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 الملل ضد اقتدار بخش دوم: میشل باکونین و بین

  Tancrède Ramonetفیلمی مستند از تانکرد رامونه
 برگرداِن فیلمنامه از: رضا اسپیلی

 
 
 

 ... ادامه از بخش یکم

 
)مستندساز  MIKHAIL TSOVMA میخاییل تسووما

 و تاریخدان(

    عبههه ر ووازوربههه وبهههراووا    اسههههو هههروواگرچهههرودهههر
باااااا ونی  در  د،وشههههه  د نهههههوآن رش سهههههفواسههههه     و ههههه 

 ؛تاری بادادوی مها وها چهارهونهایی ایدهمند  ردن وقاعده
ی پار د ن الاا انبارا را وبه ای  تعبیر  اه ا  باه ایاده

و.افز د

نویس و  )مقاله ROBERT GRAHAM رابرت گراهام
 تاریخدان(

  با ونی  در اینجا با پار د ن متااا ا اسار چرا اه ا
هاااااوادار داااااورن باااااودا باااااه ن ااااار ا  تنهاااااا راه ا  اااااای 

انجاااااق انباااارا مساااال انه  ،1داری در د  ااااروساااارمایه
و.اسر

ی آناردیسا  را در وداود تاا اندی اهوبا ونی  متعهاد مای
ا مللی  ارگران  ه بی اتر باه اسا  وبنیاد بی وانجم  تازه

هادف   ودر  نادن بنیااد نهااده داد ۱۸۶۴در ساا    ر دود ناوذ بدهدا ای  انجم وا ملا یک  دناخته میوبی 
ِ ایا  بااود  ااه رهااایی  ااارگران بایااد باه  وهاازار  ااارگر  ااار باای  از د  دساار خااود آنهااا انجاااق بپااایرد از هماان آ اااز

ر س  به چ   انبربیِ   ورا از سراسر جهان د ر ه  گرد آ رده بود  ...وطر ار، آرماتوربند، نجارآبنبان، بنا، 
و.آمدون به دنیا میاوی آناردیس    دناساندنوآ ی برای تکمیا  ردن پر ژهوسکوی ایده

 
 

 :م خصاا فيل  عبارا اسر از 
 Tancrède Ramonet,  Ni dieu ni maître,وuneوhistoireوdeوl’anarchisme, coffret de deux DVD (3h41) et un 

livre (Ils ne peuvent pas détruire nos idées, 60 pages), Temps noir et Arte édition, 2016 ا 
1. capitalism at the state 

http://www.rouzgar.com/literaryforms/scenario/1398/02/000257.php
http://www.rouzgar.com/literaryforms/scenario/1398/02/000257.php
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نویس و  )مقاله MARIANNE ENCKEL انکلماریان 
وهای آنارشیستی( المللی پژوهش بینتاریخدان در مرکز 

گرفاار: وی ر ن تو یااد ب اام درماایودر هاار  نهااره درباااره
ان  رد، آیا هار   ر ن وا ار و1جمعیر شووبرآیا باید 

باداااد، آیاااا باااه  عههه  تو یاااد خاااودن را داداااته باداااد، یاااا
ی دیهاری از تجما ب باا واسار، یاا باه گوناه ها نیاازوتعا نی

وارث   میراث چه  نی ، با پاو ب نبا  زناان چیسار  ااا
موقاا  هرگااز به ااان وم ااکرتی  ااه تااا آن وودر اقاا  همااه

و.پرداخته ن ده بود

هاسر وآید   مار    ه مداودار پدر آناردیس  به حساا میواما پ  از مرگ پر د ن بی  با ونی   ه میراث
داودا   نازاآ آنهاا  اه ها  دخصای   ها  ومی ش د ومناظره به ان راف  ،گرفتهفالله و2ووفقروفلس ر ف مؤاز 

