
ُکمون و رهایی

شیدان وثیق 

“ به منظور جایگزینی آن با قدرتی جدید،« تصرف قدرت»امروزه سیاست را باید از دلبستگی به قدرت و   

بینشی در سیاست و از جمله در تفکر سوسیالیستی و چپ حاکم است که امر قدرت، دولت و. رها ساخت  

 تصرف آن را در مرکز هستی شناسانه ی سیاسِی خود قرار می دهد… امر رهایش، به واقع، حرکتی جنبشی

 است، بدین معنا که قدرت و دولت را نه از برای حفظ و اصالح آن بلکه تنها به منظور محو آن ها، موضوع

”اندیَشندگی و عملکردی خود قرار می دهد

، با سالگرِد یکی از رخدادهای انقالبی و اجتماعی بزرگ تاریخ یعنی ُکمون۲۰۲۱این روزهای ماه مارس   

، در پی شکست فرانسه از آلمان۱۸۷۱ مارس ۱۸صد و پنجاه سال پیش، در . پاریس همزمان می باشند  

در جنگ میان آن ها، مردم پاریس، به ویژه کارگران و در میان آن ها زنان، دست به شورش علیه( پروس)  

اداره ی امور. شهرداری پاریس، این جایگاه دولت و حاکمیت، را تسخیر می کنند. حکومِت خود  می زنند  

از زحمتکشان مسلح برای دفاع از خود و رویارویی با« گارد ملی»یک . پایتخت را به دسِت خود می گیرند  

  مارس،۱۸در . قوای حکومتی و حامیان آن ها، ارتش پروِس مستقر در اطراف پاریس، ایجاد می کنند

  کیلومتری در۱۷دولتیان و نظامیاِن زیر فرمان آن ها را به خارج از پاریس می رانند، به ِورسای، شهری در 

  مارس، در بیانیه ای سیاسی خطاب به مردم فرانسه و جهان اعالم می دارند که از این پس۱۹. غرب پایتخت

.می خواهند زندگِی خود را به شکل ُکمونی اداره کنند

بدون. ُکمون پاریس در درون مایه ی اجتماعی، دموکراتیک و رهایی خواهانه ی خود، جنبشی نوآورانه است  

جنبش ُکمونی در فرانسه اما تنها به پایتخت.   پیشینه در تاریخ فرانسه و جهان و هم چنان بی همتا تا امروز  

در برخی شهرستان های این کشور نیز، ُکمون هایی بیش و کم هم زمان با قیام پاریس و با. محدود نمی شود  

با این همه، دیری نمی پاید که ُکمون پاریس و دیگر شورش های مشابه. ۱مضمونی مشترک تشکیل می شوند  

مقاومت قهرمانانه ی ُکمونِرها در برابر تهاجم. در فرانسه در خون و آتش توسط ارتجاع سرکوبب می شوند  

.قوای نظامی حکومتیان، با ده ها هزار کشته و تبعیدی، هفتاد روز دوام می آورد

 کمون پاریس به نمونه  ای الهام بخش و رهنمونی برای جنبش های انقالبی و رهایی خواهانه ی دوران ما درآمده

در عین حال اما، از نگاه ها و برداشت های مختلف و بیشتر متضاد به ُکمون پاریس برخورد شده و. است  

حال. که امروزه با بُن بَستی ژرف، نظری و عملی روبرو می باشند« چپ»به ویژه از سوی احزاب . می شود  



، که میدان کاِر نظری و۲ سال پس از ُکمون پاریس، سیاست رهایی۱۵۰در چنین اوضاع و احوالی و   

 عملِی ُکنشگراِن رهایی خواِه جهان و ایران را تشکیل می دهد، چه آموزشی نوآورانه  از این رخداد انقالبی

اما پیش از آن، الزم است که نگاهی. می تواند کسب نماید؟ این را در چند محور اصلی ترسیم خواهیم کرد  

.به خوِد رخداد و معنای آن در خطوط کلی اش بی اندازیم

———–

(۱۸۷۱ مه ۲۸ مارس – ۱۸)رویدادهای اصلی ُکموِن پایس 

ُکمون،. شورش های ُکمونی در پایتخت و شهرستان های فرانسه، در شرایط ویژه و یگانه ای رخ می دهند  

  است بی سابقه، خودانگیخته، پیش بینی نشده، بدون برنامه ریزِی قبلی، ابداع گر و نوآور در۳«رخدادی»

ُکمون پاریس در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در فرانسه، با ویژگی هاِی این کشور. مضمون اجتماعی و سیاسی  

  مه۲۸ آغاز می شود و با سرکوبی وحشیانه در ۱۸۷۱ مارس ۱۸در آن زمان، با قیام زحمتکشان پاریس در 

ُکمون های فرانسه زمانی برپا می شوند که رژیم ناپلئون سوم، موسوم به امپراتوری.  به پایان می رسد۱۸۷۱  

، فرو می پاشد و(1871ژانویه  28 – 1870 ژوییه ۱۹)دوم، در پی شکست فرانسه در جنگ با آلمان   

در عین حال نیز یک جنگ داخلی بین توده های مردم از یکسو و. جمهورِی سوم در کشور اعالم می شود  

 نیروهای ارتجاعی یعنی بورژوازی، کلیسا، دولتیان و ارتش از سوی دیگر، در فرانسه و به ویژه در پاریس،

مهم ترین رویدادهای ُکمون پاریس را یادآوری کنیم. آغاز می شود .

