نه خدا ،نه ارباب؛ تاریخچهی آنارشیسم
بخش دوم :میشل باکونین و بینالملل ضد اقتدار

فیلمی مستند از تانکرد رامونهTancrède Ramonet 
برگردان فیلمنامه از :رضا اسپیلی
ِ

 ...ادامه از بخش یکم
میخاییل تسووما ( MIKHAIL TSOVMAمستندساز
و تاریخدان)
اگرچهههرودهههر

آن رش سهههههفواسههههه

واسههههو هههروبهههراووا

وبههه روازوعبههه ر و

و ههههه و نهههههد،وشههههه د باااااا ونی

در

قاعدهمند ردن نهایی ایدهوها چهارهوی مها وتاری باداد؛
و
به ای

تعبیر اه ا باه ایادهوی پار د ن الاا انبارا را

افز د .و

رابرت گراهام ( ROBERT GRAHAMمقالهنویس و

تاریخدان)

در اینجا با پار د ن متااا ا اسار چرا اه ا

با ونی

هاااااوادار داااااورن باااااودا باااااه ن ااااار ا تنهاااااا راه ا اااااای

ساااارمایهداری در د اااار ،1انجاااااق انباااارا مساااال انه
و

اسر .و
با ونی

بی وا ملا یک دناخته میودود ناوذ بدهدا ای انجم

انجم

متعهاد مایوداود تاا اندی اهوی آناردیسا را در

تازهوبنیاد بی وا مللی ارگران ه بی اتر باه اسا

ر در ساا  ۱۸۶۴در نادن بنیااد نهااده دادو هادف

ایا بااود ااه رهااایی ااارگران بایااد باه دساار خااود آنهااا انجاااق بپااایرد از هماان آ اااز ِ ااار باای
نبان ،بنا ،آبطر ار ،آرماتوربند ،نجارو  ...را از سراسر جهان د ر ه گرد آ رده بودو به چ

سکوی ایدهوآ ی برای تکمیا ردن پر ژهوی آناردیس

دناساندنوان به دنیا میوآمد .و

از د هاازار ااارگرو
انبربیِ ر س


م خصاا فيل عبارا اسر از:

l’anarchisme, coffret de deux DVD (3h41) et unوdeوhistoireوuneوTancrède Ramonet, Ni dieu ni maître,
ا livre (Ils ne peuvent pas détruire nos idées, 60 pages), Temps noir et Arte édition, 2016

1. capitalism at the state
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ماریان انکل ( MARIANNE ENCKELمقالهنویس و
تاریخدان در مرکز بینالمللی پژوهشهای آنارشیستی) و

در هاار نهااره دربااارهوی ر ن تو یااد ب اام درماایوگرفاار:
آیا باید برور شوجمعی1وا ار وان رد ،آیا هار
تو یاااد خاااودن را داداااته باداااد ،یااااعههه

رن

باداااد ،آیاااا باااه

تعا نیوها نیااز اسار ،یاا باه گوناهوی دیهاری از تجما ب باا
ارث

زناان چیسار اااو

میراث چه نی  ،با پاو ب نبا

در اق ا همااهوو م ااکرتی ااه تااا آنوموق ا هرگااز به ااان
پرداخته ن ده بود .و

اما پ

از مرگ پر د ن بی با ونی
2

ه میراثودار پدر آناردیس به حساا میوآید مار

میداودا
از مؤ ف فلس روووفقر وفالله گرفته ،مناظره به ان راف ش د و و
سیاسی اسر جنب

ه در اقلیر اسر

سوسیا یستی را به ان عاا میو

ه مداوهاسر

نازاآ آنهاا اه ها دخصای ها

اندا سه جریان اللی پدید میوآید ،یکی رفرمیسار

به فضیلر انبرا با ر ندارد ،دیهری جریان مار سیستی ه میوگویاد ن ا ناوی از راه

دیکتاتوری پر تاریا باید ت میا دود آناردیسروها آن را اقتدارگرا میودانند سومی جریان ضاد اقتادارگرا
آناردیسر با ونی

