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 کمونالیستیانقالب  1

گردان عات خودمتشکل از اجتما سیونیراکنفدقالب کمونالیستی شکل دادن به نمنظور از ا

 های اخیر موردتعلق دارد و در دهه پرداز آنارشیستنظریه ،نبوکچیمورای است. این تئوری به 

ین ترتازهکه  هقرار گرفت داریمحیطی و ضدسرمایهزیست های اجتماعیجنبشپذیرش برخی 

 های آن است. و شاخهکارگران کردستان ترکیه ترین مورد آن حزب و نزدیک

 در حقیقت خود بخشی بدین ترتیب وداری همزاد سرمایهملت  –دولت  ،براساس این نظریه

یتاً ماهولت دموکراتیک ایجاد د ،ترتیببدین باشد.  حلی بر آنتواند راهاز مسأله است و نمی

در نهایت چیزی نیست مگر این نهاد که ، چرااستدستورکار دموکراتیک خالف  متناقض و

های فردی و ی آزادیمحدودکنندهای بوروکراتیک که میل به گسترش دارد و مجموعه

تماعات اج لیسم دموکراتیکرااجتماعات است. در برابر این شکل سیاسی، بوکچین طرح کنفد

 کند. را ارائه می خودگردان

شود. بدون پاسخ رها مینیز ها بسیاری از پرسش در این بدیل پیشنهادی ،رسدمی نظراما به 

های مشترک که نیازمند مدیریت متمرکز است چه برای مثال، تکلیف آن دسته از دارایی

 تخصیص ای بهتوان در سطحی فرامنطقهمی در یک اقتصاد مدرن پیچیده گونهشود؟ چهمی

یگر های دو بسیاری پرسش ابله با رشد مرکب ناموزون دست زد؟...ریزی برای مقبرنامه منابع و

 اضر،ح متن انتشاررو، ازایناندیشی و البته پراکسیس است. که نیازمند تدقیق و تأمل و ژرف

این بدیل ، شناخت جزئیات تر در این زمینهبیش وگویو گفت بحثفراخوانی است برای 

  .در یک اقتصاد مدرن پیچیده آن پذیریتحققو امکانات  پیشنهادی

ی ترجمه برای گرایان سرشناس فرانسه،، از چپی اولیویه بوزاسنوخوانید مقدمهچه میآن

 )نقد اقتصاد سیاسی( .های زندان عبداهلل اوجاالن استیادداشت فرانسوی

 

در « اوجاالن یآزاد یبرا یالمللنیبابتکار عمل »به همت انجمن آید، متنی که در ادامه می

زنان  شود به تمامی این پیشگفتار تقدیم میزبان فرانسوی منتشر شد. ترجمهبه  0202سال 

 جنگند.و مردان مبارزی که در سراسر ایران و شرق کردستان برای رهایی خود شجاعانه می

 ها.برای آزادی خلق

 «ژن، ژیان، ئازادی»

 .کـه
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مواضع  تطور یگسترهکشف و درک  یاست برا یمتون دعوت یمجموعه نیا