درسپیده دم، قیام خودانگیخته ی کارگران پاریس، به ویژه زنان، علیه اقدام ناموفق نیروهای.مارس ۱۸ –  

در برابر پایداری مردم و. نظامی حکومتی برای تصاحب توپ هایی که در اختیار گارد ملِی شهر قرار دارد  

«ُکمون پاریس»بدین سان، نخستین پیروزِی جنبشی که خود را . گارد، ارتش حکومتی ناگزیر پس می نشیند  

پاریس طی مدت. دولت و حکومت از پایتخت فرار می کنند و به ِورسای پناه می بَرند. می نامد به دست می آید  

. روز به دست شهروندان  می افتد۷۲

کمیته  رهبرِی گارد ملی، که از کارگران تشکیل شده و منتخب واحدهای آن است، بیانیه ا   ی. مارس ۱۹ –  

:سیاسی انتشار می دهد و در آن تشکیل ُکمون پاریس را بدین صورت اعالم می دارد

 پرولترهای پایتخت، در شرایط ناتوانی و خیانت  طبقات حاکم، به این آگاهی رسیده اند که زماِن رهایی از «

کمیته رهبری گارد ملی.« )وضعیت کنونی فرا رسیده و باید رهبرِی امور همگانی را خود در دست گیرند  

(۱۸۷۱ مارس ۱۹برای پخش عمومی –  .



  عضو شورای ُکمون با حق رأی همگانی و آزاِد۹۲انتخابات دموکراتیک برای تعیین . مارس ۲۶ –

شرکت روندهای مختلف جمهوری خواهی، سوسیالیستی، آنارشیستی… از مناطق زحمتکشی و. شهروندان  

 مردمِی پاریس تا جناح های میانه رِو هوادار اقشار متوسط از بخش های مرکزی و غربی پایتخت در

مشارکت گسترده مردمی در این انتخابات بیان گر.  نماینده به شورا بفرستند۲۰اینان می توانند . انتخابات  

)با این حال، کمی بیش از نیمی از شهرونداِن پاریسِی دارای حق رأی . دموکراتیک و آزاد بودِن آن است

در انتخابات شرکت نمی کنند، که یک نقطه ضعف آن به شمار می رود%( ۵۲ .

کمیته رهبری گارد ملی تمام«. ُکمون پاریس»اعالم رسمِی تشکیل شورای ُکمون ملقب به . مارس ۲۸ –  

.اختیارات  خود را تسلیم شورای تازه تأسیس می کند

اقدام نیروهای ُکمون برای خروج از پاریس و مقابله با قوای حکومتی که خود را برای حمله به. آوریل ۳ –  

تعدادی از آن ها که در این. تالش ُکمونرها با شکست رو  به  رو می شود. پایتخت تجدید سازمان می دهند  

از جمله دو عضو. درگیری دستگیر و زندانی می شوند توسط حکومتیاِن مستقر در ورسای اعدام می گردند  

از این پس فرایند مقاومتی سخت. ۴گوستاو فلوران و اِمیل ویکتور دووال: سرشناس شورای رهبری ُکمون  

.و سهمگین جنبش ُکمون را تهدید می  کند

از جمله تصرف ناحیه ای در شمال شرقی. دست یافتن به چند کامیابی  نظامِی موضعی اما موقت. آوریل ۹ –  

، که جمهوری خواهی لهستانی است و در۵پاریس توسط بهترین رهبر نظامی ُکمون، ژاروسالو دابُروسکی  

  علیه سلطه رژیم تزاری شرکت می کند و پس از شکست آن به پاریس پناه۱۸۶۳قیام این کشور در سال 

.می بََرد

از جمله خواسته های این. تأسیس اتحادیه زنان برای دفاع از پاریس و مراقبت از آسیب دیدگان. آوریل ۱۱ –  

.اتحادیه، حق کار برای زنان و برابری حقوقی زن و مرد است

انتخابات برای تکمیل اعضای ُکمون، که به طور کامل در آرامش و قاعده انجام می پذیرند. آوریل ۱۶ – .

  در رأس شورای ُکمون با سرمشق گیری از انفالب فرانسه در زمان۶ایجاد کمیته نجات عمومی. اول مه –

اقلیِت.  رأی، تمرکزگرایاِن شورا موفق به تحمیل چنین مرکزی می شوند۴۵با . قدرت ژاکوبَن ها  

  مه۱۵ رأی مخالفت می کند و در ۲۳دموکراسی خواه، غیرتمرکزگرا و هوادار خودمختارِی ُکمونی، با 

این گروه چند روزی شورای ُکمون. انتشار می دهد« دیکتاتوری کمیته نجات عمومی»مانیفستی در افشای   

.را ترک می کند اما سرانجام برای پیش بُرِد مبارزه ا ی مشترک علیه نیروهای ورسای به شورا بازمی گردد



تشکیل فدراسیونی از انجمن ها و کلوپ های مختلف شهروندی در مناطق کارگری و مردمی،. مه ۷ –  

اعالم آمادگی آن ها برای همکاری با شورای ُکمون. متشکل از زنان و مردان .

به شدت رو به وخامت( در مسیر ورسای)وضعیت نظامِی ُکمون در ناحیه ی جنوب غربی .  مه۱۴تا  ۹ –  

، که از پاریس دفاع می کنند، فرو(ایسی و وانو) برج و باروی های دو منطقه در جنوب پاریس . می رود  

.می پاشند

در این روزهای پایانِی موجودیِت ُکمون، سپاه ورسای پاریس را ناحیه به ناحیه تسخیر.  مه۲۸تا  ۲۱ –  

سنگر به سنگر، کارگران مسلح در مناطق شمال شرقِی پاریس، در محله های یازدهم، نوزدهم،. می کند  

کشتارها بدون ایست ادامه پیدا می کنند، حتا پس از آن چه که. بیستم… تا آخر می رزمند و مقاومت می کنند  

  هزار نفر و۵۰ هزار ُکمونر، دستگیرِی ۲۰تیرباران : معروف می شود(  مه۲۸ تا ۲۱« )هفته ی خونین»به 

