارز   پارسون   ه برای روز  شاری هشت.  رد را منتشر می
شیکاگو پیوست و از اعضای مام انجمن (  ار)جمن هشت ساعت  رد به انجمنی به نام ان می

 نند  در اعتصاب سراسری او  مشا   پارسون  نقشی تعیین. المللی  ارگران بود آنارشیستی بین
 ه نخستین تراهرات روز او  ما  می در تشاریخ بشه نشام او ثتشت ششد   داشت چنان ۱۴۴۷می 

های  ارگری بشرای تثتیشت روز  اعتراض ۱۴۴۷  جریان از این قرار بود  ه از اوایل سا. است
در یکم می آن سا  پارسون  با زن  لوسی ترشاهراتی را . گرفت  اری به هشت ساعت اوج می

 نند  داششت و آنجشا او سشخنرانی و اعشالم  به همین منرور ترتی، دادند  ه هشتاده ار شر ت
پلشیس بشه . صاب پیوستنده ار  ارگر به اعت 7۸۱در طی روزهای بعد . اعتصاب عمومی  رد

ها به  های آنارشیست های پلیس فراخوان خشونت. صف آناا حمله  رد و چند نفری را  شت
 .مار ت انجامید ی هی پی داشت  ه درناایت به حادثه برگ اری تراهرات را در
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ی او تأیید  رد  ه رئیس پلیس شیکاگو بود   ه همشه. عذرخواهی  رد
گذاری را سازماندهی  رد  و حتی ترور به دستور او انجام جریان بم،

.شد  تا بعد بتواند سر وب پلیس را توجیه  ند

 :رابرت گراهام

  هشا  بلکشه تناا در میان آنارشیسشتفراوانی را برانایخت  نهاین خشم
میان مردم آزاد   چون مما مه خیلی غیرعادالنه بود؛ آناا اعدام  حتی

در . خاطر اینکه  اری  رد  بودنشدشدند چون آنارشیست بودند  نه به
تناشا بشین مار ت  آناا قارمانان مردمی نشه ی اعدام شادای هینتیجه

. هشای سراسشر جاشان ششدندلکه در میان سوسیالیستها بآنارشیست
هشای  شارگری در انالشیس و جشا در دفشاتر اتمادیشههایشان همهپرتر 

.مریکای التین به دیوارها بودافرانسه و 

عنشوان روز مار ت  تصوی، روز او  ما  مشی بشه مد جاانی ماجرای هیآپی
جشا بششه رهتششری در همششه هشای بعششد  ترشاهراتدر سششا . جاشانی  ششارگر اسشت

 ،امشا در فرانسشه اسشت  شه قتشل عشام ششیکاگو. ششودها برگ ار مشیآنارشیست
ها و تتلیم از را  عمل گذاریی بم،دور :  ندیی نو وارد میآنارشیسم را به دور 

.انقالبی

 تبلیغ از راه عمل انقالبیـ  ۶۸۸۱

یتا    مون خود را بازسازی  رد  و زم،نپاریس از .است  (ِبل اپوک)دوران ز

                                                                                                                  
یتا )بل اپوک  .  یتا یا عصر ز ی نشوزدهم تشا  ی از اواخر سشد    دور (la Belle époqueدوران ز

ی رشد و پیشرفت اجتماعی  اقتصادی  تکنولوپیک و سیاسی  آغاز جنگ جاانی یکم  دور 
به مشدت حشدود  ۱۴3۱اروپا پس از جنگ فرانسه و آلمان در سا  . در فرانسه و بلژیک است

های  برد  امر نادری در این قار   ه موجش، پیششرفت در زمینشه سر می چال سا  در صلح به
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ششار نشور و هنشر و  ،هرگ  بیشتر از ایشن
نخسشتین تبهدیلبه . د  اسشتنبوعشق 

مر شش  مششالی شششد  و  ششانون امپراتششوری 
اسششتعمار گسترشششی اسششت  ششه  بششه رو ی 

. شودبرای چند سالی پایتخت جاان می
و دمو راسشی جششوان و  زبشورپوازِی پیششرو

سششالای  ۱۱۱توانششد جشششن مغششرور مششی
انقالب فرانسه را  ه دیار از معنشی تاشی 
شد  بایرد و از غرب دعشوت  نشد تشا از 

توانند بین دو  ا  آناا  ه  نجکاوند می. اش بازدید  ندنمایشاا  ب رگ جاانی
سو و  از یک صن،ی جنگ و  ا   ه بشرای ایشن   م،رکتج،ریت،زهب ن،مب،ستی 

عام سرخپوستان مششار ت شکوهمند قتل ب،زنم،ییمناستت بازسازی شد   در 
تفشاوتی ی انسانی با بیهای تاز وح های وسی  و مشتک باغ نند یا در  وچه

اینجا مار سیسم هنوز در اقلیت مطلق است و آنارشیسم تناا جنت  . قدم ب نند

                                                                                                                  
ویژ  احشش اب  دور  اسششت  ششه سششندیکاها و احشش اب سیاسششی بششهدر ایششن . گششردد یادشششد  می

ها یکششی پشس از دیاششری بششاز  سوسیالسشیت در  شششورهای اروپشایی تأسششیس و بارهششا و  افشه
های هنری  ها و گالری ی آغاز برگ اری آتلیه شوند و دور  شوند  بلوارهای ب رگ ساخته می می

. اریس در همین زمشان برگش ار ششدنمایشاا  جاانی پ. های موسیقی در اروپا است و  نسرت
هشای زمشانی ج ئشی دوران زیتشای خودششان را دارنشد و در آن  انالستان و آلمان هم با تفاوت

 . نند ها هم از تعتیر فرانسوی بل اپوک استفاد  می زبان

باستّی یا آنطور  ه در زبان فارسی رایج است باستیل  ابتدا نام زنشدان و امشروز نشام میشدانی در  . 
اش  ردنشد و  ویشران ۱3۴۵ی  پوییشه ۱۸ممل نمادین انقالب فرانسه  ه انقالبیون در . یسپار

ی دیوارهشای  را مششخ   شرد    شی در خط پنجم مترو پاریس  ه ممشدود  امروز ج  خط
بشه مناسشتت  ۱۵۴۵اپرای مدرن پاریس  شه در سشا  . مانند نماند  است اثری از آن زندان قلعه

 .فرانسه افتتاح شد در این میدان قرار دارددویستمین سالارد انقالب 

  لویی  میشل
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ی  الشدونیا ز زنشدان بشا اعمشا  ششاقهلویی  میششل   شه ا. یی انقالبی استتود 
هشم  نفشرانس  سشر های لیترتشری را پذیرفتشه  پششتبازگشته  و در آنجا نرریه

.دهد ند و حتی نماد جدیدی به جنت  میگذارد  تراهرات سازماندهی میمی

 :گائتانو منفردونیا

بار از پرچم سشیا  اسشتفاد  برای اولین بودک گویند  ه لویی  میشلمی
  از ۱۴۴7 رد  لویی  میشل در تراهرات بیکاران در پشاریس در سشا  

در طشو   ، نشد و بعشدعنشوان عالمشت اسشتفاد  مشییی سیا  بشهپارچه
. ندمما مه این حر ت خود را توجیه می

 :ماریان انکل

 ی پششرچم سششیا  هششم پششرچم عشش اداری و هششم پرچمششی اسششت ویششژ
.هاآنارشیست

 :گائتانو منفردونیا

در لیشون  ،تر است  زیرا در همشان زمشانچی   می پیچید درواق  همه
 پررچ هسشت  ،ششود  شه اسشم  خیلشی روششنیی منتشر میروزنامه

. سیاه

 :ماریان انکل

نم  ه اولین چی ی است  ه پرچم سیا  نام داردفکر می .

 :گائتانو منفردونیا

هشا بشه آنارشیستوآناینک رابدانیمام،خیلیمهماستک ی چیز

                                                                                                                  
1. le drapeau noir 
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ی سیا   ه لویی  میشل از پارچه ازپرچمسی،هاستف،دهنکردنداین دلیل
پررچ  یی در لیون عنوان  بود به این دلیل  ه روزنامه ی،استفاد   رد و 

پشرچم موقه آن. کننهداسهتف،دهمی آن تعدادکمیازدر ابتدا  ؛  نهسیاه
خواهششان و بسششیاری از آزادی. بههودهششا رناشش  قرمشش  آنارشیسششت
.آید  اما واقعیت این استها خوششان نمیمار سیست

الملشل   شه بشه سشرود حش ب  مونیسشت تتشدیل از طرف دیار  سرود  بشین
تی شود و اوپن می  تاز  نوشته است  در اصل به گوستاو لوفرانسه  آنارشیسشِت  پ 

حتشی امشروز ایشن سشرود  شه در . شد  بشود ایمیه اهدا ی پیمان سنتامضا نند 
  ساخته شد   همچنان مانیفسشت واقعشی زنشدگی لیترتشر و وهوای مارسییِ حا 

ویژ  آنجا ه در آغاز بند دوم از شعار معروف نه خشدا  نشه ب خواهانه است آزادی
. ندس ار و نه قاضی استفاد  می

 سرود انترناسیونال

یبرتریدرک،رنیستره،ننده
 خدا  نه س ار  نه قاضی؛نه 

!خودب ره،ییخویشبرخیزیمایتولیدگران
 .رستگ،ریمشترکرابرپ،داریم

                                                                                                                  
 .برگرفته از برگردان احمد شاملو با  می تغییر . 

http://www.rouzgar.com/


rouZGar.com 10/  ی آنارشیسم نه خدا نه ارباب؛ تاریخچه 

ی انقالبی  برای لویی  میشل  زمان زماِن ی خروش دوبار اما  در این دور 
او با الاام از  شار  هشاین ن و . باید اقدام  رد. های زیتا نیستترانه و سخنرانی

 ه روسیه را به خون   هااز استراتژی نیایلیست متأثری  شتن واش دربار مقاله
یعنی هیچ بیلشی»: خواندآمی  فرامیو آت  گشودند   ارگران را به قیام خشونت

پشاریس را هشوا  نهداریمته،های زیرزمینی بکنیم  هیچ دینامیتی را  ت،ب،آن نیست
هشا را را  نیایلیسشتجا را به آت  بکششیم؟  نیم  یک قطر  نفت نیست  ه همه

یی فاسد  ه صدای های جامعهبروید و من پیشاپیِ  شما خواهم بود؛ در ویرانه
رسد و درنتیجه هر شاروند خوب بایشد طرف به گوش میش از همها فروریختن

ی اجتماعی ایجشاد خشواهیم با آهن و آت  از شر آن خال  شود  ما دنیای تاز 
.« رد

هشا در المللی آنارشیسشتی بین نار  یکمینن به او با ماالتستا و  روپوتکی
. ندرود و با آناا استراتژی جدید جنت  را تعریف میلندن می

 : جانپیترو برتی

  ی خشا  و مششخ  نشداردتتلیم از را  عمل انقالبی یک نویسند .
.خودجوش از اقدام انقالبی است نیبیا

 (:نگار دان و روزنامه تاریخ)  سرواندو روچا

نوردیشدفقط انفجار بم، نتود بلکه  نشی بود  ه مرزهای زبانی را در .

                                                                                                                  
آناشا بشا اقتشداِر دولشت   لیسشای . ی نوزدهم در روسیه زاد  شد ی دوم سد  نیایلیسم در نیمه . 

. گرایی بودنشد عقالنیت و مشادییافته بر  یی بنیان ارتد  س و خانواد  مخالف و خواستار جامعه
 نشد  هایی میشان ایشن دو جریشان فکشری می اش مقایسه های آنارشیستی  روپوتکین در نوشته

ترتی، مفاهیم فلسفی و سیاسی یشک  توان با تسامح گفت نیایلیسم و آنارشیسم به  ه می چنان
 .جریان هستند

2. Giampietro Berti 
3. Servando Rocha 
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گیرنشد یی  ه مشیها  بر این گمان بودند  ه از را  پست ویژ آنارشیست
.شان را منتقل  نندتر خواهند توانست پیام لیترتریراحت

 :جانپیترو برتی

این معنی  ه گذارد  به ها را در معرض آزمون می ترتی، انقالبیاینو به
! نشه ،زنداش حرف مینشیند و همهانقالبی  سی نیست  ه  ناری می

 ند   سی است  ه با اعمال  اعتتار خود را  سش، انقالبی عمل می
. ندمی

ی انقالبی ایجشاد  تواند جرقه این مفاوم  ه دست زدن به عملی درخشان می
ن معروف به راواشو  را ور خواهد  رد  فرانسوا  ونیاستای  ند  ه غرب را شعله

همرا  ماالتسشتا  او رم  عتور لویی  میشل و  روپوتکین را  ه بشه.  ند متقاعد می
می از را  سخنرانی  ئنارشیسم هستند و خواستار شورش داپردازان جدید آ نرریه

راواششو  همچنشین در . بشرد  اند به  ار می نوشتن  استفاد  از خنجر یا دینامیت
. یابد آ  برای از بین بردن دنیای قدیمی را می وبل  اب ار اید جدیدترین اخترا  ن

آموزد و پس از سر وب شدید اولین تراهرات او   او  ار با نیتروگلیسیرین را می
گیشرد  ناگاان به خشم تتشدیل ششد  تصشمیم می ما  می در فرانسه   ه شورش به

 .اقدام  ند

 :ماریان انکل

روز متشارز  و  ۱۴۵۱او  مشا  مشی  ها تصمیم گرفتند  ه روزآنارشیست
عمل باشد نشه روز نمشای  صشف مشنرم از افشراد  چیش ی  شه امشروز 

هشا هایی بین پلیس و آنارشیست  درگیری بنابراین در  لیشی. بینیممی

                                                                                                                  
درواز  و میشدانی بشه همشین نشام در ایشن ممشل . است در شما  غربی پاریسیی   لیشی ممله . 
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پلیس به روی زنان و  ود شان  ،در شما   آید و در فورمیبه وجود می
هشا را خیلشی نشد و  ه در صف جلوی ترشاهرات هسشتند ششلیک مشی

