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امه سه زر1 هرگز فقط یک شاعر نبود، هرچند که در فرانسه سعی دارند او را به یک شاعر صرف تقلیل 

دهند و شخصیت سیاسی سه زر را از حافظه پاک کنند. اما او حتی تنها در حوزه ی ادبیات هم شعری را که 

که می توان  زبانی  و  بود  از شورش  برای سه زر شکلی  بی معنی می دانست. شعر  نکند،  در سیاست دخالت 

او  که  را  و جنگی  می گیرد  را هدف  او  رادیکالیسم  سه زر،  از  سیاست زدایی  برد.  سود  آن  از  همچون سالح 

در  سیاه پوست ها  ادغام  علیه  و  کمونیسم  ایده ی  با  همراه  بود.  کرده  اعالم  استعمار  و  سرمایه داری  علیه 

که  دادند. جنبشی  تشکیل  را  »نگریتود«  لئوپولد سنگور، جنبش  دیگرش چون  رفقای  و  موجود، سه زر  نظم 

و   ۴۰  ،۳۰ در دهه های  داد.  اهداف مشترک سازمان  را حول  آغاز شد و چپ های سیاه پوست  پاریس  از  با 

بر  نگریتود  جنبش  داشت.  کوتاه  داستان  و  رمان  شعر،  سیاسی،  مقاالت  چون  زیادی  تولیدات  میالدی،   ۵۰

پایه ی نقدی دو سویه شکل گرفته بود که از سویی تجربه ی استعمار و برده داری را نقد می کرد و از طرف 

متن  از  که  همچنان  می کشید.  چالش  به  استعمار  و  نژاد  مسأله ی  سر  بر  را  زمانه  غالب چپ  جریان  دیگر 

پیوند  و  استعمار  تاریخی  تجربه ی  تنها  نه  سه زر  پیداست،  فرانسه  کمونیست  حزب  از  سه زر  استعفانامه ی 

نقد  تیز  لبه ی  خود،  کمونیستی  موضع  حفظ  با  بلکه  می کند  واکاوی  را  سرمایه داری  با  آن  بنیادین  و  وثیق 

مسأله ای  استعمار همچون  و  نژاد  مسأله ی  با  که  می کند  مسلط چپ  وجریان  اروپایی  کمونیسم  متوجه  را 
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و سرمایه داری عمال مسائلی  پرولتاریا  تضاد  و  مبارزه ی طبقاتی  مقابل  در  را  آنها  و  کرده  برخورد  حاشیه ای 

و  سیاه پوستان  بین  نابرابر  رابطه ی  از  سه زر  دلیل  همین  به  می کنند.  قلمداد  کم اهمیت  یا  بی اهمیت 

سفیدپوستان که حتی در فضا های به ظاهر دموکراتیک بازتولید می شد، بیزار بود. البته در این متن او تنها 

به سرخی می زند«  فیلم »آسمان  ادامه ی منطقی بحث کریس مارکر در  ما  برای  نابرابری حرف نمی زند.  از 

در  فرانسه2  کمونیست  حزب  وقت  رهبر  به  سه زر  امه  نامه ی  مارکر،  فیلم  همچون  است.  متن  این  انتشار 

است. استالینیسم  با  تسویه حساب  واقع 
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به  و  فرانسه  کمونیست  حزب  ]عملکرد[  با  ارتباط  در  اختالف نظرها  و  شکایت ها  از  سیاهه ای  بازشمردن 

شوروی  جماهیر  اتحاد  قیمومیت  تحت  -که  انترناسیونال  کمونیسم  از  بخشی  با  ارتباط  در  میزان  همان 

است- برایم آسان است.

محصول اخیر به ویژه بسیار پُربار و غنی بوده: افشاگری های خروشچف در مورد استالین به حدی بوده 

و شرم  درد  بهت،  به ورطه ی  را  داشته اند،  فعالیت های کمونیستی  میزان،  به هر  که،  تمام کسانی  که  است 

این طورامیدوارم(. فرو ببرد )یا حداقل من 

آری، آن مردگان، شکنجه شدگان، اعدام شدگان- نه زندگی دوباره ی پس از مرگ، نه مراسم خاکسپاری ملی، 

اورادی طوطی وار  با  بتوان  نیستند که  از آن دسته اشباحی  آنها  نه سخنرانی های رسمی، دیگر نفعی ندارد. 

