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 مدو... ادامه از بخش 

 
 

 روز اول ماه میــ  ۱۸۸۶
این سالح از  بار لیناواست که برای  یکاامرایاالت متحد  جوانکشور در 

. آنارشیسااد در آن ااا زااد از را  شتتو  استتاده م م تاااز   در مایااار باا ر  
مراها   ر فاارا هاه  میته  لشت رو در   واند ریشه م موج ب ر  مهاجرت 

جازااا هااه م دبنیااران در  ، زمااانشتتوند جتتهریر م باا ر  عاانشتی شااما  
برناد، زماین مناسابی باراد رشاد  سر مای شرایط مشابه بردگان جنوب به

 د اجتماایی مباارز  به ش لجنگ داخلی  ۱۸۸۰د  . در اوایل دزهیهبد م 
پلیس  ولت  مانند شلیک تیربار سننین شود شدت سرهوب می هه به اا

زااا و  . رگبااار گلو ااهیهبتتد م ادامااه  تتتت آزاان سنساایلوانیا ه هااارگران را باا فتتدرا 
یااد ؤواردزاا ر گااارد. باراد تااز  جاا مای زا هشته باه د  هه ی تدنگ سرنیزم

 .شود می  امنآمریکایی تبدیل به هابوسی دراز

 دان و استاد دانشگاه آرلینگتون تگزاس تاریخ KENYON ZIMMER کنیون زیمر
هاارگران مازرناد هاه  ایادارناد. آنهاا  یداستان مشتره ییایتا یا ای دهودی ،یمهاجر آ مان دزا ستیآنارش

هارزاا  نیتر هاه سسات رمازرندیهارگران غ ایبه مهارت ندارد  دازین هنند هه  دایس ییهارزا توانند یفاط م
تصورشاان نسابت  ناد،یآ یما رونیاب داز توزد وجود امکانات اقتصاد  هی. درنتشود یم شنهادیشان س به

اسااات و  کیاااسنداشاااتند هاااه دمکرات یش و مااا شاااناختند یمااا یطرز مبهمااا هاااه باااه یاسااایباااه ن اااا  س
زاسات   تسلط فساد و قادرت شرهت نندیب یدور  م نیدریوض آنچه در ا هند، یم رییتغ خوا ، دجمهور
 .شوند یآشنا م کا یراد دزا د یآمد  با ا رونیمهاجراِن از توزد ب نیاز ا یو بشض

 
 :مشخصات فيلد یبارت است از 

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

http://www.rouzgar.com/literaryforms/scenario/1398/02/000258.php
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ِ افتد هه بیشت زاد رادیکا  بیشتر در شیکاگو اتفاق می این آشنایی با اید  روند. عانشت  مهاجران به آن ا می ر
ِ . شااهت بیشااترین تااضااا را دارناادفااوالد، بااتن و گوشاا رشااد هااه عااادبان قدرتمنااد  افتاااد  در دا  مافیاااد روبااه ر

و هودهاان  روستییه  ،ی اجامته  ِ  جتدا شتدم از بهیتههنند، ماالما  اسات از هاارگرا اش می عنایع دمایت ما ی
 .شود به محل دیوا سریت تبدیل می و به ،خیابانی

 کنیون زیمر
ایاالت متحد بودزا در  هانون فشا یت آنارشیست ۱۸۸۰د  شیکاگو در دزه. 

 متیو کار
 شاایکاگو شااهرد بااود هااه روابااط هااار در آن خیلاای سااخت و زمخاات بااود. اساسااا جااایی بااراد مااااهر  و

دیدیاد هاه در شارایط  طار  هاارگران را مای از یاک .درنتی ه شارایط ساختی باود ،مصا حه وجود نداشت
وهاار هاه داضار نبودناد زاای   هسا  یِ هردناد و از طار  دینار نخبناان محلا قابال بااورد زنادگی مای غیار