  ار استفاد  از بم، بهبه این علت است  ه راواشو  دست.  شدمی

.شودمی

هشای طرز نمشادینی بمش، راواشو  بشه 
پرمششن و سششازش را در بلششوار سششندسششت

خ،ن خیابان  لیشی  جلوی قاضشی  یدر 
ی  شششه سشششه تراهر ننشششد  دادسهههت،نیو 

مششدت  آنارشیسششت را بششه زنششدان طوالنی
آسشی، .  ندمنفجر میممکوم  رد  بودند

.ها قابل توجه استبم،

 :متیو کار

،هشا  سشی را نکششتند  این بمش
فقط پاسشخی بودنشد بشه زنشدانی 

خیابان  لیششی امشا پلشیس فرانسشه و هر نندگان آنارشیسِت ،تظ ردن 
ی دنیشا و بقیشه ایهندوکشهورهشا در رسانه وانالستان پلی حدی ت،

                                                                                                                  
 .وجود دارد

ی مشی در ششیکاگو در فرانسشه  شد   ه یکمین سالارد تراهرات سر وب ۱۴۵۱در او  ما  می  . 
های   نند  شد  در فورمی  شار  وچکی در شما  فرانسه  پلیس به روی اعتصشاب برگ ار می

ه نفر  ۲۱ها زیشر  ششد  هشت تشن از  شته. نفر را مجروح  رد 7۹را  شت و  آرام آت  گشود  ن 
شان دختری بود به نام ماریا بلوندو  ه به نمشادی از جنشت   شارگری  سا  سن داشتند و یکی

 شه آن را از  شدت متأثر  رد چنشان  شتار فورمی افکار عمومی آن روز فرانسه را به. تتدیل شد
 .دانند های  ارگری این  شور می رویدادهای مام در تاریخ متارز 

  راواشو 
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نم،دعنوان ی مامی در جنت  آنارشیستی نتود بهچار راواشو  را  ه 
.به نمای  گذاشتندیب،وریمخرب تیر  یآن،رشیسم،چهره

دنتشال  . ترسشاندراواشو  می. شودگذار زاد  میی آنارشیست بم،افسانه 
پلیس دوبار  ادعای . شوندهای جدید مجا  میها به سالح النتری. گردندمی

گیشری انشدام بشدن های سنج  و انداز یکی از اولین فی .  ندعلمی بودن می
 یی او  همشهدر صشفمهیراواشهولچههرهتصشویر . ششوداختشرا  مشی انسان

ی ارتتاطشات نشام  در تمشام های تاز لطف روش شود و بهها چاپ میروزنامه
.شودجاان شنید  می

 :ایو مولیهـ  ژان

لوخپتهیخمیلیون تیراپ دارند  تا یکیی  ه بین  هفتصده ار چاار روزنامه
حتششی بعضششی در   لههوخَمههَت و  لههوخنورنههال  لههوخپتههیخنورنههال  پههاریای 

 نند تا هراس  اری می  همهدومنیکوشان مانند های یکشنتهنامهویژ 
سشرعت ها در افکار عمومی بهتوان گفت  ه این حملهبیافرینند اما می

.حس دشمنی برنیانایختند

 شه ماننشد برانایخت چنشان رامردم همدردی امال برعکس راواشو  حس 
   ارمشانیو  ب ریتمیی  ه برای  گیرند قارمان شد  انتقام  یا  ارتوش  ماندرن

                                                                                                                  
 . Le petit parisien, le petit journal, le journal et le matin .یی  شه  چاار روزنامه

ها  ششدند و در تمشام آن سشا  منتششر می ۱۵۸۸ی نشوزدهم تشا سشا   ی دوم سشد  از اواخر نیمه
ی برتشر  عنوان چاشار روزنامشه هار آناا ب. ها بودند ترین روزنامه های پرتیراپ و پرخوانند  روزنامه

 .شود ها یاد می فرانسه در آن سا 
فرمانشدِ  »  قاچاقچی فرانسوی  ه خود را Louis Mandrin (۱3۲۹-۱3۹۹)لویی ماندرن  . 

ِفشرم )ی عشام  های م رعه ویژ  شر ت او به اموا  دولتی و به. نامید می« های فرانسه قاچاقچی
برای گرفتن مالیات و عوارض گمر ی تأسیس شد  بشود   ه به فرمان لویی چااردهم و( پنرا 
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 :ترانه نوشتند

 ال راواشول

 ال راواشو  برقصیم
 زند  باد صدا  زند  باد صدا

 ال راواشو  برقصیم
  زند  باد صدای انفجار

 :برتیجانپیترو 

ی مثششالی آنارشیسششت بششرای اینکششه نمونششه
او . شورش باشد باید از خودش مایه باشذارد
اش تروریست نیست  ه بعشد از انجشام حملشه

بشا جامعشه  صداقتفرار  ند  برعکس باید با 
از مراحشل دادرسشی  ب،ید،در دادگا  از اعمال  دفا   ندرو شود وب رو

جشا طنشین استفاد  و آن را تتدیل به بلندگویی  ند تا نام آنارشیسشم همشه
.بیندازد

                                                                                                                  
هشای او نقش   فعالیت.  شرد اش و مشردم تقسشیم می زد و آناا را بین اعضای دسشته دستترد می

ششدت  ی نرامی خشودش را داششت و بشین مشردم به جوخه. مؤثری در الغای ِفرم پنرا  داشت
ها و  اشتند و پشس از مشرگ  ترانشهگذ هایشان را ماندرن می  ه مردم اسم بچه ممتوب بود چنان

 .هایی برای  سرودند مرثیه

  ابتدا افسر ارت  بود امشا بعشد (۱3۲۱-۱۷۵7)لویی دومینیک گارتااوزن معروف به  ارتوش  . 
ممتوب مردم . دهد با هدف دادخواهی از مردم ستمدید  ی نرامی خودش را تشکیل می دسته

 .ودندها سر ها و مرثیه  ه برای  ترانه بود چنان
سشاخته ( ۱3۵۲سشا  )ی انقالبی  ه نخست برای سقوط پادشاهی در فرانسشه   ارمانیو  ترانه . 

ها بود و سپس در تمام ادوار انقالبشی فرانسشه سشرودهای انقالبشی بشر   ولوت شد و سرود سان
 .های بسیاری داریم متنای آن ساخته شد  است درنتیجه امروز  ارمانیو 
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راواشو  وفادار به تتلیشم 
از را  عمششششششل انقالبششششششی 

 ه فقط سه روز بعد درحالی
اش دسشتایر از انجام حملشه

ششششششد  مسشششششئولیت آن را 
او در دادگشاه  . پشذیردمی

 :پذیردبرگ ار شد عمل خود را ایناونه می   ه در دادگستری سن
 شه نشد درحشالیا شان از نداری در رنج و عشذاببیشتر مردم در زندگی»

امروز . ...ورند  این وضعیت دوام نخواهد آورددر ثروت غوطه نیدیارا
 شار زیشادی . نقدر زیاد هسشتند  شه ششرایط را برگرداننشدآها آنارشیست

و انقالب اتفشاق ... داد انگیزهمردم ب  می خواهد فقط  افی استنمی
 «.خواهد افتاد

شود اما مشموِ  بندی در راواشو  به  ار به اعما  شاقه برای ابد ممکوم می
و در یشک ا .گهرددمیشود و حکم  به مشرگ تتشدیل قانون حقوق عمومی می

دهد سرش بشا  ه فریاد زند  باد انقالب سرمی صتح سرد در مونتریسون هناامی
ترساند بلکه ی لیترترها را نمیتناا بقیهاعدام او نه. شودگیوتین از تن جدا میتیم 

هشا اعشالم ی آنارشیسشتنشریه. شودمثابه اعالن جنگ تلقی میاز طرف آناا به
. ندجویی میتالفی

مطالعشات نشهر از،ششودآنچه چاپ می.شودجویی واقعی شرو  میتالفی
اینک ک،ریبرای راهمه،ی بورپوازیی زرادخانهدربار  مط،لبیتا  گرفت علمی
دادهسرعت لقش، نششریات دینشامیتی به ب ایننشری،آ.آوردمیبه وجد بکنند

                                                                                                                  
سن  ه از ... گفتند شارداری و پاریس می... و دادگستری و  النتری وموق  به شارداری  آن . 

 .است روی نام رود سن برداشته شد 
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.شودمی
رسشتورانی  شه راواششو  در آنجشا . شوندجا منفجر میو م همهها بی بم،

یان  . روددستایر شد  با دینامیت به هوا می فرانسوی     سف،ی گ،اوگوست و 
.اندازدبه مجلس بم، می

 :متیو کار

 بمتی  ه ویان پرتاب  رد  سی را نکشت  یک چندتایی ناخن شکست
با اینکه  سشی از آن نمشرد دادگشا  . ب ج،گذاشتهای سطمیو زخم

اما . ترتی، ویان اعدام شداینبه. گیوتین ممکوم  ردب،مرگویان را به 
ویشان انتقامشت را »گفشت یادداشتی  ه میسنگ قترش گلتاران شد و 

 «.گیریممی

                                                                                                                  
دسششامتر  ۵  آنارشیسششت فرانسششوی در August Vaillant (۱۴۷۱-۱۴۵۸)اوگوسششت ویششان  . 

قانون  یفرِی ضدآنارشیستی سلرات بالفاصله پس از آن در . اندازد بمتی به مجلس  می ۱۴۵7
او در . بم، او  سی را نکششت فقشط چنشد نماینشد  را زخمشی  شرد. شود مجلس تصوی، می

ا علیه من صشادر خواهیشد ی دیار حکمتان ر همین چند دقیقه»: دادگا  در دفا  از خود گفت
و . خواستم چند نفری را زخمی  نم خواستم  سی  شته شود فقط می باویم  ه من نمی.  رد

بینیم در آن یشک  یی  ه مشی ام  جامعه ی بیمار زد  باویم  ه خوشمالم  ه زخمی به این جامعه
.  نشد خودش می بیاود  برای یهای حت شود ه اران خانواد  را نان داد خرج نفر با پولی  ه می

خسته از این زندگی پر از رنج  من این بم، را به سوی  سانی پرتاب  ردم  ه مسئوالن اصلی 
اوگوست ویان به رغم درخواسشت عفشو  شه بشه امضشای شصشت تشن از « .اند درد و رنج مردم

شششد  در جریششان پرتششاب بمشش، رسششید  بششود بششا حکششم  نماینششدگان از جملششه نماینششدگان زخمی
های نشادری  این یکی از دفعشه. دی  ارنو به مرگ با گیوتین ممکوم شدقت س  جماور و رئیس

 .شد بود  ه  سی  ه مرتک، قتل نشد  بود به مرگ ممکوم می
از این قرار است  ه او نقشی  لیشدی Guy Fawkes (۱۹3۱-۱۷۱۷ )داستان گای فا س       

مرا  رابشرت گتسشتی و ه او بشه. ی بشاروت معشروف ششد در جریانی داشت  ه بعدها به توطئشه
بشکه باروت مجلس انالستان را در روزی  ه شا   ۲۸یاران  قرار گذاشته بودند  ه با انفجار 

هشای  ترتی، ششا  را بشه تالفشی آزار  اتولیک این  ند منفجر  نند تا بشه اش می جیم  بازگشایی
 .عدام شدشان لو رفت و گای فا س به همرا  چند نفر دیار ا انالستان بکشند اما نقشه
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هچرمکه،رددر روزهای بعد لئون لوتیه با    ریب 
 ند  امد  پاول  جلوی  لیسای مشادلن حمله می

 نشد  امیشل آنشری بشا  شار خودش را منفجر مشی
ش گذاشتن بم، در جاهشای مختلشف  شه یکشی

الزار اسشت تصادف در رستوران ایسشتاا  سشن به
 هه،یخیابشان په،ری در شد  درها را میخیلی

پیرار دینامیت  ار  ومرتنپک  سن فوبورگ سن و 
لیشون  آنشژ    شههره،یطشور درگذارند همینمی

ن  مارسی  .لوآور  امیی 

 :گائتانو منفردونیا

   نویسشندگانی در رویارویی با این شورِش برآمشد  از  ششتن راواششو
اندیششند  شه بشا انمشراف ر لو می ی روپوتکین و حت   چون ماالتستا

توانند بپذیرند  ه هشر پسشت و یعنی  ه نمی. اندخطرنا ی مواجه شد 
.یی به اسم آنارشیسم انجام شودحمله

                                                                                                                  
پرداز آنارشیسشت ایتالیشایی  شه    نرریهErrico Malatesta (۱۴۹7-۱۵7۲)اریکو ماالتستا  . 

پرداز اصلی  مونیسم  او و  روپوتکین را دو نرریه. تأثیر از  مون پاریس به آنارشیسم گروید به
از آثشار . یو مشا  و از بانیشان  شن  تتلیشم از را  عمشل انقالبش انقالبشِی تمام. دانند لیترتری می

  آنارشههیوگوی خیششالی نوشششته شششد    صششورت گفششت  ششه به( دانهه خدرخقهوه) درخبههار: اوسششت
 ماالتسهتافشیلم .  صهح خوخ نقهحب  یخاروپهوتکی خدربهاره   اثریهتخوخ قلیهت  سازمان،هی

: از سشخنان اوسشت. به  ارگردانی پیتر لیلنتا  از روی زندگی او سشاخته ششد  اسشت( ۱۵3۱)
 ند  این اسشت  شه رهتشران  پروپاگانشد و  ه جنت   ارگری را تادید میب رگترین خطری  »

 «.سازماندهی را شغل خود در نرر بایرند

 اریکو ماالتستا

http://www.rouzgar.com/


rouZGar.com 11/  ی آنارشیسم نه خدا نه ارباب؛ تاریخچه 

اگششر اسششتراتژی حملششه در 
هشششا بمششش  میشششان انقالبشششی

 بههههرعک ،گیرانششششد  مششششی
حمایششت  دهنرمنششدان آواناششار

عمشل خودشان را از متلغشان
در .  ننشدانقالبی اعشالم مشی

 نششار نویسششندگان لیترتششری 
  پرپ  چشششون ا تشششاو میربشششو

 یا فلیکس فنئون  دارین
هنرمنشدان خالقشی   و  وربشه    سشورا پس از واگنر و 

                                                                                                                  
ناار    نویسشند   منتقشد هنشری و روزنامشهOctave Mirbeau (۱۴۸۴-۱۵۱3)ا تشاو میربشو  . 

