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 موس... ادامه از بخش 

 
 جانپیترو برتی

ن مثتتا ی شتتورش باشتتد آنارشیستتب بتتران ا نکتته نمونتته
با تتد از دتتودش ما تته ب تت اردر ات ترتر ستتب نیستتب  تته 

اش فتتتترار  نتتتد  بتتتتر ک  با تتتتد بتتتتا بعتتتد از ان تتتتا   ملتتتته
در دادگتا  از ا متا   رت شتود تبه بتا اامعته رت صداقت
از مرا ل دادرسی استفاد  ت آن را تبد ل  باید،دفاع  ند

اتتتا ننتتتی  بتتته بلنتتتدگو ی  نتتتد تتتتا نتتتا  آنارشیستتت   متتته
.بیندازد

اش دستت یر شتد   ته فبتس سته رتز بعتد از ان تا   ملتهراتاشول تفادار به تبلیت  از را   متل انبیبتی در تا ی
 پ  رد:برگزار شد  مل دود را ا ن ونه می 1پ  ردر ات در دادگا    ه در دادگسترن س مسئو یب آن را می

ترنتد  ا ت  در ثرتت غونته نی ه د  راند در ا یاشان از ندارن در رنج ت   اببیشتر مرد  در زندگی»
ا س را برگرداننتتدر  تتار نبتتدر ز تتاد  ستتتند  تته شتتر آ تتا تضتتعیب دتا  ناوا تتد آتردر رررامتترتز آنارشیستتب

 «دادررر ت انبیب اتفاق دوا د افتادر انگیزهمرد  ب  می دوا د فبس  افی اسبز ادن نمی

شتود ت شود اما مشموِل بندن در قانون  بوق  مومی میراتاشول به  ار به ا مال شاقه بران ابد محکو  می
 تته فر تتاد زنتتد  بتتاد انبتتیب  ون  ن امیت در  تتص حتتبد ستترد در مونبر ستتا .گههد  می کمتت  بتته متترل تبتتد ل 

ترستاند بلکته از ن  یبرتر تا را نمتیتنهتا ببیتهشتودر ا تدا  ات نتهد د سرش با تی  گیتوتی  از تت  اتدا متیسرمی
 ندراو ی می ا ا ی  تیفین آنارشیسبشودر نشر همثابه ا ین انگ تلبی مینرف آنها به

 
 :مشاصات فيل   بارت اسب از 

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

نتتتا  رتد ستتت  برداشتتتته  نتررر ستتت   تتته از رت نگفتنتتتد شتتتهردار یمتتت   تررر پتتتار نت  ینتتتتر نت دادگستتتتر نآنموقتتته بتتته شتتتهردار ر1
 اسبر شد 

http://www.rouzgar.com/literaryforms/scenario/1398/03/000259.php
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ن دربتار  مطهابییتتا  گدفته مطا عتات  لمتینشهد از،شتودچتا  متیآنچته شتودراو ی تاقعتی شترتع متیتیفی
سر ب  بب نشر ات به آور .ب ایننشدیاتمیبه تاد اینک کاریبکنندبدای را مه،ن بورژتازنزراددانه
شو .می ا هد نامیتی 

د نامیتب بته  توا  شوندر رستورانی  ه راتاشتول در آن تا دستت یر شتد  بتااا منف ر میت    مه ا بی بمب
اندازدرفرانسون  به م ل  بمب می 1  فان گارتدر اتگوسب تَ ان  می

 متیو کار
 به اها تان ستطحیبمبی  ه ت ان پرتاب  ترد  ستی را نکشتب   تص چنتدتا ی نتاد  شکستب ت زدت

ترتیتب ت تان ا ت  تردر بتهگیتوتی  محکتو  بهامهد ر با ا نکه  سی از آن نمرد دادگا  ت تان را بته گذاشت
 «گیر  رت ان انتبامب را می»گفب ا دا  شدر اما سنگ قبرش گلباران شد ت  ادداشتی  ه می

