
 جان باختگان آنارشيست شيکاگو و منشاء روز اول ماه مه
 همراه با نوشته ای از ماخنو و معرفی تشکالت و مطالبات آنارکوسنديکاليستی

ان            (  ارديبهشت ١١اول ماه مه برابر با       انست غ ور در اف ا ث بش          )   ي ان وارد جن چن
ا و                                       ه دولت ه ان شده است ک کشان سراسر جه ت ارزات زحم ب کارگری و م
ه                      ن روز را ب استثمارکنندگان را گريزی از آن نيست، هر چند برخی از آن ها اي
ن             ر اي عنوان يک روز تعطيل با پرداخت دستمزد پذيرفته اند، اما بسياری هنوز ب

 .  موضوع گردن نمی گذارند
ن               دي اول ماه مه در ايران تعطيل نيست، اين در حالی ست که دولت اين کشور چن
ودجه های             رده و ب روز را در سال به مناسبت های دينی به تعطيل رسمی بدل ک
اتی از                    دام رزنی و اق هنگفتی به روضه خوانی و ترويج خرافات و سينه و زنجي

گر                  .   اين قبيل اختصاص داده است     ران و دي ان در اي دگ ارشون م ث کارگران و است
کشورهای ديکتاتوری، عليرغم تمام محدوديت ها و خفقان ژرف سياسی که دولت 
د و                                   اس می دارن ه را پ اه م اگون روز اول م ون ها اعمال می کنند، به انحاء گ

 . همبستگی خود را با ديگر هم زنجيران در سراسر گيتی اعالم می نمايند
ان و                       ان در سراسر جه دگ اول ماه مه روز تمام کارگران و همه ی استثمارشون

ان است        اسبت         .   طبعًا در ايران، افغانستان و ديگر کشورهای فارسی زب ن ن م دي ب
ه ی                                 ام دگی ن ا زن راه ب م ه، ه اه م دايش اول م تاريخچه کوتاهی از چگونگی پي
ا                            د ي ن ت اخ ارگری جان ب ارزات ک ب آنارشيست هايی که در آمريکا در رابطه با م

ور                    .   محکوم به زندان شدند در زير آمده است   اهی از نست وت ه ی ک وشت اه ن آن گ
ده شده                      ردان رگ ارسی ب ه ف ه ب ماخنو، آنارشيست ُاکرائينی در رابطه با اول ماه م

معرفی يک تشکل آنارکوسنديکاليستی همراه با اصول و مطالبات آن و در        .   است
ی                                 ان ه ل ج ک ه تش ان ک ش ک ت م ی زح ل ل م ن ال ي ن ب م ج ه ی ان ام ن اس ر اس آخ

 .آنارکوسنديکاليست هاست از ديگر بخش های نوشتار زير هستند
ان                دگ ارشون م ث ت گر هم                      رهايی کارگران و تمام اس د دي ن ان ز م ي ان ن ارسی زب ف

ا و                          زنجيرانشان در سراسر جهان،     ام دولت ه م ل از ت ق ًال مست ام به گونه ای ک
د             احزاب سياسی و طرح مطالبات برحق خويش ميسر است تا آنان سرانجام بتوانن
در يک انقالِب در آن واحد اجتماعی، اقتصادی و سياسی، بساط استثمار و ستم را 

د                             ردن م گ اک وشت خود ح ر سرن ستی ب ي درال ارگر و     .   برچينند و با تشکالت ف ک
ا يک                            ی ي الب ق ه ظاهر ان استثمارشونده ای که سرنوشتش را به يک دولت حتا ب
د می               ي أي حزب از هر گرايشی بسپارد فقط بر تداوم بردگی و استثمار خود ُمهر ت

 . زند
 تيف. ن

 ٢٠١٣مه  – ١٣٩٢ارديبهشت 

 جان باختگان شيکاگو و منشاء روز جهانی کارگر
 مبارزات سنديکايی کارگری ١٨٨۶روز اول ماه مه 

به دويست هزار زحمتکش آمريکايی اجازه داد تا به          
مطالبه ی خود برای هشت ساعت کار در روز                       

اما سی صد و چهل هزار نفر ديگر مجبور              .  برسند
به اعتصاب شدند تا همين مطالبه را به کارفرمايان             

 .بقبوالنند
 مه منجر به         ٣روز    در      يک تظاهرات کارگری     

مرگ سه کارگر اعتصابی شد که در کارخانه ی                   
 .مک کورميک هاروستر در شيکاگو کار می کردند        

عصر روز بعد در      در ميدان هايمارکت      ی  تظاهرات
در .  گرفتصورت    اعتراض به کشتار کارگران            

حالی که همه متفرق شده بودند، حدود دويست                         
 و به همين       مانده بودند  تظاهرکننده هنوز در ميدان        

ناگهان .  تعداد هم مأمور پليس در آن جا وجود داشت         
 که منجر   يدبمبی در ميان نيروهای پليس منفجر گرد       

 .شد  نفر از آنانچندبه مرگ 
فدراسيون مشاغل سازمان يافته و سنديکاهای                        

 فدراسيون    پدربزرگکه    )  FOTLU(زحمتکشان    
 بنيان   ١٨٨١است، در سال         )  AFL(کار آمريکا      

اين فدراسيون فقط دارای پنجاه هزار             .  گذاری شد  
ماهر، مرد، سفيدپوست و        کارگران   عضو بود که        

اين فدراسيون در يکی از          .  آمريکای االصل بودند    
کنگره هايش تصميم گرفت تا مطالبه ی هشت                          
ساعت کار در روز را به خواست اصلی خود بدل                

 تظاهرات بزرگی     ١٨٨۶نمايد و روز اول ماه مه             
برای اين تظاهرات چنان         .  برای آن تدارک ببيند        

 فدراسيون  تقويتکه خود موجب     برپا شد    کارزاری  
  چند شرکت تصميم      ١٨٨۶از همان آوريل       .  گرديد
 که هشت ساعت کار در روز را بدون کاهش           گرفتند

دستمزد بپذيرند و اين موضوع دويست هزار کارگر         
 .گرفترا در بر

نام ( تشکلی به نام سواران کار       ١٨٨۶در همان سال    
 The Noble & Holy Order of the:  کامل

Knights of Labor(             با    ١٨۶٨که در سال 
پيوندهای قوی فراماسونری تشکيل شده بود، دارای          

اين تشکل همه ی کارگران     .  هفتصد هزار عضو بود   
سفيد يا سياه پوست، مرد يا زن، آمريکايی يا مهاجر            

هر چند رهبری   .  و ماهر و غيرماهر را می پذيرفت       
 را محکوم   ١٨٨۶سواران کار اعتصاب اول ماه مه        

نمودند، اما اعضای پايين تشکل نقش اصلی را در               
فعاالن و مسئوالن سواران کار            .  آن بازی کردند     

اصلی ترين قربانيان سرکوبگری های پس از کشتار        
ميدان هايمارکت بودند و اين در حالی بود که                            

رهبران تشکل از دخالت به نفع محکوم شدگان                       
اين چنين بود که تشکل                .  شيکاگو سرباز زدند       

 .سواران کار پس از آن شتابان فروپاشيد
ابتکار کارگران آمريکايی برای دستيابی به هشت               
ساعت کار روزانه، بدون رويدادهای غمبار شيکاگو      
که همگان را تحت تأثير قرار داد، نمی توانست در              
کشور و در سراسر جهان بازتاب بزرگی داشته                    

 .باشد
چماق بدستانی که در خدمت کارفرمايان بودند خوب         
می دانستند که هيچگونه مجازاتی در انتظارشان                  

آنان به همين خاطر دست به انواع و اقسام                .  نيست
اين .  اقدامات خونين زدند       
 مه،   ٣چنين بود که روز            

نيروهای مسلح خصوصی        
که کارفرمايان استخدام                
کردند به تظاهرات                           
کارگران شرکت مک                    
کورميک، سازنده ی ماشين    
های کشاورزی، حمله                  
کردند و چندين قربانی بر           

بيش تر       .  جای گذاشتند      
اعتصابگران آلمانی بودند و    
در نشريه ی خود که                        

 نام   روزنامه ی زحمتکشان    
دارد فراخوان زير را                    

بردگان :  "منشتر نمودند       
جنگ طبقات        !  بپاخيزيد

ديروز .  آغاز شده است           
کارگران را در مقابل                     

خون آنان   .  شرکت مک کورميک به گلوله بستند             
جانورانی .  شکی جايز نيست   .  انتقام خواهی می کند     

که بر ما حاکم هستند تشنه ی خون زحمتکشان اند،              
آنان به ترور   .  اما زحمتکشان گوشت دم توپ نيستند      

مرگ از زندگی   .  سفيد با ترور سرخ پاسخ می دهند        
اربابان ما را به گلوله می بندند،         .  فقيرانه بهتر است  

. پس پاسخی به آنان بدهيم که مدت ها فراموش نکنند          
 ."وضعيت فعلی ما را وامی دارد که سالح برداريم

 مه به ميدان        ۴بيش از پانزده هزار کارگر روز               
از (هايمارکت رفتند تا مسالمت آميز تظاهرات نمايند 

افرادی .)  آنان خواسته شده بود که بی اسلحه بيايند             
. مانند اسپايز، پارسونز و فيلدن سخنرانی کردند                   

هنگامی که حدود صد نيروی گارد يورش خشونت             
ناگهان .  آميزی را آغار کرد، جمعيت عقب نشست            

بمبی که معلوم نيست از کجا پرتاب شد در ميان                      
نيروهای پليس منفجر گرديد و منجر به مرگ هفت             