آید، یکی رفرمیسار و  اندا سه جریان اللی پدید میوسیاسی اسر جنب  سوسیا یستی را به ان عاا می
گویاد ن ا  ناوی  از راه و ه در اقلیر اسر   به فضیلر انبرا با ر ندارد، دیهری جریان مار سیستی  ه می

دانند   سومی جریان ضاد اقتادارگرا   وها آن را اقتدارگرا میوری پر  تاریا باید ت میا دود   آناردیسردیکتاتو
و.اسر ازوهرونوعشوهای د  تیو اما دستهاه براندازوآناردیسر با ونی   ه طرفدار دورن   

 میخائیل تسووما
ی و مونیسااا  جامعاااه ،هاااا هااارد وهاااا   مار سیساااروبااارای آناردیسااار
گویناد  اه بایاد از دساتهاه د  تای وها میواسر اما مار سیسرد  ر وبی

 اااااه وی ناااااو اساااااتااده  ااااارد درحاااااا یوسااااار وا بااااارای سااااااخت  جامعاااااه
 اه انبارا اجتمااعی داکا گرفار وها به حاف د  ر همی وآناردیسر

و.گویند  ه پ  از آن  مونیس  خواهد آمدومی وواندی ندومی

 رابرت گراهام
اندی اید  اه بایاد یاب حازا سیاسای تمر زگارا باا سااختار وماار   مای

گارفت  قادرا بسای   دسار بتوان مردق را برای باه ت فرماندهی دادر 
و.آ ر به  جود وراد   با استااده از ای  قدرا سوسیا یس   ر

 رمن بیرژونن  
علاار خاااوار  د یااا با رهااای آناردیساااتی  ااه داداار   بااه بااا ونی  بااه

طااور فکاار  ااردن خطااایی ومطماا   بااود  ااه ایاا  ،داامردن قاادرا   اقتاادار
بزرگتاااری  انبربااای را » ااان : وع ااای  اسااارا از ا  نباااا باااه مضااامون مااای

بهیرید، تاج پادداهی ر سیه را به ا  بدهید، خواهید دیاد  اه در مادا 

 
 اه بارآن اسار  اه هرچاه  Anarchism Collectivisteگرا  من ور ما کیر جمعی بر ابزار تو ید اسرا اداره به آناردیس  جم  ا1

ازایی دریافار خواهاد  رد اعضای آن جما  تعلاد دارد   هار عضاوی بارای  اارن ماباه ه در جریان  ارِ جمعی تو ید دود به فرد ف
 رد به دکا  اال )خوراک   پوداک   مای تاج دیهر( یا پاو ا در پای براباری اقتصاادی اسار   براباری اقتصاادی را مبناای براباری 

زار تو یاد   تببیار ما کیار جمعای بار آن دنبا    و د  ر   ما کیر دخصای بار ابا گرا به های جم  داندا آناردیسر سیاسی می
 پایر باددا هستند حتا اگر دده ای  عما با ز ر انجاق

باه  فبار فیلساوفیا  فبر فلساه( عنوان  تابی اسر از پر د نا مار   با نهارن Phiosophie de la misère) ی فبر فلساه ا2
 نودرا  ه بی تر آثارن را به آ مانی می زبان فرانسوی به ا  پاسخ داد درحا ی
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دکلی را باه  ب ن   ه اگر در ر سیه انبروبینی میوپی »، «ایداوچند سا  ا  را به مستبدی تبدیا  رده
 «.بهیرد  ه مورد ن ر مار   اسر، داهد بور  راسی مهیب سرخ خواهی  بودخودن 

  دعااوتی  ااه   بههد.ووسههو  مو قبو  هههو  (وJura)وووههه وور راوشههیل ور ر ن ظههر و رو ر ونظههرا وبهه  ون  وبههر
فاارد و نااد آ اااز تاااریخ من صااربهواز ا  ماای (Saint Imier)وایمیااه ساانر وو ر سااازی وفدراساایون  ااارگران ساااعر