ال چهل س باًیکه تقر یاسیس یک، سازمانکحزب کارگران کردستان، پ کیاستراتژ

کشورهای متعددی در سرنوشت مردم کرد در  نییحق تع یبرا دست بهاست سالح 

که  دانعبداهلل اوجاالن نوشته شده به دستهمه  یشنهادیپ مقاالت. جنگدیم خاورمیانه

 ت.اسکرده  ی امرالی[ محبوس]جزیره در زندانسال  ستیاز ب شیببرای  هیدولت ترک

بر اساس  را آگاهانه مانخود دگاهیتا د کندیمکتاب ما را دعوت  نیتر از همه، امهم

جا در این. دفاعیه ایمعمول انتقاد  لتریف نه از خاللو  میشکل دهاو  یاصل یهانوشته

یعنی ] یو انقالب یستیمارکس ونیفرماس نیا یِبه منبع نظر یمیمستق یدسترس

 رفیژ راتییتغبه خود،  نیادیاز اعتقادات بن کیچیهکه بدون انکار یم یابک[ میکپ

 ترقیدرک دق به شویممی دعوت نی. همچندست زده است خود یریگدر جهت

 کنند،یدر روژاوا مقاومت م دالورانهکه  یهزاران زن و مردآن  اومانیستی یهازهیانگ

گر اسد و خالفت شکنجه میاردوغان، رژ یکتاتورید نیبخش از جهان که ب نآ

ها نیسرزم نیاز ا کیهر  .است گرفتار شده یدولت اسالم آدمکشو  اندیشکیتار

ز باقی نیفرانسه  ای هیروس ،متحدهنظیر ایاالت یاصل یاقتصاد یهامنافع قدرت آوردگاه

و  ی احتماالتخالف همهبر ،مردان و زنان مبارز نیا که ستهامکان نی. در همماندمی

 فردصربهمنح یابا تجربه ماریب یایدن نیا تاباندن نور امیدی بردر  ر،ینظیب یبا شهامت

ی و ایستادگ پافشاری شود،یم نامیده «کیدموکرات سمیکنفدرال»که  یجمع حیاتاز 

 ک،یدموکرات ،یاجتماع ییرهاآن عبارتست از  آمالکه  یاسیس یا. پروژهندکنیم

مدرن،  یصرفاً زنده ماندن در برزخ جامعه نهو  ،کردن ی. زندگیستینیو فم شناختیبوم

 نیکه ا یکیاستراتژقمار است  نیچن قواعد نظم مسلط؛از  زیمتما یبر اساس قواعد

درون مردم کرد و  جیتدربهدر حین اجرا  شیهاایدهکه  جریانی کند،مطرح می انیجر

 قهطکه بر من اوضاعی لیبه دل ومرجهرجپرتجارب  یگاهاند. هگشت کیهژمون آن سویفرا

 ایجامعه ملموسِآغاز سر. یاشغال نظام ایمحاصره  تیجنگ، وضع :کندیم ینیسنگ

 یالهیکرد قبکاراز کند و میتالش  داشتن وجود یبرا که برخوردار استاین حسن از که 

 .کاپیتالیستی شود کهنیابدون رود میفراتر 
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ر د یا ددهارائه  حاضرآماده یمدل سازمان کیقصد ندارد  کیدموکرات سمیکنفدرال

 یگرید یطلبجاه چیه ؛کند ایفای نقششده و انجام نقصبی افته،یتحقق اتوپیایی مقام

 ریپذامکان یگرید کیو دموکرات یدر عمل نشان دهد سازمان اجتماع کهنیاندارد جز 

 نی. در ابنا کردو شد متصور  توانیمرا  گرید نشان دهد که جهانی یضمن طوربهاست. 