ه طرفدار دورن

براندازو اما دستهاهوهای د تیوازوهرونوعش اسر .و

میخائیل تسووما

بااارای آناردیساااروهاااا مار سیساااروهاااا هااارد  ،مونیسااا جامعاااهوی

بید ر اسر اما مار سیسروها میوگویناد اه بایاد از دساتهاه د تای
و
سااااار وا بااااارای سااااااخت جامعاااااهو ی ناااااو اساااااتااده ااااارد درحاااااا یو اااااه

آناردیسرها به حاف د ر همی و اه انبارا اجتمااعی داکا گرفار
و

میگویند ه پ
میاندی ندو و و
و

از آن مونیس خواهد آمد .و

رابرت گراهام

مایواندی اید اه بایاد یاب حازا سیاسای تمر زگارا باا سااختار

ماار

فرماندهی دادر ت بتوان مردق را برای باه دسار گارفت

قادرا بسای

رد با استااده از ای قدرا سوسیا یس راوبه جود آ ر  .و

نرمن بیرژون

بااا ونی بااهد یااا با رهااای آناردیساااتی ااه داداار
داامردن قاادرا اقتاادار ،مطم ا

بااهعلاار خاااوار

بااود ااه ای ا وطااور فکاار ااردن خطااایی

ع ااای اسااارا از ا نباااا باااه مضااامون مااایو ااان « :بزرگتاااری انبربااای را

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


1ا من ور ما کیر جمعی بر ابزار تو ید اسرا اداره به آناردیس جم گرا  Anarchism Collectivisteاه بارآن اسار اه هرچاه
ه در جریان ار ِ جمعی تو ید دود به فرد فرد اعضای آن جما تعلاد دارد
رد به دکا اال (خوراک

پوداک مای تاج دیهر) یا پاو ا در پای براباری اقتصاادی اسار براباری اقتصاادی را مبناای براباری

سیاسی میداندا آناردیسرهای جم گرا بهدنبا
هستند حتا اگر دده ای

هار عضاوی بارای اارن ماباهازایی دریافار خواهاد

و د ر ما کیر دخصای بار ابازار تو یاد تببیار ما کیار جمعای بار آن

عما با ز ر انجاقپایر باددا

2ا فلساهی فبر ( )Phiosophie de la misèreعنوان تابی اسر از پر د نا مار
زبان فرانسوی به ا پاسخ داد درحا ی ه بی تر آثارن را به آ مانی مینودرا

با نهارن فبر فلساه یا فبار فیلساوف باه
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چند سا ا را به مستبدی تبدیا ردهوایدا»« ،پی وبینی میو ن

خودن بهیرد ه مورد ن ر مار
نظههرا وبهه ون

ه اگر در ر سیه انبرب دکلی را باه

اسر ،داهد بور راسی مهیب سرخ خواهی بود».

وبههروشههیل ور ر ن ظههر و رو ر وههه وور راووو()Juraوسههو مو قبو هههو و بههد.و دعااوتی ااه

فدراساایون ااارگران ساااعروسااازی ر وو ساانر ایمیااهو( )Saint Imierاز ا ماایو نااد آ اااز تاااریخ من صااربهوفاارد
با آناردیس اسر ه همچنان ادامه دارد .و

سویی

ماریان انکل

نودتههاای آن د ره ،از دایاتهی د جانباه حکایار دارنادا باا ونی تمااق طاو داب لا بر مایو ناد
و

هجااا ماایو نناد
ماردق گااون ماایودهنااد ،بعااد لاند یوهااا میزهااا را جابا و

دریب میودوند

ند

پیپ میو

همااانجه وماایورقصااند ،چای ااان را

خیلیهای ان میومانند
و
همچنان ب م میو نند.

هر دیداری را ضر رتا ادامهودار میو ند .و

ب ه ون

همی اسر اه

و ههرو ههمو ههرو و۹۹وس ه ن و روقههدو وچشههآ وآب ه و ار و وبههرودههناوزب ه و ههر و وزنههد،وازو ر وووا ه و

فدراس و ور را

و روت بروا ر زوهآچن و ی وازوسنگره ووجه ن ِوآن رش سفوب ق و نهد ،وبه وانقیب وهه ووآ هد و

