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  مقدمة 

 من 6د ال ا.ي الطعام االقتصادي ا7جتمع يراكم بينما ا:الث العالم 8 ا7الي# 6وع حيث). للعقل 4ضع ال( معقول غ
 0لم فيه نعيش ا.ي العالم

 األمد قص
ة اS7سب اQكومات تضع. األراM من صغ
ة أجزاء سبيل 8 ج
انها الصغ
ة الشعوب تقاتل. السالم Fعزيز العنف العالم قادة يستخدم. يش@يه

 مSن ^ 8 مضطهدون الفقراء. حدود بال ترف 8 صغ
ة قلة تعيش بينما ا)قاء أجل من العالم من العظY الغا)ية تكدح. الكو�ب موارد V اQفاظ قبل

  . إضافية صعوباتو اضطهادا السودو النساء يواجه بينما، العالم من

 ا7صطنع الفقر استبدال 6بو. اFعاون عن ندافع اcهب عن عوضا. بالSمل bتلفا 70ا) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة تق@ح اaنون هذا مواجهة 8

 هنا نريد. !كن أفضل 70ا إن. منه اFخلص 6ب بديهيا اعتg ا.ي االستغاللو اQكومة نظام. ضده ال، الكو�ب مع تناغم 8 نعيش أن 6ب. للجميع بالوفرة

 7شا^ 0قلو عقالo، !كن حل أفضل يقدم الواقع 8 إنه، طوباوي حلم mرد يكون أن عن فعوضا)، األنار*( الالسلطوي الشيوl ا)ديلوه ما نjح أن

  . العالم

   



  عفن نظام

 8 الغذاء من يكt ما ينتج. للجميع يكt !ا أكq هناك يوجد أنه تصديق الصعب منويبد العالم هذا 8 الفقر 8 تفكر عندما. مزدهرو غp 0لم 8 نعيش

 اQفالت V ا7الي# إنفاق ا)عض يستطيع بينما، الغذاء هذا v Vصلون ال أناس هناك يزال ما لكن. اآلن عليهوه !ا أكq مرات Q العالم ^ +طعم الواقع

، يمكن ما بأبسط ؟ بالطبقة نعنيه ا.ي ما لكن. شخص ل| واضح }ء واحدة طبقة عليه تسيطر 0لم 8 نعيش أننا حقيقة. األثرياء ألصدقائهم ا7آدبو

 v Vصلوا أنوأ يعملوا أن عليهم ا.ين أو�كو الرأسما+# السادة طبقة، العالم مواردو ثروة V السيطرة 8 رئيسيا دورا يلعبون ا.ين أو�ك: طبقتان هناك

  . العاملة الطبقة أي، اQياة قيد V يبقوا ل� ا7عونات

 يغ
 أنه رغمو" الرأسما+ة"ب اcظام هذا يسY. العالم 8 بسيط شخص ^ حياة V يؤثر ا.ي االقتصادي اcظام من أسا�و �وري جزءوه الطب� اcظام

 فإن الوقت نفس 8 }ء ل| شاملةو فاسدةو، اFكيف V 0+ة قدرة ذات. األخ
ت# سنة ا7ائ� 8 ا7هيمنة القوة أصبح قد فإنه، آلخر وقت من ش�ه

  . كذلك ليس األمر لكن. حتميةو طبيعية أنها V تقريبا شخص ^ قبل من ترى الرأسما+ة

 اcاس األساس 8 الqوة ينتج. جدا بسيط أساسه فإن، مSن ^ 8 اaنسيات متعددة ال�jت تعمل حيث اللصوصيةو لالستغالل 0ل� نظام الرأسما+ة أن رغم

 العمل بعبودية" يسY ماوأ( عملهم يبيعوا أن V العمال g6 اQياة قيد V يبقوا ل�. الطبيعة من ا7أخوذة ا�ام ا7واد +حولوا األدوات يستخدمون ا.ين

 العمال عليها vصل ال� اS7فأة لكن. ا�دمات يوفرونو ا+ومية اQياة من جزء � ال� ا)ضائع العمال يصنع عملهم أثناء 8. السوق بسعر ذلكو) "ا7أجور

  . أنتجوها ال� ا�دماتو ا7نتجات قيمة من أقل أجور بش|

 8 حصتهم من لل�قة مSن ^ 8 العمال يتعرض الطريقة بهذه. الرأسما� إ� يذهب ا.ي الربح أساسوه يكسبونه ماو العمال أنتجه ما ب# القيمة 8 الفرق

  . قوتهمو ثروتهم من الرأسما+ون يزيد، العمال مالي# عمل قيمة. خالل من. لالستغالل يتعرضون فإنهم ا7ع� بهذا. عملهم قيمة منو األرض موارد

 للرأسما+# فيها يمكن متكررة اقتصادية أزمات إ� الرأسما+ة تقود. كب
 حد إ� مستقر غ
 نظام �و) العنيفة( الشديدة للمنافسة نظام � الرأسما+ة

  . ا+وم Qياتنا واسمة م�ة � ال� اaماعية ا)طالة من حالة تتش|و، العمال يطرد، األرباح ت@اجع عندما. العمال حساب V) يبقوا( ينجوا أن فقط

، ا7فيدة ا7نتجات من قليال عددا تنتج أن عن عوضا .لك). اQاجات Fلبية( اQاجة سبيل 8 ذلك تفعل أن عن عوضا الربح مقابل األشياء الرأسما+ة تنتج

، األسنان معاج#، الروائح مزيالت من دزينات) السوبرمار�ت( ا7ر�زية األسواق 8 �د .لك. الربح سبيل 8 منتجاتها عدد توسع أن باستمرار ال�jت �اول

 ا7ستهلك# ¢عل أن: اQافز نفس aميعهاو تقريبا ا7نتجات نفس تبيع ¡عها أساداو سينسgي، تيسكو مثل) سوبرمار�ت( ا7ر�زية األسواق. الغسيل بودرة

 ا7ال تملك أن أيضا 6ب، جائعا تكون أن يكt ال. األرباح ¥p فقط تهتم فإنها )قائنا ال¤ورية األشياء بتوف
 تك@ث أن عن عوضا. بضائعها يش@ون

  . الفقراءو للجو¦ يطعموه أن من يتعفن الطعام ترك األرباحوصانع سيفضلو

 من كب
ة أجزاءا الرهيبة ا7جاعة ت¤ب بينما اQبوبو الزبدةو اللحم من جباال األوروبية ا7جموعة دول تك§ عندما أكq) واضحا( صارخا يصبح هذا

. أكq أرباحاو أV أسعارا، السوق 8 يعp ا.ي، ا7فروض للنقص نتيجةوه الغذاء جبال خلق إن. أهمية ذات غ
 ا�
ية األفعال ^ فإن السياق هذا 8. أفريقيا

  . العالم ^ v 8دث ال¬ء هذا. األرباحوأ الر»ية يهددوا أن عن ا)حر 8 هذه الغذاء جبال رª يفضلون األوروبية ا7جموعةوب
وقراطي