از  یکی: میارج نه ،چه هستهمانمهم است که آن را به خاطر  بنابراین ،بستر

 فرامینمخالفت با که به  عیوس اسیدر مق عصر ماهم ینادر انسان یهاشیآزما

 .برخاسته است مستقر یجهان کاپیتالیسم

 در هاداوریپیش یغلبه بر برخ یبرا است یفرصت نیاوجاالن همچنخواندن آثار 

شیپ یهاقضاوت ای هادهی. ااخص طوربهک کو پ اعم طوربهکرد  یمسئله رابطه با

اختالفات  ،گذشتهزمان از  دارانهای جانبیبقا اسرسخت هستند و اغلب ب پنداشته

پیوند جا هناب یبدون بدخواه جهل صادقانه ااوقات ب یگاه در زمان حال و یکیتاکت

معموالً  :آورندیم ادیرا به  حزب نیه از اکوتا یریتصاو ،از افراد یاری. بسدارند

و  ،دهیپررنگچند پرچم، هر کیحداکثر  ،گذشته خیاز تار یمانند انکسار ،دیوسفاهیس

 دآوریمسر بر میان مهاز  یرزمندگان گاه پرهیباوجاالن.  از ایهیسا ای چهره نیهمچن

 قضیه یتحساسکه  از آنجا ژهیوبهد. ما داشته باش ونیزیتلو یصفحه بر گذرا یاتا جلوه

ر آنجا دو بارها از سرنوشت ما بارها  یکه بخش میفراموش کن میتوانیست. چگونه مباال

اعمال و  میتوانیم ایآ د؟خورخواهد  رقماست و احتماالً دوباره در آنجا  رقم خورده

 ،است پیوند خوردهسرنوشت ما چقدر به هم  کنندیم یادآوریرا که به ما  ییدادهاخر

که  یحمالت نی، چند روز پس از اول0202 یهیژانو انیدر پا م؟یخود پاک کن یاز آگاه

، سازمان گپی یروهاین، دبنشانسوگ  به شهیهم یبرارا فرانسه  یقرار بود جامعه

را از بند داعش  یکوبانموفق شدند در شمال کشور شهر  ه،یک در سورکخواهر پ

 به مرکز یکوبان، لحظهکی ی. برایاریبس قهرمان یهاجان متیبه ق آن همو  برهانند

 با رویاروکه  ایخوردهکوفته و زخم جهان مرکز ترقیدق بیانشده بود، به  لیجهان تبد

 دیرسیبه نظر م ان،یپایب یهاساعت ی. برادیلرزیمبه خود  یگسترش دولت اسالم

را  شهر یهاها و محلهکوچهرد که دا یبستگ گپی بهما ی همهمشترک  نجات
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 یهاآرمانبه  یچه کس ؟آوردیم ادی چه کسی به. کردمی از دست داعش آزاد کیبهکی

 ؟جان دهندکه رفتند تا در جبهه  دهداهمیت می یکسانآن

که مردم کرد را  اییجمع یروین تا کندیمرا فراهم  یامکان نیکتاب همچن نیا

و  سردرگم. خواندن آن ممکن است شما را درآید یاسیکلمات سقالب به  زد،یگانمیبر

 که حالنیدرعکه من را،  سازد مشوش شما را به همان اندازه دوارمیزده کند. امشگفت

 یهادهیاسنتی که  ،سنت اوجاالنمتفاوت از  هرچند -هستم  یسنت انقالب کیوارث 

 .اماستوار ساختهآن  بر اساسرا  مخود

 التتأمبیان بیشتر  این کتاب است که نیا ،نمایدمی رمنتظرهیدر ابتدا غ آنچه

 قیر. اوجاالن از طهاهیتوصطرح  ای قیحقاترویج  یمسئله تااست بلند  یبا صدا یشخص

گذارد. او با هدف یم انیخود را با ما در م یاسیو بلوغ س سؤاالتآشکارا  ،متون نیا

 وند، درنگیریم مورد بازنگری قرار جیتدربه هک یشقاعد کردن ما به اعتبار مواضع خومت

در جهان،  ویرشیدر حال پ هعمد هایچالشو  خیتار بابدر  ی گشودهچارچوب بحث

 نجای. بحث در ادهدیارائه م رویحاشیهبدون  مبسوطیطور بهتأمالت خود را  یجهینت

 یشناسبوم یحت ای دولتملی، ی مانند مسئله ک،یاستراتژ اریبس و مدتدرازبر مسائل 

 از را بخواند،صفحات  نیاخود زحمت دهد که به  یمتمرکز است. هرکس ،سمینیو فم

ین ا میمستقسرراست و سبک  .شودیزده مسخنان او شگفتپذیری شفافیت و فهم

توان ید: چگونه مسازیم تررا آسان یمحدود و وجود یبحث میدانورود به نوشتار، 

 ناوجاال باشد؟رها شده  کنونینظام  یهابستکه از بن بنا کردمؤثر  طوربهرا  یاجامعه

هداف ا یبر پایهرا  یکیمالحظات تاکت یکند تا همهیاز افکار خود تالش م تیحما یبرا

 رایز شود،یم زیمسلحانه ن یشامل انتخاب مبارزهمسئله  نی. ااستوار سازد بنیادین

 اشتباور دک کپ: »ستین یمقاومت، سالح کاف فقطنهو  میکه قصد ساختن دار یزمان

 .«است یکاف ،اندکه کردها از آن محروم شده یحقوق عمالاِ یمسلحانه برا یکه مبارزه

که بر اساس  هستآن  پرشمار کیاستراتژ یهاهیو فرض استیقبل از تفنگ، س

 شوند.یم دییتأ ای اعتباربی انهیگراعمل یهایابیارز

 یهادگم ی آنزمرهاوجاالن قصد ندارد در  یموردادعا «کیدموکرات سمیالیسوس»