ازوچه رگوشرووو ن ور ابط وبرقرارو و ند؛وازوج آزوگ و
ااافییر

3

ایتا یااایی

4

1

2

یا ادهمار دویتزگوبا سوییسی گرفته تا ماالتستا

وه ه ن موساار آ مااانی تااا باارادران ا اای

5

1

6

ا یاازه ر ل او وفرانسههوو ،یکتااور دا بلژیکاای


1ا جیماز گیاوق ۱۸۴۴( James Guillaumeاا ،)۱۹۱۶باه همراه باا ونی
آناردیساااتی بی ا ملاااا یکااا باااودا ا ساااپ

ادهماار دااویتزگوبا از اعضاای الالی فدراسایون ژ را ،جنااا

از بنیانگاااااران بی ا ملاااا آناردیساااتی سااانر ایمیاااه دااادا ا ازجملاااه در مبا اااهی

«ایادههایی درباارهی ساازمان اجتمااعی» مینویساد « :هرچاه اه در جریاان اار جمعای تو یاد داود باه آن جما تعلاد داردا

هار

عضوی برای ارن مابهازایی دریافر خواهد ارد باه داکا ااال (خاوراک پودااک مای تااج دیهار) یاا پاو ا گاتاه میداود اه
گیوق در گر یدن ر پوتکی به آناردیس نب

دادته اسرا

2ا ادهماار داویتزگوبا ۱۸۴۴( Adhémar Schwitzguébelاا  ،)۱۸۹۵ن ریاهپرداز آناردیسار جما گرا از بنیانگاااران فدراسایون
ژ را

سویی

بی ا ملا ضداقتدار

عضو انجم بی ا مللی ارگرانا پ

فرار نندا از ا متنی با عنوان «سوسیا یس

از سبوط مون پاری

یبرتری در سویی

فرانسهزبان» باقی مانده اسرا

3ا ااار و ااافییر ۱۸۴۶( Carlo Cafieroا ا ،)۱۸۹۲آناردیساار ایتا یاااییا ا
متعهد میدود تا به ایتا یا رفته
را احیا می ندا ا پ

آرای مار

از یب سا

ند درنهایر به آناردیس

به بسایاری از مونارهاا ماب ارد باه

ااه در ناادن بااه انجم ا بی ا مللاای ااارگران میپیوناادد،

را در آنجا گسترن دهدا با مب اریکو ماالتستای جوان داخهی ناپا بی ا ملاا

ه قرار بود در ایتا یا باا ودا

بارای نااوذ آرای ماار

با ر ضداقتداری ر میآ ردا ا گزیدهیی از سرمایهی مار

از گساترن آرای باا ونی

را منت ر ردا

جلاوگیری

4ا یوهان موسر ۱۸۴۶( Johann Mostا ،)۱۹۰۶سیاستمدار ،ر زنامهنهار سخنور آناردیسر آ مانی اا آمریکااییا اثار مها ا را در
جریان فکری در جاا اناداخت

ای

چندی بار در آ مان

ایادهی «تبلیا از راه عماا انبربای»

ا را ت ار تایثیر ماار

امریکا به زندان رفرا به فرانسه انهلستان تبعید دد سپ

یبکن ار میداننادا

 ،الساا

خاود باه امریکاا رفارا هاوادار سرساخر

ایاادهی تاار ر راسااای د اار بااودا از ا آثااار زیااادی بااه جااا مانااده در امریکااا امااا گلاادم از ا تاایثیر گرفاارا از آثااار ا میتااوان بااه

آ ازهای پر تری ،سرمایه

ار ،مختصری به زبان ساده از تاا سرمایه ی ار مار

 ،خاطراا زندان اداره ردا

5ا ا اای ر لااو  ،)۱۹۰۴-۱۸۲۷( Elie Reclusر زنامااهنهار ،نویساانده قوقدااناس آناردیساار مساا و
پاری

لاحب رسی اسطورهدناسی تطبیبی در دان هاه نو

سااانی ااه آنموق ا

تابخانااهی ملاای در مااون

بر ساا ا مبا اههای بسایاری درباارهی حباو اقلیرهاا

ح اای خطاااا میداادند نودااته اساارا بااههمراه باارادرن ا یاازه ر لااو چنااد ت ا دیهاار بانااب اعتباااری ااار