 نتد  امتد  پتات ز التون  مله متی بدیچدمکار در رتز ان بعد  ئون  وتیه با 
 ند  امیل آنرن با  ار گ اشت  بمتب در  لیسان ماد   دودش را منف ر می

الزار استب ش بته تصتادف در رستتوران ا ستت ا  ست  ه  کیاا ان ماتلف 
 ومترت ژک  ست  فوبتورل ست  هایدیابان پاریس ر شد  در ا را میدیلی

 یتتون  آنتتل    تتوآتر   شهههدهاینتتور درگ ارنتتد  متتی تُژ تترار د نامیتتب  تتار متتی
 َ     مارسیرامیی

 گائتانو منفردونیا
  نو ستندگانی در رت ارت ی با ا   شتورِش برآمتد  از  شتت  راتاشتول

اند شتتند  تته بتتا انحتتراف    رتپتتوتکی  ت  تتتا ر لتتو متتی2چتتون ماالتستتتا
توانند بپ  رند  ه  ر ژسب ت اندر  عنی  ه نمیدطرنا ی موااه شد 

 
انتدازدر قتانون  متیبمبتی بته م لت    ۱۸۹۳دستامبر  ۹(  آنارشیستب فرانستون در ۱۸۶۱-۱۸۹۴) August Vaillantاتگوسب ت ان  ر1

ن  می  با (ر بمب ات  ستی را  شود )نصر به ادامه ضدآنارشیستی سلرات بیفاحله پ  از آن در م ل  تصو ب می  یفرنِ 
ن د  تر  کمتتان را  لیته مت    متی  چنتد دقیبته»نکشب فبس چند نما ند  را زدمی  تردر ات در دادگتا  در دفتاع از دتود گفتب: 

دواستتت  چنتتد نفتترن را زدمتتی  تتن ر ت ب تتو    تته  دواستتت   ستتی  شتتته شتتود فبتتس متتی متت  نمتتیحتتادر دوا یتتد  تتردر ب تتو    تته 
شتود  تزاران دتانواد  را  بینی  در آن  تص نفتر بتا پتو ی  ته متی  ی  ه می ا   اامعه زد  ن بیمار دوشحا    ه زدمی به ا   اامعه

م  ا   بمب را به ستون  ستانی پرتتاب  ترد    ز رنج ندر دسته از ا   زندگی پر ا  ان  تا بیهود  بران دودش می نان داد درج
اتگوسب ت ان به رغ  دردواسب  فو  ه به امضان شصب تت  از نما نتدگان از املته  «اندر والن احلی درد ت رنج مرد ئ ه مس

شتدر امهور تقب سدن  ارنو به مرل بتا گیتوتی  محکتو   ی ئشد  در ار ان پرتاب بمب رسید  بود با  ک  ر  نما ندگان زدمی
 شدر  ان نادرن بود  ه  سی  ه مرتکب قتل نشد  بود به مرل محکو  می ا    کی از دفعه

از ا تت  قتترار استتب  ته ات نبشتتی  لیتتدن در ار تتانی داشتتب  تته بعتتد ا بتته  Guy Fawkes (۱۵۷۰-۱۶۰۶)داستتان گتتان فتتا         
بشتکه بتارتت م لت   2۴بودنتد  ته بتا انف تار   مترا  رابترت گتستبی ت  تاران  قترار گ اشتته ن بارتت معترتف شتدر ات بته تونئه

 تتان  ترتیتتب شتتا  را بتته تیفتتی آزار  اتو یتتص ا تت   نتتد منف تتر  ننتتد تتتا بتته اش متتی ان لستتتان را در رتزن  تته شتتا  ایمتتز بازگشتتا ی
 رشان  و رفب ت گان فا   به  مرا  چند نفر د  ر ا دا  شد ان لستان بکشند اما نبشه