مقامات .  تن آنان و جراحت شصت نفر ديگرشان شد        
سپس اقدام به دستگيری گسترده ی سازماندهندگان             

روزنامه ی زحمتکشان         اعتصاب و نويسندگان             
)Arbeiter Zeitung(    اگوست اسپايز    .   کردند

، ساموئل فيلدن متولد        ١٨۵۵متولد آلمان در سال           
، اسکار نيب متولد آمريکا       ١٨۴٧انگلستان در سال     

، ميشل شواب متولد آلمان در سال             ١٨۵٠در سال     
، ١٨۶۴، لوئی لينگ متولد آلمان در سال                   ١٨۵٣

، جرج إنِگل   ١٨۶١ادولف فيشر متولد آلمان در سال       
 و آلبرت      ١٨٣۶متولد آلمان در سال           

 ١٨۴٨پارسونز متولد آمريکا در سال           
 .دستگير شدند

.  مه صادر شد         ١٧حکم دادگاه روز          
هشت کارگر آنارشيست به اعدام                       

سپس در حکم اعدام        .  محکوم گرديدند  
شواب و فيلدن بازبينی شد و به حبس               

حکم نيب نيز به پانزده        .  ابد تغيير کرد   
محکومان روز   .  سال زندان تبديل شد       

 اعدام شدند، اما پيش      ١٨٨٧ نوامبر   ١١
 .از آن لينگ در زندان خودکشی نمود

جان التگلد، فرماندار جديد ايلی نويز              
شش سال پس از اجرای حکم اعدام                  
محکوم شدگان شيکاگو به بی گناهی                

چنين :"او گفت .  کامل آنان اعتراف کرد    
. وحشيگری در تاريخ بی سابقه است             

من اين را وظيفه ی خود می دانم که با            
توجه به نتاييج تحقيقاتی که اکنون در              

 آزادی   ١٨٩٣ ژوئن     ٢۶دست است همين امروز،         
بی قيد و شرط ساموئل فيلدن، اسکار نيب و ميشل                 

اسپايز، لينگ، انگل، فيشر و ." شواب را اعالم نمايم
 .پارسونز نيز اعاده حيثيت شدند

زحمتکشان کشورهای ديگر نظر کارگران آمريکايی 
در يک  .  را برای کاهش ساعات کار پيگيری کردند        

 در پاريس    ١٨٨٩کنگره ی بين المللی که در سال             
سازماندهی يک تظاهرات بزرگ بين        "برگزار شد    

المللی که در يک روز سال در همه جای جهان برپا            
می شود تا خواسته ی کاهش ساعات کار مطرح                    

اين چنين بود که روز اول ماه           .  تصويب شد "  گردد
مه به يک روز بين المللی برای مطرح نمودن                         
مطالبات زحمتکشان از نظام سرمايه داری تبديل                

 .گشت



 زندگينامه ی آنارشيست های جان باخته و متهم شيکاگو
او در آلمان از         –)  ١٨۶۴  -  ١٨٨۶(لوئی لينگ     

. مادر و پدری فقير متولد شد و کارگر نجار گرديد               
. وی برای کاريابی به جنوب آلمان و سوئيس رفت              

لينگ هنوز بيست سال           
نداشت که در برن با                 
آنارشيست ها آشنا شد و         

دولت .  به آنان پيوست        
سوئيس تصميم به                       
سرکوب آنارشيست ها           
گرفت، اين چنين بود که        
لينگ برای فرار از آن و      
همچنين از خدمت                      
سربازی به اياالت متحده     

وی .  ی آمريکا رفت           
 به شيکاگو رسيد به تبليغ          ١٨٨۵همين که در سال        

او متهم به ساخت بمبی شد       .  برای آنارشيسم پرداخت  
دستگاه قضائی او را . که در هايمارکت منفجر گرديد 

به مرگ محکوم نمود، اما لوئی لينگ دو روز پيش             
 .از اجرای حکم خود را کشت

يکی از زندانبانان به نام ُاسُبرن در مورد لينگ                       
من آرزو می کنم که تمام جوانان شهر رفتار             :"گفت

من .  و انديشه ای ناب مانند لوئی لينگ داشته باشند            
زندانبان او بودم، او هرگز ناسزايی نگفت و طعنه               

 ."ای نزد
وی در آلمان        –  )١٨٣۶  –  ١٨٨٧(جرج إنِگل      

متولد گرديد و در هشت سالگی پدرش را که بنا بود             
وقتی او يازده ساله شد مادرش نيز وبا         .  از دست داد  

در اين هنگام جرج را در ازای          .  گرفت و درگذشت   
 مارک مستمری در اختيار يک خانواده ی فقير             ٢۵

گذاشتند و او برای                      
پرداخت آن وادار به                 

او در سن         .  گدايی شد    
چهارده سالگی شاگرد            

جرج در    .  کفاش گرديد   
 برای            ١٨۵۶سال            

وی .  کاريابی تا ُرم رفت     
 به   ١٨۶۴سپس در سال       

آلمان بازگشت و وارد            
يک گروه نظامی برای          

. مبارزه با دانمارک شد        
وی وقتی دوباره به آلمان بازگشت، خود را تثبيت و            
ازدواج کرد و پس از يک ورشکستگی به انگلستان            

جرج انگل در فيالدلفيال    .  و از آن جا به آمريکا رفت      
. دچار يک بيماری چشم و در بيمارستان بستری شد          

 تقريبًا نابينا به شيکاگو رفت و             ١٨٧۴او در سال       
وی .  يک مغازه ی تنباکوفروشی را به دست گرفت           

دفاع و    (Lehr und Wehrسپس فعاالنه در انجمن     
شرکت کرد و به حزب سوسياليست کارگری          )  تعليم

او سپس تحت تأثير جان موست قرار گرفت        .  پيوست
 .و آنارشيست گرديد

وی در آلمان       –  )١٨۶١  –  ١٨٨۶(آدولف فيشر     
متولد شد و در پانزده سالگی به آمريکا مهاجرت                   

او سپس   .  کرد تا به برادرش در آرکانزاس بپيوندد            
 در   صدای مردم شرق    کارگر چاپخانه شد و برای           

وی به اتحاديه کارگران چاپ         .  سن لوئی کار کرد      
او در سال             .  پيوست
 ازدواج نمود و به     ١٨٨١

) در ايالت تنسی   (ناشويل  
وی از آن جا به           .  رفت

سينسيناتی رفت و به                
حزب سوسياليست                    

فيشر .  کارگری پيوست    
را به خاطر فعاليت های        
سياسی و صنفی از کار         
ممنوع کردند، به همين          

جهت او با خانواده به شيکاگو رفت و در آن جا                        
 Arbeiter  (روزنامه زحمتکشان   مسئول انتشار        

Zeitung (شد. 
وی در      –  )١٨۴٨  –  ١٨٨٧(آلبرت پارسونز       

او از يک خانواده ی           .  متولد شد  )  آالباما(آمريکا   
قديمی منطقه ی انگلستان جديد آمريکا بود که در                  

پارسونز .  کنار واشينگتن برای استقالل جنگيده بود        
در پنج سالگی مادرش را از دست داد و به اعضای             

 ١٨۵٩وی در سال         .  گوناگون خانواده سپرده شد        
او در طی جنگ داخلی آمريکا         .  شاگرد چاپخانه شد   

ظاهر .  وارد يک گروه داوطلب خودگردان گرديد            
آراسته، هوش بارز، دانش و سخنوری پارسونز                  
موجب گرديدند که بورژوازی نوانديش بر او ارج              

فعاليت های سياسی آغازين او دلگرم کننده          .  بگذارد
او منشی يک      .  بودند

فرماندار شد که وی         
را تبديل به سرهنگ       

. ميليشيا نمود                       
پارسونز با استفاده از    
اين منصب به دفاع          
از مردم سياهپوست        
در برابر تعرضات          
کوکلوس کالن ها              

 .پرداخت
زمانی که پارسونز          

 به     ١٨٧٣در سال         
شيکاگو رفت، عضو     
اتحاديه کارگران               

 به حزب سوسياليست     ١٨٧۵چاپ گرديد و در سال        
کارگری پيوست و سال بعد از آن هم عضو سواران           

اخراج تايمز از     ١٨٧٧پارسونز در سال        .  کار شد  
وی در سال . گشت چراکه دست به اعتصاب زده بود

 از پذيرفتن نامزدی حزب سوسياليست                        ١٨٧٩
کارگری برای رياست جمهوری آمريکا چشم پوشی         

 اين حزب را ترک کرد تا            ١٨٨٠نمود و در سال        
او در اين   .  بتواند به سوسياليست های انقالبی بپيوندد     

 شد و بدون اين که کسی اعتراض الرمزمان سردبير 
  )Knights of Labor(کند به نام سواران کار              

 ١١پارسونز روز       .  سخن گفت و مطلب نوشت             
 در حالی که دو فرزند شش و هشت              ١٨٨۶نوامبر  

 .سال داشت، اعدام شد
او در آلمان از       –  )١٨۵۵  -١٨٨۶(اگوست اسپايز   

او به مدرسه ی پلی          .  پدری جنگلبان متولد گرديد       
. تکنيک وارد شد تا حرفه ی جنگلبانی را بياموزد               

وی در شانزده سالگی نقشه بردار و در هفده سالگی           
آزاد انديش شد و بی اندازه آموختن و خواندن را                     