( )Crédit au Travailرا برای مب به ایجاد انجم

ارگری بنیان میگااردا بعاد از سابوط ماون فاراری میداودا پسارن ،پاا،

ه راه پدر را میر د چنانکه پلی در جریان تر ر یان دنبا ا میگرددا از آثار ا میتوان به مون پاری
چه باید بادد چه هسرب ،بررسی ماهبی
بد یهای استرا یا نوسازی دهر (بههمراه ا یزه ر لو) سیمادناسی گیاهی اداره ردا

ر ز به ر ز ،ازد اج

فلسای الا اقتدار ,پی هاتاری بر فرهنگ اژگاان ماون (باههمراه ا یازه ر لاو)،

تر ر یان اداره دارد به بمب گاااری اگوسار یاان آناردیسار در مجلا

نبا بخ

های بعدی همی مت ا

باه خونخاواهی را اداو

6ا ا یزه ر لو  ،)۱۹۰۵-۱۸3۰( Elisée Reclusج رافیدان دهیر ،آموزگار ،نویسنده

مونار یبرترا ا

سار وا آناردیسارهاا

ه عضو بی ا ملا یک باود در

اعتااراب بااه اخااراج بااا ونی از آن بیاار ن آمااد بااه فدراساایون ژ را بی ا ملااا ضااداقتدار پیوساار بااا ر پااوتکی

ژان گاارا
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انسلمو ورنز  2اسپانیایی
میودوند

جنب

می دیرتر داهزادهوی ر س ر پوتکی

3

ه همهی باهز دی تبادیا باه چهارهوهاای
در میان جریاانوهاای مختلاف

به طف آنها آناردیس چهرهویی بی وا مللی به خود میوگیرد

سوسیا یس تبدیا به مردمیوتری جریان میودود .و
مایکل اشمیت ( MICHAEL SCHMIDTتاریخدان و روزنامهنگار)
فیههرو هه و نفو نصهه نروب شههدو ههرو
بگو فواگروتعدا ومار سیساروهاا را

میدمردید داید در جهان هماه باا
و
ه هازار ناار مایودادند درحاا یو اه

«جناااا آناردیساااتی» ،آنوطاااور اااه
بعااااادها نامیاااااده داااااد ،تعدادداااااان
خیلاااااااای بی ااااااااتر از اینهااااااااا بااااااااود:

دصااااااروهاااااازار نااااااار در اسااااااپانیا،
پااااانزدهوهاااازار نااااار در مکزیااااب ااا

خیلی بی تر بودند.

آناردیس ا در باای و ا ملااا از ن اار تعااداد اعضااا تباادیا بااه نیاار ی ا بریاار دااده بااود .در فرانسااه نیااز هااواداران
با ونی

وشیلوگ هرو ماون پااری

پر د ن بیودمار بودند .در سا ۱۸۷۱و روجر

آناردیساروهاا در لاف

انبربیهای دیهر جان ان را فدای جنبش ردند .و
و
مبدق بودند بههمراه



ر زنامهی ر ُ ته (دوردی) را منت ر ردا ا را از پی اهامان علاوق ج رافیاای اجتمااعی ژلوپو یتیاب
ایو ال سر از ای

ه جلوتر میر د

نوزده مجلد ،انسان زمی

در د

زیسردناسای میداننادا

ا را پدر عل ژلوپو یتیب فرانسوی میداندا ازجمله آثار ا میتوان به ج رافیای جهاان در

مجلد ،زمی

در د مجلد،

همی طور تاریخ یب جویبار تااریخ یاب اوه ادااره اردا از ا

مبا ااههای بساایاری دربااارهی آناردیسا بااهجا مانااده اساارا در سااارهای زیااادن باارای ااار ج رافاایان ،بااه مرقاااا انبربیهااای
1ا

یبرتر میدتافرا ا د بار تبعید ددا
پ

یکتور دا  ،)۱۹۲۲-۱۸۴۵( Victor Daveر زنامهنهار تاریخدان یبرتر
ژرژ گیوق به انجم

از اخراج با ونی

ضداقتدار پیوسر خطابهی اعتراب انتبااد باه ماار

ااردا ا آناردیسااتی فعااا بااود چنانکااه فراخااوان عمااا باارای

اتا ونیسرها پیوسر

عضو فدراسایون بر ساا انجما بی ا مللای اارگرانا
را دربی ا ملاا یکا ایاراد

ااا رزان بلژیکاای نوداار ،در سااا  ۱۸۷3در اتا ونیااا بااه دااورن

نمایندهی بلژیب در بی ا ملا ضداقتدار ددا سپ

د سا ی در پاری

میماند اما باهعلر فعا یار

سیاساای «جم ا گرایی یبرتااری» ا را از فرانسااه اخااراج می نناادا یااب بااار ه ا در آ مااان بااه پاان سااا زناادان م کااوق میدااودا در

