نه خدا ،نه ارباب؛ تاریخچهی آنارشیسم

بخش پنجم :دورهی عمل مستقیم

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

 ...ادامه از بخش چهارم

 1906ــ عمل مستقیم

چند سالی میشود که بیشوکم همهجـا
کارگران حق سازماندهی کردن در قالب

سندیکا را به دست آوردهاند .اما با ایجاد

بـــورا کـــار و ا.ژ.ت 1.اســـت کـــه
آنارشیســم و سندیکالیســم دســت در

دست یکـدیرر سندیکالیسـم انقیبـی را

یکی از جلسههای بورا کار

خلــق مــیکننــد کــه ب ــدتر بــا عنــوان
آنارکو بب سندیکالیسم شناخته میشود.

مایکل اشمیت

با مطال ات و پژوهشهایی که کردهام عمیقـا م تقـدم کـه سندیکالیسـم در نهـاد خـود اسـتراتژی
آنارشیستی است و از جنبش آنارشیستی زاده شده است نـه اینکـه چیـبی باشـد کـه بهضـرورت و

بهطور مستقل به وجود آمده باشد و آنارشیستها آن را پذیرفته باشند .قط ا سازوکار بورا کار در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشخصات فيلم عبارت 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 .

 .1ا.ژ.ت .مخفف کنفدراسیون عمومی کار به زبان فرانسوی ( ،)C.G.T. ou Confédération génerale du travailسندیکای

فرانسوی مبدبریران است که در  ۲۳سپتامبر  1۸9۵در لیمـوژ بنیـان گـذارده شـد .از الـولی کـه در اساسـنامهی آن آمـده و

برگرفته از منشور امیین است میتوان به نبرد طبقاتی ،مبارزهی هرروزه برای بهبود فوری زندگی کارگران همچنانکه برای محو
کار مبدی و کارفرما و استقیل از احباب سیاسی اشاره کرد.
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سراسر فرانسه ،سازوکار مفیدی بـود کـه رشـد و پیشـرفت سیسـتم

فدراتیو محلی از اتحادیههای کارگری را تسـهیل کـرد و باعـه رهـور
سندیکالیسم شد.

حامی اللی جنبش بورا کار ،جوان آنارشیستی است که بـه مخالفـت بـا

استراتژی ترور م روف است.
نورمن بیرژون

من برای پلوتیه احترام زیادی قائل ام .او جوانی فرانسوی اسـت کـه
در سن سیوچندسالری به م نی واق ی کلمه برای بـه ممـر رسـاندن

این کار جانش را میدهد .او پایهگذار ایدهی بورا کار است.
ژان بب ایو مولیه

فرنان پلوتیه

بورا کار چیست؟ همینطور که از اسمش برمیآید بورا است ی نی جایی است که برای مذاکره
دربارهی کار ،پیدا کردن کار به آنجا می روند .در ابتدا جایی بود که بیکاران برای پیدا کردن کار به آنجا

سرمیزدند .اما بوراهای کار بهسـرعت تبـدیل مـیشـوند بـه مدرسـه ،مدرسـههـای تخصصـی... ،
کتابخانه .محل بحه و فحص و اندیشیدن.
نورمن بیرژون

برای یک خارجی مثل من هربار که به فرانسه میآیم دیدن این ساختمانها خیلـی لـذتآور اسـت،

این ساختمانهای بسیار باابهت .خیلـی زیبـا سـت کـه کـارگران از جیـ

شـان هبینـههـای آنجـا را

میپرداختهاند .این مکانها تجسم باورهای سیاسی ــ اجتمـاعی و اقتصـادی بـوده کـه ازشـان دفـا

میکردهاند ،مکانهای دفا سریع از کارگران بوده .جاهایی بـوده کـه هرآنچـه را ب ـدا قـرار بـوده در
جام ه ببینند در آنجاها مجسم میکردهاند .جاهایی که بذر جام هی فردا در آنهـا ریختـه مـیشـد و
اببار مبارزه هم در اختیار قرار میگرفت .آنجا موزهی کار و کیا شبانه برگزار میکردند.
ان استاینر ( ANNE STEINERاستاد جام ه شناسی در دانشراه پاریس غرب ــ نانتر)

جلسههای منارره ،کنفرانسها و جلسههای نمایش حتی در یکشنبهها برگبار میشود و کارگرها بـا

