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اول: حرف زدن در مورد »استعامر« به هیچ وجه حرف زدن از چیزی مربوط به گذشته 

استعامر و  از  برای ما که در خاورمیانه زیست می کنیم، حرف زدن  از قضا  نیست. 

وجوه امپریالیستی آن، بیش از پیش به مسئله ی مربم روز بدل شده است. واقع شدن 

در دورانی پس از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی و در یکی از مراکز بااهمیت رقابت 

ترسیم  بدون  که  است  را بخشیده  ایران موقعیتی  در  ما  به  امپریالیستی،  بلوک های 

رهایی بخش  افقی  به  اندیشیدن  امکان  حتا  امپریالیسم،  امروزی  سیامی  مشخصات 

پیچیده تر مداخالت  و  نوین  اشکال  نکنیم که علی رغم  فراموش  نخواهیم داشت.  را 

امپریالیستی، ما در منطقه ای واقع شده ایم که در جهان نوین بعد از فروپاشی شوروی 

و بلوک رشق، الاقل دو تجربه ی اشغال متام عیار رسزمینی را به کالسیک ترین شیوه های 

مداخالت  این  اثرات  بتوانیم  که  داریم  را  بخت  این  امروز  و  کرده ایم  تجربه  آن 

اشغالگرانه را به چشم ببینیم.

در سویی 20 سال اشغال افغانستان توسط »توسعه یافته ترین« کشورهای جهان به 

بهانه ی تسلط طالبان بر این کشور، در نهایت به بازگشت فرهمند طالبان به قدرت 

و سپردن رسنوشت هامن مردم به هامن نیروی تاریک اندیش و ویرانگر پیشین منتهی 

شد. تاریخ بیست سال اشغال افغانستان را اما نباید از صفحه ی روزگار محو کرد و 

آن را به چشم دوران خوشی میان دو بار استیالی طالبان دید. باید به روزهای اشغال 
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افغانستان بازگشت و نشان داد در دوران شکست ها و ناامیدی های حاصل از فروپاشی 

اتحاد شوروی، چگونه بسیاری از نیروها و افراد اشغال افغانستان را به عنوان »تنها 

راه واقعی« نجات مردم این کشور از رش طالبان تفسیر و توجیه می کردند. به دورانی 

که در ایران نیز بسیاری در مورد حقوق »قدرت مرتاکم نولیربالی« برای کشورگشایی و 

دفع رش گفتند، از »دموکراسی« در کوله پشتی رسبازان اشغالگر نوشتند و ایدئولوژی 

حقوق برش با نشان دادن تصاویر درد و رنج واقعی مردم و به ویژه زنان افغانستان، 

از آن نغمه های  اینک بیست سال بعد  در خدمت گشودن مسیر اشغالگری درآمد. 

شوم و توافقات عمومی در مورد لزوم نجات مردم افغانستان از رشورترین نیروهای 

ارتجاعی به یاری مبب و موشک و تانک، در لحظه ی بازگشت هامن نیروها به قدرت، 

دیگر نه خربی از لزوم گسرتش »قدرت های مرتاکم نولیربالی« شنیده می شود و نه کک 

ایدئولوژی دموکراسی و حقوق برش گزیده شده است. هامن دستگاه عظیم جهانی 

که با مخابره ی روزمره ی اخبار رسکوب و وحشت جاری در افغانستان مقدمات جنگ 

الساعه  که  ندارد  مخابره ی وحشتی  به  متایلی  اینک هیچ  کرد،  فراهم  را  اشغالگرانه 

افغانستان حکمرانی می کند و در عوض رسان طالبان و »تروریست«های تحت  در 

تعقیب سازمان های پلیسی جهانی با هواپیامی اختصاصی به نروژ برده می شوند تا بر 

رس میزهای معامله و تبادل بنشینند.

در سوی دیگر اشغال عراق هرچند با ادعای وجود »سالح های کشتار جمعی« توجیه 

آن  به  نیز  اشغالگر  رهربان  بلکه  شد  ثابت  تنها  نه  آن  بودن  دروغ  که  ادعایی  شد، 

آن  بودن  به دروغ  نیز  اشغال  لحظه ی  در هامن  تاکید منودند  البته  و  کردند  اذعان 

واقف بودند، اما در عین حال از ایدئولوژی جهانی »دموکراسی« و »حقوق برش« نیز 

تا در جهان، برچیده شدن حکومت دیکتاتوری خون ریز  به حد کفایت بهره گرفت 

و مستبد و استقرار انتخابات آزاد و آزادی های سیاسی و اجتامعی به عنوان مزایای 

جانبی و ناگزیر اشغال جار زده شود. حاصل اما بعد از یک اشغال 19ساله این بود که 

انتخابات »آزاد« در این کشور به عرصه ی نفوذ و توافق و رقابت قدرت های جهانی 

و قدرت های منطقه ای تبدیل شود، ده ها گروه شبه نظامی وابسته به همین قدرت ها 

در عراق شکل بگیرد و هر کدام قلمرو خودش را با خشونت حفظ کند و البته مهم تر 

از همه شبکه ی پیشین مربوط به بهداشت، آموزش و خدمات اجتامعی که حاصل 

سمت گیری های موجود در سنت حزب بعث بود و در دسرتس بخش بزرگی از مردم 

در صورت  که  نیست  بدان معنا  البته  این  منهدم شود.  متامی  به  داشت،  قرار  عراق 

تداوم حکمرانی حزب بعث و صدام حسین این نوع از امکانات اجتامعی به کیفیت 

سابق بر جا می ماند. یکی از اولین اثرات فروپاشی اتحاد شوروی این بود که بسیاری 
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از حکمرانی های محلی در تالش برای نزدیکی به غرب، که فرمانروای مطلق دهکده ی 

جهانی شناسانده می شد، مسیر اشکال دیگری از مداخله های امپریالیستی را گشودند 

و در برابر آن سپر افکندند. بنابراین قابل پیش بینی است که اگر در عراق اشغالی 

اتفاق منی افتاد، تاکنون نهادهای جهانی ای نظیر بانک جهانی و صندوق بین املللی پول 

و سازمان تجارت جهانی دستورات و تجویزات »قدرت مرتاکم نولیربالی« را به عراق 

تحمیل کرده بودند. چنان که ما در ایران به خوبی می دانیم چگونه پشت ژست های 

راستای  در  کنونی  مستقِر  دولت  و  گذشته  دولت های  متامی  ضدامپریالیستی،  پوک 

اجرای دستورات و تجویزات این نهادهای امپریالیستی اهتامم متام داشته اند.

و  افغانستان  در  امپریالیستی  مداخالت  پیش پاافتاده ی  و  منایان  سیر  تنها  این  و 

ورود  از  بعد  درست  درشت  و  ریز  موسسه ی  و  رشکت  صدها  هجوم  است.  عراق 

رسبازان اشغالگر و مزایده ی هر چیز قابل فروشی در این کشورها، سپردن همه چیز 

با کشورهای اشغالگر، ورود ارتش  به رشکت ها و موسسات خصوصی طرف قرارداد 

سازمان های غیردولتی پروژه بگیر و حاکمیت منطق »بازار آزاد« بر متام فعالیت های 

اجتامعی و عام املنفعه و شخم زدن جوامع و نابود کردن متام امکانات پیشینی موجود 

در آنها، بخش ناگفته و نانوشته ی این اشغالگری کالسیک در قرن جدید است. تنها 

برای منونه و برای فهم منطق اشغالگری به یاد بیاوریم رشکت خصوصی انتقال آب 

آمریکایی ای که در بولیوی رضبه ای اساسی به مزارع کشت کوکا زد و بحران حاصل از 

اقدامات آن منجر به شکل گیری جنبش »به سوی سوسیالیسم« از میان کشاورزان این 

مزارع شد، بعد از این که تنها یک سال پیش از اشغال عراق عملن از بولیوی گریخت، 

به  انتقال آب در عراق اشغالی شد.  برنده ی اصلی مزایده ی  بلندنظرانه ای  به شکل 

این ترتیب دولت های اشغالگر به جای »دموکراسی« و »حقوق برش« از فرصت اشغال 

عنوان  به  را  آستانه ی ورشکستگی خودشان  در  و موسسات  تا رشکت ها  بردند  بهره 

نیروی رهایی بخش جهان توسعه یافته به افغانستان و عراق قاچاق کنند. باید مفصل 

به این صنعت اشغال برگشت و مزایای مالی فراوان آن برای طرف اشغالگر و ویرانی 

مطلق همه چیز را برای طرف اشغال شده با دقت پیگیری کرد.

مداخله ی  اشکال  کالسیک ترین  با  عراق  و  افغانستان  در  هرچند  این  از  گذشته 

امپریالیستی، یعنی ورود ارتش های اشغالگر و ترصف رسزمینی روبه رو بوده ایم؛ به 

خوبی می دانیم که اینها نه تنها منونه های مداخالت امپریالیستی در جهان و به ویژه 

در منطقه بوده اند و نه تنها اشکال این مداخالت. بلوک های امپریالیستی گوناگون 

اخیر  در متام دهه های  تا روسیه و چین  اروپای غربی  و  ایاالت متحده  از  و رقیب 

یا به واسطه ی حامیت و  از مداخله ی مستقیم را در منطقه رقم زده اند  یا اشکالی 
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پشتیبانی از قدرت های محلی، از ارساییل و ترکیه گرفته تا جمهوری اسالمی ایران و 

عربستان سعودی، به صورت نیابتی منافع خودشان را در سایه ی منافع مداخله جویانه ی 

قدرت های محلی تامین کرده اند.

مراجعه به تاریخ استعامر، از جمله به میانجی کتاب »چهره های انقالب آفریقا«، از 

این رو دارای اهمیت است که ما امروز با اشکال گوناگونی از مداخله های امپریالیستی 

روبه روییم که به رغم ظاهر پیچیده ی آن، در منطق بنیادین هامن منافعی را دنبال 

و  روش ها  هامن  از  حتا  بخشن  و  است  کرده  دنبال  خودش  تاریخ  در  که  می کند 

رویکرد هایی بهره می برد که در تاریخ طوالنی و خونین استعامر از آن بهره برده است.

دوم: به خوبی با این مبحث قدیمی و بارها تکرارشده آشناییم که بخشی از نیروهای 

انقالبی و چپ در جریان انقالب ایران، با خیره شدن به لفاظی های ضدامپریالیستی 

خمینی و حامیان مرتجع او نه تنها روند قدرت گیری ضدانقالب و رسکوب انقالب را 

ندیدند بلکه دست کم تا لحظه ی رسکوب از نیروی مرتجع حامیت کردند. مباند که این 

روایت خود روایتی است حاصل پیروزی ضدانقالب یا دست کم رسکوب انقالب، که 

متام لحظات و روندهای مقاومت در برابر ضدانقالب خمینیستی از آن کرس شده و 

در آن گفتار حاکم در چند جریان چپ مشخص، که رسگذشت و رسنوشت مختص به 

خودشان را دارند، به متام جنبش چپ و کمونیستی تعمیم داده شده است. گذشته 

دست کم  دوران،  آن  در  ملی«  مفهوم »رسمایه داری  اما  حادث  واقعن  تاریِخ  این  از 

عرصه ی  در  متحدی  نیروی  عنوان  به  جهان،  رستارس  در  چپ  از  بزرگی  بخش  نزد 

مقاومت علیه امپریالیسم شناخته می شد. رسمایه داری ملی ای که در مرحله ی انقالب 

طبقاتی  منافع  از  دفاع  برای  امپریالیسم  و  استعامر  علیه  با سمت گیری  دموکراتیک 

خودش، الجرم در خدمت گشودن مسیر مبارزات پرولرتی و گذار به سوی سوسیالیسم 

زرادخانه ی  در  تولیدشده  صورت بندی  این  رساپای  که  است  آشکار  می گیرد.  قرار 

مرحله بندی  تا  ملی  رسمایه داری  محتوای  و  ماهیت  از  شوروی،  اتحاد  ایدئولوژیک 

انقالب با تعبیر و تفسیر مشخص، تنها کارکردی که در طول زمان داشت خلع سالح 

اولین  در  که  بود  »متحدمناهایی«  برابر  در  رزمنده  پرولتاریای  و  کمونیستی  جنبش 

یا  یا مستقلن و  امپریالیسم،  فرصت، و گاه حتا در گرماگرم مبارزه علیه استعامر و 

متحد با دشمن سابق امپریالیستی، به رسکوب اغلب خونین کمونیست ها و پرولتاریای 

رزمنده همت گامشتند. در کتاب »چهره های انقالب آفریقا«، بی آنکه نویسنده قصد 

روشنی برای تاکید بر این وجه از تجارب انقالبی قاره ی سیاه داشته باشد، به وضوح رد 

چنین خیانت هایی را می بینیم. به خوبی می بینیم منایندگان رسمایه داری ملی چگونه 

یا در جریان مبارزات استقالل طلبانه یا پس از اعطای استقالل به کشورهای آفریقایی 
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در قامت متحد استعامر کهن، مسیر را برای استعامر نو گشودند و در این طریق ابایی 

از تدارک توطئه برای قتل و انهدام رهربان انقالبی و جنبش های مرتقی در کشورهای 

منایندگان  شیطانی  نیت های  و  بد  طینت  هیچ وجه  به  مسئله  نداشته اند.  گوناگون 

رسمایه  منطق  بر  حاکم  اجتامعی  قانون مندی های  مسئله  نیست.  ملی  رسمایه داری 

جهانی  منایندگان رسمایه داری  با  را  ملی  منایندگان رسمایه داری  نهایت  در  که  است 

به آشتی و تفاهم می رساند و آشتی و تفاهمی که مالزم رسکوب خشونت بار »خطر 

این  مواقع  بسیاری  در  که  و چه غریب  است.  استیالی رسمایه داری  برای  پرولتاریا« 

هم دستی پشت سیامی »ناسیونالیسم« و »ملت واحد« پنهان می شود تا همبستگی 

بین املللی صاحبان رسمایه را پنهان کند.

در کنار این اما باید تذکر داد تاکید بر نقش ارتجاعی و خیانت کارانه ی »رسمایه داری 

ملی«، به هیچ رو به معنای این نیست که استعامر و امپریالیسم دود شده اند و به هوا 

رفته اند. در دهه های اخیر دیده ایم چگونه رسمایه داری ملی از منافع جهانی رسمایه 

برابر  این رسمایه داری در  در چارچوب های رسزمینی محافظت کرده است و هرگاه 

امپریالیستی  بلوک های  است،  تضعیف شده  نربدهای طبقاتی  و  انقالبی  جنبش های 

بودجه ی  تامین  غالب  در  مزدورپروری  نوین  اشکال  تا  کودتا  از  روش ها،  انواع  با 

ان جی اوها و رسانه ها و موسسات، از تهاجم نظامی و اشغال تا تحریم و خرابکاری، 

برای نجات استیالی رسمایه وارد صحنه شده اند. کتاب »چهره های انقالب آفریقا« ما را 

کمک می کند که بدانیم تنها مبارزه ای می تواند متضمن رهایی شود که به هامن اندازه 

که ضدرسمایه داری است ضدامپریالیستی باشد و به هامن اندازه که ضدامپریالیستی 

است ضدرسمایه داری باشد.

سوم: باید تاکید کرد بدون درک تاریخ طوالنی استعامر از درک جهان امروز عاجز 

خواهیم بود، نه فقط به این دلیل که استعامر نو جایگزین شیوه های استعامری کهن 

شده است، بلکه هم چنین به این دلیل که انواع مختلفی از ستم ها و بهره کشی های 

این که  بدون  می شوند.  محسوب  استعامری  تاریخ  هامن  ادامه ی  مستقیمن  داخلی 

از رقابت های بلوک های  بیاوریم منی توانیم درکی  تاریخ استعامر به دست  از  درکی 

امپریالیستی در جهان جدید داشته باشیم و ببینیم به جای ارتش ها و میسیونرهای 

مذهبی و کارمندان اداری مستعمرات، اینک قراردادهای اقتصادی و پیامن های نظامی 

و  می کنند  ورود  جهان  مناقشات  به  استعامر  منطق  هامن  با  سیاسی  پیوندهای  و 

منابع کشورهای فقیرتر را می بلعند. منطق استعامر بخش تفکیک ناپذیری از منطق 

جهانی رسمایه است. هرچند اشکال کالسیک و آشکار استعامر تا بخش زیادی برچیده 

شده اند اما دایره ی منطق استعامری دیگر محدود به آفریقا و آمریکای التین و آسیا 
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نیست. منطق استعامری نه تنها در درون اتحادیه ی اروپا هم در جریان است بلکه 

مشغول  هم  می شوند  خوانده  »توسعه یافته«  که  کشورهایی  ملی  مرزهای  در  حتا 

صاحبان  نفع  به  کار  بازار  از  مقررات زدایی  برای  نولیربالی  تهاجم  است.  پیرشوی 

رسمایه، بی ثبات سازی وسیع طبقه ی کارگر، تهاجم حقوقی و قانونی در غالب لوایح و 

طرح های اصالحی به حقوق بازنشستگان، بیکاران و کارگران، همه و همه بخشی از 

تهاجمی است که هدف آن تامین منافع رژیم انباشت و تولید ارزش اضافه است و بر 

همین اساس در ادامه ی منطق برسازنده ی استعامر قرار می گیرد.

با این وجود محدود کردن استعامر به سویه های اقتصادی آن و مطلق کردن این 

دالیل نیز خطاست. بدون دیدن نقش ساختار قدرتی که در آن کسانی به دلیل آنچه 

»نژاد« خوانده می شود، به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات و باورهای مذهبی خودشان 

یا رایج در کشوری که در آن متولد شده اند، مورد تبعیض قرار می گیرند، خوار شمرده 

استعامر  از  ما  تحلیل  می شوند،  رانده  حاشیه  به  و  می خورند  ننگ  داغ  می شوند، 

تحلیلی یک جانبه خواهد بود و در نتیجه حتا قدرت فهم مبارزات ضداستعامری را 

نیز نخواهیم داشت.

به ما نشان می دهد چگونه منطق استعامر، در  انقالب آفریقا«  کتاب »چهره های 

هر دو سویه ی غارتگرانه و نژادپرستانه ی آن، در گذشته نیز محدود به آفریقا نبوده 

و تا قلب ایاالت متحده ی آمریکا ادامه پیدا می کند. کیست که بتواند وضعیت کنونی 

مهاجران، به ویژه مهاجران از کشورهای اسالمی به غرب، و نوع اعامل اقتدار اروپای 

برخوردار نسبت به یونان و اسپانیا را بدون شناخنت تاریخ استعامر و خصلتی که تاریخ 

استعامری به دولت های قدرمتند کنونی بخشیده است، تحلیلی همه جانبه کند؟ آری! 

استعامر تنها در گوادلوپ و مارتینیک ادامه ندارد، منود استعامر تنها در نوع ورود 

فرانسه به مناقشات لبنان مرئی منی شود چنان که گویی صاحب قدیمی و واقعی کشور 

بومی  میلیون ها  به واسطه ی  نباید  تنها  استعامر  از  است،  کرده  تفقد  بنده گانش  به 

چهار قاره ی جهان که میلیون در میلیون کشتار شده اند و هیچ کشور متمدن رسفرازی 

روزها  این  استعامر،  کرد.  یاد  است  نپذیرفته  را  قتل عام  و  کشتار  مسئولیت  هنوز 

کنار گوش ماست، اشکال آن کمی، و فقط کمی تغییر کرده است اما هنوز با هامن 

خشونت سبعانه کشورگشایی می کند با ارتش یا بدون ارتش، اراده ی ستمگرانه اش را با 

نهادهای جهان جدید به ملت های جهان تحمیل می کند و در محله های حاشیه نشین 

این جهت  از  به چارمیخ می کشد.  را  سابق  مردمان مستعمره های  شهرهای خودش 

کتاب »چهره های انقالب آفریقا« چیزی مربوط به تاریخ گذشته نیست، به موضوعی 

حاد و مربم در زمانه ی ما می پردازد که برای نربدی رهایی بخش باید به آن مجهز شویم.
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چهارم: در کتاب »چهره های انقالب آفریقا« تاریخ مبارزات انقالبی، تاریخ خطوط 

است  رسشار  انقالبی  مبارزه ی  هر  نیست.  پیش بینی  قابل  مقاطع  و  معین  پیش  از 

خیانت ها.  و  قهرمانی ها  شکست ها،  و  پیروزی ها  عقب نشینی ها،  و  پیش روی ها  از 

ازپیش آماده نربد  الگوی  از روی یک  خلق ها، مردمان، توده ها و طبقات تحت ستم 

منی کنند. تاریخ هر نربد انقالبی، در ضمن تاریخ انواع ابتکارات و خالقیت هایی است 

که آگاهی از آنها می تواند راهگشا باشد. در حالی که ستم ملی یکی از اساسی ترین 

اشکال ستم موجود در ایران است، خواندن تجربه ی خلق های تحت ستم در گوشه ای 

اندازه  الهام بخش باشد. به هامن  باز  دیگر از جهان حتمن می تواند برای ذهن های 

که از تجارب دیگران می توان آموخت، می شود با نگاهی به شکست های آنان نیز از 

تکرار مسیرهای شکست خورده اجتناب کرد. در »چهره های انقالب آفریقا« تجربه ای 

انضاممی را می خوانیم از این که چگونه اتحادهای هویتی حول »ملت مشرتک« در 

نهایت نطفه ی شکست را درون خودش پرورش داده است و هرچند به استعامر کهن 

انواع دیگری  نیز  انقیاد تسلیم شده و  از  برابر اشکال دیگری  اما در  پایان بخشیده 

می تواند  مبارزه ای  تنها  معنا  این  به  است.  کرده  بازتولید  خودش  درون  را  ستم  از 

رهایی بخش باشد که ضمن تاکید بر حقانیت صدای ستمدیده، در عین حال به امری 

جهان شمول پیوند بخورد. این را تنها در تجربه ی مبارزات انقالبی در آفریقا منی بینیم. 

در همین چند سال گذشته انواع بروز و ظهور همین شکل از تجارب و خیانت ها و 

رسخوردگی ها را در نقاط دیگری از جهان، از جمله در اقلیم کردستان نیز دیده ایم؛ اما 

گرایش هویتی از جمع بندی رهایی بخش این تجارب خودداری می کند. برای ما انتشار 

»چهره های انقالب آفریقا« همراه است با اندیشیدن به ستم ملی و به راه های مبارزه 

با ستم ملی. به موضوعی که با نادیده گرفنت آن از بین منی رود و بی توجهی به آن تنها 

در خدمت تقویت گرایش های ارتجاعی و شبه فاشیستی عمل می کند. به موضوعی که 

باید با آن روبه رو شد و برای محو آن، فراتر از ایده، به سمت سازماندهی های مادی 

و میدانی گام برداشت.

اوکراین،  به  روسیه  ارتش  نظامی  تهاجم  با  شد  هم زمان  کتاب  این  انتشار  پنجم: 

بسیج  همدیگر  مقابل  در  جهان  چهارگوشه ی  در  را  امپریالیستی  قوای  که  نقطه ای 

امپریالیستی  مداخله ی  پنهان  و  نوین  اشکال  با  ما  سو،  دو  هر  از  اوکراین،  در  کرد. 

و  لزوم  در صورت  کرد  آشکار  اوکراین  در  امپریالیسم  قوای جهانی  نیستیم.  روبه رو 

در راستای رقابت بلوک های درونی خودش از تانک هم می تواند استفاده کند. این 

»تانک« البته محدود به تانک های ارتش روسیه نیست که وارد خیابان های اوکراین 

شدند، این »تانک« را هم چنین باید در سیامی مداخالت و گسرتش حوزه ی نفوذ چند 
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الیگارشی  و  از سویی  آمریکا  ایاالت متحده ی  و  برخوردار  اروپای  ناتو،  اخیر  دهه ی 

دیگر  سوی  او  اسرتاتژیک  متحد  عنوان  به  چین  و  روسیه  بر  حاکم  رسمایه دارانه ی 

برابر همدیگر  بلکه در همه جای جهان در  اوکراین،  تنها در  نه  بازشناسایی کرد که 

صف آرایی کرده اند و در نهایت، بنا به یک منطق امپریالیستی بسیار کالسیک، به روی 

همدیگر آتش گشوده اند. در جنگ اوکراین متامی اشکال قدیمی جهانی که یاوه های 

مد روز رسمایه داری تالش می کردند به همه بقبوالنند سپری شده است، از نو و گاه 

با ابزارهای جدید احیا و بازسازی شدند. از به خدمت گرفنت »لژیون های خارجی« در 

مقابل پرداخت مزد در هر دو سوی قضایا تا بسیج داخلی احساسات ناسیونالیستی 

در  هژمونی.  و  جنگ  جبهه های  در  نژادپرست  فاشیست های  با  اتحاد  رسحدات  تا 

یک سو ارتش روسیه مزدورهای چچنی و سوری را به خدمت گرفت تا به جبهه های 

جنگ ارسال شوند و در سوی دیگر گردان های داوطلب اراذل و اوباش با حامیت و 

امکان سازی های ناتو و متحدان فعلی اش وارد اوکراین شدند تا در برابر ارتش مهاجم 

بجنگند. در سویی »واحد روسیچ« و »گروه واگرن«، اولی نیروی شبه نظامی نئونازی و 

دومی ارتش خصوصی مزدور روسیه وارد جنگ شدند و در سوی دیگر »گردان آزوف«، 

متشکل از شبه نظامیان نئونازی اوکراینی آشکار و روشن تحت عنوان »دفاع میهنی« 

بسیج شد. جهان بار دیگر، در سایه ی پرچم های به اهتزازدرآمده ی ملی و احساسات 

داغ شده ی میهنی، شاهد تجلیل از تک تیرانداز داوطلب شده ی کانادایی ای شد که از 

جمله افتخاراتش کشنت چهل نفر در یک روز از افغانستان تحت اشغال بوده است؛ 

با همین وقاحت رشم آور. واقعه ای نزدیک به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اما متام 

این منایش جهانی مهوع را افشا می کند. چندی پیش در قزاقستان، مردم به جان آمده 

از تهاجم نولیربالی دولت حاکم به امکانات عمومی و آزادسازی نرخ سوخت که منجر 

به گرانی دفعتی شده بود، به خیابان آمدند و تنها در عرض چند روز متام دستگاه 

اما دست  پاشید. دولت مستقر  فرو  مردم  این  مقابل خشم  در  قزاقستان  حکمرانی 

یاری خواهی به سوی روسیه دراز کرد و گردان های ارتش روسیه، برای خواباندن قیام 

وارد قزاقستان شدند. در آن روزها نه کسی از مداخله ی نظامی روسیه در قزاقستان 

نگران شد، نه رسانه های جهانی از »رسکوب« و »خشونت« حرفی زدند، نه کسی چیزی 

را تحریم کرد. قوای جهانی امپریالیسم نشان داد، به رغم کشمکش ها و رقابت های 

درونی، در برابر یک چیز هم چنان متحد و یکپارچه عمل می کند: مداخله ی مردم و 

فرودستان در رسنوشت خودشان. برای رقبای غربی روسیه، ورود ارتش این کشور به 

قزاقستان حکم این را داشت که فعلن فرودستان و طبقه ی کارگر قزاقستان رسکوب 

شوند و به خانه هایشان برگردند و بعدن بر رس تقسیم غنائم و گسرتش حوزه های 
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خودمان  صلح  و  جنگ  تاالرهای  در  و  خودمان  شیوه های  به  خودمان،  میان  نفوذ، 

رقابت خواهیم کرد. پایان جنگ اوکراین، به هر نتیجه ای که منجر شود، حاصل آن 

امپریالیستی،  رقابت های  تشدید  از  غیر  بود  نخواهد  چیزی  هیچ  جهان  پهنه ی  در 

خشن تر شدن رویارویی های درونی آن و تدوین سیاست های ستمگرانه ی جدید برای 

گسرتش حوزه های نفوذ با شیوه های استعامری نو و کهنه و اینک نئونو. تاریخ استعامر 

پایان نیافته است بلکه در امتداد خودش حرکت می کند، اوکراین تنها آخرین بازمنود 

خشونت بار این تاریخ است و البته قطعن نه آخرین آن.

منجنیق
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برای  آفریقا  خلق های  انقالبات  و  مبارزات  و»شکست«  »بیهودگی«  درباره ی  گفتار 

رهایی از یوغ استعامر و امپریالیسم، در ادبیات سیاسی و تحلیل های سیاستمداران و 

روزنامه نگاران جیره خوار، امری رایج است. گفتار فوق به طور ضمنی ابراز می کند که 

پروژه ی رهایی در اصل با واقعیت انطباق نداشت؛ اوتوپیک بود و بنابراین قابل اجرا 

نبود. این گفتار به این ترتیب در گسرتش جو نیهلیستی و بی انگیزگی، که یکی از عوامل 

است،  ضدحمله  به  گذار  دشواری  دالیل  از  یکی  و  جهان  ناعادالنه ی  نظم  بازتولید 

مشارکت می کند و تالش دارد تا دوزخیان روی زمین از امیدهای خود رصف نظر کنند.

قوام  لومومبا،  پاتریس  فانون،  فرانتس  نی یوبه،  اوم  سه زر،روبن  امه  کنیاتا،  جومو 

نکرومه، مالکوم ایکس، مهدی بن برکه، آمیلکار کابرال و توماس سانکارا، در فاصله ی 

مناد  به  زود  خیلی  آنها  کنند.  آزاد  را  آفریقا  می کنند  تالش  و1980،   1940 سال های 

می شوند.  تبدیل  جهان  در رستارس  عدالت  و  آزادی  راه  مبارزان  برای  الهام  منبع  و 

نام های آنها که مدت های طوالنی، توسط آنهایی که از دهه ی1980 فرمان مرگ جهان 

سوم گرایی و پیروزی نولیربالیسم را صادر کردند با تحقیر یاد می شدند، دوباره بر رس 

زبان ها افتاده اند. با جو قیام که اعتالی آن در چهارگوشه ی جهان احساس می شود، 

می یابند.  فزاینده ای  اهمیت  جدید  نسل های  نزد  آفریقا  آزادی  کبیر  چهره های  این 

برابری  و  عدالت  آزادی،  برای  مبارزه  که  است  امر  این  یادآور  واقع  در  آنها  زندگی 

فقط قضیه ی مفاهیم و تئوری ها نیست، بلکه همچنین قضیه ی جنگ است؛ جنگی 
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که گاهی فراموش می شود. برخی از این چهره ها در این جنگ به بیراهه می روند و 

برخی دیگر جان خود را فدا می کنند. اندیشه ها همیشه در رشایط زمانی و مکانی 

خاص به عمل درمی آیند و هرگز بر متامی جنبه های واقعیت احاطه ندارند و همواره 

ناکامل هستند. به این دلیل، در این کتاب تالش بسیار به عمل آمده است تا زندگی و 

مبارزه ی این چهره ها در بسرت رشایط اجتامعی، جغرافیایی و تاریخی آنها مورد بررسی 

و تحلیل قرار گیرند. این کتاب به کاوش در خاطرات و حافظه ها می پردازد و قصد 

دارد حدود مرزهای یک اوتوپی مشخص را تعیین کند و مرزهای جهان های ممکن 

دیگر را دوباره ترسیم مناید.

سعید بواَماما، با این اعتقاد که »خاطره ی مبارزات گذشته سالحی برای ستمدیدگان 

و فراموش کردن این مبارزات سالحی برای ستمگران است«، به جستجو و تفحص در 

خاطرات و به بازتعریف خطوط اوتوپی مشخص آزادی و عدالت می پردازد،او به ویژه 

روی مسائلی از قبیل گذار از رفرمیسم حقوقی به مرشوعیت قهر انقالبی، تداوم میان 

مبارزه ی ضداستعامری و نربد ضدامپریالیستی، تفاوت میان استقالل و استعامرزدایی 

این شخصیت ها آن را منایندگی می کردند) از  و نقش بورژوازی محلی (که بسیاری 

مکث می کند.

را تحسین می کند، چهره هایی  این چهره های شورشی  اگرچه آشکارا  بواَماما  سعید 

او  این چهره ها شهید مطلق منی سازد.  از  اما  نربد جان می سپارند،  آنها در  اغب  که 

شکست ها، تغییرات و تردیدهای این انسان ها را برجسته می مناید.

اندیشه هایی که به عمل درمی آیند همواره محصول رشایط زمانی و مکانی خاص، 

مردد و ناکامل هستند. به این دلیل، در این کتاب تالش می شود تا زندگی و مبارزه ی 

شخصیت ها در بسرت رشایط اجتامعی، جغرافیایی و تاریخی مورد بررسی و مطالعه 

قرار گیرند.

ضدامپریالیستی  و  ضداستعامری  جنبش های  و  انقالبات  راه  جلوی  که  مشکالتی 

آفریقا قرار داشتند و مسائلی که این جنبش ها و انقالبات با آنها درگیر شدند و یا از 

آنها غافل ماندند، در همه ی قاره ها همچنان پابرجا هستند.

جنبش هایی که در رستارس جهان برای کار، نان و آزادی مبارزه می کنند، باید بدانند 

»اگر به انقالب به عنوان یک روند عمیق رهایی بخش، از لحاظ اجتامعی و اقتصادی و 

نیز فرهنگی و سیاسی نگاه نشود، این خطر وجود دارد که، فردا نیز مثل دیروز، طرد 

نظم اجتامعی موجود به ضدزنان و مردانی تبدیل شود که فرض بر این است انقالب 

آنها را آزاد می کند.«

برای خواست های  مبارزه  از  اجتامعی  عدالت  و  آزادی  برای  نربد  که  دانست  باید 
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فوری توده های مردم جدا نیست. باید دانست که »دشمن هرگز صادقانه عقب نشینی 

منی دهد.«  ماهیت  تغییر  اما  می شود؛  تسلیم  او  منی فهمد.  هرگز  دشمن  منی کند. 

مسئله ی اساسی این است که هم زمان با از بین بردن سلطه ی ستمگران باید زمینه های 

مادی ستمگری را ویران منود.

می توان  چگونه  است  این  سؤال  که  کنونی  زمان  در  سیاسی،  جمعی  تصویر  این 

برجهان اثر گذاشت، یادآور می شود که، امروز هم مثل دیروز، باز هم می توان سیر 

وقایع را تغییر داد.

تذکر: یادداشت های پای صفحات از نویسنده هستند؛ مگر آنهایی که با حرف (م)، 

یعنی مرتجم، مشخص شده اند. شامره هایی در منت که درون ] [ قرار گرفته اند مربوط 

به منابع و ارجاعاتی است که فهرست آنها در انتهای کتاب آمده است.

درباره ی نویسنده:

سعید بواَماما جامعه شناس و فعال سیاسی و اجتامعی الجزایری تبار مقیم فرانسه، 
عالوه بر کتاب چهره های انقالب آفریقا، صاحب مقاالت و کتاب های متعددی است 

که از جمله ی آنها می توان به عناوین ذیل اشاره منود:
نژادی: سالح تفرقه ی  تبعیضات  فرانسه، کالبدشکافی یک اسطوره ی ملی (2008)، 
جمعی (2010)، فرهنگ نامه ی سلطه ی جنسیت، نژاد، طبقه (2012)، سازمان کنفرانس 

سه قاره: حمله ی خلق های جهان سوم (2016)، اسرتاتژی آفریقا (2018)،...
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به  با  به فارسی، که  آفریقا«  انقالب  انتشار ترجمه ی کتاب  من درباره ی »چهره های 

قدرت رسیدن دوباره ی طالبان در افغانستان مصادف شده است، فرصتی است تا بر 

اشرتاک منافع واشرتاک رسنوشت خلق های تحت ستم در رستارس کره ی زمین تأکید 

به رس  قوای خاصی  توازن  و  در رشایط رسکوب  این خلق ها  از  یک  البته هر  شود. 

می برند و پیکربندی و تحول طبقات اجتامعی در کشورهای آن ها متفاوت است.

هر یک از این خلق ها و کشورها ویژگی های تاریخی خاص خود را دارند که برای 

و  توجه  آن ها  به  باید  آزادی شان  منظور  به  الزم  تاکتیک های  و  اسرتاتژی ها  تدارک 

تکیه شود. بدیهی است که هر رشایط واقعی داخلی، هامن طور که لنین خاطرنشان 

کرده »تحلیل مشخص از رشایط مشخص« را رضوری می سازد. با این حال از آنجایی 

که این خلق ها تحت یوغ استعامر و امپریالیسم جهانی به رس می برند و با توجه به 

تیره روزی  فقر و  بازار جهانی رسمایه دچار  نقش و جایگاه تحت سلطه ی آن ها در 

هستند، وظایف و مسائل مشابهی از قبیل ساخنت کشور و ملت و نیز حل مسائل 

منافع  دلیل،  این  به  دارند.  قرار  آن ها  روی  پیش  ارضی،  و  اجتامعی  دموکراتیک، 

آن ها  دل  از  که  مرتقی  سازمان های  و  احزاب  و  خلق ها،  این  از  یک  هر  اسرتاتژیک 
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بیرون آمده اند، ایجاب می کند که تالش های آزادی بخشی که در جاهای دیگر انجام 

گرفته اند، نظریه پردازی های سیاسی توام با این مبارزات، رشایط این پیکارها به همراه 

موفقیت ها، شکست ها و انحرافاتی که دچار آن شده اند، مطالعه و شناخته شوند.

سقوط کابل به دست طالبان، در 15 اوت 2021، برای همه ی انقالبیون و جریانات 

رسمایه داری  و  امپریالیسم  علیه  سلطه  تحت  و  پیرامونی  کشورهای  در  که  مرتقی، 

وابسته مبارزه می کنند، رسشار از آموزش های غنی است. این شکست امپریالیست ها 

و به ویژه امپریالیسم آمریکا در افغانستان، در وهله ی اول واقعه ی سقوط سایگون در 

آوریل 1975 را با هامن صحنه های فرار نظامیان و رها کردن تجهیزات و تسلیحات 

نظامی در محل تداعی می کند. اما پیروزمندان هر یک از این دو موقعیت از نظر 

منافع اجتامعی و پروژه های سیاسی کامالً مخالف و متضاد هم هستند. در ویتنام، 

منافع طبقات  از  و  بود  برخوردار  ملی  و  اجتامعی  پویایی  از  پیروز شد  که  نیرویی 

فرودست حامیت می کرد؛ در حالی که در افغانستان پروژه ی اجتامعی ای که از آن دفاع 

می شود، پروژه ی تاریک اندیشی دینی و فئودالیسم و رسمایه داری ارتجاعی است. با 

این حال یک آموزه ی مشرتک در هر دو تجربه به دست می آید: آزادی هرگز منی تواند 

رسنیزه های  زور  به  منی تواند  حداقلی،  حتی  پیرشفتی،  هیچ  شود؛  تحمیل  خارج  از 

خارجی به دست آید؛ منی توان انتظار داشت که رشایط زندگی طبقات فرودست، هر 

پیدا  بهبودی  امپریالیسم کوچکرتین  نظامی  با مداخله ی  باشد،  چقدر هم که وخیم 

کند. در ویتنام یک جنبش ملی مردمی به پیروزی رسید و شکست امپریالیسم موجب 

بهبود عظیم رشایط زندگی طبقات فرودست شد. در افغانستان یک جنبش سیاسی-

دینی قرون وسطایی پیروز شد و شکست امپریالیسم باعث گذار از یک رسکوب به 

رسکوب دیگر می شود.

از دمکراسی« و  نام »دفاع  به  نیز، مانند ویتنام،  افغانستان  امپریالیسم آمریکا در 

»مبارزه با تروریسم« (اسالمگرایان اینجا و کمونیست ها آنجا) اشغال نظامی را توجیه 

کرد. اهداف واقعی جنگ، البته، چیزهای دیگری بودند. این اهداف عبارت بودند از 

نربد برای کنرتل مواد اولیه، سلطه بر مناطق اسرتاتژیک، تضعیف رقبا (اتحاد شوروی و 

سپس روسیه و چین). هم چنین گفتارهایی از این دست برای مرشوعیت بخشیدن به 

جنگ های امپریالیستی -که منجر به ویرانی چندین کشور عربی و آفریقایی (عراق، 

سومالی، سوریه، لیبی و…) شدند، مورد استفاده قرار گرفتند.

با این حال مسائل مشرتک کشورها و خلق هایی که زیر یوغ استعامر و امپریالیسم 

نظامی  مداخالت  یا  و  خارجی  دخالت  از  عمیق تر  بسیار  می برند  و  برده  رس  به 

و  آنها،  مبارزات  و  ترکیب طبقات  اجتامعی،  به ساختارهای  و  است؛  امپریالیست ها 
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نیز وظایف اقتصادی و سیاسی در دستور کار و انحرافاتی که این مبارزات را تهدید 

می کنند را در بر می گیرد. شایسته است، مخترصاً برخی از شباهت های تشکیل دهنده ی 

این اردوگاه مشرتک و این رسنوشت مشرتک را برجسته کنیم.

در وهله ی اول همه ی کشورهای استعامرزده متحمل انقطاع تاریخ ملی خود یا قطع 

روند تاریخی ویژه ی خودشان شده اند. روند طوالنی مدت تشکیل ملت به یک باره و 

با خشونت قطع و پویایی اجتامعی به جای منطق داخلی تابع منطق خارجی شد. 

آن  همراه  اروپا  در  تولد  حال  در  رسمایه دارِی  گام های  نخستین  هامن  از  استعامر 

برای  که  ثروتی  انبوه  انباشت  را تشکیل می داد.  انکشاف  امکان های  از  یکی  و  بود 

استعامر  و  بردگی کشیدن  به  بدون  بود  تولید رسمایه داری رضوری  پیدایش شیوه ی 

امکان پذیر منی شد. این امر موجب تقسیم جهان به دو گروه کشورهای مرکزی مسلط 

و کشورهای پیرامونی تحت سلطه شد که تا امروز ادامه دارد. استعامر به این ترتیب 

را  روابط  این  نوعی  به  و  کرده  مستعمرات  وارد  را  اجتامعی رسمایه داری  مناسبات 

جهانی می کند. رسمایه داری جهان را متحد می کند اما آن را برابر منی سازد. سیامی آن 

در مناطق پیرامونی تحت سلطه، سیامی یک رسمایه داری وابسته و انگل صفت است. 

یا صنعتی،  این رسمایه داری (مانند زیرساخت های کشاورزی، معدنی  زیربنای مادی 

جاده ای، ریلی و غیره) فقط در محدوده ی دقیق نیازهای مرکز مسلط توسعه می یابد. 

بنابراین اغلب میراثی از یک اقتصاد دوگانه به جا می ماند: مناطق کوچک به اصطالح 

»مدرن« و بخش اعظم قلمرو کشور محروم از هرگونه مدرنیته ی فنی و علمی. پایه ی 

مرکزی  کشورهای  بودند.  بزرگ  زمینداران  عموماً  وابسته  این رسمایه داری  اجتامعی 

سلطه گر هم چنین، برای استقرار و تثبیت قدرت خود، در ائتالف با طبقات حاکمه ی 

درنگ  طبقات  این  گرفنت  خدمت  به  در  دقیق تر  بیان  به  یا  آن ها  سلطه ی  از  پیش 

منی کنند.

این  زمان  در  می کشیدند.  دوش  به  را  میراثی  چنین  بار  مستقل شده  مستعمرات 

استقالل ها باید یک انتخاب صورت می گرفت و این انتخاب به طبقه یا طبقاتی بستگی 

داشت که جنبش های آزادی بخش ملی را رهربی می کردند: یا وابستگی قطع و یک 

توسعه ی خودمحور آغاز می شد؛ یا وابستگی حفظ و استقالل به یک واقعیت صوری 

و چند تغییر ظاهری محدود می گشت. فایده ی شناخنت آثار تئوریک و تجربیات عملی 

با این مسأله مواجه شدند و برای  چهره های انقالب آفریقا این است که آنها دقیقاً 

حل آن تالش کردند، که در ضمن با شکست ها و موفقیت ها همراه بود. مسئله البته 

به هیچ وجه این نیست که این تجربیات و نظریات به طور جزمی بر واقعیات ملی و 

اجتامعی دیگر تحمیل شود؛ بلکه برای پاالیش »تحلیل مشخص از رشایط مشخص« 



24

چهره های انقالب آفریقا

-که بدون آن هیچ پیش روی ای ممکن نیست- باید آن ها را در نظر گرفت.

آمیلکار کابرال یکی از برجسته ترین این چهره ها بر دو نکته، که باید به طور عینی 

اول  تاکید می کند. نکته ی  با آن ها برخورد کرد،  از جزمیت  و واقعگرایانه و به دور 

و  گینه  انقالبیون  تراژیک،  عملی  تجربه ی  است.  تحت سلطه  طبقاتی کشور  تحلیل 

به  ملی  آزادی بخش  جنبش  گسرتش  برای  که  رساند  نتیجه  این  به  را  سبز  دماغه ی 

کارگران  بر  کردند  سعی  ابتدا  در  واقع  در   او  رفقای  و  کابرال  کنند.  تکیه  دهقانان 

صنعتی، که تعداد آن ها ناچیز بود، تکیه کنند که منجر به کشتار اعضای سازمان آن ها 

نظریه های  سایر  و  مارکسیسم  از  اروپامحور  خوانش های  از  گسست  رضورت  شد. 

ضدسلطه جمع بندی کابرال از این شکست و کشتار بود. تکیه بر یک خلق »رویایی« 

یا »خیالی« یا پیش کشیدن وظایفی، که با توجه به ساختار اجتامعی کشور هنوز در 

دستور کار نیستند، نه تنها به هیچ دردی منی خورد بلکه خطرناک است. تنها با تکیه 

بر مردم هامن طور که هستند، با شکل های »قبیله ای«، »قومی«، »فرهنگی« و سازمان 

اجتامعی شان، با ذهنیت هایشان که در تحلیل نهایی به زیربنای مادی زندگی آن ها 

وابسته است و...، می توان روند رهایی را طی کرد.

نکته ی دومی که کابرال بر آن ارصار می ورزد از نکته ی اول ناشی می شود. او عقیده 

دارد که نقطه ضعف اساسی جنبش آزادی بخش ملی دست کم گرفنت کار ایدئولوژیک 

بود. اگرچه ساختارهای به ارث رسیده از استعامر ما را مجبور می کنند برای خروج از 

یوغ وابستگی و سلطه یک دوره ی طوالنی گذار را از رس بگذرانیم، اما این به معنای 

آن نیست که حتی برای یک لحظه مسیر و هدف، یعنی ساخنت یک اقتصاد خودمحور 

عنارص  ارتجاعی،  ایده های  شوند.  فراموش  فرودست،  طبقات  نیازهای  خدمت  در 

وابستگی های  ندارند،  اقتضائات جهان معارص همخوانی  با  که  فرهنگی عقب مانده 

ایل، طایفه  (قبیله،  ما مربوط می شوند  انسانیت  از  دیگری  به عرص  که  ماقبل ملی 

این  می شوند.  نشانده  عقب  که  است  هدف  این  سوی  به  پیش روی  در  تنها  و...) 

این رشایط  برعکس.  نه  و  می کند  تعیین  را  او  تفکر  که  است  انسان  زندگی  رشایط 

باید دگرگون شوند تا »ذهنیت ها« واقعاً تغییر کنند. هر رویکرد ایده آلیستی دیگری 

گذشته ی  به  بازگشت  واکنش   خود  نوبه ی  به  که  می شود  اراده گرایی ای  به  منجر 

را برمی انگیزد که  ارجاعات هویتی و غیره  اندیشه ها، اشکال سازماندهی اجتامعی، 

ارتجاع داخلی و ارتجاع جهانی برای پیشربد منافع خود بر آن تکیه می کنند. در این 

انسانی ای که  تلفات  با تخریب های مادی و  امپریالیست ها  رابطه مداخالت نظامی 

موجب می شوند، رشایط بد زندگی توده ها را تشدید می کنند و این زمینه ی مناسبی 

است برای رشد نیروهای اجتامعی تاریک اندیش و ارتجاعی در رستارس جهان. داعش 
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بر روی ویرانه های زیرساخت ها و خدمات عمومی عراق رشد کرد. ایجاد هرج و مرج 

در افغانستان باعث گسرتش طالبان شد.

منونه ی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان در این زمینه گویا است. پیرشفت 

در  افغانستان  خلق  دموکراتیک  جمهوری  در عرص  مردم  زندگی  در رشایط  ملموس 

خصوص بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و پرورش و غیره باعث تغییر ذهنیت  های 

مردم و احساس فزاینده ی تعلق ملی ای شد که از وابستگی های دیگر، مانند وابستگی 

به »قبیله«، »قوم« و »فرهنگ محلی« فراتر می رفت. کرونولوژی وقایع دو استدالل 

و  افغانستان  جمهوری  کردن  بی ثبات  توجیه  برای  امپریالیسم  اصلی  ایدئولوژیک 

تقویت جنبش اسالمی را انکار می کنند. پیروزی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان 

نتیجه ی پویایی مبارزات اجتامعی-سیاسی داخلی این کشور بود و پشتیبانی شوروی 

رصاحتاً  بعداً  آمریکا  دولت  ملی  امنیت  مشاور  برژینسکی  زبیگنیف  داد.  رخ  بعداً 

پذیرفت که حامیت ایاالت متحده از مجاهدین افغان قبل از مداخله ی نظامی شوروی 

انجام گرفت. او برای توجیه پشتیبانی مالی و تسلیحاتی گسرتده از مجاهدین مرتجع 

افغانستانی و فئودال های این کشور توضیح می دهد: »از لحاظ تاریخ جهان چه چیز 

مهم تر است؟ طالبان یا سقوط امپراتوری شوروی؟ چند مسلامن تهییج شده یا آزادی 

اروپای مرکزی و پایان جنگ رسد؟« نگاهی ساده به آفریقا شباهت های قابل توجه 

روش ها را آشکار می کند: از کنگو تا غنا، از بورکینافاسو تا کامرون هامن روش ها و 

هامن منطق های استداللی برای بی ثبات سازی جنبش ها و یا رژیم های مرتقی مورد 

استفاده قرار گرفته اند.

جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی که در 

دهه های 1960 و 1970 میالدی قربانی سیاست های امپریالیستی بی ثبات سازی شدند، 

با وظیفه ی ساخنت ملتی روبرو بود که استعامر و البته فئودالیسم مانع از شکل گیری 

و تثبیت آن شده بودند. برخالف کشورهای مرکز امپریالیستی، که تاریخ آن ها یک باره 

و با خشونت قطع نشد، در کشورهای پیرامونی ملت از لحاظ تاریخی بر دولت مقدم 

نیست و بعد از آن شکل می گیرد. بنابراین بحث تنها آغاز یک توسعه ی خودمحور 

به  باید،  امر  این  انجام  برای  و  است  ملت  برساخت  هم زمان  مسئله  بلکه  نیست، 

فرهنگی،  قومی،  فراواِن  تعلقات  از وجود  یعنی  ملموس،  واقعیت  از  مادی،  شیوه ی 

امپریالیسم در سوِءاستفاده  این وظیفه، در رشایطی که  زبانی و... آغاز کرد.  دینی، 

شده  چیره دست  سلطه  تحت  کشورهای  داخلی  تضادهای  همه ی  از  بهره برداری  و 

است، بسیار دشوار و پیچیده و مملو از دامچاله است. بهره گیری از آموزه های همه ی 

تجربیات در برخورد با این وظایف ملی و همه ی نظریه پردازی هایی که سعی کرده اند 
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راهربدی درباره ی آن بیندیشند، برای مبارزات امروز ما رضوری هستند.

روبرو  نیز  دموکراتیک  وظایف  با  ملی،  وظایف  کنار  در  آفریقا،  انقالب  چهره های 

بودند. در واقع ساخنت یک اقتصاد خودمحور کافی نیست، توامان الزم است مردم 

هم با این روند سازندگی همراه شوند. در غیاب دخالت رضوری توده های مردم در 

دگرگونی جامعه، آنها در زمان رویارویی با نیروهای بی ثبات کننده که توسط امپریالیسم 

هدایت و یا حامیت می شوند، بی تفاوت خواهند ماند. در آفریقا منونه های متعددی 

در این زمینه وجود دارد. برای مثال با وجود انجام تغییرات عظیم توسط دولت قوام 

نکرومه در غنا در زمینه ی توسعه ی یک اقتصاد ملی و بهبود رشایط زندگی توده های 

مردم، هنگام رسنگون شدن نکرومه در نتیجه ی کودتایی که توسط امپریالیسم آمریکا 

آهنگ،  ندادند.  نشان  مؤثری  واکنش  مردم  بود، همین  سازماندهی شده  و  تحریک 

شکل، روش ها، زبان و بیان تغییرات و تحوالت اجتامعی باید این جنبه ی دموکراتیک 

تغییرات  از  می توانند  مردم  توده های  وگرنه  باشند  داشته  نظر  در  را  اجتناب ناپذیر 

اجتامعی بهره بربند اما »متاشاچی تاریخ« باشند یا بشوند. در این زمینه نیز ما شدیداً 

نیاز داریم نظریه پردازی ها و تجربیات خودمان را به اشرتاک بگذاریم.

چهره های انقالب آفریقا، در کنار وظایف ملی و دموکراتیک، هم چنین با مسئله ی 

پیچیدگی آن و تضادی که در خود حمل  به دلیل  این مسئله،  ارضی مواجه بودند. 

می کرد، مسئله ی بغرنجی بود. اقتصاد وابسته که به عنوان میراثی از استعامر باقی 

بازتولید می شد، مسئله ی صنعتی شدن را  مانده بود و توسط سیاست نواستعامری 

این حال،  با  از وابستگی امکان پذیر نبود.  در دستور می گذاشت که بدون آن خروج 

در هامن زمان، اکرثیت قریب به اتفاق جمعیت هم چنان به کشاورزی وابسته بودند 

که اغلب ساختاری فئودالی داشت و شاخصه ی آن تصاحب زمین توسط یک اقلیت 

کوچک بود. وسوسه ی اولویت دادن به مسئله ی صنعتی در قبال مسئله ی ارضی، به 

منظور ترسیع روند خروج از اقتصاد وابسته قوی بود. بدتر از آن، اغلب تالش می شد 

توسعه ی صنعتی از طریق درآمدهای کشاورزی و یا با اختصاص بخشی از بودجه ی 

این تضاد  انقالب ارضی رادیکال،  تأمین مالی شود. بدون  به پروژه های صنعتی،  آن 

در  آفریقایی  تجربیات  از  بسیاری  ضعف  نقاط  از  یکی  این  و  می ماند  حل ناشدنی 

شکست نظم امپریالیستی بود. در این جنبه نیز ما چیزهای زیادی برای یادگیری از 

نظریه پردازی ها و تجربیات ملموس یکدیگر داریم.

باالخره آن که چهره های انقالب آفریقا، در کنار وظایف ملی، دموکراتیک و ارضی، 

با وظایف فرهنگی و هویتی نیز روبرو بودند. استعامر تنها با از خود بیگانه کردن 

استعامرزده، با درهم شکسنت پویایی های فرهنگی او و با از بین بردن انسجام میان 



27

مقدمه ی نویسنده بر ترجمه ی فارسی

شیوه های زندگی و فرهنگ های این مردمان می توانست سلطه ی اقتصادی کامل خود 

را اعامل کند. مردم برای مقاومت حول میراث فرهنگی خود جمع می شوند، میراثی که 

به شکل پویا به آن نگاه منی شود، و از آن به عنوان سنگری علیه استعامرگر استفاده 

می کنند. مذهب، آداب و رسوم، سازمان های اجتامعی و غیره برای بقای خود متایل به 

جزم گرایی دارند. در زمان استقالل وسوسه ی بازگشت به گذشته ی ییشااستعامری ای 

وجود داشت که به عنوان »عرص طالیی« معرفی می شد. اما چنین بازگشتی توهمی 

خطرناک و ارتجاعی بود که نیروهای مرتجع و امپریالیستی برای حفظ وابستگی به 

آن تکیه می کردند. کارهای تئوریک فانون، اوم نی یوبه، کابرال، سکوتوره و دیگران بر 

این وظیفه ی دشوار انقالب فرهنگی و هویتی، که از بسیاری جهات هنوز به شدت 

موضوعیت دارد، گواهی می دهند.

وجه اشرتاک این آثار تأکید بر اهمیت وجه فرهنگی و هویتی مبارزه و اشاره به 

درهم  است.  و مرتقی  انقالبی  مبارزان  از  بسیاری  توسط  آن  مکرر  گرفنت  کم  دست 

گذشته  به  بازگشت  معنای  به  امپریالیسم  توسط  تولیدشده  ازخودبیگانگی  شکسنت 

نیست، بلکه به معنای تحریک پویایی فرهنگی ای جدید و زنده منطبق با حال و آینده 

است. برآوردن چنین خواستی تنها از طریق وجود یک سازمان سیاسی که ریشه در 

توده های مردم دارد، در میان آنها زندگی می کند و در رنج ها و مشکالت آنها سهیم 

مطالعه ی  است.  امکان پذیر  آورده،  به دست  مبارزه  در  را  و مرشوعیت خود  است 

تحوالت نظری فرانتس فانون در مورد این مسئله که در کتاب »دوزخیان روی زمین« 

مبارزه ی  که  حزب  کادرهای  برای  سیاسی  آموزش  درسنامه های  یا  شده اند  منعکس 

چریکی می کردند، و بعداً در کتابی تحت عنوان »اتحاد و مبارزه« به چاپ رسید، برای 

همه ی مبارزان انقالبی و مرتقی کشورهایی که تحت استعامر قرار داشته اند و یا اکنون 

به هر شکلی تحت یوغ مداخله های امپریالیستی قرار دارند، رضوری است.

در بسیاری از مسائل دیگر نیز رجوع به تجربه ی آفریقا اجتناب ناپذیر است. فراموش 

نکنیم که این قاره در دهه های شصت و هفتاد میالدی، بیشرتین تالش ها و بیشرتین 

امپریالیستی  نظم  شکسنت  درهم  برای  را  »شکست ها«،  نگوییم  اگر  »ناکامی ها«، 

تجربه کرد: دو کنگو، غنا، مرص، الجزایر، بورکینافاسو، تانزانیا، گینه، مالی و غیره. این 

جنبش های  سازماندهی  دشوار  مسئولیت  که  کسانی  نظریه پردازی های  و  تجربیات 

ما  آینده ی  و  مبارزات حال  برای  از مسائل  بسیاری  داشتند، در  بر عهده  را  مردمی 

دلیل  به  وابستگی رسمایه داری  اجتامعی،  مورد طبقات  در  از جمله  است:  آموزنده 

اثرات ناشی از استعامر، ویژگی های بورژوازی این کشورها؛ اسرتاتژی های امپریالیستی 

مبتنی بر بی ثبات سازی و استفاده از اختالفات درونی قومی، زبانی، مذهبی و... برای 
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مسئله ی  قومی؛  و  مذهبی، هویتی  مسائل  سیاسی  مدیریت  منظور؛  این  به  رسیدن 

برابری جنسیتی و موانع پیش روی آن و مسائل دیگر. زنان و مردانی که برای گسست 

البته مرتکب اشتباهات  از وابستگی استعامری و سپس نواستعامری تالش کردند، و 

زیادی شدند که برای عدم بازتولید این اشتباهات باید از آنها درس بگیریم. هامن طور 

که لنین اشاره می کند: »لشکرهای شکست خورده آموزشگاه های خوبی هستند«؛ یا 

هامن طور که ماندال می گوید: »من هرگز منی بازم، یا برنده می شوم یا یاد می گیرم«، ما 

باید این تجربیات را مطالعه کنیم تا یاد بگیریم و فردا پیروز شویم.

همه ی  دهد  می  نشان  آفریقا«  انقالب  »چهره های  کتاب  فارسی  ترجمه ی  انتشار 

آن هایی که با یک دشمن و با یک رسکوب روبرو هستند به این آگاهی رسیده اند که 

تاریخی مشرتک و رسنوشتی مشرتک دارند. در زمانه ای که جهان -به دلیل فروپاشی 

شوروی که موجب تغییر توازن قوا در سطح جهانی شد و جهانی سازی رسمایه داری 

را ممکن گرداند- دچار رکود و رخوت است، شاخص هایی مانند بازگشت مبارزات و 

تجربیات ضدامپریالیستی در آمریکای التین، جنبش های توده ای در الجزایر، سودان، 

مبارزات  برجسته ترین  دوباره ی  کشف  موجب  دیگر  جاهای  و  مالی  بورکینافاسو، 

ضدامپریالیستی نسل های پیشین (باندونگ، کنفرانس سه قاره  و غیره) شده اند و به 

راستا  همین  در  نیز  کتاب  این  می کنند.  کمک  مردمان  تاریخی  ابتکارات  ازرسگیری 

نوشته شده است.

به سوی فاجعه سوق می دهند؛  را  از هر زمان دیگری جهان  امپریالیست ها بیش 

برای حفظ منافع خود جنگ به راه می اندازند و برای اجرای اسرتاتژی های تسلط خود 

بر کره ی زمین هیوالهای سیاسی را پرورش می دهند. ما بیش از هر زمان دیگری نیاز 

داریم که خود را به متام نظریه پردازی ها و تجربیات آنهایی که شجاعانه تالش کرده اند 

این نظام سلطه و ستم عمومی را از بین بربند، مسلح کنیم. اگر این کتاب بتواند سهم 

کوچکی در آگاهی از این الزامات داشته باشد، من بسیار راضی خواهم بود.
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ما اگر قبل از هر چیز در خدمت آرمان خلق ها، آرمان عدالت و آرمان آزادی نباشیم، 

در این کره ی خاکی هیچ چیز نیستیم

فرانتس فانون،» نامه به روژه تایب«، نوامرب ۱۹6۱

بسیاری  شاه بیت  پیش  سال  چند  از  است«،  آینده  »آفریقا،قاره ی  این که 

پیش بینی های  به  مسلح  کارشناسان  است.  شده  مجالت  و  روزنامه ها  از 

در  اعالم شده  »ارقام  می گویند:  شوق زده  اقتصادی،  غریب  و  عجیب 

(که  آفریقا  قاره ی  کنید!  نگاه  را  آینده  دهه های  اقتصادی  رشد  خصوص 

با  بود)  تحقیر  و  توهین  دیگر  انواع  و  استعامر  بردگی،  تابع  گذشته  در 

ظهور قدرت های جدید جهانی -همچون چین، هند، برزیل و چند کشور 

بربد.«  منفعت  شدن  جهانی  بزرگ  بازی  از  تا  است  آماده  باالخره  دیگرـ 

این داستان رسایی قهرمانان خویش را دارد: پیامنکاران آفریقایی که دست 

در دست رشکت های چندملیتی فعالیت می کنند و رشکت ها و مؤسسات 

بزرگ که پرچم »مشارکت پر فایده برای هر دو طرف« را علم می منایند 

و متعهد می شوند  کنند  و وعده می دهند که در کامل »شفافیت« عمل 
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که مسائل اجتامعی و محیط زیستی را رعایت کنند و قسم می خورند که 

چیزی جز خوشبختی آفریقایی ها را منی خواهند. به نظر آنها، به این ترتیب، 

چرخه ای در آفریقا آغاز می شود که در آن »دموکراسی« و »توسعه« نتایج 

اجتناب ناپذیر »رسمایه گذاری« هستند.

قابل  تغییرات  آینده،  دهه های  و  سال ها  در  شک  بدون  آفریقا،  قاره ی 

بسیاری  سعادمتند،  جهانی سازی  قصه ی  اما  بود.  خواهد  شاهد  را  توجهی 

جهانی سازی  نباشیم.  مواظب  ما  که  می شود  تکرار  این  برای  اوقات، 

اعامل شده بر آفریقا بسیار به روکشی جدید شباهت دارد که یک تاریخ 

قدیمی (یعنی تاریخ طوالنی رسمایه که با غارت، خشونت و بی عدالتی های 

و  بیشرت  آفریقا  در  عوارض  این  می پوشاند.  را  می شود)  بی شامر مشخص 

شدیدتر از جاهای دیگر است. ماشین استخراج سود، حتی از پس نقابی 

خندان، رحمی به خود راه منی دهد.

با وجود اين، در گذشته ای نه چندان دور، زنان و مردانی وجود داشتند که 

می دانستند آینده ی دیگری ممکن است و برای شکل گرفنت این آینده مبارزه 

می کردند. این مرحله دوره ای است که در مجموع دهه های 1940 تا 1970 

را در بر می گیرد و مربوط است به آنچه که به طور کلی »استعامرزدایی« 

انتقالی  دوران  این  در  که  نسلی  برای  عدالت،  و  آزادی  می شود.  نامیده 

این  می رسیدند.  نظر  به  در دسرتس  بلکه  نبودند.  اوتوپی  می کرد،  زندگی 

کتاب، از خالل تصویر ده شخصیتی که فعاالنه در آنچه که می توان آن را 

انقالب آفریقا توصیف کرد رشکت کردند، به این نسل توجه دارد. همه ی 

این شخصیت ها »انقالبی« نبودند. هامنطور که خواهیم دید، برخی از آنها 

منحرف شدند، گاهی با دشمنان خود پیامن بستند یا رفتارهایی مخالف با 

این  اما همه ی آنها در  آرمان هایی که اعالم کرده بودند در پیش گرفتند. 

جنبش بزرگ انقالبی، که جریان تاریخ را تغییر می دهد، رشکت منودند.

زیر خاکسرتهای ضدانقالب نولیربال

این امر که چهره های انقالب آفریقا برای نسل های فعلی قابل توجه باشند، 
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نولیربال،  جزمیات  مبلغان  می شد.  تعجب  باعث  پیش  سال  چند  تا  هنوز 

برای دفن »جهان سوم گرایی«  را  اواخر دهه ی 1970نهایت تالش خود  از 

به طور کلی و اندیشه های آزادی بخش آفریقا به طور خاص انجام دادند. 

جریانات محافظه کار از بحران بدهی ای که کشورهای جنوب را (در اواخر 

دهه ی 1980) به شدت زیر رضب قرار داد، از سقوط »بلوک کمونیست« در 

آغاز دهه ی 1990، از انحرافات برخی از رژیم های آفریقایی، از تیره روزی 

و جنگ هایی که میلیون ها آفریقایی را وادار کردند تا راه مهاجرت را در 

پیش بگیرند، به عنوان دستاویزی برای بی اعتبار کردن زنان و مردانی که، 

در گذشته، تالش کرده بودند خارج از چارچوب های تحمیل شده به آفریقا 

باید  بود:  »واقع گرا«  باید  که  می شود  گفته  کردند.  استفاده  بیاندیشند، 

باید سیاست های ریاضت  هرگونه توهم »سوسیالیستی« را کنار گذاشت، 

اقتصادی شدید را به منظور حسابرسی بدهی ها به اجراء درآورد، برای دیدن 

از متهم کردن قدرت های  باید  بدبختی هایشان  آفریقایی ها در  مسئولیت 

غربی دست برداشت.

آغاز  و   1970 دهه ی  پایان  در  فرانسه،  در  ریشه ای،  چرخش  این 

جذب  ناگهان  مرتقی  روشنفکران  از  بخشی  می شود.  1980 رشوع  دهه ی 

نوول  ستون های  در   ،1978 در  ژولیار  ژاک  می شوند.  تزها  ارتجاعی ترین 

اوبزرواتور، با اعتامدبه نفس تأکید می کند که »در آفریقا فقط سوسیالیسم 

توتالیرت وجود خواهد داشت«. مقاله نویس، که در گذشته ی دور یک فعال 

ضداستعامر بود، اضافه می مناید که این سوسیالیسم تنها می تواند »مستبد 

و بی رحم باشد.«]1[ پنج سال بعد،پاسکال بروکرن در یک کتاب پرفروش به 

نام »هق هق گریه ی مرد سفید«]2[ شدیداً علیه آنهایی که تا چندی پیش 

از این (هنگامی که بروکرن با جنبش های مائوئیستی و تروتسکیستی حرش 

و نرش داشت) در او احساسات مثبت برمی انگیختند، اعالم جرم می کند. 

عنوان دوم کتاب شیوا و روشنگر است: »جهان سوم، تقصیر، تنفر از خود«. 

»فیلسوف جدید«، در این هجونامه، غرب را فرا می خواند تا غرور خود را 

بازیابد و، با وارونه کردن رابطه ی علیت، تا آنجا پیش می رود که خواهان 
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آن می شود تا »ضداستعامرگرایی و نژادپرستی ضدسفید«»در ردیف جنایات 

علیه برشیت«]3[ ثبت شوند. این سخن بی روح یادآور نرث یک انجمن ادبی 

راست افراطی به نام کلوپ اورلوژ1 است که چند ماه پیش از بروکرن کتابی 

تحت عنوان »سوسیالیسم علیه جهان سوم« منترش کرده بود، که نارش آن 

است؟  قادر  جنوب  آیا  است،  مقرص  »آیا شامل  می کرد:  معرفی  چنین  را 

سوسیالیست های رشق و غرب می گویند که شامل مقرص است، و بخش 

اعظم افکار عمومی را در رشق و غرب قانع کرده اند. "جنوب غارت شده 

این  از  را  خودمان  زندگی  سطح  ما  و  می شود،  غارت  همچنان  و  است، 

این عصاره ی  نو می آید."  استعامر  و  استعامر  از  منشاِء رش  داریم.  غارت 

ایدئولوژی جهان سوم گرایی است. این ایدئولوژی خطرناک است و به برخی 

دولت ها اجازه می دهد تا مسئولیت شکست خود را به گردن عامل خارجی 
بیاندازند.«]4[

اقتصاد  نظام  مسئوالن  جای  به  (که  سوم گرایی  ضدجهان  تفکر  این 

بین املللی، قربانیان این نظام را مالمت می کند و منطق های این نظام را، 

میان  نادیده می گیرد)  را می دهند،  اجازه ی درک مکانیسم های سلطه  که 

جزمیات نولیربال و اندیشه ی فرهنگ گرایی پیوند برقرار کرد. ایدئولوگ های 

محافظه کار اطمینان می دهند که »نزد ما« چیزی برای توضیح آشفتگی های 

جهان وجود ندارد، زیرا منبع مشکالت »نزد آنها«ست - در فرهنگ هایشان، 

در عرف هایشان، در اخالقیاتشان، در رذایل درونی شان.

تعدیل  برنامه های  می شود،  متهم  آفریقایی«  »فرهنگ  که  حالی  در 

به  کشورها  این  کردن  وادار  منظور  (به  جنوب  کشورهای  بر  ساختاری 

پرداخت بدهی وام هایی که نظام اقتصاد بین املللی، در دهه های گذشته 

کشورهای جنوب را به گرفنت آنها وادار کرده بود) تحمیل می گردند. کاهش 

کرسی بودجه، تقلیل موانع گمرکی، حذف کنرتل قیمت ها، پایان دادن به 

پرداخت یارانه برای محصوالت اولیه ی رضوری و خصوصی سازی رشکت ها 

و  فقر  در  را  خلق ها  و  می کند  بی ثبات  را  دولت ها  دولتی،  مؤسسات  و 

1  Le Club de L’Horloge
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مکانیسم های  سایر  همراه  به  بدهی ها،  پرداخت  می برد.  فرو  تیره روزی 

استخراج رانت، غارت کشورهای جهان سوم را ترسیع می کند. اریک توسن 

و آرنو زاخاری نشان می دهند که »مردم کشورهای پیرامونی، از سال 1982، 

پولی معادل چندین طرح مارشال برای طلبکاران مرتوپل فرستاده اند (که 

نخبگان و مافیای محلی در بین راه کمیسیون خود را از آن برداشته اند)«]5[ 

اما رسانه های کشورهای شامل، بدون توجه به منطق های نظام، توجه خود 

را به جنبه های اخالقی و منایشی فقر متمرکز کردند. سال های دهه ی1980 

در  تلویزیون  متاشاگران  به  که  بود  »برشدوستانه«  عملیات  طالیی  عرص 

دیدن  با  تا  می دهد،  اجازه  همچنان  و  می داد،  اجازه  ثرومتند  کشورهای 

تصاویر  با دیدن  بریزند و سپس  اشک  تصاویر کودکان گرسنه چند قطره 

قهرمانی های »پزشکان بدون مرز« آرامش خاطر پیدا کنند...

هستند  سال هایی  فرانسه،  در   ،1990 دهه ی  و   1980 دهه ی  سال های 

رد  دربست  را  ضداستعامری«  اندیشه ی  »سنت  رسانه ای  روشنفکران  که 

می کنند. در این سال ها، »فرانتس فانون تقریباً طرد می شود«؛»گفتاری در 

باب استعامر]...[، تراژدی شاه کریستف (1963) یا فصلی در کنگو (1966) 

از امه سه زر تفکیک می شوند« و تصویر او به »مردی ]تقلیل می یابد[ که 

به این انتخاب دست زد که جزیره اش یک شهرستان فرانسه باقی مباند«.]6[ 

این برداشت سلیقه ای از گذشته را در سخرنانی نیکوال سارکوزی در داکار، 

در سال 2007، بازمی یابیم که تأکید می کند منشاِء »درام آفریقا« را باید 

آنهایی  این،  با وجود  به »مدرنیته« جستجو کرد.  آن  مادرزادی  آلرژی  در 

سوم گرایی  جهان  »کهنه«ی  اندیشه های  این سو  به  پیش  سال  سی  از  که 

را، بی وقفه، مورد انتقاد و رسزنش قرار داده بودند، بدون شک پیش بینی 

نکرده بودند که ایده های فردگرایانه و هویت گرایانه ی آنها نیز، به نوبه ی 

خود، کهنه و منسوخ خواهند شد.

است.  کرده  تغییر  این سو،  دهه ی1980به  سال های  از  زمانه،  زیرا 

رسمایه داری امروزه با سخت ترین بحران خود از دهه ی1930به این طرف 

مواجه است. اصطالحات »کارگر«، »استثامر« و حتی »مبارزه ی طبقاتی« 
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دوباره در واژگان جنبش های اجتامعی قاره ی اروپا و حتی در نوشته های 

یا مسئوالن سیاسی -که در سال های  از روزنامه نگاران، تحلیل گران  برخی 

بودند-  داده  انجام  واژه ها  این  دفن  برای  را  خود  تالش  نهايت  اخیر 

ظاهرمی شوند. در حالی که مسئله ی »انقالب« در حوزه ی مدیرتانه مطرح 

می خورند.  به چشم  جهان  چهارگوشه ی  در  شورشی ای  جنبش های  است، 

و  سوسیالیسم  تا  دارند  تالش  جدید  سیاسی  تجربیات  التین،  آمریکای  در 

رعایت فرهنگ های محلی، حاکمیت ملی و پروژه ی منطقه ای، سوسیالیسم 

قاهره  از  آتن،  تا  تونس  از  دهند.  آشتی  یکدیگر  با  را  انرتناسیونالیسم  و 

ابداع  نوینی  آلرتناتیوهای  سائوپائولو،  تا  و  الپاز  تا  آنکارا  از  نیویورک،  تا 

می شوند؛ همبستگی های جدیدی ایجاد می گردند؛ نربدهای تازه ای تدارک 

انقالب، همبستگی، واژه هایی که مدت های  دیده می شوند. رسمایه داری، 

طوالنی ناپدید شده بودند، ناگهان باب روز می شوند.

اندیشمندان مبارز

را هدایت  آفریقا  انقالب  که  به چهره هایی  پرداخنت دوباره  این بسرت،  در 

و رهربی کردند، جالب توجه است. نخست به دلیل قیامی که در رستارس 

بودیم  شاهد  که  هامنطور  (که  قاره  شامل  در  قیام  دارد:  جریان  آفریقا 

در سال 2010 شعله ور شد) و نیز در کشورهای واقع در جنوب صحرای 

آفریقا: در سنگال، توگو، موزامبیک، آفریقای جنوبی و... (اگرچه این قیام ها 

آنکه  دلیل  به  به ویژه،  و  را جلب می کنند). سپس،  توجه دوربین ها  کمرت 

دوره ی »استعامرزدایی« -برای زنان و مردانی که خواهان آینده ای متفاوت 

از آینده ای هستند که حواریون فرتوت ضدجهان سوم گرایی آن را تدارک 

دیده اند- مملو از آموزش های غنی است.

باید توجه داشت که این حواریون مهم ترین پیروزی خود را در فرانسه 

فعال ترین  از  یکی  عنوان  به  آن  به  بسیاری  که  -فرانسه ای  تجربه منودند 

آنها  به  ما  نگاه می کردند. شخصیت هایی که  قطب های جهان سوم گرایی 

خواهیم پرداخت در جاهای دیگر (و به خصوص در جهان آنگلوساکسون) 
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به  پیش  پنج سال  و  بیست  (از  آنها حتی  فراموش نشدند.  کامالً  هیچگاه 

این سو) الهام بخش نسل های جدیدی از محققان و دانشجویان هستند که 

به منظور گشودن حوزه های  به مسائل »پسااستعامری« و  با عالقه مندی 

جدید تحقیقات روشنفکری، در نوشته های امه سه زر، قوام نکرومه، فرانتس 

فانون، آمیلکار کابرال و چند تن دیگر کاوش می کنند.

در فرانسه، در عوض، پس زدن با قدرت بیشرتی انجام می گیرد. برای بوجود 

منتظر  باید  مبارز،  اندیشمندان  این  از  تن  چند  به  دوباره  عالقه ی  آمدن 

سیاسی  فعالین  و  مبارزان  توسط  ایکس  مالکوم  یا  فانون  فرانتس  تا  ماند 

خارجی تبار و انجمن های خارجی تباران دوباره کشف و احضار شوند، باید 

شوند،  منفجر   2005 نوامرب  در  شهرها  حاشیه ی  محله های  تا  بود  منتظر 

آنها دامن  پیدایش »بومیان جمهوری«1 به  باید منتظر بحث هایی بود که 

می زند. جیم کوهن و ماریا -بنه دیتا باستو، محققان فرانسوی، مطالعات 
پسااستعامری در فرانسه را تنها از سال 2005 قابل رؤیت می دانند.]7[

(پسا) حوزه ی  به  مجدد  عالقه ی  این  که  داشت  توجه  باید  این حال  با 

استعامر، و به ویژه برای بُعد آفریقایی آن، اغلب بیش از حد تئوریک است. 

دیوید مکی (زندگینامه نویس بریتانیایی فرانتس فانون) متأسف است که 

مطالعات پسااستعامری آنگلوساکسون از فانون شخصیتی ساخته که »بیرون 

زندگی  نوشته هایش  خالل  از  رصفاً  و  است،  گرفته  قرار  مکان  و  زمان  از 

می کند«: فانون »پسااستعامری«، از بسیاری جهات، تصویر وارونه ی فانون 

»انقالبی« سال های دهه ی 1960 است. قرائت های »جهان سوم گرا«، فانون 

نادیده می گیرند؛ قرائت های  »پوست سیاه، صورتک های سفید« را وسیعاً 

پسااستعامری تقریباً به طور انحصاری فقط به »پوست سیاه، صورتک های 

سفید« اهمیت می دهند و با دقت از مسئله ی قهر احرتاز می کنند. فانون 

جهان سوم گرا موجودی مبهم و مرموز است؛ فانون پسااستعامری مجذوب 

سیاست هویت (و اغلب مجذوب هویت جنسی خویش) است، اما دیگر 

Les indigènes de la république .1، نام یک جنبش سیاسی است که در سال 2005 در فرانسه 

ظاهر شد. این جنبش هدف خود را مبارزه با تبعیضات نژادی و مذهبی اعالن می کند.(م)
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خشمگین نیست.]8[

ما این اثر را (که قصد دارد یک تصویر جمعی از اندیشمندان و عوامل 

گرفنت  نظر  در  با  کند)  ترسیم  استعامرزدایی  دوره ی  در  آفریقا  آزادی 

به  همه،  از  قبل  آمد،  رضوری  نظرمان  به  کرده ایم.  بنا  مالحظات  این 

شخصیت هایی توجه کنیم که بسیاری از افراد آنها را می شناسند و گاهی 

یادشان را گرامی می دارند، اما غالباً از رسگذشت، اندیشه و عمل آنها چیزی 

نیز می شود.  آفریقایی ها  ناآگاهی شامل فعالین سیاسی و  -این  منی دانند 

سپس به نظرمان رضوری آمد که، در میان این چهره ها، به آن شخصیت های 

طرز  به  تقدیر  برحسب  آنها  عمل  و  اندیشه  که  مناییم  توجه  تاریخی ای 

تنگاتنگی در هم آمیخته شده اند. هیچ یک کدام از شخصیت هایی، که در 

صفحات آینده به آنها پرداخته خواهد شد، به این قانع نبودند که جدای از 

جامعه و مردم فکر کنند و بنویسند. همه ی آنها درگیر عمل سیاسی شدند 

(غالباً به طور فیزیکی) و برخی جان خود را نیز در این راه گذاشتند. همه ی 

آنها به مفهوم واقعی کلمه اندیشمند-مبارز بودند.

این انتخاب ها (زیرا مسئله این است که ما واقعاً دست به انتخاب زده ایم) 

-که رضورتاً دشوار و قابل بحث هستند- چندین نتیجه در بر دارند. اولین 

آزادی  اندیشه های  تاریخ  مهم  چهره ی  چندین  که  است  این  آن  نتیجه ی 

آفریقا -برای مثال اشخاصی مانند نلسون ماندال، استیو بیکو، جولیوس نایرره 

می بایستی  هامهنگی  رعایت  و  جا  کمبود  دلیل  به  عبدالنارصـ  جامل  یا 

کنار گذاشته می شدند. این تصویر جمعی به هیچ وجه ادعا ندارد که یک 

نتایج  و  استعامر  برای شکست  که  است  تالش عظیمی  از  جامع  کاتالوگ 

دوباره ی  به کشف  کمک  آن  قصد  نخستین  گرفت.  آن صورت  جوانب  و 

اندیشه-عمل(ی) است که شناخت آن در این زمان (در حالی که در جهان 

-و مخصوصاً در آفریقاـ شکل های جدید سلطه و دوره های جدید مبارزات 

پدیدار می شوند) رضوری است.

دومین نتیجه ی این انتخاب ها، مخصوصاً این انتخاب که به شخصیت های 

می گیرند)  قرار  متجید«  »مورد  که  شخصیت هایی  حداقل  (یا  »معروف« 
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توجه شود، فقدان چهره های زنان بزرگ در این تصویر جمعی است. این 

مشاهده ی نامطلوب، که ما می توانستیم با انداخنت نور پروژکتورها به روی 

چند قهرمان زن کمرتشناخته شده از کنار آن بگذریم، به معنای آن نیست 

ایفاء  مبارزه ی ضداستعامری  در  زنان  که  را  تعیین کننده ای  نقش  باید  که 

منودند، دست کم گرفت. این قضیه، هامنطور که محققان در ادامه نشان 

می دهند، بیشرت بر امر مهمی گواهی می دهد که خالی از تناقض نیست: 

زنان، در جریان این مبارزه ی طوالنی برای آزادی خلق ها، به طور گسرتده 

در نقش های تابع و زیردست نگاه داشته شدند و در منازعات و برخوردها 

(که غالباً مسلحانه بودند و از این رو آشکارا به »مردانگی« بیشرت بها داده 

می شد) بیشرت اوقات به عنوان همراه و پشتیبان مردان خدمت می کردند یا 

تنها به عنوان محمل مورد استفاده قرار می گرفتند. این امر به خوبی نشان 

می دهد که مسئله عبارت از ایده آلیزه کردن مبارزات آن عرص نیست، بلکه 

باید به آنها هامنطور که بودند نزدیک شد: باید متوجه بود که این مبارزات 

این  باید محدودیت های  تاریخی در چه مراحلی قرار داشتند و  از لحاظ 

مبارزه برای برابری را فهمید. مبارزه ای که در درک این حقیقت که برابری 

ابعاد گوناگون دارد و نیز در امر در ارتباط قرار دادن این ابعاد گوناگون با 

یکدیگر، مشکل داشت.

پرداخته نشود  این شخصیت ها  نوشته های  به  امر که رصفاً  این  انتخاب 

نیز توجه گردد، دقیقاً  به عمل درآمده اند)  (که  آنها  اندیشه های  به  بلکه 

در  اندیشمند-مبارزان  این  رسنوشت  که  می شود  منجر  رضورت  این  به 

وسیعی  جایگاه  بنابراین،  گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  تاریخی  رشایط  بسرت 

از  بعد  است.  یافته  اختصاص  بالیدند  آن  در  مردان  این  که  بسرتهایی  به 

ثبت مبارزات آزادی بخش در یک تاریخ طوالنی، ما روی سه دوره متمرکز 

می شویم. دوره ی اول (1954ـ1945) دوره ای است که برای خلق های آفریقا 

امکاناتی، که بسیار گسرتده به نظر می رسند، فراهم می شود. در حالی که 

استعامر (پس از جنگ جهانی دوم) بحران عمیقی را از رس می گذراند، در 

آفریقا می توان آلرتناتیوهای جدیدی را در نظر گرفت و به رهایی اساسی 
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-اما در چارچوب عدم توسل به قهر و به ویژه با تکیه بر حقوق بین امللل- 

است.  مبارزات  دوره ی سخت شدن  (1962ـ1955)  دوم  دوره ی  اندیشید. 

شکست سیاست عدم توسل به قهر در برابر قدرت های استعامری (که برای 

حفظ امتیازات خود حارض به هر کاری بودند) تدارک اسرتاتژی های جدید 

با خشونت استعامری و خنثی کردن تله هایی که بر  را به منظور مقابله 

رس راه استقالل واقعی نهاده شده بودند (که با استعامرنو و بالکانیزاسیون 

قاره رشوع می شدند) الزامی می کرد. آخرین دوره (که ما رشوع آن را سال 

1962 می گیریم -در حالی که اغلب کشورهای آفریقایی به استقالل سیاسی 

دست یافته اند) دوره ای است که جریان انقالبی آفریقا باید به طور هم زمان 

به مقاومت (در برابر نیروهایی که تالش می کنند استثامر اقتصادی قاره را 

دامئی سازند و برای حذف مخالفان خود از هیچ جنایتی رویگردان نیستند) 

طوالنی  مدت های  که  مردمی،  آرزوهای  که  عرصی  (در  قدرت  اعامل  و 

رسکوب شده بودند، عظیم هستند) فکر می کرد.

دولت، ملت، طبقه، فرهنگ

امروزه تصور پیچیدگی رشایطی که رهربان و اندیشمندان آزادی آفریقا با 

کلیدهای درک دشواری وظیفه ی  از  یکی  است.  بودند، دشوار  مواجه  آن 

آنها در این واقعیت نهفته است که رهربان آفریقایی می بایست هم زمان 

مقاومت  می ساختند،  و  می کردند  نفی  می کردند،  عمل  و  می فهمیدند 

در  اینها  همه ی  و  می دادند،  پیشنهاد  دیگری  آلرتناتیوهای  و  می کردند 

اوضاع متالطمی که در آن بعد از جنگ جهانی دوم نظم جهانی در حال 

اوضاع  و  می شد  دگرگون  دامئاً  سیاسی  قوای  توازن  و  بود  ازهم گسیخنت 

اجتامعی در جوامع آفریقایی رسیعاً تحول پیدا می کرد.

غیرقابل  و  نامطمنئ  رسشت  مستعمرات،  »استقالل«  اساسی  مسئله ی 

باعث  رسد  جنگ  که  هنگامی  می سازد.  روشن  را  عرص  این  پیش بینی 

اروپایی  متحدان  به  شوروی)  با  بهرت  مبارزه ی  (برای  واشینگنت  که  گردید 

خود نزدیک شود، معنای »استقالل« (که خلق های تحت سلطه زیر نگاه 
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با وجود مخالفت  و  آمریکا و شوروی،  »ابرقدرت« جدید،  مشفقانه ی دو 

بودند-  به حفظ سلطه ی خود  -که مصمم  اروپایی  استعامری  قدرت های 

مشتاقانه آن را طلب می کردند) به تدریج تغییر کرد. قدرت های استعامری، 

در این بسرت جدید، به این آگاهی رسیدند که می توانند این استقالل ها را، 

که این همه از آنها می ترسیدند، به نفع خود منحرف کنند. برای این امر 

کافی بود با سپردن مدیریت کشورهای جدیداً »آزادشده« به نخبگان محلی 

بی مقدار تحت فرمانشان، مفهوم »استقالل« را از عصاره ی آن خالی کنند 

و از چارچوب دولت ملی کشورهای مستقل به عنوان اسکلت بندی شکل 

جدیدی از سلطه استفاده منایند. به این ترتیب »استعامر نوین« ابداع شد 

که عبارت از وضعیتی است که در آن استقالل ملی به مرتبه ی افسانه تقلیل 

پیدا می کند و طبقه ی کوچکی از رهربان، به رضر منافع مردم، به همکاری 

با قدرت های مسلط خارجی می پردازند. نقش آفرینان آزادی آفریقا، در برابر 

این وضعیت، برای تحلیل دقیق و درست اوضاعی که هر یک از آنها با آن 

روبرو بودند، باید انعطاف پذیری فکری زیادی نشان می دادند؛ درعین حال 

برای اینکه فریب نخورند و یا توسط دشمنان حیله گر و درنده از بین نروند، 

باید قاطع و مصمم می بودند.

این التزام دوگانه به انعطاف پذیر بودن و پابرجا ماندن توضیح می دهد 

نبودند.  ناب«  این کتاب »قهرمانان  که چرا شخصیت های معرفی شده در 

همه ی آنها، به درجات مختلف، مرتکب اشتباهات و محاسبات غلط شدند. 

انتزاعی است و با نگاه امروز به گذشته می نگرد،  اما این انتقاد که غالباً 

اغلب فراموش می کند این سؤال را مطرح کند: در رشایط آن زمان چه کار 

بناپارت،  لوئی  برومر  هجدهم  در   ،1852 در  مارکس  کرد؟  می شد  بهرتی 

یادآور شده بود که »انسان ها خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نه طبق 

دلخواه خود، و در اوضاع و احوالی که آزادانه انتخاب کرده اند.« برعکس 

این نوع انتقاد، ما حارض به انتخاب بین تجلیل ایده آلیستی (که تضادها و 

اختالفات را انکار می کند) و نقد برج عاجی (که، چه در گرماگرم وقایع و 

چه بعد از وقایع از موضع باال قضاوت می کند) نیستیم.



40

چهره های انقالب آفریقا

رشایط آن زمان، و نیز التزام دوگانه به انعطاف پذیر بودن و پابرجا ماندن، 

در  اساسی  نقشی  مارکسیستی  سنت  چرا  که  می دهد  توضیح  همچنین 

پراتیک  تئوری  مارکسیستی،  سنت  منود.  ایفاء  آزادی  آفریقایی  اندیشه ی 

آزادی، در واقع به روشنفکران آفریقایی ابزارهای مفهومی ای عرضه می کرد 

که به آنها اجازه می داد، در چارچوب استعامر و در وضعیت نواستعامری، 

به مکانیسم های سلطه ی رسمایه داری و اشکال جدید تضادهای آشتی ناپذیر 

طبقاتی بیاندیشند. خواننده بنابراین نباید تعجب کند از این که، مفاهیم 

»امپریالیسم«، »رسمایه داری« یا »مبارزه ی طبقاتی« به کرات در این کتاب 

ظاهر می شوند. اگرچه این مفاهیم به طور گسرتده ای در زبان نولیربال (که 

امروزه دست باال را دارد)، و تا اندازه ای در ادبیات آکادمیک پسااستعامری، 

اینها واژگانی هستند که اغلب شخصیت های مورد  اما  ریشه کن شده اند، 

بحث در این کتاب آنها را مورد استفاده قرار می دهند. واژگانی که، برای 

نویسنده ای چون ما که طرفدار سنت مارکسیستی است، به هیچ وجه کهنه 

نشده اند و همچنان موضوعیت دارند.

آفریقایی  اندیشه های  در  اساسی  نقش  مارکسیستی  اندیشه های  اگرچه 

در  متفاوتی  مواضع  آفریقایی  مبارز  اندیشمندان  اما  منودند،  ایفاء  آزادی 

قبال احزاب یا رژیم های مدعی »سوسیالیسم« یا »کمونیسم« اتخاذ کردند. 

کردند.  این کمونیسم رسمی جدا  از  را  آنها رسیعاً حساب خود  از  برخی 

برخی دیگر، در جستجوی حامیت های عینی و مشخص از مبارزه شان علیه 

امپریالیسم وارد یک ائتالف استوار با احزاب کمونیست اروپایی و سازمان های 

کمونیستی بین املللی شدند. اما »کمونیسم«، طی سال های دهه ی 1950 و 

دهه ی 1960، بی وقفه شکاف برمی داشت و اختالفات فزاینده میان محرکان 

اصلی آن (در آغاز شوروی و چین و از سال 1959 کوبا) ظاهر می گردید. 

(مالی،  منفعت طلبی  اساس  بر  گاهی  که  بین املللی،  موضع گیری های  این 

آموزشی و تعلیامتی، تسلیحاتی) صورت می گرفتند،همچنین به اختالفات 

آفریقا  مرتقی  رهربان  می شدند.  مربوط  ایدئولوژیک  و  تئوریک  عمیق تر 

انقالبی شان  پروژه های  که  را،  ویژه ای  فرهنگی  بسرتهای  واقع می باید  در 
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می بایستی در آنها به اجراء درمی آمدند، مد نظر قرار می دادند؛ بسرتها و 

آنها  در  ابتدائاً  پروژه های سوسیالیستی و کمونیستی  آنچه  با  رشایطی که 

ظاهر شدند و پا گرفتند، یعنی اروپای صنعتی قرن نوزدهم و روسیه ی آغاز 

قرن بیستم، بسیار تفاوت داشتند.

مارکسیسم اندیشمندان و مبارزان آزادی آفریقا، با توجه به این بسرتها، 

از رهربان به خصوص دگامتیک  به خود گرفت. برخی  رنگ های متفاوتی 

آنها  اسم  فقط  که  دیدند  تهیه  را  پروژه هایی  دیگر،  برخی  شدند؛  ظاهر 

»سوسیالیستی« بود؛ و برخی دیگر در جستجوی آن بودند که مارکسیسم 

یا  و  زنند  پیوند  یا غیراروپایی)  (اروپایی  با سایر سنت های روشنفکری  را 

به  تا  با فرهنگ های آفریقایی منطبق کنند  را  تالش می کردند مارکسیسم 

این ترتیب آن را به یک پروژه ی واقعاً جهان شمول تبدیل سازند. این گروه 

اخیر در صدر توجه ما قرار دارند. توجهی که اندیشه ی انقالبی آفریقا به 

فرهنگ مبذول می دارد را از این منظر می توان مورد بررسی قرار داد.

تفکر و تأمل درباره ی فرهنگ در همه ی تالش های تئوریک، که در آفریقا 

برای تدارک آزادی صورت گرفته اند، به چشم می خورد. برای جومو کنیاتا، 

دفاع از سنت ها سالحی علیه استعامرگر محسوب می شد. فرانتس فانون بر 

رابطه ی میان دست زدن به عمل و دگرگونی های فرهنگی تأکید و پافشاری 

می کرد. انقالب برای آمیلکار کابرال امری فرهنگی و عمل دگرگون کننده ی 

فرهنگ به حساب می آمد. توماس سانکارا علیه تقلید فرهنگی رس به طغیان 

برداشت. این جایگاه ویژه ی فرهنگ، وسعت و خصوصیت سلطه ای را که 

مردمان آفریقا متحمل شدند برمال می کند. از برده داری تا استعامر، مسئله 

به  اقتصادی در سطحی  استثامر  اینکه  برای  نبود.  اقتصادی  استثامر  فقط 

این بزرگی امکان پذیر باشد، هویت های آفریقایی باید متاماً نفی می شدند: 

قرار  حمله  مورد  آفریقا  مهارت های  و  هرنها  سنت ها،  اعتقادات،  تاریخ، 

گرفتند، مسخره شدند، مورد دستاویز واقع شدند و حذف گردیدند. بنابراین 

اندیشمندان و نقش آفرینان آزادی آفریقا می بایستی نهادهای ملی جدید 

را بر روی هویت های مجروح بنا می کردند و مناسبات اجتامعی نوینی را 
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می تنیدند. پیچیدگی فوق العاده ی این وظیفه، هنگامی که با تنوع فرهنگی 

قاره و دستاویز قرار گرفنت هویت های آفریقایی از سوی نیروهای استعامری 

و نواستعامری و نیز گرایش (تا حدی منطقی نزد خلق های تحت سلطه) به 

مطلق کردن سنت های فرهنگی به منظور ساخنت سالح های مقاومت از آنها 

آشنا می شویم، آشکار می شود.

»آفریقا« چیست؟

اراده ی  و   1960 و   1950 دهه های  در  آفریقا  در  مارکسیسم  موفقیت 

اندیشمندان آفریقایی دائر بر انطباق آن بر واقعیت های قاره را می توان 

با یکی از ویژگی های این ایدئولوژی توضیح داد: مارکسیسم یک چارچوب 

مقیاس  در  به طورهم زمان  می توان  آن  مدد  به  که  می آورد  فراهم  فکری 

با  انگلیسی)  (تاریخدان  یانگ  س.  رابرت  کرد.  تفکر  جهانی  و  محلی 

ظرافت تأکید می کند که این خصوصیت، مارکسیسم را به طرز خاصی برای 

روشنفکران مبارزی که می بایستی هم زمان در وراء و ماورای »دولت-ملت« 

می اندیشیدند، جذاب می ساخت:

مقاومت ضداستعامری  به  تاریخی  لحاظ  از  مارکسیسم  استثناء،  چند  با 

قرن بیستم الهام می بخشد و بنیاد عمل سیاسی آن را فراهم می کند. قدرت 

ابزاری محسوب می شد که  این بود که  بزرگ گفتامن سیاسی مارکسیسم 

اجازه می داد مبارزه ی ضداستعامری که در بسرت خاصی انجام گرفته بود، 

در یک بسرت دیگر پیاده سازی شود. مارکسیسم بسیار بیشرت از ناسیونالیسم، 

با جامعه ی خود دیالوگ دارد،  تنها  بنا به تعریف، خودمحور است و  که 

سیاست و زبانی قابل ترجمه و وسیله ای جهان شمول عرضه می کند که از 

طریق آن مبارزان و فعالین سیاسی، از هر کرانه و افق، می توانند با یکدیگر 

به  کنند، در عین حال که درباره ی ویژگی های هر وضعیت  برقرار  ارتباط 

بحث و گفتگو می پردازند. مبارزه علیه استعامر عرصه ی مشرتک این مبارزان 
و فعالین سیاسی است. ]9[

این »ترجمه پذیری« توضیح می دهد که چرا زبان مارکسیستی به تدریج 
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فوروم های جهانی را به تسخیر خود در می آورد (از کنفرانس باندونگ در 

کنفرانس سه  تا  بعد  در سال های  پان آفریکن  کنفرانس های  و  سال 1955 

با در نظر  باید  انقالبی  پروژه ی  این رضورت که  به  قاره در سال 1966). 

گرفنت فرهنگ های مختلف آفریقا تدارک دیده شود، باید دو رضورت دیگر 

یعنی اندیشیدن به مفهوم دولت ملی در بیرون از مرزهایی که از استعامر 

به ارث رسیده است و نیز هامهنگ کردن مبارزات در آفریقا درچارچوب 

ماوراِء ملی و جهانی اضافه شوند. این التزام سه گانه، اهمیت اندیشه های 

پان آفریکنیستی، انرتناسیونالیستی و سه قاره ای را توضیح می دهند.

این ویژگی جریان انقالبی آفریقا ما را قانع می کند که تعریف »آفریقا« 

را به جنبه ی رصفاً جغرافیایی آن، و مخصوصاً به کشورهایی که در جنوب 

صحرای آفریقا واقع شده اند، محدود نکنیم و در کنار جومو کنیاتا، روبن 

اوم نی یوبه، قوام نکرومه، پاتریس لومومبا، آمیلکار کابرال و توماس سانکارا، 

مراکشی)،  بن برکه ی  مهدی  (مانند  آفریقا  شامل  اهل  چهره های  تنها  نه 

بلکه همچنین چهره های متولدشده در قدیمی ترین دیاسپورای آفریقایی، 

مخصوصاً اوالد بردگان سیاه که مانند امه سه زر و مالکوم ایکس از کارائیب 

و آمریکا به فکر کردن درباره ی آفریقا ادامه می دهند، را نیز بگنجانیم. در 

آفریقا«  »انقالب  مرکزی  عنوان یک چهره ی  به  فانون  فرانتس  رابطه،  این 

منایان می شود ـ عنوان یکی از کتاب های فانون، که پس از مرگ او چاپ 

کارائیب،  اهل  (که  فانون  احرتام می کند.]10[  ادای  انقالب  این  به  می شود، 

دورگه و از اعقاب بردگان است) الجزایر را، که برای استقالل مبارزه می کرد، 

به عنوان کشور خود و به عنوان نقطه ی آغاز انقالب جهانی انتخاب منود.

گفته می شود که »انقالبی بودن« تک و تنها مشکل است؛ به انقالب قبل 

از هر چیز به شکل جمعی فکر می شود. این امر در مورد »آفریقا« هم 

مورد  در  جامعی  دانش  از  که  کند  ادعا  منیتواند  هیچ کس  می کند:  صدق 

قاره ی آفریقا برخوردار است؛ یا اینکه به تنهایی مظهر قاره است. بنابراین 

سپرد.  ذهن  به  باید  را  آفریقا  انقالبی  تالش  جمعی  فوق العاده  رسشت 

شخصیت هایی که ما از آنها نام بردیم از یکدیگر تأثیر و الهام می گیرند، 
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برخی از آنها با هم مالقات می کنند و همه ی آنها در جستجوی آن هستند 

کنند.  استخراج  را  پیشینان خود  موفقیت های  و  درس های شکست ها  که 

پان آفریکن، که تحت هدایت  نکرومه در کنگره های  قوام  کنیاتا و  جومو 

سه زر  امه  می خورند؛  بر  هم  به  می شوند،  برگزار  آمریکایی  اندیشمندان 

به  فانون  فرانتس  و  می کند،  آبیاری  را  فانون  فرانتس  اندیشه ی  مدت ها 

نوبه ی خود بر آمیلکار کابرال تأثیر می گذارد؛ غنا(ی) قوام نکرومه، پس از 

استقالل کشور در 1957، به چهارراه انقالب آفریقا تبدیل می شود؛ پاتریس 

لومومبا برای اغلب آنهایی که در سال های پس از 1961 برای آزادی آفریقا 

با  تبدیل می شود؛ مهدی بن برکه و آمیلکار کابرال  به یک مناد  می جنگند 

هم برای ایجاد کنفرانس سه قاره کار می کنند... فهرست تأثیراتی که این 

شخصیت های متفاوت بر یکدیگر می گذارند، طوالنی است. تاریخ انقالب 

آفریقا تاریخ غنی شدن متقابل است.

در زمانی که اغلب مسئوالن سیاسی ما تسلیم شده اند، و به این راضی 

درآوردن سیاست های مخرب  اجراء  به  در  را  مالی  که قدرت های  هستند 

دیده  آن  در  که  (ورای شخصیت هایی  تابلوی جمعی  این  کنند،  همراهی 

می شوند) می تواند دفاع از سیاست به معنای واقعی و سخاومتندانه ی آن 

(یعنی ترکیب دشوار تفکر و عمل برای رسیدن به عدالت و رفاه عمومی) 

تلقی شود. روبن اوم نی یوبه دوست داشت یادآوری کند که »گفنت اینکه 

من اهل سیاست نیستم، به معنای اعرتاف به این امر است که من میل به 

زندگی ندارم.« این عطش سیاست، که چیزی جز عطش زندگی نیست، شاید 

نخستین درسی باشد که اندیشمندان مبارز انقالب آفریقا (که همچنین در 

شامر نقش آفرینان کلیدی آزادی جهانی بودند) برای ما به ارث گذاشته اند.



بخش اول
اصالح استعمار یا نابود کردن آن؟ 
)۱۹54ـ۱۹45(
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به ارث رسیدن مقاومت از نسلی به نسل دیگر

برادران و دوستان، من توَسن لوورتور هستم؛ شاید نام من به گوش شام خورده باشد. 

من متعهد شده ام تقاص نژادم را بگیرم. من می خواهم آزادی و برابری در سن دومینگو 

حاکم شود. من برای تحقق آنها کار می کنم. برادران متحد شوید، و همراه با من برای 

این آرمان مبارزه کنید. همراه با من بردگی را ریشه کن کنید.

توسن لوورتور، اعالمیه ی سن دومینگو، 2۹ اوت ۱7۹3

آزاد«  »دفرتهای  در رسی   1965 در  که  خود،  اثر  در  َسْهلی  محمدرشیف 

باید  تاریخ  »از  که  می رسد  آگاهی  این  به  شد،  منترش  ماسپرو  انتشارات 

استعامرزدایی شود«. خلق های تحت سلطه در 1965، در فردای استقالل 

کشورهای آفریقایی، امید زیادی داشتند که جهان سوم از وابستگی سیاسی 

و اقتصادی کامالً خارج شود. عنوان کتاب َسْهلی »استعامرزدایی از تاریخ«، 

رسیعاً در متام آفریقا معروف می شود. فراخوان نویسنده برای »یک انقالب 

تازه به استقالل رسیده  کشورهای  مشغله های  انعکاس  جدیدکپرنیکی«]1[ 

است. برای نویسنده، این استعامرزدایی از تاریخ نربدی نیست که تاریخ آن 

گذشته باشد، بلکه برای مبارزات امروز رضوری است.

ساختارشکنی  َسْهلی،  محمدرشیف  توسط  پیشنهادشده  برنامه ی  در 
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به  می کنند،  آلوده  را  مسلط  وقایع نگاری  که  ایدئولوژیک،  پیش فرض های 

چشم می خورد. یکی از این پیش فرض ها این است که هیچ مقاومت قابل 

از درگیری های  نگرفت. پس  انجام  استعامر  و  برده داری  برابر  توجهی در 

خشونت آمیز اولیه، مردمان مطیع رسنوشت خود را پذیرفتند. یک کلیشه ی 

نتیجه ی  در  شدند،  کشیده  بردگی  به  که  مردمانی  می کند  ادعا  دیگر 

برده داری، توانستند از جنگ های بیرحامنه ی داخلی -و از آدمخواری...- که 

منجر به تکه پاره شدن آفریقا شده بود، بگریزند.]2[ البته هیچکس امروزه از 

این تزها دفاع منی کند. اما در خصوص مقاومت آفریقایی ها در برابر بردگی 

و استعامر همچنان سکوت حاکم است. این مقاومت ها، از زمان نخستین 

متاس ها با تاجران برده، نه تنها هرگز قطع نشدند، بلکه شکل های زیادی 

به خود گرقتند. مقاومت، فعال و غیرفعال، صلح آمیز و مسلحانه، فردی و 

جمعی، اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و منادین، مستقیم و غیرمستقیم بود. 

جنبش های آزادی بخش ملی قرن بیستم ریشه های خود را به این مقاومت 

بسط می دهند؛ مقاومتی که شاخص برده داری و استعامر، از زمان گرفنت 

نخستین بردگان و از نخستین ساعات فتح استعامر، است.

از مقاومت های بردگان...

نخستین پرتغالی ها هنگامی که در 1441 در موریتانی فعلی از کشتی پیاده 

شدند، بالفاصله به عملیات شکار برده دست زدند. با وجود این، از سال 

پادشاهان  از  آنها  به خرید  بردگان،  گرفنت  برای  تاخت وتاز  به جای   1446

با مقاومت مسلحانه ی مردم  را می توان  این تحول  اقدام می شود.  محلی 

محلی توضیح داد. »نخستین یورش های تاجران اروپایی برده بالفاصله آغاز 

تغییر  آفریقا،  مردمان  مقاومت  گرفنت  نظر  در  با  پرتغالی ها،  اما  می شود، 

عقیده می دهند و تحت پوشش "تجارت" قانونی به روش های غیرمستقیم 
متوسل می شوند که جنایتکارانه تر و بیرحامنه تر هستند.«]3[

نگوال  ملکه  آنگوال  در  منونه،  برای  نبودند.  تا  دو  یکی  مقاومت  موارد 
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از زمان به قدرت رسیدن در 1624 و به مدت سه دهه  مباندی نزینگ1 

الووتی-پی یر  کرد.  مقاومت  برده  تجارت  و  پرتغالی ها  اشغال  برابر  در 

آجاوون، در کتاب خود، خالصه ای غیرجامع از مقاومت های مسلحانه علیه 

خرید و فروش بردگان ترسیم می کند. او، با تأکید براین امر که »مقاومت 

و  بردگان  فروش  و  خرید  به  مربوط  جنایات  که  زمانی  تا  و  بود  عمومی 

برده داری تداوم داشتند، ادامه یافت«،]4[ پانوراما را به پایان می رساند. با 

توجه به مثال های متعدد همدستی آفریقایی ها با تجار برده، عمومی بودن 

است. قدرت های  اغراق آمیز  از آن صحبت می کند  نویسنده  مقاومت که 

برده دار، از هامن آغاز، به سیستم کالسیک »تقرقه بیانداز و حکومت کن« 

متوسل می شوند. برخی »قبائل«، برای اینکه به بردگی گرفته نشوند، خود 

به »شکارچی« تبدیل و مسئول تأمین برده می شوند. پذیرش این واقعیت 

چیزی از مسئولیت اروپا منی کاهد. اما این امر اجازه می دهد تا مکانیسم 

بازتولید شد، فهمیده شود.  اساسی سلطه و فرمانربی، که در طی قرن ها 

پادشاهان  »میان  که  به درستی خاطرنشان می کند  آجاوون،  الووتی-پی یر 

آفریقایی در دوران برده داری و برخی از رهربان معارص« تفاوت کمی وجود 

دارد.]5[ شورش در کشتی های حامل بردگان یکی از شکل های مکرر مقاومت 

تحت تأثیر  را  مریمه  پروسپر  که  بودند  پرشامر  آنقدر  شورش ها  این  بود. 