و.با آناردیس  اسر  ه همچنان ادامه دارد سویی 

 ماریان انکل
ناد واز دایاتهی د جانباه حکایار دارنادا باا ونی  تمااق طاو  داب لا بر مای ،هاای آن د رهونودته 

رقصااند، چای ااان را وماایوجهه   نناد   همااانوجااا ماایوههااا   میزهااا را جابااودهنااد، بعااد لاند یوماردق گااون ماای
مانند   همی  اسر  اه وهای ان میوخیلی . نندوهمچنان ب م می  ند   ودوند   پیپ میودریب می

و. ندودار میوهر دیداری را ضر رتا ادامه

ووا هه ووزنههد،وازو  ر وبههرودههناوزبهه  و ههر و  و ار و و  روقههدو وچشههآ  وآبهه وسهه ن  و۹۹ ههمو  ههرو وو ههروبهه  ون  
هه ووآ هد ووب ق و  نهد ،وبه وانقیب ا ر زوهآچن  و ی وازوسنگره ووجه ن ِوآن رش سفووفدراس و ور را  و روت بر

سوییسی گرفته تا ماالتستا    2یا ادهمار دویتزگوبا 1 ند؛وازوج آزوگ و ووو ن  ور ابط وبرقرارو  وازوچه رگوشر
بلژیکاای    1،  یکتااور دا فرانسههووو6و  ا یاازه ر لاا 5ران ا اایآ مااانی تااا بااراد 4ن موساار وههه ایتا یااایی    3 ااافییر 

 
همراه باا ونی    ادهماار دااویتزگوبا از اعضاای الالی فدراسایون ژ را، جنااا   (، باه۱۹۱۶ااا۱۸۴۴) James Guillaumeجیماز گیاوق  ا1

ی  دااادا ا  ازجملاااه در مبا اااه یاااهایم ساااتی سااانرا ملاااا آناردی گاااااران بی  ا ملاااا یکااا  باااودا ا  ساااپ  از بنیان آناردیساااتی بی 
هرچاه  اه در جریاان  اار جمعای تو یاد داود باه آن جما  تعلاد داردا   هار »نویساد:  می« ی ساازمان اجتمااعی هایی دربااره ایاده»

 داود  اه ازایی دریافر خواهد  ارد باه داکا  ااال )خاوراک   پودااک   مای تااج دیهار( یاا پاو ا گاتاه می عضوی برای  ارن مابه
 گیوق در گر یدن  ر پوتکی  به آناردیس  نب  دادته اسرا

گاااران فدراسایون  گرا   از بنیان پرداز آناردیسار جما  (، ن ریاه۱۸۹۵اا ۱۸۴۴) Adhémar Schwitzguébelادهماار داویتزگوبا  ا2
ا مللی  ارگرانا پ  از سبوط  مون پاری  به بسایاری از  مونارهاا  ماب  ارد باه  ا ملا ضداقتدار   عضو انجم  بی  ژ را   بی 

 باقی مانده اسرا« زبان سوسیا یس   یبرتری در سویی  فرانسه»سویی  فرار  نندا از ا  متنی با عنوان 
پیوناادد،  ا مللاای  ااارگران می (، آناردیساار ایتا یاااییا ا   ااه در  ناادن بااه انجماا  بی ۱۸۹۲ااا۱۸۴۶) Carlo Cafiero ااار و  ااافییر   ا3

ا ملاا  ی ناپا بی  دود تا به ایتا یا رفته   آرای مار   را در آنجا گسترن دهدا با  مب اریکو ماالتستای جوان داخه متعهد می
 ندا ا  پ  از یب سا   ه قرار بود در ایتا یا باا  ودا  بارای نااوذ آرای ماار   از گساترن آرای باا ونی  جلاوگیری  را احیا می

 ی مار   را منت ر  ردا سرمایهیی از  آ ردا ا  گزیده می  ند درنهایر به آناردیس    با ر ضداقتداری ر 
آمریکااییا اثار مها  ا  را در  اا نهار   سخنور آناردیسر آ مانی دار، ر زنامه(، سیاستم۱۹۰۶ا۱۸۴۶) Johann Mostیوهان موسر  ا4