 .دوست داشت
اسپايز وادار شد در            

 ترک        ١٨٧٢سال        
تحصيل نمايد چرا که       

او .  پدرش درگذشت     
سپس به آمريکا                     
مهاجرت کرد تا با               
خانواده ی مادرش که       
بسيار متمول بودند،          

او در     .  زندگی نمايد   
اين هنگام هنوز                    
بيسمارک را بسيار            
می ستود و هيچ از              
سوسياليسم نمی                    

وی به پيشنهاد يک دايی، حرفه ی مبل                     .  دانست
سازی را فراگرفت، اما خود تصميم گرفت به سوی            

اسپايز کاری مرتبط با حرفه اش پيدا             .  غرب برود  
وی تصميم گرفت وارد تجارت شود و يک               .  نکرد

 .کتابفروشی را به دست گرفت

 با مطالعه ی بخشی از ادبيات       ١٨٧٧اسپايز در سال    
او عضو   .  سوسياليستی به جنبش کارگری پيوست          

شاخه ی شيکاگوی حزب سوسياليست کارگری                     
 بسيار فعاالنه    ١٨٧٨گرديد و در کارزار انتخاباتی         

 تا  ١٨٧٩حزب او را برای سال های         .  شرکت نمود 
 مديريت    ١٨٨٠وی در سال          .   نامزد کرد      ١٨٨١

 را که در آستانه ی                        روزنامه ی زحمتکشان         
ظرفيت ها و فعاليت های     .  ورشکستگی بود، پذيرفت  

اسپايز موجب شدند که اين نشريه دوباره به بازدهی           
اسپايز با شرکت در کنگره ی پيتسبورگ در           .  برسد

 اعالم کرد که زحمتکشان هرگز                       ١٨٨٢سال     
نخواهند توانست از طريق صندوق های رای به                    

او در اين زمان خود را                     .  حقوق خود برسند        
آنارشيست ناميد و به مطالعه ی آثار پرودون و                       

 ١٨٨۶اسپايز در اول ماه مه       .  باکونين همت گماشت  
يکی از سازماندهندگان راهپيمايی هشتاد هزار نفری  
کارگران در تمام طول خيابان ميشيگان بود که برای   
مطالبه ی هشت ساعت کار در روز دست به                             

 .اعتصاب زده بودند
او فرزند       –  )١٨۵٠  –  ١٩١۶(اسکار نيب         

او برای   .  مهاجران آلمانی و متولد نيويورک بود             
 ١٨٨۶آموزش خود به آلمان رفت و سپس در سال              

وی با   .  به آمريکا بازگشت و کارگر قلع کار شد                 
 Der Verbote و      Arbeiter Zeitungنشريات   

.  در شيکاگو بود       IWPAهمکاری نمود و عضو          
 نيب از بنيانگذاران       

 Beerاتحاديه ی             
Wagon Drivers 

بود که سپس به                    
اتحاديه ی قدرتمند            

Teamsters 
Union  ) سنديکای

) رانندگان کاميون           
هر چند   .  تبديل گرديد 

نيب در گردهم آيی           
ميدان هايمارکت               
حضور نداشت، اما         
دستگير و به پانزده          
سال زندان محکوم           

 پرونده اش بازبينی و       ١٨٩٣شد تا اين که در سال          
 .آزاد گرديد

او در       –  )١٨۴٧  –  ١٩٢٢(ساموئل فيلدن         
.  به آمريکا آمد    ١٨۶٨انگلستان متولد شد و در سال         

 در شيکاگو مستقر شد و مشاغل        ١٨٧١وی در سال    
فيلدن . مختلفی، از جمله رانندگی کاميون را انجام داد

 Teamsters عضو   ١٨٨٠به همين خاطر در سال       
Union   فيلدن که يک آزادانديش بود به                .   گرديد

معاونت ليگ ليبرال شيکاگو رسيد و به تدريج به                  
او .  آنارشيسم گراييد  

 ١٨٨۴در سال                 
 IWPAخزانه دار       

شد و همزمان به              
سخنران پرنفوذی          
تبديل گرديد و از اين 
استعداد در گذری به     
کليسای متديست              

فيلدن در   .  بهره برد  
بسيج اول ماه مه               

 شرکت کرد       ١٨٨۶
 مه به          ٣و روز          

همراه اسپايز در              
تجمع کارگران مقابل کارخانه ی مک کورميک                   

فيلدن را پس از حادثه ی         .  شرکت و سخنرانی کرد     
ميدان هايمارکت به مرگ محکوم نمودند، اما                          
فرماندار ُاگلسبی تقاضای بخشش او را پذيرفت و                 



فرماندار .  حکم اعدامش را به حبس ابد تغيير داد                
 . فيلدن را عفو نمود١٨٩٣التگلد در سال 
او در آلمان        –  )١٨۵٣  –  ١٨٩٨(ميشل شواب      

 يکی از بنيانگذاران      ١٨٧٢وی در سال      .  متولد شد 
اتحاديه صحافان بود و به   
حزب سوسياليست                    

شواب .  کارگری پيوست   
 به        ١٨٧٩در سال               

شيکاگو رفت و دو سال          
بعد با نشريات                               

Arbeiter Zeitung    و 
Der Verbote 

او عضو   .  همکاری کرد  
IWPA                بود و برای 

مدت کوتاهی در تجمع           
ميدان هايمارکت حضور     
پيدا کرد، اما آن را برای سخنرانی در يک تجمع                    
ديگر ترک نمود، با اين حال او را دستگير و به                       

فرماندار التگلد در سال         .  حبس ابد محکوم کردند        
شواب کارش  .   بی گناهی شواب را تأييد نمود       ١٨٩٣

را در روزنامه ی زحمتکشان از سر گرفت، اما آن            
 ترک کرد تا بتواند يک کفش                ١٨٩۵را در سال        

او که در    .  فروشی باز کند که سريعًا ورشکسته شد          
 ١٨٩٨ ژوئن      ٢٩مدت حبس سل گرفته بود در                  

 .درگذشت

با اين حال چند فرضيه آنارشيست ها را در مظان اتهام          . پرتاب کننده ی بمب ميدان هايمارکت هرگز شناسايی نشد 
اين در حالی ست که پارسونز و جان موست اعالم کردند که پرتاب کننده ی بمب حتمًا يک مأمور                    .  قرار می دهند 

 .پليس يا يک کارآگاه خصوصی آژانس پينکرتون بوده است که می خواستند جنبش سنديکايی را بی اعتبار نمايند
را پرتاب کننده ی     )  ١٨۶٣  –  ١٩٠١(فرضيه ای که از همه شناخته شده تر است فردی به نام رودولف شنابلت                     

وی . راننده و برادر زن شواب بود.  به آمريکا آمد١٨٨۴او در سال . بمب می داند
در ميدان هايمارکت در زمان انفجار بمب حضور داشت و به عنوان يک                                     

دو .  او پيش از دستگيری به آرژانتين گريخت          .  آنارشيست خشن شناخته شده بود      
شاهد در دادگاه اعالم نمودند که اسپايز، شواب و فيشر را در حين دادن ديناميت به 
شنابلت ديده اند، اما يکی از آنان به نام هاری گيلمر سپس اظهار داشت که اين                          

 .اعترافات را با رشوه گيری از کارآگاه بونفيلد انجام داده است
او نيز مظنون به پرتاب بمب          .  پليس فردی را به نام راينولد بيگ کروگر کشت              

يک مظنون ديگر يک کفاش آلمانی به نام جرج شواب است که چند روز                      .  است
پيش از تجمع ميدان هايمارکت به شيکاگو رسيد و در يک نامه ی بی امضاء متهم                 

يک نجار چارچوب ساز آنارشيست به نام توماس ُاون که يک             .  به پرتاب بمب شد   
هفته پيش از اعدام ها مرگبارانه در يک حادثه زخمی شد، خود را به عنوان                               
پرتاب کننده ی بمب اعالم کرد، اما گفته شد او اين اعتراف را نمود تا متهمان را                     

 .اعدام نکنند
فرانتز مايهوف يک آنارشيست ضدقانونگرای نيويورکی بود که گفت فردی به نام              

اما بعدًا معلوم شد که مايهوف می خواسته از اين فرد انتقام شخصی                    .  کلمانا شوئتز پرتاب کننده بمب بوده است         
 .بگيرد که عليه او در يک کاله برداری بيمه شهادت داده بود

منگ از بنيان گذاران      .   به شيکاگو آمد     ١٨٨٣آدا مورر نوه ی جرج منگ، آنارشيست آلمانی ست که در سال                      
IWPA آدا مورر گفت که مادرش، يعنی جوان ترين دختر جرج منگ، می دانسته که پدرش بمب را پرتاب                    .   بود

 .کرده است

 چه کسی در ميدان هايمارکت بمب پرتاب کرد؟

 رودولف شنابلت 

 اول ماه مه، نماد جديد مبارزه ی زحمتکشان
 ١٩٢٨سال  –) انگيزه ی کارگری (Dielo Truda نشريه ٣۶شماره ی  –نوشته ی نستور ماخنو 

روز اول ماه مه در جهان                    
سوسياليستی جشن کار اعالم            

اين يک تعريف          .  شده است    
نادرست از اول ماه مه است که       
چنان در زندگی زحمتکشان              
وارد شده که واقعًا در بسياری          
از کشورها آن را به اين عنوان        

اما اين روز    .  گرامی می دارند   
عمًال برای زحمتکشان يک               

زحمتکشان .  روز جشن نيست     
نبايد در اين روز در کارگاه ها          
. يا زمين ها زراعتی باقی بمانند