 .یی از زی  نویی با هارگران بکنند مصا حه

د روززااا، شااشار ایتصاااب سراساارد متاا  ر از  هااه زنااوز روزد اساات مهاال بایااه،۱۸۸۶روز او  مااا  ماای سااا   در
روز هارد به زشت ساایت دور مدت ز ار هارگر براد تغییر  ۳۴۰شود.  د آنارشیستی مطرح می استراتژد تاز 

هناد. دیوارزاا سوشاید  از  هناد و باا خشاونت ت ازرهننادگان را متفارق مای آیناد. سلاید دخا ات مای مایزد گارد 
 (Haymarket) مارهات زا ت ازرات ایتراضی در میدان زای د. دو روز بشد آنارشیستنشو دیوت به انتاا  می

 .شود نند. این رویداد در تاریخ جنبش هارگرد ماندگار میه می بررزار

 متیو کار
 ت ااازرات  نِ ار شااد هااه رزبااران آنارشیساات در آن سااخنرانی هردنااد امااا در سایاااگاا  ت ااازرات ی یماای بر

 ...وقتی هه سلید خواست با خشونت جمشیت را متفرق هند

 رابرت گراهام
سود سلید سرتااب هارد،  یکی از میان جمشیت بمبی را به

 .نتتدشااد و زخمتت  هشااته چنتتد اف تترو شااد بماا  منف اار 
 بعضتتتت  از گشاااااید، سلااااید آتااااش ماااایشااااود.  آشااااوب ماااای
ام کتته  ر  اند و متتن مئمتت ن ستت د  اشتتاه زااا ت ازرهننااد 

زاا  بیناید هاه آمریکاایی و می میهنشه  آنهرشی ت هم بو م
انااد.  سااالح واننهاااد را بااه داشااتن  شااانامااروز یادت بااه تااا

زاا  ماامات بدون زی  مدرهی ایال  هردناد هاه آنارشیسات
 .اند بود ن می و سرتاب بم     بیم  و

 متیو کار
 زاااااا آنارشیسااااات را دساااااتنیر هااااارد،  سلاااااید شااااایکاگو د

هه بشضی از آنها اعال باه ت اازرات نیاماد  بودناد.  دردا ی
ک ستتتی  یااای از رفتاااار  نموناااه  رنایجتتته، ایتتتن لمتتتِل پلتتتیس

، شایکاگو نیروههی واپ گرا  ر شهری خته،،  ر ایتن متور 
سارهوب  تتهبرند   ان اه شد که از چنین رویدا ی بهرم م 



rouZGar.com3|  روز او  ما  می و تبلیغ از را  یمل اناالبی 
 

 کنند.در مایار ب رگتر را توجیه 

طاور ضامنی  اناد. دادساتان در بیاان اتهامااتش باه زشت آنارشیست متهد شدند هاه بما  را آنهاا سرتااب هارد 
اند گنازکاارتر  دانید هه این زشت مرد از ز اران نفر دینرد هه با آنها بود  می»سایرد:  گنا  بودن آنها را می بی

دیناران  تت  بتهیبر  رس آقهیه  هیأت منصده اند، هه اینها رزبر بود  اید چون را انتخاب هرد نیستند. اما اینها 
از زشات نفار سانن تان باه مار   «زااد ماا دفاش بشاوند. سسهمؤشان آویخت تا جامشه و  دار د، باید بهزیبد

ِ ، جارج 2سییسگوست اآهند. چهار نفر دینر،  در زندان خودهشی می 1شوند.  ویید  ینگ محکو  می ، 3نگِتلا
 .شوند دار آویخته می به 5و آ برت سارسون  4آدو ف فیشر

 متیو کار
   ییاد هارد هاه  زا یارخوازی هارد. او ت بود هه فرماندار ایلینوی  از ایدا  آنارشیست ۱۸۹۳تنها در سا
تارور باه دساتور او  یگاارد را سازماندزی هرد  و دت د جریان بم  ید سلید شیکاگو بود  هه زمهئر 

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

 
د خاودش در سای د  ساا نی و ساد از  د آ مان. او به گفته ( آنارشیست امریکایی زاد ۱۸۶۴-۱۸۸7) Louis Lingg ویید  ینگ  .1