.تبعید هزاران شهروند به مناطق و جزایر دور دست

ُکمون، شکل نوینی از  زندگی

 در فاصله ی بین آغاز جنبش در ماه مارس و پایان آن در ماه مه، ُکمون دست به اقدام های اجتماعی و سیاسِی

این همه در راستای تالش برای ایجاد و ابداع شکل نوینی از. بی پیشینه ای  در تاریخ انقالبی فرانسه می زند  

تصمیم ها و تدبیرهای ُکمون، در زماِن خود نوآورانه و. زندگی  و هم زیستِی شهروندی در صلح و برابری  

از جمله، در زمینه  ی کار، آموزش عمومی و رایگان، حقوق زنان، هنر، دموکراسی مستقیم،. انقالبی است  

، ریشه در ُکمون پاریس و«الئیک»، برگرفته از کلمه «الئیسته»اختراع واژه . جدایی دولت و دین و غیره  

گفته می شود که. تا روزهای آخر، تصمیم  های اجتماعی ُکمون ادامه دارند. موضع ضد کلیساساالرِی آن دارد  

، ُکمونرها بر سر تعیین( مه۲۱) مه، سه روز قبل از تهاجم نیروهای ورسای برای قلع و قمع ُکمون ۱۸در   

.تعداد کالس های دبستانی با هم رایزنی می کردند

 امروز، بسیاری از تصمیم های اجتماعی و سیاسی ُکمون، حداقل در کشورهای موسوم به دمکراسی، بیش و

با این حال اما، به مناسبت گرامی  داشت این قیام کارگری و مردمی، بسی جا دارد که. کم تحقق پیدا کرده اند  

با این که عمر کوتاه امکان اجرای واقعِی آن ها را به. درونمایه ی تصمیم های اصلِی ُکمون را بازگو کنیم  

.دست نمی دهد

 کارگران و زحمتکشان پاریسی، از همان آغاز شورش خود، با در دست گرفتن امور شهر، در راستای روح

فرانسه، یعنی تحقق یک جمهوری دموکراتیک و اجتماعی، فکر و عمل می کنند 1848انقالب پیشیِن  .



.در جریان این انقالب دوماهه ، ُکمونرها خواست های اجتماعی و سیاسِی خود را توسعه و تکامل می دهند –  

از مسایل دموکراتیک تا امور اقتصادی،: اقدام ها و تصمیم های آن ها زمینه  های گسترده ای را در بر می گیرند  

پاره ای از آن ها را بازگو کنیم. آموزشی، بهداشتی، هنری و غیره :

 جدایی دولت و کلیسا یعنی الغای نقش برتر و دخالت گرانه کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی اعالم –

.می شود

.سیستِم ناعادالنه جاری در مورد مشمولین نظام وظیفه  ملغا می شود –

در( – ۱۷۸۹)گیوتین – این دستگاِه مجازات اعدام از طریق قطع سر، برخاسته از انقالب کبیر فرانسه  –  

.برابر شهرداری ناحیه پانزدهم پاریس به آتش کشیده می شود

.آموزش ابتدایی و حرفه اِی الئیک و رایگان به راه انداخته می شود –

.گشایش دو مدرسه حرفه ای، یکی دخترانه و دیگری پسرانه. آموزش حرفه ای برای دختران آزاد  می شود –  

.در این مدارس، آموزش دینی ممنوع می شود، نشانه های مذهبی مسیحی در کالس ها برداشته می شوند

پیوند آزاد زن و مرد به رسمیت شناخته می شود. نظم سنتی خانواده زیر سؤال بُرده می شود – .

 قطعنامه ی ُکمون در مورد جدایی دولت و کلیساها توسط تعدای از زنان در مدارس و بیمارستان ها به اجرا –

.در می آید

در این. مصادره  کارگاه هاِی رها شده توسط مالکیِن آن ها و واگذارِی آن ها به تعاونی های کارگری –  

قطعنامه) ساعت تعیین می شود و مدیران توسط مزدبگیران  انتخاب می شوند ۱۰کارگاه ها، مدت کار روزانه   

( آوریل۱۶ُکمون صادره در  .

( آوریل۲۰قطعنامه ُکمون صادره در )ممنوعیت کار شبانه   نانوایان  – .

۲۸قطعنامه ُکمون در )ممنوعیت جریمه های نقدی و برداشت از دستمزد کارگران توسط کارفرمان  –  

(آوریل .

 بدین ترتیب، ُکمون و شورای آن، بی آن که دارای دکترین و یا برنامه ای از پیش تعیین شده و جامد باشد، و

 با وجود اختالف های درونِی خود، به ویژه تضاد میان طرفداران مشی خودمختاری و مشی تمرکزگرا، به

.مدت چند هفته کاری انجام می دهد که جمهوری های پسین فرانسه طی سال ها انجام خواهند داد



، بر بنیاد مشارکت،«زندگانِی باهم و مشترک»قیام ُکمونرها راه را برای مفهوم و برداشت نوینی از   

ُکمون تالش. هموار می سازد(… الئیسیته)همبستگی، برابری، جمهوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین   

منتخبان در همه ی. می کند که روابط بین شهروندان و نمایندگان یا منتخبان را به گونه ای ژرف تغییر دهد  

از شهروندان زن و مرد، برابرانه در. سطوح اداری می توانند توسط انتخاب کنندگان عزل  شوند  

تالش می شود، بیشتر از دموکراسِی مستقیِم شهروندی و کمتر از. تصمیم گیری ها نظرخواهی می شود  

حکومت مردم بر مردم و برای»دموکراسی مستقیم یعنی آن چه که به . دموکراسِی نمایندگی استفاده شود  

(بسیاران)توسط مردمان « اداره  ی امور خود به دسِت خود و برای خود»معروف شده است و ما « مردم  

در دوران کوتاه ُکمون، شهروندان در اماکن مختلف شهر تجمع کرده و به تبادل آرا و نظرات شان. می نامیم  

