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 مچهار دامه از بخش ... ا

 

 ـ عمل مستقیمـ 1906
جـا وکم همهشود که بیشچند سالی می

قالب  کارگران حق سازماندهی کردن در 
ایجاد اند. اما با سندیکا را به دست آورده

ـــار و ا ـــورا ک ـــه  1.ت.ژ.ب ـــت ک اس
آنارشیســم و سندیکالیســم دســت در 
دست یکـدیرر سندیکالیسـم انقیبـی را 

ــق مــی ــوان خل ــا عن ــدتر ب ــه ب  ــد ک کنن
 شود.سندیکالیسم شناخته می بب آنارکو

 مایکل اشمیت
ام عمیقـا م تقـدم کـه سندیکالیسـم در نهـاد خـود اسـتراتژی هایی که کردهبا مطال ات و پژوهش

ضـرورت و آنارشیستی است و از جنبش آنارشیستی زاده شده است نـه اینکـه چیـبی باشـد کـه به
. قط ا سازوکار بورا کار در شندپذیرفته باآن را ها طور مستقل به وجود آمده باشد و آنارشیستبه

 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 . 

 یکای(، سندC.G.T. ou Confédération génerale du travail) یکار به زبان فرانسو یعموم ونیا.ژ.ت. مخفف کنفدراس .1
آن آمـده و  یکـه در اساسـنامه یگـذارده شـد. از الـول انیـبن مـوژیدر ل 1۸9۵سپتامبر  ۲۳است که در  رانیمبدبر یفرانسو

محو  یکه براکارگران همچنان یزندگ یبهبود فور یهرروزه برا یمبارزه ،یقاتبه نبرد طب توانیاست م نیی  برگرفته از منشور ام
 اشاره کرد. یاسیو کارفرما و استقیل از احباب س یکار مبد

 
 های بورا کاریکی از جلسه

http://www.rouzgar.com/literaryforms/scenario/1398/03/000260.php
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رشـد و پیشـرفت سیسـتم  سراسر فرانسه، سازوکار مفیدی بـود کـه
های کارگری را تسـهیل کـرد و باعـه رهـور محلی از اتحادیه تیو  فدرا

 .سندیکالیسم شد

حامی اللی جنبش بورا کار، جوان آنارشیستی است که بـه مخالفـت بـا 
 م روف است. تروراستراتژی 

 نورمن بیرژون
جوانی فرانسوی اسـت کـه م. او ا پلوتیه احترام زیادی قائل من برای

وچندسالری به م نی واق ی کلمه برای بـه ممـر رسـاندن در سن سی
 ی بورا کار است.گذار ایدهدهد. او پایهاین کار جانش را می

 ایو مولیه بب ژان
آید بورا است ی نی جایی است که برای مذاکره طور که از اسمش برمیبورا کار چیست؟ همین

نجا روند. در ابتدا جایی بود که بیکاران برای پیدا کردن کار به آکردن کار به آنجا میی کار، پیدا درباره
...  هـای تخصصـی،شـوند بـه مدرسـه، مدرسـهسـرعت تبـدیل مـیهای کار بهزدند. اما بوراسرمی

 کتابخانه. محل بحه و فحص و اندیشیدن.

 نورمن بیرژون
آور اسـت، ها خیلـی لـذتآیم دیدن این ساختمانبرای یک خارجی مثل من هربار که به فرانسه می

هـای آنجـا را شـان هبینـهسـت کـه کـارگران از جیـ  باابهت. خیلـی زیبـابسیار های این ساختمان
ــ اجتمـاعی و اقتصـادی بـوده کـه ازشـان دفـا   ها تجسم باورهای سیاسیاین مکان .اندختهپردامی
بوده. جاهایی بـوده کـه هرآنچـه را ب ـدا قـرار بـوده در های دفا  سریع از کارگران ند، مکاناکردهمی

شـد و ی فردا در آنهـا ریختـه مـیند. جاهایی که بذر جام هاهکرددر آنجاها مجسم میببینند  جام ه
 کردند.برگزار می و کیا شبانه ی کارموزهآنجا گرفت. اببار مبارزه هم در اختیار قرار می

 شناسی در دانشراه پاریس غرب ــ نانتر(جام ه )استاد ANNE STEINER ان استاینر
کارگرها بـا  و شودها برگبار میدر یکشنبه یهای نمایش حتها و جلسههای منارره، کنفرانسجلسه

شـود های نمایش واق ا سطح بـا  اسـت، مـیکنند. و این جلسهرکت میمشاهایشان در آن خانواده
 های مردمی است.گفت محل آموزش