داننادا    ا  را ت ار تایثیر ماار  ، الساا     یبکن ار می« تبلیا  از راه عماا انبربای»ی  اناداخت  ایاده ای  جریان فکری در جاا
د   سپ  خاود باه امریکاا رفارا هاوادار سرساخر بار در آ مان   امریکا به زندان رفرا به فرانسه   انهلستان تبعید د چندی 
تااوان بااه  جااا مانااده   در امریکااا امااا گلاادم  از ا  تاایثیر گرفاارا از آثااار ا  می ی تاار ر راسااای د  اار بااودا از ا  آثااار زیااادی بااه ایااده

 ه  رداادار  خاطراا زندان، سرمایه    ار، مختصری به زبان ساده از  تاا سرمایه ی  ار  مار  ، آ ازهای پر  تری
ی ملاای در  مااون  دااناس آناردیساار   مساا و   تابخانااه نهار، نویساانده   قوق (، ر زنامااه۱۸۲۷-۱۹۰۴) Elie Reclusا اای ر لااو  ا5

هاا    ی حباو  اقلیر های بسایاری دربااره دناسی تطبیبی در دان هاه نو   بر  ساا ا  مبا اه پاری    لاحب  رسی اسطوره
همراه باارادرن ا یاازه ر لااو   چنااد تاا  دیهاار بانااب اعتباااری  ااار  ند نودااته اساارا بااهدااد موقاا   ح اای خطاااا می  سااانی  ااه آن

(Crédit au Travailرا برای  مب به ایجاد انجم   ارگری بنیان می ) داودا پسارن، پاا،  گااردا بعاد از سابوط  ماون فاراری می
ازد اج ،  مون پاری  ر ز به ر زتوان به  گرددا از آثار ا  می ر د چنانکه پلی  در جریان تر ر  یان دنبا  ا  می ه  راه پدر را می

همراه ا یازه ر لاو(،  )باه پی هاتاری بر فرهنگ  اژگاان  ماون, ای الا اقتداربررسی ماهبی   فلس، چه باید بادد   چه هسرب
 اداره  ردا سیمادناسی گیاهیهمراه ا یزه ر لو(    )به های استرا یا   نوسازی دهر بد ی

 هاا گاااری اگوسار  یاان آناردیسار در مجلا  باه خونخاواهی را اداو    سار وا آناردیسار   تر ر  یان اداره دارد به بمب 
 های بعدی همی  مت ا نبا بخ 

ا ملا یک  باود در  دان دهیر، آموزگار، نویسنده    مونار  یبرترا ا   ه عضو بی  (، ج رافی۱۸3۰-۱۹۰۵) Elisée Reclusا یزه ر لو  ا6
ن گاارا  ا ملااا ضااداقتدار پیوساار   بااا  ر پااوتکی    ژا اعتااراب بااه اخااراج بااا ونی  از آن بیاار ن آمااد   بااه فدراساایون ژ را   بی 
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هاای وز دی تبادیا باه چهاره  ه همهی باه 3ی ر س  ر پوتکی واسپانیایی    می دیرتر داهزاده 2انسلمو  ورنز 
هاای مختلاف وگیرد   در میان جریاانوا مللی به خود میویی بی و طف آنها آناردیس  چهره دوند   بهوجنب  می

و.دودوتری  جریان میوسوسیا یس  تبدیا به مردمی

 نگار( )تاریخدان و روزنامه MICHAEL SCHMIDT مایکل اشمیت
 نفو نصهه  نروب شههدو ههرووفیههرو هه 

هاا را ومار سیساربگو  فواگروتعدا و
هماه باا  دمردید داید در جهانومی

 اه ودادند درحاا یوه  هازار ناار مای
طاااور  اااه و، آن«جناااا  آناردیساااتی»

بعااااادها نامیاااااده داااااد، تعدادداااااان 
خیلاااااااای بی ااااااااتر از اینهااااااااا بااااااااود: 