بازگ ر به فرانسه پ از پایان یافت د رهی تارک خااک در ن ار مجلاهی آماوزن یبرتاری
عااا ی همکاااری می ناادا از آثااار ا میتااوان بااه اینهااا اداااره اارد :می ااا بااا ونی در ااار مااار
 ،ویی بودنرا
ار مار
با ونی

ایجااد مدرساهی یبرتاری آماوزن

 ،چهاارهی فرنااان پلوتیااه ،می ااا

2ا آنساالمو ااورنز  ،)۱۹۱۴-۱۸۴۱( Anselmo Lorenzoملبااب بااه پاادر آناردیس ا اسااپانیا چنانکااه بااو چی دربااارهی ا مینویسااد:
« سه ا در گسترن با رهای آناردیستی در بارسلون

آندا

با گادر دهاهها انکارناپاایر اسارا» ا باههمراه فرانسیساکو

فرر دبیری ر زنامهی سندیکای آناردیستی به ناق الهوللها خنرا (اعتصاا عمومی) را به عهده دادرا

3ا پیوتر ا کسیویچ ر پوتکی  ،)۱۹۲۱-۱۸۴۲( Pyotr Alexeyevich Kropotkineج رافیدان انبربی آنار و ااا مونیسار ر سا ا
ه در ر سایه باهعلر فعا یرهاای انبربایان زنادانی داده باود از آنجاا فارار ارد باه همای خااطر  ۴۱ساا از زنادگی

تبعید در سویی

ا

فرانسه (اینجا ه چهار سا زندانی دد) انهلستان گاراندا پ

را در

از انبرا ا تبار باه ر سایه بازگ ار اماا

ااه هااوادار جامعااهی مونیسااتی تمر ااززدا بااد ن حکوماار مر اازی باار پایااهی انجم هااای دا طلبانااه دااکاگرفته از گر ههااای

خودگردان

ت کیرا ارگرگردان بود از سوسیا یس د تی به دکا بل ویکی نومید ددا ه ا سر ه ماهوق همیااری را در

آناردیسااا ت اااوریزه ااارده اسااارا از آثاااار ا سااار :همیااااری ،عنصااار رداااد ،فاااتا ناااان ،مااازارآ ،ارخاناااهها
«آناردیس » در دایرةا معارف بریتانیکا ه نودتهی ا سرا

ارگاههااااا مبا اااهی
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ماریان انکل

امید بزرگی اسرا رؤیای بزرگی اسرا بهوناگهاان اا یاب داهر
بااهتمااامی خااو گااردان ماایودااود ،از داار اربااااوهااا جهااان هاا
و

خرص میودود همهوچیز را از نو میوآفریند .و

قیاااق ماایو نااد ،چناد ژناارال تیرباااران ماایوشههونااد،

در طاو  ۷3ر ز پاااری

در ند وه ووصور وبر اروو

سرنهون

ت و(

اسه ر)وساوزاند  ،باروهاای قادیمیو

قدراوبه مردق تاویض میوشودا انبربیوهااواخه ی وهه وراوبهرو

ن روو وگذارندو در داخاا بای وا ملاا هماه باا ها مایو وداند بار ر ی

یرانههای ن
و
بااه هاار

ه جهانی بهتر بسازند .و
بااه اناادازهوی نیااازن داده ماایودااود،وبااه نیازمناادان اااا وبااه

بیسوادان سواد .بیماران مدا ا میودوندا لیسا از د ر جدا میودودا
و

هنرها د باره در دسترس همهان قرار میوگیرندا زنوها ا هر آماوزن خاودو

میگ رند ،رأی میودهند
راوبرو سه و

لاحباختیار ت خاود مایوداوند

دهر تبریبا بد ن د ر اداره میودود .و
ژان ـ کریستوف آنگو

 مون برو عن و ق ق،ور یدادی آناردیستی نیسرا نخستی

ود

یراناای امااا د اار ،یراناای فااوری د اار اساارا ایاادهو عب ه ر وازوا ه و

اسه روب قیا

ن گه ن و ر وخو وزنادگی اقتصاادی سیاسای را در

مبیاااس دااهری ااه پایتخاار اسااار بااه دساار بگ رنههدا گرچااه ماااون
آناردیسااتی نیساار امااا سااانی ااه خااود را آناردیساار ماایوداننااد یااا