 بيوتنا يقتحمون ا.ين ا7علن# من آمن# ليسوا األطفال ح¯. نش@يو نش@يو نش@ي أن إ+نا يطلب. االستهالك ع® إ� الرأسما+ة انتقلت األرباح عن »ثا

 ا7صادر بمساعدة. باإلعالنات �± لم ما ا)قاء ا7جالتو الصحف تستطيع ال. متاجرهم شاراتو شعاراتهمو إعالناتهم بلوحات متاحة بقعة ^ يغطونو

 ا7اضية السنة أعجوبة إن. السن# مر V الSم
ات تكنولوجيا تغ
 إ� فقط انظر. السابقة V تتفوق جديدة منتجات الرأسما+ة ´لق ا²ائلة اFكنولوجية

  . منتج أفضل، منتج آخر نش@ي أن علينا. ا+وم الغية أصبحت قد اFكنولوجية

 ح¯و نافعة غ
 منتجات ·اء V اcاس �ث ال� اإلعالنات تغطيها األفريقية ا7دن أفقر ح¯. "ا7تقدمة" الغربية ا)تان V تقت® ال كهذه استهالكية نزعة

. الqوة من نصيبها V اQاكمة الطبقة �صل بينما، العا7ية الرأسما+ة بسبب غ
ها من أشد تعاo ال� � ا:الث العالم 8 العاملة الطبقة لكنها. خط
ة

 تستطيع ال أفريقيا من كث
ة أجزاء. اQياة قيد V با)قاء فقط ²م يسمح بمستوى اQياة V عما²ا g6و، - ا7طرية الغابات قتل إ� انظر – منهوبة فمواردها

 ^ الرأسما+ة ´@ق، مSن ^ 8. الوقت نفس 8 العالم مب¹و الشاق العمل ¸ل آسيا ·ق جنوب أصبح. اFصدير لغايات الغذاء تزرع لكنها، شعوبها تطعم أن

  . "اaديد العال� للنظام" حقيقية رموز � ماكدوناº همgغر سندويشاتو كوال الكو�. اQياة جوانب

   



  االجتماعية السيطرة


ة العمال من كث
 يصاب، كهذا نظام ظل 8 للحياة نتيجةQرجة، طبي¼ بش|) التشوش( باº للحفاظ. الوقت معظم 8، أخرىوأ V ظامو السالمc8 ا 

  . ا7جتمع مستويات ^ 8 االجتماعية السيطرة تقنيات توجد ذلك مع، اºولة � قوة أكqها. البV j للسيطرة األسا+ب من ½ملة mموعة ظهرت، ا7جتمع

 اºولة. االستغالل خالل من يمو²ا اقتصاديا نظاما لتولة الرأسما+ة تقدم. ا7ش@�ة ا7صالح من كث
ا معها تتقاسم ال�، الرأسما+ة مع متحالفة اºولة تعمل

 أفضل إن، واحد نظام 8 تندmان فإنهما، الخ، الشما+ة كوريا، كوبا، الص# مثل بتان 8. جيد بش| بأعما²ا بالقيام للرأسما+ة يسمح نظاما توفر بدورها

  . "اºولة رأسما+ة"وه ¾ وصف

 من منه أكq، اcاس قبول خالل من vقق ما أفضل اcظام لكن. اQاكمة الرأسما+ة الطبقة هيمنة V للحفاظ ا7نظم للعنف نظام األساس 8 � اºولة

 أيضا لتولة. مطيع# كمواطن# نت®فو معينة بطرق نفكر جعلنا بمحاولة تهتم عنا¿ V ا7عا¿ة اºولة �توي، باcتيجة). ا7با·ة( العارية القوة خالل

  . بالسن ا7تقدمو ا7ريض، الفق
 7ساعدة تكون أن يف@ض رفاهية منافع توفر أنها 8 ظاهريا لطيف وجه

gكومات أسا+ب عQظام داخل تعمل ال� اcا o7اgولة تسيطر، ا7دنية ا�دمةو الºا V العسكرية للمخابرات اختصار( � آي م، ا7سلحة القوات. عملياتها 

 علينا لتسيطر تعمل ¡يعها، السجونو ا7حاكم، الjطة قوة)، ا7@جم – ا�ارجية الgيطانية ا7خابرات( ' آي م)، ا7@جم – � الفرعوأ القسم، الgيطانية

 حال بأي ¸ايدة ليست ²ا اFابعة القمع قواتو اºولة. حكمنا 8" حقهم" مناقشة حاوcا إذذا بنا العقاب يوقعون) قساة( وحشيون عمالء إنهم). ماديا( جسديا

  . اFحرر سبيل 8 اcضال بقوة تعارضو األحوال من

 للسيطرة فقط ´فيا أكqو bتلفة أشSل الواقع 8 لكنهم. قلوبهم 8 مصاQنا vملون ¡يعا أنهمويبد، الخ، االجتماعي# العمالو ا7دارس منظومة، الرفاه دولة

  . اقتصادية ألسباب �ورية أصبحت قد أنهاوأ

 الكحول تناول. +عملوا أصحاء عمال إ� اcظام فيها vتاج ال� لترجة فقط لكن الصحة جيدة عمل قوة V للحفاظ أساسا الصحية) الر0ية( ا�دمة توجد

 هات# ر»ية Fقويض جدية ¸اولة أية هناك تكن لم .لكو. �ائب بش| ا7ال من كب
ا قدرا لتولة يمنحان لكنهما، للمرض هامان سببان السجائرو

  . الصحة قبل تأÅ األرباح. الصناعت#

 كيف تعلم إ� إضافة، األساسية باQسابات تقومو تكتبو تقرأ أن يمكن عمل قوة Fؤمن تنظم، وضوحا أكq بطريقة، اFعليم منظومة فإن، مشابه بش|

  . اQاكمة الطبقة طرف من ا7قبولة باألفSر الصغار تالمذتهم رؤوس ا7علمون يمأل. األV من السيطرة تقبلو األوامر تطيع

 0دة تعرف أفSر منظومة Çلق بينهم فيم يقومون. ا7جالتو، األفالم صناعة، الراديو، اFلفزيون ذلك 8 بما اaماه
ية اإلعالم وسائل تعززها األفSر هذه

، اºين، القومية فإن هكذا. العاملة الطبقة مواجهة 8 تقف ال� ا7ستغلة للطبقة اºارجة القيم منظومة � العام) الرأي( اQس. "العام) الرأي( اQس"ب

  . ذاتها العاملة الطبقة ب# شائعة تصبح العاملة الطبقة تضامن من تضعف ال� اaنÈ اFمي�و العن®ية، الوطنية



 ½ن أيا. كمثال" اºيمقراطية" خذ. اºولةو الرأسما+ة قبضة اQقيقة 8 تقوي بينما ديمقراطيةو مساواة، عدالة، حرية هناك بأن الوهم 8 تساهم العوامل هذه ^