آنها را در داستان خود »تامانگو«، که در 1829  از  او یکی  قرار دادند و 

منترش شد، به تصویر درآورد.]6[ آلن رومان، تاریخ نگار فرانسوی، رقم صد 

و شصت شورش را، برای متامی محموله های فرانسوی، پیش می کشد. اما 

بالفاصله تصحیح می کند که »کاپیتان، که تا حدودی بر اساس توانایی اش در 

حفظ نظم روی کشتی مورد قضاوت قرار می گرفت، لزوماً عالقه ای نداشت 

یا  محموله  میان  در  قربانی  توجهی  قابل  رقم  تنها  کند.  نقل  را  همه چیز 
خدمه می توانست واقعاً او را به رشح کامل وقایع وادار مناید.«]7[

واکنش های فردی، شامل خودکشی به منظور احرتاز از به بردگی درآمدن، 

اقتصاددان  ساواری،  ژاک  می شوند.  اضافه  جمعی  حرکات  این  به  نیز 

1. Ngola Mbandi Nzing
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می نویسد،  کولرب1  باتیست  ژان  برای   1675 در  که  گزارشی  در  فرانسوی، 

چند منونه از این واکنش های فردی را برمی شامرد: »من از معامله گرانی که 

تجارت برده می کنند شنیده ام تعداد بردگانی که قبل از راه افتادن کشتی 

از بندر می میرند، از تعداد آنهایی که در طول سفر جان خود را از دست 

می دهند، بیشرت است. بعضی ها خودشان را در دریا می اندازند، بعضی ها 

رسشان را به بدنه ی کشتی می کوبند، بعضی ها نفس خود را نگه می دارند 

گرسنگی  از  تا  منی خورند  غذا  دیگر  بعضی های  باالخره  و  شوند،  خفه  تا 
مبیرند.«]8[

ادامه می یافتند. ژان مسیپی لیست  اسارت  شورش های بردگان در محل 

تا 1831 صورت  فاصله ی سال های 1526  در  که  قیام هایی  از  غیرجامعی 

گرفتند و متامی قاره ی آمریکا را درنوردیدند منترش کرده است.]9[ در برخی 

از این قیام ها بردگان و بومی ها با هم متحد می شدند: »بومیان و سیاهان 

در سال های 1519 تا 1533 در منطقه ی باهوروکو (در جمهوری دومینیکن 

فعلی) با انریکیلو،2 در 1538 در هندوراس با المپیرا،3 در 1548 در پاناما با 

بایانو،4 در 1552 و در سال های 1551 تا 1568 در ونزوئال به ترتیب با شاه 
میگوئل5 و گوآیکائیرپورو6 متحد می شوند.«]10[

Jean-Baptiste Colbert .1، وزیر مالیه ی لویی چهاردهم.(م)

جنبش  فرماندهی   1533 تا   1519 از  که  بود  کارائیب  بومی  قبائل  از  یکی  رهرب   ،Enriquillo  .2

مقاومت مسلحانه علیه اشغالگران اسپانیایی، در منطقه ای که امروز جمهوری دومینیکن در آن واقع 

شده است، را برعهده داشت.( م)

Lampira .3، رهرب مردم لنکا (Lenca) و فرمانده ی نظامی ای بود که در سال های دهه ی 1530 به 

مبارزه با اشغالگران اسپانیایی برخاست. او امروزه در تاریخ هندوراس شخصیت مهمی محسوب 

می شود.(م)

Bayano .4، برده ی سیاهپوست فراری ای که رهربی بزرگرتین قیام بردگان در پاناما، در قرن شانزدهم 

میالدی، را بر عهده داشت.(م)

Miguel .5، برده ی سیاهپوستی که در ونزوئال، در 1552، در رأس قیام بردگان معادن قرار گرفت. او 

خود را شاه اعالم کرد و جنگ سختی را علیه اسپانیایی ها به پیش برد.(م)

Guaicairpuro .6، رهرب بومیان ونزوئال و فرمانده ی مقاومت علیه استعامرگران اسپانیایی در قرن 

شانزدهم.(م)
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قیام پیروزمندانه ی سن دومینگو در 1791 به رهربی توسن لوورتور1 رسیعاً 

یک جایگاه اسطوره ای پیدا کرد. این قیام نه تنها در 1794 به لغو بردگی در 

فرانسه منجر شد، بلکه همچنین به اعالم نخستین جمهوری سیاه در جهان 

منتهی گشت. چهره ی توسن لوورتور، در خط سیر و مبارزه ی او، دو لحظه ی 

تاریخی (یعنی نربد علیه بردگی و مبارزه برای استقالل ملی) را به یکدیگر 

مرتبط می کند. پیروزی او نخستین شکاف را در اسطوره ی شکست ناپذیری 

سفیدها ایجاد کرد و در نتیجه امید تازه ای در مردمان تحت سلطه بوجود 

آورد. امه سه زر، در زندگینامه ای که در 1962 به توسن لوورتور اختصاص 

نیست،  کور  دیگر یک شورش  این  که  به درستی خاطرنشان ساخت  داد، 
بلکه یک انقالب است.]11[

اگر در قیام ها به برده داران و اموال آنها حمله می شد، »ماروناژ«2 عبارت 

و  جنگل ها  در  آزاد  جمعی  زندگی  دوباره ی  ساخنت  و  فرارکردن  از  بود 

کوهستان ها. مقاومت جمعی در برابر بردگی بنابراین »دو مسیر متفاوت، 

و حتی متضاد، در پیش می گیرد: برداشنت اسلحه و تخریب خانه ها یا توسل 

به فرار گروهی و ساخنت فضایی متفاوت و خاص.«]12[ این دو شکل گاهی، 

که  پیدا می کنند. دهکده هایی  ،تالقی  مزارع  به  فراری  بردگان  با حمله ی 

بردگان فراری به آنها پناه می برند نوعی مناطق آزادشده، در برابر جامعه، 

را تشکیل می دهند. در این مناطق مناسبات اجتامعی میان انسان های آزاد 

خاص،  آئین  یک  درمی آیند؛  اجراء  به  آفریقایی  آئین های  می شود؛  تجربه 

در پاسخ به انکاری که برده داری به عمل می آورد، توسعه می یابد (قصه، 

رقص، موسیقی). آئین وودو،3 که از ماروناژ جدایی ناپذیر است، »آنچه را 

که پاره شده "دوباره می دوزد"«]13[ و »نخستین شکل مقاومت فرهنگی«]14[ 

را تشکیل می دهد. از گوسپل،4 بلوز و جاز گرفته تا موسیقی رگائه5 در این 

1. Toussin Louverture

2. Marronnage

3. Vaudou

4. Gospel

5. Reggae
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مقاومت فرهنگی ریشه دارند.

کُنده  ماریز  می گرفتند.  انجام  نیز  مزارع  درون خود  در  مقاومت ها  این 

و  جنین  سقط  بوسال«،  »متدن  رمان  در  گوادولوپ)،  اهل  (رمان نویس 
مسموم کردن دام ها را نیز به فرار بردگان اضافه می کند.]15[

...تا مقاومت های استعامرزدگان

کنفرانس برلین (در سال 1885)، که در جریان آن کشورهای اروپایی برای 

تقسیم قاره ی آفریقا به اتفاق نظر رسیدند، باعث هجوم قدرت های اروپایی 

-و رسمایه داران- به آفریقا شد. این فاز دوم فتح، نیز، با مقاومت های شدید 

رستارس  در  قوا،  توازن  عدم  وجود  با  شورشی،  جنبش های  گشت.  مواجه 

قاره ی آفریقا و علیه متامی استعامرگران گسرتش می یابند. فاتحان فرانسوی 

در داهومی]16[ با جنگجویان شاه بهانزن1 مواجه می شوند و در رستارس غرب 

آفریقا به جنگجویان ساموری توره2 برمی خورند.
عبدالله3   ابن  مهدی  مردان  مقاومت  با  سودان  در  انگلیسی  رسبازان 

باکوری ها  مقاومت  با  باید  کامرون،  در  آملانی،  نیروهای  می شدند.  روبرو 

در  می کردند.  مقابله  می کرد،  رهربی  را  آن  لیکنی4  کووا  که   ،(Bakweri)

از  مرکب  ارتشی  بسیج  با  او   .1894 تا   1890 از  فعلی)  (بنین  داهومی  پادشاه   ،Behanzin  .1

پانزده هزار مرد و پنج هزار زن در برابر ارتش استعامرگر به مقاومت برخاست. اما رسانجام به منظور 

حفظ وحدت کشورش خود را تسلیم کرد. او ابتدا به مارتینیک و سپس به الجزایر تبعید شد و در 

سال 1906 در آن جا چشم از جهان فروبست.

Samori Touré .2، پادشاه مالی که رهربی جنگی طوالنی علیه استعامر فرانسه (از 1882 تا 1898) 

او  امپراتوری  برد.  پیش  سودان  و  نیجر  گینه،  سنگال،  تا  را  خود  نربدهای  او  داشت.  عهده  بر  را 

چهارصدهزار کیلومرت مربع وسعت داشت و از گینه تا ولتای علیا (بورکینافاسوی امروز)، و از جنگل 

استوایی تا صحرا را در بر می گرفت. ارتش او شامل ده هاهزار رسباز بود. ساموری توره در سال 1898 

به گابن تبعید شد و در سال 1900 در آن جا درگذشت.

انگلیسی ها  دادن  سودان. شکست  دولت  بنیانگذار  سیاسی-مذهبی،  رهرب  عبدالله،  ابن  مهدی   .3

و ترصف خارطوم در 1885 او را به یکی از سمبل های ضداستعامر در دوره ی فتوحات استعامری 

تبدیل کرد.

 1891 سال  در  او  داشت.  عهده  بر  را  کامرون  باکوری های  مقاومت  رهربی   ،Kuva Likenye  .4

شکست سختی بر نیروهای آملانی وارد ساخت.
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فرمانده ی  رهربی  تحت  زولو  جنگجویان   ،1879 سال  در  جنوبی  آفریقای 
خود چاکا، قشون انگلستان را تار و مار می کنند.]17[

و   )  Herero) هره روها   ،)  Hottentots) هوتانتوها مسلحانه ی  مقاومت 

ناناها علیه اشغال آملان، که از سال 1903 تا 1907 به درازا می کشد، با یک 

کشتار گسرتده به پایان می رسد: در حالی که جمعیت هره روها در سال 1903 

به هشتادهزار نفر بالغ می شد، سه سال بعد تعداد آنها به بیست هزار نفر 

کاهش پیدا می کند.]18[ مثال های متعددی از مقاومت و چهره های مقاومت 

در کشورهای آفریقای سیاه می توانند در اینجا ذکر شوند، مخصوصاً مثال 

شاه ِمِنلِک دوم (Menelek II ) که پیروزی او بر استعامرگران ایتالیایی در 1896 

در اتیوپی، برای سایر مقاومت های آفریقا، یک امید و یک مناد می سازد: این 

امید که استقالل ممکن است. در شامل آفریقا، جایی که استعامر فرانسه 

منتظر کنفرانس برلین منانده بود، وضعیت مشابهی برقرار است. قیام های 

مسلحانه تا اوائل قرن بیستم، ادامه پیدا می کنند. در الجزایر، از 1830 تا 

1881، یک قیام جای خود را به قیام دیگر می دهد. امیر عبدالقادر،1 که 

قیام های  برای  به مرجعی  را رهربی می کند،  قیام مسلحانه  تا سال 1847 

بعدی تبدیل می شود. چند دهه ی بعد، قیام املکرانی2 در 1871 »آینده ی 
مستعمره را موقتاً به خطر می اندازد.«]19[

البته، مقاومت در برابر هجوم استعامر در رستارس قاره یک شکل نداشت 

و از قدرت یکسانی برخوردار نبود. برخی از پادشاهان و روسای قبائل به 

خدمت تجاوزگران درآمدند و در کنار آنها جنگیدند. با وجود این، قیام های 

که  رسزمین هایی  ورای  که،  بودند  نیرومند  و  وسیع  آنقدر  ضداستعامری 

آنجا رخ دادند، وارد حافظه های جمعی شدند. فرانتس فانون این حافظه ی 

بر عهده  را  تا سال 1847، رهربی مقاومت علیه استعامرفرانسه  از سال 1832  امیر عبدالقادر،   .1

داشت. عالوه بر عملیات نظامی، او یک سیستم اداری، یک پول جدید و کارگاه های اسلحه سازی را 

بنا نهاد. به این دلیل، امیر عبدالقادر بنیانگذار دولت الجزایر محسوب می شود.

2. شیخ املکرانی، به همراه شیخ احداد، مهمرتین قیام از زمان فتح الجزایر توسط استعامر فرانسه را 

رهربی منود. این قیام، که در 16 مارس 1871 آغاز شد و تا ژانویه ی 1872 ادامه داشت، دویست و 

پنجاه قبیله (یعنی نزدیک به یک سوم جمعیت الجزایر) را گرد هم آورده بود. املکرانی در حین نربد 

به شهادت رسید و بسیاری از نیروهای مقاومت به کالدونیای جدید تبعید شدند.
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»پختگی«  عوامل  از  یکی  را  استعامر  اشغال  برابر  در  مقاومت  از  جمعی 

آگاهی های استعامرزدگان می داند:

این  در  استعامر  تجاوز  برابر  در  ملی  مقاومت  تاریخ  که  را  نقشی  باید 

پختگی ایفاء می کند منایان کرد. چهره های بزرگ مردم استعامرزده همواره 

کرده اند.  رهربی  تجاوز  برابر  در  را  ملی  مقاومت  که  هستند  چهره هایی 

بهانزن، سون دیاتا، ساموری، عبدالقادر در دوره ی پیش از عمل با قوتی ویژه 

در خاطره ها زنده می شوند. این نشانه ی آن است که مردم آماده ی حرکت 
می شوند تا به زمان مرده ی ره آورد استعامر پایان دهند و تاریخ را بسازند.]20[

را  آفریقایی  جنگجویان  شکست  استعامری  ارتش های  تکنیکی  برتری 

تفنگ های  با  حالت  بهرتین  در  استعامرزدگان  می ساخت.  اجتناب ناپذیر 

چخامقی و در بدترین حالت با نیزه ها و تیرهای سمی با تفنگ های خودکار 

استعامرگران مقابله می کردند. با این همه شکست نظامی و متکین سیاسی 

که  کرد،  پیدا  مقاومت شکل های جدیدی  نبود.  مقاومت  پایان  معنای  به 

اولین آن خودداری از متاس با اشغالگر بود. بسیاری از استعامرزدگان، مانند 

آن الجزایری هایی که به سمت رشق فرار می کردند]21[ یا مانند مردم قوم 

راه  پناه می بردند،]22[  اعامق جنگل ها  به  بود  ممکن  که  آنجا  تا  که  فنگ 

مهاجرت را در پیش می گیرند. آمادو هامپاته با، چندین مثال از این »فرار از 

سفیدها« در مالی به دست می دهد: »هر چیزی که کم و بیش به سفیدها 

آشغال هایشان،برای  و  رفتگرانشان  جمله  از  می شد،  مربوط  آنها  امور  و 
سیاهان تابو بود. منی بایستی به آنها دست زد و حتی به آنها نگاه کرد.«]23[

خرابکاری اقتصادی، سالح دیگر مترد بود. برای مثال، دهقان های تانگانیکا 

دیگر،  جاهای  در  شوند.]24[  سبز  نتوانند  تا  می جوشاندند  را  پنبه  بذرهای 

مانند سیرالئون، هنگامی که برای نخستین بار در 1898 اخذ مالیات آغاز 

شد یا در کشور زولو در 1906، خودداری از پرداخت مالیات می توانست به 

»شورش های مالیاتی« وسیع ختم شود.]25[ به فصل مقاومت اقتصادی، باید 

همچنین قتل مأموران مسئول اجرای رژیم ارضی در الجزایر]26[ و یا مسموم 

کردن مسئوالن انبارها توسط موسی ها]27[ اضافه شود.
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مقاومت فرهنگی، به سهم خود، پس از شکست مقاومت های مسلحانه 

علیه اشغال استعامر، به طرز خاصی گسرتش می یابد. فرهنگ به پناهگاهی 

انکارشده  هویت  بر  و  حفظ  جمعی  حافظه ی  آن  در  که  می شود  تبدیل 

استعامری  مدارس  معدود  گشایش  مقابل  در  می شود.  تأکید  خوارشده  و 

در مستعمرات توسط هیئت های مذهبی خارجی، وسیعاً در مکتبخانه ها 

رسمایه گذاری می شود.]28[ برای منونه پيرشوى رسیع اسالم، در خطه ای که 

امروزه به نام بورکینافاسو شناخته می شود، نشان می دهد که چگونه اسالم 

به »دین مقاومت علیه فاتحان اروپایی و رؤسای سنتی تبدیل می شود«.

اهالی  گرویدن جمعی  از  تحلیل خود  در  (تاریخ دان)  تریو  ژان-لویی   ]29[

روستای آهوآ در پایین ساحل عاج به اسالم به همین نتیجه گیری می رسد.

]30[ جنبش های مسیحایی، که خصوصیت مشرتک آنها »مطالبه ی بازگشت 

به ارزش های آبا و اجدادی«]31[ است، ظاهر می شوند. جنبش های التقاطی 

به سهم خود عنارصی از دگم های ادیان استعامرگران را به عاریه می گیرند 

برای اینکه »قدرتش را از آن خود کنند و آن را علیه اشغالگر مورد استفاده 
قرار دهند.«]32[

ترانه ها و رقص ها به همین طریق برای مقاومت در برابر پروژه ی استعامر 

در   (Béni) بنی  رقص  تحلیل  با  (تاریخ دان)،  رانژه  ترانس  شدند.  بسیج 

آفریقای مرکزی، مشاهده می کند که »از طریق شبکه های ایجادشده توسط 

گروه های رقص بنی، فرهنگ های اپوزیسیون مترد و رسکشی تدارک دیده 

»عالئم  به جشن های شهری،  اندیشه ی خود  دادن  بسط  با  و،  می شوند« 

پیش رس اغتشاشات اجتامعی استقالل ها«]33[ را می بیند.

تنوع و استمرار شکل های مقاومت در برابر برده داری و استعامر تحلیل 

استعامرزده  می سازد  خاطرنشان  که  می کنند  تصدیق  را  فانون  فرانتس 

متقاعد  اما  شده،  تحقیر  او  است.  نشده  دست آموز  اما  شده،  »مغلوب 

اروپایی  که  است  آن  منتظر  شکیبایی  با  او  است.  حقیر  که  است  نشده 

عضالت  بپرد.  او  روی  تا  دهد  دست  از  را  خود  هشیاری  مستعمره نشین 
استعامرزده همواره در انتظار هستند«.]34[
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مقاومت دیاسپوراهای سیاهان آفریقایی

آنِتنور فیرَمن (1911ـ1850) جامعه شناس و دولتمرد اهل هائیتی، در کتابی 

آرتور  ژوزف  نژادپرستانه ی  نظریه های  به  شد،  1885منترش  سال  در  که 

انسانی«  نژادهای  باب عدم تساوی  او »جستاری در  کتاب  دوگوبینو، که 

به طرزی  فیرَمن،  داد.]35[  پاسخ  بود،  آن منترش شده  از  پیش  بیست سال 

استادانه، از بنیادهای تئوریک و شبه علمی استعامر و جدایی نژادی پرده 

برداشت، و عرص جدیدی را برای »نژاد سیاه« اعالن کرد. نویسنده ی کتاب، 

که شور و ولوله ی مهمی در دیاسپورای سیاهان و در میان نخبگان آفریقایی 

ایجاد کرد، به یکی از طالیه داران پان آفریکانیسم تبدیل شد.

کلمه ی »پان آفریکانیسم« برای نخستین بار، به انگلیسی، در سال 1900، 

با برگزاری یک »کنفرانس پان آفریکن« ظاهر شد، اما آرمان پان آفریکانیسم 

البته قدیمی تر بود. در اروپا، از قرن هجدهم به بعد، کتاب هایی توسط 

»درباره ی   1729 در  آمو  ویلهلم  آنتون  می شدند:  منترش  آزادشده  بردگان 

حقوق آفریقاییان در اروپا« را منترش کرد؛]36[ کوبنا اوتوباه کوگانو در 1787 

»تفکراتی درباره ی خرید و فروش و بردگی سیاهان« را به چاپ رساند]37[ 

اولوداه اکیانو در 1789 زندگینامه ی خود را نوشت.]38[ از سوی دیگر، جیمز 

خود  ارباب  علیه  لندن،  در   ،1772 در  ویرجینیا)  اهل  (برده ی  سومرست 

مانسفلد  لرد  قاضی  رأی  داد.  او  به  را  حق  دادگاه  و  کرد  دعوی  اقامه ی 

و  قطعاً  بگذارد،  پا  بریتانیا  خاک  به  که  برده ای  »هر  شد:  قضایی  رویه ی 

»پایه ی  این دادرسی می توانند  و  آزاد می گردد.«]39[ این کتاب ها  بالفاصله 

محکم نوعی "پیش تاریخ" پان آفریکانیسم«]40[ محسوب شوند.

نخستین  قرن  نوزدهم،  قرن  بود،  طالیه داران  قرن  هجدهم  قرن  اگر 

ابتکارات محسوب می شود. این ابتکارات شکل پروژه های بازگشت بردگان 

تعریف متضاد  پروژه ها دو  این  اما  به خود می گیرند.  را  آفریقا  به  سابق 

سیاهپوست  کشیش  را  تعریف  نخستین  می سازند.  پدیدار  را  »آفریقا«  از 

پروتستان آمریکایی آلکساندر کرومل (1898ـ1819) به دست می دهد. برای 

او آفریقا »از اقیانوس اطلس تا اقیانوس هند« و از »مدیرتانه تا دماغه ی 



56

چهره های انقالب آفریقا

امید نیک« گسرتده است.]41[ تعریف دوم از آن مارتین روبینسون دوالنی 

برای  »آفریقا  اعالن می کند:  (1812ـ1885)، پزشک سیاهپوست، است که 

نژاد آفریقایی و سیاهان برای حکومت کردن.«]42[ در حالی که هیچ کدام 

میان  مقابله ی  نگرفته اند،  قرار  استفاده  مورد  هنوز  تعریف  دو  این  از 

»پان آفریکانیسم« و»پان نِگروئیسم« شکل می گیرد.

نقطه نظر  یک  در  اندیشمندان  این  مجموع  اختالفات،  این  وجود  با 

تکامل گرایانه1 با یکدیگر اتفاق نظر دارند: »دوالنی و سایر طرفداران مهاجرت 

می خواهند در غرب آفریقا کشوری از سیاهان پروتستان به منظور "ارتقاء 

دادن" و "مسیحی کردن" بومیان ایجاد کنند.«]43[ مارکوس موزیا اورلیوس 

گاروی (1940ـ1887)، روزنامه نگار اهل جامائیکا، و ویلیام ادوارد بورگهارد 

دوبوآ (1963ـ1868)، جامعه شناس آمریکایی، با این باورهای تکامل گرایانه 

قطع رابطه می کنند. اگر این دو نفر به باورهای تکامل گرایانه ی بزرگرتهای 

خود پشت می کنند، اما بنیادهای تئوریک و ایدئولوژیکی که آن دو بر آنها 

تکیه دارند، از ریشه با یکدیگر مخالف هستند.

اولی طرفدار بازگشت به آفریقا است و این امر را راه حل مسئله ی سیاه 

می داند. انجمنی که او در سال 1916 تأسیس می کند (انجمن جهانی بهبود 

سیاهان)2 و ارگان رسمی آن »جهان سیاه«3 رسیعاً به مراجعی برای مبارزان 

شناساندن  به  قویاً  گاروی  می شوند.  تبدیل  دنیا  رستارس  در  سیاهپوست 

در  این ترتیب  به  و  می کند  کمک  آفریقا  قدیمی  فرهنگ های  و  متدن ها 

با  او  می مناید.  رشکت  بودن  سیاه  از  ناشی  غرور  بر  تأکید  وسیع  جنبش 

شوق فریاد برمی آورد »به نژاد خود افتخار کنید! هامن طور که پدرانتان در 

گذشته به آن افتخار می کردند. تاریخ گذشته ی شام زیبا است، و آنچه ما 
ساخته ایم جهان فردا را مبهوت خواهد ساخت.«]44[

با وجود این، مبارزه برای افتخار به خود بر یک بنیاد نژادی ساخته می شود 

اینکه  باالخره  است.  نژادی  خلوص  جستجوی  در  که  می پذیرد  گاروی  و 

1. Vue évolutionniste

2. Universal Negro Improvement Association

3. The Negro World
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گاروی با مبارزه برای برابری مخالف است که، به نظر او، سیاهان آمریکا 

پان نِگروئیسم  »پدر«]45[  که  گاروی  می کند.  دور  آفریقا  به  بازگشت  از  را 

محسوب می شود، رسیعاً به چهره ی کلیدی این جریان تبدیل می گردد.

دوبویز، نویسنده ی آثار مختلف درباره ی مسئله ی سیاه در آستانه ی قرن 

بیستم،]46[ به سهم خود در 1909 در ایجاد »انجمن ملی برای پیرشفت مردم 

رنگین پوست«1 رشکت می کند. اگرچه دوبویز در مبارزه برای تأکید بر فرهنگ 

و هویت سیاه با گاروی اشرتاک نظر دارد، اما او معتقد است که این مبارزه 

پذیرد.  آمریکا صورت  متحده ی  ایاالت  چارچوب  در  باید  اول  وهله ی  در 

او همچنین برابری حقوقی را در مرکز تحلیل خود قرار می دهد. دوبویز 

رکن کارگری کنفرانس پان آفریکن لندن، در سال 1900، و نیز پنج کنفرانس 

پان آفریکن دیگر است که از سال 1921 تا سال 1945 برگزار می شوند.

گاروی و دوبویز، در موضوعات بسیاری، مخالف یکدیگر بودند. دوبویز 

پوست،  رنگ  یا  اجتامعی  منشاِء  از  مستقل  همه،  برای  برابری حقوق  بر 

پافشاری می کرد. گاروی شعار »بازگشت به آفریقا«2 را رس می داد؛ در حالی 

که دوبویز شعار »آفریقا برای آفریقایی ها«3 را ترجیح می داد.]47[ در حالی 

که گاروی »مدافع رسسخت رسمایه داری است«،]48[ دوبویز به سوسیالیسم 
نظر دارد و بیش از بیش از اندیشه ی کمونیسم تأثیر می پذیرد.]49[

ادامه  پان نِگروئیسم  اصطالح  از  استفاده  به  مدت ها  دوبویز  اين حال  با 

این  گاروی،  نژادی  رویکرد  از  گرفنت  فاصله  برای  مخصوصاً  بعداً،  او  داد. 

اصطالح را کنار گذاشت و ترجیح داد از اصطالح پان آفریکانیسم استفاده 

کند. اصطالح اخیر ظاهراً برای نخستین بار توسط هانری سیلوسرت ویلیامز 

مقدماتی  جلسه ی  هنگام  ترینیداد،  اهل  دادگسرتی  وکیل  (1911ـ1869)، 

بود. گرفته  قرار  استفاده  مورد   1900 سال  در  لندن  پان آفریکن  کنفرانس 

لندن  کنفرانس  که  بود   1897 در  آفریقا«4  »انجمن  بنیانگذار  ویلیامز   ]50[

1. National Association for the Advancement of Colored People

2. Back to Africa

3. Africa for Africans

4. African Association
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به  نژادی  رویکرد  »هرگونه  مخالف  دوبویز  مانند  او  کرد.  سازماندهی  را 

منتهی  نژادپرستی  به  می تواند  آن  هر  که  رویکردی  است،  سیاه  مسئله ی 

از  پان نِگروئیسم،  از  عبور  می توان  را  پان آفریکانیسم  بنابراین  شود«.]51[ 

طریق کنار گذاشنت معیار رنگ پوست و جایگزین کردن تعلق به یک ملت 

مستعمره به جای آن، تعریف کرد.

کنگره های پان آفریکن به تدریج تحول پیدا می کنند. آنها از فراخوان برای 

یک استعامر انسانی تر، در سال های اول، به سمت مطالبه ی استقالل در 

آن رشکت  در  کنیاتا  و جومو  نکرومه  قوام  -که   (1945) منچسرت  کنگره ی 

(اهل  پادمور  جرج  کنار  در  نکرومه  قوام  می کنند.  جهت گیری  دارند- 

ترینیداد) یکی از دبیران سیاسی کنگره بود، در حالی که جومو کنیاتا در 

کنار دوبوآ دبیر دوم کنگره است.

ملی،  آزادی  روند  از  لحظه ای  عنوان  به  هویتی،  و  فرهنگی  تأکید  روند 

در  فانون،  فرانتس  است.  مشاهده  قابل  نیز  آفریقا  شامل  کشورهای  در 

»دوزخیان روی زمین«، به مقایسه دست می زند:

همراه  اسالم«  »بیداری  فرهنگی  پدیده ی  با  ملی  آزادی بخش  مبارزه ی 

صفحات  یادآوری  برای  عرب  معارص  نویسندگان  خروش  و  جوش  است. 

اشغالگر  دروغ پردازی های  به  پاسخی  مردمشان،  به  عرب  تاریخ  درخشان 

است. فهرست نام های بزرگ ادبیات عرب ردیف می شوند و گذشته ی متدن 
عرب با شور و اشتیاق به اهتزاز درمی آید.]52[

خلق های شامل آفریقا متحمل برده داری نشدند. نیاز به تأکید فرهنگی و 

هویتی برای آنها پاسخی به انکار خشن و شدید استعامر به شامر می رفت؛ 

هرچند که این انکار، در مقایسه با برده داری جدیدتر و گسرتدگی آن کمرت 

بود. با این حال فانون حق دارد هنگامی که بر شباهت میان روندهایی که در 

شامل و جنوب صحرای آفریقا جریان داشت تأکید می کند،.محفوظ کّداش 

و جاللی ساری، محققان الجزایری، مثال های متعددی از تالش های مردمی 

به منظور حفظ کتاب های قدیمی (منادهای گذشته ی قبل از استعامر) به 

دست می دهند.]53[ مصطفی لرشف اثرات مثبتی را که مطالعه ی مخفیانه ی 
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این کتاب ها در مکتب خانه در دوران کودکی بر روی او داشتند، به خاطر 
می آورد.]54[

در قلب مرتوپل های استعامری

این  اما  می شدند،  مهاجرت  روندهای  ایجاد  باعث  همه  استعامرها  اگر 

روندها بر حسب شکل استعامر و جوامع مستعمره متفاوت بودند. برای 

فرانسه، مهاجرین اهل کشورهای مغرب اکرثیت بزرگ مهاجرینی را تشکیل 

و  الجزایری ها  اساساً  مهاجرت  این  از مستعمرات می آمدند.  که  می دادند 

اول  نیمه ی  الجزایری ها، در  را شامل می شد. رشد کمی مهاجرت  کارگران 

قرن بیستم، رسیع و مداوم بود. رقم آن در 1918 به 57264 نفر، در 1923 

به 109849 نفر و در 1937 به 148261 نفر بالغ می شد.]55[ مهاجرت اهالی 

آن  رشد  و  کمرت  بسیار  مرتوپل  به  سیاه  آفریقای  در  فرانسه  مستعمرات 

آهسته تر بود: بین 3000 تا 5000 نفر در سال های دهه ی 1920؛]56[ 13517 
نفر در 1946. ]57[

بریتانیا به نوبه ی خود اساساً آنتیلی ها و هندی ها را فرا می خواند. تعداد 

ساکنان رنگین پوست این کشور رصف نظر از اصلیت آنها، تا سال 1945، به 

ده هاهزار نفر می رسید.]58[ قدرت های استعامری دیگر، در نیمه ی اول قرن 

بیستم، فقط یک مهاجرت حاشیه ای آفریقایی ها را به خود می بینند. برای 
منونه در سال 1945 در بلژیک تنها 1838 آفریقایی زندگی می کردند.]59[

این مهاجرت، مستقل از جنبه ی کمی آن، در همه جا به پختگی آگاهی های 

ملی قویاً یاری می رساند. مثال پرتغال، که مهاجرین به این کشور را اساساً 

دانشجویان تشکیل می دادند، بر این امر گواهی می دهد. تعداد مهاجرین 

نفر  به چندهزار  تنها  این کشور،  استقالل مستعمرات  تا زمان  پرتغال،  به 

(اهل  کابرال  آمیلکار  چون  -افرادی  استقالل طلب  رهربان  می شد.  محدود 

سانتومه)،  (اهل  سانتو  اسپیریتو  آلدا  آنگوال)،  (اهل  نتو  آگوستینو  گینه)، 

پدرو پی رس (اهل دماغه ی سبز)، مارسلینو دوس سانتوس (اهل موزامبیک) 

و بسیاری دیگر- در لیسبون به رس می بردند. بسیاری از آنها برای اولین بار 
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با  امپراتوری،1  دانشجویان  »خانه ی  در  بگوییم  دقیق تر  یا  شهر،  این  در 
یکدیگر مالقات می کنند.]60[

انقالب بلشویکی 1917 در روسیه، بنیانگذاری انرتناسیونال سوم در 1919 

و تشکیل احزاب جدید کمونیست طبیعتاً بسیاری از مهاجران را در متامی 

»از بیست و یک رشط«  اروپایی مجذوب کرد. رشط هشتم،  مرتوپل های 

تصویب  به  آن  دوم  کنگره ی  در  (که  انرتناسیونال  در  شدن  پذیرفته  برای 

رسید)، به مسئله ی استعامر اختصاص داشت، لحن آن نو بود و مضمون آن 

جای شبهه باقی منی گذاشت:

»احزاب کشورهایی که بورژوازی آنها دارای مستعمرات است یا بر ملت ها 

ستم وارد می کند، باید در خصوص مسئله ی مستعمرات و ملل ستمدیده، 

به  متعلق  هر حزب  باشند.  داشته  روشن  و  کامالً رصیح  مشی  یک خط 

انرتناسیونال سوم وظیفه دارد بی رحامنه عملکردهای امپریالیسم "خودی" 

را افشاء کند؛ از هر جنبش رهایی بخش نه در حرف بلکه در عمل، دفاع 
مناید و خواهان خروج امپریالیست های مرتوپل از مستعمرات شود.«]61[

میان  مالقات  محل های  به  دوره،  این  در  اروپایی  بزرگ  مرتوپل های 

ضداستعامرگرایی، کمونیسم و بخشی از دیاسپورای اهل مستعمرات تبدیل 

شدند. در نتیجه ی این امر، در فاصله ی بین دو جنگ جهانی اول و دوم، 

تعداد زیادی سازمان تشکیل شد که می توان آن را پيش درآمد بیداری استقالل 

در دهه های بعد دانست. رهربان استقالل ها، مستقیم یا غیرمستقیم، با این 

جوش و خروش گسرتده که دیاسپوراهای آفریقاییان -در پاریس، نیویورک، 

لندن یا لیسبون- را در بر می گرفت در متاس بودند. با این حال فرانسه دارای 

دو ویژگی بود که در نتیجه ی آنها متاس میان مهاجرین آفریقایی و جنبش 

این  بود.  و گسرتده تر  دیگر عمیق تر  از جاهای  این کشور  در  کمونیستی 

دو ویژگی عبارتند از مهاجرت تعداد بسیار زیادی از آفریقاییان به فرانسه 

از حزب سوسیالیست و تشکیل حزب  انشعاب گسرتده ی کمونیست ها  و 

کمونیست فرانسه در سال 1920.

1. La Casa dos estudantes do Império
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آن »منفور«2  »اتحادیه ی مستعمرات«1 در سال 1921 و نرشیه ی  ایجاد 

رهربان  از  بسیاری  برای  سازمان  این  است.  متاس  این  تشکیالتی  ترجامن 

مانند  آموزش سیاسی است -رهربانی  جنبش رهایی بخش ملی یک فضای 

هوشی مین3 (ویتنامی)، مسالی حاج4 (الجزایری)، المین سنگور5 (سنگالی) 

به  که  است  شکلی  همچنین  و  ماداگاسکار)؛  (اهل  استفانی6  ساموئل  یا 

در  »این  می بخشد.  الهام  ملی  رهایی بخش  جنبش  سازمان های  نخستین 

واقع بخش مستعمرات کمیته ی مرکزی حزب کمونیست فرانسه است که 

اخیر  فرد  دارند.  تعلق  آن  به  (ویتنامی)  ترویان  ده  نگویان  و  مغربی ها 

به همراه سایر عنارص "اتحادیه ی بین مستعمرات" در سال 1926 تصمیم 

کنند:  ایجاد  را  ملی  رهایی بخش  جنبش  جهت  در  را  احزابی  می گیرند 

»ستاره ی شاملی آفریقا«7  در مارس 1926، »کمیته ی دفاع از نژاد سیاه«8 در 

مه 1927و حزب »آنام (ویتنام) مستقل«9 در 26 ژوئن 1927 به این ترتیب 
متولد می شوند.«]62[

1. L’union intercoloniale UIC

2. Paria

3. هوشی مین رهرب آینده ی نربد برای استقالل وبتنام یکی از بنیانگذاران UIC  است و از سال 1922  

دبیر دوم آن می شود.

از  یکی  او  می پیوندد.    UIC و  فرانسه  کمونیست  حزب  به   1924 سال  در   ،Messali Hadj  .4

پایه گذاران نرشیه ی »L›Etoile nord – africaine« (»ستاره ی شاملی آفریقا«) است که نقش بسیار 

مهمی در جنبش آزادی بخش ملی الجزایر ایفاء خواهد کرد.

Lamine Senghor .5، در سال 1924 به حزب کمونیست فرانسه و UIC ملحق می شود. فعالیت 

گسرتده ی سنگور با وجود زندگی مبارزاتی کوتاهش (او در سال 1927 چشم از جهان فرو می بندد) 

او را به یکی از پیشگامان مبارزات استقالل طلبانه ی کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا تبدیل 

می سازد.

Samuel Stéphany .6، عضو SFIO (شاخه ی فرانسوی انرتناسیونال دوم) و اتحادیه ی حقوق برش 

است. او همچنین یکی از بنیانگذاران اتحادیه برای دسرتسی بومیان ماداگاسکار به حقوق شهروندان 

فرانسوی است که در 1920 ایجاد می شود. ساموئل استفانی به حزب کمونیست فرانسه می پیوندد 

و به دبیرکلی UIC انتخاب می شود.

7. l’Étoile nord africaine

8. le Cmité de défense de la race nègre

9. le Viet Nam Doc Lap Dang
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تبلیغات  نیز  اروپایی  کشورهای  سایر  در  کمونیست  نوپای  احزاب 

ضداستعامری را به پیش می بردند، اما نفوذ ضعیف آنها مانع از آن می شد 

که نتایج مشابهی حاصل شود. با وجود این ضعف، متاس ها برقرار و احزاب 

کمونیست به یک قطب مرجع تبدیل شدند:

چند آفریقایی رادیکال، در حین گذراندن تحصیالت خود در بریتانیا، با 

اندیشه های  تحت تأثیر  و  می کنند  برقرار  متاس  کمونیست  احزاب  رهربان 

سیاسی آنها قرار می گیرند. این موارد شامل ج. کنیاتا اهل کنیا، ق. نکرومه 

اهل غنا، ه. ماکولی اهل نیجریه، ف. ف. اسامل اهل گامبیا و ا. ک. موسازی 

مارکسیست  روشنفکران  پرتغالی زبان،  آفریقای  در  است]...[  اوگاندا  اهل 

(بنیانگذار جبهه ی خلق برای آزادی آنگوال) و آمیلکار  مانند آگوستینونتو 

کابرال (بنیانگذار حزب آفریقا برای استقالل گینه و جزایر دماغه ی سبز) در 
پرتغال تحت تأثیر حزب کمونیست این کشور تربیت سیاسی می یابند.]63[

دو رهرب پان آفریکانیست، و. ا. ب. دو بویز اهل آمریکا و ج. پادمور اهل 

ترینیداد نیز در دهه های 1920 و 1930 به نزدیکی با جنبش کمونیستی 

کمک کردند. تأثیر آنها بر تحول کنگره های پان آفریکانیسم، که در باال ذکر 

جنبش  با  آفریقایی  مهاجرین  متاس  دیگر  نتیجه ی  بود.  تعیین کننده  شد، 

کمونیستی، سازماندهی یک کنگره ی ضدامپریالیستی در 1927 در بروکسل 

بود که بر بسیاری از رهربان جنبش رهایی بخش ملی تأثیر گذاشت. نهرو 

از هند، مسالی حاج از الجزایر، محمد حتّی از اندونزی، المین سنگور از 

سنگال، البکری از سوریه در این کنگره با یکدیگر مالقات کردند و مناسبات 

پایداری میان آنها برقرار شد.

جنبش  فزاینده ی  نفوذ  اثر  در  کارگری«،  سوسیالیست  »انرتناسیونال 

کمونیستی بر دیاسپورای آفریقایی، مجبور به اتخاذ مواضعی می شود که 

بودند) هستند. یکی  استعامری  (که آشکارا  قبلی آن  از مواضع  معتدل تر 

از قطعنامه های کنگره ی »انرتناسیونال سوسیالیست...«، که در اوت 1928 

در بروکسل برگزار می گردد، اظهار می دارد که »سوسیالیسم اصل سلطه ی 

خارجی بر خلق های استعامرزده را نفی می کند«.]64[ قطعنامه مستعمرات 
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متدن  »رشایط  که  مستعمراتی  اول  گروه  می کند:  تقسیم  گروه  دو  به  را 

مستقل مدرن« را دارا هستند و باید از استقالل آنها دفاع کرد. گروه دوم 

مستعمراتی هستند که برای استقالل آنها آماده سازی الزم است. اما ترجامن 

این قطعنامه بر حسب احزاب سوسیالیست متفاوت است: حزب مستقل 

بی قید و رشط همه ی کشورهای  و  کامل  »استقالل  از  بریتانیا  در  کارگر1 

بحار  ماوراء  ملی  رهایی بخش  جنبش های  »از  و  می کند«  دفاع  مستعمره 

سوسیالیست  »انرتناسیونال  فرانسوی  بخش  برای  می مناید«.]65[  پشتیبانی 

کارگری« (SFIO) مسئله عبارت است از »تبدیل استعامر رسمایه داری به 

یک کار بلندمرتبه و برادرانه ی متدن برشی«.]66[ تفاوت قابل توجه است.

جریان  دو  مرتوپل،  در  ضداستعامری  قالب بندی  این  موازات  به 

انتشار  می کنند.  پیدا  فرانسه  در  را  شنوایی  گوش های  پان آفریکانیست 

مجموعه ای از آثار نویسندگان سیاهپوست2 در 1925 توسط آلن لوروآ الک 

آفریقایی  مبارزان  از  برخی  بر هویت رسعت می بخشد.  تأکید  به جنبش 

آفریقا« دفاع می کنند.  به  بودن« و »بازگشت  از سیاه  ایده ی »مفتخر  از 

ایده  این  با  ترجیح می دهند،  را  برابری  برای  نربد  مبارزان  از  دیگر  برخی 

که یا استعامر را اصالح کنند و یا آن را از میان بربند. به این جریانات، در 

اهل مستعمرات در  دانشجویان  تحلیل های نسل  سال های دهه ی 1930، 

سال های میان دو جنگ جهانی اول و دوم اضافه می شوند. یکی از نخستین 

تنها یک  این جریان اخیر نرشیه ی »دانشجوی سیاه«3 است که  منودهای 

شامره از آن، در مارس 1935، منترش می شود. انتشار این نرشیه از جمله 

سوسیالیست ها)  به  (نزدیک  سنگالی  سنگور  سدار  لئوپولد  کار  نتیجه ی 

به حزب کمونیست فرانسه می پیوندد)  امه سه زر مارتینیکی (که بعداً  و 

عمده ای  تأثیر  که  می شود  آغاز  جنبش»سیاه ستایی«  این ترتیب  به  است. 

Independent Labour Party .1 (یا حزب مستقل کارگر) در 1893 شکل گرفت؛ و هنگام تشکیل 

حزب کارگر، در 1906، به این حزب پیوست؛ در عین حال که فعالیت سیاسی مستقل خود را حفظ 

کرد.

2. The New Negro

3. L’Étudiant noir
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بر خط سیر رهربان استقالل طلب کشورهای فرانسوی زبان واقع در جنوب 

صحرای آفریقا خواهد داشت.

چپ اروپایی و مستعمرات

اگر متاس میان چپ های اروپایی و مهاجرین آفریقایی در اروپا به کسب 

آگاهی ملی این مهاجرین رسعت بخشید، اما این متاس همچنین با تضادها 

و تناقضات بسیاری همراه بود. کمونیست های آفریقایی به ویژه به احزاب 

استعامر  احزاب مسئله ی  این  که چرا  ایراد می گرفتند  اروپایی  کمونیست 

انرتناسیونال  ثانوی تلقی می کنند. آنها عدم اجرای تصمیامت  را مسئله ای 

کمونیست را محکوم می کردند و از اینکه احزاب کمونیست به انتقاداتی 

که به آنها می شد کامالً بی توجه بودند، اظهار تأسف می کردند.

باید گفت که این انتقادات شدید و رصیح بودند. دیمیرتی مانوئیلسکی 

انرتناسیونال کمونیست در 1924،  پنجمین کنگره ی  مناینده ی شوروی، در 

احزاب کمونیست فرانسه و انگلستان را به شدت مورد حمله قرار داد:

برای  تعیین شده  کاندیدای  هفت  از  فرانسه[،  ]در  انتخابات  آخرین  در 

نژاد  منایندگان  جز  نتوانستید،  چرا  است.  بومی  نفر  یک  تنها  مستعمرات 

مسلط، کاندیدای دیگری پیدا کنید]...[؟ رفقای انگلیسی ما حتی منفعل تر 

هستند. آنها بیشرت از هر کسی تحت تأثیر پیش داوری نژادی قرار دارند]...[. 

ما از شام بسیار ممنون هستیم که هنگام حمله به انقالب روسیه فریاد 

کمونیست،  انرتناسیونال  نکنید!«  تعدی  شوراها  روسیه ی  »به  برآوردید: 

روزی که شام دلیرانه فریاد برآورید: »مستعمرات را رها کنید!«، از این هم 
بیشرت به شام تربیک خواهد گفت.]67[

و  روشن تر   ،1925 سال  از  اروپایی،  کمونیست  احزاب  مواضع 

ضداستعامرگرایی این احزاب قابل توجه تر و تهاجمی تر شد. جدا از حزب 

رهربی  برای  کافی  نفوذ  از  احزاب  این  از  هیچ یک  فرانسه،  کمونیست 

عملیات  فرانسه،  در  نبودند.  برخوردار  گسرتده  ضداستعامری  کمپین های 
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ضداستعامری یکی پس از دیگری انجام می گرفتند: کمپین علیه جنگ ریف،1 
علیه جنگ در سوریه،2 علیه جشن های صدمین سال استعامر الجزایر.3

حزب  مشی  تغییر  آغاز  فرانسه  در  مردمی  جبهه ی  پیروزی  این حال،  با 

کمونیست فرانسه بود. ائتالف با رادیکال ها و سوسیالیست ها، که به دلیل 

اعتالی فاشیسم در اولویت قرار داشت، موجب شد تا کمونیست ها دیگر 

از مطالبه ی استقالل برای مستعمرات حرفی نزنند. این چنین تغییری الزاماً 

برخی ها را مأیوس کرد و برخی دیگر آن را یک خیانت تلقی کردند. در هر 

دو مورد فعالین جنبش رهایی بخش ملی از این پس به حزب کمونیست 

فرانسه به عنوان حزبی نگاه می کردند که در اردوی »طرفداران شبیه شدن« 

قرار دارد. »طرفداران شبیه شدن« در واقع برابری حقوقی، و نه استقالل، را 

به عنوان دورمنای مطالبات استعامرزدگان پیشنهاد می کردند.

بریتانیا این منطق شبیه سازی را به ارث منی برد. هنگام ظهور جنبش بزرگ 

دادن سیزده مستعمره ی  از دست  بریتانیایی ها تحت تأثیر  استعامرزدایی، 

مواضع  استقالل،  طوالنی  جنگ  یک  از  پس   ،1783 در  آمریکا  در  خود 

از  آنها، پس  اتخاذ کردند.  پراگامتیستی تری  بازتر، و در هر صورت  ظاهراً 

ایجاد سیستم اداره ی غیرمستقیم در مستعمرات خود، در اعطای شکلی از 

خودمختاری سیاسی به استعامرزدگان (با این ایده که تغییر بسیار تدریجی 

صورت خواهد گرفت) کمرت از همتایان فرانسوی خود محتاط بودند. در 

1. در سال 1919 تحت رهربی عبدالکریم مبارزه ی مسلحانه برای کسب استقالل و برقراری »جمهوری 

ریف« آغاز می شود. این مبارزه تا سال 1926 به درازا می کشد. عبداالکریم و یارانش نخست با ارتش 

ارتش ها درگیر می شوند. جنگ ریف  این  با هر دوی  فرانسه و دست آخر  ارتش  با  اسپانیا، سپس 

نخستین مبارزه ی آزادی بخش ملی آفریقا است. حزب کمونیست فرانسه کمپین شجاعانه ای را به 

خروج  خواهان  و  می کند  هدایت  فرانسه  امپریالیسم  محکومیت  در  و  استقالل طلبان  از  حامیت 

نیروهای استعامری از مراکش می شود و رسبازان فرانسوی را به برادری با شورشیان فرامی خواند.

2. در سال 1925 مبارزه ی آزادی بخش ملی دیگری به رهربی سلطان العطاش در سوریه درمی گیرد 

که تا سال 1927 به درازا می کشد. حزب کمونیست فرانسه دوباره کمپین ضداستعامری شجاعانه ای 

را به پیش می برد. حزب کمونیست، مانند مورد مراکش، خواهان قطع مداخله ی نظامی فرانسه و 

استقالل ملی می شود.

3. حزب کمونیست فرانسه، به منظور افشاء استعامر فرانسه، به مناسبت جشن های صدمین سال 

استعامر الجزایر کمپینی را برای تحریم کاالهای واردشده از الجزایر سازماندهی می کند.
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پایان این روند وضعیت پابرجا می ماند؛ یعنی دولت از خودمختاری داخلی 

برخوردار بود، اما عضو امپراتوری باقی می ماند. مثال کانادا یا اسرتالیا به 

عنوان مدل برای سایر مستعمرات پیشنهاد می شد. با این حال، دوره ی گذار 

می توانست بسیار طوالنی باشد.

مالکوم مکدونالد وزیر مستعمرات بریتانیا، در سخرنانی خود در مجلس 

عوام به تاریخ 7 دسامرب 1938، این منطق را چنین خالصه می کند:

میان  در  آزادی  تدریجی  گسرتش  یعنی  بریتانیا  امپراتوری  نهایی  هدف 

همه ی اتباع اعلی حرضت، در هر کجا که زندگی می کنند، است]...[ می تواند 

بخش های  از  برخی  اینکه  از  قبل  بکشد،  طول  قرن ها  حتی  یا  نسل ها 
امپراتوری استعامری بتوانند به خودمختاری دست پیدا کنند.]68[

برای  خودمختاری  اعطای  منود:  چنین خالصه  می توان  را  بریتانیا  منطق 

احرتاز از نربد برای استقالل. حزب کارگر به طور کلی با این رویکرد موافق 

ولی  باشد.  کوتاه  گذار  دوره ی  که  بود  آن  خواهان  عین حال  در  اما  بود، 

»انعطاف پذيرى«بریتانیا عمومی نبود. به محض اینکه اهداف اقتصادی و 

خشن  چهره ی  هامن  بریتانیا  استعامر  بودند،  میان  در  مهمی  اسرتاتژیک 

سایر قدرت های اروپایی را نشان می داد.

این انباشت طوالنی تجربیات (مقاومت در برابر برده داری و استعامر، در 

آفریقا و در مهاجرت) پایه ی تاریخی کسب آگاهی ملی ای بود که پس از 

جنگ جهانی دوم به پختگی رسید.
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آزادی واقعی این شبه استقاللی نیست که در آن وزیرانی که مسئولیت محدود دارند 

با اقتصادی روبرو هستند که تحت استیالی پیامن استعامری قرار دارد. آزادی عبارت 

تفوق زبان ستمگر و »تبدیل  از  استعامری،  به حیات نظام  پایان بخشیدن  از  است 

شدن به یک ایالت« کشور استعامرگر گرفته تا اتحاد گمرکی ای که در واقع مستعمره ی 

سابق را کامکان در حلقه های زنجیر فرهنگ و الگوها و ادراکات استعامرگر باقی نگه 

می دارند.

فرانتس فانون، »املجاهد«، آوریل ۱۹۵8

نلسون ماندال در زندگینامه ی خود خاطرنشان می سازد که »شکل مبارزه 

که  می رسد  نظر  به  ستمدیده«.]1[  نه  و  می کند  تعیین  ستمگر  همواره  را 

تحوالت جهان استعامر، در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، نقطه نظر 

بلواهایی  و  هرج ومرج ها  موجب  دوم  جهانی  جنگ  می کنند.  تأئید  را  او 

را  ایدئولوژیک استعامر  پایه های مادی، سیاسی و  از  می شود که بسیاری 

در  را  استعامرزدایی  که  بود  این  جنگ  نتایج  از  یکی  می شکند.  هم  در 

نظر میلیون ها تن از مردم مستعمرات قابل تصور می ساخت. قدرت های 

استعامری در رشایط و بسرت جدید مجبور شدند، حتی اگر شده محتاطانه، 

در را به روی اصالحات بگشایند. امیدهای مردمی همه جا را فرا گرفتند: در 

رسارس قاره، آگاهی ملی آفریقایی با قدرت متام بیان می شد. اگرچه مطالبات 
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ملی شکل های متنوعی به خود می گیرند (از فعالیت های مساملت آمیز که 

تا مبارزه ی مسلحانه)،  اقدامات را در بر می گیرد گرفته  از  طیف وسیعی 

اما این تفاوت را نباید چونان انعکاس مکانیکی »شخصیت« رهربان یا تنوع 

»فرهنگی« آفریقا تحلیل کرد. گوناگونی رشایط و سیاست های استعامری، 

هامن طور که ماندال یادآور می شود، تنوع اشکال مبارزه و کیفیات دسرتسی 

به استقالل را توضیح می دهند.

هنگامی که شالوده ی استعامر شکاف برمی دارد

جنگ جهانی دوم در بنیادهای ایدئولوژیک استعامر، و به ویژه در نژادپرستی 

نازیسم  تجربه ی  انداخت.  شکاف  بود،  مسلط  زمان  آن  تا  که  بیولوژیک 

رشایط و توازن قوا را تغییر داد. برای نخستین بار گروهی از »سفیدپوستان« 

آن  شامل  مستعمرات  مردم  فقط  این جا  تا  (که  را  نژادی  سلسله مراتب 

می شدند) بر سایر »سفیدپوستان« اعامل کردند. کشورهای اروپایی تحت 

استعامر درآمدند و مردمان آنها متحمل هامن بالیایی شدند که این کشورها 

قرن ها بر میلیون ها نفر مردم کشورهای مستعمره تحمیل کرده بودند. امه 

سه زر، در 1954، از این بلبشو درس هایی را استخراج می کند:

درباره ی  خود  نفرت انگیز  اظهارات  نخستین بار  برای  هیتلر  که  هنگامی 

بقیه،  شوند.  حیرت زده  بود  ممکن  اروپا  مردمان  می زد،  جار  را  برتر  نژاد 

حرف ها  این  قبالً  زیرا  نکردیم؛  تعجب  زیاد  مستعمرات،  مردم  ما  یعنی 

دهان  از  اربابامنان،  دهان  از  بلکه  هیتلر،  دهان  از  نه  بودیم،  شنیده  را 

قدرت های استعامرگر]...[؛ شاید نوآوری بزرگ هیتلر به سادگی در این بود 

اعامل منود که کشورهای  اروپا  بر مردمان  را  استعامری  آن روش های  که 

اروپایی تا این زمان برای حفظ منافع خود، بدون آنکه خم به ابرو بیاورند، 
بر ملت های غیراروپایی اعامل کرده بودند.]2[

را  اروپا«]3[  خاک  قلب  »در  استعامر  این  خود  سهم  به  فانون  فرانتس 

یکی از علل اساسی عقب نشسنت نژادپرستی بیولوژیک و جایگزین شدن 

تدریجی آن با نوعی نژادپرستی فرهنگی می داند. اگرچه نژادپرستی ناپدید 
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منی شود، اما رشایط جدید آن را مجبور می کند تا نقاب جدیدی بر چهره 

بزند. استعامر نیز، به همین صورت، مجبور است چهره ی خود را تغییر دهد 

و در نتیجه ی این امر امکانات جدیدی برای مبارزه در خدمت خلق های 

تحت استعامر قرار می گیرند.

نحو  به  مستعمرات  خلق های  که  آنجایی  از  استعامر،  بردن  سؤال  زیر 

بیشرتی  حرارت  با  جسته اند،  رشکت  ضدنازیسم  نربدهای  در  گسرتده ای 

یادآوری  را  رقم  فرانسوی، چند  تاریخ دان  استورا،  بنژامن  صورت می گیرد. 

می کند: »در مارس 1940، بنا به آمار وزارت جنگ فرانسه، ده هزار رسباز 

اهل هندوچین، در کنار ده هزار رسباز ماداگاسکاری و شصت و هشت هزار 

به رس می بردند. درهمین زمان  فرانسه  آفریقای سیاه در  پانصد رسباز  و 

تعداد نیروهای اهل شامل آفریقا به سیصد و چهل هزار نفر بالغ می شد.«]4[ 

امپراتوری  نیز به همین منوال عمل می کنند.  قدرت های استعامری دیگر 

از  نفر  و سه هزار  و هفتاد  نهصد  و  دومیلیون  در جریان جنگ،  بریتانیا، 

اهالی مستعمرات را بسیج می کند، که دومیلیون و پانصدهزار نفر از آنها 

اهل هند و بقیه از اهالی سایر مستعمرات هستند -در میان این بخش آخر 
دویست و پنجاه هزار نفر از اهالی آفریقای غربی حضور دارند.]5[

اساسی  از اسطوره های  این مشارکت در نربدها تجربه ای است که یکی 

در  می شکند.  هم  در  را  سفید«،  »مرد  شکست ناپذیری  یعنی  استعامر، 

سال های بعد نتیجه ی شوک و جراحت ناشی از فتح استعامر و اسطوره ی 

شکست ناپذیری استعامرگر با دقت حفظ و نگهداری می شوند.

آبراهام ندینگا-مبو (تاریخ دان اهل کنگو برازاویل)، با تحلیل روابط نگاالها 

در کنگو برازاویل با اروپاییان مستعمره نشین، روند ساخت و بازتولید این 

اسطوره را یادآور می شود:

هنگام گیر افتادن، تبعیت کردن از مرد سفید یا رنج خود را تحمل کردن 

بهرت از مقاومت کردن و دوبرابر رنج کشیدن است. به این ترتیب اسطوره ی 

بر  خود  سفیدها  می شود]...[.  ایجاد  سفید  مرد  برتری  و  شکست ناپذیری 

رضورت ترویج چنین اسطوره ای آگاهی دارند و سعی می کنند، هربار که 



70

چهره های انقالب آفریقا

وسایل آن را در اختیار دارند، برتری خود را نشان دهند.]6[

مضمون  می شود.  متالشی  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  اسطوره،  این 

وقایعی  به  محکومان  مثل همه ی  که  آفریقایی ها،  نظر  از  تاریخی جنگ 

و  داشتند  دقیق  توجه  می کردند،  برجسته  را  استعامرگران  که ضعف های 

به منظور زنده نگهداشنت امیدهای خود برای آزادی این وقایع را مد نظر 

قرار می دادند، دور مناند. نخستین جمهوری سیاهان در هائیتی، که خیلی 

دنبال  به  برای سایر کشورهایی که  آزادی،  به »مناد سیاسی فخر و  رسیع 

این  جمله ی  از  شد«،]7[  هستند،تبدیل  خود  سیاسی  تعیین رسنوشت  حق 

ایتالیای  برابر  در  آدووا،  در   ،1896 در  اتیوپی  مردم  پیروزی  است.  وقایع 

آفریقا«]8[  در  استقالل  و  آزادی  یگانه ی  »مناد  به  را  کشور  این  تجاوزگر، 

نیز  اول  در جنگ جهانی  مستعمرات  اهل  مشارکت رسبازان  کرد.  تبدیل 

اسطوره ی شکست ناپذیری استعامرگر را متزلزل می کند. هامنطور که آمادو 

هامپاته با خاطرنشان می سازد، روایت ها و حکایت های رسبازان قدیمی تا 

ابرمردی  سفید  »انسان  که  می آموزند  و  می روند  روستاها  دورافتاده ترین 

نیست که از حامیت الهی یا شیطانی برخودار باشد؛ او انسانی مثل آنهاست 
و مانند آنها دارای سجایا و معایب، قدرت و ضعف است«.]9[

اسطوره ی  جنگ)  آغاز  (در  اروپایی  ارتش های  شکست های  اگر 

شکست ناپذیری قدرت های استعامری را ناگهان در هم شکست، این تحول 

تأثیر عمیق تری بر فرانسه داشت (به دلیل شکست این کشور در 1940 و 

هم دستی رژیم ویشی با آملان نازی). در حینی که یریتانیا در مقاومت در 

برابر تهاجم آملان متحد ظاهر شد، فرانسه قدرتی شکست خورده و دچار 

تفرقه معرفی گردید.

پیاده شدن نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در 1942، در شامل آفریقا، 

در رشایطی که روزولت آگاهانه از حق تعیین رسنوشت سخن می گفت، 

بر آگاهی استعامرزدگان شدیداً و قویاً تأثیر گذاشت. لویی ریگو، معلم در 

الجزایر، »تغییر طرز فکر بومیان« بعد از جنگ را ثبت کرده است. او این 

تغییر را نتیجه ی عوامل زیر می داند: »از دست رفنت حیثیت فرانسه پس 



71

کدام استعامرزدایی؟

از شکست 1940، و متاس با نیروهای متفقین از سال 1942، مخصوصاً با 

آمریکایی ها و بازگشت الجزایری هایی که در نربد برای آزادی فرانسه رشکت 
کرده بودند و انتظار پاداش داشتند به خانه هایشان.]10[

مبارزان جنبش  و  سازمان های سیاسی  گفتگوی  تنها طرف  دیگر  فرانسه 

رهایی بخش ملی نبود. سلطان مراکش، در 22 ژانویه ی 1943، در شهر آنفا 

با فرانکلین روزولت دیدار می کند. در الجزایر، فرحت عباس رهرب جنبش 

رهایی بخش ملی با رابرت مورفی (مناینده ی مستقیم رییس جمهور آمریکا) 

گفتگو می کند. مبارزان مراکشی یک نسخه از مانیفست خود را هم زمان در 

اختیار مقامات فرانسوی و کنسولگری های آمریکا و انگلستان می گذارند. 

در کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا، ظهور »جامعه ی بین املللی« 

نیز  نیستند)  ارباب  اروپایی  استعامری  قدرت های  فقط  دیگر  آن  در  (که 

باعث پرورش افکار می شود.

حقوق،ستون فقرات نظام بین امللل؟

برای آفریقایی ها کنار گذاشنت قدرت استعامری به عنوان تنها طرف گفتگو 

به خصوص از آن جهت محرک و جذاب است که نظم نوین جهانی از آنها 

دعوت می کند که فراتر از »مرتوپل های« خود بنگرند. بر ویرانه های جنگ 

به جای »جامعه ی ملل« (که قبل از جنگ نشان داده بود قادر به تضمین 

این  از  متحد.  ملل  سازمان  سازمان جدیدی ظاهر می شود:  نیست)  صلح 

نظر، از هامن ابتدای دهه ی 1940، منشورها، اعالمیه ها و توافق نامه های 

یکدیگر  جانشین  بین امللل  حقوق  رجحان  بر  تأکید  منظور  به  بین املللی 

بنا می شود.  پایدار  یک صلح  عنوان ستون  به  انسانی  و حقوق  می شوند 

از  بعد  جهان  در  »حقوق«  جایگاه جدید  تعیین  در  نازیسم  شناعت های 

جنگ نقش مهمی دارد.

استعامرزدایی  یک  چشم انداز  دوراندیش،  اذهان  تحول،برای  این  

فعال  و  نارش  ماسپرو،  فرانسوا  که  هامن طور  می گشود.  را  مساملت آمیز 

سیاسی، خاطرنشان می کند:
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متفقین غربی، به منظور غلبه بر توتالیتاریسم هیتلری، منطقاً می بایستی 

در برابر مردم جهان یک ایدئولوژی ضدتوتالیتاریستی را اعالن می کردند که 

منشور سازمان ملل متحد و سپس اعالمیه ی جهانی حقوق برش ترجامن آن 

بودند. پس، خواه ناخواه، در چارچوب افشاِء سیستم های رسکوبگر مشکل 

اعالن  نیاورد.  به شامر  این سیستم ها  را در شامر  استعامری  می شد نظام 

آرمان آزادی همه ی انسان ها بدون در بر گرفنت استعامرزدگان. سخن گفنت 
به نام برشیت و بخشی از آن را به حساب نیاوردن.]11[

و  روزولت  فرانکلین  توسط   1941 اوت   15 در  که  آتالنتیک،  منشور 

وینستون چرچیل امضا شد، پایه های سیاست جدید جهانی را، که متفقین 

می خواستند پس از جنگ ایجاد کنند، بنا نهاد. ماده ی 3 این سند وعده های 

آمریکا  متحده ی  ایاالت  و  بریتانیا  دارد.  بر  در  استعامرزدگان  برای  زیادی 

در واقع اظهار می کنند که »حق همه ی خلق ها را در انتخاب شکل دولتی 

که می خواهند تحت حاکمیت آن زندگی کنند، محرتم می شامرند؛ و آرزو 

می منایند برقراری دوباره ی حق حاکمیت و دولت مستقل ملت هایی که با 
زور از آنها محروم شده بودند را ببینند.«]12[

ترجمه های منشور آتالنتیک به زبان فرانسه به طرز فاحشی با یکدیگر 

عبارت »حق همه ی خلق ها«1  انگلیسی  که منت  در حالی  دارند.  اختالف 

»حق  به  سادگى  به  ترجمه ها  از  برخی  می دهد،  قرار  استفاده  مورد  را 

خلق ها« اشاره می کنند. ورای ترجمه، ژان سوره-کانال و آلربت آدو بوآهن 

(تاریخدانان اهل فرانسه و غنا) به درستی بر رسشت مبهم منشور تأکید 

می کنند. یک تفسیر مضیق کاربرد آن را به کشورهایی که توسط نازی ها 

گیلد هال  در  در سخرنانی خود  اشغال شده اند، محدود می کند. چرچیل 

لندن، در 10 نوامرب 1942، چنین تفسیری ارائه می دهد. یک تفسیر موسع 

منت را به ادعانامه ای در محکومیت سیستم استعامری تبدیل می مناید. این 

آن،  امضاءکنندگان  ذهن  در  منت،  این  که  می کنند  مشاهده  تاریخدان  دو 

فقط باید در اروپا اعامل شود؛ اما خلق های آفریقا باید آن را کشف کنند 

1. the right of all peoples



73

کدام استعامرزدایی؟

و این حق را برای خود مطالبه منایند.«]13[

 26 در  که  متحد)،  ملل  سازمان  بنیادین  (منشور  سانفرانسیسکو  منشور 

حقوق  وعده ی  این  از  که  را  عظیمی  امید  رسید،  امضا  به   1945 ژوئن 

بین امللل متولد می شد، تقویت کرد. فصل یازدهم این منشور به مستعمرات 

(که »رسزمین های غیرخودمختار« توصیف می شوند) اختصاص یافته است؛ 

یادآوری  این منشور  اگرچه در  ابهامات را برطرف منی کند.  این حال  با  اما 

می شود که استعامر پدیده ای گذارا است، اما به ویژه تعهدات مندرج در 

این سند مبهم هستند. بحث در این است که:

اقتصادی،  سیاسی،  پیرشفت  بحث،  مورد  مردم  فرهنگ  رعایت  با  الف) 

اجتامعی، و نیز آموزشی آنان تأمین شود. با مردمان مزبور عادالنه برخورد 

شود و از آنان در مقابل اجحافات حامیت به عمل آید؛ ب) توانایی آنها 

برای به دست گرفنت امور خود گسرتش داده شود، آرمان های سیاسی این 

مردم در نظر گرفته شود و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر رسزمین و 

مردم آن و بنا بر مدارج مختلف پیرشفت شان به آنان در توسعه ی تدریجی 
نهادهای سیاسی آزادشان یاری داده شود.]14[

منشور سازمان ملل متحد، با وجود پس روی آشکار در مقایسه با منشور 

حقوق  »متمدن کننده«،  ایدئولوژی  یک  برجاماندن  وجود  با  و  آتالنتیک 

این  ماهیت  فراموش می کند  (اما  به رسمیت می شناسد  را  استعامرزدگان 

حقوق را روشن کند). اگرچه منشور»جامعه ی ملل« در 1919 در همین 

حقوق  سند  یک  که  است  باری  نخستین  این  اما  می رفت،  پیش  جهت 

به  دارد،  ملزم کننده«  »ارزش  آن  امضاکنندگان  برای  اصل  در  که  بین امللل، 

پایان  مهیا ساخنت  استعامر و رضورت  موقتی  و  گذرا  روشنی رسشت  این 

آن از طریق اعطای شهروندی به استعامرزدگان را به رسمیت می شناسد. 

نوبه ی  به  استعامری  سیستم  درون  در  شهروندی  پویایی  این  کردن  وارد 

خود پویش دیگری را باعث می شود: پویایی استقالل. حقوق بین امللل به 

این ترتیب »فشار استعامر«]15[ را شل می کند.
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قدرت های استعامری ضعیف شده

ایاالت متحده ی آمریکا و اتحاد شوروی قدرت های پیروزمند جنگ جهانی 

-به ویژه  شد)  جنگ  وارد  که  بزرگی  قدرت  (آخرین  آمریکا  بودند.  دوم 

ایتالیا و  آفریقا، سیسیل  نیروهایش در نربدهای شامل  به لطف مشارکت 

نورماندی فرانسه- از چهره ای »آزادیخواه« بهره مند شده یود. آمریکایی ها، 

عالوه بر این، برای معرفی کردن خود چونان ضداستعامر، دامئاً تاریخ خود 

بودند؟  استعامر  تحت  آنها خود سابقاً  اینکه  نه  را جلو می کشیدند. مگر 

بودند؟  برده  پیش  را  ملی  آزادی بخش  جنگ  یک  نیز  آنها  اینکه  نه  مگر 

جان فاسرت دالس، وزیر امور خارجه ی آمریکا، در 1954، استقالل آمریکا را 

در تاریخ استعامرزدایی ثبت می کند: »ما نخستین مستعمره ای، در دوران 

مدرن هستیم که استقالل خود را به دست آورده است و طبیعتاً نسبت 

به آنهایی که مثال ما را دنبال می کنند، تعلق خاطر داریم.«]16[ آمریکا، در 

ورای این اظهارات، تالش دارد -با استفاده از ضعف قدرت های استعامری 

اروپایی- جای پای خود را در آفریقا و آسیا باز کند و از منافع اقتصادی 

و ژئواسرتاتژیک خود دفاع مناید. اتحاد جامهیر شوروی، به سهم خود، در 

جنگی، که به بهای جان بیست میلیون نفر از اتباع این کشور متام شد، نقشی 

اساسی ایفاء منود. این کشورنزد خلق های تحت استعامر از چهره ی مثبتی 

گفتاری خصامنه  بعد)  به  (از سال 1917  آنکه  به ویژه  برخوردار می شود، 

علیه استعامر اروپا اتخاذ می کند.

قدرت های استعامرگر، مخصوصاً دو قدرت اصلی استعامری یعنی بریتانیا 

و فرانسه، از جنگ ضعیف شده بیرون آمدند. با وجود این بریتانیا، که از 

هامن آغاز ورود به جنگ در سال 1941، رسنوشت خود را به آمریکا پیوند 

زد و کامالً به اردوی فاتحان تعلق داشت، می توانست رس خود را باال نگه 

دارد. فرانسه، بلژیک و هلند، در عوض، مغلوب شده بودند. برای فرانسه، 

به دلیل سیاست هم دستی حکومت این کشور با آملان هیتلری و علی رغم 

مقاومت کمونیست ها و گلیست ها، بسیار مشکل بود که از موقعیت یک 

فاتح برخوردار باشد.
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مستعمرات  در  مخصوصاً  آمریکا  متحده ی  ایاالت  »ضداستعامرگرایی« 

سازمان  قیمومیت  از  مثال  برای  روزولت  می شد.  برده  پیش  به  آسیایی 

تاریخ  به  یادداشتی  در  او  دفاع می کند.  فرانسه  بر هندوچین  ملل متحد 

14 ژانویه ی 1944 می نویسد: »من اعتقاد دارم که هندوچین دیگر نباید 

به فرانسه برگردد، بلکه باید توسط یک رژیم تحت الحامیگی اداره شود. 

فرانسه این کشور را، که بیش از سی میلیون نفر جمعیت دارد، تقریباً یک 

اما  از قبل است.«]17[  قرن تحت کنرتل داشته و رشایط زندگی مردم بدتر 

خراب شدن رسیع مناسبات میان اتحاد جامهیر شوروی و ایاالت متحده ی 

آمریکا، در ماه های بعد از پایان جنگ، پروژه ی تحت الحامیگی هندوچین 

را به خاک می سپارد.

نسیم آزادی در آسیا

دفاع  آن  از  روزولت  که  بود  پروژه ای  آسیا  شبه قاره ی  متامی  استقالل 

می کرد. استقالل تنها مستعمره ی آمریکا در این منطقه یعنی فیلیپین، که 

یک  از  منونه ای  عنوان  به  بود،  شده  پیش بینی   1946 ژوئیه ی  چهار  برای 

استعامرزدایی موفق معرفی می شد. آمریکا هنگامی که هلند، پس از اعالم 

مبارزان  به رسکوب   ،1945 اوت   17 در  سوکارنو  توسط  اندونزی  استقالل 

جنبش رهایی بخش ملی پرداخت منطقاً به مخالفت با این کشور برخاست. 

از  محکومیت  و  اندونزی  ملی گرایان  مقاومت  با  مواجهه  در  هلندی ها، 

سوی سازمان ملل متحد از یک سو و تهدید آمریکایی ها دائر بر به تعلیق 

درآوردن کمک هایشان به این کشور در چارچوب طرح مارشال، مجبور به 

رشکت در میزگردی می شوند که در 27 دسامرب 1949 به استقالل اندونزی 

منتهی می گردد.]18[ جمهوری جوان هند، در کارهای سازمان ملل متحد که 

به پشتیبانی از استقالل اندونزی منجر می شود، فعاالنه رشکت دارد.

استقالل هند (جواهر امپراتوری بریتانیا) در اوت 1947هرج ومرج عظیمی 

در کل جهان استعامر، و به ویژه در آفریقای انگلیسی زبان، ایجاد می کند. با 

وجود تقسیم مستعمره به دو دولت هند و پاکستان و درگیری های خونین 
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میان این دو کشور بر رس ترسیم مرزها، استقالل شبه قاره ی هند (چه در 

لندن و چه در مستعمرات آفریقایی بریتانیا) به مرجعی برای یک استقالل 

موفق بدل می شود. بریتانیا، با پز قدرتی که خلق ها و اصول حقوق بین امللل 

را محرتم می شامرد، منافع خود را حفظ می کند. انگلیسی ها، که دسرتسی 

هند و پاکستان به استقالل را به عنوان روندی »تدریجی« در نظر داشتند 

و به عالوه آن را در چارچوب کامنولث1 به انجام رساندند، متوجه شدند 

کنند.  دفاع  منافع شان  از  می توانند  نامساعد  ظاهراً  زمینه ای  علی رغم  که 

گاهی  »تسلیم شدن«  نبود:  بدترین سناریو  اجباراً  آنها،  نظر  در  استقالل، 

اجازه می دهد که »همه چیز از دست نرود« و در برخی موارد »ماندن را 

راحت تر می کند«.

منونه ی هند و به دنبال آن منونه های رسیالنکا و برمه (در 1948) که برای 

خلق های تحت استعامر دالیلی بودند که امکان رسیدن به استقالل، بدون 

توسل به خشونت را نشان می دادند؛ این خلق ها را واداشتند که به روند 

استعامرزدایی رسعت بخشند. روابط میان آفریقا و هند متعدد و قدیمی 

بودند. محمد فائق، وزیر جامل عبدالنارص، اشاره می کند که »جنبش ملی 

آفریقا تحت تأثیر این شیوه ی عمل (مساملت آمیز) بوده است که به ویژه در 

نواحی تحت استعامر بریتانیا جریان داشت و هند، به لطف حضور بسیاری 

مستعمرات  این  با  محکمی  روابط  از  نواحی،  این  در  کشور  این  اتباع  از 

برخوردار بود.«]19[ قوام نکرومه در غنا، جولیوس نایرره در تانزانیا یا کِِنت 

کُنده در زامبیا و بسیاری دیگر از رهربان جنبش رهایی بخش ملی آفریقا 

گاندی یا نهرو را مرجع قرار می دهند. برای مثال نکرومه در »زندگینامه«ی 

تحقق  برای  راه  »دو  که  می دهد  توضیح  شد،  منترش   1960 در  که  خود، 

کشور   53 از  مجموعه ای  همسود  کشورهای  اتحادیه ی  یا  مشرتک املنافع  کشورهای  اتحادیه ی   .1

مستقل است که همه ی آنها غیر از موزامبیک و کامرون قبال مستعمره ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. 

چارچوب همکاری کشورهای این ارگان بر اساس اعالمیه ی سنگاپور در سال 1971 حول »توسعه ی 

ارزش های مشرتک مانند حقوق برش، حکومت قانون، آزادی های فردی، برابری، دموکراسی، تجارت 

آزاد، صلح جهانی و همکاری های چندجانبه« است. چنان که در منت کتاب هم به طور تفصیلی رشح 

در  استعامری اش  منافع  برای حفظ  بریتانیا  امپراتوری  ترفند  واقع  در  پیامن  این  است  شده  داده 

مستعمره های سابق محسوب می شود.(م)
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خودگردانی وجود دارد: یا توسط یک انقالب قهرآمیز، یا بوسیله ی روش های 

مساملت آمیز با دنبال کردن راه های قانونی و مرشوع«؛ و نکرومه، با تکیه بر 

دو مثال، از راه دوم حامیت می کند: مثال »ارتش بریتانیا که در دو نوبت، 

تالش ارتش آملان به منظور حمله به این کشور را با شکست مواجه ساخت؛ 
و پیروزی هندی ها بر امپریالیسم بریتانیا بوسیله ی فشار روانی«.]20[

استقالل در مستعمرات فرانسه در آسیا نیز، در بسرت بسیار متفاوتی، در 

دستور کار قرار دارد. هوشی مین در 2 سپتامرب 1945، با ارجاع به اعالمیه ی 

شهروند،  و  برش  حقوق  فرانسوی  اعالمیه ی  و   1776 در  آمریکا  استقالل 

استقالل ویتنام را اعالن می کند. در پی آن کامبوج و الئوس الگوی ویتنام 

را دنبال می کنند. فرانسه با خودداری از به رسمیت شناخنت این استقالل ها 

جنگی را برای فتح دوباره ی این کشورها به راه می اندازد که در 7 مه 1954 

به طرز رقت باری در دین بین فو به پایان می رسد.

فرانسه حتی در کشوری مانند سوریه که، با رأی »جامعه ی ملل«،1 تحت 

قیمومیت این کشور قرار گرفته بود، اما در طی جنگ جهانی دوم استقالل 

آن -توسط شوروی، آمریکا، و حتی ژنرال کاترو (به نام فرانسه ی آزاد)- به 

فرانسوی،  نیروهای  می کند.  نظامی  مداخله ی  بود،  شناخته شده  رسمیت 

مه   29 در  دمشق  و  می شوند  سوریه  وارد  استقالل طلبان  با  مقابله  برای 

1945 مبباران می شود. نیروهای بریتانیایی در سوریه حضور دارند و به این 

است  بیشرت  بریتانیا  نظامی  نیروهای  تعداد  دلیل جنگ طوالنی منی شود. 

بپذیرد. سناریوی مشابهی  تا آتش بس را  آنها فرانسه را مجبور می کنند  و 

در لبنان، و پایان یکسان: استقالل سوریه و لبنان در سال 1946 رسامً به 

رسمیت شناخته می شود.

و باالخره، پیروزی مائو تسه دون در چین در 1949، به مبارزان و رهربان 

جنبش رهایی بخش ملی اطمینان خاطر داد که زمانه تغییر کرده و استعامر 

محکوم به نابودی است.

1. جامعه ی ملل یا مجمع اتفاق ملل سازمانی میان دولتی بود که در دهم ژانویه ی 1920 در پی 

کنفرانس صلح پاریس، که رسامً به جنگ جهانی اول پایان داد، تأسیس شد. بعد از جنگ جهانی دوم 

سازمان ملل متحد تأسیس و جایگزین جامعه ی ملل شد.(م)
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استقالل های آسیا، رصف نظر از اینکه به طور مساملت آمیز به دست آمده 

باشند یا از طریق توسل به سالح، در آفریقا طنین بی اندازه ای دارند. احمد 

سکوتوره، رهرب گینه، در دسامرب 1962، دوره ی بعد از جنگ و اثرات آن بر 

معرفت و آگاهی آفریقا را چنین خالصه می کند:

دیگر هیچ قدرت اروپایی ای منی توانست جلوی جنبش آزادی بخشی را سد 

کند، که از اروپای مرکزی تا خاورمیانه تا خاور دور پشت رس هم امکان 

برقراری یا گسرتش دمکراسی توده ای، آزادی هند، برمه، هند و چین، ایجاد 

جمهوری خلق چین و استقالل سوریه و لبنان را می دهد. حتی امروز، آن 

و خلق های تحت  انسان ها  عنوان  به  ما،  آگاهی  به لطف  که  سونامی ای 
استعامر، در رشایط زندگی مان ایجاد شد، به جریان خود ادامه می دهد.]21[

جنگ رسد: ترمزی برای استعامرزدایی از آفریقا

پیوستگی عوامل مساعد برای استعامرزدایی، که آسیا تا حدی از آن بهره 

می برد و امیدهای زیادی را در آفریقا ایجاد می کرد، با افزایش تنش های میان 

ایاالت متحده ی آمریکا و اتحاد شوروی، که خیلی رسیع در ماه های پس از 

جنگ جهانی دوم قابل مشاهده بود، مواجه شد. دو دوره ی ریاست جمهوری 

ترومن (که در 12 آوریل 1945به جانشینی روزولت انتخاب شد) نقطه ی 

در 12  کنگره،  برابر سناتورهای  در  ترومن در سخرنانی خود  بود.  عطفی 

عنوان »دکرتین  با  آن  از  اغلب  -که  را  اسرتاتژی جدید خود  مارس 1947، 

»کلمه«  یک  در  را  آن  می توان  که  می کند  ترشیح  می شود-  یاد  ترومن« 

خالصه کرد: »مهار«1 هجوم کمونیسم در سطح جهانی. او می گوید: »من 

مردمان  از  دفاع  باید  آمریکا  متحده ی  ایاالت  سیاست  که  هستم  مطمنئ 

آزاده ای باشد که در مقابل تهدید سلطه و بندگی، که از سوی اقلیت های 

مسلح یا در نتیجه ی فشارهای خارجی متوجه آنان است، مقاومت می کنند.

]...[ زمان آن فرا رسیده که ایاالت متحده در اردوگاه جهان آزاد و در رأس 
آن قرار گیرد.«]22[

1. containment
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ضدیت با اتحاد جامهیر شوروی به اولویت شامره ی یک ایاالت متحده ی 

متحده  ایاالت  دفاعی  سیستم  وارد  که  استعامری ای  قدرت های  و  آمریکا 

عضو  اسپانیا،  استثنای  به  اروپا،  استعامری  قدرت های  (همه ی  شده اند 

پیامن ناتو هستند) تبدیل می شود. پشتیبانی آشکاری که در ابتدای امر از 

خلق های استعامرزده به عمل می آمد، ناگهان به مقام دوم سقوط می کند. 

نتایج چنین تحولی برای جنبش های آزادی بخش آفریقا تعیین کننده است. 

این جنبش ها به اجبار وارد درگیری ای می شوند که از تصورات آنها بسیار 

به دور است. »در نظر گرفنت مسئله ی استعامرزدایی در بسرت جنگ رسد 

میان  رابطه ی  زاویه ی  از  فقط  دیگر  استعامر  مسئله ی  که  می دهد  اجازه 

باید در چارچوب  استعامرزدایی  مرتوپل و مستعمرات آن مطالعه نشود. 
جهانی بررسی شود.«]23[

کنگره ی خلق ها علیه امپریالیسم، در بسرت جنگ رسد، در ژوئن 1948، بر 

اساس مدل کنگره ی بروکسل در 1927، در پاریس برگزار می شود. کنگره ی 

اسپانیا،  از  مارکسیستی  متحد  کارگری  -حزب  تروتسکیست  سازمان های 

چندین  از  منایندگی  هیئت های  نیز  و  انرتناسیونالیست-  کمونیست  حزب 

کشور اروپای رشقی (رومانی، لهستان، بلغارستان، چکسلواکی)، بخش هایی 

مخالف  خود  رهربان  استعامری  مواضع  با  که  سوسیالست  احزاب  از 

منایندگان  از  برخی  فرانسه،  سوسیالیست  حزب  ِسن  (فدراسیون  هستند 

پارملان انگلستان عضو حزب کارگر، گروه »مشعل«از هلند)، سندیکاها و 

و  جوانان)  مهامنرساهای  جنبش  معلامن،  (سندیکای  فرهنگی  جنبش های 

منایندگان احزاب ملی آفریقا (جنبش دموکراتیک احیای ماداگاسکار، جنبش 

برای پیروزی آزادی های دموکراتیک از الجزایر، حزب نو دستور از تونس، 

حزب استقالل مراکش). برد این کنگره، به نسبت کنگره ی بروکسل، کمرت 

است و منایندگان کشورهای مستعمره نیز کم تعدادتر هستند. کنگره اعالم 

می کند که طرفدار استعامرزدایی کامل است و از جنبش های آزادی بخش 

پشتیبانی  »بلوک«  برابر دو  در  مبارزه ی ضداستعامری  استقالل  از  و  ملی 

می مناید. چند سال بعد، در 1955، کنفرانس باندونگ همین اصول سیاسی 
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را تصویب می کند؛ اما این بار تحت رهربی خود استعامرزدگان. ژان روس، 
دبیرکل کنگره، تنها فرانسوی دعوت شده به باندونگ است.]24[

عالوه بر این باید تأکید منود که ارتباطات گوناگون و متعددی که در این 

چارچوب جهانی برقرار می شوند، تأثیرات زنجیره واری را موجب می گردند. 

که  است  آمریکا  متحده ی  درایاالت  نژادی  مسئله ی  تأثیرات،  این  از  یکی 

نه تنها شکار کمونیست ها و سایر »خرابکاران« فرضی در داخل کشور آن 

را مختل می کند، بلکه همچنین در ارتباط متقابل با مبارزات آزادی بخش 

و  پان نگروئیست  جنبش های  که  حالی  در  می گیرد.  قرار  آفریقا  در  ملی 

پان آفریکانیست از اندیشه ها و تأمالت روشنفکران سیاهپوست در آمریکا 

بسیار تأثیر می پذیرند، ارتباطات و همکاری های ایدئولوژیک در سال های 

جنگ رسد بی وقفه تشدید می شوند.

اقیانوس  طرف  دو  در  واقع  کشورهای  میان  همراهی  و  توافق  اگرچه 

اطلس اولویت مسلم ایاالت متحده ی آمریکا را تشکیل می دهد، با اين حال 

آنها  تالش  نیستند.  هامهنگ  خود  اروپایی  متحدین  با  متاماً  آمریکایی ها 

غرب  طرفدار  و  مساملت آمیز  استعامرزدایی  سمت  به  حرکت  از  حامیت 

است. مقامات آمریکا، در واقع، از این می ترسند که ناسازگاری قدرت های 

استعامری (و مخصوصاً فرانسه، بلژیک و پرتغال) جنبش های آزادی بخش 

»استقالل  تئوری  منطق  این  از  دهد.  سوق  کمونیسم  سمت  به  را  ملی 

در  از  که  استعامری  قدرت های  از  برخی  از  که  می شود  متولد  زودرس« 

از  نیز  و  می کنند  امتناع  مستعمرات خود رصیحاً  برای  آزادی  گرفنت  نظر 

بر  دائر  ملی  مبارزان جنبش رهایی بخش  توسط  بیان شده  درخواست های 

رسیدن به استقالل کامل و متام عیار، فوراً یا در زمانی بسیار کوتاه، فاصله 

می گیرد. هرنی بایرود مسئول امور خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا در 

وزارت امور خارجه ی آمریکا در دسامرب 1953 این رویکرد را به تفصیل رشح 

می دهد:

این واقعیتی آشکار و اجتناب ناپذیر است که یک استقالل زودرس می تواند 

خطرناک، قهقرایی و مخرب باشد]...[. استقالل برای این مردمان در خدمت 
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منافع ایاالت متحده و همچنین منافع جهان آزاد در کلیت آن نیست. این 

استقالل در خدمت منافع خود این مردمان تابع هم نیست. هنگامی که 

بی آنکه  کنند،  برقرار  تئوری  در  را  خود  حاکمیت  می شوند  موفق  مردمی 

در عمل آمادگی اجرای آن را داشته باشند، نتیجه در پایان داستان ناتوانی 

است؛ که می تواند ناتوانی در دفاع از حقوق برش، در حفظ نظم، در بهبود 

بخشیدن به رشایط اقتصادی و اجتامعی و ناتوانی در حفظ خود استقالل 
باشد.[25[

اثرات این دکرتین جدید بر جنبش آزادی بخش ملی تعیین کننده خواهد 

بود. رسشت استقالل، اینکه آیا زودرس است یا خیر، در بسرت جنگ رسد بر 

اساس این واقعیت ارزیابی می شود که آیا این امر وحدت »جهان آزاد« را 

تضعیف می کند یا برعکس موجب تقویت آن می شود. بنابراین قدرت های 

استعامری از معرفی کردن جنبش هایی که برای آزادی خلق های استعامرزده 

مبارزه می کنند به عنوان »کمونیست«هایی که در خدمت اتحاد شوروی 

قرار دارند، دست برمنی دارند.

جنگ رسد، که استعامرزدگان را در وضعیت نامطلوبی قرار می داد، برای 

قدرت های استعامری یک نعمت غريمرتقبه بود. استعامرگران، که در رشایط 

بعد از جنگ مجبور شدند استقالل سوریه، لبنان، هند، اندونزی، رسیالنکا 

و برمه را بپذیرند، حاال دوباره می توانستند به حفظ امپراتوری های خود 

امیدوار باشند. آنها حارض بودند، در صورت اقتضای رشایط، اصالحاتی را به 

استعامرزدگان اعطاء کنند.

بریتانیا: یک خودمختاری کند... و در درازمدت

چرچیل، در پایان جنگ جهانی دوم، در خصوص مستعمرات یک هدف را 

دنبال می کرد: تجدید امپراتوری و حفظ وضعیت پیشین. او در 31 دسامرب 

»به  می دهد:  قرار  خطاب  مورد  را  بریتانیا  خارجه ی  امور  وزارت   1944

امپراتوری دست نزنیم، شعار ما این است، و ما نباید نه آن را تضعیف کنیم 

و نه به خاطر بازرگانان گریان یا به خاطر خارجی ها، از هر گرایشی گرفته، 
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آن را حفظ کنیم.«]26[

با این حال قدمت و قدرت جنبش ملی در هند، موفقیت شعار آن دائر 

بر نافرمانی مدنی، به حرکت درآمدن روند استعامرزدایی مساملت آمیز از 

هنگام پیروزی انتخاباتی حزب کنگره در 1937، رشکت رسبازان هندی در 

نربدها طی جنگ جهانی دوم و تأکید دوباره بر تعهدات دائر بر استقالل 

در 1940، استقالل مستعمرات آسیایی را اجتناب ناپذیر می سازند. در آفریقا 

وضعیت متفاوت است؛ زیرا رهربان بریتانیا (در این زمان حزب کارگر دولت 

را در دست دارد) به هيچ وجه قصد ندارند آنچه را که در آسیا به انجام آن 
تن داده بودند درآفریقا پیاده کنند.«]27[

برای بریتانیایی ها دست نزدن به امپراتوری معادل سیاست خودمختاری 

بنیان  درازمدت، حتی بسیار درازمدت، بود. اصل تدریجی بودن استقالل 

اما تعیین مدت دوره ی گذار به سوی رهایی در اختیار  گذاشته می شود، 

تنها  که  مراحلی  طبق  و  خود،  رسعت  با  مستعمره ای  هر  است.  بریتانیا 

استعامرگر (با توجه به ارزیابی اش از توانایی مردم مستعمره برای حکومت 

مدل  یک  اگر  می شود.  نائل  استقالل  به  می کند،  تعیین  را  آنها  کردن) 

اعامل  بر مجموع مستعمرات  به طور هامهنگ  ندارد که  انگلیسی وجود 

شود، در عین حال منطق دستیابی تدریجی به خودمختاری به استعامرگران 

بریتانیایی اجازه می دهد تا نسبت به هر مستعمره رویکردی پراگامتیستی 

داشته باشند.

اختیارات  و  حقوق  خودمختاری  دارد.  تفاوت  استقالل  با  خودمختاری 

حکومتی را به دو حوزه تقسیم می کند: حوزه ی داخلی که مختص دولت 

هستند.  لندن  پارملان  انحصار  در  که  محفوظ«  »مسائل  و  است  محلی 

پراگامتیسم ایجاب می کند که »مسائل محفوظ« در هر مستعمره (که به 

استقالل نائل شده است) متفاوت باشند. از این زمان به بعد، دو مبارزه 

اول  مبارزه ی  هستند.  »بریتانیا«  آفریقای  از  استعامرزدایی  مشخصه ی 

متوجه مدت دوره ی گذار و مراحلی است که مرتوپل تالش می کند آنها را 

تحمیل مناید. مبارزه ی دوم گسرته ی »مسائل محفوظ« را پوشش می دهد، 
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که مرتوپل خواهان گسرتش آن است و دولت محلی می خواهد آن را به بعد 

منادین وفاداری به تاج وتخت بریتانیا در چارچوب کامنولث محدود کند. 

با سایر قدرت های  مقایسه  استعامرزدایی در چنین چارچوبی، در  اگرچه 

استعامری، کمرت خشونت آمیز است، اما مشکل می توان از مدل انگلیسی 

استعامرزدایی مساملت آمیز سخن گفت. رسکوب خونین قیام »مائو مائو«ها 

در کنیا در دهه ی 1950، که به کشته شدن ده هاهزار نفر انجامید، این امر 

را یادآوری می کند.

فرانسه: خودمختاری به جای استقالل

مقاومت  ادامه ی  برای  کرد،  وادار  را  دوگل  ژنرال   1940 ژوئن  شکست 

رصاحتاً  ژوئن   18 فراخوان  آورد.  روی  »امپراتوری«  به  نازیسم،  برابر  در 

به مستعمرات، به عنوان پایه ی ضدحمله ی ملی اشاره می کند. گروه های 

در  و  جنگی  عملیات  در  گسرتده  به طور  جنگ،  پایان  تا  مستعمرات، 

آزادسازی مرتوپل رشکت می کنند. این تجربه امیدهای زیادی را برای خروج 

از »شب استعامر« برمی انگیزد. در پایان جنگ، سندیکاها رسیعاً در همه ی 

می شوند.  تشکیل  اقتصادی  بخش های  اغلب  در  و  مستعمره  کشورهای 

این سندیکاها کار اجباری، قوانین مربوط به بومیان و سطح دستمزدها را 

محکوم می کنند.

در چنین بسرتی، برای مقامات فرانسه دست روی دست گذاشنت ممکن 

نبود. در پایان جنگ، از 30 ژانویه تا 8 فوریه ی 1944، یک کنفرانس در 

برازاویل برگزار شد. منطق بنیادین این نشست عبارت بود از منطبق شدن 

با رشایط، برای اینکه همه چیز از دست نرود:

این نشست  با سازماندهی  دولت فرانسه ی آزاد به ریاست ژنرال دوگل 

می خواهد دوباره بر استقالل خود از متحدانش تأکید مناید، ثابت کند که 

با وجود اشغال خاک کشور عمالً صاحب اختیار امپرانوری فرانسه است و 

نشان دهد که فرانسه عزم راسخ دارد تا به تنهایی به اصالحات بیاندیشد و 

آن را در مستعمرات آفریقایی خود به اجراء درآورد؛ اصالحاتی که جنگ و 
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هرج ومرج های ناشی از آن، اشغال خاک مرتوپل توسط دشمن و مشارکت 

مهم و فعاالنه ی مردم مستعمرات در دفاع ملی انجام آنها را رضوری کرده 
بودند.]28[

ژنرال دوگل کنفرانس را افتتاح می کند و رنه پولووان کمیرس مستعمرات 

ریاست آن را بر عهده دارد. حاکامن نوزده مستعمره ی فرانسه در آفریقای 

هم  گرد  نشست  این  در  آفریقا  شامل  کشورهای  منایندگان  نیز  و  سیاه 

می آیند. کنفرانس مجموعه ای از پیشنهادات را ارائه می دهد: افزایش تعداد 

منایندگان مستعمرات در مجلس ملی فرانسه؛ ایجاد مجالس منایندگی در 

اروپایی ها و بومیان)  از  از مستعمرات که منایندگان آنها (مرکب  هر یک 

در انتخابات عمومی تعیین می شوند؛ به اجراء درآوردن سیاست آموزش و 

ترفیع نخبگان بومی؛ حذف کار اجباری در یک دوره ی پنج ساله، ایجاد یک 

صندوق بازنشستگی و بازرسی کار؛ و غیره.

در پشت این پیرشفت های آشکار در واقع اراده ی دفن هرگونه چشم انداز 

استقالل، حتی در درازمدت، قرار داشت. عالوه بر این، سند نهایی مصوب 

کنگره در خصوص این امر کامالً رصیح است: »عواقب عمل متمدن سازی که 

توسط فرانسه در مستعمرات انجام گرفته است ایده ی هر نوع خودمختاری، 

هر نوع تحول در بیرون از امپراتوری فرانسه را منتفی می سازد. برقراری 
خودمختاری در مستعمرات، حتی در درازمدت، منتفی است.«]29[

رهایی بخش  جنبش  رهربان  بار  هر  که  می کنند  مالحظه  بعداً  مورخان 

ملی این چارچوب تنگ را منی پذیرفتند و برای وسعت دادن به آن تالش 

می کردند (برای اینکه متاماً به آرزوهای مردمانشان پاسخ دهند) با خشونت 

استعامر مواجه می شدند. کشتار 8 مه 1945 در الجزایر یکی از این موارد 

بود. در این روز تظاهراتی در شهر ستیف برگزار گردید که مورد رسکوب 

واقع شد. تظاهرکنندگان با شعارهای خود پیروزی بر نازیسم و استقالل را 

به هم پیوند زدند. پالکاردها و شعارهایی مانند »زنده باد منشور آتالنتیک«، 

»مرده باد استعامر«، »زنده باد الجزایر آزاد و مستقل« حمل و یا فریاد زده 

می شدند. تظاهرکنندگان پرچم های متفقین، از جمله پرچم فرانسه، را در 
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کنار پرچم الجزایر در دست داشتند. ویتنام نیز یکی دیگر از این موارد بود. 

امتناع فرانسه از به رسمیت شناخنت استقالل اعالن شده توسط هوشی مین 

در 2 سپتامرب 1945 موجب راه افتادن جنگی شد که تا سال 1954 به درازا 
کشید]30[

از جنگ، »برای حفظ مستعمرات خود و  جمهوری چهارم فرانسه، بعد 

اگر قانون  آنها به فرمانربی تالش جدی به عمل می آورد.«]31[  وادار کردن 

اساسی 27 اکترب 1946، مؤسس جمهوری چهارم، »امپراتوری مستعمراتی« 

را به »اتحاد فرانسه« و »مستعمرات« را به »استان ها و رسزمین های ماوراِء 

بحار« تبدیل می کند، اما استقالل این رسزمین ها را، حتی در درازمدت، در 

نظر ندارد. تغییرات بعد از جنگ به ارتقاِء مقام نخبگان محلی در چارچوب 

استعامر محدود می شوند.

پرتغال، اسپانیا، بلژیک: حکومت ارتجاع

نظامی  پیامن  این  تشکیل  ابتدای  هامن  از  ناتو  بنیانگذار  عضو  پرتغال، 

پذیرفته  متحد  ملل  به عضویت سازمان  در دسامرب 1955  تنها  در 1949، 

شد. سازمان ملل متحد مرتباً درخواست عضویت این کشور را رد می کرد. 

پرتغال، در دهه ی اول بعد از جنگ، تابع تعهدات حقوق بین امللل جدید 

(که در سازمان ملل متحد تحکیم پیدا می کند) نبود. تغییراتی که بالفاصله 

پرتغال  در مستعمرات  دیگر مالحظه می شدند،  در جاهای  از جنگ  بعد 

با کندی صورت می گرفتند. چندین عامل این امر را توضیح می داد: عامل 

اول بی طرفی پرتغال در جریان جنگ جهانی دوم بود که در نتیجه ی آن 

بومیان نیز طبیعتاً در نربدها رشکت نکردند؛ عامل دوم به خصلت فاشیستی 

آنتونیو دو اولیویرا ساالزار مربوط می شد؛ اقتصاد شکوفای کشور به دلیل 

تجارت با طرفین متخاصم در جریان جنگ عامل سوم را تشکیل می داد؛ 

و باالخره، پشتیبانی آمریکا از رژیم ساالزار به دلیل ماهیت ضدکمونیستی 

این رژیم عامل چهارم بود. پرتغال، در چنین رشایطی، احساس منی کرد که 

مورد  تهدید طوفان استعامرزدایی قرار دارد که رشوع به وزیدن کرده بود.
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مقامات پرتغال، با وجود این، آگاه بودند که منی توانند تا ابد از تغییرات 

جهانی در امان مبانند. آنها، در عین اینکه هیچ تغییری در سیاست استعامری 

خود منی دادند، می دانستند که باید گفتار خود را، برای اینکه بهرت »قابل 

ارائه« باشد، تعدیل کنند. از سوی دیگر، اصالح قانون اساسی پرتغال یکی 

از رشایطی بود که سازمان ملل متحد برای اینکه این کشور به عنوان عضو 

در این سازمان پذیرفته شود، تعیین کرده بود. این است هدف تجدیدنظر 

امپراتوری، بلکه  در قانون اساسی 1951 که پرتغال را دیگر نه چون یک 

به عنوان »کشوری چندقاره ای« معرفی می کرد. مستعمرات نیز ازاین پس 

»استان های ماوراِء بحار« نامیده می شدند. پرتغال، که ازاین پس دیگر خود 

را یک دولت »استعامری« تعریف منی کرد، خود را مشمول قطعنامه های 

سازمان ملل متحد در خصوص مستعمرات و استعامرزدایی منی دانست.

استعامر، با وجود این رنگ و لعاب زبانی و حقوقی، چهره ی سابق خود را 

حفظ می کند. رژیم حقوقی حاکم بر بومیان حفظ و شورش های مستعمرات 

همچنان وحشیانه رسکوب می شود. باید منتظر قیام آنگوال در سال 1962 

ماند تا این رژیم تقریباً برده داری ملغی شود. »در سال های دهه ی 1950 

تحول طبیعی و تدریجی به سوی تغییر سیستم کار در مستعمرات وجود 

ندارد. این تغییر نتیجه ی مستقیم قیام 1962 است که مقامات پرتغال را 

مستقیم  مداخله ی  به  و  منایند  ملغی  را  بومیان  قانون  تا  می کند  مجبور 
دولت در استخدام نیروی کار پایان دهند.«]32[

کشور  دو  هر  است.  پرتغال  با  مشرتک  چندین خصیصه ی  دارای  اسپانیا 

قدرت های استعامری ای هستند که، با وجود رشد استثنایی ناشی از جنگ، 

مانند  اسپانیا،  استعامر  هستند.  برخوردار  اقتصادی  ضعیف  توسعه ی  از 

استعامر پرتغال، از لحاظ تاریخی، به عنوان یک نهاد مسیحی درک و از آن 

دفاع می شود. اسپانیا نیز، مانند پرتغال، عضو سازمان ملل متحد نیست. با 

این حال مخالفت این سازمان بین املللی با اسپانیا بنیادی تر است. قطعنامه ی 

شامره ی 9ـ31 سازمان ملل متحد، مصوب 12 دسامرب 1946، بر این حقیقت 

کنار  در  فرانکو،  که  می دهند  نشان  انکارناپذیر  »اسناد  که  می کند  تأکید 
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هیتلر و موسولینی، در جریان جنگ جهانی علیه کشورهایی که رسانجام 

تحت نام سازمان ملل متحد با یکدیگر رشیک شدند جنگ به راه انداخته 

است.« همین قطعنامه رژیم اسپانیا را »رژیمی فاشیستی توصیف می کند 

با زور بر مردم اسپانیا تحمیل شده است.«]33[ اسپانیا تنها در دسامرب  که 

1955 به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته می شود، و آن هم به خاطر 

رشایط جنگ رسد است.

در  را  آفریقایی  رسزمین  دو  تنها  دوم،  جهانی  جنگ  فردای  در  اسپانیا، 

ترصف خود دارد: گینه ی اسپانیا (گینه ی استوایی فعلی) و صحرای غربی. 

باید منتظر قانون 30 ژوئیه ی 1959 موسوم به »استانی شدن گینه« ماند 

مربوط  قوانین  مجموعه ی  و  شود  گذاشته  کنار  »مستعمره«  اصطالح  تا 

این قانون به سادگی قابل فهم است. در  به بومیان ملغی گردد. »معنی 

حالی که کشورهای همسایه بر آفریقایی بودن خود تأکید می کنند و به 

سوی استقالل پیش می روند،اسپانیا راه دیگری پیش می گیرد. حیات گینه ی 

اسپانیا در 30 ژوئیه ی 1959 پایان می یابد، اما از این روز به بعد اسپانیا 
]34[».Région Ecuatorial de España:گینه ای می شود

بعد  در  بلژیک  استعامر  بی تحرکی همچنین مشخصه ی  و  محافظه کاری 

از جنگ جهانی دوم است. رژیم حقوقی حاکم بر بومیان در مستعمرات 

اسپانیا و پرتغال و بلژیک از رژیم اعامل شده در مستعمرات سایر قدرت ها 

سخت تر بود و به برده داری شباهت داشت. استعامر بلژیک، مانند آنچه 

که در مستعمرات اسپانیا و پرتغال می گذشت، همواره بر بسیج قدرمتند 

دعوت  مسیحیت  به  را  بومیان  داشتند  مأموریت  که  مذهبی،  هیئت های 

از همه  کنگو  در  آفریقا،  قاره ی  کل  در  کلیسا،  نقش  می کرد.  تکیه  کنند، 

امضاء  با واتیکان  بلژیک حتی، در 26 مه 1906، یک قرارداد  بود.  مهمرت 

انحصار  ارضی،  امتیازات  مذهبی  هیئت های  به  آن  موجب  به  و  می کند 

این  از  دیگری  امتیازات  و  مدارس  به  مالی  کمک های  پرورش،  و  آموزش 

اینجا باید بر حقیقت دیگری تأکید کنیم و آن  دست اعطاء می مناید. در 

این است که تا سال 1908، کنگو ملک خصوصی پادشاه بلژیک بود. کتاب 
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»نخبگان سیاه« در 1935، که بومیان »پیرشفته« را خطاب می کند، نقشی را 

که از این نخبگان انتظار می رود به رشح زیر توضیح می دهد:

اگر نخبگان سیاه باید از برتری خود نسبت به بومیان نیمه وحشی آگاه 

باشند، در ضمن باید تکالیف خود نسبت به قدرت مطلقه را بشناسند. باید 

توجه داشت که اغلب اروپاییان با حسن نیت آشکار با شام رفتار می کنند و 
همه ی آنها، با فعالیت خود، در متمدن کردن شام مشارکت دارند.]35[

دیگر  مستعمرات  اغلب  در  که  این دست  از  واژگانی  می شود  مشاهده 

به کار برده منی شدند، تا سال ها بعد از جنگ جهانی دوم در مرکز گفتار 

استعامر بلژیک قرار داشتند.

رشایط جدید بین املللی ناشی از جنگ جهانی دوم، در بسرت مساعدی که 

بود، موجب  استعامر  و  برده داری  برابر  در  گوناگون  میراث مقاومت های 

شخصیت های  از  زیادی  تعداد  روشنفکری  و  سیاسی  آگاهی های  پختگی 

اوم  روبن  و  سه زر  امه  کنیاتا،  جومو  می شود.  آفریقایی  و  سیاهپوست 

نی یوبه، سه مسیر این کسب آگاهی را متبلور می سازند و توضیح می دهند.
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مرد اروپایی با دزدیدن زمین های کیکویوها نه تنها آنها را از وسیله ی معاش شان بلکه 

همچنین از مناد مادی ای که خانواده و قبیله را متحد می کرد، محروم ساخت. با این 

نابود  را  آفریقایی ها  زندگی  اقتصادی سیستم  و  اخالقی  اجتامعی،  بنیادهای  او  کار، 

کرد. او هنگامی که می گوید این کار »به نفع« آنها انجام گرفت، که با این کار آنها 

»متمدن« می شوند، که این کار به آنها »می آموزد با نظم و انضباط کار کنند«، عالوه 

بر خسارتی که به زندگی آفریقایی ها زده، آنها را تحقیر هم کرده است.