 ست یبته آنارش   از  متون پتار ریثأتت  ه بته  یایتا  ا سبیآنارش پرداز ه (  نظر۱۸۵۳-۱۹۳2) Errico Malatestaماالتستا  کو ار ر2
از را    یت تن  تبل انیتت متال ت از بان تمتا  یِ داننتدر انبیبت یمت نبرتتری  ست ی مون یپترداز احتل ه را دت نظر  یر ات ت  رتپوتکد گرت

ت  ب تا ثر  یستازماند   یآنارشنوشته شد    یا ید نگوت حورت گفب (  ه بهدانه در قهو ) در باراتسب:  رر از آثای مل انبیب
ات ستادته شتتد   یزنتدگ ناز رت لنتتالی  تتریپ ی( بته  تارگردان۱۹۷۰) ماالتستتا ل یر فتاحتی  ت انبتیب   ی رتپتوتک ن دربتار   بیتاقل

 یاسب  ه ر بران  پرتپاگاند ت ستازماند     ند  ا یم د را تهد نرگر ه انب   ا ندطر   تر بزرل»اسبر از سانان اتسب: 
 «ررندیرا شغل دود در نظر ب 

 
 ار کو ماالتستا
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 ی به اس  آنارشیس  ان ا  شودر مله

گیرانتتد   تتا بحتت  متتیمیتتان انبیبتتیاگتتر استتتراتلن  ملتته در 
 ما تتب دودشتتان را از مبلغتتان   نرمنتتدان آتان تتار بههدسکس،

 ننتتدر در  نتتار نو ستتندگان  یبرتتترن  متتل انبیبتتی ا تتی  متتی
پت  از  ت 3 تا فلتیک  فنئتون 2  ژرژ دار ت 1چتون ا تتات میربتو

  7 نرمندان دیقتی ماننتد آ فترد ژارن 6ت  وربه 5  سورا4تاگنر
رتدن  ا بس   اسکار تا لد  اوزف  نراد  اص  ندن پیسارت  

گتتتت ار ا ا تتتتی   تتتتا ماالرمتتتته  م تتتتی ا ترامشتتتتان را بتتتته بمتتتتب
 نندرمی


 ایو مولیه ـ ژان
تن   امیتتل قتول متیمت  از  کتی از ا ت  میتان  ته ناشتنای  تت  نیستب نبتل 

رثتر شتد ر دمته زتالر ات از ا نکه ا   مردان در  ارشان حداقب مطلق دارند 
شتد    تان  متتر دواند اتج  نر رمان  ستی  ت  کی از رمتانندتر  کانونو

 رپاریساز آثارش اما نه  متر ا اب: 

 امیل زوال
 ا ی معصومانه بود ا  ه  نوز  ن  ان آنارشیسباز  مان ات ی   ن »

بهدبتتشهیایینگترن بتا سر وب چنان دش  بود ت پلی  چنان با ت شی
 ت  دشتمی اتج  ترد  ته  ت افتادنتد بردتورد متی ه به چتن   متی ییبیچاره

 
ر ات شتهرت در ستطد ارتپتا  اقبتال نن تار فرانستو ت رتزنامه نمنتبد  نر سند   (  نو۱۸۴۸-۱۹۱۷) Octave Mirbeau ربویا تات م ر1

متدرن  ننتوآتر ت درامتاتورژ یست نو بتا  ت  داشتبر ات را رمتان ک تا آتان تارد را  ستندگان فراتان نزد مترد  ت ا تترا   نرمنتدان ت نو
از  رتنیتتر منتبتتدان از  لتتل ناشتتنادته مانتتدن نتتام  پتت  از متترگ  در بد تترا درنورد ایتتتئتتاتر دن نا تت داننتتد  تته آثتتارش حتتحنه یمتت

 گتا  چی ا     تأی  نات برا یت ااتما  یاسیس یشناسانه ت زندگ  یبا ت ز ی نند  ه  نر ادب ی ه اشار  مأمس   زادگا   به ا
 نبنتد دستته ج ترا ن تا ات را در ژانر تا ت قا تب ن تا نوشتته انتتو ی ته نمت بتود چنتان برترینبود  اسبر ات در  نرش       ند دوشا