د برش ا وار عدمه دید و درنتی ه از هار بیکار شد با مفهاو  اساتهمار آشانا گردیاد.  اینکه سدر هارگرش در جریان هار در هارخانه
زاد آنارشیساتی آشانا شاد و ساد از مهااجرت باه امریکاا باه  ان بود، در برن سویید با اندیشهن ار و یضو ان من آموزش هارگر 

مارهات باه امریکاا رساید  باود در آن روز در ت اازرات  د ن ار و آرماتوربند سیوست. او هه شش ما  سایش از رویاداد زای اتحادیه
مارهات  . زرگ  نپایرفت هه بم  سرتاب شد  در زایساز سیدا هرد اش با چندین بم  دست دضور نداشت. سلید او را در خانه

دان متخصا  آوردیاد این اا و آنهاا  شما چند شایمی»د او بود  و بشد زد هه مشلو  شد نبود . او در دفاع از خود گفت:  ساخته
 ِ  ید ماان دارد زمااین و دتاا زاااد ساااخته زااایی بااا فلاا  بماا  مارهاات یااک مشااابهت رفتااه در بماا  زاای هااار بااه فاااط گفتنااد هااه فلاا 

میار  باا ایان  خوازیاد مان را بکشایدا باا خوشاحا ی مای سایرفتند هه این دو نوع بم  نید ایان  باا زاد در قطار تفااوت دارناد. مای
ِ  اطمینان هه ز اران نفرد هه با آنها در ارتباط بود  جا را بمباران خوازند هرد. با ایان  مان زمه دار آویخته شدن به ا ... فرداد روز

اش زور اسات. باه ایان  زایتاان، از ایان قادرتی هاه سشاتوانه تاان متنفار ، بیا ار  از ن متاان، از قاانون از زماه امید باه شاما بناوید:
اما او در سلو ش با یکی از چهار بمبی هه آن اا سااخته باود خودهشای هارد و باا خاون خاود بار دیاوار  «دار بیاوی ید. خاطر مرا به

 «.(!Hoch die anarchieآنارشی ) زورا به»سلو ش به زبان مادریش، آ مانی، نوشت: 
زایی از افراد خواساتار  متشدد زیر دست گرو  زاد تو یدد و مصرفیِ  تمره گرایی به مشنی انایاد گرو »زاد اوست:  از نوشته      

یای سالطه اسات و ازادا  روشان  تاوان آن را ساایرفت چاون خاود ایان زاد گوناه دست اههریت مستبد است. نمای سلطه یا زیر
 «دزد. یی آزاد و آنارشیستی را متوزمانه جلو  می جامشه

د رویاداد  طور رسمی ایال  هرد هه زر زشات نفارد هاه در جریاان محاهماه شش سا  بشد فرماندار ایلینوی ، جان آ تنلد به      
 اند. گنا  بود  دار آویخته شدند بی مارهت به مر  محکو  و به زی

 د روزناماه رانیانناار و از دب و روزناماه دهاارگر کاا یفشا  راد ،ییکایساز امر (، مبل۱۸۵۵-۱۸۸7) August Spies دیاگوست اسپ .2
 بود. ستیا ید ب هارگر سوس کا ی(. او از رزبران جناح راددهارگر د م له) تونگیتسا تریآربا

 هارگران. یا ملل نیو یضو ان من ب دهارگر د هی(، فشا  در اتحاد۱۸۳۶-۱۸۸7) George Engelجرج اننل  .3
 .دهارگر د هیو فشا  در اتحاد ستی(، آنارش۱۸۵۸-۱۸۸7) Adolph Fischer شریآدو ف ف .4
مکاان باه  . او ساد از ناالییکاایامر سادیا یسوس شاروانی(، از س۱۸۴۸-۱۸۸7) Albert Richard Parsons سارسون  چاردیآ برت ر .5

 آالر  د ناماه زفتاه کاگویهاه در شا دنناار، ساخنور و فشاا  هاارگر . روزناماهدیاگرو سادیبه آنارش یزمرا  زمسرش  وس به کاگویش
باه ناا   یهرد باه ان منا یهارگران مبارز  م دسایته برا زشت دروز هار د. سارسون  هه برادهر  ی( را منتشر مThe Alarm زشدار)