 لالستغالل عرضة العاملة الطبقة ستبÉ. كب
 حد إ� تغي
وأ تأث
 أي عن بمنأى تبقيان اºولةو الرأسما+ة فإن، العامة االنتخابات" يربح" ا.ي اQزب

 8 للنجاح أفضل موقع 8 فإنه، ا²يمنة إقامة 8 مبا·ة أكq بش| منخرط ا7حافظ# حزب أن بما. بامتيازاتهم األقوياءو األغنياء سيحتقظو االضطهادو

  . للرأسما+ة أ+ف عميل مثل يت®ف فإنه، اQكم فرصة يعطى عندما ح¯، العمال حزب أما. االنتخابات

 أمثلة � اcقابات. االستغاللو االضطهاد منظومة V اQفاظ 8 األمر حقيقة 8 تساعد بينما العاملة الطبقة مصالح تمثيل تدl منظمات توجد اºولة خارج

V ضامنو با²دف إحساس أي تضعف إنها أوال. ا7نظمات هذهF8 االختالفات يؤبد هذا. مهارتهم مستوى حسب العمال بتقسيم الصنا0تو ا7عامل داخل ا 

. اcضال تقسم فإنها بهذاو الصنا0ت أساس Ë V)ا اcقابات تنظم ثانيا. "عما+ة أرستقراطية" 4لقو العاملة الطبقة داخل) االجتماعية( الوضعيةو اºخل

  ؟ األخرىوتل واحدة بها يستفرد ل� فقط، bتلفة صنا0ت 8 اإل�ابات ك�ت مرة كم

 قادة يريد، اإل�ابات 8 ينت®وا أن اcقابات أعضاء يريد. قيادتهم تدl ا.ين العمال مصالح عن منفصلة مصالح ذات ب
وقراطية منظمات أيضا � اcقابات

 الرأسما+ة 8 عميق بش| منخرطة اcقابات ب
وقراطيات. للخيانة العمال يتعرض، االثنان هذان يتعارض عندما. ا7ريح حياتهم نمط v Vافظوا أن اcقابات

  . الخ، ا�اصة ملكيتها، استثماراتها خالل من

 �افظ بينما اإلضافية الفوائد بعض V العمال حصول األحوال أفضل 8 فقط ´دم) اaماعية با7فاوضة تعرف ال�( اإلدارةو اcقابات ب# اFفاوض عملية ^

V سليمة االستغالل منظومة .  

V ا األطفال يتعلم. علينا يسيطرون من أيدي 8 جدا هاموكعد العائلة تت®ف آخر مستوى(Ë آبائهم من )ر) أيضا آبائهم من هم فعلوا كماSسيطرة أف 

  . �ديها 6ب ال� الفردية ا7ظالم هذه من Ë)ا تعزز ا)عض )عضهم اcاس فيها يقدم ال� الطرق. ا�ضوعو ا²يمنة �ورةو الوطنية، العن®ية، ا.كر

   



  �ية تغي�ها

. حياتنا من جانب ^ V تسيطر ال� االستغاللو السيطرة بأنظمة لإلطاحة فعله يمكن ا.ي ما تتساءل اآلن تكون قد سبق ما ^ قرأت قد تكون عندما

  ؟ حقا !كن اFغي
 هل

. األزمة من دائمة حالة 8 الرأسما� اcظام إن. !كن اFغي
 هذا ألن باFحديد القمعية) اFنظيمات( ا7نظمات سائرو اºولة توجد!  باFأكيد نعموه اaواب

 فإنها أخرى جهة من. فقط لألصلح ا)قاء بتأكيد تساعدها ال� الرأسما+ة عمل كيفية من جزء � ال� الر�ودو االزدهار من ا7ستمرة الص
ورة فإن ما ºرجة

pائم االستقرار عدم تعºبوعودها الوفاء 8 الرأسما+ة فشل تزايد مع العمال انتفاضات قيام احتمالو ا .  

 8 حدث بما مقارنة ¸دود هذه لكن. الفرد �يبةو ا7لل ضد، ا)طالةو، الjطة ضد دورية ¸لية بانتفاضات تتم� التسعينياتو ا:مانينات 8 بريطانيا ½نت

Mدث أن يمكن ماو ا7اv 8 من العملية هذه داخل. ا7ستقبل 
 الشيوعية � ما لكن). األنار�ية( الالسلطوية الشيوعية تقع الراديكا� االجتماl اFغي

  ؟) األنار�ية( الالسلطوية

 0لم خلق نريد. القويو الغp 4دم ا.ي اQا� اcظام تدم
 يروا أن) األنار�يون( الالسلطويون الشيوعيون يريد)، اFا� الفصل 8 أكq سنjحها( باختصار

. اQاكمة الطبقة سلطة إلغاء نرى أن أيضا نريد). الشيوعية أي( للجميع اaميع عمل منتجات ^ تعود حيث، البjية ل| األساسية اQاجات Fلبية ينظم

  ؟ جيمل حلم �ه هذا أليس لكن). األنار�يةوأ الالسلطوية( ا�اصة منظماتهم خالل من البj ¡يع قبل من ا7جتمع V السيطرة ستتم

  إرث الطبقة العاملة

 العمال نضاالت من مبا·ة تنشأ إنها. البj من العريضة اaماه
 ب#و بينهم تواصل ال ا.ين ا7فكرين بعض عقول نتاج) األنار�ية( الالسلطوية ليست

 �دت مSن ^ 8 ا7اM 8. ا.اÅ اإلشباعو للسعادة، للمساواةو، للحرية ا7تحققة غ
 رغباتهم Ðو حاجاتهم من، الرأسما+ة ضد) ا²اء بفتح( ا7ضطهدينو

  ). أنار�ية( السلطوية نفسها تس� أن دون Ë)ا، فقط الوقت )عضولو، للتنظيم أش²Sاو) األنار�ية( الالسلطوية األفSر ظهرت، السادة ا:ورات فيه

 اºيp التسامح �Ñو ا7ساواة إ� دعت االنكل�ية األهلية اQرب أثناء ظهرت سياسية mموعة( ا7ساواتي# مثل ¡ا0ت فإن، �  للقرن االنكل�ية ا:ورة 8

 تقليدي قيد ^ من متحرر ا7ؤمن ان أعلنواو الوجود وحدة إ� دعت، مهرطقة فرقة الكنيسة اعتgتها �  القرن 8 ظهرت مسيحية فرقة( ا7فرط#)، ا7@جم –

 الشيوعي# من mموعة( اQفارين)، ا7@جم – االجتماl للنظام تهديدا يومها اQكومة اعتgتهم، خاطئة ا�اصة ا7لكية أنو فقط للمخيلة نتاج ا�طيئة أنو

 أثناء أما. العدالةو ا7ساواة، اQرية فكرة طوروا) ا7@جم – �  القرن 8 ظهرت، ا�اصة ا7لكية Ñلغاءو ا7ساواة إ� دعوا، الزراعي# االنكل� الgوتستانت