کرد. دفعشان 

که  همچنان  می گیرند،  جان  نور  مقابل  در  کاغذ  روی  بر  که  کلماتی  همچون  آنان  چهره ی  پس  زین 

این نظام آشکار می شوند. یا تحقیر ما، در عمق جوهره ی  عقده های پشت احساس شکست 

بود،  شده  تعریف  چهاردهم  کنگره ی  در  که  آن طور  فرانسه،  کمونیست  حزب  رویکرد  این  مسلمن،  و 

نیست -رویکردی که به نظر می رسد قبل از هر چیز از جانب دغدغه ی ناچیز رهبرانش دیکته شده تا حفظ 

ظاهر کند- رویکردی که  بی قراری مان را از بین برده و چرک و خون هماره تازه ی زخم وجدان ما را پایان 

می بخشد.

با همه ی عظمتش. این است،  واقعیت 

روابط  حقیقی  ماهیت  است:  کرده  بیان  خروشچف  که  استالین  شیوه ی  جزئیات  می کنم:  اشاره  پراکنده 

از دموکراسی های مردمی، روابطی که باعث می شوند وجود  بین قدرت دولتی و طبقه ی کارگر در بسیاری 

نه چندان  به شیوه ای  کارگر  از طبقه ی  بهره کشی  کنیم؛  باور  را  این کشورها  در  واقعی  دولتی  سرمایه داری 

گرایش  با  کمونیست  احزاب  عمومن  که  فهمی  می برند:  کار  به  سرمایه داری  کشورهای  که  آنچه  از  متفاوت 

که  است  کنایه ای  و  دشنام  آن  شاهد  که  دارند،  برادر  احزاب  و  دولت ها  فی مابین  رابطه ی  از  استالینیستی 

برای پنج سال تمام بر سر یوگسالوی به جرم خواست حفظ استقالل، آوار شده بود:

فقدان نشانه های مثبت حاکی از تمایل حزب کمونیست روسیه و دولت شوروی برای به رسمیت شناختن 

غیرروسی،  احزاب  پافشاری  عدم  طرفی،  از  یا  سوسیالیستی:  دولت های  و  کمونیست  احزاب  دیگر  استقالل 
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ایجادشده در یوگسالوی[  این موقعیت ]موقعیت  از  خصوصن حزب کمونیست فرانسه، برای استفاده بردن 

در  یوگسالوی-  در  جز  -به  بگوییم  که  می دهد  اجازه  ما  به  اینها  همه ی  روسیه؛  از  استقالل  بر  پافشاری  و 

اکنون  که  از مردم،  افتاده  بوروکراسی های غاصب جدا  نام سوسیالیسم،  به  و  اروپایی  از کشورهای  بسیاری 

کابوس  به  اعجاز  یافته اند؛  توفیق  رقت بار  اعجازی  به  داشت،  آنان  از  نمی توان  انتظاری  هیچ  شده  مسجل 

بدل کردِن آنچه که بشر برای سالیان سال همچون رویایی عزیز می داشت: سوسیالیسم.

استالین زدایی  راه  در  گذاشتن  پا  برای  این حزب  بی رغبتی  و  اکراه  فرانسه،  کمونیست  با حزب  رابطه  در 

او  جنایات  به  منجر  که  راهی  و  استالین  کردن  محکوم  در  حزب  تمایل  عدم  نمی انگیخت؛  بر  شگفتی 

غیردموکراتیک  محبوب  روش های  از  برائت  اعالم  از  حزب  خودداری  حزب؛  خدشه ناپذیر  خودشیفتگی  شد؛ 

از  که  می دهد  را  اجازه  این  ما  به  همه  این  خالصه،  خود؛  مسائل  با  ارتباط  در  و  خود  سهم  به  استالین، 

استالینیسم فرانسوی ای سخن بگوییم که عمری طوالنی تر از خود استالین داشته است و می توان حدس زد 

که اگر بخت یارش بود و در فرانسه به قدرت می رسید، همان تاثیرات فاجعه باری را در فرانسه می داشت 

که در روسیه داشته است.