 یود. سارسااون  ناشااهااارگران باا یا مللاا نیباا یسااتیمهااد ان ماان آنارش دو از ایضااا وسااتیس کاگویان ماان زشاات سااایت )هااار( شاا
باه ناا  او  خیدر تاار یت اازرات روز او  ماا  ما نیهاه نخسات داشات چناان ۱۸۸۶ یاو  ماا  ما دهنند  در ایتصااب سراسار نییتش

به زشت سایت اوج  دروز هار تیتهب دبرا دهارگر دزا ایتراض ۱۸۸۶سا   لیقرار بود هه از اوا نیاز ا انی بت شد  است. جر
هنناد   دادناد هاه زشاتادز ار شارهت  یامن ور ترت نیرا به زم یت ازرات یآن سا  سارسون  با زنش  وس یم کدیگرفت. در  یم
باه  دی. سلاوساتندیزا ار هاارگر باه ایتصااب س ۳۴۰بشاد  دروززاا یهارد. در طا یو ایال  ایتصاب یموم یو آن ا او سخنران شتدا

 یساا ت ااازرات را در دار  زااا بااه برگاا سااتیآنارش دزااا فراخااوان دیسلاا دزااا را هشاات. خشااونت دعااف آنهااا دملااه هاارد و چنااد نفاار
 .دیمارهت ان ام یز د به داد ه تیداشت هه درنها
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 رابرت گراهام
 میاان مارد  آزاد ، چاون  دتایزاا، بلکاه  تنهاا در میاان آنارشیسات ناه ی را براننیخات،این خشاد فراوانا

هارد   خااطر اینکاه هاارد محاهمه خیلی غیریادالنه بود  آنها ایدا  شدند چون آنارشیست بودند، نه به
زاا بلکاه در  تنهاا باین آنارشیسات مارهت، آنها قهرمانان مردمای ناه د ایدا  شهداد زی بودند. در نتی ه

زااد هاارگرد در  جاا در دفااتر اتحادیاه زایشاان زماه زاد سراسر جهان شادند. سرتار  میان سوسیا یست
 .مریکاد التین به دیوارزا بودااننلید و فرانسه و 

زاد بشد،  ینوان روز جهانی هارگر است. در سا  مارهت، تصوی  روز او  ما  می به مد جهانی ماجراد زیآ سی
 ،شااود. امااا در فرانسااه اساات هااه قتاال یااا  شاایکاگو ار ماایگاا  زااا بر  جااا بااه رزباارد آنارشیساات در زمااه  ت ااازرات

 .زا و تبلیغ از را  یمل اناالبی رذاری د بم  هند: دور  یی نو وارد می آنارشیسد را به دور 

 تبلیغ از راه عمل انقالبیــ  ۱۸۹2
 ِ همون خود را بازساازد  زمه سارید از  است. 1ل اسوک(دوران زیبا )ب

د  اساات. نبتتوشااهر نااور و زناار و یشاا   ،از ایاان ترهاارد  و زرگاا  بیشاا
 یِ نخساتین مرها  ماا ی شاد  و هاانون امپراتاورد اساتشمارتبدیل بته 

شاود.  مایگسترشی است هه براد چند سا ی سایتخات جهاان  به رو
توانااااد جشاااان  و دموهراساااای جااااوان و مغاااارور ماااای زسیاااارو بااااوریوازدِ 

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

سااو و  از یااک صتتنهی  تواننااد بااین دو هاااو جنااگ و هاااو هن کاونااد ماای
م بتته نتتهم بهستتا   متتهرت تجتتهری تتتهز 

هااه بااراد ایاان مناساابت بازسااازد  2
یاا  سرخپوساتان مشاارهت هنناد  شاکوزمند قتال بهزنمهی شد ، در 

د انسااانی بااا  زاااد تاااز  ودااش زاااد وساایع و مشاابک بااا  یااا در هوچااه
تفاوتی قد  ب نند. این ا مارهسیسد زنوز در اقلیت مطل  است  بی