جومو کنیاتا،»پای قله ی کنیا«، ۱۹38

قرار دادن جومو کنیاتا (1978-حوالی 1890) در رأس مثال های اندیشه ی 

یک  با  واقع  در  رهرب  این  برسد.  نظر  به  متناقض  می تواند  آفریقا  آزادی 

ارتجاعی  سیاست  یک  به  ادامه،  در  که،  می شود  شناخته  دامئى  رفرمیسم 

است.  فقط ظاهری  تناقض  این  اما  می دهد.  تغيري شكل  کنیا  راهربی  در 

انقالبیون  نسل  داشت.  نظر  در  را  تاریخ  و  زمان  اثر  باید  آن،  درک  برای 

خودبه خودى وجود ندارد. آگاهی ملی و اندیشه ی رهایی بخش یک شبه 

و  شکست ها  تبادالت،  تجربیات،  انباشت  محصول  آنها  منی شوند.  ساخته 

سازش ها هستند. اگرچه حاال می توان به حق رسشت »انقالبی« جومو کنیاتا 

را به چالش کشید، اما اگر کنیاتا را در بسرت تاریخی قرار دهیم، مردم کنیا 
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و مقامات بریتانیا مسلامً به او به عنوان خطری برای نظام استعامر نگاه 

می کردند. »انقالب«یک مفهوم غیرتاریخی نیست؛ یک روند اجتامعی است 

که در رشایط تاریخی معین رخ می دهد.

زندگی شخصی، سیاسی و تفکر جومو کنیاتا بسیاری از مواد الزم را گرد 

در  استقالل طلبانه  آگاهی  کسب  اول  فاز  تشکیل دهنده ی  که  می آورد 

تأکید بر هویت، نفوذ  کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا هستند: 

گاروییسم، رسمایه گذاری در فرهنگ به عنوان شکلی از مقاومت در برابر 

استعامر، مرجع قرار دادن حقوق بین امللل و سازمان ملل متحد، تجربه ی 

مهاجرت، فرهنگ سندیکایی و تأثیر ایده های کمونیستی. زندگی جومو کنیاتا 

همچنین مناد پیچیدگی مبارزه ی آزادی بخش در جوامعی به شامر می رود که 

استعامر سازمان اقتصادی و فرهنگی آنها را عمیقاً بر هم زده است.

از روستا تا تعهد سیاسی

جومو کنیاتا در اوایل دهه ی 1890 به دنیا آمد (تاریخ دقیق تولد او معلوم 

نیست). کنیا در واقع یک بدعت استعامری جدید است. مرزهای آن حاصل 

بند و بست و چانه زنی قدرت های استعامری در سال های 1886 تا 1925 

هستند. این مرزها ربطی به وضعیت هیچ دولت آفریقایی، قبل از استیالی 

"ملی"  »تاریخ  مستعمرات  نوع  این  در  نداشتند.  قاره  این  بر  استعامر 

مبارزه ی  می شود.«]1[  ساخته  بیگانه  سلطه ی  واسطه ی  به  اوقات  اغلب 

ضداستعامری در این وضعیت، اول از همه مبارزه ای علیه بالیا و فجایع 

استعامر و فقط بعد از آن مبارزه ای برای تظاهر و اعالن یک ملت بود.

کیکویوها1 یکی از زیرگروه های بانتوهای کنیا هستند. این گروه که اکرثیت 

مردم کنیا را تشکیل می دهند، در رشق و جنوب قله ی کنیا، یعنی بر روی 

حاصل خیزترین زمین ها، متمرکز شده اند. مقامات بریتانیا، که می خواستند 

اهل  اکرثاً  (که  را  سفیدپوست  مزرعه داران  دهند،  توسعه  را  قهوه  کشت 

آفریقای جنوبی بودند) تشویق کردند تا روی این زمین ها مستقر شوند. به 

1. Kikuyu
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موجب فرمانی درباره ی زمین ها، به تاریخ 1902، متام زمین های »خالی« 

یا »غیرمسکونی« به تاج وتخت بریتانیا تعلق گرفتند. کنیا به مستعمره ای 

تبدیل شد که بخشی از جمعیت آن را سفیدپوستان تشکیل می دادند.

کیکویوها، که به این ترتیب زمین های خود را از دست دادند، یا در رزروها 

به عنوان »خوش نشین«2 روی زمین های  یا مجبور شدند  و  ساکن شدند1 

بودند.  شبه برده  خوش نشین ها  شوند.  مستقر  سفیدپوست  استعامرگران 

آنها برای مثال، از سال 1918 به بعد می توانستند تکه ای از زمین را زیر 

کشت بربند و روی آن دام پرورش دهند؛ اما در ازای آن باید 180 روز کار 

می کردند.]2[ ساکنان رزروها نیز به دلیل وضع یک مالیات دوگانه در سال 

1905 (مالیات بر خانوار و مالیات ثابت رسانه) مجبور بودند نیروی کار 

خود را به مزرعه داران سفیدپوست بفروشند.

فرن بروکوی، عضو پارملان بریتانیا و رییس کمیته ی خلق ها علیه امپریالیسم، 

با مثال های زیر »متالشی شدن نظام قبیله ای کیکویو« را توضیح می دهد:

ازدواج  از  پس  زوج های جوان  که  بود  این  بر  کیکویوها عرف  نزد  قبالً، 

روی زمین های خالی مستقر می شدند. به موجب یک عرف دیگر، پس از 

مرگ رییس خانواده، زمین میان پرسانش تقسیم می شد. عرف نخست، با 

توجه به اینکه در رزروهایی که اروپاییان به کیکویوها اختصاص داده اند 

زمین خالی وجود ندارد، از این پس غیرممکن است. در عوض، عرف دیگر 

با عواقب وخیم خود باقی مانده است. زمین به قطعات آن چنان کوچکی 

تقسیم می شود که منی توان برای زندگی چیزی از آن برداشت کرد: دعواهای 
شدیدی میان برادران به وجود می آید.]3[

کیکویو،  جامعه ی  در  شد)  متولد  نگنگی3  وا  کامو  نام  تحت  (که  کنیاتا 

که غصب و ترصف زمین ها حیات آن را تهدید می کرد، بزرگ شد. او در 

آنها  و  تعیین می شد  برخی مستعمرات  کار ساکنان  و  برای زیست  که  بودند  مناطقی  رزروها   .1

حق خروج از این مناطق را نداشتند و رسبازان سفیدپوست از این مناطق نگهبانی می کردند. برای 

اولین بار این سیاست در مورد بومیان آمریکا اعامل شده بود.

2. squatter

1. Kamau wa Ngengi
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مقدمه ی کتاب خود »پای قله ی کنیا«،1 که در 1938 منترش شد، این امر را 

توضیح می دهد:

سنی  مرحله ی  هر  در  شدم،  تربیت  قبیله ای  سنت  اساس  بر  که  من، 

خودم  شخصی  تجربه ی  می توانم  بنابراین  و  دیدم،  مختلفی  آموزش های 

با سن  ارائه دهم]...[. من در فعالیت های متناسب  آداب و مراسم  از  را 

خودم رشکت می کردم؛ و حتی به عنوان رییس انتخاب شدم]...[. اغلب در 

آداب جادوگری رشکت می کردم، چه در خانه مان و چه در جاهای دیگر. 

پدربزرگم جادوگر بود، با او به سفر می رفتم، وسایلش را حمل می کردم، 
وردست او بودم.]٤[

توسط  که  مدرسه ای  در  شدن  اجتامعی  سنتی،  شدن  اجتامعی  این  به 

او  می شد.  اضافه  بود،  شده  ایجاد  کنیا  در  اسکاتلند  پرسبیرتین  کلیسای 

انگلیسی زبان  مدرسه ی  یک  »تحصیل کردگان«  نخستین  از  یکی  نتیجه  در 

هیئت های  »فرزندان  این  بود.  مذهبی«  هیئت های  »فرزند  یک  کنیا،  در 

مذهبی« رابطه ی متناقضی با استعامرگر داشتند؛ آمیزه ای از جاذبه و طرد، 

دلبستگی به »سنت« و متایل به »مدرنیته«. آنها، که به این صورت شقه 

شده بودند، منشاِء نخستین ابتکارات اعرتاضی علیه نظم استعامری بودند.

از جنگ جهانی اول صورت گرفت و بسیاری  این نخستین اعرتاض بعد 

از جوانان کنیا در آن رشکت کردند. »آنها در ارتش صالحیت های جدیدی 

دیگر  آنها  بازگشت،  در  می رسد.  اثبات  به  آنها  درستی  و  می کنند  کسب 

حارض نیستند زندگی شان هامن چیزی باشد که قبل از جنگ بود.«]٥[ در 

هیئت های  »فرزندان  این  از  یکی  (کارمند)،  توکو  هری  جدید،  بسرت  این 

در  جدید  انجمن  این  کرد.  ایجاد  را  کیکویو«2  جوانان  »انجمن  مذهبی«، 

مرکب  اساساً  که  کیکویو«،3  »انجمن  ایجاد  از  بعد  یک سال  ژوئن 1921، 

بود از رؤسای قبائل که مصمم بودند از منافع ارضی کیکویوها دفاع کنند، 

بنا نهاده شد. »دو انجمن، از هامن آغاز، تفاوت اساسی داشتند، و هری 

2. Facing Mount Kenya

3. Young Kikuyu Association

1. Kikuyu Association
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توکو، برای نشان دادن فاصله ی میان جوانان پیرشفته ی نایروبی و رهربان 

محرتم روستایی، آگاهانه نام "انجمن جوانان کیکویو” را به کار می برد.«]٦[ 

نخستین سازمان های ضداستعامری مستقیامً تضاد میان دو گروه اجتامعی 

را، که استعامر بر هر یک از آنها تأثیر متفاوتی گذاشته بود، نشان می دهند.

در جامعه ای که بر اساس طبقات سنی بنا نهاده شده بود، اثرات استعامر 

جوانان  »انجمن  بود.  قدیم  نسل  بر  آن  اثرات  از  متفاوت  جوان  نسل  بر 

کیکویو« می خواست مناینده ی جوانان شهری باشد، که در نتیجه ی غصب 

زمین ها توسط استعامر، از طبقه ی خود رانده شده بودند. پایان دسرتسی 

به زمین موجب حاشیه نشینی این نسل های جدید در شهرها و تبدیل آنها 

به کارگران کشاورزی ارزان گردید. ورود نسل های جدید به صحنه باعث 

مسئله ی  به  فقط  دیگر  مطالبات  شد.  مطالبات  محدوده ی  یافنت  گسرتش 

را  انجمن  ترکیب قومی  ارضی محدود منی شدند. اختالط شهری همچنین 

گسرتش داد. انجمن خیلی رسیع، از سال 1922 به بعد، به »انجمن رشق 

آفریقا«1 تبدیل شد.

این  در  ملی  رهایی بخش  جنبش های  نخستین  این  بر  گاروییسم  تأثیر 

سیاهان  جنبش  اصلی  چهره ی  دو  با  توکو  هری  بود.  مشهود  گسرتش ها 

نامه نگاری  ا. ب. دوبویز،]٧[  ایاالت متحده ی آمریکا، مارکوس گاروی و و. 

داشت. جومو کنیاتا در نامه ای به سیریل لیونل رابرت جیمز (نویسنده ی 

پان آفریکانیست و استقالل طلب اهل آنتیل) از تأثیر گارِوی بر جنبش ملی 

کنیا گزارش می دهد:

خواندن  سواد  که  کنیا  ملی  رهایی بخش  جنبش  مبارزان  از  دسته  آن 

نداشتند، دور یک نفر که Negro World (نرشیه ی گاروی) را می خواند 

جمع می شدند، و دو یا سه دفعه به یک مقاله گوش می دادند. سپس هر 

خاطر  به  را  آنچه  اینکه  برای  می رفت،  راه خود  به  میان جنگل  از  کسی 

سپرده بود به دقت برای دیگر آفریقایی ها تکرار کند، آفریقایی هایی که 

اندیشه ی بندگی که در آن غوطه ور  از  تشنه ی دکرتینی بودند که آنها را 

2. East African Association
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بودند، بیرون آورد.]٨[

و  دستمزدها  سطح  زمین،  بر  مالیات  اجباری،  کار  آفریقا  رشق  انجمن 

رشایط کار و عدم حضور آفریقاییان درشورای قانونگذاری را محکوم کرد. 

این شورا، در مستعمرات بریتانیا، متصدی اداره ی محلی بود. ترکیب آن، 

همچون وسعت اختیارات آن، برحسب این یا آن مستعمره متفاوت است. 

بتواند  اولین آفریقایی  اینکه  تا سال 1944 منتظر ماند برای  باید  در کنیا 

عضو آن شود.

به  سیاهپوستان  تحقیرآمیز  اجبار  که  شد  آن  خواهان  همچنین  انجمن 

داشنت گواهی کار (برای اینکه بتوانند به شهرها راه پیدا کنند) نسخ شود. 

»دستگاه اداری استعامر در واقع از سال 1915 به بعد، بر اساس مدل جواز 

عبورآفریقای جنوبی (Pass)، کلیه ی سیاهپوستان باالی پانزده سال را وادار 

می کرد که گواهینامه ای را، به نام kipande، همراه خود داشته باشند. فرد 

باید این گواهینامه را، که هویت او و شغلش در آن ثبت شده بود و در 

یک استوانه ی آهنی قرار داشت، دور گردنش می انداخت و همواره با خود 
حمل می کرد.«]9[

را  رسانه  مالیات   ،1921 در  سپس  و   1920 در  استعامر،  اداری  دستگاه 

افزایش داد تا به این ترتیب کیکویوها، برای پرداخت آن، مجبور شوند به 

اما  درآیند.  سفیدپوست  مزرعه داران  خدمت  به  کشاورزی  کارگر  عنوان 

هنگامی که مزرعه داران سفیدپوست، در 1921، تصمیم گرفتند یک سوم از 

حقوق کارگران را کاهش دهند، خشم کارگران باال گرفت. تظاهرات گسرتش 

یافتند، اعتصابات به راه افتادند و تظاهرکنندگان و اعتصابیون به درگیری 

با نیروهای پلیس پرداختند. انجمن رشق آفریقا به پشتیبانی از اعتصابات 

رسزمین  انجمن،  رییس  توکو،  هری  داد.  فراخوان  تظاهرات  در  رشکت  و 

کیکویوها را به منظور جلب حامیت آنها از مطالبات زیر پا گذاشت. روز 14 

مارس 1922، توکو دستگیر و تبعید شد. بالفاصله اعتصاب عمومی درگرفت. 

حوادث شتاب می گیرند. در 16 مارس، رسبازان به روی تظاهرکنندگان آتش 

می شوند.  زخمی  نفر   14 و  کشته  نفر   27 رسمی،  آمار  مطابق  گشودند؛ 
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انجمن منحل می شود و رهربان اصلی آن دستگیر می شوند.

آفریقا  رشق  انجمن  به   (1922) مهم  بسیار  سال  این  در  کنیاتا  جومو 

می پیوندد. او، در سال 1925، در ایجاد یک سازمان سیاسی جدید رشکت 

می کند. با این حال این سازمان جدید، که »انجمن مرکزی کیکویو«1 نام دارد، 

کیکویویی  رسشت  که  انتخابی،  نام  نیست.  قبلی  انجمن  ساده ی  ادامه ی 

رشایط  که  می کند  تأکید  حقیقت  این  بر  می گذارد،  منایش  به  را  انجمن 

رهربان  و  نیست  فراهم  قوم ها  میان  همکاری  و  فعالیت  برای  اجتامعی 

انجمن رشق  که  منایندگی منی کنند  را  اجتامعی ای  گروه های  جدید هامن 

آفریقا بر روی آنها رسمایه گذاری کرده بود. انجمن جدید مناینده ی نخبگان 

تضاد  بر  لوسدال  جان  داشتند.  تفاوت  سنتی  نخبگان  با  که  بود  جدیدی 

از یک سو، و معلامن،  میان »نخبگان رسمی و نخبگان غیررسمی، رهربان 

تاکید  دیگر«[10[  سوی  از  خرده پا  تجار  و  کشاورزان  نخستین  کارمندان، 

می کند. توازن قوا میان این دو گروه از نخبگان نه تنها به توانایی های هر 

یک از آن دو بستگی دارد، بلکه همچنین به عمل دستگاه استعامر وابسته 

نخبگان  به  کشور،  درآوردن  استعامر  به  از  اول،پس  وهله ی  در  که  است 

سنتی تکیه می کند و سپس، بعد از جنگ جهانی اول، به نخبگان غیررسمی 

روی می آورد.

جوانان  کردن  کنرتل  در  سنتی  نخبگان  ناتوانی  مردمی،  اعرتاضی  جنبش 

کیکویو را آشکار ساخت. دستگاه استعامر از این پس تالش کرد به نخبگان 

»غیررسمی« تکیه مناید. کنیاتا رسیعاً به مناینده ی این نخبگان جدید تبدیل 

شد:

جومو کنیاتا که کمی از هم عرصان خود، که انجمن مرکزی کیکویو (حزب 

انجمن  بود،  تشکیل شده   1920 دهه ی  اواسط  در  که  غیررسمی  نخبگان 

مزرعه داران و بازرگانان که به عنوان گروه فشار سیاسی عمل می کرد) را 

رهربی می کردند، باسوادتر بود وقتی قبول کرد که دبیرکل مزدبگیر انجمن 
شود به مرکز شبکه ی این نخبگان غیررسمی پرتاب شد.]11[

1. Kikuyu Central Association
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که  شهری  جدید  کارگران  همه  از  اول  و  کیکویو،  جامعه ی  طردشدگان 

سیاست ارضی دستگاه استعامری موجب رانده شدن آنها از روستاها شده 

مناینده ی  آن  رهرب  دستگیری  و  آفریقا  رشق  انجمن  انحالل  زمان  از  بود، 

سیاسی ای نداشتند. آنها چند دهه ی بعد پایه ی اجتامعی قیام »مائو مائو« 

را تشکیل می دهند.

سال های لندن: مقاومت فرهنگی، آزادی ملی، تعهد پان آفریکن

و  مقامات  نزد  در  مردم خود  آرمان  از  دفاع  منظور  به   ،1929 در  کنیاتا، 

شد.  اعزام  لندن  به  کیکویو  مرکزی  انجمن  توسط  بریتانیا  عمومی  افکار 

درخواست ها و مطالباتی که کنیاتا به لندن برد، روی غیرقابل انتقال بودن 

زمین ها، لغو مالیات ثابت رسانه برای زنان و منایندگی در شورای قانونگذاری 

(که تا این زمان، هیچ سیاهپوستی در آن وارد نشده بود) متمرکز بودند. 

این خواسته های معتدل با مخالفت مقامات بریتانیا مواجه شد. با این حال 

اقامت در لندن به کنیاتا اجازه داد با چپ بریتانیا و مخصوصاً با دیاسپورای 

سیاهان ارتباط برقرار کند.

ارتباط با چپ از طریق چندین شخصیت هندی کنیا محقق شد. همکاری 

 East African Chronicle روزنامه ی  نبود.  تازه ای  امر  هندی ها  این  با 

به  را  خود  ستون های   ،1919 سال  از  دسای،  آمبالل  مانیالل  مدیریت  به 

به  نسبت  »که  نرشیه  این  داد.  اختصاص  ضداستعامرگرایان  نقطه نظرات 

نوظهور  سیاسی  بازیگران  فعالیت های  است،  انتقادی  بسیار  استعامرگر 

زودی  به  که  اوویتی)،  هیپوتالیو  و  کنیاتا  جومو  توکو،  هری  (مخصوصاً 

نرشیه های خود را منترش می کنند، را در معرض دید قرار می دهد.«]12[ ایرش 

داس (یک هندی دیگر)، که دبیر کنگره ی ملی هند در رشق آفریقا است، 

برای سفر کنیاتا به لندن پول جمع می کند. او، که از سال 1933 به عنوان 

قانونگذاری  شورای  عضویت  به  کنیا  ساکن  هندیان  جامعه ی  مناینده ی 

انتخاب می شود، کنیاتا را در سفر به لندن همراهی می کند و او را با »لیگ 

علیه امپریالیسم« و چپ انگلستان در ارتباط قرار می دهد.
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بریتانیایی  مسئوالن  بروکوی،]13[  فرن  و  بریجمن  رجینالد  با  به ویژه  کنیاتا 

»لیگ علیه امپریالیسم و رسکوب استعامری« که در کنگره ی بروکسل در 

نرشیات  ستون های  مالقات ها  این  می کند.  مالقات  آمد،  وجود  به   1927

اکترب 1929  از جمله، در 24  او،  کنیاتا می گشایند.  به روی  را  کمونیستی 

 Sunday Worker مقاله ای تحت عنوان »زمین هایامن را پس دهید« را در

 « می کند:  اعالم  آن  در  و  به چاپ می رساند  کمونیست)  (نرشیه ی حزب 

زمان  از  که  رشم آوری  ستم  و  ظلم  به  هستند  مصمم  مستعمره  بومیان 

تن  شده،  نصیب شان  بریتانیایی  دزدهای  توسط  زمین هایشان  دزدیدن 

درندهند.«]14[ در ژانویه ی 1930، دو مقاله ی جدید در ارگان رسمی حزب 

کمونیست بریتانیا به چاپ می رسند. »یک خلق آفریقایی به پا می خیزد« 

اعتصاب عمومی  با عنوان »یک  مقاله ی دوم،  است؛  اول  مقاله ی  عنوان 

غرق خون«، به اعتصاب عمومی سال 1922 اختصاص دارد.

نخستین اقامت کنیاتا در لندن (فوریه ی 1929-سپتامرب 1930) به ویژه به 

او امکان می دهد تا با فعالیت ضداستعامری دیاسپورای سیاه ارتباط برقرار 

کند. او که آدرس »اتحادیه ی دانشجویان آفریقای غربی«  را در جیب دارد، 

هزینه های  (که  اتحادیه  این  دانشجویان  خوابگاه  در  لندن  به  رسیدن  با 

سوالنک  الپیدو  می گزیند.]15[  اقامت  می پردازد)  گاروی  مارکوس  را  آن 

اصلی  به شخصیت های  را  او  دانشجویان،  اتحادیه ی  دبیر  نیجریه)،  (اهل 

کشور  چندین  به  همچنین  کنیاتا  می کند.  معرفی  پان آفریکن  کنگره های 

اروپایی مسافرت کرده و به خصوص در سال 1929 به همراه جرج پادمور، 
مبارز کمونیست و پان آفریکانیست، به اتحاد جامهیر شوروی می رود.]16[

فردی  به  کنیاتا  که  می شوند  باعث  متعدد  نوشته های  و  متاس ها  این 

آمریکا  و  اروپا  در  سیاهپوست  مبارزان  شبکه های  میان  در  شناخته شده 

تبدیل شود. اینکه نانسی کونارد نام او را در »آنتولوژی جهان سیاهان« (که 

امر است. کنیاتا، تحت تأثیر  این  در 1934 منترش می شود) می آورد، گواه 

واژگان  »کنیا«  عنوان  تحت  مقاله ی خود  در  مرتوپل،  در  اقامت  تجربه ی 

جدیدی را به کار می برد که از تغییرات در تفکر او خرب می دهند. امپریالیسم 
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بریتانیا با »سیاست همیشگی "تفرقه بیانداز و حکومت کن" تالش می کند 

جنبش آزادی بخش ملی کنیا را متوقف کند.«]17[ کنیاتا، از این پس، »آزادی 

ملی« را به عنوان هدف نهایی مبارزه ی خود تعیین می کند.

طی نخستین اقامت کنیاتا در لندن، در کنیا منازعه ی مهمی در خصوص 

اسکاتلند  کلیسای  ابتکار  به  که  کمپینی  درمی گیرد.  دخرتان جوان  ختنه ی 

برای ممنوع کردن این عمل شکل گرفته، محرک این منازعه است. کمپین 

به  می شوند،  و ترصف  زمین ها غصب  که  در رشایطی  اسکاتلند،  کلیسای 

دروز،  ایوان  می شود.  فهمیده  کیکویو  فرهنگ  کردن  نابود  اراده ی  عنوان 

مردم شناس اهل سوییس، شایعه ای را نقل می کند که بازگوکننده ی رشایطی 

است که این بحث در آن جریان داشت:

که  می شد  داده  نسبت  سفیدپوستان  و  مذهبی  هیئت های  اعضای  به 

آنها  که  می شود  آن  از  مانع  (که  زنان  ختنه ی  از  جلوگیری  با  می خواهند 

بچه های »طبیعی«، کیکویویی های »واقعی«، به دنیا آورند) کیکویویی ها 

را نابود و زمین هایشان را مصادره کنند. این طرح می باید به ممنوع کردن 

ختنه ی مردان منتهی شود و به این ترتیب به وجود کیکویویی ها به عنوان 

یک گروه قومی خامته دهد، زیرا تنها یک ختنه شده می تواند به فرد بالغ 
تبدیل شود.]18[

این سنت، برای کیکویویی های فقیر و به حاشیه رانده شده، دربردارنده ی 

جنبه ای از مقاومت بود. انجمن مرکزی کیکویو، در ابتدا، موضعی معتدل 

از بین بردن عمل ختنه چیزی نگفت، اما  اتخاذ کرد. انجمن در خصوص 

به مخالفت با روش مستبدانه و حقارت آمیزی برخاست که برای از میان 

بردن این سنت به کار می رفت. کنیاتا، در دیدار با هیئتی مرکب از دوازده 

مناینده ی کلیسای اسکاتلند در لندن در مه 1930، اعالم منود: »کلیسا قصد 

دارد سنت ختنه ی زنان را فوراً حذف کند. انجمن من فکر می کند که ما با 

آموزش مردم می توانیم به تدریج این سنت را به عقب برانیم.«]19[ اما تعارض 

در کنیا باال گرفت: کلیسای پروتستان کنیا مؤمنان کنیایی را مجبور کرد تا 

بین تعلق به کلیسا و عمل ختنه یکی را انتخاب کنند. دخرتان ختنه شده 
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و  اخراج  کیکویویی  نافرمان  معلامن  منی شدند.  پذیرفته  مدارس  در  دیگر 

مدارس بسته شدند. جنبشی به منظور ایجاد کلیسا و مدارس مستقل به 

راه افتاد. نهادهای جدید به رسعت مردمی شدند و به قطب های مقاومت 

فرهنگی تبدیل گشتند.

کنیاتا پس از یک اقامت کوتاه در کنیا، که طی آن توانست باال گرفنت این 

مقاومت را ببیند، در آوریل 1931 به لندن بازمی گردد. منشاِء این اقامت 

هم، مانند اقامت بار اول، مأموریتی است که انجمن مرکزی کیکویو به او 

درازا می کشد.  به  این بار سال ها  لندن  در  کنیاتا  اقامت  بود.  کرده  محول 

این دفعه هدف آن است که مستقیامً به دفرت مستعمرات1 مراجعه شود. 

اگرچه این اقدام دوباره به شکست می انجامد، اما سال های لندن چرخشی 

را در تحول اندیشه ی سیاسی کنیاتا آشکار می کند. او، پس از چند ماه درس 

خواندن در کالج کوآکرهای بیرمنگام، بنا به توصیه ی جرج پادمور (مسئول 

انرتناسیونال  سندیکایی  -شاخه ی  جهانی  سندیکای رسخ  سیاهان«  »بخش 

کمونیست) در مسکو به تحصیل در رشته ی اقتصاد مشغول می شود. اما 

هنگامی که پادمور در 1934 به دلیل »گرایش به وحدت نژادی به جای 

وحدت طبقاتی«]20[ از انرتناسیونال اخراج می شود، کنیاتا تصمیم می گیرد 

به لندن بازگردد و تحصیالت خود را در مدرسه ی اقتصاد لندن در رشته ی 

مردم شناسی اجتامعی تحت مدیریت برونیسالو مالینوفسکی جامعه شناس 

ادامه دهد. مالینوفسکی در 1938 مقدمه ی کتاب کنیاتا (پای قله ی کنیا) را 

می نویسد. کنیاتا در این اثر به دفاع از فرهنگ کیکویو در متامی ابعاد آن، 

از جمله ختنه، می پردازد. احتیاط های قبلی دیگر الزم نیستند. مخالفت با 

ستم استعامر، به نظر کنیاتا، به معنای مطالبه ی فرهنگ پیش استعامری در 

متامیت آن است.

کنیاتا، طی این سال ها، فقط درگیر مقاومت فرهنگی نیست. او همچنین 

در کنار پادمور در ابتکارات گوناگونی، که تحت رهربی این فرد اخیر انجام 

Colonial Office .1 نهادی دولتی در انگلستان که نقش وزارتخانه را در ارتباط با مستعمرات این 

کشور ایفا می کرد.
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می گیرد، بسیج می شود. برای مثال، او یکی از بنیانگذران »دوستان جهانی 

آفریقایی اتیوپی«1 است که در 1935 برای پشتیبانی از اتیوپی، که مورد 

حمله ی ایتالیای فاشیست قرار گرفته است، پایه گذاری می شود. این بنیاد 

پنجمین کنگره ی پان آفریکن را سازماندهی می کند که در اکترب 1945 در 

منچسرت برگزار می شود.

اعالمیه ی این کنگره خطاب به قدرت های استعامری مبین تحولی بود که 

در اندیشه ی سیاسی مبارزان آفریقایی کشورهای واقع در جنوب صحرای 

آفریقا رخ داده بود. کلمه ی استقالل ادا می شود: »ما خواهان خودمختاری 

شکل  بر  ارصار  از  پس  اعالمیه،  هستیم.«  سیاه  آفریقای  برای  استقالل  و 

مساملت آمیز مبارزه، هشدار می دهد: »با این حال، اگر جهان غرب مصمم 

باشد همچنان با زور بر برشیت حکومت کند، در این صورت آفریقایی ها در 

نهایت ممکن است مجبور شوند در تالش برای کسب آزادی به قهر متوسل 
شوند، حتی اگر قهر آنها را نابود کند، آنها را و جهان را.«]21[

بازگشت »قهرمان« به کشور

نیست  کنیاتایی  بازمی گردد، هامن  خود  زادگاه  به   1946 در  که  کنیاتایی 

که پانزده سال پیش از این کشور را ترک کرده بود. فضای تعیین هویت 

برای کنیاتا، در نتیجه ی معارشت با فعالین و مبارزان جنبش رهایی بخش 

ملی و پان آفریکانیست متعلق به دیاسپورای سیاهان، از »قوم« به »ملت« 

با  و  کرد،  ترک  را  کنیا  کیکویویی ها  مناینده ی  عنوان  به  او  می کند.  تغییر 

که  کنیایی  بازگشت.  کشور  به  کشور  یک  مقیاس  در  کنیا  به  اندیشیدن 

کنیاتا آن را بازمی یابد، نیز،هامن کشوری نیست که او آن را ترک کرده بود. 

منشاِء  بود.  مه 1940 ممنوع شده  از 30  کیکویو  انجمن مرکزی  فعالیت 

این ممنوعیت ایجاد انجمن های سایر اقوام کنیا و همگرایی آنها با انجمن 

مرکزی کیکویو است که این انجمن ها از آن الهام گرفته بودند. قوم کامبا در 

1. International African Friends of Abyssinia
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1938 »انجمن اعضای اوکامبا«،1 قوم تِتا در 1939 »انجمن تپه های تِتا«2 و 

قوم لوهیا در سال 1934 »انجمن مرکزی شامل کاویروندو«3 را سازماندهی 

می منایند. همه ی این انجمن ها با یکدیگر رابطه برقرار می کنند و انجمن 

مرکزی کیکویو به آنها یاری می رساند. مخالفت مشرتک با دستگاه استعامر 

منجر به همگرایی اجزای مختلف جامعه ی کنیا می شود.

انجمن مرکزی کیکویو در شهرها از جنبش سندیکایی پشتیبانی می کند و در 

نتیجه طرفداران آن افزایش می یابند. انجمن، در ژوئیه ی 1939، به فراخوان 

برای  سیاهپوست  کارگران  می پیوندد.  آفریقا«4  رشق  کارگری  »سندیکای 

نخستین بار به طور گسرتده در یک اعتصاب رشکت می کنند. سندیکاهای 

آفریقایی در این عرص با غیبت خود مشخص می شدند. »سندیکای کارگران 

توسط   1935 آوریل  در  که  کنیا)،  دامئی  سندیکای  (نخستین  کنیا  هندی 

مک هان سینگ ایجاد شد، یک امر متاماً هندی بود. تنها در ژوئیه ی 1939 

است که کارگران اسکله ی مومباسان برای نخستین بار یک اعتصاب "سیاه" 
را -که کم وبیش خودبه خودی بود- به راه انداختند.«]22[

انجمن اعضای اوکامبا، انجمن تپه های تِتا و انجمن مرکزی شامل کاویروندو 

به بهانه ی همدستی با آملانی ها و ایتالیایی ها منحل و بیست نفر از رهربان 

این انجمن ها دستگیر می شوند. دستگاه استعامر با این حال کور نیست و 

ادامه می دهند.  به حیات خود  در خفا  مربوطه  سازمان های  که  می داند 

بنابراین  استعامر می داند که تأثیر این ممنوعیت ها بسیار نسبی است و 

تصمیم می گیرد رسکوب را با یک گشایش سیاسی کنرتل شده تکمیل کند. در 

نتیجه ی این گشایش، در اکترب 1944، برای نخستین بار، یک آفریقایی به نام 

الیود وامبو ماتو به عضویت شورای قانونگذاری درمی آید. این کیکویویی 

بریتانیا،  دولت  پشتیبانی  و  استعامر  دستگاه  حامیت  با  »متحول شده«، 

1. Ukamba Membres Association

2. Taita Hills Association

3. Central Association North Kavirondo

4. Labour Trade Union of East Africa
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این  می کند.اما  پایه گذاری  را  کیکویو«1  آفریقایی  مطالعات  »اتحادیه ی 

انجمن جدید تضاد درونی عمیقی را از رس می گذراند. یک گرایش،تحت 

رهربی ماتو، از ایده ی یک انجمن آموزشی دفاع می کند. گرایش دیگر، به 

رهربی جیمز گیشورو، می خواهد انجمن را به یک جنبش مطالباتی تبدیل 

کند. گیشورو، از سال 1945، به ریاست انجمن انتخاب می شود و آن را به 

سمت فعالیت های بحث برانگیزتر و اعرتاضی تر هدایت می کند: عدالت در 

خصوص زمین ها، منایندگی عادالنه تر در شورای قانونگذاری و لغو سیستم 

»کیپانده«. تغییر نام انجمن به »اتحادیه ی آفریقایی کنیا«،2 که در 1946 

فعالً  استعامر  دستگاه  بود.  شدن  سیاسی  روند  این  نتیجه ی  افتاد،  اتفاق 

فعالیت انجمن را تحمل می کند.

کنیاتا با هاله ای از تصویر یک قهرمان، که با استعامر در کشور خود او 

عظیمی  مردمی  محبوبیت  از  او  بازمی گردد.  کنیا  به  است،  کرده  مبارزه 

موقعیت  در  را  او  کنیاتا،  طوالنی  غیبت  این،  بر  عالوه  است.  برخوردار 

خاصی قرار می دهد: در پشت اتفاق آرایی که نام او برمی انگیزد، آرزوهای 

خرید  حق  خواهان  که  کنیا  زمین داران  شده اند.  پنهان  نقيضی  و  ضد 

زمین ها هستند، دهقانان فقیر و خوش نشین ها که اجرای اصالحات ارضی 

انتظار  را  بود  کرده  ترصف  را  آنها  استعامر  که  زمین هایی  بازگرداندن  و 

کارگری  نخستین سندیکاهای  در  که  مزدبگیران جدید شهری  و  می کشند 

سازماندهی شده اند، همگی مخالف نظام استعامری هستند، اما بر پایه ی 

نتیجه ی آن مجبور نشد به  منافع اجتامعی متفاوت. تبعید، که کنیاتا در 

می دهد:  توضیح  را  او  مردمی  محبوبیت  بزند،  دست  انتخاب ها  برخی 

»کنیاتا با توجه به اینکه مدتی این چنین طوالنی را در خارج از کشور برس 

برده بود از این امتیاز برخوردار بود]...[ تا سال های پر اهمیتی را که طی 

آن ناسیونالیسم کنیایی تقویت گردید از رس نگذراند.]...[ کنیاتا مجبور نشد 

به برخی از انتخاب های دشوار دست بزند. غیبت کنیاتا چهره ی او را، به 

1. Kikuyu African Union Study

2. Kenya African Union
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عنوان "سفیر در خارج"، نزد کیکویی ها و همه ی نیروهای ضداستعامری 

حفظ می کند.«]23[ کنیاتا به لطف این موقعیت ممتاز، در ژوئن 1947، در 

بر  پیچیده ای  او وظیفه ی  اما  کنیا قرار می گیرد.  آفریقایی  اتحادیه ی  رأس 

عهده دارد؛ زیرا باید همزمان شورش دهقانی ای را که در حال تدارک بود، 

کنرتل می کرد، تعارضات قومی ای را که پویایی کیکویو را تهدید به نابودی 

می کرد، دفع می منود، صفوف اتحادیه را گسرتش می داد، در اختالفات میان 

با استعامرگر را حفظ  اتحادیه مداخله می کرد و شانس مذاکره  گرایشات 
می منود«.]24[

قیام »مائو مائو«: گسست

کنیاتا با رعایت اسرتاتژی رفرمیستی و عدم توسل به خشونت -که مشخصه ی 

امیدهای آزادی بعد از جنگ جهانی دوم بودند- وظایف جدید خود را آغاز 

کرد. این رویکرد به دلیل نفوذ تزهای مهامتا گاندی، که از قبل در این بخش 

از آفریقا ریشه دوانده بود، و نیز با دستیابی هند به استقالل (در 1947) 

تقویت شد.

نفوذ اندیشه ها و اسرتاتژی گاندی به آغاز قرن بیستم بازمی گشت. گاندی 

در 1893، به عنوان وکیل دادگسرتی، در آفریقای جنوبی مستقر شد و در 

آنجا تبعیض نژادی را کشف کرد. او در 1894 در پایه گذاری »کنگره ی هند 

بومی«1 رشکت منود و در 1904 مجله ی »افکار هند«2 را راه اندازی کرد. 

تجربه ی مبارزه علیه یک قانون جدایی نژادی که در 1906 در ترانسوال، 

را  گاندی  شد،  تصویب  جنوبی،  آفریقای  در شامل رشقی  واقع  منطقه ای 

-نافرمانی مدنی-  اسرتاتژی خود (عدم خشونت)  تئوریزه کردن  به سمت 

را در کتاب »استقالل هند«، که در سال  تئوری خود  او  هدایت می کند. 

1909 منترش شد، رشح و بسط می دهد. این مبارزه، که دو سال به درازا 

کشید، به امضای پیامن معروف به سموتس-گاندی منتهی شد. به موجب 

1. Natal Indian Congress

2. Indian Opinion
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این پیامن بسیاری از اقدامات تبعیض آمیز ملغی می شوند، اما کنرتل نقل 

مکان پابرجا می ماند.

استقالل  به   1947 سال  در  هند  که  هنگامی  آفریقا،  در  گاندی  تزهای 

می رسد (کنیاتا در همین سال رهربی اتحادیه ی آفریقایی کنیا را در دست 

کنیا،  مانند  کشورهایی  در  به ویژه  بودند؛  مقبولیت  اوج  در  می گیرد)، 

در  دیگر،  از سوی  کنیاتا  داشتند.  مهمی  وزن  هندیان  آنها جوامع  در  که 

از  نیز  کنیاتا  کند.  مالقات  لندن  در  را  گاندی  یافت  امکان   ،1931 نوامرب 

دفاع  سیاسی  حقوق  به  دسرتسی  برای  خشونت  به  توسل  عدم  اسرتاتژی 

می کرد. دوگالس راجرز، معاون کنگره ی خلق ها علیه امپریالیسم (اتحادیه ی 

آفریقایی کنیا در 1949 به این کنگره می پیوندد)، در مه 1953 می نویسد: 

»تاریخ مبارزه ی آفریقایی ها در کنیا]...[ تاریخ سازمان شکیبایی است که در 

چارچوب قانون اساسی به شکل تهیه ی لیست مطالبات، ارسال عریضه ها، 

در  بریتانیا،  استعامر  مشخصه ی  می شود.«]25[  متبلور  وکالت  و  منایندگی 

اساسی  قوانین  (مانند  است  برای مستعمرات  اساسی  قوانین  اعالن  واقع، 

1952، 1954 و 1958 در کنیا). این قوانین اساسی تا سال 1954 به تعیین 

تعداد منایندگان آفریقایی در شورای قانونگذاری و تعیین حقوق اعرتاض 

(که برای مدت های طوالنی فقط حق عریضه را در بر می گرفت) محدود 

می شدند.

اما خوش نشین های جوان، مزدبگیران شهری و رزمندگان سابق، به حق، 

صربی را که راجرز متذکر می شود، نداشتند. خوش نشین های جوان از زمان 

اشغال  که  زمین هایی  از  آنها  اخراج  اجازه ی  که   ،1937 در  فرمانی  اعالم 

کرده بودند را می داد، در حال تبدیل به لومپن پرولتاریا بودند. مزدبگیران 

شهری، از بعد از جنگ، در یک جنبش سندیکایی، که بیش از پیش جنگنده 

تعیین  آزادی و حق  ایده های  با  بود، سازماندهی شدند. رزمندگان سابق 

رسنوشت از جبهه بازمی گشتند.

را  کنیاتا  خطا  به  استعامر  مقامات  که  مائو«،  »مائو  به  معروف  قیام 

الهام بخش آن معرفی می کردند، از 1952 تا 1956 کنیا را در بر می گیرد. 
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کنیاتا در اکترب 1952 دستگیر می شود، حال آنکه او بارها اختالف خود با 

شورشیان را نشان داده بود.]26[ قیام مائو مائو در حقیقت ویژگی های سن، 

قوم، طبقه و تجربه را آشکار می کند:

تدارک  را  مائو  مائو  قیام  که  ملی  رهایی بخش  جنبش  رادیکال  جوانان 

می بینند و با پیش کشیدن تعلق خود به یک طبقه ی سنی که همه در یک 

سال ختنه شده اند خود را »گروه چهلی ها« می نامند، هم چنین رزمندگان 

سابق جبهه های آفریقا و رشق طی جنگ جهانی دوم هستند؛ بسیار منطقی 

است که ایدئولوژی آنها با وابستگی و دلبستگی کل جامعه به زمین-مادر 

تعیین  بر  خلق ها  حق  حتی  و  آزادی،  آرمان  نام  به  آنها  شود]...[  مقارن 
رسنوشت خویش دست به مبارزه می زنند.]27[

اتحادیه ی  میانه روی  و  بودن  خنثی  استعامری،  نظام  کامل  بودن  بسته 

را  آنها  اجتامعی  گروه های  این  مادی  وضعیت  خرابی  و  کنیا  آفریقایی 

اواخر سال  به جستجوی کیفیات جدید سازمانی و عملی وا می دارد. در 

می شود؛  رشوع  سیاسی  اهداف  برای  سنتی  سوگند  ادای  مراسم   ،1947

نخست در محافل کیکویو و سپس به گروه های قومی دیگر مانند ایمبوها1 

این مراسم ها توسط یک جامعه ی مخفی، که  ِمروها2 گسرتش می یابد.  و 

دستگاه استعامر از سال 1948 آن را تحت نام »مائو مائو« معرفی می کرد، 

این  منشاِء  خصوص  در  که  توضیحی  رایج ترین  می شدند.  سازماندهی 

نامگذاری ارائه می شود این است که این نام از واژه ی کیکویویی »موما«،3 

به معنای سوگند مشتق شده است. جان لونسدال متذکر می شود که »مائو 

مائو« هم چنین می تواند حرف ندا،به معنای »خورندگان گرسنه«]28[ باشد. 

اعضای جامعه ی مخفی نام »ارتش کنیایی زمین و آزادی«4]29[ را به خود 

دادند که به روشنی اهداف تعقیب شده را نشان می دهد.

یک  به  را  کنیا  آفریقایی  اتحادیه ی  و  استعامرگر  فعالیت های شورشیان، 

1. Embu

2. Meru

3. muma

4. Kenya Land and Freedom Army
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اندازه غافلگیر کرد. این فعالیت ها در وهله ی اول کسانی را که با استعامرگر 

همکاری می کردند مورد هدف قرار می داد؛ فقط بعد از برقراری وضعیت 

اضطراری، در 20 اکترب 1952، بود که سفیدپوستان مورد حمله قرار گرفتند. 

دوگالس راجرز بریتانیایی (دبیردوم کنگره ی خلق ها علیه امپریالیسم) در مه 

1953، با بیان تبدیل »کنیا به یک زندان واقعی«، وضعیت را چنین خالصه 

می کند: »]کیکویوها[، ناتوان، شاهد آن بودند که یک دولت خارجی چند 

معادل وضعیت  وضعیتی  به  را  ناهامهنگ  و  پراکنده  عمل خشونت آمیز 
جنگی تبدیل منود.«]30[

مطابق محاسبات کارولین الکینز، استاد تاریخ در دانشگاه هاروارد، بیالن 

100هزار  اردوگاه ها،  در  زندانی  300هزار  بود:  سنگین  بسیار  جنگ  این 

کشته از میان آفریقایی ها، 1090 اعدام با چوبه ی دار، ده هاهزار زخمی و 
اعامل ترور در سطح کشور.]31[

پیروزی  یک  عوض  در  اما  خورد،  شکست  نظامی  لحاظ  از  اگرچه  قیام 

سیاسی غیرقابل انکار بود. قدرت استعامری، در برابر وسعت و قاطعیت 

قیام فهمید که رسکوب فقط یک راه حل موقتی است. استعامر هم چنین 

می دانست که برای اینکه همه چیز از دست نرود، باید گذاری تدریجی به 

سمت استقالل را تدارک ببیند. پایه های یک استقالل کنرتل شده به تدریج 

گذاشته شدند و دستگاه استعامر، که به طرف های گفتگویی نیاز داشت 

که کمرت از شورشیان رادیکال باشند، تالش کرد »نخبگان« آفریقایی ای را که 
می تواند بر آنها تکیه کند، باال بکشد و درانظار عموم قرار دهد.1

آزادسازی  می شود.  آزاد  زندان  از   1961 سال  در  رشایط  این  در  کنیاتا 

تدریجی نظام استعامری او را، که نگران مطالبات ارضی ای است که توسط 

علیه  توافق  یک  پایه های  می کند.  اغوا  می شوند،  برده  پیش  شورشیان 

می کند؛  اعطاء  وزارت  پست های  آفریقاییان  به   1954 در   (Lyttleton) لیتلتون  اساسی  قانون   .1

قانون اساسی لینوگس-بوید (BoydـLennox  (در 1958به آفریقاییان در درون شورای قانونگذاری 

حقوق برابر اعطاء می کند؛ وضعیت اضطراری در 1959 برچیده می شود، در حالی که مذاکرات برای 

تشکیل یک دولت در کنیا آغاز شده است؛ و باالخره در ژانویه ی1960 نخستین کنفرانس معروف به 

النکاسرت هاوس (Lancaster House)، در خصوص روند دسرتسی به استقالل، آغاز می شود.
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رادیکال ها پی ریزی می شود. پی یر آنیانگ نیونگو این روند را، که فقط به 

کنیاتا مربوط منی شود و از او بسیار فراترمی رود، توضیح می دهد:

هنگامی که دولت استعامری و مستعمره نشین های اروپایی در 1954 قبول 

کردند که برای نائل شدن به حل بحران از طریق سیاسی باید به آپارتاید 

در کنیا خامته داد، روشن بود که به اندازه ی کافی، در میان آفریقایی ها، 

کسانی وجود دارند که طرفدار ائتالف طبقاتی با مستعمره نشینان اروپایی 

هستند، کسانی که حارضند علیه مائو مائوها و سایر »ناسیونالیست های 
افراطی« قدرت سیاسی را تقسیم کنند.]32[

دیگر،  مستعمرات  از  بسیاری  در  انقالبی  روند  مصادره ی  سناریوی  این 

از طريق »ائتالف طبقاتی« میان استعامرگر و برخی از مخالفان سابقش، 

به  می توانستند  که  کنیاتا  مانند  چهره هایی  روند  این  در  شد.  بازتولید 

عنوان »انقالبی«، یا حداقل به عنوان مدافع مردم، به نظر بیایند به عوامل 

»ضدانقالب« (وابسته به حامیان خارجی خود) تبدیل شدند.

»آدم ما در کنیا«

این تحول،که در گرماگرم وقایع صورت گرفت، برای بسیاری از کنیایی ها به 

سختی قابل فهم بود. کنیاتا، که به چهره ای اسطوره ای تبدیل شده بود، در 

1963 به سمت نخست وزیری و در 1964 به مقام ریاست جمهوری انتخاب 

شد. سابقه ی تعهد، تبعید و زندانی شدنش موجب شدند که او به عنوان 

این  درک  شود.  ظاهر  مستقل  ملت  و  کشور  مناد  و  ملی  مبارزه ی  مظهر 

تحول برای ناظران خارجی (حتی برای روشن بین ترین آنها) نیز دشوار بود. 

این چنین بود که مالکوم ایکس در 1965، پس از بازگشت از سفری طوالنی 

با رؤسای جمهور کشورهای مختلف آفریقایی  به آفریقا که در جریان آن 

(از جمله جولیوس نایرره، قوام نکرومه، سکوتوره، ننامدی آزیکیو و کنیاتا) 

مالقات کرد، کنیاتا را به عنوان »رهرب مائو مائوها« معرفی منود:

او رهرب مائو مائوها بود، که در واقع آزادی را برای بسیاری از کشورهای 

آفریقایی به ارمغان آوردند. این حقیقت دارد. مائو مائوها در آوردن آزادی 
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به کنیا، و نه فقط به کنیا بلکه به بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی، 
نقش تعیین کننده ای ایفاء منودند.]33[

مائو«،  »مائو  برابر جنبش  در  کنیاتا  رفتار  تحلیل  با  بویژتنهویجز،  رابرت 

اشتباه تحلیل مالکوم ایکس را به خوبی نشان می دهد: »شورش مائو مائو 

عنوان  به  و  بود،  اجتامعی  در همین حال یک شورش  و  ملی  انقالب  یک 

شورش اجتامعی خواهان آن بود که زمین های کشت شده توسط مزرعه داران 

سفیدپوست اروپایی از آن آفریقاییان باشد. برای جومو کنیاتا، در عوض، 

به ویژه  و  بود  سیاسی  استقالل  معنای  به  چیز  هر  از  قبل  استعامرزدایی 

و  انگلیسی ها  با  مناسبات خوبی  اقتصادی  زمینه ی  در  داشت  نظر  در  او 
سفیدپوستان داشته باشد.«]34[

کنیاتا، که با دو مسئله ای روبرو شده بود که به طرز تنگاتنگی به یکدیگر 

 1963 سال  از  اجتامعی)؛  مسئله ی  و  ملی  مسئله ی  (یعنی  بودند  وابسته 

این هدف که  با  انداخت،  سیاست معروف به »بخشش بزرگ« را به راه 

سفیدپوستان انگلیسی از یک سو و »وفاداران« (یعنی آن دسته از مردم کنیا 

یابند. شعار  آرامش خاطر  دیگر  از سوی  بودند)  با شورشیان جنگیده  که 

رسمی »بخشیدن و فراموش کردن«1 این سیاست را به شکل موجزی بیان 

می گیرند،  قرار  احرتام  مورد  انگلیسی  رسمایه های  اساس،  این  بر  می کند. 

رسمایه گذاری های خارجی تشویق می شوند و ساختار ارضی دست نخورده 

باقی می ماند.

کنیاتا، پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری کنیای مستقل در 1964، 

به هر امیدی در مورد تقسیم زمین ها پایان می دهد. زمین های مزرعه داران 

سفیدپوستی که می خواستند کنیا را ترک کنند خریداری و به کنیایی هایی 

که امکان خرید آنها را داشتند فروخته شدند. طبقه ای متشکل از زمین داران 

بازار  اقتصاد  انتخاب  شدند.  مستقر  انگلیسی  مزرعه داران  جای  به  جدید 

هم چنین موجب ظهور طبقه ی رسمایه داران محلی ای شد که با رسمایه های 

خارجی (که به رسمایه گذاری در کشور تشویق شده بودند) رابطه داشتند. 

1. Forgive and forget
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صدای شورشیان سابق شنیده منی شد. کنیاتا در 1963 اعالم می کند که »ما 

مرض  یک  مائوها  -مائو  کنند  اداره  را  کنیا  گانگسرتها  گذاشت  نخواهیم 
بودند که مهار شدند، و ما باید برای همیشه آنها را فراموش کنیم.«]35[

مواجه شد.  آن  با  کنیاتا  که  بود  دومین مسئله ای  ملی  مسئله ی وحدت 

بنای ایجاد ملت مطمئناً در مخالفت عمومی با استعامرگر پایه ریزی گردید؛ 

معذلک این پروژه هنگام به استقالل رسیدن کشور به طرز وسیعی نامتام 

ماند. کنیاتا، با انرصاف از انجام اصالحات ارضی، کشور را از داشنت پایه ی 

کار مشرتک  و  در یک ساز  را  قومی  گروه های  باشد  قادر  که  اقتصادی ای 

برای  از فروپاشی کشور،  برای جلوگیری  نزدیک کند، محروم کرد.  به هم 

باقی  کتاب«]٣٦[  و  حساب  اساس  بر  مشرتی  »جلب  راه حل  فقط  کنیاتا 

ماند. ریاست جمهوری پدرساالرانه، حزب واحد به عنوان فضای مذاکره و 

مشرتی گرایی به عنوان شیوه ی توزیع و پخش مجدد، عوامل و محرک هایی 

هستند که کنیاتا به منظور تأمین و تضمین »وحدت ملی« آنها را به خدمت 

می گیرد.

ملت، در این مفهوم، چیزی نبود جز همجواری گروه های قومی که فقط 

در وابستگی و رسسپردگی (بر اساس حساب و کتاب) به »پدر ملت« متحد 

قراردادهای  که  است]...[  قومی  »فئودالیسم  یک  کنیاتا  »ملت«  بودند. 

در  هدایت کننده  گفتار  و  دارد  خود  رعیت های  با  نابرابری  و  متفاوت 

در  کنیاتا،  می کند.«]37[  تضمین  را  آن  "ما"  ساز  و  ساخت  روند  خصوص 

نتیجه، کار استعامر را دنبال منود و یک حکومت بنا کرد و نه یک ملت. 

ملت فقط یک وضعیت گفتاری بود که با معرفی کردن حکومت به عنوان 

به حکومت مرشوعیت  قوم ها  متالشی شدن  برابر  در  دفاعی  تنها حصار 

می بخشید. برای این کار رضوری بود که از یک سو امر »قبیله ای« تشویق 

وابسته  حکومت  به  مشرتی گرایی  طریق  از  قبیله  دیگر  سوی  از  و  شود 

گردد. هامن طور که تی یری میشالون متذکر می شود منافع قدرت های سابق 

برای  است  دستاویزی  ملت  »ایجاد  بود:  »ملت«  نوع  این  در  استعامری 

اختیار دارد،  اقلیتی که اهرم ها را در  به نفع  ساخت قدرت حکومت]...[ 
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اقلیتی که قدرت های خارجی آن را تشویق می کنند، زیرا عجله دارند که آن 
را به نیرویی کمکی برای نفوذشان تبدیل کنند.«]38[

یک  همراهی  بدون  اقتصادی ای  انتخاب  چنین  و  ملی  ساخت  چنین 

ایدئولوژی  نداشتند.  اعتبار  مرشوعیت بخش  و  توجیه کننده  ایدئولوژی 

هارامبی1 -که به زبان سواحیلی یعنی »همه با هم به یک سمت تیراندازی 

معرفی  آفریقایی«  »سوسیالیسم  جریان  کنیایی  شکل  عنوان  به  و  کنیم.« 

می شد، این وظیفه را بر عهده گرفت. کنیاتا، کمی بعد از رسیدن به مقام 

»سوسیالیسم  عنوان  (با  سفید  کتاب  یک  بر   1965 در  ریاست جمهوری، 

این  نوشت.  مقدمه ای  کنیا«)  در  برنامه ریزی  با  آن  انطباق  و  آفریقایی 

»سوسیالیسم« به عنوان بازگشت به گذشته ی شکوهمند معرفی می شد و 

یادآور چشم انداز زیبا و ایده آلی بود که کنیاتا در کتاب »پای قله ی کنیا« 

از جامعه ی کیکویو ترسیم کرده بود. این سوسیالیسم چه از گذشته و چه 

از آینده ی مطلوب چشم اندازی رسشت گرا ارائه می کرد. همبستگی قبیله ای 

به  این همبستگی  را تشکیل می داد.  این سوسیالیسم  اساس  و خانوادگی 

اجازه می داد  »آفریقایی« معرفی می شد که در گذشته  ارزش  عنوان یک 

توافق جمعی متام عیار و بی خدشه ای حول برابری حاصل شود که استعامر 

برقرار می شد.  آینده  در  باید  که  بود  توافقی  این هامن  نابود کرد.  را  آن 

این گفتار شکاف میان طبقات و منافع طبقاتی را پنهان می کرد؛ گفتاری 

که پولن هونتونژی (فیلسوف اهل بنین) آن را به درستی »توهم همه با 

هم«]39[ توصیف می کند. در این رشایط تعجب آور نبود که کنیاتا، هنگامی 

که »سوسیالیسم آفریقایی« خود را نهادینه کرد، مارکسیسم را طرد منود. 

مبارزه ی طبقاتی  او در 1965 توضیح می دهد که »نظریه ی مارکسیستی 

هیچ ربطی به اوضاع کنیا ندارد.«]40[ همچنین تعجب آور نبود که نرشیه ی 

انگلیسی اکونومیست، در هامن سال، مقاله ای را تحت عنوان »آدم ما در 

کنیا«]4١[ به کنیاتا اختصاص داد. و باالخره تعجب آور نبود که کنیاتا حزب 

واحدی را که در 1969 تحمیل کرد با این »رسشت آفریقایی« توجیه مناید 

1. Harambee
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که نخستین ویژگی آن جامعه ای هامهنگ و مبتنی بر توافق عمومی است.

از  بسیاری  رفتار  و  زندگی  به سیر  که  کنیاتا،  رفتار جومو  و  زندگی  سیر 

درمی آیند)  سابق  استعامری  قدرت های  خدمت  به  (که  آفریقایی  رهربان 

و طبقات حاکمه ی جدید (که زائیده ی استقالل هستند) شباهت داشت، 

که  نشان می دهد. هنگامی  به خوبی  را  غیرموفق  »انقالب«  یک  معایب 

انقالب به عمق منی اندیشد، یعنی هنگامی که انقالب یک روند آزادسازی 

نظم  نیست، طرد  اقتصادی)  و  اجتامعی  نیز  و  و سیاسی  (فرهنگی  کامل 

گامن  که  شود  تبدیل  مردانی  و  زنان  به ضد  می تواند  همواره  استعامری 

می رود انقالب آنها را آزاد کرده است.



112

۴. امه سه زر

آن  آزادی  صدایم  ندارند،  دهانی  که  بود  خواهد  بدبختی هایی  دهان  من،  دهان 

آزادی هایی که در زندان یأس فرو می پاشند.

امه سه زر، »دفرت بازگشت به زادبوم«، ۱۹3۹

انتشار کتاب »پای قله ی کنیا«، اراده ی نویسنده ی آن (جومو کنیاتا) دائر 

بر تأکید مجدد بر فرهنگ را بیان می کرد. برای نویسنده مسئله این بود 

که هامهنگی میان فرهنگ ها و جوامع آفریقایی را (حتی با پذیرفنت خطر 

ایده آلیزه کردن آنها) دوباره برقرار کند. استعامر با نفی این فرهنگ ها آنها 

»سیاه ستایی«،1  با   (1913-2008) سه زر  امه  می داد.  قرار  متسخر  مورد  را 

واژه ای که او آن را از سال 1935 به کار برد و در سال های بعد از جنگ گل 

کرد، هامن راه را برای جهان استعامر فرانسه در پیش گرفت. اما راه کنیاتا 

(که از رسمایه داری دفاع می کرد) و سه زر (که، با وجود جدایی از حزب 

جدا  یکدیگر  از  بعداً  می دانست)  کمونیست  را  خود  فرانسه،  کمونیست 

شد. امه سه زر انسان متعهدی بود که سهم او در مبارزه ی ضداستعامری به 

»سیاه ستایی« محدود منی شود، بلکه تا به پرسش کشیدن استقالل های جدید 

در آفریقا و شکل های جدیدی که استعامر در برابر حمالت استعامرزدگان 

1. Négritude
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به خود می گرفت، گسرتش می یابد. زندگی مبارزاتی امه سه زر بیانگر عبور 

از یک دوره به دوره ی دیگر، از یک نسل از مبارزان به نسل دیگر، از یک 

لحظه از آگاهی ضداستعامری به لحظه ی دیگر است.

سیاه ستایی

فراخوان سه زر به گسست از شبیه شدن (آسیمیالسیون) فرهنگی، نخستین 

آورده ی او در روندی بود که به استقالل های آفریقا منتهی شد. سیاه ستایی 

سه زری گسست از عقده ی حقارتی بود که خشونت استعامری آن را تولید 

می کرد و فراخوانی بود به ایجاد جهان شمولی (اونیورسالیسم) واقعی.

امه سه زر در سال 1913 در مارتینیک از پدری کارمند و مادری خیاط متولد 

شد. او در سال 1931، در سن هفده سالگی، برای ادامه ی تحصیل به پاریس 

آمد. امه سه زر، که دانشجوی بورسیه بود، مانند بسیاری از چهره های بزرگ 

آزادی استعامرزدگان، به آن دسته از نخبگان بومی تعلق داشت که نظام 

استعامر آنها را به عنوان مناد »مأموریت متمدن کردن مردم مستعمرات« 

معرفی می کرد. نابرابری های اجتامعی و نژادی مارتینیکی را که سه زر آن را 

ترک کرد، زیر و رو کرده بودند. ژول مونه رو (که او نیز دانشجوی بورسیه ای 

بود) در 1932 در مجله ی  به مرتوپل آمده  ادامه ی تحصیل  برای  بود که 

»دفاع مرشوع«1 وضعیت حاکم بر مارتینیک را افشاء می کند:

یک اقلیت ثرومتند و بهره مند سفید، که هیچ انقالبی هرگز نتوانسته دست 

آن را کوتاه کند، جد اندر جد ، مالک یک چهارم زمین ها است و از خدمات 

از نیشکر، شکر و عرق می سازد. اعضای  پرولتاریای سیاه بهره می برد که 

این اقلیت همه ی پست های مهم در کارخانه ها و نیز مدیریت بسیاری از 
تجارتخانه ها را در اختیار خود دارند.]1[

آن اقلیتی از استعامرزدگان که به نظام آموزشی راه پیدا کرده بودند، در 

استعامرگران  سوی  از  که  آنها،  می بردند.  رس  به  منحرصبه فردی  وضعیت 

مستعمرات  مردم  کردن  متمدن  مأموریت  موفقیت  گواه  عنوان  به 

1. Légitime défense
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استعامر  از  نژادپرستی (که  به  استعامری و  نابرابری  به  معرفی می شدند، 

شد،  مستقر  آن  در  سه زر  که  فرانسه ای  بودند.  آگاه  است)  جدایی ناپذیر 

کشوری بود که در آن هنوز باغ وحش های انسانی ای وجود داشتند، که از 

رس تواضع »منایشگاه های قوم شناسی« نامیده می شدند، و مردم رسمست 

از تکرب و نخوت استعامری در این محل ها از رس و کول هم باال می رفتند:

از  پارک،  محوطه ی  در  زیادی،  مردم   ،1929 تابستان  طی  این ترتیب  به 

گروهی  و  لی لی پوت ها  دهکده ی  یک  تربیت شده،  شامپانزه های  متاشای 

-جلوی چشم  را  خود  غذای  کوچک  بشقاب های  که  سیاهپوست  زنان  از 

متاشاچیانی (که همواره اشتهای »درنده خویی« دارند) جلو و عقب می برندـ 

تقریباً  بین منایش  بعضی ها فرق گذاشنت  برای  به وجد می آمدند. ظاهراً، 

انسانی برخی از حیوانات و چشم انداز »شگفت انگیز« انسان هایی که به 
حیوانیت نزدیک هستند، همواره آسان نیست.]2[

دانشجویان سیاهپوست، آنتیلی یا اهل آفریقا یا آمریکا، با پیش داوری های 

نژادپرستانه ای مواجه بودند که در متامی جامعه، از جمله در دانشگاه ها نفوذ 

کرده بود. این دانشجویان مقیم مرتوپل که تضاد میان اسطوره ی »وظیفه ی 

متمدن کردن« و واقعیت استعامر را، پیش از این در کشورهای شان، درک 

نژادپرستی  با  آکنده  روزمره ی  برخوردهای  حدت  »با  اکنون  بودند  کرده 

روبرو می شدند. آنان خواهی نخواهی خود را در خط مقدم مبارزه علیه 
استعامر می یافتند«.]3[

رسخوردگی و ناکامی، یکی از پایه های بنیادین ایدئولوژیک نظام استعامر، 

یعنی اسطوره ی برتری انسان سفید، را در اذهان درهم می شکند. تعدادی 

از جوانان روشنفکر سیاهپوست، که در سال های دهه ی 1930 در مرتوپل 

مستقر شده بودند، در این بسرت مفهوم »سیاه ستایی« را توسعه دادند.

تأکید مجدد بر فرهنگ و هویت، به عنوان شکلی از مقاومت در برابر 

سلطه، تاریخی داشت که به پیش از سیاه ستایی بازمی گشت و در واقع به 

اندازه ی خود برده داری قدمت داشت. این نخستین دیاسپورای آفریقایی، 

که به زور به خارج از دنیای فرهنگی خود انتقال داده شده بود، نیاز به 
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یک هویت مشرتک را احساس می کرد و آن را در ایده ی تعلق داشنت به یک 

نوعيت و جنسيت یکسان می یافت. نخستین نظریه پردازی در این زمینه 

توسط ادوارد ویلموت بالیدن سیاهپوست آمریکایی (استاد دانشگاه و بعداً 

دیپلامت لیربیا) در سال 1893 صورت می گیرد و سپس بسیاری از متفکران 

ادبیات  متخصص  کستلوت،  لیلیان  می دهند.  غنا  و  توسعه  را  آن  دیگر 

مردم  »ضمیرهای  عنوان   1903 در  که  را،  دوبویز  سیاهان-آفریقایی ها، 

سیاه«]4[ را برای یکی از آثار خود انتخاب کرد، »پدر واقعی سیاه ستایی«]5[ 

می داند. گاروی به سهم خود نویسنده ی این صورت بندی معروف است: 

است.«]6[  ملی  مناد عظمت  بیشرت  بلکه  نیست،  نشان رشم  سیاه  »پوست 

هر  اما  بودند،  مخالف  هم  با  سیاسی  لحاظ  از  اگرچه  دوبویز،  و  گاروی 

دو، در سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم، پشت یک جنبش وسیع 

یا رنسانس هارمل2 قرار داشتند. در  فرهنگی معروف به »رنسانس سیاه«1 

این جنبش (که نویسندگان، نقاشان، عکاسان، موسیقی دانان و  مانیفست 

رقاصان را در بر می گرفت)، در 1926، آمده بود: »ما آفرینندگان آثار هرنی 

نسل جدید سیاه می خواهیم شخصیت خودمان را بدون رشم و ترس بیان 

کنیم.«]7[ چندین نویسنده ی جنبش، در فاصله ی بین دو جنگ جهانی اول 

و دوم، در پاریس اقامت داشتند که دانشجویان آفریقایی و آنتیلی آثارشان 

را می بلعیدند. انتشار مجله ی دوزبانه ای (به فرانسوی و انگلیسی) به نام 

»مجله ی جهان سیاه«3 در پاریس، در 1931، در انتشار این جنبش فکری در 

فرانسه نقش داشت. امه سه زر بعدها ترصیح می کند که »سیاه ستایی را ما 

ابداع نکردیم. سیاه ستایی را نویسندگان "رنسانس سیاه" ابداع کردند که ما 
نوشته های آنها را در سال های دهه ی1930 می خواندیم.«]8[

جنبش رسیعاً در فرانسه پا می گیرد. به همت گروه کوچکی از دانشجویان 

منترش  مرشوع«  »دفاع  نرشیه ی  شامره ی  تنها   ،1932 ژوئن  در  آنتیلی، 

رنه  له رو،  اتین  است.  سوررئالیسم  و  مارکسیسم  مدعی  نرشیه  می شود. 

1. Negro Renaissance

2. Harlem Renaissance

3. La Revue du monde noir
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منیل و ژول مونه رو در صفحات این نرشیه، رشم از خود و تقلید و زوال 

که  است  معتقد  کِْستُلو  لیلیان  می کنند.  محکوم  را خشمگینانه  شخصیت 

موضوعات مورد بحث در این تنها شامره ی »دفاع مرشوع«، موضوعاتی از 

قبیل »انتقاد از سودجویی و نفع طلبی، دغدغه ی به دست آوردن دوباره ی 

پا خاسنت  اروپایی، به  تابع مدل های  یک شخصیت اصیل، عدم قبول هرن 

علیه رسمایه داری استعامری«]9[، اندیشه ی سیاه ستایی را پایه ریزی می کنند. 

مجله یL'Étudiant noir ، در 1934، ادامه ی کار را بر عهده می گیرد. این 

مجله (که از جمله امه سه زر، لئوپولد سدار سنگور و لئون کُْنرتان داماس با 

آن همکاری می کردند) هدف خود را این اعالم می کرد که سیاهانی را که 

ملیت و موقعیت فرانسوی دارند، دوباره با تاریخ ها، سنت ها و زبان هایشان 

پیوند دهد.]10[ لئون گونرتان داماس، در 1937، مجموعه ی »رنگ دانه ها«1 را 

منترش می کند و در آن علیه متامی اشکال ازخودبیگانگی (غذایی، پوشاکی، 
مذهبی) که منشاِء آنها ازخودبیگانگی فرهنگی است، برمی آشوبد.]11[

اثر بالفصلی بر  انتشار »دفرت بازگشت به زادبوم« امه سه زر، در 1939، 

دانشجویان آفریقایی در فرانسه می گذارد. آمادی علی دیئنگ در کتاب خود، 

که  می کند  اشاره  فرانسه«،  در  آفریقایی  دانشجویان  سازمان های  »تاریخ 

»دفتر بازگشت به زادبوم در میان دانشجویان آفریقایی بسیار شناخته شده 

بود. برخی از این دانشجویان بخش هایی از آن را از بر کرده بودند.«]12[ 

اثر کامالً به گسستی که روشنفکران سیاهپوست آمریکایی  سه زر در این 

آغاز کرده بودند، می پیوندد. در مخالفت با نفی خود، آسیمیالسیون فرهنگی 

را علم  او اصطالح سیاه ستایی  است،  توامان  آن  با  که  و عقده ی حقارتی 

می کند. کلمه ی »سیاه«، مناد بی مقداری، به عنوان نشانه ی تعلق مطالبه و 

علم می شود. رسوایی رشم آور وارونه می شود: »می پذیرم... می پذیرم... متاماً 

اشنان و سوسنی  با آمیزه ی هیچ  نژادم را که غسل  با رصاحت کامل...  و 

تطهیرش منی کند.«]13[ ارصار بر سیاه ستایی سیاه یعنی پذیرش خود به عنوان 

اظهار  از خودش خجالت می کشید،می تواند  در گذشته  که  سیاه. سیاهی 

1. Pigments
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کند: »زیبا و خوب و مرشوع است سیاه بودن.«]14[

لئوپولد سدار سنگور نیز در جنبش سیاه ستایی مشارکت می کند. اگرچه 

تأئید خود (در مقابله با انکار استعامر) محور اساسی این جریان روشنفکری 

بود، اما سیاه ستایی جنبشی یکپارچه نبود. برداشت سه زر از سیاه ستایی، در 

واقع، از مفهومی که سنگور از سیاه ستایی برداشت می کرد، رسیعاً دور شد. 

در هویت  که  سیاه ستایی عالمت یک هویت جاودانی ست  برای سنگور، 

سیاه حک شده است. صورت بندی ای که سنگور در 1939 به کار می برد، 

هامن طور  است،  سیاه  »طغیان  می کند:  خالصه  خوبی  به  را  مفهوم  این 

که برهان یونانی است.«]15[ رویکرد سه زر، برعکس، تاریخی -و در نتیجه 

سیاسی است. بنا بر رویکرد او، تفاوت ها محصول تاریخ و تعامالت نابرابری 

میان سه زر  اختالف  تنیده می شوند.  استعامر  و  برده داری  در  که  هستند 

بنابراین  گاروی است.  از جنبه های جدل دوبوآ و  برخی  یادآور  و سنگور 

هیچ ردی از رسشت گرایی (اسانسیالیسم) نزد امه سه زر به چشم منی خورد. 

هامن طور که خود او، در 1971، موکداً تأکید می کند:

برداشت من از سیاه ستایی بر زیست شناسی مبتنی نیست، بلکه فرهنگی 

و تاریخی است. من فکر می کنم وقتی که چیزی روی خونی که در رگ های 

ما جریان دارد بنا شود (سه قطره خون سیاه) همواره نوعی خطر وجود 

را مطلق حساب  اشتباه است که خون سیاه  این  دارد... من فکر می کنم 

کنیم و کل تاریخ را به عنوان توسعه ی ماده ای سیاه در گذر زمان در نظر 
بگیریم، ماده ای که قبل از تاریخ وجود داشته است.]16[

امه سه زر، با وجود این اختالف اساسی، در متام طول عمر خود از مقابله ی 

تئوریک با رویکرد مبتنی بر زیست شناسی به طور کلی و با شخص سنگور 

نشانه ی  باید  را  ابهام  این  ما،  عقیده ی  به  می کند.1  امتناع  خاص  به طور 

1. سه زر در زمینه ی سیاسی نیز به همین منوال عمل می کند. هنگامی که سنگور، که رییس جمهور 

سنگال شده بود، در سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناخنت ژوزف کازاووبو به عنوان مناینده ی 

مرشوع کنگو (به جای پاتریس لومومبا) رأی مثبت می دهد؛ یا هنگامی که سنگور با طرح قطعنامه ی 

پیشنهادی از طرف کشورهای آفریقایی-آسیایی برای انجام رفراندوم در الجزایر (به منظور استقالل 

این مستعمره) مخالفت می کند، سه زر ساکت می ماند.
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آشوبی دانست که دیدار با سنگور در زندگی سه زر ایجاد کرده بود. مالقاتی 

که در مرتوپل های استعامر میان آنتیلی ها و آفریقایی ها انجام می گرفت، 

برای آنتیلی ها به معنای دیدار با آفریقا بود. این امری بسیار مهم است، 

مخصوصاً هنگامی که مسئله عبارت است از آزاد شدن از انکاری متام عیار 

ریشه ها.  با  آشتی  و  بود)  متام عیار  برده داری  در  انکار  که  اندازه  (هامن 

سه زر، سال ها بعد، خود در این باره شهادت می دهد:

البته، متاس با اروپا برای من اساسی بود. اروپا فقط به من نفهامند که سیاه 

یا کاکاسیاه هستم. اروپا برای من از هامن روزهای اول بسیاری چیزهای 

دیگر نیز آورد، دو روز پس از رسیدنم به پاریس، به دبیرستان لوئی لوگراند 

رفتم. و چه کسی دوست من شد؟ لئوپولد سدار سنگور. به عبارت دیگر، 

اروپا برای من آفریقا را آورد. این طور بود! سخن را کوتاه کنم، این همراهی 

با سنگور و آشنا شدن من توسط او با رسزمین اولیه، بزرگرتین چیزی است 
که به من داده شد.]17[

این  به  را در واکنش  امه سه زر آن  بودن که  به سیاه  افتخار  این حال  با 

شکل از جهان شمولی آشکارا غربی (که خیال می کند رسالت دارد خود را 

بر فرهنگ های دیگر تحمیل کند) ترویج می کند، خطوط گسل جدیدی را 

می گشاید که کم کم حول جنبش »آنتیالنیته«]18[ (Antillanité)1 و جنبش 

نویسنده ی  بارنابه  ژان  که  می شوند  متبلور   2،(Créolité) »کرئولیته«]19[ 

مارتینیکی از آن صحبت می کند:

جنبش کرئولیته ]...[ می خواهد، هم زمان، تکمیل (استمرار) و گذر کردن 

(انفصال) از سیاه ستایی باشد. گذر کردن، زیرا، این کار موجب می شود که 

ارزش های آفریقایی مجدداً تصدیق شوند و، حتی اگر ارسارآمیز و منادین 

قرار  ارزش های عمومی  تشکیل دهنده ی  عنارص  از  یکی  ردیف  در  باشند، 

گیرند، به هامن صورت که ارزش های هندی، رسخپوستی یا سایر ارزش ها 

قرار دارند. به عبارت دیگر، انبوهه ی اعجاب آور فرهنگ آفریقایی، فرهنگی 

1. جنبشی که بر ویژگی جزایر آنتیل در آنچه که مربوط به تنوع قومی و جمعیتی، زبان ها و تاریخ 

آنها می شود تأکید می کند. م

2. جنبش ادبی آنتیلی که در دهه ی 1980 در دفاع از ارزش های فرهنگ کرئول متولد شد. م
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که هنوز در اعامق قرار دارد، به ارزش های آفریقایی در ردیف ارزش هایی 

که به ما به ارث رسیده اند جایگاه برجسته ای می بخشند؛ اما این جایگاه 
انحصاری نیست.]20[

به حساب آوردن میراث های  از طریق  از سیاه ستایی،  به عبور  فراخوان 

دیگر، از خود امه سه زر آغاز می شود. رافائل کونفیان، پاتریک شاموآزو و 

»ما  که  کرئولیته)]21[ ارصار می کنند  کتاب ستایش  (نویسندگان  برنابه  ژان 

رد  بدون  کردنی،  گذر  این چنین  امه سه زر هستیم.«  برای همیشه پرسان 

امکان پذیر  سه زری  سیاه ستایی  علت خصلت جهان روای  به  ریشه،  و  رگ 

است. سیاه ستایی سه زری در واقع رد قاطع »رسالت متمدن کردن« است 

که استعامر برای خود قائل بود، رسالتی که در حقیقت نفی جهان روایی 

اُبزرواتور  نوول  در  در 1994  که  در مصاحبه ای  امه سه زر،  است.  واقعی 

منترش شد، زمینه و فضایی که او و دیگران را، به سیاه ستایی هدایت کرد 

یادآور می شود. او با اشاره به گفتگویی با سنگور رشح می دهد:

ما درگیر مسائل مشرتکی بودیم: مسائل نژاد سیاه، هویت، ازخودبیگانگی. 

از  را  این مسائل  تحصیل هرگز  در جریان  اما،  بودیم؛  ما شاگردان خوبی 

نظر دور نداشتیم. ما دیوانه وار در کتاب ها در جستجوی سالح هایی برای 

نربدمان بودیم. مونتسکیو، روسو، هگل، مارکس... همه به کارمان آمدند. 

برای مثال وقتی من این جمله ی هگل را کشف کردم که »نباید خاص را 

در برابر عام قرار داد«، بالفاصله فریاد زدم: »می فهمی، لئوپولد! ما هرچه 
بیشرت سیاه باشیم، بیشرت عام می شویم«.]22[

سه زر مخالف این بود که جهان روایی در مرزهای اروپا متوقف شود. او 

نامه ای که در 1956 به موریس تورز (دبیرکل وقت حزب کمونیست  در 

فرانسه) نوشت، انتقاداتی را مطرح کرد:

این  در  را  خودم  من  هستم.  جدابافته ای  تافته ی  که  منی گویم  من 

در  عین حال منی خواهم  در  ولی  باریک محبوس منی کنم.  و  تنگ  رویکرد 

نزار و ضعیف محو شوم. دو روش برای محو شدن وجود  جهان روایی ای 

دارد: جدایی با دیوارکشی »خاص« یا حل شدن در »عام«. درک من از امر 
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جهان روا آن امری است که متامی خاص ها به آن غنا بخشیده اند، و باعث 
تعمیق آن شده اند و متامی خاص ها در آن همزیستی می کنند.]23[1

تعهد

دفرت »بازگشت به زادبوم« تنها یک فراخوان به پذیرش خود و افتخار به خود 

نیست، بلکه همچنین فراخوان به بسیج است. مسئله عبارت ازبه پاخاسنت 

است:

کاکاسیاه به پا می خیزد

کاکاسیاه فرو نشسته

ناگهان به پا می خیزد

به پا در ته کشتی

به پا در اتاقک های چوبی

به پا روی عرشه

به پا در باد

به پا در آفتاب

به پا در خون
به پا و آزاد]24[

نوشته های  و  آثار  مسلامت  از  یکی  به  تعهد  به  توصیه  و  تشویق  این 

بعدی امه سه زر تبدیل می شود. او، در سال های جنگ جهانی دوم،مجله ی 

بعداً  سه زر  می کند.  اداره  مارتینیک  در  را   Tropiques سیاست  و  شعر 

به  که  بود  کرده  تعیین  این  را  مأموریت خود  این مجله  توضیح می دهد 
بشوند.«]25[  خودشان  و  بیابند  دوباره  را  خودشان  بیاموزد  »مارتینیکی ها 

آندره برتون رشح می دهد که چگونه در آوریل 1941 شامره ی اول مجله 

را در شهر فور دو فرانس (Fort-de–France) کشف 

می کند:

»تروپیک، در تفاوت کامل با آنچه که در ماه های قبل در فرانسه منترش 

1. ترجمه ی فارسی این نامه را می توانید در فالخن شامره ی 79 از انتشارات منجنیق بخوانید.
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زیبا  راهی  ساخنت  به  داشت،  نوکری  وگرنه  مازوخیسم  مارک  و  بود  شده 

نه  تاریکی  به  که  هستیم  کسانی  ما  می کرد  اعالن  سه زر  می داد،  ادامه 
می گویند«.]26[

جنگ  از  بعد  که  است  نوشته هایی  مشخصه ی  تعهد،  دغدغه ی  همین 

منترش  دفرت شعر  به چاپ می رسند. سه زر سه  امه سه زر  از  دوم  جهانی 

باز  پاریس  سیاهپوست  دانشجویان  میان  در  را  او  مخاطبان  که  می کند 

هم گسرتش می دهند. دفرت اول، »سالح های حیرت انگیز«،]27[ که در 1946 

منترش می شود، شامل یک شعر طوالنی است: »و سگ ها ساکت می شوند«. 

او در این شعر برده ای را توصیف می کند که علی رغم تالش های مادر و 

می زند.  شورش  به  دست  مبارزه،  از  او  کردن  منرصف  برای  معشوقه اش، 

با  شورشی ای  هر  که  را  راهی ای  دو  تراژیک،  شکلی  به  اینجا،  در  سه زر 

آزاد مردن.  یا  و  بردگی  نشان می دهد: زندگی کردن در  آن مواجه است، 

و  عصيان  تحقیر،  و  توهین  می دهد.  ترجیح  ظلم  به  را  مرگ  شورشگر، 

شورش را برمی انگیزند. »نام من: توهین شده؛ نام خانوادگی من: تحقیرشده؛ 

وضعیت من: شورشگر؛ سن من:عرص حجر.«]28[ دو دفرت دیگر (»خورشید 

گردن بریده«،1 که در 1948 منترش می شود، و »پیکر تباه شده«،2 در 1949) 

همین موضوعات را مورد بحث قرار می دهند: رنج سیاهان، ستم و شورش. 

رسمایه گذاری  دوگانه ای  نربد  در  سه زر  امه  فراخوان ها،  این  با  توافق  در 

می کند: تعهد ادبی و مبارزه ی سیاسی.

در زمینه ی ادبی، امه سه زر در نوامرب 1947 در بنیانگذاری مجله ی »حضور 

آفریقا«3 که عنوان فرعی آن »مجله ی فرهنگی جهان سیاهان« است، رشکت 

از فعاالن استقالل طلب بعدی  این مجله به محل تجمع بسیاری  می کند. 

تبدیل می شود. علیون دیوپ (اهل سنگال) رکن اصلی مجله است. اما در 

مقیم  سیاهپوست  نویسندگان  و  شاعران  اغلب  نام های  آن  اعضای  میان 

پاریس نیز به چشم می خورد: پل نیجر، گی تیرولین، لئوپولد سدار سنگور، 

1. Soleil cou coupé

2. Corps perdu

3. Présence africaine
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لئون-گونرتان داماس، بیراگو دیوپ، ژاک رامبانانجارا و مونگو بتی.

بین دو  آفریقا«، برخالف سایر مجالتی که در فاصله ی  مجله ی »حضور 

جنگ جهانی منترش شدند و انتشار آنها کوتاه مدت بود، دوام پیدا می کند 

و با کسب آگاهی ضداستعامری همراه می شود. عالوه بر مجله، در 1949، 

یک انتشاراتی نیز به همین نام ایجاد شد که آثار و نوشته های »ستون های 

سیاه ستایی« را منترش می کرد:

انتشارات حضور آفریقا را راه اندازی می کند و جلد اول  ]علیون دیوپ[ 

 1949 سال  نخست  ماهه ی  سه  در  متپلس  پ.  ر.  اثر  بانتو«  »فلسفه ی 

توسط این انتشاراتی منترش می شود. این اثر رسیعاً به یک »کتاب آئینی« 

تبدیل می شود که هر دانشجوی سیاهی که به فرانسه می رسد باید آن را 

پوست  امه سه زر؛  اثر   (1950) استعامر«  باب  در  مانند »گفتاری  بخواند، 

سیاه، صورتک های سفید (1952) اثر فرانتس فانون و ملل سیاه و فرهنگ 

(1956) نوشته ی شیخ آنتا دیوپ. این چهار نفر در آن دوره به راستی چهار 
ستون سیاه ستایی بودند.]29[

را  بعد بی وقفه روشنفکران  به  زادبوم«  به  »بازگشت  از دفرت  امه سه زر 

اما در سخرنانی در نخستین کنگره ی هرنمندان و  به تعهد فرا می خواند. 

روشنفکران سیاه (که در 1956، توسط »حضور آفریقا« در سوربن برگزار 

می شود) است که سه زر تحلیل روشن تری از نقش روشنفکران ارائه می دهد. 

کنفرانس  و  دین بین فو  نربد  بود.  کرده  تغییر  بسیار  جهان  زمان،  این  در 

باندونگ رخ داده بودند (به فصل6 مراجعه کنید) و جنگ الجزایر با شدت 

ادامه داشت.

برای  را  فرهنگ«  و  »استعامر  عنوان  معناداری  طرز  به  که  سه زر  امه 

سخرنانی خود در کنفرانس باندونگ انتخاب کرده بود، به کنفرانس شکوه 

می بخشد و توهامت در خصوص استعامر مثبت را افشاء می کند:

تهی  خود  فرهنگ  از  مردمان  متامی  است،  داشته  وجود  استعامر  هرجا 

را  بد، که متدن ها  استعامر  تهی شده اند]...[.  از هرگونه فرهنگ  شده اند؛ 

نابود می کند و »سالمت روانی استعامرزدگان« را تحت تأثیر قرار می دهد، 
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وجود ندارد؛ و همین طور استعامری دیگر، یک استعامر مثبت، استعامری 

که به قوم شناسی تکیه می کند و به طور اصولی و هامهنگ، و بدون اینکه 

خطری برای »سالمت روانی استعامرزدگان« داشته باشد، عنارص فرهنگی 
استعامرگر را در پیکره ی  متدن های بومی وارد می کند.]30[

در این زمان که خلق های استعامرزده مبارزات خود برای رهایی ملی را 

گسرتش می دادند، امه سه زر از هرنمندان و روشنفکران می خواهد در نربد 

رشکت کنند:

این وضعیتی است که ما، اهالی سیاهپوست فرهنگ، باید جرأت داشته 

باشیم با آن رودررو شویم. بنابراین یک سؤال مطرح می شود: در برابرچنین 

وضعیتی ما چه باید بکنیم، چه می توانیم بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ روشن 

است که مسئولیت های خطیری بر دوش های ما قرار دارند. چه می توانیم 

بکنیم؟]...[ ما برای گفنت، برای مطالبه کردن اینجا هستیم: رشته ی سخن را 
به مردم بدهید. بگذارید خلق های سیاه وارد صحنه ی بزرگ تاریخ شوند.]31[

ادبی برای سه زر به  پا خاسته اند، تعهد  در جهانی که استعامرزدگان به 

تعهد سیاسی منجر می شود.

کمونیسم و ضداستعامرگرایی: از استان شدن مارتینیک...

کمونیسم و ضداستعامرگرایی دو جریانی بودند که در قرن بیستم امید به 

آزادی بخش ملی  از رهربان مبارزات  اگرچه بسیاری  برانگیختند.  را  رهایی 

مبارزان  توسط  آنها  از  دیگر  بسیاری  و  بودند  گرفته  تأثیر  مارکسیسم  از 

دیده  آموزش  استعامرگر  کشورهای  کمونیستی  سازمان های  و  کمونیست 

را مارکسیست  آنها رصیحاً خود  از  اندک شامری  تعداد  این همه  با  بودند، 

در  سه زر  امه  بودند.  کمونیست  حزب  یک  عضو  یا  و  می کردند  معرفی 

دسامرب   7 تاریخ  به  فرانسه،  کمونیست  حزب  در  خود  عضویت  برگه ی 

سازمان  به  سالگی)  هفده  (در   1935 در  که  می کند  ترصیح   ]32[،1945

جوانان کمونیست پیوسته است -هامن سالی که او برای اولین بار اصطالح 

»سیاه ستایی« را به کار برد. برای سه زر، هامن طور که وی آن را در جزوه ای 
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بدون تاریخ (به نام »چرا کمونیست هستم؟«، که در سال های بعد از جنگ 

توسط حزب کمونیست فرانسه منترش شد) توضیح می دهد، این دو مبارزه 

کامالً درهم تنیده شده و به هم مربوط بودند:

من به حزب کمونیست پیوسته ام، زیرا در جهانی که از نژادپرستی شفا 

ادامه  آن  در  استعامرزده  خلق های  وحشیانه ی  استثامر  و  است  نیافته 

تنها  ظهور  منظور  به  مؤثر  و  واقعی  تالش  تجسم  کمونیست  دارد، حزب 

بر  بپذیریم؛ زیرا  را  نظم اجتامعی و سیاسی ای است که ما می توانیم آن 

و  اقتصادی  از خاستگاه  بر عزت و رشف رصف نظر  انسان ها  حق همه ی 
اجتامعی، دین و رنگ پوست آنها مبتنی است.]33[

(مه  پور-دو-فرانس  شهردار  سمت  به  شدن  انتخاب  از  پس  سه زر  امه 

1945) و بعد از انتخاب شدن به عنوان مناینده  ی مارتینیک در مجلس ملی 

فرانسه (اکترب 1945) به حزب کمونیست می پیوندد. بنابراین ملحق شدن 

سه زر به این حزب یک تاکتیک انتخاباتی نیست (از سوی دیگر او تا سال 

فرانسه  ملی  مجلس  در  مارتینیک  مناینده ی  عنوان  به  خود  سمت   1993

دیدگاه حزب  با  مجلس  مناینده ی  عنوان  به  سه زر  امه  می کند).  را حفظ 

کمونیست فرانسه (که نه از استقالل مارتینیک بلکه از تبدیل شدن آن به 

که  است  این سه زر  است. حتی  موافق  دفاع می کند)  فرانسه  استان  یک 

معرفی الیحه ی قانونی مربوط به استان شدن مارتینیک را در برابر مجلس 

اگرچه  مارس 1946 تصویب می شود.  در 19  که  -الیحه ای  دارد  بر عهده 

کمونیست  حزب  این حال  با  است،  استعامری  طرحی  فرانسه  اتحادیه ی 

فرانسه (که از وزن قوی انتخاباتی برخوردار است و در دولت حضور دارد) 

خواهان حامیت از آن است، در عین حال می خواهد »تالش ها برای اینکه 

آمده اند،  هم  گرد  آزادانه  که  خلق هایی  واقعی  همکاری  بر  اتحادیه  این 

بنا شود« ادامه یابد. زیرا به این ترتیب است که می توان از »منافع واقعی 
فرانسه« دفاع کرد.]34[

پشتیبانی سه زر از تبدیل مارتینیک به یک استان فرانسه بعداً به سختی 

مورد انتقاد قرار می گیرد. رافائل کونفی یان (نویسنده ی مارتینیکی) موضع 
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به  نیز  آسیمیالسیون  خود  می کند،  توصیف  آسیمیالسیون  تأئید  را  سه زر 

عنوان نخستین گناه آدم ابوالبرش تحلیل می شود که بر جزایر آنتیل سنگینی 

می کند.]35[ گی کابور ماسون، استقالل طلب اهل مارتینیک، در سال 1981 

با  فرانسه«]36[ می خواند. سه زر،  دولت  اصالح ناپذیر  »نوکر  را حتی  سه زر 

این حال، در چندین نوبت درباره ی انتخاب سال 1946 خود توضیح می دهد. 

از دست گذاشنت آمریکای شاملی روی منطقه را  از سال 1950، ترس  او، 

یادآور می شود: »و ما آماده هستیم خطر بزرگ یانکی را بیازماییم. پس، 

یک بار دیگر، مراقب باشید! آمریکا، تنها سلطه ای است که منی توان از آن 

فرار کرد. می خواهم بگویم که منی توان کامالً جان سامل به در برد.«]37[ دانیل 

گِرَن شش سال بعد، در کتاب خود، »آنتیل های استعامرزدایی شده«، تأکید 

می کند که این یک خطر واقعی است: »به نظر می رسید برخی از ثرومتندان 

ایاالت متحده در  که  بدشان منی آمد  یا حتی دورگه،  آنتیلی، سفیدپوست 

]مستعمرات فرانسه[ در جزایر آنتیل مستقر شود؛ زیرا مطالبات اجتامعی 

فزاینده، امتیازات آنها را به خطر انداخته بود.«]38[ سه زر، در مقدمه ای که 

بر کتاب دانیل گرن (که از استقالل جزایر آنتیل دفاع می کند) می نویسد، 

دو استدالل دیگر به نفع استان شدن مارتینیک را پیش می کشد: عوارض 

برده داری که هنوز باعث بروز »عقده ی حقارت نزد رنگین پوستان« است؛ 

و نیز این امر که »استان شدن مارتینیک در زمان خود با تأئید توده های 

وسیع مردم آنتیل مواجه می شود«.]39[ مقدمه ای شگفت آور که نویسنده در 

آن کتابی را مورد تفقد قرار می دهد که در آن از آرمانی دفاع می کند »که 

باید خود آنتیلی ها را نسبت به آن اقناع کرد«؛]40[ اما این مقدمه در هر 

صورت، به شیوه ی خود، موضع سه زر را در بسرت آن دوره (که رقابت شدید 

رشق و غرب مشخصه ی اصلی آن است) روشن می کند: او عقیده دارد که با 

توجه به توازن قوا در مرتوپل و نیز وزن حزب کمونیست فرانسه، پروژه ی 

استان شدن موجب می شود تا خروج از رژیم استعامری تضمین شود (با 

توجه به برابری حقوقی ای که این پروژه در خود حمل می کند) و نیز مانع 

از این خواهد شد که مارتینیک به مستعمره ی آمریکا تبدیل شود. به عبارت 
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دیگر، به عقیده ی امه سه زر، گاهی یک برابری واقعی از یک استقالل قالبی 

بهرت است.

معذلک با خواندن سخرنانی های سه زر در آن دوره، متوجه می شویم که 

این دو عامل، یعنی نتایج برده داری و ترس از امپریالیسم آمریکا، منی توانند 

به تنهایی انتخاب سه زر دائر بر »استان شدن« مارتینیک را توضیح دهند. 

در واقع، اگر سیاه ستایی برای او آگاهی هویتی را به همراه آورد، اما این 

آگاهی هویتی در 1946 تبدیل به آگاهی ملی نشد.

اجازه دهید به شام هشدار دهم. اگر شام در این رسزمین ها، تحت پوشش 

هامنندشدن (آسیمیالسیون) و به بهانه ی یک شکل کردن، بی عدالتی را روی 

تلنبار کنید، هنگامی که آشکار شود شام می خواهید، به جای  بی عدالتی 

هامنندی واقعی، کاریکاتوری از آن، یک هامنندی قالبی را به آنها عرضه 

این  و  این کشورها خواهید شد  در  بی اندازه ای  ایجاد خشم  باعث  کنید، 

آن چیزی است که شام تولید خواهید کرد: شام در قلب مردم مارتینیک، 

رئونیون، گوادلوپ، احساس جدیدی را متولد می کنید که این مردمان آن را 

منی شناختند و بنابراین شام مسئولیت این امر را در برابر تاریخ بر عهده 

خواهید گرفت، احساسی که نتایج آن غیرقابل پیش بینی هستند: شام در 

رئونیونی  یا  بودن  گوادلوپی  بودن،  مارتینیکی  ملی  احساس  انسان ها  این 

بودن را ایجاد می کنید]...[. در کشور مستعمره این تقریباً همیشه احساس 

تعیین  را  بومی  ملی گرایی  مجدد  بیداری  یا  بیداری  که  است  بی عدالتی 
می کند.]41[

در  مارتینیک  شدن  استان  قانونی  طرح  درباره ی  رأی گیری  لحظه ی  در 

احساس  این  بلکه  ندارد  وجود  تنها  نه  ملی  احساس  سه زر  برای   ،1946

همچنین نامطلوب است. این امر باعث می شود رافائل کونفیان، که خود 

را سه زری معرفی می کند، بگوید احساس ملی امه سه زر محصول »بغض و 

رسخوردگی« است.]42[ »حداقل چیزی که می توان گفت این است که درک 

او از احساس ملی عجیب و غریب است: درک او زاده ی سلطه ی بیگانه 

و کسب آگاهی از هویت نیست، بلکه تنها ناشی از خودداری مرتوپل از 
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وعده هایی  رعایت  عدم  یا  تصمیامت  اتخاذ  در  مستعمرات  دادن  رشکت 
است که داده بود«.]43[

محسوب  خیانت  نه   (1940 دهه ی  پایانی  سال های  (در  سه زر  مواضع 

می شوند و نه ناشی از بی تجربگی هستند، بلکه بیان کننده ی مرحله ای در 

ایجاد آگاهی ملی در عرصی هستند که فضای جهانی و توازن قوای سیاسی 

استعامرزده  خلق های  رهایی  که  می دهند  را  امر  این  برداشت  اجازه ی 

می تواند به شیوه ای مساملت آمیز و دمکراتیک انجام گیرد.

...تا »گفتاری در باب استعامر«

سه زر، چند سال بعد از رأی گیری درباره ی استان شدن مارتینیک، »گفتاری در 

باب استعامر« را در 1950 منترش می کند که رسیعاً به کتاب آئینی مبارزان 

جنبش رهایی بخش ملی تبدیل می شود. در این فاصله ناوگان جنگی فرانسه، 

در نوامرب 1946، بندر هایفونگ در ویتنام را مبباران می کند و موجب تخریب 

رخ  ماداگاسکار  کشتارهای  1948ـ1947  در  همچنین  می شود.  شهر  کامل 

می دهد و قیام استقالل طلبانه ی مردم ماداگاسکار در خون خفه می شود. 

استعامر فرانسه چهره ی واقعی خود را نشان می دهد. کشتارهای ماه مه 

1945 در الجزایر دیگر منی تواند به عنوان یک تراژدی مجزا معرفی شود. 

این کشتارها، به همراه کشتارهای دیگر، بیانگر امتناع استعامر فرانسه از 

در نظر گرفنت خواست های ملی خلق های تحت استعامر است.

زیباترین  از  یکی  تولید  به سمت  را  سه زر  استعامری  این خشونت های 

سؤال  »به  پاسخ  در  نوشته،  این  در  می رانند.  استعامر  علیه  ادعانامه ها 

ساده ی اولیه، که رسچشمه ی استعامر چیست؟«، چنین می نویسد:

مسئله این است که توافق کنیم استعامر چه چیزی نیست. استعامر نه 

تبلیغ مسیحیت است و نه اقدامی برشدوستانه، نه اراده ی به عقب راندن 

مرزهای جهل، بیامری یا استبداد است و نه گسرتش خدا و توسعه ی حقوق؛ 

یک بار برای همیشه بپذیریم، بدون آنکه بخواهیم از زیر بار نتایج آن شانه 

دریایی،  دزدی  و  ماجراجویی  این جا  در  تعیین کننده  حرکت  کنیم،  خالی 
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تجارت بزرگ ادویه و کشتی سازی، جستجوی طال و تجارت، با سایه ی شوم 

متوجه  خود،  رشد  از  مرحله ای  در  که  تصویر،  پشت  در  متدن،  از  شکلی 

می شود، که با توجه به ساخت و کار درونی خود، مجبور است اقتصادهای 
رقیب هم را در سطح جهان گسرتش دهد.]44[

امه سه زر در اینجا، به شیوه ای گزنده، روشن و رصیح، میان علل واقعی 

استعامر و توجیهات ایدئولوژیک آن متایز می گذارد. او، با تکیه بر تحلیل 

مارکسیستی، توجه خود را به عملکرد اقتصادی رسمایه داری مبذول می دارد 

که رسمایه داری را به سمت گسرتش قلمرو خود به خارج از مرزهای ملی 

ترصیح  کردن«،  متمدن  »وظیفه ی  اصطالح  به  مورد  در  سه زر،  می راند. 

می کند:

متامی  که  است؛  بی نهایت  فاصله  متدن،  تا  استعامر  از  که  می گویم  من 

لشگرکشی های استعامری را که روی هم جمع کنیم، که از متامی قوانین 

مهیاشده، که از متامی بخشنامه های وزارتی ارسال شده، منی توان حتی یک 
ارزش انسانی بیرون کشید.]4٥[

اگر استعامر متدن نیست، پس چیست؟ سه زر با یک معادله پاسخ می دهد: 

»استعامر =شیء شدگی«]4٦[ بنابراین، استعامر قابل اصالح نیست. استعامر 

محکوم به نابودی است. تنها انقالب می تواند استعامر را نابود کند. پس 

آن  با  شدن  آن، هامنند  کردن  آسان  استعامر،  کردن  انسانی  دیگر  مسئله 

نابود کردن خود  بلکه مسئله  به زیاده روی های آن نیست،  پایان دادن  و 

استعامر است.

تالش  استعامر  چگونه  که  پرداخت  امر  این  مطالعه ی  به  باید  نخست 

می کند استعامرگر را بی متدن کند، او را به معنای واقعی کلمه احمق کند و 

تحقیر مناید، غرایز مخفی شده در او، طمع، خشونت، نفرت نژادی، نسبیت 
فرهنگی را بیدار کند.]47[

متنی چنین قوی، از لحاظ سبک و محتوی، تنها می توانست اثری فوری 

و قوی بر خوانندگان اهل مستعمرات داشته باشد. گی اوسیتو میدوهوآن 

(نویسنده ی اهل بنین) در صحبت از تأثیر »گفتاری در باب استعامر« تأکید 
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ملی گرای  نویسندگان  بر  کتاب  این  که  زیادی  نفوذ  »درباره ی  که  می کند 

اندازه ی کافی صحبت نشده است.«]48[ گفتاری در باب  آفریقا داشت به 

این روشنفکر، دو عاملی هستند که  برای  باندونگ،  کنفرانس  و  استعامر 

گذار از مبارزه ی فرهنگی به مبارزه ی سیاسی را موجب می شوند و »تفوق 

سیاست بر فرهنگ«]49[ در اندیشه ی دانشجویان سیاهپوست در مرتوپل را 

تضمین می کنند. فرانتس فانون، به طرز معناداری، نقل قولی از »گفتاری 

سیاه،  »پوست  خود،  کتاب  نخستین  رسلوحه ی  در  را  استعامر«  باب  در 

صورتک های سفید« (که در 1952 منترش می شود) قرار می دهد.

علیه »کیش برادر بزرگرت«

مؤسسه ی  توسط   1950 ژوئن  در  استعامر«  باب  در  »گفتاری  اول  چاپ 

انتشاراتی حزب کمونیست فرانسه (انتشارات Réclame) انجام شد. ژاک 

دوکلو، که چند ماه بعد دبیرکل حزب شد، مقدمه ای بر این کتاب نوشت. 

امه سه زر عبارت »استعامر، ننگ قرن بیستم« از ژاک دوکلو را در رسلوحه ی 

کتاب خود قرار داد.

در چاپ دوم کتاب (که در 1955 منترش شد)، و نیز در چاپ های بعدی، 

این نقل قول ژاک دوکلو و مقدمه ی او دیگر به چشم منی خورند. سه زر، در 

یک فاصله ی پنج ساله، از حزب کمونیست فاصله می گیرد.

به  را  حزب کمونیست فرانسه مسلامً حزبی است که بیشرتین کمک ها 

فرانسه کرده  استعامری  امپراتوری  استقالل طلب در  رهربان و جنبش های 

است. پشتیبانی مالی، آموزش مبارزان و فعالیت های همبستگی آن را از 

احزاب دیگر متامیز می کند. اما، مشی سیاسی حزب کمونیست فرانسه (در 

خصوص مسئله ی استعامر) با توجه به رشایط سیاسی تغییر می کند. برای 

مثال در زمان جبهه ی مردمی،1 در سال 1936، ائتالف با »بخش فرانسوی 

شعار  از  پوشیدن  به سمت چشم  را  کمونیست ها  کارگری«2  انرتناسیونال 

1. Le Front populaire

SFIO .2 حزب سوسیالیست فرانسه از سال 1905 تا 1969 به این نام خوانده می شد. م



130

چهره های انقالب آفریقا

استقالل مستعمرات و جایگزین کردن شعار »هامنند شدن«]50[ به جای آن 

می راند. این منطق هامنند شدن، در سال های دهه ی 1940، دوباره ظاهر 

معرفی  منطق، خطرناک  این  اساس  بر  استقالل،  فوری  مطالبه ی  می شود. 

آمریکا).  سپس  آملان،  (نخست  است  دشمن  نفع  به  عمل  این  می شود: 

چشم انداز  یک  مثابه  به  حتا  را  استقالل  فرانسه،  اتحادیه ی  از  پشتیبانی 

بلندمدت محو می کند: »اگر، در لحظه ی حارض استقالل امری موهوم باشد، 
در آینده، به امری ناکارآمد بدل خواهد شد.«]51[

حزب کمونیست فرانسه، بر اساس این تحلیل، تظاهرات 8 مه 1945 در 

شهر ستیف (الجزایر) را به این شکل معرفی می کند: »سوءقصد فاشیستی در 

ستیف در روز پیروزی«. به دنبال این تیرت، که در 11 مه 1945 در روزنامه ی 

اعالمیه ای منترش می کند که  به چاپ رسید، حزب  (ارگان حزب)  اومانیته 

در واقع تکرار متام وکامل حرف های فرماندار الجزایر است که در صحبت 

از الجزایر »از عنارص خرابکار هیتلری« سخن می گوید. همین تحلیل را در 

مورد قیام های استقالل طلبانه ی سوریه و لبنان می یابیم که حزب کمونیست 

فرانسه در مورد آنها فعالیت »عوامل فاشیست در سوریه«]52[ را محکوم 

می کند. قیام ماداگاسکار در 1947 به همین نحو فهمیده می شود. موریس 

تورز (دبیرکل حزب کمونیست فرانسه)، در تریبون کنگره ی یازدهم حزب، 

فرانسه،  اتحادیه ی  بخش های  سایر  مانند  ماداگاسکار،  »در  اعالن می کند: 
برخی از قدرت های خارجی از توطئه علیه کشور ما دست برمنی دارند.«]53[

حزب کمونیست، در عین حال، قویاً برای مذاکرات در ویتنام بسیج شد. 

حزب کمونیست فرانسه و حزب کمونیست الجزایر، با وجود مواضعی که 

در مه 1945 اتخاذ کردند، برای آزادی کسانی که از بهار 1945 در زندان 

به رس می بردند »کمپین برگزار می منایند و رسکوب بیش از حد را محکوم 

می کنند.«]54[ در ماداگاسکار، حزب کمونیست فرانسه دستگیری منایندگان 

می کند.  محکوم  را  استعامری«]55[  »ترور  سپس  و   1947 در  ماالگاش 

الجزایر، مواضع حزب  از رشوع جنگ آزادی بخش ملی  باالخره آنکه، پس 

کمونیست بنا به عبارت دیه گو ماسون (او عضو شبکه ی ژانسون بود که از 
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فرانسوی هایی تشکیل شده بود که از جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر دفاع 

الجزایر یاری  انقالب  با تهیه ی پول و تهیه ی اوراق جعلی به  می کردند و 

می رساندند. ماسون رسانجام به جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر پیوست.) 

»گنگ و مبهم« باقی می مانند. در 1955، این مبارز سیاسی »بیش از بیش 

از این سیاست، که گرچه مخالف رسکوب است اما هرگونه ایده ی استقالل 
را رد می کند، ناراضی است.«]56[

مستقیامً  گرفت  تصمیم   ،1956 اکترب   24 در  رشایط،  این  در  سه زر  امه 

موریس تورز را مورد خطاب قرار دهد. در این زمان نه سال از کشتارهای 

جنگ  می گذشت.  ماداگاسکار  کشتارهای  از  سال  و هفت  گِلاْم  و  ِستیف 

الجزایر دو سال پیش به پایان رسیده بود و منایندگان عضو حزب کمونیست 

در مجلس ملی فرانسه به طرح اختیارات ویژه برای گی موله1 رأی مثبت 

داده بودند و باالخره گزارش خروشچف و قیام مجارستان از وقایع برجسته ی 

این سال بودند.