گزارش  از  پس  روز  که  است  این  حقیقت  نکنیم؟  نومیدی  ابراز  می توانیم  چطور  اینها،  همه ی  پرتو  در 

صادقانه  خودی  از  انتقاد  انتظار  فرانسه،  کمونیست  حزب  از  دمید.  ما  در  امید  از  بارقه ای  خروشچف، 

نوین و صلب و سخت؛  انکار، که خروجی  نه  تبرئه ی حزب شود؛  از جنایت که سبب  برائت  اعالم  داشتیم: 

اور«۳  چیزی جز لجاجت  باشد... در عوض، در »لو  نهاده شده  بنا  نو  از  انگار که حزب کمونیست  درست 

نکرده ایم: خالصه،  اشتباه  ما هرگز  که  پوچ  این دعوی  دروغ:  بر  اصرار  ندیدیم؛  اشتباهات  روی  پافشاری  و 

به  نسبت  خرفتی شان  از[  ]ناشی  ناتوانی  و  عجز  گرفتند؛  سر  موعظه  دیگری  زمان  هر  از  بیش  اسقف ها 

غرور کشیش وارشان  کودکانه ی  تمامی حیله های  و  است،  این وضعیت  درک  به  رسیدن  که الزمه ی  گسستی 

که در بن بست قرار گرفته.

بسیار خب! همه ی احزاب کمونیست به جنب وجوش افتاده اند: ایتالیا، لهستان، مجارستان، چین. و حزب 

کمونیست فرانسه، در میانه ی این گردباد سراسری، بر خود تاملی کرده و احساس رضایت می کند. پیش از 

این هرگز تا این اندازه تاخیری تاریخی که مردمانی بزرگ را به خود مبتال کند، سراغ نداشته ام...

ولی هر چند که این شکواییه جدی و به خودی خود کافی است، چرا که ورشکستگی یک ایده آل و تصویر 

عنوان  به  جایگاهم  به  مربوط  دارم مالحظاتی چند  قصد  می کند،  بازنمایی  را  نسل  یک  تاثربرانگیز شکست 
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نیز اضافه کنم. را  یک رنگین پوست 

در یک جمله بگویم: در پرتو رخدادها )و تامل بر اقدامات یهودستیزانه ی شرم آوری که در کشورهایی که 

ادامه دارند(، مجاب شده ام که  به نظر می رسد که هنوز  ادعای سوسیالیست بودن می کنند رواج داشته و 

راه ما و راه کمونیسم واقعن موجود، صرفن و به سادگی یکی نیست: و این که این راه ها نمی توانند صرفن 

و به سادگی یکی شوند.

این  در  رنگین پوست،  مردمان  ما،  که  است  این  می رسد،  نظر  به  مهم تر  همه  از  من  برای  که  واقعیتی 

و  یافته ایم،  دست  خود  تکینه گی  ابعاد  تمامی  به  خودآگاهی مان،  در  تاریخی،  تکامل  از  مشخص  لحظه ی 

آماده ی آنیم که در تمام سطوح و حوزه ها مسئولیت برآمده از این آگاهی را به عهده بگیریم.

تکینگی  گرفت.  اشتباه  دیگری  وضعیت  هیچ  با  را  آن  نمی توان  که  جهان"  در  ما  "وضعیت  تکینگی 

به واسطه ی  ما، که  تاریخ  تکینگی  به هیچ دشواری دیگری فروکاست.  را  آنها  ما، که نمی توان  دشواری های 

می خواهیم  که  ما،  فرهنگ  تکینگی  تاریخ.  این  خاص  بداقبالی هایی  شده،  پاره پاره  دهشتناک  بداقبالی های 

آن را هرچه حقیقی تر زندگی کنیم.

چه چیزی می توان از این نتیجه گرفت جز اینکه مسیر ما به سوی آینده -تمامی مسیرهایمان، چه سیاسی 

شناسایی شان  و  کشف  مسئولیت  این که  و  شوند،  کشف  باید  که  نشده اند؟  ترسیم  هنوز  فرهنگی-  چه  و 

ترجیح  اگر  )یا  ما  مسائل  با  که  متقاعد شده ایم  که  بگوییم  است  کافی  نیست؟  ما  جز  به  کسی  عهده ی  به 

کسان  که  بخشی  کرد،  برخورد  مهم تر  کل  یک  از  بخشی  عنوان  به  نمی توان  استعمار(  مسئله ی  می دهید 

دیگری می توانند با آن معامله کرده یا بر سر آن به سازشی دست بزنند که در نسبت با وضعیت کلی درست 

به نظر می رسد، وضعیتی که صرفن آنها حق ارزیابی آن را دارند.