د ها ادونیا بازگشاته،  ی  میشل، هه از زندان با ایما  شااقهی ویی اناالبی است.  و آنارشیسد تنها جنبش تود 
هناد و  گااارد، ت اازرات ساازماندزی مای زد هنفاراند مای سر زاد  یبرترد را سایرفته، سشت و در آن ا ن ریه

 .دزد دتی نماد جدیدد به جنبش می

 
رشاد و  د دور  کاد،ی ینوزدزد تا آغااز جناگ جهاان د از اواخر سد  د (، دور la Belle époque باییصر ز ای بایبل اسوک )دوران ز .1

 اسات. اروساا ساد از جناگ فرانساه و آ ماان در سااا  کیادر فرانساه و بلژ یاسایس و کیاتکنو وی ،داقتصااد ،یاجتماای شارفتیس
 ادشاد ی دزاا ناهیدر زم شارفتیقاار  هاه موجا  س نیادر ا دبارد، امار ناادر یسار ما به مادت دادود چهال ساا  در عال  باه ۱۸7۱

و بارزا و  دیس ت ییاروسا ددر هشورزا تیا سیاد اب سوس ژ یو هب یاسیو اد اب س کازایدور  است هه سند نیگردد. در ا یم
و  دزنار دزاا دزاا و گاا ر هیاآتل دار  برگا آغااز د شاوند و دور  یب ر  سااخته ما دشوند، بلوارزا یم باز دنریاز د سد یکیزا  هافه

 دزاا تفااوت زمان برگا ار شاد. اننلساتان و آ ماان زاد باا نیدر زم دیسار یجهان شنا ینما در اروسا است. یایموس دزا هنسرت
 هنند. یبل اسوک استفاد  م دفرانسو ریتشب از زا زد خودشان را دارند و در آن زبان دبایدوران ز یئج   یزمان

انااالب  نی. محال نمااددیدر ساار یدانیاناا  م اماروز ابتادا ناا  زنادان و ل،یاسات باسات نیارا یآنطور هه در زباان فارسا ای ی  باست .2
 د محاادود  هاه دیدر خاط سان د متاارو ساار یهشاا هردناد و امااروز جا  خاط شا رانیاو ۱7۸۹ د هییاایو ۱۴در  ونیافرانساه هاه اناالب

بااه مناساابت  ۱۹۸۹هااه در سااا   دیماادرن سااار د. اساارااسات ماننااد نمانااد  از آن زناادان قلشااه درا مشااخ  هاارد  ا اار شیوارزااید
 قرار دارد. دانیم نیافتتاح شد در ا فرانسه سا نرد اناالب نیستمیدو
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 گائتانو منفردونیا
 بار از سرچد سیا  استفاد  هرد،  ویی  میشل در ت ازرات  براد او ین بو  که گویند هه  ویی  میشل می

در طاو   ،هناد و بشاد ینوان یالمت اساتفاد  مای یی سیا  به ، از سارچه۱۸۸۳بیکاران در سارید در سا  
 .هند محاهمه این درهت خود را توجیه می

 ماریان انکل
  زا د آنارشیست سرچد سیا  زد سرچد ی ادارد و زد سرچمی است ویژ. 

 گائتانو منفردونیا
 شاود هاه  یای منتشار مای در  یاون روزناماه ،تر است، زیرا در زماان زماان چی  همی سیچید  درواقع زمه

 .1سیهم پرچم زست ،اسمش خیلی روشن

 ماریان انکل
 هند هه او ین چی د است هه سرچد سیا  نا  دارد فکر می. 