دفتتتر دتتانرات زن تتتوان بتته  ی نتتدر از آثتتار ات متت یمتت فیتوحتت ر ناپتت  ات را ستتازش آ تتود  ن تتا دستتب تتردر ژان پتتل ستتارتر در  تتتاب 
 ن نامتته  فتتته ریستتردب  یاشتتار   تترد ات  مچنتت فتتوی در ن پرتنتتد   ی   مچنتتستتن دالنه ن تتا داستتتان  متترل بتتا زاک  بشتتادمیپ

 )شکلص( بودر مای الگر
در اامعته  نا تار ت ر ی تدا ت یر ات در آثتارش بته بتنفرانسو سبیآنارش ن سند  (  نو۱۸۶2-۱۹2۱) Georges Darien   ژرژ دار ر2

 دانندر یاثر ات م   را مشهورتر دزد ردر  یم ن مکار برتریبا م یت   شتریپردازدر ب یم
از معتتدتد منتبتتدان  یکتت اش ات را بتته  نن تار  تته نبتته  نتتر ت رتزنامتته ی(  منتبتتد ادبتت۱۸۶۱-۱۹۴۴) Félix Fénéonفنئتتون  ک یفلت ر3

 ری تردر ستردب یدفتاع مت نریآپتو   نچتون رمبتو  الفتورل  ماالرمته  تا تر ی تا ت شتا ران سبیونی رد   ه از امپرس ل دود تبد ن دتر 
ت  یادبت ن ز  ات اتا اد تبتودر پت  از مترگ   مسترش بته  یبنتام ستبِ یفرانسته( ت آنارش ن م لته یمعنت )به رتت فرانسه ن ما نامه

 نهادر ادیفنئون را بن ن نر
 ریآ مان ری  آ ن ساز شهRichard Wagner (۱۸۱۳-۱۸۸۳)تاگنر  شار ر ر4
 رنسبص فرانسو (  نباش حا ب۱۸۵۹-۱۸۹۱) Georges Seuratژرژ سورا  ر5
 رنفرانسو ریساز شه (  نباش ت م سمه۱۸۱۹-۱۸۷۷) Gustave Courbetگوستات  وربه  ر6
 رنت نرا  فرانسو سند  (  شا ر  نو۱۸۷۳-۱۹۰۷) Alfred Jarry نآ فرد ژار ر7

 
 ا تات میربو

 
 امیل زتال
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 تا  ت افتاد   به مادران ت  ود تان گرستنه در دیابتان زندان دورد  ت بهگرفبر  افی اسب به پدران  تص
فکتر  نتی ر   ار تا بتر آنارشیستب نااستد ان آت تز یمشهاهدهاز خهو بیتهو شهدهازاو تاِن به انتبا 

 «آنارشیستی را پد د آتردر خشونت بو ک بورژتازنترتر 

در ار تتان  1امهتور ستدن  تارنوآتت  دشتونب بتا تتترتر رئتی  ،رغت  انتباد تابهه  تا ت امتا اتدان از ا ت   ما تب
ن ا تا یتتا ی بتته اتجستتا هنتتانوان آنارشیستتِب بیستتببازد تتدش از نما شتت ا  استتتعمارن  یتتون بتته دستتب اتتوان

 رسیدر خو یترشعله


 ایو مولیه ـ ژان
 امهتور از  یتون ستود استب تتا ات را بکشتدر بته  تارنو  ازر و  ستانته ارتنیمتو  تازر و از بازد تد رئتی

 تا  ته تبتاو دتون آنهتا را  ته بته تیت  زنهار داد  شد  بود    از نرف پلی   ت  از نترف آنارشیستب
شدرند پ  دوا د دادر سدن  ارنو با دن ر در  یون  شته اهگیوتی  سپرد  شد

شتودر دا ستترش را در پتانتئون ن ملتی برگتزار متیتر تدر بترا   مراست  تشتییه انتاز مرل  ارنو مثل تو  متی
شتود ت بتران ا نکته متزارش تبتد ل بته محتل ستر ب محا مته ت بته مترل محکتو  متیاش بتهگ ارنتدر  شتند می