 یرژوننورمن ب
 ِایـن  .آیـداش از کجـا مـیبختیتیرهبداند این را بدهیم که  حرف پلوتیه این است که به کارگر دانش

اش و اگر به کسانی  شود شناختمی ،آید که وض یت عینی قابل شناخت استحرف از این ایده می
کننـد و درک مـیبرنـد که درگیرش هستند اطیعات مربوط را بدهیم شرایطی را که در آن به سـر می

ی وجود دارد که شناخت جهـان بـر اراده باورمند خواهند شد. درواقع این احتما  به تغییر آن عیقه
 یابیم.ها، نبد پلوتیه میتغییر مقدم است. این ایده را نبد آنارشیست

 
 فرنان پلوتیه



rouZGar.com  |۳|  ی عمل مستقیمدوره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـود. در اوایـل های مردم مـیشهرها پر از کاخ ،. با فشار کارگرانیابدمیهای کار رشد تصاعدی شمار بورا
ادغـام  ،که هباران کارگر سندیکایی را در عضویت دارد .ت.ژ.قرن بیش از لد تا از آنها وجود دارند. و در ا

آنارشیسـت پروپیمـانی کـه  ؛شان امیل پوژه اسـتآنها همه لیبرتر نیستند دبیر فدراسیون اگرچهشوند. می
 ستراتژیک و انقیبی داشته باشد.ا ،باید نقش مرکبی ،و نه حبب سیاسی، م تقد است سندیکا

 ایو مولیه بب ژان
ی سندیکالیستیِ عمل مستقیم هستیم، چیبی که جنبش سندیکایی است. در دوره های طیییِ سال

ی سیاسی نیست. تفاوت واضح ش. نیازی به واسطها دهم سندیکالیسم خودبسنده بناممترجیح می
ی تـا حـدی ألـندو  ر از طریـق خب  احباب است کهآید، انتخابات و سیاست برمی از نچهاست؛ آ

به الـیحات جبئـی و اقـدامات کـوچکی  ی آنهای ساختهآید و ب د سندیکاهاالیحات به دست می
سندیکالیسم باید  !نه .آیدی خاص میزنند که فقط به کار حل مشکل کارگران یک کارخانهدست می

های بازی را به دست بریرد و جام ـه بتواند کارت
 طرز بنیادین تغییر دهد.را به

ایــــن مفهــــوم همرــــانی از نقــــش ســــندیکا 
ی أهــا را بــه رد اســتراتژی لــندو  رآنارشیســت

ی دادن ربطی به ابراز حـق أکشاند. برای آنها رمی
نــدارد بلکــه بیشــتر مشــروعیت دادن بــه ن ــم 
ل  مستقر است. در هر انتخابات آنها موضع رادیکا

 گیرند.می از رأی دادن امتنا 

 ماریان انکل
ی سـیحی تـوهمی أداننـد کـه رخیلی خوب می

هـای مـردم الـطی  نماینـدهبه ، اینهای دنیادهد و در بهترین دمکراسیاست و چیبی را تغییر نمی
 دهند.اند پس نمیشان کرده هیچ حسابی به مردمی که انتخاب

 نورمن بیرژون
شبود. ختبه میفـروچیبی است که م مو  به نـام دمکراسـی انکار دمکراسی نیست، مخالفت با آن

اندیشند. در جنبش آنارکوسندیکالیستی نماینده وجود داشته امـا ش میاعمل کردن درواقع به روشِ 
. روش شان ممکن بوده استعزلدر هر زمان 

 متفاوت اندیشیدن به سیاست است.

 
 های تاکسی در پاریساعتصاب راننده
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ـــن روشِ آنارکوسندیکالیســـت ـــا در ای ـــاوتِ  ه متف
ب ـد از  رویبداداایدر اسبتااده از آن  کبه به سیاست ترجیح دادنـد از سـیحی اسـتفاده کننـد اندیشیدن

جـا رو به زایشِ بیستم همـه یسدهترتی  است که در این. و بهه بوددر ن ر گرفته شدیمیه ای سنتکنرره
 شود: اعتصاب سراسری.شکوفا می یاسمِ رمب

 ایو مولیه بب ژان
اا از کبار ی کارخانبهامروز شاید این ایده سطحی به نظر برسد اما انقالبی ام است. اگر در امبه

 حاظ کننبدتوانند امچنان سرمایه و سود سهامشان را طور میداراا چهکردن دست بکشند سرمایه
 وقتی که دیگر ایچی نباشد.