زحمتکشان همه ی کشورها              
بايستی در اين روز در هر                   
روستا و هر شهر گردهم آيند و        
با تشکيل تجمعات توده ای                   
نيروی خود را بسنجند تا بدانند         
چه امکاناتی برای مبارزه ی             
مستقيم عليه نظم گنديده ی                    
موجود دارند  که پايه هايش                
روی دروغ و خشونت استوار         
است و نه اين که اين روز را              
آن گونه که سوسياليست های دولت گرا و به ويژه بلشويک ها می گويند جشن                          

زحمتکشان فرصت می يابند تا در اين روز تاريخی که نهادينه شده است                 .  بگيرند
گردهم آيند، عزم جمعی خود را به نمايش بگذارند و با هم در رابطه با مسائل                            

 .ضروری حال و آينده گفت و گو و مشورت نمايند
زحمتکشان آمريکايی شيکاگو و حومه بيش از چهل سال پيش اول ماه مه گردهم                   

آنان .  آنان به سخنان سوسياليست ها و به ويژه آنارشيست ها گوش فرا دادند             .  آمدند
 .نظرات ليبرتارين را کامًال درک کردند و در کنار آنارشيست ها قرار گرفتند

زحمتکشان آمريکايی تالش نمودند تا روز اول ماه مه با سازماندهی خود برضد                   
آنارشيست های آمريکايی،     .  نظم ننگين دولتی و سرمايه داری اعتراض نمايند                

اين چنين بود که گردهم     .  اسپايز، پاسونز و بقيه سخنانی در اين جهت ايراد نمودند          
آيی با تحريکات مزدوران سرمايه مواجه شد و زحمتکشان غيرمسلح را قتل عام                 

اين ها هنوز برای سرمايه داران کافی نبود، آنان سپس اسپايز، پارسونز و              .  کردند
 .چند رفيق ديگر را دستگير نمودند

آنان . زحمتکشان شيکاگو و حومه برای جشن گرفتن اول ماه مه تجمع نکرده بودند
 .گردهم آمده بودند تا مشترکًا مسائل زندگی و مبارزات خود را حل نمايند

هر جايی که زحمتکشان توانسته اند خود را از قيموميت سرمايه داری و سوسيال                
آزاد کنند يا تالش می کنند ) چه منشويک و چه بلشويک(دمکراسی وابسته به آن  –

تا رها نمايند، روز اول ماه مه تبديل به روز ديدار آنان شده است تا امور خود را                     
زحمتکشان با ابراز    .  مستقيمًا به دست بگيرند و برای رهايی خويش مبارزه کنند              

نظرات خود در اول ماه مه ياد جان باختگان شيکاگو را گرامی می دارند و                                 
آنان احساس می کنند که چنين روزی نمی              .  همبستگی خود را اعالم می نمايند         

چنين است که روز اول ماه مه آن چنان که                       .  تواند برايشان روز جشن باشد         
اظهار می کنند، برای زحمتکشان آگاه جشن کار               "  سوسياليست های حرفه ای     "

 .نيست
اول ماه مه نماد يک دوران جديد در زندگی و مبارزه ی زحمتکشان است، دورانی 
که هر سال در برابر آنان نبردهای تازه و بيش از پيش دشوار و سرنوشت سازی                  
را عليه بورژوازی می گذارد، نبردهايی که برای آزادی، استقالل وايده آل                                

 .اجتماعی زحمتکشان صورت می گيرند

يک آفيش 
قديمی 

کارگری 
برای اول 
ماه مه در 
فرانسه با 
 :خواست

 ساعت ٨ 
 کار،

 ساعت ٨ 
 خواب و

 ساعت ٨ 
تفريح در 
 روز



 کنفدراسيون ملی کار چيست؟
د                  ون شامل چن دراسي ف کنفدراسيون ملی کار يک کن
ه دارای اصول و اهداف                     کاست ک دي اتحاديه يا سن

ی  ( ليبرتارين   ان          .   است )   آنارشيست م ون ه دراسي ف ن ک
د در                ن گونه که در صحنه ی اقتصادی مبارزه می ک
وان            مسائل اجتماعی نيز فعاليت دارد، چرا که نمی ت
ر است                         راب اب شه ن ي م يش از ه عليه جامعه ای که ب

د    ان ی                     .   ساکت م ر ب ف انصدهزار ن ه پ ع ام ن ج در اي
کار وجود دارد و                         ي ون ب ي ل ي ج م ن خانمان هستند، پ
يش از                 ز در شرايطی ب چندين ميليون زحمتکش ني

د         ن ن عطاف           .   پيش بی ثبات کار می ک ار ان ساعات ک
ن                پذير به اين زحمتکشان تحميل می گردد و در عي
افی                       زد ک م د دارای دست ار می شون حالی که استثم

ا،       .  نيستند رم ارف ام ک اين در حالی ست که اقليتی به ن
ا از                 د ت سوداگر و دولتمرد دست در دست هم داده ان
م کردن          ثروت های سرشار بهره مند شوند و با وخي

 .وضع برای کارگران بيش از هميشه فربه گردند
داران و احزاب              م اتحاديه های اصالح طلب، سياست
ول وضعيت                   د مسئ ن اش سياسی از هر گرايشی که ب
کنونی در جامعه هستند چرا که آن ها فقط به جيب و      

د      ن داران      .   حيثيت خود می انديش م است ي س
ود          ب فقط در دوره های انتخاباتی برای به
ا                 د، ام ن د می ده ي ده و وع اوضاع وع
همين که با استفاده از انتخابات به قدرت        
راموش می               می رسند تمام قول ها را ف

ان و         .   کنند اي رم ارف اتحاديه هايی که با ک
د از امضای                ن ن حاکمان همکاری می ک
ری           ذي قراردادهايی چند برای انعطاف پ
ده             ن زاي بيش تر ساعات کار و بی ثباتی ف
ائی              اران اب ک ي وضعيت زحمتکشان و ب

 .ندارند
ا                       ه جای م ه هيچکس ب ی ک از آن جاي
مبارزه نخواهد کرد، فعاالن کنفدراسيون     

ار      اران،            ( ملی ک ک ي ران، ب گي زدب م دست
ان،    وي ا        . . . )   دانشج د ت ده ان شکل ش ت م

سنديکاليسمی متفاوت را پی ريزی کنند،      
ر و            ب دون ره سنديکاليسمی بدون خدا، ب

ا              ه ه ادي ح . بدون نمايندگان بوروکرات مانند ديگر ات
گر               ه ی دي ع ام هدف آنان چيزی به جز ايجاد يک ج

 .که از درون مبارزات به وجود خواهد آمد، نيست
 اصول ما

م   ي ق کراسی مست ار          : دم ی ک ل ون م دراسي ف ن  در ک
ن                          نی اي ع د، ي ه می شون ت رف ن گ ي تصميمات در پاي
جامع عمومی                       ه در م د ک ن ت اعضای سنديکاها هس
ا              يری ه گردهم می آيند و برای فعاليت ها و جهت گ

گر             چکس دي ا       .   تصميم می گيرند و نه هي ن ج در اي
د               دارن ه ای وجود ن ا در    .   رهبری و اعضای حرف م

از آن جايی . مبارزه هم به همين روش عمل می کنيم 
ی          ل که اين اعضای سنديکاها هستند که مبارزه ی عم
ران                     ب ه ره د ک ن ازه ده را به پيش می برند، نبايد اج
ری                       ي م گ ي ان تصم ه جای آن سياسی يا اتحاديه ای ب
ه           ه ای ک بکنند، حال اين رهبران از هر گروه و دست

ون  .  می خواهد، باشند  اعضای اتحاديه های کنفدراسي
د و                       رن ي م می گ ي ملی کار در مجامع عمومی تصم
رمی                       دگی ب ن اي م ه ن ا ب کسانی را برای اجرای آن ه
جامع عمومی                    ان م م گزينند که در هر لحظه در ه

 .عزل شدنی هستند
ادهای مشترک               : عمل مستقيم  ه ه در ن  نمايندگانی ک

د،                      تی حضور دارن ی و دول اي رم ارف اتحاديه ای، ک
د و                      ه ان ا نشست کسانی که در کميته های شرکت ه
ود                      ب ه د وضعيت را ب ن ت س ي نمايندگان سياسی قادر ن

ن               .   بخشند د اي وان اين فقط بسيج خود ماست که می ت
قط يک        . امر را به پيش ببرد  برای چنين کاری هم ف

اشد                 ارساز ب د ک وان ر        .   توازن قوا می ت راب ا در ب م
ری          ٢۴اعتصابات عمومی    رل رهب ت ن  ساعته زير ک

ر تالش          راب اتحاديه ها همراه با مذاکره در باال، در ب

احزاب سياسی برای سوء استفاده از مبارزاتمان فقط  
ه          انی ک عمل مستقيم را قرار می دهيم، يعنی عمل آن

چ واسطه ای             در شرايط     .   مبارزه می کنند بدون هي
د            ن ت امروزی عمل های مستقيم ريشه ای راهگشا هس
ی،                     دشدن جدي د از اعتصاب ت ن که برای مثال عبارت
اشغال اماکن مديريت و مراکز تصميم گيری، اشغال         

 ...دفترهای احزاب سياسی
اران بخش های                   : همبستگی ک ي  ما زحمتکشان و ب

ظمی                       انی ن رب دازه ق ه يک ان دولتی و خصوصی ب
رار است      ه                   .   هستيم که برق ه چگون م ک ي ن ي ا می ب م