سه زر، در این »نامه« در خصوص مسئله ی استعامر به موریس تورز چه 

می گوید؟ او در آغاز حزب کمونیست فرانسه را مورد رسزنش قرار می دهد، 

برخورد  ثانوی  به عنوان مسئله ای  استعامر  با مسئله ی  این حزب  که  چرا 

آن  رس  بر  دیگر،  یک بار  می توان،  تاکتیکی  نیازهای  برحسب  که  می کند 

مصالحه کرد:

همین کافی است گفته شود ما مجاب شده ایم که مسائل ما، یا مسئله ی 

استعامر، منی تواند به عنوان بخشی از یک کل مهم تر در نظر گرفته شود؛ 

بخشی که دیگران با توجه به یک وضعیت عمومی که در نگاه آنها به جا به 

نظر می رسد، وضعیتی که تنها آنها می توانند آن را درک کنند و مورد ارزیابی 
قرار دهند، می توانند بر رس آن به مصالحه برسند و یا سازش کنند.]57[

اشتباه نشود. امه سه زر عقیده نداشت که نربد علیه استعامر از نربدهای 

1. در دوران نخست وزیری گی موله هم زمان با نربدهای ضداستعامری در الجزایر، او خواستار آن شد 

که دولت بتواند برای مقابله با جنبش انقالبی الجزایر بدون مراجعه به پارملان هر اقدامی را مناسب 

می بیند، اتخاذ کند. هدف از این اختیارات رسپوش گذاشنت بر شکنجه و انواع شیوه های خشونت  بار 

علیه مبارزان الجزایری بود.
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دیگر (نربد علیه فاشیسم، مبارزه برای صلح و خلع سالح و غیره) کالً جدا 

است. چیزی که سه زر به آن ایراد می گرفت قربانی کردن منافع خلق های 

استعامرزده در محراب وحدت با سوسیالیست ها بود. او در نامه ی خود 

مثال کامالً تازه ی رأی مثبت منایندگان کمونیست مجلس فرانسه به الیحه ی 

گفته ی  به  که،  -رأیی  می کند  ذکر  را  موله  گی  به  ویژه  اختیارات  اعطای 
سه زر، »هیچ تضمینی نیست تکرار نشود.«]58[

و جنبش  فرانسه  کمونیست  میان حزب  فرمانربداری  رابطه ی  این  سه زر 

برای آزادی ملی را زیر سؤال می برد:

ما اراده نکرده ایم به تنهایی مبارزه کنیم و منی خواهیم هرگونه ائتالفی را 

تحقیر کنیم. اراده ی ما این است که ائتالف را با فرمانربداری قاطی نکنیم. 

اعضای  نزد  در  ما  که  آشکاری  نقائص  از  برخی  کناره جویی  و  همبستگی 

که  است  چیزی  هامن  دقیقاً  می کنیم،  مشاهده  فرانسه  کمونیست  حزب 

ما را تهدید می کند: آسیمیالسیونیسم ریشه دار آنها؛ شووینیسم ناخودآگاه 

آنها؛ اعتقاد کوته فکرانه ی زودگذر آنها به برتری چندوجهی غرب -که ایشان 

در  که  تحولی  اینکه  به  آنها  اعتقاد  اروپایی می کند-؛  بورژواهای  را شبیه 

اروپا انجام گرفته است تنها تحول ممکن است؛ که متام دنیا باید آن را از 
رس بگذراند.]59[

فرمانربداری حتی از روی »خیرخواهی« غیرقابل تحمل است. امه سه زر 

اصطالح »کیش برادر بزرگ« را ابداع می کند:

اصطالح را ابداع کنیم: اصطالح »برادر بزرگرت« را. زیرا در واقع مسئله ی 

از  مطمنئ  و  خود  برتری  از  که رسمست  بزرگرتی  برادر  است،  برادر  یک 

تجربه اش دست شام را می گیرد (افسوس یک دست را! و گاهی آن را محکم 

می کشد) و شام را در راهی که می داند در آن عقل و ترقی یافت می شود، 

به  ما منی توانیم  قابل درک است که  این رشایط،  هدایت می کند]...[. در 

کسی منایندگی بدهیم تا برای ما فکر کند؛ برای ما جستجو کند؛ ما از این 

پس منی توانیم اجازه دهیم که کسی، حتی اگر بهرتین دوست ما باشد، به 
جای ما دست اندرکار شود.]60[
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با  را  گام های خود  نخستین  که  فعالین سیاسی ای  و  مبارزان  از  بسیاری 

حزب کمونیست فرانسه برداشته بودند، این حزب آنها را آموزش داده بود، 

در کنار این حزب مبارزه کرده بودند و از پشتیبانی این حزب بهره مند شده 

بودند، تحت تأثیر این رصاحت بیان قرار می گیرند. آنها در مفهوم »برادر 

را  فرانسه  کمونیست  حزب  با  خود  نقیض  و  ضد  مناسبات  بزرگرت« رشح 

می یابند، مناسباتی که مبتنی بر همبستگی و فرمانربدارِی توامان هستند.

سه زر، با »گفتاری در باب استعامر« و »نامه به موریس تورز«، گذار از 

مرحله ی تأکید بر هویت به مرحله ی زیر سؤال بردن قاطعانه ی استعامر را 

موجب شد. او، در خصوص مارتینیک، عقیده داشت که رشایط برای استقالل 

محکوم  و  افشا  را  استعامر  نابرابری های  و  خشونت ها  ولی  نیست،  مهیا 

می کرد. موضع سه زر، در مورد آفریقا، دفاع از مبارزات آزادی بخش ملی 

بود که شتاب می گرفتند. با این حال او معتقد بود که خروج مساملت آمیز از 

زیر یوق استعامر ممکن و مطلوب است. سه زر تنها کسی نبود که چنین 

فکر می کرد. روبن اوم نی یوبه، در کامرون، نیز بر همین عقیده بود که به 

بهای جان او متام شد.



۵. روبَن اوم نی یوبه

امری که می خواهیم یک بار دیگر بر آن تأکید کنیم این است که ما مخالف استعامرگران 

ما  یا زردپوست؛ و  یا سیاهپوست  باشند  آنها هستیم، چه سفیدپوست  و هم دستان 

متحد همه ی آنهایی هستیم که طرفدار حق کشورها و ملل بر تعیین رسنوشت خود 

هستند، رصف نظر از رنگ پوست آنها.

روبن اوم نی یوبه، »مذهب یا استعامر؟«، آوریل ۱۹۵۵

خط مشی امه سه زر،منایشگر گذار از تأکید بر هویت به آگاهی ملی است. 

مسیر طی شده توسط روبن اوم نی یوبه (از کامرون)، به نوبه ی خود،تجسم 

بسرت  در  ملی،  نربد  شدن  مردمی  بر  و  است  عمل  به  آگاهی  این  تبدیل 

که  آموزش سیاسی ای  گواهی می دهد.  دوم،  از جنگ جهانی  بعد  رشایط 

می کند،  دریافت  مارکسیستی«  مطالعات  »حلقه ی  درون  در  نی یوبه  اوم 

تجربه ی سندیکایی، اعتقاد عمیق به نیروی حقوق بین امللل و سازمان ملل 

متحد و نیز دلبستگی به عدم خشونت -همه ی این ها ابعادی هستند که 

آنها را فراهم  نازیسم  امکانات جدیدی که شکست  به  تنگاتنگ  به طرزی 

آورد، مربوط می شوند.

قدرت حقوق بین امللل: »کامرون یک کشور آزاد است!«

(که  کامرون،  در  سه زر)  امه  تولد  (سال   1913 سال  در  نی یوبه  اوم 

134



135

روبَن اوم نی یوبه

135

تحت الحامیه ی آملان بود)، متولد شد. پادشاهان دوآال، در 1884، با آملانی ها 

معاهده ای منعقد و »متامی حقوق خود را، در آنچه که مربوط به حاکمیت، 

کرده  واگذار  آملانی ها«]1[  به  می شد،  رسزمین شان  اداره ی  و  قانونگذاری 

بودند. مسئله ی تعیین مرزهای این تحت الحامیه، که به این ترتیب تشکیل 

گردید، موضوع مذاکرات کنفرانس برلین (1885) بود. یک رسی توافقات 

از  ثبات مرزهای کشور،  که موجب  آمدند  به دست  بریتانیا  و  فرانسه  با 

1901 به بعد، شدند. اما شکست آملان، در جنگ جهانی اول، کامرون را 

در وضعیت حقوقی جدیدی قرار داد. روبن اوم نی یوبه، چند دهه ی بعد، 

هنگام دفاع از آرمان استقالل کامرون در تریبون سازمان ملل متحد، این 

وضعیت حقوقی جدید را چنین خالصه می کند:

کامرون، هنگام به پایان رسیدن جنگ جهانی اول، یک مستعمره نبود و 

تحت الحامیه ی هیچ کشوری قرار نداشت. توافقنامه ی منعقده با آملانی ها 

در 1913 خامته یافته بود. در نتیجه، کامرون، در پایان جنگ جهانی اول، از 
لحاظ حقوقی یک کشور آزاد بود.]2[

فرانسه و بریتانیا، در پایان جنگ، مواضع متفاوتی داشتند. این دو قدرت 

استعامری، که بر آملانی ها پیروز شده بودند، در واقع میل داشتند بخشی از 

کامرون را (که در جریان جنگ اشغال کرده بودند) به خاک خود ضمیمه 

کنند. اما این جاه طلبی با سیاست ایاالت متحده ی آمریکا در تخالف قرار 

گرفت. وودر ویلسون رییس جمهور آمریکا، در 8 ژانویه ی 1918، با قرائت 

این  جنگی  اهداف  کنگره-  منایندگان  برابر  -در  بند  چهارده  در  بیانیه ای 

کشور را رشح می دهد. بند پنجم این بیانیه چنین توصیه می کند:

آزادانه،  که  استعامرزدگان  مطالبات  متامی  درباره ی  تفاهم  به  رسیدن 

بر  تفاهمی  می گیرند؛  قرار  بحث  مورد  بی طرفانه  کامالً  و  گشاده دستانه 

مبنای رعایت دقیق این اصل که در حل این مسائل مربوط به حاکمیت، 

منافع مردم درگیر از هامن وزنی برخوردار هستند که مطالبات منصفانه ی 
دولت که عنوان آن باید تعریف شود.]3[

با جاه طلبی های  بیانیه ی خود و در مخالفت  با  ویلسون، در هامهنگی 
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که  می کرد  دفاع  اصل  این  از  فرانسوی ها،  و  بریتانیایی ها  الحاق طلبانه ی 

اداره ی  گیرند.  قرار  ملل  قیمومت جامعه ی  آملان تحت  مستعمرات سابق 

محول  استعامری  قدرت های  به  نهایت  در  قیمومت  تحت  رسزمین های 
می گردد که این امر »استتار صاف و ساده ی استعامر است«.]4[

هیچگاه  حقوقی  لحاظ  از  اما  شد،  عمالً ضمیمه  آنکه  وجود  با  کامرون 

استعامرزدایی در کامرون بی تأثیر  بر روند  این ویژگی  مستعمره نگردید. 

نبود: مبارزان جنبش رهایی بخش ملی -و مخصوصاً روبن اوم نی یوبه- حقوق 

بین امللل را سالح اصلی نربد رهایی بخش خویش ساختند. همچنین تقسیم 

کامرون میان بریتانیا و فرانسه -هامنطور که اوم نی یوبه توضیح می دهد- 

باعث شد که مبارزان جنبش رهایی بخش ملی در سال 1955 پیشنهاد کنند 

خودرسانه ی  »تقسیم  با  مردم  مخالفت  دادن  نشان  برای  کامرون  نام  که 

انگلستان رس  یا  فرانسه  با سلطه ی  آنکه  بر حسب  آن،  نام  -که  ما  کشور 

نوشته   ”Cameroons“ و   ”Cameroun" به صورت  باشیم،  داشته  کار  و 

می شود«]5[ با امالِء آملانی »Kamerun« نوشته شود.

روبن اوم نی یوبه، در بخش اشغال شده ی کامرون توسط فرانسوی ها، در 

مدارس کلیسای پرسبیرتی به تحصیل پرداخت. او به آن اقلیتی از بومیان 

تعلق داشت که به مدارس راه یافتند. او، که پدرش دهقان بود، ابتدا در 

دستگاه مالیه و سپس در دستگاه قضایی به کارمندی دولت مشغول شد. 

کامرون، مانند سایر مستعمرات فرانسه، پس از جنگ جهانی دوم از حقوق 

جدیدی بهره مند شد: حق متشکل شدن در سندیکاها و حق تشکیل احزاب 

سیاسی، حذف کار اجباری و رژیم خاص بومیان و غیره. اما، در وضعیت 

آن  واقعی  اجرای  و  حق  یک  شدن  شناخته  رسمیت  به  میان  استعامری، 

معموالً یک دوره ی طوالنی وجود دارد که بومیان در طی این دوره مجبور 

به  آن،  رسمی  لغو  از  پس  بومیان،  بر  اعامل شده  رژیم  بجنگند.  هستند 

این ترتیب چندین سال دیگر ادامه پیدا کرد. ولی این حقوق جدید، کسب 

آگاهی نزد جوانان »پیرشفته ی« کامرون را ترسیع کردند. نخست آگاهی 

سندیکایی، سپس آگاهی ملی.
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از سندیکالیسم تا ناسیونالیسم

در  ضداستعامر  سفیدپوستان  از  گروهی  استقرار  با  آگاهی  کسب  این 

مستعمرات آسان رت شد. این سفیدپوستان (عضو حزب کمونیست فرانسه) 

مطالعات  »گروه های  ایجاد  بر  دائر   ،(1943 (در  حزبشان  رهنمود 

کردند.]6[  دنبال  را  خود،  سکونت  محل  رسزمین های  در  کمونیستی« 

دبیرخانه ی حزب کمونیست فرانسه، در سپتامرب 1945، برای این هسته ها 

آفریقایی ها، تشکیل سندیکاهای  میان  در  فعالیت  کرد:  تعیین  سه هدف 

دربرگیرنده ی آفریقایی ها و اروپایی ها و تشکیل یک حزب مرتقی آفریقایی 
در هر رسزمین.]7[

یک گروه مطالعاتی کمونیستی، تحت نام »حلقه ی مطالعات مارکسیستی«، 

از ژوئن 1944 تا سپتامرب 1945، در یائونده به فعالیت پرداخت. این گروه 

مطالعاتی توسط گاستون دونا (معلم و سندیکالیست کمونیست) و موریس 

روایت  بعدها  دونا  گاستون  بود.  شده  ایجاد  کمونیست)  (هرنمند  ِمریک 

می کند که روبن اوم نی یوبه »بادقت ترین، فعال ترین و آماده ترین فرد برای 

این نوع فعالیت ها بود، او در جریان این فعالیت ها آموزشی را دید که به 
او کمک منود تا به آن رهرب بزرگی تبدیل گردد که در 1948 منایان شد.«]8[

این حلقه به بحث گذاشته می شد.  البته، در جلسات  مسئله ی سندیکا، 

حتی قبل از انتشار فرمانی که تشکیل سندیکاها را اجازه می داد، جلسه ی 

برای  کارهای عملی  یافت.]9[  اختصاص  این موضوع  به  28 ژوئیه ی 1944 

متحد  سندیکاهای  »اتحادیه ی  شدند.  آغاز  بالفاصله  سندیکا  تشکیل 

 CGT کامرون«1 در 18 دسامرب 1944، ایجاد گردید و به سندیکای فرانسوی

ملحق شد.]10[ بسیج گسرتده ای انجام گرفت و روبن اوم نی یوبه به عنوان 

یک تبلیغ گر بی همتا خود را نشان داد:

به  مجدانه  جوان،  سندیکایی  فعال  این  نی یوبه،  اوم  روبن  پویا،  و  آرام 

بخش های  بر حسب  را  کارگران  او  می پردازد.  کارگران  منظم  سازماندهی 

فعالیت گرد هم می آورد. او، خیلی زود، اعتامد بسیاری از کارگران را به 

1. Union des syndicats confédérés du Cameroun
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دست می آورد ]...[ و CGT خیلی زود در همه ی بخش ها و مخصوصاً در 

منایندگی  را  کامرون  فعال  که 95 درصد جمعیت  غالب کشاورزی،  بخش 
می کند، ریشه می دواند.]11[

به  طبیعی  به طور  تقریباً  استعامری،  وضعیت  در  اجتامعی،  مسئله ی 

مسئله ی ملی منتهی می شود. تظاهراتی که سندیکاها، در 8 مه 1945، در 

یائونده پایتخت اداری کامرون سازماندهی کردند، شاهدی بر این مدعاست. 

کولون ها (اروپایی های استعامرگر ساکن کامرون)، با دیدن پالکاردی که روی 

آن نوشته شده بود: »با یک حرکت نازیسم، نژادپرستی و استعامر را با هم 

دفن کنیم«، رنگ از چهره شان می پرد: »اروپایی ها با دیدن کامرونی هایی 

که این پالکارد را حمل می کنند، شوکه و وحشتزده می شوند: آنها احساس 

می کنند که در "قلمرو" آنها چیزی تغییر کرده است.«]12[ اگر سفیدپوستان 

زمینه ی  در  (مخصوصاً  نژادی  تبعیضات  نیز  بومیان  شدند،  »شوکه« 

این درخواست  با  کامرون،  کارگران  را دیگر تحمل منی کردند.  دستمزدها) 

که با آنها به طور برابر برخورد شود، استعامر را به مصاف طلبیدند. »دیری 

منی کشد تا مطالبه ای که رابطه ی قدرت میان دولت فرانسه و مردم کامرون 

به  می شود.  اضافه  برابر  دستمزدهای  مطالبه ی  به  می کشد،  چالش  به  را 

تبدیل  ضداستعامری  امری  به  دستمزدها  خصوص  در  مطالبه  این ترتیب، 
می گردد.«]13[

گاستون دونا تاریخ بحث در خصوص ایجاد »جنبش ملی کامرون با هدف 

استقالل«،]14[ در درون »هسته ی مطالعات مارکسیستی« (که به »حلقه ی 

ماه  اواسط  را  می کند)،  پیدا  نام  تغییر  سندیکایی«  و  اجتامعی  مطالعات 

ملی  آگاهی  موجب گسرتش  عامل  دو  آن  از  پس  می کند.  ذکر   1945 مه 

نزد مبارزان کامرونی می شود. عامل اول، رسکوب اعتصاب کارگران راه آهن 

به کلیه ی بخش های فعالیت  در دوآال (در سپتامرب 1945) بود که رسیعاً 

گسرتش یافت و بسیاری از بیکاران ساکن این شهر، که پایتخت اقتصادی 

کامرون محسوب می شد، درگیر آن شدند. اروپایی های ساکن مستعمره، که 

دستگاه استعامر میان آنها اسلحه پخش کرده بود، به روی رشکت کنندگان در 
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یک تظاهرات آتش گشودند و تظاهرات تبدیل به شورش شد. »اروپایی ها 

گزارش  به کشتار می زنند؛ مطابق  به گشت می پردازند و دست  در دوآال 

ازمردم  نفر  هشت  نیست،  واقعیت  منعکس کننده ی  مطمئناً  که  رسمی، 

کامرون کشته و بیست نفر دیگر زخمی می شوند. سفیدپوستان حتی از یک 

هواپیام استفاده می کنند و از آسامن شورشیان را به مسلسل می بندند.«]15[ 

کشتارهای سپتامرب 1945 ملی گرایی بسیاری از جوانان کامرونی را تحکیم 

کرد. اخراج فعاالن فرانسوی اتحادیه ی سندیکاهای متحد کامرون به سمت 

پست های  انتقال   ،1945 سپتامرب  وقایع  از  بعد  هفته های  در  مرتوپل، 

مسئولیت سندیکاها به مبارزان جوان کامرونی را ترسیع منود. اوم نی یوبه، 

این  سندیکایی  تجربه ی  می شود.  انتخاب  اتحادیه  دبیرکلی  به   ،1947 در 

جوانان مبارز را آماده ی نربد برای استقالل کرده بود.

ایجاد »تجمع دمکراتیک آفریقایی«1 دومین عاملی بود که پس از جنگ 

جهانی دوم احساس ملی در کامرون را تقویت کرد. اوم نی یوبه، به عنوان 

کنگره ی حزب  نخستین  در  کامرون،  متحد  سندیکاهای  اتحادیه ی  دبیرکل 

جدید پان آفریکن، که در اکترب 1946 در باماکو برگزار شد، رشکت کرد. در 

حالی که فلیکس هوفوئه بوآینی،2 اهل ساحل عاج، پست ریاست حزب را 

اشغال کرد، اوم نی یوبه به دبیر دومی حزب انتخاب شد. او، در بازگشت 

تجمع  پویایی  با  ارتباط  در  ملی  ایجاد یک جنبش  منظور  به  کامرون،  به 

دمکراتیک آفریقایی تالش منود. در آوریل 1948، »اتحادیه ی مردم کامرون«3 

ایجاد شد. اوم نی یوبه به دبیرکلی این اتحادیه انتخاب و، چند هفته بعد، 

به چهره ی برجسته ی آن تبدیل شد.

عمل نکردن »از باال«

اوم نی یوبه با رشکت در »حلقه ی مطالعات مارکسیستی« به اهمیت آموزش 

»کادرهای« سیاسی و »توده های« مردم واقف شده بود. تجربه ی فعالیت 

1. Rassemblement démocratique africain

2. Félix Houphoët Boigny

3. Union des populations du Cameroun
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سندیکایی به او فهامنده بود که میان نربد سیاسی، جمعی و عمومی و دفاع 

از منافع مادی بدون واسطه، پیوندی درونی وجود دارد.

از  یکی  روستایی  و  شهری  مردم  طبقات  زندگی  مادی  رشایط  به  توجه 

مسلامت اندیشه ی سیاسی اوم نی یوبه است. او که یکی از نخستین رهربان 

سیاسی (در کشورهای فرانسوی زبان آفریقای سیاه) بود که چنین آشکار 

برای  مبارزه  از  را  استقالل  دورمنای  هرگز  کشید،  پیش  را  استقالل  شعار 

مطالبات فوری جدا منی کرد.

اوم نی یوبه با حرکت از مشغله های فوری توده ها، آگاهی ملی آنها (یعنی 

آگاهی از تعلق داشنت به جامعه ای که اعضای آن در رشایطی مشابه به رس 

می برند و ازرسنوشتی مشابه برخوردار هستند) را افزایش می داد. هامن طور 

در  سندیکالیسم  می شود،  متذکر  سیاسی)  علوم  (استاد  نْگونْگو  لویی  که 

فعالیت های سیاسی اوم نی یوبه همچنان مشهود بود:

متامیز  سیاسی  رهربان  سایر  از  را  او  نی یوبه  اوم  سندیکایی  تجربه ی 

می کند. به جای سیر در تئوری های مبهم آزادی، استقالل...، او اندیشه های 

خود را، با درگیر شدن در مشغله های کارگران شهرها و دهقانان ده کوره ها، 

انتقال می دهد: قیمت پایین کاکائو در مقایسه با قیمت منک و مواد غذایی 
وارداتی از اروپا، افزایش بیکاری، ناکافی بودن بیامرستان ها و مدارس.]16[

دهقانان  و  کارگران  از  بی وقفه  نی یوبه  اوم  مبارزات،  این  هدایت  برای 

می خواست خود را سازماندهی کنند. اتحادیه ی سندیکاهای متحد کامرون 

البته یکی از سازمان هایی بود که اتحادیه ی مردم کامرون خواهان تقویت 

آن شد. این سندیکا که در بخش های مختلفی ریشه دوانده بود (کارگران 

خصوصی،  بخش  کارمندان  دولت،  کارمندان  بنادر،  کارگران  ساختامنی، 

مذهبی  هیئت های  بیامرستان های  و  مدارس  کارگران  ساده،  کارگران 

پروتستان) مبارزات گوناگونی را پیش می برد:

درخواست هایی  هنگام  تا  دستمزدها  اساسی  مسئله ی  زمان  از  سندیکا، 

علیه  کمپین  و  کامرون  به  مهارت  فاقد  اروپایی های  آمدن  توقف  مانند 

توسط  کارمندان  سایر  و  دولتی  کارمندان  توهین آمیز  کردن  خطاب  تو 
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سفیدپوستان، فشار مستمری را وارد می آورد.]17[

همین تالش برای سازماندهی جنبش زنان کامرون به کار برده شد. در 3 

ایرن  زنان کامرون« تشکیل شد. ماری  »اتحادیه ی دمکراتیک  اوت 1952، 

این سازمان شد، خاطرنشان  دبیرکل  در سال 1954  که  بی یونگ،1  نگاپت 

از  »دفاع  منظور  به  همه جانبه  مبارزه ی  عین  در  اتحادیه  که  می سازد 

خانواده ی کامرونی در زمینی مادی، اخالقی، معنوی و فرهنگی و دفاع از 

حقوق زنان در زمینه ی اقتصادی، اجتامعی و مدنی« دامئاً توضیح می داد 

»تا زمانی که کشور تحت سلطه ی خارجی به رس می برد، هیچ بهبودی در 

مردم  اتحادیه ی  ایجاد شود.«]18[  کامرونی منی تواند  خانواده های  وضعیت 

کامرون، با ایجاد »جوانان دمکراتیک کامرون« در سال 1954، به نسل های 

جوان توجه نشان می دهد.

سه  توسط  مختلف،  سازمان های  این  مبارزات  درباره ی  اطالع رسانی 

ارگان مطبوعاتی (ماهنامه ی »صدای کامرون«، هفته نامه ی »روشنایی« و 

هفته نامه ی »ستاره«)، در رستارس کشور انجام می گرفت. نرشیه ی دیگری 

سخرنانی های  همچنین  می شد.  منترش  جوانان  برای  »حقیقت«  نام  به 

اوم نی یوبه و کارهای کنگره های حزبی در قالب جزوات مختلف منترش 

می شدند. سازماندهی همه ی بخش های مردم، با حرکت از مطالبات فوری 

آنها، و تالش انجام شده توسط اتحادیه ی مردم کامرون (با وجود امکانات 

و  اجتامعی  عدالت  اندیشه های  انتشار  و  پخش  برای  آن)  مالی  ضعیف 

رهایی به تقویت آگاهی کامرونی ها قویاً یاری می رساند: آگاهی بر اینکه 

استقالل خود  برای  دارند، ملتی که  تعلق  به یک ملت واحد  آنها  همگی 

مبارزه می کند.

وجود سازمان برای روبن اوم نی یوبه اگرچه رضوری بود، اما در عین حال 

تقریباً  بیسوادی  و  کم سوادی  وضعیت  گرفنت  نظر  در  با  او،  نبود.  کافی 

متامی مردم کامرون و با آگاهی از نقش اساسی ای که »حلقه ی مطالعات 

نیروهای حریف  ایفاء منود، می دانست  او  آموزش خود  در  مارکسیستی« 

1. Marie-Irène Ngapeth Biyong
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(مدرسه ی استعامری ای که کودکان کامرونی را تربیت می کند، برای اینکه 

به مجریان رام و فرمانربدار تبدیل شوند؛ یا کلیسا، همدست نظم استعامری، 

که در همه جا فرمانربداری از قدرمتندان را موعظه می کند) چقدر قدرمتند 

هستند. بنابراین در کنار تالش برای سازماندهی، باید به آموزش و تربیت 

سیاسی یک توجه دامئی مبذول شود.

مسئله در وهله ی اول عبارت از مبارزه علیه اطالع رسانی غلط است که 

هدف آن تحریف مواضع و تحلیل های اتحادیه ی مردم کامرون بود. توضیح 

محورهای مختلف برنامه ی جنبش ملی، به زبانی ساده و آموزشی، مسئله 

وظایف،  این  شایسته ی  انجام  منظور  به  اینکه،  رسانجام  است.  بعدی  ی 

متاس مستقیم با کارگران و دهقانان اجتناب ناپذیر است. روبن اوم نی یوبه، 

پا  زیر  را  کشور  جای جای  کنفرانس  برگزاری  برای  خستگی ناپذیر،  به طور 

را  زبانی ساده مسائل  به  است  قادر  عنوان یک سخرنان  به  او  می گذارد. 

توضیح دهد، بدون آنکه سطح بحث را پایین بیاورد و می تواند، با مثال های 

قابل فهم، حتی به ساده ترین افراد توضیح دهد که چرا وضعیت عمومی 

سیاسی (ملی یا بین املللی) به آنها مربوط می شود.

و  منضبط  حزبی  ملزومات  از  یکی  نی یوبه،  اوم  برای  سیاسی،  آموزش 

و  شدند  سازماندهی  حزبی  مدارس  آموزشی  سطح  در  بود.  سازمان یافته 

اوم نی یوبه دامئاً تاکید می کرد که »به منظور باال بردن سطح ایدئولوژیک 

مسئووالن و اعضای حزب متامی تالش ها به کار برده شود«.]19[ در سطح 

سازمانی، اوم نی یوبه مرتباً بر تقویت »کمیته های پایه ای« پافشاری می کرد. 

مسئله عبارت از ساخنت حزبی بود که از پایین عمل می کند. اوم نی یوبه به 

همین دلیل ترجیح می داد از اتحادیه ی مردم کامرون به عنوان یک جنبش 

صحبت کند تا یک حزب. او در 1955 ترصیح می کند که »جنبش ما یک 

جنبش مردمی است؛ اگر ما مانند استعامرگران از باال عمل کنیم، هیچ چیز 
معترب و سازنده ای خلق نخواهد شد.«]20[

اتحادیه ی مردم کامرون، بر خالف آنچه که دستگاه استعامر تالش می کرد 

جا بیاندازد، برای کسب قدرت نبود که دست به سازماندهی می زد، تراکت 



143

روبَن اوم نی یوبه

و نرشیه چاپ می کرد و جنبش های زنان و جوانان را سازماندهی می منود، 

بلکه به منظور ترویج اندیشه ها در میان مردم و بیان خواسته های آنان بود. 

هامن مردمی که رسیعاً لقب »Mpodol« (به معنای»سخنگوی دیگران«) را 

به اوم نی یوبه می دهند.

آزادی اجتامعی و استقالل ملی

اتحادیه ی مردم کامرون، که مراقب بود هیچگاه آرزوهای فوری و مستقیم 

عدالت  مطالبه ی  کنار  در  نکند،  جدا  عمومی جمعی  منافع  از  را  مردمی 

ناعادالنه جدا شده بود، دامئاً  الحاق مجدد کامرون آملان، که  اجتامعی و 

خواست استقالل ملی را مطرح می کرد. استقالل، وحدت مجدد کامرون و 

عدالت اجتامعی، تا هنگام قتل اوم نی یوبه در 1958، خطوط هدایت کننده ی 

اندیشه و عمل سیاسی اتحادیه را تشکیل می دادند.

ژان فرانسوا بایار (استاد علوم سیاسی) با یادآوری این مطلب که اتحادیه ی 

استقالل  خواهان  که  بود  سازمان هایی  نخستین  از  یکی  کامرون  مردم 

خواسته  این  که  اساسی« ای،  »نقش  بر  گردید،  سیاه  آفریقای  کشورهای 

فرانسوی زبان  آفریقای  در  بود)  سیاسی  آموزش  نوعی  حقیقت  در  (که 

بر  را  راه  آموزش سیاسی  »این  تأکید می کند:  ایفاء می کرد،  از جنگ  پس 

آزادی کامرون و همچنین، فراتر از آن، آزادی آفریقای سیاه فرانسوی زبان 

می گشاید.«]21[ پیشگامی در مطالبه ی استقالل ملی تنها ویژگی اتحادیه ی 

اقتصادی در  برابری  آزادی اجتامعی و  ارتباط میان  مردم کامرون نیست. 

نوشته ها و سخرنانی های اوم نی یوبه، در مقایسه با نوشته ها و سخرنانی های 

سایر چهره های جنبش رهایی بخش ملی آفریقای فرانسوی زبان، ساخته و 

پرداخته شده تر است و بیشرت به چشم می خورد.

اوم نی یوبه به دلیل خاستگاه اجتامعی و تجربه ی فعالیت سندیکایی خود 

به این عقیده رسید که مطالبات اقتصادی و مطالبات سیاسی از یکدیگر 

جدایی ناپذیر هستند. او در سال 1952 این مسئله را چنین توضیح می دهد:

کارفرمایان توسط دستگاه استعامر پشتیبانی می شوند و دستگاه استعامر 
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تنها با استفاده از سالح های اقتصادی و امکانات مادی، که عمدتاً به بخش 

را  خصوصی تعلق دارند، می تواند در کشورهای ما سیاست رسکوب ملی 

نیز  فعالین سندیکایی  و  دارد،  عقیده  کامرون  مردم  اتحادیه ی  بربد.  پیش 

پیرشفت  برای  که  سیاسی،  فتوحات  بدون  که  هستند،  عقیده  همین  بر 

اقتصادی  آزادی  هستند،  رضوری  مردم  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی، 
مردمان ما غیرممکن است.]22[

بر  در  را  سیاسی  و  اقتصادی  سطح  در  فوری  مطالبات  اظهارات،  این 

می گیرند. برای افشاِء استقالل های قالبی ای که در آفریقا اعالم می شوند و 

در چندین کشور آسیایی تجربه می گردند، از سال ١٩٥٠ همین منطق مورد 

تأکید قرار می گیرد:

مردمان کشورهایی که به آنها این شبه استقالل، به ویژه توسط امپریالیسم 

انگلستان یا امپریالیسم هلند، اعطاء می شود به زودی به مبارزه ی فعاالنه ای 

دمکراسی  مسیر  در  برداشنت  گام  و  واقعی  ملی  استقالل  به  رسیدن  برای 
دست خواهند زد.]23[

اگر اوم نی یوبه برای بعد از استقالل، برنامه ی اقتصادی ارائه نکرد؛ اما در 

عوض علیه مناسبات نواستعامری موضع گرفت (هنوز اصطالح استعامر نو 

ابداع نشده بود؛ اما اوم نی یوبه مناسبات نواستعامری را احساس می کرد). 

او، در حالی که فرانسه دیوانه وار در حال رسکوب مبارزان کامرونی بود، 

ایده ی  در مصاحبه ای با نرشیه ی فرانسوی libre Midi در ١٩٥٦، اگرچه 

مصاحبه گر دائر بر »همکاری« ممکن میان فرانسه و کامرون (بعد از رسیدن 

این همکاری  اما ترصیح می مناید که  به استقالل) را دربست رد منی کند؛ 

باید مطابق با »متایل صادقانه ی فرانسه و فرانسوی ها باشد. این همکاری 
همچنین نباید متضمن هیچ رشط سیاسی یا هیچ رشط وابستگی ای باشد.«]٢٤[

اوم نی یوبه یکی از نخستین رهربان جنبش رهایی بخش ملی آفریقا بود 

که خطرات یک استقالل رصفاً صوری، یعنی استقاللی که به جنبه ی سیاسی 

بعداً  که  آنچه  خطرات  از  آگاهی  با  او  شد.  متوجه  را  می شود،  محدود 

استعامر نو نامیده شد، اسرتاتژی قدرت های اشغالگر دائر بر تقسیم کامرون 
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را زیر نظر داشت. برای پاسخ به این اسرتاتژی باید استقالل و وحدت مجدد 

را در ارتباط با هم در نظر گرفت.

مسئله ی وحدت مجدد

در رشایط تاریخی ای که اتحادیه ی مردم کامرون ایجاد گردید، امید به یک 

تغییر رسیع که پس از جنگ به وجود آمده بود، خیلی رسیع به یأس مبدل 

ایجاد می کند-  اتحادیه ی فرانسه را  شد. قانون اساسی 1946 فرانسه -که 

مجلس اتحادیه ی فرانسه را بنیاد می نهد که رصفاً مشورتی است و سیستم 

»دوبل کُلِژ انتخاباتی«1 را برقرار می کند (که، در مورد »مجلس منایندگی« 

کامرون، به معنای آن است که »برای هر٢٥ نفر اروپایی یک مناینده و برای 

هر ١٦٦٠٠٠ کامرونی یک مناینده انتخاب می شود«]25[). عالوه بر این بند 

چارچوب  در   ١٩٤٦ دسامرب  در  که  تحت الحامیگی،  توافقنامه های  چهارم 

سازمان ملل متحد به عنوان ادامه ی سیستم تحت الحامیگی جامعه ی ملل 

به امضاء می رسند و ادامه ی سیستم تحت الحامیگی مجمع ملل محسوب 

به  قضایی  و  اداری  قانونگذاری،  کامل  »اختیارات  اعطای  با  می شوند، 

از خاک  عنوان بخشی جدایی ناپذیر  به  را  کامرون  اجازه می دهد  فرانسه 

خود اداره کند«.]26[ به عبارت دیگر، هامن طور که اوم نی یوبه خاطرنشان 

می سازد، سیستم »قیمومیت« سازمان ملل متحد به فرانسه اجازه می دهد 

فرانسه ضمیمه  مستعمراتی  امپراتوری  به  را  ما  کشور  ساده  و  »صاف  تا 

کند.«]27[ توافقنامه های تحت الحامیگی کامروِن تحت اداره ی بریتانیا همین 

صورت بندی ها را اتخاذ می کنند.

با  داشتند،  تالش  کامرون)  اداره کننده ی  قدرت  (دو  بریتانیا  و  فرانسه 

استفاده از سیاست به اجراء درآمده، از طریق سازمان ملل متحد، تقسیم 

تالش  فرانسه  که  حالی  در  برسانند.  رسانجام  به  را  آملان  کامروِن  قطعی 

داشت آن بخش از کامرون را که اداره می کرد به اتحادیه ی فرانسه ضمیمه 

Double collèg .1، سیستمی بود که در جمهوری چهارم فرانسه، در برخی از مترصفات ماوراِءبحار 

و به ویژه در الجزایر، عمل می کرد. به موجب این سیستم میان منایندگان منتخب سفیدپوستان ساکن 

مستعمره و منایندگان منتخب بومیان فرق گذاشته می شد. (م)
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تا بخش مربوط به خود را به نیجریه  کند، بریتانیا در جستجوی آن بود 

(کشور همسایه)، که یکی از مستعمرات مهم این کشور در آفریقا محسوب 

می شد، ضمیمه کند. پذیرش اتحادیه ی فرانسه، برای کامرونی ها، به معنای 

چشم پوشی از وحدت مجدد بود. روبن اوم نی یوبه توضیح می دهد »برای 

کامرون مسئله ی عضویت یا عدم عضویت کامرون در اتحادیه ی فرانسه، 

قبل از وحدت مجدد و قبل از ایجاد دولت و مجلس قانونگذاری کامرون، 
منی تواند مطرح شود.«]28[

بنابراین برای روبن اوم نی یوبه استقالل، بدون وحدت مجدد، مصنوعی 

قابل  اقتصادی  لحاظ  از  استقالِل  یک  مجدد رشط رضوری  وحدت  است. 

»و  باشد:  کارگران  برای  واقعی  حقوق  تضمین  به  قادر  که  است  اعتامد 

هنگامی که ما مسئله ی وحدت مجدد را مطرح می کنیم، آگاهانه از متامی 

مرتباً  ما  که  هامن طور  زیرا،  می کنیم  دفاع  کامرون  توده های  مطالبات 

می گوییم، تا زمانی که فتوحات سیاسی عملی نشوند، هیچ بهبود واقعی ای 
در زندگی کارگران ایجاد نخواهد شد.«]29[

مشاهده می کنیم که روبن اوم نی یوبه در این بحث به عنوان اسرتاتژیست 

با نرمش در تاکتیک و قاطعیت در  ماهری ظاهر می شود که قادر است 

اصول، میان مطالبات مختلف پیوند ایجاد کند. این پیوند ماهرانه میان نرمش 

در خصوص  کامرون  مردم  اتحادیه ی  که چرا  توضیح می دهد  قاطعیت  و 

داشت.  معتدل  موضعی  طوالنی  مدت های  تا  قیمومیت  انقضای  تاریخ 

»استقالل زودرس« چسبیده  تز  به  که  فرانسه ای  برابر  در  جنبش سال ها، 

است، فقط خواهان این بود که تاریخی تعیین شود و در پایان آن استقالل 

کامرون محقق گردد. اوم نی یوبه در ١٩٥٢ ترصیح می کند که »ما در عمل 

خودمان معتدل هستیم. ما استقالل فوری درخواست منی کنیم. ما خواهان 

برای  تاریخی  و  محقق  بالفاصله  کشورمان  مجدد  وحدت  که  هستیم  آن 

استقالل معین شود.«]٣0[ اتحادیه ی مردم کامرون، تنها هنگامی که دولت 

فرانسه (به منظور تدارک »استقالل تحت کنرتل«) در نخستین ماه های سال 

١٩٥٥ حمله به اعضای آن را آغاز کرد، خواهان استقالل و وحدت بالفاصله 
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شد؛ با این اعتقاد که »مسئله ی مهلت به رس آمده است.«]٣1[ رادیکال شدن 

موضع اوم نی یوبه دنباله و نتیجه ی رسکوب استعامری بود.

همه ی  هامهنگ کننده ی  به  را  او  نی یوبه  اوم  روبن  تاکتیکی  اعتدال 

حساسیت های ملی تبدیل کرد. قاطعیت در اصول او را برای نظام استعامر 

اعتدال  جمع  می شد.  برداشته  میان  از  باید  که  ساخت  تبدیل  انسانی  به 

مرزهای  ورای  مرجعی  به  را  نی یوبه  اوم  اصول،  در  قاطعیت  و  تاکتیکی 

کامرون بدل ساخت.

سالح حقوق

آنچه که همچنین در اسرتاتژی اتحادیه ی مردم کامرون و دبیرکل آن قابل 

توجه به نظر می رسد، اعتامد به سازمان ملل متحد و نیروی حقوق بین امللل 

است. اوم نی یوبه حتی پس از توافقنامه ی 1946 که به موجب آن کامرون 

تحت قیمومیت قرار می گیرد (توافقنامه ای که محدودیت های سازمان ملل 

متحد در زمینه ی اجرای حقوق خلق ها را آشکار می کند)، از این ایده که 

حقوق بین امللل یک سالح نربد است دست بر منی دارد. او به این دلیل در 

اداری  سخرنانی های خود به طور منظم بر متون حقوقی متعدد، مقررات 

و سایر معاهدات بین املللی تکیه می کند. نی یوبه بی وقفه فسخ ماده ی ٤ 

توافقنامه ی قیمومیت را خواستار می شود که به نظر او مخالف روح سیستم 

قیمومیت به طور کلی و ماده ی 76 منشور سازمان ملل متحد به طور خاص 

است. این ماده ی آخری در واقع ترصیح می کند که قدرت های اداره کننده 

باید »تحول تدریجی به سمت خودمختاری یا استقالل«]32[ را نزد مردمان 

تحت اداره ی خود »تسهیل« کنند.

اتحادیه ی  تعهد،  این  رعایت  به  بریتانیا)  (و  فرانسه  مجبورکردن  برای 

خاص  بین املللی  وضعیت  که  حقوقی ای  ابزارهای  متامی  از  کامرون  مردم 

به  را  متعددی  استفاده می کند: عریضه های  بود  آورده  به وجود  کامرون 

سازمان ملل متحد می فرستد، هر بار که یک هیئت بازرسی سازمان ملل 

سازماندهی  را  تظاهراتی  یک بار)  سال  (هر سه  می آید  کامرون  به  متحد 
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می کند، با دقت متام سخرنانی های دبیرکل خود در نیویورک را آماده می کند 

برابر شورای  نوبت در  فرانسوی، سه  نظر مقامات  (اوم نی یوبه، برخالف 

قیمومیت سازمان ملل متحد ظاهر می شود). این متاس مستقیم با سازمان 

ملل متحد که اتحادیه ی مردم کامرون در جستجوی برقراری آن بود، دولت 

ابتکاری ترین اسرتاتژی های  فرانسه را دور می زند و یکی از جسورترین و 

اوم نی یوبه را تشکیل می دهد. به عقیده ی اوم نی یوبه، »کامرونی ها« به 

که  عملی  کنند؛  خودداری  قهر  به  زدن  دست  از  می توانستند  این ترتیب 

از سالح حقوقی  به دلیل عدم برخورداری  استعامرزده ی دیگر،  خلق های 

که رژیم قیمومیت اعطاء می کرد (حتی به طور محدود)، مجبور بودند به 

آن متوسل شوند. او، در پایان سال 1951، این مسئله را به روشنی توضیح 

می دهد:

مبارزه ی مسلحانه یک بار و برای همیشه توسط کامرونی هایی انجام گرفت 

که وسیعاً در شکست فاشیسم آملان رشکت کردند. آزادی های اساسی ای که 

خواستار اعامل آنها هستیم و استقاللی که باید با قاطعیت به سمت آن 

آیند.  دست  به  مسلحانه  مبارزه ی  با  که  نیستند  چیزهایی  کنیم،  حرکت 

منشور آتالنتیک و منشور سازمان ملل متحد، دقیقاً به منظور جلوگیری از 
چنین احتاملی از حق خلق ها بر تعیین رسنوشت خویش دفاع می کنند.]33[

اگر اوم نی یوبه چنین نشان می دهد که از لحاظ تاکتیکی انعطاف پذیر 

است (زیرا به گامن او این بهرتین روش برای رسیدن به اهداف تعیین شده 

یا  او می دانست که سیاست، در سطح ملی  اما ساده لوح نیست.  است)، 

بین املللی، همواره مسئله ی توازن قوا است. اعتامد او به سازمان ملل متحد، 

در حقیقت، مثره ی تفکر درباره ی توازن قوای بین املللی بود: اوم نی یوبه، 

با حساب باز کردن روی ورود تدریجی کشورهای تازه به استقالل رسیده به 

سازمان ملل متحد، برای پیروز شدن در زورآزمایی در نیویورک، که مبارزان 

بریتانیایی  و  فرانسوی  استعامرگران  و  کامرونی  ملی  رهایی بخش  جنبش 

را در برابر یکدیگر قرار می داد، به پشتیبانی این »کشورهای برادر« امید 

بسته بود. بینش بسیار خوشبینانه ای که او در ژانویه ی ١٩٥٤ عرضه کرد، 
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از اینجا می آمد:

دیدگاه من درباره ی سازمان ملل متحد این است که تشکیل بلوک عرب-

آسیایی و گروه شوروی و دموکراسی های توده ای برای کشورهای غیرمستقل 

و به ویژه کشورهای تحت قیمومیت یک شانس جدی محسوب می شود. 

یوگسالوی، که موضع شایسته ای درباره ی مسائل استعامری دارد، همواره 

در کنار این گروه قرار می گیرد. همچنین می توان به چند کشور آمریکای 
التین اشاره کرد.]34[

این  آفریقا  استقالل های  نخستین  نیز  و   ،1955 در  باندونگ،  کنفرانس 

تقویت  را  بین امللل  حقوق  و  متحد  ملل  سازمان  از  خوشبینانه  برداشت 

می کنند. اما مقامات فرانسه، دقیقاً در لحظه ی برگزاری کنفرانس باندونگ 

و در حالی که مبارزان جنبش رهایی بخش ملی الجزایر انقالب خود را آغاز 

می کنند، تصمیم می گیرند رسکوب مبارزان جنبش رهایی بخش ملی کامرون 

را شدت بخشند. دولت فرانسه در 13 ژوئیه ی 1955، در حالی که مبارزان 

از  و  کامرون  در  عظیمی  محبوبیت  از  کامرون  ملی  رهایی بخش  جنبش 

پشتیبانی فزاینده در سطح بین املللی برخوردار هستند، »اتحادیه ی مردم 

کامرون« را منحل و فعالیت آن را ممنوع اعالم می کند و به این ترتیب اوم 

نی یوبه را از سالح های مورد عالقه اش، که درست در این لحظه قابلیت خود 

را نشان می دهند، محروم می مناید.

وحدت و تشکیل ملت

»فرانسه«  کامرون  مجدد  وحدت  مسئله ی  به  »کامرون«  ملی  مسئله ی 

از  دیگر  بسیاری  مانند  کامرون،  منی شد.  محدود  »انگلستان«  کامرون  و 

کشورهای مستعمره با تنوع قومی، فرهنگی و دینی مواجه بود، و استعامرگر 

آن را به عنوان سالحی به منظور ایجاد تفرقه ی دامئی مورد استفاده قرار 

می داد. تأمالت اوم نی یوبه در خصوص وحدت و ایجاد ملت، امروز هم از 

فعلیت خیره کننده ای برخوردار هستند.

و  حافظه ها  متامی  برای  استعامر،  تجاوز  به  واکنش  در  استعامرزدگان، 
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مقاومت های پیشین در برابر استعامر ارزش قائل می شوند. در واکنش به این 

تجاوز همچنین روند ایجاد ملت رسعت می گیرد. اقوام و قبیله ها که خود 

را متفاوت، و حتی مخالف با دیگران، حس می کردند، متایل پیدا می کنند 

خود را متعلق به یک واحد مشرتک بدانند که شکل های پیشین هویتی را 

پشت رس می گذارد. استعامرگر، به سهم خود، حضور خود را از جمله با 

نفی یک واقعیت ملی معترب مرشوع جلوه می دهد. تبلیغات فرانسه، برای 

مقابله با »اتحادیه ی مردم کامرون«، رسیعاً تالش می کند تا »اپوزیسیون های 

آفریقایی« را علیه این اتحادیه ایجاد کند؛ یعنی آفریقایی های فرمان برداری 

را پیدا کند که حارض باشند با مبارزان جنبش رهایی بخش ملی به مخالفت 

بپردازند و نظام استعامر را مرشوع بدانند.

روبن اوم نی یوبه متفکر ایجاد ملت و مخالف قبیله گرایی است. او در 

نوشته های خود متامی شکل های بنیادگرایی قومی و منطقه گرایی را مورد 

انتقاد شدید قرار می دهد و از منظری تاریخی به تحلیل مقوله ی »قبیله« 

می پردازد:

قبیله گرایی یکی از بارورترین حوزه های اپوزیسیون های آفریقایی است. 

ارزش  به  ما  نیستیم،  قبیله«  می کنند، »ضد  ادعا  بعضی ها  که  آن طور  ما، 

مدرانیزاسیون  منبع  حتی  این  هستیم.  آگاه  خودمان  مردم  اقوام  تاریخی 

فرهنگ ملی است. اما ما حق نداریم وجود اقوام را به عنوان ابزار مبارزه ی 
سیاسی یا منازعات شخصی مورد استفاده قرار دهیم.]35[

در  بلکه  نیست،  قبیله گرایی  در  آینده  که  می دهد  ادامه  نی یوبه  اوم 

چارچوب یک ملت واحد است. تنها این ملت واحد قادر است استعامرزدایی 

را با موفقیت به رسانجام برساند و توسعه ی واقعی را تضمین کند:

یک چنین وضعیتی ترک قبیله گرایی بی اعتبارشده و منطقه گرایی منحط را 

که خطراتی واقعی هستند، به عنوان رشط اول پیرشفت و شکوفایی ملت 
کامرون، بر ما تحمیل می کند.]36[

همین رویکرد سیاسی و غیرقومی به ملت باعث می شود که اوم نی یوبه 

هیچگاه به مبارزه نگاه نژادگرایانه نداشته باشد. اگر او تبعیضات متحمل شده 
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هیچ  اما  می کند  محکوم  را  استعامر  نظام  چارچوب  در  سیاهان،  توسط 

»نفرتی« از مردمان کشورهای استعامرگر ندارد. او به طور خستگی ناپذیر 

خاطرنشان می سازد که مبارزه نظام استعامر را نشانه می گیرد و نه سفیدها 

را. اوم نی یوبه در 17 آوریل 1955، در یک سخرنانی که در برابر هزاران 

با دستگاه استعامر  ایراد می کند، به مقام کاتولیک که در هامهنگی  نفر 

اتحادیه ی مردم کامرون را به »نژادگرایی« متهم کرده، چنین پاسخ می دهد:

ما  که  است  این  کنیم  تأکید  آن  بر  دیگر  بار  امری که می خواهیم  یک 

یا  باشند  آنها هستیم، چه سفیدپوست  استعامرگران و همدستان  مخالف 

سیاهپوست یا زردپوست؛ و ما متحد همه ی آنهایی هستیم که طرفدار حق 

کشورها و ملل بر تعیین رسنوشت خود هستند، رصف نظر از رنگ پوست 
آنها.]37[

او، با بهره گیری از تجربیات خود که در جریان تحصیل در مدارس مذهبی 

پروتستان کسب کرده بود، استفاده ی ابزاری استعامر از مذهب به منظور 

مرشوعیت بخشیدن به بهره کشی استعامری را قدم به قدم ویران می کند؛ 

و به این ترتیب با وارد کردن متون انجیلی -و خود خدا!- در سنت آزادی 

(که جنبش های ضداستعامری در آن قرار می گیرند) استدالل های دشمن را 

علیه او به کار می گیرد:

ما آموخته ایم که هر کسی جوابگوی اعامل خویش در برابر خدا است و 

این امر را به یک اصل تبدیل کرده ایم. ما به این دلیل مسئله ی مذهب را 

یک مسئله ی شخصی قلمداد می کنیم که هر فرد شخصاً در برابر آن موضع 

می گیرد. اما اگر در زندگی بعد از مرگ هر کسی پاسخگوی اعامل خویش 

است، زنان و مردان کامرونی باید بفهمند که ما همگی مسئول رفتارمان 

در برابر مطالبات ملی مردم کامرون هستیم. به این دلیل ما –کاتولیک ها، 

و  متحد  هم  با  باید  آته ئیست ها-  بت پرست ها،  مسلامن ها،  پروتستان ها، 
همراه هم برای ترسیع وحدت مجدد و استقالل کامرون وارد عمل شویم.]38[

اوم  برداشت های  مدرنیته ی  استداللی،  چنین  بحث برانگیز  جنبه ی  ورای 

نی یوبه، با توجه به اختالفات قومی و مذهبی که استعامر نو به آنها دامن 
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می زد و یا از آنها استفاده ی ابزاری می کرد، تکان دهنده است.

همین آگاهی و بصیرت در پاسخ اوم نی یوبه به آنهایی که اتحادیه ی مردم 

کامرون را به »کمونیسم« متهم می کردند، اتهامی که در آن دوره از جنگ 

رسد بسیار سنگین بود، منایان می شود:

خلق های مستعمرات منی توانند سیاست یک حزب، یک دولت و به قیاس 

اجرا درآورند. خلق های مستعمرات سیاست مشخص  به  را  اولی یک فرد 

خودشان، که سیاست آزادی از یوغ استعامر است، را به اجرا درمی آورند. 

خلق های استعامرزده در مبارزه ی خود برای رسیدن به این هدف رشیف 

تحت نظر می گیرند و قضاوت می کنند. آنها دولت ها، احزاب، شخصیت ها، 

ارگان های مطبوعاتی را تحت نظر می گیرند؛ نه ایدئولوژی و برنامه های آنها 

را، بلکه فقط و فقط، برخورد آنها را نسبت به مطالبات مردمان کشورهای 
ما. این است موضع اتحادیه ی مردم کامرون در خدمت مردم کامرون.]39[

مسئله ی قهر

شده  گرفته  نظر  در  بریتانیا  مستعمرات  در  که  هامن طور  نی یوبه،  اوم 

امتناع  بود.  بسته  امید  پراگامتیک  و  تدریجی  استعامرزدایی  یک  به  بود، 

لجوجانه ی استعامر فرانسه از انجام کوچکرتین حرکتی به سمت استقالل 

مستعمرات، اوم نی یوبه و رفقایش را به سوی در نظر گرفنت قهر به عنوان 

شکل مبارزه هل داد. امتناع اولیه از دست یازیدن به مبارزه ی مسلحانه، 

او  برای  امتناع  این  نبود.  امری مطلق  بیان می کرد،  را  اوم نی یوبه آن  که 

به عنوان یک اصل موعظه  قهر  به  توسل  نبود که در آن عدم  فلسفه ای 

می شود. انتخاب مبارزه ی مساملت آمیز در تحلیل او از توازن قوای داخلی 

و بین املللی ریشه داشت.

به  را  جهان  دیگر  مناطق  در  مسلحانه  مبارزه ی  نی یوبه مرشوعیت  اوم 

رسمیت می شناخت. او، در آوریل 1950، با این جمالت از مبارزه ی مردم 

ویتنام پشتیبانی می کند:

مختلفی  شکل های  ملی  آزادی بخش  مبارزه ی  مستعمره،  کشورهای  در 
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به خود می گیرد. برای درک رضورت این مبارزه، من به ویژه به کشورهای 

از  اشاره می کنم. مردم ویتنام،  امپریالیسم فرانسه  به  مستعمره ی وابسته 

پیش  به  خویش  ملی  استقالل  برای  را  قهرمانانه ای  نربد  پیش،  سال  چهار 

می برند، زیرا استعامرگران توافقنامه های مارس 1946 (که استقالل ویتنام را 
به رسمیت می شناختند) را زیر پا گذاشتند.]40[

می کند  تأئید  »قویاً  را  الجزایر  مردم  مبارزه ی  کامرون  مردم  اتحادیه ی 

کامرون،  اما در خصوص  برای عدالت و رشافت است.«]41[  چرا که نربدی 

هامن طور که دیدیم، اوم نی یوبه عقیده داشت که اتحادیه ی مردم کامرون 

می تواند، و باید، از مبارزه ی مسلحانه احرتاز کند؛ زیرا می دانست که کشور 

امکان دست یازیدن به مبارزه ی مسلحانه را ندارد و، به ویژه، منفعتی در 

این نوع مبارزه نیست. با این حال از سال 1955، یعنی از زمانی که فرانسه 

(که از محبوبیت فزاینده ی شعارهای رهایی بخش ملی رساسیمه شده بود) 

تصمیم گرفت فعالیت اتحادیه ی مردم کامرون را ممنوع کند و مسئوالن آن 

را (که یکباره »تبهکار« نامیده شدند) تحت تعقیب قرار دهد، مسئله ی قهر 

بار دیگر در درون جنبش مطرح می شود. رهربان جنبش رهایی بخش ملی، 

گرچه همواره تأکید می کردند که می خواهند »بدون ریخنت حتی یک قطره 

خون به استقالل برسند«،]42[ به واسطه ی اسرتاتژی اتخاذشده توسط دولت 

فرانسه، که بر اعامل قهر استوار بود، به دام افتادند. مبارزه کردن یا مطیع 

شدن؟ بخشی از کادرهای اتحادیه ی مردم کامرون، در برابر این دوراهی، 

به دولت فرانسه نزدیک شدند و در راه »اصالحات« گام برداشتند. گروهی 

دیگر از کادرها مانند فلیکس مومی یه، رهرب اتحادیه ی مردم کامرون، برای 

کسب پشتیبانی از انقالب مسلحانه رسیعاً به سمت مرص جامل عبدالنارص، 

غنا(ی) قوام نکرومه و گینه(ی) احمد سکوتوره پرواز می کنند. اوم نی یوبه 

به سهم خود سعی می کند ازخسارت بیشرت جلوگیری کرده و برای بازگشت 

اما در  اتحادیه ی مردم کامرون به صحنه ی فعالیت قانونی تالش می کند. 

حالی که فرانسه جنگ بیرحامنه ای را در کامرون علیه نیروهای مقاومت 

بپذیرد  را  اوم نی یوبه مجبور است حقیقت  به راه می اندازد،  »کامرونی« 
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به  فرانسه،  کند. در رشایطی که  راه مساملت آمیز چشم پوشی  از  اجباراً  و 

منظور بیرون راندن قطعی »ضدفرانسوی ها« از صحنه ی سیاسی و اعتبار 

بخشیدن به »قانون دوِفر«1 انتخاباتی (دستکاری شده) را سازمان می دهد، 

اوم نی یوبه (در نوامرب 1956) قبول می کند که زمان صرب به پایان رسیده 

است.]43[ اتحادیه ی مردم کامرون، یک ماه بعد، نخستین ساختارهای نظامی 

خود را راه اندازی کرد.

(منطقه ی  ماریتیم  ساناگا  کوهستان های  به   1955 سال  از  نی یوبه  اوم 

نیروهای  و  تجهیزات   1957 سال  از  فرانسه  ارتش  برد.  پناه  خود)  زادگاه 

نظامی فوق العاده ای در این منطقه مستقر کرد که قابل مقایسه با تجهیزات 

و نیروهایی بودند که در کنیا علیه مائو مائوها و در الجزایر علیه جبهه ی 

و  فرانسوی  نظامیان  که  نی یوبه،  اوم  برده شدند.  کار  به  ملی  آزادیبخش 

شبه نظامیان طرفدار فرانسه در تعقیب او بودند، سه سال به مبارزه ادامه 

داد. او در این مدت مرتباً از طریق نامه نگاری با متحدان محلی و خارجی 

بود و رسانجام، در 13 سپتامرب 1958، توسط یک گشتی  ارتباط  خود در 

فرانسوی، در نزدیکی روستای محل تولد خود به قتل رسید. فرانسه، چند 

این  تدارک می بیند.  را  کامرون  استقالل  مقدمات  که  کرد  اعالم  بعد،  روز 

فرد  اعالم شد.  آهیجو  احمدو  توسط  ژانویه ی 1960،  اول  در  »استقالل«، 

اخیر، در رأس یک دیکتاتوری هار و با پشتیبانی نامحدود پاریس، کشور را 

بیش از بیست سال با مشتی آهنین اداره می کند.

سیر زندگی اوم نی یوبه و پایان غم انگیز آن از چالش عظیمی که انقالبیون 

در عرصاستقالل های آفریقا با آن مواجه بودند خرب می داد: چگونه می توان 

این  خود،  منافع  حفظ  منظور  به  استعامری،  قدرت های  که  امر  این  از 

استقالل ها را به خیال بافی روی کاغذ تنزل ندهند، حذر کرد؟

1. به فصل 6 مراجعه شود.
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را فرا گرفته اند. طرز فکر، معنویت و سیاست در  قاره  نیروهای مقاومت ناپذیر دو 

رستارس جهان تغییر کرده اند و به تغییر ادامه خواهند داد. چهارگوشه ی جهان مملو 

از وضعیت های جدید، برداشت ها، مسائل و آرمان های نوین است. طوفان بیداری و 

احیاء کره ی زمین را درمی نوردد، آن را تکان می دهد، تغییر می دهد، بهرت می کند ]...[ 

نفرت از استعامر، تحت هر شکلی که ظاهر شود، ما را متحد کرده است؛ نفرت از 

نژادپرستی و اراده ی مشرتک به منظور حفظ صلح در جهان ما را متحد کرده است.

سوکارنو، »سخرنانی افتتاحیه ی کنفرانس باندونگ«، ۱8 آوریل ۱۹۵۵

نربد برای کسب استقالل به رودررویی میان استعامرگران و استعامرشدگان 

محدود منی شد. این نربد در بسرت جهانی، که پس از پایان جنگ کره (در 

شوروی  اتحاد  و  آمریکا  می شد.  ثبت  بود،  تغییر  حال  در  عمیقاً   (1953

پایان جنگ کره و بحران موشکی کوبا در 1962)، در  (در فاصله ی میان 

از »همزیستی  حالی که وارد یک مسابقه ی تسلیحاتی شده بودند، رسامً 

مساملت آمیز« دفاع می کردند. آفریقا در طی این دوره برای این دو ابرقدرت 

مسئله ی مهمی محسوب می شد. اما اگر جنگ رسد در پویش استعامرزدایی 

نقش مرکزی ایفا کرد، استعامرزدایی نیز در رویارویی رشق و غرب بی تأثیر 

نبود. بسیج خلق های تحت استعامر در واقع قدرت های بزرگ را مجبور 

کرد تا اسرتاتژی ها و گفتارهای خود را با این وضعیت تطبیق دهند.
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آفریقا در قلب جنگ رسد

نظامی  ماجراجویی جدید  یک  آماده ی  کره،  پایان جنگ  در  آمریکایی ها، 

نبودند. موضع آمریکا را، تا پیش از این جنگ، دو عامل تعیین می کرد. عامل 

اراده ی آمریکا دائر  این که در محور جنگ رسد واقع شده بود و  نخست 

بر همراهی با متحدان اروپایی اش ترجامن آن بود. جرج مک گی (مسئول 

امور آفریقا و خاورنزدیک در وزارت امور خارجه ی آمریکا)، در مه 1950، 

با خالصه کردن این محور اسرتاتژیک تأکید می کند که »همه ی قدرت های 

میان  جهانی  مبارزه ی  در  آفریقا،  قاره ی  در  استعامری حارض  اصطالح  به 

عامل  هستند«.  ما  متحدان  و  دوستان  کمونیست،  جهان  و  آزاد  دنیای 

یعنی،  این سو است  به  از 1945  اسرتاتژی واشنگنت  از مسلامت  دوم یکی 

تدریجی  »بردن  می کند  اشاره  سخرنانی  هامن  در  مک گی  که  هامن طور 

مردم آفریقا به سمت خودمختاری1 یا، وقتی در رشایط مساعد هستند، به 

سمت استقالل.«]1[ این دو اصل به واشنگنت اجازه می داد اهداف مشخص 

پا در  باز کردن جای  اسرتاتژیک خود یعنی تقویت وحدت بلوک غرب و 

آفریقا در مستعمرات متحدانش را دنبال کند. تعادل میان دو اصل، بسته 

به رشایط و توازن قوا تغییر می کرد.

و  سالح  خلع  کره،  جنگ  از  پس  خود،  نوبه ی  به  نیز  شوروی  اتحاد 

آفریقا  می دهد.  قرار  خود  اسرتاتژی  قلب  در  را  مساملت آمیز  همزیستی 

یوغ  از  را  آفریقایی خود  این چشم انداز، در هامن حال که کشورهای  در 

رهربان  می کند.  کسب  فوق العاده ای  اهمیت  می کردند،  آزاد  استعامر 

شوروی دامئاً دلبستگی خود به آرمان خلق های ستمدیده را یادآور می شدند 

و در این چارچوب از جنبش های آزادی بخش ملی  پشتیبانی می کردند. آنها 

تالش های امپریالیستی کشورهای رسمایه داری را محکوم و نظام شوروی را 

به عنوان آلرتناتیوی معرفی می کردند که قادر است آفریقایی ها را از دور 

باطل وابستگی آزاد کند.

کنفرانس  و   (1954 (در  بین فو  دین  در  ویتنام  پیروزی  از  پس  آمریکا 

1. self government
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باندونگ (در سال بعد از آن) وادار به تغییر اسرتاتژی شد. ریچارد نیکسون 

این  به  سوئز،  بحران  بیالن  جمع بندی  با  آمریکا،  ریاست جمهوری  معاون 

تغییر اشاره می کند:

و  فرانسه  سیاست  برابر  در  را  خودمان  استقالل  نخستین بار  برای  ما 

انگستان، که به نظر ما سنت استعامری را منعکس می کرد، نشان دادیم. 
این اعالم استقالل دنیا را دچار شوک کرد.]2[

 1953 اکترب  در  مک گی  جرج  جانشین  توسط  که  نارس«  »استقالل  تز 

»استقالل  تز  یعنی  جدید،  رویکرد  یک  نفع  به  بود]3[1  شده  فرمول بندی 

استقالل  یک  که  می کند  ادعا  اول  تز  می شود.  گذاشته  کنار  تدریجی«، 

نارس به ستمی شدیدتر، به سلطه ی بلشویک ها، منجر می شود. تز دوم بر 

رضورت یک گذار تدریجی ارصار می ورزد که اجازه می دهد »رسزمین های 
آفریقایی، در عین حفظ تعادل منطقه، به سمت استقالل هدایت شوند.«]4[

بود.  داخلی  مشغله های  به  پاسخی  همچنین  آمریکا  گفتار  نوسان 

دستگیری رزا پارکس جوان (زن سیاهپوست خیاط)، که در دسامرب 1955، 

از دادن صندلی خود در اتوبوس به یک مرد سفیدپوست خودداری کرده 

بود، موجب راه افتادن یک جنبش اعرتاضی گسرتده شد. این جنبش، تحت 

رهربی مارتین لوتر کینگ، یک پیروزی بود و دیوان عالی، جدایی نژادی 

در اتوبوس ها را خالف قانون اساسی اعالم منود. یک بار دیگر تاریخ جنبش 

سیاهان آمریکا با تاریخ جنبش های رهایی بخش ملی آفریقا تالقی پیدا کرد. 

نیکسون هنگام بازگشت از سفر آفریقا در بهار 1957، که طی آن از هشت 

مارس)   6) غنا  استقالل  مراسم  در  به ویژه  و  کرده  دیدار  آفریقایی  کشور 

متحده ی  ایاالت  در  سیاهان  مسئله ی  میان  ارتباط  بر  بود،  منوده  رشکت 

»ظهور  خود،  درکتاب  او  می کند.  پافشاری  آفریقایی  سیاست  و  آمریکا 

آفریقا«،2 با رشح سفر خود، امیدی را که استقالل غنا برمی انگیزد، روایت 

کرده و بر رضورت حذف تبعیض نژادی در ایاالت متحده ی آمریکا ارصار 

1. به فصل 2 مراجعه شود.

1. The Emergence of Africa
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می ورزد: »ما منی توانیم با مردمان آفریقا و آسیا از برابری صحبت مناییم و 
در ایاالت متحده ی آمریکا نابرابری اعامل کنیم.«]5[

مقدم  هدف  »آفریقا  داشت  عقیده  خود  تحلیل  ادامه ی  در  نیکسون 

جدید  توصیه های  نتیجه  در  و  است«؛]6[  بین املللی  کمونیستی  جنبش 

(اقتصادی،  زمینه ها  در متامی  روابط  تقویت  کرد.  را صورت بندی  بسیاری 

فرهنگی، سندیکایی، دانشگاهی) با کشورهای مستقل آفریقایی و تشویق 

رسمایه گذاری بخش خصوصی آمریکا در این کشورها دو ترجامن اساسی این 

جهت گیری جدید بودند. این اعالم پشتیبانی از کشورهای آفریقایی، اگرچه 

همواره نسبی بود، اما قدرت های اروپایی را، که به ترصفات استعامری خود 

چسبیده بودند، تضعیف کرد.

از دِین بِین فو تا باندونگ

اگر استقالل های بعد از جنگ جهانی دوم آسیا توانستند تصور امکان یک 

استعامرزدایی مساملت آمیز در آفریقا را ایجاد کنند، نربد دین بین فو از یک 

تغییر رادیکال خرب می داد: در دین بین فو نشان داده شد که وقتی خلق های 

با  می توانند  می شوند،  روبرو  گوش سنگین  استعامرگران  با  استعامرزده 

برداشنت سالح آنها را به حرف شنوی وادار کنند: امضای توافقنامه ی ژنو، در 

21 ژوئیه ی 1954، اعالم پایان استعامر فرانسه در هندوچین بود.

دین  پیروزی  همگی  آفریقا  ملی  رهایی بخش  جنبش  مبارز  سازمان های 

بین فو را جشن گرفتند. بسیاری از این سازمان ها مبارزه ی مساملت آمیز را 

ترجیح می دادند یا، پس از ده ها سال مبارزات مساملت آمیز بی مثر، مبارزه ی 

مسلحانه را انتخاب کرده بودند. شوک دین بین فو مخصوصاً در مستعمرات 

فرانسه بسیار قوی بود و پیروزی ویتنام به عنوان شکافی تفسیر می شد که 

موجب ویران شدن امپراتوری فرانسه خواهد شد. کمرت از شش ماه بعد، 

مبارزه ی مسلحانه در الجزایر آغاز شد. فرحات عباس (رییس بسیار معتدل 

دولت موقت جمهوری الجزایر) در 1962، با نگاهی به گذشته، پیروزی دین 
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بین فو را »واملی«1 خلق های تحت استعامر توصیف منود. او ترصیح کرد که 

معنای این پیروزی »اظهار وجود انسان آسیایی و آفریقایی در برابر انسان 

اروپایی«]7[  است.

مبارزه ی مسلحانه در دستور کار کشورهای آفریقای سیاه قرار نداشت. 

بی اندازه  فرانسوی زبان  آفریقای  در  به ویژه  بین فو  دین  تأثیر  این حال  با 

قوی بود. روبن اوم نی یوبه، در اوت 1954، عقیده داشت این پیروزی بر 

استعامر »باید درسی باشد برای همه ی آنهایی که گامن می کنند تنها نفرین 

دشمن راه حلی موثر است«.]8[ کنفرانس کلمبو (در سیالن)، در حالی که 

نربد دین بین فو به پایان خود نزدیک می شد، از 28 آوریل تا 2 مه 1954، با 

رشکت پنج کشور تازه به استقالل رسیده ی آسیا -یعنی سیالن، برمه، اندونزی، 

کشورهای  رشکت  با  کنفرانسی  سازماندهی  شد.  برگزار  پاکستان-  و  هند 

مستقل آفریقا و آسیا، مهمرتین تصمیم گردهامیی کلمبو محسوب می شد.

یک سال بعد، شهر باندونگ در اندونزی (از 18 تا 24 آوریل 1955) میزبان 

این نخستین کنفرانس آفریقایی-آسیایی بود که در آن بیست و نه کشور (از 

جمله پنج کشور آفریقایی) و سی جنبش آزادی بخش ملی (به عنوان ناظر) 

رشکت داشتند. رهربان حارض در کنفرانس -چوئن الی (چین)، نارص(مرص)، 

نهرو (هند)، سوکارنو (اندونزی)، نکرومه (غنا)، نوردوم سیهانوک (کامبوج)- 

بلوک همگنی را تشکیل منی دادند. آنها از بسیاری جنبه ها (جهت گیری های 

ایدئولوژیک و سیاسی، پروژه های اجتامعی و موضع گیری در جنگ رسد) 

اختالفات عمیق، رشکت کنندگان  این  با وجود  داشتند.  اختالف  یکدیگر  با 

در کنفرانس تاریخ مشرتکی را از رس گذرانده بودند که سوکارنو -در نطق 

افتتاحیه ی خود- آن را چنین خالصه می کند:

خلق های ما، طی نسل ها، در جهان بی صدا بودند. ما کسانی بودیم که 

1. نربد واملی (La bataille de Valmy) نخستین پیروزی مهم ارتش انقالبی فرانسه در جنگ هایی 

بود که به دنبال انقالب کبیر فرانسه رخ دادند. این نربد در 20 سپتامرب 1792 میالدی اتفاق افتاد؛ 

زمانی که، ارتش پروس به رهربی دوک برونسویک کوشید به پاریس حمله کند، ژنرال ها فرانسیس 

کلرمان و فرانسیس دو موریه (فرماندهان ارتش فرانسه) در دهکده ی واملی پیرشوی پروسی ها را 

متوقف کردند.(م)
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هیچ توجهی به آنها منی شد. دیگران به اقتضای منافع شان، که بر منافع ما 

ارجحیت داشت، رسنوشت ما را تعیین می منودند و ما را وادار می کردند در 
فقر و ذلت زندگی کنیم.]9[

تحت  خلق های  متامی  حق  بر  دیگر  بار  کنفرانس  پایانی  قطعنامه ی 

بالفاصله ی  حق  بر  کرد؛  تأکید  خویش  رسنوشت  تعیین  بر  استعامر 

سیاست  ورزید؛  ارصار  استقالل  بر  مراکشی ها  و  تونسی ها  الجزایری ها، 

و  را محکوم منود؛ خواهان خلع سالح  آفریقای جنوبی  نژادی در  تبعیض 

توقف آزمایشات هسته ای شد. اما هامن طور که اظهارات رشکت کنندگان و 

ناظران گواهی می داد، باندونگ به ویژه تأثیری روانی داشت. نهرو عنوان 

»آسیا و آفریقا بیدار شوید!« را برای سخرنانی اختتامیه ی خود انتخاب کرد. 

نارص »انرتناسیونال فقیران«]10[ را پیش کشید. سدار سنگور مناینده ی رسمی 

دولت فرانسه،1 از »غرش رعد و برق« و »مرگ عقده ی حقارت«]11[ سخن 

گفت. امه سه زر، چند ماه بعد در مجله ی زمان های جدید،2 انفجار تاریخی 

ناشی از کنفرانس را چنین خالصه می کند:

رویداد  آن  شود،  نامیده  تاریخی  که  باشد  آن  سزاوار  رویداد  یک  اگر 

کنفرانس باندونگ است ]...[ برای فهمیدن مضمون آن، از شام می خواهم 

اروپا برای تقسیم جهان در برلین  تاریخ فکر کنید: در 1885،  این دو  به 

جمع شد؛ در 1955، هفتاد سال بعد، جهان در باندونگ گرد آمد برای اینکه 
به اروپا ابالغ کند که دوران امپراتوری اروپا به رس آمده است.]12[

استعامر نو (حتی اگر این اصطالح هنوز باب نشده بود) توسط برخی از 

1. لئوپولد سدار سنگور نخستین رییس جمهور سنگال بعد از استقالل این کشور در 1960. او قبل 

از این تاریخ یکی از نخبگان سیاهپوستی بود که به خدمت استعامرگران فرانسوی درآمده بودند. 

سنگور پیش از استقالل سنگال مناصب متعددی را در حکومت فرانسه بر عهده داشت، از جمله 

وزارت، منایندگی مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا و مناینده ی رسمی فرانسه در اجالس های مربوط 

به آفریقا. نویسنده با تأکید بر نقش سنگور به عنوان مناینده ی رسمی دولت فرانسه در کنفرانس 

باندونگ، قصد دارد به تفاوت ماهیت رهربانی مانند سنگور، که بعد از استقالل نیز، به حفظ منافع 

استعامرگران سابق در کشورهای به استقالل رسیده یاری رساندند و رهربان انقالبی ای که در صدد 

استقالل واقعی و همه جانبه (و نه فقط استقالل سیاسی) بودند، اشاره کند. (م)

2. Les Temps modernes
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سخرنانان کنفرانس باندونگ محکوم شد. سوکارنو، در سخرنانی افتتاحیه ی 

کنفرانس، خواهان هشیاری در برابر »شکل نوین استعامر« می شود که از 

طریق »کنرتل اقتصادی و کنرتل فکری«]13[ اعامل می گردد.

بحران سوئز: کدام استقالل اقتصادی؟

اصطالح »استعامر نو« در ماه های بعد از کنفرانس باندونگ منایان می شود، 

هرچند در خصوص اصل و نسب این اصطالح اختالف نظر وجود دارد. برای 

مثال ژان پل سارتر در 1956 چنین می نویسد: »من می خواهم به شام، علیه 

آنچه که می توان آن را "فریب استعامر نو" نامید، هشدار دهم.«]14[ سارتر 

در اینجا طرفداران طرح کنستانتین در الجزایر را مورد خطاب قرار می دهد 

که پیشنهاد می دادند تالش هایی در جهت رسمایه گذاری اقتصادی مرتوپل، 

که اجباراً به بهبود رشایط زندگی بومیان منجر می گردد و به این ترتیب آنها 

را از مبارزه برای استقالل منرصف می کند، صورت گیرد. اصطالح »استعامر 

نو« تنها پس از استقالل های دهه ی 1960 معنای فعلی خود (یعنی حفظ 

وابستگی اقتصادی با وجود استقالل سیاسی صوری) را پیدا می کند.

اقتصادی  حاکمیت  مسئله ی  با  رابطه  در  دقیقاً   ،1956 در  سوئز،  بحران 

ایجاد شد. جامل عبدالنارص (رییس جمهور مرص) چهار سال پس از کسب 

قدرت، در 26 ژوئیه ی 1956، تصمیم خود دائر بر ملی کردن کانال سوئز را 

اعالم منود. استقالل اقتصادی توجیهی بود که برای این تصمیم ارائه می شد؛ 

زیرا، هامن طور که نارص خاطرنشان می کرد:

مرص در هدایت انقالب خود، برای حل مسائل خویش از راه های دیگری 

جز التامس و گدایی کردن مبارزه می کند. ما، در 1952، مطمنئ بودیم که به 

استقالل سیاسی رسیده ایم؛ اما قاطعانه اعتقاد داشتیم که استقالل سیاسی 

تنها می تواند با یاری و همراهی استقالل اقتصادی محقق شود. ]...[ ما از 

استقالل  اعتقاد داشتیم که  قاطعانه  زیرا  نبودیم؛  اقتصادی غافل  استقالل 
سیاسی تنها از طریق استقالل اقتصادی به تحقق می پیوندد.]15[

امتناع آمریکا، بریتانیا و بانک جهانی از اعطای وام به مرص، که این کشور 
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برای احداث سد بزرگ اسوان به آن احتیاج داشت، ملی کردن کانال سوئز 

(که مطابق ارقام سال 1955، می بایستی صد و چهل میلیون دالر در سال 

برای مرص درآمد ایجاد می کرد) را توجیه می منود. نارص اعتقاد داشت که 

از  این امتناع یک اقدام تالفی جویانه به هدف »مجازات مرص« است که 

امضای توافقنامه های نظامی ای که این کشور را کامالً در اردوگاه غرب قرار 

می داد، خودداری کرده بود.]16[ دیری نپایید که قدرت های استعامری دست 

به واکنش زدند. بریتانیا و فرانسه، با توسل به سیاست قدیمی دیپلامسی 

مسلح، ارساییل را در تجاوز خود رشکت دادند. ارساییل، در 29 اکترب، طرح 

»کاِدش«1 را به اجراء درآورد و نیروهای ارساییلی وارد مرص شدند. سه روز 

بعد، نیروهای فرانسوی-بریتانیایی عملیات »تفنگدار« را آغاز کردند.

می کردند.  دنبال  را  خویش  خاص  اهداف  کدام،  هر  متجاوز،  کشور  سه 

انگیزه ی بریتانیا اساساً اقتصادی بود: یک سوم ناوگان بریتانیا برای عبور و 

مرور کانال سوئز را مورد استفاده قرار می دادند و اکرثیت سهام کمپانی 

اداره کننده ی کانال، بریتانیایی بود. ارساییل قصد خود دائر بر اشغال صحرای 

سینا را پنهان منی کرد، و این اقدام را برای امنیت خود اساسی می دانست. و 

تا جایی که به رهربان فرانسه مربوط می شد، آنها قصد داشتند نارص را -به 

دلیل پشتیبانی اش از رزمندگان جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر (که گاهی با 

عنوان عروسک های خیمه شب بازی نارص معرفی می شدند)- مجازات کنند.

به نظر می رسید که فرانسه و بریتانیا، با حمله ی وحشیانه به رژیم مرص، 

فراموش کرده بودند که جهان تغییر کرده است. اتحاد شوروی، از هامن 

ابتدای ملی شدن کمپانی، از مرص حامیت می کند. مسئوالن شوروی، در 

هامن روز مداخله ی نیروهای فرانسوی-بریتانیایی، تهدید کردند که »اگر به 

لشگرکشی خامته داده نشود، این کشور از متامی شکل های مدرن سالح های 

تخریبی استفاده خواهد کرد«.]17[ آمریکا، به سهم خود، درس های باندونگ 

را از متحدان فرانسوی-بریتانیایی اش بهرت فهمیده بود. آمریکایی ها، اگرچه 

در جستجوی آن بودند که نفوذ شوروی در خاورمیانه را به عقب برانند، 

1. Quadesh
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اما از اثرات مخرب یک حمله ی نظامی -آن هم در رشایطی که خلق های 

از قیمومت غرب  به خروج  از هر زمان دیگری مصمم  بیش  استعامرزده 

بودند- آگاهی داشتند. آمریکا، در متام دوره ی بحران، از ایده ی یک راه حل 

مساملت آمیز دفاع می کرد و پیشنهاد می داد میان طرفین میانجی گری کند. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در 4 نوامرب، با 59 رأی مثبت در مقابل 

5 رأی منفی (از جمله رأی منفی آمریکا) با صدور قطعنامه ای اولتیامتوم 

مداخله ی  نیروی  یک  ایجاد  به  تصمیم  و  کرد  تعیین  ساعته ای  دوازده 

اضطراری گرفت.

اما بحران سوئز، که باعث پیوند میان کشورهای جهان سوم شد، نخستین 

تجسم باندونگ بود. کشورهای آفریقایی و آسیایی فعاالنه برای پایان دادن 

به تجاوز در سازمان ملل متحد مداخله می کنند. کنفرانس کامنولث، در ماه 

اوت 1956، برگزار می شود که در جریان آن سیالن، پاکستان و هند از مرص 

پشتیبانی می کنند. نهرو با رصاحت اعالم می کند که »کانال سوئز به مرص 

تعلق دارد و بخشی از این کشور است. و در حاکمیت مرص بر کانال جای 

هیچ شک و تردیدی نیست.«]18[ او در ماه در اکترب نیز، مداخله ی نظامی را 

یک تجاوز و نقض منشور سازمان ملل متحد می داند؛ و بازگشت استعامر را 

افشاء و تهدید می کند که ]در صورت ادامه ی این تجاوز[ هند از کامنولث 

خارج خواهد شد.

عقب نشینی  به  مجبور  نیروهایشان  و  منزوی  تفنگدار  سه  نتیجه،  در 

می شوند. آنها متام و کامل شکست خورده اند.

رها کردن آسیا، حفظ کردن آفریقا

در سمت امپراتوری بریتانیا، شکست سوئز اگرچه نقطه ی عطفی محسوب 

یعنی  پیشینی،  تحول  یک  و  منطق  یک  فقط  شکست  این  اما  می شود؛ 

مبادله ی استقالل سیاسی با وابستگی اقتصادی، را کامل می کند. حفاظت از 

منافع اقتصادی بریتانیا تا حد زیادی تعیین کننده ی رسعت این فرآیند است. 

از  روزنامه نگار چپ، خاطرنشان می کند  دیویدسون،  بازیل  که  هامن طور 
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سال 1953، یعنی از زمانی که »مدل غنا« برقرار گردید، مسئله این است 

که »در نیجریه و ساحل طال (غنا)، برای راضی کردن آفریقایی ها، امتیازات 
سیاسی داده شود و در عوض، سلطه ی اقتصادی حفظ گردد«.]19[

از سوی دیگر هر بار که منافع اقتصادی بریتانیا به خطر می افتاد، امکان 

عقبگرد وجود داشت. این موردی بود که در گویان بریتانیا (در آمریکای 

التین) اتفاق افتاد. در این مستعمره، یک قانون اساسی جدید در 1953 به 

همه ی شهروندان حق رأی اعطاء منود. »حزب مرتقی مردم«، در انتخابات 

آوریل 1953، اکرثیت آراء را به دست آورد.

ارزیابی می کرد. در  را بسیار چپ  این حزب  بریتانیا  وزارت مستعمرات 

قانونی به چشم می خورد که  میان نخستین قوانین مصوب دولت جدید 

اصلی  سندیکاهای  بودند  مجبور  شکر  تولید  کمپانی های  آن  موجب  به 

این مستعمره اعزام شدند و  را به رسمیت بشناسند. نیروهای نظامی به 

قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد. وزارت مستعمرات توضیح می داد که 

»دولت (بریتانیا)، به منظور پیشگیری از خرابکاری کمونیستی دولت و یک 

بحران خطرناک در نظم عمومی و امور اقتصادی، تصمیم گرفته است که 
قانون اساسی باید به حالت تعلیق درآید«.]20[

که  رشقی  و  مرکزی  آفریقای  در  بریتانیا  اشغال  تحت  رسزمین های  در 

مستعمراتی بودند که اروپایی های سفیدپوست در آنها اقامت داشتند، منافع 

بریتانیا  مستعمرات  وزارت  سیاست  تعیین کننده ی  اصل  سفیدپوستان  این 

بود. ایجاد فدراسیون آفریقای مرکزی بریتانیا در 1953، متشکل از رودزیای 

جنوبی (زیمبابوه)، رودزیای شاملی (زامبیا) و نیاسالند (ماالوی)، مناد این 

]اصل تعیین کننده[ بود. سفیدپوستان ساکن این مستعمرات و کمپانی های 

بر اساس مدل  را،  این گروه بندی بودند و قصد داشتند آن  معدن موافق 

کنند.  تبدیل  سفیدپوستان  سلطه ی  تحت  »استقالل«  به  جنوبی،  آفریقای 

مارک فه رو (تاریخدان فرانسوی) برای توصیف این وضعیت ها، که در آن 

اقلیت های سفیدپوست برای تحمیل برتری و سلطه ی انحصاری خود واژه ی 
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استقالل-کُلُن«1  »جنبش  مفهوم  می دادند،  قرار  استفاده  مورد  را  استقالل 

این در رودزیای جنوبی  از  پیشنهاد می دهد. »برتری سفید«، که پیش  را 

داده  تعمیم  دیگر  رسزمین  دو  به  جدید  فدراسیون  این  با  بود،  متام عیار 

شد. انحالل فدراسیون منطقاً در دستور کار سیاهپوستان مبارز قرار گرفت. 

شکست سوئز در بسرت این گذار تدریجی به استقالل های ظاهری، که از 

اوایل دهه ی 1950 در آفریقا به راه می افتادند، روی داد. شکست سیاسِت 

خشونت بیرحامنه به منظور حفظ منافع بریتانیا، تجدیدنظر در سیاست 

استعامری، به معنای ترسیع خودمختاری و فراهم کردن رشایط برای گسرتش 

آن در آفریقای کامنولث، را موجب شد. بریتانیایی ها به این ترتیب نخستین 

استعامرگرانی بودند که به عواقب وضعیت جدید، که توسط دین بین فو، 

باندونگ و مخصوصاً سوئز ایجاد شد، پی بردند.

در قلب منطق بریتانیا سه هدف به چشم می خورد: تولید منونه هایی که 

باید آنها را رسمشق قرار داد؛ تحمیل ایده ی تحول که آهنگ آن برحسب 

هر کشوری متغیر است؛ درهم شکسنت هرگونه میل و قصد دائر بر اینکه 

بود،  داده  لندن دستور  آنچه  از  غیر  دیگری،  الگوهای  به سمت  استقالل 

متامیل شود. اگرچه سودان قبل از غنا به استقالل رسید، اما گفتار رسمی 

بریتانیا به زودی غنا را به عنوان منونه ای برای کل مستعمرات علم منود. 

»مدل غنا« اجازه می داد تا اصل دسرتسی به استقالل در سه مرحله به انجام 

برسد: مرحله ی مشارکت2 (مشارکت در قدرت در یک شورای قانونگذاری)، 

استقالل4  ی  مرحله   ، و  داخلی)  (خودمختاری  خودمختاری3  مرحله ی 

(استقالل در چارچوب کامنولث).

هر  میان  مدت  اگرچه  بود؛  مستعمرات  متام  برای  قاعده ای  برنامه  این 

مرحله بر حسب هر مستعمره می توانست متفاوت باشد. استثنائاتی مانند 

بریتانیا  منافع  آنها  در  که  بودند  منونه هایی  دقیقاً  بریتانیا  کامروِن  یا  کنیا 

1. mouvement d'indépendanceـ colon

2. partnership

3. government self

4. governmentـ full
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می توانست توسط جنبش هایی که به اندازه ی کافی »تحت کنرتل« نبودند، 

مورد تهدید قرار گیرد. غنا نخستین مستعمره ی آفریقایی بود که متامی این 

مراحل را طی کرد و از این رو به مرجعی برای سایر مستعمرات تبدیل شد.

ساعت تغییر در امپراتوری مستعمراتی فرانسه نیز فرا رسیده بود. اُنِزیم 

ُرکلو جغرافی دان فرانسوی، در یک کتاب پیش بینانه (که در 1904 منترش 

متولد  دوباره  کجا  بچسبیم:  را  آفریقا  کنیم،  رها  را  »آسیا  عنوان  با  شد)، 

استعامر  اسرتاتژی  تغییر  باشیم؟«،]21[  داشته  شویم؟ و چگونه عمری دراز 

این  آفریقا:  بر  استعامری  سلطه ی  حفظ  می دهد.  پیشنهاد  را  فرانسه 

وزیر  میرتان،  فرانسوا  مثال  برای  بین فو.  دین  از  بعد  اصلی  بود مشغله ی 

قرن  در  آفریقا،  »بدون  می کند:  1956خاطرنشان  در  فرانسه،  مستعمرات 
بیست ویکم تاریخ فرانسه وجود نخواهد داشت.«]22[

جهان  چهارگوشه ی  در  که  جهانی  ضداستعامری  جنبش  پیرشوی های 

طنین می افکند و زمین لرزه های دین بین فو، باندونگ و سوئز تجدیدنظر 

در سیاست استعامری فرانسه را ناگزیر کردند. برای مثال ژولیت بوسیس 

بین فو،  (متخصص کشورهای مغرب) خاطرنشان می کند که »سقوط دین 

این پیروزی در  در 7 مه 1954، در تونس توجه ها را به خود جلب کرد؛ 

محله های مردمی، با پخت غذایی که "تاژین دین بین فو" نام گرفت، جشن 

گرفته شد.«]23[ در فرانسه نیز، مسئوالن سیاسی به جمع بندی نتایج شکست 

بیان  فرانس  مندس  پی یر  دهان  از  ژوئیه ی 1954،   31 در  آنها،  پرداختند. 

و  اشخاص  به  را  حاکمیت  داخلی  »اجزای  است  فرانسه حارض  که  کردند 
نهادهای تونسی منتقل کند«.]24[

در حالی که بریتانیا به رسعت به سمت استقالل غنا پیش می رفت، بحث 

در فرانسه به اصل خودمختاری داخلی محدود می شد. رشوع قیام الجزایر، 

در نوامرب 1954، روند تغییر را ترسیع کرد. صالح بن یوسف (دبیرکل حزب 

استقالل طلب دستور جدید)، که مسئولیت هیئت منایندگی شامل آفریقا در 

کنفرانس باندونگ را بر عهده داشت، در بازگشت از کنفرانس، در مورد 

خودمختاری داخلی با توافق فرانسه، به مخالفت با حبیب بورقیبه (بنیانگذار 
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حزب) برخاست.]25[ صالح بن یوسف از ایده ی مبارزه ی مسلحانه، که سه 

کشور مغرب (تونس، الجزایر، مراکش) را در بر می گرفت، دفاع می کرد. او 

در ژانویه ی 1956 مجبور به ترک کشور شد و یک سال بعد به طور غیابی 

به اعدام محکوم گردید. طرفداران یوسف به طرز خونینی رسکوب شدند.

در مراکش، در منطقه ی ریف، وضعیت مشابه بود. در این منطقه »ارتش 

آزادی بخش شامل« با جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر ارتباط برقرار می کند 

و سالح و مهامت نظامی به این کشور می فرستد. پیش از این، از دسامرب 

ریاست  که  داشت  وجود  عربی  مغرب  آزادی  کمیته ی  قاهره  در   ،1947

آن با عبدالکریم الخطابی بود که رهربی قیام ریف را در 1925 بر عهده 

داشت. در ژوئیه ی 1955، در الناضور مراکش، کمیته ی هامهنگی ارتش های 

(به عنوان مناینده ی جبهه ی  با حضور محمد بوضیاف  آزادی بخش مغرب 

هم  به  خطر  فرانسوی ها  نظر  به  شد.  تشکیل  الجزایر)  ملی  آزادی بخش 

پیوسنت نیروهای چریکی سه کشور مغرب کامالً واقعی می آمد.

در مدت کوتاهی به منطق »رها کردن آسیا برای حفظ آفریقا« پس از 

نیز  الجزایر«  برای حفظ  مراکش  و  تونس  کردن  »رها  منطق  بین فو،  دین 

اضافه شد. پروتکل توافق راجع به خودمختاری داخلی، در 3 ژوئن 1955، 

میان فرانسه و بورقیبه امضا شد، اما دیگر خیلی دیر شده بود و مبارزان 

جنبش رهایی بخش ملی خواهان استقالل کامل بودند. مذاکرات جدید به 

اعالم استقالل در 20 مارس 1956 منجر شد. روند مشابهی که در مراکش 

جریان داشت، در 2 مارس 1956 به استقالل منتهی شد.

سایر  بر  استقالل ها  این  اثرات  از  که  فرانسه،  نخست وزیر  موله  گی 

»استقالل  صورت بندی  که  شد  آن  خواهان  بود،  آگاه  فرانسه  مستعمرات 

این  شود.  درج  استقالل  توافقنامه های  در  متقابل«  وابستگی  عین  در 

صورت بندی دوپهلو از تحولی که در سیستم استعامری فرانسه در جریان 

بود، از تبدیل استعامر مستقیم به سلطه ی نواستعامری، خرب می داد. کمرت 

دوباره ی  تعریف  به  قانون  یک  مغرب،  استقالل های  از  پس  ماه  سه  از 

فرانسوی  اتحادیه ی  چارچوب  در  مرتوپل  و  مستعمرات  میان  مناسبات 
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اصالح شده می پردازد. گاستون دوِفر، وزیر ماوراِء بحار، با استداللی پر معنا 

از این قانون دفاع می کند: »نگذاریم این باور جا بیفتد که فرانسه دست به 
اصالحات منی زند مگر اینکه خون جاری شود.«]26[

و  برقرار  عمومی  انتخابات  سیاسی،  حقوق  زمینه ی  در  فوق،  قانون 

دوبل کُلِژ را ملغی می کند. در واقع تنها رفرم پیشنهادی یک خودمختاری 

داخلی، یا یک مترکززدایی پیرشفته تر است. برای فرانسوا میرتان، وزیر وقت 

دادگسرتی، در کشورهای آفریقای سیاه میل به استقالل وجود ندارد. او در 

مصاحبه ای، در روز جشن استقالل غنا، اعالم می کند:

استقالل غنا رصفاً روی کاغذ است، زیرا غنایی ها همچنان ملکه ی انگلستان 

غربی  آفریقای  در  ما  که  مشکالتی  متامی   ]...[ می شناسند  رسمیت  به  را 

فرانسه داشتیم هیچ ربطی به میل استقالل ندارند، بلکه به رقابت میان 

بلوک فرانسه و بریتانیا مربوط هستند. همه ی دشمنان ما را عوامل بریتانیا 
تحریک می کنند.]27[

برای مدافعان قانون عمومی، مسائل ساده بودند و در نتیجه هیچ تغییر 

اساسی ای الزامی نبود: در الجزایر، این جامل عبدالنارص است که زیر آتش 

عمومی،  قانون  که...  هستند  بریتانیایی ها  غربی،  آفریقای  در  می دمد؛ 

ورای ایده ی »استقالل در عین وابستگی متقابل«، در بر دارنده ی یک بعد 

اسرتاتژیک اساسی بود که در هنگام استقالل های آفریقا عواقب سنگینی 

داشت. این بعد اسرتاتژیک، با در هم شکسنت فدراسیون آفریقای استوایی 

آفریقای  کردن«  »بالکانیزه  فرانسه،2  غربی  آفریقای  فدراسیون  و  فرانسه1 

فرانسوی زبان را تحمیل کرد و مانع از آن شد که دولت های آینده جبهه ی 

واحدی را علیه مرتوپل های سابق خود تشکیل دهند.

استقالل غنا در مارس 1957، اتخاذ مواضع استقالل طلبانه، حتی از سوی 

دو  می کند.  ترسیع  را  »معتدل«،  اصطالح  به  شخصیت های  و  سازمان ها 

آفریقا  صحرای  جنوب  در  واقع  فرانسوی زبان  کشورهای  در  اصلی  حزب 

1. L'Afrique-Équatoriale française

2. L'Afrique-Occidentale française
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اظهار می کنند که طرفدار استقالل هستند. حزب اول، »تجمع دمکراتیک 

آفریقا«1 در کنگره ی خود در باماکو، در 15 سپتامرب 1957، اعالم می کند که 

این حال قطعنامه ی کنگره  با  »استقالل خلق ها یک حق مسلم است«.]28[ 

بوآنی رهرب حزب و در  فلیکس هوفوئت  پیشنهاد  به  را،  این موضع گیری 

عین حال وزیر دولت فرانسه، تعدیل و ترصیح می کند که »وابستگی متقابل 

قاعده ی طالیی زندگی خلق ها است«.]29[ حزب دوم، حزب نوبنیاد »بسیج 

آفریقا«،2 که انشعابی از تجمع دمکراتیک آفریقا است، در کنگره ی مؤسس 

خود در کوتونو، در 28 ژوئیه ی 1958، شعار »استقالل بالفاصله« را به اتفاق 

آراء تصویب می کند. حزب بسیج آفریقا، هامن طور که قطعنامه ی پایانی 

کنگره توضیح می دهد، طرفدار »ایجاد یک جامعه ی آفریقایی مستحکم و 
مرتقی، قبل از همکاری سیاسی آزاد و برابر با هر جامعه ی دیگر است«.]30[

سازمان های سندیکایی و سازمان های جوانان نیز همین راه را دنبال می کنند. 

دانشجویان  »فدراسیون  سیاه«،3  آفریقای  کارگران  عمومی  »اتحادیه ی 

آفریقای سیاه در فرانسه«،4 »شورای جوانان آفریقا«5 و »اتحادیه ی عمومی 

دانشجویان آفریقای غربی«6 یک اعالمیه ی مشرتک امضا و ایجاد »جبهه ی 

مشرتک مبارزه برای وحدت و استقالل ملی«]31[ 7 را اعالم می کنند.

قانون عمومی مدت کوتاهی بعد از به اجرا درآمدن بی اعتبار می گردد: 

جمهوری چهارم فرانسه، به دنبال تالش برای کودتا در الجزایر در 13 مه 

اساسی جدید  قانون  با معرفی طرح  ژنرال دوگل،  منهدم می شود.   ،1958

را روشن می سازد.  آینده ی مستعمرات  در خصوص  مقاصد خویش  خود، 

ولی اگرچه قانون عمومی از لحاظ تکنیکی مرتوک شده، اما اصل »استقالل 

در عین وابستگی متقابل« فعلیت خود را حفظ می کند. این اصل در آنچه 

1. Rassemblement démocratique africain

2. Parti du regroupement africain

3. Union générale des travailleurs d’Afrique noire

4. la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France

5. la Conseil de la jeunesse d’Afrique

6. Union générale des étudiants d’Afrique occidentale

7. Front commune de lutte pour l’unité et l’indépendance nationale
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که دوگل آن را »جامعه« نام می دهد، چنین صورت بندی می شود:

در درون جامعه ای که میان ملت فرانسه و ملت های رسزمین های ماوراِء 

بحار که مایل به آن باشند شکل می گیرد، هر رسزمینی برای حکمرانی دولت 

خود را خواهد داشت، در حالی که سیاست خارجی، دفاعی، پولی، سیاست 

دادگسرتی،  کنرتل  اولیه،  مواد  به  مربوط  سیاست های  مالی،  و  اقتصادی 
آموزش عالی و ارتباطات دور قلمرو مشرتک را می سازند.]32[

پیشنهاد  البته  و  آن  کالسیک  شکل  در  استعامر  ادامه ی  دوگل،  پیشنهاد 

استقالل نبود. دوگل که در جستجوی شکل واسطه ای سلطه بود، در 1959، 

دالیل این انتخاب را به روشنی توضیح می دهد: »الجزایر پدرامنان مرد، اگر 

این را نفهمیم ما نیز با آن خواهیم مرد.«]33[ به عبارت دیگر مسئله این 

است که برای حفظ وابستگی، باید کیفیات وابستگی متحول شوند.

»فرانس آفریک« یا چگونگی بی محتوا کردن استقالل

به  باشد که  تنها در صورتی می توانست معترب  جامعه ی مورد نظر دوگل 

در  تا  شد  انجام  طوری  همه چیز  می شد.  منایان  آزاد  انتخاب  یک  صورت 

در  استعامر)  جدید  معامری  پذیرش  (برای  فرانسه  رژیم  که  رفراندومی1 

مستعمرات مختلف برگزار می کرد، یک »آری« گسرتده به دست آید.

 .]...[ بگیرد  را  آن  بالفاصله  استقالل می خواهد، می تواند  که  »هر کسی 

با  دهد،  ادامه  را  خود  راه  تنهایی  به  باید  او  که  است  معنی  آن  به  این 

همه ی مشکالت و مخاطرات آن«.]34[ دوگل در 24 اوت 1958، با این کلامت 

برای  کمپین  فرانسه)  استوایی  آفریقای  (پایتخت  برازاویل  از  تهدیدآمیز، 

رفراندوم را راه اندازی می کند. سکوتوره سخرنانی دوگل را اهانت آمیز تلقی 

می کند و فردای آن روز هنگام دیدار ژنرال از کوناکری اعالم می کند:

تا آنجا که به ما مربوط می شود ما یک نیاز اولیه و رضوری داریم، نیاز به 

1. شارل دوگل برای روبرو شدن با مسئله ی امپراتوری استعامری فرانسه و بحران داخلی کشور به 

عنوان یکی از نتایج جنگ الجزایر، خواهان برگزاری یک رفراندوم در متامی مستعمرات آفریقای غربی 

و استوایی فرانسه شد. سؤال مطرح شده این بود که آیا مردم مستعمرات خواهان ادامه ی زندگی در 

کنار فرانسه هستند یا اینکه استقالل می خواهند. این رفراندوم در 28 سپتامرب 1958 برگزار شد.(م)
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عزت مان. اما عزت و رشف بدون آزادی وجود ندارد، زیرا هرگونه فرمانربداری، 

هرگونه ترس تحمیلی یا پذیرفته شده موجب تحقیر فرد می شود و بخشی از 

کیفیت انسانی او را می گیرد و مستبدانه از او یک موجود فرومایه می سازد. 

ما فقر در آزادی را به ثروت در بردگی ترجیح می دهیم ]...[. ما از حق 
مرشوع و طبیعی مان بر استقالل رصف نظر منی کنیم و نخواهیم کرد.]35[

کمپین رفراندوم متاماً و در همه جا توسط ژاک فوکار، مسئول امور آفریقا، 

به پیش برده می شود که نام او از آنچه که بعدها فرانسوا-گزاویه ِورشاو 

(محقق و مبارز قرانسوی) آن را »فرانس آفریک« می نامد، جدایی ناپذیر 

برای فرانسه است:  پیروزی کامل  اول یک  نگاه  نتایج رفراندوم در  است. 

»آری« وسیعاً برنده می شود. اما پیروزی ظاهری گلیسم توسط »نه«ی گینه 

لکه دار می شود. سکوتوره از هامن زمان مورد نفرت دوگل قرار می گیرد و 

به مناد مقاومت ضداستعامری تبدیل می شود. ژاک رابومانانژارا نویسنده 

و مبارز جنبش رهایی بخش ملی اهل ماداگاسکار، در 1959، چنین گواهی 

می دهد: »یک سیاهپوست چطور می تواند در برابر هیجان ناشی از این 

کلامت رشیف مقاومت کند! هر آفریقایی، هر استعامرزده چه اعرتاف کند 

یا نه، چه بر آن ارشاف کامل داشته باشد یا نه، به این تصمیم گینه مدیون 
است.«]36[

استقالل غنا در 2 اکترب 1958اعالم می شود و تا اول دسامرب، شصت کشور 

آن را به رسمیت می شناسند. فرانسه، قدرت استعامری سابق، که برای به 

رسمیت شناخنت دولت جدید تا 7 ژانویه ی 1959 صرب می کند، هامن طور که 

دوگل وعده داده بود، دست به تالفی می زند. فرانسه می خواهد موجبات 

فروپاشی اقتصادی و سیاسی گینه را فراهم کند. نخستین ماه های دولت 

جدید گینه، به دلیل جنگ اقتصادی ای که فرانسه علیه مستعمره ی سابق 

به  حتی،  فرانسه  مخفی  رسویس های  هستند،  دشوار  می برد  پیش  خود 

در کشور  تقلبی  اسکناس های  پولی،  لحاظ  از  گینه  کردن  بی ثبات  منظور 

پخش می کنند.]37[ ]حاصل این جنگ اقتصادی[ کاهش درآمدهای مالیاتی، 

تورم فزاینده و کاهش تولیدات کشاورزی ]است[. سکوتوره در یادداشتی 
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خطاب به دولت فرانسه، قصد خفه کردن جمهوری جوان گینه از طریق 

»ایجاد آشوب های اجتامعی با انجام یک رسی اقدامات و به لطف مشکالت 

اقتصادی«]38[ را محکوم می کند.

اما جهان تغییر کرده بود و رشایط جنگ رسد به سکوتوره اجازه داد تا به 

منظور شکست تالش برای خفه کردن گینه، هم زمان به سمت چین، شوروی 

و آمریکا روی آورد. غنا وامی به مبلغ ده میلیون لیره ی غنا در اختیار گینه 

قرار داد. عالوه بر این، دو کشور در 23 نوامرب 1958 اتحادیه ی غنا-گینه را 

تشکیل دادند که اتحادیه ی دولت های آفریقایی نامیده شد و به عنوان آغاز 

نوبت  بعد  ماه  گردید. شش  معرفی  وسیع تر  پان آفریکانیستی  تجمع  یک 

ایجاد جمهوری متحده ی عربی توسط مرص و سوریه بود، این اتحادیه بیان 

اراده ی درهم شکسنت مرزهای به ارث رسیده از تقسیم استعامری بود. »دو 

دولت آفریقایی، برای نخستین بار، تصمیم می گیرند عمل خود را بر اساس 

نگران  نه  آنکه  بدون  کنند،  هامهنگ  آفریقایی شان  ویژگی های  و  منافع 

انگلیسی  دیگری  رسمی  زبان  و  فرانسه  یکی  رسمی  زبان  که  باشند  این 

است و نه نگران اینکه ساختارهای اقتصادی دو کشور توسط استعامر در 

مسیرهای متفاوتی جهت گیری شده اند.«]39[ گینه ی سکوتوره، به لطف این 

پشتیبانی ها، از پای در نیامد: دماغ سوختگی دوباره برای فرانسه، پیروزی 

جدید برای استعامرزدگان.

در  فرمانربداری،  دلیل  به  یا  »واقعگرایی«  دلیل  به  که،  آفریقایی  رهربان 

رفراندوم 1958، »آری« گفتند، برای دفاع از ایده ای که دامئاً توسط مقامات 

فرانسه پیش برده می شد، ایده ای که به موجب آن یک استقالل بالفاصله 

در  که  مالی«  »فدراسیون  بودند.  مشکل  دچار  بود،  »نارس«  استقاللی 

چارچوب جامعه ی فرانسه ایجاد شده بود و سنگال و سودان فرانسه (مالی 

استقالل شد.  ژانویه ی 1959، خواهان   18 در  بر می گرفت،  در  را  فعلی) 

فرانسه، که می خواست از تکرار سناریوی گینه احرتاز کند، این استقالل را 

همراهی کرد. برای ژنرال دوگل »این استقالل با پشتیبانی، موافقت و کمک 

استقالل   ،1960 ژوئن  در20  مالی،  فدراسیون  می یابد«.]40[  تحقق  فرانسه 
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خود را اعالم کرد. همین سناریو، با رسعتی بیشرت، در همه ی مستعمرات 

فرانسه در آفریقای سیاه تکرار شد. با این حال یک تفاوت وجود داشت: 

فرانسه از این پس برای اینکه بتواند این روند را بهرت کنرتل کند، در اعطای 

استقالل به مستعمرات خود پیش دستی می کرد.