 گائتانو منفردونیا
  از پتترچم ستتیهم  زااا بااه ایاان د یاال آنارشیسااتو آ  این تته  را بتتدانیمامتته خیلتت  مهتتم استتت کتته یتت  چیتتز

یی در  یاون  به این د یل هه روزنامه یهد سیا  استفاد  هرد و  هه  ویی  میشل از سارچه اساده م ن ر ند
زاا  سارچد آنارشیساتموق   آ . کنند اساده م م  آ  تعدا  کم  ازدر ابتدا  ؛، نهپرچم سیهمینوانش بود 
 .آید، اما واقشیت این است زا خوششان نمی خوازان و مارهسیست . بسیارد از آزاددبو  رننش قرم 

تااز  نوشاته اسات،  پُایهشود و اوین  ا ملل، هه به سرود د ب همونیست تبدیل می از طر  دینر، سرود  بین
امااروز ایاان  یازاادا شاد  بااود. دتا ایمیه د سیمااان سانت امضاااهنند  ِ در اعال بااه گوساتاو  وفرانسااه، آنارشیسات

خوازانه است  وزواد مارسیی  ساخته شد ، زمچنان مانیفست واقشی زندگی  یبرتر و آزادد سرود هه در دا 
 .هند ویژ  آن اهه در آغاز بند دو  از ششار مشرو  نه خدا، نه س ار و نه قاضی استفاد  می به

 سرود انترناسیونال
 ی برتری  ر کهر نی ت رههنندم

 نه قاضی نه خدا، نه س ار، 
 خو  به رههی  خویش برخیزیم ای تولیدررا !

 2رساگهری مشارت را برپه  اریم.

 
1. le drapeau noir 

 .رییتغ یبرگردان ادمد شاملو با همبرگرفته از  .2
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زااد زیباا نیسات.  تراناه و ساخنرانی زماان زماانِ  ،د اناالبی، براد  ویی  میشل د خروش دوبار  اما، در این دور 
هاه  1زاا از اساتراتژد نیهیلیسات ماتأرر د هشاتن و اش درباار  باید اقدا  هرد. او با ا ها  از هار  زاین ن و ماا ه

تته  نی تت یشنای زای  بیلای»خواند:  آمی  فرامی روسیه را به خون و آتش گشودند، هارگران را به قیا  خشونت
جاا  سارید را زوا هنید، یک قطر  نفت نیست هه زمه نداریم تهزاد زیرزمینی بکنید، زی  دینامیتی  را  به آ 

یی فاسد  زاد جامشه شما خوازد بود  در ویرانه شِ را بروید و من سیشاسی زا را به آتش بکشیدا را  نیهیلیست
رسد و درنتی ه زار شاهروند خاوب بایاد باا آزان و آتاش از  طر  به گوش می ش از زمها هه عداد فروریختن

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

رود و باا آنهاا اساتراتژد  زاا در  نادن مای ا مللای آنارشیسات د باین هننار  ی متینکین به تاو با ماالتستا و هروسو
 .هند جدید جنبش را تشریف می

 GIAMPIETRO BERTI جانپیترو برتی
  خودجاوش از اقادا  اناالبای  نت د خاص و مشخ  ندارد. بیاا تبلیغ از را  یمل اناالبی یک نویسند

 .است

 نگار دان و روزنامه تاریخ SERVANDO ROCHA سرواندو روچا
 زاا  بار ایان گماان  د. آنارشیساتیانورد فاط انف ار بم  نبود بلکه هنشی بود هه مرززاد زباانی را در

شااان را منتااال  تاار خوازنااد توانساات سیااا   یبرتاارد گیرنااد راداات یاای هااه ماای بودنااد هااه از را  یساات ویااژ 
 .هنند

 جانپیترو برتی
 گااارد، باه ایان مشنای هاه اناالبای هسای نیسات هاه  در مشارض آزماون مای زا را ترتی  اناالبی این و به

هناد، هسای اسات هاه باا ایماا ش ایتباار  نه! اناالبی یمل مای ،زند اش در  می نشیند و زمه هنارد می
 هند. خود را هس  می

 
ِ  هینوزدزد در روس د دو  سد  د مهیدر ن سدیلیهین .1 هد و خاانواد  مخاا ف و خواساتار ارتاد   دساایهل دو ات، زاد  شد. آنها با اقتادار