ر می شود           ن          .   وضعيت زندگی امان بدت ي م ه ه ا ب م
ازات               ي ت ه دارای ام خاطر نبايد بگذاريم که کسانی ک
م             از ه واقعی هستند يعنی کارفرمايان و حکمرانان ب
اعی را                   م اوردهای اجت ت د، دس دست به اخراج بزنن

بايد .  نابود نمايند و شرايط زندگی ما را وخيم تر کنند 
 .عليه کارفرمايان و حکمرانان و نظمشان به پاخيزيم

گی               ست ب م دمکراسی مستقيم، عمل مستقيم و ه
 .سه اصل آنارکوسنديکاليسم هستند

 ابزار و اهداف مبارزه ی ما

ا                   ا و شرکت ه ه ه کنفدراسيون ملی کار در کارخان
اتی از              ب ال برای مطالبات فوری مبارزه می کند، مط

، ) بدون کم کردن دستمزدها  ( قبيل کاهش ساعات کار     
... عليه بی ثباتی کاری و انعطاف پذيری ساعات کار

اما با توجه به اين که ستم های مختلف پشت درهای             
م                  د و ست می شون کارخانه ها و شرکت ها متوقف ن
اقتصادی با ستم سياسی پيوند دارد، کنفدراسيون ملی        
ی                ل ع کار در يک مبارزه ی همه جانبه عليه جامعه ف

ه    .  نيز شرکت می کند  اين مبارزه ای ست روزمره ک
ظامی              ی، ن در محل زندگی و کار ما عليه نژادپرست
دآزادی و                       ن ض ي وان ی، ق راي ت گ ي س ن ری، ج گ

 .ضدکارگری جريان دارد
ره           ارزات روزم کنفدراسيون ملی کار هر چند در مب
ه       فعاالنه شرکت می کند، اما هرگز از ياد نمی برد ک
افی                      ارزات ک ب ن م ونی اي ن ه ی ک برای تغيير جامع
نيستند و بايد پايه های آن را ُبريد، به همين خاطر ما       
ه ای              ع ام م، ج ي ن برای جامعه ای ديگر مبارزه می ک

 .ليبرتارين، برابری خواه و همبسته
 پروژه ای برای جامعه

وميت احزاب و                    م ي آنارکوسنديکاليسم خود را از ق
روژه خود               سازمان های سياسی رها کرده است و پ
را برای يک جامعه ی ديگر دارد، جامعه ای که هر        
کس اختيار توليد آن چه برای زندگی الزم است را               

رای       .   در دست گرفته است    شرفت ب در اين جامعه پي
منفعت همه صورت می گيرد بدون آن که استثمارگر 

از اين ديد است که  .   و استثمارشده وجود داشته باشند    
روژه          " آنارکوسنديکاليسم   جامعه ی مطرح شده در پ

رده ی                        ت ان گس ازم اس يک س ر اس ود را ب ی خ
ه           ن ب ي فدراليست می گذارد، يعنی سازمانی که از پاي

اع        رای دف باال عمل می کند و روی تمام نيروهايش ب
د  . "   ( از نظرات و منافع مشترکشان شکل می گيرد        بن

 ). اساسنامه ی انجمن بين المللی زحمتکشان۴
ه از               دولت جای خود را به يک فدراسيون می دهد ک

ردد              . پايين به باال با اصول خودمديريتی اداره می گ
رای حکم های                            ه ای ب ع ام ن ج ي ان در چن دگ نماين
مشخص انتخاب می شوند و در هر لحظه قابل عزل      

ده               .   خواهند بود  ي چ ي ه مدرن پ ع ام هر چه قدر اين ج
رای اداره ی         باشد، شوراهای هماهنگی و مديريتی ب

 .آن کافی خواهند بود
ن شامل يک                            اري رت ب ي ه ی ل ع ام طرح عمومی ج
ه است، از يک سو شوراهای                       ب ان ون دوج فدراسي
ه ای،              طق ن ی، م کارگاه ها، کارخانه ها، صنايع محل
ملی و حتا بين المللی، مديريت و هماهنگی هر بخش   
گر                     ود و از سوی دي م د ن توليدی را تضمين خواهن
لف             ع مخت اي کمون هايی برای هماهنگی فعاليت صن
رای                  زار الزم ب ام اب م ه ت در سطح خود برای اين ک
ردد،                     م گ راه ه دارد ف بقای هر واحد در قلمرويی ک

سم           .   ايجاد خواهند شد   ي ون م ه را ک اين شکل از جامع
ن     اري رت ب ي واه( ل خ د  )   آزادي ن ام رخی .   می ن ب

خواهند گفت که چنين جامعه ای يک مدينه ی   
ه است            اران گ اده ان ن حال        !   فاضله و س ا اي ب

تجربيات اجتماعی جنبش کارگری نشان داده       
م صورت       است که هر گاه ُبرشی از نظم حاک
گرفته است در برخی اوقات تمام بخش های            
ران اداره              ارگ م ک ي يک کشور با دخالت مستق
ه اصول                 گشته اند و بر همين اساس است ک

د       ا     .   کنفدراسيون ملی کار تدوين شده ان ي ان پ اس
ای          ال ه د       ١٩٣٩ و      ١٩٣۶در س ي ول  و ت

ع          اي ا صن محصوالت کشاورزی در آراگون ي
ام سال                       ي ون و ق ارسل ل ب ق چوب و حمل و ن

ن                     ١٩۵۶ ه ی اي مل ان از ج ت ارس ج  در م
 .تجربيات هستند

م         ظرفيت های خودمديرتی توليدکنندگان عظي
ه            .  هستند ه ب ع ام مديريت مستقيم اقتصاد و ج

د     . مراتب از روش های سرمايه دارانه برتران
گی،                  کار، گرسن ي سرمايه داری به جز ميليون ها ب
تخريب محيط زيست و نظامی گری هسته ای دست          

 .آوردی ندارد
م                   ی رغ ل ود و ع وج ام مشکالت م م م ت ی رغ عل
ر                 ي ي غ االران راست و چپ، ت ن س ای ف زاه ه ت اس
ه ای است                ئل سنديکايی جامعه ضرورت دارد و مس

ت                          ی س ون ن ه دوران ک وط ب رب دت م ه ش ه ب . ک
 .کنفدراسيون ملی کار در اين راه مبارزه می کند

 انجمن بين المللی زحمتکشان
نظم سرمايه داری کاری به مرزها و ملل ندارد، اين           

د           ن ه  .   نظم زحمتکشان را در همه جا استثمار می ک ب
ار يک                       ی ک ل ون م دراسي ف ن ه ک همين خاطر است ک
رد و               مبارزه ی جداگانه در فرانسه را به پيش نمی ب
کشان                  ت ی زحم ل در سطح جهانی در انجمن بين المل

کشان           .   حضور دارد  ت ی زحم ل ل هدف انجمن بين الم
ن              مبارزه با سرمايه داری در سطح جهانی ست و اي
ی           ل ل م مهم بدون پشتيباتی مشترک و همبستگی بين ال

يست                ر ن ذي ارزه امکان پ در حال حاضر        .     در مب
، انجمن بين المللی زحمتکشان شامل  ) ٢٠١١ژوئن ( 

ت           ر اس ای زي روه ه ان      :   گ ت س ل گ ون  ( ان ي دراس ف
ا     ) NSF(، نروژ )FAU(، آلمان ) همبستگی ي ان پ ، اس

 )CNT( ايتاليا ،)USI( برزيل ،)COB(   ن ي ، آرژانت
 )FORA (         ا ي رال ت ده         ) ASF( ، اس ح ت االت م ، اي
 )WSA (   روسيه ، )KRAS (        ی ل گی       ( ، شي ست ب م ه

ارگری هوری چک       ) ک ان   ) ASF( ، جم ت ، صربس
 )ASI   .(                 جمن ادا از ان ان ا و ک ي ب گروه هايی در کلم

 .پشتيبانی می کنند



 اساسنامه ی انجمن بين المللی زحمتکشان
 ٢٠١٣ فوريه ١۶تاريخ انتشار در تارنمای کنفدراسيون ملی کار 

 مقدمه) الف
مبارزه ی صدها ساله بين استثمارکنندگان و استثمارشوندگان ابعاد تهديدآميزی                    

عليرغم .  سرمايه ی قادر مطلق سر خود را دوباره بلند کرده است                  .  گرفته است 
تضادهای درونی بين بورژوازی و سرمايه داری بين المللی، چنان شرايطی به                     
وجود آورده اند که بتوانند مانند تنی واحد عليه پرولتاريا اقدام نمايند و آن را به                         

 .ارابه ی پيروز خود زنجير کنند
سرمايه داری خود را سازمان می دهد و در حالی که در موضعی دفاعی قرار                         

حمله ی سرمايه داری برضد        .  داشت، عليه طبقه ی کارگر سنگربندی می نمايد            
تعدد نظرات و اصول    .  طبقه ی کارگر دارای منشائی ژرف و عللی مشخص است          

در ميان کارگران، نبود صراحت و انسجام اهداف طبقه ی کارگر برای امروز و                  
آينده، تشتت طبقه ی کارگر در گرايش های مختلف و در يک کالم سستی و                                
پراکندگی جنبش کارگری به سرمايه داری اجازه می دهند که عليه طبقه ی کارگر               

فقط يک پاسخ می تواند به يورش خشونت آميز و بين المللی                                   .  اقدام نمايد   
استثمارکنندگان از هر نوعی برضد طبقه ی کارگر داده شود و آن هم تشکل فوری 
ارتش پرولتاريا در يک نهاد مبارزاتی است که در بطن خود تمام کارگران انقالبی 