 0م باريس كومونة 8). الغاضبون) (األنار�ية( الالسلطوية األفSر بتطوير بدؤوا ا�اص الطب� وعيهم طوروا ا.ين اQرفي#و العمال فإن الفرنسية ا:ورة

 8. اºماء 8 إغراقها 6ري أن قبل الوقت من ¸دودة لف@ة القديم اcظام �دت ال� اaماه
ية السلطة تنظيمات الواقع 8 الفرنسيون العمال خلق  �� 

 عالقة أي ²ذا ليس. ا7عامل aانو العمال mالس مثل ا7با·ة اºيمقراطية للسلطة شبيهة ب� الفالحونو العمال طور � � و ���  لعاª الروسية ا:ورات

 مضطهديهم واجهوا عندما العمال mالس العمال أقام '��  لعام ا²نغارية ا:ورة 8 مشابه بش|. � �  األول تjين أكتوبر 8 السلطة V ا)الشفة باستيالء



 القواعد من قريبة قواعد وفق أديرت اQاالت من كث
 Ôو اaامعاتو ا7عامل V االستيالء تم فرنسا 8 �'�  0م من أياروماي أيام 8. "الشيوعي#"

  ). األنار�ية( الالسلطوية

 تيار ظهر حيث، األوÕ األ!ية 8 �  القرن 8 بدأت. طبقيا وعيا العمال أكq ب# كقوة) األنار�ية( الالسلطوية تطورت هذه) الشغيلة( العمال حر�ت من

  . رفاقهو أصدقائهو باكون# ميخائيل الرو� ا:وري تأث
 �ت، متمايز) أنار*( السلطوي

. ا+ابانو الص# إ�، السويدو أ7انيا إ� الالتينية أمريكا من، العالم امتداد V العاملة الطبقة حر�ت V هام تأث
) األنار�ية( لالسلطوية ½ن ا+وم ذلك منذ

  . الكgى ا7عا¿ة ا:ورات ^ 8 دورا لعبتو. الgتغالو إسبانيا، إيطا+ا 8 للعمال الطب� اcضال منظمات 8 مؤثرةو عميقا متجذرة أصبحتو

 حذرواو. معاملهم V السيطرة أيديهم 8 يأخذوا أنو، Ñدارتهو ا7جتمع زمام FوÖ) الشغيلة( العمال حاجة عن دوما ناضلواو) األنار�يون( الالسلطويون دافع

  . ا:ورية الف@ات هذه أثناء العاملة الطبقة ظهور V السلطة إ� آخرينوأ حزب أي تسلق إمSنية من

 أنه ثبت قد ا7ح@ف# السياسي#و ا7ح@ف# قبل من اختطافه جرى قد اcضال أن من) األنار�يون( الالسلطويون منه حذر ما � �  0م الروسية ا:ورة أثناء

 8 شار�واو العا7ية اQرب 8 القتال مواصلة رفضوا ا.ين، ا7جندين اaنود ب# هاماو فاعال دورا) األنار�يون( الالسلطويون ا7ناضلون لعب. حقي�

  . تلته ال� الوسطى الطبقة سياس× حكومةو القي®ي اcظام إسقاط 8 ساعدواو. الريفو ا7دن 8 االحتجاجات

 V الفالحون استوÕ. القديم ا²يمنة cظام نهاية بوضع طا)واو ا7عامل إدارة V »ماسة استولواو. راديكا+ةو كفاحية أكq العمال اصبح � �  0م تقدم مع

 للسوفييتات السلطة ^"و!"  فيها يعمل 7ن ا7عامل، بها يعمل 7ن األرض") األنار*( الالسلطوي الشعار. بيوتهم إ� الفالح#و العمال من اaنود 0دو األرض

 خاضع# العمال أصبح. السلطة V ليستوÖ اaماه
 +ن# خدع Ùيعةو ماهرة بطريقة). الشيوl( ا)لشt اQزب منهم أخذها" )العمال mالس(

  . السن# مرور مع مÚايد بش| وحشية أكq أصبحت ال� اºيكتاتورية هذه تقريبا الفور V اQزب ºيكتاتورية

 اFأث
 من ا)الشفة خاف. نفيهم تموأ سجنواو)، األنار�ي#( الالسلطوي# من كث
 أعدمو ا)لشt للقمع ضحية أيضا) األنار�ية( الالسلطوية اQر�ة ½نت

  . ا7صانع إلدارة ا7عامل aان إلقامة األماª ا�ط 8) األنار�يون( الالسلطويون ½ن – اaماه
 ب#) األنار�ي#( لالسلطوي# اÚ7ايد

 ½نت ال�)، القي®ية( ا)يضاء اaيوش هزيمة 8 رئيسيا دورا، ماخنو نستور) األنار*( الالسلطوي ا7ناضل قيادة �ت، ا7اخنوفية اQر�ة لعبت أو�رانيا 8

 أجg. تروتس�و +ن# هجمات من يعفهم لم هذا لكن. حرفيا ا)لشt اcظام حياة أنقذوا لقد. ب@وغراد 8 ا)لشفية اQكومة لسحق طريقها 8 تتقدم

 �قيق حاولوا، للغاية صعبة حربية ظروف Ôو ذلك من الرغم V لكن. ا7طاف نهاية 8 هزمواو ا7تفوق# األعداء ضد جبهات عدة V القتال V ا7اخنوفيون

  . سيطرتهم �ت ½نت ال� ا7نطقة 8 لألرض اaماعية ا7لكية

 V  !�  0م 8، ا)لشفية القيادة قبل من" ا:ورة زهرة" بأنهم � �  0م 8 وصفوا ا.ين، ا:وريون اaنودو ا)حارة وصم، ا)حرية كرونشتادت قاعدة 8 أيضا

 أشSال اآلن أصبحت قد ½نت ال� السوفييتات V ا)لشفية اºيكتاتورية ببساطة انتقدوا لقد ؟ جريمتهم ½نت ما. "بيض حراس"و" ا7ضادة ا:ورة" من أنهم

 مقنناتو اºولة فسادو، ا)لشفية للسياسات الرهيبة الوحشية V فعلهم بردة، كرونشتادت »ارة. العما+ة للسلطة منظمات تكون أن عن عوضا فارغة

  ). للمجرزة( للمذ»ة تعرضوا اaرأة هذه بسببو. اºولة ضد) األنار�ية( الالسلطوية القضية vيون اQقيقة 8 ½نوا، اaوع



 اcقابة). األنار�ية( الالسلطوية األفSر تلهمها ثورة أمام ا7جال فتحتو �دياتها أعظم من واحدة) األنار�ية( الالسلطوية اQر�ة واجهت '�Q  0م إسبانيا 8

 شبه 8( اإليب
ية) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة) األنار�ية( الالسلطوية ا7نظمةو، للشغل الوطنية الكونفيدرا+ة، اaماه
ية) األنار�ية( الالسلطوية