 ان استینر
گویند اقتصاد شورش. جامعه خودش خودش را و اگر امه امزمان اعتصاب کنند؟ بعضی به این می

توانبد مقاومبت کنبد. که ببورووازی نمیکند بدون آنکه نیازی به خشونت خاصی باشد چوناداره می
 اش را از دست خوااد داد.یی بدون دولت خوااد بود چراکه دولت علت وجودیجامعه

 مولیه ایو بب ژان
داراا را بکُشند یا زندانی کنند، ایده این است که جبوار اصل ایده این نیست که بورووااا یا سرمایه

 داری ام نیست.سرمایه نباشد، دیگر سرمایه ی آنها را بخشکانند. اگر تولید  سرمایه

که یکی از بزرگترین فجایع تباری  کبارگری در  1906در سال  1ی کورییرمانند حادثه ،کُشدداری میاما سرمایه
ی شود. مالکان معدن برای حاظ تودهآنجا اتااق افتاد. آنجا پس از اناجار گاز و گردوغبار، معدن متالشی می

آتش و گاز و در کارگر معدن محبوس و گرفتار  1500کنند. حدود کربن، ورودی و خروجی معدن را مسدود می
اا پیشباپیش آنهبا کنند. زنمانند. معدنچیان بالفاصله اعتصاب مینار از آنها زنده می 24ند. فقط ا تاریکی

 ،کبه تبازه وزیبر کشبور شبده ،اند. کلمانسو اا در صف مقدمکنند. آنارشیستدرخواست اجرای عدالت می
 کنند.ازار سرباز به تظاارکنندگان حمله میکند. بیستارتش را روانه می

اای لیبرتبببر در پاسببب ، در یسبببتسندیکال
، درخواسبت 1906تظاارات روز اول ماه می 

کننبد و فراخبوان ساعته میاشت روز کاری  
دانببد. انگببار کببه اعتصبباب سراسببری می

باشبد. اگبر  68یا می  2 36درآمد سال پیش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Courriére 

سـاله، در  64لئـون بلـوم  ک،یبماتیکار یچهره یاز احباب چپ به رهبر ریفراگ یائتیف ،یمردم ی، جبهه19۳6 یدر سوم ماه م .2
 تیاسـترکه همچنان پس از سقوط وال یرکود اقتصاد یدر دوره یمردم یجبهه یروزی. پرسدیم یروزیانتخابات پارلمان به پ

 یاز دستاوردها یاریآن روز بود. بس یفرانسه یجام ه یبرا یببرگ دیداشت ام ادامه یدارهیسرما یدر کشورها 19۲9در سال 
ها در اوج قـدرت بودنـد. بـا  و اشغال کارخانه یسراسر یهابا اعتصاب کاهایدوره است که سند نیفرانسه حالل ا یاجتماع

ِ ارک یدادهاها، قراکارگران در کارخانه یندهیحضور نما تیبردن دستمبدها، تثب عنوان نمونـه، حالـل بـه ،یو نه فـرد یجم  ی
 دوره هستند. نیا

 کارگران جنرال موتورزاعتصاب 
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انبد کبه  آگاهکنند گذارند یا کنسرت موسیقی برگزار میپزان میاای کار مراسم سوپاا در بورسآنارشیست
ی نببرد نیسبت کبارگران خبود را آمباده 1ساعت رویارویی نزدیک است. در قل  این دوره که برای امه زیببا

 شود.ی فرانسه حبس میلرزد. ناس در سینهکنند و بورووازی میمی

 ان استینر
ی عزیمبت تشویش و اضطرابی وجود دارد که تبدیل ببه نقطبه 1906وحوش اول ماه می سال حول

دیبر »ابا نقبش بسبته شود. انتظاری به قدمت ابزار سبال روی بیرقی اعتصاب سراسری میلهأمس
گبذرد و گیرد. ارچبه میوجوشی درمیشویم جن به روز مقدر نزدیک که می«. نیست که آزاد شویم

ابزار نیبرو ببرای  45 ،گیبرد. در پباریسشبویم ابراس ببورووازی اوی مینزدیبک می 1906به اول مبی 
اا استااده در میدان 2نظامی از ایجاد تظاارات سازماندای و از تاکتیک اوداا و گشت سوارهجلوگیر

گیرد. واقعا به شمشیر مسلح استند کند. دور میدان رپوبلیک )جمهوری( زدوخورداایی شکل میمی
 وکشتار.ی تیز شمشیر است و قطع عضو و کشتکنند با لبهو حمله که می

اا ببه ابا، آنارشیسبتابا و کشبته دادناا و زخمیی دستگیریبا امه
تواننببد کببارگران را کننببد کببه میرسببند. اثبببات میپیببروزی درخببوری می

سازماندای کننبد و ببه ادفشبان 
گرچببه اعتصبباب  کببهچرابرسببند. 