همه ی کشورها را دربرمی گيرد تا بلوکی                        
پوالدين عليه تمام حمالت سرمايه داری شکل                
بگيرد، بلوکی که حمالت سرمايه داری را پس              
خواهد زد و بر ضد تمام فشار آن پيروز خواهد              

جنبش رهايی کارگران نمی تواند آن گرايش        .  شد
های کارگری را بپذيرد که خواهان همزيستی                
بين سرمايه و کار هستند و می خواهند يک آشتی 
بين المللی را با سرمايه داری و دولت بورژوايی   

جنبش رهايی کارگران نمی تواند         .  برقرار کنند  
در صفوف خود گرايش هايی را بپذيرد که                        
ديکتاتوری پرولتاريا را تبليغ می کنند، چرا که             
اين ديکتاتوری بر خالف اهداف تمام کارگران             
آگاهی ست که بيش ترين آزادی و رفاه را برای             

زحمتکشان انقالبی سراسر       .  همه می خواهند      
جهان بايد يک انجمن واقعی بين المللی                                
زحمتکشان را برضد حمله ی سرمايه داری و               
تمام سياستمداران از هر گرايشی که باشند،                     

در اين انجمن بين المللی هر عضو می            .  بسازند
داند که رهايی طبقه ی کارگر فقط به دست خود             
طبقه ی کارگر ميسر است، کارگرانی که به                    
عنوان توليدکنندگان، سازمان های اقتصادی خود      
را تشکيل می دهند تا کنترل اراضی و کارخانه             
ها را به دست بگيرند و آن ها را به شيوه ی                        

اين سازمان های اقتصادی اداره شده توسط توليدکنندگان          .  اشتراکی اداره می کنند    
وظيفه ی زحمتکشان با      .  با ادامه ی توليد، زندگی اجتماعی را تضمين می کنند                

چنين چشم انداز و هدفی اين است که در مبارزات جاری که برای تغيير اجتماعی                 
هستند شرکت نمايند و اين را در خاطر داشته باشند که هر گامی می تواند آنان را                   
به چشم انداز و هدف خود نزديک کند به شرط اين که در مبارزات روزمره فقط                     
روی نيروی خود حساب کنند و با تبليغ و تشکل در جنبش خود، ابزار الزم را                          

به عالوه ما می توانيم هر    . برای کنار زدن رقبا و جايگزين شدن خود فراهم آورند 
. جا که امکانش وجود دارد نظم اجتماعی خود را برای نمونه و مثال ايجاد نماييم                   

تشکالت ما می توانند در چارچوب امکاناتی که دارند بزرگ ترين تأثيرات را                        
روی گرايش های ديگر داشته باشند تا آن ها نيز به ما بپيوندند و با ما عليه رقبای                    
دولتی و سرمايه داران مبارزه نمايند، البته هميشه بايد شرايط محلی و زمانی را                    

 .در نظر گرفت و هرگز نبايد اهداف نهايی جنبش رهايی کارگران را از ياد برد
 اصول سنديکاليسم انقالبی) ب

سنديکاليسم انقالبی با تکيه بر مبارزه ی طبقاتی برای اتحاد همه ی                   )  ١ 
زحمتکشان در سازمان های رزمنده اقتصادی تالش می کند که به نوبه ی خود                       

هدف نهايی   .  برای آزادی از يوغ دوگانه ی سرمايه و دولت مبارزه می کنند                          
سنديکاليسم انقالبی سازماندهی زندگی اجتماعی بر اساس کمونيسم ليبرتارين                       

سنديکاليسم .  است که با عمل انقالبی طبقه ی کارگر به وجود می آيد               )  آزاديخواه(
انقالبی با اين اعتقاد که فقط سازمان های اقتصادی پرولتاريا قادرهستند جامعه ی               
کمونيست ليبرتاريايی را به وجود آورند به تمام زحمتکشان به عنوان توليدکنندگان       
و آفرينندگان ثروت های اجتماعی روی می آورد و مخالفت خود را عليه احزاب                  
کارگری مدرن اعالم می کند، احزابی که برای سازماندهی اقتصادی جامعه بی                   

 .کفايت هستند
سنديکاليسم انقالبی مخالف قاطع هر گونه انحصار اقتصادی و                          )  ٢ 

اجتماعی ست و برای نابودی هر گونه انحصاری با استفاده از کمون های                                  
اقتصادی که توسط نهادهای کارگران در هر زمين و کارخانه ای اداره می شوند،                

اين کمون های اقتصادی بر اساس شوراهای آزادی شکل می                   .  مبارزه می کند    
سنديکاليسم انقالبی عليه     .  گيرند که تابع هيچ قدرت و هيچ حزب سياسی نيستند                  

دولت و احزاب سياسی قد علم می کند و در برابر آن ها سازمان اقتصادی توليد را 
سنديکاليسم انقالبی دولت انسان عليه انسان را برنمی تابد و مديريت . قرار می دهد

بنابراين واضح است که      .  اداری اشتراکی را در مقابل هر دولتی قرار می دهد                 
سنديکاليسم انقالبی نمی خواهد قدرت سياسی را به دست بگيرد، برعکس نابودی                

سنديکاليسم .  هر گونه قدرت دولتی را در زندگی اجتماعی هدف خود می داند                        
انقالبی بر اين باور است که با حذف انحصار مالکيت، انحصار سلطه گری نيز                     
پايان می يابد، لذا هر شکلی از دولت هرگز نخواهد توانست وسيله ای برای آزادی 

هر نوعی از دولت به پيدايش انحصارات و امتيازات جديد برای                .  انسان ها باشد   
 .عده ای خاص می انجامد

سنديکاليسم انقالبی دارای کارآيی دوگانه است، از سويی ادامه دادن               )  ٣ 
به مبارزه ی انقالبی روزمره در تمام کشورها برای بهبود شرايط اقتصادی،                           
اجتماعی و فکری طبقه ی کارگر تا جايی که جامعه کنونی اجازه می دهد و از                         
سوی ديگر تربيت توده ها برای اين که خود بتوانند، هنگامی که زمانش می رسد،                
مديريت مستقل توليد و توزيع را با در اختيار گرفتن تمام موجودی های زندگی                       

سنديکاليسم انقالبی   .  اجتماعی به دست بگيرند      
نمی پذيرد که سازماندهی يک نظم اجتماعی که 
بارش فقط روی توليدکننده قرار دارد با                           

سنديکاليسم .  دستورات دولتی رتق و فتق گردد       
انقالبی آنارشيستی خواهان نظمی ست که بر             
اساس فعاليت مشترک تمام زحمتکشان يدی و           

اين نظم در هر        .  فکری پی ريزی می گردد         
شاخه ی صنعتی با مديريت کارخانه ها توسط           
خود کارگران شکل می گيرد به طوری که هر          
گروه از آنان در يک کارخانه يا شاخه ی                        
صنعتی عضوی خودمختار در تمام نهاد                        
اقتصادی ست و خودبه خود بر اساس يک                    
نقشه و بر اساس توافقات مشترک، توليد و                    

 .توزيع را به نفع تمام جامعه تنظيم می نمايد
سنديکاليسم انقالبی مخالف تمامی      )  ۴ 

گرايش هايی ست که از مرکزيت دولتی و                     
دينی دفاع می کنند چرا که آن ها فقط به ادامه               
ی حيات دولت و اتوريته ياری می رسانند و                
همواره روح ابتکار و استقالل را از انديشه ها          

سانتراليسم يک سازماندهی             .  می زدايند      
مصنوعی ست که به زعم خود اقشار پايين                   
دست را به اقشاری که باالدست می داند، می              

سانتراليسم يا تمرکزگرايی نهايتًا رتق و      .  سپارد
فتق امور تمام جامعه را به دست يک اقليت می دهد و فرد را به يک برده تبديل                         

سازماندهی تمرکزگرا نيازهای جامعه را برای        .  می کند که بايد فرمانبرداری کند       
حقيقت را با يک دست      )  سانتراليسم(تمرکزگرايی  .  منافع چند نفری تنظيم می کند       

کردن جامعه پنهان می کند و مسئوليت شخصی را با انضباط سخت جايگزين می                 
به همين خاطر است که سنديکاليسم انقالبی مخالف قاطع سانتراليسم است و              .  نمايد

جامعه ی مطلوب را جامعه ی سازماندهی شده بر روی يک تشکل بزرگ                                  
سازمان فدراليستی جامعه از پايين به باال است و دربرگيرنده             .  فدراليستی می داند  

ی وحدت آزاد تمام نيروهايی ست که برای دفاع از نظرات و منافع مشترک                              
 .گردهم  می آيند
سنديکاليسم انقالبی با هيچگونه فعاليت پارلمانی و همکاری با                      )  ۵

نهادهای قانونگذار همخوانی ندارد، چرا که خوب می داند که آزادترين سيستم                        
انتخاباتی هم نمی تواند تضادهای واقعی موجود را در جامعه ی کنونی از ميان                      

يگانه هدف نظم پارلمانی اين است که در ظاهری قانونی، باطنی دروغين             .  بردارد
 .را قرار دهد که به تداوم بی عدالتی های اجتماعی دامن زده شود

سنديکاليسم انقالبی مخالف تمام مرزهای سياسی و ملی ست که                    )  ۶
) ملی گرايی  (جبارانه به وجود آمده اند و اعالم می کند که آن چه ناسيوناليسم                           