دولت های  این  بر  تحدی  و  تسلط  از  استعامرگر  فرانسه ی  این حال  با 

این استقالل ها که اجتناب ناپذیر شده بودند، »با  جدید دست برنداشت. 

به دقت تدارک دیده می شدند. در  پشتیبانی، موافقت و کمک فرانسه« 

هامن لحظه ای که حوادث ژنرال دوگل را مجبور می کنند از این استقالل ها 

رصف نظر کند، او آنها را به لطف ساز و کاِر ظاهراً عمومِی »همکاری« از 

جوهره و محتوی خالی می کند. دوگل، در نطقی که به مناسبت استقالل 

استقالل  داشت: »هیچ کس،در حقیقت،  اظهار  کرد،  ایراد  مالی  فدراسیون 

واقعی، استقالل متام عیار، ندارد. سیاست بدون همکاری ممکن نیست. هیچ 

از ]همکاری  کشوری، هر چقدر هم که بزرگ و قدرمتند باشد، منی تواند 

با[ بقیه چشم بپوشد.«]41[ میشل دوبره نخست وزیر فرانسه، در15 ژوئیه ی 

1960 از این هم آشکارتر، خطاب به رییس آینده ی حکومت گابن، مناسبات 

میان همکاری و استقالل را روشن منود:

»استقالل داده می شود، به رشط آن که دولت متعهد شود پس از استقالل 

این امضاء شده اند، رعایت کند:  از  توافقنامه های همکاری ای را که پیش 

دو سیستم هم زمان با هم وارد عمل می شوند: استقالل و توافقنامه های 
همکاری. یکی بدون دیگری وجود ندارد.«]42[

مشابه  جدید  دولت های  کل  برای  تقریباً  همکاری  توافقنامه های  این 

بودند: منطقه ی فرانک دست نخورده باقی می ماند و فرانسه حق وتو بر 

نهادهای پولی »آفریقایی« را حفظ می کرد؛ دارایی های فرانسه تحت کنرتل 

خرانه داری فرانسه باقی می ماندند؛ رشکت ها و مؤسسات فرانسوی امتیازات 

به دست آورده ی  انتقال سودهای  آزادی  و  درازمدت  معافیت های  گمرکی، 

دست  به  شدن ها  ملی  برابر  در  تضمین هایی  و  می کردند  حفظ  را  خود 

می آوردند؛ حضور نظامی فرانسه در مستعمرات سابق حفظ می شد؛ و... . 



175

دِین بِین فو، باندونگ، سوئز. دوران امید

فرانسوا-گزاویه ورشاو چنین خالصه می کند که این توافقنامه های همکاری 

به طور جدی به حاکمیت دولت های جدید و از آن هم بیشرت به مردمان 

این کشورها رضبه وارد کردند. او تأکید می کند که »کشورهای فرانسوی زبان 

از  مجموعه ای  در  استقالل،  به  رسیدن  هنگام  آفریقا،  صحرای  جنوب 

توافقنامه های همکاری سیاسی، نظامی و مالی محصور بودند که آنها را 
تحت قیمومت قرار می داد«.]43[

جوش و خروش پان آفریکانیسم

تغییر سیاست استعامری فرانسه و بریتانیا، یعنی تبدیل استعامر مستقیم به 

استعامر غیرمستقیم، توامان پاسخی بود به گسرتش پویایی پان آفریکانیستی 

باندونگ محکوم  این در  از  نربدها و همبستگی ها. استعامر نو، که پیش 

شد، به درستی مضمون اصلی سلسله کنفرانس هایی را تشکیل می داد که 

در پایان دهه ی 1950 در آفریقا آغاز شد.

کنفرانس همبستگی آفریقا-آسیا، که در دسامرب1957 در قاهره برگزار شد، 

به طرز معناداری »فرزند باندونگ«]44[ لقب گرفت. »جهان سوم« این بار 

استعامری  بزرگ  قدرت  دو  با  رویارویی  از  که  کشوری  در  و  آفریقا،  در 

پیروز بیرون آمده بود، گرد آمد. اهداف مدنظر رشکت کنندگان در کنفرانس 

قاهره، که در یکی از قطعنامه ها بیان شد، نگرانی قدرت های استعامری را 

برمی انگیخت: مسئله دیگر فقط کسب استقالل سیاسی نیست، بلکه »تداوم 

مبارزه علیه متامی شکل های استعامر و امپریالیسم، به ویژه به منظور تأمین 

توصیه  کنفرانس  دیگر  قطعنامه های  است.«]45[  اقتصادی  کامل  استقالل 

می کنند که صنایع اسرتاتژیک ملی شوند و توسعه ی مبادالت اقتصادی میان 

کشورهای آفریقایی و آسیایی را تشویق می منایند. کنفرانس تصمیم می گیرد 

سازمان همبستگی خلق های آفریقا و آسیا را ایجاد کند.

دولت های  کنفرانس  نخستین  میزبان   ،1958 در  غنا)،  (پایتخت  آکرا 

آزادی بخش  که جنبش های  بود  دیگری  کنفرانس  و، سپس  آفریقا  مستقل 

از  این کنفرانس دوم، که  ملی و احزاب کل قاره را گرد هم می آورد. در 
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رشکت  مختلفی  مبارزاتی  جنبش های  شد،  برگزار   1958 دسامرب   13 تا   5

آن  منایندگی  فانون  فرانتس  که  الجزایر،  ملی  آزادی بخش  داشتند: جبهه ی 

آن  مسئول  توسط  که  کامرون،  خلق های  اتحادیه ی  داشت؛  عهده  بر  را 

ارنست کاندی یه منایندگی شد؛ جنبش ملی  او  فلیکس مومی یه و معاون 

کنگو، که پاتریس لومومبا آن را منایندگی می کرد؛ اتحادیه ی ملی آفریقایی 

تانگانیکا، که منایندگی آن را ژولیوس نایرره بر عهده داشت؛ کنگره ی ملی 

آفریقایی زامبیا،که کِِنت کُندا آن را منایندگی می کرد؛ و جنبش های دیگر. 

کنفرانس خواهان اقدام به منظور استقالل فوری رستارس قاره ی آفریقا شد و 

»همچنین پشتیبانی خود را از متامی آنهایی که، برای مقابله با خشونتی که 

بر آنها اعامل می شود، مجبور هستند روش های خشونت آمیز به کار بربند، 

اعالم کرد«.]46[ هیئت های منایندگی الجزایر و کامرون به شدت تشویق و 

و  الجزایر  ملی  آزادی بخش  از جبهه ی  پشتیبانی  در  ویژه ای  قطعنامه های 

اتحادیه ی خلق های کامرون تصویب شد. چشم انداز ایاالت متحده ی آفریقا 

قد علم می کرد.

پویایی پان آفریکانیسم همچنین توسط بخش های اجتامعی مختلف بیان 

سندیکاها،  جوانان،  دانشجویان،  زنان،  پان آفریکن  کنفرانس های  می شد. 

جنبش های  رشکت  با  سال،  هر  نویسندگان  و  هرنمندان  روزنامه نگاران، 

آزادی بخش ملی، در کشورهای مختلف تازه به استقالل رسیده، یکی پس از 

دیگری برگزار می شدند.

قهر مرشوع

نبودند.  تضادها مصون  و  برخوردها  از  البته،  قاره ای،  این گردهامیی های 

که  بود  اختالف  و  بحث  موضوعات  از  یکی  مسلحانه  مبارزه ی  مسئله ی 

کامرون  و  الجزایر  کنیا،  ویتنام،  جنگ های  با  (که  دوره  این  در  آن  بروز 

در  آکرا  در  حارض  رهربان  از  تن  چندین  بود.  طبیعی  می شد)  مشخص 

1958 کشورهای شان را درگیر وابستگی نولیربال کرده بودند و در نتیجه، 

درآیند.  مخالفت  در  از  خود  سابق  استعامری  قدرت های  با  منی خواستند 
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با این حال تحول تدریجی مواضع سه کنفرانس خلق های آفریقا (آکرا در 

1958، تونس در 1960 و قاهره در 1961) انعکاس تغییر زمانه بود. امید 

به آزادی مساملت آمیز، به ویژه به لطف سالح حقوق بین امللل، جای خود 

را به درک کمرتخوشبینانه ای از مبارزه می داد. در برابر سیاست مبتنی بر 

زور، که قدرت های استعامری آن را اعامل می کردند، اعتقاد مطلق به عدم 

خشونت عقب می نشست.

در آکرا، در 1958، توهامت هنوز فراگیر بودند. نکرومه کنفرانس را با یک 

سخرنانی آتشین افتتاح کرد، اما محتاطانه قطعنامه ی کشورش را به اشکال 

عمل مساملت آمیز محدود منود و خواهان آن شد که » دوستان غربی«]47[ 

درک شوند. اگر فرانتس فانون، به نام جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر، از 

مرشوعیت خشونت به منظور نابودی استعامر و از رضورت همبستگی با 

می شد)  شامل  نیز  را  مسلحانه  (که جنبش های  جنبش های ضداستعامری 

دفاع می کرد؛ نکرومه (مناینده ی غنا)، کُندا (مناینده ی زامبیا) و توم مبویا 

در  می کردند.  پشتیبانی  مساملت آمیز  مبارزه ی  از  رصفاً  کنیا)  (مناینده ی 

حالی که دفاع از حق استقالل اتفاق نظر ایجاد می کرد، مسئله ی مبارزه ی 

مسلحانه باعث اختالف می شد. بند 10 »قطعنامه راجع به امپریالیسم و 

استعامر« در صورت بندی آن سازشی میان این دو نقطه نظر بود:

کنفرانس عمومی خلق های آفریقا در آکرا حامیت کامل و متام عیار خود 

را از متام مبارزان راه آزادی- از متام آنهایی که از راه های مساملت آمیز و 

بدون توسل به سالح و از طریق نافرمانی مدنی دست به مبارزه می زنند، و 

همچنین از متام آنهایی که برای کسب استقالل ملی و آزادی مردم مجبور 

قهرآمیز  مبارزه ی  که  هرجا  می دارد.  اعالم  شوند-  متوسل  قهر  به  هستند 

رضوری باشد، کنفرانس همه ی آن قوانینی را که به موجب آنها افرادی که 

می شوند،  تلقی  عادی  جنایتکاران  می جنگند  خود  آزادی  و  استقالل  برای 
محکوم می کند.]48[

دومین کنفرانس که، در ژانویه ی 1960، در تونس برگزار گردید، با سخرنانی 

حبیب بورقیبه افتتاح شد. او در بخشی از سخرنانی خود که به مبارزه ی 
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مسلحانه مربوط می شد، عباراتی نزدیک به آنچه که در کنفرانس آکرا بیان 

شده بود را به کار برد. او ترصیح کرد که مبارزه ی مساملت آمیز را ترجیح 

می دهد، اما امکان مبارزه ی مسلحانه را، هنگامی که رشایط آن را تحمیل 

کند، می پذیرد. امر جدید، پذیرش پیشنهادی بود که الجزایر و مراکش چند 

در آکرا مطرح کرده بودند: پیشنهاد تشکیل یک  از این مشرتکاً  ماه پیش 

لژیون از داوطلبان آفریقایی به منظور یاری دادن به جنگجویان الجزایری 

از لحاظ نظامی. پیشنهاد، این بار، در یک قطعنامه وارد می شود. املجاهد، 

می زند:  تیرت  چنین  فوریه   5 در  الجزایر،  ملی  آزادی بخش  جبهه ی  ارگان 

»داوطلبان برای الجزایر«.]49[ این قطعنامه هرگز به اجرا درمنی آید.

برگزار می شود، تحول مواضع  قاهره  کنفرانس که در 1961، در  سومین 

منظور  به  قهر  به  »توسل  و  منود  کامل  را  مسلحانه  مبارزه ی  به  مربوط 

نابودی امپریالیسم« را تأئید می کند.

کنفرانس قاهره، در کنار این موضع روشن، استعامر نو را به عنوان »شکل 

غیرمستقیم و ماهرانه ی سلطه از طریق ابزار سیاسی، اقتصادی، اجتامعی، 

نظامی یا تکنیکی«]50[ افشاء می کند. و باالخره اینکه، کنفرانس از دولت های 

به استقالل رسیده دعوت می کند تا، به منظور پشتیبانی از نربد آنهایی که 

هنوز در حال مبارزه هستند، یک صندوق مالی ایجاد شود. افشاِء استعامر 

از رضورت هامهنگی مبارزات و  استقالل های قالبی، کسب آگاهی  نو و 

به عرص  را  این عرص  مسلحانه،  مبارزه ی  از  پشتیبانی  و  فعال  همبستگی 

قوام  و  لومومبا  پاتریس  فانون،  فرانتس  می کند.  تبدیل  انقالبی  امیدهای 

نکرومه سه چهره ی شاخص این چرخش انقالبِی قاره ی آفریقا هستند.
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مردم که در آغاز نربد، کیش ثنویت کُلُن (اروپایی ساکن مستعمره-م) را پذیرفته بودند: 

سفیدها و سیاهان، عرب ها و رومی ها- طی مسیر مبارزه کشف می کنند که سیاهان 

می توانند از سفیدها سفیدتر باشند و اینکه احتامل به دست آوردن یک پرچم ملی 

و امکان ارتقاء به مقام یک ملت مستقل به خودی خود موجب منی شود تا برخی از 

اقشار مردم از منافع و امتیازات خود چشم بپوشند.

فرانتس فانون، دوزخیان روی زمین، ۱۹6۱

در اندیشه ی فرانتس فانون (1961ـ 1925) کلیه ی عواملی که باعث بلوغ 

آگاهی ضداستعامری و نخستین حمالت و نخستین پیروزی ها علیه سیستم 

رسکوبگر استعامر (که شکست ناپذیر به نظر می رسید) شدند، جمع شده اند. 

شاملی؛  آفریقای  و  سیاه  آفریقای  سیاه،  آمریکای  میان  متقابل  تأثیرات 

اندیشه و عمل؛ میان ایده آلیسم و  میان روشنفکر و مبارز سیاسی؛ میان 

پراگامتیسم؛ میان تحلیل فرد و جنبش جمعی؛ میان حیات روانی و مبارزه ی 

و  استعامر  مسئله ی  میان  پان آفریکانیسم؛  و  ناسیونالیسم  میان  فیزیکی؛ 

استعامر نو، در سیر زندگی فانون قابل مشاهده هستند.

فانون اولین کتاب خود »پوست سیاه، صورتک های سفید«]1[ را دو سال 

قبل از دِین بِین فو و آخرین کتابش »دوزخیان روی زمین«]2[ را در 1961 -در 

زمانی که کشورهای آفریقایی به استقالل می رسیدند- منترش کرد. استعامر 
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در فاصله ی این دو تاریخ رشوع به پوست اندازی می کند، اندیشه ی فانون 

تکامل می یابد، غنی می شود و ابعاد جدیدی در آن وارد می شوند که اغلب 

بدیع هستند.

فانون، که تئوری را از عمل جدایی ناپذیر می دانست، به جزمیت حساسیت 

داشت. او به دنبال یافنت پاسخ های مشخص برای سؤاالت جدیدی بود که 

با وجود عمر کوتاه  فانون  آنها مواجه بودند.  با  استعامر  خلق های تحت 

خود (او در سی و شش سالگی در اثر ابتال به رسطان خون از پای درآمد) 

نویسنده ای پرکار و از خالقیت خارق العاده ای برخوردار بود.

استعامر مردم را بی مغز می کند

فانون، در 1956، در نامه ای به وزیر مختار الجزایر دالیل استعفای خود از 

پست مسئول بخش روانی بیامرستان بلیدا را توضیح می دهد. او در این 

منظور  به  عقیم  کوششی  منطقی  »نتیجه ی  چونان  را  الجزایر  نامه جنگ 

بی مغز کردن یک خلق«]3[ تحلیل می کند. فانون، از نخستین نوشته هایش 

فرهنگی  ازخودبیگانگی  درباره ی  خویش  تحلیل  بی وقفه،  آنها،  آخرین  تا 

این  ماندن  برقرار  اجازه ی  و  است  استعامر  و  برده داری  خمیرمایه ی  (که 

این  می بخشد.  تعمیق  می دهد)  را  اقتصادی  استثامر  بر  مبتنی  نظام های 

آزادی بخش ملی  تعهدی متام عیار در یک جنبش  به  را  فانون  که  تأمالت، 

هدایت می کنند، نتیجه ی یک روند طوالنی بودند که او با تجربه ی شخصی 

خود آن را توضیح می دهد.

سیاهپوست  خرده بورژوای  خانواده ی  یک  در   ،1925 ژوئیه ی  در  فانون، 

استعامری  نژادپرستی  پانزده سالگی شاهد  از  او  در مارتینیک متولد شد. 

در1940،  نازی،  آملان  برابر  در  فرانسه  دولت  شدن  تسلیم  از  پس  بود. 

هزاران رسباز نیروی دریایی فرانسه به فور-دو-فرانس پناهنده شدند. این 

فرانسوی ها، که »ذهنیت نژادپرستانه داشتند، اما تا به حال آن را بروز نداده 

یافته بودند،  به تحصیالت دست  آنتیلی ها که  از  اقلیتی  به آن  بودند«،]4[ 

این  می کردند.  یادآوری  استعامری  جامعه ی  در  را  ایشان  مادون  جایگاه 



181

فرانتس فانون

جوانان آنتیلی، با وجود »جذب« شدن شان و علی رغم آن که می خواستند 

با آفریقایی ها تفاوت داشته باشند، در نگاه استعامر، سیاه باقی می مانند. 

فانون بعدها این امر را به عنوان یک »تجربه ی متافیزیکی« واقعی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهد.]5[

فانون چند سال بعد، در 1943، برای مبارزه با نازیسم به عنوان داوطلب 

این گونه  را  انتخاب  این  او  می شود.  ملحق  آزاد«  فرانسه ی  »نیروهای  به 

توضیح می دهد که مبارزه علیه ستم مسئله ای است که به همه مربوط 

می شود. فانون ترصیح می کند: »هر بار که کرامت و آزادی انسان زیر سؤال 

برود، به ما مربوط است، به ما سفیدها، سیاهان یا زردها.«]6[ فانون در 

حین این نخستین تعهد، نژادپرستی استعامری را دوباره تجربه می کند. او، 

در 1944، برای گذراندن یک دوره ی آموزش نظامی چندهفته ای در الجزایر 

برس می برد. فانون، در 1952، در کتاب خود »پوست سیاه، صورتک های 

سفید« با تأکید بر خصوصیت پلکانی بودن جامعه ی استعامری که مانند 

سفیدپوستان  ثرومتند،  (سفیدپوستان  مختلف  طبقات  شامل  هرم  یک 

خرده پا، یهودیان، بومیان پیرشفته، توده ی مردم) سازماندهی شده است، به 

این اقامت کوتاه در الجزایر برمی گردد. او مالحظه می کند که »فرانسوی 

یهودی را دوست ندارد، یهودی عرب را دوست ندارد،عرب سیاه را دوست 

را  آن  او  (که  را  روند  این  دارد  تالش  دامئاً  پس،  این  فانون،از  ندارد...«. 

»تقسیم نژادی مجرمیت«]7[ توصیف می کند) درک کند. اقامت سال 1944 

در الجزایر فرصتی است برای کشف توهین و تحقیری که استعامر نسبت 

به بومیان روا می دارد. فانون در »دوزخیان روی زمین«، به منظور یادآوری 

یک »صحنه ی وحشتناک«، به این اقامت کوتاه در الجزایر برمی گردد: »سال 

بودیم،  به کشتی  منتظر سوار شدن  اردوگاهی  در  اورآن،  در شهر   ،1944

نظامیان فرانسوی جلوی کودکان الجزایری تکه های نان پرتاب می کردند و 

بچه ها برای تصاحب این تکه های نان با خشم و نفرت به جان هم افتاده 
بودند.«]8[

در ارتش، فانون دوباره با ساختار هرمی استعامر و عقده ی خودبرتربینی 
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سفیدپوستان در قبال بومیان و نیز در میان گروه های مختلف بومیان روبرو 

امری قانونی است. رشایط مادی روزمره متفاوت  می شود. تبعیض نژادی 

است و بیان خود را در جیره های نابرابر و رشایط اسرتاحت و آسایش (که 

بر اساس اینکه فرد اهل مرتوپل یا آنتیلی یا آفریقایی باشد، اولویت بندی 

و  پدر  به  فانون  نامه ی  این  که  هامن طور  تجربه،  این  می یابد.  شده اند) 

مادرش (به تاریخ 12 آوریل 1945) گواهی می دهد، تأثیر درازمدتی بر او 

می گذارد:

اگر یک روز خرب  برنگشتم،  اگر  به خودم.  دارم، حتی  به همه چیز شک 

کشته شدن من در برابر دشمن به شام رسید، آرامش خود را حفظ کنید، اما 

هیچ وقت نگویید: او در راه آرمانش کشته شد. بگویید: او پیش خدا رفت؛ 

زیرا این ایدئولوژی کاذب، سپر دفاعی الئیک های بنیادگرا و سیاستمداران 

کودن، دیگر نباید ما را به هیجان آورد. من گول خوردم! اینجا هیچ چیز، 

هیچ چیز، تصمیم ناگهانی من برای دفاع از منافع مزرعه دار را، که خود او 
به آنها اهمیتی منی دهد، توجیه منی کند.]9[

آنها  نبودند.  استثنایی  هیچ وجه  به  گذراند،  رس  از  فانون  که  تجربیاتی 

نتیجه ی اجتناب ناپذیر تضادی بودند که در قلب ایدئولوژی استعامر قرار 

ترویج  »وظیفه ی  وجود  بر  و  سفید  برتری  بر  مذکور  ایدئولوژی  داشت. 

متدن« تکیه می کند. نتیجه ی چنین منطقی گسرتش »میل به سفید شدن« 

در نزد »بومیان پیرشفته« است- متایلی که به عقیده ی فانون، چیزی جز 

با  اجتناب ناپذير  به طور  متایل  این  اما  نیست.  وجودی«]10[  »انحراف  یک 

رسشت نابرابر نظام استعامر و جایگاه هایی که این نظام با توجه به رنگ 

پوست افراد به آنها اختصاص می دهد، برخورد می کند. شبیه شدن هم زمان 

پیشنهاد و رد می شود. این وضعیت غیرقابل دفاع، دیر یا زود، روند رفع 

ازخودبیگانگی را به حرکت درمی آورد.

جنگ فانون را، مانند همه ی استعامرزدگانی که در نربد علیه آملان نازی 

رشکت کردند، به شدت دگرگون کرد. او در بازگشت به مارتینیک، به همراه 

کمونیست  حزب  (کاندیدای  سه زر  امه  انتخاباتی  تیم  در  جوبی،  برادرش 
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فرانسه برای انتخابات مجلس در سال 1945) بسیج شد. فانون خود بعداً 

مارتینیک  »سیاهان«  هویتی  آگاهی  کسب  در  محوری  چهره ای  را  سه زر 

توصیف می کند:

وجود  اطمینان  این  تنها  نه   ،1939 جنگ  از  قبل  آنتیلی ها،  همه ی  نزد 

با  که  بودند  مطمنئ  آنها  بلکه  هستند،  برتر  آفریقایی ها  از  که  داشت 

 ]...[ اروپایی  آنتیلی  و  بود  آفریقایی سیاهپوست  دارند.  فرق  آفریقایی ها 

او در حالی که،  تغییر می دهد.  را  ارزش های خود  از 1945،  آنتیلی، پس 

قبل از 1939، به اروپای سفید خیره شده بود، در حالی که سعادت را در 

گریخنت از رنگ سیاهش می دانست، در 1945 کشف کرد که نه فقط سیاه، 

بلکه سیاهپوست است و به همین جهت از این پس نگاه خود را معطوف 

آفریقا خواهد منود. آنتیلی ساکن فرانسه، قبل از 1939، مرتباً خاطرنشان 

می ساخت که سیاهپوست نیست: آنتیلی ساکن فرانسه، از 1945 به بعد، 
مرتباً متذکر می شود که سیاهپوست است.]11[

فانون که شاهد دگرگون شدن این رابطه ی با خویشنت است، ازخودبیگانگی 

را  تولید می شود)  استعامر  و  برده داری  توسط  (که  پوست  رنگ  از  ناشی 

طریق  از  آفریقا  شامل  و  سیاه  آفریقای  سیاه،  آمریکای  می کند.  تئوریزه 

هم  به  ازخودبیگانگی  این  رفع  منظور  به  اندیشیدن  مشرتک  اراده ی 

روی  بر  فهمیدن،  منظور  به  آنها  کوشش های  نتیجه  در  هستند.  مربوط 

ازخودبیگانگی استعامری، ترجامن های هویتی آن و همچنین مقاومت هایی 

که برمی انگیزد، متمرکز می شود. این جستجو، انتخاب شغلی و خط سیر 

روشنفکری فانون را تحت تأثیر قرار می دهد.

استعامر همچون سیستم

را  خود  تحصیالت  (فرانسه)  لیون  شهر  پزشکی  دانشکده ی  در  که  فانون 

به فعالیت ها و حرکت های ضداستعامری عالقه مند  دنبال می کرد، منطقاً 

شد. او مسئول نرشیه ای دانشجویی به نام Tam–Tam بود که تنها شامره ی 

شناخته شده ی آن (که تاریخ 21 فوریه ی 1949 را دارد) توجه فعالین مجله ی
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فانون،  زندگینامه نویس  َمِکی،  دیوید  کرد.  جلب  را   Présence africaine

سال هایی  همچنین  لیون  در  فانون  اقامت  سال های  که  می شود  یادآور 

او در کنار دانشجویان  با فعالیت های مبارزاتی ضداستعامری  هستند که 

کمونیست مشخص می شوند. »او، با وجود این، هیچگاه به عضویت حزب 

اینکه، فانون در این سال ها به مطالعات  کمونیست درنیامد«.]12[ باالخره 

گسرتده مشغول می شود. شاهد این امر تعداد و تنوع آثاری است که او 

در »پوست سیاه، صورتک های سفید« به آنها استناد می جوید. او در این 

روانشناسی،  روانکاوی،  به  مربوط  آثار  به  هم  و  ادبی  آثار  به  هم  کتاب 

مارکسیسم یا فلسفه ی اگزیستانسیالیسم (که در آن دوره بسیار مد بود) 

مراجعه می کند و یا از آنها نقل قول می آورد.

انتخاب روانپزشکی توسط فانون به عنوان رشته ی تخصصی با پرسش او 

هامهنگی  آن  قرهنگی  و  هویتی  ترجامن های  و  ازخودبیگانگی  درباره ی 

دارد. فانون، از هامن نخستین کارهای خود، در تالش به منظور توجه به 

نتایج روانی ظلم و ستم اعامل شده، مرزهای میان پزشکی و سیاست را در 

هم می ریزد. نخستین مقاله ی او، تحت عنوان »سندروم شامل آفریقا«، در 

فوریه ی 1952 در مجله ی Esprit به چاپ می رسد. او شباهت پاتولوژی های 

می کند  مالحظه  را  آفریقا  شامل  اهل  مهاجرین  مرض«  و  ضایعه  »بدون 

او نسبت  به فرهنگ  را  بیامر  ُغرُغر  ناله و  و توضیحات رایج پزشکان که 

می دهند، به اینکه فرِد اهل شامل آفریقا »متارض می کند، دروغگو است، 

مردود  را  است«]13[  دزد  است،  تنبل  است،  دغل  می رود،  در  کار  زیر  از 

او عالئم  ماتریالیستی می دهد.  توضیح  برعکس یک  فانون  اعالم می کند. 

مشاهده شده را حاصل زندگی مبتنی بر ظلم و ستم می داند که نتیجه ی 

آن این است که فرد اهل شامل آفریقا »اولین برخوردی که با خود خواهد 

است«.]14[  مرض  بروز  صورت  به  عصبی،  بیامری  بروز  صورت  به  داشت 

واقعی،  علت  است.  اجتامعی  همچنین  بلکه  نیست،  فردی  فقط  مسئله 

عارضه ی عینی نیست، بلکه سلطه ی تحمیل شده است.

منترش  سال  همین  در  (که  سفید«  صورتک های  سیاه،  »پوست  کتاب 
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می گردد) با همین رویکرد مشخص می شود. فانون در این کتاب رفتارهای 

هویتی »رشم از خود« سیاهان را، همچون نتیجه ی سلطه ی استعامر، مورد 

تجزیه و تحلیل قرار می دهد:

سیاهپوست  ازخودبیگانگی  واقعی  رفع  که  است  واضح  کامالً  ما  برای 

اقتصادی و اجتامعی  از واقعیت های  او  مستلزم آگاهی فوری و مستقیم 

است. زیرا اگر عقده ی حقارتی وجود دارد، نتیجه ی دو فرآیند است: ابتدا، 

اقتصادی؛ و سپس، از طریق درونی شدن حقارت یا، بهرت بگوییم، احساس 
حقارت از رنگ پوست.]15[

فانون، در این نخستین کتاب خود، رویکردهای فرهنگ گرا را به شدت مورد 

انتقاد قرار می دهد. او برای مثال به اُکتاو مانونی، مردم شناس و روانکاو 

فرانسوی و نویسنده ی کتاب »روانشناسی استعامر«،]16[ ایراد می گیرد؛ زیرا 

برای مانونی »عقده ی حقارت چیزی است که قبل از استعامر وجود داشته 

نتیجه ی  استعامرزدگان  هویتی  رفتارهای  برعکس،  فانون،  برای  است«.]17[ 

رابطه ی نابرابر استعامری است. این رابطه ی نابرابر فرد تحت سلطه را در 

وضعیتی عصبی فرو می برد که نفرت از خود ترجامن آن است. بنابراین، 

تا  کرد،  آگاه  »ناآگاهی اش  از  را  استعامرزده  که  است  این  واقعی  راه حل 

ساختارهای  تغییر  جهت  در  بلکه  شود،  سفید  نکند  تالش  خود  خیال  در 
اجتامعی اقدام مناید«.]18[

فرانتس فانون برای افشای ازخودبیگانگی فرهنگی چیزهایی را از تحلیل های 

امه سه زر به عاریه می گیرد. رویکرد ماتریالیستی و ضدفرهنگ گرایی، فانون 

را به نقد رویکرد سنگور، که او آن را در 1961 »محدودیت های« سیاه ستایی 

مرحله ای در  فانون مطمئناً  برای  می نامد، هدایت می کند.]19[ سیاه ستایی 

فرآیند رفع ازخودبیگانگی است؛ اما فقط یک مرحله، که باید از آن عبور 

است  توهینی  منطقی،  وگرنه  عاطفی،  »آنتی تز  لحظه ی  لحظه،  این  شود. 

که انسان سفیدپوست نثار انسانیت کرده است«.]20[ سیاه ستایی اگرچه، با 

در نظر گرفنت استعامر (که همه چیز استعامرزده را انکار می کند)، رضوری 
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است؛ اما اگر استعامرزده را به سمت یک ذات گرایی1 جدید هدایت کند، 

خیلی زود به یک زندان تبدیل می شود. سیاه ستایی، در فرآیند آزادسازی، 

یک ابزار است و نه یک هدف. محبوس شدن در این لحظه، و در این ابزار، 

برای همیشه  که  گذشته ای می گردد  احیاِء  برای  دیوانه وار  تالش  به  منجر 

سپری شده است. این امر باعث ایجاد توهم تجدید فرهنگی و در نتیجه 

دورافتادن از مبارزه برای تغییر حال می شود. برای فانون، ذات سفید وجود 

تنها وضعیت سیاه وجود  نیست.  ندارد، هامن طور که ذات سیاه موجود 

دارد که در طول تاریخ به وجود آمده است:

مسئله ی مورد بررسی در اینجا، امری است مربوط به زمان. فقط آن عده 

از سیاهان و سفیدانی از قید ازخودبیگانگی در خواهند آمد که نگذارند 

در برج پایدار گذشته، محبوسشان سازند. در مورد بسیاری از سیاهپوستان 

دیگر هم، رفع ازخودبیگانگی با نپذیرفنت زمان حال به صورت امری قطعی، 

پدیدار خواهد شد... به هیچ وجه نباید الهام اساسی خویش را از گذشته ی 

مردمان رنگین پوست به دست آورم. به هیچ وجه نباید درصدد تجدید حیات 

متدن سیاه، که به ناروا ناشناخته مانده است، برآیم. من خودم را برده ی 

هیچ گذشته ای منی سازم. من منی خواهم به زیان حال و آینده ی خویش، 

رسود گذشته رس دهم ]...[ سیاهپوست مأموریتی ندارد؛ سفیدپوست بار و 

زحمتی نیست ]...[ من برده ی نظام برده داری ای که پدرانم را از انسانیت 

بری منود، نیستم ]...[ سیاهپوست وجود ندارد، هامن طور که سفیدپوست 
وجود ندارد.]21[

ژان پل سارتر در 1956 می نویسد: »استعامر یک سیستم است«.]22[ فانون 

تأکید دارد که این سیستم دارای یک پایه ی اقتصادی است که ایدئولوژی ها، 

رفتارهای هویتی و روانی ای تولید می کند که به نوبه ی خود اجازه می دهند 

تأکید  مثالً  مانند  رفتارها،  این  کردن  وارونه  کند.  بازتولید  را  سیستم خود 

بر برتری سیاه (در پاسخ به گفتار نژادپرستانه ی استعامر)، برای خروج از 

سیستم کافی نیست؛ زیرا »کسی هم که سیاهان را می پرستد، مثل کسی 

1. essentialisme
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که از سیاهان نفرت دارد "بیامر" است« و »از آن طرف، سیاهی هم که 

می خواهد نژادش را سفید کند، مثل سیاهی که نفرت از سفیدها را موعظه 

به  اقدام  از سلطه مستلزم  آزاد شدن  می کند، بدبخت و زبون است«.]23[ 

عمل  به  مارکس،  از  جمله ای  تکرار  با  فانون،  است.  سلطه  نظام  تخریب 

آن  تغییردادن  مسئله  بلکه  نیست،  دنیا  شناخنت  »مسئله،  می خواند:  فرا 

مبارزه  و  استعامری  درباره ی رسکوب  تفکر  میان  ارتباط  ایجاد  است.«]24[ 

برای آزادی، میان اندیشه و عمل یکی دیگر از توانایی های فانون است. او 

هم زمان یک روشنفکر و یک مبارز سیاسی به شامر می رود.

استعامر، برای فانون، یک رابطه ی اجتامعی است. این رابطه ی اجتامعی 

تشکیل دهنده ی استعامرزده و همچنین استعامرگر است: »عقده ی حقارت 

نقطه ی مقابل احساس برتری است.«]25[ »پوست سیاه، صورتک های سفید« 

جنبه ی حقارت رابطه ی اجتامعی استعامری را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

می دهد. فانون چند سال بعد، در نخستین کنگره ی نویسندگان و هرنمندان 

سیاهپوست که به ابتکار مجله ی Présence africain در دانشگاه سوربن 

این رابطه، یعنی احساس برتری، تحلیلی  از جنبه ی دیگر  برگزار می شود، 

ماتریالیستی ارائه می دهد. سخرنانی او، تحت عنوان »نژادگرایی و فرهنگ«، 

فرهنگ گرایی  رنگ  که  است  دیگر  سخرنانی های  از  بسیاری  با  تقابل  در 

اقتصادی و  یادآوری رابطه ی میان استثامر  با  دارند. فانون تحلیل خود را 

نژادپرستی آغاز می کند. منشاِء نژادگرایی »اقدام عظیم به منظور اسارت 

اقتصادی، و حتی انقیاد بیولوژیک است«.]26[ بنابراین نژادگرایی با توجه به 

این محصول اجتامعی یک نظام استثامرگر است و نه یک »متایل روحی« 

یا یک »عیب روانی«.]27[ در نتیجه همه ی فرهنگ ها نژادگرا نیستند. تنها 

فرهنگ هایی نژادگرا هستند که به یک نظام سلطه مربوط می شوند. پس 

فانون تاکید می کند که »فرهنگ هایی هستند با نژادگرایی و فرهنگ هایی 
هستند بدون نژادگرایی.«]28[

یک  نژادگرایی  است.  تاریخی  همچنین  سخرنانی اش  در  فانون  رویکرد 

تطبیق  قوا  توازن  با  متناسب  و  رشایط  با  را  خود  نژادگرایی  دارد.  تاریخ 
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اساس  اینکه  برای  می کند  پیدا  تحول  لحاظ شکلی  از  نژادگرایی  می دهد. 

قیام  و  هیتلری  آملان  علیه  مبارزه  تأثیر  بر  به ویژه  فانون  شود.  حفظ  آن 

هولوکاست،  از  پس  می کند:  تأکید  نژادگرایی  روی  بر  استعامرزدگان 

نژادگرایی شکل بیولوژیک خود را رها می کند و شکلی فرهنگی به خود 

می گیرد. »این نژادگرایی، که ادعا می کند عقالنی و فردی و بر عوامل ارثی 

برابر  در  افراد  بارز  عکس العمل های  و  خصوصیات  و  فرد  یک  سازنده ی 

نژادگرایی فرهنگی  به  استوار است،  محیط خود و موقعیت های مختلف 

نظام مند  نژادگرایی،  به  فانون  رویکرد  آنکه،  می شود.«]29[ رسانجام  تبدیل 

است. نژادگرایی (که برای مرشوعیت بخشیدن به سلطه ی اقتصادی رضوری 

به شامر می رود) در جامعه ای که جامعه ی دیگری را تحت استعامر خود 

درآورده، اجتناب ناپذیر است. نژادگرایی نشان خود را بر متامی جنبه های 

این جامعه می زند؛ متامی ابعاد این جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در 

متامی اجزاِء این جامعه رخنه می کند.

همین رویکرد ماتریالیستی، نظام مند و تاریخی در تجربه ی شغلی فانون 

به چشم می خورد. فانون، در 1953، دوره ی انرتنی خود را در بیامرستان 

سنت آلنب می گذراند. این تجربه ی پانزده ماهه، چه از لحاظ شغلی چه از 

لحاظ روانی، نشان خود را بر فانون می گذارد. بیامرستان سنت آلنب تحت 

»روان درمانی  پیشگامان  از  یکی  که  دارد  قرار  توسکل  فرانسوا  مدیریت 

نهادی«1 محسوب می شود. روانپزشکان و روانشناسانی که رویکرد مسلط 

تجربه ای  جذب  منی پذیرند،  را  روانی  بیامری  خصوص  در  (عزلت-زندان) 

می شوند که در این بیامرستان جریان دارد. فرانسوا توسکل این تجریه را 

چنین توضیح می دهد:

در سنت آلنب فرض بر این بود که همه ی زنان و مردان، دیوانه یا سامل، 

در  خود  امکانات  حسب  بر  بتوانند  اینکه  برای  می شوند  جمع  هم  دور 

من و خویشنت خود، که طی تجربه ی وجودی شان ایجاد شده و متأسفانه 

اغلب مغشوش هستند، به جستجو بپردازند و با تکیه بر سه پایه ی »رابطه 

1. Psychothérapie institutionnelle
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از  استفاده  با  و  خارج«  جهان  با  »رابطه  و  دیگران«  با  »رابطه  خود«،  با 

درمان  به  کردن  راهنامیی  و  دادن  گوش  کردن،  گفتگو  مانند  روش هایی 
اختالالت روحی، احساسی، شخصیتی و رفتاری پرداخته شود.]30[

تقویت می کند که »جنون  تجربه ی سنت آلنب این اعتقاد را نزد فانون 

باید در متامی حوزه های آن -در محل تالقی جسم و روان، ساختار و تاریخ- 

(شهری  بلیدا  در  روانپزشک  عنوان  به  انتصاب  گیرد«.]31[  قرار  مورد سؤال 

نتایج روانی  با  الجزیره) در ژوئن 1953، و مواجهه  واقع در50 کیلومرتی 

در  اعتقاد  این  تقویت  باعث  استعامر،  سیستامتیک  و  متام عیار  خشونت 

فانون می شود.

خشونت رسکوبگر و قهر آزادی بخش

را  خود  نوآورانه ی  برداشت های  می کند  تالش  بلیدا،  به  رسیدن  با  فانون، 

در عمل پیاده کند. او رسیعاً کشف می کند که »استعامر، مطابق جوهر 

خود، تهیه کننده ی بزرگ بیامر برای بیامرستان های روانی است«.]32[ او در 

جستجوی ویژگی خاص استعامر است، که آن را از دیگر اشکال موجود یا 

»نفی سازمان یافته ی  استعامر  او  برای  متامیزمی کند.  موجود سلطه  سابقاً 

هرگونه  پذیرش  از  آن  موجب  به  که  است  دیوانه واری  تصمیم  و  دیگری 

اینجا،  در  خشونت  می شود«.]33[  امتناع  دیگری  برای  انسانی  خصیصه ی 

برخالف سایر سلطه ها، متام عیار، گسرتده، دامئی وعمومی است.

برای فهم این »حساسیت« کافی است به سادگی تعداد و عمق جراحاتی که 

رژیم استعامری (تنها در طی یک روز) بر استعامرزده وارد می کند، مطالعه 

و برآورد شود. در هر صورت باید در نظر داشت که خلق استعامرزده تنها 

توسط  فرانسه  اشغال  زمان  در  فرانسوی ها،  نیست.  سلطه  زیر  خلق  یک 
آملان، انسان باقی ماندند.]34[

خود  بیامرستان  در  را  آنها  قربانیان  هم  و  شکنجه گران  هم  که  فانون، 

معالجه می کند، منی تواند از این خشونت متام عیار فرار کند. او این خشونت 

از پست  استعفاء  به  را  او  کار تحلیلی،  این  را مورد تحلیل قرار می دهد. 
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الجزایر در 1956 هدایت می کند.  آزادی بخش  به جبهه ی  پیوسنت  و  خود 

زیرا، »عرب، در کشور خود، یک ازخودبیگانه ی دامئی است که در حالت 

بی شخصیتی مطلق به رس می برد«.]35[ هامنطور که مونگو بتی و اُدیل تُبرِن 

یادآور می شوند، بر اساس یک دعوی نادرست علیه فانون، »او به عنوان 

نظام  در  خشونت  اما  می شود«.]36[  معرفی  خشونت  آتشین مزاج  رسول 

استعامری به پیامرب احتیاج ندارد و فانون فقط خشونت را، به آن شکل که 

جریان دارد، رشح می دهد.

از بررسی و تحلیل  برای فانون بررسی و تحلیل خشونت استعامرزدگان 

جدایی ناپذیر  است،  چندشکلی  نیز  آن  که  استعامری،  نظام  خشونت 

این  نتیجه ی منطقی دومی است. فراموش کردن  اولی  محسوب می شود. 

یا  و  خشونت  دو  میان  علیت  رابطه ی  کردن  معکوس  به  نقطه ی رشوع، 

هم ارزسازی این دو منجر می شود. فانون دامئاً بر این تأکید و بر اهمیت 

آن پافشاری می کند. او، در وهله ی اول، مثال های متعددی از خصلت ذاتاً 

خشن استعامر به دست می دهد. فانون در مقاله ای درباره ی شکنجه، که 

در سپتامرب 1957 منترش می شود، خاطرنشان می کند که شکنجه »یکی از 

توان  نتیجه »منی  در  و  است  اشغال شده  و  اشغالگر  میان  روابط  کیفیات 

هم خواستار حفظ تسلط فرانسه بر الجزایر بود و هم راه های حفظ این 

تسلط را محکوم منود.«]37[ فانون سه ماه بعد، خطاب به »دموکرات های 

فرانسه«، برخوردی را که برای توجیه عدم حامیت از مبارزه ی آزادی بخش 

ملی، »تروریسم« جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر را بهانه قرار می دهد به 

سخره می گیرد: »بنابراین، اگر خلقی بخواهد از پشتیبانی این دموکرات ها 
بهره مند شود، مبارزه ی او برای استقالل باید روشن و شفاف باشد.«]38[

فانون  توسط  قهر  نخستین عقالنی سازی مسئله ی  به  این موضع گیری ها 

آکرا در آوریل 1960 درباره ی صلح و  او در  منجر می شود؛ در سخرنانی 

امنیت. او سخرنانی خود، تحت عنوان »چرا ما قهر را به کار می بریم«، را با 

این یادآوری اساسی آغاز می کند:

رژیم  است.  شده  برقرار  خشونت  با  که  است  رژیمی  استعامری،  رژیم 
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استعامری رژیمی است که همواره با زور مستقر می شود. برخالف اراده ی 

مردم، مردمان دیگری که از لحاظ تکنیک های تخریبی پیرشفته تر و یا از 

لحاظ عددی نیرومندتر هستند خود را تحمیل کرده اند. من می گویم چنین 

سیستمی که با خشونت مستقر شده است به منطق وجودی خود وفادار 

می ماند و بقای آن تابع حفظ این خشونت است.]...[ خشونت در رفتار 

روزانه، خشونت نسبت به گذشته که از هرگونه محتوایی تهی شده است، 

ابدی  که  می کند  اظهار  استعامری  رژیم  زیرا  آینده،  به  نسبت  خشونت  
است.]39[

این خشونت چندشکلی که »بر روح، و نیز جسم« اعامل می شود، اجباراً 

می گردد«.]40[  استعامرزده  مردم  در  درونی  خشونت  یک  تولید  »موجب 

فانون در آخرین اثرش (دوزخیان روی زمین) به این تحلیل خود بازمی گردد 

و  درونی  خشونت  این  تاریخی  روند  او  می زند.  دست  آن  تعمیق  به  و 

شکل های پی در پی بیان آن را بازیابی می کند. خشونت استعامری غیرقابل 

تحمل است و نخستین اثر آن این است که نزد استعامرزده »خشونتی را 

ایجاد می کند که در عضالت او رسوب می مناید و استعامرزده این خشونت 

از  این لحظه  را نخست علیه همنوعان خود به کار می برد«. برای فانون 

روند خشونت »مرحله ای است که در آن سیاهان به جان هم می افتند«.

]41[ شکل دوم این خشونت تالشی است که استعامرزده برای جهت دهی 

رؤیا،  کتاب خود،  از  تحسینی  قابل  فانون،در صفحات  انجام می دهد.  آن 

رقص، خلسه و مراسم زار را تالش هایی برای رهایی خیالی توصیف می کند؛ 

هنگامی که رهایی واقعی هنوز امکان پذیر نیست:

حلقه ی رقص رخصت می دهد. حلقه ی رقص حامیت می کند و رخصت 

می دهد. مردان و زنان، در ساعات معین، در تاریخ های معین، در یک محل 

معین گرد هم می آیند و، زیر نگاه سنگین قبیله، منایش صامتی را رشوع 

می کنند که در ظاهر نظمی ندارد، اما در حقیقت بسیار منظم است. رسها 

به  بدن  پرتاب  و  دادن، خم کردن ستون فقرات  تکان  انکار  به عالمت  را 

عقب حاکی از تالش دسته جمعی برای دور کردن ارواح خبیث برای آزاد 
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شدن و برای اظهار وجود هستند.]42[

نگران کننده  استعامرزده  خشونت  اشکال  نخستین  این  استعامرگر  برای 

رسمایه گذاری  قطب های  و  جدید  »راه های  به  دسرتسی  برای  نیستند. 

جدید«]43[ باید منتظر ماند تا رشایط مشخص سیاسی فراهم شوند. احزاب 

خاطرنشان  فانون  که  هامن طور  ملی،  رهایی بخش  جنبش  به  وابسته 

مساملت آمیز  و  قانونی  مبارزه ی  به  و  ندارند  متایل  خشونت  به  می سازد، 

فراخوان می دهند. در نتیجه، آنها با نشان دادن این امر به خلق که استعامر 

فقط زبان مبارزه ی قدرت را می فهمد، او را به حرکت درمی آورند: »رهرب در 

بسیاری از اوقات، به فکر"نشان دادن" قدرت های خویش است... برای اینکه 

آنها را به کار نربد. اما آشفتگی هایی که از این رهگذر ایجاد می شوند -رفنت، 

آمدن، شنیدن نطق ها، دیدن مردمی که گرد هم آمده اند، پلیس های دور و 

بر، تظاهرات نظامی، دستگیری و تبعید رهربان- متامی این جوش وخروش ها 

این فکر را در مردم القاء می کنند که لحظه ی اقدام فرا رسیده است و باید 
کاری کرد.«]44[

البته رسکوب انجام می شود اما » به هیچ وجه قادر نخواهد بود طغیان را 

درهم بشکند بلکه به اعتالی آگاهی ملی وزن و آهنگ می دهد«.]45[ در 

این فاز از تجربه ی مردمی دو آلرتناتیو ممکن هستند: یا یک نیروی سیاسی 

مبارز جنبش رهایی بخش ملی این قهر را جهت دهی و مبارزه ی مسلحانه 

وضعیت  ما  و  ندارد  وجود  نیرو  این  برعکس،  یا،  می کند؛  سازماندهی  را 

کنیا را داریم. رهربان ملی گرا، در این مورد آخر، خود را از قهر توده ها مربا 

می کنند. فانون (که جومو کنیاتا را در نظر دارد) خاطرنشان می سازد که 

رهرب ملی گرا »آشکارا تأکید می کند که هیچ ارتباطی با این مائومائوها، با 
این تروریست ها، با این قاتل ها، ندارد.«]46[

او خود را به نیروهای استعامرگر به عنوان مخاطبی معرفی می کند که 

آماده ی آغاز مذاکرات است. فانون، با توضیح فرایند ظهور و توسعه ی قهر 

استعامرزده، تالش می کند اثرات آن را بر خود استعامرزدگان رشح دهد. به 

نظر او، تأثیر مبارزه ی مسلحانه بر روی خلق این است که او را از لحاظ 
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و  عزت  و  می سازد  آزاد  حقارت  عقده ی  از  را  او  می کند،  بازسازی  روانی 

رشف را به او بازمی گرداند. استعامرزده شخصیت خود را بازمی یابد. »"چیز" 

انسان  به  استعامرزده در فرآیندی که در جریان آن خود را آزاد می کند، 
تبدیل می شود.«]47[

قهر به این ترتیب فقط یک ابزار اجتناب ناپذیر (با توجه به ماهیت استعامر) 

نیست. قهر همچنین رهایی بخش است، به این معنا که استعامرزده را، از 

عقده ی حقارت و نیز از خشونت مخربی که علیه خودش و همنوعانش به 

کار می برد، آزاد می سازد. از لحاظ فردی، »قهر پادزهر است« و استعامرزده 

اثرات  نیز  جمعی  سطح  در  می کند.«]48[  آزاد  ناامیدانه  »رفتارهای  از  را 

ایجادشده در نتیجه ی درگیر شدن در یک مبارزه ی مسلحانه عظیم هستند. 

فانون در کتاب خود »سال پنجم انقالب الجزایر« (که در 1959 منترش شد) 

دگرگونی های گوناگون یک خلق در جنبش، در مورد حارض خلق الجزایر، را 

با جزئیات توضیح می دهد: زیر سؤال بردن تابوهای خانوادگی، واگذاردن 

ساختارهای کهنه ی اجتامعی، وارد شدن رادیو به خانه های روستاییان برای 

اینکه بتوان به برنامه های جبهه ی آزادی بخش الجزایر گوش کرد، استفاده 

از شیوه های پزشکی ای که تا این زمان به دلیل بی اعتامدی به استعامرگر 

از آنها دوری می شد و غیره. کل جامعه ی الجزایر که درگیر یک مبارزه ی 

را  خود  مبارزه،  این  با رضورت های  شدن  روبرو  برای  است،  شده  مرگبار 

دوباره سازماندهی می کند. فانون، با نگاهی به مارکس، وسعت تغییرات به 

وجود آمده به میانجی مبارزه برای استقالل ملی را توضیح می دهد:

صحت تزی که به موجب آن انسان ها در هامن حال که جهان را تغییر 

می دهند خود نیز تغییر می کنند، بیش از هر زمان دیگری در الجزایر به 

اثبات می رسد. این جنگ فقط آگاهی انسان از خویش، ایده ی او درباره ی 

کسانی که پیش از این بر او مسلط بودند و نیز اندیشه ی او درباره ی جهان 

را تغییر منی دهد. این نربد در سطوح مختلف منادها، اسطوره ها، اعتقادات 

و احساسات یک خلق را بازسازی می کند. ما در الجزایر شاهد به حرکت 
درآمدن مجدد انسان هستیم.]49[



194

چهره های انقالب آفریقا

با این حال، در نوشته های فانون هیچ کشش بیامرگونه ای به خشونت به 

چشم منی خورد. او فقط واقعیت جلوی چشم را توصیف می کند. او کاری 

جز این منی کند که بی تأثیر بودن خشونت استعامر علیه آرمان آزادی ملی 

یک ملت را یادآور شود. او فقط از وضعیت هایی صحبت می کند که در آن 

خشونت توسط استعامرگر تحمیل می شود. فانون در سخرنانی خود در آکرا 

یادآور می شود که این مورد الجزایر و بسیاری از مستعمرات دیگر است که 

اروپاییان در آنها سکونت دارند. باالخره اینکه، فانون در »دوزخیان روی 

زمین« یادآور می شود که در وضعیت های دیگر »به یمن مبارزه ی سیاسی 

و کار توضیحی حزب، مردم به همین نتایج رسیده اند«.]50[ حتی در وضعیت 

الجزایر، فانون (که به نام جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر صحبت می کند) 

برخی از عملیات قهرآمیز را محکوم می کند، در هامن حال که منشاِء واقعی 

آنها را یادآور می شود: »ما، با قلبی پر از اندوه، برادرانی را که با بی رحمی 

تقریباً بیامرگونه (که در نتیجه ی ستم طی قرن ها به وجود آمده و پرورش 

مسئله  می کنیم.«]51[  محکوم  می شوند،  انقالبی  عمل  درگیر  است)،  یافته 

برای فانون انتخاب میان قهر و مبارزه ی مساملت آمیز نیست. شکل مبارزه 

تنها نتیجه ی رشایط مشخص و متغیر در زمان است.

»شبه استقالل ها« و »بورژوازی ملی«

مساملت آمیز،  چه  و  قهرآمیز  چه  ملی،  استقالل  برای  مبارزه  فانون  برای 

منی تواند چیزی جز یک انقالب (یعنی انهدام کامل سیستم و نه بهبود یا 

نظم و ترتیب دادن به آن) باشد. به عقیده ی او تنها یک انقالب می تواند 

تاثیرات استعامر بر استعامرزده را از میان بربد.

آزادی  است.  واقعی  آزادی  پیش رشط  استعامرزدگان  درآمدن  حرکت  به 

واقعی تنها می تواند به دست آنها انجام گیرد. مبارزه برای آزادی هم زمان 

نربد علیه استعامر، تالش به منظور دگرگون کردن خویشنت و گسرتش آگاهی 

و فرهنگ ملی است. پیکار خلق استعامرزده این خلق را دگرگون می کند و، 

در نتیجه، »منی تواند اشکال و مضامین فرهنگی این خلق را دست نخورده 
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باقی بگذارد«.]52[

بنابراین بیهوده و خطرناک است بخواهیم فرهنگ گذشته را احیاء کنیم. 

اگر سنت ها توانستند در لحظه ای از تاریخ ابزار مقاومت باشند، وقتی نربد 

درمی گیرد، معانی آنها تحول پیدا می کند:

از  فرهنگ  ندارد،  را  رسوم  و  عادات  گویایی  و  روشنایی  هرگز  فرهنگ 

هرگونه ساده گرایی مرباست و ذاتاً در قطب مخالف عادات و رسوم قرار 

فرهنگ  تباهی  رسوم همیشه خود،  و  عادات  که  آنجایی  از  است.  گرفته 

است، خویشنت را به سنت چسباندن و یا رونق دادن به سنت های رهاشده 

نه تنها خالف جهت تاریخ، بلکه علیه مردم نیز است. هنگامی که مردم از 

مبارزه ی مسلحانه و یا حتی سیاسی بر ضد استعامر پشتیبانی می کنند در 

آن هنگام سنت معنی دیگری به خود می گیرد. آنچه تا به حال فن مقاومت 
منفی بوده است می تواند در این مرحله از اساس محکوم شود.]53[

فرهنگ ملی، همچون ملت، یک مفهوم ثابت و ازلی نیست: فرهنگ ملی، 

تاریخ و جنبش است. فرهنگ ملی »درجریان مبارزات، در زندان، جلوی 

گیوتین و در پاسگاه های ترصف شده و ویران شده ی فرانسوی ها« دامئاً خود 

از کشورهای  این نقد به طور ضمنی رهربان برخی  بازسازی می کند.]54[  را 

آفریقایی فرانسوی زبان واقع در جنوب صحرای آفریقا را نشانه می گیرد، که 

ضمن اینکه مرتباً از بازگشت به رسچشمه های فرهنگی آفریقا، از سیاه ستایی، 

از اصالت، سخن می گویند، در سازمان ملل متحد با استعامرگران سابق شان 

ضد مطالبات ملی مردم الجزایر رأی می دهند. فانون در نوشته ای به تاریخ 

آوریل 1958، با عنوان تحریک کننده ی »استعامرزدایی و استقالل«، تفاوت 

در  واقع  آفریقایی  کشورهای  برای  دوگل  شارل  که  استعامرزدایی،  میان 

آرزوی خلق ها  که  استقالل ملی  و  آفریقا وعده می دهد،  جنوب صحرای 

است، را آشکار می سازد:

این شبه استقاللی نیست که در آن وزیرانی که مسئولیت  آزادی واقعی 

محدود دارند با اقتصادی روبرو هستند که تحت استیالی پیامن استعامری 

قرار دارد. آزادی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات نظام استعامری، 



196

چهره های انقالب آفریقا

از تفوق زبان ستمگر و »تبدیل شدن به یک ایالت« کشور استعامرگر گرفته 

تا اتحاد گمرکی ای که در واقع مستعمره ی سابق را کامکان در حلقه های 
زنجیر فرهنگ و الگوها و ادراکات استعامرگر باقی نگه می دارند.]55[

استعامرزدایی مرتادف با استقالل نیست. استعامرزدایی می تواند پوششی 

برای حفظ پیامن استعامری باشد که تحت اشکال دیگر و به ویژه به شکل 

»جامعه ی فرانسوی« -که همه ی رهربان کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان 

به استثنای سکوتوره، در پایان سال 1958، آن را می پذیرند- حفظ می شود. 

فانون عواملی را که به این »شبه استقالل ها« منتهی می شوند مورد تجزیه 

و  اجتامعی  طبقات  مسئله ی  خود  تحلیل  در  او  می دهد.  قرار  تحلیل  و 

نیز رفتار این طبقات در روند آزادی را لحاظ می کند. یکی از نتایج نظام 

استعامر این است که مانع ظهور بورژوازی ملی از نوع صنعتی آن می شود 

به  بورژوازی  استعامر،  است.  اقتصادی مستقل  توسعه ی  در  آن  که صالح 

اصطالح ملی را در جهت منافع خاص خود پرورش می دهد:

در میان این بورژوازی وطنی اهل صنعت و کارشناسان امور مالی یافت 

منی شوند. جهت گیری بورژوازی وطنی کشورهای عقب مانده به سمت تولید، 

ابداع، سازندگی و کار نیست. این بورژوازی متاماً در مسیر فعالیت هایی از 

نوع داللی هدایت شده است. هرن اصلی آن، زد و بند و حفظ بقای خویش 

بلکه  نیست،  برخوردار  مدیران صنعتی  روحیه ی  از  ملی  بورژوازی  است. 
روانشناسی کاسبکارها را دارد.]56[

استعامر، برای احرتاز از استقالل واقعی که خلق های استعامرزده خواهان 

وطنی  بورژوازی  این  به  را  آن  و  می پذیرد  را  استعامرزدایی  هستند،  آن 

بر  را  غربی«  رشکت های  عامل  »نقش  بورژوازی  این  می سپارد.  رسسپرده 

عهده می گیرد و کشور را عمالً به »فاحشه خانه ی اروپا«]57[ تبدیل می کند. 

اساس  بر  را  ایدئولوژیک  گفتامن  یک  کار،  این  برای  وطنی،  بورژوازی 

انکار  را »پدر ملت« می خواند)،  یکپارچگی ملی حول یک رهرب(که خود 

به ریشه ها گسرتش می دهد.  بازگشت  وجود طبقات اجتامعی، اصالت و 

ایجاد حزب واحد (که در  تا  گفتامن حول یکپارچگی ملی اجازه می دهد 
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آرایش،  بدون  بی نقاب،  دیکتاتوری  جدید  »شکل  استعامرزدایی،  وضعیت 

بی مالحظه و وقیحانه ی بورژوازی«]58[ را تشکیل می دهد) توجیه شود. گفتار 

درباره ی اصالت، سیاه ستایی، جوهره و بازگشت به ریشه ها اجازه می دهند 

اگر  طبقات،  انکار شود.  متفاوت  منافع  دارای  اجتامعی  طبقات  وجود  تا 

محافل استعامری و متحدان آفریقایی آنها را باور کنیم، واقعیت های غرب 

هستند و در آفریقا هیچ معنایی ندارند. باالخره اینکه گفتار راجع به »پدر 

ملت« اجازه می دهد، با استفاده از جاذبه ی رهرب که او آن را طی مبارزه ی 

استعامری  قدرت  توسط  اغلب  و  است  آورده  دست  به  ملی  آزادی بخش 

سابق حفظ و حراست می شود، از اعرتاضات مردمی پیش گیری شود:

در کشورهای عقب مانده، رهرب مظهر یک قدرت اخالقی است که بورژوازی 

فربه و غنی  پناه آن  نحیف و درمانده ی ملت جوان تصمیم می گیرد در 

شود. مردم که طی سال ها، رهرب را در حال سخرنانی دیده یا سخنان او را 

شنیده اند و، دورادور، در نوعی از رؤیا رهرب را حین درگیری هایش با قدرت 

وطن پرست  این شخص  به  خودبخودی  به طور  کرده اند،  دنبال  استعامری 

اعتامد می کنند. قبل از استقالل، رهرب مظهر آرزوها و خواسته های مردم 

بود: استقالل، آزادی های سیاسی، رشافت ملی. اما، در فردای استقالل، رهرب 

با دور  نیازهای مشخص و ملموس مردم،  از مقام مظهریت  با دور شدن 

شدن از مقام ارتقاءدهنده ی حیثیت واقعی مردم -کاری که فقط با تهیه ی 

امکان پذیر  به دست های مقدس خلق  نان و دادن زمین و سپردن کشور 

است- عملکرد واقعی خود را برمال می کند: مدیرعامل رشکت سودجویان 
مشتاقی که بورژوازی وطنی تشکیل داده است.]59[

اجتامعی  با مسئله ی  تعامل  تنها می تواند در  استقالل ملی  فانون،  برای 

فهمیده شود. دسرتسی یا عدم دسرتسی توده های مردم به نان، زمین و قدرت 

شاخصی برای ارزیابی »درجه ی واقعیت« این استقالل به شامر می روند. 

سوسیالیسم  و  استقالل  میان  فانون  که  می شود  موجب  رویکردی  چنین 

پیوند برقرار کند. سوسیالیسم بنا به تعریف فانون »رژیمی است که کامالً 

به متامی ملت روی می آورد و بر این اصل استوار است که انسان پر بهاترین 
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با عزیمت نیروهای استعامرگر و به  بنابراین استقالل  ثروت ها است«.]60[ 

دست آوردن یک کرسی در سازمان ملل متحد به دست منی آید. تحلیل های 

از  به نظریه پرداز گذار  را  او  استقالل های جدیدآفریقا  فانون در خصوص 

جدید  صورت بندی های  نظریه پرداز  نیز  و  نو  استعامر  به  کهن  استعامر 

کالسیک  استعامر  فروپاشی  نتیجه ی  در  (که  طبقاتی  مبارزات  و  طبقات 

ظاهر می شوند) تبدیل می کند.

رویکرد ماتریالیستی به پان آفریکانیسم

فانون در 1959به عنوان سفیر حسن نیت دولت موقت جمهوری الجزایر 

می کند.  رشکت  دوره  آن  پان آفریکن  کنفرانس های  در  و  می شود  تعیین 

نوشته های فانون طی این سال ها از فعالیت های او در آکرا، لئوپولدویل، 

کنفرانس ها  این  در  او  می دهند.  گزارش  آدیس آبابا  و  کوناکری  باماکو، 

و  می دهد؛  گوش  پان آفریکانیسم  درباره ی  آتشین  سخرنانی های  به 

به  نیز  و  مردمی  واقعی  آرمان  یک  عنوان  به  را، هم زمان  پان آفریکانیسم 

مورد  می کند،  پنهان  و  می پوشاند  را  متضاد  منافع  که  اسطوره ای  عنوان 

تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فانون، مثل اغلب اوقات، به دنبال آن است که مسئله ی پان آفریکانیسم 

را در روند تاریخی آن مورد مطالعه قرار دهد. به باور او پان آفریکانیسم 

برابر  در  مقاومت  تاریخی  شکل های  از  یک  فرهنگی  و  ایدئولوژیک 

تجدید  با  آغاز  در  خود  استقالل  برای  ملت  یک  مبارزه ی  است.  استعامر 

دیدار با گذشته اش رشوع می شود. انکار استعامری موجب می شود که در 

است  گذرا  مرحله ای  این  اما  شود.  مبالغه  انکارشده  فرهنگ  ارزش گذاری 

حوزه ی  باید  پان آفریکانیسم  شوند.  آن  جایگزین  باید  دیگری  مراحل  که 

مطلقاً فرهنگی را ترک کند تا به تدریج به پان آفریکانیسم سیاسی، نظامی 

و اقتصادی تبدیل شود.

فانون، از 1956، در مقابل مدافعان سیاه ستایی و پان آفریکانیسم فرهنگی 

خاطرنشان می کند که »در وضعیت استعامری، فرهنگ که از حامیت ملت 
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و دولت محروم است ضعیف می شود و رو به مرگ می رود. بنابراین آزادی 

ملی و رنسانس دولت رشط وجودی فرهنگ است«.]61[ پس مبارزه علیه 

استعامر در چارچوب هر ملت پیش می رود.

رهایی فرهنگی بدون دولت و بدون استقالل یک وهم و خیال است. این 

به آن معنا نیست که فانون از پان آفریکانیسم چشم می پوشد. برعکس، او 

عقیده دارد که پان آفریکانیسم یک ساختار سیاسی و عملی به شامر می رود 

که نخستین مرحله ی آن همبستگی با خلق های آفریقایی ای است که به 

مبارزه علیه استعامر برخاسته اند. وحدت آفریقا یک میراث فرهنگی نیست 

که باید از آن پاسداری شود، بلکه رضورت امروز مبارزه علیه استعامر و 

از  فانون،قبل  است.  اقتصادی  استقالل  منظور  به  مبارزه  آینده ی  رضورت 

جبهه ی  رسالت  آخرین  که  آنچه  بیان  با  شود،  چیره  او  بر  بیامری  اینکه 

آزادی بخش ملی الجزایر خواهد بود، تأکید می کند:

باماکو.  از  مهامت  و  اسلحه  ارسال  جنوب.  جبهه ی  گشودن  ما:  رسالت 

آفریقا  متام  با  که  آفریقا،  چهارگوشه ی  در  نفوذ  صحرا،  مردم  شورانیدن 

به سمت باال برویم، به سمت الجزایر آفریقا، به سمت شامل، به سمت 

الجزیره، شهر آفریقا. آنچه دمل می خواهد: خطوط طویل کانال های عظیم 

آبیاری در بیابان و از این طریق حذف بیابان. انکار آن، به این ترتیب تجمیع 

کردن آفریقا، به وجود آوردن آفریقا. که مردم مالی، سنگالی ها، گینه ای ها، 

ساحل عاجی ها، غنایی ها، نیجری ها و اهالی توگو از طریق مالی به خاک 

ما رسازیر شوند. که همگی از تپه های صحرایی باال بروند و به برج و باروی 

استعامر هجوم آورند. آنچه را که پوچ و بیراهه ی غیرممکن است از میان 

بردارند و قاره ای را برای حمله به آخرین خاکریزهای قدرت استعامری به 
حرکت درآورند.]62[ 

پان آفریکانیسم برای فانون قبل از هر چیز یک همبستگی فعاالنه است 

که اجازه می دهد رشایط وحدت سیاسی و اقتصادی قاره ی آفریقا گرد آیند. 

با حرکات  باید  اما  باشد؛  باید پروژه ای درازمدت  بنابراین،  وحدت آفریقا، 

عینی و فوری بیان شود. ایده ی همبستگی عینی بالفاصله و اراده ی تشکیل 
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مرتبط  یکدیگر  به  تنگاتنگی  طرز  به  آینده  در  آفریقا  متحده ی  ایاالت 

هستند. فانون، در 1958، در آکرا، در برابر منایندگان سازمان های سیاسی 

»پایه ریزی  می کند:  بیان  موجزی  شکل  به  را  خود  تحلیل  سندیکایی،  و 

دور  چشم انداز  داشنت  نظر  در  با  مبارزاتی،  اسرتاتژی  و  تاکتیک  بنیادها، 

ایاالت متحده ی آفریقا«]63[ فانون در کنفرانس های مختلف، که در آن دوره 

در آفریقا برگزار می شوند، بی وقفه از مفهوم ماتریالیستی پان آفریکانیسم 

دفاع می کند. او در تابستان 1960 می نویسد:

نه چندان  و  نامشخص  ایده ی  می کنم  تالش  که  است  سال  سه  تقریباً 

توسط  که  فانتزی،  حتی  و  از وضعیت خمودگی  را  آفریقا  روشن وحدت 

اکرثهواداران آن ایجاد شده است، خارج سازم. وحدت آفریقا اصلی است 

که با تکیه بر آن به تحقق رساندن ایاالت متحده ی آفریقا، بدون عبور از 

فاز ملی شووینیستی بورژوایی و بدون زنجیره ی جنگ ها و عزاداری های 
آن، پیشنهاد می شود.]64[

فانون حارض نیست جنبش رهایی بخش ملی را در تقابل با پان آفریکانیسم 

قرار دهد: فقط کشورهای واقعاً مستقل می توانند پروژه ی پان آفریکانیسم 

برابر  در  استقالل ها  این  تقویت  برای  پان آفریکانیسم  و  بربند  پیش  به  را 

اصلی ترین  از  یکی  به  را  فانون  تحلیل  این  است.  رضوری  نو  استعامر 

اندیشمندان همبستگی جهانی تبدیل می کند.

تا  بود  فرصتی  فانون  برای   1961 ژانویه ی  در  لومومبا  پاتریس  قتل 

شکاف عظیم موجود میان آرمان پان آفریکانیسم و عمل مشخص رؤسای 

وحدت  او،  تحلیل  مطابق  کند.  برجسته  را  آفریقایی  جوان  حکومت های 

آفریقا در کنگو از طریق همبستگی فعاالنه با مبارزان جنبش رهایی بخش 

ملی کنگو ساخته می شود. مبارزه ی جنبش رهایی بخش ملی در کنگو اصل 

استقالل متامی »جنوب آفریقا«، یعنی مستعمرات پرتغال، رودزیا و آفریقای 

(با  دلیل  این  به  لومومبا  فانون،  تحلیل  مطابق  می کند.  طرح  را  جنوبی، 

همدستی رؤسای حکومت های آفریقایی) به قتل رسید که مبارزه ی او از 

مسئله ی کنگو بسیار فراتر می رفت:
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را  آفریقایی ها  پای خود  که  بود  این  در  آفریقا  بزرگ دشمنان  موفقیت 

به میان کشیدند. این آفریقایی ها -این رؤسای دولت های پوشالی، در یک 
استقالل پوشالی- در قتل لومومبا ذی نفع بودند.]65[

آینده ی  بابت  از  خود،  مرگ  از  قبل  ماه  چند   ،1961 دسامرب  در  فانون 

آفریقا ابراز نگرانی می کند:

تشکیل  را  آفریقا  کنونی  دشمنان  حقیقت،  در  آن،  مشتقات  و  استعامر 

منی دهند. این قاره در مدت کوتاهی آزاد خواهد شد. من به سهم خود، 

هرچه بیشرت با فرهنگ های مختلف آشنا می شوم و به محافل سیاسی راه 

می کند  تهدید  را  آفریقا  که  بزرگی  خطر  می شوم  متقاعد  بیشرت  می یابم، 

فقدان ایدئولوژی است.]...[ کارگران ناراضی با هامن قساوت و شدت زمان 

استعامر رسکوب می شوند و سندیکاها و احزاب سیاسی مخالف در حالت 
تقریباً مخفی به رس می برند.]66[

او تحلیل خود را با این جمله ی هولناک، که شکل هشدار دارد، به پایان 

رهایی  خاطر  به  مبارزه  ایام سخت  در  که  مردمی  »مردم، هامن  می برد: 

با دست ها  اکنون  بودند،  گذاشته  اخالص  در طبق  را  ملی همه چیز خود 

بوده  واقعی  تا چه حد  پیروزی شان  از خود می پرسند  و شکم های خالی 
است.«]67[
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چه چیز دیگری می توانم بگویم؟ اینکه من مطرح نیستم -چه مبیرم چه زنده مبانم،چه 

مهم  بیچاره مان  مردم  و  کنگو  شوم-؛  زندانی  استعامرگران  دستور  به  یا  باشم  آزاد 

هستند. استقالل را برای ما به یک قفس تبدیل کرده اند و از بیرون به ما نگاه می کنند؛ 

گاهی با شفقت و دلرحمی، گاهی با خنده و شوخی.

پاتریس لومومبا، »نامه به پولین لومومبا«، نوامرب ۱۹60

سخرنانی های  که  (1961ـ1925)،  لومومبا  پاتریس  سیاسی  اندیشه ی 

فی البداهه بخش بزرگی از آن را می سازند، فرصت نیافت تا متام توانایی های 

بالقوه ی خود را عرضه کند. لومومبا تنها چند ماه پس از رسیدن به پست 

با  آغاز  در  که  لومومبا،  سیاسی  اندیشه ی  می رسد.  قتل  به  نخست وزیری 

نوعی ساده لوحی نسبت به مقاصد استعامرگران مشخص می شود، چیزی 

کم دارد. و شاید دلیل اینکه مخالفان لومومبا تصمیم گرفتند او را از میان 

او  به  که  را  بود مردمی  قادر  (که  ماهر  این سخرنان  که  بود  این  بردارند 

گوش می دادند مسحور کند) تا آخر خط نرود. قدرت های امپریالیستی و 

همدستان آفریقایی آنها، به دلیل اهمیت اقتصادی و ژئواسرتاتژیک کنگو، 

منی توانستند انسان آزادی را در رأس اموراین کشور(که همه چشم طمع به 

آن داشتند) ببینند. اما آنها با قتل لومومبا از او یک مناد ساختند.



203

پاتریس لومومبا

203

»امپراتوری خفقان«

اگر استعامر همیشه مرتادف با استثامر، سلطه و خشونت است، استعامر 

اگوست مورل،  را درمی نوردد.  بودن  بیرحمی و ضدانسانی  قله های  کنگو 

جغرافی دان فرانسوی، در 1962 کتابی را تحت عنوان »کنگو: از استعامر 

تا استقالل« منترش می کند. برای انتشار این کتاب، او مجبور است از نام 

مستعار میشل ِمرْسِیه استفاده کند. مورل، در این کتاب، بنیادهای اقتصادی 

استعامر ویژه ی بلژیک را توضیح می دهد. ثروت های عظیم کنگو، خیلی 

زود، نظر گروه های بزرگ مالی اروپایی را به این کشور جلب کرد. اما آشکار 

گردید که تقسیم »کیک« غیرممکن است. »رقابت های امپریالیستی میان 

فرانسه، انگلستان و آملان مانع از این شد که این کشورها کنگو را میان خود 
تقسیم کنند: توافق شد که کشور به یک کمپانی واگذار شود.«]1[

از  آفریقایی  ثرومتندترین کشور  عنوان  به  نوزدهم،  قرن  اواخر  از  کنگو، 

لحاظ کائوچو و عاج شناخته شد. اما با اشغال خاک کنگو، خیلی زود، آشکار 

گشت که در این کشور منابع معدنی قابل توجهی نیز وجود دارد. کنگو، 

که در قلب جغرافیایی آفریقا واقع شده است، به دلیل پهناور بودن خاک 

خود، غول آفریقای مرکزی محسوب می شود. ثروت های طبیعی استثنایی و 

اهمیت ژئواسرتاتژیکی کنگو از این کشور رسزمینی می سازد که هیچ قدرتی 

منی تواند آن را به رقبای خود واگذار کند. این وضعیت باعث می شود که، در 

کنفرانس برلین در 1885، اصطالح عجیب و غریب »حکومت مستقل کنگو« 

متولد شود. اصطالح مستقل، در این وضعیت، به معنای آن است که کنگو 

به هیچ قدرت استعامری ای تعلق ندارد اما در عین حال همه ی قدرت ها 

تضمین دریافت می کنند که آزادانه به این کشور دسرتسی داشته باشند.

این وضعیت خاص کنگو را به ملک شخصی پادشاه بلژیک تبدیل می کند 

تقسیم  دو بخش  به  کنگو  اداره می شود.  تجاری  به شکل یک رشکت  که 

می شود: قلمرو سلطنتی و قلمرو خصوصی که از امتیازات اعطاءشده به 

رشکت های خصوصی شکل گرفته است. تنها دغدغه ی پادشاه و رشکت های 

اعامل خشونت  فقط  ثرومتند شوند.  بالفاصله  که  است  این  صاحب امتیاز 
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در مقیاس وسیع، به طور نظام مند و درازمدت قادر است مردم کنگو را از 

ثروت هایشان محروم کند و آنها را به کار در مزارع و معادن از یک سو و 

از سوی دیگر ساخت راه آهن (که اجازه ی استثامر رسیع آنها را می دهد) 

وادارد.

»دست های  تحت عنوان  بلژیکی  مردم شناس  وانگروئنوگ  دانیل  کتاب 

خون آلود«،]2[ که در 2010 منترش شد، این خشونت را به تصویر می کشد. 

»هولوکاست  از  آمریکایی،  نویسنده ی  و  روزنامه نگار  هوشیلد،  آدام 

فراموش شده«]3[ سخن می گوید. ایو تورنون تاریخ دان فرانسوی خاطرنشان 

نصف   1926 و   1880 سال های  فاصله ی  در  کنگو  »جمعیت  که  می سازد 

می شود«.]4[ از سوی دیگر این خشونت های گسرتده به تغییر وضعیت کنگو 

این  بین املللی که درباره ی  منجر می شود. در رسانجاِم کار یک کمیسیون 

وحشیگری ها تحقیق می کند، کنگو در 1908 به بلژیک واگذار می شود.

از  کنگو  تا  شد  سازماندهی  طوری  همه چیز  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 

بقیه ی جهان (از تحوالت، تولیدات تئوریک و از ایدئولوژی های سیاسی آن) 

جدا مباند: با »این اعتقاد که به لطف یک دستگاه اداری کاردان می توان 

از تحول اجتامعی و سیاسی جلوگیری کرد«،]5[ یک »امپراتوری خفقان«]6[ 

واقعی بنا نهاده شد.

جهت  آن  از  مخصوصاً  کنگو  کردن  فلج  و  داشنت  نگاه  انزوا  در  اراده ی 

اسرتاتژیک،  اولیه ی  مواد  از  عظیمی  ذخایر  کشور  این  که  بود  نیرومند 

کار  به  ژاپن  علیه  که  امتی  نخستین مبب های  داشت.  اورانیوم،  مخصوصاً 

اورانیوم کاتانگا ساخته شدند. آمریکایی ها هامن زمان درباره ی  با  رفتند، 

آغاز  از  »کنگو  می کنند:  مذاکره  کنگو  اورانیوم  خصوص  در  اولویت  حق 

جنگ رسد، برای "جهان آزاد"، به دو دلیل اهمیت داشت و دارد: اورانیوم 

 (A مبب  نخستین  (ساخت  منهنت"  "پروژه ی  رساندن  پایان  به  برای  کنگو 

حیاتی بود، و سپس برای تقویت انحصار آمریکا در توسعه ی تسلیحات و 
تحقیقات امتی.«]7[

لومومبای جوان، در لحظه ای که درگیر مبارزه در جنبش رهایی بخش ملی 
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گردید، منی توانست اهمیت و ابعاد بین املللی استقالل کنگو را بسنجد.

توهامت نخبگان سیاهپوست نسبت به استعامر

بسرت  در  کنگو  در  استعامرزدایی  مشکالت  با  شدن  روبه رو  برای  لومومبا 

جنگ رسد آماده نشده بود. لومومبا در چندین مدرسه ی هیئت های مذهبی 

کاتولیک و پروتستان و سپس در دبیرستان اداره ی پست لئوپولدویل تحصیل 

می کند و از این دبیرستان دیپلم می گیرد. او یکی از نخبگان سیاهپوست 

و  دارند  دست  در  را  تربیت  و  تعلیم  انحصار  مذهبی  هیئت های  است. 

هدف، هامن طور که در کتابی که در چندین نوبت برای استفاده ی مأموران 

استعامر تجدید چاپ شد آمده بود، عبارت است از »تأثیر گذاشنت ]...[ بر 

با متام  او  او و جذب  شخصیت درونی فرد بومی، دگرگون کردن ذهنیت 
وجود به نظم اجتامعی جدید«]8[

برای  او  می دهد.  نتیجه  ظاهراً  جوان  لومومبای  مورد  در  کلیسا  کار 

مدت زمانی طوالنی با »متمدن شده ها«، که بر این عقیده بودند وفاداری 

به کلیسا و شاه بحث بردار نیست، اشرتاک نظر داشت. در 17 مه 1952، 

وضعیت »تصدیق« ایجاد می شود. این وضعیت برای کنگویی هایی که »به 

مرحله ای از متدِن برابر با متدن قیّم خود«]9[ رسیده اند، در نظر گرفته شده 

بود. دادگاه تجدیدنظر لئوپولدویل، در 5 اوت 1954، تشخیص می دهد که 

لومومبا »متمدن شده« است و به او تصدیق می دهد. در 1958 تنها 217 

رییس خانواده از این وضعیت بهره مند بودند.

لومومبا در 1956 نخستین کتاب خود را، به نام »آیا کنگو، این رسزمین 

این حارض  از  پیش  نارشی که  اما  تهدید است؟«، می نویسد.  آینده، مورد 

این  می مناید.  خودداری  کار  این  انجام  از  کند،  منترش  را  کتاب  بود  شده 

کتاب در 1961، بعد از قتل لومومبا، منترش می شود.]10[ او به عنوان یکی 

از نخبگان سیاهپوست اظهارنظر می کند: »متایل اساسی نخبگان کنگویی 

این است که "بلژیکی" باشند و از هامن امکانات و حقوقی بهره مند شوند 

 10 در  لومومبا،  که  نامه ای  هستند.«]11[  برخوردار  آن  از  بلژیکی ها  که 
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ژانویه ی 1957، به نارش خود می نویسد نیز روشنگر است. او در این نامه 

از »نارضایتی مردم کنگو«، از خطر »بحران و از دست دادن اعتامد«، از 

تبلیغات علیه بلژیک »که در حال حارض مزورانه ]...[ به هدف جدا کردن 

کنگویی ها و بلژیکی ها انجام می شود« و در دفاع »از حاکمیت بلژیک در 

بر  این عوامل بحران زا،  به  پایان دادن  برای   لومومبا،  آفریقا« می نویسد. 
»رضورت هامهنگ کردن روابط اجتامعی میان بلژیکی ها و کنگویی ها«]12[ 

اما  است،  برابری  خواهان   ،1957 سال  آغاز  در  اگرچه،  او  می کند.  تأکید 

هنوزچارچوب استعامر را زیر سؤال منی برد.

دیدار مبارزان و فعالین جنبش رهایی بخش ملی

از چهره های آزادی آفریقا صدق می کند،  هامن طور که در مورد بسیاری 

سیاسی  اندیشه ی  تحول  در  ملی  رهایی بخش  جنبش  مبارزان  با  دیدار 

لومومبا نقش قابل توجهی ایفاء می مناید. لومومبا، به لطف این دیدارها، 

ایدئولوژی ها و تئوری های پان آفریکانیسم، جهان سوم گرایی و کمونیسم را 

کشف می کند. اما تأثیر این کشفیات فوری نیست.

به این ترتیب، با وجود رشکت لومومبا در کنفرانس باندونگ، به عنوان ناظر 

اعزام شده از سوی »انجمن متمدن شده های استانلی ویل1« (نام سابق شهر 

کیسانگی در جمهوری دمکراتیک کنگو)، تزلزلی در اعتقادات او مشاهده 

منی شود. این مسئله که در نوشته ها و اظهارات لومومبا چندان به کنفرانس 

باندونگ اشاره منی شود، بر این حقیقت تأکید می کند که امید به آزادی، 

که مستعمرات را به لرزه درآورده، هنوز در او نفوذ نکرده است. لومومبا، 

در 1955، هنوز اهداف فعالیت خود را به بهبود وضعیت »متمدن شده ها« 

او  تأمل  حوزه ی  در  هیچ کدام،  استقالل،  و  خودمختاری  می کند.  محدود 

قرار منی گیرند. اقامت او در بروکسل در 1956، به مناسبت رشکت در یک 

به همین  نیز  بود،  داده  دوره ی مطالعاتی که وزارت مستعمرات سازمان 

منوال می گذرد. لومومبا با شور و شوق از بلژیک بازمی گردد: او بر تفاوت 

1. Stanleyville
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میان کنگو و بلژیک (که به نظر او در آنجا نژادپرستی وجود ندارد) ارصار 

می کند؛ اما هراس دارد که مبارزه ی طبقاتی وارد کنگو شود...

دو سال بعد، لومومبا برای بازدید از اولین منایشگاه جهانی بعد از جنگ -که 

از 17 آوریل تا 19اکترب 1958 در بلژیک برگزار شدـ به بروکسل بازمی گردد. 

اما کنگو و لومومبا دیگر هامنی نیستند که بودند. دولت استعامری بلژیک 

منی تواند امپراتوری خفقان خود را به طور کامل ]در انزوا[ نگاه دارد. امید 

آزادی، از امپراتوری استعامری همسایه (فرانسه) وارد می شود. این امید، 

اگرچه به خودمختاری وعده داده شده از سوی دوگل محدود می شود، اما 

حوزه ی اندیشه ی سیاسی نخبگان کنگو را وسعت می دهد.

انتشار مانیفست معروف به »آگاهی آفریقا«]13[ در30 ژوئن 1956، توسط 

گروهی از »متمدن شده ها«، نخستین نشانه ی این بیداری است. این گروه 

از روشنفکران در نگارش یک نرشیه ی کاتولیکی ادواری به همین نام رشکت 

دیگر  مانیفست  است.  جدید  آفریقا«  »آگاهی  مانیفست  لحن  می کنند. 

تأکید  اراده  بر یک  بلکه  در عرصه ی عریضه و شکایت محدود منی ماند، 

با  اروپایی هایی  نه  باشیم،  متمدن  کنگویی های  می خواهیم  »ما  می کند: 

پوست سیاه«. مانیفست هشدار می دهد: »بلژیکی ها از حاال باید بفهمند 

که سلطه ی آنها بر کنگو ابدی نیست«. و رسانجام اینکه مانیفست خواهان 

»آزادی کامل« برای کنگو می شود که در چشم انداز جامعه ی بلژیک-کنگو 

ثبت می شود. چند هفته بعد، در 23 اوت 1956، »انجمن اصالح و وحدت 

زبان کیکونگو«،1 که بیشرت تحت نام انجمن باکانگویی ها2 شناخته می شد، 

»تفاسیری بر مانیفست آگاهی آفریقا«]14[ را منترش می کند. این سند رسیعاً 

نام ضدمانیفست می گیرد و خواهان »آزادی همین امروز«، »رد جامعه ی 

بلژیک-کنگو« و ایجاد»فدراسیون کنگو بر پایه ی قومی« می شود.

لومومبا، مانند دیگر نخبگان سیاهپوست، از نزدیک این بحث ها را دنبال 

ذهنیت  این  با  و  است  کنگو  خودمختاری  موافق  این پس  از  او  می کند. 

1. Association pour le perfectionnement et l'unification de la langue kikongo

2. Association des BaKongo
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به  جهانی،  منایشگاه  در  رشکت  برای  استعامر  مقامات  دعوت  به  جدید، 

محسوب  »معتدل«  فردی  همچنان  او  آنکه  بر  دلیلی  می رود،  بروکسل 

ستایش  و  مدح  منظور  به  دالیل،  سایر  بر  عالوه  منایشگاه،  این  می شود. 

آثار و کارهای استعامر بلژیک سازماندهی شده است. منایشگاه، به طرز 

شگفت آوری برای جریانات و اشخاص مخالف استعامر بلژیک این امکان 

را فراهم می کند که با یکدیگر مالقات و هامهنگی کنند. هیئت کنگویی، 

در بروکسل، با منایندگان احزاب و سازمان های چپ مرتوپل و سایر کشورها 

(برخی از آنها مستعمرات سابق هستند که به استقالل دست یافته اند) و 

نیز با منایندگان مستعمرات فرانسه (که در روند »خودمختاری داخلی« ای 

که به واسطه ی قانون 1956 ایجاد شده است) دیدار می کند. کنگویی ها 

همچنین با فعالین »انجمن دوستان مجله ی حضور آفریقا« آشنا می شوند 

که مؤسسان آن از مواضع ضداستعامری و پان آفریکانیستی دفاع می کنند.

با این حال، چرخش سیاسی بنیادین در مسیر زندگی لومومبا در کنفرانس 

محصول  آکرا  در  لومومبا  حضور  می شود.  ایجاد   1958 دسامرب  در  آکرا 

مالقات او با ژان وان لیرد، مبارز ضداستعامر بلژیکی و بنیانگذار »انجمن 

لومومبا  سیاسی  مشاور  بعدها  که  است  آفریقا«،  مجله ی حضور  دوستان 

می شود. وان لیرد نقل می کند:

از  من،  دوستان  از  تن  دو  فوق العاده،  تصادف  یک  1958، چون  مه  در 

سیاهان آمریکا، که حارض نشده بودند به رسبازی بروند، در دفرت نکرومه 

گفتند:  من  به  تلگراف های خود  و  نامه ها  در  آنها  می کردند.  کار  غنا  در 

»ژان! ما درحال تدارک یک کنفرانس بزرگ در دسامرب به منظور آزادی متام 

خلق های آفریقا بدون توسل به قهر هستیم. تالش کن هیئتی برای کنگو 
پیدا کنی«.]15[

لومومبا در آکرا، از جمله، با فانون الجزایری، نکرومه ی غنایی و مومییه ی 

قوم گرایی  منطقه گرایی،  زیان آور  اثرات  بر  ارصار  می کند.  دیدار  کامرونی 

یا قبیله گرایی، نقطه ی مشرتک میان این سه چهره ی استقالل آفریقا است. 

ایدئولوژی هایی که تیشه به ریشه ی وحدت ملی می زنند و راه های نفوذ 
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به  کنفرانس،  پایان  در  پرشور،  لومومبای  می سازند.  را هموار  نو  استعامر 

قدیمی  عقاید  می شود.  منصوب  هامهنگی  کمیته ی  دامئی  عضو  عنوان 

تقویت می شوند؛ عقاید دیگری شکل می گیرند؛ واژگان جدیدی، که رصیح تر 

و سیاسی تر هستند، جا می افتند. لومومبا در آکرا استقالل طلب می شود. او 

در جریان کنفرانس اعالم می کند که »کنگو منی تواند مستعمره باقی مباند، 
و دسرتسی آن به استقالل رشط رضوری صلح است.«]16[

لومومبا، پس از بازگشت از آکرا، از اصطالحات جدیدی استفاده می کند. 

او، در 28 دسامرب 1958، هدف سازمان خود، »جنبش ملی کنگو«، را »پایان 

بخشیدن به رژیم استعامری و استثامر انسان از انسان«]17[ وصف می کند. 

»استقالل  و  مثبت«  »بی طرفی  »ترقی خواهی«،  »امپریالیسم«،  واژه های 

واقعی« رسیعاً وارد گفتار او می شوند. او به واسطه ی تحلیل هایی که در 

می گیرد.  قرار  مارکسیسم  تحت تأثیر  می شنود،  پان آفریکن  کنفرانس های 

آگاهی تدریجی لومومبا از ابعاد اقتصادی استقالل کنگو اجباراً کشش او به 

سوی این تحلیل ها را تقویت می کند. برای او، مانند بسیاری دیگر از رهربان 

استقالل ها، مسئله ی استقالل ملی معیار قضاوت و موضع گیری است:

باشد،  پیرشفت  به  متامیل  کسی  هر  باشد،  مرتقی  کسی  هر  آفریقا،  در 

کمونیست و خرابکار معرفی می شود. باید همیشه رس تعظیم فرود آورید 

و هر چیزی را که استعامرگران به شام عرضه می کنند بپذیرید. در این جا 

از شام متجید می کنند. ما فقط انسان های صادقی هستیم که منی خواهیم 

کسی را فریب بدهیم و تنها هدف ما آزاد کردن کشورمان و ایجاد ملتی 
آزاد و مستقل است.]18[

جرأت و ساده دلی

از  مسئله  است.  رادیکال  و  رسیع  آکرا،  از  پس  لومومبا،  اندیشه ی  تحول 

این پس دیگر درخواست خودمختاری نیست، بلکه مطالبه ی استقالل است 

–یعنی »برخورداری از حقی که مردم کنگو آن را از دست داده بودند«.]19[ 

مقامات بلژیک، که از شور و شوقی که این شعار در میان مردم کنگو ایجاد 
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کرده است، یکه خورده اند، دست به تحریک و رسکوب می زنند، به این امید 

که دو جنبش اصلی استقالل طلب –یعنی »جنبش ملی کنگو«1 و »انجمن 

باکنگو برای وحدت، حفظ و گسرتش زبان کیکونگو«2 را خنثی کنند. ممنوع 

کردن تجمع انجمن باکنگو، در 4 ژانویه ی 1959، باعث شورشی می شود 

که مطابق ارقام رسمی چهل و دو کشته بر جا می گذارد. انجمن، به نوبه ی 

خود، رقم 710 کشته و 469 زخمی را عنوان می کند. انجمن باکنگو منحل 

تبعید می شود. ژاندارم ها، هنگام  بلژیک  و رهرب آن، ژوزف کازا ووبو، به 

برگزاری کنگره ی »جنبش ملی کنگو« در استانلیویل در اکترب 1959، به روی 

مردم آتش می گشایند، سی نفر را به قتل می رسانند و صدها نفر را زخمی 

می کنند. لومومبا دستگیر و به شش ماه زندان و تبعید به کاتانگا محکوم 

می شود.

از مزاحمت لومومبا خالص شده  امید که  این  با  بنابراین دولت بلژیک، 

است، می تواند برگزاری یک »اجالس« را برای 20 ژانویه ی 1960 اعالم کند. 

اما منایندگان کنگو از هامن جلسه ی اول به اتفاق تصمیم می گیرند بدون 

حضور لومومبا از رشکت در اجالس خودداری کنند. در نتیجه لومومبا آزاد 

نتایج اجالس روشن است: »جامعه ی  می شود و در کارها رشکت می کند. 

مورد  کنند،  تحمیل  را  آن  می خواهند  بلژیکی  مقامات  که  بلژیک-کنگو« 

قبول قرار منی گیرد و تاریخ استقالل برای اول ژوئیه ی1960 تعیین می شود. 

»جنبش ملی کنگو«، با وجود تشبثات متعدد، در انتخابات مجلس در ماه 

مه 1960 وسیعاً به پیروزی می رسد. دولت ملی کنگو، در 24 ژوئن 1960، 

تشکیل می شود. کازا ووبو به ریاست جمهوری و لومومبا به نخست وزیری 

موفقیت  وجود  با  کنگو،  رهرب  مردمی ترین  لومومبا  می شوند.  برگزیده 

انتخاباتی او، برای رفع دغدغه ی وحدت ملی، به مقام دوم گامرده می شود.

برگزار   1960 ژوئن   30 در  این رشایط،  بسرت  در  استقالل،  جشن  مراسم 

1. Mouvement national congolais

2. Association des Bakongo pour l'unification, la conservation et l'expension de la 

langue kikongo
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می شود. بودوان1 پادشاه بلژیک، در سخرنانی اش، استقالل کنگو را هدیه ای 

از طرف بلژیک استعامرگر و پایان عرص استعامر معرفی می کند. به گفته ی 

عنوان  به  نه  را  »خود  که  می کند  کامل  را  دوم  لئوپولد  کار  استقالل  او 

سخرنانی  کل  می کرد«.]20[  معرفی  متمدن کننده  یک  چون  بلکه  فاتح  یک 

پادشاه آغشته به منطقی پدرساالرانه و نژادپرستانه است. لومومبا در یک 

سخرنانی غیرمنتظره، که معروف می شود، استعامر را قاطعانه مورد انتقاد 

قرار می دهد.

او شاه را نادیده می گیرد و خطاب به مردم می گوید: »مردان و زنان کنگو! 

مبارزان پیروز راه استقالل! به نام دولت کنگو به شام سالم می کنم.« او 

یادآوری می کند که استقالل نتیجه ی مبارزه ای است که »ما در آن همه ی 

متحمل  را  زیادی  رنج های  و  محرومیت ها  و  بردیم  کار  به  را  خود  تالش 

شدیم و از نثار خون خود دریغ نکردیم«. او به شاه و سخرنانی اش درباره ی 

»شاهکار« بلژیک در کنگو چنین پاسخ می دهد:

ما با متام وجودمان به این مبارزه، که در اشک و آتش و خون انجام گرفت، 

افتخار می کنیم؛ زیرا این نربدی رشافتمندانه و عادالنه بود، نربدی رضوری 

برای پایان دادن به بردگی خفت بار که با زور به ما تحمیل شده بود. وضعیت 

ما طی هشتاد سال رژیم استعامری، زخم های ما هنوز بسیار تازه تر از آن 

هستند که بتوانیم فراموش کنیم. دستمزدهایی که در ازای کار طاقت فرسای 

تحمیلی به ما پرداخت می شد کفاف خوراک، پوشاک و مسکن ما را منی داد. 

ما با این دستمزدها منی توانستیم فرزندامنان،عزیزامنان، را بزرگ کنیم. چون 

که سیاهپوست بودیم، صبح و ظهر و شب، مسخره شدیم، فحش شنیدیم، 

کتک خوردیم ]...[. ما دیدیم که به نام به اصطالح قانون، زمین های ما را 

دزدیدند؛ قانونی که فقط حق قوی تر را به رسمیت می شناخت. ما شاهد 

بودیم که قانون به هیچ وجه برای سیاهپوست و سفیدپوست یکی نیست 

افکار  دلیل  به  داغ لعنت خوردگان  و عذاب وحشتناک  ما شاهد درد   .]...[

سیاسی یا اعتقادات مذهبی بودیم؛ آنها در کشور خودشان تبعیدی بودند، 

1. Baudouin



212

چهره های انقالب آفریقا

وضعیت آنها واقعاً بدتر از مرگ بود. ما شاهد بودیم که در شهرها خانه های 

مجلل برای سفیدپوستان بود و کلبه های مخروبه برای سیاهان. ما شاهد 

بودیم که سیاهان به سینامها، رستوران ها و مغازه های به اصطالح اروپایی 

راهی نداشتند؛ که سیاهان در زیر کشتی، زیر پاهای سفیدپوستانی که در 

کابین های لوکس خود بودند، مسافرت می کردند. باالخره اینکه چه کسی 

ما شدند، سیاه چال هایی  برادران  باعث مرگ  که  تیراندازی هایی  می تواند 

کنند،  استثامر متکین  و  از رژیم رسکوب  را که منی خواستند  را که کسانی 

وحشیانه در آنها می انداختند، فراموش کند.

لومومبا، سپس، یک هدف بدون ابهام را تعیین می کند: »ایجاد یک اقتصاد 

پایان  او در  بنا خواهد منود«.]21[  اقتصادی ما را  ملی پررونق که استقالل 

سخرنانی اش، به طرز معناداری، »استقالل و وحدت آفریقا« را به هم مرتبط 

می کند. لومومبا شدیداً و به مدت طوالنی مورد تشویق قرار می گیرد. همه ی 

قدرت  این سخرنانی  در  استعامرزدگان  آن، همه ی  از  فراتر  و،  کنگویی ها 

عزت و رشف بازیافته و اراده ی دائر بر تکمیل استقالل سیاسی از طریق 

تودهنی سختی  پادشاه  را می شنوند.  اقتصادی  آوردن حاکمیت  به دست 

می خورد. پروژه ی نو استعامری مورد تهدید قرار دارد. لومومبا، که آشکارا 

یک »کمونیست« خطرناک شناخته می شود، مردی است که باید از بین برود.

در این نطق تاریخی لومومبا ترکیب عجیبی از جرأت و ساده دلی به چشم 

می خورد؛ گویی لومومبا، که در عرض چند ماه به چهره ی منادین جنبش 

رهایی بخش ملی در کنگو تبدیل می شود، عواقب اقدامات و سخنان خود 

برابری  امکان  کودکانه ای  ساده لوحی  با  این  از  پیش  که  او  منی سنجد.  را 

نژادی واقعی در چارچوب استعامر را در نظر داشت، از این پس با هامن 

ساده لوحی به امکان دسرتسی به استقالل واقعی، بدون ایجاد رس و صدای 

باور دارد.  از سوی استعامرگران  زیاد، بدون فتنه، بدون خیانت و توطئه 

ژان پل سارتر با نقل یک گفتگوی خود با فرانتس فانون نظر او را درباره ی 

لومومبا نقل می کند:

لومومبا  او  نظر  به   ]...[ می زد؛  لومومبا حرف  از  من  برای  اغلب  فانون 
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دشمن آشتی ناپذیر استقرار امپریالیسم به هر شکل و لباس بود. تنها ایرادی 

که فانون به لومومبا می گرفت –می توان حدس زد با چه مهر و عطوفتی- 

اعتامد بی قید و رشط او به انسان بود که هم عظمت او را نشان می داد 

و هم باعث نابودی او گردید. فانون به من گفت »به لومومبا دلیلی ارائه 

می دهند که از خیانت یکی از وزیرانش حکایت می کند. او می رود وزیر 

را پیدا می کند و اسناد و گزارشات را به او نشان می دهد و به او می گوید: 

آیا تو خائن هستی؟ به من نگاه کن و جواب بده. وزیر خیره در چشامن 

لومومبا انکار می کند. لومومبا نتیجه می گیرد و می گوید: بسیار خب، حرف 
تو را قبول می کنم«.]22[

پان آفریکانیسم، وحدت ملی و استقالل اقتصادی

او  سیاسی  اندیشه ی  تحول  از  خالصه ای  ژوئن   30 در  لومومبا  سخرنانی 

در  که  کنگو،  مانند  چندقومیتی  و  وسیع  کشوری  در  می شود.  محسوب 

چهارراه جغرافیایی آفریقا واقع شده و دارای ثروت های عظیم زیرزمینی 

است، اراده ی استقالل الزاماً به سه جهت گیری سیاسی منتهی می شود که 

مورد  را  آمریکا  متحده ی  ایاالت  همچنین  و  بلژیک  نواستعامری  پروژه ی 

تهدید قرار می دهند. این سه جهت گیری عبارتند از: پان آفریکانیسم، مبارزه 

علیه قبیله گرایی و استقالل اقتصادی.

لومومبا، در کنفرانس پان آفریکن آکرا در دسامرب 1958، به پان آفریکانیسم 

برای  او  مبارزه ی  و  نکرومه  شخصیت  جذب  جوان  لومومبای  می گرود. 

کشور  جایگاه  و  وزن  از  که  او  می شود.  آفریقا  متحده ی  ایاالت  تشکیل 

خود در پروژه ی ایاالت متحده ی آفریقا (به دلیل وسعت خاک این کشور، 

ثروت های زیرزمینی و موقعیت جغرافیایی آن) آگاه است، می خواهد کنگو 

به عنوان پایه ی این پروژه ایفای نقش کند: لومومبا، در سخرنانی خود در 

قاره ی  برای وحدت  مبارزه  با  را  استقالل هر مستعمره  برای  مبارزه  آکرا، 

آفریقا پیوند می زند:

ما از اینکه می بینیم این کنفرانس هدف خود را مبارزه علیه همه ی عوامل 
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داخلی و خارجی ای که مانعی بر رس راه رهایی کشورهای ما و وحدت آفریقا 

هستند، قرار داده است، خوشحال هستیم. در میان این عوامل، استعامر، 

امپریالیسم، قبیله گرایی و جدایی طلبی مذهبی یافت می شوند که، همه ی 

این عوامل، مانعی جدی را در برابر ظهور یک جامعه ی آفریقایی هامهنگ 
و برادرانه تشکیل می دهند.]23[

 ،1959 مارس  در  نیجریه)،  (در  ایبادان  بین املللی  سمینار  در  لومومبا، 

که  می دهد  توضیح  او  می کند.  روشن  را  خود  پان آفریکانیستی  رویکرد 

این پروژه ی قاره ای پروژه ای واقعی است که »در اعامل و افعال« خود را 

نشان می دهد و بر کمک »دولت های به استقالل رسیده« به خلق هایی که 

هنوز تحت استعامر به رس می برند، استوار است، وظیفه ی آموزش فرانسه 

ارتباط گیری«  »مشکالت  حذف  منظور  به  را  قاره  رستارس  در  انگلیسی  و 

»موانع  قاره«  کل  در  اشخاص  آزاد  از طریق »گردش  و  بر عهده می گیرد 

رسزمینی« را حذف می کند.]24[ لومومبا، در اکترب 1959، در کمیته ی رهربی 

کنفرانس خلق های آفریقا، در کنار استقالل ملی »تشکیل ایاالت متحده ی 

آفریقا«]25[ را به عنوان هدف پیش می کشد.

کنفرانس  یک  پذیرای  تا  است  کنگو  نوبت  این بار  آکرا،  از  پس  سال  دو 

کاتانگا  جدایی  با  زمان  این  در  لومومبا  شود.  لئوپولدویل  در  پان آفریکن 

برای  فرصتی  امر  این  پشتیبانی می کند.  آن  از  بلژیک  که  مواجه می شود 

برای  عنوان رشطی  به  پان آفریکانیسم،  از  خود  برداشت  تا  است  لومومبا 

استقالل واقعی، به عنوان نیازی فوری و به عنوان نیازی جدید، را توسعه 

تنها  است  دادن  کنگو در حال روی  در  که  آنچه  ادامه می دهد  او  دهد. 

این کشور مربوط منی شود، بلکه به آینده ی یک قاره مربوط  به آینده ی 

است. پان آفریکانیسم لومومبا از این پس به بلوغ می رسد و ابعاد سیاسی، 

اقتصادی، نظامی و ژئواسرتاتژیک در تحلیل او وارد می شوند:

مردم کنگو از اینکه پذیرای برادران مبارز خود در خاک کشورشان هستند 

مفتخر و خوشحالند ]...[ ما اگر همبستگی و وحدت خود را حقظ کنیم، 

به طور مؤثر به این هدف ]آزادی آفریقا[ نائل خواهیم شد. همبستگی ما 
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معنا پیدا می کند برای اینکه محدود نیست و برای اینکه ما آگاه هستیم که 

رسنوشت آفریقا به همه ی ما مربوط می شود ]...[. ما می دانیم هدف غرب 

سازمان سیاسی  یعنی  طایفه ها،  و  قبائل  در سطح  دیروز،  چیست. غرب، 

را  آفریقا خود  امروزه، چون  می انداخت.  تفرقه  ما  میان  سنتی،  جامعه ی 

بیاندازد.  تفرقه  ما  میان  در سطح دولت ها  آزاد می کند، غرب می خواهد 

امروزه زمان پروژه ها سپری شده است. آفریقا باید امروز دست به عملیات 

و  این عملیات هستند. وحدت  منتظر  با بی صربی  آفریقا  بزند. خلق های 
همبستگی آفریقا دیگر رؤیا نیست؛ اینها باید به تصمیامت تبدیل شوند.]26[

»الجزایر  با  واقعی  همبستگی  خواستار  سخرنانی،  همین  در  او، 

جنوبی  »آفریقای  رسکوب شده«،  »آنگوالی  شجاع«،  و  به خون کشیده شده 

اگر  می شود.]27[  خوارشده«  »کنیای  و  زندانی«  »روآندا-اروندی  برده«، 

استقالل های  برای  مبارزه  در  آفریقا  اهمیت وحدت  در خصوص  لومومبا 

ملی محق است، اما با توجه به اینکه، در 1960، بسیاری از حکومت های 

آفریقایی در راه استعامر نو گام برداشته اند، ایده آلیسم او یک اشتباه آشکار 

است. فانون، چند روز بعد از قتل لومومبا (با توجه به اینکه او به هیچ وجه 

تنها رهربی نیست که مرتکب این اشتباه می شود)، درس های این ایده آلیسم 

را استخراج می کند:

این  نکته مسلم است که امروز در آفریقا خائنانی وجود دارند که باید 

آنها را افشا کرد و با آنها جنگید. ]...[ زیرا هیچ کس نام لومومبای آینده را 

منی داند ]...[ مراقب باشیم که هرگز فراموش نکنیم: رسنوشت همه ی ما در 
کنگو تعیین می شود.]28[

اندیشه ی سیاسی لومومبا است.  مبارزه برای وحدت ملی دومین ستون 

لومومبا در سخرنانی خود در کنفرانس پان آفریکن در آکرا، در دسامرب 1958، 

در وحدت با سایر سخرنانان بار دیگر »استعامر، امپریالیسم، قبیله گرایی و 

جدایی گرایی مذهبی« را محکوم می کند. او به خطر بالکانیزه کردن کنگو 

پی برده است.]29[ اما لومومبا در کنفرانسی در بروکسل، که چند ماه قبل 

از استقالل کنگو در فوریه ی 1960 برگزار می شود، در حالی که نیروهای 
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را  کاتانگا  زرخیز  استان  جدایی  »فدرالیسم«،  پوشش  تحت  استعامرگر، 

تسهیل می کنند، با ارتباط دادن مسئله ی بالکانیزاسیون به مسئله ی استقالل 

ارائه  بالکانیزاسیون  مسئله ی  درباره ی  رفته ای  شسته  تحلیل  اقتصادی، 

می کند:

تحت پوشش کلمه ی »فدرالیسم« می خواهند مردمان کنگو را رودرروی 

صورت بندی های  وحدت گرایی«  و  »فدرالیسم  ما،  برای  دهند.  قرار  هم 

سیاسی معتربی هستند. اما آنچه که ما امروز در کنگو مشاهده می کنیم 

فدرالیسم  که  نیست  چیزی  می کنند  دفاع  آن  از  آنها  آنچه  که  است  این 

منادی آن است؛ آنها از جدایی طلبی دفاع می کنند. آنچه امروز در کاتانگا 

می گذرد، این است که چند سفیدپوست استعامرگر می گویند: »این کشور 

استقالل خود را به دست می آورد و همه ی ثروت های آن در خدمت این 

ملت بزرگ، ملت سیاه قرار خواهد گرفت. پس کاتانگا باید مستقل شود«، 

مسلط  آفریقایی ها  بر  بزرگ  اقتصادی رسمایه داری  لحاظ  از  که  به طوری 
باشد.]30[

وسعت خاک کنگو، جایگاه ژئواسرتاتژیک و ثروت های عظیم زیرزمینی آن 

لومومبا را بر رضورت زیر سؤال بردن تجزیه ی استعامری قاره ی آفریقا و 

کنگو قانع می کند. استقالل اقتصادی، بدون این زیر سؤال بردن، دامئاً مورد 

تهدید قرار دارد. لومومبا به دلیل آنکه نشان می  دهد واقعاً می خواهد از 

این شکست احرتاز کند، رسنوشت تراژیکی پیدا می کند.