 انیادو جر نیاا انیام ییزاا سهیماا اش یستیآنارش دزا در نوشته نیبودند. هروسوتک ییگرا دو ماد تیبر یاالن افتهی انیبن یی جامشه
 زستند. انیجر کی یاسیو س یفلسف دیمفاز  یترت به سدیو آنارش سدیلیهین گفت توان با تسام  یهند چنانکه م یم دفکر
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ور خوازاد  هناد هاه غارب را شاشله  اادیا یاناالب د جرقه تواند یدرخشان م یمفهو  هه دست زدن به یمل نیا
را هاه  نیو هروساوتک شالیم  یی. او رم  یبور  اوهند یمشرو  به راواشو  را متااید م نینستایهرد، فرانسوا هون

نوشاتن،  ،یاز را  ساخنران یمایدا شاورشزستند و خواساتار  سدیآنارش دیجد سردازان هیزمرا  ماالتستا ن ر به
 آ  د یااختاراع نوبال، ابا ار ا نیدتریادر جد نیبرد. راواشاو  زمچنا  یبه هار ماند  تینامید ایاستفاد  از خن ر 

 نیاو ا دیو سد از سرهوب شاد آموزد یرا م نیریسیتروگلی. او هار با نابدی یرا م یمیقد دایبردن دن نیاز ب دبرا
 اقدا  هند. ردیگ یم دیشد، تصم لیناگهان به خشد تبد فرانسه، هه شورش به در یت ازرات او  ما  م

 ماریان انکل
 روز مبارز  و یمل باشاد ناه روز نماایش عاف  ۱۸۹۱ یزا تصمید گرفتند هه روز او  ما  م آنارشیست

زاا  زایی بین سلید و آنارشیست درگیرد، 1بینید. بنابراین در هلیشی من د از افراد، چی د هه امروز می
سلاید باه رود زناان و هودهااان هاه در عاف جلاود ت ااازرات  ،در شاما  2آیاد و در فااورمی باه وجاود مای

هاار اساتفاد  از  باه هشد. به این یلت اسات هاه راواشاو  دسات زا را می هند و خیلی زستند شلیک می
 شود. بم  می

یرمان و  ساازش را در بلاوار سان زااد دسات طرز نمادینی بم  راواشو  به
هاااااه ساااااه   ا ستتتتتاهن قاضااااای و  ی  رِ خهنتتتتته خیاباااااان هلیشااااای، جلاااااود

 مادت محکاو  هارد  بودناد د آنارشیست را به زنادان طاوالنی ت ازرهنند 
 زا قابل توجه است. هند. آسی  بم  منف ر می

 متیو کار
  زااا هساای را نکشااتند، فاااط ساسااخی بودنااد بااه زناادانی  ایاان بماا

خیاباااان هلیشااای اماااا سلاااید  ِ ازرهننااادگان آنارشیساااتتتتت هاااردن 
و  ایتن  و کشتورزاا در  رسانه واننلستان حدی پلیس  ته فرانسه و

د مهمای در جنابش آنارشیساتی  د دنیاا راواشاو  را هاه چهار  بایه
بااه ی بتتهوری مبتتر   تیاار  ی نمتته  آنهرشی تتم، چهتترمینااوان  نبااود بااه

 نمایش گااشتند.

زاد  سالح زا به گردند. هالنترد ترساند. دنبا ش می شود. راواشو  می گاار زاد  می د آنارشیست بم  افسانه 
گیرد  زاد سن ش و انداز  یکی از او ین فیشهند.  شوند. سلید دوبار  ادیاد یلمی بودن می جدید م ه  می

شاود و  زا چاا  مای روزنامه ی د او  زمه در عفحهی راواشو   چهرمشود. تصویر  اختراع می اندا  بدن انسان
 شود. مید ارتباطات نامش در تما  جهان شنید   زاد تاز   طف روش به

 
 محل وجود دارد. نیا نا  در نیبه زم یدانی. درواز  و مدیسار یاست در شما  غرب یی محله یشیهل .1
شااهر  ،یشاد، در فااورم یار ماا  برگاا فرانساه در کاگویدر شاا یما د شااد  سااا نرد ت اازرات ساارهوب نیکماایهاه  ۱۸۹۱ یدر او  ماا  ماا .2