سراسری شکل نگرفت و روز کاری 
ساعته به دست نیامبد امبا اشت

 زیبر فشبار،تبا حکومت ناچار شد 
یک روز استراحت برای کارگران در 
نظر بگیرد. سندیکالیسبم انقالببی 
از ایببن پببس در اوی محبببوبیتش 

کببه چنببد  3اسببت. منشببور امیببی ن
بخشبد و شود به ایبن پیبروزی حبالتی نمبادین میااته بعد تدوین می
ی عمبل سندیکالیسبم در فرانسبه و در عنوان برنامبهامچنان امروز به

جا حضبور دارد. ی بیستم آنارکوسندیکالیسم کمابیش امبهگیرد. در اوایل سدهمی جهان مورد استااده قرار
کبه ببه زنبدگی  1آورد یبا فبورادر اسپانیا که کمی بعد بیش از دو میلیون کبارگر را گ برد مبی 4.ت.ان.مانند س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لمنامهیف نیهم بخش سوم. نک. بایدوران ز ایاپوک اشاره به بل .1
 دوران بناپارت. یم روف ن ام یهاکیتاکت .2
بـه  لیشـد، از آن پـس تبـد  یا ژ ت  تصو یکنرره نینهم انیو در جر 1906که در سال  یمنشور ،Amiens نیی  منشور ام .3

 ریـبه مـوارد ز توانیمنشور م نیدر فرانسه شده است. از مفاد مهم ا یانقیب سمیکالیسند ژهیوبه سمیکالیسند یبرا یمرج 
کـارگران  یاز مطالبـات روزمـره و فـور ینبـرد طبقـات رشیبا پذ نکهیادارد و آن  تیغا کیدو هدف و  سمیکالیاشاره کرد: سند

بـا اسـتقیل کامـل از احـباب  سـمیکالی. سندکنـدیمبـارزه م هیکـردن سـرما یجام ه از راه لغو و همران رییتغ یو برا تیحما
و بر آن است که  بوده اشیبارزاتروش م یمبارزه است. اعتصاب سراسر یبرا یسازمان کامل خودیخودو از دولت به یاسیس

سـازمان  یهیـپا ی نـیمـروت  عیـو توز دیـمکان تجمع تول ندهیمقاومت است، در آ یبرا ییآامروزه محل گردهم کایگرچه سند
 خواهد بود. یاجتماع نینو

در  یکـارگر یهاهیاتحاد ستِ یکالیآنارکوسند ونی(، کنفدراسConfederación Nacional del Trabajoکار ) یمل ونیکنفدراس .4
 

 
 سابوتاژ
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سبیاه  ا که گربهدر ایاالت متحد امریک 2داد یا آی دبلیو دبلیوی پنجاه ساختار میسیاسی در آروانتین تا داه
 3ی سابوتاواا را بشکنند و واوهدادند تا دستگاهاا ُسر میکه کارگران فرانسوی توی دستگاه ،و قیدی )سابو( را

 عنوان نماد خود انتخاب کرد.به ،آیداای دنیا از آن میدر بسیاری از زبان

 مایکل اشمیت
انداختیبد ی دنیبا نگباای میه نقشبهاگر برای پیدا کردن مناطقی کبه سندیکالیسبم غالب  ببوده بب
گرفبت. اگبر دنببال دیدید که کل یا کمابیش کل امریکای التین و بخش بزرگی از اروپا را در ببر میمی

اایی از شمال افریقا و ی اروپا، بخشگشتید آن را در قارهحضور  در اقلیت اما تأثیرگذار سندیکااا می
اای خیلی رادیکال بودید در جنوب شرقی آسیا، آسیای ل شبکهیافتید. و اگر دنباخاور دور و غیره می

 شدند.مرکزی و غیره یافت می

آیند و با نشبریاتی کبه ببه اایش که در سراسر جهان پدید میجریان سندیکالیسم انقالبی با تعدد سازمان
موقبع ابایی از مبردم را مخاطب  قبرار دابد کبه تبا آنشود بخششوند موفق میاا منتشر میی زبانامه