او شارت در سطح اروپا  اقتا  فراوان ن د مردم و احترام هنرمنشدان و نویسشندگان . فرانسوی
دانند  ه آثارش  نویسی نوآور و دراماتورپی مدرن می او را رمان. آواناارد را یکجا با هم داشت

قدان از علل ناشناخته ماندن نشام  پشس از مشرگ  در منت. های تئاتر دنیا را درنوردید صمنه
یتایی بیرون از زادگاه  به این مسأله اشار  می شناسانه و زندگی سیاسی   نند  ه هنر ادبی و ز

او در هنشرش هشم  لیترتشر بشود . گا  خوشایند نتود  است و اجتماعی او برای هیأت حا م هیچ
پان پل سارتر در . بندی  رد های رایج دسته و قال، های او را در پانرها توان نوشته  ه نمی چنان
دفتهرخدهاطر تختوان به  از آثار او می.  ند ناپذیر توصیف می او را سازش هایخآلودهخدست تاب 

اشار   شرد  یخدریفوسخپرون،ه  همچنین هایخس ف،الن خد ستان  مرگخبالا ک  زنخپیشخ،مت
 .بود( شکلک) ال ریماسی  نامه او همچنین سردبیر هفته

او در . ی آنارشیسششت فرانسششوی   نویسششند Georges Darien (۱۴۷۲-۱۵۲۱)پرپ داریششن  . 
.  رد بیشتر با مجالت لیترتر همکاری می. پردازد عدالتی و ریا اری در جامعه می آثارش به بی

 .دانند را مشاورترین اثر او می دزد
اش  ناار  ه طت  هنری   منتقد ادبی و روزنامهFélix Fénéon (۱۴۷۱-۱۵۸۸)فلیکس فنئون  . 

ها و ششاعرانی  ی خود تتشدیل  شرد   شه از امپرسیونیسشت او را به یکی از معدود منتقدان دور 
 رووخفر نسه ی  سشردبیر ماهنامشه.  شرد چون رمتو  الفورگ  ماالرمه  والری  آپولینر دفا  می

ی  پس از مرگ  همسرش به یشاد او جشای  . بنامی بود و آنارشیسِت ( ی فرانسه معنی مجله به)
 .ادبی و هنری فنئون را بنیاد نااد

 .  آهناساز شایر آلمانیRichard Wagner (۱۴۱7-۱۴۴7)ریشار واگنر  . 

 ا تاو میربو
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  پیسارو  رودن  ایتسن  اسکار وایلد  جشوزف  نشراد  جشک  مانند آلفرد پاری
. نندگذارها اعالم میمای احترامشان را به بم،لندن یا ماالرمه ه

 :ایو مولیه ـ ژان

شنم  امیشل قو  میمن از یکی از این میان  ه ناشناس هم نیست نقل 
ثشر متهأاو از اینکه این مردان در  ارشان صشداقت مطلشق دارنشد . زوال
هشای اوج هنر رمان هسشتیم و یکشی از رمشانیدور  ک،نونورد. شد 

 .پاریس: شد  از آثارش اما نه  متر جذاب  متر خواند 

 :امیل زوال 

هشا  شه هشای آنارشیسشتاز همان اولین  ن »
سشر وب چنشان هایی معصومانه بشودهنوز  ن 

گشری بشا خشن بود و پلشیس چنشان بشا وحششی
 ششه بششه چششنا   ییبههدبختبیچهه،رهشههی،طین

 م خشمی اوج  رد  ه  مافتادند برخورد میمی
خشورد  و  افی اسشت بشه پشدران  تشک. گرفت

افتاد   به مشادران و  ود شان گرسشنه در  زندان به
 شدهبیخودخود ازجویاِن ها  و به انتقامخیابان

تشرور . فکشر  نشیم دارهشا بشر ن آنارشیستاجسدهای آوی  یمش،هدهاز
 «.آنارشیستی را پدید آورد خشونت بودک بورپوازی

                                                                                                                  
 .ستک فرانسوی   نقاش صاح،Georges Seurat (۱۴۹۵-۱۴۵۱)پرپ سورا  . 
 .ساز شایر فرانسوی   نقاش و مجسمهGustave Courbet (۱۴۱۵-۱۴33)گوستاو  وربه  . 

 .  شاعر  نویسند  و طراح فرانسویAlfred Jarry (۱۴37-۱۵۱3)آلفرد پاری  . 

  امیل زوال
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آتش  خششونت بشا تشرور  ،رغشم انتقادهشابه هشا و از این حمایشتاما جدای 
در جریان بازدیدش از نمایشاا  استعماری لیشون بشه   جماور سدی  ارنورئیس

 خهودیورششعلهی ایتالیشایی بشه اوجسالهنانوای آنارشیسِت بیستدست جوان
 .رسید

 :ایو مولیه ـ ژان

جماشور از لیشون سشود  ازریو  سانته جرونیمو  ازریو از بازدید رئیس
به  ارنو زناار داد  شد  بود هم از طشرف پلشیس . جست تا او را بکشد

ها  ه تقا  خون آناشا را  شه بشه تیشم گیشوتین هم از طرف آنارشیست
سدی  ارنو با خنجشر در لیشون  ششته . ند پس خواهد داداهسپرد  شد

.شد

ملشی برگش ار  یبرای  مراسشم تششیی  جنشاز . تر دمرگ  ارنو مثل توپ می
سرعت مما مه و به اش به شند . گذارندخا سترش را در پانتئون می. شودمی

شود و برای اینکه م ارش تتدیل به ممل زیارت نششود اجش ای مرگ ممکوم می
به ایشن هشم راضشی نیسشتند و سشر وب . اندازندبدن  را در گودا  ناشناسی می

.شودفراگیر می

 :گائتانو منفردونیا

 بشه سشلراتمشههور کیفهریانینقومجموع در این موق  در فرانسه  

                                                                                                                  
پدرب رگ او هم همین نام را . دی در نام سدی  ارنو در اصل سعدی شیرازی خودمان استس   . 

نام او را بر پسر خشود  ی سعدی شیراز بود و به همین خاطر اش شیفته داشت چرا ه جد پدری
وقت لویی ششان دهم   باالی انقالبی و مخالف تمام اش سیاستمدار رد  جد پدری. گذاشته بود

 .پادشا  فرانسه بود
تتلیشم از را  عمشل »ها و در پاسخ به  شن   مجموعه قوانین سلرات  برای سر وب آنارشیست . 
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شود  ه بر اساس آن هرگونشه تتلیشم آنارشیسشتی ممنشو  و تصوی، می
همچنشین. ششودقلمشداد مشی انه عنوان همکاری با انجمن جنایتکاربه

درنتیجشه تقریتشا تمشام اعضشا و . گشریهرگونه تتلیشم ضشدنرامی است
ی لیترتشری ی یک نششریه ه صرفا آبونههایی بدشانس یحتهمکاران

  .شوندشد  بودند رصد می

 ی بورگو س یا لمتو پان  زاد 
 ی لوواردن وهن پوزف  زاد 
 ...ی اوسرمیکه فردینان  زاد 

...،...،...

 :ماریان انکل

 ایشششششن اطالعشششششات خیلشششششی
از . نششششدا غریشششش،وعجیشششش،

هششششای خیلششششی آنارشیسششششت
 برندرامیاسمشخطرنا ی  ه 

سشت  شه گشاهی ا یمیه ای سشنتسازی در در  ارگر ساعتیکیمثال 
گوید اما چشه  سشی از مشا هسشت  شه یی می نند های تمریکجمله
یا  «مرگ بر پلیس»یا  «شان را باید  شتهمه»وقت نافته باشد هیچ
.ایمها زد مان از این حرف؟ همه«از باتوم متنفرم»

دفتهرتشا  ه،تر وزارتخانههایی هرچه احمقانهشایعه.  ندهراس حکمرانی می

                                                                                                                  
. صورت اضطراری تصوی، ششد به ۱۴۵۸و  ۱۴۵7های  در جماوری سوم و در سا « انقالبی

ی سشلرات و  ناگفتشه نمانشد  شه واپ . شدت با آن مخالف بود لئون بلوم طرفدار و پان پورس به
 .معنی تتاکار است شکل مذ رش سلرا به
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آناا تادیدی برای . هایی دارندها طرحآنارشیست. نورددرا درمی دولتیمش،وران
سشیا  تصشوی،  خطهرقانونی علیه  ،دولت ،در ایاالت متمد. امنیت ملی هستند

 . ندمی

 :رابرت گراهام

متمد را من   ها به ایاالتقانونی را تصوی،  ردند  ه ورود آنارشیست
مشور مرزبشانی مهأقدر خنشگ باششید  شه بشه امروز اگر اینتابه.  ندمی

توانیشد امریکا موق  ورود به این  شور باویید آنارشیست هستید نمشی
هشا بشر درواق  براسشاس ایشن قشانون انسشان. وارد خاک امریکا شوید

.شوندمتنای باورشان از ورود به این  شور من  می

 :متیو کار

 المللی تروریستی ظاشور  شردی بینی تروریستی  توطئهی توطئهاید .
در  نیویورکختایما. بار از عتارت جنگ با ترور استفاد  شدبرای اولین

هشای اروپشایی بایشد عمشل طور دولتچ نوشت  ه  ۱۴۵۸حدود سا  
استفاد  از ایشن ادبیشات واقعشا گشاهی .  نند تا تروریسم را از بین بترند

 .ملودراماتیک بودخیلی 

برای جنایدن با این انترناسیونا  سیا  خیالی  انترناسشیونا   شامال واقعشی 
المللشی بشرای دفشا   نفرانس بشین» شور  ۲۱های دولت. پلیس شکل داد  شد

هشای آنچشه را بعشدتر ترتی، پایشهاینبرگ ار  ردند و به« اجتماعی علیه آنارشیسم
.انترپل نامید  شد ریختند
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 :جانپیترو برتی 

  نفششششششششرانس  ۱۴۵۴در سششششششششا 
ها را دور هم ی دولتضدآنارشیستی همه

هشا  ی ششا  شه همشهآورد چشونگرد مشی
ها از اینکشه آنارشیسشتی بیایشد و شاه اد 

همه بشه اما این. اند هراس بکشدشان در
ی پوییشه ۲۵ ه در آید چونهیچ  ار نمی

اومترتِو او  بشه پادشا  ایتالیا   ۱۵۱۱سا  
دست گائتشانو برششِی آنارشیسشت  ششته 

.شودمی

ها  ها و قانون استثناآور برای آنارشیسترغم سر وبو با او و پس از او و به
هششا یکششی پششس از دیاششری بششه دسششت سششای دولششتؤسششرهای تاجششدار و سششر ر

جماشور اروگوئشه  ا شوادور و تش ار روس  رئشیس: افتدها به زمین میآنارشیست
ی  شار و در پرتغشا  ششا  و ششاه اد در اسپانیا رهتر ح ب ممافره. السالوادور

اتشری   الی ابشت  ی امپراتر ،در پنو لوییجی لو نی. شوندجانشین   شته می
 دولتهیدر مادریشد رئشیس ششورای.  نشدمشی آجینخنجررا(سیسی ملقبب )

مشان جنشگ  شه رود تشا زطور پی  مشیشود و این قضیه همیناسپانیا  شته می
و  (آرشیدوک اتری )پرینسیپ  ،و گراویلوراالکساندروس شیناس  شا  یونان 

 . شدزن  را می

 ادیسون تامس
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دولت در برابر تتلیم از را  عمل انقالبشی  
تواند و آنارشیسم می.  ندتتلیم خودش را می

ها اب ار تتلیغشان سای زیرک شر تؤبرای ر
فرصشت   ادیسونباشد مانند اینجا  ه تامس 

ی    شششششند  اعششششدام لئششششون چوگششششوش
 ینلی را  جماور ایشاالت متمشد  مشکرئیس

اش  سینمای داند تا دو اخترا  تاز مغتنم می
متری و صندلی الکتریکشی را تتلیشم میلی 3 
 . ند

 :ماریان انکل

 درست است  ه این  شتارها چی  جالتی نیستند امشا بایشد بشدانیم  شه
 نم  ه  ل ایشن  ششتارها فکر می. گذارندجا نمی بههای زیادی  شته

مأمورها  ه ۵۸ی سالو در سا  های ج یر روی هم از شورش زندانی
 .جا گذاشت ی  متری بهشان را  شتند   شتههمه

 :متیو کار

هششا چنششدان بشش رگ نتششودهششا و سششطح قربششانیاز نرشر ابعششاد جراحششت .
ها بشه صشد شد دارند  ه تعداد  شتهدانان در این مورد اتفاق نرر تاریخ

                                                                                                                  
در هر صورت . دانند بعضی ادیسون و دیاران آلفرد سوزویک را مختر  صندلی الکتریکی می . 