ناميده می شود چيزی نيست به جز دينِ  دولت مدرن که می خواهد در پشت آن                         
سنديکاليسم انقالبی بر اين باور است که           .  منافع مادی طبقات دارا را حفظ نمايد          

اختالفاتی که وجود دارند در زمينه ی اقتصادی هستند و می توانند منطقه ای يا                       
اين اختالفات هستند که سلسله مراتب و امتيازات و انواع ستم ها را                    .  ملی باشند 

. پديد می آورند    )  بر اساس نژاد، جنسيت يا هراختالف واقعی يا قالبی ديگر                     (
سنديکاليسم انقالبی می خواهد که هر گروهی حق خودمختاری همبسته با ديگر                     

 .انجمن های مشابه را داشته باشد
به همين داليل است که سنديکاليسم انقالبی با جنگ و نظامی گری               )  ٧

سنديکاليسم انقالبی خواهان       .  مبارزه و تبليغات ضدجنگ را توصيه می کند                     
برچيدن بساط ارتش های حرفه ای ست که همچون ابزار ضدانقالبی سرمايه                          



ميليشيای کارگری که در طی انقالب توسط سنديکاهای                  .  داری عمل می کنند       
سنديکاليسم .  کارگری کنترل می شود بايد جايگزين ارتش های حرفه ای گردد                     

انقالبی خواهان تحريم تمام مواد اوليه ای ست که برای جنگ الزم است و فقط                         
يک استثناء بر اين امر قائل است و آن هم برای زمانی ست که کارگران کشوری                   
در حال يک انقالب اجتماعی هستند و بايد به آنان ياری رساند تا از انقالبشان دفاع 

سنديکاليسم انقالبی نهايتًا از ابزاری مانند اعتصاب پيشگيرانه و انقالب                     .  نمود
 .برضد جنگ و نظامی گری استفاده می کند

سنديکاليسم انقالبی معتقد است که توليد يک محصول نبايد به محيط        )  ٨
زيست خدشه وارد آورد و مثًال استفاده از  کودهای آلترناتيو را در صورت امکان             

سنديکاليسم انقالبی نمی پذيرد     .  به جای کودهای جايگزين نشدنی پيشنهاد می کند           
که ناآگاهی موجب بحران زيست محيطی کنونی ست، بلکه عطش سود بيش تر                      

توليد سرمايه داری برای حفاظت از       .  است که چنين وضعيتی را پيش آورده است         
محيط زيست بی کفايتی می کند چرا که هميشه در پی کاهش هزينه ها و افزايش                     

خالصه اين که بحران قروض جهانی             .  سود برای ادامه ی زندگی خود است               
استفاده از کشاورزی صنعتی را گسترده کرده است به طوری که کشاورزی برای              

اين موضوع سبب شده است که جنگل های                .  امرار معاش پسروی نموده است        
اگر مبارزه برای حفظ      .  استوايی نابود گردند و گرسنگی و بيماری افزايش يابند              

سياره ی زمين و مبارزه عليه سرمايه داری به هم پيوند نخورند، هر دو شکست                     
 .می خورند

سنديکاليسم انقالبی مدافع سرسخت عمل مستقيم است و از هر                       )  ٩
مبارزه دارای اشکال   .  مبارزه ای که در تضاد با اهدافش نباشد، پشتيبانی می نمايد           
ژرف ترين نشان يک     .  مختلفی از قبيل اعتصاب، بايکوت، سابوتاژ و غيره است           

عمل مستقيم اعتصاب عمومی ست که از نظر سنديکاليسم انقالبی نويد دهنده ی                     
 .انقالب اجتماعی ست

سنديکاليسم انقالبی دشمن هر     )  ١٠
گونه خشونت است که هر نوعی از دولت                   
سازمان می دهد، اما اين نکته را از نظر دور           
نمی دارد که در طی نبردهای سرنوشت                       
سازی که ميان سرمايه داری امروز با                          
کمونيسم آزاد فردا انجام خواهند گرفت                          
برخوردهای به شدت خشونت آميزی شکل               

به همين دليل است که                    .  خواهند گرفت    
سنديکاليسم انقالبی خشونت را به عنوان يک          
وسيله برای دفاع عليه روش هايی که طبقات            
سلطه گر استفاده می کنند، به رسميت می                    

طبقات دارا برضد مردم انقالبی از              .  شناسد
خشونت استفاده می کنند چرا که نمی خواهند           
مالکيت بر زمين ها و ابزار توليد را از دست            

از آن جايی که خلع مالکيت نمی تواند           .  بدهند
بدون دخالت مستقيم سازمان های اقتصادی              
زحمتکشان انقالبی عملی گردد، دفاع از                     
انقالب نيز به همان نهادهای اقتصادی بازمی          

 .گردد و نه يک تشکيالت نطامی يا شبه نظامی که در خارج آن ها شکل می گيرد
فقط در سازمان های اقتصادی و انقالبی طبقه ی کارگر نيروی                 )  ١١

رهايی و تأمين انرژی آفريننده ی الزم برای بازسازی جامعه بر اساس کمونيسم                   
 .وجود دارد)  آزاديخواه(ليبرتاريايی 
 نام سازمان بين المللی) پ

پيوند بين المللی برای مبارزه و همبستگی که سازمان های سنديکايی                 
) AIT(انقالبی جهان را به يک ديگر وصل می کند انجمن بين المللی زحمتکشان               

 .ناميده می شود
 اهداف انجمن بين المللی زحمتکشان) ت

 :انجمن بين المللی زحمتکشان دارای اهداف زير است
سازماندهی و پشتيبانی از مبارزه ی انقالبی در تمام                        )  الف 

کشورها برای نابودی هميشگی رژيم های سياسی و اقتصادی کنونی و استقرار                    
 ).آزاديخواهانه(کمونيسم ليبرتاريايی 

ايجاد يک پايه ی ملی و صنعتی سنديکايی در تشکالت                       )  ب 
اقتصادی سنديکايی و آن جايی که چنين پايه ای موجود است، تحکيم آن هايی که                    

 .برای نابودی سرمايه داری ودولت مبارزه می کنند
جلوگيری از نفوذ هر گونه حزب سياسی در سازمان های               )  پ 

اقتصادی سنديکايی و مبارزه ی قاطع با هر گرايشی از سلطه گری سياسی در                        
 .درون سنديکاها

تدوين يک برنامه ی مشخص در صورت پيدايش يک                        )  ت 
موقعيت برای اتحاد موقت با ديگر تشکالت پرولتاريايی، سنديکايی و انقالبی به                  

هدف اين اتحادهای موقتی    .  شرطی که بندهای الف، ب و پ باال خدشه دار نگردد            
هرگز هيچ   .  بايد حرکت های بين المللی مشترک به نفع طبقه ی کارگر باشد                           

اتحادی نبايد با احزاب سياسی صورت بگيرد، يعنی با گروه هايی که می پذيرند                     
سنديکاليسم انقالبی هر گونه       .  که دولت يک سيستم سازماندهی اجتماعی ست                 

همکاری طبقاتی را که با شرکت در نهادهای مشترک مانند کميته های شرکت ها                 
سنديکاليسم انقالبی هيچگونه     .  شکل می گيرند، يک پارچه نفی و طرد می کند                  

يارانه ای را نمی پذيرد و مخالف حضور کسانی ست که می خواهند حرفه ای کار  
اين نوع از فعاليت ها با آنارکوسنديکاليسم همخوانی            .  سنديکايی را به پيش ببرند      

 .ندارند
مبارزه با خشونت تمام دولت ها عليه انقالبيان که برای يک            )  ث 

 .انقالب اجتماعی فعاليت می کنند
مطالعه ی همه ی مسائل پرولتاريای جهان برای تحکيم و                 )  ج 

گسترش جنبش هايی که در يک کشور يا چند کشور برای دفاع از حقوق و                                  
دستيابی به حقوق جديد برای طبقه ی کارگر در جريان هستند يا برای انقالب                            

 .رهايی بخش مبارزه می کنند
اقدام برای حمايت مشترک از مبارزات بزرگ اقتصادی يا             )  چ 

 .مبارزات حاد برضد دشمنان آشکار و پنهان طبقه ی کارگر
ياری فکری و مادی به جنبش های طبقاتی که توسط سازمان ) ح 

انجمن بين المللی زحمتکشان فقط       .  های اقتصادی ملی پرولتاريا هدايت می شوند         
زمانی در امور سنديکايی يک کشور دخالت می کند که سازمان سنديکايی آن                          

 .کشور بخواهد يا امضاء کننده ی تصميمات عمومی انجمن باشد
 شرايط عضويت) ث

 :سازمان های زير می توانند به انجمن بين المللی زحمتکشان بپيوندند
سازمان های سنديکايی انقالبی ملی که عضو هيچ                           )  الف 

به هر حال برای هر کشور بيش از يک گروه نمی                 .  انترناسيونال ديگری نباشند   
گروه های عضو بايد اصول، تاکتيک ها و اهداف انجمن             .  تواند وجود داشته باشد    

بين المللی زحمتکشان را بپذيرند و نسخه ای از اساسنامه و اصول خود را به                           
دبيرخانه ی بين المللی . دبيرخانه انجمن بدهند

انجمن بين المللی زحمتکشان بايد تمام                         
گروهای ديگر را از نامزدی عضويت جديد          

 .مطلع نمايد
اقليت هايی از                  )  ب 

سنديکاليست های انقالبی متشکل در سازمان       
های ملی که خود وابسته به انترناسيونال های 