 زشات نفر را م اروح هارد. ۳۵ه نفر را هشت و ن   ،آرا  آتش گشود دزا هنند  ایتصاب دبه رو دیدر شما  فرانسه، سل یهوچک
 لیتباد داز جنابش هاارگر دبلوندو هه باه نمااد ایمار بود به نا  دشان دختر یکیسا  سن داشتند و  ۲۱ ریزا ز شد  تن از هشته

 دزااا مبااارز  خیتااار در مهااد ددادزایاا ر هاارد چنانکااه آن را از رو شاادت متاا روز فرانسااه را بااه آن ییمااوم افکااار یشااد. هشااتار فااورم
 دانند. یهشور م نیا دهارگر
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 ایو مولیه ــ ژان
او ، ستای یورناا   او، ستای سااری ین و امیلیاون تیارای دارناد،  یی هه بین  زفتصدز ار تاا یاک چهار روزنامه 

هنند تا زرار  هارد می ، زمه ومنی وشان مانند  زاد یکشنبه نامه بشضی در ویژ  یدت 1نت   و م  و  یورنا 
 ننیختند.اسریت دد دشمنی برنی در افکار یمومی به زا توان گفت هه این دمله بیافرینند اما می

براننیخاات  را ماارد  همتتدر یهااامال بااریکد راواشااو  دااد 
قهرماااااان شاااااد،  3رتوشایاااااا هااااا 2هاااااه مانناااااد مانااااادرن چناااااان
 ترانه نوشتند: 4هارمانیو  به ریامیی هه برایش  گیرند  انتاا 

 ال راواشول
 ال راواشو  برقصید

 زند  باد عدا، زند  باد عدا
 ال راواشو  برقصید

  زند  باد عداد انف ار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1. Le petit parisien, le petit journal, le journal et le matin ناوزدزد تاا  د دو  ساد  د ماهیهاه از اواخار ن یی روزناماه. چهاار

یناوان چهاار  زاا بودناد. ار آنهاا باه روزناماه نیتار و سرخوانناد  راییاسرت دزاا زاا روزناماه شادند و در تماا  آن ساا  یمنتشر م ۱۹۴۴سا  
 شود. یم ادیزا  در آن سا  نسهبرتر فرا د روزنامه

. او باه دیانام یما «فرانساه دزاا یقاچااقچ فرماند ِ »هه خود را  دفرانسو ی(، قاچاقچ۱7۲۵-۱7۵۵) Louis Mandrin ماندرن یی و .2
 یو یاوارض گمرها اتیاگارفتن ما  دچهااردزد و بارا یییا  )فِر  ینرا ( هه به فرمان  او د م ریه دزا شرهت ژ یو هو ب یاموا  دو ت

 ددر ا غاا د رؤاو نااش ما دزاا تیاهارد. فشا  یما دیاش و مارد  تاسا دسته دایضا نیآنها را ب وزد  یشد  بود دستبرد م دیس ت
را  شااانیزا هااه ماارد  اسااد بچااه شاادت محبااوب بااود چنااان ماارد  بااه نیخااودش را داشاات و باا ین ااام د فِاار  یناارا  داشاات. جوخااه

 سرودند. شیبرا ییزا هیزا و مر  گااشتند و سد از مرگش ترانه یماندرن م
 لیخاودش را تشاک ین اام د (، ابتادا افسار ارتاش باود اماا بشاد دساته۱7۲۱-۱۶۹۳گارتهاوزن مشرو  باه هاارتوش ) کینیدوم یی و .3

 زا سرودند. هیزا و مر  ترانه شی. محبوب مرد  بود چنانکه براد یاز مرد  ستمد یدزد با زد  دادخواز یم
زاا باود و  هو اوت ( سااخته شاد و سارود ساان۱7۹۲در فرانساه )ساا   یساوط سادشاز دهه نخست برا یاناالب د ترانه و یهارمان .4

 داریبسا دزاا و یاماروز هارماان  اهیآن ساخته شاد  اسات درنت دبر مبنا یاناالب دفرانسه سرودزا یسپد در تما  ادوار اناالب
 .دیدار
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