م ایشن وسشیله بشرای از میشدان بشه در  شردن رقتشای  گذاری و تتلیش نق  ادیسشون در سشرمایه
 . شند  است  انکارناپذیر است ACتا نشان دهد  ه برق   وستیناااوس و تسال

  آنارشیسششت و  ششارگر فل  ششار Leon Frank Czolgosz (۱۴37-۱۵۱۱)لئششون چوگششوش  . 
تشرور  ۱۵۱۱سشپتامتر  ۷ ینلی را در  جماور امریکا ویلیشام مشک امریکایی  ه رئیس ۔ لاستانی

 . رد

 لئون چوگوش
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هشا اقشدام بشه هشای متعشددی  شه آنارشیسشتدر دوران. رسیدنفر نمی
.نفر  شته شدند ۲۱۱رفته  متر از همگذاری  ردند شاید رویبم،

 :سرواندو روچا

هششا بششود  ششه هششا بیشششتر  ششار رسششانهب رگنمششایی ترورهششای آنارشیسششت
هشای مختلشف ویژ   ه فاشم نملشهخواستند ایجاد هراس  نند و بهمی

ی تر بود تا هرنو  متشارز پس برای همه راحت ،آنارشیسم سخت است
 .بنامند «تروریستی»مسلمانه را 

امششا در پایششان قششرن نششوزدهم یششک چیشش  بششرای 
هششا اسششتراتژی حملششه: هششا قطعششی اسششتآنارشیسششت
جشا باعش   هشای  را نششان داد ؛ در هیچممدودیت

چ  هشدف لیترتشری را هشم ایجاد شورش نشد   ه هی
پشردازان  بازگششت بشه بشرای نرریشه. اعتتار  شرد بی

.نمایداصو  و متانی ضروری می

 :متیو کار

ها از جمله  سانی  ه به تتلیم از تا پایان قرن نوزدهم خیلی آنارشیست
شرو   ردند  ه . را  عمل انقالبی باور داشتند شرو  به نفی آن  ردند

تناشا را  بشه آنارشیستی بنویسند  ه ایشن اسشتراتژی نشههای در روزنامه
.است ک،رآمدجایی نترد   ه دیار نا

 :رابرت گراهام

 اریکو ماالتستا آنارشیست بنام ایتالیایی گفت  ه ما خودمان خودمشان
 ه جای ما در  نار مردم همشرا  بشا ایم درحالیرا از نترد مردم جدا  رد 
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ششان را ششان بشه اینکشه زنشدگی  شردنهای آنااسشت و تششویق متارز 
بعد از  ۱۴۵۱ی ترتی، در دههاینو به. )...( خودشان به دست بایرند

طشور شخصشی دسشت بشه چنشد ی  وتاهی  ه چند آنارشیست بشهدور 
گیشرد  شه بشه بینیم  ه جنتشی در آنارشیسم شکل مشیحمله زدند  می

جنت   شارگری  رود  به میانهای مردمی میها و سازمانمیان متارز 
 . ندترتی، سندیکالیسم انقالبی رشد پیدا میاینگردد و بهبرمی

 ــ عمل مستقیم ۶۸9۱

ق،لبجا  ارگران حق سازماندهی  ردن در و م همهشود  ه بی چند سالی می
اسشت  شه   .ت.پ.اما بشا ایجشاد بشورس  شار و س. اندسندیکا را به دست آورد 

                                                                                                                  
 C.G.T. ou)مخفشششف  نفدراسشششیون عمشششومی  شششار بشششه زبشششان فرانسشششوی . ت.پ.س . 

Confédération génerale du travail) ۲7  سندیکای فرانسوی م دبایران است  ه در 
ی آن آمشد  و برگرفتشه از  از اصولی  ه در اساسنامه. در لیموپ بنیان گذارد  شد ۱۴۵۹سپتامتر 

ن است می ی هرروز  برای باتود فوری زندگی  ارگران  توان به نترد طتقاتی  متارز  منشور امیی 
 . ه برای ممو  ار م دی و  ارفرما و استقال  از اح اب سیاسی اشار   رد همچنان

  های بورس  ار یکی از جلسه
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آنارشیسم و سندیکالیسم دست در دست یکدیار سندیکالیسم انقالبی را خلشق 
.شودسندیکالیسم شناخته می ۔  نند  ه بعدتر با عنوان آنار ومی

 :مایکل اشمیت

 ام عمیقا معتقدم  ه سندیکالیسشم هایی  ه  رد با مطالعات و پژوه
در نااد خود استراتژی آنارشیستی است و از جنشت  آنارشیسشتی زاد  

طشور مسشتقل بشه به ضشرورت و  شد  است نه اینکه چی ی باشد  ه به
قطعشا سشازو ار . شندپذیرفته باآنراها وجود آمد  باشد و آنارشیست

رشد و پیششرفت  بورس  ار در سراسر فرانسه  سازو ار مفیدی بود  ه
های  ارگری را تسایل  شرد و باعش  مملی از اتمادیه تیو سیستم فدرا

.ظاور سندیکالیسم شد

حامی اصلی جنت  بورس  ار  جوان آنارشیستی است  ه بشه مخالفشت بشا 
.معروف است تروراستراتژی 

 
 
 :رمن بیرژونن

جشوانی او . ما پلوتیه احترام زیشادی قائشل من برای
وچندسالای به معنشی  فرانسوی است  ه در سن سی

واقعی  لمه برای به ثمر رساندن ایشن  شار جشان  را 
.ی بورس  ار استگذار اید او پایه. دهدمی

 :ایو مولیه ــ ژان

طششور  ششه از اسششم  بششورس  ششار چیسششت؟ همششین
ی  شار  آید بورس است یعنی جایی است  ه برای مشذا ر  دربشار برمی
در ابتدا جایی بود  ه بیکاران بشرای پیشدا . روند ردن  ار به آنجا می پیدا

 فرنان پلوتیه
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سشرعت تتشدیل هشای  شار بشهامشا بشورس. زدند ردن  ار به آنجا سرمی
 و بم  ممل.  تابخانه ...های تخصصی شوند به مدرسه  مدرسهمی

.اندیشیدن و فم 

 
 
 :رمن بیرژونن

 آیشم دیشدن ایشن مشیبرای یک خارجی مثل من هربشار  شه بشه فرانسشه
. بااباشتبسهی،رهای آور است  این ساختمانها خیلی لذتساختمان

هششای آنجششا را خیلششی زیتاسششت  ششه  ششارگران از جیتشششان ه ینششه
 و اجتمشاعی ۔ هشا تجسشم باورهشای سیاسشیاین مکان.اندخت پردامی

های دفشا  سشری  از ند  مکانا رد می دفا  ازشان  ه بود  اقتصادی
جاهایی بود   ه هرآنچشه را بعشدا قشرار بشود  در جامعشه. ود  ارگران ب
ی فشردا در جاهایی  ه بذر جامعه. نداه رددر آنجاها مجسم میببینند

آنجه،. گرفشتشد و اب ار متارز  هم در اختیار قشرار مشیآناا ریخته می
.کردندبرگزارمیو  الس شتانهی  ارموز 

 :(در دانشگاه پاریس غرب ــ نانترشناسی  استاد جامعه)  ان استینر

هششای نمششای  حتششی در هششا و جلسششههششای منششاظر    نفششرانسجلسششه
ر شت مش،هایشان در آن  ارگرها با خانواد  وشودها برگ ار مییکشنته

ششود های نمای  واقعا سشطح بشاال اسشت  مشیو این جلسه.  نندمی
.های مردمی استگفت ممل آموزش

 
 
 :رمن بیرژونن

 بدانهدحرف پلوتیه این است  شه بشه  شارگر دانشِ  ایشن را بشدهیم  شه

                                                                                                                  
1. Anne Steiner 
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آید  شه وضشعیت این حرف از این اید  می .آیداش از  جا میبختیتیر 
  شه  سشانی بشه اگر و اش شود شناختعینی قابل شناخت است  می

 سشر به آن در  ه را شرایطی بدهیم را مربوط اطالعات هستند درگیرش
. منشد خواهنشد ششد نند و احتماال به تغییر آن عالقهدرک می برند می

ی تغییشر مقشدم وجود دارد  ه شناخت جاان بشر اراد  ب،وردرواق  این 
.یابیمها  ن د پلوتیه میاین اید  را ن د آنارشیست. است

با فشار  ارگران  شارها پر از . ی،بدمیهای  ار رشد تصاعدی شمار بورس
و در . اوایل قرن بی  از صد تا از آناا وجشود دارنشد در. شودهای مردم می ا 
. ششوند ه ه اران  ارگر سندیکایی را در عضشویت دارد  ادغشام مشی .ت.پ.س

آناا همه لیترتر نیستند دبیر فدراسیونشان امیل پشوپ  اسشت؛ آنارشیسشت  اگرچ 
 ،بایشد نقش  مر ش ی ،و نشه حش ب سیاسشی،پروپیمانی  ه معتقد است سندیکا

 .و انقالبی داشته باشد استراتژیک

 :ایو مولیه ــ ژان

 ی سندیکالیسشتِی در دور . های طالیِی جنت  سشندیکایی اسشتسا
دهششم سندیکالیسششم عمششل مسششتقیم هسششتیم  چیشش ی  ششه تششرجیح مششی

تفشاوت . ی سیاسشی نیسشتنیشازی بشه واسشطه. شا خودبسند  بنامم
اسشت  شهآید  انتخابات و اح اب سیاست برمی از نچ واضح است؛ آ

آید و بعشد ی تا حدی اصالحات به دست میأصندوق راز طریق خب
به اصالحات ج ئشی و اقشدامات  شوچکی  یآنه،یس،خت سندیکاها
ی زنند  ه فقط به  ار حشل مششکل  شارگران یشک  ارخانشهدست می
های بازی را به دست سندیکالیسم باید بتواند  ارت !نه .آیدخا  می

.طرز بنیادین تغییر دهدبایرد و جامعه را به
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ها را به رد استراتژی صندوق این مفاوم هماانی از نق  سندیکا آنارشیست
ی دادن ربطشی بشه ابشراز حشق نشدارد بلکشه بیششتر أبرای آناشا ر.  شاندی میأر

در هشر انتخابشات آناشا موضش  رادیکشا. مشروعیت دادن به نرم مستقر اسشت ل 
.گیرندمی ازرأیدادنامتنا 

 :ماریان انکل

ی سالحی توهمی است و چیش ی را تغییشر أدانند  ه رخیلی خوب می
هشای اصطالح نمایند به ،اینهای دنیادهد و در باترین دمکراسینمی

.دهنداند پس نمیشان  رد  مردم هیچ حسابی به مردمی  ه انتخاب

 
 
 :رمن بیرژونن

 دمکراسشششی انکشششار
نیست  مخالفت بشا 

چی ی اسشت  شه آن
معمشششوال بشششه نشششام 

خته فرودمکراسی 
درواق  بشه .شودمی

روِش عمششششششششششل 
در جنت  آنار وسندیکالیسشتی نماینشد  وجشود . اندیشنداش می  ردن

روش متفشاوت . عزلشه،نممکهنبهودهاسهتداشته اما در هشر زمشان 
.اندیشیدن به سیاست است

بشه سیاسشت تشرجیح این روِش متفاوِت اندیشیدنها در آنار وسندیکالیست
ی بعشد از  ناشر  رویداده،یدر استف،دهازآن ک دادند از سالحی استفاد   نند

 های تا سی در پاریس اعتصاب رانند 
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رو به زایِ   یسدهترتی، است  ه در اینو به. هبوددر نرر گرفته شدیمی ا سنت
 .اعتصاب سراسری: شودشکوفا می یرم  جا اسِم بیستم همه

 :ایو مولیه ـ ژان

اگهر.امروزش،یداینایدهسطحیب نظربرسدام،انقالبیهمهسهت
طورداره،چه ه،ازک،رکردندستبکشندسهرم،ی یک،رخ،ن درهم 

توانندهمچن،نسرم،ی وسودسه،مش،نراحفه کننهدوقتهیکه می
 .دیگرهیچینب،شد

 :ان استینر

 همزمهههه،نواگههههرهمهههه
اعتص،بکنند؟بعضیب این

.گوینههداقتصهه،دشههورشمی
ج،معهه خههودشخههودشرا

کندبدونآنک نی،زیادارهمی
بهه خشههونتخ،صههیب،شههد

ییبدوندولتخواهدج،مع .تواندمق،ومتکندک بورژوازینمیچون
 .اشراازدستخواهددادبودچراک دولتعلتوجودی

 :ایو مولیه ـ ژان

شهندیه،زنهدانیایدهایننیستک بورژواه،ی،سرم،ی اصل داره،رابک 
.یآنه،رابخشک،نندکنند،ایدهایناستک جوهرسرم،ی  اگهرتولیهد 

 .داریهمنیستسرم،ی نب،شد،دیگرسرم،ی 

 اعتصاب  ارگران جنرا  موتورز
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شد،م،نندح،دث داریمیام،سرم،ی  که یکهیاز6091درس،ل یکورییرک 
آنج،په ازانفجه،رگه،زو.بزرگترینفج،ی ت،ریخک،رگریدرآنج،اتف،قافت،د

یکهربن،م،لک،نمعهدنبهرایحفه تهوده.شودگردوغب،ر،معدنمتالشیمی
ک،رگرمعدنمحبوس6099حدود.کنندورودیوخروجیمعدنرامسدودمی

.م،ننهدنفهرازآنهه،زنهدهمی42فقهط.نهدا وگرفت،ردرآتشوگه،زوته،ریکی
ه،پیش،پیشآنه،درخواسهتاجهرایزن.کنندمعدنچی،نبالف،صل اعتص،بمی

،ک ت،زهوزیرکشهورکلم،نسو.اند ه،درصفمقدمآن،رشیست.کنندعدالتمی
.کنندهزارسرب،زب تظ،هرکنندگ،نحمل میبیست.کندشده،ارتشراروان می

ه،ییسههههتسندیک،ل
لیبرتههههردرپ،سههههخ،در
تظ،هراآروزاولم،همی

،درخواسههههتروز6091
هشت سهههه،عت کهههه،ری 

کننههههدوفراخههههوانمی
اعتصهههه،بسراسههههری

انگههه،رکههه .دهنهههدمی
 61درآمدس،لپیش

هه،یکه،ره،دربورساگهرآن،رشیسهت.ب،شهد16ی،می 

                                                                                                                  
1. Courriére 

ی  ی مردمی  ائتالفی فراگیر از احش اب چشپ بشه رهتشری چاشر    جتاه۱۵7۷در سوم ما  می  . 
ی  پیشروزی جتاشه. رسد ساله  در انتخابات پارلمان به پیروزی می ۷۸ اری ماتیک  لئون بلوم 

در  ۱۵۲۵اسشتریت در سشا   ی ر ود اقتصادی  ه همچنان پشس از سشقوط وا  مردمی در دور 
بسیاری . ی آن روز بود ی فرانسه داری ادامه داشت امید ب رگی برای جامعه رمایه شورهای س

های  از دستاوردهای اجتماعی فرانسه حاصشل ایشن دور  اسشت  شه سشندیکاها بشا اعتصشاب
بشاال بشردن دسشتم دها  تثتیشت حضشور . ها در اوج قشدرت بودنشد سراسری و اشغا   ارخانه

عنوان نمونه  حاصل  قرادادهای  ارِی جمعی و نه فردی  بهها   ی  ارگران در  ارخانه نمایند 
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گه،هکننهدگذارندی،کنسرآموسهیقیبرگهزارمیپزانمیمراسمسوپ که انهد آ
یبه،همه بهرایک دورهاینقلبدر.استنزدی روی،روییس،عت نیسهت ز