 .سنديکايی ديگر هستند
سازمان های سنديکايی  )  پ 

يا حرفه ای يا صنعتی مستقل که  يا عضو                  
سازمان های ملی هستند که خود در انجمن              
عضويت ندارند با اين شرط که اصول و                    
اهداف انجمن را بپذيرند و سازمان های ملی          
اشان، اگر وجود دارند، موافق عضويتشان            

نمی توان ورود سازمان های . در انجمن باشد
سنديکايی، حرفه ای يا صنعتی را به درون             
انجمن بين المللی زحمتکشان پذيرفت که از            
سازمان ملی خارج شده اند يا از آن کنار                     
گذاشته شده اند، مگر آن که توافق جمعی يک    
کنفرانس مرکب از دو نماينده ی هر سازمان عضو، يعنی دو نفر از سازمان                             
جداشده يا اخراج شده و دو نماينده ملی از سازمان عضو انجمن بين المللی                                  

 .زحمتکشان و دبيرخانه ی آن، اعالم گردد
هر سازمان تبليغات سنديکايی انقالبی که اصول و اهداف               )  ت 

انجمن بين المللی زحمتکشان را می پذيرد و در کشوری کار می کند که هيچ گونه              
 .سازمان ملی عضو انجمن بين المللی نباشد

از آن جايی که انجمن بين المللی زحمتکشان فقط دارای                    )  ث 
واحدهای قانونی و غيرقانونی ست که در رابطه ی مستقيم با کشورهای خود                            
هستند، گروه های تبعيدی می توانند به عنوان واحد اين انجمن به رسميت شناخته                 
شوند به شرطی اين که به دبيرخانه انجمن به روشنی نشان دهند که نمايندگان                           

در هر صورت   .  اصيل تشکالتی هستند که در کشورهای مربوطه فعاليت می کنند           
اگر رفتارهايی که در . فقط يک واحد برای هر کشوری می تواند وجود داشته باشد

اگر )  الف:  زير می آيند محرز گردند تصميم به حذف يک واحد گرفته خواهد شد                 
اگر حق عضويت ها پرداخت نگردد،       )  پايبندی به اصول و اهداف نقض گردد، ب        

اگر يک واحد به مدت يک سال حق عضويت نپردازد، کنگره بايد در مورد آن                        
اگر يک واحد در مجامع عمومی و کنگره ی بين المللی               )  تصميم گيری نمايد، پ    

 .شرکت نکند و به فراخوان های دبيرخانه و واحدها بدون ارائه توضيح پاسخ ندهد
 کنگره های بين المللی) ج

کنگره های بين المللی انجمن بين المللی زحمتکشان اگر ممکن باشد هر 
دبيرخانه با در نظر گرفتن مهلت کافی از              .  دو سال يک بار برگزار می گردند           

واحدها خواهد خواست تا موضوعات و پيشنهادهايی را که دارند به کنگره ارائه                   
سپس دبيرخانه دستور کار کنگره را تهيه خواهد نمود و به همراه                                      .  دهند

. موضوعات رسيده دست کم شش ماه پيش از کنگره به تمام واحدها خواهد فرستاد              
توافقات و قطعنامه هايی که به تصويب کنگره های بين المللی می رسند برای تمام      
تشکالت عضو اجباری خواهند بود مگر آن که اين تشکالت در کنگره ی ملی                         



اگر حداقل سه   .  خود يا در يک همه پرسی قطعنامه های کنگره را رد کرده باشند                
سازمان ملی عضو انجمن بين المللی زحمتکشان تقاضا کنند در اين صورت می                  
توان می توان با يک همه پرسی عمومی در تمام واحدها، در يک تصميم بين                            

هر واحد عضو انجمن بين المللی زحمتکشان در کنگره ها           .  المللی تجديد نظر کرد   
و همه پرسی های بين المللی دارای يک حق رأی است با توجه به اين که پيش از                    

 .اين که به رأی گيری متوسل شد بايد تالش نمود که اتفاق نظر صورت بگيرد
 جابه جايی های بين المللی) چ

هر عضو يک سازمان وابسته به انجمن بين المللی زحمتکشان که تمام             
حق عضويت خود را پرداخت کرده است اما در يک کشور ديگر به جز محلی که                 
او عضو است اقامت دارد، بايد حداکثر يک ماه پس از رسيدن خود، انتقال خود را 

سازمان کشور  .  از سازمانی که در آن بوده به سازمان ملی کشور مقصد انجام دهد 
اگر يک تبعيد   .  مقصد بايد اين انتقال را بپذيرد بدون آن که حق ورودی اخذ نمايد                

گسترده صورت بگيرد، عضويت در سازمان تبعيدی که انجمن بين المللی                                 
 .زحمتکشان به رسميت شناخته اختياری ست

 دبيرخانه) ح
برای هماهنگی فعاليت های جهانیِ  انجمن بين المللی زحمتکشان،                      
برای دستيابی و سازماندهی اطالعات دقيق جهت تبليغات و مبارزه در همه ی                       
کشورها، برای پيشبرد قطعنامه های کنگره های بين المللی به بهترين شيوه ی                        
ممکن و برای مواظبت از تمام فعاليت های انجمن بين المللی زحمتکشان، يک                       
دبيرخانه که دست کم سه نفرشان در نشانی انجمن بين المللی زحمتکشان اقامت                     

دبيرخانه ی عمومی را کنگره يا همه پرسی بين المللی              .  دارند، انتخاب می گردد    
بقيه اعضای دبيرخانه توسط واحد يا واحدهايی انتخاب می شوند که              .  برمی گزيند 

اعضای دبيرخانه فعاليت و کارها را بين خود تقسيم می           .  کنگره مشخص می نمايد   
دبيرخانه و دبير همانگونه که در باال آمده است در فاصله ی دو کنگره                             .  کنند

با اين حال می توان انتخابات مجددی را فقط برای يک دوره ی . انتخاب می گردند
محلی را که دبيرخانه بايد در آن قرار بگيرد، کنگره                    .  مديريت در نظر گرفت      

اگر چنين چيزی ممکن نشد، اين محل با همه پرسی مشخص می               .  تعيين می نمايد  
دبيرخانه بايد يک گزارش کتبی از فعاليت های خود در طی دوره اش تهيه                 .  گردد
گزارش کتبی بايد پيشاپيش به واحدهای عضو انجمن بين المللی زحمتکشان                .  کند

. داده شود تا آن ها فرصت کافی برای مطالعه اش پيش از کنگره داشته باشند                            
واحدهای عضو هم زمان با دريافت گزارش کتبی دبيرخانه يک گزارش اداری                     

کنگره کميسيونی را مسئول رسيدگی به حساب ها و               .  مالی نيز دريافت می کنند      
 .کنترل نهايی آن ها می کند

 مالی) خ
برای اين که انجمن بين المللی زحمتکشان بتواند گسترش پيدا کند و                      
فعاليت های بين المللی اش را بيش تر نمايد و برای اين که بتوان به تبليغات                                 
نوشتاری، پايه هايی استوار داد، برای اين که انجمن بين المللی زحمتکشان بتواند               
نشريات خود را مرتبًا منتشر نمايد، برای اين که انجمن بين المللی زحمتکشان                        
بتواند در تمام حرکات سنديکاليستی انقالبی در کشورهای مختلف شرکت جويد،                  
برای اين که انجمن بين المللی زحمتکشان بتواند به ترويج نظرات سنديکاليسم                       
انقالبی در کشورهايی بپردازد که در آن ها نظرات و تاکتيک های ما دارای وزنه                
ای نيستند و سرانجام به خاطر اين که انجمن بين المللی زحمتکشان بتواند فورًا و                   
با شيوه ای رضايت بخش به فراخوان های همبستگی که به انجمن فرستاده می                        
شوند پاسخ دهد، هر عضو يک سازمان وابسته به انجمن بين المللی زحمتکشان                    
بايد يک حق عضويت بين المللی ساالنه برابر با يک دالر آمريکا يا مبلغ برابر با                  

واحدهايی که در وضعيت بد مالی هستند، اين حق عضويت را               .  اين پول بپردازد  
هر واحدی  .  در توافقی با دبيرخانه انجمن بين المللی زحمتکشان مشخص می کنند            
اگر واحدها  .  خود تصميم می گيرد که چگونه حق عضويت اعضای خود را بگيرد      

مايل باشند، انجمن بين المللی زحمتکشان می تواند يک تمبر ويژه برای دفترچه                    
هر واحد هر سه ماه يک بار حق عضويت های           .  های حق عضويت به آن ها بدهد      

 .بين المللی را به انجمن بين المللی زحمتکشان می فرستد
 انتشارات) د

 :دبيرخانه دارای انتشارات زير است
. نشريه ای که بايد با بيش ترين تناوب ممکن منتشر گردد                  )  ١ 

مطلوب است که نشريه ی هر واحد عضو انجمن بين المللی زحمتکشان يا هوادار                
آن، فضايی را در صفحات خود به خبرهای انجمن بين المللی زحمتکشان                                   
اختصاص دهد تا بتوان از اين طريق، فراخوان ها به همبستگی بين المللی و                             

 . تبليغات عمومی را در آن منتشر کرد
انتشار بروشورهايی از تبليغات ويژه ی انجمن بين المللی                )  ٢ 

 .زحمتکشان برای کشورهايی که دارای واحد نيستند
هر نشريه به صورت گاهنامه يا هر شکل ديگری که کنگره             )  ٣ 

 .برای انتشارش تصميم می گيرد

 :منابع نوشته های باال
info.rebellyon://http 
net.herodote.www://http 
org.fr-ait-cnt.www://http 

info.nestormakhno.www://http 
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