در اداره . نمایندگان را زیر فشار قرار می دهند. طرح ها و راه حل های خود را در میان می گذارند. می پردازند  

تعاونی های کارگری با مدیریت خود ایجاد. و مدیریت امور اقتصادی، تولید و توزیع، مشارکت می کنند  

اختراع یا ابداع شکل. سخن گویان نیز تالش می کنند نظرات و خواست های مردم را بازتاب دهند. می کنند  

باشگاه ها و انجمن های مختلف در محله های. نوین زندگی با هم به بحث و جدل عمومی گذارده می شود  

این مجامع با حفظ ویژگی و استقالل خود با هم اتحاد. کارگری و مردمی با شرکت زنان شکل می گیرند  

 می کنند، فدراسیونی از انجمن ها تشکیل می دهند و با شورای ُکمون برای اداره ی امور و تصمیم گیری وارد

در مشارکت برابرانه  با( و این ویژگِی ممتاز و بی پیشینه  ی جنبش ُکمون است)زنان . همکاری می شوند  

،۷از آن جمله است، لویز میشل. مردان در همه ی سطوح نقشی برجسته در ُکمون پاریس ایفا می کنند  

 آموزگار، مبارز آنارشیست و فمینیست که در تمام فعالیت های ُکمون شرکت دارد، در پایان کار دستگیر و

. به جزیره کاِلدونیای نو تبعید می شود۱۸۷۳زندانی می شود و در اوت 

 جنبش ُکمون پاریس، البته، همان گونه که اشاره کردیم، فرصت چندانی پیدا نمی کند تا بتواند این شکل نوین

پاره ای از تصمیم های اجتماعی و انقالبی ُکمون در. زندگی و اداره ی جمعی را به طور واقعی تحقق بخشد  

از سوی دیگر شرایط بحرانی. حد قطعنامه و اعالم رسمی و علنی باقی می مانند و نمی توانند به اجرا درآیند  

 و جنگ داخلی و محاصره ی نیروهای نظامی خارجی و داخلی، شورای ُکمون را به کارهایی تالفی جویانه

از جمله دستگیرِی تعدادی از شهروندان به عنوان “گروگان  مردم پاریس” و اعدام . سوق می دهند  

خودسرانه ی آن . ها به جرم “هم دستی با حکومِت ورسای” و یا توقیف برخی روزنامه های طرفدار ورسای  

.ناگفته نمانَد که این گونه اَعمال با اتفاق آرای اعضای شورای ُکمون انجام نمی پذیرند

ُکمون، دو خط مشی

  مارس شکل می گیرد، و۲۶ترکیب سیاسی جناح بندی های درون شورای رهبری ُکمون، که با انتخابات 

.اقدامات سیاسی این ارگان، همه نشانگر تقابل بین دو خط مشی متضاد در درون آن است



 یک خط مشی، با برخورداری از اکثریتی نسبی اما کوچک در شورا، خط مشِی دولت گرا، تمرکزخواه و

، ژاکوبَن ها۹از بالنکیست ها. الهام می گیرند( ۱۷۸۹) انقالب فرانسه ۸اینان از ژاکوبینیسم. اقتدار طلب است  

طرفدار اقتدار یک آوانگارد انقالبی و حتا اِعمال یک دیکتاتوری. و نمایندگانی مستقل تشکیل می شوند  

اما اینان در عمل با تضادها و محدودیت هاِی فراوان چنین سیاستی در. انقالبی از سوی مرکزی مقتدر هستند  

.عمل مواجه می شوند

اینان بیشتر. خط مشی دوم، که این نیز گونه گون است، اقلیت بزرگی را در شورای ُکمون تشکیل می دهد  

 طرفدار جمهوریتی اجتماعی و غیرمتمرکز، بر اساس خودمختاری، خودگرادانی و استقالل ُکمون های

اینان هوادارن پرودُون، آنارشیست ها و. هستند( در جهان)مختلف در فرانسه و فرا تر از آن   

ایده ی مهم اصلی آن ها، در تقابل با خط مشی دولت گرا و. انترناسیونالیست های ُکمون را تشکیل می دهند  

در استقالل، آزادی، خودمختاری و همبستگی( شهرداری ها) تمرکزخواه، گسترش سراسری جنبش ُکمونالی   

اینان نیز در عمِل روزمره با محدودیت ها و تضادهایی رو به رو می شوند و نمی توانند. میان آن هاست  

.دیدگاه ها و نظریه های خود را به عمل نشانند

 از دید ما، ُکمون پاریس را باید در چهارچوب تعارض میان این دو خط مشی اصلی مورد مطالعه و بازبینی

یکی دولت  گرا، اقتدارطلب و  تمرکز خواه و دیگری تمرکز  زدا، هوادار تشکیل ُکمون های آزاد،: قرار داد  

.خودمختار و خودگردان

 نا گفته روشن است که این خط مشی دوم در ُکمون پاریس، یعنی جنبش ُکمونالی، با وجود تضادها و

 نارسایی هایش، هم گرایی و هم آوایی ما را در تبیین سیاست رهایی، که خطوط کلی آن را در زیر توضیح

.می دهیم، به دست می آورد

———-

مبانی سیاست رهایی

 اعالم موضع ما در این جا نسبت به روح و معنای آموزش های اجتماعی و سیاسی ُکمون پاریس، به مفهوم

شرایط نیمه ی دوم سده ی نوزدهم با سده ی بیست و یکِم. نسخه برداری انتزاعی و ساده انگارانه از آن نیست  

اما آن چه که برای ما امروز، در پرتِو ایده های ُکمونالِی برخاسته از ُکمون پاریس،. کنونی بسیار متفاوت اند  

 با همه ی محدودیت ها و ُسستی های ناشی از شرایط عینی و تاریخی اش، اهمیتی ویژه پیدا می کند، تبیین مبانی