هاااااازار نااااااار در اسااااااپانیا، ودصاااااار
 هاااازار نااااار در مکزیااااب  اااوپااااانزده

 .خیلی بی تر بودند
 

در فرانسااه نیااز هااواداران  .ا ملااا از ن اار تعااداد اعضااا تباادیا بااه نیاار ی ا بریاار دااده بااودوآناردیساا  در باای 
هاا در لاف و ماون پااری  آناردیسار گ هروو روجر   وشیلو۱۸۷۱در سا   .دمار بودندوبا ونی    پر د ن بی

و. ردند جنبشهای دیهر جان ان را فدای وانبربی همراه مبدق بودند   به

 
داننادا  دناسای می )دوردی( را منت ر  ردا ا  را از پی اهامان علاوق ج رافیاای اجتمااعی   ژلوپو یتیاب   زیسر ر ُ تهی  ر زنامه

در  ج رافیای جهاانتوان به  داندا ازجمله آثار ا  می ر د   ا  را پدر عل  ژلوپو یتیب فرانسوی می ایو ال سر از ای  ه  جلوتر می
ادااره  اردا از ا   تاریخ یب جویبار   تااریخ یاب  اوهطور  در د  مجلد،   همی  زمی در د  مجلد،  سان   زمی اننوزده مجلد، 

هااای  ان، بااه مرقاااا انبربی جا مانااده اساارا در سااارهای زیااادن باارای  ااار ج رافاای ی آناردیساا  بااه های بساایاری درباااره مبا ااه
 دتافرا ا  د  بار تبعید ددا  یبرتر می

ا مللای  اارگرانا  نهار   تاریخدان  یبرتر   عضو فدراسایون بر  ساا انجما  بی  (، ر زنامه۱۸۴۵-۱۹۲۲) Victor Dave یکتور دا   ا1
ا ملاا یکا  ایاراد  ی اعتراب   انتبااد باه ماار   را دربی  پ  از اخراج با ونی    ژرژ گیوق به انجم  ضداقتدار پیوسر   خطابه

در  اتا ونیااا بااه دااورن  ۱۸۷3چنانکااه فراخااوان عمااا باارای   ااا رزان بلژیکاای نوداار، در سااا    ااردا ا  آناردیسااتی فعااا  بااود
علر فعا یار  ماند اما باه ا ملا ضداقتدار ددا سپ  د  سا ی در پاری  می ی بلژیب در بی  ها پیوسر   نماینده  اتا ونیسر
دااودا در    در آ مااان بااه پاان  سااا  زناادان م کااوق می نناادا یااب بااار هاا ا  را از فرانسااه اخااراج می« گرایی  یبرتااری جماا »سیاساای 

ی  یبرتاری آماوزن    ایجااد مدرساه آماوزن  یبرتاریی  ی تارک خااک در ن ار مجلاه بازگ ر به فرانسه پ  از پایان یافت  د ره
می ااا ، تیااهی فرنااان پلو چهااره، می ااا بااا ونی  در  ااار  مااار  تااوان بااه اینهااا اداااره  اارد:   ناادا از آثااار ا  می عااا ی همکاااری می

 ا ویی بودنر، با ونی     ار  مار  
نویسااد:  ی ا  می (، ملبااب بااه پاادر آناردیساا  اسااپانیا چنانکااه بااو چی  درباااره۱۸۴۱-۱۹۱۴) Anselmo Lorenzoآنساالمو  ااورنز   ا2

همراه فرانسیساکو  ا  باه« ها انکارناپاایر اسارا سه  ا  در گسترن با رهای آناردیستی در بارسلون   آندا   با گادر دهاه»
 عمومی( را به عهده دادرا )اعتصاا الهوللها خنرا ی سندیکای آناردیستی به ناق  فرر دبیری ر زنامه