، الفاشي#و، اaيش من مدعوما(وفرانك حاول عندما للقتال األول ا�ط 8 ½نوا)، اإلسبانية) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ةوأ) (اإليب
ية اaزيرة

 8. ا7سلح# الفالح#و العمال قبل من األمر أولوفرانك قوات هزمت ا7ناطق من العديد 8. اaمهورية باQكومة اإلطاحة) الSثو+كية الكنيسةو ا7لكي#و

) األنار�ية( الالسلطوية لكن. بينهم ¡اعية ملكية ا7عاملو االرض أصبحتو، حياتهم شؤون V الفالحونو العمال سيطر، آرغونو ككتالونيا مناطق

. "الشيوعية"و اaمهورية اQكومة سيا� Fالعب عرضة ½نت ما 0Ùنو السيا� اإلدراك يعوزها ½ن، اcقابات حول أساسا أسست قد ½نت ال�، اإلسبانية

 الفاشي# قبل من فقط ليس اإلسبانية) األنار�ية( الالسلطوية هزمت). األنار�ية( الالسلطوية السياساتو ا7وقف من الكث
 V ا7ساومة إ� لألسف هذا أدى

  . نفسها اºاخلية سياساتها ضعف بسببو الستا+ني# قبل من أيضا بل الكب
 ا7ال رأسو

). األنار�ية( الالسلطوية تلهمهم ا.ين العمال قبل من فقط vدث أن يمكن اQقي� اFغي
 أن تظهر هنا ا7سجلة) األنار�ية( الالسلطوية تطور خالصة

 بينما. الرئيÈ اFيار جعله 8 � ا7طلوبة ا7همة، العاملة الطبقة !ارسة 8 الوجود دائم) قاعدي( �� تيار إنها. طوباويا حلما ليست) األنار�ية( الالسلطوية

 ل� استخدامهم vاولون ا.ين الوسطى الطبقة سياس×و ال@وتسكي# مثل آخرون فهناك، ا:ورية الف@ات 8 7شا�هم اFحررية اQلول إ� العمال يسÛ قد

  . السلطة إ� يتسلقوا

 يكt بما واع# يكونوا لم لكنهم اºولةو الكب
ة الرأسما+ة أنها V) حق عن( الرئيسيي# أعداءهم رأوا. ا7اM 8 سذجا) األنار�يون( الالسلطويون ½ن

. سياسيا واعيةو اFنظيم حسنة كب
ة) أنار�ية( السلطوية منظمة إ� Üتاج السبب ²ذا. العمال حر�ة من جزء أنهم يدعون ينا. أو�ك يمثلها ال� للمخاطر

 بقيةو الليgا+#و اºوFي# لالش@اكي# معارضة حججا تقدمو) األنار�ية( الالسلطوية األفSر ستطورو، للسمتقبل بديلة رؤى ستقدم كهذه منظمة

 ا7ساعدة. تنظيما أفضل تكون ألن) األنار�ية( الالسلطوية �تاج .لكو، اFنظيموجيد) األنار�ية( الالسلطوية أعداء إن. العاملة للطبقة ا7زيف# األصدقاء

  ). األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة مهمة � ا7نظمة هذذه مثل بإقامة

   



   )كن مستقبل –) األنار�ية( الالسلطوية

 تصوروأ خيال أي من أبعد العالم الرأسما+ة غ
ت لقد. ا+وم بواسطتها نعيش ال� الطريقة عن جذريا bتلف) األنار*( الالسلطوي الشيوl ا7جتمع سيكون

 أوضا0 إن. بيئية ½رثة إ� أقرب جعلونا بهذا قيامهم عندو الطبيعة V ا²يمنة) اºولةورأسما+(" الشيوعيون"و الرأسما+ون حاول. األخ
ة سنة ا7ائ� 8

  . الخ، الصناعية الزراعة، الغابات إزالة، الكربون أو�سيد ثاË oز إطراح، اcووية الطاقةو، للتصنيع الطبيعة إخضاع مع جدا وشيكة ½بوسية

pإ0دة) األنار�ية( الالسلطوية الشيوعية ستع 
 8 ليسو، الطبيعة مع تناغم 8 نعيش أن علينا سيتع#. حياتنا ندير كيف 8) راديكا+ة( جذرية تفك

 Fو+د اFلويث من خا+ة أشSل هناك أليست ؟ األسنان معاج# من نو0 لعjين بالفعل Üتاج هل ؟ السيارات من للكث
 بالفعل Üتاج هل. مواجهتها

  . مستقبل ²م يكون أن للبj ½ن إذا مواجهتها علينا يكون ²ا ح® ال أخرىو ا)يئية القضايا هذه ؟ الكهرباء

 من سيطرة( األV من للسيطرة ´ضع اآلن حياتنا جوانب ^. ببعض بعضنا فيها نرتبط ال� الطريقة نغ
 أن علينا سيكون، بالطبيعة عالقتنا تغي
 إ� إضافة

 عرضة هم خاصة ا7تكيفي# غ
و، جنسيا ا7ثليون، الزنوج، الشباب. حريتهم تقييدو حو²م من البV j السيطرة بوظائف يقومون اآلالف). األV 8 هم

 فإن األطفالو النساء من لكث
 بالنسبة). إرهابها( تنمرهاو اFافهة اإلدارة لصالح ا.اتية للسيطرة مظهر أي يغيب ح¯ ا7عمل تدخل أن ما. الjطة Fحرش

  . األÙي العنف وجه 8 آمنة غ
 ح¯ بيوتهم

 Fهتم ت@ك أن 8 فقط تكمن ال اQرية لكن. اآلخرين حرية ينكرون ال أنهم طا7ا خارF Ýدخل األفراد 4ضع أال 6ب. اQرية تعp) األنار�ية( الالسلطوية

 تعp اQرية. البjي الكمون ½مل �قيق وسائلو) مهتمةوأ( حانيةو آمنة بيئة، أمان اcاس ºى يكون أن 6ب اQقيقية اQرية توجد ل�. بنفسك بشؤونك

  . حياتنا من يمكن ما أفضل Ü Vصل بأن cا لتسمح !كنة صحية ر0يةو تعليم أفضل إذن

 اaما0ت هذه ´تt الرأسما+ة ظل 8. بأنفسهم حياتهم يديروا أن فيها للناس يمكن ال�) ا7جتمعات( اaما0ت تطوير مع يمكن ما بأفضل اQرية ستتعزز

 العمل أساس Ë V)ا، bتلفة أشSل ذات ¡ا0ت ستظهر) أنار*( سلطوي ال mتمع 8. اآلخرين عن منعزلة بيوتها 8 نفسها V تغلق األÙو األفراد ألن

  . ا7جتمع ستدير ال�و بينها فيم ا7تعاونة لكن ا7ستقلة ا7نظمات من شبكة Fخلق ا)عض بعضها مع طو0 ستنضم اaما0ت هذه. السكن مSنوأ