خانوادههایشان در آن مشارکت میکنند .و این جلسههای نمایش واق ا سطح بـا اسـت ،مـیشـود
گفت محل آموزشهای مردمی است.
نورمن بیرژون

حرف پلوتیه این است که به کارگر دانش ِ این را بدهیم که بداند تیرهبختیاش از کجـا مـیآیـد .ایـن

حرف از این ایده میآید که وض یت عینی قابل شناخت است ،میشود شناخت اش و اگر به کسانی
که درگیرش هستند اطیعات مربوط را بدهیم شرایطی را که در آن به سـر میبرنـد درک مـیکننـد و

احتما به تغییر آن عیقهمند خواهند شد .درواقع این باور وجود دارد که شناخت جهـان بـر ارادهی
تغییر مقدم است .این ایده را نبد آنارشیستها ،نبد پلوتیه مییابیم.
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شمار بوراهای کار رشد تصاعدی مییابد .با فشار کارگران ،شهرها پر از کاخهای مردم مـیشـود .در اوایـل
قرن بیش از لد تا از آنها وجود دارند .و در ا.ژ.ت .که هباران کارگر سندیکایی را در عضویت دارد ،ادغـام

میشوند .اگرچه آنها همه لیبرتر نیستند دبیر فدراسیونشان امیل پوژه اسـت؛ آنارشیسـت پروپیمـانی کـه
م تقد است سندیکا ،و نه حبب سیاسی ،باید نقش مرکبی ،استراتژیک و انقیبی داشته باشد.
ژان بب ایو مولیه

سالهای طییی ِ جنبش سندیکایی است .در دورهی سندیکالیستی ِ عمل مستقیم هستیم ،چیبی که

ترجیح میدهم سندیکالیسم خودبسنده بنامم اش .نیازی به واسطهی سیاسی نیست .تفاوت واضح
است؛ آنچه از سیاست برمیآید ،انتخابات و احباب است که خب

از طریـق لـندو رأی تـا حـدی

الیحات به دست میآید و ب د سندیکاهای ساختهی آنها به الـیحات جبئـی و اقـدامات کـوچکی

دست میزنند که فقط به کار حل مشکل کارگران یک کارخانهی خاص میآید .نه! سندیکالیسم باید
بتواند کارتهای بازی را به دست بریرد و جام ـه
را بهطرز بنیادین تغییر دهد.

ایــــن مفهــــوم همرــــانی از نقــــش ســــندیکا

آنارشیســتهــا را بــه رد اســتراتژی لــندو رأی

میکشاند .برای آنها رأی دادن ربطی به ابراز حـق
نــدارد بلکــه بیشــتر مشــروعیت دادن بــه ن ــم

مستقر است .در هر انتخابات آنها موضع رادیکال

امتنا از رأی دادن میگیرند.
اعتصاب رانندههای تاکسی در پاریس

ماریان انکل

خیلی خوب میداننـد کـه رأی سـیحی تـوهمی

است و چیبی را تغییر نمیدهد و در بهترین دمکراسیهای دنیا ،این بهالـطی نماینـدههـای مـردم
هیچ حسابی به مردمی که انتخاب شان کردهاند پس نمیدهند.

نورمن بیرژون

انکار دمکراسی نیست ،مخالفت با آنچیبی است که م مو به نـام دمکراسـی فـروختبه میشبود.
درواقع به روش ِ عمل کردناش میاندیشند .در جنبش آنارکوسندیکالیستی نماینده وجود داشته امـا
در هر زمان عزلشان ممکن بوده است .روش

متفاوت اندیشیدن به سیاست است.
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آنارکوسندیکالیســـتهـــا در ایـــن روش ِ متفـــاوت ِ

اعتصاب کارگران جنرال موتورز

اندیشیدن به سیاست ترجیح دادنـد از سـیحی اسـتفاده کننـد کبه اسبتااده از آن در رویبداداای ب ـد از
کنررهی سنتایمیه در ن ر گرفته شده بود .و بهاینترتی

اسم ِ رمبی شکوفا میشود :اعتصاب سراسری.