خیانت سازمان ملل متحد

می دهد.  لومومبا  به  را  حق  رسیعاً  واقعیت  ملی،  وحدت  خصوص  در 

جستجوی  در  کند،  کنرتل  را  متحد  کنگوی  منی تواند  که  بلژیک،  استعامر 

آن است که تنوع قومی کنگوی مستقل را به عنوان ابزاری برای بی ثبات 

کردن و تجزیه ی این کشور مورد استفاده قرار دهد. کنگو تازه به استقالل 

انواع منابع غنی  از  ایالتی رسشار  ایالت کاتانگا،  با جدایی  رسیده بود که 

معدنی  »اتحادیه ی  پشتیبانی  با  چومبه،  موسی  می شود.  مواجه  معدنی، 
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کاتانگای علیا«، در اول ژوئیه ی 1960 استقالل ایالت کاتانگا را اعالم می کند. 

است. سیصد  غیرممکن  ایالت  این  با جداشدن  واقعی،  اقتصادی  استقالل 

تکاور بلژیکی، که شب قبل از اعالم استقالل در کاتانگا پیاده شده بودند، 

نیروهای جدایی طلب را سازماندهی و رهربی می کنند. »سی و شش ساعت 

بعد از پیاده شدن اولین نیروهای خارجی، نه هزار نظامی بلژیکی کاتانگا 

را اشغال می کنند.«]31[ دولت کنگو در 14 ژوئیه مناسبات دیپلامتیک خود 

با بلژیک را قطع کرده و خواستار مداخله ی سازمان ملل متحد می شود. 

دوره  آن  در  اعتامد  (این  داشت  اعتامد  بین امللل  حقوق  به  که  لومومبا، 

نخواهد  متحد  ملل  سازمان  که  داشت  اطمینان  و  بود)  رایج  آفریقا  در 

گذاشت تا بلژیک مستعمره ی سابق خود را تجزیه کند، با لحنی وجدآمیز 

از تصمیم این سازمان دائر بر اعزام نیروهای خود به کنگو خرب می دهد: 

شورای امنیت، با تصویب دو قطعنامه در 14 و 22 ژوئیه، بلژیک را ملزم 

می کند تا نیروهای خود را از کاتانگا خارج کرده و وظیفه ی برقراری متامیت 

ارضی کنگو را به رسبازان سازمان ملل متحد واگذار می کند. اما این اعتامد 

رسخوردگی شدیدی در پی دارد. نیروهای سازمان ملل متحد در ورود به 

کاتانگا تعلل می ورزند. آنتوان ژوزف گزینگا (معاون لومومبا)، در سخرنانی 

خود در 30 ژوئیه ی 1960، اظهار می کند که »نیروهای سازمان ملل متحد 
به نیروهای تجزیه طلب اجازه دادند تا مواضع خود را مستحکم کنند«.32]32[

دو  که  می کند  صادر  سومی  قطعنامه ی  اوت،   9 در  امنیت،  شورای 

یک  را  کاتانگا  قطعنامه جنگ  این  می برد.  زیر سؤال  را  قبلی  قطعنامه ی 

»اختالف داخلی« توصیف می کند که نیروهای سازمان ملل متحد منی توانند 

در آن رشکت کنند. در همین روز، نوبت کاسایی -یک منطقه ی ثرومتند 

کند.  استقالل  اعالم  تا  می رسد  کاتانگا-  در شامل رشقی  واقع  کنگو  دیگر 

اوت،   12 در  کنگو،  در  متحد  ملل  سازمان  مناینده ی  آنکه  بدتر  همه  از 

توافقنامه ای با چومبه امضاء می کند و ایالت کاتانگا را به طور دوفاکتو به 

رسمیت می شناسد. این تصمیامت، که مانند رضبات خنجر به پشت لومومبا 

فرود می آیند، سقوط او را نوید می دهند. »اشتباه لومومبا در وهله ی اول 
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او به خصوص  بود.  به بی طرفی دوستانه ی سازمان ملل متحد  باور داشنت 

فراموش می کرد که سازمان ملل متحد -در وضعیت کنونی- چیزی نیست 

در  تا  کرده اند  پا  بر  را  آن  بزرگ  قدرت های  که  احتیاطی  مجمع  یک  جز 

فاصله ی دو تعارض مسلحانه، "مبارزه ی مساملت آمیز" به منظور تقسیم دنیا 
را ادامه دهند«.]33[

با این وجود، تحول تراژیک اوضاع  کنگو باعث تغییر مواضع لومومبا در 

او که طرفدار  خصوص سازمان ملل متحد و عدم توسل به قهر می شود. 

رسسخت عمل مساملت آمیز بود، حاال به ضدحمله ی نظامی دست می زند. 

طرح جدایی کاسایی، در عرض چهل و هشت ساعت، به شکست می انجامد 

متحد  ملل  سازمان  می شوند.  کاتانگا  وارد  لومومبا  به  وفادار  نیروهای  و 

بود  شده  قید  امنیت  شورای   1960 اوت   9 قطعنامه ی  در  که  -درحالی 

در  درگیر  طرفین  از  هیچ کدام  از  کنگو  در  متحد  ملل  سازمان  »نیروهای 

عنوان  به  نیروها  این  و  کرد  نخواهد  پشتیبانی  کشور  این  داخلی  جنگ 

قرار  استفاده  مورد  جنگ  این  نتیجه ی  بر  گذاشنت  تأثیر  برای  وسیله ای 

نخواهند گرفت«- تصمیم می گیرد با تکیه بر نیروی نظامی یک آتش بس 

برقراری مجدد  در  ملل متحد  دیگر، سازمان  عبارت  به  کند.]34[  تحمیل  را 

حاکمیت دولت مرشوع لومومبا بر رستارس خاک کنگو مشارکت منی کند؛ اما 

جدایی طلبان کاتانگا را از لحاظ نظامی مورد حامیت قرار می دهد.

از این پس رییس جمهور کازا ووبو، به تشویق سازمان سیا، آماده می شود 

تا خود را از دست نخست وزیر که او را در تنگنا قرار داده است، خالص 

کند. آلن دالس رییس سیا، در تلگرافی به تاریخ 26 اوت، نقشه ی راه را 

برای یکی از مأمورانش درلئوپولدویل مشخص می کند: »ما تصمیم گرفته ایم 

دور کردن او مهم ترین هدف ما باشد و اینکه این هدف، در رشایط فعلی، 
سزاوار آن است که اولویت بزرگی در کار مخفی ما محسوب شود.«]35[

»شهید انقالب جهانی«

اندیشه ی سیاسی لومومبا، در حالی که او طی این ماه های پرتنش می بایستی 
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را خنثی  (بلژیک)  استعامری سابق  قدرت  توطئه های  و  تشبثات  روز  هر 

می کرد، شکل مشخصی به خود می گیرد. او از این پس می داند که پشت رس 

کشور کوچک بلژیک، دشمنی بزرگرت و قدرمتندتر، یعنی امپریالیسم، قرار 

ایستاده  گرفته است. او همچنین می داند که پشت رس کنگو، کل آفریقا 

که امپریالیسم خواهان تسلط بر آن است. لومومبا در سخرنانی خود در 

کنفرانس پان آفریکن در لئوپولدویل، به تاریخ 25 اوت،توضیح می دهد که 

نربد کنگو نربدی است که قاره ی آفریقا را رودرروی نیروهای امپریالیستی 

قرار می دهد:

هر کسی می داند که اگر کنگو از پای درآید، متام آفریقا شکست خواهد 

میراث  آفریقا،  از  دفاع  برای  ما   ]...[ آمد  خواهد  در  بندگی  به  و  خورد 

مشرتکامن، این جا هستیم! در برابر اقدام هامهنگ قدرت های امپریالیستی، 

که استعامرگران بلژیکی تنها ابزار دست آنها هستند، ما باید جبهه ی متحد 

خلق های آزاد و خلق های در حال نربد آفریقا را به وجود آوریم. در برابر 

دشمنان آزادی، ما باید ائتالف انسان های آزاد را تشکیل دهیم. رسنوشت 

مشرتک ما در این لحظه در این جا، در کنگو، رقم می خورد. در این جا، در 
کنگو، بار دیگر مسئله ی رهایی و احیای آفریقا جریان دارد.]36[

لومومبا در خصوص اهمیت کنگو برای آفریقا حق داشت؛ اما راجع به 

امکان کمک حکومت های مستقل آفریقایی اشتباه می کرد. او در نربد نهایی، 

که فرا می رسد، کامالً تنها است. کازا ووبو، در 5 سپتامرب، نخست وزیر خود 

را -به اتهام آنکه کنگو را در یک جنگ داخلی فرو برده است- عزل می کند؛ 

شورای  ندارد.  را  کاری  چنین  اختیار  اساسی  قانون  مطابق  که  حالی  در 

از  را  وزیران، در شب 5 سپتامرب، تشکیل جلسه می دهد و حامیت خود 

لومومبا تجدید می مناید و به نوبه ی خود کازا ووبو را -به دلیل نقض قانون 

اساسی- عزل می کند. 8 سپتامرب نوبت مجلس سنا است تا، با 41 رأی موافق 

در برابر 2 رأی مخالف، از نخست وزیر حامیت کند. ژوزف دزیره موبوتو، 

رییس ستاد ارتش، در 14 سپتامرب، »به منظور خروج کشور از بن بست«]37[ 

قدرت را در دست می گیرد. کازا ووبو، در 27 سپتامرب، به کودتا مرشوعیت 
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می بخشد و »شورای کمیرسهای عمومی« را ایجاد می کند و آن را مأمور 

اداره ی کشور، از طریق فرامین حکومتی، می مناید. سازمان ملل متحد در 

23 نوامرب، با شناسایی کازا ووبو به عنوان تنها مناینده ی مرشوع کنگو، از 

کودتا پشتیبانی می کند.

لومومبا تصمیم به مقاومت می گیرد، اما حبس خانگی او را زمین گیر کرده 

سکونت  محل  گرفته اند  دستور  ملل  سازمان  مراکشی  کاله آبی های  است. 

لومومبا را، به منظور »پشتیبانی« از او در مقابل رسبازان موبوتو که دور 

خانه گرد آمده اند، محارصه کنند. این حبس خانگی از 10 اکترب تا 27 نوامرب 

که لومومبا موفق به فرار می شود، ادامه پیدا می کند. لومومبا در 1 دسامرب 

به کاتانگا می برند و هامن روز به  او را  دستگیر می شود؛ در 17 ژانویه، 

همراه دو تن دیگر از رفقایش تیرباران می شود. اما لومومبا از همین حاال 

به مناد مقاومت کنگو تبدیل شده و قرب او می تواند به زیارتگاه مردم تبدیل 

شود. ژرار سوئت، کمیرس پلیس بلژیک و برادرش مأموریت می یابند آن سه 

جسد را از بین بربند: آنها جسدها را با ترب و اره قطعه قطعه می کنند، سپس 
این قطعات را می سوزانند و دست آخر در اسید سولفوریک حل می کنند.]38[

به یک  لومومبا  کار درمی آیند.  از  به شکل فاحشی غلط  این محاسبات 

قهرمان تبدیل می شود. قیام هایی، در چندین منطقه ی کنگو، درمی گیرند. در 

پایان سال 1963، یک جنبش چریکی به فرماندهی پی یر مولل وزیر آموزش 

و پرورش لومومبا در منطقه ی که ویلو آغاز می شود. در اوت 1964، دوسوم 

خاک کنگو تحت کنرتل چریک ها قرار دارد. در 1965، ارنستو چه گوارا برای 

به کنگو  -به همراه چندده تن داوطلب کوبایی-  تقویت جنبش چریکی 

می آید. ارتش بلژیک، با در دست گرفنت فرماندهی نیروهای مسلح کنگو، 

یک بار دیگر به کمک موبوتو می آید؛ و هشتصد مزدور سفیدپوست، اساساً 

از اهالی آفریقای جنوبی و رودزیا، به رهربی باب دنار به کاتانگا می شتابند. 

چریک های ضددولتی، با وجود برتری تسلیحاتی موبوتو، تا نوامرب 1967 به 

جنگ ادامه می دهند. مولل پس از دستگیری، در اکترب 1968، مانند لومومبا 

پس از شکنجه به قتل می رسد.
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در  او،  قتل  از  پس  بالفاصله  منی شود.  محدود  کنگو  به  لومومبا  آوازه ی 

حالی که در رستارس جهان تظاهراتی در اعرتاض به این قتل زبونانه صورت 

می گیرد، لومومبا به مناد جهانی مبارزه ی خلق های ستمدیده تبدیل می شود. 

دانشگاه  به  او،  قتل  سال  هامن  در  مسکو،  در  خلق ها  دوستی  دانشگاه 

پاتریس لومومبا تغییر نام می دهد. مالکوم ایکس از لومومبا متجید می کند 

و در سال 1964 از او به عنوان »بزرگرتین انسان سیاهپوستی که آفریقا به 

خود دیده است«]39[ نام می برد. امه سه زر، در 1966، منایشنامه ای تحت 

عنوان »فصلی در کنگو« می نویسد و پایان غم انگیز زندگی لومومبا را -که 
سه زر او را چونان پیشگو یا پیامرب معرفی می کند- به تصویر می کشد.]40[

پاتریس لومومبا به این ترتیب، مطابق گفته ی چه گوارا، به قامت »شهید 

دو  لومومبا  قتل  از   ،1964 نوامرب  در  چه گوارا،  درمی آید.  جهانی«  انقالب 

جمع بندی ارائه می دهد:

نخست اینکه، خوی حیوانی امپریالیسم مرز منی شناسد و به یک کشور 

معین تعلق ندارد. مهاجامن هیتلری مثل حیوانات وحشی رفتار می کردند. 

آمریکایی ها امروز مثل حیوانات وحشی رفتار می کنند. رنجرهای بلژیکی، 

همچون امپریالیست های فرانسوی در الجزایر، مثل حیوانات وحشی رفتار 

می کنند. زیرا این در ماهیت امپریالیسم است که انسان ها را به حیوانات 

تبدیل می کند و از آنها حیوانات وحشی تشنه ی خونی می سازد که قادر 

هستند انقالبیون و طرفداران رژیمی را که زیر چکمه های آنها منکوب شده 

است و برای آزادی می جنگند، تا آخرین نفر، گردن بزنند، به قتل برسانند 

و نابود کنند. و تندیسی که یاد لومومبا را جاودانه می سازد -تندیسی که 

امروز ویران شده است و فردا بازسازی خواهد شد- به همراه رسگذشت 

این شهید انقالب جهانی به ما یادآور می شود که به امپریالیسم حتی ذره ای 
منی توان اعتامد کرد.]41[

با پاتریس لومومبا دوره ای از مبارزه ی ضدامپریالیستی به پایان می رسد. 

از این پس، دیگر منی توان استقالل ظاهری و استقالل واقعی را با هم اشتباه 

گرفت؛ دیگر منی  توان مبارزه ی ضداستعامری و مبارزه ی ضدامپریالیستی را 
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از یکدیگر جدا کرد؛ دیگر منی توان با این گامن که رسیدن به آزادی و رهایی 

واقعی بدون توسل به قهر انقالبی امکان پذیر است، دچار خودفریبی شد. 

فانون در نوشته ای که به مرگ لومومبا اختصاص داد، این امر را به نحو 

احسن چنین خالصه می کند: »اشتباه ما، آفریقایی ها، این است که فراموش 

کرده ایم دشمن هرگز صادقانه عقب نشینی منی کند. دشمن هرگز منی فهمد. 
او تسلیم می شود، اما تغییر ماهیت منی دهد.«]42[
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بازار مشرتک (اروپا) یک نهاد نواستعامری است که کشورهای آفریقایی عقب مانده 

را که منی خواهند وارد این بازار شوند به تعرفه های تبعیض آمیز تهدید می کند و به 

کشورهایی که می خواهند وارد این بازار شوند وعده ی کمک می دهد. این سیاست 

ارعاب، که به ایجاد جدارسی در میان کشورهای مستقل آفریقایی و یا به دام انداخنت 

آنها در تور اروپا متایل دارد، سیاست کهنه ی امپریالیستی اروپا در خصوص آفریقا را 

دوباره برقرار می کند.

قوام نکرومه، »آفریقا باید متحد شود«، ۱۹63

مداخالت  کودتاها،  قتل ها،  از  بلندباالیی  لیست  در  لومومبا  پاتریس  قتل 

نظامی مستقیم و غیرمستقیم و مانورهایی به منظور بی ثبات کردن برخی 

نکرومه  قوام  می شود.  ثبت  آنها  رهربان  و  آفریقا  مستقل  دولت های  از 

(1972ـ1909)، که در 1966 توسط یک کودتا رسنگون گردید، مانند لومومبا 

یکی از قربانیان این شیوه های مداخله (که یکی از مشخصه های استعامر 

نو به شامر می رود) محسوب می شود.

فرا  پان آفریکانیسم  به  استعامر،  جدید  شکل  این  برابر  در  نکرومه، 

می خواند. او این جریان فکری را نزد نخستین رهربان جنبش رهایی بخش 

با  ایاالت متحده ی آمریکا، در متاس  را در  ملی در غنا کشف کرده و آن 
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شور و هیجانی که مشخصه ی جامعه ی سیاهان در سال های دهه ی 1940 

 1960 در  سپس  و  نخست وزیر   1957 در  که  او،  می بخشد.  تعمیق  بود، 

تالش  و  منی گذارد  کنار  را  پان آفریکانیسم  پروژه ی  می شود،  دولت  رییس 

می کند آن را تبیین کرده و در متامی سخرنانی ها و نوشته های خود از آن 

دفاع می کند. پان آفریکانیسم و رد استعامر نو مسلامً محورهای اندیشه ی 

سیاسی نکرومه را می سازند. با توجه به موانع، اشتباهات و شکست هایی 

که زندگی سیاسی نکرومه با آنها شناخته می شوند؛ در عوض اندیشه های 

او درباره ی سوسیالیسم، طبقات اجتامعی یا عدم خشونت پیرشفت قابل 

توجهی به خود دیدند.

از روستا تا فیالدلفیا و نیویورک

بریتانیا معتقد بود ساحل طال1 -که نکرومه در 1909 در آنجا متولد شد- یک 

»مستعمره ی الگو« است. شامل مستعمره و رسزمین آشانتی تابع یک نظام 

اداری غیرمستقیم قرار داشت که الزمه ی آن استخدام تعداد زیادی مأمور 

بومی محلی بود تا به عنوان رابط در خدمت قدرت استعامری قرار گیرند. 

نیاز به مأمورین بومی محلی توسعه ی زودرس تعلیم و تربیت بومیان در 

این ناحیه را توضیح می دهد. نکرومه، با وجود اینکه در خانواده ای ثرومتند 

و  تعلیم  آنکه  دلیل  -مدارس،به  می شود  مدرسه  وارد  است،  نشده  متولد 

تربیت پولی است، اساساً به فرزندان اعیان و ارشاف سنتی اختصاص دارند. 

او نخستین سال های تحصیلی را نزد ژزوئیت ها2 می گذراند، و از سن هفده 

سالگی درحین تحصیل به آموزگاری می پردازد. بازرس دبیرستان تازه تأسیس 

او پیشنهاد  به  آشیموتا (در حومه ی آکرا) که متوجه نکرومه شده است، 

می کند تا در این نهاد آموزشی، که به عنوان »ویرتین طرح بریتانیا«]1[ ظاهر 

می شود، تحصیالتش را ادامه دهد. این مؤسسه، که با هامن اصول، متد و 

برای غنایی ها ساده ترین و  بریتانیا کار می کرد،  مضامین درسی کالج های 

1. Coast Gold

2. نام دیگر »انجمن عیسی« فرقه ای مذهبی وابسته به کلیسای کاتولیک که توسط شوالیه ای که 

کشیش شده بود، تاسیس شد. ژزوئیت ها خودشان را رسبازان دیانت می دانستند. م
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مستقیم ترین راه برای دسرتسی به دانشگاه های بریتانیا بود.

مالقات نکرومه ی جوان با دکرت جیمز امان کویگیر آگری، مطابق گفته ی 

این  می شود.  محسوب  او  زندگی  در  عطفی«]2[  »نقطه ی  نکرومه،  خود 

کشیش سیاهپوست پروتستان متودیست1 در آن زمان در آفریقا شخصیت 

معروفی بود. او یکی از نخستین آفریقایی هایی بود که در دانشگاه های 

برای  مبارزه اش  دلیل  به  او،  به  کردند.  تحصیل  آمریکا  متحده ی  ایاالت 

گسرتش مدارس در آفریقا، لقب »پدر آموزش و پرورش آفریقا« را داده اند. 

نکرومه در زندگینامه ی خود، ضمن روایت مراسم افتتاح دبیرستان آشیموتا، 

تأثیر آگری بر اشخاص حارض در مراسم را توضیح می دهد:

این  در  آموزشی،  پرسنل  عضو  آفریقایی  نخستین  آگری،  کویگیر  دکرت 

روز در مرکز توجه همه ی آفریقایی ها قرار داشت ]...[ باورهای ملی من 

افتخار  خود  پوست  رنگ  به  فوق العاده  او  شد.  رشوع  او  با  نخستین بار 

احرتام  دلیل  به   ]...[ بود.  نژادی  جدایی سازی  هرگونه  مخالف  و  می کرد، 

ایاالت  در  تحصیالت  ادامه ی  فکر   ]...[ بودم  قائل  آگری  برای  که  زیادی 
متحده ی آمریکا به ذهنم رسید.]3[

 1929 در  آگری)  (زندگینامه نویس  اسمیت  ویلیام  ادوین  که  هامن طور 

عقده ی  نداشنت  سادگی،  و  »تقوی  با  او  شخصیت  می کند،  خاطرنشان 

حقارت که برخی از آفریقایی ها را از حرکت باز می دارد و باالخره عشق به 

متام آفریقا«]4[ مشخص می شود. ژان پی یر مارس (محقق و دیپلامت اهل 

هائیتی) یک فصل از کتاب خود »چهره های سیاهان و طرفداران سیاهان« 

را به آگری اختصاص می دهد و در آن انزجار او »از اعامل پست ناشی از 

پیش داوری نژادی و مبتنی بر رنگ پوست«]5[ را برجسته می کند. دیدار با 

چنین شخصیتی، در جوانان آفریقایی انگلیسی زبان، هامن اثری را دارد که 

سیاه ستایی در آفریقای فرانسوی زبان بر جای می گذارد.

مهم  شخصیت های  با  آشیموتا،  از  خروج  از  پس  سال های  در  نکرومه، 

دیگری مالقات می کند که از میان آنها می توان به چهره های اصلی جنبش 

1. ز فرقه های مذهبی وابسته به کلیسای پروتستان. م
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رهایی بخش ملی در حال تولد اشاره کرد: جوزف کیسلی هایفورت (وکیل 

اهل غنا)، مناینده ی آفریقا در مجلس قانونگذاری ساحل طال از سال 1916؛ 

و  سیرالئون  اهل  (سندیکالیست  جانسون  واالس  آکونا  تئوفیلوس  ایساک 

بنژامن ننامدی آزیکیوه، روزنامه نگار اهل نیجریه و رییس جمهور آینده ی 

این کشور. او به لطف این شخصیت ها با نوشته های دو رهرب اصلی سیاهان 

آمریکا (دوبویز و گاروی) آشنا می شود.

نه  (و  آمریکا  انتخاب  بر  دائر  نکرومه  تصمیم  در  آزیکیوه  با  مالقات 

انگلستان) به منظور ادامه ی تحصیل تأثیر تعیین کننده ای دارد. آزیکیوه در 

بازگشت به نیجریه در ژانویه ی 1935، پس از یک اقامت تحصیلی ده ساله 

در دانشگاه لینکلن پنسیلوانیا در آمریکا، با نوشته های خود در روزنامه ی 

»صبح آفریقا«،1 که در آکرا منترش می شد و خود او رسدبیری آن را به عهده 

داشت، بالفاصله به یک چهره ی فعال ضداستعامری تبدیل می شود. سسیل 

الرونس (مورخ و روزنامه نگار) تأثیر آزیکیوه بر نکرومه ی جوان را چنین 

خالصه می کند:

آزیکیوه، به عنوان یک دانشجوی نیازمند، کامالً به سیاهان آمریکا شباهت 

دارد، مانند آنها از تبعیضات مختلف رنج می برد ]...[ و در مبارزات آنان 

از  باعث تحریک شکلی  این تجربه  آزادی و منزلت درگیر می شود.  برای 

آگاهی و غرور نژادی نیرومند در آزیکیوه می شود. به این دلیل، آزیکیوه 

گامن می کند که ایاالت متحده ی آمریکا پایگاه آموزشی بهرتی برای رهربان 

آینده ی آفریقا است تا بریتانیا. نکرومه، با این چشم انداز که مانند آزیکیوه 

لینکلن  دانشگاه  در  تحصیل  به  می خواهد  خود  نوبه ی  به  شود،  موفق 
بپردازد.]6[

نکرومه در اکترب 1935 پا به خاک آمریکا گذاشت. او ده سال در این کشور 

ماند، به دانشگاه رفت و همزمان به کارهایی مثل ماهی فروشی، جاشویی، 

را  نژادپرستی  و  تبعیض  آمریکا  در  نکرومه  پرداخت.  غیره)  و  ظرفشویی 

»با مقایسه ی جداسازی  اعرتاف می کند که  بعد  او چند سال  کشف کرد. 

1. African Morning Post
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قلبم  می کرد،  ارائه  کشور  این  که  مدرنیسم  بزرگ  دستاوردهای  و  نژادی 
درهم فرشده می شد.«]7[

نکرومه، در 1939، در رشته ی اقتصاد و جامعه شناسی فارغ التحصیل شد 

و به تدریس در دانشگاه پرداخت. این موقعیت به او اجازه داد تا وقت و 

انرژی بیشرتی را به مبارزه و فعالیت سیاسی اختصاص دهد.

و  استعامر  کار  و  ساز  که  بود  آن  جستجوی  در  همچنین  نکرومه  اما 

را  او  این جستجو  کند.  درک  را  آنها  به  مربوط  نظریه های  و  امپریالیسم 

به مطالعه ی آثار هگل، مارکس، لنین و جوزپه ماتزینی رهنمون می شود. 

مطالعه ی مارکس و لنین اگرچه نکرومه را زیر و رو می کند؛ زیرا، به گفته ی 

خود او، »من مطمنئ بودم آنها فلسفه ای را ابداع کرده اند که قادر به حل 

این مشکالت است«؛ اما این مارکوس گاروی است که، »با فلسفه ی "آفریقا 

به وجد  را  آفریقا"«،]8[ نکرومه  به  "بازگشت  آفریقایی ها" و جنبش  آِن  از 

می آورد.

اما نکرومه در  بود،  بر آموزش سیاسی نکرومه مهم  تأثیر گاروی  اگرچه 

را  او  امر  این  و  داشت  نظر  اختالف  گاروی  با  مهم  نکته ی  یک  خصوص 

گاروی  که  سیاه«،  نژاد  »پاکی  مفهوم  با  او  راند.  دیگر  مراجع  سمت  به 

مالقات  نبود.  موافق  می داد،  قرار  خود  اسرتاتژی  ثقل  نقطه ی  در  را  آن 

نکرومه -که در رشایط آن زمان ایاالت متحده ی آمریکا مفهوم »پاکی نژاد 

یعنی  بود. سازمان دوبویز،  اجتناب ناپذیر  با دوبویز  را رد می کرد-  سیاه« 

»انجمن ملی برای پیرشفت مردم رنگین پوست«،1 در نیویورک »کنفرانس 

مستعمرات« را برگزار می کند که هدف آن این است که وضعیت حال و 

آینده ی مستعمرات را به طور مخترص ترسیم کند. نکرومه به منایندگی از 

ساحل طال در این کنفرانس رشکت و نقش فعاالنه ای در آن ایفاء می مناید. 

تصمیم اصلی کنفرانس سازماندهی یک کنگره ی پان آفریکن است که در 

1945 در منچسرت برگزار می شود.

نکرومه در زندگینامه اش، که در 1956 منترش شد، بیالن اقامت ده ساله ی 

1. National Association for the Advancement of Colored  People
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خود در آمریکا را ارائه می دهد: »سال های فقر و کار سخت که به من تجربه 

بخشیدند و فلسفه ی زندگی و سیاسی مرا صیقل دادند.«]10[ پان آفریکانیسم 

با اتصال این سه سنت به یکدیگر، »روی نیمکت های دانشگاه،  نکرومه، 

در کافه ها و در کلیساهای گتوهای سیاهان فیالدلفیا و نیویورک«]11[ متولد 

می شود.

پان آفریکانیسم علیه استعامر نو

نکرومه، کمی قبل از ترک آمریکا، جزوه ای نوشت تا به قول خودش »چند 

به  بود  آموخته  که  را  فلسفه ای  چند  و  آورده  دست  به  که  را  تجربه ای 

این وسیله حفظ کند.«]12[ این جزوه در لندن تحت عنوان »به سوی آزادی 

ملی«]13[ چاپ و منترش شد. چارچوب تحلیلی این جزوه مارکسیستی است. 

استعامر به عنوان نتیجه ی نیاز رسمایه داری به دسرتسی به مواد اولیه، به 

نیروی کار بومی ارزان قیمت و به بازاری برای آب کردن تولیدات آن تعریف 

می شود. خطابه های راجع به وظیفه ی متمدن کردن و آموزش بومیان به 

عنوان ایدئولوژی هایی تحلیل می شوند که الپوشانی این اهداف مشخص را 

مد نظر دارند. جزوه به جمع بندی منطقی زیر می رسد: »تنها انتخابی که 

برای خلق های استعامرزده باقی می ماند، این است که آزادی و استقالل 
خویش از یوغ استعامرگران را به دست آورند.«]14[

لندن  به  حقوق  رشته ی  در  تحصیل  ادامه ی  برای   1945 مه  در  نکرومه 

او  دیاسپورای سیاهان شد.  مبارزاتی  فعالیت شدید  رفت و رسیعاً جذب 

به اتحادیه ی دانشجویان آفریقای غربی می پیوندد و با بسیاری از رهربان 

آینده ی استقالل های آفریقا آشنا می شود که از میان آنها می توان از کنت 

جولیوس  (زیمبابوه)،  انکومو  جوشوآ  (کنیا)،  کنیاتا  جومو  (زامبیا)،  کوندا 

نایرره (تانزانیا)، کوجو بوتیسو (غنا)، هری نکومبوال (زامبیا) و بسیاری دیگر 

نام برد. نکرومه، به ویژه، با جرج پادمور (اهل ترینیداد) مالقات می کند و با 

او برداشت خویش از پان آفریکانیسم را تعمیق می بخشد و به آن رصاحت 

می دهد. آنها با هم اعالمیه ی پایانی پنجمین کنگره ی پان آفریکن را، که در 
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1945 به ریاست دوبوآ در لندن برگزار می شود، می نویسند (به فصل های 

1 و 3 مراجعه شود).

فدراسیون  کنگره ی  برگزاری  تاریخ  به  نزدیک  کنگره  این  برگزاری  تاریخ 

حضور  این ترتیب  به  تا  بود  شده  انتخاب  سندیکاها  بین املللی 

سندیکالیست های آفریقایی در کنگره ی اخیر تضمین شود. به نظر نکرومه 

این کنگره از لحاظ سیاسی با کنگره های قبلی،از چندین جنبه، تفاوت دارد:

و  ایدئولوژیک، طنین  نقطه نظر  از  اما  است،  کنگره  پنجمین  این  اگرچه 

منظر دید آن با چهار کنگره ی قبلی تفاوت دارد. در حالی که چهار کنگره ی 

رفرمیست های  و  متوسط  طبقه ی  روشنفکران  توسط  مخصوصاً  قبلی 

پان آفریکن  کنفرانس  پنجمین  می شدند،  پشتیبانی  بورژوا  سیاهپوست 

دانشجویان  تعاونی ها،  منایندگان  کشاورزان،  سندیکالیست ها،  کارگران، 

آفریقایی و سایر دانشجویان رنگین پوست را گرد هم می آورد. چون بیشرت 

رشکت کنندگان در کنگره آفریقایی بودند، رهایی ملی آفریقایی ایدئولوژی 

و  نژادپرستی  استعامر،  علیه  آفریقایی  ملی  رهایی بخش  -قیام  بود  کنگره 

امپریالیسم در آفریقا- و کنگره سوسیالیسم مارکسیستی را به عنوان فلسفه 
می پذیرد.]15[

اهمیت کنگره در گسرتش رویکرد ضداستعامری در امپراتوری بریتانیا در 

تحوالتی ظاهر می شود که منایندگان حارض در کنگره به تصویب می رسانند: 

جنبش  حضور  با  به ویژه  مردمی،  طبقات  به  متوسط  طبقات  از  گذار 

سندیکایی؛ گذار ایدئولوژیک با اتخاذ شعار استقالل؛ و گذار از یک نسل 

(دوبوآ، پادمور) به نسل دیگر (نکرومه، کنیاتا، آزیکیو، باندا، نایرره، کوندا، 

پرتز آبراهام). ناسیونالیسم سیاه و پان آفریکانیسم، آفریقایی می شوند. این 

خاک  از  خارج  در  که  بود  پان آفریکن خواهد  کنگره ی  آخرین  گردهامیی 

آفریقا برگزار می شود.

با  ]جنش[  نسبت  شدن  روشن  شدن،  آفریقایی  این  نشانه های  از  یکی 

اولویت  در  استعامر  مسئله ی  واقع،  در  گارِوی،  برای  است.  گارِویسم 

نیست. آفریقا، برای او، اول از همه پاسخی است به رسکوب سیاهپوستان 
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بردگان  اعقاب  اینکه  (برای  سیاه«  سازماندهی »صهیونیسم  و  آمریکا؛  در 

ایجاد کنند) اسرتاتژی سیاسی او را  دولت خاص خود را در قاره ی آفریقا 

تشکیل می دهد. در اندیشه ی گاروی، سیاهان جامعه ی آمریکا نقش اصلی 

را بازی می کنند و نه آفریقایی ها. کنگره ی منچسرت با متمرکز کردن تحلیل 

خود بر مسئله ی مبارزه با استعامر از دو جهت با این رویکرد قطع رابطه 

می کند. از یک سو، مبارزه علیه استعامر راه را به روی یک بینش قاره ای از 

مبارزه باز می کند و جدایی بین کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا 

دیگر، نقش  از سوی  میان می رود.  از  آفریقا)  و کشورهای مغرب (شامل 

اصلی به خود آفریقایی ها محول می شود و نه به سیاهان جامعه ی آمریکا. 

به  نه  نگارش آن رشکت داشت،  نکرومه در  مانیفست مصوب کنگره، که 

سیاهان بلکه به استعامرزدگان مراجعه می کند. مانیفست، با وام گرفنت یک 

جمله ی معروف مانیفست حزب کمونیست، با این شعار به پایان می رسد: 
»خلق های استعامرزده و تابع جهان، متحد شوید.«]16[

در اندیشه ی سیاسی نکرومه، پس از کنگره ی منچسرت، پان آفریکانیسم از 

پان نِگریسم متامیز می شود. این اعتقاد پس استقالل غنا، در 1957، تقویت 

مدت  غنا،  می شود.  پان آفریکانیسم  به  قاره ای  رویکردی  موجب  و  شده 

کمی بعد از استقالل، نخست میزبان کنفرانس دولت های مستقل آفریقا و 

هشت ماه بعد میزبان نخستین کنفرانس خلق های آفریقا، با حضور شصت 

و دو سازمان وابسته به جنبش رهایی بخش ملی از رستارس قاره،است. رهرب 

غنا، در این هنگام که رهربان اصلی کشورهای فرانسوی زبان واقع در جنوب 

صحرای آفریقا ایده ی نواستعامری جامعه ی فرانسه-آفریقا را می پذیرند و 

نربد در کنیا، الجزایر و کامرون جریان دارد، شعار »استقالل حاال«1 را پیش 

می کشد.

قوام نکرومه، با استقالل گینه ی سه کوتوره، در 1958 به ایجاد اتحادیه ی 

گینه و غنا همت می گامرد –اتحادیه ای پان آفریکانیستی و سوسیالیستی. 

پیدا  گسرتش  دولت ها  سایر  به  بعداً  تا  دارد  را  قابلیت  این  که  اتحادیه، 

1. Independence now



231

قوام نکرومه

می شود  بنا  غربی  آفریقای  متحده ی  ایاالت  آغاز  نقطه ی  عنوان  به  کند، 

خود  به  را  آفریقایی  دولت های  اتحادیه ی  نام   1959 در  دلیل  این  به  و 

می گیرد. پیوسنت مالی به آن، در 1961، این امید را به وجود می آورد که 

اتحادیه بتواند به نطفه ی ایاالت متحده ی آفریقا تبدیل شود. این پروژه از 

لحاظ منادین نیرومند و مؤثر است، زیرا مستعمرات سابق فرانسه و یک 

مستعمره ی سابق بریتانیا را گرد هم می آورد. با این حال برای این اتحادیه 

فردایی متصور نیست، زیرا هر عضو آن متایل دارد اسب خود را به تنهایی 
بتازاند.]17[

اغلب  که  است  آن  شاهد  تلخی  با  که  او،  منی شود.  تسلیم  نکرومه  اما 

مستعمرات سابق آفریقایی مطیع استعامرگران سابق خود باقی می مانند 

–علی رغم آنکه این مستعمرات سابق حاال به استقالل رسیده اند و با وجود 

آغاز  را  آفریقا  فرآیند وحدت  اروپایی  که کشورهای  امر  این  بر  آنها  علم 

کرده اند (معاهده ی رم در 1957، توافقنامه ی یائونده در 1961) که روی 

مستعمرات سابق آفریقایی آنها تأثیر خواهد گذاشت- نیاز به تأکید دوباره 

شدن  نزدیک  با  می کند.  احساس  را  خود  پان آفریکانیستی  اعتقادات  بر 

کنفرانس آدیس آبابا در 1963، که منجر به تولد »سازمان وحدت آفریقا« 

می شود، نکرومه به نگارش مانیفستی تحت عنوان »آفریقا باید متحد شود« 

دست می زند.

استدالل مطرح شده در این »تئوری واقعی وحدت آفریقا«]18[ اقتصادی و 

سیاسی است. از لحاظ سیاسی، نکرومه ترصیح می کند که هیچ دولتی به 

از سوی  کند.  مقاومت  امپریالیستی  قدرت های  برابر  در  تنهایی منی تواند 

دیگر ترسیم خودرسانه ی مرزهای کشورهای آفریقایی از سوی قدرت های 

که  جنگ هایی  می شود.  منجر  آفریقایی ها  میان  جنگ های  به  استعامری 

می توانند توسط این قدرت ها ایجاد شوند و یا توسط آنها مورد استفاده ی 

ابزاری قرار گیرند. نتیجه ای که از این امر ناشی می شود این است که آفریقا 

به یک وحدت سیاسی نیاز دارد که از کل آفریقا یک ملت واحد می سازد 

که از یک دولت مرکزی برخوردار است.
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خارج شدن  و  که خودکفایی  داشت  عقیده  نکرومه  اقتصادی،  لحاظ  از 

از وضعیت وابستگی (که نظام استعامر مسبب آن است) برای کشورهای 

بسیار کم جمعیت و بسیار فقیر غیرممکن است. عالوه بر این، در سطح 

نیستند.  دسرتس  در  رسیع  رشد  یک  برای  رضوری  رسمایه های  کشوری 

قدرت  به  آنها مستقیامً  از  برخی  که  پولی،  واحد  همچنین وجود چندین 

سیاست های  می شوند.  مبادالت  مانع  هستند،  وابسته  سابق  استعامری 

اقتصادی همچنین موجب رقابت میان کشورها می شود که فقط قدرت های 

غربی، که ازخرد شدن قاره ی آفریقا به وجد آمده اند، از آن سود می برند. 

بهبود رشایط  برای  که  صنعتی،  عظیم  و  گسرتده  پروژه های  آنکه  باالخره 

قاره ای  اقتصادی رضوری هستند، فقط در سطح  استقالل  زندگی مردم و 

ممکن خواهند بود. در این رابطه نیز، چنین نتیجه گیری ای غیرقابل اجتناب 

است: یک سیاست اقتصادی و یک برنامه ریزی واحد برای کل قاره.

-که  دیگری  اثر  در  شود«،  متحد  باید  »آفریقا  از  بعد  سال  دو  نکرومه، 

عنوان آن »استعامر نو، آخرین مرحله ی امپریالیسم«]19[ از یک صورت بندی 

معروف لنین به عاریت گرفته شده است- به تحلیل خود عمق می بخشد. 

او، در این اثر، از چهره ی جدید استعامر تعریفی ارائه می دهد:

از  بوده،  مطیع  اینجا  در  که  دولت،  که  است  این  نو  استعامر  اساس 

لحاظ تئوریک مستقل و در سطح بین املللی از متامی نشانه های حاکمیت 

برخوردار است. اما در حقیقت اقتصاد آن، و در نتیجه سیاست آن، از خارج 
هدایت می شوند.]20[

این دو کتاب نشان می دهند که نکرومه، برخالف نظریه پردازان سیاه ستایی، 

عقیده دارد که وحدت آفریقا نه بر شالوده ی »فرهنگی« یا »هویتی« بلکه 

بر عقالنیت اقتصادی و سیاسی استوار است. به عبارت دیگر، وحدت آفریقا 

کشورهای  جامعه ی  بر  بلکه  رازآلود  کم وبیش  گذشته ی  یک  روی  بر  نه 

آفریقایی (که نتیجه ی الزامات یک استقالل واقعی است که جهت گیری آن 

به سمت آینده خواهد بود) مبتنی است.

با این حال، این آگاهی از رضورت وحدت، نکرومه را به سمت اراده گرایی ای 
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می راند که امکانات واقعی و عینی را دست باال می گیرد. او در آدیس آبابا 

فرصت  ما  است.  حاال  همین  از  آفریقا  وحدت  ما،  »هدف  می کند:  اعالم 

نداریم. یا باید از همین حاال متحد شویم یا از بین می رویم.«]21[ این سخن 

هیجان انگیز است، ولی خیلی واقع گرایانه نیست. این برنامه ی انقالبی به 

دلبستگی  و  محافظه کارانه  جهت گیری  که  می شود  پیشنهاد  »دولت هایی 

آدیس  در  نکرومه  نتیجه  در  است.«]22[  واضح  میکروناسیونالیسم1  به  آنها 

آبابا کامالً منزوی است.

شکست های پی در پی نکرومه به معنای آن نیست که تشخیص او درباره ی 

سمیر  نظر  به  بود.  اشتباه  قاره ای  سطح  در  متحد  آفریقای  یک  رضورت 

امین، این شکست ها برعکس نشان دادند که فراخوان او به پان آفریکانیسم 
»نیم قرن جلوتر از زمانه بود«.]23[

رهایی بدون توسل به قهر؟

بازگشت نکرومه به غنا، در 1947، نتیجه ی درخواست نخبگان مزرعه دار 

و رهربان سنتی این کشور بود. آنها، پس از جنگ جهانی دوم، خواهان آن 

سازمان های  باشند.  داشته  کشور  اداره ی  در  بیشرتی  مشارکت  که  بودند 

سیاسی موجود از برآوردن این مطالبه ی جدید عاجز بودند. »دو سازمان 

اختالفات قومی  و  بودند  احتضار  سیاسی ملی گرای موجود عمالً در حال 

میان آکان ها و گاس ها آنها را زمینگیر کرده بود«.]24[ شهرتی که نکرومه در 

کنگره ی منچسرت و نیز از طریق نوشته هایش به دست آورده بود باعث شد 

منایندگان این نخبگان در پاییز 1947 از او بخواهند تا پست دبیرکلی یک 

تشکل سیاسی جدید، به نام »کنوانسیون متحد ساحل طال«،2 را اشغال کند. 

این سازمان، که در 29 دسامرب 1947 ایجاد شد، خواهان خودمختاری3 در 

درازمدت بود.

نکرومه رسیعاً با محدودیت های این سازمان جدید روبرو شد؛ »سازمانی 

1. micronationalisme

2. United Gold Coast Convention

3. self government
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که فقط نخبگان مشاغل آزاد، بازرگانان و معلامن انگلیسی شده را منایندگی 

در  میانه رو  و  اهداف  لحاظ  از  محافظه کار  جنبشی  عنوان  به  و  می کرد 

روش های خود ظاهر گردید.«]25[ عالوه بر این، رهربان سازمان به متام ساحل 

طال عالقه نداشتند، بلکه تنها منطقه ی ساحلی و ناحیه ی آشانتی (در مرکز 

کشور) مورد توجه آنها بود.]26[ تضاد مواضع ضداستعامری نکرومه با این 

وضعیت اجباراً به جدایی منجر شد.

را،  متحد ساحل طال«  کنوانسیون  که »سازمان  بود  این  نکرومه  پروژه ی 

از یک سازمان نخبه گرا، به یک حزب توده ای تبدیل کند و برای انجام این 

منظور بسیار تالش کرد: برگزاری کنفرانس های متعدد، انتشار سه نرشیه ی 

تبلیغاتی که با موفقیت بزرگی روبرو می شوند و تشکیل سازمان جوانان. 

به  دست  و  می شود  نگران  گسرتده  فعالیت های  این  از  استعامر  دستگاه 

رسکوب می زند. شش رهرب سازمان به بهانه ی »تحریک به شورش« زندانی 

رسبازان  تظاهرات  دنبال  به   ،1948 فوریه ی   28 در  آکرا،  در  می شوند. 

روی جمعیت  به  پلیس  مواجب خود هستند،  افزایش  خواهان  که  سابق 

تیراندازی می کند و باعث کشته شدن سه نفر و زخمی شدن تعداد زیادی 

از تظاهرکنندگان می شود. در واکنش به این رسکوب شورش هایی در رستارس 

کشور صورت می گیرند که چند روز به طول می انجامند و بیست کشته و 

دویست و سی و هفت زخمی به جا می گذارند. نکرومه از سوی نخبگان 

غنا، که از هموطنان خود مطیع تر هستند، متهم می شود که مسئول وخیم 

بسیار  اینکه  دلیل  به  نکرومه  که  می شود  گفته  است.  بوده  اوضاع  شدن 

رادیکال است، خیلی شدید و خیلی رسیع عمل می کند. او از پست دبیرکلی 

با  پیدا می کند. نکرومه،  تنزل  سازمان عزل می شود و به سمت خزانه دار 

در   ،1949 ژوئن   12 در  است،  کرده  ایجاد  که  جوانانی  سازمان  بر  تکیه 

برابر شصت هزار نفر تأسیس »حزب کنوانسیون مردم«1 را اعالم می کند که 

خواهان خودمختاری فوری است. زندگینامه نویس نکرومه پیشنهاد می دهد 

که یک قرائت اجتامعی از این جدایی صورت پذیرد: به حاشیه رانده شدگان 

1. Convention People's Party
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نظام استعامری، با فاصله گرفنت از سازمان کنوانسیون متحد ساحل طال، با 

حزب کنوانسیون مردم اظهار وجود می کنند. آنها »نسبت به رهربان سنتی 

غیرمستقیم  اداره ی  نظام  دارند.  انتقادی  بسیار  دیدی  استعامری  رژیم  و 

هرگونه امکانی برای اظهار وجود را از میان برده بود، زیرا از ساختارهای 
سنتی حامیت می کرد و باعث فلج شدن وضعیت شده بود.«]27[

حزب کنوانسیون مردم، از هامن بدو تولد، اسرتاتِژی عمل غیرخشونت آمیز 

کرده  تئوریزه  مثبت«1  »عمل  تحت نام  را  آن  نکرومه  که  اتخاذ می کند  را 

است. این اسرتاتژی »با کمپین های مطبوعاتی با خصلت سیاسی، از طریق 

استوار  خشونت  عدم  اصل  بر  که  همکاری  عدم  و  تحریم ها  اعتصابات، 

است«]28[ به پیش برده می شود. این موضع جدیدی نیست و خود نکرومه 

ایاالت  در  خود  اقامت  دوران  در  گاندی  آثار  مطالعه ی  به  را  آن  تاریخ 

متحده ی آمریکا برمی گرداند.

حزب، از بدو تولد، از محبوبیت غیرقابل انکاری برخوردار است. اعتصاب 

عمومی 9 ژانویه ی 1950، تحت رهربی حزب، کشور را فلج می کند. نکرومه، 

رهرب اعرتاض، در 22 ژانویه ی 1950 دستگیر و به جرم تحریک به اعتصاب 

غیرقانونی و یاغی گری به سه سال زندان محکوم می شود. دولت بریتانیا با 

این حال متوجه محبوبیت نکرومه می شود و سیاست رسکوبگرانه ی خود را 

با ژست های گشایش سیاسی تکمیل می کند. قانون اساسی جدید، که در 

1950 تصویب می شود، تشکیل یک مجمع قانونگذاری را پیش بینی می کند 

که هشتاد و چهار عضو دارد و هفتاد و پنج نفر از این تعداد آفریقایی 

هستند. دولت بریتانیا، با این کار، امیدوار است اعرتاضات را متوقف مناید 

دارد  امید وجود  این  بربد. هنوز  باال  را  میانه روی خود  متحدان  شانس  و 

باال را داشته  این مجلس دست  که رهربان سنتی و منایندگان نخبگان در 

باشند. اما نتایج انتخابات شهرداری ها و مجلس در 8 فوریه ی 1951 جای 

بحث باقی منی گذارند. حزب کنوانسیون مردم سی و چهار کرسی از سی و 

هشت کرسی شهرداری آکرا را به خود اختصاص می دهد. قانون، در نظام 

1. positive action
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استعامری بریتانیا، به زندانیان اجازه می داد، به رشط آنکه از حقوق مدنی 

خود محروم نشده باشند، در انتخابات نامزد شوند. بنابراین نکرومه خود 

را در حوزه ی مرکزی آکرا کاندید و 95 درصد از آراء را کسب می کند. او 

بالفاصله عفو و از زندان آزاد می شود و در رأس دولت قرار می گیرد.

دولت بریتانیا که در وضعیت جنگ رسد مجبور بود حزب کنوانسیون مردم 

را به عنوان طرف گفتگو بپذیرد، تالش می کند، تا به منظور حفظ منافع 

اقتصادی خود در فردای استقالل غنا، این حزب جذب سیستم شود. نکرومه 

به سهم خود، به منظور اطمینان بخشیدن به قدرت استعامری، امتیاز روی 

امتیاز می دهد. سسیل الرونس مناسبات او با قدرت استعامری و، به طور 

»نکرومه  می کند:  توصیف  دوسویه«  »اپورتونیسم  را  غرب  با  گسرتده تر، 

رفتار بسیار اطمینان بخشی در پیش می گیرد. او کامالً انتظارات قدرت های 

غربی، که او را زیر نظر دارند، را برآورده می کند. نکرومه اعالم می کند که، 

چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ تجاری، منی خواهد از چارچوب کامنولث 

این سیاست  نکرومه  نیست.«]29[  اروپاییان  او مخالف حضور  خارج شود. 

جدید را، که از 1951 تا 1957 جایگزین سیاست »عمل مثبت« می شود، 

قدرت  اعامل  از  است  عبارت  سیاست  این  می نهد.  نام  تاکتیکی«  »عمل 

در باال به منظور گسرتش اختیارات آفریقایی ها و کاهش اختیارات حاکم 

با توصیف سیاست نکرومه به  کُْنشیگلیا،  ایو بونه و اوگوست  بریتانیایی. 

عنوان »چرخش حیرت انگیز«، وضعیت را چنین توصیف می کنند:

از یکسو، نکرومه که طرفداران خود را برای استقالل فوری بسیج کرده 

است به تعویق افتادن آن را می پذیرد. استقالل به بعدها محول می شود 

که ]در 1951[ هنوز زمان آن معین نیست و اطمینانی در مورد آن وجود 

با  همکاری   ]...[ بریتانیایی  حاکم  کالرک  آردن  دیگر،  سوی  از  اما  ندارد. 

نکرومه ای را می پذیرد، که تا دیروز هنوز خطرناک ترین فرد محسوب می شد 

]...[. استعامرگر، در همکاری با چپ ترین رهربان در سیاست محلی، سعی 

می کند آنها را جذب سیستم مناید و باعث می شود که آنها، در چارچوب 

ارزش های  استعامرگر  دهند؛  تغییر  را  خود  اندیشه ی  و  عمل  کامنولث، 
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مشرتکی ایجاد می کند، به طوری که استقالل -دورمنایی که از آغاز پذیرفته 

شد، اگرچه تصمیمی درباره ی آن گرفته نشد- بدون بحران، به نوعی مثل 
عبور از یک شیب آرام، اتفاق خواهد افتاد.]30[

مسیر استقالل از این پس در این چارچوب ترسیم می شود. پس از یک 

»عمل  می شود.  اعالم   1957 مارس   6 در  استقالل  طوالنی،  گذار  دوره ی 

مثبت« و »عمل تاکتیکی« به موفقیت می رسند. اما این پیروزی به قیمت 

ابهامات و تناقضاتی به دست می آید که نتایج سنگینی برای آینده دارند. 

»زورآزمایی تا حدی به رأس دولت انتقال می یابد. نقش جنبش رهایی بخش 

ملی توده ای به تبلیغ و حامیت انتخاباتی محدود می شود.«]31[ یک چنین 

میراثی بر مفهوم سوسیالیسمی که نکرومه بعداً ابداع می کند بی اثر نیست. 

مفهومی که در آن فرودستان بیشرت به عنوان سودبرندگان ظاهر می شوند 

به  این دگرگونی ها  بنابراین  بازیگران دگرگونی های اجتامعی.  به عنوان  تا 

شدت با خصلت بوروکراتیک شان بازمنایی می شوند.

اسرتاتژی عدم خشونت نکرومه یک موفقیت غیرقابل انکار بود. عوامل 

خاص  ویژگی های  عین حال  در  کردند  کمک  موفقیت  این  به  که  بسیاری 

استعامر بریتانیا و عالوه بر این رشایط غنا در آن دوره را روشن می ساختند. 

تصویر ملکه الیزابت دوم در مراسم استقالل، که در آغوش نکرومه در حال 

رقصیدن بود، بر ويژگى استثنایی این استعامرزدایی تأکید می کرد. بنابراین، 

تجربه ی غنا را به هیچ وجه منی توان عمومیت داد. نکرومه، با وجود این، به 

وسوسه ی عمومیت بخشیدن و مدل سازی تن درداد. او، در 1958، در آکرا از 

این اندیشه دفاع می کند که دو فاز پى در پى عمل مثبت و عمل تاکتیکی 

روش جهان شمول کسب استقالل سیاسی را تشکیل می دهند. او تالش می کند 

تا این نقطه نظر مورد تصویب رشکت کنندگان در کنگره قرار گیرد.

نکرومه  قانع کردن  برای  کنگو در چرخش سال های دهه ی 1960،  درام 

کافی  است،  رضوری  و  مرشوع  رشایط   برخی  در  قهرانقالبی  این که  به 

نیست. او تا سال 1966 به دفاع از ایده ی عدم توسل به خشونت، به عنوان 

مناسب ترین شکل کسب استقالل، ادامه می دهد. خشونت استعامری (در 
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او را تغییر منی دهد.  الجزایر، کامرون و در مستعمرات پرتغال) عقیده ی 

اگر نکرومه در سازمان ملل متحد از جنبش های آزادی بخش ملی حامیت 

می کند، اگر در کنفرانس های پان آفریکن خواهان همبستگی می شود، اگر 

تعداد زیادی از پناهندگان سیاسی را در خاک غنا می پذیرد و این پناهندگان 

به  رصاحتاً  هرگز  اما  می کنند،  پا  بر  نظامی  آموزش  اردوگاه های  غنا  در 

نقطه نظر  اینکه  برای  منی کند.  صحبت  مسلحانه  مبارزه ی  از  طرفداری 

فوریه ی  در  او  که  ماند  منتظر  باید  گردد،  نوشته هایش ظاهر  در  دیگری 

تبعید  از گینه (محل  با یک کودتای نظامی رسنگون شود. نکرومه   1966

خویش) -در کتاب »رساله ی جنگ انقالبی«]32[ که در 1968 انتشار می یابد، 

خواهان مبارزه ی مسلحانه علیه استعامر و رژیم های دست نشانده و ایجاد 

یک ارتش مردمی انقالبی آفریقایی می شود. در 1970، او در کتاب دیگر 

خود، »جنگ طبقاتی در آفریقا«، به افشای توهم تغییر انقالبی از طریق 

مساملت آمیز می پردازد. هرچند به نظر می رسد که او از توهامت گذشته ی 

خودش صحبت می کند:

نخبگان  زیرا،  است.  انقالبی  مبارزات  اساسی  اصول  از  یکی  انقالبی  قهر 

صاحب امتیاز هرگز قدرت را واگذار منی کنند، مگر اینکه مجبور شوند؛ آنها 

اگر بدانند که موقعیت شان مورد تهدید قرار گرفته است، حتی اگر اصالحات 

را بپذیرند اما هرگز قدرت را واگذار منی کنند. هیچ رخداد بزرگ تاریخی ای 

که  کسی  است.  نداده  روی  جانفشانی  بدون  و  قهرآمیز  تالش های  بدون 

تولید  شیوه ی  به  رسمایه داری  تولید  شیوه ی  از  گذار  باشد  داشته  اعتقاد 

سوسیالیستی بدون توسل به خشونت انجام خواهد گرفت، باید منتظر یک 
رسخوردگی بزرگ باشد.]33[

در مواجهه با خشونت استعامر نو چرخشی واقعی در اندیشه ی نکرومه 

صورت می گیرد که بعداً به فرانتس فانون حقانیت می دهد.

سوسیالیسم بدون مبارزه ی طبقاتی؟

نقل قول پیشین انتخاب خشونت انقالبی را به مسئله ی دوگانه ی سوسیالیسم 
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و مبارزه ی طبقاتی ربط می دهد. دومین چرخش در اندیشه ی نکرومه در 

این دو جنبه قابل شناسایی است. به نظر می رسد که نکرومه به راستی به 

استقالل اقتصادی در چارچوب بازار جهانی و به گذار به سوسیالیسم بدون 

مبارزه ی طبقاتی باور دارد. نکرومه با آنکه، از هامن کنگره ی منچسرت در 

1945، خود را طرفدار »سوسیالیسم مارکسیستی« معرفی می مناید، اما غنا را 

طی نخستین سال های استقالل به سوی انتخاب های لیربالی هدایت می کند 

که این انتخاب ها منافع قدرت استعامری سابق را تقویت می کنند. ژان پل 

اَزَم و تیموتی ِبْسلِی برگ های اقتصادی برنده ی غنا را برمی شامرند که عبارتند 

از: باالترین درآمد رسانه در میان کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا، 

نخستین تولیدکننده ی کاکائو در جهان، ذخایر مهم معدنی (به ویژه طال)، 

ذخایر ارزی قابل توجه.]34[ غنا، تا آغاز دهه ی 1960 یک کشور تک محصولی 

تولیدکننده ی کاکائو است که کالً به بازار جهانی وابستگی دارد.

کامنولث  به  را  کشورش  تعلق   ،1961 تا   1957 سال های  در  نکرومه، 

رسمایه ی  بر  تکیه  با  او  منی دهد.  قرار  تردید  مورد  اسرتلینگ  منطقه ی  و 

در  او  می برد.]35[  پیش  را  کشور  اقتصادی  سیاست های  خارجی  خصوصی 

مارکسیستی  گرایش  »دارای  که  دارد  اقتصادی مشاورانی  زمینه ی سیاست 

لویس،  آرتور  مانند  نئوکالسیکی  لیربال های  بلکه  نیستند،  رادیکال  یا حتی 

نیکالس کالدور و دادلی رسز هستند که در محافل دانشگاهی و سیاسی 

به همین عنوان شناخته می شوند.«]36[ اگرچه رسمایه گذاری دولتی گسرتده 

در  را  کشاورزی  یا  صنعتی  توسعه ی  اساساً  رسمایه گذاری  این  اما  است، 

بر سیاست  و  زیرساخت ها  توسعه ی  بر  دولتی  بر منی گیرد. رسمایه گذاری 

اجتامعی تهاجمی متمرکز می شود. از 1951 تا 1961، تعداد کودکانی که به 

مدرسه می روند، تعداد تخت های بیامرستانی و پزشکان و تعداد جاده های 

آسفالت شده به طرز قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کنند.]37[ بهبود رشایط 

زندگی مردم واقعی، اما به قیمت جهانی کاکائو وابسته است. از سال 1957 

به بعد، قیمت کاکائو سقوط می کند، در حالی که قیمت های محصوالت 

وارداتی به طرز چشمگیری افزایش می یابند.]38[ غنا به این ترتیب، از پایان 
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دهه ی 1950، با آنچه که امانوئل آرگیری اقتصاددان یونانی (برای اشاره به 

قدرت های  و  تازه به استقالل رسیده  میان کشورهای  تجاری  روابط  وخامت 

امپریالیستی) آن را به درستی »مبادله ی نابرابر«]39[ توصیف می کند، روبرو 

می شود. بهای پایین مواد اولیه ی صادراتی و قیمت باالی محصوالت تولیدی 

و ابزار و ادوات وارداتی منجر به غارتی نامریی می شود.

نکرومه در مواجهه با این مبادله ی نابرابر، در »آفریقا باید متحد  شود« و 

در »استعامر نو، آخرین مرحله ی امپریالیسم«، تفکر خود درباره ی استعامر 

نو را تعمیق می بخشد: غنا در 1960 به یک جمهوری تبدیل می شود و به 

وضعیت تحت سلطگی پایان می دهد؛ در برنامه ی هفت ساله ای که در 1964 

تصویب می گردد، سیاست رسمایه گذاری های عمومی موسوم به »جایگزینی 

واردات« پیش بینی می شود؛ در سال 1965، به نشانه ی خروج از منطقه ی 

اسرتلینگ، پول ملی کشور به نام سدی1 ایجاد می شود. با این حال آشکار 

می شود که این سیاست تا حد زیادی بی اثر است. سمیر امین (اقتصاددان 

از جمله  و  را می بیند  از سال 1965، محدودیت ها و تضادها  فرانسوی)، 

توسعه ی  منظور  به  داخلی  برنامه ی هفت ساله ی  که  می سازد  خاطرنشان 

و  بود  کرده  باز  زیادی  بسیج رسمایه ی خصوصی حساب  روی  کشاورزی 

کردن  صنعتی  منظور  به  الزم  خارجی  رسمایه های  جذب  امکان  مورد  در 

دولت  کنرتل  تحت  خارجی  تجارت  حتی  بود.]40[  شده  توهم  دچار  کشور 

ریاست جمهوری  بیالن  استخراج  با  ایکوکو،  گومزو  ساموئل  منی گیرد.  قرار 

اهمیت  متوجه  نکرومه  »دولت  می دهد:  توضیح  (1966ـ1957)  نکرومه 
کنرتل تجارت خارجی در نربد برای استقالل اقتصادی نشد.«]41[

ایده ی  نکرومه  می شد.  مشاهده  نیز  داخلی  سطح  در  توهم  همین 

سوسیالیسمی را ترویج می کرد که متام طبقات اجتامعی به طور هارمونیک 

در آن مشارکت می کنند. به نظر نکرومه وحدتی که مشخصه ی فاز آزادی 

ملی است، باید بعد از استقالل در چارچوب ایجاد جامعه ی سوسیالیستی 

زمان  در  مکانیکی  طور  به  که  طبقاتی،  اختالف  انکار  کند.  پیدا  ادامه 

1. Cedi
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استقالل ظاهر می شود و استعامر نو، هامن طور که فرانتس فانون به طرز 

درخشانی تحلیل می کند،]42[ برای حفظ سلطه ی خود بر آن تکیه می کند، 

به طرز عجیبی از اراده ی کامل کردن استعامرزدایی منشاء می گیرد: طبقات 

مبارزه  برای  باید،  می دهند  تشکیل  را  آفریقایی  جوامع  که  اجتامعی ای 

علیه استفاده ی ابزاری قدرت های امپریالیستی از آنها، به هامن ترتیب که 

ملت های آفریقایی متحد می شوند، گرد هم آیند.

نکرومه این اندیشه را، با دادن جنبه ی شبه فلسفی به آن، بسط می دهد. 

موافق  مارکسیستی  نظریه ی سوسیالیسم  با محورهای عمده ی  اگرچه  او، 

برای  و  دیگر  جوامع  توسط  که  را  »جهان شمولی«  تئوری های  اما  است، 

جوامع دیگر ابداع شده اند، منی پذیرد. سوسیالیسم، چه اروپایی باشد چه 

آفریقایی، محصول یک بسرت است.]43[ نکرومه، که می خواهد سوسیالیسم 

برای  آفریقایی  بنیانی  جستجوی  در  دهد،  وفق  بومی  رشایط  با  را  خود 

از  بنیان را در گذشته ی آفریقا (گذشته ی پیش  این  او  سوسیالیسم است. 

با یک کارکرد  از استعامر، برای نکرومه،  استعامر) می یابد. آفریقای پیش 

اجتامعی مشخص می شود که بر روحیه ی اجتامعی، همبستگی، برابری طلبی، 

فقدان طبقات اجتامعی و در نتیجه نبود مبارزه ی طبقاتی مبتنی است و 

او آن را »کمونالیستی«1 توصیف می کند. آفریقا به این ترتیب، هامنطور که 

نکرومه در 1964 در کتاب خود تحت عنوان »اصالت خودآگاهی«2 توضیح 

می دهد، تا پیش از آمدن برده داران جامعه ای »سنتاً« سوسیالیستی بود:

انسان در جنبه ی اجتامعی آن  آفریقا ملزم می گرداند که  چهره ی سنتی 

سوسیالیست تلقی شود. به دلیل آنکه انسان در آفریقا قبل از هر چیز یک 

موجود معنوی محسوب می شود که در آغاز از نوعی عزت، تقوی و ارزش 
درونی برخوردار است]...[. این است بنیاد نظری کمونالیسم آفریقایی.]44[

او از این امر، عدم وجود طبقات اجتامعی در آفریقای پیش از استعامر را 

نتیجه می گیرد -طبقات اجتامعی به »آن معنایی که مد نظر مارکس بود« 

1. communaliste

2. Conciencisme
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یعنی »طبقه ای که بر دوش طبقه ی دیگری سوار است«.]45[

نکرومه، پس از کودتای فوریه ی 1966 که به سقوط و تبعید او منجر شد، 

مانند مسئله ی خشونت در این اندیشه ی خود نیز به طرزی رادیکال بازنگری 

کرد و دیدگاهی که به موجب آن آفریقای پیش از استعامر جامعه ای برابر 

و بنیاداً سوسیالیست بود را زیر سؤال برد. او در هجونامه ای تحت عنوان 

»سوسیالیسم آفریقایی بازنگری شده«، که در 1966 منترش شد، ایده آلیزه 

کردن گذشته را، که خود او هنگامی که در قدرت بود تسلیم آن شد، زیر 

سؤال برد:

که  می کند  ایجاد  را  تصور  این  آفریقایی«  »سوسیالیسم  اصطالح  امروزه 

جامعه ی آفریقا بدون طبقات و غرق در اندیشه و روح انسان گرایی بوده 

است. و، ما با این کار نوستالژی خودمان را بیان می کنیم. چنین برداشتی از 

سوسیالیسم از جامعه ی اولیه ی آفریقا یک بت می سازد. اما یک جامعه ی 

وجود  فقیر  و  ثرومتند  آن  در  (که  زیبا  و  بی نقص  طبقه،  بدون  آفریقایی 

ندارد) و بهره مند از امنیت مطلق بدون شک یک ساده سازی سهل گیرانه 

است؛ هیچ دلیل تاریخی و آنرتوپولوژیک دال بر وجود چنین جامعه ای در 
دست نیست.]46[

نکرومه از سال 1966، با انتقاد شدید از »بورژوازی کمپرادور« متشکل از 
روشنفکران، کارمندان، منایندگان مشاغل آزاد و کادرهای پلیس و ارتش،]47[ 

به نقد تند توهامت همکاری های میان طبقات و تصورات فرهنگ گرا دست 

می زند. او می بایستی از قدرت خلع می شد تا  اشتباهات و انحرافاتش از میان 

بروند. اشتباهات و انحرافاتی که رهربان سیاسی همواره از آنها خرسند هستند.

آزمون قدرت

نفی شکاف های اجتامعی در کشوری مانند غنا، که اقتصاد ملی و بودجه ی 

دولت آن تقریباً متاماً به درآمدهای حاصل از صادرات کاکائو وابسته است، 

پیامدهای سنگینی در بر داشت. با این حال نکرومه از سال 1954، موقعی 

که نخست وزیر بود، هنگام مشاهده ی قد علم کردن »جنبش آزادی بخش 
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اهالی  از  که  کاکائو  بر کشتکاران  که  (تحت رهربی خرده بورژوازی  ملی« 

منطقه ی آشانتی بودند، تکیه داشت)]48[ بر این مسئله واقف شد. نکرومه، 

به جای توجه کردن به ترکیب اجتامعی و انگیزه های این اپوزیسیون، راه حل 

ساده یعنی رسکوب مخالفان و انکار تضاد اجتامعی را ترجیح می داد. حزب 

او، حزب کنوانسیون مردم (که در 1964 به حزب واحد تبدیل می شود)، 

نه به عنوان جنبشی که از فرودستان دفاع می کند، بلکه چونان »سازمانی 

که بر روی متامی مردم غنا، متامی طبقات اجتامعی و متامی ایدئولوژی ها 

باز است، تعریف می شود.«]49[ پس خرده بورژوازی روشنفکر که در حزبی 

مانند این، و در ماشین دولتی، به سمتی دست می یابد، قبل از هر چیز 

مدافع منافع خاص خویش است. واگذاری پست ها و مناصب به اقوام و 

خویشاوندان، سیاست جلب مشرتی و اختالس پول های دولت طریقه های 

دارای  و  لئیم  و  کوچک، حریص  »کاست  این  که  ثروت اندوزی ای هستند 

روحیه ی ریزه خواری«]50[ از آنها استفاده می کند.

اگرچه نکرومه گاهی این ثرومتندان جدید را رسزنش می کرد و آنها را به 

مصادره ی اموال و دارایی ها تهدید می منود،]51[ اما اتفاق خاصی روی نداد. 

سلطه ی  تحت  حزب  یک  با  سوسیالیستی  جامعه ی  یک  ساخنت  به  »میل 

رشوه خواری  با  آن  اعضای  از  بسیاری  که  رسمایه داری،  طرفدار  باندهای 

شناخته می شدند، یک قامر بود.«]52[ توهم ایده آلیستی نکرومه، که میل به 

ساخنت سوسیالیسم بدون مبارزه ی طبقاتی را شامل می شد، منجر به فاصله 

گرفنت او از کارگران صنعتی و کشاورزی گردید. نکرومه در ژوئیه ی 1961 

برای ادامه ی تالش خود به منظور رسمایه گذاری، در رشایط کاهش قیمت 

کاکائو در بازار جهانی، دستور یک برنامه ی ریاضت اقتصادی را صادر می کند 

و، به منظور پر کردن صندوق های دولت، فرمان یک استقراض اجباری (به 

شکل برداشت 5 درصد از حقوق ها) را می دهد. این درخواست در نگاه 

مزدبگیران غیرمرشوع است، زیرا برخی از وزیران و اعضای کمیته ی مرکزی 

با به منایش گذاشنت ثروت های جدید خود دست  حزب کنوانسیون مردم 

به خودمنایی می زنند. اعتصاب عمومی کارگران بنادر و کارگران راه آهن و 
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معدنچیان علیه طرح ریاضت اقتصادی به شدت رسکوب می شود. هفده 

سندیکالیست به اتهام »توطئه برای رسنگونی دولت« زندانی می شوند. این 

آغاز جدایی نکرومه از کارگران است که بهرتین حامیان او بودند. وضعیت 

-تحت   1961 از  بعد  سال های  در  کشاورزی  و  صنعتی  کارگران  زندگی 

فشار تورم افسارگسیخته، افزایش مالیات ها و ارتشاء- روز به روز وخیم تر 

در  آفریقایی  شخصیت  مردمی ترین   1957 سال  در  که  نکرومه،  می شود. 

 ،1966 فوریه ی  در  نظامی،  کودتای  است.  شده  منزوی  کامالً  بود،  جهان 

هیچ گونه واکنش تعیین کننده ای را برمنی انگیزد.

هستند  مشکلی  منعکس کننده ی  نکرومه  قوام  انحراف  و  شکست ها 

مبارزه ی  اول  فاز  از  خروج  در  آفریقا،  مرتقی  رهربان  اغلب  مانند  او،  که 

ضداستعامری (یعنی درگیری مستقیم و بی واسطه با استعامر) آن را تجربه 

می کند. فرانتس فانون این مرحله را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

چگونه  بی واسطه،  و  مستقیم  استعامر  درهم شکسنت  از  پس  است:  داده 

می توان جامعه ی عادالنه ای را، در رشایط سلطه ی پایدار امپریالیسم، ایجاد 

کرد؟ نکرومه -در مواجهه با این سؤال دشوار- به پاسخ های بسیار ساده، 

بسیار رسیع یا بسیار دور از واقعیت قناعت می کند. او، به منظور غلبه 

بر بالکانیزاسیون استعامری، خواهان به تحقق پیوسنت وحدت فوری آفریقا 

می شود؛ او، برای طرد بی عدالتی های به جای مانده از دوران استعامر، یک 

حزب حکومتی برقرار می کند، حزبی به هامن اندازه خودکامه که بی کفایت 

از استثامر ضعفاء تغذیه می کند، به مداحی  است؛ او، در برابر غرب که 

برای »آفریقای بی طبقه« خیالی می پردازد. این توهامت و اشتباهات چیزی 

است،  بهره مند  آن  از  نیز  آفریقا، که هم اینک  در  نکرومه  قوام  از شهرت 

منی کاهد. او همچنان یکی از نشانه گان امید آزادی آفریقا باقی مانده است.



بخش سوم
یالیسم از ضداستعمار تا ضدامپر
)۱۹۷5ـ۱۹62(
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مبارزه علیه امپریالیسم، مبارزه برای قطع مناسبات استعامری و نواستعامری -چه با 

سالح های سیاسی انجام گیرد یا با سالح های واقعی یا با هر دو سالح- از مبارزه علیه 

فقر و عقب ماندگی جدا نیست؛ این دو مبارزه دو مرحله ی مختلف مسیری هستند 

که به ایجاد جامعه ای عادالنه و غنی منتهی می شود.

ارنستو چه گوارا »سخرنانی در سمینار اقتصادی همبستگی آفریقا-آسیا«، الجزیره، 

2۴ فوریه ی ۱۹6۵

شور و امید شاخصه ی سال های آغازین دهه ی 1960 در آفریقا بودند. قاره ی 

آفریقا رس به آسامن برداشته است. استقالل الجزایر، در 1962، به نظر مسیر 

اجتناب ناپذیر تاریخ را نشان می دهد و به بسیاری از مبارزان آفریقا الهام 

می بخشد. »انقالب آفریقا«، عنوان مجموعه ای از نوشته های فرانتس فانون 

از هر  بیش  منترش می شود،  ماسپرو  انتشارات  توسط  او  از مرگ  که پس 

زمان دیگری باب روز به نظر می رسد. مبارزات مسلحانه در آخرین دژهای 

استعامر به راه می افتند: در آنگوال (1961)، در آفریقای جنوبی (1961)، در 

گینه ی بیسائو (1963)، در کنگو (1963)، در موزامبیک (1964) و در رودزیا 

(1966). اما انفجار انقالب که قاره ی آفریقا را تکان می دهد با بسرت جهانی 

و قاره اِی جدیدی مواجه می شود که حامل موانع بسیار است.
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میان »تنش زدایی«...

ساخت دیوار برلین در اوت 1961 و بحران موشکی کوبا در اکترب 1962، 

شکنندگی »همزیستی مساملت آمیز« میان ایاالت متحده ی آمریکا و اتحاد 

شوروی را آشکار ساختند. اصالحات ارضی، که فیدل کاسرتو آن را در مه 

1959 به راه انداخت و سپس، ملی کردن رشکت ها و کارخانجات آمریکایی 

مستقر در کوبا در ژوئن 1960 و اعالم خصلت سوسیالیستی انقالب کوبا 

در 1961، رژیم کوبا را برای واشینگنت به دشمنی تبدیل ساخت که باید 

از پای درمی آمد. کوبایی های ضدکاسرتو، که به آمریکا پناهنده شده اند، با 

دعای خیر پرزیدنت آیزنهاور عملیات پر رس و صدا را افزایش می دهند. 

1500 کوبایی ضدانقالب تحت حامیت هواپیامهای مبب افکن آمریکایی، در 

17 آوریل 1961، در »خلیج خوک ها« پیاده می شوند. عملیات، که کندی 

شکست  می گیرد،  عهده  بر  را  آن  مسئولیت  آمریکا  جدید  رییس جمهور 

می خورد. این درگیری فیدل کاسرتو را تقویت می کند و او به مناد جهانی 

مقاومت در برابر امپریالیسم تبدیل می شود.

 ،1962 فوریه ی  در  آمریکا،  است.  پایدار  و  جدی  تهدید  این همه  با 

محارصه ای را به کوبا تحمیل می کند که تا به امروز به درازا کشیده است. 

پس از حمله ی نظامی، سالح اقتصادی در نهایت کاسرتو را متقاعد می کند 

این  برای مسکو،  بپذیرد.  را  استقرار موشک های شوروی در خاک کوبا  تا 

استقرار  بر  دائر   1961 نوامرب  در  آمریکا  تصمیم  به  واکنشی  موشک ها 

ایتالیا است. (موشک هایی که  ترکیه و سی موشک در  پانزده موشک در 

حمله  مورد  شوروی  خاک  در  اهدافی  لزوم[  ]در صورت  می دادند  اجازه 

هواپیامی  یک  توسط  شوروی  موشک های  استقرار  کشف  گیرند.)  قرار 

جاسوسی آمریکا، در 14 اکترب 1962، باعث می شود آمریکا و شوروی به 

تهدید یکدیگر بپردازند و خطر توسل به یک جنگ هسته ای باال می گیرد. 

خروشچف، در 29 اکترب، برچیده شدن سکوهای موشکی را می پذیرد، به 

رشط آنکه آمریکا تعهد کند که دیگر در کوبا مداخله نخواهد کرد و نیز به 

رشط آنکه موشک های آمریکا در ترکیه و ایتالیا جمع آوری شوند.
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مذاکرات برای خروج از بحران تنها میان آمریکا و اتحاد شوروی صورت 

می گیرد. برای کوبایی ها، که از تصمیم شوروی از طریق پیام خروشچف در 

رادیو مطلع می شوند، دیدن واقعیت تلخ است. فیدل کاسرتو در نامه ای به 

خروشچف، به تاریخ 31 اکترب 1962، ماهیت یک جانبه ی تصمیم شوروی 

در مورد  ما،  با  که  افشاء می کند: »من منی دانم چگونه می توان گفت  را 

پایگاه  برچیده شدن  است«.]1[  گرفته اید، مشورت شده  که شام  تصمیمی 

نظامی آمریکا در گوانتانامو و برداشته شدن تحریم های کوبا در توافقنامه ی 

منعقدشده حتی به چشم منی خورند. نیکیتا خروشچف در خاطرات خود 

(تاریخ انتشار 1971) به یاد می آورد که مناسبات شوروی با کوبا »ناگهان 

به تیرگی گرایید. کاسرتو حتی از پذیرفنت سفیر ما خودداری کرد ]...[. او از 
اینکه ما موشک ها را جمع کردیم، خشمگین بود«.]2[

موسوم  سیاست  موشکی،  بحران  از  پس  شوروی،  اتحاد  و  آمریکا  میان 

سیاست  ادامه ی  عنوان  به  که  سیاست،  این  می گردد.  برقرار  »تفاهم«  به 

همزیستی مساملت آمیز معرفی می شود، تغییرات قابل توجهی را موجب 

می گردد که رشایط و توازن قوا را برای کشورهای آفریقایی تازه مستقل و 

جنبش های آزادی بخش ملی تغییر می دهد. تفاهم، که مناد آن ایجاد »خط 

تلفن قرمز« میان کاخ سفید و کرملین و گسرتش مذاکرات به منظور کاهش 

سالح های امتی است، اصل همکاری اولیه میان آمریکا و اتحاد شوروی را 

این چارچوب، جنبش های  از تعارضات مطرح می کند. در  پیشگیری  برای 

آزادی بخش ملی -در خصوص مسائلی که در وهله ی اول به آنها مربوط 

بحران  ابزار تصور می شوند. حل  یا  بازیکنان منفعل  به عنوان  می گردند- 

ابرقدرت و بدون مشورت با کوبایی ها از  کوبا از طریق مذاکره میان دو 

این جهت رویه ای را ابداع می کند و این خطر را به وجود می آورد که منافع 

بهجت  شوند.  قربانی  تفاهم  رضورت های  محراب  در  آفریقا  خلق های 

النادی و عادل رفعت (روزنامه نگاران مارکسیست مرصی)، در سال 1975، 

چنین  را  موشکی  بحران  از  پس  بین املللی  اوضاع  نارص  دوره ی  بررسی  با 

معرفی می کنند:
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دو ابرقدرت آمریکا و شوروی، پس از رویارویی مستقیم حول کوبا (در 

ابتدا  کندی،  تهدیدات  برابر  در  خروشچف  عقب نشینی  و   (1962 اواخر 

به طور ضمنی و سپس بیش از بیش رصیح توافق می کنند که رقابت میان 

خود (برای تقسیم مناطق نفوذ و سلطه) را در زمینی جز زمین درگیری های 
مستقیم به پیش بربند.]3[

...و رویارویی چین و شوروی

باندونگ فعال بود و خود را  این در کنفرانس  از  چین توده ای، که پیش 

از جهان سوم معرفی می کرد، عالقه ی رهربان جنبش رهایی بخش  بخشی 

جنبش های  از  قاطعانه  پشتیبانی  کنار  در  برمی انگیزد.  را  آفریقا  ملی 

آزادی بخش، چین الگویی اقتصادی را ترویج می کند که توجه ویژه ای را در 

کشورهای جهان سوم برمی انگیزد. برای مثال مهدی بن برکه، در سال 1959، 

از »جذابیت« تجربه ی چین سخن می گوید:

خلق ها  اغلب  نگرش  توصیف  برای  مناسب  کلمه ای  جذابیت  کلمه ی 

چین  به  نسبت  می شناسم)  را  آنها  منایندگان  من  که  خلق هایی  (حداقل 

از موفقیت عظیم  ناظران  از مراکش صحبت کنم، متامی  اگر فقط  است. 

غرفه ی چین در منایشگاه بین املللی کازابالنکا شگفت زده شدند. دلیل این 

امر این است که چین کشوری است که -با گذشته ی خود، با عقب ماندگی 

عظیمی که می بایستی آن را جربان می کرد و نیز با اشتباهاتی که در فردای 
آزادی این کشور صورت گرفتند- بیشرتین شباهت را با کشور ما دارد.]4[

چین، در دهه های 1960 و 1970، در اوج تعارض سیاسی و ایدئولوژیک 

با اتحاد شوروی به رس می برد. چین عقیده دارد که سیاست تفاهم، با توجه 

به اینکه اصل همزیستی مساملت آمیز میان دولت ها را به »مناسبات میان 

طبقات ستمگر و طبقات ستمدیده، میان ملل ستمگر و ملل ستمدیده« 

سیاست  تابع  را  ستمدیده  ملل  انقالبی  »مبارزه ی  و  می دهد  گسرتش 

به  خیانتی  می کند«؛  سوسیالیستی  کشورهای  مساملت آمیز  همزیستی 
مبارزات آزادی بخش ملی است.]5[
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تعارض چین و شوروی، سال به سال تشدید می شود. کمونیست های چین 

در  یعنی سوسیالیست  را »سوسیال امپریالیست«،  اتحاد شوروی  به زودی 

اوایل  از  اتحاد شوروی،  می کنند.  توصیف  در عمل،  امپریالیست  و  حرف 

متحده ی  ایاالت  می شود.  بدل  چینی ها  اصلی  دشمن  به   ،1970 دهه ی 

در  شوروی ها،  است.  افول  حال  در  قدرت  یک  چینی ها،  نظر  به  آمریکا، 

مقابل، آنها را به ماجراجویی و ایجاد تفرقه و بازی در زمین امپریالیسم 

متهم می کنند.

درون  در  اختالف  و  تفرقه  موجب  شوروی  و  چین  تعارض  آفریقا،  در 

جنبش های آزادی بخش ملی می گردد. این دو قدرت سوسیالیستی، تا اواخر 

متحد)  ملل  سازمان  در  (به ویژه  دیپلامتیک  لحاظ  از  -چه   1950 دهه ی 

مسلحانه  مبارزه ی  وارد  که  جنبش هایی  (برای  تسلیحاتی  لحاظ  از  چه  و 

و  ملی  مبارزان جنبش رهایی بخش  برای  تکیه گاه محکمی  بودند)،-  شده 

با باال گرفنت تنش های داخلی  استقالل طلبان آفریقایی به شامر می رفتند. 

گردهامیی های  در  شوروی  و  چین  رویارویی  »سوسیالیسم«،  اردوگاه  در 

و  آسیایی-آفریقایی  کشورهای  و  جنبش ها  میان  دیدارهای  و  پان آفریکن 

نیز کنفرانس های سه قاره اخالل ایجاد می کند. پشتیبانی چین و شوروی 

از جنبش های آزادی بخش ملی، در سال های دهه ی 1960 و دهه ی 1970، 

بیش از بیش به منافع ژئواسرتاتژیک این دو کشور بستگی دارد. ژرار شالیان 

(مبارز ضداستعامر فرانسوی)، در خاطرات خود، رفتار سیاسی هر یک از 

این دو کشور سوسیالیستی را چنین خالصه می کند:

اتحاد شوروی همزیستی مساملت آمیز را موعظه می کرد و چین طرفدار 

انقالب در آسیا، آفریقا و آمریکای التین بود. مشی چین، ظاهراً، از قدرت 

آن  آفریقا شاهد  اما در خاک  بود،  برخوردار  بیشرتی  بسیج کنندگی بسیار 

بودیم که چین به ویژه تسلیم مسابقه ای به منظور تفوق و برتری می شود 

و می دیدیم که این کشور از جنبش هایی حامیت می کند که اتحاد شوروی 

در جهت گیری های خود  جنبش ها  این  اگر  حتی  منی کرد،  آنها حامیت  از 

محافظه کارتر بودند. من به مشی انقالبی تر تعلق خاطر داشتم، اما این را 
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مشاهده کردم که، چه برای شوروی و چه برای چین، مسئله عبارت از جلب 
مشرتیانی است که مدیون آنها باشند.]6[

موضع چین، به دنبال این سیاست »جلب مشرتی«، بیش از بیش پیچیده 

به نظر می رسد. این کشور در کنگو، در سال های 1963 تا 1968، از جنبش 

ژانویه ی  در  و سپس  می کند  پشتیبانی  موبوتو  علیه  مولل1  پی یر  چریکی 

1973 با افتخار از موبوتو پذیرایی و به او دیپلم »انقالبی« اعطاء می مناید. 

همین اتقاق در آنگوال روی می دهد: چین که در 1961، در کنار شوروی، 

پشتیبانی  آنگوال-مپال«2  آزادی  برای  »جنبش خلق  مسلحانه ی  مبارزه ی  از 

می کند؛ از سال 1966 ناگهان تغییر رأی می دهد و از یک سازمان جدید 

(رقیب مپال) به نام »جبهه ی ملی آزادی بخش آنگوال-فنال«3 حامیت می مناید. 

پس از به استقالل رسیدن آنگوال، در 1975، جنگ داخلی ای درمی گیرد که 

بیست و پنج سال به درازا می کشد. در یک طرف این جنگ »مپال« قرار 

دارد که اتحاد شوروی و کوبا از آن پشتیبانی می کنند و »اتحاد ملی برای 

آفریقای  و  چین  آمریکا،  حامیت  مورد  که  آنگوال-اونیتا«،4  کامل  استقالل 

آفریقایی،  انقالبیون  می شود.  محسوب  جنگ  دیگر  طرف  است،  جنوبی 

در مواجهه با جابه جا شدن اتحادها و ائتالف ها، رسیعاً مشاهده می کنند 

هدف  آفریقا  مردم  منافع  همواره  سخاومتندانه،  ادعاهای  پشت  در  که، 

اصلی قدرت های »دوست« نیست، هر چقدر هم که این قدرت ها خود را 

»سوسیالیست« بخوانند...

اعتالی همبستگی های ضداستعامری جوانان

کشورهای  در  که   ،1973 تا   1945 سال های  در  اقتصاد  »مدرنیزاسیون« 

غربی با افزایش قابل مالحظه ی نسل های جدید همراه است، ساختارهای 

اجتامعی سنتی کشورهای غربی را دچار تغییرات اساسی می کند. مهاجرت 

1. Pierre Mulele

2. Movimento Popular de Libertação de Angola

3. Frente Nacional de Libertação de Angola

4. União Nacional para a Independência Total de Angola
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روستاییان به شهرها، افول تجارت خرده پا، مرصف گسرتده، خدماتی شدن 

اقتصاد و سپس ظهور بیکاری ساختاری از آغاز دهه ی 1970 به بعد، موجب 

تزلزل باورها می شوند و مناسبات اجتامعی و روند انتقال ایدئولوژی ها را 

در هم می ریزند.

و  »بی«2  جنبش های  و   ١٩٦٠ دهه ی  آغاز  در  بریتانیا  در  »بیتل مانیا«1 

»هیپی« در آمریکا، در هامن دوره، نخستین نشانه های بحران اخالقی و 

ایدئولوژیک در میان جوانان هستند: امتناع از پذیرش قواعد و معیارهای 

باطل  جهانی،  همبستگی  آرمان  جنگ،  با  مخالفت  جامعه،  در  حاکم 

شمردن ادعای برتری فرهنگ های کشورهای مسلط، کشش به سوی جوامع 

پیشارسمایه داری و غیره. ایدئولوژی های کهنه، در این فضای ضدخودکامگی، 

دیگر فعلیت و کارآیی ندارند. در فرانسه به ویژه جنگ الجزایر، که موجب 

بسیج صدهاهزار رسباز می شود، جامعه را عمیقاً تکان می دهد و بحث های 

مهمی را در درون جنبش های جوانان مبارز موجب می شود.

فجایع جنگ ویتنام، در بحبوحه ی دهه ی1960، این آگاهی ضداستعامری 

را ترسیع می کند. حرکات اعرتاضی یکی پس از دیگری انجام می گیرند و 

گسرتش می یابند: در تظاهرات ضدجنگ در واشینگنت، در 17 آوریل 1965، 

15000 نفر رشکت می کنند؛ تظاهرکنندگان در 15 مه 1966، در حالی که 

ترانه های ضدجنگ می خوانند، کاخ سفید را به محارصه ی خود درمی آورند؛ 

150000 نفر تظاهرکننده در نیویورک در 22 اکترب 1967. کمپین های نابود 

هرنمندان،  می یابند.  افزایش  احضار  برگه های  و  رسبازی  کارت های  کردن 

کلی  محمدعلی  لنون،  جان  مانند  خوانندگانی  و  ورزشکاران  روشنفکران، 

یا باب دیلن در مخالفت با جنگ ویتنام بسیج می شوند. بسیج در ایاالت 

متحده ی آمریکا چنان وسعت می گیرد که »می توان گفت جنگ هامن قدر 

در آمریکا و در سطح افکار عمومی، بین آمریکایی ها انجام می گرفت که 

در خود ویتنام بین آمریکایی ها و ویتنامی ها«.]7[ همین جنبش از برلین تا 

1. beatlemania

2. beatnik
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لندن، و از پاریس تا برکلی مشاهده می شود.

است.  محوری  و  اساسی  ضدجنگ،  جنبش  در  آمریکا،  سیاهان  بسیج 

سیاهان، که بخش بزرگی از نظامیان اعزامی به ویتنام را تشکیل می دهند، 

اقدامات مشخص  و  به موضع گیری  پیش رشوع  از  بیش  و  واقعی  به طور 

جنبش  مدیون  زیادی  مقدار  به  و  می برد  زمان  آمریکا  »بیداری  می کنند. 

سیاهان است که به نام آگاهی انقالبی سخن می گویند«.]8[ جنبش حقوق 

مدنی، اگرچه به گرایشات مختلف تقسیم شده بود، متفقاً جنگ را محکوم 

ویتنامی ای  بسیج می شود. شعار معروف »هرگز هیچ  آن  علیه  و  می کند 

داده  نسبت  کلی  محمدعلی  به  (که  است«  نکرده  خطاب  کاکاسیاه  مرا 

می شود) به ایجاز بیان کننده ی این واقعیت است که برای سیاهان آمریکا 

برقراری رابطه میان مقاومت علیه تبعیض نژادی، مبارزه علیه جنگ ویتنام 

و، به طور کلی، نربد برای رهایی خلق های ستمدیده دشوار نیست.

مبارزات آزادی بخش ملی آفریقا، هامنگونه که ماری فرانس توآنه (استاد 

سیاهان  جامعه ی  بر  پایداری  تأثیر  می کند،  صورت بندی  سیاسی)  علوم 

آمریکا می گذارد:

سیاهان  نزد  افتخار  احساس  و  همبستگی  موجب  آفریقا  نوین  استقالل 

آمریکا می گردد و آگاهی اجتامعی آنها را تقویت می مناید. این آگاهی از 

1953، از زمانی که مبارزه برای حقوق مدنی آغاز می شود، بروز می یابد 

خواهان  آفریقا  که  کمکی  دغدغه ی  و  می کند.  پیدا  گسرتش  ادامه  در  و 

وابسته  می کند  آمریکا  سیاهان  جنبش  به  آفریقا  که  کمکی  به  است،  آن 
می شود.]9[

از این زمان به بعد شاهد آن هستیم که مبارزه ی سیاهان آمریکا و نربد 

انعکاس دیگری است. در حالی که رهربان سیاهان  آفریقایی ها هر کدام 

آمریکا اغلب از جنبش های آفریقایی حرف می زنند، رهربان آفریقایی بیش 

می کنند.  افشاء  را  آمریکا  متحده ی  ایاالت  در  نژادی  تبعیضات  پیش  از 

این  از  در 1963، منونه ای  آفریقا،  اتحادیه ی  اعالمیه ی موجودیت سازمان 

امر است.
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»تغییر راه«

آمریکا  شدن  بی اعتبار  موجب  ویتنام  ملی  آزادی بخش  نربد  محبوبیت 

جنبش  توسعه ی  جنگ،  این  مادی  و  اجتامعی  عظیم  هزینه ی  می شود. 

ضدجنگ ویتنام و جنبش وسیع مطالبه ی حقوق مدنی، امکان مداخله ی 

مستقیم نظامی در آفریقا و جاهای دیگر را محدود می کند. واشینگنت در 

این رشایط دکرتین جدیدی را تدارک می بیند.

دکرتین نیکسون، که در آن زمان دکرتین گوآم نامیده می شد (نیکسون این 

دکرتین را، برای اولین بار در ژوئیه ی 1969 در جزیره ی گوآم رشح می دهد)، 

از سال 1969 به بعد، خطوط هدایت کننده ی یک اسرتاتژی جدید را طرح 

می کند: کاهش تعهدات نظامی آمریکا در جهان، پشتیبانی نظامی و مالی 

ثبات  هستند  قادر  که  کشورهایی  از  پشتیبانی  دوست«،  »کشورهای  از 

منطقه ای را در جهت منافع آمریکا تأمین سازند (عربستان سعودی، ایران، 

ابزار حضور  به عنوان  اقتصادی  افزایش کمک  آفریقای جنوبی، ارساییل)، 

در آفریقا و نزدیکی به چین در رشایط تعارض ایدئولوژیک میان چین و 

شوروی. این جهت گیری جدید واشینگنت را می توان چنین خالصه کرد:

کشورهای  در  آمریکا  ارتش  تعهدات  کاهش  خواستار  نیکسون  دکرتین 

رژیم های طرفدار  نفع  به  استقالل  نتیجه، مفهوم  در  گردید.  جهان سوم  

آمریکا تقویت شد. از این رژیم ها انتظار می رفت که متام بار »قیام های« 

آینده را تحمل کنند. دکرتین یک رسی »زیرمرکزها«، نوعی رشکای کوچک، 

را در نظر داشت که از لحاظ سیاسی و اقتصادی در خدمت حفظ »ثبات 

درآوردن  اجراء  به  نیکسون  دکرتین  یک معنا،  به   .]...[ باشند  منطقه ای« 

سیاست »ویتنامیزاسیون« است که الثورث بونکر (سفیر سابق آمریکا در 
ویتنام) آن را چون »تغییر رنگ اجساد« معرفی می کند.]10[

دوست  رژیم های  برای  استقالل«  »مفهوم  تقویت  با  نیکسون،  دکرتین 

جهت گیری  مقاطعه کاری،  پایدار  سیستم  یک  توسعه ی  با  عین حال  در  و 

نواستعامری سیاست آمریکا در قبال کشورهای جهان سوم را به طور قطعی 

به تصویب می رساند.
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استعامر نو اگرچه در پاسخ به مبارزات آزادی بخش ملی و همبستگی هایی 

با  یافت؛ ولی همچنین  برانگیختند، ظاهر شد و توسعه  این مبارزات  که 

تحوالت اقتصادی در کشورهای اصلی استعامرگر مطابقت داشت. دهه ی 

1960 با افزایش قدرت رشکت های چندملیتی شناخته می شود که برخالف 

به  ثروت اندوزی، کمرت  و  برای عمل  تولیدی سابق،  و  رشکت های صنعتی 

وابسته هستند.  سوم  جهان  کشورهای  سیاسی  کنرتل  و  مستقیم  استعامر 

بر مورد  تکیه  با  به ویژه  روزنامه نگار ضداستعامر)،  و  (تاریخ دان  بونه  ایو 

الجزایر، این »تغییر راه« را چنین تحلیل می کند:

البته، اگر تغییر راهی وجود داشت، به دلیل مقاومت فزاینده ی خلق های 

تحت سلطه بود که قیام ها و جنگ های آزادی بخش تجسم آن بودند، و در 

همین حال به دلیل تغییری بود که در ساختارهای رسمایه داری جهانی در 

مرکز آن صورت گرفت. عرص رشکت های چندملیتی، به تنهایی، به استعامر 

نو برتری و قدرت الزم را می دهد برای اینکه شکل سودمنِد مولد سود باشد. 

و دلیل اساسی طوالنی بودن برخی از جنگ ها، مخصوصاً جنگ الجزایر، که 

از 1960 اعطاء شدند  با استقالل های در ظاهر رسیعی بود که  تباین  در 

(این استقالل های ظاهرارًسیع باعث شدند تا برخی وسوسه شوند طوالنی 

شدن برخی از جنگ ها را حامقت تلقی کنند)، عالوه بر فواید فوری آنها، 

این بود که زمان الزم، به منظورانطباق دوباره ی مالی و اقتصادی ای که این 
گذار آن را الزامی می ساخت، به دست آید.]11[

تفرقه  تازه به استقالل رسیده  دولت های  میان  نواستعامری  راه«  »تغییر 

با مردمان کشورهای آفریقایی را، که هنوز تحت  می اندازد و همبستگی 

استعامر به رس می برند، تضعیف می کند؛ و شکافی عمیق در مورد مضمون 

و اهداف استقالل ها را نشان می دهد.

محدودیت های سازمان وحدت آفریقا

در آغاز دهه ی 1960 دو گروه ازکشورهای آفریقایی از لحاظ سیاسی در 

تعریف  رس  بر  گروه  دو  این  اختالف  می کنند.  صف آرایی  یکدیگر  برابر 
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استقالل، در خصوص مفهوم پروژه ی وحدت آفریقا و نیز در مورد کمک 

 1960 سال  در  -که  اول  گروه  در  است.  ملی  آزادی بخش  جنبش های  به 

تشکیل می شود- اغلب مستعمرات سابق فرانسه در قاره ی آفریقا (کامرون، 

ساحل عاج، بنین، گابن، ولتای علیا، ماداگاسکار، موریتانی، نیجر، جمهوری 

آفریقای مرکزی، سنگال، چاد، کنگوی برازاویل) قرار دارند. این کشورها، که 

به شدت وابسته به فرانسه هستند، از ایده ی همکاری ساده میان کشورهای 

آفریقایی دفاع و هرگونه يكپارچگى سیاسی و اقتصادی را رد می کنند. این 

گروه، که »گروه برازاویل« نامیده می شود،1 به موضوع استعامر نو توجهی 

ندارد و ترجیح می دهد، در کشورهایی که استعامر مستقیامً سلطه دارد 

به جای آنکه از لحاظ سیاسی و مادی از جنبش های مسلحانه پشتیبانی کند، 

استعامرگران و استعامرشدگان را به گفتگو فرا بخواند. برای کشورهای عضو 

»گروه برازاویل«، دسرتسی به استقالل سیاسی کافی است.

جمهوری  و  مراکش  مالی،  الجزایر،  گینه،  غنا،  -شامل  کازابالنکا«  »گروه 

تشکیل  را  چیزی  و  است  مخالف  اول  گروه  با  رصیحاً  عربی-  متحده ی 

در  گروه  این  می نامند.  انقالبی«  »آفریقای  را  آن  برخی ها  که  می دهد 

ژانویه ی 1961 هنگامی تشکیل می شود که اعضای آن در کازابالنکا »منشور 

آفریقا« را امضاء می کنند و، از جمله، خواهان »وحدت« آفریقا و از میان 

بردن استعامر و استعامر نو در متامی اشکال آن می شوند. با این منشور، 

از رش مداخالت سیاسی  را  آفریقا  امضاءکنندگان متعهد می شوند »قاره ی 

و فشارهای اقتصادی خالص کنند« و »سیاست اقتصادی و اجتامعی خود 

از ثروت های طبیعی کشورهایشان به نفع مردم  را در جهت بهره برداری 

خویش به پیش برند«]12[ برای کشورهای عضو این گروه، الزمه ی رسیدن به 

استقالل واقعی حذف وابستگی در مناسبات اقتصادی است.

عمل  در  متفاوت،  چنین  جهت گیری هایی  با  گروه،  دو  این  مواضع 

آشتی ناپذیر به نظر می رسند. مثالً در حالی که گروه کازابالنکا از پذیرش 

1. گروه چند ماه بعد به نیجریه، لیربیا، سیرالئون و... گسرتش می یابد و از این پس تحت نام »گروه 

مونراویا« شناخته می شود.
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عضویت چین در سازمان ملل متحد دفاع می کند، گروه برازاویل مخالف 

این امر است. همین موضوع را در مورد مسئله ی کنگو می توان مشاهده 

کرد: در حالی که گروه کازابالنکا (در آوریل 1961) به دفاع از قطعنامه ای 

کنگو  از  خروج  به  را  بلژیک  سیاسی  مستشاران  و  که رسبازان  می پردازد 

ملزم می کند، گروه برازاویل از قطعنامه ی دیگری دفاع می مناید که خواهان 
آشتی است، ولی فعالیت بلژیک را محکوم منی کند.]13[

در این رشایط، بنیانگذاری سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا (در 1963) 

که گرایشات مختلف را گرد هم می آورد، تنها می تواند بر ابهام و تناقض 

استوار باشد. چگونه می توان بر شکاف میان آفریقایی که خود را »مرتقی« 

و »انقالبی« تعریف می کند و آفریقای دیگری که می خواهد »واقع بین« و 

»میانه رو« باشد، غلبه کرد؟

امه  برمی انگیزد.  را  زیادی  امیدهای  تولد خود  با  آفریقا  سازمان وحدت 

سه زر شعری را تحت عنوان »آدیس آبابا 1963« وقف آن می کند: »و ناگهان 

آفریقا سخن گفت، این سال نوینی برای ما بود.«]14[ میریام ماکبا، خواننده ی 

ترانه می خواند.  امید آفریقایی متحد و مستقل  به  اهل آفریقای جنوبی، 

این سازمان  را می گیرد. موضع گیری های  امید  به زودی جای  اما  دلرسدی 

جدید همواره مبهم و دوپهلو هستند. اصول اعالم شده در منشور سازمان 

به  »احرتام  حکومت ها«،  داخلی  امور  در  مداخله  (»عدم  آفریقا  وحدت 

فعالیت های   ]...[ و رشط  بی قید  »محکومیت  دولت«،  هر  ارضی  متامیت 

غیره)]15[  و  می گیرند«  انجام  دولت های همسایه  توسط  که  خرابکارانه ای 

به کلوپ رؤسای حکومت ها، که در درون مرزهای  بیشرت  را  این سازمان 

به جامانده از استعامر در امن و امان به رس می برند، تبدیل می کند تا به 

تشکیالتی که تجسم همبستگی خلق های آفریقا باشد که برای آزادی خود 

در  خود  سخرنانی  در  الجزایر،  رییس جمهور  بن بال  احمد  می کنند.  مبارزه 

آدیس آبابا، همتایان آفریقایی اش را از »سخرنانی های زیبا« که نتیجه ای به 

دنبال ندارند، بر حذر می دارد:

من وظیفه دارم -به نام مردم الجزایر، به نام یک میلیون و پانصد شهید 
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که در میدان افتخار به خاک افتادند، اعالم کنم که این منشور فقط کلامت 

موزامبیک،  و  جنوبی  آفریقای  آنگوال،  به  ما  که  اگر  بود  خواهد  توخالی 

کمک بی قید و رشطی را ندهیم که خلق های این کشورها، که هنوز زیر 

یوغ استعامر هستند، از ما انتظار دارند. ما از ایجاد یک بانک توسعه سخن 

گفتیم. چرا درباره ی ایجاد یک بانک خون برای کمک به آنهایی در آنگوال 
یا در هر جای دیگر آفریقا می رزمند، صحبت منی کنیم؟]16[

این »بانک خون« دقیقاً آن چیزی است که مبارزانی که گام به گام علیه 

رژیم های خودکامه ی آفریقایی (که توسط قدرت های امپریالیستی پشتیبانی 

می شوند) می جنگند، به آن احتیاج دارند. کامرون مثال بارز آن است. در 

این کشور، »اتحاد مردم کامرون« مبارزه ای را که در دهه ی 1950 توسط 

روبن اوم نی یوبه (به فصل5 مراجعه شود) آغاز شده بود، ادامه می دهد: 

را  کامرون  ظاهری  استقالل   1960 ژانویه ی  اول  در  فرانسه  که  حالی  در 

کامرون  مردم  اتحاد  رهربی  تحت  چریکی  جنبش  می شناسد،  رسمیت  به 

می دهد.  ادامه  فرانسه،  طرفدار  دیکتاتور  آهیجو،  احمدو  علیه  نربد  به 

اصلی  ستون های  پشتیبانی  از  طوالنی  مدت های  که  کامرون  مردم  اتحاد 

هنگامی  بود،  برخوردار  غیره)  و  الجزایر  گینه،  (مرص،  انقالبی«  »آفریقای 

که »واقعگرایی« بر کشورهای فوق مستولی می گردد، این پشتیبانی را از 

دست می دهد. یک سال بعد از امضای منشور سازمان وحدت آفریقا، قوام 

بود، دفرت  کامرون  انقالبیون  تزلزل ناپذیر  پشتیبان  زمان  این  تا  که  نکرومه 

اتحاد مردم کامرون در آکرا (پایتخت غنا) را می بندد. چند ماه بعد، مقامات 

الجزایر در خفا از اعضای اتحاد مردم کامرون می خواهند خاک الجزایر را 

ترک کنند.