 مونیسار ر سا ا   ااا دان انبربی آنار و (، ج رافی۱۸۴۲-۱۹۲۱) Pyotr Alexeyevich Kropotkineتر ا کسیویچ  ر پوتکی  یوپ ا3
ساا  از زنادگی  را در  ۴۱ان زنادانی داده باود از آنجاا فارار  ارد   باه همای  خااطر  هاای انبربای علر فعا یر  ه در ر سایه باه

در سویی    فرانسه )اینجا ه  چهار سا  زندانی دد(   انهلستان گاراندا پ  از انبرا ا تبار باه ر سایه بازگ ار اماا  تبعید
هااای  گرفته از گر ه هااای دا طلبانااه دااکا ی انجم  ی  مونیسااتی تمر ااززدا بااد ن حکوماار مر اازی   باار پایااه ا   ااه هااوادار جامعااه

سیا یس  د  تی به دکا بل ویکی نومید ددا ه  ا سر  ه ماهوق همیااری را در خودگردان   ت کیرا  ارگرگردان بود از سو
ی  ا مبا اااههاااا ها    ارگاه  ارخاناااه، مااازارآ،   فاااتا ناااان، عنصااار رداااد، همیااااریآناردیسااا  ت اااوریزه  ااارده اسااارا از آثاااار ا سااار: 

 ی ا سرا ه  نودته ا معارف بریتانیکا دایرةدر « آناردیس »
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 ماریان انکل
ناگهاان  اا یاب داهر ویای بزرگی اسرا بهؤامید بزرگی اسرا ر
هااا   جهااان  هاا  واز داار ارباااا ،دااودوگااردان ماای تمااامی خااووبااه

و.آفریندوچیز را از نو میودود   همهوخرص می

، ناادشههووتیرباااران ماای ل نااد، چناد ژنااراور ز پاااری  قیاااق ماای ۷3در طاو  
وهاای قادیمیو، بار ساوزاندووبر اروو     ت و)   اسه ر(وه ووصور ودر ند 

هه وراوبهروواخه ی وهااودا انبربیشووبه مردق تاویض میوسرنهون   قدرا
 وداند بار ر ی وا ملاا هماه باا ها  مایودر داخاا بای  گذارندو و ن روو  

و.های ن    ه  جهانی بهتر بسازندو یرانه

بااه  وبااه نیازمناادان  اااا و،دااودوی نیااازن داده ماایواناادازه بااه هاار   بااه
دودا ودوندا  لیسا از د  ر جدا میوبیماران مدا ا می .سوادان سوادوبی

وآماوزن خاود ا هرها وگیرندا زنوهنرها د باره در دسترس همهان قرار می
داوند واختیار ت  خاود مای دهند   لاحبوی میأند، رگ رومی راوبرو سه

و.دودوبد ن د  ر اداره می  دهر تبریبا 

 کریستوف آنگو ـ ژان
 ر یدادی آناردیستی نیسرا نخستی   ود  و، عن و ق قوبر مون

ازوا هه ووعبهه ر  و یراناای  امااا د  اار،  یراناای فااوری د  اار اساارا ایااده
در  رازنادگی اقتصاادی   سیاسای ن گه ن و ر  وخو و   قیا ب و ر اسه

ا گرچااه  ماااون بگ رنههدمبیاااس دااهری  ااه پایتخاار اسااار بااه دساار 
داننااد یااا وآناردیسااتی نیساار امااا  سااانی  ااه خااود را آناردیساار ماای

انادا   ودر خا  مبادق آن ،می اا   هزمانناد  او ،آناردیسر خواهند دد
دااود بااا ونی  و ااه جنااب  بااه دااهرهای دیهاار فرانسااه   اایده ماای  قتاای
 نادا در چناد ر ز د  ار را فساخ ودخصه در قیاق  یون م ار ر مایوبه
رساایده اساارا امااا وفههراوپناادارد  ااه ساارانجاق دااب باازرگوا  ماای ناادا وماای