است که در سدهی رو به زایش ِ بیستم همـهجـا

ژان بب ایو مولیه

امروز شاید این ایده سطحی به نظر برسد اما انقالبی ام است .اگر در امبهی کارخانبهاا از کبار
کردن دست بکشند سرمایهداراا چهطور میتوانند امچنان سرمایه و سود سهامشان را حاظ کننبد
وقتی که دیگر ایچی نباشد.
ان استینر

و اگر امه امزمان اعتصاب کنند؟ بعضی به این میگویند اقتصاد شورش .جامعه خودش خودش را

اداره میکند بدون آنکه نیازی به خشونت خاصی باشد چونکه ببورووازی نمیتوانبد مقاومبت کنبد.

جامعهیی بدون دولت خوااد بود چراکه دولت علت وجودیاش را از دست خوااد داد.
ژان بب ایو مولیه

اصل ایده این نیست که بورووااا یا سرمایهداراا را بکُشند یا زندانی کنند ،ایده این است که جبوار

سرمایهی آنها را بخشکانند .اگر تولید سرمایه نباشد ،دیگر سرمایهداری ام نیست.

اما سرمایهداری میک ُشد ،مانند حادثهی کورییر 1در سال  1906که یکی از بزرگترین فجایع تباری کبارگری در
آنجا اتااق افتاد .آنجا پس از اناجار گاز و گردوغبار ،معدن متالشی میشود .مالکان معدن برای حاظ تودهی

کربن ،ورودی و خروجی معدن را مسدود میکنند .حدود  1500کارگر معدن محبوس و گرفتار در آتش و گاز و

تاریکی اند .فقط  24نار از آنها زنده میمانند .معدنچیان بالفاصله اعتصاب میکنند .زناا پیشباپیش آنهبا
درخواست اجرای عدالت میکنند .آنارشیستاا در صف مقدم اند .کلمانسو ،کبه تبازه وزیبر کشبور شبده،

ارتش را روانه میکند .بیستازار سرباز به تظاارکنندگان حمله میکنند.

سندیکالیسبببتاای لیبرتبببر در پاسببب  ،در
تظاارات روز اول ماه می  ،1906درخواسبت

روز کاری اشتساعته میکننبد و فراخبوان
اعتصبباب سراسببری میدانببد .انگببار کببه

پیشدرآمد سال  2 36یا می  68باشبد .اگبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Courriére

 .2در سوم ماه می  ،19۳6جبههی مردمی ،ائتیفی فراگیر از احباب چپ به رهبری چهرهی کاریبماتیک ،لئـون بلـوم  64سـاله ،در
انتخابات پارلمان به پیروزی میرسد .پیروزی جبههی مردمی در دورهی رکود اقتصادی که همچنان پس از سقوط والاسـتریت
در سال  19۲9در کشورهای سرمایهداری ادامه داشت امید ببرگی برای جام هی فرانسهی آن روز بود .بسیاری از دستاوردهای

اجتماعی فرانسه حالل این دوره است که سندیکاها با اعتصابهای سراسری و اشغال کارخانهها در اوج قـدرت بودنـد .بـا

بردن دستمبدها ،تثبیت حضور نمایندهی کارگران در کارخانهها ،قرادادهای کاری ِ جم ی و نه فـردی ،بـهعنوان نمونـه ،حالـل

این دوره هستند.
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آنارشیستاا در بورساای کار مراسم سوپپزان میگذارند یا کنسرت موسیقی برگزار میکنند آگاه انبد کبه
ساعت رویارویی نزدیک است .در قل

این دوره که برای امه زیببا 1نیسبت کبارگران خبود را آمبادهی نببرد

میکنند و بورووازی میلرزد .ناس در سینهی فرانسه حبس میشود.
ان استینر

حولوحوش اول ماه می سال  1906تشویش و اضطرابی وجود دارد که تبدیل ببه نقطبهی عزیمبت

مسألهی اعتصاب سراسری میشود .انتظاری به قدمت ابزار سبال روی بیرقابا نقبش بسبته «دیبر
نیست که آزاد شویم» .به روز مقدر نزدیک که میشویم جن

وجوشی درمیگیرد .ارچبه میگبذرد و

به اول مبی  1906نزدیبک میشبویم ابراس ببورووازی اوی میگیبرد .در پباریس 45 ،ابزار نیبرو ببرای

جلوگیری از ایجاد تظاارات سازماندای و از تاکتیک اوداا و گشت سوارهنظام 2در میداناا استااده

میکند .دور میدان رپوبلیک (جمهوری) زدوخورداایی شکل میگیرد .واقعا به شمشیر مسلح استند
و حمله که میکنند با لبهی تیز شمشیر است و قطع عضو و کشتوکشتار.