آناردیسر خواهند دد ،مانناد او هز می اا ،در خا
قتاای ااه جنااب

بااه دااهرهای دیهاار فرانسااه

مبادق آنوانادا

اایده ماایودااود بااا ونی

بهدخصه در قیاق یون م ار ر مایو نادا در چناد ر ز د ار را فساخ
و

ماایو ناادا ا ماایوپناادارد ااه ساارانجاق دااب باازرگوفههراورساایده اساارا امااا
قاادرا پاتااب ماایوزناادا مونارهااا 1ساانهر برپااا ماایو ننااد آمااادهوی نباارد

مااایوداااوندا در طاااو یاااب هاتاااه در پااااری
درمیگیرد
و

میگیرندا
و

ارگران ،زن

مرد

ا سااامانی 2جناااگ داخلااای

ودک ر یار ی ارت

ِ م ادودیاده قارار

تر ر ضدانبربی بسیار فراتر از ح تی اسر ه مون در د بورژ ازی پدید آ رده اسارا ارتا
بیهوا آت
و

میو ندا گا خونوعطر پر تاریا نده میودودا پاری

به گور ع ی توده تبدیا

همای وطاور
وگر  .و


1ا انبربیهای مون پاری

ا

2ا ژرژ ا ژن ا سمان  ،)۱۸۹۱-۱۸۰۹( Georges Eugène Haussmannمسا و داهربانی (پرفکتاور) پااری
س

نامیده میددا ا از  ۱۸۵3تا  ۱۸۷۰ه ای مس و یر را دادر چهرهی پاری

اه آنموقا داهربانی

را از دهری قر ن سطایی به دهری مدرن

آ انهارد در آن زمان ت ییر داد چنانکه امر ز ه ساختمانهای بنادده بهردیف در د طرف بو وارهای بازرگ پااری

ا میدناسند

همچنان میگویند پاری

ا سمانیا

را باه نااق
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ژان ـ ایو مولیه


ااتاری ااه اماار ز تصااورن را ها نماایودااود ااردا مااداوهااای

مدیدی ر ی تعداد

ددهها گمانهوزنای داده ۲۵ ،هازار3۰ ،
و
و
ته

ات  ۲۰هازار ناار در

هزار ،داید  ۲۰هزار ل یاوتر باددا اما

یب هاته با تانگوهای آن زمان تبریبا تصهورن دذ ر اسار .ایا
یعنااای اینکاااه اگااار ر ز  ۲۸مااای  ۱۸۷۱ارتااا
و
ر

دیهااار دسااار باااه

تار نزد به ای خاطر بود ه خ ک پاری

سیست فاضرا پاری

جاا نند .و

 ،جویوها

دیهر نمیوتوانستند بی تر از آن خون

متیو کار ( MATTHEW CARRتاریخدان و روزنامه نگار)
د نش ودر سر وا مون پاری

 ،بسیار سان را در جنب

چاپ ار پاا

چپ جهانی وهآ وطور مردق زیادی را دو ه ردا بعضی از آناردیسروها ای

تاسیر ردند ه خُب ،اگر طببهوی حا
رفتار خواهی

میوخواهد ای وطور رفتار ند پ

رد ،به آنها به همان ر ن پاسخ خواهی داد .و

باهوطاور لی بسایاری را در
درندهوخویی را ایا وطاور

ما ه هرجاور اه بخاواهی

رابرت گراهام

ماایوگاتنااد ااه ای ا اثباااا ماایو نااد ااه هاایچ ت ییااری بااا آرام ا

لورا نمیوپایردا ای ضر را انبرا اجتماعی را اثباا مایو ناد

چون ه اگر به هر ر ن دیهری پی
و

بر یاد قتااوعااق مایوداوید،

درساار مبااا مونارهاااا اگاار بخواهیااد ارهااا را بااد ن خ ااونر

پی

ببرید آنها به ر یتان دلیب میو نند .و

در طااااو هاتااااهوی خااااونی

میدوند ،بخ
و

1

بخ اااای از آناردیسااااروهااااا

ااااته

دیهری م کوق باه گارانادن زنادان در ا اد نیا.