ی نباارد و ننااد   آمااادهوساانهر برپااا ماای 1زناادا  مونارهاااوقاادرا پاتااب ماای
جناااگ داخلااای  2 سااامانیاداااوندا در طاااو  یاااب هاتاااه در پااااری  ومااای
دیاده قارار وم اد گیرد    ارگران، زن   مرد    ودک ر یار ی ارت ِ ودرمی
  گیرنداومی

طاور وبسیار فراتر از  ح تی اسر  ه  مون در د  بورژ ازی پدید آ رده اسارا ارتا  همای تر ر ضدانبربی 
وگر  .و  دودا پاری  به گور ع ی  توده تبدیا وعطر پر  تاریا  نده میو ندا گا خونوهوا آت  میوبی

 

 
 پاری اهای  مون  انبربی ا1
موقا  داهربانی  (، مسا و  داهربانی )پرفکتاور( پااری   اه آن۱۸۰۹-۱۸۹۱) Georges Eugène Haussmannژرژ ا ژن ا سمان  ا2

ی پاری  را از دهری قر ن  سطایی به دهری مدرن   ه ای  مس و یر را دادر چهره ۱۸۷۰تا  ۱۸۵3ددا ا  از  س  نامیده می
ردیف در د  طرف بو وارهای بازرگ پااری  را باه نااق  های بنادده به نکه امر ز ه  ساختمان  آ انهارد در آن زمان ت ییر داد چنا

 گویند پاری  ا سمانیا دناسند   همچنان می ا  می
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 ایو مولیه ـ ژان
هااای ودااود  ااردا مااداو  ااتاری  ااه اماار ز تصااورن را هاا  نماای

 3۰ ،هازار ۲۵زنای داده، وها گمانهوددهو  تهمدیدی ر ی تعداد 
هازار ناار در  ۲۰تر باددا اما   ات  وهزار ل یا ۲۰هزار، داید 

ایا   .اسار تصهورن دذ رهای آن زمان تبریبا ویب هاته با تانگ
ارتااا  دیهااار دسااار باااه  ۱۸۷۱مااای  ۲۸یعنااای اینکاااه اگااار ر ز 

ها   وپاری ، جوی خ ک   تار نزد به ای  خاطر بود  ه و  ر
توانستند بی تر از آن خون وسیست  فاضرا پاری  دیهر نمی

و.جاا  نند

 
 )تاریخدان و روزنامه نگار( MATTHEW CARR متیو کار

طاور لی بسایاری را در وبسیار  سان را در جنب  چاپ ار پاا   باه ،در سر وا  مون پاری وش ن  د
طاور وخویی را ایا وها ای  درندهومردق زیادی را دو ه  ردا بعضی از آناردیسر طوروهآ  وچپ جهانی  

طور رفتار  ند پ  ما ه  هرجاور  اه بخاواهی  وخواهد ای وی حا   میواگر طببه ،بتاسیر  ردند  ه خُ 
و.رفتار خواهی   رد،   به آنها به همان ر ن پاسخ خواهی  داد

 رابرت گراهام
نااد  ااه هاایچ ت ییااری بااا آراماا  وگاتنااد  ااه ایاا  اثباااا ماایوماای 

 ناد وپایردا ای  ضر را انبرا اجتماعی را اثباا مایولورا نمی
 ،داویدوعااق مایو ه اگر به هر ر ن دیهری پی  بر یاد قتااوچون

درساار مبااا  مونارهاااا اگاار بخواهیااد  ارهااا را بااد ن خ ااونر 
و. نندوپی  ببرید آنها به ر یتان دلیب می

هااااا   ااااته وبخ اااای از آناردیساااار 1ی خااااونی ودر طااااو  هاتااااه
 .بخ  دیهری م کوق باه گارانادن زنادان در  ا اد نیا ،دوندومی

 نناد باه تبعیاد وچندتایی  ه از مرگ   م کومیر د  تی فرار مای
هاا از  ا  دادن وگارانندا مار سیسروسختی ر زگار میویا به رف ر