ینفه درسهین .لهرزدکننهدوبهورژوازیمیینبردمیک،رگرانخودراآم،ده
 .شودفرانس حب می

 :ان استینر

تشویشواضهطرابیوجهوددارد6091وحوشاولم،همیس،لحول
.شهودیاعتصه،بسراسهریمیعزیمهتمسهأل یک تبدیلب نقط 

دیرنیسهتکه »ه،نقشبست انتظ،ریب قدمتهزارس،لرویبیرق
وجوشههیشههویمجنببهه روزمقههدرنزدیهه کهه می.«آزادشههویم

شویمهراسنزدی می6091گذردوب اولمیهرچ می.گیرددرمی
ههزار20درپ،ری ،.گیردبورژوازیاوجمی

جلههوگیریازایجهه،دتظهه،هراآنیههروبههرای
سهه،زم،ندهیوازت،کتیهه اژدههه،وگشههت

دور.کنده،استف،دهمیدرمیدان نظ،مسواره
زدوخوردهه،یی(جمههوری)میدانرپوبلی 

واقعهه،بهه شمشههیرمسههل .گیههردشههکلمی
یتیههزکننههدبهه،لبهه هسههتندوحملهه کهه می

 .وکشت،رشمشیراستوقط عضووکشت

ههه،وه،وزخمییرییدسههتگبهه،همهه 

                                                                                                                  
 .این دور  هستند

یتا اشار  به بل .   .73پانوشت   . نک. اپوک یا دوران ز

 .های معروف نرامی دوران بناپارت تا تیک . 
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کننهدکه اثبه،آمی.رسنده،ب پیروزیدرخوریمیه،،آن،رشیستکشت دادن
چراکه گرچه .توانندکه،رگرانراسه،زم،ندهیکننهدوبه هدفشه،نبرسهندمی

س،عت ب دسهتنی،مهدامه،اعتص،بسراسریشکلنگرفتوروزک،ریهشت
حتبهرایکه،رگراندرنظهرحکومتن،چ،رشدت،زیهرفشه،ر،یه روزاسهترا

 منشورامیَین.سندیک،لیسمانقالبیازاینپ دراوجمحبوبیتشاست.بگیرد
بخشهدوشودبه ایهنپیهروزیحه،لتینمه،دینمیک چندهفت بعدتدوینمی

یعملسندیک،لیسمدرفرانس ودرجه،نمهوردعنوانبرن،م همچن،نامروزب 
یبیسهتمآن،رکوسندیک،لیسهمکمه،بیشدراوایهلسهده.گیهرداستف،دهقهرارمی

بعهدبهیشازدودراسهپ،نی،که کمهی .آ.ان.م،ننهدس.ج،حضورداردهم 
ردمی یک ب زندگیسی،سیدرآرژانتینته،دهه  آوردی،فورامیلیونک،رگرراگ 

سی،هودرای،الآمتحدامریک،ک گرب  دهدی،آیدبلیودبلیوپنج،هس،خت،رمی

                                                                                                                  
ن  .    .ت.پ.ی س و در جریان نامشین  ناشر  ۱۵۱۷  منشوری  ه در سا  Amiensمنشور امیی 

ویژ  سندیکالیسشم انقالبشی در  پس تتدیل به مرجعی برای سندیکالیسم بشه تصوی، شد  از آن
سندیکالیسشم دو : توان به موارد زیر اشار   شرد از مفاد مام این منشور می. فرانسه شد  است

هدف و یک غایت دارد و آن اینکه با پذیرش نترد طتقاتی از مطالتات روزمر  و فوری  ارگران 
سندیکالیسشم .  نشد ه از را  لغو و هماانی  ردن سرمایه متارز  میحمایت و برای تغییر جامع

. خود سازمان  املی برای متارز  است خودی با استقال   امل از اح اب سیاسی و از دولت به
اش بود  و بشر آن اسشت  شه گرچشه سشندیکا امشروز  ممشل  اعتصاب سراسری روش متارزاتی

ی سشازمان  تجم  تولید و توزی  ثروت یعنی پایه آیی برای مقاومت است  در آیند  مکان گردهم
 .نوین اجتماعی خواهد بود

   نفدراسششیون (Confederación Nacional del Trabajo) نفدراسششیون ملششی  ششار  . 
 .المللی  ارگران های  ارگری در اسپانیا و عضو انجمن بین آنار وسندیکالیسِت اتمادیه

 . F.O.R.A بنیاد نااد  ششد و نخسشتین  ۱۵۱۱یِی  ارگران آرپانتین  ه در سا   فدراسیون منطقه
 . نفدراسیون ملی  ارگری در آرپانتین است

 . IWW در ششیکاگو بنیشان  ۱۵۱۹المللی  ارگری  شه در سشا   ی بین  ارگران صنعتی جاان؛ اتمادیه
 .نااد  شد
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رمیرا،ک ک،رگرانفرانسویتویدستگ،ه(س،بو)قیدی ه،دادندت،دستگ،هه،س 
عنوانآید،به ه،یدنی،ازآنمیدربسی،ریاززب،ن یس،بوت،ژاژهرابشکنندوو

 .نم،دخودانتخ،بکرد

 :مایکل اشمیت

 اگههربههرایپیههداکههردنمنهه،طقیکهه
یدنیه،سندیک،لیسمغ،لببودهب نقشه 

دیدیدکه کهلیه،انداختیدمینگ،هیمی
کم،بیشکهلامریکه،یالتهینوبخهش

اگهر.گرفهترادربهرمیبزرگیازاروپه،
دراقلیههتامهه،تأثیرگههذار دنبهه،لحضههور 

یگشههتیدآنرادرقهه،رهسههندیک،ه،می
ه،ییازشم،لافریق،وخ،وراروپ،،بخش

واگهههردنبههه،ل.ی،فتیهههددوروغیهههرهمی
ه،یخیلیرادیک،لبودیددرجنوبشرقیآسی،،آسی،یمرکزیوشبک 

 .شدندغیرهی،فتمی

ه،یشک درسراسرجه،نپدیدلیسمانقالبیب،تعددس،زم،نجری،نسندیک،
شهودشهوندموفهقمیهه،منتشهرمییزب،نآیندوب،نشهری،تیکه به همه می

دیگرموق جری،نه،ییازمردمرامخ،طبقراردهدک ت،آنبخش ه،یسی،سی 
کندوب میگسترادامنرتأثیرشآنلطفب آن،رشیسمو.گرفتندمیش،ن ن،دیده

 .افزایدنیرویشمی

                                                                                                                  
1. sabotage 

 سابوتاپ
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 :مایکل اشمیت

ه،یرسهدحضهوراتح،دیه جنبشک درآمریک،یالتینبه بلهوممی
شونده،یآن،رکوسندیک،لیستیتأسی میبینید،اتح،دی ک،رگریرامی

ک کم،بیشبدوناستثن،ءهرکدامی بخشزن،ندارندوایهنبخهش
زن،ننیستبلک فمینین، درخطمقدمانقالبصنعتیحضور ی گتو 

کنممهماستک شهکلفکرمی.دارد گیریایهنسهنتخیلهیقهوی 
پیشروراب ی،دبی،وریم زن،ن   .سندیک،لیستی 

یسندیک،ییراب پیش،ک مب،رزه«بردهدرمی،نک،رگران»اینزن،نهستند،
نهبشلیبرتهردرج.گشه،یندییبه رویآن،رشیسهممیه،یت،زهبرندوجبه می

زم،نیک زن،نن حقرأیدارندون حقداشتنحسه،ببه،نکیبه نه،مخهود،
 .ه،یمهمشهستندشودک زن،نچهرهتبدیلب تنه،جنبشانقالبیمی

،مهه،جر م،گلدمنلوییزمیشل،کمون،ردمعرو ک قهرم،نمردمشد،وا 
طهورهمین.آوریم ی،دمهیترینزنامریک،رابروسک معرو بودب خطرن،ک

                                                                                                                  
 . femininaان اسپانیولی  زن یا جنس مؤن  در زب 
نقش  .   فعا  سیاسی آنارشیست و نویسند Emma Goldman (۱۴۷۵-۱۵۸۱)اما گلدمن  . 

ی  ی سیاسشی آنارشیسشم در امریکشای ششمالی و اروپشا در نیمشه او در رشد و پیشرفت فلسفه
مار شت نقش  مامشی در  گوینشد  شه رویشداد هی می. ی بیستم انکارناپذیر اسشت نخست سد 

بشر من  اش الکسشاندر او با عششق و دوسشت همیششای. گرویدن او به آنارشیسم داشته است
ی اصشو   های  دربشار  سشخنرانی. دار را  ششیدند ی ترور هانری  لی فریشک  ارخانشه نقشه

هموار  بشا اسشتقتا  ( برای مثا  حق سقط جنین)آنارشیسم  عدالت اجتماعی و حقوق زنان 
( Mother Earth) مامخزمهی ی  گذار مجله بنیان. بارها و بارها زندانی شد. زیادی همرا  بود

هشای  نفدراسشیون  و در جریان جنگ داخلی اسپانیا سردبیر بخ  انالیسی بولتندر امریکا 
اگشر نتشوانم »: از اوسشت. و فدراسیون آنارشیست ایتریکشا بشود( .ت.ان.س)ملی  ار اسپانیا 

آینشد  از آِن  سشانی اسشت  شه »و « .برقصم  پس من جایی در انقالب ششما نخشواهم داششت
 «.جسارت  را دارند
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، زندولدارافه،نلیاشب پروازاندیش پهلومی،ک استعدادادبی ولتریندکلر
که  ه،یاصلیضداسهتعم،ریدرخه،ورنزدیه یه،ویرجینیه،بهولتنازچهره

نخستینروزن،م  نره در، ن نره  ر،راهن نره یفمینیستیت،ریخراب،عنوانفرعهی 
راکه شهوهرشدر کنیملوسهیپ،رسهونزفرامهوشنمهی.کندمنتشرمیشوهر

م،رکتمتهمشدهویکیازپنجشهیدشیک،گوبودوخودشبردهب م،جرایهی
یواسهط ایهنزنه،نبنه،مکه ب .دنی،آمدهبودوازمب،رزانجنبشسی،ه،نشهد

شههوندمههوردسههت،یشهههوادارانآن،رشیسههتومنفههوره،پههرمین،مشهه،نسهه،لن
تردیدیش،ن یمستقرهستندک درزندانیکردن،تبعیدوحتیکشتنه،قدرآ

نگ،رفمینیستوشهید،روزن،م  سوگ،کوک،نوکشتنم،ننددهندنمیراهخودب 

                                                                                                                  
  آنارشیسششت امریکششایی  ششه در Voltairine de Cleyre (۱۴۷۷-۱۵۱۲)ر ولتششرین د  لشش . 

ی مششذه، بششر جنسششیت و زنششدگی زنششان  داری  دولششت  ازدواج و سششلطه مخالفششت بششا سششرمایه
 .دانند ی فمینستی می به همین دلیل او را از پیشروان اندیشه. نوشت می

موضشو  . رشیست ایتالیشایی  ناشر و شاعر آناLeda Rafanelli (۱۴۴۱-۱۵3۱)لدا رافانلی  . 
 .ویژ  زنانای است های او بیشتر فردگرایی  فوتوریسم  مذه، و به نوشته

در . ناار آنارشیسشت آرپانتینشی   روزنامشهVirginia Bolten (۱۴3۱-۱۵۷۱)ویرجینیا بولتن  . 
ه به اروگوئ ۱۵۱۲او را در سا  . دانند  شورش او را پیشاام متارز  برای احقاق حقوق زنان می

های آنارشیستی و  های بسیاری در روزنامه مقاله. جا ماند تتعید  ردند  ه تا آخر عمرش همان
 La Voz de la) صه، یخزنی   مونیستی منتششر  شرد و بشه احتمشا  زیشاد ناششر روزنامشه

Mujer )یی بشه همشین نشام  در روزاریو آرپانتین بود چرا ه بعد از تتعیدش به اروگوئه روزنامشه
 .آیرس پار ی به نام او ناماذاری شد  است امروز در بوئنوس. در آنجا منتشر شدبرای مدتی 

ی  ششارگری و آنششار و  دهند    سششازمانLucy Parsons (۱۴۹7-۱۵۸۲)لوسششی پارسششون   . 
او پشس از ازدواج بشا آلتشرت پارسشون  . داننشد او را سشخنور قاشاری می.  مونیست امریکایی

بشه او  آالرمی مشاور  ا  متمایل شد و در سردبیری روزنامهناار نامی به جنت  رادیک روزنامه
هشای سیاسشی  مار ت او به فعالیت پس از اعدام همسرش در جریان رویداد هی. یاری رساند

( آی دبلیشو دبلیشو) ه در بنیاناذاری سازمان  ارگران صنعتی جاان  رادیکال  ادامه داد چنان
 .نق  چشمایری داشت

ناار آنار وفمینیسشت    یا  انو سوگا  روزنامهKanno Sugako (۱۴۴۱-۱۵۱۱) انو سوگا و  . 
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یاشتب،همهتهمبه به،التریندرجه ومیششببعدازاینک ب ژاپنیک درگرگ
 .شودخی،نتشدب دارآویخت می

  لوسی پارسون   ویرجینیا بولتن  لدا رافانلی  د  لرولترین   اما گلدمن
ه،سندیک،لیسهههمانقالبهههیامههه،بههه،وجهههودمشههه،رکتایهههنشخصهههیت

وب،زهمم،التست،نگراناستک آنراگرفت،ر.دهده،یشرانش،نمیمحدودیت
ه،فراموشکننهدکه هسهتندوبهرایچه دردامق،نونمندیببیندوآن،رشیست

 .رزمندمی

 :مایکل اشمیت

ییوکرهکنددقیق،همیننو سندیک،لیسمن،نآنچ م،التست،نقدشمی
خواههدکنهدومیغیرسی،سیاستک درواق به،قهدرآمبه،رزهنمی

یقدرآپذیردک ج،ییب،یدب،مسأل آهست برودوآهست بی،یدونمی
.برخوردکند

همچنهینقربه،نیسهرکوبه،نومیدازکهنشجمعهی،وبسی،ریازانقالبی
هه،یشهورشوآن،رکوسندیک،لیسهمروبه دهندبعدازدورهفراوان،ترجی می