این مبانی را ما. یک سیاست رهایی به طور کلی و به طور خاص برای جنبش رهایی خواهی در ایران است  

دموکراسی مستقیم، نفی- ۲. ۱۰نفی دولت و دولت گرایی- ۱: در شش مقوله نظری – عملی تمیز می دهیم  

تصاحب و- ۵. مجمع عمومی، نفی حزبیت- ۴. خودمختاری – خودگردانی، نفی تمرکزگرایی- ۳. نمایندگی  



در خطوط کلی،. ملت-جهان گرایی، نفی حاکمیت دولت- ۶. مدیریت جمعی، نفی مالکیت خصوصی یا دولتی  

.هر یک از این مبانی را توضیح می دهیم

نفی دولت و دولت گرایی -۱

جنگ داخلی در»در مجموعه نوشته هایی که به نام )مارکس در نتیجه گیری از تجربه ی ُکمون پاریس   

  بر این اثر می نویسد، دست به تجدید۱۸۹۱و انگلس در مقدمه ای که در سال ( منتشر می شوند« فرانسه

بر خالف آن چه که در مانیفست حزب. می زنند« دولت»نظری مهم در آرا و عقاید خود نسبت به نقش   

این تز که پرولتاریا برای اجرای هدف های خود موظف به تسخیر)تجویز کرده بودند ( ۱۸۴۸)کمونیست   

، مارکس و انگلس، با حرکت از تجربه ی ُکمون پاریس ، به این(دولت بورژوازی و به کارانداختن آن است  

 درک جدید می رسند که طبقه  کارگر نمی تواند دولت را آن گونه که هست تسخیر و به سادگی در اختیار امیال

اما آن چه که نزد. خود قرار دهد، بلکه باید آن را نابود سازد و به جای آن قدرت دیگری را به وجود آورد  

 مارکس و انگلس در ابهام کامل باقی می ماند و از آن پس در جنبش سوسیالیستی و کمونیستی مشکل زا

 می شود، این است که آن ها از یک سو، با حرکت از آموزش های ُکمون، از نابودی دولت سخن می رانند و از

این در حالی. سوی دیگر به ُکمونرها ایراد می گیرند که چرا به گونه ی دولتی مصمم و مقتدر عمل نکردند  

 است که انگیزه و برنامه ی ُکمون، حتا برای جناح های دولت گرا و تمرکز خواه آن، به هیچ رو، ایجاد

شکل مورد خواست ُکمونرها. دیگر نبود« دولتی»دستگاهی جدید، مقتدر و حاکم بر مردم یا به بیانی دیگر   

همین ابهام در مارکسیسم بنیادین است که از. بلکه ُکمون بود« دولت»در حقیقت، نه ایجاد نوع دیگری از   

.آن پس مایه ی برآمدِن انحرافی بزرگ در جنبش مارکسیستی و سوسیالیستِی پسا مارکسی در جهان می شود  

را تحت عنوان« دولت»از یک سو با شکل گیری سوسیال دموکراسی رو به رو می شویم که حفظ و تداوم   

دنبال می کند و از سوی دیگر، در پی انقالب اکتبر روسیه، نزد لنین و بلشوییسم و سپس در« دولت رفاه»  

سده  ی بیستم، در چین و دیگر نقاط جهان، و به طور کلی در تمامِی چپ… با« سوسیالیسم واقعاً موجوِد»  

 دریافتی از سوسیالیسم مواجه ایم که در آن، دولتی از نوعی دیگر اما به  مراتب قدرت مند تر، اقتدار طلب،

.سلطه گر و توتالیتر، این بار به نام کارگران، مردم، خلق و غیره، تحکیم و تثبیت می شود

اما در. در درازای تاریخ اندیشه و عمل سیاسی، سیاست ورزی و دولت گرایی همواره با هم عجین بوده اند  

رهایی خواهی دولت گرا نیست، بر محور. سیاست رهایی خواهی مورد نظر ما، این آمیختگی از بین می رود  

.می نامیم« سیاست ورزی، بدون دولت گرایی»این همانی است که ما . قدرت، دولت و حکومت نمی گردد  

 سیاسِت رهایی ناسازگارِی بنیادین با دولتی دارد که همواره چون قدرتی باالتر، بَرین، جدا و مسلط بر جامعه

.متفاوت از سیاسِت واقعاً موجوِد امروزی است. سیاسِت رهایی، سیاستی از نوعی دیگر است. عمل می کند  

 متفاوت از بینشی است که در همه جا غلبه دارد و دولت گرایی و دولت مداری را با سیاست هم سو و هم سان



سیاسِت رهایی، هم راه با مداخله گرِی مستقیم مردمان، یا بسیاران. می سازد  multitude، خود را در آن گونه 

 از آزمون های اجتماعی و سیاسی و در مکانی و وضعیتی معین نشان می دهد که به طور کامل مستقل از

در آزمون هایی خارج از مکانیسِم دستگاه دولتی و حکومتی با هر شکل و ترتیبی. دولت قرار گیرند .

 دولت، آنی است که، در یک وضعیت مشخص، از راه تجویز آن چه که به طور صوری امکان پذیر است،

دولت امروزه از اقتصاد، قانون اساسی،. حکم می راند که چه عملی، سیاستی امکان پذیر هست یا نیست  

دولت در. حکومت، قوانین، ارتش و پلیس و به طور طبیعی از دستگاه های ایدئولوژیکی… تشکیل می شود  

 پاره ای از کشورها چون ایراِن جمهوری اسالمی، افزون بر همه، با دین ساالری و دستگاه روحانیت آمیخته

از این روست که جنبش،. اسالمی- و آغشته شده است و چیزی نیست جز یک تئوکراسی تام و تماِم دینی  

خواست. اگر در راستای رهایی  بخواهد عمل کند، تنها با خالصی یافتن ار دولت گرایی می تواند فرا رویَد  

باید خود را در نظریه و عمل سیاسی« گسست از دولت گرایی»رهایی واقعی در شرایط امروز یعنی این که   

نمایان سازد« آرمانی»از هم اکنون و نه در آینده  ای نامعلوم و  .