نیستتتند ت ستتر وب فراگیتتر  اندازنتتدر بتته ا تت   تت  راضتتیز تتارت نشتتود ااتتزان بتتدن  را در گتتودال ناشناستتی متتی
شودرمی

 گائتانو منفردونیا
 2بته ستلراتمشههور کیفهدیانتی قهومجموسه در ا   موقه در فرانسته 

شتود  ته بتر استای آن  رگونته تبلیت  آنارشیستتی ممنتوع ت تصو ب متی
 اسهتشودر  مچنی قلمداد می ان  نوان  مکارن با ان م  انا تکاربه

 تتا درنتی ه تبر با تما  ا ضا ت  مکارانگرنر  رگونه تبلی  ضدنظامی
ن  یبرترن شد  بودنتد رحتد ن  ص نشر ه ا ی  ه حرفا آبونهبدشان 

 شوندرمی

 ن بورگو سز ا لمبو ژان  زاد 
 ن  وتاردن و   ژتزف  زاد 
 ن اتسررررمیکه فرد نان  زاد 

...،...،...

 ماریان انکل
متثی  بدنهدرامیاسهم  ان دیلی دطرنا ی  ه آنارشیسب ندر ازاغر بوا   انی ات دیلی   یب

گو تد امتا  تی متی ننتد  تان تحر تصسب  ه گا ی املها یمی ان سنبسازن در در  ارگر سا بیکی

 
 شا ننتتا  را داشتب چرا تته اتد پتتدر  یدودمتان استتبر پتدربزرل ات  تت   مت نرازیشتت ن تارنو در احتتل ستعد ندر نتا  ستتد نستد ر1

ت  یانبیبت نبتاال رد  استتمداریس شا ندانر نا  ات را بر پسر دود گ اشتته بتودر اتد پتدر  یبود ت به  م رازیش نسعد ن فتهیش
 ردپادشا  فرانسه بو  شانزد    یتقب  و ماا ف تما 

ستو  ت در  ندر امهتور «یاز را   متل انبیبت  یتتبل» تا ت در پاستب بته  تن   ستبی وب آنارشستر  نسلرات  بترا  یم مو ه قوان ر2
شتدت بتا آن ماتا ف بتودر ناگفتته  شتدر  ئتون بلتو  نرفتدار ت ژان ژتری بته ب تصتو نحورت اضطرار به ۱۸۹۴ت  ۱۸۹۳ ن ا سال

 تبهکار اسبر یمعن هسلرات ت شکل م  رش سلرا ب ن نماند  ه تاژ 
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از » تا  «مترل بتر پلتی » تا  «شان را با د  شب مه»تقب ن فته باشد چه  سی از ما  سب  ه  یچ
ا  ر ا زد فمان از ا    ر ؟  مه«باتو  متنفر 

نتورددر را درمتی  وبتهیمشهاوران فتهدتتا  ههاتتر تزارتاانته تا ی  رچته ا مبانته ندر شا عه رای  کمرانی می
قتانونی  لیته  ،دت تب ، ا ی دارندر آنها تهد دن بران امنیب ملتی  ستتندر در ا تاالت متحتد ا نر آنارشیسب

  ندرسیا  تصو ب می خطد

 رابرت گراهام
 قتدر امرتز اگتر ا ت  ندر تابه ا به ا االت متحد را منه میتصو ب  ردند  ه ترتد آنارشیسبقانونی را

متتور مرزبتتانی امر کتتا موقتته ترتد بتته ا تت   شتتور ب و یتتد آنارشیستتب  ستتتید مهه دنتتگ باشتتید  تته بتته 
بته   تا بتر مبنتان باترشتان از ترتدتوانید تارد داک امر کا شو در درتاقه براسای ا   قانون انستاننمی