جوامع  کنونی،  شکل  در  روستایی  -جوامع  ما  جامعه ی  مثل  جوامعی  در  آیا  که  پرسیده ام  خود  از  اغلب 

سیاسی ای  اهمیت  از  میانی  طبقات  آن،  مقابل  در  و  بوده  کوچک  بسیار  کارگر  طبقه ی  درآنها  که  دهقانی، 

به  کنونی  بستر  در  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  ندارد-  واقعی شان  شمار  با  نسبتی  هیچ  که  برخوردارند 

)این  خیر.  یا  می دهد  را  تاثیرگذار  اقداماتی  اجازه ی  می کنند،  کار  انزوا  در  که  کمونیستی ای  سازمان های 

مراتب  به  متروپل،  در  کمونیست  حزب  تابع  یا  مشترک المنافع  کمونیستی  سازمان های  با  ارتباط  در  مسئله 

تامل برانگیزتر است(. و آیا به جای پیشاپیش، و به نام ایدئولوژی ای با رویکرد حذفی، پس زدن کسانی که 

بی تردید صادق و عمیقن مخالف استعمار هستند، راهی برای یافتن فرمی از سازمانی تا حد ممکن بزرگ و 
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منعطف نبوده است؟ فرمی از سازمان که قادراست به جای فرمانروایی بر تعدادی اندک، به افراد بیشتری 

و  الهام بخشی  شکوفایی،  نقش شان  بلکه  نکشد،  فرو  خود  در  را  مارکسیست ها  که  سازمانی  دهد.  انگیزه 

نیروهای  جداکننده ی  می کنند:  ایفا  عینی  صورت  به  حاضر  حال  در  که  نقشی  این  نه  و  باشد  جهت دهی 

مردمی از هم.

به  انتخاباتی مان،  پیروزی  علی رغم  آنیم،  گرفتار  آنتیل۴   جزایر  در  امروز  که  مخمصه ای  می رسد  نظر  به 

محدودتر  ]گزینه ی[  جای  به  را  فراگیر[  ]سازمانی  بزرگ تر  ]گزینه ی[  من  می کند:  کمک  مساله  حل وفصل 

به  را  ما  که  جنبشی  نه  می دهد،  قرار  دیگران  کنار  در  شانه  به  شانه  را  ما  که  جنبشی  برمی گزینم:  ]حزب[ 

و  فرقه ها  صومعه ها،  به  را  انرژی  که  جنبشی  نه  می کند  انرژی  تجمیع  که  جنبشی  می کند؛  رها  خود  حال 

به  را  انرژی  این  که  جنبشی  نه  می سازد  آزاد  را  توده ها  خالق  انرژی  که  جنبشی  می کند.  تقسیم  کلیساها 

مسیری ]مشخص[ هدایت کرده و در نهایت آن را عقیم می سازد.

در اروپای امروز، دستور کار، اتحاد نیروهای چپ است؛ تکه های پراکنده و بی ربط به هم جنبش پیشرو 

تالش می کنند دوباره به هم پیوند بخورند و بی شک این حرکت به سوی وحدت، مقاومت ناپذیر می گشت، 

و  عادت ها  دست وپاگیر،  تعصبات  شر  از  تا  می کردند  جزم  را  عزمشان  استالینیست  کمونیستی  احزاب  اگر 

استالین رها شوند. روش های میراث 

شکی نیست که در آن صورت کسانی که در دیگر احزاب چپ طرفدار اتحاد نیستند، هیچ دلیلی -یا بهتر 

و  شده  منزوی  اتحاد  این  دشمنان  نتیجه  در  و  نمی داشتند  وحدت  از  اجتناب  برای  بهانه ای-  هیچ  بگویم، 

قدرتشان را از دست می دادند.

اروپایی  اختالفات  از  و  است-  وارداتی  و  مصنوعی  اغلب  انشعاب  آن  در  که  ما،  کشور  در  که،  حالی  در 

به  دوباره  برای  می توانیم  پیوند خورده- چگونه  ما  محلی  سیاست های  با  نادرستی  به شکل  و  گرفته  نشات 

درجه ی  در  که  است  آن چیزهایی  -منظورم همه ی  کردن همه چیز  فدا  آماده ی  بنیادین،  امر  آوردن  دست 

دوم اهمیت قرار دارند- نباشیم: اتحاد با برادرانمان، با رفقایمان که خاکریز نیروهایمان و گواه اعتمادمان 

آینده هستند. به 

تمامی  بر  که  وحدتی  عظمت  پُر  نََفس  به  است.  تعیین کننده  که  زندگی ست  خود  اینجا،  آن،  بر  افزون 