با امهی دستگیریاا و زخمیابا و کشبته دادنابا ،آنارشیسبتاا ببه
پیببروزی درخببوری میرسببند .اثبببات میکننببد کببه میتواننببد کببارگران را
سازماندای کننبد و ببه ادفشبان

برسببند .چراکببه گرچببه اعتصبباب
سراسری شکل نگرفت و روز کاری

اشتساعته به دست نیامبد امبا
حکومت ناچار شد تبا زیبر فشبار،

یک روز استراحت برای کارگران در

نظر بگیرد .سندیکالیسبم انقالببی
از ایببن پببس در اوی محبببوبیتش

اسببت .منشببور امیببین 3کببه چنببد

ااته بعد تدوین میشود به ایبن پیبروزی حبالتی نمبادین میبخشبد و

سابوتاژ

امچنان امروز بهعنوان برنامبهی عمبل سندیکالیسبم در فرانسبه و در

جهان مورد استااده قرار میگیرد .در اوایل سدهی بیستم آنارکوسندیکالیسم کمابیش امبهجا حضبور دارد.

مانند س.ان.ت 4.در اسپانیا که کمی بعد بیش از دو میلیون کبارگر را گبرد مبیآورد یبا فبورا 1کبه ببه زنبدگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اشاره به بلاپوک یا دوران زیبا .نک .بخش سوم همین فیلمنامه.
 .2تاکتیکهای م روف ن امی دوران بناپارت.

 .3منشور امیین  ،Amiensمنشوری که در سال  1906و در جریان نهمین کنررهی ا ژ ت تصوی

شـد ،از آن پـس تبـدیل بـه

مرج ی برای سندیکالیسم بهویژه سندیکالیسم انقیبی در فرانسه شده است .از مفاد مهم این منشور میتوان به مـوارد زیـر

اشاره کرد :سندیکالیسم دو هدف و یک غایت دارد و آن اینکه با پذیرش نبـرد طبقـاتی از مطالبـات روزمـره و فـوری کـارگران
حمایت و برای تغییر جام ه از راه لغو و همرانی کـردن سـرمایه مبـارزه میکنـد .سندیکالیسـم بـا اسـتقیل کامـل از احـباب

سیاسی و از دولت بهخودیخود سازمان کاملی برای مبارزه است .اعتصاب سراسری روش مبارزاتیاش بوده و بر آن است که
گرچه سندیکا امروزه محل گردهمآیی برای مقاومت است ،در آینده مکان تجمع تولیـد و توزیـع مـروت ی نـی پایـهی سـازمان

نوین اجتماعی خواهد بود.

ت اتحادیههای کـارگری در
 .4کنفدراسیون ملی کار ( ،)Confederación Nacional del Trabajoکنفدراسیون آنارکوسندیکالیس ِ
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سیاسی در آروانتین تا داهی پنجاه ساختار میداد یا آی دبلیو دبلیو 2در ایاالت متحد امریکا که گربه سبیاه

سر میدادند تا دستگاهاا را بشکنند و واوهی سابوتاو
و قیدی (سابو) را ،که کارگران فرانسوی توی دستگاهاا ُ

3

در بسیاری از زباناای دنیا از آن میآید ،بهعنوان نماد خود انتخاب کرد.
مایکل اشمیت

اگر برای پیدا کردن مناطقی کبه سندیکالیسبم غالب

ببوده ببه نقشبهی دنیبا نگباای میانداختیبد

می دیدید که کل یا کمابیش کل امریکای التین و بخش بزرگی از اروپا را در ببر میگرفبت .اگبر دنببال
حضور در اقلیت اما تأثیرگذار سندیکااا میگشتید آن را در قارهی اروپا ،بخشاایی از شمال افریقا و
خاور دور و غیره مییافتید .و اگر دنبال شبکهاای خیلی رادیکال بودید در جنوب شرقی آسیا ،آسیای

مرکزی و غیره یافت میشدند.

جریان سندیکالیسم انقالبی با تعدد سازماناایش که در سراسر جهان پدید میآیند و با نشبریاتی کبه ببه

امهی زباناا منتشر میشوند موفق میشود بخشابایی از مبردم را مخاطب

قبرار دابد کبه تبا آنموقبع

جریاناای سیاسی دیگر نادیده شان میگرفتند .و آنارشیسم به لطف آن تأثیرش را دامنگستر میکند و به
نیرویش میافزاید.