 يمكن اFعاونو اFضامن معاV o االجتماl اFنظيم بإقامة. العال� إ� ا7حà ا7ستوى من أخرى mمو0ت مع سينضم بالفيدرا+ة ا7عروف اcظام هذا

  . حريتهم توسيع 8 يشار�وا أنو، بأنفسهم حياتهم شؤون إدارة 8 يشار�وا أن لألفراد

 موظف#و ¸@ف# لسياسي#و، لسادةوأ)، ز0مات( لقيادات مSن هناك يكون لن. حياتهم V الSملة السيطرة، اFاريخ 8 مرة ألول، البj سيأخذ .لك

  . 4دمونهم ا.ين اcاس قبل من الفوري لالستد0ء عرضة يمارسها من يكون »يث الوظائف بهذه اcاس سيقوم. حكومي#

 األقوياءو األغنياء Qماية كوسائل السجونو، القضاة، الjطة يتضمن ا.ي القانوâ اcظام. نعرفه كما" اcظامو القانون" نهاية) األنار�ية( الالسلطوية ستكون

 8 الjطة ضباط تشغيل سيعادو القضاة يتقاعدو، السجون ستدمر. ستحل كهذه أجهزة فإن اQكومةو ا7ساواة انعدام تدم
 بعد. للبj العريض اaمهور من

 اaريمة ستختt، ا7ساواة انعدام 4تtو ¡اعية ا7لكية تصبح عندما. الqوة 8 ا7ساواة انعدام سببهاو ا7لكية ضد تقع اaرائم معظم. اجتماعيا مفيدة أعمال

  . Ñنساoو 0دل أساس V نفسها اaما0ت تلك قبل من هؤالء مع اFعامل سيجري لكن للمجتمع معادية عنا¿ هناك ستبÉ. أيضا



 إ� ماو، األفراد عزل، اقتصادية وحدات إ� البj اخÚال، الوظيفة 8 اFقدمو، الqاء عن ا)حث، اaشع. إنسانية عالقة ^ أفسدتو الرأسما+ة شوهت لقد

  . البj قبل اcقود لوضع مبا·ة نتيجة �، ذلك

ãاس أيدي 8 تضعهاو ا�اصة ا7لكيةو الرأسما+ة) األنار�ية( الالسلطوية الشيوعية ستلcا .oتب، ا7تاجر، العامة ا7باS7األرضو ا7ستود0ت، ا7عاملو ا 

  . الشخصية ا7متلSت نهاية يعp لن هذا لكن. اaميع صالح F 8طورها اaما0ت ستمتلكها

 أن اcاس بمقدور سيكون أخرى بكلمات. الشخصية اQاجة أساس V »رية ا�دماتو ا)ضائع توزيع، الظروف سمحت Ñذاو، اcقود إلغاء الشيوعية تتطلب

 ا�دماتو ا)ضائع هذه 8 التشارك سيجري عندها، ال¤ورية الوفرة هذه Fوف
 ½8 غ
 اإلنتاج ½ن إذا. vتاجونه عندما يريدونه }ء أي v Vصلوا

 +تناسبان اFوزيعو اإلنتاج ´طيط 8 الصعوبات من القليل هناك ستكون اQديثة الكومبيوتر تكنولوجيا باالعتبار أخذا. العادل توزيعها Fأكيد بالتساوي

  . اQا� اcظام تم� ال� اإلنتاج 8 ضائعة زيادة هناك يكن لم إذا خاصة، فرد ^ حاجات مع

 الشيوl االقتصاد 8. للحياة مقبول مستوى Fوف
 �وري أيضا لكنه يمكن ما أكq ¢نبه يراد }ء البj 7عظم بالنسبة العمل فإن اQا� الوقت 8

 يقسم أن إما عندها. البj رغبات مع +تناسب !كن حد أدä إ� ال¤وري العمل سيخفضو ال¤وري غ
 العمل إلغاء سيجري) األنار*( الالسلطوي

 ب# اFمي�. األعمال Fلك ا7يل أنفسهم 8 6دون ا.ين أو�ك به يقوم أنوأ ا7الئمة اFكنولوجيا خالل من !كن حد أدä إ� 4فض أن بعد ا7متع غ
 العمل

  . للحياة) منسجمة( تناغمية طريقة أخرى مرة البj يمارس أن ما سيل¹ الالعملو العمل

 فإنها مستمرة) ص
ورة( كعملية. االجتماl للتنظيم جديد أسلوبوأ االقتصاد من جديد cوع طريقة فقط ليست) األنار�ية( الالسلطوية الشيوعية لكن

، اaنÈ اFمي�، اºين. العدالةو اQرية من �د ال� ا7مارساتو ا7ؤسسات، األفSر، ا7عتقدات ^ 7ها¡ة حاجة هناك توجد، بعدها تتطورو ا:ورة قبل تبدأ

 ال لكن. جدوى ذات تكون لن ا:ورة فإن Ñالو، منها اFخلص 6ري ألن �تاج ¡يعها، ا.ات 8 االستغراقو اaشع، الوطنية، العن®ية، العمر حسب اFمي�

 هذا فإن .لكو اآلن بها نتنبأ أن يمكننا ال تظهر قد ال� األشياء من كث
). تتلووأ( ستحدث ال� اFطورات بعض تلخيص من أكqوه بما القيام يمكننا

  . للتغي
 قابل غ
و" مقدسا" bططا األحوال من حال بأي ليس) األنار*( الالسلطوي للمجتمع اFلخيص

   



  يديك ب+ لعالما

 – معتدلة بطريقة cقو²ا – عندها، نراه أن) األنار�يون( الالسلطويون الشوعيون Üن نريد ا.ي باcظام مقارنة، بالفعل ا+وم عليهوه كما للعالم نظرت إذا

  . للغاية هائلة مهمةويبد قد كهذا تغي
ا Üدث أن!  ا7طلوب عملنا حجم) قطعنا( حددنا قد نكون

 �! قبل ´يله ا7مكن من يكن لم ا+وم فيه نعيش ا.ي العالم. ب�عة يتغ
 0لم 8 نعيش أننا تذكر، هذا بسبب ا�وف من ب¬ء بالشعور نبدأ أن قبل لكن

  . ا7اضية سنة مائة ا�مس 8 تغ
 !ا أكq األخ
ة سنة ا�مس# 8 العالم تغ
 لقد، الواقع 8. فقط سنة

 من كش| الرفاه دولة سابقا ذكرنا. بالفعل األشياء يغ
ون ا.ين هم البj ا7طاف نهاية 8 لكن العالم تشكيل 8 دورا تلعب اFكنولوجياو ½القتصاد أشياء

 قد السياسي# أن رغم( أجلها من حاربت العاملة الطبقة ألن فقط وجدت األساسية الصحية الر0ية مثل أشياء فإن أخرى جهة من لكن. السيطرة أشSل