سازمان همبستگی سه قاره

اگر امیدهایی که »سازمان وحدت آفریقا« برانگیخت رسیعاً به یأس تبدیل 

انقالبیون  شادی  می بایستی  ظاهراً  قاره«  سه  همبستگی  »سازمان  شد، 

(سه  بود  وسیع تر  اخیر  سازمان  این  چارچوب  برمی انگیخت.  را  آفریقایی 
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استعامر  کردن  (نابود  می رسید  نظر  به  روشن تر  نیز  آن  اهداف  و  قاره)، 

-با رشکت  کنفرانس ضدامپریالیستی  پیشنهاد تشکیل یک  امپریالیسم).  و 

انقالبیون آسیا، آفریقا و آمریکای التین- برای اولین بار در دومین کنفرانس 

همبستگی خلق های آفریقا و آسیا، که در سال 1961 در کوناکری ]پایتخت 

گینه[ برگزار گردید، داده شد. شوروی ها از این ابتکار پشتیبانی اما چینی ها 

شوروی،  و  چین  تعارض  از  ناشی  اختالل  دلیل  به  کردند.  مخالفت  آن  با 

باید منتظر چهارمین کنفرانس سازمان دامئی همبستگی آفریقا-آسیا1 ماند 

این  که در ماه مه 1965 در شهر وینبا (در کشور غنا) برگزار گردید. در 

کنفرانس تصمیم گرفته شد که نخستین کنفرانس همبستگی سه قاره در 

ژانویه ی 1966 در هاوانا (پایتخت کوبا) برگزار شود. مهدی بن برکه، انقالبی 

یوسف  و  هاوانا  کنفرانس  تدارکاتی  کمیته ی  رییس  عنوان  به  مراکشی، 

السبایی (مرصی) به عنوان دبیرکل آن تعیین می شوند.

هدف این سازمان جدید گسرتش همبستگی مشخص با خلق هایی بود که 

در صحنه های سیاسی یا مالی یا نظامی می رزمیدند. مبارزان ضداستعامر 

به  بارها  که  بودند  مشخص  همبستگی  این  خواهان  بی وقفه  و  همواره 

سد »سیاست واقع گرایانه«ی2 دولت های تاره به استقالل رسیده، و از جمله 

فراخوان  بود.  کرده  برخورد  می خواندند،  انقالبی  را  خود  که  دولت هایی 

فرانتس فانون به بسیج لژیونی از داوطلبان آفریقایی برای کمک نظامی 

البته تالش هایی  کند.  پیدا  تحقق  الجزایری هرگز منی تواند  به چریک های 

انجام گرفتند. برای مثال تالش چه گوارا در کنگو: انقالبی آرژانیتنی که در 

دسامرب 1964 (چند هفته پس از تجاوز نیروهای نظامی آمریکا و بلژیک، 

به  می شدند،  تقویت  جنوبی  آفریقای  و  رودزیا  اهل  مزدوران  توسط  که 

که  بود  کرده  اظهار  متحد-  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  برابر  -در  کنگو) 

کنگو  جنایت  انتقام  برای  را  خود  باید  جهان  آزاده ی  انسان های  »همه ی 

صد  همراه  به  خود،  اظهارات  درآوردن  عمل  به  برای  کنند«،]17[  آماده 

1. l'Organisation permanente de solidarité afro-asiatique

2. realpolitik
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داوطلب دیگر کوبایی، در آوریل 1965، به کنگو می رود. چه گوارا و یارانش 

اما، هامن طور  منایند.  سازماندهی  را  کنگو  چریکی  جنبش  می کنند  تالش 

که نخستین کلامت »خاطرات کنگو« آشکار می سازند، همبستگی واقعی 

شکست  یک  روایت  »این  می شود:  تبدیل  مخاطره آميز  کاری  به  عینی  و 
است.«]18[

برای احرتاز از شکست هایی مانند این، و به منظور سازماندهی یک جنبش 

مستحکم همبستگی، نخستین کنفرانس سه قاره -با حضور ششصد مبارز از 

هشتاد و دو کشورجهان، اما در غیاب مهدی بن برکه معامر اصلی آن (که 

در 29 اکترب 1965 در پاریس ربوده شد و به قتل رسید)- از 3 تا 15 ژانویه ی 

همواره  نوع  این  از  جلساتی  در  اگرچه  می شود.  برگزار  هاوانا  در   1966

سازش و توافق صورت می گیرد، اما تحلیل ها و قطعنامه های تصویب شده 

در هاوانا، رصیح و روشن هستند: سیاست ارتجاعی آمریکا افشاء می شود؛ 

ظهور یک »استعامر جمعی« برجسته می شود؛ نقش رشکت های چندملیتی 

عنوان  به  انسان«  بر  انسان  استعامر  »حذف  می گیرد؛  قرار  تحلیل  مورد 

آنها  از   خلق ها  به  خطاب  فراخوانی  در  می شود؛  تعیین  مشرتک  هدف 

خواسته می شود از مبارزات آزادی بخش ملی در سه قاره پشتیبانی کنند؛ 

زیرا »نربد ما مشرتک است، دشمن ما مشرتک است«.

اگرچه در این اعالمیه ها سخن پردازی و حتی استعامل کلامت قلمبه سلمبه 

به چشم می خورد، اما همبستگی (مسئله ی مورد بحث در هاوانا)، آن طور 

که بن بال در آدیس آبابا تذکر داده بود، به نطق های زیبا محدود منی شد: 

همبستگی واقعی و عینی بود. اهداف تعیین شده در »کمیته ی همبستگی 

سه قاره با ویتنام« مثالی بود که بر این امر گواهی می داد. مسئله عبارت 

است از »پشتیبانی از خلق ویتنام و اینکه با اعزام داوطلبان و ارسال اسلحه 

و  مادی  سیاسی،  روانی،  لحاظ  از  قاره ها،  متامی  از  و  کشورها  متامی  از 

از  فراتر  عام،  سیاست  قطعنامه ی  شود«.]19[  کمک  خلق  این  به  اقتصادی 

مورد ویتنام، آشکارا از مرشوعیت مبارزه ی مسلحانه، نه تنها در چارچوب 

امپریالیستی«،  »استثامر  علیه  همچنین  بلکه  مستقیم  استعامر  علیه  نربد 
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دفاع می کند:

خلق های سه قاره باید با قهر انقالبی به قهر امپریالیست ها پاسخ دهند، 

برای  چه  و  آورده اند  دست  به  که  ملی ای  استقالل  از  حفاظت  برای  چه 

کسب آزادی خلق هایی که برای به لرزه درآوردن یوغ استثامر امپریالیستی 

جدی ترین  و  نیرومندترین  به  باید  خلق ها  بنابراین   .]...[ می کنند  مبارزه 

شکل های مبارزه توسل جویند، و، در میان آنها، مبارزه ی مسلحانه یکی از 
اشکال عالی ای است که امکان می دهد پیروزی نهایی حاصل شود.]20[

هامن طور که دیدار فوزی (مبارز مرصی) در 1997 خاطرنشان می کند، 

جنبش های آزادی بخش ملی با کنفرانس سه قاره، در تئوری و در عمل، »از 

ضداستعامر به ضدامپریالیسم گذار می کنند، و این به معنای آن است که 
حاکمیت حقوقی برای آزاد شدن از وابستگی کافی نیست«.]21[

ضدحمله های امپریالیست ها

تدریجی  مبارزه ی ضدامپریالیستی  به  مبارزه ی ضداستعامری  از  گذار  اگر 

منایان  متفاوت  به شکلی  و جنبش ها  رهربان  بر حسب کشورها،  و  است 

می شود، اما این گذار به طور کلی »حال و هوای« سیاسی آفریقا در نیمه ی 

اول دهه ی 1960 را نشان می دهد. فاز ضدامپریالیستی، در عین حال که 

امتداد فاز ضداستعامری است، اما برای قدرت های حاکم بر اقتصاد جهانی 

جنگ های  می شود:  آغاز  زودی  به  ضدحمله  است.  تهدیدکننده تر  بسیار 

ضدانقالبی، مداخالت نظامی، کودتاها و قتل های سیاسی -به منظور حذف 

گویی  (که  فانون  فرانتس  که  آنهایی  رساندن  قدرت  به  برای  و  مزاحامن 

از پیش احساس کرده است)، در دوزخیان روی زمین، ایشان را  چیزی را 

»واسطه ها« و »دالالن بورژوازی غربی«]22[ توصیف می کند.

یا غیررسمی،  اول، به صورت رسمی  مدل نظامی مداخله دو جزء دارد. 

یک قراداد وفاداری میان دستوردهندگان غربی و »دالالن« محلی منعقد 

از برنامه های قابل توجه کمک و تعاون  می شود. این دالل ها، در عوض، 

(نظامی، پلیسی، مالی) بهره مند می شوند که به مدد آنها می توانند هرگونه 
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اعرتاض سیاسی و اجتامعی را در نطفه خفه کنند. نظامیان فرانسوی، در 

طول سال های دهه ی 1960، به لطف توافقنامه های پنهانی ای که پاریس 

در 1960 با آهیجو (دیکتاتور کامرون) امضاء می کند، در جنگ ضدانقالبی 

در  بریتانیا،  رنجرهای  می منایند.  رشکت  کامرون«  مردمی  »اتحاد  علیه 

ژانویه ی 1964، به ترتیب در کنیا (در تانگانیکا) و اوگاندا مداخله می کنند. 

(رییس جمهور  ْمبا  لئون  به کمک  نیروهای فرانسوی  در اوت هامن سال، 

 ،1964 نوامرب  در  می کند.  تهدید  را  او  کودتا  خطر  که  می شتابند  گابن) 

وارد عمل شوند.  کنگو  در  که  است  بلژیکی  و  آمریکایی  نیروهای  نوبت 

این مداخالت مستقیم در سال های بعد ادامه می یابند: مداخله ی آفریقای 

جنوبی در رودزیا از 1966 تا 1975، مداخله ی فرانسه در چاد از 1968 تا 

1971، مداخله ی پرتغال در گینه در1970 و غیره.

توسل به کودتاها و قتل های سیاسی رهربان رسکش، جزِء دوم مداخله بود. 

به این ترتیب، در حالی که رؤسای حکومت ها یا دولت ها (قوام نکرومه در 

غنا در 1966، مودیبو کیتا در مالی در 1968، میلتون اوبوته در اوگاندا در 

1971) رسنگون می شوند؛ رهربان دیگر (در قدرت یا در اپوزیسیون) صاف و 

ساده به قتل می رسند: سیلوانوس اوملپیو در توگو در 1963، مهدی بن برکه 

در 1965، ارنست اوآندیه در کامرون در 1971، آمیلکار کابرال در گینه در 

1973، و دیگران. رهربان »دوست« با قدرت های بزرگ، به این ترتیب و در 

این رهگذر، قانع می شوند که از »راه راست« منحرف نشوند...

خارجی  مخفی  رسویس های  توسط  اگرچه  کودتاها،  و  قتل ها  این 

سازماندهی می شوند و به اجرا درمی آیند، اما آنها همچنین بر موازنه های 

جدید داخلی، که پس از استقالل های آفریقا شکل می گیرند، تکیه دارند. 

خطوط  که  بود  مایل  استعامر  نظام  مخالف  اپوزیسیون  که  حالی  در 

از  آزادی  را متحد سازد،  آفریقایی  پاک کند و جوامع  را  اختالفات درونی 

یوغ استعامر موجب می شود که خطوط جدایی جدیدی در درون هر ملت 

توسعه ی  که  بورژوازی جدید  یک  اجتامعی ظاهر شوند.  میان طبقات  و 

آن در چارچوب کهنه ی استعامر تاکنون با تنگنا مواجه بود، از این پس در 
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با »توده های مردم« وضعیت خود را دشوار و خطرناک می یابد و  رابطه 

با متایالت رهربان مرتقی دائر بر استقالل اقتصادی به مخالفت برمی خیزد. 

این بورژوازی، که فرانتس فانون به آن لقب »کمپرادور« می دهد، حامی 

داخلی مطلوب منافع نواستعامری قدرت های امپریالیستی است. مداخالت 

نظامی، کودتاها و قتل ها، در این صورت بندی جدید، فقط مداخالت ساده ی 

بر موازنه های داخلی، که گروه های  این اعامل همچنین  نیستند.  خارجی 

اجتامعی در درون آنها تالش می کنند بهرتین امتیازات پیرشفت های موجود 

را از آن خود سازند، تکیه دارند.

جریانات انقالبی آفریقا مستقیامً مورد حمله قرار می گیرند و برخی از آنها 

که ادعای انقالبی بودن دارند، به دلیل آنکه از مدل های ایدئولوژیک مسلط 

ملت  از  جریانات  این  درک  می شوند.  تضعیف  نربیده اند،  کامل  به طور 

»واحد« و انکار تنوع فرهنگی آن منونه ای از این گسست ناکامل است. پس 

از برداشته شدن یوغ استعامر، تأکیدات قومی، هویتی، فرهنگی و مذهبی 

دوباره ظاهر می شوند. انکار و، از آن بیشرت، رسکوب این جنبش ها باعث 

ایجاد نارضایتی هایی می شود که توسط قدرت های خارجی، وقتی که منافع 

آنها اقتضاء کند، به سادگی مورد سوِءاستفاده قرار خواهند گرفت. ایده ای 

که به موجب آن دمکراسی، به عنوان کاالی »لوکس« کشورهای ثرومتند، در 

با تفرقه های قومی، فالکت اجتامعی و فوریت های  کشورهای جوانی که 

اقتصادی مواجه هستند، قابل اعامل نیست نیز یک اشتباه سیاسی است 

که وسیعاً در آفریقا گسرتش می یابد. این ایده ی اشتباه نعمتی بزرگ برای 

قانع هستند و دهه های  انتخابات ساختگی  به  رهربانی است که حداکرث 

طوالنی در قدرت باقی می مانند.

از این زمان به بعد، حتی در کشورهایی که خود را »انقالبی« می نامند، یک 

برداشت پدرساالرانه و »مستبدانه« از دولت توسعه می یابد که مشارکت 

مردم در امور سیاسی را به ندرت در چشم انداز دارد. این امر به ویژه در 

تدارک  جریان  در  که  می شود  مشاهده  »توسعه«  سیاست های  چارچوب 

آنها خلق ها، که این برنامه ها به نام آنها ارائه می شوند، تقریباً همیشه در 



264

چهره های انقالب آفریقا

حاشیه نگه داشته می شوند. خود مفهوم »توسعه« گواه عدم فاصله گیری 

دیگر  مطمئناً  است.  استعامر  از  به ارث رسیده  ذهنی  الگوهای  از  انتقادی 

»تأخیر« صحبت  و  »جربان«  از  دامئاً  اما  نیست،  مطرح  »متدن«  مسئله ی 

می شود، گویی آفریقایی ها باید همیشه پا جای پای چند جامعه ی »برتر« 

»توسعه«،  ایدئولوژی  می کند،  تأکید  ریست  ژیلرب  که  بگذارند. هامن طور 

صورت بندی  بیستم  قرن  طول  در  غربی  قدرت های  توسط  که  آن گونه 

این  را تشکیل می دهد.  کار سلطه  و  از ساز  گردید، بخشی جدایی ناپذیر 

تنزل  به داده های کمی ای  را  او  انسان و محیط زیست  اغلب  ایدئولوژی 

می دهد که در تالشی حاد و دامئی برای »رشد« اقتصادی باید »افزایش« 

یابند. این »توسعه ی اقتصادی« بسیاری از مسئوالن و مبارزان جهان سوم و 

به ویژه آفریقا را، دچار وسوسه می کند؛ بدون اینکه به شکنندگی مناسبات 

ایجاد می کند، آگاهی  اجتامعی و اکوسیستم هایی که این »باورغربی«]23[ 

داشته باشند.

بودند،  عدالت  و  آزادی  آرمان  بحران  نشان دهنده ی  تأمالت،  این  متامی 

آرمانی که در جریان روند استعامرزدایی آفریقا ظاهر شده بود و مالکوم 

از آن برمی خیزند (و هر  ایکس، مهدی بن برکه و آمیلکار کابرال به دفاع 

مورد  تا  می کنند  تحریک  را  ما  تامالت  این  می رسند).  قتل  به  آنها  سه ی 

توماس سانکارا را نیز مورد مطالعه قرار دهیم که بدون شک آخرین امید 

واقعی و معترب »انقالب آفریقا« را در جوی نامساعد که با دگرگونی های 

نفتی، بحران بدهی و  از قبیل بحران  بنیادی رسمایه داری (دگرگونی هایی 

پیروزی ایدئولوژی نئولیربال) در دهه های 1970 و 1980 مشخص می شد، 

منایندگی می کرد. امیدی واقعی و معترب تا زمانی که او نیز به نوبه ی خود 

به قتل برسد.
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با هم متحد می شوند.  هامن طور که می بینید امروزه در رستارس جهان ستمدیدگان 

سیاهان در غرب نیز به ستمی که بر آنها اعامل می شود واقف هستند. آنها به جای 

آنکه خودشان را چونان یک اقلیت تحت ستم در ایالت متحده توصیف کنند، خود را 

بخشی از توده های ستمدیده ای می دانند که امروزه در رستارس جهان با فریادهای رسا 

خواهان عمل علیه دشمن ستمگر مشرتک هستند.

مالکوم ایکس، »سخرنانی در مدرسه ی اقتصاد لندن«،۱۱ فوریه ی ۱۹6۵

انقالب  چهره های  به  که  کتابی  در  (1965ـ1925)،  ایکس  مالکوم  معرفی 

این حال،  با  باشد.  تعجب برانگیز  می تواند  است،  یافته  اختصاص  آفریقا 

تأثیرات متقابل مبارزه برای برابری در آمریکای شاملی و نربد علیه استعامر 

در آفریقا آنقدر شدید و پایدار هستند که رهرب آفرو-آمریکایی جایگاه خود 

را در میان چهره های انقالب آفریقا کامالً پیدا می کند. »آفریقا« فقط یک 

قاره نیست. آفریقا یک رسنوشت مشرتک است که در واکنش به خشونت 

این مسئله را، در  برده داری و استعامر ساخته شده است. مالکوم ایکس 

یادداشتی که در 1963 برای رؤسای دولت ها و حکومت های آفریقایی -که 

به منظور تشکیل سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا گرد هم آمده بودند- 

می فرستد،چنین صورت بندی می کند:
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ما اگرچه به دلیل تصادف بی رحامنه ی تاریخ، نه به خاطر اینکه انتخاب 

کرده ایم، از این پس در آمریکا هستیم، اما از آنجایی که بیست و دو میلیون 

نفر از ما اصالتاً آفریقایی بودند، قاطعانه عقیده داریم که مسائل آفریقا 
مسائل ما و مسائل ما مسائل آفریقا هستند.]1[

منبع  آمریکا،  در  بردگان  فرزندان  نربد  برجسته ی  ایکس، چهره ی  مالکوم 

سیاهان  از  بسیاری  برای  الگو  آفریقا،  در  مبارزان  از  بسیاری  برای  الهام 

رسشناس ترین  و  دیویس  آنجال  و  لوترکینگ  مارتین  همراه  -به  اروپا  در 

سیاهپوست آمریکایی قرن بیستم است. سیر زندگی شخصی، روشنفکری 

مثره ی گردش اندیشه ها میان اروپا و آمریکا  و سیاسی مالکوم ایکس، که 

است که در قرن گذشته بی وقفه گسرتش یافتند، تکاملی مشخص را نشان 

می دهد: از وسوسه ی شبیه شدن تا ناسیونالیسم سیاه، از ناسیونالیسم سیاه 

تا ضدیت با استعامر، از ضدیت با استعامر تا انرتناسیونالیسم و ضدیت با 

امپریالیسم.

از کاکاسیاه سفید تا مسلامن سیاه

مالکوم لیتل، متولد 1925، فرزند یک کشیش باپتیست از اهالی اوماها (در 

شامل آمریکا) و یک زن دورگه ی متولد گرانادا (محصول تجاوز یک مرد 

سفیدپوست به زنی سیاهپوست) بود. والدین مالکوم عضو انجمن مارکوس 

گاروی، انجمن جهانی بهبود وضعیت سیاهان،1 بودند که ازپاکی نژاد سیاه 

و صهیونیسم سیاه، یعنی بازگشت فرزندان بردگان به آفریقا، دفاع می کرد. 

مالکوم در زندگینامه ی خود، که در 1964 با کمک آلکس هایلی نویسنده ی 

آمریکایی آن را منترش می کند، خاطرات خود از موعظه های پدرش را، که 

آفریقا  »یادم می آید شعار  بودند، رشح می دهد:  تعالیم گاروی مبتنی  بر 

متعلق به آفریقاییان را می شنیدم و صدای پدرم را که می گفت آفریقا به 
زودی متاماً به دست آفریقایی ها اداره خواهد شد.«]2[

کودکی مالکوم داغ خشونت نژادی را بر خود داشت: تجاوز به مادربزرگش 

1. Universal Negro Improvement Association
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که جای زخم آن بر مشخصات فیزیکی مادرش، که »پوست تقریباً سفید و 

موهای سیاه صاف داشت«،]3[ باقی مانده بود؛ به آتش کشیده شدن خانه ی 

پدری اش توسط کوکلس کالن ها؛ قتل پدر و چهار تن از عموهایش به دست 

سازمان های نژادپرست. مسئله ی سیاه با کودکی مالکوم عجین شده است. 

این مسئله باعث دودستگی در میان خانواده ی مالکوم می شود. پدرش، با 

در عوض،  است.  نوعی عقده ی حقارت  دچار  گاروی،  از  وجود طرفداری 

مادرش که مثره ی تجاوز یک مرد سفید به یک زن سیاه بود، از سفیدپوستان 

کناره می گیرد. مالکوم، در سال های بعد، در جستجوی توضیحی برای این 

رفتارهای متضاد پدر و مادرش برمی آید:

در واقع، گامن می کنم که سفیدها آنقدر پدرم را شستشوی مغزی داده 

بوده بودند که او ناخودآگاه، اگرچه ضدسفیدها بود، اما از میان بچه هایش 

آنهایی را که پوست روشن داشتند به بقیه ترجیح می داد و پوست من از 

همه روشن تر بود. این ترجیح مستقیامً از سنت بردگی می آمد که مدعی 

بود »دورگه« بهرت است، برای اینکه به وضوح سفیدتر است ]...[ حاال که 

به این مسئله فکر می کنم، به نظرم مسلم است که اگر پدرم مرا به سایر 

بچه هایش ترجیح می داد، برای این بود که پوست من روشن تر بود؛ مادرم، 

به دلیل رنگ پوستم، زندگی ام را سیاه کرده بود. پوست او خیلی روشن بود، 
اما او از میان بچه هایش آنهایی را که پوست تیره داشتند ترجیح می داد.]4[

مالکوم در شش سالگی پدرش را از دست می دهد؛ و هفت سال بعد او 

و  فرستاده می شود  روانی  بیامرستان  به  مادر  می کنند.  مادرش جدا  از  را 

دولت بچه ها را به خانواده های مختلف می سپارد. مالکوم، در مدرسه، یکی 

از بهرتین شاگردان است. او آرزو دارد وکیل شود؛ اما رسیعاً به مانع رنگ 

پوست برمی خورد. ریچارد کامینسکا، یکی از معلم های مورد عالقه اش، با 

سیاهپوست،  یک  برای  شدن،  »وکیل  که  می دهد  توضیح  او  به  مهربانی 

آرزویی واقع بینانه نیست«]5[ بروس پری، یکی از زندگی نامه نویسان مالکوم 

منظور  به  و  نبود  نژادپرست  کامینسکا شخصاً  اینکه  بر  عقیده  با  ایکس، 

محافظت از مالکوم در برابر توهم این توصیه را به او کرده بود، بر خصلت 
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نژادگرایانه ی سیستمی در آمریکا تأکید می کند.]6[

به  ناتنی اش،  خانه ی خواهر  در  زندگی  برای  سالگی،  شانزده  در  مالکوم 

کشف  را  بزرگ  شهرهای  در  سیاهان  گتوهای  زندگی  و  می رود  بوستون 

می کند. مالکوم در جستجوی کار، به طور منطقى، به شبکه های قاچاق مواد 

مخدر برمی خورد؛ ابتدا به فروش مواد مخدر می پردازد و سپس خودش هم 

بزهکاری (خالف های  اعتیادش، در  برای درآوردن خرج  و  معتاد می شود؛ 

از خانه ها) فرو می رود. در  کوچک، خرید و فروش مواد مخدر و دزدی 

هجده سالگی به نیویورک می رود و در محله ی هارمل مستقر می شود، و تا 

زمان دستگیری و زندانی شدن در 1946 به فعالیت های بزهکارانه ی خود 

ادامه می دهد.

به منایش  را  پیش پاافتادگی زندگی مالکوم جوان  این وقایع،  مرور رسیع 

شدن  بسته  نژادی،  خشونت  و  نفرت  با  زودهنگام  رویارویی  می گذارد. 

گذران  برای  بزرگ  به شهرهای  مهاجرت  و شغلی،  تحصیلی  امید  روزنه ی 

زندگی، مواجه شدن با اعتیاد و بزهکاری و تجربه ی زندان در مسیر زندگی 

پیش پاافتادگی  می خورند.  به چشم  آمریکا  در  سیاهپوست  جوانان  اغلب 

تأثیر شدیدی بر جنبش کشف دوباره ی مالکوم توسط جوانان  این مسیر 

گتوهای سیاهان در دهه های 1980 و 1990 می گذارد.

مسئله ی قابل توجه در مورد مالکوم، رسعت او در پیمودن سه فازی است 

که قربانیان نفی نژادی به منظور کسب آگاهی سیاسی طی می کنند. فانون 

این سه فاز را چنین توضیح می دهد: فاز اول با احساس حقارت مشخص 

می شود (»کاکاسیاه سفید«)؛ احساس برتری، شاخص فاز دوم است (وارونه 

شدن نشان حقارت)؛ فاز آخر، پشت رس گذاشنت سیاسی دو فاز اول و دوم 

بر  که  مقدمه ای  در  گِرَن،  دانیل  است.]7[  برابری«  »احساس  به  رسیدن  و 

»]شخصیت  که  می کند  اشاره  است،  نوشته  ایکس«  مالکوم  »اتوبیوگرافی 

مالکوم[ به آرامی، به طرز غیرقابل رؤیت و پله به پله رشد منی کند، بلکه از 

طریق تغییرات ناگهانی، غیرمنتظره و عمیق توسعه می یابد.]8[ مالکوم لیتل، 

اولین مرحله ی  زندانی شدن،  تا هنگام  بزهکاری  در  زمان درگیر شدن  از 
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روندی را که فرانتس فانون بر آن تاکید می کند (مرحله ی عقده ی زیردست 

بودن) از رس می گذراند. »زیردست بودن در این مرحله درونی می شود یا 

بهرت بگوییم زیر پوست می رود«.]9[ مرد جوان موهایش را صاف می کند، و 

هامن طور که در اتوبیوگرافی خود می نویسد، تالش می کند تا آنجایی که 

ممکن است شبیه یک سفیدپوست باشد:

آن  به  برمی داشتم.  زبونی  و  خفت  سمت  به  که  بود  گامی  اولین  این 

به  که،  می پیوستم  آمریکا،  در  سیاهپوست،  زنان  و  مردان  کثیر  جامعت 

زور تبلیغات مکرر و گسرتده، باور دارند که سیاهان "پست تر "هستند -و 

سفیدها برتر- تا آنجا که سعی می کنند، حتی به قیمت ناقص کردن بدنشان 

داشته  »دلپذیری«  ظاهر  سفیدها  معیارهای  مطابق  آن،  به  بی حرمتی  و 
باشند.]10[

مالکوم در زندان با دوره ی دوم (دوره ی وارونه شدن نشان حقارت) که 

فرانتس فانون آن را رشح می دهد، یعنی دوره ای که در آن »سیاه خود را 

بازمی یابد، به پا می خیزد، طلب می کند، متعهد می شود«،]11[ روبرو می گردد. 

ترک مسیحیت (که دین سفید و ستمگر تلقی می گردد) و گرویدن به اسالم، 

به جریان »امت اسالم«، که بیشرت تحت نام »بلک مسلم«1 شناخته می شود، 

گواهی بر این چرخش هویتی است که مالکوم در زندان از رس می گذراند. 

اگرچه بعد مذهبی این چرخش غیرقابل انکار است، اما تنها یک بعد قضیه 

را تشکیل می دهد. واالس فارد (معروف به الیجا محمد)، بنیانگذار »امت 

اسالم«، اسالم خاصی را موعظه می کند. »او الله را انسان سیاه در باالترین 

درجه ی آن معرفی می کند که قاطعانه با شیطان (مرد سفید)، که نتیجه ی 

انحطاط بیولوژیک رشم آوری است که یک دانشمند سیاه در شش هزار سال 

پیش در مخالفت با الله موجب آن شد، مبارزه می کند«.]12[ تغییر مذهب 

و گرویدن به اسالم همچنین جلوه ای از تأکید بر خویشنت و افتخار به سیاه 

بودن است که یادآور نقش سیاه ستایی برای سیاهان مستعمرات فرانسه و 

اظهارات بسیاری از رهربان استقالل های آفریقا در خصوص ارائه ی تصویری 

1. Blacks Muslims
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آرمانی از آفریقای پیش از استعامر است.

مالکوم کمی بعد از آزادی از زندان، به منظور بیرونی کردن این تحول، 

نام خانوادگی خود را عوض می کند. مالکوم لیتل به مالکوم ایکس تبدیل 

می شود. امت اسالم تغییر نام را مورد تأئید و پشتیبانی قرار می دهد. این 

گروه در واقع یک عملکرد قدیمی بردگان آزادشده به منظور تأکید بر رشف 

و عزت شان را از رس می گیرد. والری کروآزی میهات در این خصوص چنین 

یادآور می شود:

می دانیم که تغییر نام در جامعه ی سیاهان آمریکا، چه از طریق اقدام 

بردگان آزادشده یا از طریق جنبش امتناع از پذیرش نام تحت رهربی امت 

اسالم، نشان دهنده ی مقاومت سیاهان علیه یک سنت برده داری است که 

نام آنها را مصادره می کرد و این تغییر نام نشانه ی مبارزه ی سیاهان علیه 
هویتی است که به آنها تحمیل می شود.]13[

بورژوازی  نگرانی   ،1960 و   1950 دهه های  بسرت  در  رویکردی،  چنین 

سیاهپوست را که اعتقاد دارد باید به رنگ جامعه درآمد، برمی انگیزد. اما 

در عوض با نیازهای بسیاری از سیاهان متعلق به فرودستان مطابقت دارد. 

برای فرانک استگر، الحاق قرش اخیر به امت اسالم به شدت به تجربه ی به 

حاشیه رانده  شدن نظام مند آن مربوط است:

»امت  به  که  آنهایی  همه ی  نبودند؛  مذهبی  لزوماً  الحاق[  این  ]دالیل 

اسالم« می پیوستند، درباره ی الهیات این سازمان دچار الهام نشده بودند. 

ایده ی تعلق داشنت به یک گروه، ایده ی برادری (اعضای امت اسالم بسیار 

به یکدیگر وابسته بودند)، ایده ی برخورداری از شکلی از قدرت و تحقیر 

می تواند  نیز  فساد،  حال  در  سفیدپوست  جامعه ی  یک  برابر  در  نشدن 

جاذب باشد. تعلق داشنت به امت اسالم همچنین به معنای آن است که فرد 

به ارزش خویش پی می برد، خود را آن طور که هست می بیند و نه از خالل 

تصویری که سفیدپوست از او ساخته است. بخشی از تعصب و سختگیری 

که  کاریکاتورگونه ای  تصویر  درهم شکسنت  اراده ی  از  اخالقیات،  در  بسیار 

با شناخنت و دوست داشنت  از سیاهان ساخته شده است، ناشی می شود. 
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بخش هایی از تاریخ سیاهان، افراد می آموزند خود را دوست داشته باشند 
و مفهوم وسیع تری از جامعه ی سیاه توسعه می یابد.]14[

مالکوم از این پس خود را به عنوان سیاه مسلامن ملی گرا تعریف می کند؛ 

پیرشوی جامعه ی سیاه،  که  دارد  بلک مسلم ها، عقیده  مثل  اینکه،  یعنی 

سیاه،  مستقل  دولت  یک  ایجاد  و  سفیدها  از  جدایی  اسالم،  به  گرویدن 

الزمه ی رهایی سیاهان است. دلبستگی مالکوم به سازمان و به الیجا محمد 

(که  اتوبیوگرافی خود  در صدر  او  است.  نوکیش  نجات یافته ای  دلبستگی 

آن را به رهرب امت اسالم پیشکش می کند) توضیح می دهد که همه چیز را 

مدیون الیجا محمد است که »من را از میان آت و آشغال پیدا کرد« و »از 
من انسانی را ساخت که اکنون هستم.«]15[

گسست رهایی بخش

مالکوم ایکس تنها کسی نیست که در این وضعیت روحی به رس می برد. 

»امت اسالم« -برای هزاران نفر از اعضای آن- »عزت نفس، استقالل و غرور 

مالکوم  شدن  آزاد  هنگام  که،  سازمان  این  می کرد.«]16[  منایندگی  را  سیاه 

وظیفه ی  می شد،  رهربی  محمد  الیجا  توسط   ،1952 در  زندان  از  ایکس 

بود.  کرده  تعیین  مسیحی  سیاهپوستان  کردن  مسلامن  را  خود  اساسی 

به  و  است  سیاهپوست  مستقل  دولت  یک  ایجاد  خواهان  اسالم«  »امت 

آنهایی که  از  نیز  ادغام در جامعه ی سفیدپوستان و  از حامیان  این دلیل 

بازگشت به آفریقا را موعظه می کردند، متامیز می شود. اما سازمان با وجود 

اخالقی  اصالح  و  است  سیاسی  تعهد  مخالف  مطالبات،  این  صورت بندی 

طرفداران را موعظه می کند. »کار، امساک، اطاعت و تواضع فضیلت های 
اصلی بودند.«]17[

تبدیل  اسالم«  »امت  واعظان  مؤثرترین  از  یکی  به  ایکس رسیعاً  مالکوم 

می شود. قدرت او، مانند روبن اوم نی یوبه یا لومومبا، در این امر نهفته 

و  حاالت  تصاویر،  طریق  -از  عمومی  تحلیل های  به  می تواند  که  است 

مثال ها- تجسم بخشد، به طوری که هر کس می تواند خود را در آن پیدا 
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کند. فعالیت دیوانه وار و موفقیت موعظه های مالکوم باعث می شوند که 

او پله های ترقی در سازمان را رسیعاً طی کند. سازمان، هنگام خروج مالکوم 

ایکس از زندان، بیشرت از هزار عضو نداشت. مالکوم ده ها مسجد و منازخانه 

نرشیه ی   1959 در  می شود؛  اسالم«  »امت  کشوری  سخنگوی  می کند؛  بنا 

پرخواننده ترین  به  که  ایجاد می کند  را  سازمان، »محمد سخن می گوید«1 

نرشیه ی جامعه ی سیاهان تبدیل می شود؛ در برنامه های تلویزیونی رشکت 

می کند که او را به رستارس کشور و به اروپا می شناساند. مجله ی فرانسوی 

Étude، در دسامرب 1963، او را »برجسته ترین فرد جنبش« و یک »سخرنان 

پر شور«]18[ معرفی می کند.

هنگام جدایی مالکوم از امت اسالم، در اواخر 1963، این گروه به مهمرتین 

سازمان سیاهپوستان آمریکا تبدیل شده بود که بیش از صد مسجد را اداره 

می کرد و با حدود سی هزارعضو]19[ در رستارس خاک آمریکا حضور داشت 

(سازمان خود ادعا می کرد که دویست و پنجاه هزار عضو دارد)]20[ هامن طور 

که فیلیپ گودار به طور موجز می نویسد، »بخش بزرگی از این قدرت یابی 

بدون شک به خاطر مالکوم است. در واقع، هر کسی که به سخنان او گوش 

می داد، او را کاریزماتیک می یافت: او به طرز ساده ای صحبت می کند، هیچ 

جلوه گر  زمخت  گاهی  که  حدی  به  ندارد،  وجود  حرف هایش  در  ابهامی 
می شوند. اما سخنان او هرگز مبتذل نیستند«.]21[

که  موضوعاتی  می کند  تأکید  ایتالیایی  جامعه شناس  النرتناری  ویتوریو 

مالکوم ایکس آنها را در موعظه ها و نوشته های خود به بحث می گذارد، تا 

آغاز دهه ی 1960 کامالً در خط مواضع »امت اسالم«هستند:

تند،  پیش  از  بیش  و  شدید  لحنی  با  و  نظام مند  به طور  ایکس  مالکوم 

رد  و  واقعی  اسالم  کردن  منایندگی  ادعای  یعنی  جنبش  سنتی  موضوعات 

اتهامات واردشده از سوی مسلامنان سفیدپوست دائر بر خیانت امت اسالم 

اجتامعی  اقتصادی  روابط جنسی،  در  نژادی  کامل  اسالم، جدایی  دین  به 

و حمله به سفیدها (که هامن "شیاطین" هستند) را از رس می گیرد. او از 

1. Muhammad Speak
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به  به وعده های آخرالزمانی، که  دامئاً  تقوی دفاع می کند و  کار و  اخالق 

جنبش روح می دهند و تحرک می بخشند، اشاره می مناید و از آنها ایده ی 
"خلق برگزیده" و "برتری سیاهان" را نتیجه می گیرد.]22[

ویتوریو النرتناری خاطرنشان می کند که جدایی طلبی سیاه باید همچون 

اپوزیسیون میان توده های سیاهپوستان و بورژوازی های سفید و سیاه، که 

»بنابراین  شود.  تفسیر  هستند،  جامعه  در  سیاهان  ادغام  موافق  دو  هر 

نادرست است گفته شود که امت اسالمی ها "نژادپرست" هستند؛ من بیشرت 

بر این نظر هستم که آنها را "کالسیسیست" بنامم«.]23[ در همین جهت، 

ستاره  یک  و  ماه  هالل  یک  اسالم  امت  پرچم  روی  که  می شویم  یادآور 

 ،(Justice ،عدالت) J (مناد اسالم) نقش بسته است که توسط چهار حرف

F (آزادی، Freedom)، E (برابری، Equality) و I (اسالم، Islam) احاطه 

شده اند.

در  سیاهان،  اقشار  محروم ترین  به  ایکس  مالکوم  عالقه ی  و  وابستگی 

بسرت رشایط ملی و بین املللی ای که رسیعاً در حال دگرگونی بودند، موجب 

می شود که او موضوعات جدیدی را در موعظه ها و نوشته های خود وارد 

کند و مواضع جدیدی را اتخاذ مناید. در سطح کشوری، با اوج گرفنت جنبش 

علیه جدایی نژادی در وسایل حمل ونقل عمومی (که با اقدام منادین رزا 

پارکس در دسامرب 1955 آغاز می شود) مبارزات جدید، تظاهرات ایستاده و 

نشسته و بایکوت های متعددی صورت می گیرند. اما در حالی که طرفداران 

می دهند،  نشان  واکنش  قتل  و  خشونت  طریق  از  سفیدپوستان  برتری 

با  ائتالف  هرگونه  از  خودداری  طرفدار  همچنان  (که  اسالم  امت  سازمان 

جنبش حقوق مدنی است و هرگونه فعالیت سیاسی را رد می کند) فقط 

متاشا می کند. احمد شاوکی، متخصص جنبش سیاهان آمریکا انفعال امت 

اسالم در مقابل مبارزات مشخص را علت واقعی جدایی مالکوم ایکس از 

این سازمان می داند. او عقیده دارد که علل دیگری که برای این جدایی 

مطرح شده اند (رشک و حسادت، پی بردن به اینکه الیجاه محمد دارای 

]اما[  دارند،  حقیقت  شک  »بدون  است)  زنان  با  ازدواج  از  خارج  روابط 
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فقط نشانه ی برداشتی کامالً متفاوت از مبارزه ی سیاهان هستند که مالکوم 

ایکس در حال ترویج آن است«.]24[ او در اتوبیوگرافی خود، با بی اهمیت 

جلوه دادن اختالفات، به این مسئله می پردازد:

تنها ناامیدی جزئی من: من مطمنئ بودم که امت ما اگر باالخره دست 

به عمل بزند بیشرت به حال سیاهان آمریکا مفید خواهد بود. من در ضمیر 

تعهد  در سیاست عدم  که  است  این  در  ما  منافع  که  فکر می کردم  خود 

گفته  پیش  از  بیش  سیاهان  محافل  در   .]...[ کنیم  تجدیدنظر  خودمان 

می شد: "مسلامنان خیلی حرف می زنند، اما هیچ وقت کاری منی کنند، مگر 

مسئول  مسلامن  برادران  از  بیشرت  من  دهند."  آزار  را  آن ها  اینکه شخصاً 

امت این طرف و آن طرف رفته ام. خشم توده های سیاه می تواند هر لحظه 

منفجر شود. من می ترسم که یک روز امت اسالم، هر چقدر هم که قدرمتند 
باشد، خود را منزوی بیابد و از رزمنده ی پیرشو جدا بیافتد.]25[

به خاطر خاستگاه  او،  احساس می کند.  را  ایکس خشم سیاهان  مالکوم 

دیگران  از  بهرت  را  سیاهان«  »توده های  روانی  وضعیت  اجتامعی اش، 

می فهمد و می داند که جنبش حقوق مدنی، در مقابل یک خاکریز جدید 

تسلیم و متکین، در حال تسلیم شدن است. او هنوز امیدوار است که بتواند 

مبارزاتی که در  قبال  را، در  تا مواضع خود  را متقاعد کند  »امت اسالم« 

حال گسرتش هستند، تحول بخشد. ایکس، در 31 مه 1963، در گفتگویی 

همه ی  »می خواهد  محمد  الیجا  که  می کند  اعالم  »الیف«  مجله ی  با 

سیاهان آمریکا را، از مسلامن گرفته تا متودیست و کاتولیک، متحد کند. او 

می آموزد که اختالفات اقتصادی، مذهبی یا سیاسی چیزهایی لوکس هستند 

و ما منی توانیم از عهده ی پرداخت هزینه ی آنها برآییم. اگر ما می خواهیم 

باید حول یک شورا جمع شویم«.]26[  آوریم،  به دست  را  آزادی خودمان 

مواضع بعدی امت اسالم گواهی می دهند که این عقیده ی شخصی مالکوم 

ایکس است و نه موضع رسمی سازمان. مالکوم ایکس، با زیر سؤال بردن 

به سمت »موضع صاف و ساده ی  اسالم،  امت  از محورهای هویتی  یکی 

ناسیونالیسم سیاه، بدون زمینه ی مذهبی«]27[ متامیل می شود.
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گسست از جریان »امت اسالم« اندیشه ی سیاسی مالکوم ایکس را از قید 

و بند آزاد می کند و به آن انسجام می بخشد. ایده ی مطلق کردن جدایی/

شبیه شدن یکی از نخستین ایده هایی است که مالکوم ایکس آن را زیر سؤال 

می برد. او، در 3 آوریل 1964، دعوت به مشارکت هامهنگ »کمپین های 

تهیه ی لیست های انتخاباتی، خودداری از پرداخت اجاره خانه ها و تحریم 

مدارس«]28[ می کند و چند روز بعد، در 8 آوریل، بحث جدایی/ شبیه شدن 

را به عنوان یک اختالف تاکتیکی در درون جنبش مبارزه برای برابری تجزیه 

و تحلیل می مناید:

شبیه شدن روشی است که توسط برخی گروه ها به منظور کسب آزادی، 

روشی  جدایی  اما  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  احرتام  و  برابری  عدالت، 

است که گروه های دیگر آن را برای کسب آزادی، عدالت، برابری و حیثیت 
انسانی مورد استفاده قرار می دهند.]29[

با این حال مالکوم ایکس از انتقاد از شبیه شدن دست برمنی دارد و با وارد 

کردن موضوع منافع مادی در انتقاد خود حتی به آن شدت می بخشد. او، 

به  که  زبانی تصویری  با  برده داری،  تاریخ  به  اشاره  با  فوریه ی 1965،  در 

سخرنانی های او قدرت می بخشند، بر وجود منافع متباین میان »دو تیپ از 

سیاهان« تأکید می کند:

در گذشته برده ی خانگی وجود داشت و برده ی مزرعه. برده ی خانگی 

زیاد  مزرعه  برده ی  یک  که  وقتی  بود.  ارباب خود  منافع  مراقب  همواره 

را  مزرعه  برده ی  و  می داد  گزارش  ارباب  به  خانگی  برده ی  می شد،  دور 

کاری  چنین  اجازه ی  خود  به  می توانست  خانگی  برده ی  برمی گرداندند. 

خانه ی  در  و  می پوشید  لباس  بهرت  می کرد،  زندگی  بهرت  او  زیرا  بدهد؛  را 

در  که  بودند  مزرعه  برده های  آن،  از  پس   ]...[ به رس می برد.  راحت تری 

نداشتند.  دادن  از دست  برای  چیزی  و  می کردند  زندگی  کلبه های چوبی 

آنها بدترین لباس ها را بر تن داشتند و بدترین غذاها را می خوردند. آنها 

امروزه   ]...[ تازیانه را می چشیدند.  آنها گزش  در جهنم زندگی می کردند. 

هنوز برده های خانگی و برده های مزارع وجود دارند. من یکی از برده های 
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مزرعه هستم.]30[ 

مذهب  و  سیاست  میان  روابط  به  ایدئولوژیک  گسست  محور  دومین 

»ما  می دهد:  توضیح   1964 آوریل  در  ایکس  مالکوم  می شد.  مربوط 

را منی کنیم.  کار  این  ما دیگر  با سیاستامن مخلوط منی کنیم.  را  مذهبامن 

عمیقاً  ایکس  مالکوم  می گذاریم.«]31[  باقی  در مسجدمان  را  مذهبامن  ما 

مسلامن باقی می ماند، اما از این پس سازمان »مسجد مسلامنان«1 -سازمان 

از »سازمان وحدت  را  ایجاد گردید-  مسلامنان مؤمن که در مارس 1964 

آن  از  بعد  ماه  چند  که  برابری  برای  مبارزه  سیاسی  -سازمان  سیاهان«،2 

تشکیل می شود و »یک جنبش غیرمذهبی«]32[ است، جدا می کند.

اعضای  مربوط می شد.  از خود  دفاع  به مسئله ی  سومین محور جدایی 

ریشه  آنها  استدالل  بودند.  خود  از  دفاع  حق  موافق  همواره  اسالم  امت 

در »قانون قصاص« داشت. مالکوم ازاین به بعد همچنان دفاع از خود را 

مطرح می کند اما پایه ی استدالل او از این پس سیاسی است. او تحلیل خود 

درباره ی این نکته را، سه ماه پس از ترک امت اسالم، رس و صورت می دهد:

در خصوص عدم توسل به خشونت، اینکه به یک انسان که به طور مداوم 

در معرض حمالت خشونت بار قرار دارد یاد بدهیم از خودش دفاع نکند 

یک جنایت است ]...[ در مناطقی که دامئاً قربانی خشونت هستیم و به 

نظر می رسد که دولت در این مناطق منی خواهد یا منی تواند امنیت ما را 

تأمین کند، باید دستجات مسلح تشکیل دهیم تا بتوانیم در صورت خطر از 

جامنان و ماملان دفاع کنیم. هامن طور که سال گذشته در بیرمنگام، پالکمین، 

لوئیزیانا، کمربیج، مریلند، دانویل و ویرجینیا اتفاق افتاد. وقتی سگ ها ما 

را گاز می گیرند، ما حق داریم آنها را از بین بربیم. ما باید صلح جو باشیم 

و قوانین را رعایت کنیم -اما برای سیاه آمریکایی وقت آن فرا رسیده است 

که، هر بار که به طور ناعادالنه و غیرقانونی مورد حمله قرار می گیرد، به 
دفاع از خود متوسل شود.]33[

1. Muslim Mosque

2. Organisation de l'unité afro américaine
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مالکوم، که منطقاً به طرفداری از خشونت متهم شده است، در ژانویه ی 

1965 ترصیح می کند:

من طرفدار خشونت نیستم. اگر ما می توانستیم از راه های مساملت آمیز 

برای مردمامن احرتام و به رسمیت شناخنت حقوقشان را به دست آوریم، 

عالی می شد. هر کسی دوست دارد از طریق مساملت آمیز به اهداف خود 
دست پیدا کند. اما من همچنین واقعگرا هستم.]34[

ایکس  مالکوم  می شد.  مربوط  مبارزه  هدف  به  جدایی  محور  چهارمین 

ایده ی تشکیل یک دولت سیاه را کنار می گذارد و با ترصیح به این امر که، 

»در 1964 در روی زمین سیستمی فاسدتر و جنایتکارانه تر از سیستمی که 

هنوز بیست و دو میلیون آمریکایی سیاهپوست را استعامر می کند و به 

کردن  برای »رسنگون  انقالب  بردگی می کشد«]35[ یافت منی شود، خواستار 

نظام های« اجتامعی و سیاسی می شود. هدف از این به بعد برابری است.

 ،1965 ژانویه ی   18 در  رسیدن،  قتل  به  از  قبل  ماه  یک  ایکس  مالکوم 

به طور روشن وضعیت فکری خود را معین می کند و می گوید که با مفهوم 

این  ناسیونالیسم سیاه احساس راحتی منی کند: »مالحظه کرده اید که من 

اصطالح را چند ماه است به کار نربده ام. اما برای من ارائه ی یک تعریف 

دقیق از فلسفه ای کلی، که به گامن من برای آزادی مردم سیاهپوست این 

دانیل  بوده است.«]36[ هامن طور که  کشور رضوری است، همواره دشوار 

گِرَن خاطرنشان می کند، مالکوم ایکس در زمانی که به قتل رسید »هنوز 

راه واقعی خود را پیدا نکرده بود. او در حال بررسی دوباره ی بسیاری از 
مواضع خود و عمق بخشیدن به آنها بود«.]37[

قتل یک انرتناسیونالیست

تحول رسیع اندیشه ی مالکوم ایکس اگر در بسرت رشایط جهانی آن زمان 

کنفرانس   ،1954 در  دین بین فو  پیروزی  نیست.  فهم  قابل  نشود،  بررسی 

باندونگ در 1955، پیروزی سوئز در 1956، استقالل غنا در 1957، کنفرانس 

و   1960 در  آفریقایی  کشورهای  استقالل   ،1958 در  آکرا  در  پان آفریکن 
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پیروزی کوبا در خلیج خوک ها در 1961، اتفاقاتی هستند که به مبارزان 

سیاهپوست امید به آزادی را منتقل می کنند -امیدی که مشخصه ی خلق های 

استعامرزده در این دوره است.

این بسرت به طور کلی و استقالل های آفریقا به طور خاص موجب می شوند 

خصوص  در  آمریکا  متحده ی  ایاالت  در  سیاهپوست  سیاسی  فعالین  که 

مشکل نابرابری ها و جدایی نژادی دوباره به تأمل بپردازند. نسیم آزادی که 

در نیمه ی اول قرن بیستم از ایاالت متحده ی آمریکا به سمت آفریقا وزید، 

ظاهراً از این پس مسیر معکوس را می پیامید. استقالل های آفریقا به نوعی 

سیاهان آمریکا را مجبور می کند تا وضعیت خود را دوباره مورد مالحظه 

با  مخالفت  منی ماند.  برکنار  جنبش  این  از  نیز  اسالم«  »امت  دهند.  قرار 

مداخالت نظامی آمریکا برای امت اسالم جدید نیست. این سازمان، طی 

خود  پیروان  و  می کرد  محکوم  را  سفید«  مرد  »جنگ  دوم،  جهانی  جنگ 

را به برادری با ژاپنی ها فرا می خواند. امت اسالم هنگام جنگ کره و در 

اتخاذ  را  موضع  همین  نیز  هندوچین  در  فرانسه  نظامی  مداخله ی  زمان 

منود. استدالل های جدیدی، در متاس با کشورهای تازه به استقالل رسیده، وارد 

گفتار امت اسالم می شود؛ و مالکوم ایکس یکی از نقش آفرینان اصلی این 

تحول است.

مالکوم ایکس، در ژوئیه ی 1959، به عنوان سفیر الیجا محمد و برای آماده 

کردن مقدمات تور آینده ی مسافرتی »استاد«، به جمهوری متحده ی عربی، 

عربستان سعودی، سودان، نیجریه و غنا سفر می کند. او با شوق و ذوق 

از این سفر بازمی گردد و ستون های نرشیه ی »محمد سخن می گوید«، که 

مالکوم آن را اداره می کند، به تریبون اصلی جنبش های آزادی بخش ملی 

آفریقا در ایاالت متحده ی آمریکا تبدیل می شوند. مالکوم در نیویورک با 

برگزاری مجمع عمومی سازمان  مناسبت  به  -که  و کاسرتو  نارص  لومومبا، 

سال  از  اسالم«  »امت  می کند.  مالقات  آمده اند-  شهر  این  به  متحد  ملل 

1961 مداخله ی ارتش آمریکا در ویتنام را محکوم و از جبهه ی آزادی بخش 

ملی ویتنام پشتیبانی می مناید. امت اسالم یکی »از نخستین سازمان هایی 



279

مالکوم ایکس

است که به مخالفت با جنگ برمی خیزد« و عقیده دارد که »جنگ ویتنام 

خلق  یک  کشیدن  بردگی  به  هدف  با  نژادپرستانه،  جنگ  یک  جز  چیزی 
رنگین پوست، نیست«.]38[

پافشاری می کند.  بر موضع ضداستعامری خود  از مدت ها پیش  مالکوم 

از جنبش  زیرا بخش مهمی  نیست؛  یگانه  این موضع  در  به هیچ وجه  او 

مثال کشیش  برای  می کند.  مقایسه  استعامر  با  را  نژادی  سیاهان، جدایی 

دیدار  الجزایر)  (رییس جمهور  بن بال  احمد  با  در 1962  لوترکینگ،  مارتین 

می کند و آن دو به این جمع بندی مشرتک می رسند که »استعامر و تفکیک 

اقتصادی،  استثامر  آنها  زیرا هدف مشرتک  خانواده هستند  یک  از  نژادی 

سلطه ی سیاسی و تنزل شخصیت انسانی است«.]39[ لوترکینگ حتی، برای 

قرار  استفاده  مورد  را  داخلی«  »استعامر  مفهوم  نژادی،  تفکیک  توصیف 

می دهد. مواضع ضداستعامری امت اسالم، تحت تحریک و تشویق مالکوم 

ایکس، در واقع برای بخش وسیعی از جنبش سیاهان تاثیراتی آموزشی دارد. 

مالکوم ایکس از چند سال پیش معتقد است که »استعامرزدایی کاری است 
که باید در آمریکای سیاه نیز انجام شود«.]40[

فرو  واقعی  معنوی  بحران  در یک  را  مالکوم  اسالم،  امت  با  رابطه  قطع 

می برد. به نظر جرج برایتمن، »قطع رابطه با امت اسالم، مالکوم را غافلگیر 

کرد: او نه از لحاظ روانی، نه از لحاظ ایدئولوژیک و نه از لحاظ سازمانی 

دیگر  بار  یک  باید  او  بود.«]41[  نکرده  آماده  اتفاقی[  چنین  ]برای  را  خود 

چیزی را »ابداع« می کرد.]42[ در این دوره ی شک، او تصمیم می گیرد برای 

انجام مراسم حج به مکه برود (در آوریل-مه 1965). این سفر، اثرات مهمی 

بر برداشت او از مذهب و دید او از جهان می گذارد.

مالکوم ایکس، در بازگشت از این سفر، گرویدن خود به مذهب حنبلی 

مسلم«  »بلک  اسالِم  خاص  نسخه ی  به  این ترتیب  به  او  می کند.  اعالم  را 

(که مسئله ی سیاه و مسئله ی اسالم را با هم درمی آمیزد، بر سلسله مراتبی 

بودن الهی »نژادها« تأکید می مناید، مسئله ی رنگ پوست را به عنوان مرز 

فارق قرار می دهد، مبارزه را از منظر جهان جدیدی که پیامرب جدید الیجا 
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محمد وعده ی آن را داده است می فهمد و...) پشت می کند. او از این پس 

به تفکری جهان شمول می رسد. این تحول عمیق، مثل گذشته، با تغییر نام 

بازمنایی بیرونی می شود. مالکوم ایکس، الحاج ملک الشبّاز می شود. این نام 

آخر،در واقع، شکل کمی تغییریافته ی لقبی (ماالشی شبّاز) است که مالکوم 

از اوایل دهه ی 1950 از آن استفاده می کرد و برای امضای برخی از مقاالت 

و نامه های خود آن را به کار می برد. مالکوم ایکس، در اوج مراسم حج، در 

نامه ای به تاریخ 20 آوریل 1964، اثر این تجربه ی معنوی را بر اندیشه اش 

چنین توصیف 

می کند:

من از هامن ظرفی غذا برمی دارم که مردانی که چشم هایشان آبِی آبی، 

موهایشان بوِر بور و پوستشان سفیِد سفید است از آن غذا برمی دارند ]...[ 

و من در سخنان و اعامل این مسلامنان »سفید« هامن صداقت و خلوصی 

نیجریه،  آفریقایی  مسلامنان  اعامل  و  سخنان  در  که  می کنم  احساس  را 

سودان و غنا می یابم. اسالم واقعی نژادپرستی را از بین می برد، زیرا مردان 

و زنان از هر رنگ و از هر نژاد که اصول مذهبی را می پذیرند و خدای 

واحد، الله، را می پرستند، هم زمان به طور خودکار می پذیرند که یکدیگر را 

خواهر و برادر تلقی کنند، بدون اینکه در بند اختالف رنگ پوست باشند. 

اما من  غافلگیر شوید،  نامه  این  در  این دست  از  اظهاراتی  یافنت  از  شاید 

همیشه سعی کرده ام با وقایع رودررو شوم و واقعیت زندگی را، که از خالل 
تجربیات و شناخت های جدید برایم برمال می شوند، بپذیرم.]43[

آخرین موانع دست وپاگیر ایدئولوژیک به سوی انرتناسیونالیسم در جریان 

برداشته می شود. چشم انداز جدید جهان شمول  میان  از  زیارتی  این سفر 

از  به جمع بندی های جدید سیاسی می رساند:  را  او  منطقاً  ایکس  مالکوم 

این پس، ناسیونالیسم سیاه و مبارزه برای برابری در ایاالت متحده ی آمریکا 

در چارچوب نظام سیاسی، اجتامعی و اقتصادی جهانی (یعنی امپریالیسم) 

بررسی می شوند.

آفریقا  قاره ی  در  دوم  بار  برای  تا  بود  فرصتی  ایکس  مالکوم  برای  حج 
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مراکش  غنا،  نیجریه،  مرص،  از  دیدار  برای  فرصت  این  از  او  کند.  اقامت 

غلیان  اوج  در  که  روبرو می شود  قاره ای  با  و  استفاده می کند.  الجزایر  و 

ضدامپریالیستی است. نارص، نکرومه و بن بال درگیر پروژه ی ضدامپریالیستی 

سه قاره هستند. جهان گرایی جدید مالکوم ایکس در برخورد با این آفریقای 

اعتقاد  می گیرد.  خود  به  عینی  جنبه ی  و  می یابد  تعمیق  مبارزه  حال  در 

اسالمی از یک سو و برخورد با آفریقای انقالبی از سوی دیگر باعث می شوند 

که مالکوم ایکس از رویکردهای فرهنگ گرای »امت اسالم« دور شود و به 

 1964 در  نامه ای  در  او  آورد.  روی  انرتناسیونالیسم  و  جهان گرایی  سمت 

می نویسد: »وظیفه ای که قرآن برای جهان و برای مسلامنان تعیین کرده، 

این است که طرف آنهایی را بگیرند که حقوق انسانی شان مورد تجاوز قرار 
گرفته است، رصف نظر از اینکه اعتقاد دینی قربانیان چه باشد.«]44[

از  که  آفریقا،  در  ایکس  مالکوم  دوباره ی  اقامت  هنگام  این جهت گیری 

ژوئیه تا نوامرب 1964 به درازا می کشد، تحکیم می شود. او این بار با یک 

سیاهان  برابری  برای  مبارزه  بازمی گردد.  سفر  از  جدید  سیاسی  اسرتاتژی 

ایاالت متحده ی آمریکا از این پس، بیش از هر زمان دیگری، قویاً در جنبش 

جهانی ستمدیدگان تثبیت می شود. ملت های تازه به استقالل رسیده ی آفریقا 

شدن  بین املللی  به  می توانند  که  می شوند  توصیف  متحدینی  عنوان  به 

مسئله ی سیاهان آمریکا یاری رسانند. در مقابل، جنبش سیاهان آمریکا باید 

خود را بخشی از مبارزاتی بداند که ستمدیدگان در رستارس جهان به پیش 

این پس  از  بود،  الکن  تاکنون  که  ایکس،  مالکوم  انرتناسیونالیسم  می برند. 

کامالً سنجیده شده است.

او در دو سخرنانی عمومی، در تاریخ 20 دسامرب 1964، درس های اقامت 

خود در آفریقا را بیرون می کشد. در سخرنانی اول، مالکوم ایکس بر رضورت 

خشونت های  به  اشاره  با  او  می ورزد.  ارصار  سیاسی  نربد  بودن  رادیکال 

سیاسی ای که چندی پیش از آن در می سی سی پی، آالباما، جورجیا و هارمل 

روی داده بودند، فریاد برمی آورد: »ما در آنجا به یک جنبش مائومائو نیاز 

داریم.« مالکوم ایکس اگرچه از مائومائوها شناختی تقریبی دارد (به فصل 
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3 مراجعه شود)، اما آنچه که آشکارا قابل توجه محسوب می شود تاکید بر 

فضایل »خشم« در روند آزادی است:

من متوجه شدم در مناطقی استقالل کسب شده است که کسی خشمگین 

بود. در مناطقی که هنوز استقالل کسب نشده است، هیچ کس خشمگین 

اما  می زدند،  حرف  خود  بدبختی های  از  آنها  بودند؛  غمگین  مردم  نبود؛ 
خشمگین نبودند.]45[

مالکوم ایکس، در سخرنانی دوم خود، به بیان اصولی می پردازد که آنها را 

انرتناسیونالیستی و سوسیالیستی توصیف می کند. به نظر او، اشتباه جنبش 

سیاهان در گذشته این بود که ارتباط با سایر خلق های در حال مبارزه را 

دست کم گرفته بود. با این حال، به دلیل وجود نظام رسمایه داری، اجتامعی 

از رسکوبگران وجود دارد. مداخالت امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه، 

هامن طور که در کشور ثرومتند کنگو آشکار است، بنیانی اقتصادی دارند. 

مسئله، از این زمان به بعد، به حرکت درآوردن یک انقالب جهانی است 

که آفریقا، آسیا، جهان عرب و آمریکای التین را در بر گیرد. دو سال قبل از 

راه اندازی کنفرانس سه قاره، اگرچه مالکوم ایکس هنوز واژه ها را با تردید 

و تأمل به کار می برد، اما انرتناسیونالیسم انقالبی از این پس شالوده ی تفکر 

او را تشکیل می دهد:

قادر  را  ما  که  را  را مجبور کردند موضعی  ما  اقدامات مختلف،  زور  به 

می کرد بفهمیم مبارزه ی ما بخشی از مبارزه ای جهانی است رها کنیم ]...[ 

اهمیت  بفهمیم  باید  ما، من و شام،  اینکه  برای  به شام می گویم،  را  این 

موضوع چیست. شام منی توانید بدون فهمیدن آنچه در کنگو می گذرد، آنچه 

را که در می سی سی پی در حال روی دادن است بفهمید. ]...[ می سی سی پی 

هستند.  یکی  جا  دو  هر  در  بحث  مورد  منافع  است.  چیز  یک  کنگو  و 

توطئه چینی ای  هامن  هستند،  یکی  آنجا  در  و  اینجا  در  دعوی  طرف  دو 

در می سی سی پی جریان دارد که در کنگو ]...[ اگر شام علت این انقالب 

جهانی را بفهمید، آن چیزی که آفریقا و آسیا را به حرکت درمی آورد، شام 
را هم به هامن راه خواهد کشید.]46[
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واژگان ضدامپریالیست، انرتناسیونالیست و حتی سوسیالیست، که مالکوم 

ایکس در پایان زندگی خود آنها را به کار برد، به تفسیرهای زیادی دامن 

زده اند. تعهدات عینی او، تردید زیادی درباره ی اعتقادات جدیدش باقی 

منی گذارند. برخی از زندگی نامه نویسان او گزارش می دهند که مالکوم ایکس 

(درست قبل از اینکه به قتل برسد)، به همراه چه گوارا، درگیر تدارکات برای 

رسبازگیری از داوطلبان سیاهپوست آمریکایی، به منظور دفاع از مقاومت 
کنگو، می شود.]47[

محبوبیت روزافزون مالکوم ایکس، عزم او در دفاع روشن از انتخاب های 

در  مبارزین  محافل  و  رهربان ضدامپریالیست  با  او  ارتباطات  سیاسی اش، 

رستارس دنیا از او انسانی ساختند که به نظر محافل قدرت در آمریکا باید 

مالکوم  زندگینامه ی  نویسنده ی  مارابل،  مانینگ  می شد.  برداشته  میان  از 

ایکس، در سال 2011 مدارک جدیدی را ارائه می دهد که فرضیه ی دخالت 

اف.بی.آی در قتل او (در 21 فوریه ی 1965) را تقویت می کند. با وجود 

نربد.  بین  از  را  می کرد  منایندگی  او  که  خطری  ایکس  مالکوم  قتل  این، 

ضداستعامرگرایی ای که مالکوم ایکس در گسرتش آن، در ایاالت متحده ی 

آمریکا، قویاً رشکت داشت، در یک جنبش نیرومند علیه جنگ ویتنام تجلی 

یافت. انرتناسیونالیسمی که او آن را در پایان عمر خود کشف کرد، وارثان 

خود را در جنبش پلنگان سیاه، که در 1966 شکل گرفت، یافت که اعالم 

می کرد:

طریق  از  ما  منی کنیم.  مبارزه  نژادپرستی  میانجی  به  نژادپرستی  با  ما 

به  استثامرگر  با رسمایه داری  ما  مبارزه می کنیم.  نژادپرستی  با  همبستگی 

میانجی رسمایه داری سیاه مبارزه منی کنیم. ما با سوسیالیسم با رسمایه داری 

مبارزه می کنیم. ما به میانجی یک امپریالیسم قوی تر با امپریالیسم مبارزه 

منی کنیم. ما با انرتناسیونالیسم پرولرتی با امپریالیسم مبارزه می کنیم. ]...[ 

مبارزه ی  یک  نه  و  است  طبقاتی  ی  مبارزه  یک  ما  نربد  داریم  عقیده  ما 
نژادی.]49[

شک،  بدون  او،  عمر  پایانی  سال های  در  ایکس  مالکوم  انرتناسیونالیسم 
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فیزیکی  به حذف  به موجب آن تصمیم  بود که  از نخستین دالیلی  یکی 

در  لی  اسپایک  کارگردانی  به  ایکس«  »مالکوم  موفق  فیلم  شد.  گرفته  او 

به رشته ی  با همکاری آلکس هیلی  او، که  اتوبیوگرافی  نیز  سال 1992 و 

تحریر درآمد (سناریوی فیلم اسپایک لی با تکیه بر این کتاب نوشته شد)، 

در خصوص این تحول اساسی در اندیشه ی سیاسی مالکوم ایکس ساکت 

هستند. این کتاب و این فیلم، با حذف این جنبه، نه فقط مالکوم ایکس را 

قابل منایش در هالیوود می سازند بلکه یک بخش اساسی از تاریخ -یعنی 

آزادی بخش  به منظور هامهنگ کردن مبارزات  تالش خلق های ستمدیده 

خود را- نیز حذف می کنند. مهدی بن برکه نیز، قبل از اینکه او را هم به 

قتل برسانند، آخرین سال های عمر خود را رصف همین تالش می کند.
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۱2. مهدی بن برکه

»آیا آفریقا، آمریکای التین اروپا خواهد بود؟«

مهدی بن برکه، »آفریقا فراتر از استقالل«، دسامرب ۱۹63

با  ایکس،  مالکوم  زندگی  مانند  (1965ـ1920)،  بن برکه  زندگی مهدی  سیر 

رویدادهای  از  -متأثر  او  سیاسی  اندیشه ی  است.  همراه  رسیع  تحوالت 

آزادی  که  را  امکاناتی  و  می یابد  غنا  می کند،  رشد  بالانقطاع  جهانی0 

تدریجی کشورهای مستعمره فراهم می کنند، مورد اکتشاف و بهره برداری 

تدریج  به  ایدئولوژیک  و  سیاسی  جغرافیایی،  اکتشاف  این  می دهد.  قرار 

ملت  و  کشور  چارچوب  در  فقط  دیگر  که  می رانند  به سمتی  را  بن برکه 

آفریقای شاملی  بسرت و رشایط  به  او  اندیشه ی  بلکه  مراکش منی اندیشد، 

فکر  این  به  آنگاه  بن برکه  می شود.  معطوف  آن-  متامیت  -در  (مغرب) 

وارد  آفریقا  قاره ی  گسرتده ی  چارچوب  در  را  مغرب  مبارزات  که  می افتد 

بررسی  مورد  انرتناسیونالیستی  منظر  یک  از  را  آفریقا  دست آخر،  و  کند؛ 

قرار می دهد. این سیر مبارزاتی بن برکه را به جلودار و عامل اصلی وحدت 

»سه قاره«، که در 1966 به طور رسمی متولد می شود، تبدیل می سازد. این 

موضع اسرتاتژیک در قلب نربد ضدامپریالیستی از بن برکه (که از رشافت 



286

چهره های انقالب آفریقا

روشنفکری و عزم تزلزل ناپذیر در دفاع از ستمدیدگان برخوردار است) هم 

-هامنند اوم نی یوبه، لومومبا و مالکوم ایکس- یک انسان خطرناک برای 

قدرمتندان جهان می سازد.

»دینام مراکش جدید«

مهدی بن برکه، مانند اغلب چهره های بزرگ استقالل، به آن اقلیت کوچک 

از کودکان طبقات فرودست تعلق داشت که وارد مدرسه شدند، مدارسی 

که به طور سنتی برای فرزندان اشخاص مهم در نظر گرفته شده بود. مهدی، 

منتظر  دبستان  جلوی  رسگشته  روز  هر  که  او،  بود.  فقیر  بقال  یک  پرس 

می ایستاد و با حرست دانش آموزان را می نگریست، دلسوزی زن مدیر را 

برانگیخت و »زن نزد شوهرش شفاعت منود«]1[ و مهدی به این ترتیب در نه 

سالگی وارد دبستان شد. او در دوران تحصیل شاگردی خوب و درسخوان 

در  هم  آن  گرفت،  را  خود  دبیرستان  دیپلم  خوب  بسیار  معدل  »با  بود؛ 
دوره ای که مراکش سالی تنها بیست دیپلمه بیرون می داد.«]2[

سلطان  است.  تحت الحامیه  کشور  یک   ،1912 مارس   30 از  مراکش، 

موالی عبدالحفیظ، که با یک قیام مردمی مواجه است، خواهان مداخله ی 

نیروهای فرانسوی می شود. سلطان، که از دست مردم خود رها اما زندانی 

تحت الحامیگی  معاهده ی  یک  فرانسه  با  است،  شده  خود  رهاکنندگان 

امضاء می کند. این معاهده به سلطان »اجازه می دهد تاج و تخت را حفظ 

کند، اما تنها به منظور مرشوعیت بخشیدن به قدرت مطلقی که فرانسه در 

مراکش به دست می آورد«.]3[ جنبش اعرتاضی مردمی ای که پس از امضای 

این توافقنامه در شهر ِفس به راه می افتد، توسط ارتش فرانسه به خاک و 

خون کشیده می شود.

مقاومت قبایل، جانشین قیام شهری می شود و به درازا می کشد. نقطه ی 

اوج این مقاومت قیام ریف به رهربی عبدالکریم الخطابی است که اعالم 

جمهوری می کند. »بیست و دو سال جنگ الزم است تا همه ی قبایل تابع 

اقتدار سلطان شوند«.]4[ با پایان گرفنت دوره ی »صلح و آرامش« در 1934، 
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عرص مقاومت روستایی و قبیله ای پایان می یابد و زمان ناسیونالیسم مدرن 

فرا می رسد، ناسیونالیسمی که مهدی نوجوان درگیر آن می شود.

فرمان مورخ 16 مه 1930، که توسط فرانسه به سلطان محمد بن یوسف 

این  ظهور  باعث  که  است  تعیین کننده ای  عامل  می شود،  تحمیل  جوان 

»ظهیر  آن  مخالفان  توسط  که  فرمان،  این  می گردد.  جدید  ناسیونالیسم 

ِبرِبر« (یاور ِبرِبر) نامیده می شود، در ماده ی 2 خود ترصیح می کند که برای 

غیرمنقول-  و  منقول  اموال  تجاری،  مدنی،  فعالیت های  -برای  ِبرِبر  قبایل 

حقوق عرفی ِبرِبر اعامل می شود و در ماده ی 6 خود قید می مناید که این 

قبایل، در حقوق کیفری، منحرصاً به محاکم فرانسه وابسته هستند. دوسوم 

می شوند.  گذاشته  کنار  سلطان  محاکم  از  این ترتیب  به  مراکش  جمعیت 

بقایای  آخرین  از  مراکش  و  شده  شکسته  هم  در  کشور  قضایی  وحدت 

حاکمیت ملی خود تهی می شود.

دلبستگی مشتاقانه ی مردم مراکش به محمد بن یوسف واکنش و پاسخی 

دهد.  کاهش  را  سلطان  قدرت  می خواهد  که  است  فرانسه  اراده ی  به 

سلطان، نه به دلیل عقایدش بلکه بیشرت به دلیل رشایط، به مناد مقاومت 

ضداستعامری تبدیل می شود.

مهدی جوان فعالیت سیاسی خود را در این بسرت، و در حالی که نخستین 

سازمان های جنبش رهایی بخش ملی ظاهر می شوند، آغاز می کند. »او، در 

سن چهارده سالگی، در کمیته ی عمل مراکش فعالیت می کند که نخستین 

را همچنین،  او  جنبش سیاسی ای است که در مراکش متولد می شود.«]5[ 

در هفده سالگی،در حزب ملی برای اجرای اصالحات می یابیم که در 23 

ژوئیه ی 1937 ایجاد شده است (این حزب چند سال بعد به حزب استقالل 

تازه تأسیس  این حزب  است«.  عضو حزب  »جوانرتین  او  می شود).  تبدیل 

هنوز خواهان استقالل نیست؛ اما در عوض بر موقت بودن تحت الحامیگی 

تأکید می کند. دولت فرانسه، با وجود معتدل بودن مطالبات، حزب را منحل، 

کادرهای آن را رسکوب و رهرب آن (عالل الفاسی) را به گابن تبعید می کند.

مهدی بن برکه در سال 1940 برای تحصیل در رشته ی لیسانس ریاضی به 
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الجزیره می رود. شهر الجزیره در آن زمان پایتخت فرانسه ی آزاد و نیز مقر 

بن برکه،  ناسیونالیسم  بود.  حاج  مسالی  رهربی  به  الجزایر«  مردم  »حزب 

او به مراکش در 1942، در مقیاس شامل آفریقا گسرتش  هنگام بازگشت 

می یابد. زکیه داوود، نویسنده و روزنامه نگار، یادآور می شود که »بن برکه، 

که این تجربه (زندگی در الجزایر) عمیقاً روی او تأثیر گذاشته است، دیگر 

هرگز آینده ی مراکش را از آینده ی کل شامل آفریقا و مخصوصاً از آینده ی 
الجزایر، که برای او بسیار عزیز است، جدا منی کند.«]6[

استقالل،  حزب  ایجاد  از  پس  ماه  یک  یعنی   ،1944 ژانویه ی   11 در 

»مانیفست استقالل« منترش می شود. مهدی بیست و چهار ساله، در میان 

است.  جوانرت  همه  از  کرده اند،  امضاء  را  مانیفست  این  که  نفری  شصت 

ماده ی یک مانیفست خواهان »استقالل مراکش در متامیت ارضی آن تحت 

نظارت واالمقام سیدی محمد بن یوسف -که ستایش خداوند بر او باد«]7[ 

است. دستگاه استعامر بار دیگر با رسکوب پاسخ می دهد. بسیاری از رهربان 

حزب، از جمله بن برکه، به اتهام »همکاری با دشمن« دستگیر می شوند.

مهدی بن برکه در مارس 1945 از زندان آزاد می شود و حزب را آشفته و 

بحران زده می یابد. او به رسعت به رهرب اصلی حزب تبدیل می شود و در 

کار  به  کالج سلطنتی مشغول  در  ریاضیات  معلم  عنوان  به  دوره،  همین 

در  بن برکه،  می گیرد.  عهده  بر  را  ولیعهد  معلمی  نتیجه،  در  که  می شود 

واقع، نخستین لیسانسیه ی ریاضیات در مراکش است. این شغل به او اجازه 

می دهد تا »ارتباط میان کاخ و حزب« را تضمین کند. زکیه داوود روابط 

میان کاخ و حزب را »تنگاتنگ، اما مبهم و متضاد«]8[ توصیف می کند. ژان 

الکوتور، تاریخ نگار و روزنامه نویس فرانسوی، با دادن لقب »دینام مراکش 

جدید«]9[ به بن برکه جایگاه سیاسی ای را که او از این زمان به بعد در اختیار 

خود دارد، به شکل خالصه بیان می کند. ژنرال ژوئن، به سهم خود، مهدی 

بن برکه را »دشمن شامره ی یک فرانسه«]10[ قلمداد می کند.

پیرشفت های رسیع جنبش رهایی بخش ملی شاه را وادار می کند تا مواضع 

استقالل طلبانه ی خود را روشن کند. شاه در سخرنانی خود در تانژه، در 10 
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آوریل 1947، خواستار لغو رژیم تحت الحامیگی و ایجاد روندی می شود که 

به استقالل منتهی گردد. مسئله عبارت است از رد رصیح اتحادیه ی فرانسه، 

به رسمیت شناخنت جنبش ملی و پشتیبانی از آن و اسرتاتژی ای برای در 

دست گرفنت رهربی این جنبش. برنار کوبرتافون، استاد دانشگاه و متخصص 

کشورهای شامل آفریقا (مغرب)، ائتالف میان این دو نیرو را، که پروژه های 

متعددی دارند، این  گونه توضیح می دهد:

هر دو طرف به هم احتیاج دارند: جنبش ملی محبوبیت فزایند ی شاه و 

رهایی محتاطانه اما تدریجی او از دست حامی اش (که، در واقع، تالشی 

است)  کشور  مستقیم  اداره ی  منظور  به   1912 معاهده ی  از  برای خروج 

را می بیند؛ شاه، جز به قیمت بی اعتبار شدن، منی تواند خود را از جنبش 

رهایی بخش ملی ای که نیروهای فعال کشور و نخبگان جوانان را در خود 

این  گرد آورده است جدا کند، و نیز برای تحمیل تغییرات به فرانسه به 
جنبش اعرتاضی قدرمتند احتیاج دارد.]11[

نزدیکی میان جنبش ملی و شاه، که در سخرنانی تانژه آشکار می شود، در 

ادامه می یابد که رسکوب های شدید استعامری را به دنبال  سال های بعد 

قرار  نظر  تحت  خود  خانه ی  در   1951 فوریه ی   28 در  بن برکه  می آورد. 

می گیرد؛ سلطان در 20 اوت 1953 از قدرت خلع و به ماداگاسکار تبعید 

می شود. این دو مرد، برای مراکشی ها، به منادهای تفکیک ناپذیر استقالل 

تبدیل می شوند.

با رشوع قیام مسلحانه در الجزایر در 1954، فرانسه از ترس درگیر شدن 

در  برآید.  سازش  برای  راهی  به جستجوی  تا  می شود  وادار  جبهه  دو  در 

کنفرانس اِکْس لنَِب (شهری در رشق فرانسه، واقع در منطقه ی آلپ)، که در 

پایان ماه اوت 1955 برگزار می گردد، بازگشت شاه و »استقالل در وابستگی 

آزادی بخش  »ارتش  تشکیل  دوره  همین  در  می شود.  پیش بینی  متقابل«1 

انجام  با  که  می شود  اعالم  مراکشی ها،  و  الجزایری ها  از  متشکل  مغرب«، 

عملیات مسلحانه از سپتامرب 1955 شکل مادی به خود می گیرد. در جریان 

1. indépendance dans l'interdépendance
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یک کنفرانس مطبوعاتی در 3 اکترب 1955، که عالل الفاسی به منایندگی از 

ارتش آزادی بخش مراکش و محمد خیدر به منایندگی از جبهه ی آزادی بخش 

ملی الجزایر در آن رشکت دارند، یک اطالعیه ی نظامی خوانده می شود. این 

اطالعیه از تشکیل »فرماندهی متحد ارتش آزادی بخش مغرب عربی« خرب 

می دهد که هدف آن »تحقق کامل استقالل برای کشورهای مغرب عربی 

و بازگشت سلطان مرشوع مراکش به تاج و تخت خود در رباط است.«]12[ 

پاریس، برای آنکه بتواند الجزایر مستعمره را بهرت حفظ کند، به استقالل 

و  شور  میان  در  نوامرب،   16 در  تبعیدی،  سلطان  می دهد.  مراکش رسعت 

شعف مردم به کشور بازمی گردد.

بن برکه یکی از عوامل کلیدی بازگشت شاه به کشور و استقبال پرشور از 

او است. او چند سال بعد، در حالی که شاه به تقویت کننده ی اسرتاتژی 

از  را  خود  تلخکامی  است،  شده  تبدیل  مراکش  در  فرانسه  نواستعامری 

اعتبار  به سلطنت  بودیم که  ما  این  پنهان منی کند: »در حقیقت  امر  این 

بخشیدیم.«]13[ او، از اینکه »معاهده ی اِکْس لنَِب« را یک پیروزی متام عیار 

بر استعامر معرفی کرده بود، اظهار تأسف می کند. با ارتکاب این »خطا« 

مبارزان  انزوای  یک سو  از  توانست  فرانسه  و  رفت  دست  از  هوشیاری 

جنبش رهایی بخش ملی الجزایر را تشدید کند و از سوی دیگر وابستگی 

نواستعامری مراکش را تدارک ببیند:

الجزایر  آزادی بخش  جنبش  دو  پیوستگی  و  اتحاد  که  درنیافت  هیچ کس 

فرانسه  سیاست  ناگهانی  چرخش  در  آن،  از  ناشی  وضعیت  و  مراکش،  و 

مؤثر بود. به همین ترتیب اتفاقی نیست که درست در زمانی که مبارزین 

رشوع به درک آنچه که پشت الگو و معنی مبارزه (یعنی شاه) قرار داشت 

می کنند -و فقط در هامن نقطه ی آغاز- استعامر ناگهان متوجه می شود 

که بازگشت شاه می تواند چه نقش مؤثری ایفاء کند. این تقارن زمانی یک 

تصادف بود که، وقتی آن را تحلیل می کنیم، به قدرت استعامری نیرویی داد 
که ما فکرش را هم منی کردیم.]14[
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»تراکتور و روح تعاونی«

حزب ملی، با چندین هزار عضو هنگام استقالل مراکش، تنها نیروی سیاسی 

از بازگشت به کشور  مهم در سطح کشوری است. برای سلطان، که پس 

»شاه« خطاب می شود، »حزب استقالل« نقش آفرینی است که منی توان از 

آن چشم پوشی کرد. برای ملی گرایان نیز شاه (که از این پس محمد پنجم 

و  است  برخوردار  مبارزاتی  هاله ای  از  که  است  منادی  می شود)  نامیده 

حزب  است.  متداول  گفتار  ملی  وحدت  گفتار  زد.  دست  او  به  منی توان 

استقالل، از زمان استقالل تا 20 مه 1960 (یعنی تاریخی که محمد پنجم 

با یک کودتا متامی اختیارات را در دست گرفت)، در دولت وحدت ملی 

رشکت می کند.

به گامن بن برکه یک سلطنت مرشوطه ممکن و مطلوب است. شاه، در 

بازگشت به کشور، برقراری فوری یک مجلس ملی مشورتی را اعالم و، در 

نوامرب 1916، ریاست آن را به بن برکه محول می کند. شاه وعده ی برگزاری 

انتخابات مجلس قانون گذاری در آینده ی نزدیک را می دهد. بن برکه تالش 

استعامر)  از  (پیش  تاریخ  بر  تکیه  با  را  شاه  اختیارات  می کند محدودیت 

به شاه  را  او، در گذشته جامعه قدرت  به عقیده ی  کند.  تئوریزه  مراکش 

تفویض می کرد و حقوق و وظایف شاه رصیح و مشخص بودند. بن برکه در 

1958 ترصیح می کند که »با تحت الحامیگی همه چیز تغییر کرد. سلطان، 

به عنوان حاکم مطلق، همه ی اختیارات را در دست گرفت، حتی اختیاراتی 

مثل حق قانون گذاری که به جامعه تعلق دارند.«]15[ بن برکه، بدون اینکه 

متوجه باشد به برساخنت تصویری آرمانی از گذشته ی پیشااستعامری تن در 

داده است، در نظر دارد (هم هنگام با مدرن کردن آن) گذشته را احیاء کند.

میان  نزدیکی  که  می کند  گامن  بن برکه  سیاسی،  زمینه ی  در  همچنین 

سلطنت و مبارزان جنبش رهایی بخش ملی، از یک سو، و وحدت طبقات 

مختلف اجتامعی که مشخصه ی مبارزه ی آزادی بخش ملی است، از سوی 

این  باشد.  نیز دوام داشته  از کسب استقالل سیاسی  دیگر، می تواند پس 

»وحدت ملی« یک ابزار اساسی است که به مراکش امکان می دهد تا رسیعاً 
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از وابستگی اقتصادی، که استثامر برای آن به ارث گذشته، خارج شود.

بن برکه، رسشار از خوش بینی در خصوص امکانات مراکش جدید، در متامی 

جبهه ها رسمایه گذاری می کند. او، با این عقیده که »حزب برای انجام یک 

وظیفه ی اجتامعی و سیاسی تعیین شده به وجود آمده است«، بی وقفه از 

مبارزان دعوت می کند تا »عملیات امدادرسانی« را به پیش بربند و »نقشی 

اجتامعی« در ساخنت مهد کودک ها، مدارس و یتیم خانه ها ایفاء منایند؛]16[ 

و آن دسته از کادرهای حزبی ای را که به استقالل »به عنوان گوشت قربانی 

نگاه می کنند (که هر کس می خواهد سهمی از آن بربد)«]17[ مورد شامتت 

قرار می دهد.

مردمی«  »بسیج  گسرتده ی  عملیات  در  شوق،  و  شور  همین  با  بن برکه، 

موسوم  عملیات  رسپرستی   ،1957 تابستان  از  او،  می کند.  رسمایه گذاری 

از متام  به »جاده ی وحدت« را بر عهده دارد که هزار و دویست جوان، 

این جوانان در عرض سه ماه، در فضایی  مناطق کشور را بسیج می کند. 

احداث  جاده  کیلومرت  است، شصت  چین  در  ابتکارات جمعی  یادآور  که 

می کنند که مناطقی را که سابقاً تحت اشغال اسپانیا و فرانسه قرار داشت، 

به یکدیگر متصل می کند. جوانان در این کارزار وسیع، کار ساخت جاده، 

یادگیری  جمعی،  کتابخوانی های  مدنی،  آموزش  و  سوادآموزی  کالس های 

مهارت های دستی، سینام و مترین های نظامی را پیش می برند. »آنان سپس 

در "انجمن سازندگان استقالل" (انجمنی که کادرهای جدید حزب استقالل، 

با توجه به چشم انداز انتخابات بخشداری ها و شهرداری ها، باید از میان آن 

برآیند) سازماندهی می شوند و در بازگشت به مناطق محل سکونت خود 
کارزارهای مشابهی را راه اندازی می کنند«.]18[

عملیات »شخم« در پاییز 1957، بر اساس همین الگو، طراحی می شود. 

هدف عملیات این است که دهقانان خرده پا را قانع کند تا حصارهای دور 

پروژه  این  فوری  نتیجه ی  برچینند.  تراکتور  عبور  برای  را  خود  زمین های 

-که هامنند طرح »جاده ی وحدت« برای کوتاه مدت و نیز برای چشم انداز 

اقتصادی،  ساختارهای  شدن  دگرگون  است-  شده  طراحی  طوالنی تری 
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اجتامعی-سیاسی و فرهنگی است. بن برکه در 1959 به این عملیات ارجاع 

از  مهمی  رکن  "شخم"  »عملیات  که  می کند  تأکید  امر  این  بر  و  می دهد 

برنامه ی تغییر ساختارهای روستاهای ما محسوب می شد. این عملیات دو 

آورد:  ارمغان  به  اجدادی   و  آبا  کشاورزی  سنتی  سیستم  برای  را  مزیت 
تراکتور و روح تعاونی«.]19[

این صورت بندی، که صورت بندی معروف لنین (»کمونیسم مساوی است 

با شوراها به اضافه ی الکرتیسیته«) را تداعی می کند، به معنای آن است 

که سیاست از مسئله ی اجتامعی، اقتصادی و سیاسی جدا نیست و تغییر 

اجتامعی و تحول تکنولوژیک در پیوند با یکدیگر قرار دارند. اما الهام گیری 

از چین آشکارتر است. بن برکه در آوریل 1957 در رأس هیئتی از منایندگان 

مجلس مشورتی و در 1959 با هیئتی از حزب خود به چین می رود. بسیج 

توده ها و اصالحات ارضی در چین او را مجذوب می کند. او همچنین از 

منونه ی کوبا الهام می گیرد. »کمپین های مبارزه با بیسوادی در کوبا، بن برکه 

را به شوق می آورند. او برای مراکش چنین رؤیایی را در رس می پروراند.«]20[ 

کمپین های متعدد سوادآموزی به ابتکار او به راه می افتند.

توهم مبارزه پشت درهای بسته

زمینداران بزرگ، که با نگرانی شاهد رشد اشتیاق مردم برای انجام اصالحات 

ارضی هستند، این بسیج های توده ای دامئی را دوست ندارند. بسیج توده ها 

به مذاق بورژوازی مراکش، که نگران به حرکت درآمدن فقیرترین اقشار 

به  نزدیک  وزیران  این که  مشاهده ی  با  منی آید.  خوش  نیز  است،  کشور 

و  بزرگ  زمینداران  نگرانی  دارند،  قرار  پایین«  »از  کار  این  پشت  بن برکه 

بورژوازی مراکش بیشرت می شود. عبدالرحیم بوعبید، وزیر اقتصاد از سال 

1956 و سپس وزیر کشاورزی و معاون شورا در 1958، تالش دارد اقتصاد 

از  خروج  تهاجمی،  شدن  صنعتی  سیاست  مدافع  او  کند.  برنامه ریزی  را 

منطقه ی فرانک و ایجاد پول ملی (درهم)، و به ویژه انجام اصالحات ارضی 

است.
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مقاومت ها،  با  ترویج می شود، رسیعاً  پایین  در  و  باال  از  که  پروژه،  این 

مامنعت ها و خرابکاری های زمینداران بزرگ، بورژوازی مراکش، کاخ شاه، 

و نیز بخش محافظه کار دولت و حتی جناح راست حزب استقالل روبرو 

می شود.

مقابله و درگیری با کاخ و جناح راست حزب در نهایت به جدایی منتهی 

می شود. در ژوئن 1959، در حالی که هنوز انشعاب انجام نگرفته است، 

بن برکه به از بین رفنت توافق ملی، که مشخصه ی دوره ی پیش از استقالل 

به  دادن  پایان  تنها  ما  برای  »مسئله  می کند:  ترصیح  او  است.  آگاه  بود، 

استثامری نیست که در دوره ی تحت الحامیگی متولد شد، ما می خواهیم 
همچنین به استثامر مراکشی از مراکشی پایان دهیم.«]21[

کنار گذاشنت اسطوره ی وحدت ملی و در نظر گرفنت منافع طبقاتی، تبلور 

خود را در انشعاب جناح چپ حزب و ایجاد »حزب اتحاد ملی نیروهای 

مردمی«، در نوامرب 1959، می یابد. حزب جدید از جمله خواهان »تثبیت و 

تحکیم استقالل«، »بیرون راندن نیروهای خارجی و حذف سلطه ی استعامر 

که  ارضی،  اصالحات  »انجام  تکنیکی«،  و  اقتصادی  نظامی،  زمینه های  در 

از  »پشتیبانی  و  است«  دهقانان  توده های  زندگی  استاندارد  ارتقاِء  رشط 

از  گسست  است.  می کنند«]22[  مبارزه  خود  آزادی  برای  که  الجزایر  مردم 

توهم »همه با هم« به سادگی و یکباره انجام نگرفت. این گسست دردناک 

و تدریجی بود. بن برکه طی این دوره ی گذار، یعنی در فاصله ی سال های 

1956 تا 1960، خط مشی مبتنی بر مصالحه (با هدف حفظ وحدت ملی 

و نزدیکی با شاه) را دنبال می کند که گاهی منجر به سازش بر رس اصول 

می شود.

دو واقعه این رفتار را به خوبی نشان می دهند. واقعه ی اول در فردای 

استقالل رخ می دهد. عبدالکریم الخطابی، رهرب قیام ریف در دهه ی 1920، 

مسلحانه  مبارزه ی  که  می شود  آن  خواهان  خود)  تبعید  (محل  قاهره  از 

ارتش  اعضای  از  بخشی  کند.  پیدا  ادامه  آفریقا  متامی شامل  آزادسازی  تا 

آزادی بخش مراکش از ادامه ی حضور نیروهای فرانسوی در خاک مراکش 
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استقالل پیش بینی شده بود) خشمگین  به  توافقنامه های مربوط  (که در 

هستند. ادامه ی حضور رسبازان فرانسوی در خاک مراکش در حالی صورت 

شاخه ی  می دهد.  گسرتش  را  الجزایر  در  خود  جنگ  فرانسه  که  می گیرد 

می گیرد.  مسلحانه  مبارزه ی  ادامه ی  به  تصمیم  آزادی بخش  ارتش  جنوب 

بن برکه طرفدار در هم شکسنت مقاومت است و از رسکوب آن دفاع می کند. 

ارتش کامالً جوان شاه اعضای ارتش آزادی بخش مراکش را به تبعیت وادار 

می مناید و یا مقاومت آنها را با خشونت در هم می شکند.

واقعه ی دوم به ایجاد حزب اتحاد ملی نیروهای مردمی مربوط می شود. 

عبدالله ابراهیم (رییس دولت)، که سوسیالیست است، از این تشکل جدید 

می خواهد  دولت  از  و  می شود  عصبانی  شاه  می کند.  پشتیبانی  سیاسی 

حزب کمونیست مراکش را منحل اعالم کند. موریس بوتَن (یکی از وکالی 

حزب کمونیست مراکش)، که بعدها وکالت خانواده ی بن برکه را بر عهده 

می گیرد، موضع مهدی بن برکه را چنین روایت می کند:

او می داند که شاه، موالی حسن از ایجاد حزب اتحاد ملی نیروهای مردمی 

خشمگین است و قصد دارد -با وادار کردن دولت سوسیالیست به تحت 

تعقیب قرار دادن حزب کمونیست مراکش- ]در بین نیروهای چپ[ تفرقه 

بیاندازد و چوب الی چرخ دولت قرار بگذارد. بنابراین، بن برکه ی همچنان 

پراگامتیست -به منظور تسهیل وظیفه ی دولت و برای اینکه دولت مجبور 

نشود به این ذلت تن دهد- از رهربان حزب کمونیست مراکش می خواهد 
که خودشان حزبشان را منحل کنند! آنها این پیشنهاد را رد می کنند.]23[

عبدالله َسعاف (یکی از رهربان حزب کمونیست مراکش)، انگار که آینده 

فردا  می شویم،  قربانی  ما  »امروز  می دهد:  هشدار  می کند،  پیش بینی  را 
نوبت شام خواهد رسید.«]24[

»دولت  یک  و  می کند  برکنار  را  ابراهیم  دولت   ،1960 مه   23 در  شاه، 

سلطنتی«، تحت رهربی خودش و پرسش(حسن) -به عنوان معاون رییس 

دولت، را جانشین آن می سازد. صاف و ساده، این یک کودتا است که با 

بهانه ی »حفظ ثبات رژیم و وحدت ملت«]25[ توجیه می شود. دولت جدید 
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اصالحات ارضی را به خاک می سپارد، به فرانسه نزدیک می شود و رشوع به 

رسکوب اعضای حزب اتحاد ملی نیروهای مردمی می کند.

دوره ی  آموزه های  جمع بندی  هنگام  بعد،  سال  دو  بن برکه  مهدی 

1960ـ1956 (یعنی دوره ای که او و طرفدارانش در قدرت سهیم بودند)، 

ترصیح می کند:

سال های  در  ما  که  نربدهایی  متام  از  شام  برای  من  تا  نیازی هست  آیا 

1956 تا 1960 پیش بردیم، بدون آنکه مردم از آن چیزی بدانند، صحبت 

کنم؟ همه چیز در ویالهای پرزرق و برق حزب استقالل یا در چهاردیواری 

یک کاخ می گذشت، بدون آنکه چیزی به بیرون درز کند ]...[ ما به مردم 

منی گفتیم که متام ابزار و وسایلی که ما برای اجرای طرح هایامن به آن نیاز 

داریم، از دسرتس ما خارج هستند. به طوری که برخی امروز جرأت می کنند 

داشتیم.  دست  در  را  قدرت  متام   1960 تا   1956 سال های  در  ما  بگویند 
واقعیت این است که ما قدرت نداشتیم.]26[ 

مردم مراکش و مبارزان حزب استقالل به سادگی از مذاکرات کنار گذاشته 

شدند. بن برکه در جمع بندی خود می گوید که »مبارزه پشت درهای بسته« 

یک »اشتباه مرگبار« بود.

»سفیر انقالب«

بن برکه، بار اول، برای تامین امنیت جانی خود، از ژانویه ی 1960 تا 20 مه 

1962 به پاریس می رود. او سپس برای رشکت در کنگره ی دوم حزب اتحاد 

ملی نیروهای مردمی به کشور بازمی گردد. جمعیتی بالغ بر ده هاهزار نفر 

و مصمم  قاطع  دیگری  زمان  از هر  بیش  بن برکه  استقبال می کنند.  او  از 

تعهد  بر  قاطعیت  با  او  از کنگره، در 20 مه 1962،  قبل  است. چند روز 

دیدارهای  دنبال  به  که  -تعهدی  می کند  پافشاری  خود  انرتناسیونالیستی 

متعددی که او طی اقامت خود در خارج از کشور انجام می دهد، تقویت 

شده است: »جنبش ما بخشی از مبارزه ی جهانی ای را تشکیل می دهد که 
از چین تا کوبا جریان دارد.«]27[



297

مهدی بن برکه

بن برکه ی محبوب و رادیکال، بیش از هر زمان دیگری، مغضوب کاخ است. 

او، در 15 نوامرب 1962، از یک سوِءقصد جان سامل به در می برد. چند ماه 

بعد، در ژوئن 1963، به بهانه ی به اصطالح »توطئه« علیه شاه، تعداد زیادی 

 16 روز  می شوند.  دستگیر  مردمی  نیروهای  ملی  اتحاد  حزب  اعضای  از 

ژوئیه، نوبت زندانی شدن اعضای شورای ملی حزب می رسد. بن برکه، که 

به مرص رفته است، به مراکش برمنی گردد. در جریان محاکمه ی »توطئه ی 

ژوئن«، او به طور غیابی به همراه یازده تن از رهربان و اعضای حزب خود 

به اعدام محکوم می شود.

مهم  شخصیت  یک  به   ،1965 تا   1960 سال های  فاصله   ی  در  بن برکه، 

جمع بندی  به  و  می کند  استفاده  تبعید  از  او  می شود.  تبدیل  بین املللی 

فعالیت سیاسی خود و روشن کردن فاز جدید سلطه -که استعامر نو را به 

وجود می آورد- می پردازد. استعامر نو، برای بن برکه، پدیده ای سیاسی است؛ 

اما باید در چارچوب تحوالت رسمایه داری غرب فهمیده شود:

سیاست  قلمرو  در  ساده  انتخاب  یک  ]نواستعامری[  جهت گیری  این 

رسمایه داری  ساختارهای  در  عمیق  تغییر  یک  بیان  بلکه  نیست؛  خارجی 

غرب است. برای اروپای غربی که پس از جنگ جهانی دوم، با طرح مارشال 

نوزدهم  قرن  ساختار  از  آمریکا،  اقتصاد  با  پیش  از  بیش  درهم تنیدگی  و 

آمریکا،  با رسمایه داری  منطبق شدن  برای  که،  بود  گرفت، طبیعی  فاصله 

مناسبات آمریکا با دنیا را نیز اختیار کند؛ در یک کالم، اروپا نیز »آمریکای 
التین« خود را خواهد داشت.]28[

می گیرد؛  عاریه  به  را  مارکسیستی  مفاهیم  خود  تحلیل  این  در  بن برکه 

سطح تفکر او جهانی است و پایه ی مقاومت در سه قاره قرار دارد. او، با 

درک این امر که استقالل واقعی بدون گسرتش همبستگی جهانی خلق های 

تحت سلطه غیرممکن است، به اهمیت تشکیل جبهه ای مرکب از خلق های 

آفریقا، آسیا و آمریکای التین اشاره دارد.

این همبستگی ابتدا باید در سطح قاره تبلور مادی پیدا کند. بن برکه پُر 

شور به شفاف سازی بحث درباره ی وحدت آفریقا می پردازد. در آستانه ی 
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برگزاری کنفرانس آدیس آبابا (که برای ماه مه 1963 پیش بینی شده است)، 

در حالی که نکرومه آماده می شود تا از وحدت بالفاصله و متام عیار قاره 

دفاع کند و سایر رؤسای دولت های آفریقایی، مانند سنگور، برعکس طرفدار 

وحدت صوری بدون مضمون مشخص هستند؛ بن برکه در فکر این است 

که یک مجله ی تئوریک و سیاسی مربوط به مسائل آفریقا منترش کند که 

شامره ی اول آن به این امر اختصاص خواهد یافت که نشان دهد »اوالً به 

غیرممکن  حال حارض  در  سیاسی  وحدت  سنتی،  استعامر  زخم های  دلیل 

است؛ و دوماً وحدت در محدوده ی اقتصادی، در رابطه با کمک خارجی و 
بازرگانی، ممکن و اساسی است«.]29[

انرتناسیونالیست بودن، به عقیده ی بن برکه، همچنین به معنای مامنعت 

از تبدیل ناسیونالیسم به ابزاری در خدمت اجرای اهداف امپریالیست ها 

است. او ادعاهای ارضی مراکش و تجاوز نظامی محمد پنجم به جمهوری 

جوان الجزایر در اکترب 1963 را افشاء و محکوم می کند. این »جنگ شن ها«، 

برای او، در راستای اسرتاتژی کلی امپریالیسم قرار دارد. رژیم الجزایر، در 

از  آزادی بخش،  جنبش های  متامی  پشتیبان  استقالل،  سال های  نخستین 

به  الجزیره،  است.  آنگوال،  تا  کنگو  از  و  جنوبی  آفریقای  تا  سبز  دماغه ی 

تعبیر آمیلکار کابرال، به »کعبه ی انقالبیون« تبدیل شده است. در این شهر 

(عالوه بر خود کابرال) به چه گوارا، بن برکه، نلسون ماندال، سامورا ماشل،1 

مالکوم ایکس و بسیاری از چهره های دیگر برمی خوریم. الجزیره همچنین 

محلی است که در آن کمک های مشخصی به انقالبیون آفریقایی سازمان 

می یابد. بن برکه، در 16 اکترب 1963، خواهان محکوم کردن حمله ی مراکش 

می شود که به عقیده ی او این حمله »خیانت ]...[ به جنبش آزادی بخش 

جهانی« محسوب می گردد:

بیان کننده ی  و  مردمی  نیروهای  ملی  اتحاد  حزب  سخنگوی  عنوان  به 

آرزوهای مردم مراکش، وظیفه ی خود می دانم در اینجا اعالم کنم که مردم 

پذیرفت.  نخواهند  را  الجزایر  خلق  خود،  برادر  با  جنگ  هیچ گاه  مراکش 

1. از رهربان جنبش انقالبی و ضداستعامری موزامبیک.
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با شکست روبرو شود.  الجزایر  امپریالیسم منی پذیرد که طرحش در   ]...[

طرحی که در جاهای دیگر به امپریالیسم اجازه داده است تا، در کشورهای 

تازه به استقالل رسیده با استقرار در پشت پرده ی ساتِر به اصطالح دولت ملی 

(که ابزاری فرمانربدار به منظور حفظ سلطه ی اقتصادی، نظامی، تکنیکی و 

فرهنگی است) ماهیت قدرت را در این کشورها تغییر دهد. این، از سوی 
دیگر، جوهر استعامر نو به شامر می رود.]30[

از  بن برکه،  اندیشه ی سیاسی  در  به ضدامپریالیسم  از ضداستعامر  گذار 

این پس، کامل می شود. بن برکه را در دومین کنفرانس خلق های آفریقا (که 

در ژانویه ی 1960 در تونس برگزار می گردد) می بینیم که خواستار گسرتش 

همبستگی »با متام جنبش های آزادی بخش در جهان، به ویژه با جنبش های 

مرتقی در غرب«]31[ می شود. به خصوص گزارش او تحت عنوان »خصوصیات 

جنبش های آزادی بخش در آفریقا« توجه ها را به خود جلب می کند، »زیرا 

بدون شک این نخستین باری است که یک رهرب جهان سوم چنین تحلیل 

تئوریک روشن و اصولی ای درباره ی راه ها و امکانات یک مبارزه ی واقعی 
علیه عقب ماندگی ارائه می دهد.«]32[

ماه  چند  که  است  قوی  آنقدر  برمی انگیزد  تونس  در  بن برکه  که  شوری 

 (1960 آوریل  در  (که  آفریقا  و  آسیا  کنفرانس خلق های  دومین  در  بعد، 

رهربی  کمیته ی  عضویت  به  می شود،  برگزار  گینه[  ]پایتخت  کوناکری  در 

»سازمان همبستگی با خلق های آسیا و آفریقا«1 -که در 1957 ایجاد شده 

است- انتخاب می شود. یکی از تصمیامت هیئت اجرایی سازمان در جلسه ی 

خود در غزه (در دسامرب 1961) گسرتش سازمان در آمریکای التین است. 

بن برکه در 1965 توضیح می دهد که »این تصمیم به دلیل اختالف چین 

بن برکه  تاکتیکی  توانایی  می ماند«.]33[  مسکوت  سال،  چندین  شوروی،  و 

تا،  امکان می دهد  او  به  دیگر  یک بار  بر همبستگی مشخص  او  ارصار  و 

در جریان کنگره ی پنجم سازمان همبستگی با خلق های آسیا و آفریقا که 

در مه 1965 در آکرا برگزار می شود، اثرات فلج کننده ی اختالفات چین و 

1. Organisation de solidarité avec les peuples d’ Asie et d’Afrique
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درباره ی  بن برکه خود  کند.  را خنثی  مبارزات ضدامپریالیستی  بر  شوروی 

مباحثات و تصمیامت این کنگره چنین می گوید:

ما از این نگران بودیم که کنگره به فرصت دیگری برای بروز اختالف چین 

و شوروی بدل شود. اما از هامن روز اول موفق شدیم جهت گیری کنگره 

را تغییر دهیم و مانع رویارویی درون جنبش انقالبی آزادی بخش شویم که 

منی توانست هیچ بهره ای از این درگیری بربد. این امر با تشکیل یک بلوک 

متشکل از جنبش های آزادی بخش همگن (الجزایر، گینه، غنا، مالی، تانزانیا، 

]...[ ما موفق  جمهوری متحده ی عربی، مراکش و ویتنام) ممکن گردید. 

شدیم کاری کنیم تا کنگره توجه خود را روی مسائل روز، یعنی مبارزه ی 

خلق ها علیه استعامر، متمرکز کند. ]...[ ورای قطعنامه های سیاسی ای که 

توسط هیئت منایندگی جبهه به دست شام رسیده است، یادآور می شوم که 

مهمرتین نتیجه ی کنگره، اعالم برگزاری کنگره ی سه قاره در ژانویه ی 1966 
در هاوانا است.]34[

نقش شناخته شده ی بن برکه در تصمیم دائر بر گسرتش سازمان همبستگی 

با خلق های آسیا و آفریقا در آمریکای التین و تشکیل سازمان همبستگی 

سه قاره، موجب می شود که او به ریاست کمیته ی تدارکاتی انتخاب شود. 

انقالبی و  از تغییر نظرات جنبش های  با این سمت، به منظور احرتاز  او، 

برای تحکیم دستاوردهای کنفرانس آکرا به سفرهای متعددی دست می زند. 

او را در پکن و مسکو می یابیم؛ بن برکه در سپتامرب در  در ماه ژوئیه رد 

بنابر  او،  قاهره، در اکترب در هاوانا، کوناکری و بیروت به رس می برد و... 

اصطالحی که ژان الکوتور به کار می برد، »سفیر انقالب«]35[ می شود.

در  تدارکاتی،  کمیته ی  است.  جهانی  واقعاً  بن برکه،  برای  انقالب،  این  و 

سپتامرب 1965، به منظور روشن کردن اهداف سازمان همبستگی با خلق های 

می شوند:  تصویب  بن برکه  پیشنهادات  می دهد.  جلسه  تشکیل  قاره،  سه 

»کمک به جنبش های رهایی بخش ملی -به ویژه به جنبش فلسطین؛ شدت 

بخشیدن به مبارزات، از جمله مبارزات مسلحانه در سه قاره؛ پشتیبانی از 

کوبا؛ برچیده شدن پایگاه های نظامی خارجی؛ مخالفت با سالح های امتی؛ 
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مخالفت با آپارتاید و تفکیک نژادی«. رنه گالیسو یادآور می شود که هدف 

»آزادی متام عیار« است و تأکید می کند که »علت ریشه ای ربوده شدن و 

قتل بن برکه را باید در این حرکت انقالبی سازمان همبستگی با خلق های 
سه قاره جستجو کرد«.]36[

دوران قتل ها

مردی که موفق می شود اثرات منفی تعارض چین و شوروی را بر همبستگی 

جهانی خنثی کند، مردی که در پکن هامنقدر مرشوعیت دارد که در مسکو، 

تبدیل  امپریالیسم  برای  مرگبار  خطری  -به  آکرا  در  یا  کوناکری  الجزیره، 

می شود.