مایکل اشمیت

جنبش که در آمریکای التین به بلوغ میرسد حضور اتحادیهاای کبارگری را میبینیبد ،اتحادیبهاای
آنارکوسندیکالیستی تأسیس میشوند که کمابیش بدون استثناء ارکدام یک بخش زنان دارند و ایبن

بخش یک گتو زنان نیست بلکه فمینینا 4در خط مقدم انقالب صنعتی حضور دارد .فکر میکنم مهبم
است که شکلگیری این سنت خیلی قوی سندیکالیستی زنان پیشرو را به یاد بیاوریم.

این زنان استند« ،برده در میان کارگران» ،که مبارزهی سندیکایی را به پیش میبرند و جبههاای تبازهیی ببه
روی آنارشیسم میگشایند .جنبش لیبرتر در زمانی که زنان نه حق رأی دارند و نه حق داشتن حساب ببانکی
به نام خود ،تبدیل به تنها جنبش انقالبی میشود که زنان چهرهاای مهمش استند.

لوییز میشل ،کمونارد معبرو

کبه قهرمبان مبردم شبد ،و امبا گلبدمن ،5مهباجر روس کبه معبرو

ببود ببه

خطرناکترین زن امریکا را به یاد میآوریم .امینطور ولترین د کلر ،1که استعداد ادبیاش به پرواز اندیشبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسپانیا و عضو انجمن بینالمللی کارگران.

 F.O.R.A .1فدراسیون منطقهیی ِ کارگران آرژانتین که در سال  1901بنیاد نهـاده شـد و نخسـتین کنفدراسـیون ملـی کـارگری در
آرژانتین است.
 IWW .2کارگران لن تی جهان؛ اتحادیهی بین المللی کارگری که در سال  190۵در شیکاگو بنیان نهاده شد.
 ،feminina .4زن یا جنس مؤنه در زبان اسپانیولی

3. sabotage

 .5اما گلدمن  ،)1۸69-1940( Emma Goldmanف ال سیاسی آنارشیست و نویسـنده .نقـش او در رشـد و پیشـرفت فلسـفهی
سیاسی آنارشیسم در امریکای شـمالی و اروپـا در نیمـهی نخسـت سـدهی بیسـتم انکارناپـذیر اسـت .میگوینـد کـه رویـداد
هیمارکت نقش مهمی در گرویدن او به آنارشیسم داشته است .او با عشق و دوست همیشریاش الکساندر برکمن نقشـهی

ترور هانری کلی فریک کارخانهدار را کشیدند .سخنرانیهایش دربارهی الول آنارشیسم ،عدالت اجتماعی و حقو زنان (برای

مثال حق سقط جنین) همواره با استقبال زیادی همراه بود .بارها و بارها زندانی شد .بنیانگذار مجلهی مـام زمـین ( Mother
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پهلو میزند و لدا رافانلی ،2از چهرهاای اصلی ضداستعماری در خاور نزدیک یا ویرجینیا بولتن 3که نخستین
روزنامهی فمینیستی تاری را با عنوان فرعی نه خدا ،نه ارباب ،نه شوار منتشر میکند .فرامبوش نمبیکنیم

لوسی پارسونز 4را که شوارش در ماجرای ایمارکت متهم شده و یکی از پنج شهید شیکاگو ببود و خبودش
برده به دنیا آمده بود و از مبارزان جنبش سیااان شد .این زنان بنام که بهواسبطهی نامشبان سبالناا پبر

میشوند مورد ستایش اواداران آنارشیست و مناور قدرتاای مستقر استند که در زندانی کردن ،تبعید و
حتی کشتن شان تردیدی به خود راه نمیداند مانند کشتن کانو سوگاکو ،5روزنامهنگار فمینیسبت و شبهید
واپنی که در گرگومیش ش

میشود.

اما گلدمن

بعد از اینکه بهاشتباه متهم به باالترین درجبهی خیانبت شبد ببه دار آویختبه

لدا رافانلی

ولترین د کلر

ویرجینیا بولتن

لوسی پارسونب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )Earthدر امریکا و در جریان جنگ داخلی اسپانیا سردبیر بخش انرلیسی بولتنهای کنفدراسـیون ملـی کـار اسـپانیا (ا ان

ت) و فدراسیون آنارشیست ایبریکا بود .از اوست« :اگر نتوانم برقصم ،پـس مـن جـایی در انقـیب شـما نخـواهم داشـت ».و

«آینده از آن ِ کسانی است که جسارتش را دارند».