فقط  می شود!  رفو  ژنده  پارچه ی   تکه  این  آنجا،  و  اینجا  چطور  که  ببینید  بنگرید!  می وزد  سیاه  کشور های 

Antilles -4
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تجارب، تجربه ای که به دشواری به دست آمده، به ما آموخته که تنها یک سالح در اختیار داریم، تنها یک 

سالح موثر و سالم: سالح وحدت، سالح گرد هم جمع شدن تمامی آن اراده های ضداستعمار. و آن زمان که 

به دنبال انشعاب احزاب متروپل، از هم پراکنده شویم، زمان ضعف و شکست ما خواهد بود.

آنان  به  باالیی  تخیل  و  توان  که  شوری  از  سرشار  هستند،  نیرو  از  سرشار  سیاه،  مردمان  که  باورم  آن  بر 

می بخشد. اما این نیرو عاقبت در سازمان هایی که مناسب آنان نیست، می پژمرد؛ سازمان هایی که برای آنان 

نیستند. تعیین کنند، مناسب  بتوانند  آنان  تنها  اهدافی که  برای  آنان ساخته نشده و  ساخته نشده، توسط 

برادرمآبی و  پدرمآبی 

]مساله[ نه خواست تنها جنگیدن و تحقیر تمامی متحدین، ]بلکه[ خواست بازشناختن اتحاد از وابستگی 

مشاهده ی  قابل  و  آشکار  ضعف  نقاط  از  برخی  دقیقا  این  و  آمدن.  کوتاه  از  همبستگی  بازشناختن  است، 

ریشه  آنان  در  دیرباز  از  که  ادغام   به  تمایل  تهدید می کند؛  را  ما  که  است  فرانسه  اعضای حزب کمونیست 

نقطه ی  که  غرب-  همه جانبه ی  بودن  برتر  به  بدوی  غایت  به  ایمان  ناخودآگاه شان؛  شووینیسم  دوانده؛ 

اشتراک آن ها با بورژوا های اروپایی نیز هست؛ این باور که سیر تکاملی ای که در غرب رخ داده، تنها سیر 

خالصه  شود؛  تکامل  نوع  این  دستخوش  باید  جهان  تمامی  و  مطلوب،  تکامل  سیر  تنها  بوده،  ممکن  تکامل 

کنم، باور واقعی اما کمتر به زبان آورده شده ی آنها به تمدن منحصر به اروپا و پیشرفت منحصر به اروپا )و 

شاهد بر این باور خصومت آنها با چیزی است که آن را با خود برتربینی "نسبی گرایی فرهنگی" می نامند(، 

همه چیز  با  حزب  نام  به  که  می انجامد  ادیب  گونه ای  ]پیدایش[  به  نهایت  در  ضعف  نقاط  این  تمامی 

برخوردی صلب و متعصب دارند.

در همین راستا، باید گفت که کمونیست های فرانسوی در مکتب خوبی درس آموخته اند: مکتب استالین. 

استالین حقیقتا آن کسی است که مفهوم مردمان "پیشرفته" و مردمان "عقب افتاده" را مجددا وارد اندیشه ی 

سوسیالیستی کرده است.و در حالی که استالین از وظیفه ی مردمانی پیشرفته صحبت می کند )در این مورد 

به خصوص، از مردم بزرگ روس ( که باید به کمک مردم عقب افتاده بروند تا به آنها برسند و جبران تاخیر 

از آن بی اطالعم. ادعای دیگری داشته باشد من  اگر پدرمآبی استعمارگرایانه   کنند، 

شبیه  آنقدر  چیزی ست  حال  هر  به  اما  نباشد.  پدرمآبی  شاید  مسئله  او،  هم فرقه های  و  استالین  مورد  در 

در  که  چرا  "برادرمآبی".  بسازیم:  نامی  برایش  بیایید  می شود.  گرفته  اشتباه  آن  با  حد  این  تا  که  پدرمآبی 
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تجربه ی  از  مطمئن  و  خویش  برتری  از  سرشار  که  بزرگی،  برادر  برادراست،  یک  با  کارمان  و  سر  حقیقت 

خود، دستت را می گیرد )دستی که افسوس بعضا بسیار زمخت است( تا به راهی هدایتت کند که می داند 

این  از  بیش  که  چیزی  نمی خواهیم.  که  است  چیزی  آن  دقیقا  این  البته  است.  پیشرفت  و  عقالنیت  راه 

نمی خواهیم.