 مسیاصطالح مارکسبه مدعیکه  ییهاسازمانبر دوش شود که  یبندطبقه یمتحجر

 سمیالیاو از سوس یهدی. اکنندیم ینیهنوز سنگاند و سنگینی کرده ،ارتدکس هستند
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را  شمدام خود خواهدیکه م شودیم تیهدا ایاندیشه با و ابدییکامل مت: ستیثابت ن

 یرادیکال رجهتییتغدستخوش چارچوب، اوجاالن جنبش خود را  نیببرد. در ا سؤال ریز

 گذرد،ینم «یملت کرد-دولت آفرینش مسیراز  یخودمختار»پس،  نی: از اسازدمی

 ای «کیکراتودمخودگردانی » نیابنابر و «نییاز پا» یاستقرار دموکراس قیبلکه از طر

 و ،تداوم عین . گسست درکیدموکرات سمی: کنفدرال«یردولتیغ یاسیس یاداره»

مبارزات  یمواضع سنت دربزرگ  یهم تحول رایکوچک در انقالب بزرگ. ز یهاانقالب

 لیبه دال. و سمیمختلف مارکس هایشاخه از بزرگ یاست و هم انشعاب یمل بخشیآزاد

 وجه مشترک کهگیرد فاصله میملت -دولت مسلط یدهی: اوجاالن در ابتدا از اموجه

مقاومت  یاشغال نظام ایکه در برابر استعمار، ستم  است یمردم یهااکثر جنبش

 خواهاناگر  ،همحروم شدخود که از حقوق  یمردم ،بر اساس آنای که هدی. اکنندیم

به  منظور نیا بهو  قوام بخشدملت  مثابهبهرا  تنشیخو دیبا ،است کیدموکرات وجود

ها و که با پرچم یکیملت دموکرات»ی اوجاالن اینک پروژه .یابددست  شدولت خود

در  را «یدولت یاست نه ساختارها یدموکراس بر مبتنی»و « شودینم فیمرزها تعر

عه جام دور کردنبا  ملت-دولت» ی او،به گفته رای. زدکنمطرح می ملت-دولت تضاد با

ملت -دولت ،نی. بنابرا«دهدیمقرار  سازیهمگنو  ستم در معرضآن را  ،یدموکراس زا

 .استاز مشکل  یبخشخودش  رایز ،ستیاز استبداد ن رهاییحل راه

 یو همه جاهمهدر  انسرنوشت مردم نییحق تع یبرا دیجد یاستراتژ نیا ایآ

 خوشبختانهبحث  نیاما ا د،دهینم پاسخیاین پرسش ها معتبر است؟ اوجاالن به زمان

 یجهان رهبر یچهارگوشهکه مبارزات را در  یبه کسانحال است.  راه افتاده به دیگر

 شنهادیپ نیا یبارهکه دردارد  یبستگ -برخوردار هستندنیز ما  یهمبستگاز و -کنند یم

 به دهد ویم بسطاستدالل خود را  کهیهنگام، اوجاالن حالنیباانه.  ایبحث کنند 

. زدیانگیبرم صفوف نآ فراسویدر را  کند، بحثیم اشارهدولت  کیذاتاً بوروکرات سرشت

طرف یدولت در واقع ب رایکشد. زیرا در کل به چالش م یجنبش کارگر بیترتنیابهاو 

 ت،سین یدموکراس نیبنابرا«. است یکه ساختار آن عمدتاً نظام تییموجود: »ستین

. «یاجماع جمع مبنایها بر یو دموکراسهستند زور  مبنایها بر دولت» .آن متضادبلکه 

 فاتصمتمرکز با  یدولت»است،  «یو نظام یمدن یبوروکراس» از یمتبلور تمثالدولت 
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انحصار خود  بهسالح کرده و استفاده از زور را کامالً خلع راکه جامعه  یاله باًیتقر