 .امروزیعنیفردگراییبی،ورندایج،دآخرینجری،نجنبشآن،رشیستیت،ب 

                                                                                                                  
ی سر وب جنسی به جشا  های زیادی دربار  از او مقاله. پاپنی و متارز برابری حقوق زن و مرد

نشام داد « ی خیانشت بشاالترین درجشه»یی  ه دولت وقت پاپن بشه آن  او در حادثه. ماند  است
. ونه سالای به دار آویخته شد راتور میجی و در سن بیستمتام به نقشه  شیدن برای قتل امپ

 .در تاریخ پاپن مدرن او نخستین زندانی سیاسی زنی است  ه اعدام شد  است
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 ، انسان نو۶۸9۸

  داران رمانتیسشم   ود شان وحششتناک فردگرایان  فرزندان روشناری و میشراث
گشاهی عمشومی را انکشار و بشه  نیچه و اسشتیرنر می: عصر خود هستند خواننشد  آ

یک جور .  نند سرعت را  خود را از اصو  اقتدارگرای جاری در جامعه جدا می
 .زندگی تمام و  ما 

گفتنشد از  ی مونمشارتر هشم می پوزف آلتر معروف به لیترتاد  ه به او شا  تپشه
و بنیاناشذار   ی گشپ مردمشی طراحشان ایشد او از . های این جریان اسشت چار 

ی  ی ب رگ نوشته ششود بشا آ است  ه به جای آنکه با حرف آ آنارشیی  روزنامه
 .شود نوشته می   وچک

 :ان استینر

  نویسششد  پششس  می آنارشهیی خیلشی مامششی اسششت  در  لیترتشاد چاششر
.  نشد پرداز نمی تعدادی متن از او داریم  ه التته او را تتدیل بشه نرریشه

.ها خیلی احساسی هستند در عوض او سخنران ب رگی است متن

 :(تاریخ دان)  میشل وینوک

 ی  رفت امشا بشا همشه زیربغل را  می پاهای  فلج شد  بودند و با چوب

                                                                                                                  
 . les enfants terribles  از پان پیر ملویل بر اسشاس رمشانی ( ۱۵۹۱)اشار  است به نام فیلمی

 .به همین نام از پان  و تو

هشای مختلشف بشه صشورت مشنرم برگش ار  جد  مردمی  ه در ممل های بم  و میتینگ گرو  . 
هشای  ها و  لوب شد و از استقتا  فراوان برخوردار بود به طشوری  شه در پشاریس  تابخانشه می

 .متعددی به این منرور گشای  یافت
شوند  لیترتشاد امشا  ها هموار  با حرف او  ب رگ نوشته می های خا  و عنوان دانیم  ه نام می . 

 .اش را با حرف او   وچک بنویسد یم گرفت تا عنوان مجلهتصم
4. Michel Winock 
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بششود و همششه از او حسششاب باششادری  ایششن نقصششی  ششه داشششت آدم ب ن
.بردند می

 :ان استینر

 زیربغل و لتاس سیا   ارگران چاپخانه  ه همیشه بر تن داشت   چوب
هشا از   رد و هم در برابر پلیس های   مک می هم به تاثیرگذاری بم 

. رد آن استفاد  می

 :میشل وینوک

 ر شت ها به صورت دورانشی بشه ح های  را در برابر پلیس زیربغل چوب
.ایستاد آورد و جلو آناا می درمی

لیترتششاد گرچششه اهششل مرافعششه اسششت و 
برای ششنوندگان  در هشر سشا  نشو آرزو 

 ند  ه دنیای  انه فروبریش د  ماننشد  می
ی لیترترهشششای بشششوهمی  شششه در  بقیشششه

 ننشد  های مونمارتر نقاششی می سرباالیی
آمی  را موعرششه  چنششدان  ششن  خشششونت

 . ند نمی

 :استینران 

ها را مشورد بشه مشورد  من زندگی این بچه
خواهند این است  آنچه می. ام بررسی  رد 

.  ه بتوانند با دست و با مغ  خود  ار  ننشد یعنشی انسشان  امشل باششند
خواهند زندگی خوبی داشته باشند چیش ی  شه بشه آن زنشدگی خشوب  می

 لیترتاد
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 .استشد و از زندگی آسان امروز و ا نون خیلی متفاوت  گفته می

دانند  ه رهایی فردی منوط  گرچه فردگرایان به دنتا  خوشتختی هستند  می
به همین دلیل است  ه آناا در . تک افراد است های همه و تک به دفا  از آزادی

آناشا در خشط مقشدم نتشرد بشا .  ننشد ی خود ششر ت می های دور  تمامی متارز 
گنشاهی  اپیتشان  ه بشه بیانشد  ش  شی یاودیان هستند و از نخستین  سشانی نسل

اند و مداف  جشدایی  لیسشا از  پیشرو متارز  برای الییسیته. دریفوس باور دارند
های  ود ان بسته شود و آنچشه را  شوند زندان هایشان باع  می با متارز . دولت

های سشلطه حملشه  ی ششکل شود ایجاد و به همه نامید  می  بعدها نترد همدالنه
 . نند می

 :مایکل اشمیت

آورد   یی  ه به بار می امپریالیسم  سکسیسم و پدرساالری و نژادپرستی
ترین  های  اری وجود دارد و پناشان جدایی نژادی  ه در خیلی از نرام

مراتش، درون خشانواد    های سر وب در درون خانواد  یا سلسله شکل
های سر وب در این رویکرد آنارشیستی به بم  گذاشته  ی روش همه
 .شود می

این اشتیاق هماانی به تغییر  فردگرایان را به انکاِر  شار  خشانواد   مشیان و 
 شاندشان  ه بدیل   شاند و به آنجا می های اخالقی بورپوازی می ی بنیان همه

آفریننشد آناشا را  هشای نشوی  شه می ایشن  ن . واقعی برای زندگی پیشنااد  نند
 . ند های واقعی می تتدیل به انقالبی

                                                                                                                  
1. luttes affinitaires 
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 :ران استین

گیشرد؛ جنسشیت  آمشوزش  لتشاس  های زنشدگی را در بشر می  ل جنتشه
رست و  ال  و هر پوش    نند زن از برهنای حمایت می. پوشیدن ها   

 .گذارند انقیادآور را  نار می

 :گائتانو منفردونیا

آورند به جای ازدواج به پیوند آزاد یا یک جور عشق آزاد رو می. 

 :ان استینر

داشتن چند نفر هم مان بد نیست  هشم بشرای زن و دوست . و جمعی
گویشد امشا در عمشل نشاراحتی و  التته د ترین ایشن را می. هم برای مرد

 .قروچه هست دندان

ها با اینکه فردگشرا هسشتند  این آنارشیست
حا  . آیند  متر از اسالفشان دور هم گرد نمی

تواننششد دنیششا را تغییششر بدهنششد تصششمیم   ششه نمی
گیرند جاانشان را عوض  نند در ششارها  می
هشای  هشای لیترتشر یشا در روسشتاها  لونی آتنه

و بششا وجششود .  ننششد  شششاورزی درسششت می
 متودها و شدت عمل و آزار و اذیشت پلشیس 

آناشا .  وشند اید  و عملشان با هم بخواند می
 ۱۵3۱ی  پیشاام بازگشت به طتیعشت در دهشه

 .هستند

                                                                                                                  
 .های مالقات و بم  و فم  مردمی  سنت به جا ماند  از روم باستان مکان . 

 مری گیلمور
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 :ماریان انکل

ردند و  ی مترو ی پیدا می ی پیکاردی انتار غله ورترین نقطهمثال در د 
گرفتند  ه آنجا را تتدیل به مکانی آزاد و در خودبسشندگی و  تصمیم می

هشا را  این جماعت ۱۵3۱های  وقتی ما در سا . بدون پو  زندگی  نند
 نند و بشه طتیعشت  هایی  ه اآلن این  ار را می دادیم  یا جوان شکل می

ی فعلی برخوردارند  ه زنشدگی  ی جامعه ند  از ارزش اف ود گرد بازمی
ی بیستم دو پو  هم   ند اما  ارگرهای اوایل سد  دو پولی را ممکن می
ی بیکاری نداشتند یا اگر  شدند بیمه اگر بیکار می.  نار ناذاشته بودند

. رفتند درواق  با هیچ می. گرفت شدند چی ی دستشان را نمی بیمار می
هشایی بشه پاراگوئشه و   ردند جمعیت ی بودند  ه مااجرت میبعد  سان

آنجاهشا ششاید زنشدگی . رفتنشد نش ی فرانسشه می  ستاریکا و ج ایر پلی
شد انته و پاپایا چید و یک تکه پارچه دور  پل پیچیشد  تر بود می راحت
 .و تمام

جا  بینیم  شششه همشششه مشششی
گیرنشد  در  ها شکل می  لونی

بلژیک در ایشاالت متمشد یشا 
مانند اینجشا در فلسشطین  شه 
فردگراهای یاشودی  دگانیشا  

های امروزی را  مادر  یتوت 
امشششا در . گذارنشششد بنیشششان می
ماننشد مشورد . آینشد امریکای التین است  ه ششارهای لیترتشر واقعشی پدیشد می

 دگانیا
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در برزیل  ه   شود یا  ولونیا چچیلیا آنجا مقیم می  یلموراسترالیای نو  ه مری گ
 نند و از آن یشک  اش می جووانی روسی و گروهی آنارشیست ایتالیایی تأسیس

مراتش،  مشذه، و  این لیترترها در طو  چاار سا  سلسله: ماند تصویر باقی می
پو  را از روابط خود حذف و امشور خشود را بشه صشورت ششورایی حشل و فصشل 

 .خوانند گ ینند و آواز می  نند و عشق آزاد را برمی می

 آواز جنگل/ آواز کولونیا چچیلیا 

 نم ایتالیشششا  ای  ت مشششیا تشششرک
 سرزمین دزدان

 روم با همراهانم به تتعید می

  نیم همه دست در دست   ار می

 ولونی اجتماعی تشکیل خشواهیم 
 .داد

اش را  و تشششو بشششورپوازی  ه ینشششه
 خواهی داد

 شود  شا   میان و خدا چی  دود می همه

                                                                                                                  
 . Mary Gilmore (۱۴۷۹-۱۵۷۲ )او در سشا  . ناار اسشترالیایی شاعر  نویسشند  و روزنامشه

یی تأسیس  آلیست دیار در پاراگوئه  ولونی های اید  به همرا  ویلیام ِلین و سوسیالیست ۱۴۵۸
همچنین نخستین زن عضو ب رگترین سندیکای  شارگران اسشترالیا .  ردند به نام استرالیای نو

(AWU) او در این روزنامه به حقوق زنان  ارگر  . ی آن شد   روزنامهر راا  و بعدها سردبیر
از او مجموعه شعرهای زیادی به جا ماند  . حقوق  ود ان و حقوق بومیان توجه ویژ  داشت

 .دانند ی بیستم استرالیا می ترین شاعران سد  و او را از مردمی
2. Colonia Cecilia 

  ولونیا چچیلیا
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 و آنارشی قدرتمند و باشکو  و پیروزمند

 چی  غلته خواهد  رد بر همه

هشای   و  ولونی. ششود اما آنارشی پیروز نمی
 ه بشه معنشی واقعشی ضشد جامعشه بودنشد و بایشد 

شدند یکی پس از دیاشری  های دنیای نو می نطفه
گویند  ه اگشر  بعضی فردگراها می. شوند میبسته 

برای تغییر جامعه باید فرد را تغییر داد برای تغییشر 
بشه نرشر . های  بازگرداند فرد باید شر را به ریشه

های بشورپوایی از ابتشدا در   ه مدرسه آناا درحالی
هایی خا  حک و تمام اب ار  ذهن  ود ان ارزش
آن حملشه  نند پشس بایشد بشه  قدرت را متمر   می

ششوند و  درنتیجه در امر آموزش متخصش  می.  رد و انقالب را از آنجا بنا نااد
 .ری ند مر ، از پایدیای قدیم و اصو  لیترتری یی پی می علم آموزش تاز 

 :ان استینر

ی آنارشیست این است  ه آموزگار باشد یعنی باید یکجورهشایی  وظیفه
قوی به  احساس نیاز. ساختی نو انسان نو را  پی  از ساختن جامعه

یی  به هیچ جنتشه. جسمی وجود دارد یپرورش ذهنی  احساسی و حت
 .شود توجای نمی از زندگی بی

سشرعت در سراسشر جاشان ششکوفا  ی آموزش بشه های تاز  های شکل تجربه
از پل روبن  اما یکی   ی سمپیوس خانه یا یتیم  الروش از ستاستین فور: شود می

                                                                                                                  
 . Sébastien Faure (۱۴۹۴-۱۵۸۲ )یی  شه در سشا   الروش  مدرسشه. ست فرانسویآنارشی
 

 ستاستین فور
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سشت بشر متنشای  شد  در اسشپانیا ی مدرن تأسیس ها مدرسه بهترین تجر از  امل
 .اصو  ضداقتدار از فرانسیسکو فرر

 :رابرت گراهام

 فرانسیسشششکو فشششرر آموزگشششار ماشششم
آنارشیستی بود  ه چی ی به نام جنشت  

. ی مدرن را در اسپانیا آغاز  شرد مدرسه
ایشد  ایششن بشود  ششه آمشوزش غیرمششذهتی 

ها بلکشه بشه  فقط بشه بچشهسکوالر را نه 
وقشت خوانشدن و  ب رگترها هم اگشر هیچ

. نوشتن را یاد نارفتشه بودنشد  بیاموزنشد
آمشوز  روش آموزشی بود  ه آزادی دان 

 وشید تا  شناخت و می را به رسمیت می
آمشوز برقشرار  نشد بشه طشرزی  شه  ی برابری بین آموزگار و دان  رابطه
 .خواهد بیاموزد ی ی را میتوانست تعیین  ند چه چ آموز می دان 

 :ان استینر

آموزشی تمام و  ما  است ازآنجا ه هشم ذهنشی و هشم دسشتی اسشت .