به  خود شان،  پای  روی  اما  کنند،  پیدا  دست  توسعه  از  باالتری  سطوح  به  جوامع مان  که  آنیم  خواهان  ما 

این  بیرون  از  بدون آن که چیزی  پیشرفت ساختارمند،  میانجی ضرورت های درونی؛  به  میانجی رشد درونی، 

رشد را منحرف سازد، تغییرش دهد، یا بر سر آن مصالحه کند.

در چنین شرایطی به این فهم رسیده ایم که نمی توان کسی را برگزید که به جای ما بیاندیشد؛ به جای ما 

جستجو کند؛ که زین پس نمی توانیم بپذیریم که کسی، هرکه باشد، حتی بهترین دوستانمان، متضمن ]این 

توسعه[ باشند. اگر هدف تمامی سیاست ورزی های پیشرو و مترقی این باشد که روزی آزادی را به مردمان 

استعمارشده بازگردانند، دست کم عملکرد روزمره ی احزاب مترقی نباید با این هدف پیِش رو در تضاد باشد، 

روانی.  بنیان های  چه  و  سازمانی  بنیان های  چه  کند،  تخریب  را  آتی[  آزادی  ]این  بنیان های  مدام  نباید  و 

ابتکار عمل. تقلیل داده شوند: حق  بنیان هایی که می توانند صرفن به یک فرض مسلم 

نه  و  است  مارکسیسم  نه  می برم  سوال  زیر  که  آنچه  که  کرده ام  روشن  کافی  اندازه ی  به  می کنم  گمان 

آنچه که  را مورد نکوهش قرار می دهم.  از مارکسیسم و کمونیسم  استفاده ی بعضی کسان  بلکه  کمونیسم، 

می خواهم این است که مارکسیسم و کمونیسم در خدمت مردمان سیاه قرار بگیرند، نه اینکه مردمان سیاه 

در خدمت این دو اندیشه باشند. که دکترین و جنبش به کار مردم بیایند، نه اینکه مردم به کار دکترین یا 

جنبش. و مسلمن این صرفن در مورد کمونیست ها صادق نیست، و اگر مسیحی یا مسلمان بودم نیز همین 

را می گفتم. که هیچ دکترینی ]به خودی خود[ ارزشمند نیست، مگر اینکه توسط ما بازاندیشی شود، برای 

ما بازاندیشی شود و به قالب ما در بیاید. چنین چیزی بدیهی به نظر می رسد، اما در عمل بدیهی نیست.

در چنین شرایطی است که باید انقالب کوپرنیکی واقعی را تحمیل کرد. چرا که آنچه به شدت در اروپا، 

در میان تمامی احزاب و در تمامی حوزه ها، از راست افراطی تا چپ افراطی ریشه دوانده، عادت به انجام 

احقاق  بر سر  ما  با  به رقابت  به طور خالصه عادت  ما، و  به جای  به فکر کردن  برای ماست، عادت  کارها 

این  بی شک  است.  از شخصیت  برخورداری  که سرانجام حق  کردم، حقی  اشاره  آن  به  که  ابتکار عملی  حق 

ماجراست. کلیدی  نکته ی 
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در چین با نوعی کمونیسم سر و کار داریم. بی آن که چندان با آن آشنا باشم، پیش داوری بسیار مثبتی در 

موردش دارم. و انتظارم این است که به ورطه ی اشتباهات هولناکی نیافتد که چهره ی کمونیسم اروپایی را 

تخریب کرده اند. اما بیش از آن مایلم شاهد جوانه زدن و شکوفه دادن نمونه ی آفریقایی کمونیسم باشم. 

دارم که  یقین  ما خواهد گذاشت و  باارزش و بی سابقه پیش روی  نمونه ای سودمند،  این کمونیسم بی شک 

دانش کهن ما به آن تفاوت خواهد بخشید یا بعضی نکات این دکترین را تکمیل خواهد کرد.