 کیبوروکرات سمیالیسوس اصطالحبهکه  سمیکمون آدمکش کاتوریکار«. درآورده است

 فت،جانشان را گرکرد و  نفی بلدانسان را  هاونیلیم تنهانه، شدنامیده می« واقعاً موجود»

موضع اوجاالن  ادعا شودکه  ساختمخدوش و فاسد  یتا حد نیز را هادهیبلکه ا

 .آن ینفدر  یحتو  است سمیدر مارکس تجدیدنظری

 یاصل یموضوع با رشته نیا باباوجاالن در  اشارات ،پارادوکسیکالیبه طرز 

 کیدئولوژیا یآوارها ریز طوالنیکه مدت  خوردیم ایدوباره وندیپ سمیمارکس

 آهنگاز  یپژواک دوردستدشوار نتوان  نجایدر ا رای. زفون شده بودمد سمینیاستال

 یحرکهم یروین ،لیبرتارین باًیتقر یاقیاشتشور و که با را شنید کارل مارکس  صدای

که مارکس  ی(. کموندر فرانسه یجنگ داخل) کردیم لیرا تحل 0780 سیکمون پار

کرد،  فیتوص «ییرها یشدهافتیسرانجام  یاسیشکل س» مثابهبهدر آن زمان 

بلکه  ،شودنمی خرسنددولت  یهااهرم شدن دستبهدست ازکه  حقیقی یدموکراس

آشکار  ینف». کمون ندچییمبررا  لتدو یو نظام کیبوروکرات یهابرعکس ارگان

 آن»، «جامعه یعیطبخود دولت، آن سقط ماوراء هیعل یانقالب»، بود «دوم یامپراتور

البته زمان، مکان و «. فشاردرا می یمدن یجامعهی ه بدن زندهک کوبدرهم یبوآ مار

 «ستیالکمون»که به آن - کیدموکرات سمیرا از کنفدرال 0780 سیکمون پار ط،یشرا

 از بردارییبحث کپ نی. بنابراکندیدور م 0202از روژاوا در سال و  -ندیگویم زین

و  دقیقه توج نیست؛ بلکه هاهینظر پیست کردن یکپ ایها آن نیب یانقالب اتیتجرب

 امروز وصل را به مبارزات روزید مبارزاتکه  ینامرئ یها. رشتهخیتار یهانیبه طن ژهیو

ل خود کام یمعنا سمیونالینظر، انترناس نیند. از اابرقراری ظارانت کنند، همچنان دریم

 کیدر  یمشارکت مردماساس در کردستان بر  کیدموکرات ای. دوام جامعهدیابیرا م

که در  یبه اقدام ،یمذهب یبدون هژمون ،یتیقومچند و یفرهنگچارچوب فدرال، چند

 یمحل یروهایبه ن دیو با میتوانی. ما ممتقابالًدارد. و  یبستگ زین میدهیمانجام  نجایا

دشمنانشان از  یبا محروم کردن همه ژهیوبهند، ببر پیشخود را  یمبارزه میاجازه ده

ک، کحذف پ هانخوا دیو با میتوانیما م مؤثر حاکمانمان. تیحما یحت و یهمدست

 ت،ینها ر. دمیشواروپا  «یستیترور» یهااز فهرست سازمان شه،یهم یبرا بارکی

عبداهلل اوجاالن را مطالبه  یآزاد ،یعدالتیب نیدادن به ا انیپا یبرا دیو با میتوانیم
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تار آن خواس شیهانوشته قیکه او از طر یاانهیجوپیکار یگوبه گفت جهیو در نت میکن

 .میادامه دهو رودررو بار شخصاً  نیا، شودمی
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