دااان وا ملااا بیاار نو ننااد تااا از باای وهااا اسااتااده ماایوآناردیساار
جه  وسه  فوو ر ندا با ونی  وا اما آناردیس  مبا مر میبیندازند

داود فارار  نادا ا  وداده موفد مای ت ییر اشوراو  چهره  روبر  وبر
ان، آخاااری  وی ژ رایااایو، در قلعاااهیاااهایم در ساااویی ، در سااانر
طااور رساامی و نااد تااا پیمااانی را ببناادد  ااه بااهوقااوای  را جماا  ماای

و. ندوزای  جنب  ا  را اعرق می

 ماریان انکل
دوندا د ازده جوان بی  بیسر تا سی سا  از اسپانیا، ایتا یا   ساویی ا وموق  پانزده ناری میودر آن

و.ی  مونارووفرانسه  ، یب اسپانیایی   گوستا   ونیترند: با وس  آندو  سه نار هستند  ه از آنها  می

 
ی خاونی   عااق دادند هاتاه داد   اعضاای  قتا را  اه  ماون باه خاون   یده ۱۸۷۱مای  ۲۸می تاا یک انبه  ۲۱هاته از یک نبه  ا1

 بی  ه ژان باتیسر  لمان به همی  ناق سر ده م هور اسرای انبر گویندا ترانه می
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 )تاریخدان و استاد دانشگاه( ALAIN DOBOEUF الن دوبوف
 گاارناد، وها نمیوا ملاورا در  یسر بی  ا  وس ز   ها وگاارندا تاریخدانوجدیدی بنیاد می  آنها سازمان
داد   در آن زماان آ ای مهمای  عناوانی  اه باه آن داده اسههواز هرحاا  ساازمان ناوی اسارا دایساتهوبه
و.ا ملا ضداقتدار اسروناق آن بی   ن ف:و   و  ر ود دا

 گائتانو منفردونیا
ا مللاای  اارگران  یراناای هرگونااه وی انجماا  بای ودارد  ااه ا  ای   ظیاااهور داانی اعاارق مایوایا  سااازمان باه

قدرا سیاسی اسرا ای  یعنی اینکه در آن زمان برای نخستی  بار اسر  ه سازمانی با هادف آداکار 
و.دودوآناردیستی ایجاد می

باا امضاای پیماان د ساتی، همبساتهی    یاهایم ها در سانروآناردیسر
گیرناادا حاااال من ااور، وهر اسااتبر  خااود را بااه دساار ماایدفاااآ از یکاادی

وی  یبرتااری مانناادوهااای اندی ااهوی جنبااهوسااازمان   برنامااه دارناادا همااه
گرایی، وا ملاوی انبربی   بی وسازمان افبی، ضدیر با اقتدار، رادیکا یته

از  خههههو  اروخاااادایی   آزادی بیااااان   اندی ااااه، برابااااری همهااااان   وباااای
آیناادا وبااار در یااب سااازمان گاارد هاا  ماای نخسااتی هااای حزباای، باارای وبااازی

اساتااده از وآفرینناد  اه  قتای  اهویی مایوها سر  تازهواینجا آناردیسر
قاادرا سیاساای   رهسااپاری بااه  برانههدازوآن  همهااانی ب ااود ظرفیاار 
و.سوی انبرا را خواهد دادر

 الن دوبوف
یااهایم سانرو رر ن انبارا عبااارا اسار از اعتصااا سراسااریا ایا  عباارتی تاازه اساار  اه   ه وابازار 

هناوز حتاا ماهاوق آنار وسندیکا یسا   ،دود گار  اه سندیکا یسا   جاود داردودودا هنوز نمیومی زاده
ازوو   ظههمصا     جاود داردا هادف ناه بباا اسار   ناه  ووچیز آنجاسر، همهو جود ندارد اما همه

و.ره سپردن به سوی انبرا اسر، هدف خو 
 
 

 ر ز ا   ماه می   تبلی  از راه عما انبربیدر بخ  سوق:  ادامه
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