شوندرا    شور منه می

 متیو کار
 بتار از  بتارت انتگ ا مللی ترتر ستی ظهتور  تردر بتران ات تی ن بی ن ترتر ستی  تونئهن تونئها د

 تان ارتپتا ی با تد نتور دت تبچه نوشب  ته  ۱۸۹۴در  دتد سال  نیو ورک تا مزبا ترتر استفاد  شدر 
 استفاد  از ا   ادبیات تاقعا گا ی دیلی ملودراماتیص بودر مل  نند تا ترتر س  را از بی  ببرندر 

 2۱ ان بران ان یدن با ا   انترناسیونال سیا  دیا ی  انترناسیونال  امی تاقعی پلی  شکل داد  شدر دت ب
ا  ان آنچه ر یب پا هتتر ا  برگزار  ردند ت به« ا مللی بران دفاع ااتما ی  لیه آنارشیس  نفران  بی » شور 

بعدتر انترپل نامید  شد ر اتندر

 جانپیترو برتی
 تا را دتر  ت  گتترد ن دت تب نفتران  ضدآنارشیستتی  مته ۱۸۹۸در ستال 

 تتا از ا نکتته آنارشیستتتی بیا تتد ت  تتا  شتتا زاد ن شتتا  تته  متتهآترد چتتونمتتی
 2۹ ته در آ تد چتون مه بته  تیچ  تار نمتیاندر اما ا   رای بکشدشان در

پادشتتتا  ا تا یتتا  اتمبرتتتوِ اتل بتتته دستتب گائتتتانو برشتتتیِ  ۱۹۰۰ن ستتال ژت یتته
شودرآنارشیسب  شته می

 تتتتتا ت قتتتتتانون استتتتتتثناآتر بتتتتتران رغتتتتت  ستتتتتر وبت بتتتتتا ات ت پتتتتت  از ات ت بتتتتته
 تا  کتی پت  از د  ترن ستان دت تبؤ ا  سر ان تاادار ت ستر رآنارشیسب

امهور ارتگوئته  رئی  افتد: تزار رتی  ا به زمی  میبه دسب آنارشیسب
 ار ت در پرتغتال شتا  ت ا وادتر ت ا سا وادترر در اسپانیا ر بر  زب محافظه

 یهسامپراتتر ،شوندر در ژنتو  تو ی ی  تو نین اانشین   شته میشا زاد 
 ندر در مادر د رئی  می آایندن ر(راسیسی )ملقبب اتر    ا یزابب 

رتد نتور پتی  متیا   قضتیه  متی شود ت اسپانیا  شته می  وبتیشوران
ت زنتت  را  (آرشتتیدتک اتتتر  )پر نستتی   ،ت گرات لتتوراتتتا زمتتان انتتگ  تته ا کستتاندرتی شتتینای  شتتا   ونتتان 

  شدرمی

 
 تام  اد سون
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 نتتدر ت دت تتب در برابتتر تبلیتت  از را   متتل انبیبتتی  تبلیتت  دتتودش را متتی
شتان باشتد تبلیت  تا ابتزار ستان ز ترک شتر بؤتواند بتران رآنارشیس  می

ن    شتند 2فرحب ا دا   ئتون چوگتوش 1مانند ا ن ا  ه تام  اد سون
دانتتد تتتا دت ادتتتراع  ینلی را مغتتتن  متتی امهتتور ا تتاالت متحتتد  متتصرئتتی 
 مترن ت حند ی ا کتر کی را تبلی   ندرمیلی 35اش  سینمان تاز 

 ماریان انکل
 با تتد درستتب استتب  تته ا تت   شتتتار ا چیتتز اتتا بی نیستتتند امتتا

 ن   ته  تل گ ارندر فکر میاا نمی  ان ز ادن بهبدانی   ه  شته
ن ستتا و در  تتان از تتر ا تت   شتتتار ا رتن  تت  از شتتورش زنتتدانی