کند و به گستر میا دامنگرفتند. و آنارشیسم به لطف آن تأثیرش ر شان می اای سیاسی  دیگر نادیدهجریان
 افزاید.نیرویش می

 مایکل اشمیت
اای بینیبد، اتحادیبهاای کبارگری را میرسد حضور اتحادیهجنبش که در آمریکای التین به بلوغ می

شوند که کمابیش بدون استثناء ارکدام یک بخش زنان دارند و ایبن آنارکوسندیکالیستی تأسیس می
کنم مهبم در خط مقدم انقالب صنعتی حضور دارد. فکر می 4فمینینا زنان نیست بلکه بخش یک گتو  
 پیشرو را به یاد بیاوریم. سندیکالیستی  زنان   گیری این سنت خیلی قوی  است که شکل

یی ببه اای تبازهبرند و جبههی سندیکایی را به پیش میکه مبارزه ،«برده در میان کارگران»این زنان استند، 
گشایند. جنبش لیبرتر در زمانی که زنان نه حق رأی دارند و نه حق داشتن حساب ببانکی روی آنارشیسم می

 اای مهمش استند.شود که زنان چهرهبه نام خود، تبدیل به تنها جنبش انقالبی می

، مهباجر روس کبه معبرو  ببود ببه 5و امبا گلبدمن ،کبه قهرمبان مبردم شبد لوییز میشل، کمونارد معبرو 
اش به پرواز اندیشبه که استعداد ادبی ،1طور ولترین د کلرآوریم. امینترین زن امریکا را به یاد میخطرناک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کارگران. یالمللنیو عضو انجمن ب ایاسپان

1. F.O.R.A در  یکـارگر یملـ ونیکنفدراسـ نینهـاده شـد و نخسـت ادیبن 1901که در سال  نیکارگران آرژانت ییِ منطقه ونیفدراس
 است. نیآرژانت

2. IWW نهاده شد. انیبن کاگویدر ش 190۵که در سال  یکارگر یالملل نیب یهیاتحاد ؛جهان یکارگران لن ت 
3. sabotage 

4. feminina یولینه در زبان اسپانؤجنس م ای، زن 
 یفلسـفه شـرفتی. نقـش او در رشـد و پسـندهیو نو ستیآنارش یاسی، ف ال سEmma Goldman (1۸69-1940)اما گلدمن  .5

 دادیـکـه رو نـدیگویاسـت. م ریانکارناپـذ سـتمیب ینخسـت سـده یمـهیو اروپـا در ن یشـمال یکایدر امر سمیآنارش یاسیس
 یالکساندر برکمن نقشـه اشیشریبا عشق و دوست هم وداشته است. ا سمیاو به آنارش دنیدر گرو ینقش مهم مارکتیه

 یو حقو  زنان )برا یعدالت اجتماع سم،یالول آنارش یدرباره شیهای. سخنراندندیدار را کشکارخانه کیفر یکل یترور هانر
 Mother) نیزمـ مـام یمجله گذارانیشد. بن یهمراه بود. بارها و بارها زندان یادی( همواره با استقبال زنیمثال حق سقط جن
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که نخستین  3اای اصلی ضداستعماری در خاور نزدیک یا ویرجینیا بولتناز چهره ،2زند و لدا رافانلیپهلو می
کنیم کند. فرامبوش نمبیمنتشر می نه خدا، نه ارباب، نه شوار ی فمینیستی تاری  را با عنوان فرعی  روزنامه

مارکت متهم شده و یکی از پنج شهید شیکاگو ببود و خبودش را که شوارش در ماجرای ای 4لوسی پارسونز
اا پبر ی نامشبان سبالنواسبطهنان بنام که بهسیااان شد. این ز  جنبشبرده به دنیا آمده بود و از مبارزان 

اای مستقر استند که در زندانی کردن، تبعید و شوند مورد ستایش اواداران آنارشیست و مناور قدرتمی
نگار فمینیسبت و شبهید ، روزنامه5داند مانند کشتن کانو سوگاکوشان تردیدی به خود راه نمی کشتن یحت

ی خیانبت شبد ببه دار آویختبه اشتباه متهم به باالترین درجبهز اینکه بهومیش ش  بعد اواپنی که در گرگ
 شود.می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Earthا ان  ایکـار اسـپان یملـ ونیکنفدراسـ یهابولتن یسیبخش انرل ریسردب ایاسپان یجنگ داخل انیو در جر کای( در امر(