به منظور جایگزینی آن با قدرتی جدید،« تصرف قدرت»امروزه سیاست را باید از دلبستگی به قدرت و   

بینشی در سیاست و از جمله در تفکر سوسیالیستی و چپ حاکم است که امر قدرت، دولت و. رها ساخت  

«انقالب»در این نگاه بی اندازه انحرافی، . تصرف آن را در مرکز هستی شناسانه ی سیاسِی خود قرار می دهد  

سیاسِت رهایی اما، در گسست از چنین بینشی تبیین. به ویژه از راه قهر در هم آمیخته اند« تصرف قدرت»و   

در گسست از سوسیالیسم قدرت طلبانه ای که در سده ی بیستم دست به باز تولید. می شود و عمل می کند  

امر رهایش، به واقع، حرکتی جنبشی. پلیسی می زند- ساختار قدرت و دولتی متمرکز، سلطه گر و نظامی  

 است، بدین معنا که قدرت و دولت را نه از برای حفظ و اصالح آن بلکه تنها به منظور محو آن ها، موضوع

در همین راستا، ایده  رهایی را باید از زیر سلطه ی ایده کسب. اندیَشندگی و عملکردی خود قرار می دهد  

آن چه که در وهله ی. امروزه بجث بر سر پیروزی نیست. رها ساخت« تصرف قدرت»از راه « پیروزی»  

 اول، در شرایط فروپاشی سوسیالسم ها از یکسو و چیرگِی کامل سرمایه داری در جهان از سوی دیگر،

می توان« کمونیسم»چیزی که همانا . اهمیت پیدا می کند، موجودیت خود ایده رهایی خواهی از سلطه ها است  

.نامید

دموکراسی مستقیم، نفی نمایندگی -۲

 سیاست رهایی مدافع دموکراسی مستقیم یعنی مداخله  ی بی واسطه ی کارگران، زحمتکشان و مردمان در

امر عمومی» « Res publica سیاسِت رهایی هوادار دموکراسی حقیقی است، که در نهایت. است  

چنین(. ۱۱مارکس.« – در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو می گردد)» دموکراسی علیه دولت است،   

، از فرایند مبارزه برای دخالت گری رادیکال، از مبارزه ی هر چه گسترده تر(دمکراسی علیه دولت)فرجامی   



مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه ی انسان   ها در: یعنی. و مستقیم تِر مردمان در چندگانگی شان، می گذرد  

 امور خود؛ اِعمال شیوه و روش خودگردانی و خود مدیریتی؛ دخالت گری و کنترل از پائین در همه ی امور

در این میان، باید تأکید کنیم که. اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی… توسط شهروندان  

از این رو، دموکراسی مستقیم قرابتی. نمی شود« نمایندگی»دخالت گری جمعی، مشارکتی و مستقیِم مردمان   

نمی تواند»به قول روسو، « حاکمیت. »با دموکراسی نمایندگی در نظام های “دموکراتیک” امروزی ندارد  

حاکمیت به طور اساسی اراده  ی عمومی است و. با همان منطق که نمی تواند واگذار شود. نمایندگی شود  

اراده ی عمومی یا به واقع اراده ی عمومی است و یا. اراده ی  عمومی هیچ گاه کسی را نماینده ی خود نمی کند  

۱۲.چیز دیگری است، حد وسطی وجود ندارد «

 دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای رسمی، انتخابات و از این دست تعریف و تبیین

یعنی نقش و فعالیت انسان ها در بسیارگونگی شان، در« دموکراسی»در تعریف رهایی خواهانه، . نمی شود  

و این رهایی تنها. اختالف ها و تضادهاِی شان، که به رسمیت شناخته می شوند، برای رهایی از سلطه ها  

دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای خود به گونه ای. می تواند امر خوِد آن ها باشد  

 مستقیم و بالواسطه، فراینِد بی پایانی است که همواره مرزهای ساختگی و قانونی دموکراسی نمایندگی را به

این آن چیزی است که ما. سوی دموکراسی هر چه مشارکتی تر، کامل تر و گسترده تر در هم می نورَدد  

برای رهایی از سلطه ها می نامیم« دموکراتیزه کردن دموکراسی» .

خودمختاری – خودگردانی، نفی تمرکزگرایی -۳

 برای نخستین بار در تاریخ انقالب ها، در ُکمون پاریس است که ایده  ایجاد فدراسیونی از ُکمون های

.خودمختار، به ویژه از سوی بخش های رهایی خواه و ضد تمرکزگرای جنبش، طرح می شود

- دولت . سیاست رهایی بر بنیاد خودمختاری، خودگردانی و علیه تمرکزگرایی ساخته و پرداخته می شود

 ملت ها در درازای تاریخ در هر جا که ایجاد شده اند، در عصر مدرن، و از جمله در ایران نیز، همواره نقش

قدرت مرکزی. قدرتی مقتدر و سلطه گر، چه فئودالی، سرمایه داری، استبدادی یا تئوکراتیک را ایفا کرده اند  

 همواره از مشارکت و خود مدیریت مردمان در محل ها، استان ها و مناطق مختلف در امور خود جلوگیری به

کشورها به طور کلی سرزمین چندگانگی های اجتماعی، طبقاتی، ملیتی، قومی، اتنیکی،. عمل آورده است  

 زبانی، فرهنگی و غیره بوده اند که خواستار مشارکت آزادانه و برابرانه در امور خود بدون سلطه ی قدرتی

اما همواره مردمان بسیارگونه از حق اداره ی امور خود توسط خود،. بَرین، متمرکز و جدا از مردم می باشند  