 من. العمل ظروفو األجور �س# 8 يساعد بها اFهديدوأ اإل�ابات. أبدا األشياء بتلك cفوز نكن لم باFحرك اFهديد دون من). ألنفسهم الفضل ينسبوا

  . يدفعوها أن رفضواو حاربوا اcاس ألن فقط ألغيت الفردية ال¤يبة فإن كذلك. فقط أسوأ ستصبح األشياء فإن طبقتنا من األعمال دون

 ما إذا، قوتنا مصدروه هذا. العاملة الطبقة أي – }ء ^ 4لقون من أيدي 8 تكمن ا7جتمع �ويل قوة. سوية عملنا إذا اFغي
 V القدرة ºينا ا+وم ح¯

  . اجتماعية ثورة ´لق أن، بأكمله اcظام تغ
 أن بل فقط اإلصالحات بعض �قق أال القوة ²ذه يمكن، استخدمناه

  اليسار

 لم. موجودة تزال ما الرأسما+ة لكن، ا7اM 8" ا:ورات" من الكث
 هناك ½ن. ا:ورات عن يتحدث من وحدهم) األنار�يون( الالسلطويون الشيوعيون ليس

 أشSل أحد اºولة" شيوعية" بقيت. القبيل هذا من شيئا يكن لم" اش@اكيته" عنفوان 8 السابق السوفي� اال�اد، مSن أي 8 اQقيقية الشيوعية توجد

  . االمتيازات أصحاب هم اQزبوب
وقراطيو السيدوه الشيوl اQزب ½ن حيث) اºولة رأسما+ة( الرأسما+ة

 اال�اد نموذج V تس
 ان تريد بريطانيا 8 موجودة تزال ما mمو0ت �د أن يفاجئنا قد، الjقية أوروبا 8) اºولة رأسما+ة( اºولة" شيوعية" انهيار مع

 إ� vتاجونو"، "متخلفون العمال" أن يقولون، القديمة الرسالة نفس حاملة الوجود 8 تستمر االش@ا* العمال حزبو ا7ناضل مثل منظمات لكن. السوفي�

 !نو القادة من يتألف حزب إ�. . اQزå االنضباط إ� Üتاج.. . األمام إ� الطريق نعرف فقط Üن، قيادة أزمة هناك" يواصلونو، "كمنظماتنا منظمات قيادة

  . ذلك إ� ماو، .". يقادون

 ستال#، تروتس�، +ن# تعا+م تتبع اºول هذه ½نت سواء. العالم ^ 8 العاملة الطبقة V ½رثة ½ن باالش@اكية يسY 7ا السابق السوفي� اال�اد نموذج

: واضحة الرسالة). العاملة الطبقة عن خياالتهم مع تتناقض ال�( اQقيقية العاملة للطبقة وحشيون خصوم أنهم أثبتوا األنبياء هؤالء أنوه فالواقع، ماووأ

 أنفسهم نصبوا ا.ين القادة هؤالء دون، بأنفسهم بالعمل يقوموا ألن vتاجون، اإلطالق V أحرارا يكونوا أن ا7مكن من ½ن إذا، ا7ضطهدونو العاملة الطبقة

  . بأنفسهم



 العالمو االش@اكية عن سي®خون. االضطهادو االستغالل من جديدة بأشSل aاؤوا) ا7@جم – بريطانيا 8 أي( أيضا هنا ناجح# ½نوا األشخاص هؤالء أنول

  . سيستمران االضطهادو االستغالل لكن سيتغ
 للنظام يعطونه ا.ي االسم. ا7ظلوم# ليسو السيطرة موقع 8 سيكون من هم لكنهم الشجاع اaديد

 يوفر. اإلطالق V اش@اكيا يكون لنو لم العمال حزب فإن أخرى مرة!  كث
ا ليس لكن، سياساته لوصف" االش@اكية" �مة أحيانا العمال حزب يستخدم

 قبل( العمال Qزب حكومات عدة قيام رغم. آخرين بj ألي حقيقية فائدة أي يقدم لم لكنه الوسطى الطبقة 7ح@Ô الوظائف من مئات عدة العمال حزب

 عليه ½ن كما تماما تعمل الرأسما+ة ½نت. ذلك إ� ماو العن®ية، الرفاهية نفقات من اقتطا0ت، هائلة بطالة هناك تزال ما. }ء أي يتغ
 لم) ؟ كث
ة سنوات

  . قبل من اQال

  )األنار!ية( الالسلطوية الفيدرا�ة –) األنار�(ا�ديل الالسلطوي 

 V أنفسنا نرى ال بينما. سادةو كهنة دون، جçاالتو سياسي# دون 0لم – أفضل 0لم سبيل 8 اcضال 8 للمساعدة) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة أقيمت

 أيضا ºينا. تستخدمها أن العاملة للطبقة يمكن ال� ا7فيدة األفSرو االراء بعض ºينا أنه نعتقد فإننا، األجوبة ^ يملكون ا.ين ا7علم# من mموعة أننا

  . استغالل فيه ليس 70ا Üقق كيف عن واضحة رؤية

 إليصال، الخ، الSسيت ·ائط، ا)وس@ات، الكتيبات، الكراسات، ا7جالت إنتاج يعp هذا. العاملة الطبقة ب# أفSرنا ننj أن Üاول فإننا الراهن الوقت 8

، الفائدة عديمة لوحدها األفSر. اaيدة باألفSر فقط تتعلق ال) األنار�ية( الالسلطوية الشيوعية لكن. !كن ¡هور أوسع إ�) األنار�ية( الالسلطوية الرسالة

، اFظاهرات، السجناءو ا7ستأجرين، ا)يوت سSن، للم¤ب# النشيط اºعم 8) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة تنخرط .لك. تطبيقها إ� يصار أن 6ب

 8 طبقية ثقة سيخلق االجتماعية باQر�ت ربطهاو كهذه نضاالت بأن نؤمن ألننا بل أفSرنا cنj فحسب ننخرط ال Üن. الخ، االحتجاجات، االعتصامات

  . الغد 8 أكg انتصار إ� يؤدي أن يمكن ا+وم صغ
 انتصار أن يعp ألنه مهم ا:قة هذه مثل تعزيز إن. األشياء تغي
 V قدرتنا

 مبا·ة فيها ا7نخرط# أو�ك يقودها أن 6ب اcضاالت ^ أن فكرة ندفع فإننا أخرى بكلمات)، أنار�ي#( السلطوي# كشيوعي# األشياء هذه 8 ننخرط إننا

  . بأنفسهم أنفسهم ينصبون ا.ين ا7جتمع قادةوأ، اcقابات ب
وقراط×وأ ا7حرض#وأ السادة من أحزاب قبل من ليسو

. اaنÈ االضطهاد 7حاربة) ذاتيا ا7س
ة( ذاتيا ا7ستقلة ا7جمو0تو العاملة الطبقة mمو0ت مثل، ا7جتمع جوانب ^ 8 قاعدية منظمات خلق ندعم إننا