و « در انقـیب شـما نخـواهم داشـت. ییاگر نتوانم برقصم، پـس مـن جـا»بود. از اوست:  کایبریا ستیآنارش ونیت( و فدراس
 «است که جسارتش را دارند. یاز آنِ کسان ندهیآ»

دولـت، ازدواج و  ،یدارهیکـه در مخالفـت بـا سـرما ییکایامر ستی، آنارشVoltairine de Cleyre (1۸66-191۲)د کلر  نیولتر .1
 .دانندیم ینستیفم یشهیاند شروانیاو را از پ لیدل نی. به همنوشتیزنان م یو زندگ تیمذه  بر جنس یسلطه

 ،یـیفردگرا شـتریاو ب یها. موضـو  نوشـتهییایـتالیا سـتی، ناشـر و شـاعر آنارشLeda Rafanelli (1۸۸0-1971) یلـدا رافـانل .2
 است. یزنانر ژهیومذه  و به سم،یفوتور

احقا   یمبارزه برا شرامی. در کشورش او را پینیآرژانت ستینرار آنارش(، روزنامه1۸70-1960) Virginia Boltenبولتن  اینیرجیو .3
در  یاریبسـ یهاجـا مانـد. مقالـهکردند کـه تـا آخـر عمـرش همان دیبه اروگوئه تب  190۲. او را در سال دانندیحقو  زنان م

( در La Voz de la Mujer) زن یلـدا یناشـر روزنامـه ادیـکـرد و بـه احتمـال ز منتشر یستیو کمون یستیآنارش یهاروزنامه
در آنجـا منتشـر شـد. امـروز در  یمـدت ینـام بـرا نیبه همـ ییبه اروگوئه روزنامه دشیبود چراکه ب د از تب  نیآرژانت ویروزار

 شده است. یبه نام او نامرذار یپارک رایآبوئنوا
 ی. او را سـخنور قهـارییکـایامر سـتیو آنـارکو کمون یکـارگر یدهنده(، سـازمان1۸۵۳-194۲) Lucy Parsonsپارسونب  یلوس .4

مشـهور  یروزنامـه یریشد و در سردب لیمتما کالیبه جنبش راد ینرار نام. او پس از ازدواج با آلبرت پارسونب روزنامهدانندیم
ادامـه داد  کـالشیراد یاسـیس یهـاتیاو بـه ف ال مارکتیه دادیرو انیهمسرش در جر مرساند. پس از اعدا یاریبه او  آ رم
 داشت. یری( نقش چشمرویدبل ویدبل یجهان )آ یسازمان کارگران لن ت یگذارانیکه در بنچنان

حقـو  زن و مـرد.  یو مبارز برابر یژاپن ستینینرار آنارکوفمکانو سوگا، روزنامه ای، Kanno Sugako (1۸۸1-1911)کانو سوگاکو  .5
 یدرجه نیبا تر»که دولت وقت ژاپن به آن  ییبه جا مانده است. او در حادمه یسرکوب جنس یدرباره یادیز یهااز او مقاله

 خیشـد. در تـار ختـهیبـه دار آو یسـالر ونهستیو در سن ب یجیقتل امپراتور م یبرا دنینام داد متهم به نقشه کش «انتیخ
 است که اعدام شده است. یزن یاسیس یزندان نیژاپن مدرن او نخست

     
 لوسی پارسونب ویرجینیا بولتن لدا رافانلی ولترین د کلر اما گلدمن
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دابد. و بباز ابم اایش را نشبان میاا سندیکالیسم انقالبی محبدودیتاما با وجود مشارکت این شخصیت
اا فرامبوش کننبد کبه اسبتند و که آن را گرفتار در دام قانونمندی ببیند و آنارشیستماالتستا نگران است 

 رزمند.برای چه می

 مایکل اشمیت
یی غیرسیاسی است که درواقع وکرهکند دقیقا امین نوع سندیکالیسم نانآنچه ماالتستا نقدش می

ی پذیرد که جایی باید با مسألهمیخوااد آاسته برود و آاسته بیاید و نکند و میبا قدرت مبارزه نمی
 قدرت برخورد کند.

دانبد بعبد از تبرجیح می ،و امچنبین قرببانی سبرکوب فبراوان ،اا نومید از کنش جمعبیبسیاری از انقالبی
امروز یعنبی اای شورش و آنارکوسندیکالیسبم رو ببه ایجباد آخبرین جریبان جنببش آنارشیسبتی تاببهدوره

 فردگرایی بیاورند.

 بخش ششم: انسان نو و آموزش لیبرتری ادامه در
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