                                                                                                                  
اسشتقال  . ششد بنیان گذارد با اصولی ن دیک به اصو  آموزش دایمشی پشرودون ادار  می ۱۵۱۸

ها حتی  ی زمینه مرات، و آموزش مختلط در همه اندیشی  حذف درجه و سلسله  ودک  مثتت
 .های این مدرسه بود از برنامه( یی نو بود موق  اید   ه آن)ی مسایل جنسی  در زمینه

او در مقشام . آورد پس از  مون پاریس  پل روبن آنارشیست فرانسوی بشه امشر آمشوزش رو مشی . 
ی  ی شار سمپیوس آموزشی تلفیقی از امور نرری و  ارهای عملی را در زمینه خانه مدیر یتیم

اخالقشی های علمشی   هدف این است  ه  ودک بین وظایف و مشق.  ند هنر و علم ابدا  می
ی آمشوزش لیترتشری  او ایناا را ششیو . وآمد داشته باشد و جسمی به انتخاب خود آزادانه رفت

 .خانه است آموزان همین یتیم ی او یکی از دان  نامه ی زندگی نویسند . داند می

 فرانسیسکو فرر
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بر اسشتفاد  از منطشق .  اری بکند  ودک باید یاد بایرد  ه تقریتا همه
 .شود استوار است یعنی هیچ چی ی به  ودک تممیل نمی

 متنی از فرر

 انسانی هسشتیم  شه اسشتقال  هراسی نداریم  ه باوییم در پی ساختن
ست و هرگش  خشود را تشاب  هشیچ چیش ی  اش باالترین قدرت او فکری

 ند  قادر به شناخت خوبی است و آرزومند زیستن ه اران زندگی  نمی
تشوان منترشرش  نمی. جامعه از چنین انسانی در هراس است. متفاوت

شد چون هرگ  از آموزششی توانشا بشه سشاختن چنشین انسشانی حمایشت 
 .واهد  ردنخ

 
 
 :رمن بیرژونن

ها را  های آنارشیسششت نوشششته
خوانیم  ی آموزش می  ه دربار 
برانای  اسششت و مششن  تمسششین

 نم  شششه از نشششادر  فکشششر مشششی
پردازان آمشوزش هسشتند  نرریه

گا  آناا چنان به جایاا  .  نند ند  ه خودشان هم اشتتا  میا  ه به این آ
اعتمادنشد  شه  طشور در آمشوزش بی چی  و همین اقتدار نامشرو  در همشه

ی خطرات  یی پرف دربار  ی آموزش شامل اندیشه هایشان دربار  اندیشه
طور مثشا   بشه. ششان بشه همشرا  خواهشد داششت توجیای است  شه پروپ 

هموار  به یشاد داششته باششیم  شه »(:  نم می نقل به مضمون)خوانید  می
همیششه حواسشمان بششه . های  وچولشو بسششازیم خشواهیم آنارشیسشت نمی

 وش  ما این است  ه انسان آزاد . نفوذی  ه روی  ود ان داریم باشد
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به این ترتی، است . بسازیم اما ای بسا آناا بعدها طور دیاری فکر  نند
 «.ایم زاد ساخته ه خواهیم دانست  ه انسان واقعا آ

های الییک و  این مدرسه
آموزان در آناا  لیترتر  ه دان 
 ننشد هشراس   ال  به سشر می

آورنششد و  تخیلششی بششه بششار می
ها و  هایشان  ششی  موفقیت

.  نشد بورپوازی را ناشران می
تر  بایششششد هرچششششه سششششری 

  فرانسیسکو فرر  بنیاناذارشان را  ه هموار  با هر نو  از خشونت مخالفت  رد
یابند تشا  این فرصت را می  ی غمتار بارسلون در جریان هفته. است دستایر  رد

 .به او تامت ناروا ب نند

 :ماریان انکل

گیرنشد و در سشا   نیروهای سر وب  زود فرانسیسکو فرر را هشدف می
ی اعتصاب عمومی بشود  و   نند   نند  ه تمریک او را متام می ۱۵۱۵

  . نند اش می به مرگ ممکوم

 

                                                                                                                  
و در جریان یورش ارت  اسپانیا  ۱۵۱۵پوییه تا دوم اوت سا   ۲۹ی غمتار بارسلون از  در هفته . 

ششاروند  ششته و بشی  از  ۱۹۱ی  ارگر بارسلون و شارهای دیار  اتالونیا بشی  از  تقهبه ط
از آن میششان . هششای نرششامی بششه جششرم شششورش مسششلمانه مما مششه شششدند نفششر در دادگا  ۱3۱۱

 .فرانسیسکو فرر به همرا  چاار تن دیار به مرگ ممکوم شدند
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 :ان استینر

ها از ایاالت متمشد و اسشترالیا تشا  المللی در سراسر قار  همتستای بین
بشرای جلشوگیری از اعشدام او ترشاهرات برگش ار و .  نشد رششد می اروپشا
هشای خشارجی از دولشت اسشپانیا  ششود و حتشی دولت ها امضا می پتیشن

اعشدام خواهند تا در حکشم خشود تجدیشدنرر  نشد امشا اسشپانیا او را  می
ش مشردم در ششارهای بش رگ بشه ا چند ساعت بعشد از اعشدام.  ند می

تشر  ی ششارهای دیاشر عریم شورش پاریس از همه. ری ند ها می خیابان
 ارگران حفار  شه در . گیرد شورش شدت می ۱۵۱۵ا تتر  ۱7روز . است

های واقعشششی  آن موقششش  نماینشششد 
هشا بشر  پرولتاریا هستند بشا  لنگ

رش ف آینششششد  سششششنگ دوش می
ننشد و لولشه ها را می خیابان های    

.  ننششد گششاز را بششاز و مشششتعل می
  .شود ور می پاریس شعله

بارترین ششورش  هم مان با قتل فرر به دست دادگستری اسپانیا  ه خشونت
آورد رویدادهای هماننشدی در سراسشر جاشان اتفشاق  را از زمان  مون به بار می

 نشد ماننشد  المللشی را ششکوفا می نهای عرشیم همتسشتای بی افتد  ه جنت  می
ی  وتو و در پاپن در چند ما  بعشد یشا مشورد سشا و و وان تشی در ایشاالت  حادثه
دهند در آغاز  گرایان تردیدی به خود را  نمی ها در  شتن انسان اگر دولت. متمد
توان به این مشوارد  می ۱۵۱۹تناا در سا  . ی بیستم دنیا در حا  تغییر است سد 

انقششالب در روسششیه  ترششاهرات براندازانششه در آلمششان و ایتالیششا و : داشششار   ششر
ی  ششرت   ی سششیا  در مشجشارسشتان  ششورش در جش یشر  انشالسشتان  جشمعه

یی  خونین در شیلی  جنت  تشود  ی اعتشصشاب عشمومشی در لشاسشتان  هشفشتشه
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در های انقششالب  در پاپششن  تکانششه« ی خشششونت مردمششی دور »در هنششد  آغششاز 
 .مغولستان  و انقالب مشروطه در ایران

ی این  ها در همه و آنارشیست
 .رویدادها حضور دارند

ی ایششششن  امششششا بششششا همششششه
های بششش رگ  ایشششن  سشششازماندهی

غلتند مانند  ها در خون می جنت 
گرا و لیترتر ایلندن در  شورش ملی

ششود  غالتا فراموش می. مقدونیه
ی  عام بود  اسشت  شه بعضشی از فردگرایشان ماننشد دور   ه در بافت این سر وِب 

تتلیم از را  عمل انقالبی به استفاد  از اسلمه روی آوردنشد هرچنشد ایشن بشار بشا 
گاهی به بی  .فاید  بودن این عمل و به پایان غمتارشان آ

 راهزنان تراژیک ۶۸۶۱

ترهشا در چی  بشرای لیتر آمد  ه همه به نرر می ۱۵۱۱ی  های نخستین دهه در سا 
المللشی ششکل  ی بین در آمستردام  ناشر . شود باتر می  باترین دنیاهای ممکن

ها موفشق  آنجا آنارشیسشت. ی آنارشیسم جاانی را گرد آورد«عصار »گرفت  ه 
ضشرورت سشازماندهی : ی اساسی موافقت  ننشد بر سر دو نکته شدند  مابی 

ر موقش  جنشگ بشا پاسخ به سشازماندهی دولتشی د های ملی و جنت  فدراسیون
 های  نتهشی بیستم با ج د شتین انقالب سشک یک نخسشدر م. یششتصاب عمومشاع

                                                                                                                  
تشر از آن متصشور نیسشت  از عتشارت   برای توصیف وضعیتی  ه بااان،ی،ولتر در رمان خود   . 

ی  این عتارت از آن پس  در زبان فرانسشوی اسشتفاد . استفاد   رد« باترین دنیاهای ممکن»
   3  ی رضا مشرادی اسشپیلی  انتششارات ناشا      ترجمهاان،ی،ولتر  . نک. عام یافته است

 .چاپ چاارم

 انقالب مشروطه
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لیترتششرش امیششدهای انقالبششی را از نششو 
ششد    روپوتکین تاییج.  ند زند  می

قیدوشرط  را از شورش  حمایت بی
 نشد  ِامشا گلشدمن  دهقانان اعشالم می

مقشادیر معتنشابای  مشک مشالی گششرد 
در فرانسشه   لیبرتهری  آورد و مجله می

یی  چشه  چه نمونشه»: آورد بانگ برمی
نریششری بششرای رهششایی  درآمششد بی پی 

طن  را بنار  ه در فرانسشه « !ماانیه
جماوِر تاز  بشر  مثال آرمان فالِیر رئیس

شخصشه و در معیشت  سر  ار آمشد  به
ه اران شخصیت سیاسی به ب انسشون 

ی نیروهای گارد سوییس  رود تا در مراسمی باشکو  و با سرود مارِسی  و رپ  می
. ون  شر ت  ندی عریم پدر آنارشیسم  پوزف پرود در آیین  ارگذاری مجسمه

چی  در ایشن  رسید  ه در باتشرین دنیاهشای ممکشن لیترتشری همشه بله به نرر می
امششا شششاید از روی . در باتششرین حالششت ممکششن باشششد ۱۵۱۱ی  های دهششه سششا 

بسیاری از لیترترها  مالکیتخچیستی  ناشکیتایی یا برای زند   ردن نام نویسند 
ترین اسشت  ی بورپوازی گرامی معهگیرند تا همچنان به آنچه برای جا تصمیم می
دهند اسم ایشن  هایی  ه ترجیح می طرفداران سرقت  این آنارشیست. حمله  نند

                                                                                                                  
نی بشود  شه پورف ِدپ ک آنارشیسشت زبا ی آنارشیسشتی فرانسشوی ابتدا روزنامشه لیبرتری  مجله . 

 تأخیر با گاهی و سروقت گاهی  18  تا و  رد ش در نیویورک منتشر 131 تتعیدی در سا  
 سشا  از ناایشت در و برو سشل در سشپس و الج یر  در ابتدا  18  سا  از پس. شد می چاپ

   8 های پرتالطم تا  فور منتشر شد و در تمام آن سا  ستاستین سردبیری با فرانسه در 183 
 .ی آنارشیستی بود مامترین مجله

 لیبرتری  مجله
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ی فردی یا راه نی انقالبی باذارند   عمل را سل، مالکیت یا عمل باتودخواهانه
جا بشه  دیدند همشه با هدف شتاب بخشیدن به انقالب در اروپا  ه آمدن  را نمی

ناگاان بشه سشمت اسشتراتژی انقالبشی   نند و با آناا مسشیر بشه مالکیت حمله می
 .شود متمایل می

 

 :جامپیترو برتی

 اگششششر مششششن بششششا
داری  سششششششششرمایه

 ایشن بشه ام مخشالف
  ششه اسششت خششاطر

باور دارم شر اسشت 
ی  و اگر بشا جامعشه
دار  بورپوای سرمایه

 سشل،  شنم؟ حمله بانک به نتاید غریتی عجی، علت چه به ام مخالف
 بشه مشالی  مشک بشرای آن از برداششتن پشو  و بانشک از  ردن مالکیت
 داری سرمایه  ه دارم باور اگر. است همخوان اید  این با  امال انقالب

 نم و  شر  پس بشه ایشن مکشان حملشه مشی این ممل بانک و است شر
اما در حین انجام این .  وشم پو  آن بانک را از مالکیت  دربیاورم می

ی دیاشری  ایشن مسشأله.  وشم پیرزنی را  ه آنجا هست نکششم  ار می
داری  ه در ایشن  ی مقاومت رادیکا  در برابر سرمایه اما در اید . است

چیش  مفتضشمی وجشود  یچمورد سل، مالکیت  ردن از بانک اسشت ه
  .استالین هم در روسیه این  ار را  رد. ندارد

 گرو  سولیداریوی بوئناونتورا دوروتی
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ها به این  ی انقالبی همه
رونششششد امششششا ایششششن  را  می

ها هسششتند  ششه  آنارشیسششت
منششششد  هششششا را نرام تا تیک

موقشششش    ننششششد و در آن می
های خود را به ب رگترین  نام

ی دوران  ی مسلمانه حمله
طشششولی . زننشششد یونشششد میپ

نخواهد  شید  ه بوئناونتورا دوروتی به صمنه خواهد آمد  ه پی  از آنکه رهتر 
انقالب آنارشیستی  اتالونیا بشود ب رگترین تروریست اسپانیا است  ه بشا گشرو  
سولیداریوی خود بخشی از اروپا و امریکای التین را در دسشت دارد همینطشور 

یک مردم در آرپانتین  ه مامتشرین سشرقت  شمار   دشمن  سِورینو دی جووانی
در ا راین  ه در قالش،   تاریخ  شورش را تا به امروز انجام داد  یا نستور ماخنو

شد  سل، مالکیت و آناا را بین فقشرا  از اموا  غص،« اتماد زحمتکشان فقیر»
 . ند پخ  می

                                                                                                                  
ر ضدفاشیست و ناا روزنامه Severino Di Giovanni  (۱۵۱۱-۱۵7۱)سورینو دی جووانی  . 