برای  که  چرا  داشت،  نخواهیم  هرگز  کارائیبی  یا  ماداگاسکاری  یا  آفریقایی،  نمونه ی  که  می گویم  من  اما 

به ما به مراتب سهل الوصول تر و راحت تر است. من می گویم  کمونیسم فرانسوی تحمیل نمونه ی خودشان 

این خاطر که حزب کمونیست فرانسه  یا کارائیبی نخواهیم داشت به  که کمونیسم آفریقایی، ماداگاسکاری 

ضداستعمارگرایی  حتی  و  می بیند  قدرت  صاحب  مرجعی  همچون  استعمارزده  مردمان  قبال  در  را  خود 

با آن می جنگند. آثار و نشانه های همان استعماری را دارد که  کمونیست های فرانسوی 

وابسته هستند، کمونیسمی  فرانسه  به  که  از کشورهایی  که درهیچ کدام  باورم  این  بر  به همین سیاق،  یا 

حزب  مستعمراتی  شاخه ی  دفترهای   – ژرژ"۵   "سن  خیابان  دفترهای  که  مادامی  گرفت،  نخواهد  پا  درخور 

کمونیست فرانسه، این وابستگان بی کم وکاست وزارت امور خارجه ی فرانسه در خیابان " اودینو"6 - اصرار 

دارند که سرزمین های ما را حوزه های عملیاتی خود یا کشورهای تحت قیمومیت ببینند. برگردیم به موضوع 

آنها  از  یکی  می بریم:  سر  به  آن  در  که  است  دورانی  مشخصه ی  وجه  که  مضاعفی  ناکامی  بحثمان،  اصلی 

هست:  هم  دیگر  یکی  اما  سرمایه داری.  ناکامی  یعنی،  است،  مبرهن  و  واضح  ما  برای  که  است  دیرزمانی 

نبود.  استالینیسم  جز  چیزی  که  حالی  در  می انگاشتیم،  سوسیالیسم  ما  دیرزمانی  آنچه  هراس انگیز  ناکامی 

نتیجه این شده است که در حال حاضر جهان در بن بست گرفتار آمده.

وجود  وضعیت  این  از  برون رفت  برای  راهی  هیچ  این که  نه  باشد:  داشته  می تواند  معنی  یک  صرفا  این 

و  ستم پیشه  حکومت های  تقلب،  به  که  را  قدیمی  راه های  تمام  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  بلکه  ندارد 

بگذاریم. کنار  است،  منتهی شده  جنایت 

به ما مربوط می شود ما دیگر نمی خواهیم به هم دستی در سیاست  آنجایی که  تا  همین بس که بگوییم 

دیگران  سفسطه بازی  و  وصله پینه شده  وجدان  به  دیگران؛  بند  و  زد  به  دیگران؛  زدن  جا  در  به  دیگران؛ 

دلخوش باشیم. زمان ما فرا رسیده است.

rue Saint- Georges -5
rue Oudinot -6
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همه  می توان  هنوز  ]البته[  بلی،  می کند.  صدق  سیاهان  درباره ی  صرفا  گفته ام  سیاهان  درباره ی  آنچه  و 

است،  نهاده  بنیان  اروپا  در  آنجا  و  اینجا  استالین  که  شبه-سوسیالیسمی  چیز حتی  داد، همه  نجات  را  چیز 

انقیاد بوده اند؛ به شرطی  اینجا صرفا تحت  به  تا  بازگردانده شود که  ابتکار عمل به مردمانی  به شرطی که 

که قدرت از صدر به زیر بیفتد و در میان مردم ریشه بدواند، و البته من این حقیقت را پنهان نمی کنم که 

چقدر پرامید و خوشحالم از جوش و خروشی که برای مثال حاال در لهستان در حال ظهور است.

فکر  مارتینیک  به  وقتی  مارتینیک.  بپردازم:  سیه روزم  سرزمین  به  مشخصن  که  می خواهم  اجازه  اینجا  در 

غیراتوپیایی  چشم اندازی  جز  به  چیزی  هر  ارائه ی  از  فرانسه  کمونیست  حزب  که  می شوم  متوجه  می کنم، 

راه  خود  به  را  نگرانی  این  هرگز  حتی  فرانسه  کمونیست  حزب  که  است؛  ناتوان  مطلقن  کشور،  این  برای 

نداده که برای این کشور چشم اندازی اتوپیایی ارائه کند؛ آنها هرگز به ما جز در رابطه با استراتژی جهانی، 

نیاندیشیده اند. انحراف شده،  که ]خود[ دچار 

وقتی به مارتینیک فکر می کنم، متوجه می شوم که کمونیسم موفق شده که این کشور را تحت سیطره ی 

انزوا  به  کارائیب  حوزه ی  در  را  مارتینیک  که  شده  موفق  کمونیسم  درآورد؛  همسان سازی  سیاست های 