 .1ولترین د کلر  ،)1۸66-191۲( Voltairine de Cleyreآنارشیست امریکایی کـه در مخالفـت بـا سـرمایهداری ،دولـت ،ازدواج و
سلطهی مذه

بر جنسیت و زندگی زنان مینوشت .به همین دلیل او را از پیشروان اندیشهی فمینستی میدانند.

 .2لـدا رافـانلی  ،)1۸۸0-1971( Leda Rafanelliناشـر و شـاعر آنارشیسـت ایتالیـایی .موضـو نوشـتههای او بیشـتر فردگرایـی،
فوتوریسم ،مذه

و بهویژه زنانری است.

 .3ویرجینیا بولتن  ،)1۸70-1960( Virginia Boltenروزنامهنرار آنارشیست آرژانتینی .در کشورش او را پیشرام مبارزه برای احقا

حقو زنان میدانند .او را در سال  190۲به اروگوئه تب ید کردند کـه تـا آخـر عمـرش همانجـا مانـد .مقالـههای بسـیاری در

روزنامههای آنارشیستی و کمونیستی منتشر کـرد و بـه احتمـال زیـاد ناشـر روزنامـهی لـدای زن ( )La Voz de la Mujerدر

روزاریو آرژانتین بود چراکه ب د از تب یدش به اروگوئه روزنامهیی به همـین نـام بـرای مـدتی در آنجـا منتشـر شـد .امـروز در
بوئنواآیرا پارکی به نام او نامرذاری شده است.

 .4لوسی پارسونب  ،)1۸۵۳-194۲( Lucy Parsonsسـازماندهندهی کـارگری و آنـارکو کمونیسـت امریکـایی .او را سـخنور قهـاری

میدانند .او پس از ازدواج با آلبرت پارسونب روزنامهنرار نامی به جنبش رادیکال متمایل شد و در سردبیری روزنامـهی مشـهور
آ رم به او یاری رساند .پس از اعدام همسرش در جریان رویداد هیمارکت او بـه ف الیتهـای سیاسـی رادیکـالش ادامـه داد
چنانکه در بنیانگذاری سازمان کارگران لن تی جهان (آی دبلیو دبلیو) نقش چشمریری داشت.

 .5کانو سوگاکو  ،)1۸۸1-1911( Kanno Sugakoیا کانو سوگا ،روزنامهنرار آنارکوفمینیست ژاپنی و مبارز برابری حقـو زن و مـرد.
از او مقالههای زیادی دربارهی سرکوب جنسی به جا مانده است .او در حادمهیی که دولت وقت ژاپن به آن «با ترین درجهی
خیانت» نام داد متهم به نقشه کشیدن برای قتل امپراتور میجی و در سن بیستونه سـالری بـه دار آویختـه شـد .در تـاریخ

ژاپن مدرن او نخستین زندانی سیاسی زنی است که اعدام شده است.
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اما با وجود مشارکت این شخصیتاا سندیکالیسم انقالبی محبدودیتاایش را نشبان میدابد .و بباز ابم

ماالتستا نگران است که آن را گرفتار در دام قانونمندی ببیند و آنارشیستاا فرامبوش کننبد کبه اسبتند و

برای چه میرزمند.

مایکل اشمیت

آنچه ماالتستا نقدش میکند دقیقا امین نوع سندیکالیسم نانوکرهیی غیرسیاسی است که درواقع
با قدرت مبارزه نمیکند و میخوااد آاسته برود و آاسته بیاید و نمیپذیرد که جایی باید با مسألهی

قدرت برخورد کند.

بسیاری از انقالبیاا نومید از کنش جمعبی ،و امچنبین قرببانی سبرکوب فبراوان ،تبرجیح میدانبد بعبد از
دوره اای شورش و آنارکوسندیکالیسبم رو ببه ایجباد آخبرین جریبان جنببش آنارشیسبتی تاببهامروز یعنبی

فردگرایی بیاورند.

ادامه در بخش ششم :انسان نو و آموزش لیبرتری