چندتایی ه از مرگ م کومیر د تی فرار مایو نناد باه تبعیاد

رف ر یا بهوسختی ر زگار میوگارانندا مار سیسروهاا از ا دادن
آناردیسااروهااا اسااتااده ماایو ننااد تااا از باای وا ملااا بیاار نودااان

بیندازندا اما آناردیس مبا مر میو ندا با ونی

برو روبر

در ساااویی

قااوای
زای

روجه وسه فو

چهرهاشورا ت ییر داده موفد مایوداود فارار نادا ا
و

 ،در سااانر ایمیاااه ،در قلعاااهوی ژ رایااایوان ،آخاااری

را جم ا ماایو نااد تااا پیمااانی را ببناادد ااه بااهوطااور رساامی

جنب

ا را اعرق میو ند .و

ماریان انکل

در آنوموق پانزده ناری میودوندا د ازده جوان بی بیسر تا سی سا از اسپانیا ،ایتا یا ساویی

ا

فرانسهی مونار .و
و
سه نار هستند ه از آنها میوس آندترند :با ونی  ،یب اسپانیایی گوستا و


1ا هاته از یک نبه  ۲۱می تاا یک انبه  ۲۸مای  ۱۸۷۱را اه ماون باه خاون

یدهداد اعضاای

میگویندا ترانهی انبربی ه ژان باتیسر لمان به همی ناق سر ده م هور اسرا

قتاعااق دادند هاتاهی خاونی
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الن دوبوف ( ALAIN DOBOEUFتاریخدان و استاد دانشگاه)
 آنها سازمان جدیدی بنیاد میوگاارندا تاریخدانوها ا

را در یسر بی وا ملاوها نمیوگاارناد،

وس ز

بههرحاا ساازمان ناوی اسارا دایساته اسههواز عناوانی اه باه آن دادهداد
و
د داو ر

وو ن ف :ناق آن بی وا ملا ضداقتدار اسر .و

گائتانو منفردونیا

ایا سااازمان باهور داانی اعاارق مایودارد ااه ا ای
قدرا سیاسی اسرا ای

ظیاااهوی انجما

یعنی اینکه در آن زمان برای نخستی

آناردیستی ایجاد میودود .و

در آن زماان آ ای مهمای

بای وا مللاای اارگران یراناای هرگونااه

بار اسر ه سازمانی با هادف آداکار

آناردیسرها در سانر ایمیاه باا امضاای پیماان د ساتی ،همبساتهی
و

دفاااآ از یکاادیهر اسااتبر خااود را بااه دساار ماایوگیرناادا حاااال من ااور،

سااازمان برنامااه دارناادا همااهوی جنبااهوهااای اندی ااهوی یبرتااری مانناادو

سازمان افبی ،ضدیر با اقتدار ،رادیکا یتهوی انبربی بی وا ملاوگرایی،

باااایو خاااادایی آزادی بیااااان اندی ااااه ،برابااااری همهااااان

خههههو ارو از

بااازیوهااای حزباای ،باارای نخسااتی بااار در یااب سااازمان گاارد ها ماایوآیناادا

اینجا آناردیسروها سر تازهویی مایوآفرینناد اه قتای اهواساتااده از
آن همهااانی ب ااود ظرفیاار برانههدازو قاادرا سیاساای رهسااپاری بااه

سوی انبرا را خواهد دادر .و
الن دوبوف

ابازارو ه ر ن انبارا عبااارا اسار از اعتصااا سراسااریا ایا عباارتی تاازه اساار اه روسانر ایمیااه

میدودا هنوز نمیودود گار اه سندیکا یسا
زاده و
جود ندارد اما همهوچیز آنجاسر ،همهوو مصا

خو  ،هدف ره سپردن به سوی انبرا اسر .و

جاود دارد ،هناوز حتاا ماهاوق آنار وسندیکا یسا

جاود داردا هادف ناه بباا اسار

ادامه در بخ

سوق :ر ز ا

ناه

ظههوازو

ماه می تبلی از راه عما انبربی