 از حق خودمختاری و خودگردانی در مکان زندگی و فعالیت خود، توسط قدرتی متمرکز و منفصل به نام

سیاسِت رهایی، در رد تمرکزگرایی،. حاکمیت، که همانا دولت و حکومت مرکزی است، سلب شده اند  



 هوادار خود مدیریت مردمان در هر جا از راه ایجاد ُکمون ها، مجلس ها و مجمع های دموکراتیک، خودمختار

.و خودگردان است

مجمع عمومی، نفی حزبیت -۴

هم چنان که. تبیین شده است« دولت»حزبیت سنتی به طور کلی، چپ یا راست، بنا بر ُمدل و سرمشق   

.دولت مدرن در غرب بنا بر نمونه ی موجوِد ساختار سلسله مراتبی و اقتدارگراِی نهاد کلیسا شکل گرفته است  

 حزب کالسیک امروزی، دستگاهی است با الزامات ویژه ی خود برای تسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن

از این رو، ما این گونه. دستگاه دولتی و حفظ و تحکیم آن به منظور قیمومیت، حاکمیت و سلطه بر جامعه  

سازماندهی به صورت عمودی، هیِرارشیک، متمرکز،. می نامیم« حزب – دولت»تشکیالت سیاسی را   

در قالب تامین منافع حزب و دستگاه آن…( یا کمیته مرکزی)بوروکراتیک، اقتدارگرا با یک رهبری   

امروزه با نقد و رد شکل ها و. شاخص های اصلی هر حزب کالسیک و مدرن امروزی را تشکیل می دهند  

 شیوه های کهنه  و سنتی فعالیت سیاسی و سازمانی، جنبش ها و فعاالن رهایی خواه در تکاپوی اختراع و ابداع

شکل های تاریخی و شناخته شده ی تحزب. شکل های نوینی از مشارکت، خود   سازماندهی و خودگردانی هستند  

دولت برای رهبری و مدیریت سیستم موجود عمل کرده و هم چنان نیز-  که تا کنون در نمونه ی حزب   

 می کنند، امروزه دیگر نه تنها فاقد کارائی و اثربخشی اند، بلکه حتا می توانند برای پیش رفت رهایی خواهی

.زیان بار باشند

 فلسفه و بینش رهایی خواهی از یکسو بر قابلیت ها و توانایی های فاعل اجتماعی در جنبش ها و مبارزات

 اجتماعی، که امروزه دیگر به طبقه ی کارگر محدود نمی شود، و از سوی دیگر بر جدایی از حزبیت

شکل نوین سازماندهی امروزی، که ما مجمع. کالسیک و سازماندهی به گونه ی حزبی تأکید می ورزد  

  می نامیم، دارای چنان ویژگی ای است که شرایط مشارکت افراد و فعاالن را به صورتی برابرانه۱۳عمومی

این شکل نوین سازماندهی، به گونه ای است که به. در آزادِی دخالت گری و نظردهِی آنان فراهم می سازد  

 افراد و گرایش های مختلف، فعال و شرکت کننده در مجمع عمومی، به بسیاران مجتمع، امکان می دهد که

 نقش خود را به منزله ی کنشگران، دخالت گران و تعیین کنندگان و تصمیم گیرندگان مستقیم در شرایطی آزاد،

این گونه شکل از سازماندهی و دخالت گری در امور اجتماعی، سیاسی،. برابر و دموکراتیک ایفا نمایند  

 اقتصادی، فرهنگی و غیره را خوِد شرکت کنندگان، در بحث و گفتگو ، در مشارکت و مبادله ی تجربیات

 عملی و اجتماعِی خود به وجود می آورند و نه، به جای آن ها، سیاست ورزان و یا کنشگران حزبی که بیشتر

.در پی اِعمال قدرت، حاکمیت یا قیمومیت بر جمع می باشند

در. مجمع عمومی فضای آزاد، خالق، برابر و پر چالِش گفت و گو و تبادل و تقابل نظری و آزمونی است  

 چنین بستری است که مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراوده ی فکری و تجربِی در بستری کاملن



خوِد شهروندان در چنین فرایندی نقش فاعالن، مبتکران،. دموکراتیک، آزاد و برابر، آمیزش پیدا می کنند  

شکل ها و شیوه های مشارکت متشکل، انجمنی، جمعی و ُکِلکتیو را. بازی کنان اصلی و مستقیم را ایفا می کنند  

در چنین شکل هایی چون مجمع. باید به وجود آورد و مجمع عمومی از مهم ترین و اصلی تریِن آن هاست  

و سرانجام بدون«  آگاه»عمومی است که مداخله گری مستقیم، بدون واسطه، بدون قیمومیِت یک رهبرِی   

، ولو منتخب به گونه ی دموکراتیک، امکان پذیر و عملی می شود«نمایندگان»سپردِن کارها به  .

،تصاحت و مدیریت جمعی، نفی مالکیت خصوصی یا دولتی -۵

در این. سرمایه داری امروزه خصلت جهانی پیدا کرده و سلطه ی خود را در سراسر گیتی برقرار کرده است  

 سیستم، استثمار، نابرابری ، بی عدالتی ، سلطه و نابودی طبیعت، محیط زیست و سرانجام بشریت و تمام

امروزه، بیش. هستی، در اشکالی گوناگون و گاه خشن تر از سامانه  های پیشین، ادامه یافته و تشدید می شوند  

 از پیش تغییر بنیادی وضع موجود در همه ی کشورهای جهان، و از جمله در جامعه ی ما در ایران، وابسته

این گسست از آن جا اهمیت پیدا می کند که. به گسست از این مناسبات با ویژگی های خود در هر مکان است  

 راه حل های تاکنونی سوسیالیستی یا فاجعه آفریدند، چون راه حل سوسیالیسم دولتی و توتالیتر و یا به استمرار

 .سیستم موجود انجامیده اند، چون راه حل سوسیال دموکراتیک

فرایند آن، پیش َروی به سوی الغای مالکیت خصوصی. سیاست رهایی ، رشد مالکیت و اقتصاد دولتی نیست  

به سوی تصاحب و کنترل جمعی و اشتراکی نیروهای مولده و به طور کلی. و دولتی بر وسایل تولید است  

به سوی مدیریت جمعی و مشارکتی این نیروهای مادی و معنوی توسط خوٍد تولید کنندگان و. اقتصاد است  

این همه در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی. کارکنان به گونه ای مستقیم و بی واسطه است .