ی  و مدافِ  تا دم مرِگ سشا و و وان تشی  سشردبیر روزنامشه. ایتالیایی اصل آنارشیست آرپانتینِی 
او  ه از آزار رپیم موسولینی به آرپانتین فرار  رد  بود در آنجا در انتقشامجویی (.  وج) اولمی  

های مربوط به دولت فاشیسشتی ایتالیشا از جملشه  از قتل سا و و وان تی چندین بار در مؤسسه
 .ی اعدام سپردند پس از دستایری او را به جوخه. گذاری  رد  نسولاری این  شور بم،

ی  های آنارشیسم سشد  از مؤثرترین چار Nestor Makhno (۱۴۴۴-۱۵7۸ )نستور ماخنو  . 
در    3 بیستم و از بنیاناذاران ارت  برانداز انقالبی ا راین  ه پس از انقالب ا تتر و تا سشا  

هایی  از او نوششته. جنایشد دو جتاه هم مان با ارت  سفید ت اری و ارت  سر  بلشویکی می
ایم در  های چامسکی شاهد بود  بینی آنچه بعدتر در تملیل ر پی در نقد نق  روشنفکران و د

 .دست است

 نستور ماخنو سِورینو دی جووانی
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 :میشل وینوک

ترین ایناششا  ترین و جالشش، دیششدنی
. تردید ماریوس پا وب اسشت بی

ی  وچکی ایجاد  رد از  او دسته
سششارقان  ششه هدفشششان دزدی از 

هشششای  اسشششتثمار نندگان  انال
جامعه بود یعنی آناا هدفششان را 

آناششا دزدی .  ردنششد انتخششاب می
 ردنششد ماششر از نرامیششان   نمی

 شیشان  قضشات  زمینشداران و 
  .مال ان ب رگ

 :ان استینر

هشای  ن هیچ خششونتی و حتشی بشا وقشار گشاهی پیغامتا حد ممکن بدو
  .گذاشتند زدند می اش را می طن ی برای شخصی  ه خانه

ام   فرانک از شما دزدیشد  ۲۹۱بله من یک دستما  جیتی ناقابل به ارزش »
 «فرانکی دشنام به فقر نیست؟ ۲۹۱دستما  

انجشام سشرقت  ۹۱۱ماریوس پا وب  آنارشیست سارق   ه با اینکه بی  از 
گذاشت  الاویی شد برای موریس لوبالن  داد برای خودش ج  بخور و نمیر نمی
خواهشد پیشامی بشرای  امشا دولشت  شه می. تا شخصیت آرسن لوپن را خلق  نشد

 رغم   ند و به یشایر مشفرستد او را دستشتند بشهس  گرا هایی  ه ناقانون آنارشیست

                                                                                                                  
1. illégalisme 

 ماریوس پا وب
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اویی  ه :  ند داری برای  تعیین می زند  مجازات معنی خوبی  ه میهای   حرف
خونی نریخته به  ار بشا اعمشا  ششاقه بشرای ابشد در زنشدان  وقت حتی قطر  هیچ

بشرای راه نشان انقالبشی . شود ممکوم می  گویان و اصطالحا به گیوتین خشک
 شاند  رگ میگناهان را هم به  ام م ی قاهر  بی ازآنجا ه قو : پیغام روشن است

شیم در لنشدن اسشت  شه  ۱۵۱۱در سشا  . باتر آن است  ه قتل از  شته شدن بک 
. آیشد نخستین ستی  عمد  میان راه نان انقالبی و نیروهای حافظ نرم پدیشد می

در عرض چندین ساعت و در جریان آنچه در تاریخ آنارشیسم به نام نترد استپنی 
. ششود ان سشیدنی مماصشر  میدر خیابش ۱۱۱ی  معروف است سشاختمان ششمار 

یی  دو آنارشیست ممصور در خانه. شود دم ممله  امال مسدود می هناام سپید 
.  ننشد یی می پلیس و عضو گارد  مقاومت جانانشه ۴۱۱ وچک در برابر بی  از 

چرچیشل  شه . مسئو  عملیات وزیر  شور است  سی به نام وینستون چرچیشل
دو انقالبشی . بنشدد بیاورد خانه را بشه تشوپ می تواند آناا را از جایشان بیرون نمی
آورنشد و جمعیشت  هایششان را می ها دوربین رسشانه. سشوزند زند  در آت  می زند 

امشا در میشان ایشن . شوند زیادی برای شر ت در این نمای  به آنجا فرستاد  می

                                                                                                                  
 . guillotine sèche شود  ه گرچه مرگ با گیوتین نیسشت و  اصطالحا به حتس ابد اطالق می

 .شود اما حکم مرگ تدریجی است خونی ریخته نمی

 نیپنترد است                
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موقش  در  گوینشد  شه آن ها می جمعیت  نجکاو جوان مکانیکی هست  ه افسانه
سشا  بعشد در : یشک چیش  قطعشی اسشت. بود  است  دویل ی  ونان نند لندن را

یی  شه  گیرد بشا ششکل دادن بشه دسشته بازگشت به فرانسه است  ه او تصمیم می
 .ی بونو نام  اروپا را به لرز  درخواهد آورد دست به عمل ب ند  دسته

 :ان استینر

چون آناا تاب  قشدرت هشیچ  ر هانانختر نیکدهم باویم  من ترجیح می
گویند بونو بود   دانم چرا می رئیسی نتودند و اگر هم  ه رئیسی بود  نمی

ایناشا متشارزان آنارشیسشت و فردگشرای باورمنشدی . و نه  س دیاشری
رنیه هستند با سا  ی جوان  شه  های متارز  پشت سرشان مانند ا تاو گ 

شدت  تک  پلیس بهدر جریان اعتصاب  ارگران حفار زندانی شد و از 
  .جست عاقتت در فردگرایی یافت خورد و آنچه را می

های  یی از آموز  شان نمونه ایناا  ه زندگی
 ششند  الکشل  سختایرانه اسشت سشیاار نمی

خانششه را   ننششد  قمششار و جند  مصششرف نمی
ی  پاتوقشششان روزنامششه.  ننششد فرامششوش می

بششه لطششف . ویکتششور سششرپ اسششت آنارشههی
یششک بششرای اولششین بششار از شناختشششان از مکان

های مسشلمانه اسشتفاد   اتومتیل برای سرقت
ترتی، نامشششان وارد تششاریخ  این  ننششد و بششه می
شششان انششدک اسششت و  ی مالی بنیششه. شششود می
مین مشالی  ننشد امشا أتوانند انقشالب را تش نمی

                                                                                                                  
 .لوکخُهلمااارآ اهخشرهای  ی انالیسی مجموعه داستان نویسند  . 

 ویکتور سرپ
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برای سرهاشان . ها بسیارند در راهشان مرد . هایشان خشونت عریان دارد حمله
ی صده ار فرانکی برای  سشی  شه  ها جای   در رسانه. شود ذاشته میها گ جای  

 دام بشه بشرای بتشر تیپ نام به یی تاز  تیپ. شود می گرفته نرر در بیندازد شان گیر
جامعشه  بشا چشال  بشه هشراس بشدون آناشا امشا. ششود می تأسیس شان انداختن

رود  ه به مسئوالن تیپ سوم موسوم به  خی ند و ا تاو گرنیه تا آنجا پی  می برمی
در نتشردی . دانم  ه این پایانی خواهد داششت می»: نویسد ها می تیپ آنارشیست

دانم  شه بازنشد  و  ی مسلح اجتما  و من در جریان است مشی  ه میان زرادخانه
ست  شه پیشروزی را بشر ششما گشران تمشام ترین خواهم بود اما امیدم این ا ضعیف

 «. نم

 :(بایگانی)بِرل 

 دانستند  ه بشه مشرگ  می ۔
شششششششوند  ممکششششششوم می

. اند دانستند  ه ممکوم می
 ... امال بود عملی

 پذیرفتندش؟ می ۔

هایشان هیچ نشانی از هراس هیچ آغازی  در تمام نوشته. قطعا. قطعا ۔
گفتند  ه ما به جامعه حمله  می. شود نمیبر فرار  هیچی  هیچی دید  

ی  افی وحشتناک اسشت  شه آناشا دالیشل  به نررم به انداز .  نیم می
به آن حملشه . موق  را وحشتناک بتینند ی آن زیادی داشتند  ه جامعه

گفتند به  رویم التته همیشه می  نیم و پی  می به آن حمله می!  نیم می
. ندارد اهمیتی ست مرگ در انترار مارویم و گیوتین یا  آرامی پی  می

 .است نریر بی. دانستند می

 پک بر 
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ی احترام ِنستی و پسینی  شه پک بشر  بشه آناشا قائشل اسشت و در  اما با همه
ی بونشو  شود در نق  یکی از اعضای دسشته ساخته می ۱۵۷۴فیلمی  ه در سا  

ی  حومهدر یکی از مناطق  ۱۵۱۲آوریل  ۲۴شود  ار راه نان تراپیک در  ظاهر می
 .شود ن دیک پاریس تمام می

 :ان استینر

 یی است  ه چند نفر تناا را رویاروی هش اران نفشر  و پایان  ار مماصر
با د  ه ار تماشاگری  شه آمشد  بودنشد در شکسشت ایشن . دهد قرار می

جنانشد  آناا تا به آخر مانند شیر می. مرداِن گرفتارشد  مشار ت  نند
انتمام طو  ش، مثل ب   وچولو در برابشر گشرگ بشدون   ی موسیو س 

این است  شه از . دانستند یی شانس بیرون آمدن و این را خوب می ذر 
  .سازد آناا به نرر من متلغان عملی می

ی ن دیشک  در یکی از مناطق حومشه ۱۵۱۲آوریل  ۲۴ی راه نان در   ار دسته
این بار امشا . شود میاینجا هم اختار تتدیل به شو و نمای  . شود پاریس تمام می

هششای  شششود تن عملیششات  ششه تمششام می. گششذارد پلششیس اسششت  ششه بمشش،  ششار می
این ماجرا تأثیر خشود را بشر . پار  شد  است ها مثل غنیمت شکار تکه آنارشیست

بونشو . های انقالبی در فرانسه است گذارد و در آن مقط   پایان دسته ها می روان
یشی متنشاقض  ی آنارشیسشتی چار  ر حافرشهگراهای دیار د مانند خیلی ناقانون

 .شود یا دوبار  پذیرفته است و بسته به دور  و ضرورت یا رد می

                                                                                                                  
ی آلفشونس دود    داسشتانی نوششته La Chèvre de monsieur Seguinبُِاخموسهیوخُسهف خ . 

 .ی نوزدهم فرانسوی ی سد  نویسند 
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 :گائتانو منفردونیا

ی بونشو  شخصه به جای اینکه عمل دسته به
را عمل واقعی اعتراضی بدانم بیشتر طرفشدار 
ایششن نرریششه هسششتم  ششه یششک جششور نمششای  

تواننشد   شه میمشواقعی هسشتند . شکست بود
نای ند اما درواق  ا نجکاوی غری، ما را بربی

ی بونشو  یی هستند و تاآنجا ه به دسشته حاشیه
یی اسشت در جریشان از  مربوط اسشت حاششیه

  .یی یک گرو  حاشیه

 

 ۶۸۶1بخش پایانی 

اعتتشار  ی بونو را  افتاد در آن موق  باعش  بی یی  ه در اطراف دسته جنگ رسانه
های  بششرای جلششوگیری از جنششگ  آنارشیسششتی در  وششش جلششو  دادن جنششت  

یی  شه لیترترهشا در  ها رویاروی تراهرات تشود  برای اینکه امپریالیست. شود می
طور مثا  اینجا در پر  سن پرو  ن دیک  بینند  به ها تدارک می  نار سوسیالیست
نجشا خواسشت از آ ی خونین آنکونا در ایتالیشا  شه ماالتسشتا می پاریس یا در هفته

مانیشا و توسشکانی گسشترش بدهشد   اعتصاب عمومی را تا مار شه و منطقشه ی ر 
 را سلرات قانون آناا. بشنوند را یکدیار صدای جاان  ارگران  ه اند هراس در

دنشام ب در فشرانشسه  ه در ب ی جش و  مثشل  ردند پشر را هشایی برگشه و برگرداندند
 امشا.  ننشد ششان در مششوقش  ستی  دستایرهشا درج ششد  بود تا  آن نشام انشقالبی

 قتشل  شه ششو ی بشا و آورد پدیشد تراپیشک ی دسشته  شه ترسشی خشاطر به دولت
در سارایوو در جامعه افکند نیازی به توسل به آن پیدا  فردیناند فرانسوا آرشیدوک

های آنارشیستی مانند  روپوتکین راضی  و با مرگ پان پوِرس حتی چار . نکرد

 پو  بونو
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 .در اتماد مقدس شدندبه گرد آمدن 
هششای لیترترهششا  ششه دعششوت بششه  آفی 

 شرد حشاال  امتنا  از خدمت سربازی می
زیر پوش  درخواست بسیج عمومی گشم 

 .شد شد و دید  نمی می
و بشششه ایشششن ترتیششش، اسشششت  شششه 

و ششششتاری بشششا ششششدت و حشششدت   شت
 شه از  پشذیرد چنان تصورناپذیر صورت می

 ششد آناشا   شه  میها بیشتر  تمام انقالب
افتنشد   ارگران میلیون میلیون به زمین می

ما گلشدمن های ماالتستا و اِ  برند و گفته های اعدام می و متارزان تک را به جوخه
 .ها گم شد  باشد بسا مدتی در سروصدای مسلسل هایشان چه آ  وفادار به اید 

ی وجود ها این است  ه همچنان اعالم  نند  ه هیچ جنا نق  آنارشیست»
ی  ششورها ستمکششان علیشه  ندارد مار یکی و آن هم جنای است  ه در همشه

ها سخاوت  ب رگشی و  نق  ما این است  ه به انسان. اندازند ستماران به را  می
یتایی اید  آ  آنارشیستی را نشان بدهیم  ه عتارت اسشت از عشدالت اجتمشاعی  ز

فششتِن همیشششاِی جنششگ و برآمششد  از سششازمان آزاد تولید ننششدگان  از میششان ر
بششه دسششت آمششد  از ویرانششی  امششل دولششت و  گری  آزادی تمششام و  مششاِ   نرششامی

  «!زند  باد آنارشی. اش سازو ارهای جتری
 پایان

 

 ا تاو گرنیه
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