 مستقلة حر�ة بناء �Ñوندع العمل أماكن 8. الفاشيةو العن®ية ضد اcضال 8 نشاركو الزنوج من ذاتيا ا7ستقلة العاملة الطبقة mمو0ت ندعم فإننا أيضا

 الالسلطوية الرسالة تنj ل� الصنا0ت 8 ثورية) أنار�ية( السلطوية mمو0ت �لق نسÛ الوقت نفس 8. اإلدارةو اcقابات سيطرة عن خارجة قوية

  . الرأسما+ة ضد نضال الوقت نفس Ôوه اQرية سبيل 8 اcضال فإن اQاالت ^ 8). األنار�ية(

 من. ¸كومةو مقسمة العاملة الطبقة ½نت طويل لوقت ألنه. األخرى القضايا V أولوية نضالوأ قضية ألية ¢عل أال) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة �اول

  . القائم اcظام ضد اجتماعية ¡اه
ية حر�ة èلق ل� العاملة الطبقة نضاالت ^ ربط جدا ا²ام

  . اQاكمة الطبقة اضطهاد ضد ا7قاتل# من هائلة تضامن حر�ة خلقوه ا7توسط ا7دى V هدفناو



  ثقافة مقاومة الطبقة العاملة 

 وحدة خلق إن. األخرىوتل واحدة بها االستفراد 6ري، منفصلة Ë)ا ترى اcضاالت ألن األيام هذه. ا²جمات V للرد طبقتنا بيد الوسائل خلق ا7هم من

  . �ها عليها هجوم أنه V س
ى طبقتنا من جزء أي V ا²جوم أن يعp العاملة للطبقة حقيقية

  . اcظام ضد الفعà با²جوم cبدأ الوسائل èلق فإننا كطبقة أنفسنا 8 ا:قة بناء خالل من. دفاعية تكون أن 6ب كهذه حر�ة أن نقول ال إننا

 ا7جتمع منظمات هذا إ� يضاف. ا.اÅ تنظيمهاو العاملة الطبقة لسلطة كأسلوب العمال mالس خلقو ذاتيا منظمة ¡اه
ية حر�ة خلق نعp با²جوم با)دءو

 االضطراباتو، االحتجاجات، اFظاهرات، اإل6ارات دفع عن ¡اعية إ�ابات إ� اºاع#و ا7نضوين أو�ك سيطرة �ت تقع ال� اaماه
ية السSنو

  . الرأسما+ة الطحن آلة Fوقف القوة ستملك كهذه حر�ة. االجتماعية

 عن نتحدث عندماو). األنار�ية( الالسلطوية الشيوعية أفSر من مرعوبون إنهم). اQادة االقتصادية اFأرجحات مع ح¯( � كما باألشياء سعيدة السادة طبقة

 اºولة قوى ^ سيستخدمون الرأسما+# أن اFاريخ من عندها نعرف، ذاتها الرأسما� اcظام أسس بمها¡ة ستقوم للمقاومة ¡اه
ية اجتماعية حر�ة خلق

 mمو0ت سيستخدمون). للنظام موا+ا ب� إذا( أيضا اaيش بل الjطة فقط ليس إدخال سيحاولون. اجتماعية ثورة عن نتحدث ألننا هذا. +وقفوها

  . +وقفونا }ء أي، ا7رتزقة، االستفزازية العنا¿، اaواسيس، الفاشي#

 ضد مسلحة انتفاضة اجتماعية حر�ة أية ستتطلب .ا. طفيلييهاو السادة طبقة من مضادة بثورة للقيام ¸اولة اججتماعية ثورة أيويتل أن ا7حتمل فمن ²ذا

 حاجة هناك تكون قد لكن)، األنار�ية( الالسلطوية الشيوعية من جوانب عدة ا7مارسة 8 يضع أن يمكن العمال سلطة �ت الطب� ال®اع. السادة طبقة

  . ½مل بش| يدمروهاو ا7طاف نهاية 8 الرأسما+ة +هزمواو أنفسهم عن العمال يدافع ل� عما+ة ميليشيات إلقامة

 فإن، ا)يئة تدم
و، "اFقليدية"و اcووية اQروبو، االقتصادي االستقرار انعدام من ا7زيدوÜ الرأسما+ة اندفاع مع لكن، ما شيئا صعبا شيئا هذاويبد قد

  . دقيقة ^ مع أسوأ تصبح �و بالفعل موجودة السيئة األوقات

  الغاياتوالوسائل 

. ا+وم .لك األساس وضعنا قد بأننا نؤمن إننا. اقتصادي استغالل دون منو اQرية من درجة بأقé يعد مستقبل – ألطفاcاو ألنفسنا مستقبال نريد إننا

 مثل( متصلبة ب
وقراطية لسنا Üن. اcهاê هدفنا تعكس بطريقة ا+وم أنفسنا ننظم إننا. كهذا مستقبل سبيل 8) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة تناضل

 مواقفنا. يقادون من الو قادة ال، مر�زية aان الو الوقت طوالوأ دائمون موظفون ºينا ليس الواقع 8. اQزب سادة Fالعب ´ضعو تدار) اليسارية ا7نظمات

 نjة 8 ا7طبوعة ا7ناقشات هذه تتضمن. متعددة بطرق) ا7شار�ة اcاس اختار طا7ا( ا7تساوية با7شار�ة نقررها األفعالو القضايا من بالعديد يتعلق فيما

) األفراد األعضاءو ا7حلية للمجمو0ت ا7ؤقت# ا7ندوب# من ا7كونة( ا7ندوب# اجتما0تو)، األعضاء ¡يع أمام ا7فتوحة( السنوية الكونفرانساتو، داخلية

 إذا ا7ندوب# اجتما0توأ الكونفرنس قبل من تغي
هم يمكنو ¸ددة لف@ات ينتخبون) الصندوق أمناء مثل(" ا7وظف#" ^. ا7نتظمة اcهارية ا7دارسو

  . مناسبة غ
 بطريقة ت®فوا



 الطبقة داخل تأث
 أكF V gحصل موحدة بطريقة تعمل أن الفيدرا+ة من ا7قصود. فيدرا+ة �، اسمها يق@ح كما)، األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة

 رسم 8 أيضا األعضاء يشارك). الكراس هذا آخر 8 ا7طبوعة( األساسية ا7بادئو األهداف من عددا يقبلون إ+ها ا7نضم# أعضاءها فإن .لك. العاملة

  . السياق هذا 8 أفعا²مو أهدافهم سيضعون األفراد األعضاءو ا7حلية ا7جمو0ت أن يعp هذا لكن. اFطبيق 8 وضعها مساعدة مسؤو+ة يتحملونو، سياساتنا

  . البj ^ بأيدي السلطة فيه توجد 70ا خلق أن نريد إننا. أعضائها ^ بيد) األنار�ية( الالسلطوية الفيدرا+ة إدارة مسؤو+ة تقع