با دیگر کشورهای حوزه ی  ارتباطش را  تا در گتویی دورافتاده غرقش کند؛ موفق شده  بکشاند؛ موفق شده 

کارائیب قطع کند؛ کشورهایی که تجربیات آموزنده و پرثمری دارند )چرا که مشکالتشان شبیه به ما است 

را  ما  ارتباط  که  دارند(: و سرانجام کمونیسم موفق شده است  پرشتابی هم  توسعه ی دموکراتیک  و  و رشد 

با آفریقای سیاه قطع کند، آفریقایی که توسعه و رشدش درحال حاضر در مسیری مخالف ما در حال شکل 

گرفتن است. با این حال، این آفریقای سیاه- مادر فرهنگ و تمدن کارائیبی ما- است که امیدوارم کارائیب 

را بازآفرینی کند،. نه اروپایی که صرفا می تواند ازخودبیگانگی ما را به حد نهایت برساند، بلکه آفریقا است 

ببخشد. کاراییب سرزندگی و شخصیتی دوباره  به  تنهایی  به  که می تواند 

با  همبستگی  می گذارند؛  ما  روی  پیش  را  فرانسه  مردم  با  همبستگی  اینها،  همه ی  ازای  به  می دانم.  خوب 

اما  این واقعیت نیستم.  با پرولتاریای جهانی. من منکر  به میانجی کمونیسم، همبستگی  پرولتاریای فرانسه و 

را  متحدان  نیست.  کار  در  خدادادی  متحد  هیچ  کنم.  بنا  متافیزیک  پایه ی  بر  را  همبستگی  این  نمی خواهم 

مکان، زمان و ماهیت چیزها به ما تحمیل می کند. و اگر اتحاد با پرولتاریای فرانسه مستلزم کنار گذاشتن دیگر 

گزینه هاست، اگر این اتحاد ما را بر آن می دارد که دیگر اتحادهای ضروری،طبیعی، مشروع و منشا اثر را فراموش 

کرده یا با آنها مقابله کنیم، اگر کمونیسم به نیروبخش ترین دوستی های ما آسیب برساند، دوستی هایی که ما را 
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با آفریقا یکی می کند، آنگاه می گویم که کمونیسم، با واداشتن ما به فروگذاشتن برادری پویا در ازای آنچه که 

واجد این خطر است که بی روح ترین انتزاعیات باشد، به ما آسیبی جدی زده است. پیش بینی می کنم که به من 

خرده گرفته شود. محلی گرایی؟ نه هرگز. من خود را به فرقه گرایی تنگ نظرانه ی خاصی محدود نمی کنم. ولی در 

عین حال این را نیز نمی خواهم که در جهان شمولی نحیف و بی رمق گم شوم.

راه گم کردن به دو شکل اتفاق می افتد: با جدافتادگی محصور در امر خاص یا حل شدن در امر جهان شمول. 

فهم من از امر جهان شمول، امری است مملو از تمام امور خاص، ]یعنی[ تعمیق و هم زیستی همه ی امور خاص. 

و حاال؟ حاال باید  برای از سر گرفتن کار حوصله به خرج دهیم؛ نیروی الزم برای دوباره عملی کردن آنچه پشت 

توان الزم  باشیم،  داشته  پیروی کردن  به جای  برای خلق کردن  توان الزم  باشیم؛  داشته  را  انداخته شده  گوش 

برای "خلق کردن" راه خودمان و پالودن آن از شکل های حاضر و آماده و متصلبی که آن را مسدود می کنند. 

در یک کالم، باید زین پس این را وظیفه ی خود بدانیم که برای بنیان گذاشتن سازمان هایی که پذیرای همیاری 

صادقانه و موثر سیاهان در مبارزاتشان برای امروز و فردا باشند، تمام توان و تالشمان را با انسان های تشنه ی 

حقیقت و عدالت پیوند بزنیم؛ مبارزه برای عدالت، مبارزه برای فرهنگ، مبارزه برای کرامت و آزادی: در یک 

کالم، سازمان هایی واجد این قابلیت که بتوان آنها را به منظور به عهده گرفتن مستقالنه ی مسئولیت های سنگین 

آماده کرد، مسئولیتی که تاریخ در همین لحظه، سنگینی آن را بر شانه هایشان گذاشته است.

فرانسه  از عضویت در حزب کمونیست  استعفای مرا  از شما درخواست می کنم که  تحت چنین شرایطی، 

بپذیرید.
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