اا  ن  متتترن بتتهشتان را  شتتتند   شتتتهمأمور تتا  متته تته ۹۴ستال 
 گ اشبر

 متیو کار
دانان در ا   مورد اتفاق نظر دارند  ا چندان بزرل نبودر تار ب ا ت سطد قربانیاز نظر ابعاد ارا ب

 تتا اقتتدا  بتته  تتان متعتتددن  تته آنارشیستتبرستتیدر در دتران تتا بتته حتتد نفتتر نمتتیشتتد  تته تعتتداد  شتتته
نفر  شته شدندر 2۰۰رفته  متر از   گ ارن  ردند شا د رتنبمب

 سرواندو روچا
ت ل  دواستند ا  اد  رای  نند ت به ا بود  ه می ا بیشتر  ار رسانهبزرگنما ی ترتر ان آنارشیسب

ن تتر بتود تتا  رنتوع مبتارز پت  بتران  مته را تب ، تان ماتلتف آنارشیست  ستاب استب ته فهت  نحلته
 بنامندر «ترتر ستی»مسلحانه را 

 تتتا قطعتتتی استتتب: امتتا در پا تتتان قتتترن نتتتوزد    تتتص چیتتتز بتتتران آنارشیستتتب
اتا با ت  ا  تاد   یچ ا   را نشتان داد   در  ا محدتد باستراتلن  مله

ا تبتتتار  تتترد ر بتتتران شتتتورش نشتتتد   تتته  تتتیچ   تتتدف  یبرتتتترن را  تتت  بتتتی
نما درپردازان  بازگشب به احول ت مبانی ضرترن مینظر ه

 متیو کار
ا از امله  سانی  ته بته تبلیت  از تا پا ان قرن نوزد   دیلی آنارشیسب 

شرتع  ردنتد  ته در را   مل انبیبی باتر داشتند شرتع به نفی آن  ردندر 
تنهتتا را  بتته اتتا ی  تتان آنارشیستتتی بنو ستتند  تته ا تت  استتتراتلن نتتهرتزنامتته

اسبر کارآمدنبرد   ه د  ر نا

 
ت  نگت ار ه در سرما سون حورت نب  اد دانندر در  ر یم یک ا کتر یرا ماترع حند  ص آ فرد سوزت  ران ت د سون اد یبعض ر1

 ر  شتند  استب  انکارناپت  ACت تسی تا نشان د د  ته بترق  ن هاتییتست   به در  ردن رقبا دانیاز م نبرا لهیتس   ا  یتبل
 اسبر

 کتا امهتور امر  یئت ته ر   یکتا امر تتت یت  ارگر فلز ار  هستان سبی(  آنارش۱۸۷۳-۱۹۰۱) Leon Frank Czolgosz ئون چوگوش  ر2
 ترتر  ردر ۱۹۰۱سپتامبر  ۶را در  ینلی  مص ا یل ت

 
  ئون چوگوش
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 رابرت گراهام
 ا ت  ار کو ماالتستا آنارشیسب بنا  ا تا یا ی گفب  ه متا دودمتان دودمتان را از نبترد مترد  اتدا  ترد

شان شان به ا نکه زندگی ان آنهاسب ت تشو ق  ردنمبارز   ه اان ما در  نار مرد   مرا  بادر ا ی
ن  وتتتا ی  تته چنتتد بعتتد از دتر  ۱۸۹۰ن ترتیتتب در د تتها تت را دودشتتان بتته دستتب ب یرنتتدر )ررر( ت بتته

بینتتی   تته انبشتتی در آنارشیستت  شتتکل نتتور شاصتتی دستتب بتته چنتتد  ملتته زدنتتد  متتیآنارشیستتب بتته
گتتردد ت رتد  بتته میتتان انتتب   تتارگرن برمتتی تتان مردمتتی متتیستتازمان تتا ت گیتترد  تته بتته میتتان مبتتارز متتی
  ندرترتیب سند کا یس  انبیبی رشد پیدا میا  به

 ن  مل مستبی  : دتر در با  پن  ادامه 

http://www.rouzgar.com/literaryforms/scenario/1398/04/000261.php