ملت-جهان گرایی، نفی حاکمیِت دولت -۶

 امروزه، در عصر جهانی شدن و پیوستگی کشورها، مسایل و مشکالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،

ملت-فرهنگی… بیش از پیش تبدیل به چالش هایی بغرنج می شوند که پاسخی در چهارچوب های ملی، دولت

این پاسخ یا پاسخ ها بیش از پیش جهانی می شوند و در نتیجه هم راهی و.  و حتا منطقه ای پیدا نمی کنند۱۴  

امروزه نه تنها برآمدن جامعه ی. مشارکت جنبش ها و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی را فرا می خوانند  

 نوین و مناسبات اجتماعی رهایی در چهارچوب محدود و بسته ی یک کشور یا سرزمین نا ممکن شده است –

بلکه همه  چیز گواه می دهد که حتا اصالحات در- این را تجربه  انزوای ُکمون پاریس به خوبی نشان می دهد  

 یک  کشور نیز بیش از پیش نیاز به هم کاری و همبستگی دیگر مردمان، اقتصادها و اتحادها در دنیا و منطقه

امروزه، جهانی شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بحران اقلیمی و محیط. دارند  

 زیستی…، امر یافتن راه کار های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور به گونه ای مستقل از



 تغییرات و تحوالت در پیرامون، در منطقه و در دنیای خارج را هر چه بیشتر پیچیده و دشوار و در یک

رهایی از سلطه های گوناگون چون مالکیت، دولت و سرمایه داری امری جهانی. کالم ناممکن کرده است  

جهان گرایی و. ملت به هیچ رو انجام  پذیر نیست- است و در چارچوب بسته ی یک کشور و دولت   

.انترناسیونالیسم یکی از بنیان های وجودِی سیاسِت رهایی را تشکیل می دهد

———-

 صدو پنجاه سال پیش، در چنین روزهایی، مردمی زحمتکش، زن و مرد، در شرایطی ویژه، به پا می خیزند

در رایزنی و مشارکت. آن ها آگاهانه و جسورانه مبارزه و مقاومت می کنند. و ُکمون پاریس را خلق می کنند  

دست به ابداع شکل نوینی از زندگی، فعالت و. با هم تصمیم می گیرند و تصمیم خود را به اجرا در می آورند  

در سلطه ناپذیری از قدرت های آسمانی. در آزادی و برابری. غیرممکن را ممکن سازند. با هم بودن می زنند  

در خودمختاری و. در اداره ی آگاهانه ی امور خود توسط خود و برای خود. و زمینی، دینی و غیردینی  

در برابری زن و مرد… قدرت ها و دولت ها اما تالش آن ها را. در نفی ستم و استثمار و سلطه. خودگردانی  

ولی یک کار هرگز نمی توانند انجام دهند. با خون و آتش در هم می شکنند، صدای آن ها را خاموش می سازند  

ایده ی: و آن پیش گیری از گسترش جهانی ایده  ای انقالبی است که نخستین بار از ُکمون پاریس بر می خیزد  

.شگفت انگیز رهایی

پانوشت ها

، ُکمون هایی۱۸۷۱ – ۱۸۷۰افزون بر پاریس، در دیگر شهرستان های فرانسه نیز در همان سال های  -۱  

، ناربُن( مارس۲۸ – ۲۴)، َسن اِتیِن ( آوریل۴ مارس – ۲۳)از جمله در شهرهای مارِسیل . به وجود می آیند  

۱۶)، بُردو ( آوریل۱۶)، گرونوبل ( مارس۲۵)، پِرپینیان ( مارس۲۷ – ۲۴)، تولوز ( مارس۳۱ – ۲۴)  

(آوریل …

Politique d’émancipation : سیاست رهایی –۲

، به ویژه در فلسفه ی فرانسوی، زیر عنوان۱۹۷۰رخداد، مفهومی که در فلسفه ی سیاسِی دهه ی  –۳  

Événement تبیین می شود.

۴- Gustave Flourens – Émile Victor Duval

۵- Jarosław Dąbrowski



۶- Comité de salut public

۷- Louise Michel

.جناح تمرکزگرای انقالب فرانسه Jacobinisme : ژاکوبینیسم -۸

او یک روز قبل. نظریه پرداز انقالبی و سوسیالیست فرانسوی Auguste Blanqui اوگوست بالنکی -۹  

 از آغاز جنبش دستگیر و زندانی می شود، به طوری که نمی تواند در ُکمون پاریس شرکت نماید، اما

.هوادارانش در شورای ُکمون فعاالنه حضور دارند

دولت گرایی. به آلمانی Stand ،به انگلیسی State ،به فرانسه État : دولت -۱۰  : Étatisme

.۹۰۳صفحه . دموکراسی یا انسان اجتماعی شده: فصل. ۱۸۴۳نقد فلسفه سیاسی هگل – . کارل مارکس -۱۱  

به کتاب نامه. ک.ج.ر .

.۱۳۵صفحه . درباره ی نمایندگی: قرارداد اجتماعی کتاب سوم فصل پانزدهم . ژان ژاک روسو -۱۲  

به کتاب نامه. ک.ج.ر .

Assemblée générale : مجمع عمومی -۱۳
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