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 :تزھا

د١٨۶۶باکونين و بين الملل، ( سال ۴٠ تا ٣۵م در مسير ز آنارشي-١ )  به بع

ود  ود خ ال(از وج سير س ت در م د گف تنر، باي رفتن اش ر گ ا درنظ سيار  ب ای ب  ھ

  .، ھيچ چيز به جز شعارھای مبتذل کلی عليه استثمار نگفته است)تری شبي

وده، ٢اين عبارات برای بيش از  ود ب  ھزار سال رايج بوده است؛ آن چه مفق

ارت ت از  اعب ف(س تثمار؛ ) ال ل اس ه ) ب(درک عل ه ب ه ک ل جامع درک تکام

ه مثابه یدرک مبارز) ج(م می انجامد؛ زسوسيالي اتی ب ی ه ی طبق خالق  نيروي

  .مزبه منظور تحقق سوسيالي

وان پاي.  درک علل استثمار-٢ ه عن االيیه یمالکيت خصوصی ب صاد ک .  اقت

  .م، ھيچ کدامزدر آنارشي. مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد

وان . ت وارونهم، فردگرايی بورژوايی است به صورزآنارشي ه عن فردگرايی ب

  .بينی آنارشيستی  کل جھانی هپاي

  ١اقليت. اقتصاد بر زمين ردهو خمالکيت  دهردفاع از خ{

  }بخش و سازمانده اتوريتهت نفی قدرت وحد

ه - نقش توليد انبوه- ناتوانی از درک تکامل جامعه-٣  تکامل سرمايه داری ب

  .مزسوسيالي

                                                 
ت،  -١ ت از Keine Majoritätاقلي ت اقلي ذيرش اطاع دم پ ی ع زد ، يعن ت در ن  اکثري

   ويراست لنين-آنارشيست ھا

 ١ 

http://militaant.com/?p=1322
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 ٢

دی استم، محصول نازآنارشي( شناسی يک روشنفکر. امي ا روان  مضطرب ي

  ).فرد آواره؛ و نه يک پرولتر

  . طبقاتی پرولتارياه یرک مبارزنی از د ناتوا-۴

  . بورژوايیه ینفی مضحک سياست در جامع

  .ناتوانی از درک نقش سازمان و آموزش کارگران

  .جانبه و نامرتبطدارويی از وسايل يک نوش

ايی، چه ه ی تفوق و سلطه یم، در دورز آنارشي-۵  خود در کشورھای رومي

  سھمی را در تاريخ معاصر اروپا ادا کرده است؟

  .ھيچ گونه دکترين، تعليم انقالبی، يا تئوری -

   کارگره یپاره کردن جنبش طبق پاره -

ضاحان- ی ه ی شکست مفت بش انقالب ای جن ون ھ ل در آزم م، زپرودوني( کام

  ).١٨٧٣م، ز؛ باکونيني١٨٧١

  .گر از سياست بورژوايی، در پشت ماسِک نفِی سياست کاره ی تبعيت طبق-

 لنين. ا .و
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