بن برکه، روز 29 اکترب 1965، رس قرار خود با ژرژ فرانژو (کارگردان سینام) 

این قرار را فیلیپ برنیه (روزنامه نگار) ترتیب داده است. هدف  می رود. 

از این مالقات تهیه ی فیلمی درباره ی استعامرزدایی است. اما این یک تله 

است. جلوی مرشوب فروشِی لیپ در پاریس، دو پلیس فرانسوی بن برکه را 

سوار یک ماشین می کنند. از این لحظه به بعد دیگر کسی او را منی بیند. 

به عقیده ی احمد بوخاری، مأمور سابق رسویس های مخفی مراکش، پیکر 

شکنجه شده ی بن برکه »در حوضی مملو از اسید حل می شود«.]37[ اگرچه 

این تز مورد تردید قرار گرفته است، اما وجود اراده ای برای از بین بردن 

دشمنانش  برای  لومومبا،  مانند  بن برکه،  مرده ی  حتی  است.  مسلم  جسد 

قتل  و  ربودن  -با  مراکش  و  فرانسه  آمریکا،  بود.  نگرانی  و  هراس  منبع 

منایندگی  را  آن  او  که  پیرشفت طغیان جهانی ای  از  کردند  بن برکه- سعی 

می کرد، جلوگیری کنند.

که  هامن طور  -که  بن برکه  مهدی  به  احرتام  ادای  با  قاره  سه  کنفرانس 

نقش  پشتکار خود،  و  تالش شخصی  »با  کاسرتو خاطرنشان می کند  فیدل 

تعیین کننده ای در سازماندهی این نخستین کنفرانس سه قاره ایفاء کرده 

است«]38[- کار خود را آغاز می کند.

ششصد و دوازده رشکت کننده، به منایندگی از هشتاد و هفت سازمان از 
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سه قاره، با وجود تعارض میان چین و شوروی، که به نحو قابل مالحظه ای 

موجب اخالل در کارها و تصمیامت می شود، تصمیامتی به بلندای انتظارات 

معامر اصلی این کنفرانس می گیرند:

1) به اجراء درآوردن اقداماتی به منظور مؤثر ساخنت مبارزه ی مسلحانه 

علیه »خشونت امپریالیستی«،

2) ارتقاء و هامهنگی همبستگی مؤثر با جنبش های آزادی بخش ملی،

3) پشتیبانی معنوی، سیاسی و مادی از این جنبش ها، به ویژه از جنبش هایی 

که سالح به دست علیه امپریالیسم، استعامر و استعامر نو مبارزه می کنند،

در  امپریالیسم  تهاجمی  سیاست  علیه  مداوم  مبارزه ای  سازماندهی   (4
جهان.]39[

در سال های بعد از کنفرانس سه قاره، قتل رهربان مرتقی و کودتاهایی که 

توسط قدرت های سابق استعامری و آمریکا به راه می افتند و یا پشتیبانی 

می شوند، افزایش می یابند و در این میان، دو تن دیگر از دبیران اجرایی 

کمیته ی تدارکاتی این »نخستین شورای عمومی انقالبیون و شورشیان جهان 

سوم«]40[ به قتل می رسند: چه گوارا در 1967 و آمیلکار کابرال در 1973.
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نرتسیدن از خلق و رشکت دادن آن در متامی تصمیامتی که به او مربوط می شوند، 

رشط اساسی دموکراسی انقالبی ای است که ما باید، در هامهنگی با گسرتش مبارزه و 

زندگی مان، به تدریج آن را محقق سازیم.

آمیلکار کابرال، »به عمل درآوردن اصول حزب«، ۱۹6۴

آمیلکار کابرال (1973ـ1924) چون از اشتباهات آنهایی که قبل از او در راه 

»انقالب آفریقا« گام نهاده بودند، کامالً آگاهی داشت؛ به دلیل آنکه در 

تئوری و در عمل راه فرانتس فانون را دنبال می کرد؛ و از آنجایی که در کوران 

رشکت  انرتناسیونالیستی  مبارزات  در  وجود  متام  با  1970ـ1960  سال های 

رهایی بخش  تهاجم جنبش  اول  فاز  پایان  مناد  عنوان  به  -می تواند  داشت 

قاره ی آفریقا تلقی شود. در 1963، در لحظه ی درگرفنت مبارزه ی مسلحانه 

در گینه ی »پرتغال«، دو آفریقا در کنار هم وجود داشتند: یکی آفریقایی 

که کنفرانس ضدامپریالیستی سه قاره را تدارک می دید و دیگری آفریقایی 

که در منجالب خیانت به امیدهای توده ها فرو می رفت. اندیشه ی سیاسی 

کابرال، که از برخى عقب نشینی های استعامر از زمان نخستین استقالل های 

اندیشه  این  قدرت  می یابد.  تعمیق  بسرت  این  در  می برد،  بهره  آفریقا 
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هامن طور که در رویکرد ماتریالیستی و بی اعتامدی او نسبت به جزمگرایی 

ریشه دارد، به هامن اندازه از توجه او به اعامل قدرت (هامن گونه که در 

مناطق آزادشده ی گینه ی بیسائو مورد تجربه قرار گرفت) نشأت می گیرد.

آفریقایی شدن مجدد روح و روان

کابرال در 1953 پس از چندین سال اقامت در لیسبون، به منظور تحصیل 

آفریقا  زادبوم خویش  به  بازگشت  مهندسی کشاورزی، هنگام  در رشته ی 

درباره ی »نقش دانشجوی آفریقایی« خود را به پرسش می گیرد. به عقیده ی 

کابرال نخستین وظیفه ای که این جوانان تحصیل کرده باید انجام دهند، آن 

چیزی است که او آن را »آفریقایی شدن مجدد روح و روان« می نامد:

بر ریشه کن کردن  اساساً  استعامری  آنجایی که می دانیم هر سیاست  از 

اهالی بومی استوار است، دانشجوی آفریقایی باید در مرحله ای از تحول 

روشنفکری خود، تا حد ممکن به سمت روح دگرگون شده ی خویش بازگردد. 

این به نظر ما نخستین رشط صحت است. آفریقایی باید خود را آفریقایی 
حس کند و مثل یک آفریقایی اظهار وجود کند.]1[

این اعتقاد نظری و سیاسی قبل از همه محصول تجربه ی شخصی بود. 

اهل  مادری  و  پدر  از  پرتغال)  گینه ی  (در  بافاتا  در   1924 متولد  کابرال، 

دماغه ی سبز، از لحاظ طبقاتی -مانند بسیاری از رهربان جنبش رهایی بخش 

ملی در نسل خود- به خرده بورژوازی رنگین پوست تعلق داشت. پدرش، 

به  ابتدا  در  مادرش  بود.  معلم  مرفه،  زمین دار  یک  پرس  کابرال،  ژوِونال 

خانه داری اشتغال داشت و سپس مغازه ی کوچکی باز کرد، کاری که »برای 
آفریقایی های آن دوران یکی از بزرگرتین آرزوها بود«.]2[

پرتغال،  امپراتوری  متامی جزایر  اهالی  مانند  سبز،  دماغه ی  بومی  اهالی 

از لحاظ حقوقی از هامن حقوق و مزایایی برخوردار بودند که پرتغالی ها 

از آنها بهره می بردند. جامعه ی دماغه ی سبز، با وجود این برابری صوری، 

همچنان جامعه ای بود که بر اساس رنگ پوست طبقه بندی می شد. ژوِونال 

کابرال با تلخی این منطق نژادپرستانه و نابرابر مشابه سازی را تحمل می کرد. 
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نام پرسش، در شناسنامه به شکل »هامیلکار«1 نوشته شده بود (با اشاره 

با نیروهای امپراتوری روم جنگیده بود).  به نام رسدار معروف کارتاژ که 

از مقاومت های  فرزندان، بخشی  برای  آفریقایی های معروف  نام  انتخاب 

کوچک منادینی بود که، هنگامی که هنوز سلطه ی استعامر شکست ناپذیر 

به نظر می رسید، انجام می گرفت.

کابراِل متولد گینه، تحصیالت خود را در دماغه ی سبز دنبال کرد. او در آنجا 

شاهد خشکسالی وحشتناک سال 1941 و به دنبال آن قحطی طوالنی ای بود 

که در فاصله ی سال های 1941 تا 1948، در کامل بی تفاوتی مقامات پرتغال، 

دماغه ی  جمعیت  یک سوم  از  (بیش  نفر  نودهزار  به  نزدیک  مرگ  باعث 

سبز) شد. بنابراین، کابرال هنگامی که در 1945 برای ادامه ی تحصیل در 

رشته ی مهندسی کشاورزی وارد پرتغال شد، یک شاگرددبیرستانی ساده لوح 

نبود. او، هامن طور که هم رزم آینده اش ماریو ِد آندراده (اهل آنگوال) بعداً 

به  رسیعاً  کند،  پیدا  جدیدی  خانواده ی  اینکه  برای  می کند،]3[  خاطرنشان 

سایر آفریقایی های حارض در لیسبون نزدیک می شود.

یافت  امپراتوری«  دانشجویان  »خانه ی  در  خصوص  به  آفریقایی ها  این 

به  کمک  بود،  شده  ایجاد   1933 سال  در  که  نهاد،  این  هدف  می شدند. 

بعدی  چهره های  اغلب  بود.  آنها  کنرتل  و  مستعمرات  اهل  دانشجویان 

هم  با  محل  این  در  پرتغال-  مستعمرات  -اهل  ملی  رهایی بخش  جنبش 

آشنا می شوند. کابرال در این مکان، عالوه بر ماریو ِد آندراده (آنگوالیی) 

با  هستند)،  آنگوال  اهل  نیز  آنها  (که  داکروز  ویریاتو  و  نتو  آگوستینو  با 

ادواردو موندالنه و مارسلینو دوس سانتوس (از اهالی موزامبیک)، با آلدا دو 

اسپیریتو دوس سانتوس (اهل سائوتومه) و با افراد دیگری که کمرت معروف 

کلوپ  طریق  »از  همچنین،  دانشجویان  این  می کند.  مالقات  هستند، 

“دریانوردان”، با ملوانان مستعمرات که اغلب به لیسبون می آمدند ارتباط 

برقرار می کنند«]4[ و به این طریق به ادبیاتی که رژیم دیکتاتوری ساالزار آن 

را ممنوع کرده بود، و به وسیله ی این ملوانان وارد پرتغال می شد، دسرتسی 

1. Hamilcar
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پرتغالی  زبان  (به  را  زیادی  آثار  این ترتیب  به  مبارزان  این  می کنند.  پیدا 

برزیلی)، که دیکتاتوری ساالزار آنها را »مخرب« تشخیص داده است، کشف 

می کنند. به این آثار باید نوشته جاتی را اضافه کرد که آنها از طریق حزب 

کمونیست پرتغال (که مخفیانه فعالیت می کند) به دست می آورند.

این دانشجویان آفریقایی، که رشوع به سازماندهی خود منوده و به قواعد 

فعالیت مخفی عادت کرده بودند، خیلی زود از بودن در »خانه ی دانشجویان 

امپراتوری« (که از نزدیک تحت کنرتل پلیس قرار داشت) احساس ناراحتی 

و خفقان کردند. در 1951 آنها، با هدف حامیت از فرهنگ خلق های تحت 

استعامر آفریقا و انتشار دادن آفرینش های هرنی آفریقایی، مخفیانه »مرکز 

مطالعات آفریقایی« را ایجاد کردند. از کانال این مرکز با جریانات پاریسی 

آفریقایی«،  پنج عضو »مرکز مطالعات  برقرار گردید.  رابطه  »سیاه ستایی« 

که عنوان  آفریقا«،  ویژه ی مجله ی »حضور  انتشار شامره ی  در  در 1953، 

کابرال  می کنند.  مشارکت  داشت،  را  می گویند«  سیاه سخن  »دانشجویان 

در مقاله ی خود درباره ی »نقش دانشجوی آفریقایی«، که در این شامره ی 
مجله منترش می شود، دعوت به »آفریقایی شدن مجدد روح و روان ها«]5[ 

می کند.

شهرها و روستاها

بازگشت کابرال به آفریقا، که در هامهنگی با آرمان آفریقایی شدن مجدد 

روح و روان ها انجام گرفت، به هامن اندازه که انتخاب شیوه ای از زندگی 

بود، انتخابی سیاسی نیز محسوب می شد. به کابرال پستی به عنوان محقق 

به  نپذیرفت و  را  او آن  پیشنهاد شد؛ ولی  لیسبون  ایستگاه کشاورزی  در 

این  بعدها  کابرال  کار شد.  به  گینه مشغول  عنوان مهندس کشاورزی در 

چشم پوشی شخصی از مزایای مادی را در یکی از معروف ترین تزهای خود، 

تز »خودکشی طبقاتی« خرده بورژوازی، تئوریزه می کند.

مسئول  عنوان  (به  جنگلبانی  و  کشاوررزی  ادارات  در  کابرال  تجربه ی 

آمارگیری کشاورزی) فعالً به او اجازه می داد به مدت دو سال، گینه را زیر پا 
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بگذارد و عملکرد اجتامعی-سیاسی مردم محلی را مشاهده کند. کابرال، به 

لطف این کار میدانی و اسناد و مدارک فراوانی که به آنها دسرتسی داشت، 

توانست مواضع طبقات و اقشار تشکیل دهنده ی جامعه ی گینه را نسبت 

به نیروهای استعامری مورد مطالعه قرار دهد. به این مواد و مصالح، باید 

اسناد و مدارکی را افزود که کابرال در جریان کار تحقیقی خود در حین 

تحصیل در رشته ی کشاورزی درباره ی دماغه ی سبز جمع آوری کرده بود. 

او، در پایان آمارگیری، واقعیت و تنوع کشور و ساکنان آن را عمیقاً درک 

می کند. این مشاهدات به او اجازه می دهد تا بعداً تحلیل دقیقی از جوامع 

گینه و دماغه ی سبز ارائه کند و اسرتاتژی مبارزه را، منطبق با واقعیت عینی 

تدارک ببیند.

مشغله های کابرال عینی و مشخص بودند: او که برای سازماندهی جنبش 

یک  می کند  تالش   ،1954 سال  از  بود،  کشور شده  وارد  ملی  رهایی بخش 

پرتغال)  گینه ی  (پایتخت  بیسائو  در  و ورزشی  اجتامعی، فرهنگی  انجمن 

ایجاد کند. دستگاه استعامر فریب منی خورد: درخواست ایجاد انجمن رد 

شده و کابرال مجبور می شود خاک گینه را ترک کند (او اجازه دارد سالی یک 

بار به کشور بازگردد). کابرال ناچار دوباره به لیسبون می رود. او، در چهار 

سال بعد (از 1954 تا 1958)، برای چندین کمپانی کشاورزی کار می کند و 

از  انجام مأموریت های درازمدت به آنگوال فرستاده می شود. کابرال  برای 

این فرصت برای تجدید رابطه با آشنایان آنگوالیی خود استفاده می کند. 

بنیانگذاری  در  کابرال  آمیلکار  دهد  نشان  که  نیست  دست  در  »دلیلی 

اما  آنگوال” (MPLA) مشارکت داشته است.  آزادی  برای  “جنبش مردمی 

 MPLA می توان گفت که او در این زمان در آنگوال بود و در دوره ای که
بنیاد نهاده شد، با مبارزان جنبش رهایی بخش ملی آنگوال متاس داشت.«]6[

کابرال، که خارج ازگینه به رس می برد، منی تواند در ایجاد اولین سازمان 

ملی  استقالل  برای  »جنبش  یعنی  گینه،  ملی  رهایی بخش  جنبش  مبارز 

گینه«، در 1955 رشکت کند. این سازمان ملی گرا، که رافائل باربوسا بانی 

آن است، رسیعاً منحل می شود. کابرال در عوض، هنگام اقامت سالیانه ی 
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برای  آفریقایی  »حزب  دیگر،  سیاسی  فعال  پنج  همراه  به  گینه،  در  خود 

استقالل گینه و جزایر دماغه ی سبز« را ایجاد می کند و به دبیرکلی حزب 

منصوب می شود. این حزب جدید در نربد خود، به شیوه ای کامالً ابتکاری 

و نو برای آن زمان، توجه خود را همزمان به دماغه ی سبز و گینه معطوف 

و به این ترتیب یک وضعیت مبارزاتی (مبتنی بر دو ملت) تولید می کند 

به طور  به شیوه ای که  ندارد. حزب جدید، در عوض،  آفریقا منونه  که در 

(به  که  »پرولتاریایی«  جستجوی  در  است،  ابتکاری  و  نو  کمرت  واضحی 

موجب مارکسیسم ارتدوکس) رهربی نربد را بر عهده دارد، فعالیت خود را 

در شهرها متمرکز می کند. اما، در کشوری که در آن طبقه ی کارگر تقریباً 

وجود ندارد، این رویکرد متعصبانه مسلامً به بن بست می رسد. سه سال بعد 

از ایجاد حزب، »تعداد اعضای فعال آن به پنجاه نفر بالغ می شود که تقریباً 

همه ی آنها در بیسائو زندگی می کنند. تعداد کمی از اعضای حزب دارای 
ارتباطات تنگاتنگ با روستاها هستند«.]7[

بود.  دردناک  واقعه ی  یک  منتظر  باید  اسرتاتژی  این  شدن  متحول  برای 

تظاهرات کارگران بندر بیسائو، که در 3 اوت 1959 به ابتکار حزب آفریقایی 

بندر  کشتار  با  می شود،  یرگزار  سبز  دماغه ی  جزایر  و  گینه  استقالل  برای 

پیدژیگیتی1 به پایان می رسد. پنجاه نفر از کارگران اسکله توسط نیروهای 

زخمی  کارگران  از  نفر  صد  از  بیش  و  می رسند  قتل  به  پرتغال  انتظامی 

در  »چرخشی  زیگلر،  ژان  عقیده ی  به  غم انگیز،  واقعه ی  این  می شوند. 

تفکر و اسرتاتژی مبارزان جنبش رهایی بخش ملی انقالبی ایجاد می کند«.

]8[ کنفرانس حزب که یک ماه بعد، به منظور بررسی و مطالعه ی اوضاع، 

برگزار می شود، تصمیم به تغییر رادیکال جهت گیری حزب می گیرد: گذار 

به مبارزه ی مسلحانه و استقرار در محیط های روستایی در دستور کار قرار 

می گیرند. بی اعتامدی نسبت به دگامتیسم و رضورت تالش تئوریک منطبق 

پیدژیگیتی  کشتار  از  کابرال  که  هستند  درسی  دو  عینی،  واقعیت های  با 

استخراج می کند.

1. Pidjiguiti
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تجربیات محلی...

اندیشه ی  شکل گیری  در  لنین  آثار  مطالعه ی  که  می کند  اعرتاف  کابرال 

او  به  را  آفریقا«  او نقش داشته است (مهدی بن برکه لقب»لنین  سیاسی 

رشایط  از  مشخص  »تحلیل  رضورت  به ویژه  لنین  از  کابرال  است).  داده 

مشخص«]9[ را اخذ می کند. این دستورالعمل (که کابرال آن را از آن خود 

بر فعالیت های، بعد از سال 1959، او انطباق دارد. کابرال  می کند) متاماً 

در سخرنانی خود در قاهره در مارس 1961 به مناسبت سومین کنفرانس 

خلق های آفریقا، هنگام بررسی بیالن استقالل های به دست آمده طی سال 

1960، پیروزی استعامر نو در چندین کشور آفریقایی را مورد سؤال قرار 

می دهد. او اشاره می کند که شکست های جنبش های مرتقی بیشرت از آنکه 

از  بسیاری  است:  شناخت«  »بحران  باشد، عالمت  رشد«  »بحران  نشانه ی 

جنبش های آزادی بخش ملی از »واقعیت مشخصی«، که در آن رشد و منو 

می یابند، جدا افتاده اند و به »تجربیات محلی« توده هایی که از آنها دفاع 
می کنند توجهی ندارند.]10[

کابرال که، پس از کشتار 1959، تصمیم گرفته است نیروهای مبارز جنبش 

»شناخت«  منظور  به  تالش  کند،  مستقر  روستاها  در  را  ملی  رهایی بخش 

را  آنها  که  داده هایی  انبوه  در  او  درمی آورد.  اجراء  مرحله ی  به  فوراً  را 

گردآوری  کشاورزی  رسشامری  کار  جریان  در  و  خود  تحصیالت  طول  در 

کرده، غوطه ور می شود. کابرال نتایج کار خود را چندی بعد، در چارچوب 

کنفرانسی که مرکز فرانتس فانون در شهر میالن ایتالیا ترتیب داده است، 

عرضه می کند.]11[ برخالف بسیاری از رهربان آفریقایی که به مفاهیم کلی 

مثل »خلق« یا »توده های زحمتکش« رضایت می دهند، کابرال برای درک 

مشخص این »خلق« و »توده ها« روی »اختالفات و تضادها« مکث می کند.

]12[ او، با در نظر گرفنت ساختارهای اجتامعی گروه های مختلف قومی که 

در گینه ی روستایی در کنار هم زندگی می کنند و نیز با مالحظه ی تضاد 

منافع میان این گروه ها، تجزیه و تحلیل دقیقی از رابطه ی هر یک از ارکان 

استعامری  قدرت  با  گینه  جامعه ی  تشکیل دهنده ی  اجتامعی)  یا  (قومی 
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و  مزدبگیران  دولت،  کارمندان  کابرال  شهری،  گینه ی  برای  می دهد.  ارائه 

»به حاشیه رانده شدگان« را از یکدیگر متییز می دهد. در خصوص مزدبگیران، 

نویسنده »مراقب است که آنها را پرولتاریا یا طبقه ی کارگر خطاب نکند«. 

او، به ويژه، از قرش »بی طبقه« نام می برد که شامل جوانان بسیاری می شد 

که از روستاها آمده و روابط خود را با روستاها حفظ کرده بودند. تحلیل 
مفصل خاصی نیز در رابطه با جزایر دماغه ی سبز انجام می دهد.]13[

تحلیل  که  در میالن ترصیح می کند  در مقدمه ی سخرنانی خود  کابرال 

مشخص از رشایط مشخص »بنیان نربد آزادی بخش ما را تشکیل می دهد«.]14[ 

مبارزه ی مسلحانه در 1963، در حقيقت، پس از چهار سال تدارک سیاسی 

مبارزان (که کابرال شخصاً آموزش آنها را برعهده داشت) و »بی طبقه ها« 

(که به مبارزان کمک می کنند تا با روستاها در ارتباط باشند) آغاز می شود. 

اجتامعی  تحلیل  در  (که  باالنته ها1  نزد  پایگاه ها  نخستین  این ترتیب،  به 

کابرال به عنوان گروهی شناخته می شوند که بیشرتین مخالفت را با قدرت 

استعامری دارند) ایجاد می گردند، در حالی که یک کار اقناعی طوالنی مدت 

استثامرشده ترین  را  آنها  کابرال  (که  دیگر  گروه های  دهقانان  سمت  به 

گروه های اجتامعی توصیف می کند) انجام می گیرد.

کابرال همواره تئوری را در خدمت پراتیک قرار می دهد. برخورداری او از 

ارشاف بهرت بر تحوالت تاریخی جاری در قاره ی آفریقا به انجام این امر یاری 

می رساند. استعامرزدایی در مستعمرات پرتغال، در مقایسه با مستعمرات 

سایر کشورهای اروپایی، با تأخیر انجام می شود، (به فصل2 مراجعه شود) 

کابرال و رفقایش می توانند تجربیات (مثبت یا منفی) نخستین استقالل ها 

را مورد مطالعه قرار دهند و از دستاوردهای تئوریک و  سیاسی کسانی که 

پیش از آنها در راه آزادی گام نهاده بودند، بهره مند شوند. کابرال مخصوصاً 

به اهمیت اندیشه های فرانتس فانون پی می برد:

آثار آمیلکار کابرال -بدون اندیشه های فانون درباره ی ماهیت دهقانان، 

1. باالنته ها قومی هستند که در غرب آفریقا، به ویژه در گینه ی بیسائو، سنگال و گامبیا سکونت 

دارند.
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بدون شک آن شکلی  لومپن-  اقشار  انقالبی  پتانسیل  یا  قدرت »توده ها« 

را منی داشت که در نهایت به خود گرفت. مسیر مبارزه ی مسلحانه علیه 

نیز  موزامبیک  و  زیمبابوه  آنگوال،  بیسائو،  گینه ی  در  پرتغال  استعامر 
همین طور.]15[

اما برای کابرال ادعای وراثت به معنای تقلید مو به مو نیست. شاهد این 

امر اختالفی است که میان فانون (مشاور دولت موقت جمهوری الجزایر) 

و مسئوالن ملی گرای مستعمرات پرتغال، در خصوص رشایط مناسب برای 

رشوع مبارزه ی مسلحانه، بروز می کند. ماریو ِد آندراده که فانون را، در 1959 

در رم، در دومین کنگره ی نویسندگان و هرنمندان سیاهپوست مالقات منود، 

موضع او را در خصوص این مسئله چنین به یاد می آورد: »فانون طرفدار 

این بود که مبارزه ی مسلحانه بالفاصله آغاز شود. او نسبت به امپریالیسم 

رحم نداشت. ]به باور او[ می بایستی بالفاصله و به طور هم زمان جبهه ای 

در آنگوال و موزامبیک گشوده شود.«]16[ در حالی که فانون پیشنهاد می کرد 

که مبارزان در مستعمرات پرتغال آمادگی نظامی پیدا کنند، کابرال، در اوج 

تغییر جهت گیری اسرتاتژیک از زمان کشتار بیسائو، از ایده ی کار طوالنی و 

صبورانه ی سیاسی در میان دهقانان به عنوان گام اولیه برای رشوع مبارزه ی 

مسلحانه دفاع می کند. در عمل هم مبارزه ی مسلحانه در سال 1963 آغاز 

می شود.

کار عظیم »آگاه سازی« دهقانان و آموزش مبارزان با اشتباهات و مشکالتی 

همراه بود. بخش بزرگی از نخستین کنگره ی حزب آفریقایی برای آزادی 

گینه و جزایر دماغه ی سبز که در 1964 در کاساکا، در منطقه ی آزادشده، 

جنگ  سال  نخستین  می یابد.  اختصاص  مشکالت  این  به  می گردد  برگزار 

می سازد.  آشکار  را  قوم گرایی  و  نظامی گرایی  گرایشات  واقع  در  چریکی 

در حالی که ارتش پرتغال، که هنوز امیدوار است بتواند از لحاظ نظامی 

مقاومت را شکست دهد، دامئاً به پارتیزان ها فشار وارد می آورد، بعضی از 

جنگجویان منحرف می شوند. برای مثال به نوشته ی ژان زیگلر، »فرماندهان 

واحدهای چریکی اهل باالنته در مساجد روستاهای فوال خوک رها کرده 
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مجازات  با  دست  این  از  اعاملی  که  است  آن  طرفدار  کابرال  بودند.«]17[ 

روبه رو شوند. برای او، مبارزه قبل از اینکه نظامی باشد، سیاسی است. او 

این امر را در یک صورت بندی خالصه و دامئاً آن را تکرار می کند: »ما نظامی 
نیستیم، بلکه مبارزانی مسلح هستیم.«]18[

...برای یک انقالب )واقعاً( جهانی

کابرال عالوه بر اینکه همواره متایل دارد در رشایط مشخص دست به عمل 

بزند، نیاز به یک تئوری انقالبی را نیز کامالً احساس می کند. او، در جریان 

نخستین گردهامیی سه قاره که در 1966 در هتل »هاوانای آزاد«، در قلب 

پایتخت کوبا، برگزار شد، تالش می کند اهمیت تئوری و ارتباط آن با عمل 

انقالبی را توضیح دهد.]19[ زیرا »اگر درست باشد که یک انقالب، حتی اگر 

باشد، می تواند شکست  از تئوری های ساخته و پرداخته شده تغذیه شده 

بخورد؛ این نیز درست است که تاکنون هیچ کس بدون تئوری انقالبی یک 

انقالب پیروزمند را به انجام نرسانده است.«

کابرال در سخرنانی خود در هاوانا (با عنوان »سالح تئوری«)، در بسیاری 

همه ی  مشرتک  وجه  که  می کند  ارائه  را  جدیدی  پیشنهادات  مسائل  از 

(منطبق  سیاسی  و  تئوریک  دانش  یک  ظهور  خواهان  که  است  این  آنها 

یک  واقع  در  آزاد«]20[  هاوانای  »ستاره ی  هستند.  آفریقا)  واقعیت های  با 

برابر  در  آفریقا«،  »لنین  می دهد.  پیشنهاد  را  کوچک  انقالب  در  انقالب 

اجتامع مارکسیست هایی که از چهارگوشه ی جهان گرد آمده اند و شدیداً 

او را تشویق می کنند، بازنگری در نظریه ی مارکسیستی مبارزه ی طبقاتی را 

پیشنهاد می دهد! کابرال با ظرافت توضیح می دهد: »آنهایی که تأکید دارند 

مبارزه ی طبقاتی موتور تاریخ است -و،به نظر ما حق با آنها است« شاید 

باید، با اهمیت دادن به »ویژگی های بنیادین برخی خلق های استعامرزده 

(یعنی خلق هایی که  تحت سلطه ی امپریالیسم قرار دارند)«، در این ادعا، 

به منظور روشن ساخنت و دادن قلمرو وسیع تری به آن، تجدیدنظر کنند.

او  سخنان  محو  که  حضاری  برابر  در  خود،  استدالل  ادامه ی  در  کابرال 
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شده اند، پیشنهاد دوره بندی کردن تاریخ برشیت را می دهد؛ پیشنهادی،که 

آفریقا  واقعیت های  دارد  قصد  مارکسیستی،  تحلیل  با  عین هامهنگی  در 

در  که  متعصبانه  تحلیل های  از  فاصله گرفنت  با  کابرال،  بگیرد.  نظر  در  را 

همه جا به دنبال کشف پنج دوره ی تاریخ برشیت (کمون اولیه، برده داری، 

آلرتناتیو  تحلیل  یک  هستند،  سوسیالیسم)  و  رسمایه داری  فئودالیسم، 

پیشنهاد می دهد که نه تنها فقط سه مرحله را از یکدیگر متامیز می کند 

(دوره ی اولیه ی »جامعه ی اشرتاکی و شبانی« بدون وجود طبقات اجتامعی؛ 

دوره ای که مشخصه ی آن وجود طبقات اجتامعی و مبارزه ی طبقاتی است 

و باالخره، دوره ی سوم یعنی ظهور »جوامع سوسیالیستی و کمونیستی«)، 

یورش  به خاطر  به ویژه  دوره،  این سه  که  تصدیق می کند  بلکه همچنین 

استعامر، می توانند هم زمان باشند:

در سطح برشیت یا بخشی از برشیت (گروه های انسانی یک منطقه، یک 

یا چندین قاره)، این سه دوره (یا دو تای از آنها)، هامن طور که واقعیت 

امر  این  باشند.  هم زمان  می توانند  می دهد،  نشان  گذشته  نیز  و  کنونی 

نتیجه ی توسعه ی نابرابر جوامع انسانی، به دالیل داخلی، یا تحت تأثیر یک 

یا چندین عامل خارجی است که تکامل این جوامع را ترسیع می کند یا آن 

را به عقب می اندازد.

فرآیند  و  »طبقه«  مفهوم  درباره ی  عمیق تر  تفکر  پیشنهاد  با  کابرال، 

را  رفیقانش  استعامر،  از  پیش  آفریقای  در  اجتامعی  تضادهای  شکل گیری 

که در هتل »هاوانای آزاد« گرد آمده اند، به یک جهان شمول گرایی مشخص 

فرآیند  این  لطف  به  سوم،  جهان  می خواند.  فرا  مارکسیستی  رویکرد  با 

جهان شمول گرایانه، یعنی رشط رضوری یک انقالب واقعی در سطح جهانی، 

رسانجام جایگاه خود را در»تاریخ« بازمی یابد:

تاریخ  آیا  کرد:  مطرح  را  زیر  سؤال  می توان  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 

تنها از لحظه ای رشوع می شود که پدیده ی »طبقه« و در نتیجه مبارزه ی 

تا متامی مراحل زندگی  طبقاتی ظاهر شدند؟ پاسخ مثبت باعث می شود 

گروه های انسانی، که از کشف شکار و کشاورزی کوچ نشین و یکجانشین 
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ایجاد گله های دام و مالکیت خصوصی زمین را در بر می گیرد، بیرون  تا 

از  این باور است -و ما  این امر همچنین به معنای  تاریخ قرار گیرند.  از 

و  آسیا  آفریقا،  انسانی  گروه  چندین  که  می کنیم-  خودداری  آن  پذیرفنت 

یا  تاریخ،  بدون  بودند)  امپریالیسم  یوغ  زیر  که  (هنگامی  التین  آمریکای 

بیرون از تاریخ می زیسته اند.

کابرال ترصیح می کند که جوامع استعامرزده نه تنها قبل از استعامر تاریخ 

داشته اند، بلکه دقیقاً این استعامر است که با وابسته کردن تاریخ آفریقا 

به یک عامل خارجی، تاریخ را متوقف، منحرف و تضعیف می کند. رهایی 

ملی،  رهایی  شود.  گرفته  اشتباه  ظاهری  استقالل  با  منی تواند  دیگر  ملی 

»فتح دوباره ی شخصیت تاریخی این خلق و بازگشت این خلق به تاریخ، به 

میانجی در هم شکسنت سلطه ی امپریالیسم است؛ سلطه ای که این خلق تابع 

آن بود«. همه ی طبقات اجتامعی به طور مساوی عالقه مند به در هم شکسنت 

سلطه ی امپریالیسم، که »الجرم مساوی با یک انقالب است«، نیستند.

اگرچه منایندگان حارض در هاوانا کابرال و »سخرنانی شگرف« او را مورد 

تحسین و تشویق قرار می دهند، اما این ختم کالم نیست. کابرال، با رصاحت 

کالمی که مشخصه ی او بود، بر این امر که محکوم کردن لفظی امپریالیسم 

تأکید  شنوندگانش  به  و  می ورزد  ارصار  منی دهد  تشکیل  را  مبارزه  کلیت 

مبارزه ای  شخصی شان«،  ضعف های  علیه  »مبارزه  اهمیت  بر  که  می کند 

که غالباً مورد غفلت قرار می گیرد، آگاهی پیدا کنند. او تأکید می کند که 

»تجربه به ما می آموزاند، در چارچوب کلی مبارزه ی روزمره، رصف نظر از 

موانعی که دشمن ایجاد می کند، مبارزه علیه خودمان، در حال حارض یا در 

آینده ی خلق هایامن، دشوارتر است.« کابرال در چارچوب این مبارزه، در 

برابر شنوندگانی که اکرث آنها (مثل خود او) به فقیرترین اقشار کشورهای 

تحت سلطه تعلق ندارند، تز خود، »خودکشی« طبقاتی، را مطرح می کند.

خودکشی خرده بورژوازی

برای فهم کامل این تئوری، که درباره ی آن بسیار نوشته شده است، بدون 
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چیست:  »خرده بورژوازی«  از  کابرال  منظور  که  کرد  مشخص  باید  شک 

»خرده بورژوازی ای که کابرال در هاوانا از آن صحبت می کند، به نظر ما یک 

طبقه نیست؛ بلکه باید به مثابه گروهی روشنفکر، متشکل از روشنفکران 
طبقه ی کارگِر در حال شکل گیری تلقی شوند.«]21[

ما از مفهوم »روشنفکر ارگانیک«، که آنتونیو گرامشی آن را بسط داده 

بود، دور نیستیم. شاید باید ترصیح کرد که این تئوری کامالً جدید نیست، 

زیرا روشنفکران بسیاری (مارکسیست یا غیرمارکسیست) قبل از کابرال در 

خصوص این موضوع فکر کرده و مطلب نوشته بودند. مثالً فرانتس فانون 

در »دوزخیان روی زمین« توضیح می دهد:

باید وظیفه ی  بورژوازی ملی اصیل  در یک کشور عقب نگهداشته شده، 

خطیر خویش را روی آوردن به مکتب خلق و خیانت به پیشه ای که برای 

آن در نظر گرفته شده است قرار دهد، یعنی رسمایه ی روشنفکری و فنی 

اندوخته است، در  خود را که هنگام تحصیل در دانشگاه های استعامری 
دسرتس مردم قرار دهد.]22[

کابرال در گفتگو با فانون، اندیشه ی او را درباره ی نقش این »بورژوازی 

ملی« دنبال می کند. »بورژوازی ملی«ای که تقریباً همواره به عنوان کانال 

نفوذ، در کشورهایی که به طور رسمی به استقالل رسیده اند، مورد استفاده 

قرار می گیرد و به لطف تجربه ی خود در زمینه ی »قدرت«، که در مناطق 

آزادشده کسب کرده است، ثروت اندوزی می کند. اظهارات کابرال در هاوانا 

شایسته ی آن هستند که همه ی »نخبگانی« را که ادعا می کنند به نام مردم 

حرف می زنند و عمل می کنند، به تفکر و تأمل وادارند:

دارد:  راه  یک  فقط  اهداف، خرده بورژوازی  این  به  نکردن  خیانت  برای 

ذهنیت  از  که  طبیعی ای  مطالبات  نفی  خود،  انقالبی  آگاهی  تقویت 

بورژوا  برای  تالش  از  برداشنت  دست  یعنی  می شوند  ناشی  طبقاتی اش 

شدن و مخالفت نکردن با روند طبیعی انقالب. این بدان معنی است که 

آن  به  که  خلقی  آرزوهای  عمیق ترین  با  کالً  (که  انقالبی  خرده بورژوازی 

تعلق دارد هویت یابی می شود)، برای به ایفای کامل نقش خود در مبارزه ی 
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آزادی بخش ملی، باید قادر باشد به عنوان یک طبقه خودکشی کند تا بتواند 

به عنوان کارگر انقالبی به زندگی بازگردد. این آلرتناتیو -خیانت به انقالب 

مبارزه ی  کلی  در چارچوب  انتخاب خرده بورژوازی  طبقاتی-  یا خودکشی 

آزادی بخش ملی را تشکیل می دهد.

اظهارات کابرال، که ترجیح می دهد به جای »بورژوازی ملی« از اصطالح 

از  بلندپروازانه تر  و  رصیح تر  نوعی  به  کند،  استفاده  »خرده بورژوازی« 

اظهارات فانون هستند. کابرال در گفته های خود تنها به توضیح و ترسیم 

می کنند،  همکاری  استعامری  قدرت های  با  که  اجتامعی ای  گروه های 

مورد  نیز  می نامند  انقالبی  را  خود  که  را  روشنفکرانی  بلکه  منی پردازد، 

خطاب قرار می دهد.

و  متعدد  انتقادات  و  تفاسیر  خرده بورژوازی  طبقاتی  »خودکشی«  تز 

(دانشگاهیان  اوتاوای  مارینا  و  دیوید  است.  شده  باعث  را  گوناگونی 
آمریکایی متخصص آفریقا) آن را »مفهومی اراده گرایانه« معرفی می کنند؛]23[ 

یعنی اینکه کابرال در وهله ی اول، به شیوه ای ایده آلیستی، اراده ی افراد را 

مورد خطاب قرار می دهد. نویسندگان دیگر، برای بی اعتبار کردن تز کابرال 

وضعیت کنونی گینه، دماغه ی سبز و کالً آفریقا را یادآور می شوند. میشل 

»هیچگاه  می کند:  حل  را  مسئله  روشنی  به  فرانسوی)  (تاریخ دان  کاهن 

بورژوازی ای دیده نشده است که خودکشی خود را سازماندهی کند«]24[ 

انتقادات به این نکته اشاره می کند که با  جای اوبریان، در پاسخ به این 

وجود صورت بندی مبهم (»خودکشی کردن به عنوان طبقه«)، کابرال هرگز 

کابرال  اجتامعی رهربی می شود.  توسط یک طبقه ی  انقالب  که  منی گوید 

مثل  و  او  خود  مثل  که،  می شود  رهربی  افرادی  توسط  انقالب  می گوید 

بسیاری دیگر از انقالبیون آفریقایی قبل از او، از محیط های خرده بورژوایی 

طبق  کابرال،  زیرا  کرده اند.]25[  مردم  منافع  وقف  را  اما خود  برخاسته اند؛ 

معمول، به هیچ وجه در جستجوی آن نیست که تئوری های انتزاعی بسازد. 

دغدغه های او مشخص و عینی هستند. تئوری باید، به معنای اخص کلمه، 

یک »سالح« باقی مباند.
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فرهنگ یک سالح است

گفتیم که هراس کابرال این بود که ببیند »خرده بورژوازی« (هر قدر هم 

که بتواند انقالبی باشد) قدرت را برای خودش مصادره می کند. ارصار او بر 

ایدئولوژی و آموزش سیاسی و بر رابطه ی مبارزین با دهقانان (در مناطقی 

آزاد  دماغه ی سبز  و جزایر  گینه  استقالل  برای  آفریقایی  توسط حزب  که 

شده اند) برای این است که جلوی این خطر را بگیرد. کابرال خواهان آن 

انتقال  که  باشد  طوری  آزادشده  مناطق  این  در  سازماندهی  که  می شود 

قدرت از مبارزان حزبی به مردم را به شکل مادی تضمین کند.

اینکه  مجرد  به  اوست.  با  حق  که  می کند  روشن  رسعت  به  واقعیت 

می گذارند،  کنار  تدریج  به  را  خود  اولیه ی  بدبینی  دهقانی  محیط های 

 ،1966 سال  در  که  حالی  در  می یابند.  گسرتش  گینه  در  آزادشده  مناطق 

مناطق آزادشده 20 درصد خاک کشور را در بر می گرفتند؛ در سال 1968 

این مناطق بر 70 درصد خاک کشور بالغ می شوند. کابرال که آموزه های 

برادرکشی های درون جبهه ی آزادی بخش ملی الجزایر (میان ارتش خارج و 

چریک های داخل) را جمع بندی کرده است، هرگونه ایده ی دولت در تبعید 

را رد می کند. دفاع از حق استقالل، از جمله در صحنه ی بین املللی، باید 

از مناطق آزادشده صورت گیرد: »]وضعیت گینه[ قابل مقایسه با وضعیت 

دولت مستقلی است که بخشی از خاک آن توسط نیروهای نظامی خارجی 
اشغال شده است.«]26[

آورده های  از  دیگر  یکی  از  آزادشده«  »مناطق  از  کابرال  درک  نحوه ی 

تئوریک او، اینکه فرهنگ یک سالح محسوب می شود، جدایی ناپذیر است. 

کابرال، تنها چند سال پس از زندگی در مناطق آزادشده، رشوع به استخراج 

آموزه های تئوریک آن می کند. او در دو اثر »رهایی ملی و فرهنگ« (1970)

]27[ و »فرهنگ و مبارزه برای استقالل« (1972)]28[ به تجزیه و تحلیل این 

آموزه های تئوریک می پردازد.

رشوع  فانون  کلیدی  مفهوم  چند  از  استفاده  با  اول  نوشته ی  در  کابرال 

به نظریه پردازی می کند. او در پیوند با ]نظرات[ فانون تأکید می کند که 
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خشونت متام عیار استعامرگر، به طور اجتناب ناپذير، مقاومت استعامرزدگان 

را برمی انگیزد. منشاِء این مقاومت در اراده ی قدرمتند توده ها قرار دارد که 

این مقاومت، که  می خواهند منزلت فردی و جمعی خود را حفظ کنند. 

می توان آن را »فرهنگی« تعریف کرد، نخستین شکست استعامرگر است:

– آفریقا  فرهنگ  است.  نشده  نابود  آفریقا  مردم  فرهنگی  مقاومت 

استعامر  با  (که  چندی  اجتامعی  اقشار  توسط  که  آزاردیده،  رسکوب شده، 

سازش کرده بودند) به آن خیانت شد- به روستاها، به جنگل ها و به روح 

از متامی طوفان ها زنده  پناه می برد و  و نفس نسل های قربانی استعامر 

بیرون می آید.

مقاومت فرهنگی بنیادی مادی دارد که هدف استعامرگر دقیقاً این است 

که آن را نابود کند، یا به خدمت خویش درآورد. کابرال از فرهنگ تعریفی 

ماتریالیستی ارائه می کند:

فرهنگ، در هر لحظه از حیات جامعه (بسته یا باز)، نتیجه ی کم وبیش 

آگاهانه ی فعالیت های اقتصادی و سیاسی و بیان کم وبیش پویای مناسبات 

حاکم در درون این جامعه است -مناسبات میان انسان ها (به صورت فردی 

اقشار  افراد،  میان گروه های  مناسبات  و  از یک سو،  و جمعی) و طبیعت 

اجتامعی یا طبقات از سوی دیگر.

رسگذشت فرهنگ با تکامل این بنیاد مادی در ارتباط است، اما فرهنگ 

»فرهنگ  که  دارد  توجه  کابرال  دارد.  نقش  تاریخی  تحوالت  در  همچنین 

که محصول تاریخ یک خلق است، در عین حال تاریخ را تعیین می کند.« 

ذات گرا1  رویکردهای  از  را  خود  تا  می دهد  اجازه  کابرال  به  رویکرد  این 

به  راجع  گفتارهایی  قالب  در  آفریقا،  در  1970ـ1960  سال های  در  -که 

(به  آفریقایی«  »سوسیالیسم  یا  »ریشه ها«  به  بازگشت  اصل«،  و  »ریشه 

از  فرهنگ، مستقل  بکشد.  کنار  بود-  رایج  بسیار  مراجعه شود)،   3 فصل 

»اراده ی انسان ها، رنگ پوست آنها یا شکل چشامنشان« وجود دارد ]...[. 

ما منی توانیم ادعا کنیم که فرهنگ های قاره ای یا نژادی وجود دارند«. در 

1. essentialiste
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درون یک قاره یا یک جامعه فرهنگ های مختلفی وجود دارند که بنیادهای 

مادی و سیاسی آنها متفاوت است. پان آفریکانیسم کابرال با این برداشت 

ماتریالیستی از فرهنگ هامهنگ است. او، در توافق با فانون و در مخالفت 

با نخستین مواضع نکرومه، در 1965 بر این عقیده است که وحدت آفریقا 

تنها می تواند به تدریج تحقق یابد و این وحدت »نه هدف بلکه وسیله ای« 

برای رهایی است. کابرال، مانند فرانتس فانون، از فراخوان های فرهنگ گرا 

و افسون گرانه در خصوص وحدت آفریقا گسست می کند.

کابرال پس از تأکید بر سهم اساسی مقاومت فرهنگی در روند رهایی، بر 

محدودیت های مقاومت فرهنگی انگشت می گذارد. او یادآور می شود که 

استعامر در ضمن مصادره کننده ی تاریخ است. فرهنگ که امکان ادامه ی 

مقاومت در برابر استعامر را می دهد به این ترتیب تا اندازه ای از رشد، از 

رویکرد،  بازمی ماند.این  خود  حرکت  ادامه ی  از  و  تاریخی  مسیر  ادامه ی 

یک بار دیگر، اظهارات فانون در خصوص تحلیل رفنت فرهنگ در وضعیت 

استعامری را دنبال می کند. در نتیجه به منظور در دست گرفنت ابتکار عمل 

از طریق نربد آزادی بخش ملی باید، میان آنچه که هنوز در فرهنگ زنده 

به منظور  از گذشته است که  آنچه که فقط یک نشانه ی ساده  مانده و 

مخالفت با سلطه ی استعامر حفظ شده، دست به انتخاب زد. این به معنای 

مخالفت کابرال با متامی رویکردهای فرهنگ گرا است که فرهنگ را خارج 

از زمان قرار می دهند؛ یعنی با:

کردن  محکوم  بدون  فضیلت ها  نظام مند  ستایش  دلبخواهی،  ستایش 

نظرگرفنت  در  بدون  فرهنگی  ارزش های  کورکورانه ی  پذیرش  اشتباهات، 

که  آنچه  آمیخنت  هم  در  باشد،  منفی  می تواند  که  نکاتی  یا  منفی  نکات 

بیان یک حقیقت تاریخی عینی و مادی است و آنچه که یک ابداع ذهنی 

یا نتیجه ی یک طبیعت ویژه به نظر می رسد؛ ارتباط نامعقول آفرینش های 

هرنی (آفرینش های باارزش و بی ارزش) با به اصطالح ویژگی های یک نژاد.

فیزیکی  عزیمت  از  دشوارتر  بسیار  که  سلطه  قطعی  طرد  کابرال،  برای 

اما  درآید.  به حرکت  دوباره  فرهنگ  که  می کند  ایجاب  است،  استعامرگر 
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آن  الزمه ی  شود؛  محقق  ایده آلیستی  روش  به  منی تواند  اقدامی  چنین 

دگرگون کردن زندگی عینی انسان هاست. بنابراین ارصار کابرال در خصوص 

مبدل کردن مناطق آزادشده به محل هایی که در آنها زندگی عینی دگرگون 

می شود، که مناسبات اجتامعی جدید در آنجا تجربه می شوند و یک ملت 

در آنجا شکل می گیرد، را می توان درک کرد:

نربد آزادی بخش -با توجه به اینکه سلطه ی امپریالیسم روند تاریخی ]و[ 

هر  از  قبل  می کند-  نفی  را  سلطه  تحت  جامعه ی  فرهنگی  روند  رضورتاً 

چیز یک عمل فرهنگی است ]...[ پویایی نربد کاربرد دموکراسی، انتقاد و 

انتقادازخود، مشارکت فزاینده ی مردمان در اداره ی زندگی شان، سوادآموزی، 

از  برخاسته  کادرهای  آموزش  بهداشتی،  رسویس های  و  مدارس  ایجاد 

محیط های دهقانی و کارگری، و بسیاری اقدامات دیگر را رضوری می سازد 

که مستلزم حرکت رسیع جامعه در مسیر پیرشفت فرهنگی است. این امر 

نشان می دهد که نربد آزادی بخش نه تنها یک کار فرهنگی، بلکه همچنین 

یک عامل فرهنگی است.

اما  خیر.  یا  بود  خوانده  را  گرامشی  نوشته های  کابرال  آیا  منی دانیم  ما 

این مجاورت و نزدیکی با فرهنگ دائر بر این که »قبل از هر انقالب، یک 

فعالیت شدید و گسرتده ی انتقادی و نفوذی فرهنگی در میان مجموعه ای 

از انسان ها (با وجود مقاومت اولیه ی آنها) صورت می گیرد.«،]29[ به کشف 

گرامشی نزدیک است.

در مناطق آزادشده: انقالب کردن در حین جنگیدن

در ذهن کابرال، مناطق آزادشده، حتی قبل از آنکه استقالل به دست آید، 

او،  باشند. در رویکرد ماتریالیستی  باید محل های دگرگونی های اجتامعی 

مسئله قبل از همه این است که یک زندگی مادی دیگر تجربه شود. کابرال 

به مبارزان و فعالین سیاسی هشدار می دهد:

که  چیزهایی  برای  اندیشه ها،  برای  انسان ها  که  نکنید  فراموش  هرگز 

مادی  مزایای  برای  انسان ها  دارند، منی جنگند.  وجود  افراد  مغز  در  فقط 
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و  باشند  داشته  بهرتی  زندگی  اینکه  برای  می جنگند  انسان ها  می جنگند. 

در صلح و آرامش زندگی کنند، برای اینکه با پیرشفت و ترقی آشنا شوند 

و آینده ی بهرتی برای فرزندانشان تأمین منایند. رهایی ملی، مبارزه علیه 

نهایت  در  اگر  اینها،  همه ی  –استقالل-  پیرشفت  و  صلح  ایجاد  استعامر، 

به بهبود واقعی رشایط زندگی منجر نشوند، برای مردم کلامت توخالی و 

بی معنی هستند. آزاد کردن یک کشور به هیچ درد منی خورد، اگر مردم آن 
نتوانند از امکانات رضوری برای زندگی روزمره بهره مند شوند.]30[

مسئله در ضمن عبارت از این است که یک سازماندهی سیاسی در این 

از  قدرت  انتقال  و  انسان ها  تدریجی  تغییر  امکان  که  شود  برقرار  مناطق 

»رهربان« به دهقانان را فراهم کند. چندین ناظر درباره ی سازماندهی در 

این مناطق، از تالش برای ایجاد یک سازمان دموکراتیک شهادت می دهند. 

می گرفت.  بر  در  را  اجتامعی  زندگی  جنبه های  همه ی  سازماندهی  این 

دغدغه ی دامئی این بود که توده ها در متامی تصمیم گیری های مربوط به 

زندگی اجتامعی رشکت داده شوند. مناطق آزادشده فقط پایگاه هایی برای 

زندگی  چشم انداز  مناطق  این  که  بود  این  مسئله  نبودند.  مسلحانه  نربد 

آینده باشند.

نگه  نو  استعامر  یوغ  تحت  وسیعاً  (که  را  آفریقا  که چشم انداز  کابرال، 

کردن  انقالب  »برای  فکر می کرد  داشت،  است) جلوی چشم  داشته شده 

باید جنگید«؛ زیرا »ما تنها برای نصب یک پرچم در کشورمان و برای داشنت 

یک رسود ملی مبارزه منی کنیم«، ما همچنین برای این مبارزه می کنیم که:

...مردمان ما دیگر هیچگاه استثامرنشوند، نه تنها توسط امپریالیست ها، نه 

تنها توسط اروپایی ها، نه تنها توسط سفیدپوستان، زیرا ما استثامر یا عامالن 

در کشورهایامن  ما  اشتباه منی گیریم؛  انسان ها  پوست  رنگ  با  را  استثامر 
استثامر منی خواهیم، حتی اگر توسط سیاهان اعامل شود.]31[

تکامل سیاسی آمیلکار کابرال، که از بسیاری جنبه ها امتداد فرانتس فانون 

محسوب می شود، را می توان چنین جمع بندی منود: راضی نبودن به استقالل 

صوری، آرزوی رهایی اجتامعی قاره ی آفریقا در چشم انداز مبارزه ی جهانی 
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محکومان، تدارک عملی و تئوریک برای نایل شدن به این هدف. هامن طور 

که ادوارد سعید به درستی یادآور می شود: »فانون و کابرال ]...[ فقط به 
مقاومت و استعامرزدایی فکر منی کردند، به رهایی نیز می اندیشیدند«.]32[

این امر برای نظام امپریالیسم، در متامیت آن،غیرقابل پذیرش بود. کابرال، 

هنوز  اگرچه  رسید.  قتل  به  کوناکری  حومه ی  در   ،1973 ژانویه ی   20 در 

همه ی جزئیات قتل روشن نیست، اما در اینکه پلیس مخفی پرتغال محرک 

این قتل بود و نیز در اینکه نظام امپریالیسم (در متامیت آن) از قتل او سود 

می برد، هیچ شکی وجود ندارد.
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این  آن خود می داند.  از  را  آالم همه ی خلق ها  و  رنج ها  بورکینافاسو  در  ما  انقالب 

انقالب از کلیه ی تجربیات برش، از نخستین دم آن تا به امروز، الهام می گیرد. ما آرزو 

داریم که وارث متامی انقالب های جهان و متامی مبارزات رهایی بخش خلق های جهان 

سوم باشیم.

توماس سانکارا، »آزادی با مبارزه به دست می آید«، سخرنانی در مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد، ۱۹8۴

ده سال پس از قتل کابرال، توماس سانکارا در سی و سه سالگی رییس جمهور 

بورکینافاسو می شود. او جوان ترین رییس جمهور در آفریقا و حتی در جهان 

است. بورکینافاسو (ولتای علیا)، در کنار ماالوی، فقیرترین کشور جهان به 

شامر می رود و سن امید به زندگی در آن به زحمت به چهل سال می رسد. 

توماس سانکارا (که از سوی مردم بورکینافاسو و سپس خلق های متام آفریقا 

است)  گرفته  را  فقیران«]1[  »رییس جمهور  یا  بچه ها«  »رییس جمهور  لقب 

باید با هرج و مرج اقتصادی جهانی (نوسان قیمت های نفت، بحران بدهی 

کشورهای جهان سوم، پیروزی نولیربالیسم درکشورهای غربی) که اثر خود 

را بر سال های دهه های 1970 و 1980 می گذارد، و موضوعات جدیدی که 
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تا این زمان، اولویت انقالبیون آفریقایی نبودند (زیر سؤال بردن مفاهیم 

»توسعه« و»رشد«، بهره کشی از طبیعت، سلطه ی مردان و...) روبرو شود.

بدون  پیشینیان خود،  از  ارث رسیده  به  با سالح های  رییس جمهور جوان 

در اختیار داشنت امکانات مالی و منزوی در صحنه ی آفریقا، که رژیم های 

این چالش های  با  تالش می کند  میاندار هستند،  آن  در  و سازشکار  فاسد 

جدید مقابله کند.

بوده  موفق  تجربه ای  سانکارا  تجربه ی  آیا  گفت  می توان  امروزه مشکل 

است یا خیر. این تجربه ی بکر و بی سابقه، به دلیل قتل او در 1987، قطعاً 

برای آنکه بتوان به آسانی درباره ی این نکته نظر داد، بسیار کوتاه بود. با 

این وجود، شور انقالبی، جاذبه ی فوق العاده و مرگ تراژیک سانکارا از او 

»یک مناد و یک مرجع بزرگ برای کل آفریقا«]2[ ساخته است.

نظامی رسکش

درباره ی رهربان  روزنامه نگار  به سؤال یک  پاسخ  در  (در 1985)،  سانکارا 

و  دارند«  روانی سازش  »آمادگی  که  از رهربانی  دسته  آن  میان  آفریقایی، 

در  او،  می گذارد.  تفاوت  هستند«،]3[  غوطه ور  مردم  بین  »در  که  آنهایی 

فوریه ی 1986، این رویکرد را چنین خالصه می کند: »کارل مارکس می گوید، 

فرد بسته به اینکه در کاخ زندگی کند یا کوخ نشین باشد، موضوع تفکر و 
نحوه ی تفکرش فرق می کند.]4[

با یک پدر تفنگچی متولد می شود،  توماس جوان، که در دسامرب 1949 

از فقر »بومیان« عرص استعامر می گریزد. با این حال، به دلیل اینکه پدرش 

(که در این فاصله کمک پرستار ژاندارمری شده بود) مرتب از این منطقه 

به آن منطقه ی کشور منتقل می شود، شاهد این فقر و تحقیر همراه آن 

است.]5[ او بعدها، برای مثال، نقل می کند پدرانی را دیده بود که به زندان 

فرستاده شده بودند، زیرا پرسانشان جرأت کرده بودند یک دوچرخه قرض 

کنند -دوچرخه وسیله ای بود که به کودکان اروپایی های استعامرگر مقیم 

بودند  کرده  جرأت  دخرتانشان  اینکه  برای  یا  داشت،  اختصاص  مستعمره 
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انگار  میوه بچینند، کاری که برای کودکان آفریقایی ممنوع بود. سانکارا، 

که خود را تجزیه و تحلیل می کند، می گوید »وقایع و موقعیت هایی وجود 

دارند که یک دیدار، موجبات آشنا شدن با خلق را پدید می آورند. این وقایع 

بنیاد هر کس،  و  بسیار دور، در ذات  باید در گذشته ی  را  و موقعیت ها 

آنها تصمیم  رییس دولت شوند،  افراد تصمیم منی گیرند که  جستجو کرد. 

می گیرند به این یا آن شکل بیگاری و اذیت و آزار، به این یا آن نوع استثامر 
و سلطه پایان دهند. همه اش این است.«]6[

به  (که  پدرش  بود.  مؤمن  بسیار  کودکی  در  ضمن  در  سانکارا  توماس 

مطابق  را  او  می کرد)  تدریس  دینی  تعلیامت  و  بود  گرویده  مسیحیت 

بسیار  کلیسا  فعالیت های  او که در  تربیت منود.  (کاتولیک)  دینی  تعالیم 

کوشا بود، نظر هیئت های مذهبی را به خود جلب کرد و یکی از اعضای 

جنبش مسیحی »امیدواران«1 بود که به آموزش کودکان شش تا پانزده ساله 

به  ایامن و احرتام  به  این جنبش مسیحی، احرتام  از  می پرداخت. سانکارا 

مؤمنان را به ارث می برد و تا آخر عمر آن را حفظ می کند.

از سکنه برود، چه  اگر به جزیره ای خالی  این سؤال که  به  او در پاسخ 

کتاب هایی را همراه خود خواهد برد، چنین می گوید: »دولت و انقالب« 

لنین، انجیل و قرآن. او پاسخ خود را این طور توجیه می کند که »این سه 

کتاب، به نظر من، سه جریان فکری نیرومند را در جهانی که ما در آن به 
رس می بریم (شاید به استثنای آسیا) منایندگی می کنند.«]7[

کودکی و نوجوانی سانکارا به این ترتیب در هیئت های مذهبی و پادگان 

می گذارد.  تأثیر  او  شغلی  پروژه های  بر  منطقاً  امر  این  و  می شود  سپری 

سانکارا، پس از متام کردن تحصیالت ابتدایی با منرات خوب، میان وارد شدن 

به مدرسه ی مذهبی و یا رفنت به دبیرستان تردید دارد. او رسانجام تصمیم 

می گیرد وارد دبیرستان نظام در حومه ی اوآگادوگو شود. او در 1966، چند 

دنبال  به  کشور  رأس  در  خودکامه  نظامی  رژیم  یک  استقرار  از  قبل  ماه 

زمان  از  که  ولتا  رییس جمهور  نخستین  یامه اوگو  موریس  شدن  رسنگون 

1. Cœurs vaillants
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استقالل کشور (در 1960) در قدرت قرار داشت، وارد این مدرسه می شود.

می پردازد  مارکسیسم  مطالعه ی  به  بعد  به  دوره  این  از  سانکارا  توماس 

و مفهوم ضدامپریالیسم را کشف می کند. مرد جوان، که فقط هفده سال 

دارد، با شخصیتی شگفتی آور به نام آداما عبدوالی توره مالقات می کند.]8[ 

آداما عبدوالی توره، مدیر مدرسه ی نظامی، هم زمان عضو شاخه ی ولتای 

»حزب آفریقایی استقالل«1 است. این حزب یک تشکل سوسیالیستی است 

و خود را مارکسیست-لنینیست معرفی می کند. آداما توره رهربی یک سلول 

مخفی ضدامپریالیستی را برعهده دارد که سانکارا و رفقایش فعاالنه در آن 

رشکت دارند:

به کشورشان ستم  که  نو حرف می زند  استعامر  از  آنها  برای  توره  آداما 

می کند، از جنبش های آزادی بخش در کشورهای دیگر آفریقایی و کشورهای 

دیگر جهان، از انقالبات چین و شوروی، از امپریالیسم که باید آن را نابود کرد، 
از مردمی که به سوی آزادی، سوسیالیسم و سپس کمونیسم گام برمی دارند.]9[

عالقه ی سانکارا به آموزش سیاسی به این تاریخ بازمی گشت. او از این پس 

دیگر از دعوت رسبازان به مطالعه و خودآموزی دست برمنی دارد. او عادت 

می کند بگوید که »یک نظامی، بدون آموزش سیاسی میهنی، چیزی جز یک 
جنایتکار قدرمتند نیست.]10[

دوره ی  گذراندن  برای   ،1969 در  دبیرستان  دیپلم  اخذ  از  پس  سانکارا 

چهارساله ی افرسی، وارد آکادمی نظامی آنتسیرابه در ماداگاسکار می شود. 

او در ماداگاسکار شاهد انقالب مه 1972 است که منجر به رسنگونی رژیم 

نواستعامری فیلیرب تسیرانانا می شود. اقدام مشرتک نظامیان جوان و مبارزان 

سندیکایی و سیاسی به سقوط رژیم ماداگاسکار منتهی می گردد، در حالی 

که پاریس با متام وجود از این رژیم پشتیبانی می کند. این جنبش، که مردم 

ماداگاسکار به طرز معناداری آن را »استقالل دوم« می نامند، اثر عمیقی 

بر سانکارا می گذارد.

او، در اواخر 1973، با درجه ی ستوان دومی به کشور بازمی گردد و مسئول 

1. Parti africain de l'indépendance
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آموزش جوانانی می شود که تازه وارد ارتش شده اند. او به دلیل برداشت 

خود از آموزش نظامی مورد توجه قرار می گیرد؛ زیرا در کنار دروس نظامی، 

حقوق و تکالیف شهروندی را نیز تعلیم می دهد. فرماندهان سانکارا، در 

22 اوت 1974، از او می خواهند تا کنفرانسی درباره ی نقش نیروهای مسلح 

در »توسعه« برگزار کند. او، در حضور فرمانده هایش، »ارتش جیره خوار« و 

»بی عملی رسبازان« را مورد انتقاد قرار می دهد.]11[ سانکارا نشان می دهد 

چگونه می توان هم زمان نظامی و نافرمان بود...

سانکارا چند ماه بعد، در دسامرب 1974، در جنگ ولتای علیا علیه مالی 

-بر رس منطقه ی مرزی معروف به »نوار آگاشه«- رشکت می کند. موفقیت 

نظامی ای که سانکارا و رسبازانش خلق می کنند، موجب آوازه ی بالفاصله ی 

یک  مثل  »سانکارا  می شود.  مردم  نزد  وسیع تر  به طور  و  رسبازان  نزد  او 

این  پیروزی های نظامی طی  افسانه های ملی راه می یابد«.]12[  به  قهرمان 

در 1976،  او،  سانکارا می گشایند.  روی  به  را  نظامی  ترفیع  درهای  جنگ 

به ریاست »مرکز ملی آموزش کوماندو«، در شهر »پو«، در صد و پنجاه 

گذراندن  برای   1978 در  و  منصوب  (پایتخت)،  اوآگادو  جنوب  کیلومرتی 

در  پو  و شهر  مراکش  رباط  در  به مدارس کاله سبزها  دوره های تخصصی 

فرانسه اعزام می شود.

رکود  با  همچنان  استقالل،  سال  بیست  به  نزدیک  از  پس  علیا،  ولتای 

اقتصادی، بدهی خارجی، قحطی های پی در پی و وابستگی کامل به قدرت 

استعامری سابق (فرانسه) شناخته می شد. طغیان در غلیان بود و سانکارا با 

این احساس خشم احساس همدردی می کرد. او از اقامت خود در فرانسه 

استفاده کرد و با گرایشات مختلف چپ آفریقا متاس گرفت.

»ننگ بر آنهایی که دهان مردم را می بندند«

در 1980، در ولتای علیا یک کودتای جدید صورت می گیرد -سومین کودتا 

پس از استقالل کشور. در حالی که رسهنگ سای زربو (که در 25 نوامرب، 

نظامی  »کمیته ی  را در دست می گیرد)  اعتصاب عمومی، قدرت  از  پس 
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عامل  می کند،  مستقر  کشور  رأس  در  را  ملی«  پیرشفت  برای  اصالحات 

جدیدی ظاهر می شود: افرسان جوانی که از میان فرودستان برخاسته اند 

اعالمیه های  در  آنها  می شوند.  سازماندهی  مخفیانه  سانکارا  توماس  حول 

خود سلسله مراتب نظامی را افشاء کرده و به نزدیکی میان ارتش و مردم 

دعوت می منایند. این افرسان جوان که، از سال 1978، در سازمانی به نام 

»ایست«،1 که هدف آن تالش در جهت تغییر انقالبی ولتای علیا است، گرد 

هم می آیند. به نظر آنها رشایط برای انجام چنین تغییری آماده نیست. آنها 

بلکه کنار  نیز منی کنند،  اما در آن رشکت  در مقابل کودتا قرار منی گیرند، 

می ایستند.

دولت جدید، که از محبوبیت شدید سانکارا در میان توده ها آگاه بود، 

تالش کرد او را خنثی کند و به این منظور ابتدا، در فوریه ی 1981، درجه ی 

سانکارا را به رسگردی ارتقاء داد و سپس، در سپتامرب 1981، او را به سمت 

قدرت  تهدیدکننده ی  فشار  تحت  سانکارا،  کرد.  منصوب  اطالعات  وزیر 

جدید، برای مدت محدودی این پست را پذیرفت. او هشت ماه بعد، در 

که  متذکر شد  استعفانامه ی خود  در  سانکارا  داد.  استعفاء   ،1982 آوریل 
»برخالف میل خودش، همکاری با رژیم را پذیرفته بوده است«.]13[

سانکارا، طی این هشت ماه، در دولت رفتار متفاوتی پیش می گیرد. او 

از رشکت در مراسم و جشن ها خودداری می کند و »وزیر شبح«]14[ لقب 

افشاء  را  اختالس ها  تا  می کند  تشویق  را  روزنامه نگاران  سانکارا  می گیرد؛ 

کنند، حتی اگر در باالترین رده های حکومتی صورت گرفته باشند. او برای 

اینکه بیزاری خود را از زندگی لوکس برخی از همکاران خود در دولت نشان 

دهد با دوچرخه به جلسات شورای وزیران می رود. ممنوعیت حق اعتصاب 

(در نوامرب 1981) و فراخوان سندیکاها به اعتصاب عمومی در ماه آوریل 

1982، برای اعرتاض به این اقدام، رسانجام باعث استعفای سانکارا می شود. 

سانکارا عالوه بر این خواهان آن است که مردم با موضع او آشنایی پیدا 

کنند. او، با استفاده از فرصت برگزاری یک کنفرانس وزیران آفریقایی در 

1. Arête
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12 آوریل در اوآگادوگو، در حضور رییس حکومت و در حالی که مراسم 

مستقیامً از رادیو پخش می شود، فریاد برمی آورد: »ننگ بر آنهایی که دهان 

مردم را می بندند ]...[. بدون آزادی بیان سینام وجود ندارد؛ و اگر آزادی 

نباشد، آزادی بیان هم وجود ندارد.«]15[ این چند جمله محبوبیت سانکارا را 

برای همیشه تضمین می کنند و شامیلی را بنا می نهد که او دیگر هیچگاه 

از آن دست برمنی دارد.

جسارت سانکارا باعث دستگیری، خلع درجه و تبعید او می شود. »رسگرد 

این دستگیری در 7  از  ناشی  نارضایتی  بر  تکیه  با  یوریان«  گابریل سومه 

نوامرب 1980 قدرت را به دست می گیرد. افرسان جوانی که حول سانکارا گرد 

آمده اند، ابتکار کودتا را در دست ندارند؛ اما، به دلیل فقدان آلرتناتیو در 

کوتاه مدت، مجبور می شوند از کودتا پشتیبانی کنند تا دولت را به سمت 

نجات  »شورای  در  نخست وزیری  پست  برانند.  مردمی  تصمیامت  اتخاذ 

خلق«1 به سانکارا پیشنهاد می شود که او می پذیرد. با این حال قدرت جدید 

به هیچ وجه یک دست نیست. مطابق تحلیل پی یر انگلرب این دولت خصلتی 

که  را  قدرتی  است  گرفته  که تصمیم  میان »جناح مرتقی  او  دارد.  دوگانه 

مجبور به رشکت در آن شده است مورد استفاده قرار دهد« و گرایش های 

دیگر که به سادگی مرتصد استفاده از محبوبیت مردمی سانکارا هستند،]16[ 

تفاوت می گذارد.

نشان  را  اثرات خود  قدرت جدید رسیعاً  درون  در  جناح  دو  این  وجود 

را  رهربی   ،1983 مارس   26 در  هامیش  یک  مناسبت  به  مردم،  می دهد. 

کشف می کنند که به زبانی ساده و تهییج کننده حرف می زند. او دشمنان 

»داخلی و خارجی« مردم، »جناح بورژوازی را که متقلبانه از طریق دوز و 

کلک ثروت اندوزی می کند« و »سیاستمدارانی را که فقط هنگام انتخابات 

به روستاها می روند«، یکی پس از دیگری افشاء می کند. اظهارات سانکارا 

جمعیت را به شور و شوق می آورد:

وقتی خلق به پا می خیزد، امپریالیسم به لرزه می افتد. امپریالیسم ما را 

1. Le Conseil de salut du peuple
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که می بیند نگران می شود و به لرزه می افتد. امپریالیسم از خود می پرسد 

کند.  قطع  را  خلق  نجات  شورای  و  مردم  میان  رابطه ی  می تواند  چگونه 

امپریالیسم می لرزد، زیرا می ترسد. امپریالیسم می لرزد برای اینکه ما آن را 
در اینجا، در اوآگادوگو، به خاک خواهیم سپرد.]17[

ارائه ی مثال  با  او که  تربیت  »سبک سانکارا« چنین بود. روش تعلیم و 

همراه است و صورت بندی های رسراست و رصیح سانکارا در حقیقت مردم 

عادی کوچه و خیابان را مورد خطاب قرار می دهد. سخرنانی ژان باتیست 

تریبون  پشت  سانکارا  از  پس  که  مردم)  نجات  شورای  (رهرب  اوئدرائوگو 

قرار می گیرد و با اسلوب آموزشی و پرشور سانکارا تفاوت دارد، بی مزه و 

کسالت آور به نظر می رسد.

همین سناریو با اثرات مشابه، چند هفته بعد، در 14 مه 1983، در بوبو 

دیوالسو (در جنوب غربی کشور) رخ می دهد. این بار، مسئله ی آینده ی روند 

انقالبی مطرح است. »نخست وزیر سانکارا نخستین سخرنان است که اعالم 

می کند روند تغییرات کند نخواهد شد. ده هاهزار نفر از رشکت کنندگان در 

تجمع با کف زدن های پرشور نام او را فریاد می زنند. رییس جمهور سخرنان 

می دهد. سکوت  را  تغییرات  روند  آهسته شدن  پیشنهاد  که  است  بعدی 

جمعیت که منتظر پایان سخرنانی منی ماند و در حالی که فریاد »سانکارا! 
سانکارا!« رس می دهد، میدان را ترک می کند.]18[

متقاعد  را  رژیم  محافظه کار  جناح  نخست وزیر،  مردمی  موفقیت های 

می کند که رسگرد جوان مزاحم آنها است و باید از رش او خالص شد. سانکارا، 

در 17 مه، دستگیر می شود. تظاهرات مردمی، تحت حامیت سازمان های 

حذف  از  ترس  می کند.  او  آزادی  به  مجبور  را  قدرت  سندیکاها،  و  چپ 

فیزیکی سانکارا و متحدان او، سیر وقایع را ترسیع می کند. این وقایع گروهی 

مرکب از افرسان دون پایه، رهربان سازمان های چپ و رهربان سندیکاها را 

و رسبازان  افرسان  رسیدن  با  می راند.  قدرت  کسب  برای  تالش  سمت  به 

شورشی پادگان »پو« تحت فرماندهی »بلز کومپائوره« به اوآگادوگو، در 4 

اوت 1983، جمعیتی هیجان زده و شادمان آنها را همراهی می کنند.
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انقالب  ایجاد شورای ملی  برکناری دولت،  رادیو،  از  سانکارا، هامن شب 

و  برقراری حکومت نظامی را اعالم می کند. »اما مردم غیرنظامی، که از 

این واقعه شادمان هستند، منی توانند به خانه هایشان برگردند. آنها ترجیح 

می دهند پایکوبان فریاد “زنده باد انقالب! زنده باد سانکارا!” رس دهند«.]19[ 

سانکارا، بالفاصله، توسط »شورای ملی انقالب« به ریاست دولت منصوب 

می شود.

»جرأت ابداع آینده«

از چنین  و  مردمی  از چنین محبوبیت  ندرت  به  آن  عامالن  و  کودتا  یک 

مرشوعیت فوق العاده ای برخوردار هستند. با این وجود، سانکارا از هامن 

این  منطق  از  تالش می کند  اوت،   21 در  کنفرانس مطبوعاتی خود  اولین 

شیوه ی ترصف قدرت فاصله بگیرد:

برای بعضی ها، داشنت اسلحه و همراه کردن چند واحد نظامی به منظور 

ترصف قدرت کافی است. بعضی های دیگر، عقیده ی متفاوتی دارند. ترصف 

قدرت باید قبل از هر چیز کار یک خلق آگاه باشد. در نتیجه، سالح ها فقط 
راه حلی موردی، تصادفی و تکمیلی هستند.]20[

هیچ  او،  انکار  غیرقابل  محبوبیت  و  سانکارا  فاصله گیری  این  وجود  با 

تحسین  را  کوبا«  »الگوی  آشکارا  که  سانکارا،  منی شود.  برگزار  انتخاباتی 

می کند و بر این امر که در انتخابات در آفریقا اغلب، به کمک »پشتیبانی 

فنی« خارجی، تقلب صورت می گیرد، آگاه است، قبل از هرچیز تالش دارد 

سازمان های مدافع منافع توده ها را گرد هم آورد. ترکیب دولت، که در 24 

اوت 1983 معرفی می شود، اراده ی گرد هم آوردن همه ی نیروهای سیاسی 

عضو  وزیران  دولت،  اعضای  میان  در  می کند.  برجسته  را  رادیکال  چپ 

»حزب آفریقایی استقالل« و نیز وزیران عضو »اتحادیه ی نربد کمونیستی 

بازسازی« یافت می شوند. فقط »حزب کمونیست انقالبی ولتا« از رشکت در 

دولت خودداری می کند. این حزب در واقع عقیده دارد که انقالب 4 اوت 
»تفاوت چندانی با کودتاهای نظامی پیشین ندارد.«]21[
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در کنار این جبهه ی سازمان های چپ، سانکارا می خواست بر سازمان های 

خودگردان توده ای تکیه کند. او در سخرنانی رادیویی خود در 4 اوت دعوت 

به تشکیل »کمیته های دفاع از انقالب« منود و چندی بعد ترصیح کرد که 

هدف این کمیته ها »در هم شکسنت ماشین دولتی نولیربال« و سازماندهی 

باشد«.]22[  خلق  حاکمیت  تضمین  به  قادر  که  است  جدیدی  »ماشین 

درک  مستقیم  دمکراسی  ابزار  عنوان  به  که  انقالب  از  دفاع  کمیته های 

می شدند، از اختیارات مهمی مانند صدور کارت های شناسایی، رسشامری 

مردم و نیز جمع آوری مالیات برخوردار بودند. در قلمرو قضایی، از اکترب 

1983، دادگاه های مردمی انقالب برقرار می شوند که وظیفه ی آنها رسیدگی 

»به کلیه ی جنایات و جرامئی است که توسط کارمندان و عوامل حکومت 

از درون کمیته های دفاع  اکرثاً  این دادگاه ها  ارتکاب می یابند.«]23[ قضات 

دادگاه ها عمومی  نیز  و  بازپرسی ها  انتخاب می شدند. جلسات  انقالب  از 

بودند و به طور مستقیم از رادیو پخش می شدند. طی چهار سال تجربه ی 

سانکاریستی، در همه ی زمینه های زندگی اجتامعی، به طور دائم فراخوان 

داده می شود تا اشخاص مربوطه به تشکیل سازمان های خودگردان اقدام 

ورزند. به منظور مادیت بخشیدن به این مرحله ی جدید، که توسط انقالب 

(رسزمین  بورکینافاسو  به  کشور  نام  می شود،  گشوده  آن  امکان های  اوت 

انسان های پاک نهاد) تغییر می یابد.

کشور  که  به طوری  بود؛  غذایی  خودکفایی  هدف  اقتصادی،  قلمرو  در 

بیان سانکارا، »در ذهن  به  که،  نباشد  وابسته  به کمک های غذایی  دیگر 

یک  انجام  بر  عالوه  می اندازد«.  جا  را  گدایان  رفتارهای  ما  ضمیرهای  و 

و  قطع  تکنیک های  رواج  از  متعددی،  کمپین های  مهم،  ارضی  اصالحات 

انداخنت درختان با حفظ درختان اطراف گرفته تا آموزش تکنیک های حفظ 

خاک و تسلط بر کشت دیم، راه اندازی شدند. در حالی که بورکینافاسو در 

سال 1984 دویست و بیست هزار تن غله وارد می کرد، دو سال بعد هدف 

دو وعده غذا و ده لیرت آب در روز برای هر نفر محقق شد.]24[ ژان زیگلر، 

گزارشگر سابق سازمان ملل متحد برای حق تغذیه، چند سال بعد اصالحات 
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سانکارا را چنین توصیف می کند: »او گرسنگی را شکست داد. او کاری کرد 
که بورکینافاسو، در عرض چهار سال، از لحاظ غذایی خودکفا شود.«]25[

اما تولید محصوالت در داخل کافی نیست، این محصوالت در ضمن باید 

مرصف شوند. در مورد محصوالت غیرغذایی نیز وضعیت مشابهی وجود 

داشت. »محصوالت ساخت بورکینافاسو را مرصف کنید« و »لباس دوخت 

که  دولت،  کارمندان  هستند.  روز  شعارهای  کنید«  تن  بر  را  بورکینافاسو 

وظیفه داشتند منونه و الگو باشند، مجبور بودند »فاسو دان فانی«،1 لباسی 

این  متامی  کنند.  تن  بر  می شود،  ساخته  محلی  پنبه ی  از  آن  پارچه ی  که 

کار جمعی صورت می گرفتند. مردم محله  به  دادن  ارجحیت  با  ابتکارات 

یا روستا برای به انجام رساندن داوطلبانه ی کارهای مختلفی نظیر ساخت 

گرد  خیابان ها  کردن  متیز  یا  هرز  علف های  کندن  درمانگاه ها،  و  مدارس 

یادآور  که  کار می پرداختند. صحنه هایی  به  هم می آمدند و رسودخوانان 

تجربه ی چین بودند. همین پویایی برای کمپین های بلندپروازانه تری مانند 

برنامه ریزی به منظور توسعه ی »دره ی سورو« برای آبیاری چهل و یک هزار 

با هدف واکسینه کردن  هکتار زمین کشاورزی، »واکسیناسیون کوماندو« 

سه میلیون کودک در عرض دو هفته و یا »سوادآموزی کوماندو« با هدف 

آموخنت سواد به سی و پنج هزار دهقان در عرض پنجاه روز به اجرا درآمد. 

داوطلبان کمیته های دفاع از انقالب از متام کشور گرد هم می آمدند تا، با 

مشارکت ارتش و با استفاده از مواد و مصالحی که دولت در اختیار آنها 

می گذارد، کارزارهای جمعی را هدایت کنند.

این بسیج های دامئی تنها در صورت برآورده شدن دو رشط ممکن بودند. 

از دهقانان فقیر و  بهبود فوری رشایط زندگی توده ی وسیعی  اول،  رشط 

بیکاران شهرها بود. اقداماتی مانند حذف مالیات رسانه و مالیات بر احشام 

و نیز کاهش اجاره خانه ها (بین پنجاه تا هفتاد درصد) در ژوئن 1984 و 

حذف کامل آن در سال 1985 ترجامن این بهبود محسوب می شدند. رشط 

دوم این بود که کارمندان دولت رسمشق باشند. این رشط در تصمیامتی مانند 

1. Faso Dan Fani
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جایگزین کردن اتومبیل های لوکس وزارتخانه ها و ادارات با اتومبیل های رنو 

5، حذف بلیط فرست کالس و بیزنس کالس برای مسافرت های کاری وزیران 

و کارمندان دولت و نیز کاهش حقوق وزیران و کارمندان عالی رتبه متجلی 

می شود. برای مبارزه با فساد و ارتشاء تصمیم گرفته می شود که دولت هر 

سال منحل شود »تا هر کس به یاد داشته باشد که او در این پست است 
برای اینکه خدمت کند و اینکه باید دامئاً خود را زیر سؤال بربد«.]26[

برای سانکارا، مبارزه ی داخلی از مبارزه ی خارجی جدا نبود؛ زیرا »بند ناف 

طبقات انگل ]...[ به امپریالیسم جهانی وصل بوده و هست«.]27[ توماس 

سانکارا در اکترب 1984 در سخرنانی معروف خود در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد، که طی آن صورت بندی معروف »جرأت ابداع کردن آینده را 

داشته باشیم« را به کار برد، برداشت خود از مبارزه ی سه قاره، که بر اتحاد 

»مبارزه علیه گانگسرتهای سیاسی و استثامرگران اقتصادی«]28[ متکی است، 

را به تفصیل رشح می دهد، و سخنگوی همه ی ستمدیدگان جهان می شود:

من به نام میلیون ها انسانی صحبت می کنم که فرهنگی متفاوت دارند و 

از وضعیتی برخوردارند که تفاوت چندانی با زندگی یک حیوان ندارد. من 

به نام رسخ پوست هایی که به قتل رسیدند، رسکوب شدند، مورد تحقیر قرار 

گرفتند و قرن ها است که در اردوگاه ها حبس شده اند، زجر می کشم ]...[ 

از نظام استعامرگری که  نام زنان رسارس جهان سخن می گویم که  به  من 

نرینه ها آن را تحمیل کرده اند، رنج می برند ]...[ بله! من می خواهم به نام 

همه ی کسانی که »به حال خود رها شده اند« سخن بگویم، زیرا من یک 
انسان هستم و هیچ امر انسانی ای با من بیگانه نیست.]29[

نربدهای جدید: محیط زیست، فمینیسم، بدهی خارجی

سانکارا -که در سخرنانی هایش، در سازمان ملل متحد، خود را وارث »متامی 

تضادها،  از  جمع بندی ای  می کند  تالش  منود-  معرفی  جهان«  انقالب های 

اهمیتی  دهد.  دست  به  گذشته  انقالب های  محدودیت های  و  اشتباهات 
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ایده ها و تجربیات جنبش های  اینجا در  تا  او برای برخی مسائل -که  که 

قائل  بودند-  شده  گرفته  دست کم  یا  و  است  غایب  آفریقا  آزادی بخش 

می شود، شاهدی بر این امر است. او، در سخرنانی اش در کنفرانس جهانی 

اینجا رصفاً  در  »من  اعالم می کند:  در 1986،  پاریس  در  و جنگل  درخت 

سخنگوی خاضع خلقی هستم که حارض نیست نظاره گر مرگ خویش باشد، 

]مرگی[ به این سبب که پیش از آن منفعالنه نظاره گر مرگ محیط زیست 

توسعه ی  برنامه ی  چارچوب  »در  که  می مناید  اضافه  و  است«  بوده  خود 

مردمی، در عرض پانزده ماه، ده میلیون درخت کاشته ایم«. سانکارا به این 

بورکینافاسو  سیاسی  تقویم  در  اکولوژی  ورود  از  ارزیابی  اولین  مناسبت 

که  می دهد  توضیح  کشورش،  بودن  فقیر  وجود  با  او،  می دهد.  انجام  را 

آتش  به  را  ما  علفزارهای  و  جنگل ها  که  است  آتش افروزی  »امپریالیسم، 

می کشد«.]30[ ارزیابی سانکارا در واقع معقول است: بسیج به منظور مبارزه 

علیه گسرتش بیابان، کمپین های درختکاری هنگام جشن های خانوادگی یا 

جشن های عمومی و در متامی برنامه های خانه سازی. برای سانکارا، محیط 

در  بورکینافاسو  است.  »توسعه«  به  مربوط  مسئله ای  همچنین  زیست 

ربحی،  پی یر  و  می کند  رسمایه گذاری  زیست  محیط  رعایت  با  کشاورزی 

بنیانگذار این رویکرد که هدف آن استقالل غذایی است، بعدها بر نقش 

پیشتازانه ی سانکارا در این حوزه گواهی می دهد.]31[ سانکارا، که جلوتر از 

اکوسیستم یک مسئله ی جهانی  تاکید می کند که حفظ  زمان خود است، 

است. او در مصاحبه ای با تلویزیون فرانسه، در 1986، در پاسخ به سؤالی 

درباره ی گسرتش بیابان در بورکینافاسو چنین می گوید:

و مردانی  زنان  بر دوش  تنها  این معضل  که مسئولیت  داریم  ما عقیده 

نیست که در بورکینافاسو زندگی می کنند، بلکه همچنین بر دوش همه ی 

آنهایی است که، دور از ما، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب اختالالت 

آب و هوایی و محیط زیستی می شوند ]...[ بله! مبارزه علیه گسرتش بیابان 
یک نربد ضدامپریالیستی است.]32[

برابری میان زن و مرد دومین مسئله ای بود که تا این لحظه پنهان مانده 
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یا دست کم گرفته شده بود و سانکارا به طرزی تهاجمی آن را در دستور 

توسعه ی  برای  عنوان رشطی رضوری  به  برابری  این  به  او  می گذارد.  کار 

نابرابر  تقسیم  به  نسبت  حساسیت  برانگیخنت  به منظور  می نگرد.  کشور 

کارهای خانگی، به طور منادین، مقرر می شود که یک روز در هفته فقط 

مردان حق دارند به بازار بیایند. سانکارا حتی این ایده را پیش می کشد که 

“دستمزد حیاتی”  بخشی از حقوق شوهر مستقیامً کرس شود و به عنوان 

انقالبی،  فضای  علی رغم  بورکینافاسو،  جامعه ی  اما  گردد.  پرداخت  زن  به 

دودل است. »تبلیغ حول و حوش “دستمزد حیاتی” امیدهایی را نزد زنان 

اما این شعار هرگز به مرحله ی اجراء درمنی آید«.]33[ سانکارا  برمی انگیزد. 

به محدودیت های اراده گرایی در خصوص چنین مسئله ای، که تنها بسیج 

خود زنان می تواند آن را به پیش بربد، آگاهی دارد: »رهایی، هم چون آزادی، 

دادنی نیست بلکه گرفتنی است. زنان خود باید مطالبات شان را پیش بربند 
و برای به نتیجه رساندن آنها بسیج شوند.«]34[

آن  پرداخت  عدم  به  فراخوان  و  خارجی  بدهی  مورد  در  تحلیل  ارائه ی 

سومین دستاورد ویژه ی سانکارا محسوب می شود. پیروزی نولیربالیسم در 

بعد  مدتی  و   1980 دهه ی  آغاز  در  انگلستان  و  آمریکا  متحده ی  ایاالت 

در متام کشورهای اروپایی، پیامدهای بالفاصله ای روی کشورهای آفریقایی 

افرایش نرخ بهره برای وام های این کشورها و کاهش قیمت های  داشت. 

مالی  لحاظ  از  آفریقایی  کشورهای  گلوی  شدن  فرشده  باعث  اولیه  مواد 

می شود و این کشورها برای پرداخت بدهی های خود و بهره ی آن باز هم 

بدهی«، که طی دهه ی 1980  »بحران  این  بار قرض می روند.  زیر  بیشرت 

کشورهای تحت سلطه را به شدت زیر رضب می گیرد، توسط نهادهای مالی 

برای  بهانه ای  عنوان  به  بانک جهانی)  پول،  بین املللی  (صندوق  بین املللی 

استفاده  اقتصادی به کشورهای آفریقایی مورد  برنامه های تعدیل  تحمیل 

برنامه ی  نوع  به ترک هر  را وادار  برنامه هایی که دولت ها  قرار می گیرد. 

حامیت اجتامعی می کند و، در رشایط فوق العاده نامطلوب به حال مردم، 

استقرار رشکت های چندملیتی مخرب را تسهیل می منایند. توماس سانکارا، 
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در اجالس سازمان وحدت آفریقا در ژوئیه ی 1987، در برابر رؤسای دولت ها 

و حکومت های آفریقایی، یک سخرنانی فراموش نشدنی ایراد می کند که به 

و  ناعادالنه  بدهی های  علیه  مانیفست ها  توجه ترین  قابل  از  یکی  عنوان 

نامرشوع در تاریخ باقی خواهد ماند:

نخست باید مبداِء بدهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ریشه های بدهی 

به آغاز استعامر برمی گردد. آنهایی که به ما پول قرض می دهند، هامن هایی 

و  ما  دولت های  که  کردند. هامن هایی هستند  استعامر  را  ما  که  هستند 

اقتصادهای ما را اداره کردند. ]...[ بدهی، توأمان استعامر نو است که در 

آن استعامرگران به دستیاران فنی (در واقع، باید بگوییم به »قاتالن فنی«)1 

اینها هامن هایی هستند که به ما منابع مالی را  تغییر شکل می دهند. و 

و  جالب  مالی  توجیهی  و طرح های  پرونده ها  ما  به   ]...[ کردند  پیشنهاد 

فریبنده ارائه شد. ما برای پنجاه سال، شصت سال و حتی بیشرت مقروض 

بیشرت  و  سال  پنجاه  مدت  به  را  مردمامنان  ما  شدند  باعث  یعنی  شدیم. 

وجه املصالحه قرار دهیم.

بدهی به شکل کنونی آن فتح مجدد آفریقا است که با زیرکی سازماندهی 

شد، برای اینکه رشد و توسعه ی آفریقا از مراحل و معیارهایی تبعیت کند 

به برده ی مالی  از ما  بیگانه هستند. به طوری که هر یک  با ما  که کامالً 

تبدیل شود، یعنی به برده ی آنهایی که صاحب مکنت و حیله گری بودند 

و این زرنگی را داشتند که پول خود را، با اخذ تعهد به بازپرداخت آن، در 

بازپرداخت  را  بدهی  ما منی توانیم   ]...[ کنند.  ما رسمایه گذاری  کشورهای 

زیرا  کنیم،  بازپرداخت  را  بدهی  منی توانیم  ما  نداریم.  پولی  زیرا  کنیم، 

دیگران چیزی به ما بدهکارند، یعنی بدهی خون، که با بزرگرتین ثروت ها 

]...[ وقتی که ما می گوییم بدهی  نیز هرگز منی توان آن را پرداخت کرد. 

هرگز پرداخت نخواهد شد، به معنای آن نیست که مخالف اخالق، رشف، 

1. سانکارا در این قسمت از سخرنانی خود که به زبان فرانسه ایراد می کند به نوعی بازی با کلامت 

 assassins« :(دستیاران فنی) باید گفت »assistants techniques« دست می زند. به نظر او به جای

techniques« (قاتالن فنی). (م)
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رعایت قول و تعهد باشیم. ]به این دلیل است که[ ما عقیده داریم اخالق 
ما اخالق آنها نیست. فقیر و غنی اخالق متفاوتی دارند.]35[

توماس سانکارا، کمرت از سه ماه بعد، به قتل می رسد. او در آدیس آبابا، 

»به منظور احرتاز از اینکه ما به طور فردی خودمان را به کشنت ندهیم«]36[ 

بر رضورت خودداری جمعی از پرداخت بدهی تأکید می کند و می گوید 

»اگر بورکینافاسو تنها کشوری باشد که از پرداخت بدهی خودداری کند، 

من در کنفرانس آینده اینجا نخواهم بود.«

»یک انسان را می توان کشت، اما اندیشه هایش را خیر«

سانکارا هنگام صحبت از بدهی می داند مسئله چیست. بازپرداخت این 

بدهی (که سنگینی آن غیرقابل تحمل است) تجربه ی انقالبی بورکینافاسو 

را تهدید می کند. در همین زمان کمک بین املللی به بورکینافاسو 25 درصد 

تقلیل پیدا می کند و کمک فرانسه از 88 میلیون دالر به 19 میلیون دالر 
کاهش می یابد.]37[

یک  اعامل  به  منجر  بعد،  به   1983 سال  از  تحمیل شده،  چارچوب  این 

سخت گیری شدید می شود که سانکارا پیش از همه آن را بر خودش و بر 

نزدیکانش اعامل می کند. سانکارا برای بهبود رشایط زندگی مادی فقیرترین 

ابزار  دو  تنها  توسعه ی خودمحور  منظور  به  و رسمایه گذاری  مردم  اقشار 

در اختیار دارد. ابزار نخست کاهش هزینه های عملکرد خدمات عمومی 

است. ابزار دوم استفاده از خدمات مالیات دهندگانی است که درآمد ثابت 

دارند: یعنی مزدبگیران شهری و به ویژه کارمندان دولت. بنابراین کسورات 

دامئاً  می شوند  اعامل  کارمندان  بر  که  مختلفی  مالیات های  و  اجتامعی 

افزایش پیدا می کند. مطابق برآورد پاسکال البازه (روزنامه نگار و کارشناس 

سال های  فاصله ی  در  شهری،  مزدبگیران  خرید  قدرت  بورکینافاسو)  امور 
1982 و 1987، سی درصد کاهش می یابد.]38[

تضادهای میان کارمندان و حکومت کم کم تشدید می شود. عالوه بر این، 

اپوزیسیون این تضادها را ترغیب می کند. سندیکای ملی معلامن آفریقایی 
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از  تن  چند  و  است  انقالب  ملی  شورای  مخالف  که  سازمانی  علیا،  ولتای 

رهربان آن عضو جبهه ی میهنی ولتا هستند، سخنگوی نارضایتی می شود. 

این سندیکا، پس از دستگیری چهار تن از رهربان خود در 12 مارس 1984، 

برای روزهای 20 و 21 مارس اعالم اعتصاب عمومی می کند. روز بعد، وزیر 

دفاع از رادیو اخراج هزار و سیصد و هشتاد معلم اعتصابی را اعالم می کند. 

استقالل«  آفریقایی  »حزب  به  که  بورکینافاسو،  سندیکایی  کنفدراسیون 

اما  می ماند.  وفادار  انقالبی  رژیم  به  طوالنی تری  مدت  است،  نزدیک 

کنفدراسیون نیز، که از سال 1984 خواسته های بیشرتی را مطالبه می کند، 

خروج  انقالب«  ملی  »شورای  از  استقالل«  آفریقایی  »حزب  که  هنگامی 

کنفدراسیون  دبیرکل  می شود.  مواجه  رسکوب  با  خود  نوبه ی  به  می کند، 

دستگیر و در گفتار رسمی به او اتهام »آنارکوسندیکالیسم« وارد می شود. 

از  را  از قدیمی ترین و مهمرتین متحدان خود  این ترتیب یکی  به  سانکارا 

دست می دهد. او، در مواجهه با این بحران وخیم اجتامعی، تنگنایی را که 

در برابر آن قرار گرفته است، چنین توضیح می دهد:

باید انتخاب کرد. یا باید تالش کنیم کارمندان را راضی مناییم -آنها تقریباً 

25000 نفر هستند، بگیریم 0/3درصد جمعیت- یا به بقیه بپردازیم، یعنی 

همه ی آنهایی که منی توانند حتی یک قرص آسپرین داشته باشند و وقتی 
مریض می شوند به سادگی می میرند.]39[

اگر اولویت سانکارا، که پرداخنت به این گروه دوم است، قابل فهم باشد؛ 

شامر  به  بحث  قابل  موضوعی  تغییرات  آهنگ  مسئله ی  عوض،  در  اما 

می رود. سانکارا ابزار ارتباط سیاسی دامئی با بخش های مختلف اجتامعی 

فرودستان، به منظور ارزیابی توازن این آهنگ را در اختیار نداشت. تفرقه 

میان سازمان های سیاسی چپ مانع ایفای این وظیفه ی سیاسی توسط این 

سازمان ها می شد. سانکارا متام تالش خود را به منظور همگام سازی سازمان های 

سیاسی چپ به کار برد؛ اما، هامن طور که خود او در 1984 توضیح می دهد، 

منی خواست اشتباهات سایر تجربیات انقالبی آفریقا را تکرار کند:

ما، البته، می توانستیم بالفاصله یک حزب واحد ایجاد کنیم. ]...[ اما دوست 
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نداشتیم ساده لوحانه و به شیوه ای مضحک، کاری را که در جاهای دیگر 

انجام گرفته بود در اینجا کپی برداری و بازتولید کنیم. ما قبل از هر چیز 

دوست داشتیم از تجربیات سایر خلق ها بهره بربیم. ]...[ ما منی خواستیم 

که اراده ی سازمان به شکل مستبدانه یا بوروکراتیک تحمیل شود، هامن طور 

که در جاهای دیگر اتفاق افتاده بود... سازمان باید تجلی خواست عمیق 
مردمی، یک آرزوی واقعی، یک مطالبه ی خلقی باشد.]40[

»کمیته های دفاع از انقالب« نیز نتوانستند این وظیفه ی سیاسی را انجام 

دهند. نظامیان از هامن ابتدا، فرماندهی عمومی این کمیته ها را در دست 

گرفتند. پی یر اوئدرائوگو (رسوان نیروی هوایی)، »یکی از دوستان سانکارا 

و از اعضای هسته ی سیاسی اولیه«]41[ به سمت دبیرکل کمیته های دفاع از 

انقالب منصوب شد. او منطق تغییر »از باال« را پیش برد و به این ترتیب 

بود ساختارهای »دمکراسی مستقیم« هستند،  این  بر  که فرض  کمیته ها، 

کمیته های  که  بود  این  مسئله ی جدی تر  می شوند.  تبدیل  دست  آلت  به 

دفاع از انقالب در نربد قدرت در درون شورای ملی انقالب به عنوان ابزار 

مورد استفاده قرار گرفتند. »آنها به این ترتیب با دستگیری های خودرسانه ای، 

انجام  انقالب  از  که اغلب به دستور دبیرخانه ی عمومی کمیته های دفاع 

می گرفتند، بی چون و چرا نقش رسکوبگرانه ای ایفاء منودند. آنها همچنین 

در حمالت مختلفی که علیه سندیکاها صورت گرفت رشکت کردند و در 

علیه  قدرت  کنرتل  به منظور  سیاسی  مختلف  جناح های  که  خاموشی  نربد 

می کنند.«]42[  خدمت  سیاهی لشگر  عنوان  به  می بردند،  پیش  به  یکدیگر 

سخرنانی های سانکارا در 1986، در نخستین کنفرانس ملی کمیته های دفاع 

از انقالب، نگرانی های او از انحرافات متعدد این کمیته ها را نشان می دهند. 

او در این سخرنانی ها برخی از کمیته های دفاع از انقالب را، که به وحشت 

واقعی مدیران تبدیل شده اند و آنهایی را که با نشان دادن زرادخانه ای از 

سالح ها دست به تهدید می زنند، افشاء می کند و کمیته هایی را که »کارهای 
نفرت انگیز انجام می دهند« و»از گشت زنی برای غارت استفاده می کنند«.]43[

کمیته های دفاع از انقالب همچنین، در بسیاری از روستاها، نقشی را که 
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برای آنها تعیین شده است ایفاء منی کنند و منایندگان آنها یا اعیان سنتی و یا 

اشخاص در خدمت آنها هستند. آلفرد شوارتس (جامعه شناس فرانسوی)، با 

تحلیل قدرت محلی روستا در غرب بورکینافاسو، به این جمع بندی می رسد 

که در پوشش تغییر ظاهری، اداره ی امور به شکل سابق ادامه پیدا می کند؛ 
یعنی اینکه »"قدرت انقالبی" عمالً تابع قدرت عرفی است«.]44[

وسعت تغییرات انجام گرفته، رسعت اصالحات، اهمیت کوشش هایی که 

می کنند  تولید  آشفتگی ها  این  که  کینه هایی  و  رنجش ها  می شوند،  طلب 

معرفی  »مردم«  طرفدار  را  خود  که  کشوری  در  (که  انتخابات  فقدان  و 

می کند، نگران کننده است) باعث ایجاد اپوزیسیون پراکنده ای می شود که 

گوش های شنوایی را پیدا می کند و موفق می شود بهبودهایی را که برای 

اکرثیت بزرگی از مردم ملموس هستند چیزی حاشیه ای جلوه دهد. به نظر 

می رسد سانکارا، چند ماه قبل از اینکه به قتل برسد، دیدگاه واقع بینانه تری 

از اوضاع کسب می کند. او در سخرنانی خود در 4 اوت 1987، به مناسبت 

اصالحات  روند  در  مکث  خواهان  انقالب،  سالگرد  چهارمین  بزرگداشت 

برای  شود  استخراج  ما  گذشته ی  عمل  آموزه های  و  »درس ها  تا  می شود، 

رس  از  قاطعانه تری  و  علمی تر  سازمان یافته تر،  صورت  به  نربد   ]...[ اینکه 

گرفته شود«.]45[ به نظر می رسد که حوادث تا حدودی سانکارا را غافلگیر 

می کند. خود او در یک مصاحبه ی تلفنی با فروتنی این امر را می پذیرد: 

»من کمی شبیه دوچرخه سواری هستم که از رسباالیی سختی باال می رود 

و در سمت چپ و راست او دو دره ی بسیار عمیق وجود دارند ]...[ برای 

اینکه خودم مبانم، برای اینکه خودم را احساس کنم، مجبور هستم در این 
مسیر ادامه دهم...«]46[

با  را  داخلی  تضادهای  این  سانکارا  رژیم  خارجی  مختلف  دشمنان 

و  دانش آموزان  تحرکات  اثر  در  که  مالی،  دولت  داشتند.  نظر  زیر  دقت 

دانشجویان در دسامرب 1985 به لرزه درآمد، در این دوره جنگ جدیدی را 

علیه بورکینافاسو به راه می اندازد. ساحل عاج مخالفان بورکینافاسو را در 

خاک خود می پذیرد. بسیاری از رهربان کشورهای همسایه از دست توماس 



342

چهره های انقالب آفریقا

سانکارا به ستوه آمده اند. فرانسه (قدرت استعامری سابق) به سهم خود 

از سانکارا، که آشکارا فرانک CFA1 را به عنوان »سالح سلطه ی فرانسه« و 

جامعه ی کشورهای فرانسوی زبان2 را به عنوان »اسرتاتژی نواستعامری«]47[ 

محکوم می کند، وحشت دارد. کسی که عالوه بر تحریم اجالس جامعه ی 

کشورهای فرانسوی زبان، که در نوامرب 1986 در لومه پایتخت توگو برگزار 

می شود، در انتقاد از فرانسوا میرتان در مالءعام تردید به خود راه منی دهد. 

بورکینافاسو،  از  میرتان  فرانسوا  دیدار رسمی  که هنگام  است  موردی  این 

»نه«ی  که  تهاجمی  سبکی  به  سانکارا،  می افتد.  اتفاق   ،1986 نوامرب  در 

رییس جمهور  بوتا  پیرت  اخیر  دیدار  می کند،  تداعی  را  دوگل  به  سکوتوره 

آفریقای جنوبی از فرانسه را مورد انتقاد قرار می دهد:

مخالفان  ]رهرب  ساویمبی  جوناس  مانند  راهزنانی  چگونه  نفهمیدیم  ما 

مسلح آنگوال[ و قاتالنی مثل پیرت بوتا ]رییس جمهور آفریقای جنوبی[ حق 

پیدا کردند از فرانسه، که اینقدر زیبا و متیز است، دیدار کنند. آنها با پاها و 

دست های خود، که آغشته به خون است، فرانسه را آلوده کردند. مسئولیت 

کامل در اینجا و جاهای دیگر، امروز و هر روز بر دوش متامی آنهایی است 
که به این افراد اجازه ی ارتکاب این اعامل را دادند.]48[

در  کسانی  چه  بگوید  قاطع  رضس  به  منی تواند  هیچ کس  هنوز  مسلامً، 

15 اکترب 1987 (روزی که بلز کمپائوره با کودتا قدرت را در دست گرفت) 

دستور قتل سانکارا را دادند. در عوض، مسئله ای که سانکارا در خصوص 

1. فرانک CFA (فرانک جامعه ی مالی آفریقا)، سیستم پیچیده ی سلطه ی پولی و مالی ای که از سال 

(بنین، بورکینافاسو، مالی، نیجر، سنگال،  این کشور  1945 توسط فرانسه بر مستعمرات آفریقایی 

توگو، کنگو، گابن، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد) و نیز بر کامرون و توگو (که نخست مستعمره ی 

آملان و سپس تحت الحامیه ی فرانسه بودند)، گینه ی استوایی (مستعمره ی اسپانیا) و گینه ی بیسائو 

(مستعمره ی پرتغال) تحمیل شد و تاکنون ادامه دارد. ارزش این پول توسط بانک مرکزی فرانسه 

این ترتیب،  به  فرانسه،  دولت  نگهداری می شود.  بانک  این  در  این کشورها  ارزی  ذخایر  و  تعیین 

برای  آفریقایی  نیروهای مرتقی  تالش های  متامی  کنرتل می کند.  را  آفریقایی  این کشورهای  اقتصاد 

آفریقایی مواجه  فرانسه و دولت های دست نشانده ی  با رسکوب شدید دولت  این سیستم،  حذف 

شده است.(م)

2. Francophonie
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قتل سامورا ماشل رییس جمهور موزامبیک (در یک سانحه ی مشکوک هوایی 

در اکترب 1986) مطرح منود، در مورد خود او کامالً مطابقت دارد: »برای 

دانسنت آنکه چه کسی سامورا ماشل را کشته است، باید بپرسیم چه کسی 

از کشنت او سود می برد و چه کسی می خواسته است که او کشته شود.«]49[ 

مرگ سانکارا و سیاست »تصحیح« که توسط کمپائوره به اجرا درمی آید، به 

سیستم »فرانس آفریک«، که از زمان استقالل های دهه ی 1960 به این سو 

مرتباً خود را بازتولید می کند (به فصل6 مراجعه شود)، اجازه داد تا دوباره 

کنرتل بورکینافاسو را در دست بگیرد. کشوری خطرناک که به تحریک رهرب 

انقالبی آن می توانست کشورهای همسایه را به راه نافرمانی بکشاند.عللی 

بی عدالتی)  و  استثامر  (ستم،  سانکاریستی شدند  انقالب  باعث ظهور  که 

ناپدید نشده اند؛ احتامل کمی وجود دارد که اصولی که سانکارا تالش منود 

تا آنها را به مرحله ی عمل درآورد فراموش شوند. سانکارا دوست داشت 

این جمله را تکرار کند: »یک انسان را می توان کشت، اما اندیشه هایش را 

خیر«.
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